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كاف�ة األف�كار ال�وردة يف ه�ذا الكت�اب تعبر ع�ن رأي
صاحبه�ا ،وال تعبر بالضرورة ع�ن وجه�ة نظ�ر اجلامع�ة

املقدمـة

اس�تقرت الرشائع السماوية مجعاء والترشيعات الوضعية عرب مراحلها
املختلف�ة على وجوب زج�ر النفس اآلثم�ة وردعها وغريه�ا بالعقاب حتى
يطمئ�ن مي�زان الع�دل .وال جرم أن اجلزاء بش�دته والعقوبة بقس�وهتا تطرق
النف�س ط�رق احلدي�د حتى تس�تعيدها إىل جادة الص�واب وم�ا ْجبلت علىه
فطرهتا األوىل.
وعىل الرغم من تنوع العقوبات وظهور بدائل العقوبات تصاعدت حدة
اجلريمة واختذت أبعاد ًا جديدة عىل املس�تويني الوطني والدويل وبات واضح ًا
اإلمجاع عىل حتمية التعاون الدويل ملواجهة تصاعد حركة اجلريمة احلديثة.
وتنوعت صور التعاون الدويل عرب حماوره التقليدية وأفرزت السياسات
اجلنائي�ة املع�ارصة م�ا ع�رف «باجلرائ�م االتفاقي�ة» م�ن خلال االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ولكن دون االستجابة إىل « العقوبات االتفاقية».

وقد نج�م عن هذا املوق�ف أن أصبحت تلك االتفاقي�ات واملعاهدات
جمرد نصوص للسلوك القويم فوقفت عند حد التحريم دون التجريم باملعنى
القان�وين الدقيق ،وبالطبع ترتب عىل االتفاق على دولية اجلريمة دون دولية
العقوبة نوع من الشقاق بني القانون الوطني والقانون الدويل.

وأم�ام ه�ذا الوضع ظهرت أهم مش�كالت القانون اجلنائ�ي املعارص وهي
مشكلة فرض القانون واجلزاء أو  Gogensـ  Jusبمعنى The Compelling law :
 .وقد تصاعدت حدة هذه املش�كلة باس�تفحال أخطار اجلريمة الدولية وصعوبة
املالحق�ات القضائية وتعثر تطبيق العقوبات الدولية والس�يام يف ظل التباين بني
مصادرالتجريامتالدوليةوبنينصوصالرتساناتالعقابيةالوطنية.
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فعىل املس�توي الوطني مل تستجب نصوص كثري من الترشيعات الوطنية
لألبعاد اجلديدة للجريمة التقليدية والتي أنتظمتها كثري من النصوص الدولية
مث�ل االس�تعامل غري املشروع للمخدرات واملؤث�رات النفس�ية ،واإلرهاب
البيئي ،والنش�اطات غري املرشوعة للرشكات متعددة اجلنس�يات وغري ذلك
من األبعاد اجلديدة للجرائم املالية ،والتجارية واالقتصادية ،والالإنسانية .
وعلى املس�توي الدويل ظه�رت أبعاد جدي�دة كذلك للجرائ�م الدولية
التقليدي�ة «احل�رب ـ الع�دوان ـ اجلرائم ضد اإلنس�انية» ...مل تس�تجب بعد
لفكرةضمه�ا يف معاه�دة دولية ش�ارعة نظ�ر ًا لتباين النظ�م القانونية القائمة
بعضها وبعض.
وم�ع أن االتف�اق ينعقد على رضورة التعاون وااللتزام فيما بني الدول
ملكافح�ة أش�كال االج�رام احلدي�ث فإن اخلالف ش�ديد حول تفسير معنى
ونطاق «االلتزام  » Obligationsالواقع عىل الدولة يف سبيل هذا التعاون.
فهل تق�ف هذه االلتزامات عند حد التعه�دات أم تتجاوزها إىل فرض
الواجبات امللزمة التي ترتب آثار ًا قانونية وال تقف عند حد الصكوك؟.

كذل�ك ما مدى نطاق ه�ذه االلتزامات الواقعة عىل الدولة جتاه املجتمع
الدويل بأرسه وجتاه العدالة الدولية؟.

ث�م ما مدى تع�ارض الوفاء هبذه االلتزامات مع م�ا تتمتع به الدول من
سيادة؟.
وه�ل تتضم�ن مثل ه�ذه االلتزام�ات أو التعه�دات ضامن ح�ق التتبع
ومالحقة اجلرائم يف دولة ما؟.
ومامدى االرتباط بني االلتزام وبني فرض القانون Jus-Cogens
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لقد أدت هذه املش�كالت إىل تصاعد حدة التباين بني األنظمة القانونية
الوضعية عىل املستويني الوطني والدويل من جهة وبني هذه األنظمة مع ًا وبني
مب�ادئ وقواعد القانون اإلنس�اين اجلديد من جهة أخ�رى ،وظهرت مفاهيم
ومضامين جديدة ألس�اليب التعاون ال�دويل التقليدي ال�ذي كان يتمثل يف
املساعدات القانونية واإلنابة القضائية وتسليم املجرمني.

وال أغ�ايل حني أق�ول إن بعض املبادئ األصولي�ة والنظريات العامة يف
اجلريمة والعقوبة قد تباينت عىل املس�تويني الدويل والوطني نظر ًا لالختالف
بني طبيعة وأهداف كل منهام ،بل إن نقطة البدء قد اتس�ع الش�قاق فيها حتى
أصبح�ت اجلريمة هلا معنى يف القانون الوطن�ي يتباين معه يف القانون الدويل
وبالطب�ع م�ا يرتتب علىه�ا من أثر وهو العق�اب .ومل تعد الدول ـ بسياس�تها
ـ تنف�رد بالتجريمات والعقوب�ات واملالحق�ات واملحاكامت حي�ث إن كثري ًا
م�ن التجريمات احلديثة نجد مصدره�ا يف القانون الدويل ولي�س يف القانون
الوطني كبادرة جديدة للتجريم.

ولالرتب�اط الوثي�ق بين فك�ريت العقوب�ة واملحاكم�ة اجلنائية اس�تقرت
فكرة إنش�اء حمكم�ة جنائية دولية دائمة ككيان مس�تقل وكب�ادرة لنظام دويل
للعدال�ة اجلنائي�ة وإن كان هذا الكيان املس�تحدث قد انعق�د له االختصاص
بمحاكم�ة وعق�اب مرتكب�ي جرائ�م «الثال�وث األكبر» ـ جرائ�م احلرب ـ
االعتداء ـاجلرائم ضد اإلنس�انية  ..فأعتقد أن اخلطوة التالية ستكون توسعة
اختصاص املحكمة الدولية وصالحياهتا يف حماكمة كل اجلرائم الدولية حتى
تستجيب دولية العقوبة لدولية اجلريمة .
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منهج البحث
بعد التمهيد الس�ابق وبيان مدى الفجوة والشقاق بني القانونني الوطني
والدويل احلايل وما ترتب علىه من ظهور مشكلة فرض القانون كأزمة أفرزت
كثري ًا من التباين بينها أستقرت اجلهود املخلصة ونجحت يف استحداث كيان
قضائي جديد كنظام للعدالة اجلنائية  ...وقد ترجم هذا األمر بإعالن «روما»
حني وافقت مائة وعرشون دولة عضو ًا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة (من
 179دولة) عىل معاهدة إنشاء املحكمةاجلنائية الدولية معلنة مولد أول كيان
عاملي للعدالة اجلنائية.

س�وف نعتمد يف البحث عىل تقس�يم املوضوع إىل عدة أبواب نخصص
األول فيها لبيان األختالف يف مفاهيم اجلريمة يف الفقه الدويل والوطني وفق ًا
النفراد الدولة بس�يادهتا وإيضاح أمهية قيام الكيان الدويل اجلديد كشكل من
أش�كال التع�اون الدويل احلتمي لص�د التيار اإلجرامي ويف ذلك نس�تعرض
حماور التعاون الدويل يف ضوء القواعد الذهبية العرشة التي تكفل نجاح هذا
التعاون.
ونتتبع نش�وء فك�رة املحكمة اجلنائي�ة الدولية وتطوره�ا من املحاكامت
اخلاصة إىل أن استقرت باملحكمة الدائمة إنفاذ ًا لفكرة القضاء الدويل اجلنائي.

وملا كانت هذه املحكمة اجلنائية الدولية هي نتاج الفكر القانوين فوجب
علىه�ا التقيد بمبادئ الرشعية املس�تقرة يف الفكراجلنائي  ،فنبني مقصود مبدأ
الرشعي�ة يف القان�ون اجلنائ�ي الدويل وم�دى االختلاف بينه وبين القانون
الوطني ،وغايته من ترسيخ فكرة العدالة املستقرة بالعرف الدويل.
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ويتحت�م أن يتطرق البحث إىل العالق�ة بني فكرة املحكمة وغايتها وبني
مسألة حقوق اإلنسان يف ضوء عديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ويف
ضوء عديد من التطبيقات القضائية الدولية والوطنية ويف الباب الثاين نعرج
إىل تقني�ات اجلرائ�م الدولية يف النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائية الدولية
إنفاذ ًا للمبادئ األساس�ية الس�بعة التي اس�تقرت منذ حماكامت «نورمربج» ،
ثم نس�تعرض تقنيات اجلرائم ضد االنسانية وايضاح علة جتريمها واملصلحة
املحمي�ة بالتجريم فيها وصورها وأش�كاهلا ونركز عىل بعض الصور اخلاصة
األكثر أمهية من تلك اجلرائم مثل القتل العمد واالغتصاب والتطهري العرقي
وأيض� ًا الف�ارق بين تقنيته�ا كجرائم دولي�ة وأركاهن�ا يف القان�ون الوضعي
الداخيل.
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الفصل التمهيدي

املحكمة اجلنائية والتعاون الدويل

9

10

املحكمة اجلنائية والتعاون الدويل

أو ًال  :مفاهيم اجلريمة يف الفقه الدويل والوطني

تباين�ت تعريفات اجلريمة يف الفق�ة والترشيعات الوضعية الوطنية عنها
يف القان�ون الدويل كام تباينت نفس املفاهيم عبر العلوم اجلنائية واالجتامعية
()1
واألخالقية املختلفة بحسب فلسفة كل فرع من فروع القانون ...

وترتيب� ًا على ذل�ك ف�إن السياس�ة اجلنائي�ة الت�ي حت�دد ص�ور املواجهة
الترشيعية – داخل الدولة أو خارجها – ترتبط بحركة اجلريمة وفق ًا ملعدالهتا
التصاعدية أو التنازلية(.)2
( )1فاجلريمة من وجهة نظر فقهاء القانون اجلنائي ،بصفة عامة  ،هي س�لوك أو امتناع
حمظ�ور قانون� ُا يرتب جزء ًا على خمالفته .ويمك�ن الرجوع إىل العدي�د من املراجع
العامة نذكر منها عىل سبيل املثال :
ـ حمم�ود نجي�ب حس�ني  :رشح قان�ون العقوب�ات ،القس�م الع�ام  ،دار النهض�ة
1977م ،ص 32ـ 42
ـ حممود حممود مصطفى  :رشح قانون العقوبات  ،القس�م العام  ،ط1983 ، 10م
ص35
ـ عيل راشد  :القانون اجلنائي  ،دار النهضة العربية  ، 1977 ،ص24
ـ واجلريم�ة من وجهة نظر فقهاء علم االجتامع وعلم اإلجرام هي ذلك الس�لوك
الذي يستهجنه املجتمع ولو مل ينص املرشع عىل جتريمه  ...أنظر تفصي ً
ال :
ـ عبد العظيم وزير  :علم اإلجرام والعقاب  ،دار النهضة 1989 ،م  ،ص3
ـ رمسيس هبنسام  :املجرم تكوينا وتقوي ًام  ،منشأة املعارف 1988 ،م  ،ص22
ـ حممد شفيق  :اجلريمة واملجتمع  ،مركز دراسات الرشق األوسط 1985 ،م  ،ص20
( )2أمح�د فتحي رسور  ،أصول السياس�ة اجلنائي�ة  ،دار النهضة العربية 1972 ،م ،ص
.257
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وباستقراء اإلحصاءات الدولية نالحظ تصاعد ًا متنامي ًا لألنشطة اإلجرامية
عىل املس�توي القومي وعرب القومي ونزوع املجرمني إىل استثامر معطيات العلم
والتكنولوجيا وآليات العرص احلديث يف حماولة لإلفالت من العقاب(.)1
وأم�ام ه�ذا التباين عىل املس�توي الداخلي هجرت معظ�م الترشيعات
الوضعية أسلوب التحديد أو التعريف الكامل للجريمة وتركت للفقه وضع
التعريفات االسرتش�ادية هلا وبيان عنارصها كام حيددها النموذج القانوين يف
إطار نظري للجريمة (.)2

( )1أكدت الدراس�ات االس�تقصائية الت�ي أعدهتا األمم املتح�دة يف الفرتة من 1986
– 1990م زيادة معدالت كافة اجلرائم بنسب ترتاوح بني  %86 - %60يف كل
الدول بام هيدد األمن العام الدويل.
ـ انظ�ر دراس�ة اس�تقصائية لألمم املتح�دة ش�اركت يف إعدادها ع�ام 1988م – مركز
بحوث الرشطة – أكاديمية الرشطة.
ـ انظر تقرير ًا مقدم ًا ملؤمتر األمم املتحدة التاس�ع ،القاهرة 1995 ،م  ،ص  ، 8الوثيقة :
A/conF/69/15
( )2وم�ع ذلك عني النظام اإلجرائي الس�عودي اجلديد (الالئحة التنظيمية لنظام هيئة
التحقيق واإلدعاء العام)  ،بوضع تعريف حمدد للجريمة هو « :اجلريمة حمظورات
رشعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير»
ـ انظ�ر مرشوع الالئح�ة التنظيمية – املرشوع األخير يف 1417/12/21هـ  ،الباب
األول  ،ص .4
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وأما عىل املستوي الدويل فيكاد الفقه الغريب جيمع عىل أن اجلريمة عبارة
عن س�لوك غري حضاري يصدر من ش�خص م�ؤذ  Detrimentalموجه إىل
شخص آمن .Personal Safety
وبنيتضادالسلوكاملؤذيوالسلوكاآلمنعنيتالترشيعاتالدوليةبحامية
أبرياء احلياة اإلنسانية من كل سلوك ضار باعتبار ذلك هو مضمون اجلريمة(.)1

وبقص�ور السياس�ات اجلنائية الوضعي�ة يف التعامل مع الزي�ادة املطردة
حلركة اجلريمة والس�يام يف أبعادها اجلديدة ألس�باب عديدة  ،وبسبب جتاوز
آث�ار اجلريم�ة الوطنية حدود اإلقلي�م الواحد وتزايد أخط�ار اإلجرام املنظم
بأش�كاله احلديث�ة بات واضح� ًا حتمية التع�اون الدويل كأم�ر يفرضه الواقع
املعارص(.)2
وقد اكدت الدراسات االستقصائية التي أعدهتا األمم املتحدة أن التزايد
ّ
املطرد للكثري من اجلرائم خاصة احلديث منها أصبح هيدد اإلنسانية مجعاء يف
حضارهت�ا ويف تطوراهتا املعقودة نحو توحد مجيع الش�عوب ورفاهيتها بام هلا
من روابط مشرتكة تشكل تراث ًا إنساني ًا (.)3
(1) Kevin Stenson; the Scope of Crime and Problems of Definition
England – London – Wiley ; 1993: P.3
- Ronald Blackburn; the Psychology of Criminal Conduct; England
– London. 1991: P.19
(2) Ashraf Shams – Eldin; the Need For Cooperation Among Countries
in the Prevention and Control of Crime" Chigago – Illinoi. 1990 P.
135.

( )3راجع إصدارات األمم املتحدة حول استراتيجيات منع اجلريمة اإلصدار الس�ابع
عام 1993م بنيويورك رقم  – 18ص  .5كذلك ديباجة مرشوع النظام األس�ايس
للمحكمة اجلنائية الدولية (املؤمتر الدبلومايس 1998 17/15م).
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وإن امك�ن قبول الغاي�ات النبيلة إلقامة نظ�ام دويل للعدالة اجلنائية من
خلال املحكم�ة اجلنائي�ة الدولي�ة إال أن التحف�ظ على معاين اجلريم�ة وفق ًا
ملفهوم الفقه الغريب سالف الذكر يبدو رضوري ًا كنقطة قانونية هامة ينعقد هبا
االختصاص للمحكمة الدولية(.)1

املحكمة اجلنائية الدولية كمظهر من مظاهر التعاون الدويل
بعد أن كانت فكرة التعاون الدويل ختفي يف طياهتا ـ لدى البعض ـ بعض
أش�كال املس�اس بس�يادة الدولة وقانوهن�ا أصبحت رضورة م�ن رضورات
استقرار الدولة وسيادة القانون.
وهن�ا اك�دت مؤمت�رات األم�م املتح�دة املعنية بمن�ع اجلريم�ة ومعاملة
املجرمين على زيادة أوجه التع�اون فيام بني الدول ملن�ع اجلريمة ومكافحتها
ووضع�ت كثري من األش�كال واملعايري الدولية والربامج األساس�ية لتحقيق

( )1إن كان الفق�ه الغ�ريب عموم ًا يعترب اجلريمة س�لوك ًا يصدر من ش�خص «مؤذ» جتاه
آخ�ر آمن فهذا ال يش�كل وجه�ة نظر الفقه القان�وين اجلنائي وذل�ك هلجره معايري
الضرر واخلطر كعنارص هامة يف الفعل اإلجرامي وكذلك لتنكره لتعريفات الفقه
للجريمة واملجرم واجلاين واملجني علىه والضحية واملرضور والتي تكاد تكون قد
استقرت يف الفقه اجلنائي املعارص.
ولعل الس�بب يف ش�يوع هذه التعريفات العامة ـ غري املنطقية ـ خالل اجتامعات
مؤمت�ر األم�م املتح�دة الدبلومايس للمفوضني املعني بإنش�اء حمكم�ة جنائية دولية
يرج�ع إىل انضمام ع�دد كبير م�ن املنظمات غير احلكومي�ة للمش�اركة يف املؤمتر
بلغ�ت أكث�ر من ( )87منظم�ة غالبيتها منظامت دينية أو إعالمي�ة أو معنىة بالدفاع
عن حقوق اإلنس�ان والبيئة والس�جون وامل�رأة والطفول�ة وكان أكثرها تأثري ًا عىل
املؤمترين منظمة «ال سلام بدون عدالة»  ،ومنظمة «االحتاد من أجل عامل واحد»،
و منظم�ة «أرض اإلنس�ان» ،و منظم�ة «األنص�اف»  ،و املنظمة الدولية لوس�ائط
اإلعالم«والرابطة الدولية للحرية الدينية واملنظمة الدولية للبيئة.».....
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هذا الغرض ،واستخدمت كثري من اآلليات واألجهزة والكيانات املنوط هبا
هذا األمر عىل املستوي االقليمي واالقاليمي والدويل (.)1
والتعاون الدويل ـ وفيام بني الدول ـ كرضورة حتمية ليس شك ً
ال خاوي ًا
بل مضمون تتعدد اشكاله ومظاهرة وأهدافه بحسب األمر املراد مواجهته.

ويش�تمل التع�اون ال�دويل يف من�ع اجلريم�ة والعدالة اجلنائي�ة عىل عدد
أكرب من األنش�طة واألهداف تبدأ بتقديم املساعدة يف صوغ القوانني اجلنائية
وإصالحه�ا  ،وتطوي�ر نظ�م وأجه�زة العدال�ة اجلنائي�ة وعمله�ا  ،وتقدي�م
املساعدات القانونية والقضائية وتوفري احلامية واملساعدة للضحايا والشهود،
وتنظيم التدريب والبحوث والتطوير التقني.
وتتع�دد أش�كال التع�اون ال�دويل وآليات�ه كذل�ك بحس�ب كثير م�ن
االعتب�ارات اإلنس�انية واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة والثقافي�ة وغريه�ا م�ن
االعتب�ارات الت�ي حتق�ق يف النهاي�ة تعزيز احترام حقوق اإلنس�ان وحرياته
األساسية بال متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة او الدين.

وعلى ذل�ك تتعدد تعريفات التع�اون الدويل وبراجمه بحس�ب الربنامج
املوض�وع ملن�ع اجلريم�ة والعدال�ة اجلنائي�ة فعىل س�بيل املث�ال عرفت بعض
التقاري�ر األمني�ة أن عبارة «التع�اون الدويل» تعني عم ً
ال تشترك فيه جهات
فاعلة يف أكثر من بلد واحد ويوجه صوب حتقيق هدف مشرتك(.)2
( )1انظ�ر على وج�ه التحديد املبادئ م�ن ( )47-36من مؤمتر األمم املتحدة الس�ابع
ملن�ع اجلريمة ميالنو 1985م والقرار رق�م  107/45من مؤمتر هافانا 1990م –
والقرار رقم  120/69من مؤمتر القاهرة 1995م – ومؤمترات فيينا 2000م.
( )2انظر تعريف ًا للمقصود بالتعاون الدويل يف تقرير األمم املتحدة حول التعاون الدويل
واملس�اعدة التقنية لتدعيم سيادة القانون حول منع اجلريمة والعدالة «تقرير أعدته
األمانة العامة» يف 1995/5/8م A/conf. 169 / h – 8-5-1995 p: 10
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وقد اكد املؤمتر الوزاري العاملي املعني باجلريمة املنظمة أن أكثر أش�كال
التع�اون الدويل فعالية يف منع ومكافحة اجلريم�ة املنظمة عرب الوطنية يتحدد
يف جماالت التحقيق واملالحقة القانونية والقضاء(.)1
ويعتمد التعاون الدويل الفعال يف أشكاله وتنوعه عىل ثالثة حماور أساسية:

األول  :اعتامد تدابري وإجراءات وطنية يف جمايل الترشيع واستراتيجيات منع
اجلريمة (عرب عنارص القطاع اجلنائي املتكاملة).

الث�اين  :تنفي�ذ آليات تع�اون إقليمي فعال�ة من خالل إب�رام اتفاقيات تعاون
قضائية وأمنية بني دول املنطقة الواحدة وبني دول عدة مناطق .
الثالث  :التوجه لوضع سياس�ة عاملية متكاملة ملنع اجلريمة من خالل ترويج
للصكوك الدولية الكائنة بالفعل.

ويعتبر املحور الثاين اخلاص باالتفاقات املتعددة األطراف أكثر املحاور
صعوبة يف جمال التعاون الدويل من حيث االلتزامات الوطنية ببعض القواعد
العامة الت�ي يتفق علىها مجيع األعضاء يف تلك االتفاقيات املتعددة من حيث
صياغته�ا وتعديله�ا وإهنائها وهو ما قد يتطلب كثري ًا م�ن املواءمة بينها وبني
الترشيع الوطني القائم(.)2
( )1لوحظ يف وثيقة املعلومات األساسية التي أعدهتا األمانة العامة للمؤمتر الوزاري العاملي
ملن�ع ومكافحة اجلريمة عرب الوطني�ة أنه عندما ترتئي املنظامت اإلجرامية عرب الوطنية
أن البل�د مل يع�د مضياف ًا هل�ا نتيجة لتزايد ورصامة وفعالية أنش�طة القمع ف�إن أفرادها
سيعمدون إىل نقل قواعد عملياهتا إىل مكان آخر  .وبالتايل فمن املهم مالحقة اجلريمة
عقب حدودها وليس جمرد طرد أفرادها خارج احلدودP: 5 E/ conf. 88 / 4 .
( )2هناك قائمة باملعاهدات متعددة األطراف يف جمال القانون اجلنائي يف :

M.C. Bassiouni; A Draft International Criminal Code and Draft Statute
for an International Criminal Tribunal. 1987 P: 355 – 575.
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وعلى الرغ�م من تل�ك الصعوبة فإن االتف�اق منعقد على أن االنضامم
إىل اتفاقي�ات متعددة األط�راف يعفي الدولة من مس�ؤولية الدخول يف عدد
م�ن االتفاقي�ات الثنائي�ة املختلفة التي ق�د يتطلب كل منها إج�راءات خمتلفة
باإلضاف�ة إىل أن توس�يع االتفاقيات متع�ددة األطراف املتعلق�ة بالتعاون يف
جمال من�ع اجلريمة والعدالة اجلنائية يؤدي إىل تقليل إمكانية إفالت املجرمني
من العدالة عن طريق اللجوء إىل دول ليست أطراف ًا يف تلك االتفاقيات.
وعلاوة عىل ذلك ف�إن االتفاقيات متعددة األطراف ق�د تكون منطلق ًا
صحيح� ًا للدخ�ول يف اتفاقيات عاملية ووضع معاهدات ش�ارعة يف كثري من
احلاالت يضمن هبا قدر أكرب من استقرار القواعد(.)1

أم�ا فيام يتعلق باملحور الثالث فقد نجح�ت األمم املتحدة يف توفري عدد
من الصكوك الدولية تكون بمثابة صياغات التفاقيات عاملية(.)2
( )1هناك عديد من االتفاقيات العاملية تعرف بعض اجلرائم مثل حظر جتارة الرقيق – االجتار
بالنساء واألطفال – إبادة األجناس – االجتار باملخدرات  ...ألخ أنظر يف ذلك.

 Roger S. Clark; the United Nations Crime Prevention and Criminal Justiceـ
Program ; Formulation of Standars And Efforts; Philadelphia University:
1994.

( )2أع�دت األم�م املتحدة عدد ًا من الصكوك الدولية كانت بمثابة إطار عام التفاقات
دولية نذكر منها :
اتفاقي�ة من�ع إبادة األجناس واملعاقبة علىها (اجلينوس�يد) لع�ام 1948م ـ اتفاقية
من�ع اجلرائ�م ض�د األش�خاص املتمتعني بحامي�ة دولي�ة لع�ام 1973م ـ االتفاقية
الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة علىها 1973م ـ االتفاقية الدولية
ملناهض�ة أخذ الرهائن لعام  1980ـ اتفاقي�ة مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة او العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو املهينة 1985م ـ اتفاقية األمم املتحدة
ملكافح�ة االجتار غير املرشوع يف املخ�درات واملؤث�رات العقلية لع�ام 1988م =
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معوقات التعاون الدويل
على الرغم م�ن االتفاق عىل حتمية التعاون ال�دويل بني الدول املختلفة
فيما يتعل�ق بمجاالت العدال�ة اجلنائية فق�د ظهرت بعض املعوق�ات يف هذا
السبيل تدور حول ماهية األولويات التي ينبغي حتديدها يف جمال منع اجلريمة
والعدالة اجلنائية.
فالواق�ع الفعلي يؤكد أن ل�كل دولة أولويات متنوعة ،يعرب عنها بحس�ب
احلاجة ،ختتلف بعضها عن بعض داخل الدولة ذاهتا ،حسب اختالف السلطات،
وبني الدولة وغريها من الدول حسب احتىاجاهتا وخططها يف سياق التنمية.

فعلى املس�توي الداخيل قد يك�ون يف االزدواجي�ة وافتقاد التنس�يق بني
األجه�زة املعنية بأم�ور العدالة اجلنائية عائق يف حتدي�د أولويات التعاون فيام
بينهام ويتصاعد حجم املش�كالت بتعدد النصوص القائمة املنظمة لعمل كل
جهة من هذه اجلهات التي يتشكل منها القطاع القانوين(.)1
= وعق�ب إعالن نابويل العاملي «الس�يايس»  :طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من
جلان منع اجلريمة والعدالة اجلنائية التامس وجهات نظر الدول واحلكومات بش�أن
تأثريات مثل هذه االتفاقيات املتعددة والصكوك املعدة عىل خططها وإسرتاتيجياهتا
ملنع ومكافحة اجلريمة.
حول القواعد الذهبية التي ينبغي لكل دولة أخذها يف االعتبار عند ختطيط مرشوعات
التعاون الدويل انظر :

M. Joutsen: Ten Golden Rules For International Co- Operation in Crime
Prevention and Criminal Justice. 1994.

( )1ح�ول حجم هذه املش�كالت وآثاره�ا عىل حتقيق أهداف االستراتيجيات األمنية
بصفة عامة أنظر  :د .أمحد فتحي رسور  ،مش�كالت السياسات اجلنائية املعارصة،
جمل�ة احلق�وق ،الع�دد املئ�وي لس�نة 1989م .أنظ�ر كذل�ك  :منش�ورات املكتب
األقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي "اليونديب" وهياكل األمم ملنع اجلريمة.
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وعىل املستوى الدويل تنطلق املعوقات من أن فكرة العدالة اجلنائية ليست
يف حد ذاهتا ش�يئ ًا قابل للتصدير .فاألف�كار والنظريات واملفاهيم واألهداف
جيب أن تصمم دائ ًام بحيث تكون متوافقة يف املقام األول مع األحوال اخلاصة
يف الدول�ة املطبقة وإال رفضت يف البيئة الداخلي�ة االجتامعية والثقافية حيث
يزيد اإلحساس باخلطر من ظهور «هنج شوفيني» إزاء العدالة اجلنائية(.)1
ولكن العائق األس�ايس أمام التعاون الدويل يكمن يف املساعدة القانونية
والتعاون العميل والقضائي.
فعلى اجلان�ب القانوين تبدو معوقات التعاون الدويل يف مس�ائل العدالة
اجلنائية يف عمليات القبض عىل املجرمني الفارين عرب احلدود الوطنية ،ومجع
األدلة  ،وش�هادات الش�هود يف بلدان أخرى وتبليغ أوامر احلضور  ،وإبالغ
القرارات دولي ًا  ،وتنفيذ القرارات واألحكام دولي ًا.
ويكم�ن املعوق األس�ايس لتعزي�ز التعاون القان�وين الدويل فيما يتعلق
باإلج�راءات اجلنائية ضد األفراد جتاه االدعاء بالس�يادة الوطنية .فالدولة ال
تعرتف بوجود أية س�لطة قانونية أعىل منها .ومثال ذلك حق الدولة أن متتنع
عن تسليم مواطنيها إىل والية قضائية أخرى(.)2
( )1يكمن هذا النهج الش�وفيني يف اإلحس�اس داخل جمتمع ما بأن جمتمع ًا أو جمتمعات
أخ�ري تن�زع إىل غرس هنجها اخلاص إزاء العدالة اجلنائية كحل لكل املش�كالت.
وق�د س�اعد عملي ًا على التخفيف من حدة ه�ذه األخطار كثري من أعمال املواءمة
الثقافي�ة م�ن خالل وض�ع مرشوع�ات قانونية من أفرق�ة متعددة اجلنس�يات متثل
وجه�ات نظ�ر وثقافات متنوعـة تس�اعـد عىل تبني هذه املخـاط�ر والتغلب علىها
وتؤدي إىل تعزيـز ذلك( .وثيقة األمم املتحدة رقم ) A / conf / 169 / 4 p.18 :
( )2وللسبب نفسه يمكن أن تكون العالقات السياسية احلساسة (واملتوترة) بني الدولة
الطالبة واملطلوب منها أن تؤدي إىل امتناع األخرية عن التنازل عن بعض سلطاهتا
حتى فيام يتعلق بمس�ائل مثل املس�اعدة يف تبليغ أوامر اإلحضار املوجهة ألجانب
خيضعون لواليتها القضائية.
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ويكمن مصدر هذا املعوق االس�ايس يف االختالفات القائمة بني النظم
القانونية الوطنية.
فمن جانب أول  :قد تفش�ل طلبات تسليم املجرمني وطلبات املساعدة
املتبادل�ة وطلبات املس�اعدة يف اإلج�راءات اجلنائية ضد األفراد بس�بب عدم
انطباق رشط «التجريم املزدوج» أو بس�بب االختالفات يف تعريف الس�لوك
اإلجرام�ي  ،ويف محاية امللكية الش�خصية  ،ويف احلق يف رفض جتريم النفس،
ويف الضامن�ات القضائي�ة  ،ومفه�وم نوعيات معينة من اجلرائ�م مثل اجلرائم
املالي�ة – اجلرائم االقتصادية – اجلرائم اإلرهابية ويف املتطلبات واإلجراءات
االستداللية (.)1

ومن جانب ثان :تفش�ل طلبات تسليم املجرمني كمظهر عميل للتعاون
الدويل – بس�بب اختالف السياس�ات اجلنائية الوطنية ح�ول تعريف النظام
العام  ،ورشوط اجلرم املزدوج  ،واستثناء اجلرائم السياسية  ،ورضورة تقديم
الدلي�ل اليقين�ي ومحاية املواطنين (مثل القاعدة واس�عة التطبي�ق التي حتظر
تسليم املواطنني).
( )1وإن كان�ت طلبات التس�ليم تنظمها معاهدات خاصة (يمك�ن اعتبارها معاهدات
ش�خصية) ترت�ب حق�وق والتزامات بين أطرافها فق�د أفرزت نف�س املعاهدات
مش�كالت معوقة كام يف حالة «االس�تخالف» كام اذا حدث تف�كك ألقليم الدولة
املوقع�ة وكما يف حال�ة «التوارث ال�دويل» مع التحف�ظ عىل اختلاف املضمون يف
القانونني الوطني والدويل ،وكام يف حالة إزالة احلواجز احلدودية بني دول جمموعة
واحدة كام هو احلال عىل أثر اتفاقية «شينجن» 1985م بني دول اجلامعة األوروبية؟
هشام صادق ،االستخالف الدويل ،دار منشأة املعارف 1992م ،ص ، 9ص،29
ص ، 43صالح عامر  :القانون الدويل العام  ،دار النهضة 1987 ،م  ،ص.753
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وعىل اجلانب اإلجرائي الش�كيل تفش�ل طلبات تسليم املجرمني بسبب
عدم مراعاة ش�كل إجرائي حمدد عند تقديم الطلب وذلك بسبب عدم توافر
معلومات قانونية كافية عن قانون الطرف اآلخر ومقتضيات الشكل فيه.
وللتغل�ب على ه�ذه املش�كالت واملعوق�ات أع�دت األم�م املتح�دة
ً
برناجم�ا ملن�ع اجلريمة والعدالة اجلنائية أعيد تش�كيله عام 1991م اعتمد عىل
«اس�تحداث حتالفات إسرتاتيجية» بني الكيانات املعنية بنظم العدالة اجلنائية
هدفها حتقيق عدالة ناجزة دولي ًا من خالل مراحل قانونية ثالث تبدأ بمرحلة
ما قبل املحاكمة ثم مرحلة املحاكمة ثم مرحلة ما بعد املحاكمة (.)1
وق�د نجح برنامج التع�اون الدويل يف حتديد نقطة بداي�ة بوضع «معايري
وضع األولويات» نوجزها يف التايل(:)2

( )1يعترب فرع منع اجلريمة والعدالة اجلنائية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة هو اهليئة
الوحيدة يف منظومة األمم املتحدة املناط هبا كل برامج العدالة اجلنائية وهي املكلفة
عىل س�بيل التحديد واحلرص باالضطالع بمس�ؤولية منع اجلريم�ة وحتقيق العدالة
اجلنائي�ة .ويعاوهنا يف ذلك جه�ات دولية وإقليمية أخرى كتحالفات استراتيجية
متخصص�ة مث�ل (برنامج األمم املتح�دة املعن�ي باملكافحة الدولي�ة للمخدرات ،
ومركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان)؛ وقد أضيف هلا برنامج فرعي عام 1997م
باس�م األنش�طة التنفيذية والتخطيط والتنس�يق  ،وبرنامج التعاون التقني وغريها
من الفروع كشبكة للربنامج الرئييس يف كل القارات أنظر للتفضيل؛ تقرير األمني
العام يف ) Coor. I E / CN. 15/1994 / 10( :
( )2انظ�ر ق�رار اجلمعية العامة لألم�م املتحدة رق�م ( )152/46وتقارير األمني العام
إىل جلنة منع اجلريمة ومكافحتها ( – )6-1994/15والوثائق الرس�مية للجمعية
العام�ة – ال�دورة ( )48ج�ـ 5ف�رع ()20؛ ومؤمتر األمم املتح�دة الثامن (هافانا)
1990/9/7-8/27م منشورات فـ  1فرع (جـ) قرار ( .)16
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 1ـ وضع األدلة العملية عىل طبيعة اجلريمة ومداها واجتاهاهتا.

