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نحو تكريس البعد األمني للقانون الدولي
الجنائي
*

الباحثة
بن ددوش نسيمة

*

امللخص
يستند القانون الدويل اجلنائي عىل مجلة من املفاهيم التي يمكن أن حتقق أهدافه،
باعتباره أحد فروع القانون الدويل العام املتعارف عليها ،ويأيت األمن اجلنائي يف مقدمة
تلك املفاهيم وأكثرها أمهية ،بالرغم من أن هذا النوع من األمن مل يأخذ نصيبه عىل
الصعيدين الترشيعي والفقهي ،وبقي ضمن إطار األمن الدويل بمعناه العام.
حياول هذا البحث أن يكشف عن األمن الدويل اجلنائي ويساهم يف ترسيخ وجوده،
حيث ال تكتفي الباحثة بالتعريف باألمن وكل ما يتعلق به ،بل تؤسس لفكرة األمن
الدويل اجلنائي ،وتبحث يف املعوقات وفيام يدعم هذه الفكرة ويرسخها من خالل
الواجهة األممية الكبرية املتمثلة يف جملس األمن الدويل وصالحياته اجلنائية ذات
املضمون األمني وذات األبعاد املتفردة واملتميزة ،وتتمثل صالحيات املجلس هبذا
اخلصوص يف اإلحالة وإيقاف املتابعة اجلزائية عدا تأسيس املحاكم الدولية وغريها من
االختصاصات املخولة له.

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/23
 باحثة عىل مستوى الدكتوراه -ختصص قانون دويل جنائي -عضو املخرب العلمي ( حقوق اإلنسان واحلريات
العامة)  -جامعة عبد احلميد بن باديس  -كلية احلقوق والعلوم السياسية  /مستغانم -اجلزائر.
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كام يظهر البحث البعد األمني يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية بتناوله
للجوانب األقرب إىل توضيح فكرة األمن الدويل اجلنائي وتعميقها ،حيث يتعلق األمر
بعدم تقادم اجلرائم الدولية وتكاملية االختصاص بني القضائني الدويل والوطني،
وعدم االعتداد باحلصانة.

املقدمة
يشكل األمن

Security

عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي هاجس حكومات

الدول ،ومل تبق وسيلة أو طريقة إال وسلكتها لتحقيق قدر من السكينة واالستقرار
وإشاعة السلم املجتمعي ،وكلام زادت املصالح بينها وتشابكت أدركت بأهنا تعيش يف
حميط واسع حاجة األمن فيه ال تقل عن تلك التي عىل الصعيد املحيل واإلقليمي.
وتعد الوسائل القانونية إحدى أهم األدوات بيد الدول لتحقيق األمن ،وأدى
حرصها عىل أمنها واستقرارها ورفاهها إىل والدة فروع جديدة للقانون الدويل ،فنجد
عدا القانون الدويل العام  International public Lawوهو األصل ،القانون اإلنساين
الدويل

humanitarian Law

 ،Internationalوالقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 International human rights lawوالقانون الدويل اجلنائي International criminal

 ،lawإضافة إىل ما اشتق عن القانون الدويل من فروع تتعلق بنشاطات دولية خمتلفة
كالصحة والفضاء واالقتصاد والبيئة. .الخ
والذي يعنينا هنا هو القانون الدويل اجلنائي  ، International criminal lawالذي
يمثل الواجهة اجلنائية للقانون الدويل بمعناه العام والشامل ،هذا الفرع الذي قام عىل
أسس ولغايات خمتلفة يف املقدمة منها حتقيق األمن العاملي عرب وسائل التجريم
والعقاب عدا أهدافه املتمثلة يف الردع والزجر واإلصالح والتأهيل.
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وال يقل أمهية عن التعريف بالقانون الدويل اجلنائي بيان املراد بمجلس األمن الدويل
اهليئة األكثر أمهية وتأثريا عىل القانون املذكور ،حيث يساهم املجلس وبفعالية عالية يف
صنع األمن الدويل كغاية وجد هو ذاته من أجلها.
أوال -التعريف بالقانون الدويل اجلنائي وغاياته:
تربز احلاجة للتعريف بالقانون الدويل اجلنائي يف مقام البحث يف بعده األمني،
إلثبات حقيقة وجود األمن كغاية له ،ومن بني ما قيل يف وصف هذا القانون بأنه:
(جمموعة القواعد القانونية املعرتف هبا يف العالقات الدولية ،التي يكون الغرض منها
محاية النظام االجتامعي الدويل ،وذلك باملعاقبة عىل األفعال التي تتضمن اعتداء
عليه) .أو هو( :جمموعة القواعد القانونية التي جتد مصدرها يف العرف الدويل
()1

واملعاهدات واملواثيق الدولية والتي تبني ماهية اجلرائم الدولية واملبادئ العامة التي
حتكمها من أجل ردع ومعاقبة مقرتفيها وصيانة األمن واالستقرار الدوليني).

()2

وما يمكن استنتاجه بصورة أولية من التعريفني السالفني:
 التالزم بني القانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي ،حيث يساهم األخري
يف صون مبادئ األول ومحايتها وترسيخها.
 أن القانون الدويل اجلنائي مكرس للتجريم والعقاب ،يف حدود الرشعية القانونية
الدولية.

(1) Jean Graven: Cours de droit pénal international, l'université du Caire, Faculté de droit,
Première partie: " Histoire jusqu' après Nuremberg", 1955-1956, p 5.

حممود خلف :حق الدفاع الرشعي يف القانون الدويل اجلنائي ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،1973 ،ص.7
وهبذا املعنى :حممد حمي الدين عوض :دراسات يف القانون الدويل اجلنائي ،جملة القانون واالقتصاد ،جامعة
القاهرة ( العدد األول /سنة  )1965 - 35ص.6
( )2عبداهلل سليامن سليامن :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،
 ،1992ص.7
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 أهداف القانون الدويل اجلنائي تصح حلامية النظام االجتامعي الدويل  -التعريف
األول  -أو حتقيق الردع اخلاص عن طريق العقاب عدا صيانة األمن واالستقرار
الدوليني  -التعريف الثاين .-
وقدم البعض القانون الدويل اجلنائي عىل أنه( :جمموعة القواعد القانونية الدولية
التي تعاقب عىل فئات خطرية من اجلرائم الدولية التي تشكل انتهاكا لسيادة الدول
وعدوانا عىل الشعوب ،وهتدد السلم واألمن الدوليني ،وتؤذي الضمري اإلنساين يف
جمموعه ،سواء وقت السلم أو أثناء احلرب ،وحتدد سبل مكافحتها دوليا وتبني
اإلجراءات املتبعة ملحاكمة وعقاب مرتكبيها وجهة القضاء اجلنائي الدويل املختصة
بذلك ،وحتكم تنازع االختصاص يف شأهنا بني القضاء اجلنائي الدويل وجهات القضاء
الداخيل وبينه وبني جملس األمن).

()3

فيام رأى البعض اآلخر أن القانون املذكور عبارة عن( :جمموعة القواعد القانونية
التي تعاقب عىل اجلرائم الدولية املرتكبة من دول أو من يعمل باسمها وحلساهبا وقت
السلم وزمن احلرب ،وتُبني إجراءات متابعة وحماكمة مرتكبيها من قبل القضاء الدويل
اجلنائي املختص بذلك وتنظم اختصاصه بذلك مع القضاء الوطني).

()4

كام قيل عن هذا القانون بأنه أحد فروع القانون الدويل العام الذي يعنى باملسؤولية
اجلنائية لألفراد عن اجلرائم الدولية ،مع غياب التعريف املقبول للجرائم الدولية.
ويمكن يف ظله التمييز بني اجلرائم الدولية التي تستند إىل القانون الدويل العريف املطبق
عامليا ،وتلك التي تستند إىل االتفاقيات املربمة بني الدول املختلفة والتي جترم سلوكا
( )3سعيد عبد اللطيف حسن :املحكمة اجلنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص.34
( )4بدر الدين حممد شبل :احلامية الدولية اجلنائية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،دار الثقافة ،عامن،2011 ،
ص.42
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ما ،ويلزم اتفاق الدول املتعاقدة للمتابعة اجلزائية عىل هذا السلوك بحسب أنظمتها
القانونية الداخلية.

()5

وعرف الفقيه  Pellaالقانون الدويل اجلنائي بأنه( :ذلك القانون الذي يمثل نظاما
قانونيا يعني اجلرائم ضد سالم وأمن البرشية وينص عىل اجلزاءات وحيدد رشوط
مسؤولية األفراد والدول وغريها من األشخاص القانونية بغية الدفاع عن النظام العام
الدويل) .وهذا التعريف الذي يبدو متامسكا رغم تقادم الزمن عليه يمكن أن يشكل
()6

النظام العام الدويل وما حييط به من غموض يف التفسري أحد أبرز معوقات قبوله.
إن التعاريف املطروحة سبقت أو أعقبت والدة نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية
يف العام  ،1998ومل يكن األمن الدويل اجلنائي يف حينها يشكل هاجسا ألصحاهبا فقد
()7

قدموا رؤية بحاجة للمزيد من الوضوح والضبط ،ذلك أن للنظام االجتامعي الدويل
داللة واسعة حيث يشمل األمن الدويل مثلام يشري إىل النظام العام الدويل
 ،International public orderوما يعنينا أكثر هو أمن املجتمع الدويل الذي تتقاسمه
فروع القانون الدويل املختلفة .والتجريم والعقاب ليس كل ما يف القانون الدويل
اجلنائي ،وصيانة األمن واالستقرار غاية كل األهداف وقيمة عليا ال يمكن إغفاهلا.
)5( International criminal law is the part of public international law that deals with the criminal
responsibility of individuals for international crimes, there is no generally accepted definition
of international crimes. A distinction can be made between international crimes which are
based on international customary law and therefore apply universally and crimes resulting
from specific treaties which criminalize certain conduct and require the contracting states to
implement legislation for the criminal prosecution of this conduct in their domestic legal
system.
http://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-criminal-law/internationalcriminal-law/
(6) Pella Vespasien: La criminalité collective des états et le droit pénal de l' avenir, Bucarest,
Godde, 1926, p 12.

حممد عبد املنعم عبد اخلالق :اجلرائم الدولية ،مكتبة دار النهضة ،القاهرة ،1989 ،ص.117
( )7اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الدبلومايس للمفوضني نظام روما األسايس يف  ،1998/7/ 7وأصبح النظام
املذكور ساري املفعول ابتداء من .2002/7/1
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

5

[السنة الثانية والثالثون]

481

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 8

[نحو تكريس البعد األمني للقانون الدويل اجلنائي]

ولقد نبه نظام روما الفقه القانوين إىل املتابعة اجلزائية عدا التجريم والعقاب .وتبقى
تلك التعريفات جمرد أوصاف تعكس الواجهة العامة هلذا القانون أو العناوين الرئيسة
له ،أو أهنا عىل أبعد تقدير عبارة عن طروحات وصفية ،رغم إشارة البعض منها إىل
السلم واألمن كقيم معرضة للتهديد مع غريها نتيجة ارتكاب اجلرائم الدولية اخلطرية.
وال شك يف أن تعريفات القانون الدويل اجلنائي عارصت مراحله املختلفة ومل تقدم
الكثري ،وقد ال تتكامل مع بعضها البعض.
إن حمور القانون الدويل اجلنائي  -International criminal lawعىل ما نعتقد نحن -
هو األمن اجلنائي ،ومل حتظ تلك احلقيقة بعناية كافية من الفقه القانوين .فالقانون الدويل
()8

اجلنائي ال جيرم ويعاقب وينظم املتابعات ويسعى إىل العدالة الدولية من خالل قواعد
تتفق عليها الدول وحسب ،بل أنه  -قبل هذا وذاك  -عبارة عن منظومة مستقلة
ومتكاملة تسعى لتحقيق العدالة واألمن كقيم عليا ،وما سلف قد يتحقق بقواعد داخلية
مثلام يصان بالقواعد الدولية .لقد قيل بأن العدالة واألمن يشكالن عنرصا واحدا
()9

موحدا من النظام العام أو اخلري العام ،فاألمن غري العادل ال معنى له ويتعارض مع
وجود القانون ذاته ،وال قيمة للعدالة غري اآلمنة ،وال عدالة يف غياب النظام .فهذا
()10

( )8يقول البعض ( :مثلام وضع القانون الوطني حلفظ السالم واألمن يف املجتمع الداخيل ،فكذلك القانون
الدويل اجلنائي يوضع حلفظ السالم واألمن الدويل ) .حممد عبد املنعم عبد اخلالق ،مرجع سابق ،ص.472
( )9ربام سامهت الطريقة التي تعامل هبا الفقه مع القانون الدويل اجلنائي يف التسبب بالكثري من اإلرباك
واالختالل يف األسس التي يقوم عليها بام انعكس عىل غاياته ،ونرصد هنا ما ييل -1 :اعتبار القانون املذكور
قانونا دوليا أكثر من أن يكون جنائيا - 2 .زج القانون املذكور يف نقاشات عامة بعيدة عن مقوماته وأهدافه-3 .
التعامل معه عىل أنه قانون تابع وحديث النشأة وموسوم بالفشل - 4 .االنتصار للتخصص الذي ينتمي إليه
الفقيه ،فإن كان من أرسة القانون الدويل العام غلب مبادئ ذلك القانون ،وإن كان من رجال القانون اجلنائي
الداخيل سحب القانون باجتاه آخر ،دون إغفال الفقه الدويل اجلنائي الذي يثبت شيئا فشيئا ذاتيته ومنعته.
(10) Louis Le Fur: Le but du droit, bien commun, justice, sécurité, Arch. de philo. du droit,
n°1 - 2., 1973, pp 7 , 11.

أمحد إبراهيم حسن :غاية القانون (دراسة يف فلسفة القانون) الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص- 109
.110
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وغريه من الطروحات يدعم ويعزز األسس التي قام عليها القانون الدويل اجلنائي الذي
يريد أن يثبت استقالله وفاعليته.
وال يبتعد القانون اجلنائي الدويل عن غايات القانون الدويل اجلنائي بالرغم من
أوجه االختالف بينهام ،فهام ورغم التباين يف التسمية واملنطلقات يسعيان إىل حتقيق
األمن إن كان عىل الصعيد الداخيل أم عىل املستوى الدويل ،فقد عرف القانون اجلنائي
الدويل بأنه( :ذلك الفرع من القانون اجلنائي الذي ينظم املشاكل اجلنائية الوطنية ذات
الطابع الدويل) .ومن بني مظاهر االختالف بني القانونني أن القانون الدويل اجلنائي
()11

فرع من القانون الدويل العام فيام القانون اجلنائي الدويل فرع من القانون اجلنائي
الوطني ،وقواعد األول قد تتعارض مع سيادة الدولة فيام تعرب قواعد الثاين عن
سيادهتا ،وهناك اختالف يتعلق باختصاص القضاءين الدويل أو الوطني رغم التداخل
بينهام يف بعض األحيان.

()12

ويمكن لنا تعريف القانون الدويل اجلنائي  International criminal lawبالقول عنه
بأنه( :ذلك الفرع القانوين الدويل الذي هيدف إىل صيانة وحتقيق األمن اجلنائي
للمجتمع الدويل بوسائل وأدوات جنائية ،ويشرتك مع غريه من الفروع األخرى يف
حتقيق أمن املجتمع الدويل واستقراره وصيانة مبادئه األساسية عن طريق ترسيخ
وإشاعة العدالة الدولية اجلنائية).
إن سيطرة العدالة كغاية عىل القانون اجلنائي عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي ال
يعني التنكر لألمن ،حتى لقد قيل إن( :القانون اجلنائي الذي يؤسس عىل فكرة العدالة
( )11فتوح عبد اهلل الشاذيل :القانون الدويل اجلنائي – أوليات القانون الدويل اجلنائي ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية ،2002 ،ص.36
( )12للمزيد :فتوح عبد اهلل الشاذيل ،مرجع سابق ،ص.41 – 40
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نجده يف كثري من األحيان يتخىل عن فكرة العدالة يف سبيل حتقيق األمن
واالستقرار) .ومن غري املناسب الوقوف بالقانون الدويل اجلنائي عند حدود القضاء
()13

الدويل ،فهذا القانون يتسع بمصادره ومضامينه وأهدافه ليكون منبعا وملهام
للترشيعات الداخلية التي يتداخل ويتناغم معها ،وأن بقاءه ضمن حدود اجلرائم
اخلطرية متعلق بفئة حمددة من املجرمني تعيق مسعاه احلقيقي املتمثل يف املسامهة الفعالة
يف حتقيق األمن الدويل. International Security

()14

إن مما يكشف عن القيمة األمنية داخل القانون الدويل اجلنائي حاجة الفروع
القانونية له ليساهم وإياها يف صيانة املصالح الدولية ،سيام القانون الدويل اإلنساين،
فكالمها ينزع لتحقيق األمن والسالم للفرد اإلنساين ،رغم نقاط التباعد بينهام من حيث
اتساع نطاق القانون الدويل اجلنائي الذي ال يقف عند محاية اإلنسان ،وينطبق عىل
االنتهاكات املرتكبة وقت السلم وزمن احلرب.

()15

لقد أدرك بالفعل التأثري الذي يمكن أن ترتكه قضية جنائية عىل العالقة بني الدول
املتجاورة ،حتى لقد قيل إن( :قرب بلدين من بعضهام البعض قد جيعل املحاكامت عن
اجلرائم الدولية أمرا صعبا ،إذا كانت مثل هذه املحاكامت سوف تؤثر تأثريا بالغ العمق
والسلبية عىل العالقات بني البلدين ،وتؤدي إىل أزمة يمكن أن تكون أسوأ من
املحاكامت نفسها ،وأبعد من اخلطابات الرسمية لصالح املحاكامت والتعاون مع
اهليئات الدولية .فهناك بعد جيوسيايس ال يمكن إغفاله والذي قد يؤدي إىل خماطر
( )13أمحد إبراهيم حسن ،مرجع سابق ،ص.111
( )14إن قرارات جملس األمن مربرة يف عمومها حتى تلك املتعلقة بإنشاء القضاء الدويل باملساس باألمن
والسلم الدوليني وإثارة الرأي العام العاملي ،عىل أن املجلس املذكور ال حيتاج إىل الكثري من املربرات لتدخله.
( )15انظر :بدر الدين حممد شبل ،مرجع سابق ،ص .67 - 66وال يتسع هذا البحث لتناول عالقة القانون
الدويل اجلنائي بالفروع األخرى كالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل العام،
واألخري هو األصل الذي تفرعت عنه كل القوانني الدولية لكونه يتضمن القواعد العامة واملبادئ الرئيسية.
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اجلمود) .فتطبيق القانون الدويل اجلنائي إذا كان خيلق أزمة يمكن وصفها باألمنية،
()16

فإن عدم تطبيقه يرض باألمن كذلك بدرجة ال يمكن التنبؤ بأبعادها ،حيث تتكشف
الوجوه األمنية هلذا القانون.
ثانيا -التعريف بمجلس األمن:
خص ميثاق األمم املتحدة جملس األمن بالفصل اخلامس منه ،حيث يتألف املجلس
املذكور من  15عضوا ،منهم مخسة دائمون وعرشة أعضاء يتم انتخاهبم كل سنتني.

()17

ورغم أن الغلبة لألعضاء املنتخبني من حيث العدد إال أن العدة والغلبة لألعضاء
الدائمني ،السيام أن كال منهم يملك حق النقض املعروف بالفيتو  .Vetoعدا عن الثقل
السيايس والعسكري والدبلومايس واالقتصادي الذي لألعضاء الدائمني.
إن جملس األمن  Security councilهو اجلهة الدولية الرئيسية املوكل إليها أمر حفظ
األمن والسلم الدوليني ،جاء يف ميثاق األمم املتحدة( :رغبة يف أن يكون العمل الذي
تقوم به األمم املتحدة رسيعا فعاال ،يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات
الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون عىل أن هذا املجلس يعمل نائبا
عنهم يف قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات).

()18

فهذا النص يكشف عن مجلة حقائق تتمثل بام ييل:
 جملس األمن خمول الصالحيات من أعضاء األمم املتحدة مجيعا.
 وجود املجلس يأيت حلفظ األمن والسلم الدوليني.
( )16كزافييه فيليب :مبادئ االختصاص العاملي والتكامل :وكيف يتوافق املبدآن ،املجلة الدولية للصليب
األمحر ،املجلد  ،88العدد  862يونيو  ،2006ص.103
( )17املادة  23من ميثاق األمم املتحدة الصادر يف  26جوان /حزيران .1945
( )18املادة  24من ميثاق األمم املتحدة.
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 ختويل املجلس الصالحيات التي له يأيت لضامن الرسعة والفاعلية.
 ما يقرره املجلس بشأن املسائل املختلفة خيضع لذات اآلليات ،فال فرق بني أن
يقدر ويقرر بشأن مسألة جنائية وأخرى ليست كذلك ،فهو يتبع ذات اآلليات
واألسس والقواعد.
والبد من البحث عن دور جملس األمن بالنسبة للمسائل اجلنائية ،وهو وإن كان مل
يعرفه امليثاق إال أنه أحد أجهزة هيئة األمم املتحدة اخلمسة ،أي اجلمعية العامة ،جملس
األمن ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،جملس الوصاية ،حمكمة العدل الدولية.

