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ملخص : 
تتلخص أمهية هذه الدراسة يف حتليل موضوع يعترب من املواضيع املهمة بالنسبة للقانون
الدويل العام والعالقـات الدولية ، وكذا القانون الدويل اإلنـساين والرشعة الدولية حلقوق
اإلنسان من خالل حمـاولة تبيان ما عـرفه اجلزاء الدويل من تطور خـصوصا بمخاطبته
األفراد بدل الدول، عرب إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية بصفة تعاهدية ، ومساءلة مرتكبي
اجلـرائم الدولـية دونام االعتـداد باحلصـانات التي يـمكن أن يتوفـرن عليها، فتـحديد
اختصاصات املحكمة اجلنـائية الدولية يف حماكمة مـرتكبي جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية، جرائم اإلبادة، وجرائم العدوان، أوجد إشكالية كبرية حول تطبيق هذا النظام  ،
فرغم تأكـيد ديباجة نظـام روما األسايس عىل استقالليـة   املحكمة كآليـة فعالة للحد من
اإلفالت من العـقاب، فإن هناك نصـوصا من داخل هذا النظـام رسخت فعال مغايرا هلذه
االستقاللـية    ، إضافة إىل اإلشكـاالت األخرى التي تربز من خـارجه ، وهو ما جيعل من

دراسة ادة لتقيم مدى استقاللية هذه املحكمة .
الكلامت املفاتيح : 

املحكمة اجلنائية الدولية ، جرائم احلرب ، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم اإلبادة، و جرائم
العدوان، القانون الدويل العـام ، نظام اجلزاء الدويل ، السيـادة ، مبدأ عدم التدخل ، السلم
واألمن الدوليـني ، مسؤولية احلامية ، اجلرائم الدولية ، القانون الدويل اإلنساين ، الرشعة

الدولية حلقوق اإلنسان.
Abstract

The importance of this study lies in the analysis of the very essential subjects of public interna-

tional law, international relations, international humanitarian law and the international bill of

human rights. The analysis of these subjects is an attempt to determine the evolution in the inter-

national criminal justice system, especially when addressing individuals rather than states
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through the establishment of the international criminal court as a treaty body, as well as holding

perpetrators of international crimes accountable without regard to the immunities they may have.

Indeed, the fact that the international criminal court has jurisdiction over perpetrators of war

crimes and crimes against humanity, crimes of genocide and crimes of aggression created a great

dilemma regarding jurisdiction between international criminal court and the national judiciary.

This resulted in creating problems that impact the principles of public international law, in partic-

ular the principle of sovereignty and non-interference. We're thus examining the impact of the

international criminal court on these principles and its ability to protect human rights in times of

peace or war.

Keywords: International Criminal Court, War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide,

Crimes of Aggression, International Public Law, International Criminal System, Sovereignty,

Principle of non-interference, International peace and Security, Liability Protection, International

Crimes, International Humanitarian Law, International Bill of Human Rights.

Résumé:

L’importance de cette étude réside dans l’analyse d’un sujet essentiel du droit international pub-

lic et des relations internationales, ainsi que du droit international humanitaire et de la Charte

internationale des droits de l’homme, en essayant de déterminer les évolutions en matière du

système pénal international surtout en visant les individus plutôt que les Etats, par la création de

la Cour pénale internationale en tant qu'organe conventionnel, tout en mettant un terme à

l'impunité des auteurs de ces crimes. En effet, le fait que la Cour pénale internationale est compé-

tente à l’égard des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, de crimes de gén-

ocide et de crimes d’agression, a créé un grand dilemme concernant le conflit de compétence

entre les tribunaux internationaux et les tribunaux nationaux tout en engendrant des problèmes

impactant les principes du droit international public, en particulier le principe de la souveraineté

et de la non-ingérence. Nous examinons ainsi l'impact de la Cour pénale internationale sur ces

principes et sa capacité à protéger les droits de l'homme en temps de paix ou de guerre.

Mots-clés: Cour pénale internationale, Crimes de guerre, Crimes contre l'humanité, Génocide,

Crimes d'agression, Droit public international, Système pénal international, Souveraineté, Prin-

cipe de non-ingérence, Paix et sécurité internationales, Responsabilité en matière de protection,