 2ـ وضع تكلفة مكافحة اجلريمة (اجتامعيا ـ مالي ًا ـ قانوني ًا) وغريها.

 3ـ محاية حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل ومنع اجلريمة ومكافحتها.

 4ـ تعزيز العمل الدويل لتحقيق أقىص درجات الفعالية(.)1

 5ـ تفادي التداخل مع أنشطة كيانات أخري يف منظومة األمم املتحدة.

نشأة فكرة املحكمة اجلنائية الدولية
ال م�راء أن اس�تحداث كي�ان قضائي جنائ�ي دويل ،دائم جيس�د حقيقة
التغيرات اجلذري�ة يف البني�ان القان�وين ال�دويل نتيج�ة التقارب بين الدول
واستقرار رضورة التعاون الدويل فيام بينهام ونمو اإلحساس بفكرة املصلحة
الدولية املشرتكة وعاملية العدالة .
( )1اعتم�دت األم�م املتح�دة ع�دد ًا م�ن الصكوك الدولي�ة التي حتقق أقصى درجات
الفعالية يف التعاون الدويل نذكر منها صكوك نقل السجناء وتسليم املجرمني (قرار
اجلمعي�ة العام�ة  )116/45وتبادل املس�اعدة يف املس�ائل اجلنائية (ق�رار اجلمعية
العامة  )117/45ونقل االرشاف عىل املجرمني املحكوم علىهم بأحكام مرشوطة
أو املف�رج عنه�م إفراج� ًا مرشوط ًا (قرار اجلمعي�ة العام�ة  )119/45وغريها من
الصك�وك التي تصلح كإطار مفيد لصوغ اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف ....
تابع منشورات األمم املتحدة رقـم )A. 92.IV. 1 ( :
انظر كذلك:

John Hatchard; Victims of Crime and Abuse. of Power in Africa:
Overview .
Helnut Kury and Hans-Jorg Albert; Victims and Criminal Justice (Max
Planck Institute for Foreignand International Law). 1995.
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غري أنه ال يمكن تفهم طبيعة وحقيقة هذه التغريات اجلذرية إال بالرجوع
إىل اجله�ود الفقهية الفردي�ة واجلامعية التي أعلت القيم الدولية العلىا القائمة
يف روح النصوص واملواثيق العظمي أبان عهد عصبة األمم ثم يف عهد األمم
املتحدة وترمجتها نصوص املواثيق واالعالنات العاملية حلقوق اإلنسان(.)1

فق�د أدت هذه التغريات اجلذرية إىل هجر فكرة الس�يادة املطلقة للدولة
واس�تبدلت بفك�رة الس�يادة النس�بية الت�ي قبل�ت بمقتضاها ال�دول ببعض
االلتزامات الدولية اجلديدة التي تولدت نتيجة التحول إىل املجتمع العاملي(.)2
وباستقراء قيمة العدالة كرضورة للسالم – فال سالم بدون عدالة «No

 »..Peace without Justicفرض�ت فك�رة املحاكمات العاملية نفس�ها عىل
املجتم�ع الدويل ،وتطورت الفكرة من إنش�اء حماكامت جنائي�ة دولية خاصة
(نورمبرج ـ طوكيو ـ رواندا ـ يوغسلافيا ) ينعقد هلا االختصاص بالنظر يف
ارت�كاب جرائم حم�ددة إىل إعداد مرشوع جديد ملحكم�ة جنائية دولية دائمة

( )1ح�ول حقيقة هذه املتغريات وطبيعتها وآثارها انظ�ر :عبد الواحد حممد الفار  ،اجلرائم
الدولية وسلطة العقاب علىها  ،دار النهضة العربية1995،م ،ص  13وما بعدها.
( )2انعكس�ت ه�ذه التغريات عىل كل املس�تويات التعلىمية األكاديمي�ة ففي الداليات
املتح�دة األمريكي�ة اس�تحدثت كلي�ة احلق�وق بجامع�ة «نيويورك» منه�ج درايس
خ�اص حتت مس�مى «عوملة» التعلى�م  Globalism Educationب�دأ أول مرة عام
 1999/1998معني بدراس�ة األش�كال اإلجرامية اجلدي�دة وأبعادها من خالل
مخس�ة مراكز قانونية متخصصة .ويف كلية احلقوق بوالية «نيوجريس» أنش�ئ مركز
جدي�د ذو طاب�ع خاص يعنى بحرك�ة اجلريمة يف القرن احل�ادي والعرشين وطرق
مكافحتها ،يف كلية احلقوق بجامعة دي بول «شيكاغو – إلينوي» مركزان أحدمها
خاص بدراس�ة االنتهاكات اإلنس�انية اجلديدة واآلخر معني بدراس�ة التسليح يف
منطقة الرشق األوسط وقد نجح املركز األول من خالل برنامج «سوليفان(»)1يف
إعداد مرشوع املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف أبريل 1998م وتوىل اإلدعاء يف
حماكامت «رواندا»  1993ويوغسالفيا السابقة عام 1994م.

23

للنظ�ر يف جرائم أش�مل إلقام�ة املحكمة العظم�ي  Major Courtعىل غرار
حمكمة الش�عوب القديمة وحمكمة «راس�ل» األوروبية املعنية بمحاكمة مجيع
انتهاكات احلقوق اإلنسانية ومحاية ضحايا اجلريمة (.)1

فالت�وازن االجتامع�ي الداخيل والدويل لن يتحق�ق إال من خالل توقيع
اجل�زاء اجلنائي عىل كل من خالف القواعد القانونية املس�تقرة داخل املجتمع
ككل(.)2
( )1ارتبط�ت فك�رة املحاكامت الدولية بفكرة االس�تقرار يف العالقات الدولية لتحقيق
املجتم�ع العامل�ي املنظم وتط�ورت بتطور فكرة اجل�زاء يف القانون ال�دويل وجتريم
بعض األفعال التي متثل انتهاك ًا للنظام القانوين الدويل .وقد ثبتت فكرة «اجلزاء»يف
جم�ال العالق�ات الدولي�ة بكتاب�ات الفقي�ه األس�باين «س�واريز 1671-1584م
ملواجه�ة مثيري «ح�رب االعت�داء» ون�ادى هب�ا الفقي�ه اهلولندي «جروس�يوس
1645-1583م» .وطال�ب بعقوب�ة اإلع�دام كجزاء مناس�ب مل�ن خيالف أحكام
قانون الش�عوب ثم توال�ت الفكرة يف مؤمترات اله�اي 1907م وحتى اآلن دون
انقطاع حتى تاريخ املصادقة عىل مرشوع املحكمة اجلنائية الدولية .
ملزيد من التفصيل أنظر  :د .صالح الدين عامر – املقاومة الش�عبية املس�لحة يف القانون
ال�دويل الع�ام  ،دار الفك�ر 1976 ،م ص 171؛ حام�د س�لطان ،أح�كام القانون
ال�دويل ،دار النهض�ة العربي�ة ،1970،ص ،102ص 104؛ د .حممد خلف ،حق
الدف�اع يف القان�ون ال�دويل اجلنائ�ي ،مكتب�ة النهض�ة1973 ،م ،ص144؛ د عبد
الوه�اب حوم�د ،األج�رام ال�دويل ،جامع�ة الكوي�ت  ،منش�ورات 1978م ص
43؛ حممد حميي الدين عوض  ،دراس�ات يف القان�ون الدويل اجلنائي ،جملة القانون
واالقتصاد 1966م ،ص.199
( )2قدي ًام نادي الفقيه «س�تويكس  »Stoicsبفكرة حكومة العامل World Government
الذي جيمع أعضاؤه الشعور باالحتاد االنساين .ويف القرن الثامن عرش تبنى «كرستيان
وولف» هذه الفكرة وأطلق علىها اس�م «الدولة األم»  Mother Countryوتوالت
هذه الفكرة يف كتابات الفقهاء واعتمد علىه الدكتور رشيف بس�يوين يف تأصيل حق
تتبع املجرمني وتس�ليمهم وحماكمتهم لفرض قواعد العدال�ة اجلنائية وحتقيق الردع
لغريهم تأكيد ًا لفكرة أن العامل كله أرسة واحدة.
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تطور فكرة القضاء اجلنائي الدويل
نبت�ت فك�رة إنش�اء قض�اء جنائ�ي دويل يف ذهن بع�ض الشراح كالفقيه
الس�ويرسي «موينير  »Moynierبوحي من فكرة إنش�اء حمكمة دولية للفصل
يف املسائل غري اجلنائية التي كانت تداعب أذهان املفكرين منذ سنة 1463م(.)1

ففي عام 1872م نادي الفقيه السويرسي بتنظيم قضاء دويل يعاقب عىل
م�ا يرتكب من جرائم ضد قانون الش�عوب  Droit D’gensوذلك ملس�اعدة
جرحى احلروب (.)2

ويف عام 1925م تبني العامل الروماين «فسباسبان بيال» فكرة العقاب يف الفقه
الدويل احلديث يف كتابه عن اإلجرام اجلامعي للدول وقانون عقوبات املستقبل(.)3

وق�د نجحت ه�ذه الفكرة يف توقي�ع أول عقاب دويل كج�زاء للجرائم
الدولي�ة عىل جمرمي احلرب العظمى من خالل حمكمتني عس�كريتني دوليتني
إحدامه�ا يف «نورمربج» بأملاني�ا ملحاكمة جمرمي املح�ور األورويب والثانية يف
«طوكيو» ملحاكمة جمرمي الرشق األقىص.

( )1د .حممد طلعت الغنيمي ،التسوية القضائية للخالفات الدولية  ،رسالة 1954م ،
اإلسكندرية ص.15
( )2تضمن االقرتاح تش�كيل حمكمة جنائية من مخس�ة أعضاء يعني اثنان منهم بمعرفة
أطراف احلرب وثالثة بمعرفة دول حمايدة ،ولكن فشل هذا االقرتاح ملصادرته حق
القضاء الوطني صاحب االختصاص األوحد حتى ذلك الوقت.
( )3وهذا البحث كان قد تقدم به إىل االحتاد الربملاين سنة 1925م استناد ًا إىل عديد من
املؤلف�ات عن األفكار اجلديدة يف القانون اجلنائي الدويل منذ س�نة 1923م وس�نة
1924م .وقد أستحس�ن الفقيه العاملي «جان جرافن» هذه األفكار عىل أساس أنه
ال يمك�ن أن يك�ون هناك تقنني جدي للجرائم الدولية دون وجود جزاء جنائي يف
مقابله�ا جير العامل إىل حالة من الف�وىض القانونية؛ «جان جرافن» ،القانون اجلنائي
الدويل ،املجلة الدولية للقانون اجلنائي س 1964 – 35م  ،ص .29
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وقد اس�فرت هذه املحاكامت عن ظهور مزيد من االهتامم باملبادئ التي
أرس�تها تل�ك املحاكامت ودعت األم�م املتحدة هيئاهت�ا املتخصصة للنظر يف
تقنني هذه املبادئ لتكون نواة لقانون جنائي دويل وإنشاء قضاء جنائي دويل.
ويف ع�ام 1948م نجح�ت اجله�ود الدولي�ة يف إصدار معاه�دة مجاعية
شارعة عن جريمة إبادة اجلنس البرشي حتقيق ًا للفكرة األوىل.

ويف ع�ام 1998م نجحت اجله�ود يف إخراج نظام لقض�اء جنائي دويل
حتقيق ًا للفكرة الثانية.

وق�د واكبت ه�ذه النجاح�ات ظه�ور علم حدي�ث خ�اص «بالقانون
اجلنائ�ي ال�دويل» يعم�د إىل إف�راغ مضمون�ه يف نص�وص مكتوب�ة واضح�ة
ومس�تقرة ضامن ًا للحريات الفردية وتوكيد ًا ملبدأ س�يادة القانون وينأي به عن
الطاب�ع العريف ال�ذي قد يؤدي إىل خل�ق حتكمي لوقائع معاق�ب علىها دون
أن يك�ون هلا أس�اس يف القانون  ،كما يبتعد عن حاالت الظ�رف والرضورة
والتجري�م الالحق للوقائ�ع واالنفعال وذلك بتدوين وتقنين املبادئ العامة
واجلرائم ليكون قانون ًا كام ً
ال مكتوب ًا بالنسبة للمستقبل يضمن عدم التصادم
مع قاعدة رشعية اجلرائم والعقوبات(.)1

( )1حمم�د حمي�ي الدين ،تقنني القان�ون اجلنائي الدويل ،جملة القان�ون الدويل العام ،س
 ،52ص  ، 337ص  .459حيث يس�اعد هذا التقنني عىل تعميم وتدويل العقاب
من خالل ضبط مفاهيم اجلريمة واألفعال املجرمة والتقريب بني العقوبات املقررة
يف الترشيعات الداخلية املختلفة.
وإن كانت مسألة التقنني تثري بعض الصعوبات أمام الدول ذات الترشيع املكتوب
فإهنا قد تبدو أقل حدة بالنس�بة للدول التي تأخذ باملبادئ األنجلو سكونية  ،وهذا
هو السبب يف شيوع خماطر اخللق التحكمي للوقائع املعاقب علىها  ...ولكني أرى
أن نفس دول املجموعة األنجلوس�كونية ومن يدور يف فلكها جتنح اآلن إىل تقنني
اجلرائ�م خاصة احلديث منها تعزيز ًا لواجبات التعاون الدويل .وهذا ما ظهر جلي ًا
يف القانون الفيدرايل األمريكي ويف القانون االنجليزي احلايل.
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ثاني ًا  :السوابق العاملية نحو إنشاء حمكمة جنائية دولية
بتتبع الس�وابق العاملية نحو إنشاء حمكمة جنائية دولية وباستقراء اجلهود
املبذولة نحو حتقيق هذا اهلدف يمكننا تصنيف اجلهود إىل ثالثة أقسام.

 1ـ جهود الفقهاء .

 2ـ جهود اهليئات العلمية.

 3ـ جهود املؤمترات الدولية واملعاهدات.

 1ـ جهود الفقهاء
يمكننا تقسيم جهود الفقهاء إىل مرحلتني :

األوىل  :ب�دأت من�ذ عه�د عصبة األم�م وتركزت عىل ترس�يخ فكرة إنش�اء
قضاء جنائي دويل ووض�ع املعامل واحلدود الواضحة للقانون اجلنائي
ال�دويل .ومن أش�هر فقهاء ه�ذه املرحلة الفقيه «س�الدانا» « ،دونديو
ـ دوـ فاب�ر»« ،بيلا» والفقيه الفرنسي« ،رو» واملستش�ار «كالوياين»
و«بوليتس» اليوناين وجتتمع هذه اآلراء عىل إنش�اء قضاء جنائي دويل
م�ن خالل حمكمة العدل الدولي�ة الدائمة حيث يمتد اختصاص هذه
املحكمة إىل املسائل اجلنائية.

الثاني�ة  :ب�دأت من�ذ النصف الث�اين من عهد األم�م املتحدة وحت�ى معاهدة
«روم�ا» ع�ام 1998م حي�ث تركزت اجله�ود عىل اس�تحداث كيان
قضائي جنائي دويل دائم مس�تقل عن كل أجهزة األمم املتحدة وعن
نفس املنظمة األممية.
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ففي املرحلة األوىل عني «س�الدانا» بطرح أف�كاره عن موضوع العدالة
الدولي�ة وأهت�م بوضع بي�ان للجرائم الت�ي تزيد عن نطاق س�لطة الدولة يف
العق�اب من الناحية املادية أو املعنوية وتش�كل خط�ر ًا عام ًا له الصفة الدولية
مث�ل اجلرائ�م االجتامعية كأعمال ال�رق « »esclavageوالقرصن�ة Piraterie
والتقتيل الس�يايس بسبب اجلنس واألعامل الوحشية actes de banditisme

ou sauvagerie ou grands massacres politique ou de race

وكذلك اجلرائم السياسية الدولية وغريها من األفعال املنافية لألخالق
الدولي�ة والتي خترج عن حدود املعاهدات الدولية أو التي قد ترتكب خارج
احلدود اجلغرافية للدول (بر ًا ـ بحر ًا ـ جو ًا ) أو التي ترتكب باملخالفة لقوانني
وع�ادات احلرب وغريها من األحوال الغامضة لدى جهات القضاء الوطني
كأن يكون اجلاين أو املجني علىه عديم اجلنسية(.)1
وهن�ا يتأكد حرص «س�الدانا» عىل تف�ادي االصطدام م�ع صالحيات
القضاء اجلنائي الوطني.

وق�د أك�د دو ندي�و ـ دوفابر رضورة أعمال القضاء اجلنائ�ي الدويل من
خالل حمكمة العدل الدائمة بالهاي لنظر اجلرائم الدولية التي هي يف األصل
من جرائم القانون العام املرتكبة يف وقت السلم مثل أعامل القرصنة ،وأعامل
التخري�ب والتدمري ،وقطع الكابالت البحرية ،واالعتداءات ضد اإلنس�انية
( )1ضمن س�الدانا «أفكاره يف سلس�لة حم�ارضات ألقاها يف أكاديمي�ة القانون الدويل
باله�اي» ع�ام 1925م ومهد هبا إىل مشروع قانون جنائي دويل مس�تند ًا إىل نص
املادة ( )227من معاهدة «فرس�اي» التي بمقتضاها أس�ند االهتام إىل اإلمرباطور
غليوم الثاين بإش�عال حرب االعتداء يف احل�رب العاملية األوىل ()1918-1914
باملخالف�ة لألخلاق الدولي�ة والق�وة الرشعية املقدس�ة للمعاه�دات .وملزيد من
التفصيل أنظر ال :حممد حميي الدين عوض،مرجع سابق ،ص – 34ص .35
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املرتكب�ة يف بل�د حتت تأثير كراهي�ة اجلن�س  d’une haine de raceوجرائم
القانون العام املرتكبة يف أقليم حمتل(.)1

وخيتص هذا القضاء الدويل بتنظيم مسائل االختصاص الدويل «كقايض
قانون» وجمازاة األفراد املتهمني بجرائم دولية «كقايض وقائع» وله الفصل يف
أحوال التنازع.
ويري األس�تاذ «دوندي�و ـ دوفابر» رضورة التمس�ك يف النطاق الدويل
بمبدأ ال عقوبة بغري نص « »Nulla poena sine legeاملعمول به يف الترشيعات
الوطني�ة إال أن املب�دأ يف النطاق الدويل يتميز بكثير من املرونة عنه يف النطاق
الوطني(.)2
فالتجريمات تس�تمد م�ن املص�ادر الدولي�ة املكتوب�ة والعرفي�ة مث�ل
االتفاقي�ات الدولية العامة واخلاص�ة املتضمنة قواعد معرتف هبا رصاحة من
ال�دول املتنازعة ومن العرف الدويل كدليل قضاء ع�ام كالقانون متام ًا  ،ومن
املبادئ القانونية العامة املعرتف هبا من األمم املتحرضة.

( )1دوندي�و – دوفاي�ر  henri donnedieu de vabres ....يف سلس�لة حمارضاته عن
املبادئ احلديثة للقانون اجلنائي الدويل س�نة 1947م يف «الهاي» ذكرها حممد حمي
الدين عوض يف كتابه – املرجع السابق – ص .35
( )2يقول «دونديو – دوفاير » أن مبدأ ال عقوبة بغري نص جيب التمس�ك به يف النطاق
الدويل إال أن هذا ال يتطلب – كام يعتقد البعض أحيان ًا – سن جمموعة جنائية دولية
بف�روض دقيقة ونصوص عديدة عىل غرار ما هو متبع يف القوانني الداخلية  ،وإنام
تطب�ق املحكم�ة الدولية الدائم�ة يف اختصاصها القواعد املوضوعية املس�تمدة من
االتفاقي�ات الدولية العام�ة واخلاصة ،ومن العرف الدويل ،وم�ن املبادئ القانونية
العامة املعرتف هبا من األمم املتحرضة ،ومن أحكام القضاء ومذاهب كبار العلامء
واملتخصصني من الفقهاء كمصدر احتىاطي لتبيان قواعد القانون.
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والعقوب�ات تس�تمد من نفس املص�ادر وكذلك من الس�وابق القضائية
وأح�كام القض�اء كمص�در احتىاطي مع مراع�اة أن احلكم ال تك�ون له قوة
ملزمة إال بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النزاع الذي صدر فيه.
وجي�وز للمحكم�ة أن تفص�ل يف اخلصومة أو النزاع وفق� ًا ملبادئ العدل
واإلنصاف متى وافق اخلصوم عىل ذلك.

ونالح�ظ عىل الط�رح الذي قال به الفقيه دونديو-دوفابر متس�كه بمبدأ
الرشعي�ة اجلنائي�ة يف مضمونة دون التش�دد يف حمتواه ،وع�دم االلتزام بتنفيذ
األح�كام الص�ادرة من املحكمة الدولي�ة وفق ًا ملبادئ الع�دل واإلنصاف إال
برشط موافقة اخلصوم عىل ذلك(.)1

وإذا كان احلكم صادر ًا باإلدانة عىل دولة أو عضو يف عصبة األمم فيجب
أن تشكل قوة كافيه تكون حتت سيطرة العصبة لتنفيذ مثل هذا احلكم(.)2
أما الفقيه الروماين «فسباس�يان بيال» –  .Vespasien V. Pellaفقد وضع
أول مشروع الئح�ة للمحكم�ة اجلنائية الدولي�ة تقدم به إىل اجلمعي�ة الدولية
للقان�ون اجلنائ�ي ع�ام 1926م الت�ي وافق�ت علىه بش�كل عام عم�د فيه إىل
اإلسهاب يف تنظيم املحكمة اجلنائية وتكوينها وعدد قضائها وحصانة قضاهتا
وأدوار انعقادها ودوائرها ثم انتظم مرشوعه هيئات التحقيق املعاونة للمحكمة
وقواعد االختصاص والتحقيق واملحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ األحكام.
( )1وأعتق�د أن ه�ذا الطرح التمهيدي ما كان جيد قب�و ً
ال من الفقه واجلمعيات الدولية
املعني�ة ل�و مل يعمد إىل ه�ذه «الليونة» حت�ى يتجنب االصطدام بمب�ادئ ونظريات
اس�تقرت يف هذا الوق�ت يمكنها أن تعصف هبذا االجتاه ال�ذي اعتمد عىل التوغل
برفق يف وسط أجواء مل تعد جيدة الستقباهلا وقبوهلا.
( )2وه�و نفس االقرتاح قال به «خافيريس�والنا» منس�ق العالق�ات اخلارجية يف جملس
أوروبا عام 1999م – 2000م ونجح فيه.
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وبمقتضي املشروع املتق�دم يك�ون ملحكم�ة الع�دل الدولي�ة الدائم�ة
اختصاص جنائي مع إنش�اء دائرة جنائية هبا ينعقد هلا االختصاص بالنظر يف
كل اهتام موجه ضد الدول أو اهليئات العامة أو األشخاص الطبيعيني املعينني
يف األحوال التي تستتبع فيها اجلريمة الدولية مسؤولية الدولة أو الفرد(.)1
ووفق ًا للامدة ( )35من مرشوع «بيال» جيب أن ينص عىل اجلرائم التي تدخل
يف اختصاص املحكمة اجلنائية أما يف الئحة جنائية دولية أو يف اتفاقات خاصة تعقد
بني بعض الدول وتنضم إلىها الدول األخري إتباع ًا لقاعدة ال عقوبة بال قانون.

وختتص املحكمة الدائمة بالنظر يف االهتامات بارتكاب اجلرائم املعاقب
علىها يف قانون عقوبات الش�عوب من خالل دعويين دعوى عمومية دولية
ودعوى تعويض عن األرضار النامجة عن اجلرائم.
كما ينعقد هل�ا االختصاص بالفصل يف مس�ائل تن�ازع االختصاص بني
املحاكم الوطنية واملحكمة اجلنائية املتفرعة عن املحكمة الدائمة.

وأن اتفق «بيال» مع س�ابقيه يف فكرة إنشاء قضاء جنائي دويل من خالل
حمكم�ة العدل الدائمة إال أنه أختلف مع «دونديو ـ دوفاير» يف رضورة خلق
قوة دولية توضع حتت ترصف عصبة األمم تتوىل تنفيذ العقوبات مؤثر ًا ترك
ذل�ك األمر ل�كل دولة من خلال أدوار حمددة تضعها عصب�ة األمم توضح
كيفية مسامهة الدولة يف عملية تنفيذ العقوبات.

( )1تتك�ون املحكم�ة اجلنائية من ( )15قاضي ًا أصلي� ًا وثامنية قضاة احتىاطيني خيتارون
م�ن بني املتخصصين يف القان�ون اجلنائ�ي .وتنعقد املحكم�ة بكام�ل هيئتها (15
قاضي ًا) للنظر يف كل اهتام موجه إىل الدول أما إذا كان االهتام موجه ًا إىل أشخاص
طبيعيني دون أي مس�ؤولية عىل الدولة فينعقد االختصاص بالنظر إىل هيئة مكونة
م�ن مخس�ة قضاة فقط داخل مقر املحكمة اجلنائية .وتنش�ئ املحكم�ة دوائر أخرى
مخسية األعضاء ملواجهة الزيادة يف عدد القضايا.
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وقد اجتمعت آراء كل من «رو ـ  ، Rouxكالوياين Megalos caloyanni

وبوليتي�س ـ  »Nicolas Politisم�ع آراء اآلخرين وأكد «رو» أن هذا القضاء
ال�دويل حيقق املعونة املتبادلة بين الدول يف الرصاع ضد اإلجرام وال يتصادم
مع مبدأ س�يادة ال�دول ألن املحكمة اجلنائية الدولية بام هلا من س�لطة عقابية
دولية تقام بناء عىل اتفاق بني الدول وتطبق عقوباهتا باسم السيادات املتحدة
وباسم كل الدول املتعاقدة أو املنضمة.
هكذا بدأ ظهور فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية مستقلة ورسخت هذه
الفكرة يف كثري من أعامل وجهود الفقه األنجلو أمريكي.
كما كان للجهود الفقهية األوروبية تأثير ملحوظ عىل الفقه القانوين يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكية حيث التقط األس�تاذ «لفي�ت –  »Levittفكرة
س�ابقيه وطورها يف مرشوعه حول«قانون جنائي دويل» عام 1927م ونادي
بضرورة قيام حمكم�ة جنائية دولية «مس�تقلة» وليس دائ�رة جنائية بمحكمة
العدل الدولية الدائمة.
وتنش�أ هذه املحكمة بقرار من عصب�ة األمم ال بمقتىض اتفاق دويل ويف
إط�ار التمس�ك بمبدأ رشعية اجلرائ�م والعقوبات وبمبدأ املس�ؤولية اجلنائية
للدولة واألفراد(.)1

( )1انظر :حممد حميي الدين عوض ،املرجع الس�ابق هامش ص  43وقد س�اهم فقهاء
آخ�رون مع «لفي�ت» يف تطوير هذا الفرع م�ن القانون مثل (كارت�ون – بلجيكا –
جيفانوفيتش – يوغسلافيا) وربابور – بولندا ) وغريهم حتى اس�تقرت أفكارهم
بعد نيف وسبعني عاما من عمر البرشية؟!
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 2ـ جهـود اهليئـات العلمية
نشطت جهود اهليئات العلمية عىل أثر اجتهادات الفقهاء السابقني نحو
وض�ع قانون جنائي دويل وإقامة حمكم�ة جنائية دولية .ونجح رشاح القانون
الدويل يف إس�قاط التقس�يم املزدوج بني احلرب املرشوعة (العادلة) واحلرب
غير املرشوعة (ح�رب االعتداء) ون�ادوا باعتبار حرب االعت�داء عم ً
ال غري
مرشوع وجريمة دولية.
وق�د تركزت جهود اهليئات العلمية يف ثالثة هي مجعية القانون الدويل ،
واالحتاد الربملاين الدويل  ،واجلمعية الدولية للقانون اجلنائي.

أ ـ مجعية القانون الدويل
يف عام 1922م أقر مؤمتر مجعية القانون الدويل فكرة إنشاء حمكمة دولية
ختت�ص بالنظ�ر يف خمالفات قوانني احلرب وخمالفات القانون الدويل املس�تمد
من العرف ومن قوانني اإلنسانية والضمري العام.

ويف ع�ام 1924م أحال�ت اجلمعي�ة مشروع الئح�ة املحكم�ة اجلنائية
الدولية الدائمة املس�توحي متام ًا من مب�ادئ حمكمة العدل الدولية الدائمة إىل
جلنة خاصة لدراسته وتنقيحه حيث أقرته اللجنة عام 1929م(.)1

( )1أسس�ت ه�ذه اجلمعي�ة يف «بروكس�يل ع�ام  »1873حتت مس�مي «مجعية إصالح
وتقنني قانون الش�عوب» وأقرت الفكرة يف اجتامعها احلادي والثالثني يف «بيونس
إيرس عام  »1922بناء عىل تقرير مسرت «بلوت  »Bellotالسكرتري العام للجمعية
ووصفت الفكرة بأهنا جوهرية وعاجلة؟!
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وينص املشروع عىل أن املحكمة املقرتحة دائرة من دوائر حمكمة العدل
الدائم�ة وختتص هذه الدائرة بالنظر يف اجلرائم الدولية املس�ندة إىل الدول أو
األفراد ويتم تكوينها بناء عىل اتفاق دويل (.)1

ويك�ون للمحكم�ة س�لطة احلكم ب�أي عقوبة تعتق�د أهنا عادلة س�واء
بالنس�بة للدول أو األفراد ،وتس�تبعد عقوبة اإلعدام فال جيوز احلكم هبا ما مل
تكن مقررة جلريمة مماثلة يف قوانني الدولة التي ينتسب إلىها املتهم(.)2

كام يكون هلا أن تنشأ بمعرفتها القواعد اإلجرائية التي تتم هبا املحاكامت
أمامها(.)3

ب ـ االحتاد الربملاين الدويل (.)4
يف عام 1924م طرح األستاذ «بيال» موضوع منع املنازعات التي تؤدي
إىل جريم�ة ح�رب االعتداء الدولي�ة وقدم بحث ًا عن إج�رام الدول ورضورة
( )1وتطب�ق املحكمة املعاهدات الدولية  ،واالتفاق�ات  ،والترصحيات الدولية برشط أن
يكون معرتف ًا هبا من الدول املتنازعة إىل جانب العادات الدولية  ،والعرف  ،واملبادئ
العامة للقانون املعرتف هبا من األمم املتمدىنة وأحكام القضاء كمصادر احتىاطية.
( )2وه�ذا ما نص�ت علىه الئحة املحكمة العس�كرية الدولية ملحاكم�ة جمرمي احلرب
بنورمربج عام 1945م أي بعد ذلك بنحو عرشين عام ًا .كام ال جيوز مطلق ًا احلكم
بعقوبة اجللد (م 22من مرشوع الالئحة).
( )3تتك�ون ه�ذه املحكم�ة من ( )15قاضي ًا عشرة منهم أصليون ومخس�ة احتىاطيون
وتنف�ذ العقوبات بمعرفة الدول�ة التابع هلا املحكوم علىه ويف حالة عديم اجلنس�ية
تنف�ذ العقوب�ة بمعرفة الدولة التي هبا حمل إقامته .ويف حال�ة إدانة دولة ينفذ احلكم
بمعرفة الدول املصادقة عىل إنشاء املحكمة.
( )4أنش�ئ االحت�اد الربمل�اين ال�دويل يف 1888/10/31م حت�ت مس�مى «املؤمت�ر الدويل
للتحكيم والسالم» وكان أول رئيس له األستاذ « »Passyالفرنيس عقد أول مؤمتر له
عام 1889م يف باريس وكان آخر رئيس له هو د .أمحد فتحي رسور 1997-1994م.