()19

وهو بحسب املادة  23من امليثاق  -سالفة البيان  -يؤدي عمله برسعة وفعالية ومن
أجل حتقيق األمن والسلم الدوليني ،وألجل هذا أعطي اإلنابة من قبل كل أعضاء
املنظمة الدولية.
والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو :هل أن الوجه اجلنائي لصالحيات جملس
األمن الدويل يتطابق مع ما سلف؟
مما الشك فيه أن األمن اجلنائي  Criminal Securityعىل الصعيد الدويل ال يتحقق
بأدوات عادية وبوسائل تنفيذية بام يف ذلك استخدام القوة املسلحة إنام عرب آليات
القضاء اجلنائي ،واألخري كام هو بالنسبة لعموم القضاء يتسم بالبطء والتباطؤ ،وإن كان
حترك جملس األمن كمقدمة لتحريك اإلجراءات هو ما ينبغي الرتكيز عليه ،فإن املقاربة
بني التحرك اجلنائي وسواه تبدو غري ذات أمهية.
إن جملس األمن ليس هيئة قضائية دولية بل سلطة فوق السلطات الدولية ،تكشف
عن ذلك آليات عمله وما صدر عنه عدا الصالحيات التي يملكها والتي تسللت إىل
نظام روما .وال يوجد يف ميثاق األمم املتحدة وال حتى يف أي وثيقة دولية ما يمنع
( )19املادة السابعة من امليثاق.
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املجلس من التدخل يف املسائل اجلنائية ،وقد عزز النظام املذكور من موقفه حيال هذه
املسائل ،وثبت أن دوره يتخطى تأسيس املحاكم اخلاصة .فميثاق األمم املتحدة سابق
عىل نظام روما وقد وضع األخري عىل هدي األول ،وبالتايل فإن احلديث عن امليثاق
يفوق يف قيمته احلديث عن النظام حتى بالنسبة للجوانب اجلنائية املقيدة بإرادة الدول
الفاعلة .والسلطة التي يمتلكها جملس األمن والتي توصف بالتقديرية تثري الكثري من
االعرتاض لدى الفقه القانوين ،فهي مل تعرف وال تعرف احلدود ،لكوهنا حتكمية،
فاملجلس يقدر ويقرر دون معايري واضحة املعامل.

()20

إن ما سنقدمه يف هذا البحث يستند إىل حقيقة خالصتها اإلشكالية التالية :إىل أي
مدى يمكن ترسيخ البعد األمني للقانون الدويل اجلنائي؟
فاهلدف الرئييس لبحثنا هو التدليل عىل أمنية القانون الدويل اجلنائي من منطلق أن
األمن الدويل  International Securityهو الغاية التي يسعى إليها املجتمع الدويل ،وإذا
كانت للقانون املذكور غايات أخرى فإن األمن يأيت يف صدارهتا.
الكلامت املفتاحية :األمن الدويل – جملس األمن – املحكمة اجلنائية الدولية  -جنائي
حيث سنتوىل البحث يف هذا املوضوع من خالل املباحث التالية:
 املبحث األول :األمن الدويل اجلنائي والقانون الدويل اجلنائياملطلب األول :ماهية األمن الدويل وأشكاله
املطلب الثاين :املظاهر األمنية للقانون الدويل اجلنائي

(20) Michael Wood. The Security Council s power and their limits. Lectures given at the lather
pacht center for international law, University of Cambridge, 7th - 9th Nov 2006, p.4.

بوعزة عبد اهلادي :جملس األمن واملحكمة اجلنائية الدولية يف عامل متغري ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،
 ،2013ص.221
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 املبحث الثاين :تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائيةاملطلب األول :صالحيات جملس األمن يف املسائل اجلنائية
املطلب الثاين :تقييم دور جملس األمن عىل الصعيد اجلنائي

املبحث األول:
األمن الدويل اجلنائي والقانون الدويل اجلنائي

إن تنوع أنامط األمن وتشعبها والعالقة التي تربطها ببعضها وتداخلها جعل البحث
فيام يستجد منها عملية شاقة وعسرية ،واألمن الدويل

Security

 Internationalوما

أشتق عنه كاألمن اجلامعي واألمن اإلنساين واإلقليمي والقاري حمل اهتامم فقهاء
القانون الدويل باستثناء األمن الدويل اجلنائي  Criminal international Securityالذي
مل ينل االهتامم الكايف ومل يثر حفيظة الفقه القانوين ،وهو الذي يقابل األمن اجلنائي
 Criminal Securityعىل الصعيد الداخيل وخيتلف عنه يف املظهر والنطاق وربام اهلدف.

املطلب األول:
ماهية األمن الدويل وأشكاله

ما دعانا يف هذا البحث للخوض يف أساسيات األمن واألمن الدويل  -لغة
واصطالحا  -هي الرغبة يف الوصول إىل نتائج أكثر دقة ،لكوننا نرسخ فكرة جديدة
مظهرها (األمن الدويل اجلنائي يف ضوء القانون الدويل اجلنائي) .فالقانون املذكور قد
نضج بشكل أكرب مع والدة نظام روما ،والذي كان نقطة حتول كربى ورئيسية يف فقه
القانون الدويل اجلنائي ،الذي سبق لنا التعريف به.
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الفرع األول:
األمن واألمن الدويل
األمن

Security

من املفاهيم املتشعبة ،وهو قابل للتشكل حسب الظروف،

ومصطلح هبذه األمهية بحاجة إىل التفكيك يف ضوء املحاولة القائمة من جهتنا لتأصيل
األمن الدويل اجلنائي ،هذا النموذج األمني الذي نريد له أن يكون العنوان األبرز
للقانون الدويل اجلنائي الذي تراعى يف ظله اعتبارات عديدة ضمنها حقوق ومصالح
أطراف اخلصومة.
أ  -التعريف اللغوي لألمن
ال يمكن فهم األمن عىل حقيقته دون إدراك السياق اللغوي له ،وكثرة االشتقاقات
اللغوية ملفردة األمن دليل عىل قيمتها اللغوية العالية .ولقد جاءت اإلشارة إىل األمن
يف القرآن الكريم يف مواطن خمتلفة منها قول اهلل تعاىلَ { :ف ْليَ ْعبُدُ و ْا َر َّب َه َذا البَيْت ا َّلذي
َأ ْطعمهم من جو ٍع وآمنَهم من َخو ٍ
ف }َ { .وإ َذا َجآ َء ُه ْم َأ ْم ٌر ِّم َن األَ ْمن َأو ْ
اخلَ ْوف َأ َذا ُعو ْا
َ َ ُ ِّ ْ ْ
َ َ ُ ِّ ْ ُ
به }َ { .ف َأ ُّي ال َفري َق ْني َأ َح ُّق باألَ ْمن إ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون } { .ا َّلذي َن َآمنُوا َو َمل ْ َي ْلب ُسو ْا إ َيام َهن ُم
ب ُظ ْل ٍم ُأ ْو َلئ َك َهل ُ ُم األَ ْم ُن }.
()21

()23

()22

()24

حيث تشري اآلية األوىل إىل نعمة األمن من اخلوف عدا األمن الغذائي جتاه اجلوع.
جاء يف أحد التفاسري( :وقوله الذي أطعمهم من جوع :يقول :الذي أطعم قريش من
جوع .وآمنهم من خوف :اختلف أهل التأويل يف معنى وآمنهم من خوف ،فقال
بعضهم معنى ذلك :أنه آمنهم مما خياف منه من مل يكن من أهل احلرم من الغارات
()21
()22
()23
()24

سورة قريش /اآليتان  3و.4
سورة النساء  /اآلية .83
سورة األنعام  /اآلية .81
سورة األنعام  /اآلية .82

[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

13

[السنة الثانية والثالثون]

489

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 8

[نحو تكريس البعد األمني للقانون الدويل اجلنائي]

واحلروب والقتال واألمور التي كانت العرب خياف بعضها من بعض .وقال آخرون:
عني بذلك :وآمنهم من اجلذام).

()25

كام جاء يف املعجم الوسيط بيانا ملعنى األمن( :أمن ،أمنا وأمانا وأمانة وإمنا وأمنة،
اطمأن ومل خيف فهو آمن وأمن وأمني ،يقال لك األمان أي قد آمنتك ،والبلد اطمأن
فيه أهله ،أمن الرش ومنه سلم فالنا عىل كذا وثق به وطمأن إليه أو جعله أمينا عليه ويف
التنزيل العزيزَ { :ه ْل َءا َمنُك ُْم َع َل ْيه إالَّ ك ََام َأمنْ ُتك ُْم َع َىل َأخيه م ْن َق ْب ُل}).
()26

فاألمن يف اللغة العربية نقيض اخلوف ،ويدل عىل االطمئنان من الرش والسالمة منه،
ولألمن اجلنائي أولوية عىل سواه من أنواع األمن األخرى بحسب السياق السابق،
فاجلريمة عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي من الرش وال يمكن أن تولد الطمأنينة بل
تعكر صفو املجتمع واستقراره.
وال يبتعد مفهوم األمن كثريا يف القواميس األجنبية عام هو وارد يف القواميس
العربية ،ففي القاموس  Le petit Larousseللغة الفرنسية  -مثال  -جاءت لفظة أمن
 Sécuritéبمعنى الوضع الذي يكون فيه شخص أو يشء ليس عرضة للخطر عموما،
أو ألي خطر لالعتداء اجلسدي أو حلادث أو رسقة .وبحسب قاموس  Hachetteللغة
()27

الفرنسية كذلك يعني األمن راحة البال من التفكري بأي خطر والشعور باألمان و ضامن
األمن العام.

()28

( )25حممد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،املجلد السابع ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل ،2000 ،ج/7ص.570
( )26إبراهيم مصطفى أمحد زيات :حامد عبد القادر ،حممد النجار ،املعجم الوسيط ،ج ،1حتقيق  /جممع اللغة
العربية ،القاهرة ،د .س .ط ،ص .47سورة يوسف /اآلية  .64وللمزيد انظر ذلك :معجم النفائس الكبري:
تأليف مجاعة من املختصني ،إرشاف :أمحد أبو حاقة ،دار النفائس ،بريوت ،ط ،2007/1ص.56
)27( Sécurité : situation dans laquelle qqn, qqch n’est exposé à aucun danger, à aucun risque
d’agression physique, accident, de vol.
Le petit Larousse, dictionnaire, édition 2009, Paris, France.
)28( Sécurité : tranquillité d’esprit de celui qui pense qu’aucun danger .avoir un sentiment de
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وال شك أن املعاين السالفة لألمن تستوعب التهديدات اجلنائية بفعل اجلرائم .وإذا
كانت االعتداءات اجلسدية الفردية والرسقات تعترب من مهددات األمن ،فإن
االنتهاكات الفادحة التي تتخطى حدود الدول كالعدوان واإلبادة والتهجري أوىل هبذا
الوصف من سواها .وحيتاج األمن كي يستتب إىل اهلدوء والطمأنينة واالستقرار ،أي
زوال اخلطر والتهديد والعدوان والفوىض .فاألمن من املفاهيم احلسنة ،أنه غاية وقيمة
والسعي إىل حتقيقه يوازي السعي إىل التقدم والرقي.
ب  -التعريف االصطالحي لألمن:
يرى  Barry Buzanأن األمن من املفاهيم املعقدة ،ولكي يعرف ينبغي اإلملام بثالثة
أمور تتمثل يف :السياق السيايس لألمن ثم أبعاده املختلفة وصوال إىل الغموض
واالختالف الذي يرتبط به لدى تطبيقه يف سياق العالقات
.relations

الدولية International

()29

ومل نعثر من جهتنا عىل تعريف ترشيعي لألمن أو األمن العام ضمن النظام القانوين
اجلزائري ،أما األمن اجلنائي

Security

 Criminalفعليه دالئل وليس له من تعريف

ترشيعي واضح ،حيث عنون واضع قانون العقوبات اجلزائري الفصل األول من
الباب األول من الكتاب الثالث (اجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة) Crimes et délits
contre la sureté de l'Etat

وتضم اخليانة والتجسس والتعدي عىل الدفاع الوطني

واالقتصاد الوطني واجلرائم املاسة بسلطة الدولة وسالمة أرض الوطن وجنايات
sécurité, assurer la sécurité publique.
Hachette, dictionnaire, édition 2009, Paris, France.
)29( Barry Buzan: Is international security possible, paper presented at : New thinking about
strategy and international security ( conference) ; edited by ken booth ( London : HarperCollins
academic, 1991), p 31.

سليامن عبد اهلل احلريب :مفهوم األمن :مستوياته وصيغه وهتديداته ( دراسة نظرية يف املفاهيم واألطر) املجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد (  ، )19السنة (  ،)2008تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
ص.10
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التقتيل والتخريب املخلة بالدولة واجلرائم اإلرهابية والتخريبية واملسامهة يف حركات
التمرد.

()30

واحلقيقة أن حرص األمن باجلرائم املذكورة يدلل عىل قيمتها وأمهيتها

وخصوصيتها ،فقانون العقوبات  Code Pénalأمني الطابع برصف النظر عن طبيعة
املصالح التي حيميها.
واألمن اخلارجي مكرس يف القوانني العقابية الوطنية يف سياق جتريم األفعال التي
يعت قد املرشع أهنا تتعلق بمصالح الدولة اخلارجية أو تتعدى حدودها كأن تدبر يف
اخلارج أو ترتكب عىل رعاياها أو مؤسساهتا هناك ،واألمر هنا يتعلق عادة بالقانون
اجلنائي الدويل – الذي سبق التعريف به  -وإن كنا نعتربه مع التطور الواقع جزءا من
نسيج القانون الدويل اجلنائي  International criminal lawبمعناه الواسع متى ما نظمته
اتفاقيات دولية جنائية .ونحن بحاجة كذلك إىل إدراك أن األمن من املفاهيم القانونية
()31

ال السياسية وحسب ،فإذا كانت السياسة تصنع وهتيئ الظروف األمنية فإن القانون
جيسد األمن عىل أرض الواقع من خالل وسائله املرشوعة.
ج  -تعريف األمن الدويل
يعد األمن الدويل

Security

 Internationalأحد األهداف الرئيسية لوضع ميثاق

األمم املتحدة وإنشاء اهليئة الدولية وكل ما تفرع عنها وأعقب والدهتا ،وجيمع األمن
املذكور بني األمن بمعناه املجرد والسمة الدولية التي تطبعه بطابع العاملية التي ال
تعرتف بحدود الدول رغم كل القيود املوروثة التي قد تعرقل استتبابه.
( )30املواد من  61حتى  96مكرر من قانون العقوبات.
( )31حترص الدول عىل صيانة أمنها الداخيل وأمن املجتمع الدويل من خالل بسط اختصاص قضائها ومنحه
الوالية ملحاكمة مرتكبي بعض اجلرائم التي تردها حرصا ،ويتعلق األمر بكل من االختصاص العيني
واالختصاص الشامل .انظر مثال لذلك املواد  15 ،14 ،13 ،9من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة
 1969واملادة  588من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري باألمر رقم  155 -66يف  8يونيو .1966
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لقد قيل عن األمن الدويل بأنه( :العمل عىل التحرر من التهديد ،أي قدرة الدول
واملجتمعات عىل احلفاظ عىل كياهنا املستقل ومتاسكها الوظيفي ضد قوى التغيري التي
تعتربها معادية).

()32

ونرى نحن أن األمن الدويل أحد أشكال األمن ،يتعلق باستقرار العامل بأرسه ،أو أنه
األمن الذي ترعاه وتسهر عىل صيانته هيئة األمم املتحدة سيام جملس األمن باعتباره
أحد مكوناهتا الرئيسة واملعني به بالدرجة األوىل.
وإذا كان األمن الدويل يعني أمن الدول أو املجتمع الدويل فإن األمن الشامل من
السعة بمكان إىل احلد الذي يشمل كل ما حيتاجه اإلنسان من أمن عىل نفسه وماله وأهله
ووطنه ،فيشمل األمن عىل األرواح واألبدان والصحة واألموال واملمتلكات
واألعراض والكرامة ،عدا األمن الغذائي واالقتصادي والبيئي والبحري واألمن جتاه
التطورات التكنولوجية والعلمية وأمن الشعوب والطوائف واألقليات ،وعىل وفق
السياقات التي تتبعها الدول واحلكومات واملنظامت واملؤسسات واألنظمة.

()33

واألمن الشامل  Comprehensive Securityعىل حسب السياق العام ال خيدم بحثنا،
ألنه وإن كان يستوعب األمن اجلنائي إال أنه ال يدعم متيزه وفصله عن أنواع األمن
األخرى ،ولو كان األمن الشامل يغني عام سواه ملا تفرع األمن كمفهوم عام وجمرد عىل
نحو مل يعد باإلمكان الوقوف به عند حدود معينة.
ثانيا :األمن والسلم الدوليني
( )32عبد النور بن عنرت :تطور مفهوم األمن يف العالقات الدولية ،جملة السياسة الدولية ،العدد (  )160أبريل
 ،2006تصدرعن مؤسسة األهرام ،مرص ،ص .56حممد بن صديق :األمن اجلامعي والتطورات الدولية
املعارصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2012 ،ص.10
( )33نور الدين خمتار اخلادمي :القواعد الفقهية املتعلقة باألمن الشامل ،املجلة العربية للدراسات األمنية
والتدريب ،تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،املجلد  ،21العدد  ،2006/،42ص.22
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لقد سبق التنويه إىل أن اختيارنا للفظة األمن  Securityكان العتبارات ودواعي
خمتلفة ،كام أكدنا ونؤكد عىل صعوبة التفرقة بني املصطلحني اللذين وردا يف ميثاق األمم
املتحدة ورددهتام كل املواثيق الدولية ذات الصلة وكذا الفقه الدويل ،ونعني بذلك
(األمن والسلم الدوليني) ،ومن النادر أن يلتفت إىل التفرقة بينهام رغم تعدد
االستخدامات وتنوع املوضوعات حمل املعاجلة.
لقد قيل إن (السلم هو توازن العالقة بني االستقرار وانتفاء العنف من جهة ،وحتقيق
مبادئ العدالة يف العالقات بني أفراد املجتمع من جهة أخرى ،وبالتايل يكون السلم يف
حالة املجتمع الدويل هو السلم بني الدول ،حيث يكون الفصل واضحا بني جمتمع
الدول وجمتمع األفراد الطبيعيني داخل كل دولة ،لكل منهام طبيعته ولكل منهام معايريه
يف العدالة والنظام كمكونني ملفهوم السلم).

()34

وبغض النظر عن صالحية الطرح السالف بالنسبة للمسائل اجلنائية ،فإن ما هيم
أكثر أن السلم الدويل كمفهوم قانوين يقوم عىل النظام والعدالة وال يستقيم مع العنف.
ومن الصعب أن نفهم السلم الدويل باالعتامد عىل مفاهيم عامة -النظام ،العدالة،
العنف -فلكل منها صوره وأشكاله ومسمياته ،وال شك يف أن األمن الدويل اجلنائي
يتحقق بمواجهة العنف اإلجرامي-من منطلق حتمية اإلجرام -وبذلك تتحقق العدالة
اجلنائية.

()35

( )34للمزيد انظر :عمران عبد السالم الصفراين :جملس األمن وحق التدخل لفرض احرتام حقوق اإلنسان،
جامعة قار يونس ،بنغازي ،2008 ،ص.151
( )35من بني ما جاء يف املادة  02من ميثاق األمم املتحدة ( :تعمل اهليئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد
املذكورة يف املادة األوىل وفقا للمبادئ اآلتية -3 :يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية
عىل وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر ) .حيث وضع العدل كقيمة دولية عليا بجانب
السلم واألمن الدوليني.
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وقد قيل عن األمن بأنه حالة حترر من اخلطر أو التهديد وسالمة دولة أو منظمة ضد
األعامل اإلجرامية ،كاإلرهاب والرسقة والتجسس.

()36

أما السلم فقد وصف بأنه،

التحرر من أي اضطراب ،كام يعني االستقرار ،وقد يعني احلالة أو الفرتة الزمنية التي
ختلو من احلرب أو تكون احلرب فيها قد انتهت.

()37

ومن املناسب هنا أن نورد بعض نقاط التشابه واالختالف بني السلم واألمن
الدوليني من وجهة نظرنا نحن:
 أما عن نقاط التشابه: كالمها جاء النص عليه يف املواثيق الدولية ومها من املفاهيم األساسية
للقانون الدويل.
 كالمها يعدان من األهداف أو الغايات الرئيسية للمجتمع الدويل ممثال
بالدول واملنظامت.
 كالمها ينبعان من املبادئ الكربى للقانون الدويل وحيظيان باهتاممه.
 كل من السلم واألمن الدوليني يكمل اآلخر ويسانده عىل نحو أو آخر.
 كالمها من املفاهيم النسبية التي يمكن أن ختتلف النظرة هلا بحسب احلال
والزمان واملكان .
 كالمها يؤرشان إىل التحرر وإن اختلف مضمونه.
 أما بشأن نقاط االختالف:)36( Security: The state of being free from danger or threat; or the safety of a state or
organization against criminal activity such as terrorism, theft or espionage.
http://www.oxforddictionaries.com
)37( Peace: Freedom from disturbance; tranquility. a state or period in which there is no war
or a war has ended. http://www.oxforddictionaries.com
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 oخيتلف األمن الدويل عن السلم الدويل من حيث اللفظ واملعنى اللغوي.
 oيتحقق األمن الدويل بوسائل ختتلف إىل حد ما عن تلك التي يتحقق هبا
السلم الدويل.
 oلألمن الدويل مسميات ختتلف عن تلك التي للسلم الدويل ،ولألول
اشتقاقات ال مثيل هلا لدى الثاين.

()38

 oقد يفقد األمن الدويل ولو نسبيا رغم وجود السلم عىل نحو أو آخر ،ولكن
مع فقدان السلم الدويل ال يمكن احلديث عن حتقق األمن الدويل.
 oالسلم يعرب عن االستقرار والدوام أكثر من األمن ،فاألخري يتأثر بكل
سلوك ولو كان فرديا ،فيام يفقد السالم يف العادة نتيجة تغري وتبدل ذي
طبيعة أعم وأعمق وأشمل.
 oربام يكون األمن الدويل املقدمة الرضورية للسلم الدويل ،أو الوجهة العملية
واألكثر فاعلية ،لكونه مرتبطا إىل حد بعيد بردود فعل املجتمع الدويل حيال
االنتهاكات اخلطرية لقواعد القانون الدويل .فيام يكون السلم الدويل
األصل واملستقر الذي يتحقق بوسائل األمن وبسواها.
 oاشتق جملس األمن من األمن الدويل ومل يؤخذ عن السلم الدويل رغم
احلرص عىل اقرتاهنام ببعضهام البعض يف كل زاوية من زوايا القانون الدويل
بمعناه العام .وربام كان األفضل أن يسمى املجلس املذكور (املجلس الدويل
لألمن والسالم).
 oيرتبط السلم الدويل باحلروب والنزاعات رغم سعة مفهومه الذي يتصل
بتحقيق العدل وضامن احرتام حقوق اإلنسان وحتقيق الرفاه ،فيام يرتبط
( )38من بني تسميات األمن نجد األمن اجلامعي واألمن اإلنساين واألمن القانوين ،فيام نجد من جهة أخرى
السلم العام والسلم العاملي ،ويمكن أن يقال السلم اإلنساين بمقابل األمن اإلنساين.
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األمن الدويل عىل نحو ما بالعنف الذي قد ال يبلغ مبلغ النزاع.
 oلألمن مضامني جنائية تفوق تلك التي للسلم ،وهذه النقطة بالذات تدفعنا
للقول بصحة اختيارنا لألمن كأساس للقانون الدويل اجلنائي.
وتعنى األمم املتحدة بالسلم الدويل عىل قدر اهتاممها باألمن الدويل ،وما يدلل عىل
ذلك األنشطة التي تتوالها وترعاها ملنع النزاعات وصنع وحفظ وبناء السالم،
وتتداخل هذه األنشطة مع بعضها ،وقد تنفذ بالتزامن ليكون هلا بالغ األثر .وواجهة
األمم املتحدة يف حفظ األمن والسلم الدوليني هو جملس األمن ،فيام يكون للجمعية
العامة واألمني العام للهيئة أدوار تكميلية ،عدا تلك التي تضطلع هبا مكاتب األمم
املتحدة .والوحدة العضوية أو املرجعية لألجهزة التي تعنى بالسلم واألمن الدوليني
()39

تؤرش إىل مستوى التقارب والتداخل والتكامل بينها ،رغم أن األمم املتحدة تسعى
لتحقيق كل منهام بوسائل وأدوات خمتلفة كالدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ
وبناء السالم ومكافحة اإلرهاب ونزع السالح .وما يدلل عىل صلة الوصل بني السلم
واألمن الدوليني السعي ملكافحة اإلرهاب من خالل عدد الصكوك التي صدرت هبذا
الشأن والتي بلغت  18صكا.

()40

الفرع الثاين:
أنواع أو صور األمن الدويل
مل يكن للمجتمع الدويل أن يقف عند األمن الدويل  International Securityبصيغته
املجردة ،وتعدد صور األمن وتنوعها يدلل عىل طبيعة القانون واملجتمع الدوليني،
ودرجة االهتامم بنوع معني من األمن يرتبط بعوامل عديدة لعل يف املقدمة منها عالقة
موضوعه باختصاصات جملس األمن ،وتأثري غيابه عىل األمن والسلم الدوليني عدا
(39) http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.
(40) http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.
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صلته بمصالح الدول الكربى .سنتعرض هنا لبعض صور األمن املعروفة ثم نعرج عىل
األمن الدويل اجلنائي:
 -1األمن اجلامعي  :األمن اجلامعي  Collective Securityهو أحد أشكال األمن
األكثر أمهية ورسوخا ،وقد حيض هذا املفهوم باهتامم فقهي كبري ،وقدمت له تعريفات
متعددة من بينها القول عنه إنه( :نظام تتعهد فيه الدول األعضاء يف املجتمع الدويل
باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد هبا يف العالقات الدولية وبالعمل عىل حل
نزاعاهتا بالطرق السلمية ،وتلتزم بالعمل اجلامعي ،وفقا لقواعد القانون الدويل وميثاق
األمم املتحدة ،ملواجهة العدوان وغريه من حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني أو
اإلخالل هبام).

()41

فام يالحظ من التعريف السالف وسواه أن لألمن اجلامعي داللة عامة مرتبطة
بالقانون الدويل العام وال يتعلق بالرضورة بفرع من فروعه ،وليس غريبا أن يدرج
الدفاع الرشعي اجلامعي ضمن األمن اجلامعي أو يعترب من مكمالته ،وللدفاع الرشعي
الفردي أو اجلامعي مضامني جنائية ،وإن استخدام وسائل الدفاع تسبق عادة اللجوء
ألدوات األمن اجلامعي ،وحيقق الدفاع الرشعي األمن اجلنائي  Criminal Securityفيام
حيقق األمن اجلامعي األمن والسلم الدوليني بمعنامها العام والشامل ،وهناك مجلة من
الفروق بني االثنني ال ختفى عىل أحد تتعلق باجلهة املعنية  -الدول وجملس األمن -
والنطاق عدا الفرتة الزمنية التي يستغرقها كل منهام.

()42

( )41حممد بن صديق ،مرجع سابق ،ص.21
( )42حممد بن صديق ،مرجع سابق ،ص .40 - 39وجاء يف املادة  51من ميثاق األمم املتحدة ( :ليس يف هذا امليثاق
ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات ،يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عىل أحد
أعضاء األمم املتحدة ،وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل ،والتدابري التي
اختذها األعضاء استعامال حلق الدفاع عن النفس تبلغ إىل املجلس فورا ،وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيام للمجلس
 بمقتىض سلطته ومسؤولياته املستمدة من أحكام هذا امليثاق  -من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى رضورة498
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إن لألمن اجلامعي  Collective Securityوجهني مها :االمتناع عن استخدام القوة
جتاه دولة أخرى أو استخدامها يف إطار العمل الدويل اجلامعي ملواجهة ما هيدد األمن
والسلم الدوليني سيام أعامل العدوان .ويمكن أن ينسحب املفهوم ذاته عىل األمن
الدويل اجلنائي حيث تضمن الدولة عدم ارتكاهبا هي أو أي من رعاياها جرائم دولية،
وعليها التضامن مع غريها من الدول يف إطار عمل دويل منظم للتصدي لإلجرام
الدويل بشتى الطرق والوسائل املتاحة ،بام يعني أن السمة اجلامعية يمكن أن تنسحب
عىل األمن الدويل اجلنائي.
 -2األمن اإلنساين :يرتبط هذا النوع من األمن بام يعرف بالقانون الدويل اإلنساين
أو القانون اإلنساين الدويل  ،International humanitarian lawولقد رسم تقرير برنامج
األمم املتحدة اإلنامئي  UNDPحول التنمية اإلنسانية لسنة  1994العنارص السبعة
لألمن املذكور ،ومن بينها األمن الشخيص  Personal Securityوالذي يشمل األمن
اجلسدي من التعذيب واحلروب .حيث يمثل األمن الشخيص نقطة التالقي بني األمن
اإلنساين واألمن اجلنائي.
لقد عرف األمن اإلنساين

Security

 Humanبأنه( :األمن الشامل واملستدام من

الختاذه من األعامل حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه ) .حيث يشري النص السالف إىل الدفاع الرشعي
الفردي الذي يكون للدولة والدفاع الرشعي اجلامعي ملجموعة من الدول ،وهناك الدفاع الرشعي الشخيص ،جاء يف
املادة  31من نظام روما -1 ( :باإلضافة إىل األسباب األخرى المتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف هذا
النظام األسايس ،ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك ( :ج) يترصف عىل نحو معقول للدفاع عن
نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر،
أو عن ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغري مرشوع للقوة ،وذلك بطريقة تتناسب
مع درجة اخلطر الذي هيدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها ،واشرتاك الشخص يف
عملية دفاعية تقوم هبا قوات ال يشكل يف حد ذاته سببا المتناع املسؤولية اجلنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية ) .ومل
ترد اإلشارة إىل الدفاع الرشعي يف الئحتي نورمربغ وطوكيو ولكنه يستنتج ضمنا من أقوال املدعني العامني ومن
أحكام املحكمتني السالفتني.
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اخلوف والنزاعات والتجاهل والفقر واحلرمان االجتامعي والثقايف واجلوع) .أو أنه:
(التحرر من اخلوف والتحرر من احلاجة والتحرر من املعاناة يف أوقات النزاعات).

()43

وهبذا حيقق األمن اإلنساين غايات متعددة ،ويرتبط بمفهوم التحرر ارتباط الوجود
والعدم ،كام أنه جيعل من اإلنسان هدفا له ،وال شك يف أن أبرز ما يميز األمن املذكور  -بحسب
التعريفات السالفة  -هو تغليب اجلانب العالجي عىل اجلانب الوقائي عدا االستدامة.
ولقد قيل إن( :حتقيق األمن اإلنساين يشكل أحد العنارص املطلوبة لتفعيل نظام
األمن اجلامعي خاصة يف شقه الوقائي ،عىل اعتبار أن املحافظة عىل السلم واألمن
الدوليني ال تقترص فقط عىل تأمني احلدود وإنام تعني أيضا ضامن أمن األفراد ضد
األوضاع التي هتددهم سواء تعلق األمر بالنزاعات املسلحة أو اجلريمة املنظمة أو
اإلرهاب أو الكوارث الطبيعية أو األمراض املعدية) .وليس ببعيد أن يتم الرتكيز يف
()44

تعريف األمن اإلنساين عىل التحرر من اخلوف أكثر من التحرر من احلاجة ،بالنظر لسعة
التعاريف التي طرحت ،عدا عن أن الرتكيز عىل التحرر من اخلوف جيعل مفهوم األمن
اإلنساين أكثر قوة وفاعلية ومنعة.

()45

(43) Amitav Acharya, " Guns and Butter: Why do Human Security and Traditional Security
co-escist in Asia”, Global Economic Review, Vol 32, No 3, 2003., p .1.
Hans Van Ginkel and Edward Newman ," In Quest of Human Security ", Japan Review of
International Affairs, vol.14, No 1, 2000, p.79.

خدجية عرفة حممد أمني :األمن اإلنساين ( املفهوم و التطبيق يف الواقع العريب و الدويل ) ،جامعة نايف للعلوم
األمنية ،الرياض ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص .39-38

)44( Le maintien de la paix mondiale ne se limite pas à la sécurisation des frontières il implique
également la sécurisation des personnes contres les situations qui les menacent, que ce soit les
conflits armés, la criminalité organisée, le terrorisme, les catastrophes naturelles, ou les maladies
infectieuses: Jorge Cardonallorens Y Otros " La ONU y el matenimiento de la pas en el siglo
XXI: entre la adaptacion y la reforma de la carta: Tirant lo blanch. Valencia, 2008, p 141

حممد بن صديق ،مرجع سابق.447 ،

(45) Keith Krause, " The key to the a Powerful Agenda if Properly dlimite ", vol.35, No 3,
Sep, 2004; pp 367 -377.

خدجية عرفة حممد أمني ،املرجع السابق ،ص .41
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فاألمن اإلنساين  Human Securityعىل النحو السالف يتسع ليشمل جانبا من األمن
اجلنائي ،وإذا كان األول يتسم يف جانب منه بالطابع الوقائي فمن املفروض أن يقترص
دوره عىل الوقاية من اجلرائم ال سبل مكافحتها .ونعتقد بأن زج ما هو جنائي ضمن
األمن اإلنساين ال خيدم دوما قضية األمن الدويل اجلنائي وربام يقوض اجلهود الساعية
للحد من اإلجرام الدويل ومكافحته .فاألمن اإلنساين إذا كان من بني ما يتطلبه التدخل
العسكري فإن األمن اجلنائي قد ال يستلزم ذلك ،وليس برشط أن يتحقق األمن بالقوة
والقرس إنام بوسائل أقل من ذلك دون احلاجة لوصف اإلجرام بالليونة وقد ولد من
رحم العنف والعدوان .وإذا كان القانون الدويل اإلنساين قد استقل باألمن اإلنساين
فليس كثريا عىل القانون الدويل اجلنائي أن يفوز بنوع من األمن وليكن األمن الدويل
اجلنائي ،فأهداف كل فروع القانون الدويل الرئيسية املسامهة بقدر ما يف حفظ األمن
والسلم الدوليني ،وهلا نصيبها من األمن الدويل العام والشامل.
 -3األمن اجلنائي :عرف املجتمع الدويل

International society

تطورات خمتلفة

باجتاه حتقيق األمن واالستقرار ،وأدركت الدول أن مصاحلها ال تصان بمنع وقمع
اإلجرام عىل املستوى الداخيل ،من هنا سعت إىل التكاتف مع بعضها إلنتاج منظومة
ترشيعية وقضائية تساهم يف حتقيق أهداف القانون الدويل .ويكشف ما تقدم عن وجود
نمط أمني يتمتع باخلصوصية والتفرد هو ما يمكن أن نطلق عليه (األمن الدويل اجلنائي
) Criminal international Securityوالفارق بني ما سلف واألمن اجلنائي عىل الصعيد
الداخيل يتمثل يف الطبيعة واألهداف ،وال يستبعد التداخل بني النوعني بالنظر لطبيعة
اإلجرام العابر للحدود ورضورات احرتام مبدأ السيادة الوطنية.
وإذا كان الفقه الدويل ال يردد مقولة األمن الدويل اجلنائي ويتحدث عنه يف إطار عام
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وشامل فذلك ال يعني إنكاره له ،فالقانون الدويل اجلنائي شأنه شأن القانون الوطني
يساهم يف حتقيق األمن املجتمعي عىل الصعيد الدويل .إن البحث عن األمن الدويل
اجلنائي مهمة ليست سهلة ،ويمكن استنباط مفهومه من خالل ما قدمه الفقه القانوين
عىل الصعيد الدويل .فقد ميز البعض بني األمن اللني  Soft Securityويراد به التهديدات
غري املبارشة  -أي غري العسكرية  -وبني األمن الصلب  Hard Securityأي التهديدات
العسكرية املبارشة.

()46

إن التفرقة السالفة جتعل األمن الدويل اجلنائي ضمن التهديدات غري املبارشة واألمن
الناعم ،حيث قلل الطرح أعاله من شأن اإلجرام الدويل الذي وصف بالليونة رغم ما
فيه من عنف وآالم ،وجتاهل حقيقة أن األعامل العسكرية غري املربرة عىل نحو معني هي
يف جوهرها جرائم دولية ،زيادة عىل أنه ال يمكن تعريف األمن بالتهديد ،Threat
فاألخري يعكر صفو األمن وال يصح أن يساويه يف املعنى.
ويمكن تعريف األمن الدويل اجلنائي  Criminal international Securityمن خالل
القول عنه إنه( :نوع من أنواع األمن الدويل يتحقق بالوسائل اجلنائية التي يمتلكها
القانون الدويل اجلنائي ،واملتمثلة يف الترشيعات واألجهزة املختلفة التي تساهم يف
حتقيق العدالة الدولية اجلنائية).

()47

وخصائص األمن الدويل اجلنائي عىل ما نعتقد تتمثل يف:
')46( La puissance a depuis longtemps été définie comme - La capacité d'une unité politiqué d
imposer sa volonté aux autres unités . Elle est la capacité de faire faire, d' empêcher de faire,
ou de refuser de faire - Charles Philippe David. La guerre et la paix: Approches contemporaines
de la Sécurité et de la stratégie, Press de sciences Politiques, paris, 2000, p57.

حممد بن صديق ،مرجع سابق ،ص.11
( )47عىل أن إلصاق لفظة (جنائي) باألمن ال يعني حتقيق األمن من خالل اجلريمة  -اجلناية  -إنام بلزوم
وحتمية حتقيق األمن بالتصدي لإلجرام ،ونذكر هنا ببعض االستخدامات الشائعة كالقضاء اجلنائي والقانون
اجلنائي والسياسة اجلنائية واحلامية اجلنائية واإلحصاء اجلنائي...الخ
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 أنه أمن خاص بفرع من فروع القانون الدويل هو القانون الدويل اجلنائي.
 جيمع األمن الدويل اجلنائي بني البعد الدويل واخلاصيات األمنية اجلنائية.
 يعد األمن الدويل اجلنائي جزءا ال يتجزأ من عموم األمن الدويل.
 يتحقق األمن الدويل اجلنائي بوسائل وأدوات جنائية.
 قد تعيق مبادئ القانون اجلنائي املتعارف عليها املساعي اهلادفة لتحقيق األمن
الدويل.
ويظهر األمن اجلنائي

Security

 Criminalبوضوح يف القانون الداخيل ملا يتعلق

بجرائم أمن الدولة الداخيل واخلارجي ،رغم أن القانون اجلنائي برمته يتميز بالطابع
األمني ،حيث يسعى لتحقيق أمن الدولة واملجتمع واألفراد ،ويمكن إمجال نقاط
االختالف بني األمن اجلنائي الداخيل واألمن الدويل اجلنائي بام ييل:
 يكرس األمن اجلنائي الوطني محاية وصيانة مصالح الدولة يف الداخل واخلارج،
فيام يكرس األمن الدويل اجلنائي محاية مصالح املجتمع الدويل برمته.
 حيقق القانون الوطني األمن اجلنائي الداخيل ،فيام حيقق القانون الدويل األمن
الدويل اجلنائي ،دون نسيان مسامهة القانون الوطني يف صيانة األمن الدويل بام يف
ذلك اجلنائي منه.
 األمن اجلنائي الداخيل أكثر تفصيال من األمن الدويل اجلنائي ،حيث يتم الرتكيز
بالنسبة لألخري عىل الوقاية من ومكافحة اجلرائم األكثر خطورة عىل املجتمع
الدويل.
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الفرع الثالث:
جتسيد األمن اجلنائي
إن وصف اجلرائم الدولية

International crimes

باخلطرية،

يؤرش إىل كوهنا

()48

تتخطى حدود الدولة الواحدة وهتدد األمن والسلم الدوليني بخطر حقيقي ورضر
مؤكد ،وهناك العديد من األدلة عىل ذلك من النصوص الدولية ذاهتا .جاء يف ديباجة
نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية( :إن الدول األطراف يف هذا النظام األسايس :إذ
تسلم بأن هذه اجلرائم اخلطرية هتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل).

()49

That such grave crimes threaten the peace security and well - being of the
world.

حيث مجع واضع النظام بني كل من األمن والسلم والرفاه ،فاجلرائم التي وصفت
باخلطرية ال هتدد األمن وحسب ولكن السلم والرفاه كذلك ،وفقدان األمن يعني عدم
إمكانية حتقيق سواه من األهداف األخرى .إن الرتابط بني األهداف الواردة يف النص
ال يمكن إنكاره .واجلرائم املعنية بنصوص النظام املذكور والداخلة يف اختصاص
املحكمة الدولية هي جريمة اإلبادة اجلامعية  The crime of genocideواجلرائم ضد
اإلنسانية  Crimes against humanityوجرائم احلرب War crimes

وجريمة العدوان

 .The crimes of aggressionوال يشمل اختصاص املحكمة جرائم اإلرهاب بالرغم
()50

( )48حسب املادة األوىل  /ب من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة  2000فإن اجلريمة
اخلطرية عبارة عن( :سلوك يمثل جرما يعاقب عليه باحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة
أشد) .وينطبق مفهوم اخلطورة حسب الوصف السالف عىل اجلرائم الواردة يف االتفاقية املذكورة.
( )49انظر كمثال لذلك :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  ،2003االتفاقية الدولية لقمع متويل
اإلرهاب لسنة  ،1999االتفاقية الدولية لقمع اهلجامت اإلرهابية بالقنابل لسنة  ،1999االتفاقية العربية
ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب احلدود الوطنية لسنة .2010
( )50قيل عن الرفاه يف اللغة :رفه رفها ،ورفوه أصاب نعمة وسعة من الرزق فهو رافه وهي رافهة ،ويقال رفه
عيشه اتسع والن .املعجم الوسيط:
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مما تشكله من هتديد لألمن والسلم الدوليني ما مل توصف بكوهنا من جرائم احلرب أو
اجلرائم ضد اإلنسانية حني ترتكب أثناء احلرب أو من خالل إتيان أفعال اإلبادة.

()51

لقد عرف الفكر الفلسفي ثالث قيم أساسية هي (األمن  La sécuritéوالعدالة La

 justiceواخلري العام  ) Le bien communوتلك القيم كفيلة بتحقيق التناسق والتناغم
داخل النظام االجتامعي عدا كوهنا تنسجم مع القاعدة القانونية  -الوطنية والدولية -
لكوهنا جتعل من األمن غاية يتحقق بإثرها كل من السلطة والسالم والنظام .واحلقيقة
()52

أن ما ورد يف ميثاق األمم املتحدة ال خيتلف كثريا عام قدمته املدارس الفلسفية عرب
فرتات زمنية خمتلفة.