34

تقري�ر املس�ؤولية الدولية «اجلنائية» لل�دول واألفراد عن أفع�ال ذات صبغة
دولية وضد قانون الشعوب.
ويف عام 1925م أقر املؤمتر الربملاين مرشوع «بيال» حول اجلرائم الدولية
()1
وعقوبتها دون تعديل.

ويف عام 1928م أقر املؤمتر يف دورته اخلامسة والعرشين يف برلني «إعالن
حقوق الدول وواجباهتا» متضمن ًا أربعة عرش بند ًا جاء يف البند الس�ادس منه
حظر انتصاف الدول لنفسها بنفسها ،واعتبار كل اعتداء مسلح جناية حياكم
املجرمون عنه طبق ًا للقانون الدويل.

وج�اء البند الس�ابع مب�ارشة يؤك�د «أن للدول�ة املعتدى علىه�ا اعتداء
مس�لح ًا حق ًا مرشوع ًا يف الدفاع عن نفس�ها ـ واستطرد ـ وجيب عىل املجتمع
الدويل أن يعضدها»......
ويف ع�ام 1948م أق�ر املؤمتر ب�دورة انعقاده الس�ابعة والثالثني املبادئ
الرئيسية لألخالق الدولية ضمن ثامنية عرش بند ًا أودعه هيئة األمم املتحدة.

ويف هذا العام نادى االحتاد بوجوب إقرار املجموعة الدولية ـ بأرسع ما
يمك�ن ـ قانون عقوب�ات دويل  un code penal internationalوإقامة حمكمة
جنائي�ة دولي�ة  une court penale internationalللمعاقب�ة عىل اجلرائم ضد
السالم  ،جرائم احلرب ،اجلرائم ضد اإلنسانية(.)2
( )1أنظر :حممد حميي الدين عوض – املرجع السابق حول األفعال التي أوردها «بيال»
يف تقري�ره للمؤمت�ر ورأي أهن�ا تس�توجب أن جترم دولي� ًا ويعاقب علىه�ا كجرائم
مرتكبة من الدول ص .212-206
( )2ورد هذا يف البند العارش من ترصيح االحتاد الربملاين الدويل عام 1948م وهو نفس
التقس�يم الذي اس�تمر واس�تقر حتى تاريخ املصادقة عىل مرشوع النظام األسايس
للمحكمة اجلنائية الدولية عام 1998م.
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ج ـ جهود اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي
تبنت اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي مس�ألة إنش�اء قضاء جنائي دويل
منذ أول مؤمتر هلا يف  91يناير 5291م(.)1
واجتمعت آراء الفقهاء عىل أن حتقيق هذا اهلدف جيب أن يتحقق بالتدريج
عن طريق اتفاقيات خاصة تعقدها دول ثم تنضم إلىها دول أخري(.)2
ويف ع�ام 1947م أب�دي املؤمتر اخلامس للجمعية الدولي�ة للقانون اجلنائي
املنعقد يف جنيف رضورة وضع قانون جنائي دويل وإجياد جهة قضاء جنائي دولية.

وأوض�ح املؤمتر أن كفالة العق�اب خاصة عىل جرائم احل�رب تتأتى إما
بالتسليم  Extraditionأو املحاكمة عن هذه اجلرائم يف اقليم الدولة املدعية.
كما يتحقق العق�اب بإقامة قض�اء دويل دائم يدعى للب�ت يف املنازعات
اإلجيابية والسلبية لالختصاص وينعقد له االختصاص ـ بصفة خاصة ـ بنظر
اجلرائم ضد السالم وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

ويف ع�ام 1953م ق�رر املؤمتر الس�ادس للقان�ون اجلنائ�ي (روما) عدم
كفاي�ة القوانني الوطنية ومالءمتها للعقاب .عىل بع�ض اجلرائم مثل الواردة
يف اتفاقيات جنيف اإلنسانية لسنة 1949م وكذلك عىل املخالفات اجلسيمة
لالتفاقيات الدولية ووضع نموذج لترشيع جنائي دويل.
( )1راجع البند الثالث من أعامل املؤمتر الذي ش�ارك فيه كل من (س�الدانا)  ،دونديو ـ
دوفاير ـ بلوت ـ بوليتيس ـ جاروفالو ـ بيال  .وقد أقر املؤمتر باإلمجاع فكرة إنش�اء
قضاء جنائي دويل يسند االختصاص به إىل حمكمة العدل الدولية الدائمة بالهاي.
( )2وقد كلف األستاذ «بيال»كمقرر للجمعية بوضع مرشوع الالئحة يف ضوء قرارات
املؤمتر األول للجمعية حيث قدمه للجمعية وأقرته عام 1928م دون تعديل يذكر
أن مرشوع الالئحة من سبعني مادة مل خترج عن التقرير السابق ذكره عن «بيال».
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ثالث ًا  :جهود املؤمترات الدولية الرسمية واملعاهدات
على الرغم من اجلهود الفقهية غري الرس�مية املبذولة بش�أن تقنني أقدم
اجلرائ�م الدولية مثل القرصنة واالجتار بالرقيق فلم يتبادر إىل ذهن أحد قدي ًام
اقام�ة قضاء جنائ�ي دويل للمحاكمة واملعاقب�ة علىها ب�ل كان العقاب علىها
طبق ًا للقوانني الوطنية(.)1
ويف ع�ام 1815م ن�ادت ال�دول بالقض�اء عىل فك�رة مرشوعية احلرب
ووضعت القواع�د واالتفاقيات الثنائية واملعاهدات اجلامعية الش�ارعة التي
حتد من غلواء احلروب(.)2

ويف ع�ام 1856م وضعت أول معاهدة مجاعي�ة لقواعد احلرب ثم توالت
اتفاقيات الصليب األمحر عام 1864م واتفاقيات الهاي  1899وعام 1907م.
ً
فصلا خاص ًا حتت عنوان
( )1ففـ�ي القوانـين اجلنائية األنجلوس�كونية القديمة نجد
«اجلرائ�م ضد قانون الش�عوب  Offences Against the Law of Nationsوختضع
كله�ا إىل س�لطات الدول�ة وقضائها اإلقليم�ي بمقتيض إطالقات الس�يادة» .ويف
ع�ام 1815م تعهدت الدول يف مؤمتر فيينا بالس�عي ع�ن طريق املفاوضات إللغاء
االجتار بالرقيق يف كافة أنحاء العامل وأقرت عام 1890م اتفاقية عامة يف بروكسيل
ملناهض�ة ال�رق حت�ت ارشاف عصبة األمم ث�م يف جنيف ع�ام 1926م.؟ ويف عام
1818م مل يفل�ح مؤمت�ر «أكس الش�ابيل» يف عق�د اتفاقيات دولي�ة ملكافحة أعامل
القرصنة العتبارات سياسية.
( )2بعد أن كانت احلرب مرشوعة قبل القرن التاسع عرش بدأت الدول يف مطلع القرن
تن�ادي بالقض�اء عىل فك�رة مرشوعية احلرب وأعلن�ت يف مؤمتر فيين�ا 1815م ان
نابلي�ون خارج عن محاي�ة القانون وأنه عدو العامل ومعكر سلامة إلثارته احلرب.
وكان�ت أول معاهدة مجاعية وضعت قواع�د للحرب هي ترصيح باريس البحري
ع�ام 1856م عقب حرب القرن ث�م اتفاقية الصليب األمح�ر (جنيف  )1864ثم
اتفاقيات مؤمتر الهاي األول (1899/7/29م).
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ومل تنص كل هذه االتفاقيات عىل جزاء جنائي لإلخالل بقواعدها(.)1

وعقب انتهاء احلرب العاملية األوىل ( 1914ـ 1918م) نش�طت اجلهود
الدولية يف مرحلة تاليه وتشكلت جلنة دولية سميت «جلنة املسؤوليات» مهمتها
حتديد املس�ؤولني عن ش�ن ح�رب االعتداء واملس�ئولني عن ارت�كاب جرائم
احلرب حيث اقرتحت اللجنة وضع جزاء جنائي عن هذه األفعال مستقب ً
ال.
ويف ع�ام 1919م عق�دت معاه�دة «فرس�اي» وقررت حماكم�ة غليوم
الثاين إمرباطور أملانيا عن إثارة احلرب وإنشاء حمكمة ملحاكمته.
ويف ع�ام 1920م جاء عهد عصبة األمم ونصت املادة ( )14من العهد
عىل إعداد املجلس مرشوع ًا ملحكمة دائمة للعدل الدويل(.)2

( )1فيما ع�دا نص امل�ادة (9م) من اتفاقية الصلي�ب األمحر املعدلة س�نة 1929م التي تلزم
الدول املوقعة بأن تضع النصوص اجلنائية الالزمة للعقاب عىل اإلخالل باالتفاقية وهو
ما اس�تجاب اليه املرشع املرصي يف امل�ادة ( 251مكرر عقوبات) بالنص عىل الظرف
املش�دد جلرائم القتل والرضب واجلرح الواقع عىل اجلرحى يف زمن احلرب .ويف املادة
9/317ع اخلاصة بتشديد عقوبة الرسقة التي ترتكب عىل اجلرحى يف زمن احلرب.
( )2تشكلت جلنة من عرشة فقهاء يف القانون الدويل برئاسة البارون «ديسكامب»بلجيكا
الذي تقدم بمرشوع عن تلك املحكمة ايل اللجنة التي أقرته (بغالبية مخسة أصوات
ضد ثالثة وغي�اب عضوين) وطالبت اللجنة بوضع قانون جنائي دويل مقدم ًا كي
تطبق�ه املحكمة العلى�ا الدولية تطبيق ًا لقاعدة «ال عقوب�ة إال بناء عىل قانون» ضامن ًا
ضد التعسف يف السلطة.
وبعد إعداد املرشوع وإحالته من جملس العصبة إىل اللجنة القانونية كتب األس�تاذ
«الفوتين» بلجيكا مقرر اللجنة أن هذا املرشوع من املس�تحيل إخراجه إىل العمل
ألن فك�رة اجلرائ�م الدولية ليس هلا تعريف واضح  ،كما أنه ال يوجد قانون جنائي
دويل .وق�د أيدت اجلمعية العمومية للعصبة رأي اللجنة ومقررها وارتأت جتميده
عىل أساس أن الوقت سابق ألوانه.
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ويف ع�ام 1927م ق�ررت اجلمعي�ة العمومية لعصبة األم�م «باإلمجاع»
اعتب�ار ح�رب االعت�داء جريم�ة دولية ولك�ن دون النص عىل ج�زاء معني.
وبالتايل كانت حرب االعتداء جريمة بدون عقوبة.
ويف ع�ام 1928م مت�ت املصادق�ة عىل ميث�اق ـ بريان ـ كيل�وج من ثالث
وستني دولة حيث استنكر فقط فكرة اللجوء إىل احلرب كوسيلة حلل املنازعات
الدولية ـ فيام عدا حاالت الدفاع الرشعي ـ دون أي حتديد للجريمة أو للعقاب.

ويف ع�ام 1937م خط�ت ال�دول خط�وة كبري يف س�بيل مكافحته�ا
للجرائ�م اإلرهابية بالتوقيع عىل اتفاقيتني للمعاقبة علىها وأخرى للمحاكمة
عنها أمام حمكمة جنائية دولية.

وعلى الرغ�م م�ن نجاح اجله�ود الدولية الرس�مية ألول م�رة يف وضع
اتفاقية إنشاء قضاء جنائي دويل إال أن اندالع احلرب العاملية الثانية حال دون
االنضامم إلىها(.)1
وبع�د احل�رب العاملي�ة الثاني�ة نجح�ت اجله�ود الدولية يف هيئ�ة األمم
املتحدة يف عقد اتفاقية مكافحة جريمة إبادة اجلنس البرشي واملصادقة علىها
ودخوهلا حيز التنفيذ منذ عام 1951م.

( )1واجت�ه ال�رأي إىل معاقب�ة ه�ذه اجلريم�ة باعتبارها جريم�ة ضد «قانون الش�عوب»
كالقرصن�ة واالجت�ار بالرقيق يرتك العقاب عنها للقان�ون الوطني وليس باعتبارها
جريم�ة دولية باملعنى الدقيق – منصوص علىها يف قانون عقايب دويل .وعىل الرغم
م�ن موافق�ة ( )24دولة عىل جتري�م اإلره�اب إال أن اإلقرار عىل االتفاقي�ة الثانية
اخلاصة بإنشاء حمكمة جنائية دولية مل حيظ إال بموافقة ( )13دولة!.
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وقد صاحب هذه االتفاقية ملحقان عن إقامة حمكمة جنائية دولية دائمة
للمعاقبة عىل أفعال إبادة اجلنس.
األول  :خاص بإقامة حمكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص عام.

الثاين  :خاص بإنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة بمعاقبة جرائم إبادة اجلنس.
وق�د أكدت امل�ادة العارشة من االتفاقية أن اإلحال�ة عىل القضاء الدويل
اختيارية وقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة فكرة إنش�اء حمكمة جنائية
دولية حياكم أمامها مرتكبو جريمة إبادة اجلنس أو أي جريمة أخرى معاقب
علىها بمقتىض أحكام االتفاقيات الدولية(.)1

( )1من�ذ ع�ام 1951م وتتوايل اجتامعات جلنة الس�بعة عرش حيث ب�دأت ببحث تقرير
السكرتري العام لألمم املتحدة ثم بحث تقرير األستاذ "بيال" رئيس اجلمعية الدولية
للقانون اجلنائي..
ـ وقد أملح تقرير السكرتري العام إىل قيام حمكمة جنائية دولية كهيئة مساعدة لألمم
املتحدة بقرار من اجلمعية العامة .الفقرة الثامنة من املادة السابعة واملادة ( )22من
امليثاق أو بمقتضي معاهدة دولية.؟ تنضم إلىها الدول الراغبة يف ذلك وتعتربها
هيئة مس�تقلة ع�ن األمم املتحدة كام يمكن اجلمع بني الطريقتني فتنش�ئ اجلمعية
العام�ة املحكمة بقرار منها وترتك التزامات الدول للتحديد من خالل اتفاقيات
دولي�ة تقرها اجلمعي�ة العامة وتنفت�ح النضامم الدول إلىه�ا (ويكون اختصاص
املحكمة مكم ً
ال للوطني واختياري ًا)
ـ وينعق�د االختص�اص للمحكم�ة بنظر اجلرائم ضد السلام ،وضد اإلنس�انية ،
وجرائ�م احل�رب ويقتصر اختصاصه�ا عىل حماكم�ة األش�خاص الطبيعيني عام
يرتكبون�ه من أفعال جنائية وتكون اإلحالة للمحكمة بقرار من الس�كرتري العام
لألمم املتحدة بناء عىل قرار اجلمعية العامة أو جملس األمن  ،ويمكن إحالتها من
الدول واحلكومات يف األحوال املنصوص علىها رصاحة.
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وقد جاء هذا القرار حمفز ًا ملزيد من اجلهود الدولية الرس�مية التي تبنت
ه�ذا األجتاه وأفرزت كثري ًا م�ن املعاهدات الدولية التي اس�تجابت لرضورة
تدويل اجلرائم دون االس�تجابة لدولية العقوبات حت�ى تاريخ املصادقة عىل
النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية عام 1998م.

املحكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة
ت�وايل اهتمام اجلمعية العام�ة لألمم املتح�دة بموضوع إنش�اء املحكمة
اجلنائية الدولية وتصاعد االهتامم هبذا األمر يف آخر ديسمرب .)1(1989

ويف الث�اين م�ن نوفمبر 1992م واألول م�ن ديس�مرب 1993م طلبت
اجلمعي�ة العام�ة من جلن�ة القانون ال�دويل أن تضع مرشوع النظام األس�ايس
لتلك املحكمة بوصفه مسألة ذات أولوية(.)2

ونظ�رت جلن�ة القان�ون الدويل هذه املس�ألة ط�وال مخ�س دورات (من
ال�دورة  42إىل  46عام 1994م) حي�ث أنجزت يف الدورة األخرية مرشوع
نظام أسايس ملحكمة جنائية دولية قدمته إىل اجلمعية العامة.

( )1كانت اجلمعية العامة قد طلبت من قبل بقرارها رقم  39/44املؤرخ أول ديسمرب
1989م إىل جلنة القانون الدويل أن تتناول مس�ألة إنش�اء حمكمة جنائية دولية .ويف
1990/11/28م واألول م�ن ديس�مرب 1991م أص�درت القرارين ، 41/45
 54/46بدعوة اللجنة إىل مواصلة دراس�ة وحتليل القضايا املتعلقة بمس�ألة إقامة
والية جنائية دولية بام يف ذلك إنشاء حمكمة جنائية دولية.
( )2القرار رقم  33/47يف  1992/11/25والقرار رقم  31/48يف .1993/12/9
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ويف األول من ديس�مرب عام 1994م قررت اجلمعية العامة إنش�اء جلنة
خمصصة كي تستعرض القضايا الفنية الناشئة عن مرشوع النظام الذي أعدته
جلنة القانون الدويل واإلعداد لعقد مؤمتر دويل للمفوضني(.)1

ويف األول م�ن ديس�مرب ع�ام 1995م ق�ررت اجلمعية العام�ة بقرارها
 46/50إنشاء «جلنة حتضريية» إلجراء مزيد من املناقشات للقضايا الرئيسية
الفني�ة واإلداري�ة ووضع ن�ص موحد ومقبول التفاقية بش�أن إنش�اء حمكمة
جنائية دولية متهيد ًا لطرحه يف مؤمتر للمفوضني(.)2

ويف األول م�ن ديس�مرب ع�ام 1996م ق�ررت اجلمعية العام�ة أن يعقد
مؤمتر دبلومايس للمفوضني عام 1998م العتامد االتفاقية (.)3
خالصة لكل ما س�بق يمكننا أن نقول إنه عىل الرغم من صعوبة دراسة
مراح�ل التطور التارخيي ألي نظام قانوين ألس�باب متع�ددة يأيت يف مقدمتها

( )1واجتمعت اللجنة املخصصة إلنشاء حمكمة جنائية دولية من  3ـ 1995/4/13م
ث�م م�ن  14ـ  1995/8/25واس�تعرضت كاف�ة القضايا الناش�ئة ع�ن املرشوع
وأعدت ترتيبات عقد املؤمتر الدويل.
( )2اجتمع�ت اللجن�ة التحضريي�ة م�ن  25م�ارس إىل 1996/4/12م ث�م من  12ـ
1996/8/30م وواصل�ت مناقش�ة القضاي�ا اهلام�ة وأجرت بع�ض التعديالت
النهائية وأعادت تقديمه للجمعية العامة عام 1997م.
( )3قرار اجلمعية العامة  207/51يف  17ديسمرب 1996م.
ـ ويف الق�رار  160/52يف 1997/12/15م قبل�ت اجلمعي�ة العام�ة ع�رض
احلكوم�ة اإليطالي�ة باس�تضافة املؤمت�ر الدبلوم�ايس للمفوضني املعني بإنش�اء
حمكمة جنائية دولية يف «روما» يف الفرتة من  15يونيو إىل  17يوليو 1998م.
ـ وانتخب املؤمتر الس�يد «جيوفاين كونس�و» ـ إيطاليا رئيس ًا وممثيل  36دولة نواب ًا
للرئيس منهم (مرص ـ أملانيا ـ اجلزائر ـ الس�ويد ـ فرنس�ا ـ اململكة املتحدة
ـ الواليات املتحدة األمريكية ـ اليابان).
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ع�دم تدوي�ن كثري م�ن االجتاهات واألح�داث اجلارية إال أن ه�ذه الصعوبة
تتلايش أم�ام رضورة الرص�د واالس�تقراء والتحليل الصحي�ح بغية جتنب
كثري من العراقيل وس�د الثغ�رات فاألحداث االجتامعي�ة املتوالية ما هي إال
مقدم�ات رضوري�ة وجذور قوي�ة لتصور وجود نظ�ام أكثر ثبات ًا واس�تقرار ًا
خاصة يف جماالت القانون اجلنائي الدويل الذي جيد أصله وأساسه يف العرف
الدويل.

وت�زداد الصعوب�ة أم�ام حماوالت بع�ض الفق�ه تطويع أس�س ومبادئ
رشعي�ة اجلرائ�م والعقوب�ات يف القانون ال�دويل (العريف) إىل نفس األس�س
واملب�ادئ يف القانون الداخلي (املكتوب) .وعىل ذلك فمب�دأ رشعية اجلرائم
والعقوب�ات ال يمكن تطبيق�ه يف القانون اجلنائي الدويل ألن أساس�ه العرف
والعادة وليس نصوص ًا قانونية موضوعة عىل هيئة ترشيع للنص عىل اجلرائم
كام هو يف القانون الداخيل.
والواق�ع أن ه�ذه الصعوب�ة ممك�ن أن ت�ذوب يف ض�وء حتلي�ل طبيع�ة
االختالف بني القانونني الدويل والداخيل من حيث مصدر كل منها وطبيعته
وأهداف�ه وه�و ما يمكن تربيره يف ض�وء حتليل مفهوم ومضم�ون نفس مبدأ
الرشعي�ة يف القان�ون الداخيل احلاك�م لفروع القانون الواح�د ،حيث خيتلف
املب�دأ نفس�ه يف القانون اجلنائي الداخيل عن�ه يف القانون اإلداري العام عنه يف
القانون املدين اخلاص.
فالقانون اجلنائي الدويل يس�تمد صفته م�ن طبيعة اجلريمة التي ينتظمها
وه�ي اجلريم�ة الدولي�ة ،وصفة اجلريم�ة الدولية يكتس�بها الفع�ل من نفس
الطريقة التي تنش�أ هبا وتتكون القواعد املوضوعية للقانون الدويل ككل عن
طريق العرف الدويل.
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ومعرفتن�ا ملعن�ى اجلريم�ة يف القان�ون اجلنائي ال�دويل تتأت�ى عن طريق
تتب�ع العرف باعتباره املصدر الرئييس للقان�ون الدويل من جهة أو عن طريق
تكش�ف ما قد يظهر (أحيان ًا) يف ش�كل مكتوب جتس�ده املعاهدات الشارعة
واالتفاقيات من جهة أخري(.)1
وقد عمد النظام األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أسلوب تقنني
اجلرائ�م ذات الصف�ة الدولية وذل�ك بالنص عىل توصي�ف وحتديد لألفعال
اإلجرامي�ة الت�ي تدخ�ل يف اختص�اص املحكم�ة باعتباره�ا متث�ل – يف هذه
املرحلة – أشد اجلرائم خطورة التي تكون حمل اهتامم املجتمع الدويل ككل.

واملالحظ أن هذا التقنني جيد جذوره يف السوابق والعرف الدويل كأحد
املصادر األساس�ية للقواع�د املوضوعية للقانون الدويل الع�ام ...وبالتايل ما
هو إال جتس�يد لقواعد عرفية اس�تقر علىها املجتمع الدويل وأكدهتا الس�وابق
التارخيية.
وال ش�ك أن تصاع�د حرك�ة التجريامت عىل املس�تويني الوطني والدويل
كانت بسبب الرغبة املشرتكة يف رضورة اإلحاطة باألشكال اإلجرامية اجلديدة
وتلبية لرضورات التعاون الدويل يف مكافحة أشكال اجلريمة عابرة احلدود.
وق�د ترت�ب على ذل�ك أن أصبح�ت معظ�م التجريمات اجلدي�دة جتد
مصدره�ا يف قواع�د القانون الدويل الع�ام وليس يف قواع�د القانون الوطني
الداخيل.

( )1تتج�ه كثير من الدول الت�ي تنتمي إىل النظام األنجلوس�كويف التي ال يس�ود فيها
القان�ون املكت�وب وعلى رأس�ها أنجلترا إىل تقنني ترشيعاهت�ا كمص�در للتجريم
والعق�اب خاص�ة يف جم�ال مكافحته�ا لألش�كال اجلدي�دة لإلجرام املع�ارص مثل
(جرائم اإلرهاب ـ البيئة ـ املعلوماتية ـ املخدرات  ....إلخ)
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وأمام اختالف السياس�ات اجلنائية يف التجريم والعقاب عىل املس�تويني
الدويل والوطني اختلفت املعاجلات وتنوعت التجريامت.

واعتم�دت التجريمات الدولي�ة (املص�در) على تس�مية جرائ�م معينة
ملكافحتها تكاد ال تستوعبها نصوص الرتسانات العقابية التقليدية أما بسبب
اختلاف مس�ميات اجلرائ�م طبق� ًا للتحديد الوصف�ي لألفعال وأما بس�بب
اختالف العقوبات.

وأمام هذا االختالف ـ الش�كيل الظاهري ـ اس�تقرت فكرة التكامل بني
القض�اء ال�دويل والقضاء الوطني وتأكد حق الدول ـ بس�يادهتا ـ يف االختيار
بين املحاكمة عىل اجلرائم أم�ام القضاء الوطني إذا تضمنته�ا ترشيعاهتا ....
أو تس�ليم املتهمني (وليس املجرمني) للمحاكمة أمام القضاء اجلنائي الدويل
بموجب التزامها (دولي ًا) بذلك.
وهكذا يمكن أن تستجيب فكرة دولية اجلريمة إىل فكرة دولية العقاب.

وال ش�ك أن التطبيق األوىل لفكرة التكامل بني القضاء الدويل والقضاء
الوطني س�تثري بعض املش�كالت العملي�ة والتطبيقية بحس�ب االختالف يف
طبيع�ة االختص�اص القضائي ال�دويل والوطني وتن�ازع االختصاص بينهام
(س�لب ًا أو إجيابي� ًا) بس�بب اختلاف النص�وص القانوني�ة القائم�ة واملب�ادئ
والنظريات السائدة.

وعىل الرغم من نجاح النظام األسايس للمحكمة اجلنائية والدولية يف
حس�م كثري من نقاط االختالف و التنازع وعىل الرغم من حرصه عىل تأكيد
س�يادة القضاء الوطني وعدم انت�زاع واليته األصلية بالنص عىل أن املحكمة
اجلنائي�ة الدولي�ة هلا والي�ة مكملة للوالي�ات القضائية اجلنائي�ة الدولية فإين
أرى أن نف�س النظام األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولي�ة حيقق هلا االنفراد
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بالوالي�ة القضائية الكاملة من خالل انعقاد االختصاص هلا بالنظر يف جرائم
مل تتضمنه�ا نص�وص الترشيعات اجلنائي�ة يف غالبية الدول حي�ث حيقق هذا
الفراغ الترشيعي انفراد املحكمة اجلنائية الدولية بالوالية القضائية(م)1
كما يتحقق هذا االنف�راد كذلك من خالل عدم إمكانية حماكمة املتهمني
بارت�كاب اجلرائم املنص�وص علىها يف النظام األس�ايس للمحكم�ة الدولية
طبقا لنصوص الترشيعات الداخلية.

ويتأكد معنى االنفراد أيضا من خالل استقرار مبدأ سمو قواعد القانون
الدويل عىل القانون الداخيل وخاصة يف ضوء موافقة الدولة  -بموجب اتفاق
خاص  -عىل أن متارس املحكمة الدولية وظائفها وسلطاهتا املنصوص علىها
يف النظام األسايس يف إقليم أي دولة طرف باعتبار ما للمحكمة الدولية من
شخصية قانونية دولية (م.)4
وعىل ذلك تتحدد نقطة البدء يف التعرف عىل موقف الترشيعات الوطنية
م�ن اجلرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية وبيان مدى تأثري
اخلل�و الترشيعي الداخيل منها على انفراد املحكمة اجلنائي�ة الدولية بالوالية
القضائية .
فإذا ما كان هناك تصور لوجود ازدواجية يف التجريم فام مدى تأثري هذه
االزدواجية عىل انعقاد االختصاص للمحكمة الدولية ؟

ثم ما مدى تأثري التجريم املزدوج عىل تناس�ق العقوبات واثر ذلك عىل
مب�دأ دولية العقوب�ة خصوصا يف ظل نم�و و تطور مفاهيم حقوق اإلنس�ان
وانعكاس هذا املفهوم عىل االقتناع القضائي بمفاهيم العدالة اجلنائية الدولية.
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املحكمة اجلنائية الدولية
ومبدأ الرشعية اجلنائية
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 . 1املحكمة اجلنائية الدولية ومبدأ الرشعية اجلنائية
 1 . 1مبدأ الرشعية يف القانون اجلنائي الدويل

حيك�م القان�ون اجلنائي الداخيل مب�دأ رشعية اجلرائ�م والعقوبات فال
جريم�ة وال عقوب�ة اال بناء على قانون مكتوب يتضم�ن النص عىل اجلريمة
()1
والعقوبة بنصوص واضحة ال غموض فيها.
وعىل ذلك فال جيوز اعتبار فعل ما جريمة واملعاقبة عليها اال اذا كان هذا
الفع�ل مكتوبا يف نموذج قانوين ومعرفا بعنارصه بتاريخ س�ابق عىل ارتكابه
وحمددا لعقوبة سابقة ايضا.

ويرتت�ب علي ذل�ك عدة نتائ�ج هام�ة تتلخ�ص يف ان القان�ون اجلنائي
املوضوعي ليس له اثر رجعي ،بمعنى عدم رسيانه عىل وقائع سابقة لصدوره
كما ال جي�وز القياس عىل جتريمه ول�و احتدت العلة وجيب ان يلتزم بالتفسير
ومعرفة دون جتاوز يف املعنى والنص.
الضيق للنصوص كام هي مكتوبة
ّ
وبالنتيجة لذل�ك ال يعرتف بالقانون غري املكتوب ( العريف ) كقانون يف
()1
نطاق القانون اجلنائي فال ينشئ اجلرائم وال العقوبات.

( )1ان كان ه�ذا املب�دأ من مواليد الثورة الفرنس�ية 1789م فقد تبنته غالبية الدس�اتري
واالعالن�ات العاملي�ة قديمها وحديثها حتي انه اس�تقر ولو مل ين�ص عليه رصاحة
راج�ع م 58م�ن اعالنات احلقوق س�نة 1789م (م )6من دس�تور مرص 1923م
( )32دس�تور  )8(1956دستور 1958م( )25دس�تور 1964م املؤقت م()66
من دستور 1971م الدائم.
( )2ومع ذلك هناك من الترشيعات اجلنائية الداخلية ما ال يقوم عيل الترشيع املكتوب
وحده وانام عىل العرف والسوابق القضائية املطردة مثل القانون االنجليزي ومنها ما
يعتمد عيل القياس والتفسري املوسع كالقانون الرويس القديم 1926م والبلغاري
1951م والدنامركي 1930م الروماين 1948,1949م وان كانت هذه القوانني قد
اجتهت حاليا ايل الترشيع كمصدر يف القانون اجلنائي .
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ويس�تمد مب�دأ الرشعي�ة بمضمون�ه وحمت�واه م�ن االعالن�ات العاملي�ة
والدساتري الوضعية املجسدة حلقوق وحريات االفراد .

وتتح�رر الترشيع�ات احلديثة من غل�واء مبدأ الرشعية ع�ن طريق عدة
أس�اليب منها االس�لوب الغائي يف التجريم واسلوب التجريامت عىل بياض
واالسلوب البياين ال التحديدي ( القائمة) وغريها من االساليب التي تعتمد
عىل منح القايض س�لطة تقديرية واس�عة يف تعديل اإلسناد املادي او املعنوي
()1
بغية تفريد العقاب.
ويؤيد الفقه والقضاء هذا االجتاه الترشيعي ويقر التفسير املوسع الذي
ق�د يصل احيانا اىل حد االخذ بالقياس يف ض�وء ضبط التوازن بني املصلحة
()2
العامة واملصلحة الفردية.
( )1حس�نني عبي�د :فكرة املصلح�ة يف قانون العقوبات ـاملجل�ة القانونية ـ املجلد 17
العدد الثاين 1974م ص .247د .امحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات
ـ القسم العام ـ ط(1989 )5م دار النهضة ص .167
( )2فعىل املس�توى الداخيل أحلق الفقه والقضاء يف فرنس�ا ومرص قديام رسقة الكهرباء
برسق�ة املنق�ول امل�ادي املحس�وس وحديثا احل�ق الفقه رسق�ة املعلوم�ات والغاز
برسقة املنقول.وعىل املس�توى الدويل أيد كثري من الفقه والقضاء التفسير املوس�ع
لبعض اجلرائم الدولية مثل جرائم احلرب وجرائم ابادة اجلنس والقرصنة البحرية
واجلوية وغريها من اجلرائم التي متثل اعامل القتل والعنف فيها خطر ًا جس�يام عىل
املصال�ح الفردي�ة والقومية و تتحول اىل ارضار متس آمن الدول�ة »securite de l
 »Etatال�وارد يف معظم الترشيع�ات الداخلية وهو من التعبريات املرنة التي تتطور
يف معناها تبعا للظروف وتستوعب هبذه املرونة كثري من االفعال اجلديدة (قياسا).
ففي فرنس�ا اس�توعبت جتريامت افعال عصابات األرشار يف م 265ع وما بعدها
التنظيامت االرهابية للجس�تابو  ،واعترب من قبيل التس�ميم يف م 301ع ف تسميم
مص�ادر املي�اه واالغذية  ،وم�ن قبيل القتل مع س�بق االرصار ع م 296القتل عىل
سبيل املعاملة باملثل  .كذلك تستوعب نصوص جتريم القبض عىل الناس دون حق
(م341 ،343 ، 342ع) افعال االبعاد و االستعباد (تشغيل املدنيني جربا) الواردة
يف نظ�ام املحكم�ة اجلنائية الدولية حاليا .راجع حممد حمي�ي الدين عوض ـ املرجع
السابق ـ ص444ـ .446انظر جمموعة قانون العقوبات الفرنيس (دالوز).
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والن مثل هذه االحكام التفسريية تتناول قوانني جنائية موجودة بالفعل
فإهنا تنطبق بالنسبة لألفعال السابقة بام هلا من قوة الرسيان عيل املايض.
وتؤكد وقائع احلال واس�تقراء املايض أن صبغ جريمة ما بالصفة الدولية
ال يرتك�ن فيه اىل الرج�وع ايل املعاهدات أو االتفاقات فق�ط بل جيب الرجوع
اوال اىل القانون العريف .ففي مجيع االحوال جيب أن تكون حمتويات املعاهدات
واالتفاقات متسقة مع العرف املنشئ هلا حيث ان القوة امللزمة للمعاهدة تستند
اىل هذا االتساق والقاعدة العرفية هي التي متنح املعاهدة قوهتا .