()53

إن مما يؤكد عىل أمهية البعد األمني يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية أن منعت
الدول املنظمة له من خيار التحفظ عىل بنوده ،رغم ما يتمتع به من سامت االتفاقية
الدولية ،ودون أن يتعارض ذلك مع اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادرة يف /5/23
 .1969ويقال بأن واضع نظام روما تبنى االجتاه التقليدي يف فقه املعاهدات الدولية
()54

happy

or

healthy,

comfortable,

being

( )51انظر املادة  5من النظام املذكور.

http://www.maajim.com/dictionary
Well-being
:
The
state
of
http://www.oxforddictionaries.com

(52) H.Batiffol: Problèmes de base de philosophie du droit, Paris, Librairie générale, 1979. p
394.
G.Radbruch: La sécurité en droit d' après la théorie anglaise Arch. de Phil. du droit, 1936. no
3 - 4, p.87

أمحد إبراهيم حسن ،مرجع سابق ،ص.109
( )53عرفت العدالة بأهنا ( :االعتدال واالستقامة وامليل إىل احلق ) وقال عنها أفالطون إهنا ( :ناتج العقل
املنسق لقوى النفس الثالث :العاقلة والغضبية والشهوانية ) فيام وصفها أرسطو بأهنا ( :فضيلة بالنسبة إىل اخلري
وليست مطلقة ألهنا هتم املجتمع اآلدمي ) .مراد وهبة :املعجم الفلسفي ،دار قباء احلديثة ،القاهرة،2007 ،
ص .412 - 411وتتعدد أنواع وأصناف العدالة كالعدالة اإلهلية والعدالة التوزيعية والعدالة الشمولية والعدالة
الدولية والعدالة اجلنائية ...الخ وما يعنينا هنا هي ( العدالة الدولية اجلنائية ).
( )54املادة  120من نظام روما واملواد  23 - 19من اتفاقية فيينا .وقد عرفت املادة الثانية من االتفاقية األخرية
التحفظ بأنه ( :إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها
أو قبوهلا أو موافقتها أو انضاممها إىل معاهدة ،وهتدف به استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة يف
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الداعي إىل عدم التحفظ عىل بنود االتفاقية ،بخالف الفقه احلديث الذي يراعي اعتبارات
خمتلفة كاحرتام سيادة الدولة أو الرغبة يف توسيع قاعدة االنضامم للمعاهدة.

()55

ومن املناسب هنا أن نشري إىل الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف  28مايو
 1951بشأن املسألة املتعلقة بالتحفظات عىل اتفاقية مكافحة جريمة اإلبادة اجلامعية أو
معاقبة مرتكبيها ،حيث أفتت املحكمة بصحة االنضامم إىل االتفاقية مع التحفظ رغم
ما قد يظهر من اعرتاض صادر عن دولة طرف أو أكثر .وهذا بخالف ما أخذ به نظام
()56

روما للمحكمة اجلنائية الدولية.
إن عدم قبول التحفظ عىل بنود نظام روما يصب يف صالح األمن اجلنائي ويكشف
عن مكنوناته ،ونعتقد بأنه حيث يتعلق األمر باملسائل اجلنائية البد من سلوك أحد
السبيلني :إما منع التحفظ أو حرصه ضمن أضيق نطاق ممكن لكي ال يكون األمن
والسلم الدوليني ضحية ألهواء ورغبات الدول.

()57

املعاهدة من حيث رسياهنا عىل هذه الدولة ).
( )55خملد الطراونة وعبد اإلله النوايسة :التعريف باملحكمة اجلنائية الدولية وبيان حقوق املتهم أمامها ،جملة
احلقوق  -كلية احلقوق /جامعة البحرين ،العدد ( )2004/02ص .279ومل يكن نظام روما للمحكمة اجلنائية
الدولية هو االتفاق الدويل الوحيد الذي يمنع التحفظ بصفة كلية ،فهناك اتفاقات أخرى تأخذ بمبدأ التحفظ
الكيل من قبيل ذلك اتفاقية جنيف بشأن حق املؤلف لسنة  1952يف املادة  ،20واتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار  1982يف املادة  309منها .للمزيد حول التحفظ الكيل :عال شكيب بايش :التحفظ عىل املعاهدات
الدولية متعددة األطراف ،مذكرة ماجستري يف القانون العام ،جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا ،كلية
احلقوق ،عامن/األردن ،2008 ،ص .59علام أن االتفاقيات السالفة ليست ذات طبيعة جنائية ،ومن األوىل
حلفظ األمن والسلم الدوليني أن يعمل بالتحفظ الكيل بالنسبة لالتفاقيات ذات الطبيعة املذكورة.
( )56موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية لسنة  .1991 - 1948منشورات
األمم املتحدة ،ص.23
ST/EG/SER.F/1 : http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.

( )57منعت املادة  19من اتفاقية فيينا التحفظ يف احلاالت التالية -1 :إذا كان التحفظ حمظورا يف املعاهدة-2 .
إذا كانت املعاهدة جتيز حتفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ -3 .إذا كان التحفظ خمالفا ملوضوع املعاهدة
والغرض منها.
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كام أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أكدت يف مناسبات عديدة عىل األثر الذي
ترتكه اجلرائم الدولية عىل السلم واألمن الدوليني ،ومما جاء يف أحد قراراهتا ما ييل( :نحن
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،نقرر -1 :إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره
إدانة مستمرة وقاطعة وقوية ،أيا كان مرتكبوه ،وحيثام ارتكب ،وأيا كانت أغراضه ،عىل
أساس أنه يعد واحدا من أشد األخطار التي هتدد السالم واألمن الدوليني).

()58

وال يكاد خيلو اتفاق أو قرار دويل متعلق باجلرائم الدولية من اإلشارة إىل قضية
األمن والسلم الدوليني ،وهذا الربط رغم كل ما فيه من شكلية يف بعض األحيان إال
أنه يدلل ويؤرش بصورة قاطعة عىل أن األمن الدويل هو اهلاجس األول ألي حترك
جنائي ،بل أن عدم املساواة يف النظرة إىل اجلرائم الدولية وتقديم البعض منها عىل
اآلخر  -حيث يتعلق األمر بالقضاء الدويل وحتى بالنسبة للتجريم والعقاب  -مرده
عىل حسب ما نعتقد اهلاجس األمني الذي يراود واضعي النصوص ،وال نغايل إذا ما
قلنا بأنه هو من حيركهم ويدفع إىل تلك املفاضلة .وما سلف وسواه الكثري يمكن أو
يقدر من وضع تعريف لألمن الدويل اجلنائي ولكن ال يرصح بتعريفه.

املطلب الثاين:
املظاهر األمنية للقانون الدويل اجلنائي

قد ال حيتاج املرء إىل املزيد من العناء للكشف عن الدالئل التي تؤرش وتثبت البعد
األمني للقانون الدويل اجلنائي

criminal law

 ،Internationalبالنظر للعالقة بني

اإلجرام واألمن ،فال يستتب األخري مع االنتهاكات اخلطرية للقانون املذكور الذي ال
يسعى لتحقيق األمن ملجرد التجريم والعقاب وحسب ،بل يعتمد كذلك عىل جمموعة
( A/RES/60/288. )58قرار اجلمعية العامة الصادر يف  8سبتمرب  2006حول اسرتاتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب.
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من السبل واآلليات لضامن حتقيق غاياته ويف مقدمتها األمن الدويل اجلنائي

Criminal

.international Security

وقد يقال بأن ما سوف نقدمه قليل الفائدة ،فيام نرى نحن أن انتقاء أبرز مظاهر
القانون الدويل اجلنائي سيشد االنتباه إىل دوره يف تعزيز األمن الدويل International

.Security

()59

ويدعم وجود األمن الدويل اجلنائي باعتباره أحد مكونات القانون

املذكور وغاية يف مقدمة غاياته.
إن املظاهر التي نتوىل بحثها هنا تقف عىل النقيض من الضامنات التي قدمها املرشع
الدويل للمتهم املراد حماكمته أمام القضاء الدويل ،بام يدلل عىل أهنا  -أي املظاهر األمنية
 حقيقة قائمة وأن األمن الدويل كقيمة قد تغلب عىل االعتبارات األخرى ومنهاالعدالة التقليدية التي ال تراعي االعتبارات األمنية يف ظروف معينة.
لقد اخرتنا كال من عدم االعتداد باألحكام والقرارات الوطنية املتصلة باملحاكمة
الزائفة والعفو غري املربر وعدم تقادم اجلرائم الدولية والتكامل بني االختصاصني الوطني
والدويل وعدم االعتداد باحلصانة أو الصفة لتكون مظاهر للتدليل عىل البعد األمني
للقانون الدويل اجلنائي ،وهي من مقومات نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية.

الفرع األول:
عدم االعتداد باألحكام القضائية وقرارات العفو الوطنية

املتتبع ألنظمة املحاكم اجلنائية ذات الطبيعة الدولية  -دائمة وخاصة  -جيد احلرص
الكبري لدى املرشع الدويل عىل وضع خطوط متعددة ،لعل أبرزها تلك املتعلقة ببحثنا هنا
والتي تأيت مراعاة لالعتبارات األمنية املختلفة ،ويمكن التعبري عن الكثري منها بكلمة
( )59ال شك يف أن الكثري مما يضمه القانون الدويل اجلنائي من قواعد أو يقوم عليه من مبادئ يفرتض أن يصب
يف صالح األمن الدويل اجلنائي ،كالسامح بالدفاع الرشعي الذي يقوم عىل مبدأ العدالة اجلنائية ،حيث ال حيتمل
احلفاظ عىل األمن املذكور املزيد من الرتيث لصد العدوان.
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(عدم) التي تؤرش إىل استبعاد كل ما حيول دون متابعة وحماكمة مرتكبي اجلرائم األشد
خطورة التي هتدد أو تنال من األمن الدويل عموما واألمن اجلنائي عىل وجه اخلصوص.
ويتحاشى املرشع الوطني يف العادة الترصيح بعدم اعتداد بام يصدر عن سلطات
دولة ما من أحكام وقرارات ويرتك األمر لطبيعة العالقات الدولية حسب الظروف
واألحوال ،ولكن ال ريب يف أن القانون الداخيل يعرف بعض األنظمة التي يؤخذ
عندها يف االعتبار البعد األمني من قبيل ذلك الفرتة األمنية . Le période de sureté

()60

أوال :عدم االعتداد باألحكام اجلنائية الوطنية:
جاء يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية

Rome Statut of international

 - 3( :criminal Courtالشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك
يكون حمظورا أيضا بموجب املادة  6أو  7أو  8ال جيوز حماكمته فيام يتعلق بنفس السلوك
إال إذا كانت اإلجراءات يف املحكمة األخرى  :أ  -قد اختذت لغرض محاية الشخص
املعني من املسؤولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف اختصاص املحكمة ،أو ب  -مل جتر
بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول املحاكامت املعرتف هبا بموجب
القانون الدويل ،أو جرت يف هذه الظروف عىل نحو ال يتسق مع النية إىل تقديم
الشخص املعني للعدالة).

()61

( )60عرف املرشع اجلزائري تلك الفرتة يف املادة  60مكرر من قانون العقوبات ،بالقول عنها ( :يقصد بالفرتة
األمنية حرمان املحكوم عليه من تأثري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة والوضع يف الورشات اخلارجية أو البيئة
املفتوحة وإجازات اخلروج واحلرية النصفية واإلفراج املرشوط ) .فاحلرمان املذكور وضع لدوا ٍع أمنية ،وأن
الفرتة املذكورة تشكل عقابا للمحكوم عليه حتى يتم التأكد من كونه قد صلح حاله ومل يعد يشكل خطرا عىل
أمن املجتمع ،والفرتة األمنية إحدى اشتقاقات األمن اجلنائي الداخيل وال يستبعد أن يتبناها القانون الدويل
اجلنائي يف املستقبل.
( )61املادة  20من النظام املذكور.
Art 20: 3 - No person who has been tried by anther court for conduct also proscribed under
articles 6. 7. 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the
proceedings in the other court.
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فهذه األحكام القانونية الرصحية وضعت العتبارات خمتلفة يف املقدمة منها صيانة
األمن الدويل اجلنائي والعدالة الدولية اجلنائية ،وقد أدرك واضعوها أن اعتبارات
السيادة واختصاص القانون الوطني قد ال حتقق إال العدالة الزائفة وحتمي جمرمني
حقيقيني حياكمون صوريا أمام القضاء الوطني ،بام يبقي األمن الدويل مهددا بأخطار
حقيقية .عىل أن جتسيد النصوص الدولية السالفة وتطبيقها عىل أرض الواقع ال خيلو
من صعوبات حيث األولوية للقضاء الوطني والتعويل عىل مبدأ التكامل .وما زال
القضاء الدويل اجلنائي بعيدا عن مواجهة إرادة الدول ،حيث يراد لقراراته أن تبطل ما
تصنعه سلطات الدولة ،وكل ذلك باسم العدالة الدولية اجلنائية واألمن الدويل
اجلنائي.
ثانيا :عدم االعتداد بقرارات أو قوانني العفو:
جاء يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية -2( :لتحديد عدم الرغبة يف دعوى
معينة تنظر املحكمة يف مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية حسب احلالة مع
مراعاة أصول املحاكامت التي يعرتف هبا القانون الدويل( :أ) جرى اإلضطالع
باإلجراءات أو جيري االضطالع هبا أو جرى اختاذ القرار الوطني بغرض محاية
الشخص املعني من املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص املحكمة عىل
النحو املشار إليه يف املادة .)5

()62

a. Were for the purpose of shielding the person. Concerned from criminal responsibility for
crimes within the jurisdiction of the Court. or
b. Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms
of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the
circumstance, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.

( )62املادة  - 2/ 17أ من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية.

a. The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the
purpose of shielding the person concerned from criminal.
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فاملهم هو ضامن مالحقة ومتابعة من توجد مؤرشات عىل ارتكابه جريمة من تلك
الداخلة يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية ،وعىل حسب املعايري الدولية ال الوطنية.
ويعكس هذا التوجه أمرين :األول جتريد مبدأ أولوية االختصاص الوطني من قيمته
احلقيقية ،والثاين عدم التسليم باإلجراءات أو القرارات التي تتخذ عىل الصعيد الداخيل
حفاظا عىل املصالح الدولية ويف مقدمتها املصلحة يف األمن والسلم الدوليني.
وجاء يف املادة السادسة من النظام األسايس للمحكمة اخلاصة بلبنان( :ال حيول
العفو املمنوح ألي شخص عن أي جريمة تدخل ضمن اختصاص املحكمة اخلاصة
دون حماكمة ذلك الشخص) .ويشكل مثل هذا النص عالمة بارزة يف العالقة بني
()63

القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائي الوطني ،لكونه يكشف عن مسائل كثرية
واعتبارات مثرية للجدل .فمن جهة يتجاوز مبدأ السيادة الوطنية ومن جهة أخرى
يقلل من قيمة ما يصدر عن السلطات الوطنية .وينبغي أال ننسى بأن العفو غالبا ما
يصدر عن سلطات غري قضائية  -تنفيذية وترشيعية  -وبالتايل فهو ال يتعلق بالعمل
القضائي إنام باالعتبارات السياسية والدواعي األمنية أو االقتصادية وسوى ذلك.
والعفو املقصود بالنص السالف هو العفو العام والعفو اخلاص ،بالنظر إلطالق
لفظة (العفو) دون بيان ملاهيتها ،عىل أن يتعلق اإللغاء إن تم باجلريمة التي تدخل ضمن
اختصاص املحكمة وحسب ،كام ننوه إىل أن إلغاء العفو ليس أمرا الزما فهو مرتوك
للصالحية التي لقضاة املحكمة ،فعبارة (ال حيول) ال جتزم باإللغاء بل جتيزه.
وما يعنينا هنا أن إلغاء قرار أو قانون العفو فيام لو تم بالفعل يكون العتبارات حفظ
األمن الدويل اجلنائي واستجابة لدواعي العدالة اجلنائية ،فواضع النص السالف قدر
( )63أنشئت املحكمة املذكورة بقرار جملس األمن الدويل رقم  1664يف  24مارس  2006ملحاكمة قتلة رئيس
وزراء لبنان األسبق ( رفيق احلريري ) الذي اغتيل مع جمموعة من معاونيه يف  15فيفري .2005
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أن العفو يمكن أن يكون يف ظروف معينة سبيال للتهرب من قبضة العدالة بام يبقي
األمن الدويل يف حالة هتديد من أشخاص جترؤوا عىل املساس به ،مع التذكري بام يردده
الفقه اللبناين من أن السبب يف إنشاء املحكمة اخلاصة بلبنان هو عدم إمكانية متابعة
األشخاص املتورطني فيها بالنظر للتناحر الطائفي داخل لبنان.

()64

إن ما يضعف مبدأ تكامل االختصاص هو منح العفو ألشخاص ال يستحقونه ،وال
يقلل من هذا التأثري منع منح العفو يف حاالت معينة كام هو احلال بالنسبة ملرتكبي
التعذيب ،وأن مما يشق عىل املحكمة اجلنائية الدولية هو النظر يف عدم حماكمة شخص
منحته دولة ما عفوا عىل وفق القواعد الدستورية املعمول هبا ،فقد يكون من املستحيل
عىل املحكمة أن جتد األدلة التي تؤرش إىل عدم االلتزام بالرشوط القانونية.

()65

وبحسب جملس الدولة البلجيكي فإن صالحية امللك يف إصدار العفو عىل وفق املادة
 110واملادة  111من الدستور البلجيكي لعام  1831املعدل يتعارض مع نظام روما
األسايس ،والعفو امللكي بحسب ذات املجلس  -إقليمي الطابع حيث جيوز للملك أن
يامرس سلطته يف حدود العقوبات التي تنطق هبا املحاكم البلجيكية .أي أن ما منحه
()66

( )64ال بل أن هناك سجال ذا صلة بسابقة تتعلق بعدم توقيع رئيس اجلمهورية عىل مرشوع املحكمة وتويل
رئيس الوزراء األمر عوضا عنه .للمزيد :عيل حممد جعفر :االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل اجلزائي،
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،2007 ،ص.113
( )65كزافييه فيليب ،مبادئ االختصاص العاملي والتكامل ،مرجع سابق ،ص.100
John T.Holmes; " complementarity: National courts versus the ICC ", in A. casses, P.Gaeta,
J.R.W.D.Jones (eds), The Rome Statute of the international criminal court : A commentary,
Oxford University Press, Oxford, 2002, ch.18.1, p678.
(66) Avis du Conseil d' état, 21 avril 1999, Document parlementaire 2-329 /1( 1999/2000), p
7.
https://www.icrc.org/en/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/internationalcriminal-court

جاء يف املادة  110من الدستور البلجيكي ( :للملك حق العفو العام وحق ختفيض العقوبة التي يصدرها القضاة
باستثناء تلك التي ختص الوزير وأعضاء املجتمعات واحلكومية اإلقليمية ) .فيام جاء يف املادة  111منه ( :ال حيق
للملك أن يعفو ع ن وزير أو عضو املجتمعات أو احلكومة اإلقليمية الذين تدينهم حمكمة االستئناف العليا إال
بطلب من جملس النواب أو املجلس ذي العالقة ) .وآلية العفو بنوعيه العام واخلاص هذه تقلل من وطأة ما
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الدستور للملك ال يمكن أن يلغيه نظام روما ما مل تتخل الدولة البلجيكية دستوريا عن
تلك امليزة برشوط معينة أو من دوهنا .وهذا الوضع القائم بني الدستور والقواعد
الدولية اجلنائية ال خيدم بالرضورة وعىل وجه اليقني قضية األمن الدويل اجلنائي،
فحسابات الدولة غري حسابات املجتمع الدويل ،وهي وإن تقاربت ال تتطابق.

()67

الفرع الثاين:
عدم تقادم اجلرائم الدولية
إن بقاء اجلرائم قائمة دون أن تسقط بالتقادم يؤرش حلرص املرشع اجلنائي عىل عدم
إفالت مرتكبها من العقاب بام حيقق موجبات الردع ،وقبل هذا وذاك صون األمن
وحتقيق السالم االجتامعي ،ال فرق يف ذلك بني اجلرائم الوطنية واجلرائم الدولية .وقد
بررت قاعدة منع التقادم بخطورة اجلريمة .ويرفض البعض يف ظل القانون الداخيل
التسليم بتلك احلجة باعتبار أن عنرص اجلسامة ليس هو األساس الذي أقامت عليه
الدولة سلطتها يف انقضاء العقاب ،وال قيمة عنده للرضر الذي تلحقه اجلريمة
باملصالح املختلفة ،فأساس التقادم لديه يرجع إىل فكرة االستقرار القانوين ،واألخري ال
يتحقق مع استثناء بعض اجلرائم من التقادم ،كام أن مدة التقادم ختتلف باختالف نوع
اجلريمة.

()68

اشرتطه نظام روما.
( )67جاء يف املادة  7من القانون العريب النموذجي للجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية
الذي اعتمد من قبل وزراء العدل العرب بموجب القرار رقم  598يف دورة اجتامعهم رقم ( )21للفرتة من
 21إىل  29نوفمرب ( :2005ال ترسي أحكام العفو العام أو اخلاص عىل اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون) .فهذا النص فيام لو تم العمل به حيتاج إىل جهود وطنية ربام يكون تعديل الدستور يف صدارهتا ،وللعلم
فإن استثناء بعض اجلرائم من قانون العفو يعد ممارسة ترشيعية عادية ،واألمن الدويل اجلنائي يستحق هذا
االستثناء وسواه.
( )68حممد عوض األحول :انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ،دار مطابع الشعب ،القاهرة ،1965 ،ص.98
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والرأي السالف قد جتاوزه الزمن ،فاجلرائم الدولية  International crimesال تتقادم
وتتسع دائرة عدم التقادم يف الترشيعات الوطنية يوما بعد آخر .وقد كان األوىل به أال
()69

يتمسك بنظرية من نظريات تربير التقادم ليتخذها حجة عىل االستثناء املتمثل يف عدم
التقادم .ونعتقد أن عدم التقادم ليس بحاجة إىل تربير عىل الصعيد الدويل فهو األصل،
وأن حفظ األمن والسلم يتطلبان بقاء اجلرائم عصية عىل الزمن ،وظروف مالحقة
املجرمني الدوليني معقدة للغاية.
جاء يف املادة  29من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية( :ال تسقط اجلرائم التي
تدخل يف اختصاص املحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه).

()70

The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any
statute of limitations.

فهذا النص يأيت انعكاسا التفاقية منع تقادم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
الصادرة يف  26نوفمرب  ،1968وعدم التقادم يشمل اجلرائم دون العقوبات ،ومثل هذا
النقص يرض بقضية احلفاظ عىل األمن الدويل ،ألن عدم التقادم أحد السبل لتحقيق
األمن والسلم الدوليني أو تعزيزمها بالوسائل اجلنائية الرادعة أو املانعة من العودة
لإلجرام وعدم السامح للمجرم بأن يمر دون متابعة وحماكمة وعقاب ،حيث يبقى
( )69جاء يف املادة  8مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ( :ال تنقيض الدعوى العمومية بالتقادم يف
اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية وتلك املتعلقة باجلريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية أو
الرشوة أو اختالس األموال العمومية ).
( )70إذا كانت اتفاقية عدم التقادم قد أشارت إىل عدم تقادم اجلرائم ضمن حدود ما نصت عليه يف املادة األوىل
منها ،فإن واضعها مل يرش رصاحة إىل عدم تقادم العقوبة ،ولكنه ضمن املادة  4منها النص التايل ( :تتعهد الدول
األطراف يف هذه االتفافية بالقيام وفق اإلجراءات الدستورية لكل منها ،باختاذ أية تدابري ترشيعية أو غري ترشيعية
تكون رضورية لكفالة عدم رسيان التقادم أو أي حد آخر عىل اجلرائم املشار إليها يف املادتني األوىل والثانية من
هذه االتفاقية سواء من حيث املالحقة أو من حيث املعاقبة ،ولكفالة إلغائه إن وجد ) .ويمكن أن يكون عدم
تقادم العقوبة أحد خيارات تفسري النص أعاله وسواه.
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مهددا بالعقاب ،واجلريمة باقية وال تنتهي بفعل مرور الزمن .كام أن بقاء العقوبة
()71

قائمة حيقق ذات األهداف إن مل يكن يزيدها يف القيمة واألمهية.

()72

إن السؤال هنا مفاده :هل أن عدم سقوط اجلريمة بالتقادم خيدم األمن الدويل ،وأنه
جوهر استبعاد التقادم؟
من املفيد أن نذكر ببعض ما جاء يف ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية املشار إليها أعاله( :إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية- :
واقتناعا منها بأن املعاقبة الفعالة جلرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية عنرص
هام يف تفادي وقوع تلك اجلرائم ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتشجيع
الثقة وتوطيد التعاون بني الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليني) .فواضع بنود
االتفاقية السالفة وإن كان قد جعل حفظ السلم واألمن الدوليني ضمن جمموع
األهداف التي سطرها ،إال أن أولوية احلفاظ عىل األمن العاملي اليوم تعد من بني أهم
ما يطمح إليه املجتمع الدويل ويسعى لتحقيقه.
ومن املناسب كذلك اإلشارة إىل النظريات التي طرحت لتربير التقادم وإن عدم
التقادم كاستثناء يقع خارجها ،ونعني بذلك (نظرية ضياع األدلة) و (نظرية العقوبة
( )71أخذت اتفاقية منع التقادم املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم  - 2391د23/
بمبدأ عدم التقادم ومل ترش للجرائم ضد السالم ،ونعتقد بعدم أمهية ذلك اإلخفاق بعد أن دخل نظام روما حيز
النفاذ .ومل يعد للطرح املتعلق بالتحفظ عىل اتفاقية عدم التقادم بالنسبة للدول التي سبق أن حتفظت عىل عدم تقادم
جرائم احلرب واملنظمة لالتفاقية ما يربره .للمزيد حول عدم تقادم اجلرائم الدولية :هشام قواسمية :املسؤولية
الدولية اجلنائية للرؤساء والقادة العسكريني ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،2011 ،ص.218 - 216
( )72عىل خالف ذلك نجد املادة  6من القانون العريب النموذجي للجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة
اجلنائية الدولية املعتمد من قبل وزراء العدل العرب بالقرار رقم  598يف دورة اجتامعهم رقم ( )21للفرتة من
 21إىل  29نوفمرب  ،2005تنص عىل عدم تقادم اجلرائم وعقوباهتا ،وفيها ( :ال تسقط الدعوى اجلزائية وال
العقوبة املحكوم هبا عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقادم ) .حيث أفصح واضع النص عن عدم
تقادم العقوبات عدا اجلرائم ،وهو التوجه الذي خيدم قضية األمن الدويل اجلنائي عدا األمن الوطني للدولة.
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املعنوية) و (نظرية النسيان) و (نظرية التوازن القانوين) و(نظرية التوفيق بني الواقع
والقانون) و (نظرية االستقرار القانوين) .فعىل حسب ما تقدم ،أن اجلرائم الدولية ال
()73

تضيع أدلتها ،وال يمكن أن يشكل مرور الزمان عقوبة من أي نوع كان ،وال يمكن
نسيان اجلرائم املرتكبة ،وليس بمقدور الزمن أن يعيد االختالل يف التوازن املجتمعي،
كام ال يمكن التوفيق بني الواقع والقانون إال باملتابعة والعقاب ،وأن االستقرار القانوين
يتحقق بام سلف ال بالتقادم .بمعنى أن األمن ال يتحقق بالتقادم مهام طالت مدته بل
باالقتصاص من اجلناة ،ولعدم التقادم داللة أمنية واضحة.
لقد ازدادت قيمة عدم التقادم يف الترشيعات الداخلية ،ويمكن أن يربر ذلك بام ييل:
 .1جسامة اجلرائم املرتكبة وهتديدها لألمن والسلم الداخيل والدويل.
 .2توافر ظروف وأجواء تسمح بإفالت املجرم من العقاب سيام إذا ما ظفر برعاية
دولة ما.
 .3توافر إمكانية مالحقة املجرمني مهام طال الزمن وال يمكن أن يشكل الزمن
عائقا أمام ضياع احلقيقة.
 .4اإليامن واليقني بأن عدم سقوط اجلرائم بالتقادم خيدم قضية األمن ويعزز من
قيمة العدالة اجلنائية.
 .5ال يمكن حمو آثار اجلرائم البشعة واملروعة مهام طال الزمن.

الفرع الثالث:
تكاملية االختصاص وعدم االعتداد باحلصانة
من خاصيات اجلرائم الدولية أن االختصاص عنها مقسم بني القضاءين الوطني
والدويل ،وأن تقديم األول عىل الثاين متصور وممكن ،ومن بني أهداف القانون الدويل
( )73للمزيد :حممد عوض األحول ،مرجع سابق ،ص .51 - 39
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اجلنائي ختطي حاجز احلصانة حني تشكل عائقا أمام أهدافه.
أوال :تكاملية االختصاص بني القضاءين الوطني والدويل
تكامل االختصاص بني القضاءين الدويل والوطني يؤرش إىل وجود قاسم مشرتك
بينهام ،ويمكن أن يكون األمن الدويل اجلنائي  Criminal international Securityهو
اآلرصة التي تربط بني االختصاصني ،فالتكامل بمعناه البسيط يعني إغالق الدائرة عىل
مرتكبي اجلرائم لكي ال يفلتوا من العقاب .وهو يؤرش من جهة أخرى إىل العالقة بني
الوطني والدويل ،مع رضورة مراعاة مبدأ السيادة الوطنية ،ويدلل التكامل يف
االختصاص عىل التكامل األمني.
لقد أعطى نظام املحكمة اخلاصة بلبنان يف املادة  4منه األولوية لقضاء املحكمة
املذكورة عىل القضاء الوطني ،وهذا بخالف نظام روما ،جاء يف الفقرة ( )1من املادة
السالفة( :للمحكمة اخلاصة واملحاكم الوطنية يف لبنان اختصاص مشرتك وتكون
للمحكمة اخلاصة ضمن اختصاصها أسبقية عىل املحاكم الوطنية يف لبنان) .ومن
()74

الصعب فهم الكيفية التي يمكن أن يوفق يف ظلها بني (االختصاص املشرتك) و
(األسبقية عىل املحاكم الوطنية) رغم كل املربرات التي دعت إىل تأسيس حمكمة خاصة.
جاء يف املادة األوىل من نظام روما للمحكمة اجلنائية

الدولية Rome Statut of

( :international criminal courtوتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية
الوطنية).

()75

Shall be complementary to national criminal jurisdictions

حيث يبقى أصل االختصاص منعقدا للقضاء الوطني فيام يكون االختصاص
( )74شكلت املحكمة املذكورة بموجب قرار جملس األمن الدويل رقم  1664يف  24مارس .2006
( )75انظر كذلك الفقرة (  )10من ديباجة النظام املذكور.
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الدويل مكمال له ،وذلك ال يمنع من أن يكون للقضاء الدويل اجلنائي أولوية يف ظروف
معينة ،فام سلف يتعلق باملبدأ العام وحسب.

()76

وال شك يف أن تكاملية االختصاص اجلنائي بالنسبة للجرائم الدولية ختتلف عن
أولوية االختصاص يف نظرها ،فإذا كانت األوىل تعزز فكرة األمن اجلنائي بمنع إفالت
املجرمني من العقاب فإن الثانية قد ال تكون كذلك لكوهنا حمل انتقاد الفقه اجلنائي
الذي تصدى الختصاص املحكمة اجلنائية الدولية التي أعطى نظامها األولوية للقضاء
الوطني ،وهذا عىل خالف احلال بالنسبة للقضاء اخلاص  -حمكمتي يوغسالفيا
ورواندا.-

()77

إن فهم اجتاهات االختصاص اجلنائي سيمكن من استيعاب األمن الدويل اجلنائي،
فالقول بأولوية أمن املجتمع الدويل عىل أمن الدولة يؤدي دون ريب إىل التسليم بأحقية
القضاء الدويل يف نظر اجلرائم الدولية ،وهو ما سيقود يف املستقبل إىل أمرين ال ثالث
هلام :تعزيز دور القضاء الدويل من جهة ،وبلورة فكرة األمن اجلنائي بصورة أجىل
وأوضح من جهة ثانية  .وخالف نظام روما احلقيقة السابقة احرتاما للسيادة وظروف
املجتمع والقانون الدوليني ،ويف حماولة للتغلب عىل هذا اخللل زج جملس األمن يف
املسائل اجلنائية.

( )76إن ما جاء يف نظام روما يعكس النظرة التقليدية للعالقة بني الدول بعضها ببعض واهليئات الدولية ،فقد
سبق للجمعية العامة لألمم املتحدة أن أصدرت قرارا بتاريخ  21نوفمرب  1947ضمنته حقوق الدول وحددهتا
بام ييل -1 :حق االستقالل -2 .حق والية القضاء يف إقليم الدولة -3 .حق املساواة -4 .حق الدفاع الرشعي.
حممود خلف ،مرجع سابق ،ص.32
( )77عيل عبد القادر القهوجي :القانون الدويل ،أهم اجلرائم الدولية ،واملحاكم الدولية اجلنائية ،دار احللبي
احلقوقية ،بريوت ،2001 ،ص.334
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ثانيا :عدم االعتداد بالصفة أو احلصانة:
جاء يف املادة  27من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية ما ييل -1( :يطبق هذا
النظام األسايس عىل مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة
الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو
حكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا ال تعفيه بأي
حال من األحوال من املسؤولية اجلنائية بموجب هذا النظام األسايس ،كام أهنا ال تشكل
يف حد ذاهتا سببا لتخفيف العقوبة -2 .ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية
اخلاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت يف إطار القانون الوطني
أو الدويل دون ممارسة املحكمة اختصاصها عىل هذا الشخص).

()78

وال شك يف أن ارتكاب املسئول جلريمة أو اهتامه بارتكاهبا وبحكم ما يمتلكه من
سلطات واسعة وهامة سوف هيدد األمن الدويل بصورة أكرب باملقارنة بمن هو أدنى
منزلة منه ،كام أن بقاءه متسرتا بمظلة السلطة واحلصانة سيرض باألمن املذكور ويشجع
عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات ،وذلك مؤرش آخر عىل الطبيعة األمنية للقانون
الدويل اجلنائي الذي يبحث القائمون عليه يف كل اجتاه حيقق أهدافه واملكرسة بمجملها
يف مسألة األمن الدويل اجلنائي.

)78( Art : 27 : 1° This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based
on official capacity. In particular, official capacity as a head of State or Government, a member
of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no
case exempt a person from criminal responsibility under this statute, nor shall it, in and of
itself, constitute a ground for reduction of sentence.
2° Immunities or special procedural rules which any attach to the official capacity of a person,
whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its
jurisdiction over such a person.

ومل يكن نظام روما هو أول من أكد عىل مبدأ عدم االعتداد باحلصانة ،فاملادة ( )7من النظام األسايس ملحكمة
نورمربغ أشارت إىل أ ن املركز الرسمي للمتهمني سواء بصفة رؤساء دول أم بصفة موظفني كبار ال ينبغي أن
يؤخذ يف االعتبار كعذر أو مربر لتخفيف العقوبة.
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فعدم االعتداد بالصفة أو احلصانة مربر وال شك باعتبارات احلفاظ عىل األمن الدويل
وتطبيق العدالة الدولية ،ومع هذا فإن سلطات الدول التي تسودها سياسات عدوانية
ال ترغب يف االنضامم إىل نظام روما بالرغم من دفاعها عن وجوده ورشعيته وتسرتها
بالديمقراطية ،ودول أخرى يسودها االضطراب عىل كافة األصعدة واالنقسام الداخيل
تتذرع بعدم عدالة القضاء الدويل أو جتاهر بأن رفع احلصانة عن مسئوليها ومتابعتهم ال
ينسجم مع نظامها القانوين الذي حيرتم مبدأ احلصانة .ويرى البعض أن هذه املربرات
ليست كافية لعدم انضامم دولة مضطربة مثل لبنان للمحكمة اجلنائية الدولية أو قبول
اختصاصها ،السيام حيث يتعلق األمر برئيس الوزراء األسبق  -رفيق احلريري  -الذي
يعد اغتياله جريمة إرهابية وجريمة ضد اإلنسانية يف آن واحد.

()79

ويالحظ مما سلف تقديم االعتبار السيايس عىل األمني ،والتناقض الذي تقع فيه
الدول عىل اختالفها ،عدا القصور والنقص الذي يسود نظام روما للمحكمة اجلنائية
الدولية الذي كثريا ما يستغل عىل نحو يضمن عدم مالحقة القادة السياسيني ،فرفع
احلصانة وحماكمة املسئول إجراء يتعلق بصيانة األمن الدويل اجلنائي ،وقد يقود املنصب
السامي واحلصانة السياسية إىل اإلرضار بالقيم الدولية العليا.
لقد اعترب البعض أن عدم االعتداد باحلصانة  immunityهو هناية لعهد احلصانات
املطلقة ،ويعترب ذلك من خصائص املحكمة اجلنائية الدولية .واحلقيقة أن تلك من
()80

خصائص نظام روما الذي حيكم عمل املحكمة ،وال يستبعد أن يكون من خصائص
القانون الدويل اجلنائي ككل إن مل يكن يف وقتنا احلايل ففي املستقبل .جاء يف املادة  3من
القانون العريب النموذجي للجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية:
( )79عيل حممد جعفر ،مرجع سابق ،ص.107 - 106
( )80خملد الطراونة و عبد اإلله النوايسة ،مرجع سابق ،ص.277
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(مبدأ :عدم االعتداد بالصفة الرسمية للشخص كسبب إلعفائه من املسؤولية اجلنائية
أو لتخفيف العقوبة .وترتك صياغة هذا املبدأ للمرشع الوطني وفقا للنظام القانوين
لكل دولة) .فواضع هذا النص االسرتشادي حاكى نظام روما من حيث املبدأ ثم
()81

ترك اخليار للدول العربية التي يقع عليها إذا ما تبنت املبدأ بالفعل أن حترتم اعتبارات
اإلرادة الدولية حفاظا عىل األمن الدويل.
ومن املفيد هنا اإلشارة إىل رأي جملس الدولة البلجيكي ملا يتعلق باملادة  27من نظام
روما ،حيث ناقش موضوع الصفة واحلصانة عىل أكثر من مستوى ،بدءا بامللك وانتهاء
بالوزراء .وبام أن الدستور البلجيكي ينص يف املادة  88منه عىل أن امللك مصون ويتمتع
باحلصانة املطلقة فال يمكن قبول نزع احلصانة عنه ،أما بالنسبة ألعضاء الربملان فإهنم
يتمتعون باحلصانة كذلك وفق املادة  58من الدستور جتاه ما يصدر عنهم أو ينسب
إليهم من أفعال جمرمة عند أدائهم ملهامهم ،ويمكن متابعة الوزراء أمام حمكمة
االستئناف بعد احلصول عىل إذن من جملس النواب .حيث ال يمكن وفقا لنصوص
الدستور البلجيكي متابعة أي منهم أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،والبد إلمكانية ذلك
من تعديله وتضمينه فحوى املادة  27من نظام روما ،عىل أال حيول ذلك دون تصديق
بلجيكا عىل النظام.

()82

وأثري أمام املجلس الدستوري الفرنيس موضوع التصديق عىل نظام روما وفيام إذا كان

( )81اعتمد القانون أعاله من قبل وزراء العدل العرب بموجب القرار رقم  598يف دورة اجتامعهم رقم ()21
للفرتة من  21إىل  29نوفمرب .2005
(82) Avis du Conseil d' état, 21 avril 1999, Document parlementaire 2-329 1/( 1999/2000), p
7.
https://www.icrc.org/en/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/internationalcriminal-court

وأمام الدول املعنية بتعديل دساتريها ثالثة سبل للتوفيق بني الدستور ونظام روما ،فإما أن تلجأ إىل التعديالت
العامة أو التعديالت اخلاصة أو بتفسري نظام روما عىل نحو معني كي يتوافق مع دستورها الوطني.
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يتطلب مراجعة الدستور ،وذلك عىل حسب املادة  54منه .وأكد املجلس عىل أن
()83

التعارض بني أي اتفاق والدستور يمكن التصديق عليه بعد تعديل الدستور ،كام أكد
املجلس عىل أن التصديق عىل نظام روما يتطلب مراجعة دستورية ،وقد تم تعديل
الدستور بالفعل بإدراج نص جديد هو املادة  53مكرر  2والتي تنص عىل أنه:
(للجمهورية أن تعرتف بالسلطات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية وفق الرشوط
املنصوص عليها يف املعاهدة املوقعة يف  18جويلية  .)1998وقد وجد املجلس نوعا من
التعارض بني املادة  27من نظام روما واملواد  26و  68و  68مكرر 1من الدستور.

()84

واملتمعن يف التوجه السالف جيد عمق العالقة بني املوقف الوطني والقانون الدويل
اجلنائي ،ومدى مسامهة سلطات الدولة يف دعم األمن الدويل اجلنائي ،حني توجد الرغبة
لدى تلك السلطات يف تقديم الدعم للموقف الدويل والتقليل ما أمكن من تأثري السيادة
عىل آليات تطبيق األحكام الدولية اجلنائية خدمة ملصالح املجتمع الدويل بأرسه.