وعلى ذلك تتحدد مهمة القان�ون االتفاقي يف تقري�ر القواعد القانونية
املوج�ودة فعلا والتي س�بق ان انش�أها الع�رف املوجود فاملعاهدات جتس�د
حاالت موجودة س�ابقة عليها عن طريق جتمي�ع هذه احلاالت وصياغتها يف
قال�ب قانوين.ومع ذلك ففي بعض االحيان قد تكمل املعاهدات نفس�ها كام
()1
قد تصحح أو تصلح من وجهة النظر القانونية عرفا دوليا قائام من قبل .

( )1تعرض�ت س�ابقة حماكمات «نورمبرج» لكثير م�ن النقد بش�أن م�دى مرشوعيتها
وخضوعه�ا ملبدأ الرشعية وق�د اختلف قضاة املحكمة فيام بينهم حول مدى رشعية
قضائهم وقد اعترب أغلب القضاة وعدد من الفقه الدويل أن اتفاق الثامن من اغسطس
عام 1945م والئحته امللحقة به ليست منشأة لقانون جديد بل مقررة وكاشفة جلرائم
كانت موجود ًا من قبل واعترب القضاة انفس�هم كاش�فني عن قانون كان موجود من
قب�ل فجرائ�م احلرب كان�ت موجودة قب�ل  8ـ  8ـ 1945م ألهنا مس�تمدة من عدة
نص�وص دولي�ه معتم�دة من الس�لطات الدولية خالل مخسين س�نة مضت.بل ان
املحكمة ذهبت ابعد من ذلك حني قررت ان قواعد احلرب مل تنشئ تلك االتفاقات
املختلفة و انام كانت موجودة قبلها والتزمت هبا الدول تدرجييا واستمدت يف اصلها
من افكار ترجع يف جذورها اىل «جروس�يوس سنة .»1625وقد أيد الفقيه «جورج
سكال» وغريه هذه الوجهة من النظر وقال ان نفس معاهدة «فرساي» كانت تضمين ًا
للعهد املنش�ئ لعصبة االمم ( وهو قانون دس�توري دويل )ويصح ان يكون الش�ارع
ال�دويل هو جمموع الربملانات الوطنية املختلفة الت�ي تصادق عىل املعاهدة أو االتفاق
 .وم�ن قبيل تكملة العرف الدويل ما نصت علي�ه معاهدات جنيف 1949م بحظر
االخ�ذ الواق�ع عىل الرهائن وكان العرف حيظر االجهاز على الرهائن فقط  ...انظر
برتوكوالت جنيف املكملة التفاقيات جنيف عام 1976م1977م 1988م.
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1.1.1الفرقبنيالقانوناجلنائي الداخيلوالقانوناجلنائيالدويل
اذا كانت اجلريمة تس�تمد صفتها االجرامية يف القانون اجلنائي الداخيل
م�ن الترشيع�ات والنص�وص القانوني�ة الت�ي توض�ح االفع�ال املحظ�ورة
والعقوب�ات املقابل�ة لتلك االفع�ال يف صياغات واضحة كافية ال ش�ك فيها
وال غم�وض ففي القانون اجلنائي الدويل تس�تمد اجلريمة صفتها االجرامية
من العرف ال القانون .
وألن العرف يتكون عبر مراحل مطردة متالحقة وليس بواقعة واحدة
كالقانون ،تدور الصعوبات دائام حول وجودة واستقراره واطراده مما يستلزم
تتبع�ه ومالحقت�ه لتأكيده  .وهنا تثور كثري من الش�كوك ح�ول حقيقة وجود
العرف ومضمونه وآثاره.
وألن العرف جيد جذوره وقوته يف أفكار تدور حول العدالة واالخالق
والصال�ح الع�ام وغريها من املباديء التي تس�تتبع أن حيتكمها الضمري العام
الدويل يف سبيل تنظيم اجلامعة الدولية وهي افكار قد تستوعب ملرونتها كثري ًا
من االفكار مثار اخلالف مما يتطلب تعيني حمتوى كل منها .

 2 . 1 . 1الغاية من قواعد القانون اجلنائي الدويل
باس�تقرار فك�رة ارادة الش�عوب واحتاد الضمير العاملي والنظ�ام العام
ال�دويل اجتهت قواعد القان�ون الدويل العام إىل محاية أعض�اء العائلة الدولية
وإىل تقدم املجتمع الدويل من مجيع النواحي ـ بمعنى رفاهة الشعوب والتنمية
املستدامة ـ واجتمعت اإلرادات عىل جتريم االعتداءات اجلسيمة عىل املصالح
العليا املشتركة للجامعة الدولية بارسها واعتربت هذه االعتداءات وفقا هلذا
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الع�رف «جرائم دولية» تقتيض التعاون الدويل يف جماهبتها .فكل االعتداءات
ضد االنس�انية مجعاء تعترب يف ضوء الع�رف الدويل جرائم ذات «طابع دويل»
ألن من مصلحة العائلة الدولية حفظ السالم واحرتام الفرد االنساين بل هي
م�ن رضورات وجوده ومتتعه بام حباه املوىل س�بحانه ب�ه .ويف مرحلة متقدمة
اقتضت رضورات احلامية تقنني هذا العرف املس�تقر وحتديد اوصاف اجلرائم
ورصد العقوبات املناس�بة هلا.وبتتبع مراحل تطور القانون الدويل منذ نشأته
وحت�ي اآلن يتأك�د ان غايت�ه االس�مى هي ضامن السلام لصالح االنس�انية
وكفال�ة احترام احلقوق االساس�ية لالنس�ان ث�م تطوير وإنامء ه�ذه احلقوق
()1
وضامن تطبيقها.

والن وص�ف االعتداء عيل الش�عور االنس�اين باجلريم�ة الدولية يعتمد
عىل هذا «االحس�اس االنس�اين» كانت مفاهي�م اجلريمة يف القان�ون اجلنائي
()2
الدويل أقل وضوحا منه يف القانون اجلنائي الداخيل.

وه�ذه هي الغاي�ة من قيام كل املنظمات الدولية كعصب�ة االمم واالمم
املتحدة وتطور قواعد القانون الدويل العام وظهور القانون االنساين وتطوير
انامء قواعده وسموها عىل القواعد الداخلية .
( )1وه�ذه ه�ي الغاي�ة من قي�ام كل املنظمات الدولية كعصب�ة األمم واألم�م املتحدة
وتطور قواعد القانون الدويل العام وظهور القانون اإلنساين وتطوير وإنامء قواعده
وسموها عىل القواعد الداخلية.
( )2وتس�تقر معاين الغموض بالنس�بة للجريمة الدولية القائمة عيل االعتقاد او الشعور
االنساين حتى ولو قننت هذه اجلريمة يف قالب اتفاقي حيث تستخدم فيها عبارات
اكث�ر مرونة وأقل دقة تس�مح بالتفسير الواس�ع ايل اس�تيعاب كثري من االش�كال
املس�تحدثة واملتط�ورة للجريم�ة مث�ال ذل�ك جرائ�م االره�اب  ،واجلرائ�م ضد
االنسانية ،وجريمة حرب االعتداء ،وجريمة االبادة والقرصنة  ،واالجتار بالرقيق
واالعضاء البرشية .
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 3 . 1 . 1الغاي�ة م�ن قواعد القانون اجلنائي ال�دويل يف الفقه اجلنائي
الدويل

إذا كان�ت غاي�ات القان�ون الدويل تتوح�د حول كفالة احترام احلقوق
االساس�ية لالنس�ان وفه�م معني اجلريم�ة الدولي�ة يف ضوء الع�رف الدويل
والشعور االنساين بجسامة االعتداء احياء لفكرة العدالة كقيمة عليا .
ف�ان فقه القان�ون اجلنائي اك�د ان نفس فك�رة العدالة التي يس�تند اليها
العرف الدويل تقتيض اقرار روح مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات يف القانون
()1
اجلنائي الدويل .

واعتق�د ان فك�رة اجلريم�ة الدولي�ة وطبيعته�ا واغ�راض جماهبتها وقلة
وضوحها وحتديدها بس�بب تنوع وسائلها وطرق ارتكاهبا ومغايرهتا لدرجة
يستحيل عىل اي مرشع االحاطة بكافة ابعادها  ،تقبل منطقيا استخدام طريق
( )1يق�ول «جالسير» ان�ه جي�ب اال نعاق�ب جنائيا اال على األفعال ا لت�ي خيلع عليها
القان�ون الدويل صفة ا جلريمة يف وقت ارتكاهب�ا ...ويقول«بيال» جيب ا ال يعهد با
حلك�م يف اجلرائم الدولي�ة اىل املحكمة الدائمة للعدل ال�دويل او اىل اي قضاء آخر
يف املس�تقبل قبل وضع قانون جنائي لألمم جيرم األفعال بنصوص رصحية وبالتايل
ينادي بمبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات بمعناه احلريف  .وبناء عىل ذلك رفض بيال»
قديام اقرتاح البارون» ديس�كامب» س�الف ذك�ره الذي تعط�ي بمقتضاه املحكمة
الدولية س�لطة حتكمية يف اضفاء صفة اجلريمة عىل الفعل وحتديد العقاب ...وقد
أك�د النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائية الدولي�ة مبدأ عدم اختص�اص املحكمة
بنظر اجلرائم الس�ابقة ( م )11ولكنه أعطى للمحكمة اجراء تعديالت عىل اركان
اجلرائم (االس�ناد املادي او املعنوي ) باالغلبية املطلقة (م ) 9كام هلا تفسير اجلرائم
يف ضوء القواعد الناشئة يف القانون الدويل ( عريف املصدرـ م )10وجيب ان يكون
تطبيق وتفسري القانون متسق ًا مع حقوق االنسان املعرتف هبادوليا( م)3/20
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التفسير املوس�ع والقياس عليها المكان جماهبتها دون تصور أي افتئات عىل
()1
مبدأ الرشعية

وال ج�دال ان القضاء الوطني والدويل قد وصل اىل د رجة من النضج
تنأي به عن أي تعسف أو طغيان هيدم فكرة العدالة .
ولكن الس�ؤال االصعب هو هل يمكن قبول التفسير القضائي املوسع
يف ض�وء حرص�ه عىل كفال�ة احلقوق واحلريات االساس�ية لالنس�ان كام هي
واردة يف الدساتري الوضعية واالعالنات العاملية واالتفاقات الدولية ؟
هذا ما نحاول ان نجيب عليه يف املبحث التايل.

 2 . 1دور القضاء الدس�توري يف تطوي�ر وإنامء نطاق حقوق
اإلنسان
ال شك أن كفالة احرتام حقوق وحريات اإلنسان تستمد مصدرها
م�ن الدس�تور وينظم الترشيع ممارس�تها يف ضوء املوازن�ة الرضورية بني
احرتام احلقوق واحلريات وبني محاية النظام العام او املصلحة العامة.
ولقد كان للقضاء الدستوري دور هام يف تطوير وإنامء معنى ونطاق
حق�وق االنس�ان بدأ يف مرحل�ة أوىل بدعم�ه لتلك احلق�وق واحلريات
الواردة يف نصوص الدستور.

( )1اق�رت كثير من االتفاقي�ات الدولية مبدأ التفسير املوس�ع من�ذ اتفاقيات الهاي
1907م وحتى النظام االسايس للمحكمة الدولية (م)3/20
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ث�م يف مرحل�ة أكثر تطورا اجته إىل التفسير الواس�ع لتل�ك احلقوق
()1
واحلريات يف ضوء فكرة العاملية.

 1 . 2 . 1املرحلة األوىل
اعتمد القضاء الدستوري يف املرحلة األوىل املعارصة عيل دعمه الشديد
حلقوق االنسان وحرياته عن طريق حتديد هذه احلقوق واحلريات وفقا الرادة
()2
املرشع الدستوري كام ظهرت يف صيغة النص الدستوري.

وبناء عىل ذلك رفض املجلس الدس�توري يف فرنس�ا ـ يف هذه املرحلة ـ
()3
التسليم بدستورية حقوق االنسان التي مل ترد رصاحة يف نصوص الدستور

وهو ما جرى عليه كذلك القضاء األمريكي حتى صدر هذه املرحلة ايل
()4
ان عدلت عنه املحكمة العليا األمريكية حيث أكدت تفوق حقوق اإلنسان
( )1وقد كان هذا االجتاه مدعام لفكرة اس�تحداث قانون دستوري دويل يستمد اصوله
م�ن املواثي�ق واالعالن�ات العاملي�ة الت�ي تعتبر احلد االدن�ى من حقوق االنس�ان
وحرياته يف اجليل األول قابله لالنامء والتطوير.
( )2امحد فتحي رسورـ احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ـ دار الرشوق 1999م،
ص59؛ وه�و م�ا اطلق عليه«األس�اس الش�كيل للرشعي�ة الدس�تورية » ويعتمد
على البحث عن نية واضعي نصوص الدس�تور  ،وكان من اه�م امثلة هذا االجتاه
...ال�دول الت�ي مارس فيه�ا القضاء العادي مهم�ة الرقابة عىل دس�تورية القوانني
من تلقاء نفس�ه ودون نص رصيح ( القضاء االمريكي ـ االسترايل ـ الدنامركي ثم
القضاء اهلولندي ـ السويرسي ـ النمساوي منذ 1975م 1985م)

Michel Framon la-justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz 1996p.166

( )3امحد فتحي رسور هامش صـ.61

Cas supreme court of the united state june 1992

( )4مجي�ع االح�كام منش�ورة عىل هيئة «ديس�كات» داخ�ل مكتبة املحكم�ة ويف حماكم
واشنطون ـ وكاليفورنيا.
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وق�د اعتم�د القض�اء يف ه�ذه املرحلة عىل استكش�اف حقوق اإلنس�ان
وحري�ا ته األساس�ية وفقا للمدونات الدس�تورية دون االعتماد عىل مصادر
عرفية اكثر رحابة جتنبا للتفسري الواسع للنصوص الدستورية .

 2 . 2 . 1املرحلة الثانية
اجته القضاء يف هذه املرحلة إىل التوس�ع يف التفسري عند حتديده للحقوق
واحلريات اما اعتامدا عىل نصوص واردة يف الدستور ،واما اعتامدا عىل مصادر
اخرى مثل االعالن العاملي حلقوق االنسان 1948م والعهد الدويل للحقوق
االقتصادية و االجتامعية والثقافية سنة 1966م وغريها.

فف�ي املاني�ا  :اس�تخلصت املحكمة الدس�تورية االحتادي�ة االملانية حقا
جديدا مل يرد رصاحة يف الدستور االملاين هو احلق العام يف الشخصية واحلق
يف احلياة اخلاصة .

ويف ايطاليا  :أكد الفقه االيطايل امكان اس�تخالص حقوق هلا حرمتها مل
ترد رصاحة يف الدستور ( بحسب نص املادة الثانية ) وانام من مصادر اخرى
()1
دولية وعاملية .
ويف اسبانيا  :نص الدستور رصاحة عىل اعتامد التفسري املوسع عند حتديد
احلقوق واحلريات حيث يس�تند التفسري ايل االعالن العاملي حلقوق االنسان
()2
وكذلك إىل كل املعاهدات واالتفاقيات الدولية بشأن حقوق االنسان.
( )1فتحي رسور ـ احلامية الدستورية للحقوق واحلريات مرجع سابق ص 62
( )2وقد حدد الدستور االسباين تدرجا بني هذه احلقوق فمنها ما يلجأ به الفرد مبارشة
اىل القضاء عن طريق الدعوى ومنها ما يقيد املرشع فقط ويلزم الثارته امام القضاء
اتباع هنج ترشيعي خاص .
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ويف مرص :اقامت املحكمة الدس�تورية العليا منهج ًا خاص ًا يف تفسيرها
للحقوق واحلريات جيمع بني فكرة هذه احلقوق كام هي واردة يف االعالنات
واملواثي�ق العاملية وبني فك�رة الوضعية القائمة يف النظ�ام الديمقراطي ومبدأ
()1
سيادة القانون يف الدولة القانونية.

 3 . 2 . 1موقف املحكمة الدستورية العليا يف مرص
أق�رت املحكم�ة الدس�تورية العلي�ا يف مصر أن مب�دأ س�مو القاع�دة
القانوني�ة يف ال�دول القانونية حمكوم علي�ه يف ضوء املس�تويات التي التزمتها
ال�دول الديمقراطية باطراد يف جمتمعاهتا  ،وال جيوز للدولة القانونية أن تنزل
باحلامي�ة التي توفرها ملواطنيها ع�ن احلدود الدنيا املقبولة بوجه عام يف الدول
الديمقراطية(.)2
( )1وقد اعترب د .امحد فتحي رسور ان منهج املحكمة الدستورية العليا يف مرص (مثلها
يف فرنس�ا وامري�كا )يمثل نموذجا فري�دا يف القضاء الدس�توري؛ هذا وقد اجتهت
املحكمة الفيدرالية الس�ويرسية اىل اضفاء القيمة الدس�تورية عىل كثري من احلقوق
مث�ل ح�ق امللكية وحرية الش�خصية ـ حرية التعبير ـ اللغة واالعلام وقالت ان
احلريات غري املنصوص عليها هي عنرص الزم يف النظام الديمقراطي.
( )2املستش�ار الدكت�ور عوض املر  :رئيس املحكمة الدس�تورية العلي�ا يف مرص ،تقرير
مق�دم إىل جلن�ة اخلبراء املكلفة بإع�داد اإلعالن العامل�ي للديمقراطي�ة؛ وقد تبنى
جملس االحتاد الربملاين الدويل نص اإلعالن العاملي للديمقراطية يف الدورة ()161
بالقاهرة  97/9/16وهو ما س�بق أن أكدت�ه املحكمة املرصية ؛ حيث إن خضوع
الدولة للقانون يعني عدم إخالل ترشيعاهتا باحلقوق األساسية املسلم هبا يف الدول
الديمقراطية عىل أن الديمقراطية ال تنفصم عن احلقوق املنصوص عليها يف الوثائق
الدولية؛ انظر ( :م  ، 7 ، 6من اإلعالن) كذلك حكم املحكمة الدستورية العليا يف
 1992/1/4القضية رقم ( )22س 8قضائية دستورية – اجلريدة الرسمية العدد
( )4يف 1992/1/23م جمموع�ة أحكام املحكمة الدس�تورية العليا ج ( 5املجلد
األول) قاعدة رقم ( )14ص .89
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فق�د تبنت املحكم�ة الدس�تورية العليا ضابط املس�توى ال�ذي تلتزم به
الدول املتمدينة الديمقراطية يف احرتامها حلقوق املواطنني كمعيار عند إعامل
س�لطتها يف تفسير القواعد الدس�تورية ومواثيق واتفاقيات حقوق اإلنسان
()1
عند حتديد هذا املستوى (كحد أدنى).

وق�د ترت�ب عيل ذل�ك أن أق�رت املحكمة ببع�ض التج�اوز عن حدود
النص�وص املكتوب�ة الواردة رصاحة يف مواد الدس�تور املرصي ومل تتمس�ك
باحلدود الواردة يف النصوص الدستورية.
فقد اس�تندت املحكمة إىل نص املادة السابعة من العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياس�ية لعام 1966م عند تفسيرها اللتزام الترشيعات اجلنائية يف
الدول�ة باالبتعاد عن العقوبات املهينة يف ذاهتا أو املمعنة يف قس�وهتا حيث إن
مثل هذه الترشيعات ختل باحلقوق وثيقة الصلة باحلرية الشخصية رغم عدم
ورودها رصاحة يف نصوص الدستور.
كما اس�تندت املحكمة إيل مواد العه�د الدويل للحقوق املدنية والسياس�ية
وغريها من مواد اإلعالنات واملواثيق العاملية عند تفسريها املوسع ملعنى أال يكون
()2
النص العقايب غامض ًا ،ومبدأ عدم معاقبة الشخص مرتني عن فعل واحد.

( )1ويقول رسور إن هذا الرأي الذي أخذت به املحكمة الدستورية عند إعامل سلطتها
يف التفسير ال يعن�ي (مطلق ًا) أن ه�ذه اإلعالنات واملواثي�ق أو االتفاقيات املتعلقة
بحقوق اإلنسان هلا قيمة دستورية يف حد ذاهتا .ونحن نوافق عىل هذا الرأي حيث
إن تل�ك القيمة الذاتية ليس�ت حمل خالف بذاهتا ولكنه�ا حمل خالف بتأثريها عىل
تفهم النصوص عند تفسريها.
( )2دستورية عليا يف 1992/1/4م القضية رقم ( )22سنة ( )8منشور يف اجلريدة الرسمية
العدد ( )4يناير 1992م؛ دستورية عليا يف 1994/2/12م القضية ( )105س ()12
منشور يف اجلريدة الرسمية العدد ( )2يناير 1994م؛ دستورية عليا يف 1993/2/6م
القضي�ة ( )37س ( )11منش�ور يف اجلري�دة الرس�مية العدد ( )7فرباي�ر 1993م=.
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ويتواف�ق اجتاه املحكمة الدس�تورية العليا يف مرص م�ع موقف املحكمة
العلي�ا األمريكية إيل حد كبري فقد أكدت املحكمة األمريكية أن اس�تخالص
مضمون احلقوق واحلريات ال يتوقف عىل ما نص عليه الدس�تور األمريكي
بتعديالته املختلفة وإنام يتس�ع ـ برشط الوس�ائل القانونية  Process of lawـ
الستخالص مدلول احلرية من إعالنات احلقوق.
وق�د أي�د املجل�س الدس�توري الفرنسي نف�س االجت�اه املوس�ع عندما
الح�ظ أن نصوص الدس�تور قد تكون غير كافية مما جعله يتج�ه إىل إضفاء
القيمة الدس�تورية عىل احلقوق واحلريات الواردة يف إعالن الثورة الفرنس�ية
حلقوق اإلنسان واملواطن لعام 1789م وإيل املبادئ األساسية املعرتف هبا يف
()1
ترشيعات اجلمهورية وإىل مقدمة وديباجة دستور 1946م.
= وم�ن تطبيق�ات ه�ذا املنه�ج املوس�ع يف التفسير يف جم�ال اإلج�راءات اجلنائي�ة :
اس�تخالص مب�دأ ع�دم ج�واز تقيي�د حري�ة املتهم يف إب�داء دفاع�ه يف م�دة معينة
حيدده�ا القان�ون؛ دس�تورية علي�ا يف 1993/2/6م ق ( )37لس�نة ( )11الع�دد
( )7يف 1993/2/18م؛ ح�ق املته�م يف اختي�ار حمامي�ة حمل ثقته مم�ا ال جيوز معه
لقان�ون املحام�اة أن حيظر عىل فئة م�ن املحامني مبارشة املهنة أم�ام املحاكم اجلزئية
أو االبتدائي�ة وما يف حكمها؛دس�تورية علي�ا يف 1993/5/16م القضية رقم ()6
لس�نة ( )13قضائية دستورية؛سلطة القايض يف تفريد العقاب استخالصا من مبدأ
العقوبة وانسياهبا ؛دستورية عليا يف 1996/8/2م القضية رقم ( )37لسنة ()15
قضائية دستورية؛دس�تورية عليا يف 1997/7/5م القضية رقم ( )24لسنة ()18
قضائية دستورية؛دس�تورية عليا يف 1998/2/7م القضية رقم ( )64لسنة ()17
اجلريدة الرسمية العدد ( )8فرباير .1998
( )1أس�تند املجلس الدس�توري الفرنيس إىل ديباجة دستور 1946م مستخلص ًا حقوق ًا
أخ�رى لإلنس�ان بمناس�بة مناقش�ته لقان�ون ع�ام 1994م خ�اص بحامية جس�م
اإلنسان يف مواجهة التربع بأعضائه للعالج؛ ملزيد من التعرف عىل موقف املجلس
الدس�توري الفرنسي انظ�ر  :أمح�د فتح�ي رسور املرجع س�الف ذك�ره – هامش
ص ،66ص67
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 4 . 2 . 1الرشعية الدستورية والرشعية الدولية للحقوق واحلريات
إذا كان�ت الرشعية الدس�تورية للحقوق واحلريات ترتكز وتس�تمد من
الوثيقة الدس�تورية فإن الرشعية الدولية حلقوق اإلنس�ان ترتكز عىل مصادر
)1(.
أخرى يف اكثر من وثيقة
وقد أكدت حمكمة العدل الدولية عيل القوة اإللزامية حلقوق اإلنسان كام
وردت يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وأقامت
بعض الدس�اتري وح�دة بني كل من الرشعية الدس�تورية للحقوق واحلريات
()2
وبني الرشعية الدولية حلقوق اإلنسان.

وق�د ذه�ب جانب كبري م�ن الفقه الفرنسي إىل تأكيد مبدأ س�مو املواد
()3
الواردة يف إعالن الثورة الفرنسية عىل نصوص القانون الدستوري نفسه.

( )1ترتك�ز الرشعي�ة الدولي�ة حلقوق اإلنس�ان عىل مصادر أساس�ية مث�ل ميثاق األمم
املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان 1948م والعهد الدويل للحقوق املدنية
والسياس�ية 1966م والعه�د الدويل للحق�وق االقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية
1966م كمدون�ات عاملي�ة للحقوق اإلنس�انية؛ د .الش�افعي حممد بشير – قانون
حق�وق اإلنس�ان – طبع�ة 1992م – ص30؛ م  3/1م�ن ميث�اق األم�م املتحدة
1945م بشأن احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛ م ، 55م 56حول حق
الشعوب يف تقرير املصري ويف احرتام حقوق اإلنسان.
( )2وق�د أك�دت حمكمة العدل الدولية على األمهية القانونية لإلعلان العاملي حلقوق
اإلنس�ان لعام 1948م عىل الرغم من أنه ال يرقى إىل مرتبة االتفاقية الدولية حيث
مل يك�ن ً
حملا لتصديق ال�دول األعضاء عليه ،وهل�ذا ذهب البع�ض إىل عدم قابلية
نصوصه للتنفيذ لعموميته وغموض نصوصه.
( )3ذه�ب العمي�د « دجي�ي» إىل أن إعالن الثورة الفرنس�ية الصادر ع�ام 1789م يلزم
املرشع ألنه أعىل من مرتبة القوانني العادية وأعىل من الدس�تور نفس�ه ويتميز عنه؛
وأكد « هوريو» أن حقوق اإلنسان الواردة يف إعالنات الثورة ويف مبادئ القانونني
اجلمهورية الثالثة أسمى من الدولة (القانونية) .
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واس�تقر املجلس الدس�توري الفرنيس عىل عدم دستورية القانون الذي
()1
خيالف مقدمة الدستور.
وقد أكد الفقه والدستور األملاين سمو القواعد الواردة يف القانون الدويل
()2
عىل القوانني الداخلية ملا هلا من قيمة دستورية.
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الشك أن جتريامت القانون اجلنائي الدويل الواردة يف االتفاقيات العامة
ويف النظ�ام األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية تش�كل اعتداءات جس�يمة
عىل حقوق اإلنس�ان ،وتكاد ختلو الترشيعات الداخلية من غالبية التجريامت
()3
بالوصف الوارد يف االتفاقيات العامة أو اخلاصة.

( )1أمحد فتحي رسور ـ املرجع السابق ـ ص 72وهامش ص72
( )2نص�ت املادة ( )25من الدس�تور األملاين عىل أن القواع�د العامة يف القانون الدويل
خاصة التي تتضمن مبادئ محاية حقوق اإلنس�ان هلا األثر املبارش وتطبقها املحاكم
األملانية مبارشة؛ ويف الربتغال :اعترب الدستور أنه يعترب خمالفة دستورية كل القواعد
التي ختالف الدستور أو املبادئ التي أكدها ،بل ذهبت املحكمة الدستورية مؤخر ًا
إىل أن العيب الذي يش�وب القاعدة الترشيعي�ة املخالفة لالتفاقيات الدولية خيضع
للرقاب�ة الدس�تورية أم�ام املحاك�م العادي�ة؛ ويف أملاني�ا  :نصت امل�ادة  1/95من
الدس�تور االحت�ادي عىل اعتب�ار املبادئ العام�ة للقانون الدويل ج�زء ًا ال يتجزأ من
القانون االحتادي وأكدت املحكمة الدستورية األملانية أن تلك املبادئ العامة تأخذ
قوة القانون االحتادي وال ختضع خمالفتها للرقابة الدس�تورية؛ ويف أس�بانيا  :نصت
املادة  2/10من الدس�تور اإلس�باين عىل أن يتم تفسير القواع�د املتعلقة باحلقوق
األساس�ية واحلريات التي عرفها الدس�تور وفق ًا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان
ووفق ًا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية اخلاصة هبذا الشأن  ،وهو موقف تنفرد به
أسبانيا تنترص فيه حلقوق اإلنسان من كل النصوص والقواعد.
( )3أعن�ي باالتفاقي�ات الدولية العامة تل�ك القواعد الواردة يف املواثي�ق واإلعالنات=
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وهن�ا يثور التس�اؤل حول ح�دود الق�وة اإللزامية للقواع�د الواردة يف
القانون الدويل والسيام تلك املتعلقة باالعتداء عىل حقوق اإلنسان؟.

فق�د اعترب بع�ض الفقه أن تلك احلق�وق هلا قيمتها الدس�تورية «العليا»
بصفته�ا متثل مفرتض ًا اولي ًا لقيام الدولة القانونية ومتثل احلدود الدنيا املقبولة
يف األم�م املتمدينة وليس بحس�ب وس�يلة صياغتها يف اتفاقي�ات دولية فهذه
األداة يف التعبير الرصي�ح عن ه�ذه احلق�وق «االتفاقيات» – لي�س هلا قيمة
دستورية يف حد ذاهتا.

ويمي�ل البع�ض اآلخر م�ن الفق�ه إىل اعتبار تل�ك القواعد ال�واردة يف
القانون الدويل«املعاهدات واالتفاقيات» هلا قيمة دستورية أعىل من الدستور
نفس�ه حي�ث أن قيمته�ا يف ذاهتا وم�ا تعرب عنه ولي�س يف مرتب�ة األداة املعربة
()1
عنها
= العاملي�ة األربعة ( العه�د الدويل للحقوق املدنية والسياس�ية 1966م – العهد الدويل
للحق�وق االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافية ،واإلعلان العامل�ي ،وميثاق األمم
املتح�دة س�الفة الذك�ر) ونقص�د باالتفاقي�ات الدولي�ة اخلاص�ة ما ع�دا ذلك من
االتفاقي�ات «األم» مث�ل اتفاقي�ة من�ع إبادة اجلن�س «اجلينوس�يد 1948م»  ،ومنع
االجتار باألشخاص واستغالهلم يف الدعارة 1949م  ،واتفاقية منع االجتار بالرقيق
ومنع الس�خرة 1957م ،والقضاء عىل مجيع أش�كال التميي�ز العنرصي 1965م ،
ومنع التعذيب واملعاملة املهين�ة 1984م  ،واتفاقيات مكافحة اختطاف الطائرات
(طوكي�و  ، 1963اله�اي 1970م  ،مونرتيال 1971م) واتفاقي�ة مناهضة أعامل
أخ�ذ الرهائ�ن 1979م والقرصنة البحري�ة 1985م وغري ذل�ك؛ وأعتقد أنه عىل
الرغ�م من إمكان اس�تيعاب النص�وص الداخلي�ة للتجريامت الدولي�ة (كام يقول
البع�ض) فمن األوفق تعديل الترشيع�ات الداخلية لتوائ�م الترشيعات الدولية –
وهذا ما دعا إليه غالبية الفقة احلديث ؛ أنظر  « :جورج ليفاسري» – القانون اجلنائي
الدويل – جنيف – 1987م .
( )1أمحد فتحي رسور  ،املرجع السابق ،ص – 74ص.75
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ففي فرنس�ا نصت املادة ( )55من الدس�تور الفرنيس عىل أن املعاهدات
واالتفاقي�ات الدولي�ة هل�ا مرتبة أس�مي م�ن مرتب�ة الترشيع�ات وعىل ذلك
يتج�اوز نطاق القوة اإللزامية للمعاهدات واالتفاقيات نطاق القوة اإللزامية
()1
للترشيعات الداخلية ويعلو عليه.
وم�ع ذل�ك ف�إن ه�ذا الس�مو ال يص�ل إىل مرتب�ة القانون الدس�توري
()2
الداخيل

ويف مصر :ال تس�مو املعاه�دات وال االتفاقي�ات الدولية على القانون
الداخلي بل تكون هلا قوة القانون بع�د التصديق عليها من رئيس اجلمهورية
()3
ونرشها.
بمعني أن القوة اإللزامية للمعاهدات أو االتفاقيات الدولية ال تنفذ إىل
القان�ون الداخلي إال بإرادة الدولة ولي�س بقوة املعاه�دة أو االتفاقية يف حد
ذاهتا ويكون هذا النفاذ يف احلدود التي تعينها بقانوهنا.
وق�د اعتبرت املحكم�ة الدس�تورية العلي�ا يف مصر أن احلق�وق الت�ي
تضمنتها االتفاقيات الدولية من املفرتضات األولية لقيام الدولة القانونية.