املبحث الثاين:
تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية
لقد سبق التعريف بمجلس األمن الدويل  Security councilوالتنويه باملكانة التي
حيتلها عىل الصعيد الدويل ،فهو بحكم موقعه املهيمن عىل األمم املتحدة يعد أهم
أجهزهتا ،وله من الصالحيات الكثري والتي تتوزع باجتاهات خمتلفة ،ومل يكن بغريب
( )83تنص املادة  54عىل أنه ( :إذا رأى املجلس الدستوري بناء عىل إشعار من رئيس اجلمهورية أو الوزير
األول أو رئيس أحد املجلسني أو ستني نائبا أو ستني عضوا يف جملس الشيوخ أن التزاما دوليا ما يتضمن بندا
خمالفا للدستور فإنه ال يؤذن بالتصديق عىل هذا االلتزام الدويل أو املوافقة عليه إال بعد مراجعة الدستور).
( )84وثيقة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر حول ( القضايا املثارة بشأن املحكمة اجلنائية الدولية
من قبل املحاكم الدستورية الوطنية واملحاكم العليا وجمالس الدولة –  ،2010/1/31جنيف ،ص.1
https://www.icrc.org/en/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/internationalcriminal-court
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عىل هذا املجلس التدخل وبفاعلية يف املواد اجلنائية عىل الصعيد العاملي ،انطالقا من
حرصه عىل حتقيق األمن والسلم الدوليني.
لقد شهدت العقود املاضية وضوحا غري معهود يف عمل هذا اجلهاز باجتاه الدفع
نحو تعزيز وترسيخ مبادئ القانون الدويل اجلنائي .حيث كرست صالحياته من خالل
نصوص نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة  1998والذي أنشئت من خالله
املحكمة اجلنائية الدولية.
فاملجلس وهو يسعى إىل حتقيق األمن الدويل يامرس الصالحيات اجلنائية ويالمس
املبادئ التي يقوم عليها القانون الدويل اجلنائي ،وقد أثارت تدخالته يف املسائل اجلنائية
حفيظة الفقه القانوين ،وهو – أي املجلس  -من الوجهة الواقعية ال يفرق بني تلك
املسائل وسواها ،وكثريا ما يقال بأن ممارسة جملس سيايس الطابع للصالحيات اجلنائية
يكشف عن نقطة التالقي األكثر وضوحا بني السياسة والقانون.
إن احلقيقة التي ال شك فيها هو أن جملس األمن ليس هبيئة جنائية وال جهة قضاء
دويل ،ولكنه جيمع بني سلطات خمتلفة حمورها الرئييس األمن الدويل ،وربام يكون
تدخله يف املسائل اجلنائية السبب األظهر خلسارته الكثري من تلك السلطات يف املستقبل
بالنظر خلصوصية املسائل اجلنائية.
سنحاول يف هذا املبحث التعرض ملا يملكه جملس األمن من اختصاصات جنائية،
أي تأسيس املحاكم اخلاصة ،وإحالة األشخاص املشتبه بارتكاهبم جرائم دولية إىل
املحكمة اجلنائية الدولية ،وتأجيل إجراءات املحاكمة ،ثم تقييم دور املجلس عن
تدخله يف القضايا اجلنائية.
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املطلب األول:
صالحيات جملس األمن يف املسائل اجلنائية
يستند جملس األمن الدويل إىل ميثاق األمم املتحدة يف كل ما يقوم به ويتواله نيابة
عن اهليئة األممية واملجتمع الدويل قاطبة .وختول املادة  41من امليثاق املجلس املذكور
اختاذ ما هو رضوري من تدابري خارج حاالت استخدام القوة املسلحة ،والنص املذكور
وإن كان مل يفصح عن صالحيات املجلس ذات الطبيعة اجلنائية ،إال أن ما ورد فيه من
تدابري غري عسكرية كان قد جاء عىل سبيل املثال ال احلرص ،كام أن صيغة النص ال تقف
باملجلس عند حدود معينة ،وهذه هي اخلطورة يف صالحيات هذا اجلهاز الذي كثريا ما
تعرض لالنتقاد كام سبق التنويه إىل ذلك.

الفرع األول:
سلطات جملس األمن يف تأسيس القضاء اخلاص واإلحالة
انطالقا من الظروف التي سادت بعض األماكن من العامل سعى جملس األمن إىل
اختاذ سلسلة من القرارات الستعادة األمن والسلم الدوليني ،وقد أتاحت له تلك
األجواء ومكنته من استخدام كل ما يف وسعه ،ويعد تأسيس املحاكم اخلاصة التجربة
األكثر أمهية يف حياة جملس األمن ،حيث استطاع من خالهلا أن ينشئ هيئات قضاء
جنائي ملتابعة منتهكي القوانني واألعراف الدولية والوطنية .كام أن نظام روما قد منح
املجلس املذكور سلطة إحالة األشخاص الذين تتوافر ضدهم دالئل إىل املحكمة
اجلنائية الدولية عندما ال توجد فرصة أخرى ملحاكمتهم أمام قضاء آخر وحني يقدر
هو بأن هناك خطورة حقيقية عىل األمن الدويل.
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أوال :تأسيس املحاكم الدولية اجلنائية اخلاصة
توىل جملس األمن

Security Council

يف أكثر من مناسبة إصدار قرارات ملزمة

وقابلة للتنفيذ ،تقيض بتأسيس حماكم دولية جنائية خاصة كاملحكمة اخلاصة بمحاكمة
جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة ،واملحكمة املختصة بمحاكمة جمرمي حرب
اإلبادة يف رواندا وكذا املحكمة اخلاصة بسرياليون ،وأخريا املحكمة اخلاصة بمحاكمة
قتلة رفيق احلريري  -رئيس وزراء لبنان األسبق  -ويف كل هذه املحاكم مارس املجلس
صالحياته بموجب ميثاق األمم املتحدة وعىل وجه التحديد الفصل السابع منه.

()85

أما حمكمتا نورمربج وطوكيو

Nuremberg and Tokyo tribunals

فقد أسستا

بموجب إعالن لندن يف  ،1945/08/08ومل تؤسسا بقرار من جملس األمن بالنظر
للتوقيت الزمني هلام ،حيث املخاض الدويل لوالدة املنظمة األممية يف حينها .فيام تم
تأسيس املحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا

International criminal tribunal

 for the former Yugoslaviaسابقا بموجب قرار جملس األمن الدويل رقم ( )827يف
 25مايو  1993ملحاكمة مرتكبي االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين ،ومل
يكن النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية قد ولد بعد.
وتم تأسيس املحكمة اخلاصة برواندا ملحاكمة املسئولني عن جرائم اإلبادة وغريها
من االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين وذلك بموجب قرار جملس األمن
الدويل رقم ( )955يف  18نوفمرب  ،1994وقد استند املجلس يف إنشائها للامدتني 39
و  41من امليثاق بام يعني العمل بمقتضيات الفصل السابع ال الفصل السادس كام كان
( )85بدأت فكرة القضاء الدويل اجلنائي اخلاص مع هناية احلرب األوىل ،إذ وبحسب املادة  227من اتفاقية
فرساي لسنة  1919كان يمكن أن حياكم غيليوم الثاين إمرباطور أملانيا ،غري أن رفض هولندا تسليمه للحلفاء
املنترصين حال دون ذلك.
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منتظرا من املجلس .ورغبت الدول اإلفريقية يف أن يتم تأسيس املحكمة بموجب
معاهدة يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وليس بناء عىل قرار من جملس األمن ،من
منطلق رضورات احرتام سيادة الدول عدا وجود سوابق قانونية تتمثل باتفاق لندن يف
 8أوت /أغسطس  .1945وتم تأسيس املحكمة اخلاصة بسرياليون بموجب قرار
()86

جملس األمن الدويل رقم ( )1315يف  14أوت /أغسطس  .2000وكان ذلك
بالتفاهم مع احلكومة السرياليونية يف حينها.
كام تم تأسيس حمكمة لبنان اخلاصة بقتلة رئيس الوزراء اللبناين األسبق (رفيق
احلريري) وسواه من األشخاص للفرتة من  1أكتوبر  2004حتى  12ديسمرب 2005
بموجب قرار جملس األمن الدويل رقم ( )1664يف  24مارس  2006وباتفاق مع
احلكومة اللبنانية.
وما يالحظ عىل املحاكم اخلاصة ما ييل:
 .1كلها قد أنشئت بقرار من جملس األمن الدويل.
 .2كلها قد أعقبت النزاعات املسلحة أو االضطرابات األمنية اخلطرية التي
شهدهتا تلك البلدان.
 .3كلها هتدف إىل إعادة االعتبار لألمن والسلم الدوليني ،رغم التباين من
حيث الظروف واألحوال.
 .4كلها تأيت بناء عىل آليات تراعي احلد األدنى لسيادة الدول.
 .5كلها ممتزجة باعتبارات السياسة الدولية والتوازنات داخل املجتمع الدويل.
إن آلية تأسيس املحاكم الدولية عىل وفق الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة تعد
من بني أكثر الصالحيات أمهية وأبلغها وضوحا يف الكشف عن اخلاصيات األمنية
( )86بدر الدين حممد شبل ،مرجع سابق ،ص.286
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للقانون الدويل اجلنائي  ،International criminal lawحيث ال تقل تلك الصالحية
أمهية عن العقوبات التي يتخذها املجلس جتاه دولة أو حكومة أو أشخاص معينني أو
األمر بالتدخل عىل نحو معني.
وللعلم فإن جملس األمن يف إطار تأسيسه للمحاكم اخلاصة مل يرس عىل نسق واحد،
فهو أما أنه يتحرك بصورة آلية أو بموجب اتفاقيات ثنائية بني األمم املتحدة والدولة
املعنية كام حصل بالنسبة لسرياليون.
وعادة ما يردد جملس األمن يف قراراته اخلاصة بإنشاء تلك املحاكم مقوالت تفيد أن
اجلرائم املرتكبة تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني ،وإن إنشاء مثل تلك املحاكم
سيعيد األمن والسالم إىل موضعهام احلقيقي ،كام يساهم يف حتقيق االستقرار الداخيل
للدول التي شهدت األزمات واحلروب والنزاعات والتي سميت املحاكم اخلاصة
باسمها .أي أن املجلس يتحدث عن األمن املفقود الذي سامهت اجلرائم يف خسارته
وعن قدرة املتابعات اجلنائية عىل أن تعيده إىل نصابه.
ثانيا :اإلحالة للمحكمة اجلنائية الدولية:
يامرس جملس األمن صالحية ما يعرف باإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية .جاء
يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية

Rome Statut of international criminal

( :Courtللمحكمة أن متارس اختصاصها فيام يتعلق بجريمة مشار إليها يف املادة  5وفقا
ألحكام هذا النظام األسايس يف األحوال التالية( :ب  -إذا أحال جملس األمن مترصفا
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن
جريمة أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت).

()87

( )87املادة  13من النظام أعاله.
وجاءت الصيغة بحسب النسخة اإلنجليزية ( األصل ) عىل النحو التايل:
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واجلرائم املقصودة هي كل اجلرائم التي تدخل حتت اختصاص املحكمة بام فيها
جريمة العدوان  ،The crime of aggressionحيث حييل األمني العام لألمم املتحدة
قرار املجلس القايض باإلحالة مشفوعا باملستندات التي تعزز قراره املذكور ،كام حتال
عن طريقه املعلومات التي تقدمها املحكمة فيام بعد للمجلس .وامللفت للنظر هنا أن
()88

األمني العام ال يشكل إال حلقة وصل بني جملس األمن واملحكمة ممثلة بإحدى جهاهتا
 املدعي العام  -فدوره ال يتعدى دور املركز الربيدي الذي يشكل صلة وصل بنياملرسل واملرسل إليه دون أن تكون له صالحية ذات قيمة تذكر ،فيام كان من املالئم أن
يعطى له املزيد من االختصاص.
فام يقوم به جملس األمن ال يعد من قبيل اإلحالة باملعنى املعروف عىل الصعيد
الوطني ،بدليل أنه ال يلزم ببيان اسم املشتبه به ،ولكنه يركز عىل األرجح عىل حالة أو
حاالت معينة ،وأن املدعي العام  Prosecutorهو من يتوىل إجراءات التحري والبحث
واالهتام .عىل أن عدم إضفاء صفة اإلحالة عىل ما يقوم به املجلس ال يعني أن ممارسته
هلذا الدور جمرد من االعتبارات السياسية أو القانونية ،وهو دون شك يمس الرشعية
اإلجرائية واالستقاللية التي للمحكمة ولكنه ال يصيبها يف مقتل.
The court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 05 in
accordance with the provisions of this Statute if,
b° A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred
to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations.

( )88جاء يف املادة  1/ 17من اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملحكمة اجلنائية الدولية ( :عندما يقرر
جملس األمن مترصفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،أن حييل إىل املدعي العام عمال بالفقرة
(ب) من املادة  13من النظام األسايس حالة ارتكبت فيها عىل ما يبدو جريمة أو أكثر من اجلرائم املشار إليها يف
املادة  05من الن ظام األسايس ،حييل األمني العام عىل الفور قرار جملس األمن اخلطي إىل املدعي العام مشفوعا
باملستندات واملواد األخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار املجلس .وتتعهد املحكمة بإبقاء جملس األمن عىل
علم يف هذا الصدد ،وفقا للنظام األسايس والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وحتال تلك املعلومات عن
طريق األمني العام ).
الوثيقةA58/874 Distr .General 20 August 2004 Arabic Original English :
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وعن الصالحية التي ملجلس األمن باإلحالة يقول البعض( :املسوغ إلعطاء
املجلس هذه الصالحية بمقتىض النظام األسايس واملادة  40من الفصل السابع من
امليثاق ،يرجع إىل أن املحافظة عىل األمن والسلم الدوليني من مسؤولياته األساسية،
ولتجنب تدخل جملس األمن مستقبال يف إنشاء حماكم جنائية دولية مؤقتة كام حصل يف
يوغسالفيا السابقة ورواندا).

()89

ونحن إذ نوافق الرأي السالف عىل أن جملس األمن يتحرك وينطلق فيام يمكن أن
يسمى باإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،من منطلق حفظ األمن والسلم الدوليني
وعىل وفق الفصل السابع من امليثاق ،إال أننا ال نقر بكون ما منح للمجلس كان لغرض
منعه من تأسيس حماكم خاصة ومؤقتة وذلك لألسباب التالية:
 قيام املجلس بتأسيس حمكمة خاصة بمحاكمة قتلة (رفيق احلريري) رئيس
الوزراء اللبناين األسبق.
 إن تأسيس حماكم خارج املحكمة اجلنائية مربر باعتبارات متعددة فنية وسياسية
وقانونية.
 التسليم بالقول السالف يعني عدم الثقة بعمل جملس األمن ،أو أنه سلطة منفلتة
من عقاهلا وحتتاج إىل كبح وضبط ،يف الوقت الذي يسعى هو ذاته  -أي املجلس
 ويدعي بأنه إنام يتحرك وفق امليثاق الذي قبلت به الدول وسارت عىل وفقهلعقود من الزمن.
واألصح يف اعتقادنا أن يقال بأن تأسيس املحكمة اجلنائية الدولية International
court

 criminalقد قلص من احلاجة إىل حماكم مؤقتة ،فام دامت املحكمة موجودة

( )89يوسف حسن يوسف :املحاكم الدولية وخصائصها ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
 ،2011ص.257
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فينبغي البحث أوال يف صالحياهتا ومن ثم البحث عن البديل املناسب هلا ،عىل أن تكون
النتيجة واحدة تتمثل يف حتقيق األمن الدويل اجلنائي

Criminal international

 .Securityوليس هناك من عالقة مبارشة بني منح جملس األمن صالحية اإلحالة واحلد
من سلطته يف تأسيس املحاكم اخلاصة وهذا هو الواقع الفعيل.
ويرى البعض من الفقه أن اخلطورة تكمن يف إسقاط مبدأ الرضائية ملا يتعلق بسلطة
اإلحالة التي أعطيت ملجلس األمن بموجب املادة / 13ب من نظام روما ،حيث ال
يشرتط موافقة الدول املعنية وقبوهلا اختصاص املحكمة ،ويستدل بموقف الواليات
املتحدة األمريكية يف مؤمتر روما الدبلومايس ،حيث رأت أن من الرضوري جعل
اختصاص اإلحالة منعقدا ملجلس األمن وحده ،وهو الرأي الذي مل يكتب له الظفر.

()90

ونلخص نحن رأينا بام ييل:
 ما يقوم به جملس األمن ال يرقى إىل مستوى اإلحالة املعروفة عىل الصعيد الدويل،
فهو يشبه دور النيابة العامة يف عالقتها بقضاة التحقيق بالنسبة للقانون الداخيل.
 يكشف دور جملس األمن عن عمق العالقة بني االعتبارين األمني واجلنائي ،وقد
يكون التقارب بينهام هو ما يدفع باجتاه تدخل جملس األمن يف عمل املحكمة عىل
النحو الذي تضمنه نظام روما ،وما يمكن أن يامرس خارجا عنه استنادا إىل ميثاق
األمم املتحدة ذاته.
 يدلل تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية عن عدم الثقة بالدول وحكوماهتا،
ويكشف عن قيمة الدور الذي يلعبه املجلس حني ال يكون هناك من الدول من
حيرص أو يملك القدرة عىل حتريك الدعوى اجلنائية ضد معلوم أو جمهول من
األشخاص.
( )90يوسف حسن يوسف ،مرجع سابق ،ص.258 - 257
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 اخلطورة فيام يقوم به جملس األمن تكمن يف ازدواجية التعامل مع القضايا املختلفة
وخضوع املسائل القانونية والرشعية لالعتبارات السياسية بام حيول دون حتقيق
العدالة الدولية .إذ يقال أن سلطة جملس األمن تدعم مبدأ عاملية االختصاص
اجلنائي وتعطي ملبدأ تكاملية االختصاص فاعلية وقيمة ،غري أن اخللل يكمن يف
التوجه االنتقائي هلذا املجلس وتغليب مصالح أعضائه الدائمني عىل سواها.

()91

 إذا كان عمل جملس األمن ال يساير متطلبات العدالة إال أنه يتامها مع االعتبارات
األمنية ،وما يقوم به املجلس دفاعا عن مصالح أعضائه الدائمني وحلفائهم قد
يستقيم مع كل االعتبارات األخرى إال اجلنائية منها.

الفرع الثاين:
تأجيل إجراءات املحاكمة
جاء يف نظام روما للمحكمة اجلنائية

الدولية Rome Statut of international

( :criminal courtال جيوز البدء أو امليض يف حتقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام
األسايس ملدة اثني عرش شهرا ،بناء عىل طلب من جملس األمن إىل املحكمة هبذا املعنى،
يتضمنه قرار يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالرشوط ذاهتا).

()92

فهذا النص امللفت للنظر يعكس مدى تدخل جملس األمن بشؤون املحكمة اجلنائية
الدولية .واحلقيقة أن منع السري يف اإلجراءات القضائية وبغض النظر عن املرحلة التي
بلغتها الدعوى يفرتض أن يأيت حلفظ األمن والسلم الدوليني ،وذلك عندما تشكل
( )91كزافييه فيليب ،مبادئ االختصاص العاملي والتكامل ،مرجع سابق ،ص.103
(92)Article 16: No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under
this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under
Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect, that
request may be renewed by the Council under the same conditions.
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املتابعة اجلنائية عبئا أو عائقا أمام بلوغ اهلدف املتمثل باستتباب األمن وإحالل السلم،
أو لداعي التقدم أو إغراء طرف للدخول يف مفاوضات أو وقف عمليات خطرية يمكن
أن تندلع إثر املتابعة القضائية.
واملدة البالغة  12شهر تبدأ عىل األرجح من تاريخ صدور قرار جملس األمن،
واخلطورة التي حيملها نص املادة  16من نظام روما ال تكمن يف التعطيل املؤقت
الختصاص املحكمة من قبل جهة يغلب عليها الطابع السيايس التنفيذي وحسب ،بل
ويف فتح املجال واسعا أمام املجلس ليترصف وفق اعتبارات خمتلفة .جاء يف ذات املادة
السالفة( :وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالرشوط ذاهتا) .بام يعني بقاء القيد
املفروض إىل أجل غري مسمى بحسب االعتبارات والظروف ،وكل ذلك وسواه قد
يؤذي العدالة الدولية اجلنائية.
لقد رسمت نصوص االتفاق بني األمم املتحدة واملحكمة اجلنائية الدولية
اإلجراءات التي تتبع عندما يريد جملس األمن أن يقرر عدم املتابعة ،حيث جاء يف الفقرة
( )02من املادة  17من االتفاق املذكور( :عندما يصدر جملس األمن بموجب الفصل
السابع من امليثاق قرارا يطلب فيه من املحكمة ،عمال باملادة  16من النظام األسايس
عدم البدء أو امليض يف أي حتقيق أو حماكمة ،حييل األمني العام هذا الطلب عىل الفور
إىل رئيس املحكمة ومدعيها العام ،وختطر املحكمة جملس األمن عن طريق األمني العام
بتلقيها ذلك الطلب ،كام ختطر جملس األمن حسب االقتضاء وعن طريق األمني العام،
بام تكون قد اختذته من إجراءات يف هذا الصدد).
وما ينبغي قوله هنا نلخصه بام ييل:
 ليس لألمني العام لألمم املتحدة من دور ملموس وحقيقي ،فهو جمرد صلة
وصل بني املجلس واملحكمة.
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 ما يقرره جملس األمن يتمتع بدرجة عالية من اإللزامية ،وهو عىل ما نعتقد
 وبظهر حقيقة من النصوص ذات الشأن  -يعد ملزما للمحكمة ،التستطيع احليدة عنه أو خمالفته.
 إلزامية قرار جملس األمن تنبع من كونه احلارس األمني لألمن والسلم
الدوليني ،وذلك عىل األقل ما يتم االحتجاج به يف مواجهة األصوات التي
ال يستهان هبا والتي تشكك بصدقه ومصداقيته.
 إن استخدام كلمة (طلب) ومشتقاهتا قد ال ينسجم مع القوة واإللزام لكل
ما يصدر عن جملس األمن يظهرها عندما يقرر تعطيل اختصاص املحكمة،
فيقدم األمن عىل العدالة يف مشهد يثري استغراب الكثري من املراقبني لعمل
هذا املجلس.
لقد صدر عن جملس األمن الدويل بشأن املادة  16من نظام روما القرار رقم 1422
يف  ،2002/07/12ومما جاء فيه -1( :يطلب  -أي جملس األمن  -اتساقا مع أحكام
املادة  16من نظام روما األسايس أن متتنع املحكمة اجلنائية الدولية ملدة  12شهرا اعتبارا
من  1متوز  /يوليو  2002عن بدء أو مبارشة أية إجراءات حتقيق أو املقاضاة يف حالة
إثارة أي قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسامهة
ليست طرفا يف نظام روما األسايس ،فيام يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات
التي تنشئها األمم املتحدة أو تأذن هبا إال إذا قرر جملس األمن ما خيالف ذلك) .كام صدر
القرار رقم  1487يف  ،2003/06/17وقد تقدمت الواليات املتحدة األمريكية يف
 2004/05/19بمرشوع قرار لتمديد العمل بالقرار السالف ملدة عام ولكن مل تفلح
اجلهود األمريكية فبقي حربا عىل ورق ،حيث تغريت األولويات بسبب تدخل
الواليات املتحدة يف العراق وما أعقب ذلك من إخفاقات أمنية.