( )1وق�د أك�د املجل�س الدس�توري الفرنيس مبدأ س�مو القان�ون الدويل على القانون
الداخلي تطبيق� ًا للمادة ( )55م�ن الدس�تور يف حكم�ة 1986/9/3م ولكنه ال
يعلو عىل الدس�تور الداخلي؛ وقد جرى قضاء حمكمة النق�ض البلجيكية عىل هذا
حني أكدت س�مو قواعد القانون الدويل ال�واردة يف املعاهدات عىل قواعد القانون
الداخيل؛ أما يف الدس�تور األملاين فقد قلنا سالفا إن قواعد القانون الدويل هلا مرتبة
دستورية.
( )2فق�د نص�ت امل�ادة ( )54من الدس�تور على أنه جيب تعدي�ل الدس�تور إذا خالف
االتفاق الدويل الدستور كرشط للتصديق أو املوافقة عليه.
( )3املادة ( )151من الدستور املرصي الدائم 1971م .
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وقد أش�ارت وثيقة إعالن الدستور املرصي لس�نة 1971م إيل إنسانية
اإلنس�ان وعزت�ه وكرامته مم�ا يؤكد االلت�زام بحرية اإلنس�ان املرصي ولكن
دون اإلش�ارة إىل وثيق�ة من وثائق حقوق اإلنس�ان .وق�د اعتربت املحكمة
()1
الدستورية العليا مقدمة الدستور املرصي جزء ًا من الوثيقة الدستورية.

وأم�ام تع�دد االتفاقي�ات الدولي�ة اخلاص�ة بحق�وق اإلنس�ان عموم� ًا
واخلاصة بتجريم االعتداءات عىل حقوق اإلنس�ان خصوص ًا يثور التس�اؤل
حول كيفية معاجلة التضارب الوارد بني االتفاقيات املتعددة؟

تع�دد االتفاقي�ات الدولية حول حقوق اإلنس�ان وحريات�ه ومدى التزام

القايض هبا

ساهم التطور اهلائل والرسيع يف مفاهيم حقوق اإلنسان إىل استحداث
القان�ون اإلنس�اين حي�ث جتس�د يف كثير م�ن املعاه�دات واالتفاقي�ات
واإلعالن�ات .وقد تضارب�ت هذه االتفاقي�ات فيام بينها وبالت�ايل تثري بعض
املشكالت القانونية عند التطبيق.
وق�د عالج القضاء األورويب هذه املش�كالت بمنطق خيتلف عن املنطق
التقلي�دي يف قواعد القانون الدويل حيث فضل القواعد الدولية عىل القواعد
الداخلية باعتبارها جزء ًا من القانون الداخيل ألطرافها فكان حيسم التضارب
أو اخلالف دائ ًام لصالح حقوق اإلنسان.

( )1دس�تورية علي�ا يف 1997/2/1م القضي�ة رقم ( )7لس�نة ( )16قضائية – العدد
( )7يف 1997/2/13
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وقد س�ادت نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان عىل األنظمة
()1
الداخلية هلذه اجلامعة األوروبية.

أم�ا يف مرص فال تثور املش�كلة إال عندما خيلو الترشيع من هذه احلقوق.
وهن�ا أق�رت املحكم�ة الدس�تورية العليا منهج التفسير الكاش�ف ملضمون
القاعدة القانونية باالس�تعانة باالتفاقيات الدولية دون إضفاء قيمة دستورية
عىل نصوص هذه االتفاقيات.

فإذا تعددت االتفاقيات الواردة يف نفس الشأن وجب عىل القايض (بعد
أن أصبحت جزء ًا ال يتجزأ من الترشيع الداخيل باملصادقة عليها) – إزالة أي
)2(.
تضارب بينها وله أن يستبعد االتفاقية التي تفرض محاية أقل من األخرى
( )1اعتبرت معظ�م دول أوروبا نص�وص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان جزء ًا
من النظام القانوين للدولة مثل (فرنس�ا  ،هولند ،بلجيكا ،املانيا  ،اس�بانيا ،إيطاليا،
لكس�مبورج ،النمس�ا ،الربتغال ،اليون�ان) وحتتل نصوصها مرتبة أعلى من مرتبة
القواع�د الترشيعي�ة م�ا ع�دا ( أملاني�ا ،إيطالي�ا) حيث تأخ�ذ نفس مرتب�ة القواعد
الترشيعية ،ومل تعتربها ( بريطانيا  ،الدنامرك  ،أيرلندا) جزء ًا يف قانوهنا الداخيل ومع
ذل�ك كان هل�ا التأثري الكبري عىل القضاء الوطني فيه�ا صحيح أن بعض التضارب
حدث عيل مستوى القضاء نفسه (قضاء املحكمة األوربية) حلقوق اإلنسان مما دعا
إىل وضع ميثاق أورويب قضائي للحقوق واحلريات.
ـ ولكن الواقع العميل يؤكد استعانة املحاكم األوروبية بقواعد االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنس�ان وبأحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (أسرتاسبورج)
خاصة فيام يتعلق باملس�ائل اجلنائية واصبح القضاء الداخيل يتجنب االصطدام
بقواعد االتفاقية األوروبية وبقضاء املحكمة األوروبية.
ـ راج�ع يف ذل�ك تقاري�ر « ب�رادل» واملجموعة الفرنس�ية املقدمة ملؤمت�ر اجلمعية
املرصية للقانون اجلنائي يف 1989/4/4م.
( )2اجته�ت املحكم�ة الدس�تورية العلي�ا يف مرص «بالتفسير الكاش�ف» إىل إضفاء قيمة
دس�تورية عىل بعض املس�ائل اجلنائية رغم عدم النص رصاحة عليها يف الدس�تور =
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وقد قررت املحكمة العليا أن حرمة احلياة ال تنفصل عن حقوق اإلنسان
وحرياته وبالتايل فإن إس�اءة استخدام العقوبة تشوهي ًا ألهدافها يناقض القيم
()1
التي تؤمن هبا اجلامعة يف اتصاهلا باألمم املتحرضة وتفاعلها معها.
وتدق وظيفة القانون اجلنائي أمام التطور االجتامعي الرسيع الذي حلق
()2
باملجتمعات اإلنسانية خالل القرن العرشين ووصل إيل حد األزمة.

ف�إذا كان دور الق�ايض الوطني يتوق�ف عند حدود النص العقايب الس�تيفاء
ح�ق الدولة يف العقاب وفق ًا للسياس�ة اجلنائية التي يعتنقه�ا القانون الوضعي فقد

ذه�ب البع�ض إىل أن القايض هو الذي ينش�ئ حق الدول�ة يف العقاب وال يقترص

دوره عىل جمرد تقريره استنادا إىل مبدأ (ال عقوبة بغري حكم قضائي).

()3

= كام اس�تخلصت بعض احلقوق اإلنس�انية التي ال يتس�ع هلا مدلول احلرية الش�خصية
مث�ال ذلك إعط�اء القيمة الدس�تورية ملبدأ عدم جواز معاقبة الش�خص مرتني عن
فع�ل واح�د ،ومبدأ رجعية القانون األصل�ح للمتهم ،واعتب�ار مرحلة التنفيذ من
مراحل احلق يف التقايض .
ـ انظر دستورية عليا يف 1992/1/4م القضية ( )22س ( )8ق.
ـ انظر دستورية عليا يف 1992/11/7م القضية ( )12س ( )13ق.
ـ انظر م2 7/14م  1/15من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )1دس�تورية علي�ا يف 1996/5/15م القضية رقم ( )49لس�نة ( )17جمموعة جـ7
قاع�دة ( )48ص 749وال ج�دال أن ه�ذا التفاع�ل واالتصال باألم�م املتحرضة
يتجسد يف صور املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
( )2يق�ول أمح�د فتحي رسور إن قانون العقوبات يمر حالي� ًا بأزمة التكيف مع متطلبات
املجتم�ع نتيجة مواجهته صدمة التغريات الرسيعة التي متس مصالح املجتمع وقيمه
«وال شك عندي أن حدة األزمة تتفاقم يف ضوء استحداثات القانون اجلنائي الدويل».
ـ املرجع سالف ذكره من ص 100ـ ص.108
( )3قال هبذا الرأي الفقيه توليو ـ دي لوجو وهو رأي مردود بأن احلكم باإلدانة كاشف
حلق الدولة يف عقاب املحكوم عليه.
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 1 . 3 . 1نطاق دستورية نصوص االتفاقيات الدولية
ساهم القضاء الدستوري يف إحداث تغيري جذري يف النصوص املتعلقة
باحلق�وق واحلري�ات وخاصة فيما يتعلق بقواع�د قانون العقوب�ات وقواعد
قانون اإلجراءات اجلنائية(.)1
والفائ�دة الكبرى ملث�ل ه�ذه املس�امهات ت�أيت يف احلجي�ة املطلق�ة هلذه
األحكام يف مواجهة الكافة.
وختضع دستورية املعاهدات لنوعني من الرقابة :

األوىل  :الرقابة الس�ابقة عىل دخوهلا حيز التطبيق وتتحقق بخضوع القوانني
الصادرة بالتصديق عليها إىل رقابة املحكمة الدستورية بعد التصويت
عليها وقبل التصديق عليها من رئيس الدولة(.)2
( )1وقد ظهر ذلك بوضوح يف الدول األنجلوسكونية التي تعتمد أساس ًا عىل السوابق
القضائي�ة أكث�ر م�ن اعتامدها عىل الترشي�ع املكتوب .ومع ذلك س�امهت املحكمة
الدستورية العليا يف مرص من خالل أعامل سلطتها يف الرقابة عىل دستورية القوانني
– يف تصحيح بعض املفاهيم اجلنائية يف ضوء الرشعية الدستورية مثل عدم دستورية
املواد  47 :من قانون اإلجراءات اجلنائية ملخالفتها املادة  44من الدستور وكذلك
املادة  208اخلاصة بفرض احلراسة ملعارضتها م  34من الدستور.
انظر يف ذلك:
ـ حكم دستورية عليا يف 1984/5/2 :م القضية رقم  5لسنة  4قضائية دستورية.
ـ حك�م دس�تورية علي�ا يف 1995 / 2 / 4م يف ش�أن محاية ح�ق اخلصومة  /ويف
 .1995 / 3 / 18القضية ( )23لس�نة ( ، )16ويف 1995 / 4 / 8م القضية
 19ويف  1995 / 4 / 20رقم  5لس�نة  15حيث أكد هذا احلكم األخري عىل
مب�دأ الرشعية وعدم رجعية القان�ون واحلق يف املحاكمة املنصفة طبق ًا لنصوص
الدستور وكذلك م  10من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
ـ منشورات جملة املحاماة عدد أبريل  . 1995ص  107وبعدها.
( )2وهو ما تأخذ به مجيع الدول األوروبية.
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الثانية  :الرقابة الالحقة عيل دخوهلا حيز التطبيق .وتتحقق بخضوع املعاهدة
للرقابة الدس�تورية بعد املصادقة عليه�ا باعتبارها هبذا اإلجراء جزء ًا
من الترشيع الداخيل.

وال ش�ك أن الرقابة الس�ابقة عىل دس�تورية االتفاقيات الدولية تتامشى
م�ع طبيعة هذه االتفاقيات وم�ا ترتبه من التزامات جتاه ال�دول ،وتتفادى ما
قد يثري مسؤولية الدولة يف مواجهة سائر أطراف املعاهدة إذا ما أبطل القضاء
الدستوري أحد نصوصها رغم االتفاق عليه مع أطراف أخرى(.)1
وقد أقرت دس�اتري فرنسا وأسبانيا وأملانيا والربتغال الرقابة السابقة عىل
املعاه�دات التزام�ا باتفاقية فيينا بش�أن املعاهدات وحتى يمك�ن مراقبة عدم
تعارض احكامها مع الدستور(.)2
ويف مرص أجازت املحكمة الدستورية العليا الرقابة عىل دستورية نصوص
االتفاقي�ات الدولي�ة التي خترج عن أعامل الس�يادة وذلك فيما يتعلق بإبرامها
واملوافقة عليها والتصديق عليها ونرشها ليكون لالتفاقية قوة القانون حس�ب ًام
تقضي به م  151من الدس�تور .ومن�اط الرقابة يتحدد يف بي�ان مدى تعارض
نصوص املعاهدة (املطعون عليها) مع نصوص الدستور املرصي(.)3

( )1ويتامش�ى م�ع نص م  19م�ن اتفاقية فيينا 1969م بش�أن املعاه�دات والتي حتظر
حتفظ الدولة عىل موضوع املعاهدة أو أهدافها.
( )2وجتيز بعض الدساتري مثل أملانيا وأسبانيا الرقابة الالحقة عىل دستورية املعاهدات
كذل�ك وه�و ما أكدته املحكم�ة الدس�تورية االملانية يف قضية الطع�ن عىل معاهدة
«ماسترخيت» وأدى اىل تعديل بعض العبارات املس�تخدمة يف املعاهدة؛ ملزيد من
التفصيل  :انظر أمحد فتحي رسور  ،املرجع سالف الذكر ص .196
( )3دستورية عليا يف  1993 / 5 / 19 :القضية رقم ( )10لسنة  14اجلريدة الرسمية
 7يف 1993/7/8م؛ ـ دستورية عليا يف  1993 / 2 / 6 :القضية رقم  57لسنة
 4جمموع�ة األح�كام ص  5قاع�دة  13ص 150؛ـ دس�تورية علي�ا يف / 2 / 6 :
 1996القضية رقم  30لسنة  17جمموعة األحكام ص  7قاعدة  29ص .507
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ويتوق�ف الفص�ل يف مدى دس�تورية نص�وص االتفاقي�ات أو املعاهدات
الدولية عىل تفسريها وفق ًا لنصوصها أو نية اطرافها أو موضوعها والغرض منها.

وق�د نص�ت م  31من اتفاقي�ة فيينا 1969م بش�أن املعاه�دات عىل أن
كل معاهدة جيب تفسيرها يف إطار من حس�ن النواي�ا ووفق ًا ملعاين وعبارات
املعاهدة وبام ال خيل بموضوعها أو الغرض منها.

وتنص املادة  46من نفس االتفاقية عىل عدم جواز متس�ك الدولة بعدم
صحة االتفاقية ملخالفتها لقانوهنا الداخيل (النصوص الدستورية)(.)1

 2 . 3 . 1نطاق انفراد الترشيع يف حتديد اجلرائم والعقوبات
نصت املادة  2/66من الدس�تور املرصي عىل أنه «ال جريمة وال عقوبة
إال بن�اء عىل قان�ون» ويقص�د بالقانون يف هذا الش�أن الترشيع ال�ذي يتواله
جملس الشعب بصفته معرب ًا عن إرادة األمة.
( )1ملزيد من التفصيل  :حول مناهج التفسري املنشئ واملقيد والتوجيهي وطرق الوقوف
عيل املقاصد احلقيقية للس�لطة الترشيعية  ،وأساليب «فقه القانون احلي» – املرجع
بالبند السابق من ص  – 238ص .249
وأعتقد أن اختالف مناهج التفسري يرجع إىل طبيعة قواعد التجريم والعقاب ومدى
استقاللية القانون العقايب يف العالقة بينه وبني فروع القانون األخرى .فاالستقاللية
ق�د تك�ون ذات بعد ترشيع�ي أو علمي أو قاع�دي فإذا كان االس�تقالل الترشيعي
يتحقق بتجميع نصوص قانون العقوبات يف ترشيع مستقل أو يف مدونة واحدة فإن
االستقالل القاعدي لفرع من فروعه( كالقانون اجلنائي الدويل) يتحقق بسبب متيز
ه�ذا الف�رع بخصائص حمددة ومب�ادئ ونظريات خاصة يمكن أن جيع�ل منه نظام ًا
قانوني ًا متميز ًا يف مرحلة أوىل ثم يشكل هذا الفرع كيان ًا مستق ً
ال يضم قواعد قانونية
معينة وقواعد ومبادئ حاكمة ونظريات خاصة تنسحب عىل قواعده كافة.
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وال يقب�ل ه�ذا املب�دأ أن يتم إنش�اء جريم�ة وتقرير عقوبة خ�ارج هذه
السلطة(.)1

ومع ذلك جيوز إنش�اء جتريامت وعقوبات يف ش�كل لوائ�ح صادرة بناء
عىل تفويض الترشيع للس�لطة التنفيذية يف هذا االختصاص برشط أن تكون
ه�ذه األفعال مطابقة للمعايير التي وضعها املرشع حيث تتس�ع عبارة (بناء
عىل قانون) إيل هذا املعنى (.)2
وق�د تقتضي املصلح�ة االجتامعية من�ح اختص�اص للس�لطة التنفيذية
بتحديد بعض االجراءات اجلنائية عىل س�بيل االستثناء كام يف حالة الطوارئ
التي تستند ايل حالة الرضورة.

فوفق� ًا حل�االت الرضورة جيوز التوس�يع من نطاق الس�لطة التنفيذية يف
مسائل تدخل يف أحوال الرشعية العادية يف نطاق السلطة الترشيعية(.)3
( )1ويمتن�ع عىل القايض اجلنائي إدانة متهم عن جريمة مل تصدر بترشيع من هذه الس�لطة
بخالف القايض املدين الذي يملك  ،إن مل جيد نص ًا يف القانون  ،االنرصاف إىل مصادر
أخرى كالعرف ومبادئ الرشيعة اإلسالمية والقانون الطبيعي وقواعد العدالة.
( )2م�ع ذلك جيوز للس�لطة التنفيذية إصدار لوائح جتريمي�ة عقابية بمقتىض التفويض
املقرر بنفس م  2/66من الدستور؛ دستورية عليا يف  ،1998/2/7القضية رقم
 40لسنة  15اجلريد ة الرسمية عدد  8يف /2/19؛ دستورية عليا يف ،199/7/5
القضية رقم  24لسنة  18اجلريد ة الرسمية عدد  29يف 1997/7/19؛دستورية
علي�ا يف  ،1992/11/7القضي�ة رق�م  12لس�نة  13اجلريد ة الرس�مية عدد 49
يف 1992/12/3؛دس�تورية علي�ا يف  ،1991/5/9القضي�ة رقم  40لس�نة 15
اجلريد ة الرسمية عدد  2يف .1991/5/28
( )3دس�تورية علي�ا يف 1992/12/3م القضي�ة رق�م ( )24( ، )23لس�نة 1992م
جنايات عس�كرية عليا حول املادة السادسة من قانون األحكام العسكرية املضافة
بالقرار بقانون رقم ( )5لسنة 1970م .
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وبحسب هذا املنهج يمكن قبول فكرة خضوع مبادئ التجريم والعقاب
للضرورة االجتامعية محاية للحياة اإلنس�انية وبقدر هذه الرضورة ويف ضوء
التناسب.
ويس�تند مب�دأ الرشعية اجلنائية إىل مبدأ رضورة محاية احلرية الش�خصية
وغريها من احلقوق واحلريات اإلنسانية عن طريق التجريم والعقاب أو عن
طريق اإلجراءات اجلنائية.
وحيق�ق مب�دأ الرشعي�ة اجلنائي�ة فك�رة اس�تئثار املرشع وح�ده باحلقوق
واحلري�ات من جهة ورضورة إحاطة الناس عل ًام بالتجريم والعقاب وكل ما
يتهدد هذه احلريات(.)1

ويتطل�ب املبدأ خصائص معينة بدوهنا ال تتحقق الرشعية مثل أن تكون
النصوص مكتوبة وواضحة حمددة ال التباس فيها وال غموض وأن تصاغ يف
حدود ضيقة(.)2

وال حي�ول هذا املبدأ من اإلحالة إىل قواعد فنية أو اتفاقية أو عرف معني
حيث يرتك هلا بعض جوانب التجريم(.)3
( )1ويعبر أمحد فتحي رسور عىل ذلك باليقين القانوين الذي يعترب الركيزة الثانية ملبدأ
الرشعية اجلنائية إىل جانب الركيزة األوىل التي تتمثل يف انفراد الترشيع بالنص عيل
القواعد اجلنائية.
( )2تقول املحكمة الدس�تورية العليا بأن غموض النصوص العقابية يعني انفالهتا من
ضوابطه�ا وتع�دد تأويالهتا ،فال تكون األفعال التي منعه�ا املرشع أو طلبها حمددة
بصورة يقينية ،بل ش�باك ًا أو رشاك ًا يلقيها املرشع متصيد ًا باتس�اعها أو اخفائها من
يقع�ون حتتها أو خيطئون مواقعها؛ (دس�تورية علي�ا يف 1997/7/5 :م – القضية
رقم ( )58لسنة  18اجلريدة الرسمية عدد ( )29يف 1997/7/19م .
( )3انظر املادة  128عقوبات  ،م  45من قانون العمل رقم  137لسنة 1981م.الوسيط
يف قانون العقوبات القسم العام – الطبعة السادسة 1996م ص  26وبعدها.
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وتتس�اند النصوص اجلنائية وتتكامل مع القواعد العامة التي حتكم هذه
النصوص وتنال هذه القواعد العامة ذات القيمة القانونية التي تناهلا نصوص
القانون ويلتزم القايض اجلنائي عند تفسيره للنصوص القانونية الرجوع إىل
املبادئ العامة احلاكمة هلا لتكشف حقيقة إرادة املرشع(.)1
والقايض اجلنائي يف تفسريه للقواعد اجلنائية يلتزم بمطابقة الدستور نص ًا
ومعنى يف آن واحد ووفق ًا إلرادة املرشع املحكومة بتطور الوقائع االجتامعية
ومستحدثات العلم احلديث.

أو ًال  :التجريم والعقاب بني الرضورات االجتامعية واالنسانية

وفق� ًا للمفهوم التقليدي ملبدأ رشعية اجلرائ�م والعقوبات حتتكر الدولة
ح�ق التجري�م والعقاب يف ضوء الت�وازن بني محاية مصال�ح املجتمع ومحاية
حقوق األفراد وحرياهتم.
فف�ي الدول�ة الديمقراطية ال متلك الدولة إال س�لطة نس�بية يف تنظيمها
للتجري�م والعق�اب دون أفتئ�ات على حق�وق األف�راد وحرياهت�م وبق�در
الرضورات التي تبيح هذا التجريم.
ويف مرحل�ة متقدمة كانت الدولة تؤدي ذل�ك الدور بحكم وظيفتها يف
محاية املصالح االجتامعية داخل املجتمع.

ويف مرحلة حالية تؤدي الدولة نفس الدور مراعاة للمصالح االجتامعية
يف املجتم�ع وبصفتها عض�و ًا يف املجتمع الدويل ملقى عليها التزامات خاصة
تراعي املصالح االنسانية مجعاء.
( )1يقول ( صاحب الوسيط ) ان البعض توهم بأن القايض اجلنائي يلتزم باتباع منهج
معين يف التفسير يطلق عليه «التفسير احل�ريف أو الضيق» ،فالق�ايض عندما يفرس
القانون ال يعطي رأيه الشخيص بل يبحث عن املعنى احلقيقي للقانون .
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ف�إذا كانت حاالت الضرورة ومواجهة األخط�ار الداخلية تقتيض من
الدول�ة التدخ�ل بالتجريم والعق�اب حفاظ ًا عىل سلامتها وأمنه�ا الداخيل
فإن نفس الرضورة تقتيض تدخلها بنفس السياس�ة اجلنائية يف محاية سلامتها
وأمنها وأفرادها كعضو يف اجلامعة الدولية.
وق�د تأك�د ذلك األم�ر عندم�ا اس�تقر االمجاع بين الدول على حتمية

التعاون الدويل يف مواجهة اإلجرام احلديث املتمثل يف االعتداءات اجلس�يمة
عىل حقوق وحريات االنسان.
وبالت�ايل ال يمك�ن محاية املصال�ح االجتامعية عىل املس�توى الوطني إال
بالتكامل مع محاية نفس املصالح عىل املستوى الدويل.

وإذا كان املرشع اجلنائي يتوىل محاية املصالح االجتامعية واحلقوق واحلريات
الفردية بأسلوب التجريم والعقاب كوسيلة رضورية لتقدير هذه احلامية ويتوىل
مواجهة أخطار التحكم يف التجريم والعقاب ضامن ًا للحيدة وصيانة للحريات،
فإن هذه احلقوق واحلريات تأخذ مكان ًا حاك ًام يف الترشيع اجلنائي.
وإن ثارت بعض املش�كالت ـ عىل املستوى الوطني ـ عند إعامل املرشع
اجلنائي س�لطانه يف محاية احلقوق واحلريات بالتوازن الرضوري مع مصلحة
الدول�ة وحقها يف العقاب فأعتقد أن املش�كالت األهم تث�ور يف ضوء إعامل
الدولة هذا التوازن مع املصالح اجلامعية عىل املستوى الدويل(.)1

( )1حي�ث يمكنن�ا هبذا الفكر تف�ادي االصطدام بني معايري الت�وازن ملقتضيات احلامية
االنس�انية عيل املستويني الداخيل واخلارجي وكذلك تفادي كثري من التضارب بني
القوانني عىل نفس املستويني .
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ويتجىل االخالل بالتوازن بني مقتضيات احلامية االنس�انية عىل املستوى
الداخلي وعيل املس�توي الدويل عندما ختتلف معايير التجريم والعقاب عيل
املستويني وفق ًا للمبادئ العامة والقواعد احلاكمة يف كل منهام.
كما يتجس�د هذا االختلال عند تف�اوت اعتب�ارات املالءم�ة يف اختيار
أفضل الوسائل لتحقيق مقاصد املرشع يف ضوء التزاماته قبل املجتمع الدويل

بحامية املصالح االنسانية.

ويف ه�ذا الص�دد وضعت املحكمة الدس�تورية العلي�ا يف مرص ضوابط
ومعايير جي�ب مراعاهتا عن�د تقري�ر اجلريمة واجل�زاء اجلنائي «فلا جيوز أن
يكون ذلك جمافي ًا للحدود التي يكون معها متناس�ب ًا مع األفعال» (زيادة ـ أو
نقصان) بام يصدم الوعي أو التقدير اخللقي ألوساط الناس يف شأن ما ينبغي
أن يك�ون عد ً
ال وحق ًا يف ضوء خمتلف الظروف ،وال جيوز إهدار املعايري التي
التزمتها األمم املتحرضة يف محايتها لإلنسان(.)1
( )1دستورية عليا يف 1996/2/3م القضية  33لسنة 16ق اجلريدة الرسمية العدد 97
يف 1996/2/17؛ دستورية عليا يف 1997/1/4م القضية  2لسنة 15ق اجلريدة
الرس�مية العدد  97يف 1997/1/16؛ وتدلل أحكام املحكمة العليا بصفة عامة
عىل رضورة االلتزام بمعايري األمم املتحرضة عند إعامل سياس�ة التجريم والعقاب
وبمفهوم املخالفة قد يكون التفريط يف االلتزام بتلك املعايري الدولية إخال ً
ال جسي ًام
بمقتضي�ات الت�وازن الواجب للحامية االنس�انية عىل املس�تويني الوطني والدويل؛
وإذا كان الع�بء يق�ع عىل املحكمة العليا يف مراقبة مرشوعية التناس�ب «الداخيل»
فإن اس�تقرار أحكامها يؤكد قناعتها بامليل إىل املعايري الدولية املس�تقرة كالتزامات
على األم�م املتحرضة وهو ما يظهر يف ثنايا أحكامه�ا املتفرقة حني تؤدي دورها يف
محاية القيم التي يقوم عليها النظام الدس�توري بام يش�كل مضمون ًا قاعدي ًا يتقيد به
املرشع اجلنائي فيام يضعه من سياسات للتجريم والعقاب عىل املستوى الدويل.
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ثاني ًا  :معيار الرضورات االجتامعية يف الفقه الدويل
يتحدد معيار الرضورات االجتامعية كمناط للتجريم يف الترشيعات اجلنائية
يف الرضر أو اخلطر املاس باملجتمع وهو نفس املعيار يف الترشيعات الدولية التي
جسدهتا كثري من املعاهدات واالتفاقيات يف شأن محاية حقوق اإلنسان(.)1

وق�د تأك�د ه�ذا املعي�ار كمح�ل للتجري�م يف اإلعلان العامل�ي حلقوق
اإلنس�ان واملواط�ن 1948م (م ، 5م )12ويف العهد ال�دويل للحقوق املدنية
والسياس�ية ال�ذي أقرت�ه اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة يف ديس�مرب 1966م
ويف إعلان حقوق اإلنس�ان واملواط�ن الصادر يف فرنس�ا 1789م ويف املواد
م�ن  11-8من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس�ان 1950م وأكدته أحكام
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنس�ان يف عديد من أحكامها وهـو ما تقـره كل
الدسـاتري الوضعيـة الديمقراطية والدستور املرصي (م  ،41م . )42
والش�ك أن معيار الرضورة االجتامعية يتغير بتغري الظروف واملفاهيم
وتطور املصالح والقيم .وقد أدى التطور السيايس واالجتامعي واالقتصادي
( )1يبل�غ ع�دد املعاه�دات واالتفاقيات الدولي�ة اخلاصة بحامية حقوق االنس�ان 25
معاه�دة جرى التحضري إليه�ا يف وكاالت منظمة األمم املتحدة وأودعت باملنظمة
من�ذ أكثر من عرش س�نوات دون أن جتت�ذب إليها عديد ًا من ال�دول مما دعا األمم
املتحدة إىل عقد مؤمتر «قمة األلفية» يف س�بتمرب عام 2000م يضم رؤس�اء الدول
واحلكومات لبحث عقبات عدم االنضامم هلذه االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان
وتش�مل اتفاقي�ة منع جريم�ة اإلبادة اجلامعي�ة ومنع التعذيب وغيره من رضوب
املعاملة القاسية أو الالإنسانية  ،ومنع اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة ومنع
وإهن�اء بيع األطف�ال وبغاء األطف�ال ،ومنع أعامل الس�خرة  ،والتميي�ز العنرصي
وغريه�ا م�ن احلق�وق االقتصادية االجتامعيـ�ة واملدنيـة والسياس�يـة ال�واردة يف
العهـدين الدوليني ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948م ( م ) 12 ، 5
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والتكنولوجي إىل االرتقاء بمس�تويات الرضورات االجتامعية والس�يام أمام
تصاعد حدة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وظهور جرائم مستحدثة أخذت
أبعاد ًا خطرية ومنظمة مثل االجتار يف املخدرات وغسيل األموال واإلرهاب
واالجت�ار يف األعض�اء البرشية ويف السلاح حي�ث جتاوزت أفعاهل�ا وآثارها
ح�دود الدولة الواحدة مم�ا يعرض أمن املجتمع ومصاحل�ة للخظر ويتطلب
املواجهة الشاملة.

مدى انعكاس معيار الرضورات االجتامعية عىل السياسات اجلنائية

بتغير مفهوم الرضورات االجتامعية وتصاعد حتمية املواجهة الش�املة
لألفع�ال االجرامي�ة احلديثة (بالتجريم والعقاب) اس�تقرت أف�كار القانون
اجلنائ�ي الدويل ومبادئ�ه ونظرياته واس�تقلت عن غريها يف ض�وء األهداف
العاجل�ة واآلجل�ة التي يبتغيه�ا هذا القان�ون ،وانعكس ه�ذا األمر عىل كل
السياسات اجلنائية الوضعية وتكاملت فيام بينها وتغاضت عن بعض أصوهلا
وثغراهت�ا لتحقي�ق ه�دف أس�مى ،وأصب�ح القانون ال�دويل مص�در ًا ملعظم
التجريامت بعد أن كان القانون الداخيل ينفرد بذلك.