()93

(93) S/RES/1422- 2002. S/RES/1487- 2003. http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.
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وال يوجد نص يف نظام روما تعرض لالنتقاد كنص املادة  16منه ،ويمكن تلخيص
بعض أوجه ذلك االنتقاد:

()94

 يكرس تدخل جملس األمن االعتبارات السياسية وحيول دون حتقيق الردعالعام والردع اخلاص والعدالة اجلنائية.

 -عدم تدخل جملس األمن يف عمل حمكمة العدل الدولية وتدخله يف عمل

املحكمة اجلنائية الدولية غري مفهوم من وجهة املقارنة بني عمل املحكمتني.

 تدخل املجلس جيعل من العدالة واألمن والسلم الدوليني أهدافا متناقضةمع بعضها البعض.

 تدخل جملس األمن يكرس التوجه الداعي إىل تسييس العدالة اجلنائية.وال يستطيع جملس األمن أن يرجئ املتابعة دون أن يتحقق من وقوع أفعال تشكل
هتديدا للسلم واألمن الدوليني ،وبالتايل فإذا انتفت تلك األفعال ال يبقى من معنى
لتدخل املجلس يف هذا الصدد ،وينبغي أال ننسى بأن ما يقوم به املجلس يتسم بالطابع
االستثنائي ،وما لألخري من متطلبات ،حيث حظر القياس ومنع التوسع يف التفسري.
ويمكن عىل سبيل املقاربة التنويه إىل ما يف بعض الترشيعات الداخلية كالقانون
العراقي حيث أعطى االدعاء العام صالحية الطلب إىل القضاء األعىل بناء عىل إذن من
للمزيد حول القرارين :يوسف حسن يوسف ،مرجع سابق ،ص.264 - 263
( )94انظر  :رشيف سيد كامل :اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004 ،
ص . 122حممود رشيف بسيوين :املحكمة اجلنائية الدولية ،مطابع روز اليوسف اجلديدة ،القاهرة،2002 ،
ص.70.
" Leclercq (Aurelie): " La cour pénale Internationale: Le problème de son Independence
mémoire du DEA en Défense nationale et sécurité européenne, Faculté des sciences juridiques
politiquées et sociales de Lille 2. France 2000.p.76.
'Willemarck (Luc): " La cour pénale Internationale partagée entre les exigences de l
indépendance judiciaire, de la souveraineté des Etats et du maintien de la paix " R.I.D.P vol73,
2002.p.20.

هشام قوا سمية ،مرجع سابق ،ص.228 - 227
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وزير العدل ،وقد تراجع املرشع هناك بعد العام  2003وما حصل من تغيري ليحرص
الصالحية بني رئيس االدعاء العام وحمكمة التمييز االحتادية ،علام أن التقدير مرتوك
لألخرية ومدة الوقف ال تزيد عىل  03سنوات أو بصفة هنائية .وهذا الرتاجع يؤرش
()95

إىل الرغبة يف جعل الوقف قضائيا ال تنفيذيا كام هو احلال بالنسبة لنظام روما ،ومن
املفروض أن يكون القضاء الدويل مثاال للقضاء الوطني.
عىل أن املقاربة بني نص املادة  16من نظام روما وما جاءت به بعض الترشيعات
الوطنية قد ال تكون جمدية ،السيام إذا ما علمنا أن تفسري النص الدويل يف الواقع قد
اختذ بعدا آخر متثل يف طلب الواليات املتحدة األمريكية إىل جملس األمن يف  19ديسمرب
 /كانون األول  2002منح احلصانة ملدة عام جلنودها العاملني ضمن مهامت حفظ
السالم يف البلقان ،لضامن عدم خضوعهم الختصاص املحكمة اجلنائية الدولية.

()96

وقد تعرض جملس الدولة البلجيكي للامدة  16من نظام روما أثناء عرض النظام
املذكور عىل أنظاره قبل املصادقة عليه ،وأبدى املجلس مالحظاته عىل النص املذكور،
معتربا أن صالحية جملس األمن هبذا الشأن ختل بمبدأ استقالل القضاء ،وأن تدخل هيئة
غري قضائية ملنع السلطات القضائية الوطنية من التحقيق يف القضايا أو مقاضاهتا خيل باملبدأ
املذكور ،وقد يعرض املدعي العام لإلحراج السيام ما يتعلق بجمع األدلة ،كام يعرض
للخطر حق املتهم يف أن حياكم خالل مدة معقولة .فيام أكدت احلكومة البلجيكية يف
مذكرهتا بشأن مرشوع قانون التصديق عىل النظام عىل أن صالحية جملس األمن وفق املادة
( )95انظر املادتني  200 ،199من قانون أصول املحاكامت اجلزائية العراقي رقم ( )23لسنة .1971
( )96يقال بأن السبب وراء قبول هذا التعطيل هو أن اختاذ القرار داخل جملس األمن بشأنه ال يكون إال بعد أن
تصوت  09دول من أعضائه ،وأال تستخدم دولة من الدول الدائمة العضوية حق النقض ( الفيتو) .يوسف
حسن يوسف ،مرجع سابق ،ص .260بمعنى أننا أمام فيتو من نوع آخر متلك بعض الدول عنده ما يوازي
الفيتو املعروف للدول الدائمة العضوية.
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 16ينبغي أال تعيق السلطات الوطنية يف أن تتخذ ما تراه من إجراءات.

()97

واحلقيقة أن النقاش عىل الصورة السالفة وإن كان ينطلق من اعتبارات السيادة
الوطنية والعدالة اجلنائية إال أنه ينعكس بصورة أو أخرى عىل األمن الدويل اجلنائي،
ويظهر من خالله أن حكومات الدول وهيئاهتا حريصة عىل العدالة اجلنائية بالدرجة
األوىل فيام حيرص جملس األمن عىل وفق ما منحته إياه املادة  16من النظام عىل األمن
الدويل الذي قد تغيب عنه االعتبارات اجلنائية.
وذهب جملس الشيوخ الفرنيس"  "Sénat Françaisإىل أبعد من ذلك بخصوص املادة
 16من نظام روما ،حني تطرق إىل إمكانية إخطار املحكمة الدولية من قبل دولة ما ضد
دولة أخرى ،بام قد يشكل موقفا متأزما ينذر باندالع

حرب Déboucher sur une

 ،guerreالسيام حيث يتعلق األمر باالختصاصات املمنوحة للمجلس وفق النص
أعاله ،بام يف ذلك إدراج إجراء يتعلق بعدم عرقلة جهود املجلس الرامية إىل وضع حد
للنزاع Conflit

الذي قد نشب .وإعامل املادة  16يأيت للوقاية من كل ما سلف ،وذلك

باستباق نزاع كبري يمكن أن حيدث من جراء إخطار املحكمة الدولية عىل النحو
السالف ،إذ تربز أمهية تدخل جملس األمن Conseil de sécurité

يف اإلجراءات اجلارية

أمامها ،وذلك جتاوزا ملا توقعه أغلب الدول األطراف La plupart des états partes

يف

نظام املحكمة الدولية.

()98

إن ما سلف يظهر وعىل نحو جيل وواضح عالقة األمن باملسائل اجلنائية .ونرى من
جهتنا أن فهم نص املادة  16من نظام روما عىل وفق السياق السابق سوف يعزز من

(97) Avis du Conseil d' état, 21 avril 1999, Document parlementaire 2-329 (1999/2000), p 7.
https://www.icrc.org/en/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/internationalcriminal-court
(98) Elodie Dulac: “Le rôle du conseil de sécurité dans la procédure devant la cour pénale
Internationale ", Mémoire de DEA en droit international ET organisations Internationale,
université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 1999/2000, p 66-67.
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قيمته يف حفظ األمن والسلم الدوليني ،وجيعل منه حال ملشاكل أمنية كبرية عندما يكون
منع املتابعة أوىل من االستمرار فيها يف ظروف أقل ما يمكن وصفها باملعقدة واخلطرية
للغاية .ولكن ما سلف ال حيقق ذاتية القانون الدويل اجلنائي واستقالله وال يمكن قبوله
إال من باب االستثناء.
ونلخص رأينا بشأن املادة  16من نظام روما بام ييل:
 لقد جاء تعطيل دور املحكمة اجلنائية الدولية عىل وفق تفسري واسع لنص املادة
 16من نظام روما ،فكان ينبغي أن يتم حرص نطاقه ملا بعد اختاذ اإلجراءات ال
جعله أداة مانعة من املتابعة.
 السامح بارتكاب أفعال يف املستقبل أو ضامن عدم مالحقة من يرتكبها ال خيدم
العدالة اجلنائية.
 مربر حفظ األمن والسلم الدوليني حمل تشكيك من جهة البعض من الفقه
الدويل اجلنائي ،حيث وصف تطبيق املادة  16من النظام بكونه عبارة عن إعامل
للقياس واالحتامل والتصور والتكييف املصطنع بصورة مبالغ فيها إىل حد
بعيد.

()99

 تعطيل القضاء الدويل بمقولة حفظ األمن والسلم الدوليني معادلة يصعب
حلها يف وقتنا احلايل ،فالقضاء املذكور الزال يف مرحلة املخاض ،والسامح
بارتكاب اجلرائم باسم السلم واألمن الدوليني متصور وقائم ،وضامن حرية
أكرب لبلوغ تلك األهداف حجة نجد هلا من ينارصها.
إن التوفيق بني صالحية جملس األمن واهليئة القضائية لتحقيق األمن والسلم
الدوليني صعب للغاية ،فاختصاص املجلس أصيل لتحقيق تلك الغايات ،وال يوجد
( )99انظر يف هذه النقطة :يوسف حسن يوسف ،مرجع سابق ،ص.262
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ما يؤرش حقيقة إىل أن املحكمة اجلنائية الدولية يمكن أن متارس دورا رقابيا يرقى إىل
مستوى تقييم ما انتهى إليه املجلس هبذا الشأن أو أن نظام روما قيد صالحيات املجلس
كام يرى البعض من الفقه.

()100

لقد حتول احلال من الوقاية من اجلرائم إىل حيث الوقاية

من املالحقة والتحصني ضدها ،وكل ذلك باسم احلفاظ عىل األمن والسلم الدوليني،
والسؤال الذي يثار هنا مفاده :هل من عالقة للقضاء بأفعال مل تقع بعد؟
الشك يف أن التعطيل املذكور يدلل عىل غلبة األمن الدويل عىل األمن الدويل
اجلنائي ،فاألخري ال يمكن أن يتحقق بمنع املالحقة ،ونعتقد أن إعادة االعتبار لألمن
اجلنائي سيساهم إىل حد بعيد يف تقدم أدوات القانون الدويل اجلنائي ،وال يستبعد
الرتاجع عن الكثري من املضامني الغريبة يف املستقبل.
ويصف البعض الصالحية التي ملجلس األمن عىل حسب املادة  16من نظام روما
بالسلطة اخلطرية ،ويرى أن ما خيفف من اآلثار اجلانبية لتلك السلطة أن ما يصدر عن
املجلس املذكور استنادا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ال إىل اجلرائم الدولية
ذاهتا ،كام أن التعليق يصدر يف صورة قرار عن املجلس ال يف شكل ترصيح يصدر عن
رئيسه ،عدا آليات صدور القرار وحق االعرتاض عليه.

()101

ونرى أن النقاش جيب أال

يقترص عىل مصدر السلطات وآليات العمل ،بل ينبغي أن يتعدى إىل حيث مالءمة
االختصاص املمنوح واملسموح به للقضايا اجلنائية ،والقدر الذي خيدم فيه تدخل
جملس األمن قضية األمن الدويل اجلنائي.

( )100حممود رشيف بسيوين ،مرجع سابق ،ص.198
( )101عيل عبد القادر القهوجي ،مرجع سابق ،ص.345
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املطلب الثاين:
تقييم دور جملس األمن عىل الصعيد اجلنائي
سبق لنا التعرض إىل األدوار اجلنائية التي ملجلس األمن الدويل ،والتي متيزت
بالتنوع واألمهية االستثنائية ،وهي وإن كانت ال ترقى إىل مستوى البديل احلقيقي ملا
يقوم به القضاء الدويل اجلنائي إال أهنا يمكن أن تقيد أو تعطل عمله ،فاملجلس يشارك
يف صنع كل أنامط األمن ،وتدخله هذا ال خيالف القواعد القانونية املعمول هبا ولكنه
قد يتقاطع مع املبادئ اجلنائية .سنحاول هنا وضع ما سبق التعرض له يف ميزان احلقيقة،
وذلك بالنظر لألمهية التي يرتكها تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية من منطلق
حفاظه عىل األمن والسلم الدوليني.

الفرع األول:
تنوع الصالحيات اجلنائية ملجلس األمن
إن ما قام ويقوم به جملس األمن ينطلق فيه من مسلمة واحدة تتمثل يف مسؤوليته يف
احلفاظ عىل األمن والسلم الدوليني ،فاملجلس املذكور هو اجلهة الوحيدة املعنية باألمن
الدويل ،حتى لقد قيل بأن االستثناء الوحيد الذي يرد عىل سلطاته املطلقة يف هذا الشأن
هو ممارسة حق الدفاع الرشعي طبقا للامدة  51من ميثاق األمم املتحدة.

()102

وأفعال

الدفاع الرشعي التي تأتيها الدول املعرضة للعدوان مربرة من الوجهة اجلنائية،
ورسعان ما يستعيد املجلس صالحياته ليتحكم يف زمام األمور ،فاالستثناء املتعلق
بحق الدفاع ينبغي عدم التوسع فيه وقد أملته االعتبارات العملية للحفاظ عىل السلم
واألمن الدوليني جتاه العدوان الذي تتعرض له الدولة أو هتدد به.
( )102حممود خلف ،مرجع سابق ،ص.105
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إن الصالحيات التي ملجلس األمن الدويل ذات الصلة باجلوانب اجلنائية متعددة
وتثري كثريا من اللغط ،فهو حني يؤسس حمكمة عىل الصعيد الدويل يالمس مبدأ
الرشعية الدولية اجلنائية ،وعمله كاشف ال منشئ للجرائم.
إذن فهل من املناسب أن يقوم جملس األمن بإنشاء جهات قضائية دولية ذات طابع
جنائي؟
تبدو اإلجابة عىل هذا السؤال مرتبطة باعتبارات كثرية ،فاملجلس يتعكز عىل ميثاق
األمم املتحدة ،وهو احلامي للسلم واألمن الدوليني ،وحتت هذا العنوان العريض نرى
ونتصور مسائل كثرية ،وقبل أن نحسم األمر عىل نحو أو آخر نحتاج إىل إجراء مقاربة
بني ما حيصل عىل املستوى الداخيل وما يقع عىل الصعيد الدويل .فجهات القضاء
الوطني حتى ذات الطبيعة اجلنائية يمكن أن يوكل تأسيسها إىل السلطة التنفيذية بالرغم
من احلديث عن الفصل بني السلطات ،وأن ضامن املحاكمة العادلة ال يتأثر كثريا بقيام
جهة تنفيذية بتأسيس قضاء جنائي عادي .ولكن األمر سيختلف بعض اليشء عند
تأسيس قضاء استثنائي أو خاص ،وذلك للخشية من أال تتوافر ضامنات املحاكمة
العادلة .وتأسيس القضاء اخلاص مربر باعتبارات خمتلفة ،ويعكس يف جانب منه عدم
كفاية القضاء الدائم يف حتقيق األهداف املرجوة ويف مقدمتها األمن ،فلقد أنتج املجتمع
الدويل مؤسسة قضائية  -املحكمة اجلنائية الدولية  -منقوصة ال تغني عن القضاء
اخلاص ،ومل تقدم لقضايا األمن والعدالة ما يستحقانه.
وجملس األمن حني يتدخل يف إحالة متهمني عىل املدعي العام  Prosecutorللمحكمة
اجلنائية الدولية ،ال جيزم بارتكاهبم للجرائم ،وال حترك الدعوى اجلنائية ضدهم ملجرد
اإلحالة ،فهو يقوم بذلك من منطلق املعلومات التي يملكها والتي تؤرش إىل ارتكاب
شخص أو جمموعة أشخاص جلرائم دولية ،وبالتايل فإن دوره ليس قضائيا إذ يمكن
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وصفه بالعديل ،فهو يشبه إىل حد بعيد ما يقوم به وزير العدل عىل الصعيد الداخيل حني
خيطر الوزير املذكور النيابة العامة بام يراه الزما من أفعال أو وقائع.

()103

ولقد شاع خطأ

بأن جملس األمن حييل األشخاص املتهمني عىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
ولكن ومن جهة أخرى ال يمكن نكران التأثري الكبري للمجلس عىل عمل املدعي العام
للمحكمة ،عدا االعتبارات الكثرية التي تطبع عمله حيث ازدواجية املعايري .ولعل
املثال الصارخ عىل ذلك عدم حتركه جتاه جمرمي احلرب اإلرسائيليني ،وهذا الواقع حمل
انتقاد الفقه القانوين ،ويؤرش إىل أن األمن الدويل اجلنائي منقوص ،وأن العدالة الدولية
اجلنائية عىل املحك.

()104

ويقال بأن جملس األمن بحكم كونه هيئة سياسية ال قانونية يستغل سلطاته للتشهري
ببعض الشخصيات ،عىل غرار ما حصل بالنسبة للرئيس السوداين (عمر حسن أمحد
البشري) .كام أن إدعاء الدول الدائمة العضوية بكوهنا احلامية للعدالة اجلنائية يكذبه
رفض انضاممها لنظام املحكمة ،عدا كون جملس األمن يعمل وفق مبدأ ازدواجية
األسس واملعايري ،حيث يعد احلامي للمامرسات اإلرسائيلية ،فيام يتحرك جتاه قضايا
أقل شأنا ،عدا الغموض الذي يشوب نظام روما الذي يعطي مكنة اإلحالة إىل املحكمة
ملجلس األمن.

()105

( )103جاء يف املادة  30من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري رقم  155 - 66الصادر يف  8جوان 1966
ما ييل ( :يسوغ لوزير العدل أن خيطر النائب العام باجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات .كام يسوغ له فضال عن
ذلك أن يكلفه بأن يبارش أو يعهد بمبارشة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصة بام يراه مالئام من طلبات
كتابية ).
( )104ملزيد :داود خري اهلل :املحاكم اجلنائية الدولية وجتاوزات جملس األمن ،جملة املستقبل العريب ،العدد 367
سبتمرب  ،2009مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ص.40 - 39
( )105بوغانم أمحد :الرقابة الدولية عىل تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،األمل للطباعة والنرش والتوزيع ،تيزي
وزو ،اجلزائر ،2013 ،ص.168 - 167
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

65

[السنة الثانية والثالثون]

541

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 8

[نحو تكريس البعد األمني للقانون الدويل اجلنائي]

وللطرح السالف ما يربره ،ولكن ويف ذات الوقت نجد أن جملس األمن ال يفرط يف
اإلحالة ،فهو مل يستخدم تلك الصالحية إال ملا يتعلق بقضية دارفور يف السودان ،حيث
أصدر القرار رقم ( )1593يف  31مارس /آذار  .2005وعدم انضامم دول دائمة
العضوية لنظام روما ال يشكل حجة قانونية مقنعة بقدر ما يمثل نوعا من اإلحراج
الدبلومايس ،فالنظام األسايس للمحكمة ال جيربها عىل االنضامم ،واعتبارات عدم
انضامم كل منها خمتلف عن األخرى ،فالصني  -مثال  -دولة ليست ديمقراطية ولدهيا
سجل حافل بانتهاكات حقوق اإلنسان ،فيام الواليات املتحدة هلا مصالح واسعة يف
العامل وتتحرك بفاعلية وال تريد أن يكون االنضامم لنظام املحكمة عقبة أمام طموحاهتا
التي ال تعرف احلدود .أما ازدواجية املعايري فهي حقيقة واقعة عززها ضعف سياسات
دولنا وعدم استثامرها للفرص املتاحة بام يف ذلك احلقوقية منها.
ورغم أن املفاضلة بني اختصاصات جملس األمن ذات الطابع اجلنائي قد ال جتدي
نفعا ،فإن تعطيل دور املحكمة اجلنائية الدولية يبقى أغرب ما فيها ،فإذا كان تأسيس
املحاكم اخلاصة واإلحالة خيدمان قضية األمن الدويل ويرضان بالرشعية والعدالة
الدوليتني ،فإن التعطيل قد يرض باألمن املذكور ذاته عندما يفقده ميزة التوازن مع القيم
واملبادئ األخرى وال يستبعد أن يقطع صلة الوصل التي له هبا ،فتلك الصالحية جتعل
األمن الدويل بمعناه العام بديال لألمن اجلنائي ،وهي وإن كانت استثناء عىل األصل
العام للقضاء الدويل اجلنائي إال أنه استثناء بقيمة وقوة األصل.
إن مقولة (أن العدالة هي مربر وجود املحاكم الدولية والسلم العاملي مربر وجود
جملس األمن الدويل).