وق�د س�امهت حرك�ة الدف�اع االجتامع�ي يف تغيير كثير م�ن املفاهيم
والنظري�ات التجريدية القائم�ة عىل بعض األفكار املصطنع�ة ،واإلغراق يف
«القانونية» ونظرت اىل اجلريمة بوصفها واقعة انس�انية يرتكبها انس�ان ترض
ً
عموم�ا ،وتطور
بغيره م�ن األفراد وتس�بب اخلطر ألبري�اء احلياة اإلنس�انية
املفه�وم التقليدي للضرورات االجتامعية عرب السياس�ات اجلنائية التقليدية
من�ذ ظه�ور كت�اب روح القوانين «ملونتس�كو» ع�ام 1748م ويف مؤلف�ات
«روس�و» «بكاريا» بنتام «قويرباخ» ويف السياس�ة اجلنائي�ة التقليدية اجلديدة
القائم�ة على العدالة املاثل�ة يف مفاهيم قانوني�ة جمردة  ،ثم يف أفكار املدرس�ة
الوضعي�ة الت�ي اعتمدت معايير محاية اجلامعة م�ن أخطار اجلريم�ة وأعلتها
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على كل االعتب�ارات األخرى وألزمت املشرع بفرض التدابير املانعة كبدائل
للعقوب�ات  ،وحت�ى السياس�ة اجلنائي�ة للدف�اع االجتامع�ي التي تأث�رت بالعلوم
اإلنس�انية ونظ�رت إىل اجلريم�ة بوصفه�ا واقع�ة إنس�انية يرتكبها إنس�ان وترض
بغريه وانتقدت كافة األفكار التقليدية الس�ابقة ونادت بعدم إس�اءة استعامل فكرة
القانونية والتدابري املانعة واعتبار ش�خصية املجرم ه�ي التي حتكم اختيار العقوبة
واعتب�ار كافة قطاع�ات املجتمع ومنها القطاع اجلنائي هي املس�ؤولة عن مكافحة
اجلريمة والتصاعد بسياسات املكافحة من املستوى الداخيل إىل املستوي الدويل(.)1
خالصة القول

أنه إذا كانت الرضورات االجتامعية تس�توجب تدخل الدولة بالتجريم
والعق�اب دون إفراط ويف حدود التناس�ب بني محاية ه�ذه الرضورات وبني
محاية احلقوق واحلريات ،فإن نفس هذه الرضورات تس�توجب عدم التفريط
يف جتريم وعقاب كل ما يش�كل اعتداء عليها .فإذا اجتمعت اجلامعة الدولية
على تأثري أفعال معين�ة وتواترت األعراف الدولية على رضورة معاقبة هذه
األفع�ال كان علي كل عضو يف هذه اجلامعة االس�تجابة للإرادة اجلامعية يف
ضوء االلتزام بلعب دورها يف تأمني وصيانة هذه الرضورات وبقدر رضورة
الت�وازن بين محاية املصال�ح الوطني�ة والدولي�ة .وإذا كانت اجلمعي�ة العامة
لألمم املتحدة وجملس األمن قد انتقدا كثري ًا من الدول بس�بب عدم مراعاهتا
لاللتزام�ات الدولية بذريعة التمس�ك بس�يادهتا الداخلية ونبه�ا إىل رضورة
االس�تجابة اىل التعه�دات وااللتزام�ات والواجب�ات الدولية واس�تحدثت
( )1أمحد فتحي رسور ،املشكالت املعارصة للسياسة اجلنائية ،جملة القانون واالقتصاد ،العيد
املئوي لكلية احلقوق س�نة 1983م ف  399وبعدها وأصول السياس�ة اجلنائية 1971؛
حمم�د أبو العال عقيدة  ،االجتاه�ات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنيس1997 ،م ،ص
21؛ حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،طبعة 1973م  ،دار النهضة ص .69
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بعض الدول نظام القائمة السوداء للدول املارقة عىل اجلامعة الدولية استنادا
إىل التفري�ط يف محاي�ة الضرورات االجتامعي�ة االنس�انية فإنن�ا نج�د بع�ض
املنظمات الدولي�ة الرس�مية وغري الرس�مية وبع�ض القضاء الدس�توري يف
ال�دول املتحرضة انتقد املرشع الداخيل بس�بب اإلفراط يف التجريم والعقاب
مما يش�كل إخلا ً
ال برضورات التوازن والتناس�ب – فعىل س�بيل املثال قىض
املجلس الدس�توري الفرنيس بعدم دس�تورية نص امل�ادة  1/124ع اخلاصة
بتجري�م بعض أعامل اإلرهاب «بصفة خاصة»  AD-Hocبس�بب اإلفراط يف
التجري�م تلبية للرضورات الدولية عىل الرغم من أن فعل التجريم املتمثل يف
جمرد مس�اعدة أجنبي عىل دخول البالد عىل وجه غري مرشوع قد ال تكون له
عالق�ة مبارشة مع األعمال اإلرهابية فمثل هذا التجري�م النوعي Sui-Genri
تس�توعبه نصوص االشتراك يف مجعية إرهابية دون حاج�ة للتجريم اخلاص
«املفرط» وبالتايل اعترب املجلس الدستوري أن املرشع مارس حقه يف التجريم
ومل يراع رضورات التناسب(.)1

( )1أمحد فتحي رسور ،رضورة التناسب يف التجريم – احلامية الدستورية للحقوق واحلريات،
مرجع سابق ص 468
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 . 2تقنني اجلريمة الدولية
متهيد
استقر االجتاه احلديث نحو صسياغة القواعد العرفية لتفادي االصطدام
م�ع مبادئ الرشعية اجلنائية ونتائجها وإلح�داث مزيد من التفاعل املطلوب
بني القواعد العرفية والقواعد التعاهدية يف القانون الدويل(.)1
ومع هذا االستقرار يف املجال اجلنائي نكاد ال نعثر يف النصوص املكتوبة
إال عىل التجريامت فقط دون العقوبات(.)2

( )1يذه�ب غالبي�ة فقه�اء القانون الدويل الع�ام إىل تأكيد القوة اإللزامي�ة للعرف الدويل
باعتباره من وسائل تعبري اجلامعة الدولية عن إرادهتا الشارعة وسواء شاركت الدولة
يف تكوين�ه أم الويتصاعد هذا االجتاه عندما تتضمن املعاه�دات جتريم االعتداءات
اجلس�يمة التي ترض باإلنس�انية مجعاء حيث يس�تمد قوهتا من طبيعتها اخلاصة فهي
ليست قواعد تنظم العالقات السياسية أو االقتصادية أو التجارية أو الدبلوماسية ال
هتم إال أطرافها بل هي متثل خرق ًا لقواعد دولية ملزمة يستتبع اجلزاء اجلنائي؛ انظر :
عيل صادق أبو هيف ،القانون الدويل العام  ،منشأة املعارف اإلسكندرية1999 ،م،
ص 19؛ د .حمم�د حاف�ظ غانم ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة1963 ،م،
ص 51؛ د .حمم�د مصطفى يونس ،مالمح التطور يف القانون الدويل اإلنس�اين ،دار
النهضة 1989م  ،ص 31؛ حممد س�امي عبد احلميد  ،أصول القانون الدويل العام،
اجلزء األول  ،مؤسسة الشباب1974 ،م ،ص .306
( )2فكل معاهدات جنيف 1949م وبروتوكوالهتا املكملة 1976م 1977 ،م جاءت
خل�و ًا من العقوبة وكل معاهدات التجريم الدويل مث�ل اتفاقية جتريم إبادة اجلنس
البرشي «اجلينوس�يد» 1948م وغريها حددت اجلرائم ومل حتدد العقوبات وتركته
لسلطة املحكمة التقديرية سواء يف القضاء الوطني أم يف القضاء الدويل.
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وق�د أدى ه�ذا االجت�اه إيل رفض البعض فك�رة «التقنني» أساس� ًا لعدم
إمكان اإلحاطة بكل أش�كال وأبعاد اجلرائ�م الدولية من ناحية ولعدم مماثلة
مب�دأ الرشعي�ة يف القان�ون الداخيل مع نظرية عىل مس�تو ى القان�ون اجلنائي
الدويل حيث ال يمثل عىل هذا املستوى قاعدة قانونية بل جمرد قاعدة أخالقية
ال جيب التذرع هبا مما يشكل قيدأ عىل املامرسة الدولية للعدالة اجلنائية الدولية.

ولكن حاول اجتاه آخر أقل تش�دد ًا التمس�ك بحرفية مبدأ الرشعية عيل
املس�توى ال�دويل كام ه�و يف القوانين الوطنية م�ع اعتبار أن ع�دم مرشوعية
الس�لوك ه�ي التي حتدد صفت�ه اإلجرامية كأص�ل وليس التقنين فقط .وقد
ترتب عىل ذلك إمكان اعتبار س�لوك معني جريمة طاملا انتهك هذا الس�لوك
قاع�دة من قواع�د القانون الدويل وعىل الرغم من كونه غري حمدد كجريمة يف
أي مص�در م�ن املصادر املكتوبة ويس�توجب معاقبة مقرتفه حت�ى ولو مل يتم
النص عىل العقوبة يف ترشيع مكتوب.
وجي�وز للمحكم�ة أن حتدد نوع العقوبة ومقدارها اسرتش�ادا بالنموذج
الكائ�ن يف القوانني الداخلية الوطني�ة يف حالة عدم توافره يف نص معاهدة أو
اتفاق آخر(.)1

ووفق� ًا هل�ذا االجتاه األخير ال جيوز امت�داد قواعد القان�ون العقايب عىل
الظروف غري املتوقعة حلظة وضع القانون مادام روعي مضمون القاعدة.
( )1وق�د أك�د البعض أن قاعدة وضوح عدم مرشوعية الس�لوك تعد اس�تثناء من مبدأ
الرشعي�ة بمفهومه احلريف (فهناك فارق بني الرشعي�ة والقانونية) ورتبوا عىل ذلك
إمكاني�ة توقي�ع العقوبة بأثر رجعي عىل كل س�لوك واضح فيه عدم املرشوعية منذ
اقرتافه برشط مطابقة روح القاعدة حتى يمكن إجازة هذا االستثناء.
ملزيد من التفصيل :حممود رشيف بس�يوين ،حم�ارضات يف القانون اجلنائي الدويل،
سرياكوزا 1991 ،م .
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وبالت�ايل ال يع�د خروج ًا على مبدأ الرشعي�ة جتريم س�لوكيات معينة مل
تك�ن يف اعتبار املرشع طاملا كانت هذه الس�لوكيات تش�كل خرق ًا للواجبات
أو التعه�دات أو االلتزامات الدولية الواردة بموجب أحكام القانون الدويل
حيث يمكن اعتبارها جريمة دولية تستأهل العقاب عليها(.)1

 1 . 2تقنني اجلرائم يف القانون الدويل( املبادئ السبعة )
اعتم�د النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائية الدولية على تقنني اجلرائم
ً
وصفي�ا باعتبارها من
الت�ي تدخل يف اختصاص املحكم�ة وحتديدها حتديد ًا
()2
أشد اجلرائم خطورة التي تكون حمل اهتامم املجتمع الدويل ككل.

فقد قرصت املادة اخلامسة اختصاص املحكمة عيل نظر اجلرائم التالية :

1ـ جريمة اإلبادة اجلامعية

 2ـ اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

The crime of Genocide

Crimes against Humanity

( )1وه�و نفس االجتاه الذي تبنته املحاكمات األوىل يف نورمربج ورددته املحكمة أمام
الدفع بمبدأ الرشعية املثار من الدفاع أمامها حيث أكدت عدم لزوم حتديد اجلريمة
وعقاهب�ا يف قانون خ�اص أو ترشيع أو معاهدة بل يكفي لعدم مرشوعية الس�لوك
وجتريمه وعقابه خمالفته للمبادئ العامة للعدالة اجلنائية لألمم املتحرضة .وتس�تمد
املبادئ العامة للعدالة اجلنائية لألمم املتحرضة من خالل استقراء األنظمة القانونية
املعروفة عىل املس�توى الدويل س�واء كانت تأخذ بمبدأ الرشعية النصية أم العرفية؛
ملزي�د م�ن التفصيل انظر ال :إسماعيل عبد الرمح�ن  ،الرشعية اجلنائي�ة الدولية يف
كتابه احلامية اجلنائية للمدنيني يف النزاعات املسلحة ،رسالة دكتوراه  ،كلية احلقوق،
جامعة املنصورة عام 2000م؛ د .حممود رشيف بس�يوين ،القانون اجلنائي الدويل،
ص  ،1ي بول ،النيوي ،شيكاغو 1999م.
( )2ومع ذلك نصت املادة العارشة من نظام املحكمة أنه ليس يف هذا النظام ما يفرس تفسري ًا
يقيد أو يمس بأي شكل من األشكال القواعد احلالية أو الناشئة يف القانون الدويل.
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 3ـ جرائم احلرب

 4ـ جريمة العدوان

War Crimes
The Crime of Aggression

()1

ويعترب هذا التوصيف جتسيد ًا فعلي ًا لفكرة اجلريمة الدولية ومتييز ًا هلا عن
اجلريمة الداخلية وعن اجلريمة السياسية وعن اجلريمة العاملية وعن اجلريمة
يف قانون الشعوب.
وأعتق�د أن ه�ذا التوصي�ف األويل بداي�ة حمم�ودة إلدراج مزي�د م�ن
التجريمات الدولية خاصة يف ظل التط�ور الرسيع لألحداث العاملية ،ويؤكد
االعتراف الدويل بق�در معني من التجريمات كحد أدنى تس�توعبه أحداث
()2
الوقت الراهن.
فق�د نجحت اجلهود الدولية بعد احلرب العاملي�ة يف تقنني بعض جرائم
اإلنسانية وكانت اتفاقية مكافحة جرائم إبادة اجلنس البرشي والعقاب عليها
لسنة 1948م واملنفذة اعتبارا من يناير 1951م أول قانون جنائي دويل تبعته
نجاحات أخرى عديدة.
( )1وقد علقت املحكمة اختصاصها بنظر جريمة العدوان عىل اعتامد نص هبذا الشأن
يع�رف اجلريمة ويضع رشوط اختصاص املحكمة هبا باالتس�اق مع أحكام ميثاق
األمم املتحدة.واملالحظ أن النظام احلايل مل يعتمد منح االختصاص للمحكمة بنظر
كل اجلرائ�م الدولي�ة وفق ًا لتقييمه�ا الثالثي املنبثق من تقرير « روبرت جاكس�ون»
والئحتي حمكمتي «نورمربج» و «طوكيو» « كجرائم حرب – ضد السلام – ضد
اإلنس�انية « املرتكب�ة م�ن الدولة واعتم�د الرأي احلدي�ث يف فقه القان�ون اجلنائي
ال�دويل الذي قس�م اجلرائ�م الدولي�ة إىل قس�مني األول يرتكب من األف�راد دون
احلاجة إىل مش�اركة الدولة والثاين ترتكبه الدول .فاملسؤولية طبق ًا هلذا النظام تقع
عيل األشخاص الطبيعيني( .م.)32
( )2للتمييز بني اجلريمة الدولية واجلريمة العاملية واجلريمة يف قانون الشعوب راجع مؤلفنا
اإلرهاب يف القانون اجلنائي طبعة 7891م – مكتبة األنجلو املرصية – ص584
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وق�د اعتم�دت جلن�ة القان�ون ال�دويل «السادس�ة» يف تدوينه�ا لقواعد
القان�ون الدويل عىل مبادئ حماكامت نورمربج وأقرت مس�ؤولية وعقاب كل
()1
من يرتكب عم ً
ال يعد جريمة يف القانون الدويل .
وطبق� ًا هلذا املبدأ يس�أل الش�خص الطبيعي عن جرائ�م القانون الدويل
وتوقع عليه عقوباته فالفرد حمل للمسؤولية يف القانون اجلنائي الدويل مبارشة
وهو ما استقر عليه يف النظام احلايل للمحكمة اجلنائية.

وأه�م ما أكدته م�واد (  )7- 6من الئحة املحكمة وما جاء يف أحكامها
يقيض بسيادة القانون الدويل عىل القانون الداخيل والسيام يف موضوع اجلرائم
()2
ضد اإلنسانية
ومنذ هذا احلني هتدمت االعرتاضات املس�تمدة من فكرة س�يادة الدولة
املطلقة التي دخلت ذمة التاريخ وتأكدت سبعة مبادئ هامة :

األول  :مبدأ املس�ؤولية الدولية للفرد ’Responsabilite international d’ l
Individu

( )1اجلدير بالذكر أن حركة التقنني ارتبطت بمؤازرة سياسية عندما نبه « ترومان» رئيس
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة يف أول دورة انعقاد للجمعي�ة العامة لألمم املتحدة يف
( 1946 -10 – 23م) إىل رضورة ذل�ك وحماكم�ة األش�خاص وال�دول عنها أمام
حمكمة األمم وقد أوىص سكرتري عام األمم املتحدة باعتامد مبادئ حماكامت نورمربج
يف جمموع�ة القان�ون الدويل تاله تقدم الواليات املتحدة األمريكية بمرشوع رس�مي
لألم�م املتحدة يف 1946/11/15م (نفس العام) بتدوين وتعميم مبادئ نورمربج
حي�ث اعتمدته األم�م املتحدة باإلمج�اع وعهدت إىل اللجن�ة القانونية (السادس�ة)
لتدوين القانون الدويل ثم توالت أعامل هذه اللجنة حتي االن .
( )2أك�دت املادة /6ج�ـ من الئحة نورمبرج أن األفعال ختض�ع للمحاكمة والعقاب
«سواء كانت تعترب خمالفة للقانون الداخيل للدولة التي نفذت فيها أم ال».
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الث�اين  :مبدأ س�يادة القانون الدويل على القانون الداخليSuprématie du:
driot international sur le droit interne

الثالث  :مبدأ مسؤولية رئيس الدولة أو احلكومة املقرتفة جريمة دولية.

()1

Responsabilite du chef de l’Etat ou du gouvernement
coupable d’un crime de droit international

الرابع  :مبدأ سيادة الضمري عىل مقتضيات النظام.

()2

Primauté de la conscience par rapport aux exigences de la
discipline

اخلامس  :مبدأ املحاكمة العادلة Fair-trial – proces équitable :

ويعني هذا املبدأ املحاكمة املنصفة والقانونية فكل متهم بجريمة دولية
له احلق يف حماكمة عادلة من حيث القانون ومن حيث الوقائع(.)3

( )1امل�ادة ( )7م�ن الئحة حمكم�ة نورمربج  .وقد أق�رت اللجنة القانونية (السادس�ة)
أن صف�ة رئي�س الدولة أو احلاكم ال متن�ح صاحبها حصانة إذا م�ا ارتكب جريمة
دولية .والرئيس غري احلاكم gouvernant؛ وتقول املحكمة « إن التمسك بالصفة
الرس�مية ال يعفي من املحاكمة والعقاب وال حيتج بتفويضه من جانب الدولة ألن
الدولة حيت متنحه هذا التفويض تكون قد جتاوزت حدود الس�لطات املعرتف هلا
هب�ا من القان�ون الدويل»؛ اجلدير بالذكر أن جلنة التقنني األوىل تش�كلت من ()17
عضوا يمثلون ( )17دولة من بينها مرص (قرار . )1946/94
( )2امل�ادة ( )8م�ن الئح�ة حمكم�ة نورمربج وم�ع ذلك يمك�ن اعتبار أم�ر الرئيس أو
احلكومة سبب ًا لتخفيف العقوبة فقط فإذا كان مرتكب اجلريمة حيتفظ بحقه وحريته
يف االختيار سقط دفاعه (نورمربج – رواندا – يوغسالفيا – روما)
( )3وهو املبدأ الذي أكدته املادة العارشة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته
بعد ذلك األمم املتحدة يف 1948/12/10م وتواترت عليه النصوص يف املواثيق
واإلعالن�ات العاملي�ة وقد حوى مخس�ة حقوق هي «الدف�اع – اإلحاطة بالتهمة –
الرتمجة بلغة مفهومة – حق املتهم يف مناقشة الشهود وتقديم أدلة دفاعية).
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الس�ادس  :مب�دأ تعيين اجلرائ�م الدولي�ةEnumérés les crimes de droit:
international

وهذا املبدأ الس�ادس ـ الذي هيمنا ـ مس�تمد من املادة السادس�ة من الئحة
حمكم�ة «نورمربج» التي ع�ددت طوائف اجلرائم م�ن اختصاص املحكمة
املس�تحدثة ملحاكم�ة جمرمي احل�رب العظ�ام للمح�ور األورويب هو الذي
استندت عليه املادة اخلامسة من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

واملالح�ظ أن التقنين القدي�م هو نفس�ه التقنني احلايل (بعد اس�تبعاد
جريم�ة احل�رب القديم�ة) وأن التن�وع الظاهري وتع�دد التجريامت
()1
يدور حول جريمة حمورية أساسية هي اجلريمة ضد اإلنسانية.

( )1كان إدراج وتقنني اجلرائم ضد اإلنسانية يف الئحة حمكمة «نورمربج» ألول مرة عىل
أس�اس :االرتب�اط بني هذه اجلرائ�م وغريها من اجلرائ�م الداخلة يف االختصاص
العادي للمحكمة فقد كان هذا االرتباط رشط ًا أساس�ي ًا للعقاب .فقد اشار حكم
املحكم�ة إىل اجلرائ�م ضد اإلنس�انية الرتباطه�ا بأفعال منفذه قبل احل�رب (تنفيذا
ملؤام�رة) بقص�د إث�ارة ح�رب اعتداء ،وق�د تكون مرتبط�ة بأفعال لي�س هلا عالقة
باحلرب (ضد السالم).
ـ ف�إذا م�ا تصورنا فك االرتباط يقول « :دوندي�و – دوفابر»  ( :فال يمكن إذن أن
نقرر بصفة عامة بأن الوقائع املنس�وبة إىل النازية (ضد اليهود) !! والس�ابقة عىل
أول سبتمرب 1939م تعترب يف عرف الالئحة جرائم ضد االنسانية ) ويضيف :
أننا نلمح هنا نفس عدم اجلرأة منذ 1919م من بعض ممثيل الدول؟.
ـ فق�د كان�ت املادة /6جـ من الالئحة تنص عىل أن اجلرائم ضد اإلنس�انية تعني
أفعال القتل واإلبادة واالسترقاق املرتكبة ضد املدنيني قبل أو أثناء احلرب» ثم
حذفت العبارة األخرية بعد ذلك من النصوص .
ـ وأعتقد أن سبب هذا التحول كان بسبب اعتامد اخلرباء «املكلفون» األوائل بتأسيس
املس�ؤولية عن اجلرائم ضد اإلنس�انية عىل أس�اس خمالفتها قواعد وقوانني احلرب
أما اآلن فقد كان االعتامد يف التجريم مؤسس ًا عىل خمالفتها لقوانني اإلنسانية.
ملزيد من التفصيل :حممد حميي الدين عوض ،املرجع السابق  ،هامش ص.258

89

الس�ابع  :مبدأ االشتراك يف اجلريمة الدولي�ة Complicité d’un crime de:
droit international

وق�د حرص ه�ذا املب�دأ املس�تمد من امل�ادة السادس�ة من الئح�ة حمكمة
«نورمبرج» يف فقرهت�ا األخيرة على مس�ايرة املب�ادئ العام�ة يف القانون
اجلنائي اخلاصة باملسامهة وجرى تكراره بعد ذلك يف كثري من املحاكامت .

وتتبع حركة التقنني يف مهدها األول يثبت سبق حماكامت «نورمربج» يف
تدوين مبادئ القانون الدويل وتؤكد انفرادها بتقنني مبادئ ثالثة هي :
 1ـ مبدأ املسؤولية اجلنائية للفرد عن خمالفته لقانون الشعوب.

 2ـ مبدأ املس�ؤولية الفردية الثالثية عن اجلرائم الدولية الثالث (احلرب
ـ السالم ـ اإلنسانية ) .

 3ـ مبدأ االلتزام بالواجبات الدولية عىل نحو أسمى من الواجبات الوطنية.

ويمكننا أن نضيف تطور ًا جديد ًا عىل مراحل التقنني وهو استبعاد رشط
()1
الصفة السياسية يف األفعال التي ينعقد هبا االختصاص للقضاء الدويل.
( )1كانت كل حماوالت التقنني القديمة تعرتف بأن مهمتها حمصورة يف « اجلرائم التي تتضمن
عنرص ًا سياسي ًا « ثم سقط هذا الرشط يف الوقت احلايل واستبعدت جرائم الشعوب من
اختصاص املحكمة الدولية مما يؤكد قبول مبادئ نورمربج مع غريها من مبادئ التقنني
كمرحلة متهيدية تطورت كثري ًا حالي ًا يف نصوص النظام احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية
بعد اإلعداد الكايف لتقبل فكرة قيام قانون جنائي دويل يقوم عىل جرائم دولية وعقوبات
جنائية دولية وإجراءات جنائية دولية وقد جتسد هذا اإلعداد يف موافقة اجلمعية العامة
لألمم املتحدة عىل هذا األمر بعد أن كانت ترفضه دوم ُا .يؤيد اجتاهنا هذا كثري من اخلرباء
يف أعامهلم عيل هامش ندوة عقدت يف كلية احلقوق – دي بول – شيكاغو – إلينوي يف
1998/9/15م بحض�ور رئيس اجلمعية الدولية لقانون العقوبات فقد أمجع اخلرباء
ثم إىل السلام
على أن التفكري يف إنش�اء حمكمة دولي�ة كجرس للعبور إىل العدالة ومن ّ
أرتبط دوم ًا باإلرصار عىل حماكمة جمرمي احلرب باعتبارهم جمرمني ضد اإلنسانية.
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 2 . 2تقنني اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية Crimes against Humanity

تعن�ي اجلرائم املرتكبة ضد اإلنس�انية يف نظام املحكم�ة اجلنائية الدولية
أي ًا من األفعال التالية متى ارتكبت يف إطار هجوم واس�ع النطاق أو منهجي
()1
موجه ضد جمموعة من السكان املدنيني وعن علم باهلجوم.
( )1يؤكد الواقع العميل  :أن أول حماكمة جنائية دولية يف التاريخ والتي عقدت يف مدينة
بري�زاج – أملانيا – عام 1474م وضم�ت ( )27قاضي ًا من اإلمرباطورية الرومانية
حاكمت وأدانت « بيت رفون – هاجنباك»  Hagenbachالنتهاكاته القانون اإلهلي
وحقوق اإلنسان  .وقد أكدت معاهدة « فرساي» عقب احلرب العاملية األوىل هذا
االجتاه وعىل الرغم من تصادم هذا االجتاه مع مصادقة احلكومات فقد أرص الواقع
العملي على حماكم�ة املجرمين وكانت حماكمات جمرم�ي احلرب األمل�ان جتري يف
املراكب وسفن املستشفيات لتؤكد عدم إمكان إهدار دماء ماليني الضحايا  .وبعد
حقب�ة طويلة تأك�د إرصار العامل عل حماكم�ة جمرمي اإلنس�انية منتهكي احلقوق يف
«كمبوديا – ليربيا – رواندا  -يوغسال فيا السابقة – لرتسيخ قيمة العدالة والسالم
وهو األس�اس األول ال�ذي قامت عليه املحكم�ة اجلنائية الدولي�ة ودورها األول
وإن كان�ت قضايا االصطدام بالس�يادة الوطنية للدول هي املش�كلة التي يواجهها
النظام األس�ايس للمحكمة فأعتقد أن االجتاه مقتنع أن هذه املش�كلة سببها أولئك
األش�خاص الذين س�يحالون إىل املحكمة ،باإلضافة إىل أن احلكومات ال تريد أن
تكون معها جهات سياس�ية أخرى تقرر معها ما تريد  ....ولكن املحكمة ليس�ت
فوق الدول بل مكملة لقضائها ملزيد من أعامل الندوة واملناقشات انظر :

;- Draft statute international criminal tribunal : Novelles etudes pénales
Assosiation international de droit penal 1992.
- M.Cherif Bassiouni; International criminal tribunal 1992 – 1996 – P:
29 – P: 59
- R-Zubkowski; la creation d›une cour penal International 1987.
- The Ad-Hoc Working Group of the united Nation center of Humar
Rights, 1977 – 1997. AIDP.
=
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 1ـ القتل العمد Murders

 2ـ اإلبادة Extermination

 3ـ االسرتقاق Enslavement

4ـ

أبعاد السكان أو النقل القرسي Deportation or forcible transfer

 5ـ السجن أو احلرمان الشديد من احلرية البدنية املخالف للقواعد األساسية
للقان�ون ال�دويل Imprisonment or other sever deprivation in
violation rules of international law

6ـ

التعذيب Torture

 7ـ االغتصاب أو االس�تعباد اجلنيس أو البغاء اإلجباري واحلمل اإلجباري
أو التعقي�م اإلجب�اري أو أي ش�كل آخر من أش�كال االعت�داء اجلنيس
اخلطيرRape Sexual slavery enforced prostitution; or any.
other form of sexual violence of comparable gravity

 8ـ االضطهاد الواقع عىل أي فئة أو مجاعة حمددة ألسباب سياسية أو عنرصية
أو وطني�ة أو أثني�ة أو ثقافي�ة أو دينية أو متعلقة بنوع اجلنس أو ألس�باب
= - Un. Doc; E/CN/.h/NGO/ 213 – Supreme Court – Sub- Committee
draff prepared in siracusa.

ـ راجع عىل وجه اخلصوص – أعامل وزراء العدل (مؤمتر وزاري عاملي) – الهاي
– 2001/5/27م وحم�اوالت االلتف�اف ح�ول النظام األس�ايس للمحكمة
والس�يام يف حمت�وى جرائ�م احل�رب – ومن املعلوم أن�ه تم توقي�ع ( )139دولة
عىل النظام األس�ايس منه�ا ( )13دولة عربية وصادقت علي�ه ( )29دولة ليس
م�ن بينه�ا دولة عربية واحدة ويدخل النظام حيز التنفيذ ويبدأ عمل املحكمة يف
الهاي باكتامل تصديق ( )60دولة عليها .
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أخ�رى من املس�لم «عاملي� ًا» حظره�ا يف القان�ون ال�دويل Persecution

against group on political Racial

9ـ

االختفاء القرسي لألشخاص Enforced disappearance of persons

10ـ

جريمة الفصل العنرصي The crime of apartheid

 11ـ األفعال الالإنس�انية األخرى ذات الطابع املامثل التي تتسبب عمد ًا يف
معاناة ش�ديدة أو إصاب�ات خطرية تلحق بالب�دن أو بالصحة العقلية أو
البدني�ة Other Inhumane acts causing great suffering or serious
injury to body or to mental or physical health

وقد حددت الفقرة التالي�ة املقصود بعبارات « اهلجوم املوجه» واإلبادة
واالسترقاق واإلبعاد والتعذيب واالضطهاد واحلمل اإلجباري واالختفاء
القرسي وغريها من األفعال الالإنسانية .

وق�د اعتمد هذا التحديد البياين «احلصري» .عىل مبدأ الرشعية النصية
فلا جريم�ة إال بنص مكتوب وبالتايل ال جيوز للقضاة إنش�اء أو اس�تحداث
جرائ�م جديدة وإن كان جيوز اقرتاح تعديالت عىل أركان اجلرائم املنصوص
()1
عليها ( م.)2/9

( )1س�بق أن قلن�ا إن ملب�دأ الرشعي�ة وظيفة مزدوج�ة يتحقق باألوىل أم�ن األفراد عن
طريق التزامهم بالقوانني التي ترسي عليهم وتطبقها دوهلم وتتحقق بالثانية التزام
الدول�ة ذاهت�ا بالتجريامت التي تضمن محاية الفرد ؛ راجع أيض ًا :أمحد فتحي رسور
ـ مرج�ع س�ابق ـ ص ،121وعبد األحد مج�ال الدين  ،املبادئ الرئيس�ية يف قانون
العقوبات « مبدأ الرشعية»  ،ج ، 1ص ،1973 – 99دار الفكر العريب .
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وترتب عىل هذا التقنني إهناء اخلالف القائم حول مدى اتفاق اجلرائم ضد
اإلنسانية أو تعارضها مع مبدأ الرشعية اجلنائية (خاصة من الناحية الفنية)(.)1

وق�د تفادى التقنني املس�مى األول هلذه النوعية م�ن التجريامت والذي
كان حيم�ل اس�م «اجلرائ�م ض�د قوانين اإلنس�انية» Against the law of
 humanityال�وارد النص عليه يف معاهدة «فرس�اي» لع�دم وجود مثل هذا
القان�ون وع�دل عن�ه إىل مس�مى «اجلرائم ضد اإلنس�انية» بعد أن اس�تقرت
مفاهيم اإلنس�انية ومعايريها وأصبحت من النواميس األساس�ية يف القانون
ً
أيض�ا تصور ارتكاب مثل هذه اجلرائم
اجلنائ�ي الدويل .وقد ترتب عىل ذلك
يف غري أوقات احلرب كام ترتكب يف أوقات احلروب (بمعناها التقليدي) .

 1 . 2 . 2مدى غموض التقنني الوارد يف النظام األسايس للمحكمة
الدولية

إن اس�تقراء البي�ان ال�وارد يف النظ�ام األس�ايس للجرائ�م املرتكبة ضد
اإلنس�انية وعلى الرغم من حصره وحتديده يثري بعض الغم�وض .فالتعداد
الوارد بنص املادة الس�ابعة من نظام املحكمة يثبت تنوع األفعال التي تشكل
كل منه�ا جريم�ة ض�د اإلنس�انية وتتكون كل جريم�ة منها من كي�ان قانوين
()2
خاص جيعلها متميزة يف أركاهنا عن اجلرائم األخرى.

( )1فل�م يكن هذا التقنني يف املصدر األول للتجريم وهو حماكامت «نورمربج» بس�بب
عدم عناية املحكمة بقانون السالم بل بقانون احلرب فقط ولكن جاءت يف املبادئ
الس�تة الش�هرية التي أرس�تها املحكمة وأقرهتا بعد ذلك اللجنة القانونية السادسة
منذ أمد بعيد ومن بعدها األمم املتحدة.
( )2قلن�ا إن معاه�دة «فرس�اي» مل تشر رصاح�ة إىل مصطل�ح اجلرائم ضد اإلنس�انية
ولكنها عددت جمموعة من اجلرائم التي متثل حمتوى اجلرائم ضد اإلنسانية كالقتل،
اإلهلاك ،االسترقاق ،اإلبعاد وكل عمل غري إنس�اين يرتكب ضد ش�عب من =

94

فمن حيث املصلحة املحمية :
مبدأ اإلنسانية Principle of humanity
تس�تمد جتريامت هذه الطائفة ـ ظاهري ًا ـ من مبدأ اإلنسانية principle

 of humanityوهو ذلك املبدأ الذي يدعو إىل جتنب أعامل القوة والوحشية
أثن�اء القتال واحل�رب خاصة إذا وقع عىل املدنيني غري املش�اركني يف األعامل
القتالية مثل اإلجهاز عيل اجلرحى واألرسى واالعتداء عىل النساء واألطفال
والش�يوخ وامل�رىض وغريه�ا من األس�اليب الت�ي ال ترتبط باستراتيجيات
احلروب وال تدخل يف اطار أهداف احلرب(.)1

وق�د س�اد ه�ذا املب�دأ منذ ق�رن األضواء كش�كل م�ن أش�كال العدالة
األخالقي�ة والعقالني�ة برفض التضحي�ة بابرياء احلياة اإلنس�انية يف تطاحن
ورصاع البشر ،ويرف�ض االعتراف بآالم البشر كقدر من أق�دار البرشية،
فالبشر متس�اوون يف احلق�وق وه�ي حق�وق مصون�ة من�ذ بداي�ة اخلليق�ة ،
=الش�عوب املتمدينة س�واء يف وقت الس�لم أو احلرب ،وقد اعرتض�ت أمريكا واليابان
عق�ب احلرب العاملية الثانية عىل هذا التضمين ألهنا مل يكن معرتف هبا كانتهاكات
يف القان�ون ال�دويل الع�ريف أو االتفاق�ي ،ث�م تىل تضمينه�ا يف الئح�ة نورمربج ثم
اصبحت بعد ذلك من الثوابت األساس�ية يف القان�ون اجلنائي الدويل ويرتتب عىل
ذل�ك أن التع�دد امل�ادي للجرائم الوارد يف نظ�ام املحكمة يتمي�ز بعضه عن بعض
بحس�ب املصدر وبحس�ب التجريم وبحس�ب اهلدف منه – فقديام اعتربت حمكمة
« نورمبرج» أن ه�ذه اجلرائ�م ضد اإلنس�انية متث�ل كذلك جرائم ح�رب؛ د.حممد
مصطف�ى يون�س ،املس�ؤولية الفردية ع�ن االنتهاكات اجلس�يمة ،القان�ون الدويل
اإلنس�اين ،ط1989 1م ص45؛ حس�نني عبي�د ،اجلريم�ة الدولي�ة  ،دار النهض�ة
العربية1978،م  ،ص.257
( )1حامد سلطان  :احلرب يف إطار القانون الدويل  ،دار النهضة1986 ،م  ،ص.190
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ومفاهيمه�ا واحدة غري قابلة للتعدي�ل أو التنازل عنها  .وبالتايل رجح الرأي
عيل أن مبدأ اإلنسانية يرجع اىل فكرة القانون الطبيعي(. )1

وقد أث�رت هذه الفكرة يف أعراف احل�رب (كحقيقة واقعية) ودعت يف
مرحل�ة أوىل إىل هتذيبه�ا  ،ث�م التلطي�ف منها  ،واحلد م�ن آثارها  ،ودعت يف
مرحلة تالية اىل شجبها ورفضها كوسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية(.)2
وتعتبر اتفاقية جني�ف الرابعة 1949م أول تقنين فعيل خاص بتجريامت
اإلنسانية ككل بالنص عىل وجوب محاية ضحايا النزاعات املسلحة بصفة عامة.

وبالنص عىل مبادئ إنس�انية س�امية مقبولة من كل دول اجلامعة الدولية
بما متث�ل التزامات مطلقة لكل ال�دول بام فيها الدول التي ق�د ال تكون طرف ًا
( )1حامد سلطان ،املرجع السابق ،نفس املوضع .
( )2استمد هذا املبدأ جذورة العميقة من صفات النبل واألخالق والفروسية والرشف
التي تأصلت منذ القرون الوس�طى وطبقتها العرب يف حروهبا .ويقول «يوبيه» يف
كتابه حضارة العرب إن العرب يفوقون غريهم يف األخالق والفروس�ية والطبائع
من كرم ورمحة واخالص ومراعاة النس�اء والشيوخ واجلرحى واألطفال واحرتام
العهود والتسامح «فهذا خلق الفرسان».
راجع :عيل عيل منصور ،الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام ،املجلس األعىل
للش�ؤون اإلسلامية1971 ،م ،ص 47وتؤكد وقائع التاريخ أن فرنس�ا وأنجلرتا
عرفت نوع ًا من املحاكم يس�مي «حماكم الفروسية» عنيت بمحاكمة اخلارجني عىل
قواعد الفروسية order of kinghtood

M. cherif bassiouniV. Nanda : history of war crimes; vol(1) Illinois
tomas 1973. p:559.

ويق�ول «ج�ان بكيت�ه» إن هذه النزع�ة اإلنس�انية ارتدت م�ع بداية القرن التاس�ع
عرش وتفاقمت النزعة العس�كرية عىل حس�اب النزعة اإلنسانية وانحرص االهتامم
يف املقاتلين أثناء القت�ال إىل أن جتددت الدعوة ع�ام 1945م بنهاية احلرب العاملية
الثاني�ة إيل محاي�ة املدنيين ونش�أت كثري م�ن املعاه�دات الرامية إىل محاية اإلنس�ان
وتطوير وإنامء قواعد القانون اإلنساين.
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ً
رصحي�ا فيها .فمثل هذا النموذج الترشيعي ـ ووفق ًا للمصلحة املحمية املعنية
بالتحديد ـ ال يقترص عىل حالة حمددة بل يكتسب صفة العاملية يف التطبيق وال
خيضع لرشط املبادلة(.)1

وإن كان�ت اتفاقي�ة جني�ف الرابعة أول قان�ون دويل تعن�ى بالنص عىل
ه�ذه املصلحة املحمية فإن قواعدها ليس�ت منش�ئة هلذه املصلحة بل كاش�فة
عنها .فقد استقرت يف وجدان الشعوب  ،وتواترت عليها سلوكيات الدول،
وجتس�دت كعرف دويل ملزم لكل الدول  ،وهذا ما يس�بغ عىل هذه املصلحة
صفة الرشعية.
وعلى الرغ�م م�ن عناية االتفاقي�ة بتحديد بع�ض األفعال التي تش�كل
اجلرائم ضد اإلنس�انية فهناك بع�ض الغموض يف عبارات هذا التقنني ولكنه
متصور ومقبول مع هذه النوعية من التجريامت  ،وهبذه الكيفية من التجريم.
ف�كل اجلرائ�م الدولية تك�ون أقل وضوح ًا م�ن تلك «املس�نونة» يف القوانني
وينعك�س هذا الغموض عىل العنارص التي تتكون منها اجلريمة لتكتس�ب به
مرونة كبرية وحرية أوسع يف التفسري.
ومع مراعاة نطاق تطبيق االتفاقية الرابعة من حيث الزمان واملكان ومن
حيث األشخاص حمل احلامية(.)2

( )1يق�ول «ج�ان بكتيه» إننا أمام جمموع�ة من القواعد املوضوعي�ة التي هي حق لكل
إنسان وليست مسألة منافع جتارية .
( )2كانت االتفاقية الرابعة جنيف 1949م حتدد األشخاص حمل محايتها يف اولئك الذين
جيدون أنفسهم حتت سلطة طرف يف نزاع هم ليسوا من رعاياه أو حتت احتالل دولة
ليس�وا من رعاياها .وكانت تعني «املدنيون» وبالت�ايل خرج عن نطاق هذه االتفاقية
م�رىض وجرحى القوات املس�لحة (وخيضعون لنطاق االتفاقي�ة األوىل)  ،وجرحى
ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار (نطاق االتفاقية الثانية)  ،وأرسى احلرب
(االتفاقية الثالثة)  .وقد عربت االتفاقية الرابعة يف مادهتا الثالثة عرشة عن نطاقها =
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فق�د طورت نفس االتفاقية من نطاق املصلحة املحمية بام حيقق أهدافها
اإلنسانية(.)1

وق�د تأث�رت السياس�ات اجلنائي�ة الوطنية هب�ذه املبادئ واس�تحدثت ـ
بحك�م انضاممها لالتفاقية ـ جرائ�م جديدة يف قوانينه�ا اجلنائية تعنى بحامية
ه�ذه املصلح�ة – دولي�ة املص�در ـ واجتهت بعض ال�دول إىل النص عىل هذه
األفعال كظرف مشدد جلرائم قائمة يف نصوصها(.)2
= «بمجموع الس�كان) باعتبارهم ضحايا أحق بالرعاية االنس�انية  .وقد مثلت هلم املادة
( )16بقوهلا هم (اجلرحى ،املرىض ،موظفو املستشفيات ،العجزة ،النساء ،األطفال)
ويف مرحلة ثالثة وس�عت االتفاقية من نطاق املصلحة املحمية فلم تقترص عىل محاية
املدنيني يف أثناء نزاع مسلح دويل بل أمتد حلاميتهم أثناء أي نزاع ليس له الطابع الدويل
(بروتوك�ول  )976أو أثن�اء احتلال (بروتوك�ول )1977؛ حم�ي الدين عشماوي
(محاي�ة املدنيني اثن�اء االحتالل احلريب) رس�الة دكتوراه ،عني ش�مس1974 ،م.؛
أمحد حسين عبد الب�اري (القواعد اخلاصة بحامية املدنيني أثناء االحتالل) رس�الة
دكتوراه ،عني شمس1979 ،م.
( )1يشير بع�ض الفقه�اء إىل قان�ون «ليبر 1864 »Liber Codeم نس�بة إىل «فرانيس
ليرب» كأول حماولة لتقنني قواعد وعادات احلرب ومزجه بالطابع اإلنساين وتطبيقه
يف احل�رب األهلي�ة األمريكية بع�د التصديق عليه من الرئي�س األمريكي «أبراهام
لنيكول�ن» يف  . 1864/4/24فقد ألزم ه�ذا القانون املقاتلني بعدم القيام بأعامل
القتل واالس�تعباد واالبعاد واالضطه�اد واالغتصاب والتقطيع وغريها من أعامل
العن�ف واعتربها جرائم نس�تاهل عقوبات صارمة على كل من يرتكبها (ضابط –
جن�دي – أي ش�خص آخر) ق�د تصل إىل اإلع�دام وتنفذ يف نفس م�كان ارتكاهبا
(امل�واد  -25-24-23-22-19-18وم�ن  37-31وم�ن  . )47-44راج�ع
قانون «ليرب» يف Dietrich schindler; the law of armed conflicts genev; :
henry pub; dunnant instute 1973

اسامعيل عبد الرمحن يف رسالته ـ مرجع سابق ـ ص  133وبعدها.
( )2وقد كان قانون «ليرب» مرجع ًا يف مؤمترات السلام «برس�يل 1871م»  1899 ( ،ـ
 1907فياله�اي) وأصبح نموذج ًا للكثري م�ن الترشيعات الوطنية مثل القانون =
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نخل�ص مم�ا تقدم إىل أن فك�رة غموض ( -عدم وض�وح) – التقنني يف
اجلرائ�م الدولية نتيجة طبيعية ترتبط بطبيعة مبدأ الرشعية يف القانون اجلنائي
الدويل املستمد من فكرة االعتقاد أو الشعور اإلنساين وتبع ًا للخاصية العرفية
للقان�ون الدويل .ومن اليسير إجالء هذا الغموض بالتفسير احلر والرجوع
إيل املبادئ العامة للقانون املستقرة بصفة عامة يف القوانني الوضعية الداخلية
لألمم املتمدينة.

 2 . 2 . 2مدى رشعية املصالح اإلنسانية املعنية بالتجريم
قلن�ا ان املعاهدات واالتفاقيات الدولية الت�ي حتدد جتريامت ذات طابع
إنساين تعترب معاهدات كاشفة وليست مقررة  ،وبالتايل متتد إىل املايض بامتداد
جذورها إىل العرف الدويل امللزم.

فاملعروف أن املعاهدات الدولية بوصفها ـ ذات طابع تعاقدي ـ ال ترتد
إيل امل�ايض ولكن هناك اس�تثناء جيري عىل ه�ذه القاعدة أساس�ة طبيعة هذه
املعاه�دات .ففي جمال املعاهدات املتعلقة باالنس�انية واملقررة للعرف الدويل
متتد بجذورها إىل ذلك العرف باعتباره األساس املنشئ هلا.

= الفرنسي 1877م  ،اهلولن�دي 1871م اليوغسلايف 1879م (الصريب) ،األس�باين
1882م  ،الربيط�اين 1890م  ،واإليط�ايل س�نة 1896م وق�د اس�تقرت ه�ذه
التجريمات يف امل�ادة الس�ابعة م�ن النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائي�ة الدولية.
كجرائ�م ض�د اإلنس�انية؛ اجلدي�ر بالذك�ر أن ليبر» قد اعتبر جتريامت االس�تعباد
واالسترقاق الواقع عيل املدنيني أثن�اء احلروب خمالفة للمبادئ اإلنس�انية (م)42
وع�ودة إىل نظ�ام «الوثنية» مم�ا يتعارض مع مب�ادئ القانون الطبيع�ي the law of
 ، natureومع قانون األمم املتحدة  the law of Nation؛ راجع :حممد مصطفى
يونس  ،املسؤولية عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان  ،دار النهضة،1994 ،
ص21؛ حممد حميي الدين عوض ،مرجع سابق  ،ص .318-316
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وقد أكدت املادة ( )60من إتفاقية فيينا لعام 1969م اخلاصة باملعاهدات
هذا اإلس�تثناء حي�ث نصت عىل حق تعليق املعاه�دات ـ جزئي ًا أو كلي ًا ـ من
جانب أطرافها إذا أنتهكت أحد األطراف حك ًام أساس�ي ًا لتحقيق غرضها أو
غايته�ا وكان االنته�اك جس�ي ًام إال إذا كان�ت هذه األحكام األساس�ية تتعلق
بحامية الفرد اإلنساين الواردة يف املعاهدات ذات الطابع اإلنساين.

وق�د ذه�ب البع�ض إيل أن الطاب�ع اإلنس�اين يف االتفاقي�ات الدولي�ة ـ
وبصرف النظر عن موضوعها ـ يضفي على قواعدها الصفة اآلمرة  ،وهبذه
الصف�ة اآلم�رة واالعرتاف بقبوهلا من جمم�وع دول األرسة الدولية  ،ال جيوز
التمل�ل منها وال جيوز انتهاكه�ا أو تعديلها إال بقاعدة جديدة للقانون الدويل
يكون هلا نفس القوة ونفس الطابع(.)1
وق�د انتظم النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائية الدولي�ة تقنني اجلرائم
ضد االنس�انية وحتديدها يف ضوء املصلحة املعنية بالتجريم وهي «اإلنس�ان»
كقيمة عليا ُجب َلت عىل التكريم والتقدير منذ فطرهتا األوىل.
واعتربت التجريامت الواردة انتهاكات جسيمة هبذه الرضورات املحمية(.)2

( )1تتس�اند هذه املادة مع املادة السادس�ة من ميثاق األمم املتحدة والتي تلزم الدول بالسري
على مبادئ األمم املتحدة بق�در ما تتطلبه رضورات حفظ الس�لم واألمن الدوليني.
وألن طبيعة بعض املعاهدات تنظيم موضوعات هتم املجموعة الدولية كلها ،وغرضها
املصلح�ة العامة مجيعها فلا جيوز التحلل من التزاماهتا لكون ال�دول غري طرف فيها
(كامهو الشأن بالنسبة لإلعالن العاملي حلقوق االنسان والئحتي نورمربج وطوكيو).
( )2من الناحية املنطقية إذا رفضت دولة االنضامم إىل مثل هذه املعاهدات ذات الطابع
اإلنساين» فنحن أمام احتاملني:
األول  :أن تصن�ف ه�ذه الدول�ة كامرق�ة عىل اجلامع�ة الدولية وق�د توصف بأهنا
معتدية لعدم التزامها.
الثاين  :أن تتعمد هذه الدولة عدم االنضامم ملثل هذه املعاهدات لتحرم مواطنيها =
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وعلى ذلك حت�ددت اجلرائ�م بعد تعيين املصالح املحمي�ة ويكون دور
الق�ايض اجلنائ�ي البح�ث ع�ن تكيي�ف الواقع�ة طبق� ًا للنم�وذج اإلجرامي
املح�دد هل�ا .فإن غمضت عليه بح�ث عن معناها يف قواع�د العرف الدويل ،
واملعاهدات الدولية كمقصد جذري لتجريمها ،فإن مل جيد كش�ف عنها وفق ًا
للمبادئ العامة للعدالة اجلنائية لألمم املتحرضة بصفة عامة(.)1

ومسألة غموض اجلريمة ال ينفي رشعيتها وال يمكن أن يقاس بمعياره
يف القان�ون الداخلي ألن نفس فك�رة االلتزامات والواجب�ات التي يفرضها
القان�ون ال�دويل – بصف�ة عامة – ذات طبيع�ة أقل وضوح ًا م�ن االلتزامات
والواجبات التي يفرضها القانون الداخيل.
= م�ن التمتع بضامناهت�ا ، ،ويف احلالتني يرفض املنطق املجرد قبول ذلك خاصة يف ضوء
معايير ال�دول املتحضرة يف عامل الي�وم .كام يعتبر هذا املوق�ف خمالفة للدس�اتري
الوضعي�ة التي تل�زم الدولة بحامية حقوق االنس�ان وأعامل الت�وازن املطلوب بني
التزاماهتا (داخلي ًا وخارجي ًا) وواجباهتا.
( )1س�بق الق�ول إن ه�ذه املص�ادر قد اس�تقرت اآلن ضم�ن مصادر القان�ون اجلنائي
ال�دويل يمك�ن الرج�وع إليها  ،كما أن مبادئ العدال�ة اجلنائية يف األم�م املتحرضة
(ديناميكي�ة احلركة) – تس�تقي من جمم�وع األنظمة القانوني�ة احلاكمة للترشيعات
الوضعية وس�واء كانت تأخذ باألس�لوب التحديدي وفق ًا ملب�دأ الرشعية (حرفي ًا)
أو باألس�لوب (الغائ�ي) يف التجري�م؛ وبالنتيج�ة  :ال يمك�ن أن نقب�ل أو نتصور
الفش�ل يف التكييف القانوين لعدم حتديده حصر ًا يف معاهدة او اتفاقية  .فمثل هذا
الفش�ل أو العج�ز يف حتديد الس�لوك املحرم عىل املس�توى ال�دويل يقودنا إىل إنكار
دولي�ة اجلريمة والعودة هبا إىل دائرة األختصاص يف األصل وبالتايل إفالت فاعلها
«حلصانته « هبا وهو ما يتناىف مع الغرض األسايس لنظام املحكمة اجلنائية الدولية؛
كما أنن�ي ال أتص�ور أن يعصف اخلالف الفقه�ي حول مصادر القان�ون ووظائف
القان�ون باألهداف العلي�ا املبتغاة من قيام هذا الكيان ال�دويل وال خوف من عجز
أو تعس�ف أو تقاعس فقد وصل القضاء والفقه إىل درجة عليا من النضج والرقي
تؤهله حلامية قدس األقداس وأعني هبا حرية اإلنسان ورفاهته.
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وألن وسائل وأس�اليب خمالفة تلك االلتزامات كثرية ومتعددة يصعب
الن�ص عليها وتعريفها ،وبالتايل فإن قيمة املصالح املحمية وس�موها تس�مح
وتبرر عدم الوض�وح وتوفر مزيد ًا م�ن املرونة للنص�وص تؤهلها لإلحاطة
باألشكال اجلديدة للجريمة.

فعلى س�بيل املث�ال مل تؤثر غموض فك�رة «الع�دوان» وفش�ل كثري من
املح�اوالت واجلهود الفقهية لإلحاطة بأبعادها يف التضحية بتحريم العدوان
إعلاء للمصلح�ة املعنية وتأكدت رشعية هذه املصلح�ة عىل الرغم من عدم
وضوح التقنني(.)1
وألن طبيعة اجلرائم ضد اإلنس�انية  ،ووسائلها وطرق ارتكاهبا متطورة
دوم� ًا  ،ف�إن ع�دم الوضوح ال�وارد فيه�ا الينفي رشعي�ة جتريمها .وبس�بب
تأرجحها بني االنتامء ايل اجلرائم املرتكبة ضد الس�لم تارة وإىل جرائم احلرب
تارة أخرى حتى استقرت كنوعية متميزة يستوجب إضفاء أسلوب «التفسري
احلر» لإلحاطة بكافة أبعادها(.)2

( )1بدأت هذه املحاوالت الفقهية يف «لندن» عام 1933م واس�تمرت حتى اآلن دون
إجالء حقيقة الفعل واالحاطة بأبعاده املنظورة .
راج�ع يف ذلك :حمي�ى الدين عوض ـ مرجع س�الف ذكره ـ ص  454وايض ًا :حس�نني
عبيد ـ اجلريمة الدولية ـ مرجع سابق ،ص .98
( )2يالح�ظ أن اجلرائ�م ض�د اإلنس�انية مل يك�ن معرتف� ًا هب�ا كجرائ�م دولي�ة يف قانون
الس�لم – كام أس�لفنا – ثم اعرتف هبا باعتبارها جريمة دولية يف زمن احلرب فقط
وباعتباره�ا جريم�ة حرب ثم اعتربت جريمة دولية اس�توعبت كل جرائم احلرب
ألن جريمة احلرب ما هي إال جريمة ضد االنس�انية ثم اعتربت أخري ًا جريمة مميزة
عن احلرب؛ وقد اكدت معظم االتفاقيات يف القانون الدويل اجلنائي مبدأ التفسير
املوس�ع واج�ازت القياس يف ش�أن اجلرائ�م الدولية (اله�اي 1907م  ،م/5ب ،
م/6ب من الئحة نومربج وتواىل هذا االمر حتى اآلن م 10من نظام املحكمة).
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ف�إذا كان القان�ون اجلنائ�ي الداخيل ينبع م�ن إرادة الدول�ة يف املحافظة
على أقليمها اخلاص ،ومواطنيها ورعاياها ،ومصاحلها اخلاصة ،فإن القانون
اجلنائ�ي ال�دويل ينبع من فك�رة القانون العامل�ي ،وفكرة التضام�ن الدويل يف
مواجهة اجلريمة الدولية(.)1
وعلى ذلك ال نتصور وجود تصادم بني القانون اجلنائي عىل املس�تويني
الداخلي وال�دويل يف ضوء حتمية التع�اون الدويل ملجاهبة اجلريم�ة الدولية،
وهو ما يستوجب التكامل بينهام وليس الصدام .

 3 . 2 . 2معيار حتديد اجلرائم ضد االنسانية حمل اجلريمة
اعتمد التحديد األوىل للجرائم ضد االنسانية يف رشعه نورمربج معيار
«الضحية» .

فمت�ى وقعت اجلريمة ضد الس�كان املدنيني قب�ل أو أثناء احلرب عدت
من اجلرائم ضد اإلنسانية(.)2

( )1ن�ادى كثري من فقهاء القانون اجلنائي بفكرة «اجلرائم الطبيعية العاملية» والتي تعترب
بمقتضاه�ا أن مجي�ع األفعال املعاق�ب عليها عادة منصوص عليه�ا يف مجيع قوانني
ً
أيض�ا يف القانون اجلنائي الدويل؛ وكام يقول
عقوب�ات العامل وبالتايل تكون حمظورة
«س�الدانا» وتش�مل أيض ًا األفعال التي تعد انتهاك ًا لقواعد السلوك املتعارف عليها
بين مجي�ع الناس املتمدينين يف عرص معني  ،ويع�د من هذا القبي�ل معظم األفعال
املخالف�ة لقوانين اإلنس�انية؛ ولذلك اعتبر «جالسير» اجلرائم العاملي�ة من قبيل
اجلرائ�م الدولي�ة (لتعدد أقاليم االرت�كاب ـ ولوقوعها ضد النظ�ام العام الدويل ـ
ولتعريضها املجتمع االنساين للخطر.

J. Graven; Roling; Quelque Reflexions Sur Le Droit Criminal
Supranational ; Rev. D.P.I : 351944. P63

( )2حددت املادة السادسة من الئحة نورمربج طوائف ثالثة للجرائم الدولية ( :جرائم
ضد السلم ،جرائم احلرب ،ضد االنسانية) وهو ما أيدته بعد ذلك جلنة القانون =
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وعلى الرغ�م من أن مث�ل هذه األفع�ال تس�توعبها النص�وص اجلنائية
الداخلية بام تش�كله من اعتداءات عىل احلياة أو احلرية أو احلقوق االنس�انية
املنص�وص عليه�ا يف القان�ون العام يك�ون حملها إنس�ان معني بذات�ه ،إال أن
ه�ذه األفعال ضد االنس�انية تتميز عن جرائم القان�ون العام يف نفس املحل.
فالفرد ال يكون مقصود ًا بذاته وإنام باعتباره كائن ًا إنساني ًا ينتمي لفئة عرقية أو
دينية أو عنرصية أو سياس�ية معينة .فإذا فقد اإلنس�ان صفته وانتامءه ألي من
هذه الطوائف ختلف معيار «اإلنس�انية» وس�قطت صفة الدولية عن اجلريمة
وارتدت اىل فئة جرائم القانون العام.

ويؤك�د التوجه الدويل احلايل مس�ؤولية الفرد فقط ع�ن اجلرائم الدولية
عامة واجلرائم ضد االنس�انية خاصة باعتباره هو وحده املس�ؤول جنائي ًا عن
هذه اجلرائم .ويرتتب عىل ذلك عدم جواز إس�ناد املس�ؤولية اجلنائية للدولة
لكوهنا شخص ًا معنوي ًا من ناحية ،والعتبارات السيادة من ناحية أخرى(.)1

= جلن�ة القان�ون الدويل واتفاقية «لندن» 1945م ثم معاهدات «جنيف» 1949م (م– 49
 ) 53 – 50ثم األمم املتحدة بقرارها الصادر يف 1947/11/21م (قرار )177 ، 11
وكانت تستتبع املسؤولية املدنية فقط  .ثم اعرتف فيام بعد بالصفة اجلنائية هلا وجاء يف
املبدأ السادس تعيني للجرائم ضد االنسانية يف «القتل – اإلبادة – االسرتقاق – اإلبعاد
وكل فعل آخر غري انس�اين يرتكب ضد أي ش�عب مدين متى وقعت تبع ًا جلريمة ضد
السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة هبا  .ثم انتهت األمم املتحدة إىل رضورة
صياغة قانون خاص باجلرائم ضد أمن وسالمة اإلنسانية (قرار رقم  177– 11سالف
الذكر ) اكتملت حالي ًا بالقواعد املوضوعة يف القانون اجلنائي الدويل والتي تقنن هذه
النوعية من اجلرائم وإنش�اء آلية جنائية دائمة تضطلع بتطبيقها والعقاب عليها وتس�د
الثغرة القائمة يف القانون اجلنائي الدويل (يف شقه اإلجرائي).
( )1وبن�اء على ذلك ووفق� ًا ملحل اجلريمة – تتأس�س املس�ؤولية اجلنائي�ة لألفراد عىل
املستوى الدويل بناء عىل قواعد القانون الدويل كأصل باإلضافة إىل القوانني الوطنية
التي تتضمن قواعد التجريم التي تنظم السلوك االنساين باحلظر أو التجريم؛راجع
أعامل جلنة القانون الدويل – الدورة ( )48يف 1996/7/6م.
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ومعي�ار «الضحية» يتس�ع ليش�مل ف�رد ًا أو مجاعة من األف�راد أو طائفة
نوعي�ة خاصة أو دول�ة  ،ويمتد ليش�مل املجتمع الدويل بأرسه ،وتس�توعب
هذه األفعال تدمري املمتلكات املادية واملدن واملستشفيات واملدارس واآلثار
ووسائل االعاشة املختلفة كمصادر املياه والغذاء.
والواضح أن محاية ش�خص االنس�ان ـ بصفته ـ أينما وجد وليس محاية
مصال�ح دول�ة معينة كان هو الغرض األس�ايس من إدخال ه�ذه النوعية من
التجريمات يف اختص�اص املحكمة اجلنائية الدولية .وبحس�ب حمل اجلريمة
«أبرياء احلياة اإلنس�انية» تتأكد محاية القيم االنس�انية وتتأكد العالقة املبارشة
بني املجتمع الدويل والفرد (كشخصية دولية كالدولة).
وتتجس�د اجلرائم ضد االنس�انية يف عديد من األفعال كمظهر للسلوك
االجرامي حدده النظام عىل سبيل البيان ال احلرص بدليل نص النظام يف فقرته
األخرية من املادة السابعة عىل اعتبار كل عمل آخر غري إنساين ضد شعب من
الشعوب املتمدينة خرق ًا للقانون الداخيل والدويل مع ًا(.)1
( )1عب�د احلمي�د مخي�س ،جرائ�م احل�رب والعق�اب عليها ،رس�الة دكت�وراه ،حقوق
القاه�رة1955،م ،ص 194؟؛ حس�نني عبي�د  ،اجلريمة الدولية  ،مرجع س�ابق،
ص .196
وختتل�ط الس�لوكيات اإلجرامي�ة املنص�وص عليه�ا كجرائ�م ض�د االنس�انية مع
السلوكيات املحظورة التي تشكل جريمة إبادة اجلنس البرشي  Genocidاملرتكبة
يف زمن الس�لم أو يف زمن احلرب وبالتايل قد يمثل الس�لوك اإلجرامي يف إحدامها
سلوك ًا إجراميا آخر يف األخرى ولذلك عالج مرشوع مدونة اجلرائم املخله بالسلم
وأمن اإلنس�انية يف م ( )17هذا التداخل بحرصه للسلوك املجرم «للجينوسيد» يف
اإلب�ادة اجلامعية وذكرت امل�ادة ( )18من نفس املرشوع أن اجلرائم اإلنس�انية هي
األفعال املش�ار إليها  ....عند ارتكاهبا بش�كل منظم وعىل نطاق واسع وبتحريض
من إحدى احلكومات أو أي منظمة أو مجاعة « ....وذكرت نفس األفعال ولكنها
اشرتطت ارتكاهبا عىل نطاق واسع» .
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 4 . 2 . 2اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف النظام األسايس للمحكمة
اجلنائية الدولية

يعتبر تقنين اجلرائ�م ض�د اإلنس�انية crimes against humanity

ال�وارد بامل�ادة الس�ابعة من نظ�ام املحكمة اجلنائي�ة الدولية تتوجي� ًا لكثري من
اجله�ود الفقهي�ة والقضائي�ة الرامية إىل صيان�ة القوانني اإلنس�انية the law
 of humanityوفق� ًا ملب�دأ الرشعي�ة اجلنائي�ة – ne bisindem, nullum
.crimen sine lege and nalla poena sine lege
فقد تطور تقنني التجريم عرب مراحل ثالثة بدأت قبل حماكامت نورمربج
ث�م قننت يف ميث�اق نورمربج كأس�اس وتطورت بدرجة كبيرة يف مفاهيمها
وأبعاده�ا وصورها يف القضاء اجلنائي الدويل املؤقت «رواندا ـ يوغسلافيا»
بعد أن استقرت مفاهيم اإلنسانية يف الفقه والقانون اجلنائي الدويل(.)1

ويتميز حمل احلامية يف اجلرائم ضد االنسانية عن غريها من جرائم احلرب
وضد السلم بأهنا تستهدف محاية أبرياء احلياة االنسانية من بني اإلنسان بصفة
عامة دون تفرقه بينهم بس�بب اجلنس أو اللغة أو الدين أو العرق وغري ذلك
من عنارص التفرقة  ،ومتتد احلامية اجلنائية لبني االنسان دون التقيد بمكان أو
زمان (قبل احلرب ـ أثناء حرب ـ عمليات عسكرية).
( )1أثن�اء انعق�اد مؤمت�ر السلام 1919م للنظ�ر يف أم�ر اجلرائم الت�ي أرتكبته�ا أملانيا
أب�ان احلرب العاملي�ة األويل أعرتض الوف�د األمريكي عىل إدراج جرائم بمس�مى
«خمالفة القوانني اإلنس�انية» لعدم وضوح هذا املصطلح«  » Humanityمما يفس�ح
املجال لألهواء الشخصية يف تفسريه ونادى بتطبيق فكرة العدالة القائمة يف النظام
األنجلوأمريكي املرتكزة عىل فكرة الرضر .ولعل هذا الرأي كان نقطة البدء يف متيز
اجلرائم ضد اإلنسانية وإستقالهلا عن غريها من جرائم احلرب وضد السالم إىل أن
استقرت يف نظام املحكمة اجلنائية الدولية.
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وم�ع إم�كان تصور تداخ�ل بعض الس�لوكيات اإلجرامي�ة يف تصنيف
اجلرائم االنس�انية .وغريها فالواقع أهنا تس�توعب بمرونتها وأهدافها غريها
من تصنيفات وصور اجلرائم األخرى(.)1

ولك�ن جوه�ر اجلرائم ضد اإلنس�انية يكم�ن يف الباعث عليه�ا وهو ما
يميزها عن غريها فإذا ارتكبت اجلريمة وكان الباعث عليها سياس�ي ًا أو ديني ًا
أو عرقي� ًا ع�دت جريم�ة ضد اإلنس�انية  ،ومتى كان الباع�ث عليها تقويض
القدرات العسكرية للطرف اآلخر املحارب بوسائل ختالف قوانني وعادات
احلرب – وقت أن كانت مرشوعة – عدت اجلريمة من جرائم احلرب.