()106

تؤرش إىل أن املجلس املذكور يتدخل يف القضايا اجلنائية باسم

( )106مانع مجال عبد النارص :دور جملس األمن يف جمال محاية حقوق اإلنسان كمظهر حلفظ األمن والسلم
الدوليني ،ورشة عمل حول املحكمة اخلاصة بلبنان ،اهليئة العلمية لنرش الثقافة القانونية يف العامل العريب ،لبنان:
http://legalarabforum.com/ar/node/299
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السلم واألمن الدوليني ويرتك مسألة العدالة للقضاء ،وهذه القسمة بحاجة إىل املزيد
من القراءة ،فاألمر أقرب إىل تداخل األدوار منه لتقاسمها.
لقد قيل بأن جملس األمن  Security Councilيصنع قانونه بنفسه باملوازاة مع ميثاق
األمم املتحدة وما يتصل به أو أنه القانون ذاته،

()107

ويبقى هذا الطرح جمرد استنتاج لو

صح بالنسبة للمسائل الدولية اجلنائية فسوف جيعل من القانون الدويل اجلنائي ال
خيتلف عن سواه من فروع القانون الدويل األخرى ،وتصبح الرشعية اجلنائية مرتبطة
ال بالعدالة اجلنائية بل باألمن والسلم الدوليني ،وبام أن املجلس يملك كل ما يرتبط
هبام فإن له التدخل يف املسائل اجلنائية بقدر حفظ تلك األهداف التي ال يمكن أن يزامحه
فيها أي جهاز ولو تعلق األمر بالقضاء الدويل اجلنائي.

الفرع الثاين:
الصالحيات اجلنائية ملجلس األمن يف ظل الظروف الدولية القائمة
رغم كل املآخذ التي تسجل عىل صالحيات جملس األمن ،فينبغي أال يغيب عن
البال أن ما يملكه من أدوات جنائية يمكن استثامره يف ظرف ما لصالح القانون الدويل
اجلنائي ،بام يزيد من قيمته بني فروع القانون األخرى عىل الصعيد الدويل ،ويدعم دوره
يف احلفاظ عىل السلم واألمن العامليني ،وهذه وال شك فرصة هلذا القانون ألن يتقدم
بمساعي وجهود هذا املجلس رغم اخللل الذي يشوب آليات عمله ونوايا أعضائه
الدائمني .ويبقى اخلوف عىل مصري هذا الفرع القانوين قائام ،فكل أوجه وصور النقد
التي نالت من جملس األمن سوف تطال القانون الدويل اجلنائي ومؤسساته املختلفة.

)107( Mohammed Bidjaoui: The New world order and the Security Council: Testing the
legality of its acts, martinus nijhoff publishers Dordrecht, Boston, London, 1994, p11.

بوعزة عبد اهلادي ،مرجع سابق ،ص.229
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إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل أن انتامء دولة مثل الواليات املتحدة األمريكية
التي متلك حق النقض (الفيتو) إىل نظام املحكمة سيعزز من دور القضاء الدويل ويدعم
األمن والسلم الدوليني؟ وهل أن انتامءها سيستقيم مع دورها املهيمن عىل األمم
املتحدة؟ نعتقد أن اإلجابة مرتبطة باعتبارات عديدة ،وأن احلل يكمن يف إصالح ميثاق
األمم املتحدة وتبعا له نظام املحكمة ،ال يف البحث يف االنتامء للنظام املذكور من عدمه.
إن تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية يستند عىل مبادئ وقواعد وأصول القانون
الدويل الذي منحه صالحيات صمدت لعقود أمام كل التبدل والتغري الذي أصاب
العامل ،ولقد استغل املجلس صالحياته للهيمنة يف كل االجتاهات ،ولعل أفضل من
دعم مواقفه مها األمن والسلم الدوليني ،فهذه املفاهيم اهلالمية يمكن أن تفرس يف كل
زمان ومكان عىل نحو ما يرتاوح بني الثبات والتغري النسبي أو التام.
إن صالحية جملس األمن الدويل ذات البعد اجلنائي سواء وصفت بكوهنا تنفيذية أو
عدلية أو قضائية للحفاظ عىل األمن والسلم الدوليان ،تبقى رغم ما فيها من إجيابيات
حمل تساؤل وريبة ،فالقانون الدويل اجلنائي ال حيتمل كل ما يف القانون الدويل العام
وسواه من الفروع القانونية املشتقة ،وتعطيل العدالة اجلنائية بالفيتو  Vetoوسواه – عىل
سبيل املثال  -ال يستقيم باملطلق مع املبادئ التي تقوم عليها تلك العدالة.
إن ما يقوم به جملس األمن ال ينسجم بالرضورة مع املبادئ التي قام عليها نظام
املحكمة اجلنائية الدولية

Statut of international criminal court

 ،Romeفقد تم

التأكيد يف ديباجته عىل أن املحكمة مستقلة وذات عالقة بمنظومة األمم املتحدة ،كام أن
النظام قد أقر بتمتع املحكمة بالشخصية القانونية الدولية ،عدا أهليتها القانونية لتتمكن
من ممارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها ،وأقر واضع النظام بكون العالقة بني األمم
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املتحدة واملحكمة حتدد بموجب اتفاق.

()108

واالتفاق صدر بقرار عن اجلمعية العامة

لألمم املتحدة ومل يفعل واضعه أكثر من جتسيد وتكريس ما جاء يف نظام روما ،حيث
()109

يالحظ الفارق بني مبدأ االستقالل واملتجسد يف االعرتاف بالشخصية القانونية
للمحكمة من جهة وبني قدرهتا عىل أن تقف باملوازاة مع اهليئة األممية وسواها من
املنتظامت الدولية من جهة أخرى .وال يمكن تربير كل ما سلف إال بحجة احلفاظ عىل
السلم واألمن الدوليني ،وما يقوم به املجلس حيسب عىل االستثناء ولكنه استثناء خطري
وتعلوه مسحة التحكم إىل احلد الذي تصل فيه األمور إىل شل صالحية القضاء الدويل
وتقييده.
إن السؤال الذي يمكن طرحه هنا مفاده :هل أن احلفاظ عىل األمن الدويل يستأهل
أن يضحى من أجله باستقاللية القضاء الدويل؟
تبدو اإلجابة حمرية ،فلألمن قيمة عظمى ودرجة ومنزلة ال يستهان هبا والعامل بحاجة
إىل جهود جملس األمن ،واالعرتاض ينصب عىل الكيفية التي يعمل هبا هذا املجلس،
السيام حني يراد تربير أفعال جمرمة ،أو يكون املانع من حتقيق العدالة ليس احلفاظ عىل
األمن بالدرجة األوىل بل صيانة املصالح الضيقة أو احلفاظ عىل الكربياء املزعوم ،وبام
يتناقض والفهم احلقيقي للمبادئ التي أسست عليها األمم املتحدة واملحكمة الدولية
والعدالة املنشودة.
لقد قيل إن تدخل جملس األمن يف حفظ حقوق اإلنسان  Human Rightsوالذي
يكاد أن يتطابق مع دوره يف التدخل يف حقل املسؤولية اجلنائية عىل الصعيد الدويل جيد
أساسه يف القانون الدويل اجلنائي ومرشوع مسؤولية الدول وبعض االتفاقيات التي
( )108املادتان  1/4و  2من النظام .وهناك العديد من النصوص التي تؤرش إىل استقاللية املحكمة كاملادة 13
وما بعدها واملادة  119منه.
(109) A58/874 Distr .General 20 August 2004 Arabic Original English
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جترم انتهاكات حقوق اإلنسان ،وكذا املامرسات السابقة ألجهزة األمم املتحدة التي
ربطت بني انتهاك قيم مجاعية معينة بمفهوم السلم الدويل بحسب املادة  39من ميثاق
األمم املتحدة ،عدا ممارسات جملس األمن بعد احلرب الباردة والتي مل يعارضها أحد
من أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

()110

ونعتقد بأنه ال يمكن التمييز يف ظل النص السالف وعموم الفصل السابع من امليثاق
بني كل من السلم واألمن الدوليني .والذي يستحق الذكر هنا أن حقوق اإلنسان تصح
كمربر هام لتدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية ،بام يضفي عىل القانون الدويل اجلنائي
الطابع األمني الواضح ،بل أن القانون املذكور يتطلب يف ظل الظروف الراهنة للمجتمع
الدويل بقاء الدور املؤثر والفعال ملجلس األمن يف ضوء غياب البدائل املناسبة ،وذلك
لضامن اإلبقاء عىل خواصه األمنية .فمجلس األمن يمثل القوة الوحيدة املؤثرة يف العامل،
وما حيتاج إليه عاملنا ربام ليس االستبعاد الكيل لدور املجلس حتى بالنسبة لبعض اجلوانب
اجلنائية بل حتقيق التوازن بني األمن والسلم من جهة والعدالة اجلنائية من جهة أخرى
بوصفها قيام وغايات ال غنى للمجتمع الدويل عن أي منها.
وللتذكري فإن عالقة األمن بالقانون من الوجهة الفلسفية أقدم وأبعد من عالقة
القانون بالعدالة ،واختالف الدول واألنظمة احلاكمة فيها حول أولويات األمن
والعدالة  -عىل سبيل املثال  -جيعل من العسري التصديق بوجود توافق حول آليات
وأهداف القانون الدويل اجلنائي ،فاختالف فلسفة احلكم داخل الدول املؤلفة
للمجتمع الدويل تنعكس بصورة أو أخرى عىل السياسة الدولية وعىل ديناميكية
وفاعلية التعامل مع القواعد الدولية اجلنائية.

( )110عمران عبد السالم الصفراين ،مرجع سابق ،ص.572
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اخلامتة
من خالل ما سلف طرحه تبني لنا أن األمن الدويلInternational Security

والذي

كثريا ما يقرن بالسلم له دالالت عديدة ومفاهيم خمتلفة ،وأن األمن يف إطار القانون
الدويل اجلنائي مل حيظ باهتامم متميز ،فمن خالل األمن املذكور يمكن فهم هذا الفرع
القانوين وعن طريقه نثبت استقالليته وذاتيته ،وال يمكن جتاهل الطبيعة واخلاصية التي
متيزه ،فهو يسعى إىل أهداف ختدم املجتمع الدويل بأرسه ،وما يقدمه عبارة عن مسامهة
يف حتقيق األمن الدويل بمعناه العام.
إن القانون الدويل اجلنائي  International criminal lawال يقل عن القانون الداخيل
يف درجة اهتاممه باألمن اجلنائي  Criminal Securityرغم الفارق بني القانونني ،وال
يمكن للقانون املذكور أن يتخىل عن األمن لصالح القيم الدولية األخرى ،وكل ذلك
ال يشكل عيبا أو منقصة بقدر ما يتالءم مع واقع املجتمع الدويل واحلاجة امللحة إىل
األمن بكل أشكاله بام يف ذلك األمن الدويل اجلنائي الذي نتوقع له املزيد من االهتامم
عىل كافة األصعدة .وإذا كان األمن املذكور مل يعد بحاجة إىل إثبات فإنه دون أدنى شك
بحاجة إىل بلورة بصورة أكرب لكي يكون أكثر انسجاما مع نظرائه ليتكامل معها باجتاه
حتقيق األمن الدويل الشامل يف عامل موحد عىل وفق مبادئ راسخة.
إن ما أصاب القانون الدويل اجلنائي من خلل وإخفاق يف غضون احلقبة املاضية رغم
التقدم النسبي الذي حققه ،ال يعود إىل السيادة واحلصانة وسوى ذلك من املفاهيم
التقليدية وحسب ،بل وكذلك للقصور يف فهم غايات هذا القانون الذي يشكل األمن
اجلنائي ملجتمع العامل أحد أهم غاياته وأبرز ما يمكن أن ينجزه أو يقدمه هلذا املجتمع
املهدد باالنتهاكات عىل اختالفها.
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ولقد عزز نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية

Rome Statut of international

 - criminal Courtبوصفه نواة القانون الدويل اجلنائي  -من قيمة األمن الدويل اجلنائي
وأماط اللثام عن أبعاده املختلفة ،كام كشف النقاب عن مواطن اخللل التي تعيق حتققه
بصورة أكثر فعالية بام حيقق األهداف الكربى للمجتمع الدويل .فهذا النظام كرس
وبدقة عالية مبادئ القانون اجلنائي األكثر نفعا لألمن الدويل ،واحرتم يف ذات الوقت
الواقع الذي عليه املجتمع الدويل الذي كثريا ما وسم بالتناقض ،وربام كرس كذلك
النظام املذكور يف بعض نصوصه البعد السيايس للقانون الدويل اجلنائي ،وهذا وإن كان
خيدم قضية األمن الدويل اجلنائي يف بعض األحيان إال أنه ال يمكن أن يرسم مالمح
ا سرتاتيجية حقيقية واضحة املعامل واألبعاد تقوم بالدرجة األوىل عىل األمن الدويل
اجلنائي باعتباره أظهر غايات القانون الدويل اجلنائي .
إن الدور املوكل ملجلس األمن الدويل ضمن منظومة القانون الدويل اجلنائي يثبت
بام ال يقبل الشك الوجه األمني للقانون املذكور ،وربام يكون ذلك أبرز األسباب التي
وضعته يف موقع التابع لفروع القانون األخرى .فمجلس األمن يضطلع بدور الويص
عىل القانون الدويل اجلنائي واحلامي ملبادئه ،وقد يكون هذا املجلس املتسبب األول يف
شل قدرة هذا الفرع القانوين ومنعه من أن يضطلع بدوره الريادي يف مكافحة اإلجرام
وحتقيق األمن اجلنائي املنشود .واخلشية اليوم عىل القانون الدويل اجلنائي واألمن الذي
حيققه ليس فقط مما يملكه جملس األمن ويتفرد به بل وكذلك من الدعوات التي تريد
للقانون املذكور أن يقطع الصلة هبذا املجلس العتيد الذي يشكل األمن عنوانه الرئيس
وهدفه األكيد رغم بواطن ومواطن الريبة والشك اللذين يطبعان عمله ويظهرانه
باملظهر السلبي.
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 االقرتاحات: oاالهتامم باألمن اجلنائي بالنظر لقيمته يف تطوير القانون الدويل اجلنائي.
 oتوحيد الطروحات والرؤى والسعي نحو وضع تعريف للقانون الدويل اجلنائي
حموره األسايس األمن اجلنائي والعدالة اجلنائية الدولية.
 oتوضيح الصالت احلقيقية التي تربط بني القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائي
الدويل ،والنظر يف إمكانية دجمهام معا ضمن منظومة قانونية واحدة ولغايات
موحدة بام فيها الغاية األمنية.
 oختطي املفاهيم التقليدية للقانون الدويل اجلنائي من خالل تكثيف املساعي نحو
الدفع باجتاه وضع آليات جديدة ومستحدثة تضمن حتقيق غايات القانون
املذكور ويف مقدمتها األمن الدويل اجلنائي.
 oإعادة النظر ما أمكن يف العالقة بني النصوص الدولية والنصوص الوطنية ،بام
يعزز األمن الدويل اجلنائي والعدالة اجلنائية ويقلل من مساحة التناقض
والتعارض بينهام.
 oتوضيح صلة الوصل بني األمن والسلم الدوليني ،فغموض العالقة بينهام قد
يربك تقدم القانون الدويل اجلنائي.
 oحث الدول األطراف يف نظام روما عىل تعديل دساتريها يف حدود ما تسمح به
أوضاعها ،وبأن تكون مستعدة للمسامهة يف األمن الدويل اجلنائي.
 oالتقليل من تدخل جملس األمن يف املسائل اجلنائية عن طريق إجياد جهة دولية
جنائية عليا تعنى بتحقيق األمن الدويل اجلنائي والعدالة اجلنائية ،ونقرتح من
جهتنا أن تسمى (جملس األمن اجلنائي والعدالة الدولية).
 oقد يكون من املناسب البحث عن حل مستقبيل بمنح سلطة جملس األمن ملا يتعلق
باإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية لألمني العام لألمم املتحدة أو هليئة خرباء
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قانونيني ،ومثل هذا االقرتاح يبقى رهنا بإصالح املنظومة األممية برمتها.
 oتعديل الترشيعات الدولية لتعزيز مفهوم (األمن الدويل) يف سياق القانون الدويل
اجلنائي بمفهوم آخر رديف له وليكن (األمن الدويل اجلنائي).
 oالنظر يف إمكانية تعديل نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية السيام ديباجته
لتقوم بالدرجة األوىل ال عىل األمن والسلم الدوليني بل عىل األمن الدويل
اجلنائي ،املفهوم األقرب إىل منطلقات وأهداف القانون الدويل اجلنائي.
 oتكثيف اجلهود ملسامهة الدول واملنظامت يف حتقيق وتعزيز األمن الدويل اجلنائي،
من أجل إجياد أرضية عمل مشرتكة تسعى لتحقيق األمن املذكور كغاية رئيسية
للقانون الدويل اجلنائي.
 oيمكن االستعانة بمحكمة العدل الدولية يف صورة فتوى تصدر عنها تتمحور
حول القانون الدويل اجلنائي وعمقه األمني وحقيقة األسس التي قام عليها.
 oتشجيع البحوث والدراسات القانونية واألمنية ذات الصلة بموضوع األمن
الدويل اجلنائي.
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قائمة املراجع
 باللغة العربية: -1الكتب باللغة العربية:
 أمحد إبراهيم حسن :غاية القانون (دراسة يف فلسفة القانون) .الدار اجلامعية،اإلسكندرية.2000 ،
 بدر الدين حممد شبل :احلامية الدولية اجلنائية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية،دار الثقافة ،عامن.2011 ،
 بوعزة عبد اهلادي :جملس األمن واملحكمة اجلنائية الدولية يف عامل متغري ،دارالفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2013 ،
 بوغانم أمحد ::الرقابة الدولية عىل تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،األمل للطباعةوالنرش والتوزيع ،تيزي وزو ،اجلزائر.2013 ،
 خدجية عرفة حممد أمني :األمن اإلنساين (املفهوم و التطبيق يف الواقع العريب والدويل) ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،الطبعة األوىل.2009 ،
 سعيد عبد اللطيف حسن :املحكمة اجلنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.2004
 رشيف سيد كامل :اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية ،دار النهضة العربية،القاهرة.2004 ،
 فتوح عبد اهلل الشاذيل :القانون الدويل اجلنائي – أوليات القانون الدويل اجلنائي،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2002 ،
 عبداهلل سليامن سليامن :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،ديواناملطبوعات اجلامعية اجلزائر.1992 ،
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 عيل عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل ،أهم اجلرائم الدولية ،واملحاكم الدوليةاجلنائية ،دار احللبي احلقوقية ،بريوت.2001 ،
 عيل حممد جعفر :االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل اجلزائي ،املؤسسة اجلامعيةللدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت.2007 ،
 عمران عبد السالم الصفراين :جملس األمن وحق التدخل لفرض احرتام حقوقاإلنسان ،جامعة قار يونس ،بنغازي.2008 ،
 حممد بن جرير الطربي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،املجلد السابع،مؤسسة الرسالة ،ج.7
 حممد بن صديق :األمن اجلامعي والتطورات الدولية املعارصة ،دار النهضةالعربية ،القاهرة.2012 ،
 حممد عبد املنعم عبد اخلالق :اجلرائم الدولية ،مكتبة دار النهضة ،القاهرة،.1989
 حممد عوض األحول :انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ،دار مطابع الشعب،القاهرة.1965 ،
 حممد حمي الدين عوض :دراسات يف القانون الدويل اجلنائي ،جملة القانونواالقتصاد ،جامعة القاهرة (العدد األول /سنة .)1965 - 35
 حممود خلف :حق الدفاع الرشعي يف القانون الدويل اجلنائي ،مكتبة النهضةالعربية ،القاهرة1973 ،
 حممود رشيف بسيوين :املحكمة اجلنائية الدولية ،مطابع روز اليوسف اجلديدة،القاهرة.2002 ،
 هشام قواسمية :املسؤولية الدولية اجلنائية للرؤساء والقادة العسكريني ،دارالفكر والقانون ،املنصورة.2011 ،
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 يوسف حسن يوسف :املحاكم الدولية وخصائصها ،املركز القومي لإلصداراتالقانونية ،القاهرة.2011 ،
 -2املذكرات اجلامعية:
 عال شكيب بايش :التحفظ عىل املعاهدات الدولية متعددة األطراف ،مذكرةماجستري يف القانون العام ،جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا ،كلية
احلقوق ،عامن /األردن.2008 ،
 -3املقاالت والبحوث:
 داود خري اهلل :املحاكم اجلنائية الدولية وجتاوزات جملس األمن ،جملة املستقبلالعريب ،العدد  367سبتمرب  ،2009تصدر عن :مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت.
 سليامن عبد اهلل احلريب :مفهوم األمن :مستوياته وصيغه وهتديداته (دراسةنظرية يف املفاهيم واألطر) ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد (،)19
السنة ( ،)2008تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.
 عبد النور بن عنرت :تطور مفهوم األمن يف العالقات الدولية ،جملة السياسةالدولية ،العدد ( )160أبريل  ،2006تصدر عن مؤسسة األهرام ،مرص.
 كزافييه فيليب :مبادئ االختصاص العاملي والتكامل :وكيف يتوافق املبدآن،املجلة الدولية للصليب األمحر ،املجلد  ،88العدد  862يونيو .2006
 خملد الطراونة و عبد اإلله النوايسة :التعريف باملحكمة اجلنائية الدولية وبيانحقوق املتهم أمامها ،جملة احلقوق  -كلية احلقوق /جامعة البحرين ،العدد
(.)2004/02
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