وأعتق�د أن الصف�ة األساس�ية للجرائم ضد اإلنس�انية هي أهن�ا «عاملية
التجري�م» حيث اس�تقرت غالبية الترشيعات الوطنية عىل جتريمها اس�تجابة
للع�رف الس�ائد يف ه�ذه املجتمع�ات املتباين�ة وهو ما س�اعد على حتوهلا إىل
الطبيع�ة الدولية إلمتدادها خارج اإلقلي�م وجتاوز آثارها باخلطر عرب األقليم
وتعارف الدول عىل عقاهبا بعد التجريم(.)2
( )1وهب�ذا التص�ور األويل يمكننا اعتبار جرائم احلرب التي يرتكبها عس�كريون والتي
تقع عيل عس�كريني يف زمن حرب فض ً
ال عن وصفها كذلك متثل أيض ًا جرائم ضد
اإلنسانية (كام يف حالة اإلجهاز عىل األرسى وعىل الرهائن وبالتصور األكثر عمق ًا
– نلمح مدى تأثري تطور املفاهيم األنسانية عىل غريها من اجلرائم الدولية .والتي
وصلت هبا من جمرد التنظيم إىل التلطيف إىل احلظر والتجريم.
( )2وعلى ه�ذا األس�اس اعتبرت إتفاقية من�ع إبادة اجلن�س البرشي «اإلب�ادة اجلامعية
 genocideأول قان�ون جنائ�ي دويل مكتوب يف معاهدة ش�ارعة الجتامع كل الدول
عىل خمالفة هذا الفعل ملبادئ اإلنسانية .ثم جاءت املادة السادسة من الئحة نورمربج
لتقنني جرائم اإلنس�انية وتضفي عليها الصفة الدولية متى ارتبطت مع اجلرائم ضد
الس�لم او مع جرائم احلرب أو كانت هلا صلة هبا – كام قلنا – ثم اس�تقلت ومتيزت
عن غريها واستوعبتها ورتبت املسؤولية اجلنائية عليها سواء وقعت من فرد (كام يف
النظام احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية ) أو من دولة (م /6د من ميثاق نورمربج).
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واملالح�ظ أن حرك�ة تقنني اجلرائم ضد االنسانس�ة خاص�ة ـ قد بلغت
ش�أو ًا كبري ًا ـ يف العرش الس�نوات األخرية من القرن املنصرم ترمجتها مدونة
اجلرائ�م ضد االنس�انية يف مرشوع مدونة اجلرائم ضد أمن وسلامة البرشية
لس�نة 1991م ثم يف مشروع املدونة املطور لس�نة 1996م وأخري ًا يف ميثاق
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التي كانت عام ً
ال هام ًا وركيزة
أساسية لنجاح اجلهود نحو استحداث املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.
وسوف نتعرض حلركة التقنني عرب هذه املراحل عىل الوجه التايل:

أو ًال  :تقنني اجلرائم ضد االنسانية يف مدونة 1991م

باس�تقرار فوقي�ة حق�وق اإلنس�ان يف ظل التط�ورات الرسيع�ة لقواعد
القان�ون اإلنس�اين خاصة وقواعد القانون الدويل الع�ام طورت جلنة القانون
ال�دويل باألم�م املتح�دة كثير ًا م�ن املفاهيم الت�ي رصدت جتريمات حقوق
اإلنسان وبالتايل وسعت من نطاق املصالح املحمية املعنية بالتجريم وربطتها
بالقيمة األساسية لفكرة حقوق اإلنسان(.)1
وقد اعتمد مرشوع املدونة املطورة عىل معيار اجلسامة يف تقديره لألفعال
التجريمية واشرتط ممارستها بصورة منتظمة أو عىل مستوى مجاعي ،وحددها
يف أفعال القتل العمد  ،التعذيب ،االضطهاد ألسباب اجتامعية أو سياسية أو
عرقية أو دينية أو ثقافية  ،أو اإلبعاد أو النقل القرسي لألشخاص(.)2
( )1أنظر (م  ) 21من أعامل جلنة القانون الدويل لسنة 1991م مقارنة بأعامهلا يف مرشوع
 ( 1954م  ) 11 / 2منشور يف وثيقة رقم  A/CN/h/ser/1991; p:240 :حتت اسم:
.Systematic or Mass Violation of Humain Rights
( )2ويعني وجوب ممارس�ة تلك االنتهاكات بش�كل منظم  Systematicalأو مجاعي
اس�تمرارية وقوعه�ا تنفيذ ًا الستراتيجية أو منهجي�ة موضوعية .وبن�اء عىل ذلك
خترج األفعال املامرس�ة ض�د الفرد «منفرد ًا» من نطاق اخلض�وع لنص م ( )12من
املدونة وختضع للقانون العام.
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وهبذا التحديد انضمت أفعال التعذيب واإلبعاد والنقل القرسي الواقع
عىل السكان إىل طائفة التجريامت(.)1

كما جرم�ت املدون�ة أفع�ال األمر بارت�كاب أي م�ن هذه االنته�اكات ـ
 committing and ordering certain violationعىل نحو مجاعي أو منظم.

وم�ع ذل�ك أغفل�ت املدون�ة الن�ص على أعمال التخطي�ط Planning

والتحري�ض  Instigatorضم�ن اجلرائ�م اخلاضعة لنط�اق التجريم عىل رغم
كوهن�ا م�ن املقدم�ات الرضورية للجرائم املاس�ة حلقوق اإلنس�ان وال يتصور
ارت�كاب مث�ل هذه االنته�اكات عىل نحو منظ�م وبصورة مجاعية ما مل يس�بقه
()2
ختطيط دقيق موضوع ومرسوم بدقة ومقبول من أعىل مستويات صنع القرار
وهبذه النتيجة تعرضت املدونة للكثري من النقد لعدم مسايرهتا تطورات
األحداث ومنطقية االس�تدالل عند اس�تحداث التجريامت مما دعا إىل إعادة
()3
صياغة نص املادة ( )12ذاهتا وحتت عنوان اجلرائم ضد اإلنسانية.

( )1وهب�ذا املعي�ار اعتبرت املدونة وجود جرائم ضد أمن وسلامة البرشية «الوارد يف
التقسيم الثالثي القديم للجرائم»:

Pual peter : commentaires on the ilc 1991. Draft code of crimes
against peace and security of mankind rev. Int; i. Dp, 1993: p ; 249
– 450.
(2)- Draft code of offenses against the peace and security of mainkind
(g.U.N. No: un doc : a/2693, 1955
- Draft code of crimes against the peace and security of mainkind 1991.

( )3أعرب�ت كثير م�ن اآلراء عن تش�ككها يف فاعلي�ة املدونة وجتريامهت�ا القارصة عىل
مالحقة املجرمني العظام والسيام يف ظل االختالف الكبري حول مفهوم االنتهاكات
اخلطيرة حلقوق اإلنس�ان كما ورد يف املدون�ة  Serious violationورفض الدول
إخض�اع مواطنيه�ا ملحاكم جنائية مؤقتة تذرع ًا بالس�يادة ومثلت بكثري من اجلرائم
اإلنس�انية أثن�اء احل�رب العراقي�ة الكويتي�ة ويف البوس�نة واهلرس�ك وجرائ�م =
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ثاني� ًا  :تقنين اجلرائم ضد اإلنس�انية يف ميث�اق املحكمة اجلنائي�ة الدولية
املؤقتة «يوغسالفيا السابقة» 1994م

على أثر املذاب�ح اجلامعي�ة واالنته�اكات اجلس�يمة حلقوق اإلنس�ان يف
يوغسالفيا السابقة تشكلت حمكمة جنائية دولية مؤقتة عينت أساس ًا ملحاكمة
جمرمي احلرب اليوغسلاف عن جرائم ارتكبت أثناء النزاع املسلح Armed
 Conflictوبرصف النظر عن الطابع الداخيل للنزاع.

وق�د ترتب عىل نجاح هذه املحكمة عظي�م األثر عىل اجلهود الدولية يف
تقنني اجلرائم ضد اإلنسانية وتعديل مدونة اجلرائم ضد أمن وسالمة البرشية
( )1996وكان ل�ه بال�غ األثر يف اجتامع العامل عىل رضورة اس�تقرار أمر هذا
()1
القضاء الدويل وإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ( روما 1998م).

= األبع�اد والعق�اب اجلامعي واإلب�ادة للمواطنين الفلس�طينيني يف األرايض املحتلة؛
رشيف بس�يوين ،اإلطار العريف للقانون الدويل اإلنس�اين ،تقرير مفصل عن طبيعة
االنتهاكات يف املنازعات املسلحة 1999م ،ص228؛ د .سمعان بطرس فرج اهلل،
اجلرائم ضد اإلنس�انية وتطور موضوعها ،أعامل املؤمت�ر األقليمي العريب ،نوفمرب
1999م ،ص.23

Report of commission of the international criminal court; final draft . Un. Doc:
pcmocc/inf/3 add 2 /30 /62000/).

وعىل وجه خاص قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1982م بشأن املجازر يف
صربا وشاتيال .U.N. Doc/A/37/P.V. 108 ...
( )1وق�د س�بق ه�ذا النج�اح نجاح آخر عىل مس�توى املحكم�ة الدولي�ة اخلاصة التي
شكلت ملحاكمة جمرمي احلرب األهلية يف رواندا 1993م .
ح�ول أعمال هذه املحكمة اخلاصة انظ�ر  :قضية « أكابو» الغرفة االس�تئنافية برقم
 ITCR-96-h-Tوحيس�ب هل�ذا القضاء ال�دويل جرأته يف التص�دي جلرائم خطرية
ض�د اإلنس�انية وحرصه على مالحقة الفاعلين والرشكاء م�ن القادة والرؤس�اء
دون تفري�ط يف مبادئ الرشعية اجلنائية وإعالء ملبادئ القيم اإلنس�انية الراقية يف =
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فقد نصت املادة اخلامس�ة من ميثاق املحكمة اجلنائية الدولية «اخلاصة»
على تعريف ع�ام للجرائ�م ض�د اإلنس�انية Crimes against humanity
باعتباره�ا جرائم حمددة وموصوفة يف أعامل معينة ارتكبت أثناء نزاع مس�لح
س�واء كان طابع�ه دولي� ًا أو داخلي ًا ،اس�تهدفت أي ًا من الس�كان املدنيني مثل
()1
املجموعات الوطنية أو السياسية أو األثنية أو العرقية أو الدينية.
وحددت املادة األفعال اإلجرامية يف القتل واإلبادة واالس�تعباد والنقل
أو الرتحيل القرسي واالعتقال والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد ألسباب
()2
سياسية أو عرقية أو دينية أو أي أعامل ال إنسانية أخرى.

= املجتمع�ات املتمدينة املع�ارصة .ويتمثل ذلك يف متديد التجريمات «بالقياس» عليها
دون الوقوع يف براثن املفهوم التقليدي للتفسير املقيد ومن أمثلة ذلك القياس عىل
جرائ�م اغتص�اب اإلناث ليش�مل اغتصاب الرج�ال واألطفال على عكس نفس
مفهوم االغتصاب الوارد يف النصوص الوطنية .
( )1يالح�ظ هن�ا التغ�ايض عن الشرط اخل�اص بطبيعة الن�زاع (دويل ـ داخلي) الذي
اختلف الفقه فيه كثري ًا ،كام يالحظ استحداث بعض العبارات ألول مرة يف النظام
يف النظام األسايس مثل «التطهري األثني».
ـ راجع املادة اخلامس�ة من النظام األس�ايس للمحكمة ونظريه�ا يف ميثاق حمكمة
نورمربج (قرار  95يف .)1946/12/11
ـ قرار جملس األمن رقم ( 780لس�نة 1992م) بتشكيل املحكمة اخلاصة وتقرير
السكرتري العام لألمم املتحدة يف مايو .1994

-Blakesley; Christopher: Extraterritorial Jurisdiction in International,
criminal law : Transnational publisherl New york, 1986 – P. 185.
-Cherif; B « Crimes against Humanity in International criminal law
vol; Transnational publish, 1999, P.521
- Cherif; B & Leter manikas; The law of the international criminal
tribunal for the former Yugoslavia New York trorc – Publcher; 1996
P; 491
- Fischer; Horest; Cases of international criminal tribunals vol; I : Pub in
1999.
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وقد اس�تندت املادة اخلامس�ة من نظام حمكمة يوغسالفيا عيل نص املادة
السادسة من ميثاق نورمربج (سابقة اإلشارة) مع بعض التعديل واإلضافة :
فمن حيث التعديل :
مل تعتمد املحكمة رشط القيد الوارد يف املادة السادس�ة من فقرهتا الثانية
وال�ذي يؤك�د رضورة ارتب�اط اجلريم�ة ض�د اإلنس�انية بجريم�ة احلرب أو
اجلريمة ضد السلم أو تكون ذات صلة هبا.
كذل�ك مل تعتمد املحكمة على التفرقة بني طبيعة الن�زاع وكونه ذا طابع
دويل أو داخلي حي�ث عقد هل�ا االختصاص بنظ�ر كل اجلرائ�م املرتكبة ضد
اإلنس�انية س�واء أثناء ن�زاع مس�لح دويل أم داخيل حي�ث ان املصلحة املعنية
باحلامية هي ابرياء احلياة اإلنسانية من الضحايا من السكان املدنيني .
وقد اك�دت اللجنة القانونية اخلاصة (جلنة خرباء) املكلفة بتقنني مبادئ
هذه املحكمة هذه التعديالت استجابة للتطورات املتالحقة يف قواعد القانون
()1
الدويل ولتفادي القصور يف القواعد الدولية التقليدية.
ومن حيث استحداث جرائم جديدة :
اس�تحدث النظ�ام األس�ايس للمحكم�ة ص�ور ًا جدي�دة للجرائم ضد
اإلنسانية مل تشمله مدونة 1991م أمهها جرائم االغتصاب  Rapeواالعتداء
اجلنسي  Sexual Assaultعلى الرغم من إمكان تصوره�ا يف نطاق األفعال
الالإنسانية األخري . Inhuman acts
( )1أقرت جلنة اخلرباء وتقارير السكرتري العام لألمم املتحدة هذه التعديالت وبسطت
اختصاص املحكمة عىل كل نزاع مسلح دويل أو داخيل كاحلروب األهلية وحاالت
التمرد وغريها من احلاالت املختلطة مع رضورة الوقوف عىل معنى النزاع املسلح
وفق� ًا أله�داف « هذا النظام « فليس كل عمل يرتكب بقوة السلاح يعني أنه نزاع
مس�لح حقيق�ي مثل أعامل قطع الط�رق أو الفتنة غري املنتظم�ة قصرية األجل .وال
يشرتط االرتباط بجريمة خملة بالسلم أو جريمة حرب.
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كذلك اعتمدت املحكمة اس�تخدام مصطلح اجلرائم  Crimesبد ً
ال من
مصطلح  Offencesأو  Atrocitiesكأفعال إجرامية موجهة ضد السكان.

وهبذا االستحداث مددت املحكمة من اختصاصها ليشمل كل األفعال
التي مل حيددها النص حرفي ًا وإن اس�توعبتها النصوص «قياسي ًا» مثل التطهري
()1
العرقي واإلجبار عىل الدعارة وكل صور االعتداء اجلنيس.

وجيدر املالحظة أن نفس نص املادة اخلامس�ة جاء مقيد ًا يف ش�قة األول
بتحدي�د أفع�ال معينة موصوف�ة كجرائم مث�ل (القتل ،اإلبادة ،االسترقاق،
التعذيب ،االغتصاب ...الخ) ،وجاء موس�ع ًا يف ش�قه الثاين عندما عدل عن
احلرص الوارد أو ً
ال وأردف موسع ًا عبارة «األعامل الالإنسانية األخرى».
فالعب�ارة األخيرة تس�توعب ضمن� ًا جرائ�م خطيرة ذات طاب�ع يامثل
اجلرائ�م املوصوف�ة األخري ولكن ليس�ت عىل نفس القدر م�ن الوضوح مما
()2
يعني إفساح املجال لتقديرها من القايض اجلنائي.

( )1تقول املحكمة يف ذلك إن اإلدعاء بالتفسري احلريف للنصوص من شأنه التضييق من
نطاق اجلرائم ضد اإلنسانية بمفهومها السائد يف العرف الدويل.
( )2ق�د يمكن تفسير ه�ذا النمط من التجريم ال�وارد بنص املادة اخلامس�ة عند ربطها
مع املادة الثالثة «املشتركة» م�ن نفس نظام املحكمة .فاملادة اخلامس�ة أوردت بيان ًا
باالنته�اكات اجلس�يمة للقان�ون اإلنس�اين ال�دويل ملحاكم�ة املس�ؤولني عن تلك
االنتهاكات يف يوغسلافيا منذ عام 1991م أما املادة الثالثة فهي تتصل بمجموعة
ً
دولي�ا وال�واردة يف اتفاقي�ات أخ�ري مث�ل جني�ف 1949م
األعمال املحظ�ورة
وبروتوكول 1977م (اخلاص بتدوين مبادئ اإلنسانية) وكلها حتظر أعامل العنف
والقتل والبرتو التعذيب والتشويه وأخذ الرهائن وأعامل اإلرهاب واملعاملة املهينة
ّ
واحلاط�ة بالكرامة والرق وجتارة الرقيق والس�لب والنه�ب والتهديد» وعىل ذلك
يمكنن�ا قب�ول هذا النه�ج يف النص تفادي�ا لالصطدام مع نص�وص حتريمية عرفية
أخ�رى وردت يف اتفاقيات خاصة بنفس الش�أن؛ راج�ع م  ،3م 4من الربوتوكول
الث�اين التفاقي�ات جني�ف 1949م واملوق�ع ع�ام 1977م وق�د صادق�ت علي�ه
يوغسالفيا السابقة كام ً
ال ودون أية حتفظات.
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وهبذا األس�لوب «املنهجي العميل» اعترب نظام املحكمة الدولية اخلاصة
«يوغسلافيا الس�ابقة» يمثل س�ابقة يف التجريم عىل املس�توى الدويل حذت
()1
حذوه املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف نظامها األسايس.

ثالث ًا  :تقنني اجلرائم ضد اإلنسانية يف مدونة 1996م
أعدت جلن�ة القانون ال�دويل يف دورهتا الثامنة واألربعين عام 1996م
مرشوع مدون�ة جديدة للجرائم املرتكبة ضد أمن وسلامة البرشية روعيت
فيه الثغرات التي كش�فت عنها مدون�ة 1991م واملبادئ واالجتاهات العامة
التي أسفرت عنها حماكامت جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة .
فق�د نص�ت املادة ( )18م�ن مرشوع املدون�ة اجلديدة علي تعريف عام
للجرائم ضد اإلنسانية ثم حددت يف فقرات عرش صور هذه اجلرائم وعممت
يف الفقرة احلادية عرشة األعامل الالإنسانية األخري التي تلحق رضر ًا جسي ًام
( )1يف س�ياق االنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد اإلنس�انية اعتربت املحكمة اخلاصة أن
اإلع�دام اجلامعي بدون حماكامت عادلة ومنصفة واملمارس يف إطار مجاعي ومنظم
يشكل جريمة ضد اإلنسانية استنادا إيل املادة  4 ، 3من بروتوكول جنيف اإلضايف
1977م وليس إىل نص املادة اخلامسة من نظام املحكمة  .وقد حققت املحكمة قيام
اجلريم�ة «اإلع�دام بدون حماكمة» عىل الرغم من تنوع أس�اليب اإلعدام واعتربت
الصل�ب الواقع عيل بع�ض الضحايا مكون� ًا للركن املادي يف اجلريم�ة اعتامدا عىل
ارتفاع عدد الضحايا بشكل مميز وممارسته بشكل منهجي أو بإجراء مجاعي عىل فئة
حممية وال يلزم أن يصلب مجيع الضحايا لالعرتاف بالالإنس�انية؛ كذلك  :أشارت
املحكمة وأيدهتا اللجنة القانونية ـ اخلاصة بتقنني املبادئ املستقاة منها – أن جريمة
اإلب�ادة اجلامعي�ة تتوافر بأركاهنا ـ وتن�درج ضمن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنس�انية
ـ س�واء أمك�ن أو مل يمكن إثب�ات نية اإلبادة .فمثل هذه اجلرائم تكتس�ب حجمها
وطبيعتها الالإنس�انية وفق ًا ألس�س ثالث�ة هي  )1الطابع البغيض يف ممارس�تها )2
ولألسلوب املستخدم يف تنفيذها  )3ولتعدد الضحايا الناجم عنها.

114

بالسالمة اجلسدية أو العقلية أو الصحة العامة أو الكرامة اإلنسانية وأطلقتها
من عق�ال التحديد الوصفي منتهجة نفس منهج األس�لوب الواقعي العميل
الذي كشفت عنه حماكامت يوغسالفيا.
فف�ي الش�ق األول من نص امل�ادة ( )18قال�ت إن املقص�ود باجلرائم ضد
اإلنسانية هو «كل فعل من األفعال التالية عند ارتكابه بشكل منظم أو عىل نطاق
واسع أو بتحريض أو توجيه من إحدى احلكومات أو من منظمة أو مجاعة».
وحددت تلك األفعال حرص ًا يف التايل :
القت�ل العمد واإلبادة والتعذيب واالسترقاق واالضطهاد وألس�باب
سياس�ية أو عنرصي�ة أو ديني�ة والتميي�ز ألس�باب عنرصي�ة أو أثني�ة أو دينية
وانته�اكات احلقوق واحلريات األساس�ية لإلنس�ان (م  )6/18بام يؤدي إيل
رضر جسيم بجزء من السكان.
ثم أضافت أفعال اإلبعاد التعسفي أو النقل القرسي للسكان واالحتجار
التعس�في ،واإلخفاء القرسي لألش�خاص (م  )9-8-7/18واالغتصاب
والدعارة القرسية وغريها من أشكال االعتداء اجلنيس األخرى ( م )10/18
وأطلق�ت األعمال الالإنس�انية األخ�رى الت�ي تلحق أرضار ًا جس�يمة
بالسلامة اجلس�دية أو العقلية أو بالصحة العامة أو بالكرامة اإلنس�انية مثل
التشويه واإلصابات اجلسدية اجلسيمة(.)1
( )1أعامل وتقارير جلنة القانون الدويل يف دورهتا ( )48من  26-6يوليو 1996م؛ أعامل
وتقارير جلنة القانون الدويل يف دورهتا ()51لعام 1996م وثيقة رقم / 51 / 10( :
 ) 8ص  75وبعدها وهو نفس النهج يف النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية
الدائم�ة «نظام روما 1998م بوجه عام مع اس�تبدال بعض العبارات واس�تحداث
البع�ض اآلخر مثل (الس�جن واحلرمان الش�ديد من احلرية – االس�تعباد اجلنيس –
البغاء واحلمل اإلجباري أو التعقيم اإلجباري – والفصل العنرصي) م .7

115

ووفق ًا لنص املرشوع حتددت املصلحة املحمية املعنية بالتجريم يف أبرياء
احلي�اة اإلنس�انية باعتبارهم هم «الضحاي�ا» يف مثل هذه األعمال اإلجرامية
ولذلك استبعدت رشط الزمان (زمن احلرب) السابق ذكره يف مواثيق سابقة
(نورمربج – طوكيو).
وبنف�س معي�ار «الضحاي�ا» وتأكي�د ًا للقيم�ة العليا للمصلح�ة املحمية
«اإلنس�انية» عاقب�ت عىل كل أفع�ال االرتكاب واالشتراك ـ ألول مرة ـ كام
عاقبت عىل بعض األعامل التحضريية أص ً
ال – وفق ًا للقوانني الداخلية – مثل
اإلعداد والتخطيط.

فقد تضمن النص جرائم مستحدثة مثل التحريض والتوجيه من إحدى
احلكومات أو أي من املنظامت أو اجلامعات .ويمثل هذا االستحداث جتسيد ًا
لفك�رة الواقعي�ة أو العملية يف التجريم املرتبطة بنوعي�ة معينة من التجريامت
مثل اجلرائم ضد اإلنس�انية فالواقع العميل يثبت أن هذه النوعية من اجلرائم
تتج�اوز يف أبعاده�ا وآثاره�ا وأس�اليبها نظريه�ا يف القانون الداخيل بس�بب
التحري�ض عليه�ا من دول�ة أو منظمة أو مجاع�ة وبالتايل تبقى ه�ذه األفعال
املرتكب�ة من ف�رد خاضعة للقان�ون العام وال تش�كل جريمة ضد اإلنس�انية
بمفهوم املدونة.
وعلى ذلك اشترطت امل�ادة يف الش�ق الث�اين أن ترتكب ه�ذه األفعال
الالنس�انية يف إطار منهجي منظم وعىل نطاق واسع بمعنى ارتكاهبا يف نطاق
سياس�ة عامة معتمدة تدعمها استراتيجية حمددة توفر هل�ا إمكانات تنفيذها،
وختلف عدد ًا كبري ًا من الضحايا .وعىل ذلك خيرج عن نطاق التجريم الوارد
هن�ا األفعال العش�وائية أو العفوية غري املنظمة أو الت�ي ترتكب خارج نطاق
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خطة مرس�ومة وحمددة س�لف ًا وكذلك تستبعد األعامل الفردية التي تفيض إىل
ضحية أو عدد قليل من الضحايا من نطاق املدونة اجلديدة(.)1

رابع ًا  :تقنني اجلرائم يف النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة
ـ روما ـ 1998م

ال ش�ك أن تقنني اجلرائم ضد اإلنس�انية يف النظام األس�ايس للمحكمة
اجلنائي�ة الدولية جاء ثمرة لنجاحات س�ابقة خاص�ة مدونة 1996م وميثاق
حمكمة يوغسالفيا السابقة 1994م .

وتؤك�د الق�راءة األوىل لنص�وص النظام األس�ايس (نظ�ام روما) مدي
حرص املجتمع الدويل وإرصاره عىل محاية القيم واملبادئ اإلنسانية من خالل
حماكامت جنائية دولية دائمة ومستقرة ال تنشأ لدواعي الظروف واحلاجة.
وعلى ذلك إنف�رد النظام األس�ايس الدائ�م بتجريم األفع�ال املوصوفة
كجرائم ضد اإلنس�انية دون اشتراط «كس�ابقيه» وجود نزاع مس�لح  ،متى
ارتكبت هذه األفعال يف إطار هجوم واسع أو منتظم (منهجي) ضد جمموعة

( )1أعتق�د أن األمهي�ة الكبري يف مشروع املدونة املعدلة لس�ابقتها ه�ي حرصها عيل
مالحق�ة كل الفاعلين واملس�امهني والشركاء بالتحري�ض والتوجي�ه واألع�داد
والتخطي�ط وه�ي مفاهيم غريبة على القانون الداخيل وقد تن�درج ضمن األعامل
التحضريية غري املعاقب عليها يف الغالب األعم ولكن نفس هذه املفاهيم تستوعبها
قواعد ومبادئ وفلس�فة القانون الدويل عريف املصدر املقرر وليس املنشئ لالعتقاد
والش�عور اإلنس�اين .كام حيس�ب هلذه املدونة ج�رأة واضعي املرشوع على اقتحام
مس�ائل متث�ل مناطق حمظ�ورة يف قوانني ال�دول ويؤكد حرصهم علي تقنني مبادئ
إنس�انية جديدة يف ضوء مناقش�تهم جلوهر هذه املبادئ اإلنسانية وقيمتها ورضورة
تعديلها وفق ًا للتطور الرسيع واملتالحق وليس التسليم هبا عىل إطالقاهتا .وقد أثمر
هذا االجتاه وتأكد بقوة يف نظام روما 1998م.
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من السكانCommitted as part of a widespread or systematic attack .

.against any civilian

وم�ع ترس�يخ النظ�ام اجلدي�د للمب�ادئ الس�ابقة املس�تمدة م�ن ميثاق
نورمبرج إىل يوغسلافيا أكد حقيقة التط�ور الذي طرأ على قواعد القانون
الدويل احلاكمة وأستحدث صور ًا أخرى للجرائم.
فقد أس�هب النظ�ام يف وص�ف جرائم الع�رض واهتم هبا بع�د أن كان
االجتاه يميل إىل وصف جرائم النفس والسالمة اجلسدية.

فق�د جرم النظ�ام أفعال االغتصاب واالس�تعباد اجلنسي واإلكراه عىل
البغ�اء واحلمل القرسي أو التعقيم القرسي واإلجباري وغريها من أش�كال
االعتداء اجلنيس اخلطري(.)1
( )1انتق�د بعض الفقه ميل النظام احلايل إىل اس�تخدام عب�ارات غري منضبطة قد تضيع
معها احلكمة من التجريم مثل «اهلجوم الواس�ع أو املنهجي»  ،األعامل الالإنسانية
األخ�رى وغير ذلك م�ن العبارات ال�واردة بالنظ�ام ولكن�ي أرى أن إطالق هذه
العب�ارات هب�ذا «املنه�ج الغائ�ي» حيك�م التجريم وال يف�وت احلكمة من�ه ويكون
تفسيرها من الس�هولة بمكان بردها إىل أماكنها ومواطن حدوثه�ا وواقعها  .وقد
نجحت اللجنة الدولية املش�كلة بقرار السكرتري العام لألمم املتحدة يف وضع كود
«تفسريي» لكل العبارات املستخدمة كام طبقته املحاكم الدولية اجلنائية اخلاصة بام
أقرته الس�وابق القضائية وارتضته املش�اعر االنس�انية
يصلح كدليل عمل للقايض ّ
يف الع�امل ( ....وق�د بلغ جمموع صفحات هذا الدلي�ل أكثر من ثالثة آالف صفحة
عجزت األمم املتحدة عن طبعه ونرشه حتى تدبر موارده)
ـ انظر  :نظام روما األس�اس للمحكمة اجلنائية الدولية 8991م – مرجع س�ابق :

Doc/A/C/183
ـ كذل�ك M. Cherif. B; From Versailles to Rwanda in 75 years the :
– need to establish A permanent criminal court. Law journal
.Harvard – H.R. 1997, P:11
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وحقيقة األمر أن وصف جرائم العرض الوارد ضمن جتريامت األفعال
املرتكبة ضد اإلنس�انية يعترب تقنين ًا لذلك الش�كل التقليدي من احلظر الوارد
عىل هذه األفعال يف كثري من القوانني الدولية(.)1

وعلى الرغم من أن نص املادة الس�ابعة من النظام األس�ايس للمحكمة
اجلنائي�ة الدولي�ة الدائم�ة قاطع الدالل�ة يف أنه يس�تهدف محاية أبري�اء احلياة
اإلنسانية من السكان املدنيني من االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة يف إطار سياسة
عامة منظمة هلا سمة االنتشار ،فلم تشرتط أن ترتكب هذه األفعال بتحريض
أو توجي�ه من إحدى احلكوم�ات أو املنظامت أو اجلامعات (مثلام نصت عليه
( )1حرص�ت كثير من االتفاقيات والقواعد املنظمة لقوانين وأعراف احلرب املنطبقة
عىل املنازعات ذات الطابع الدويل عىل وضع عدد من الصكوك الدولية التي حتمي
اإلنس�ان  .فق�د تناول�ت اتفاقية «اله�اي» الرابعة يف امل�ادة ( )46مس�ألة رضورة
محاي�ة «رشف األرسة» أثن�اء احل�رب الربي�ة وحتظ�ر م ( )27م�ن اتفاقي�ة جني�ف
الرابع�ة رصاح�ة «االغتص�اب» وحتظر م ( )85م�ن الربوتوك�ول األول يف فقرهتا
الرابعة حتديد ًا كل املامرس�ات الالإنس�انية واملهينة التي من شأهنا النيل من الكرامة
الشخصية وبموجب هذه املادة قد يعترب ارتكاب فعل واحد من أفعال االغتصاب
أو االعت�داء اجلنسي جريمة حرب (إذا م�ا ارتبط أطراف اجلريم�ة كل بطرف من
أطراف النزاع) .وتندرج أفعال االغتصاب ضمن سياس�ة اضطهاد عامة ألس�باب
أثنية أو دينية كام تندرج كذلك يف إطار املادة الثانية من اتفاقية اإلبادة اجلنس برشط
ارتكاب الس�لوك املحظور كجزء من «نية» تس�تهدف تدمري مجاع�ة وطنية أو أثنية
أو عنرصية أو دينية ...فكل هذه القواعد حتظر االغتصاب بكافة أش�كاله وأبعاده
دون أن تتص�ادم بعضه�ا وبع�ض وج�اء جتريمها يف النظ�ام األس�ايس ليقلبها من
احلظ�ر والتحريم اىل التجري�م والعقاب .وقد خلصت اللجن�ة القانونية إىل القول
بأنه ال شك من حظر االغتصاب وسائر أشكال جرائم العرض يف مصادر القانون
االنساين الدويل السارية وقد شملتها وطبقتها املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا
السابقة عىل نحو كاف وصحيح القانون.
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م 18م�ن مدونة  1996ومع ذل�ك يمكننا الربط بني جتريم أفعال التحريض
والتوجيه واملادة السابعة يف اشرتاطها أن ترتكب األفعال عم ً
ال بسياسة دولة
أو منظمة تقيض بارتكاب هذا اهلجوم املوجه أو تسانده (م7ـ.)1()1/2

خالص�ة القول ب�أن النظام األس�ايس للمحكم�ة اجلنائي�ة الدولية جاء
متفق� ًا يف أحكامه مع س�ابقة نورمربج ـ يوغسلافيا ومدونة  1996ومطور ًا
ومكملا ومتكام ً
ً
ال مع
لقواعدها باس�تحداث ص�ور جديدة من التجريامت
القواعد اجلنائية يف القانون الدويل والداخيل اخلاصة بحامية اإلنسانية ،بل إن
النظ�ام قد تزيد يف محايته هلذه املصلحة عندما اشترطت نفس املادة الس�ابعة
قصد ًا جنائي ًا خاص ًا يف اجلريمة بقوهلا «يكون مرتكب اجلريمة ضد اإلنس�انية
عىل علم هبذا اهلجوم» (م.)1/7

( )1املرجع السابق.
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