Crimes internationaux, Droit international humanitaire, Charte internationale des droits de

l'homme.
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عرف القانون الدويل مند هنـاية احلرب العاملية األوىل تطورا تدرجييا نحو سن نظام جزاء
دويل، هيدف باخلصوص إىل محايـة اإلنسان واحلفاظ عىل حقوقه ، عرب سن جمموعة من
املبادئ األسـاسية ،  التـي تسعى إىل تـرسيخ األمن والسلـم الدوليني ، حيـث كان هلذه
املبادئ واألعـراف الدوليـة دور مهم   يف تقييـد اللجوء إىل القـوة كوسيلـة وحيدة حلل
املشاكل الدولية،  وهـو ما دل عليه ميثاق األمم املتحـدة سنة  1948 ، واملواثيق والعهود
الدولية التي تلته1 . لينتقل العامل أمجع إىل حماولة إجياد آلية قضائية، هتدف باخلصوص
إىل إيقاع اجلزاء  الدويل عىل مـرتكبي االنتهاكات اجلـسيمة حلقوق اإلنسـان2، باعتبارها
جرائم هتدد األمن والسلم الدوليني ، لكن إذا كانت مرحلة إنشاء املحاكم اجلنائية اخلاصة
، وحتى القـضاء العاملي قد تعـرضت ملجموعة مـن االنتقادات بحجة تسـييسها وتكييف
عملها مع مصالح الدول العظمى ، فإن إنشاء املحكمة اجلنائية الدولية رغم اعتباره خطوة
مهمة يف مـسار تدعيم ثقافـة اجلزاء ، وعدم إفالت مرتكبـي اجلرائم اخلطرية من العقاب،
فظال عن مـسامهته األساسيـة يف تكريس احرتام حقـوق اإلنسان، فإن هـذه املحكمة قد
تأسست يف نظام دويل أقل ما يقـال عنه بأنه متغري انتقل من نظام ثنائي القطبية  مع هناية
احلرب البـاردة ،إىل نظام عاملي جـديد3، كانت أهم معـامله سقوط االحتاد الـسوفيايت و
االنتقـال إىل نظام القطـب الواحد4  ، وهو مـا عجل بظهور فاعـلني جدد يف حقل العالقات
الدولية ، إىل جانب الدول و املـنظامت الدولية  من خالل بروز  مفـاهيم جديدة كمفهومي
التكامل االقتصـادي ، وحماولة مـأسسته عرب خلق تكتـالت اقتصادية جـديدة، أظهرت
فـاعلني جدد استبـدلوا القوة العـسكرية بـالقوة االقتصـادية5 ، إضافـة إىل  الزيادة  يف
استعامل مفهوم االعتامد املتبـادل، باعتباره نتـاج  واقعي لتشابك املصـالح االقتصادية
والـسياسيـة بني الفاعلـني الدوليني لـدرجة أصبح من الـصعب معها احلـديث معه عن
استقالليـة   الشأن الداخيل عن الشـأن اخلارجي داخل الدولة الـواحدة، وهو ما يمكن أن

يؤثر عىل عمل املحكمة اجلنائية الدولية داخل هذا النسق الدويل املتغري 6 .
ألجل ذلك حاول نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنـائية الدولية تكريس مبدإ االستقاللية
سواء من خالل اعتباره األساس الرشعي لقبوهلا يف املجتمع الدويل كآلية دولة لتوقيع ، أو
عرب جتسيـدها عىل أرض الواقع ، وممارستهـا العملية7 ، فالقضـاء الدويل هبذا املعنى هو
املنتـج للعدالة الدولية املنشودة عرب الـتحرر بشكل تام من أي قيود أو نفوذ أو إغراءات أو
ضغـوط، فال حديث عن قضاء عادل بدون وجود ضامنات استقالله8  . ورغم هذا كله بام
يف ذلك تأكيد ديباجـة نظام روما األسايس عىل استقاللـية   املحكمة كآليـة فعالة للحد من
اإلفالت من العـقاب، فإن هناك نصـوصا من داخل هذا النظـام رسخت فعال مغايرا هلذه
االسـتقاللية    ، إضافة إىل اإلشـكاالت األخرى التي تربز من خـارجه ،  وتشكل قيدا ضد

ممارسة مستقلة هلذه اآللية  ، فام هي هذه املعيقات  ؟ وما  أثرها عىل عمل  املحكمة ؟ 
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 املطلب االول : املعيقات اإلجرائية املؤثرة عىل ضامنة االستقاللية    
عانـى نظام اجلزاء الـدويل مند نشـأته من معيقات متنـوعة حدت من فعـالية  ممارسته
العملية وكذا دوره يف تنزيل مضامينه عىل أرض الواقع  ، فإن كانت جتربة املحاكم الدولية
املؤقتة قد عانت من انتقائيتها وعدم ديمومتها ، والتحكم يف مسارها ،فإن املحكمة اجلنائية
الدولية عانت من عدة معيقات يمكن القول  أن املامرسة العملية  للمحكمة سواء يف دارفور
، أو كينيا وحتـى الكونغو الديمقراطيـة قد أبانت عن عدة ثغرات  مـست الطبيعة املستقلة

للمحكمة ، فام هي هذه الثغرات وما تأثريها عىل استقاللية   املحكمة ؟
الفرع  االول : أثر صالحيات املدعي العام عىل استقاللية املحكمة

نصت املادة األوىل من نظـام روما األسايس عىل أن اختصـاص املحكمة اجلنائـية الدولية
سيكـون مكمال للوالية  القضاء الوطنـي لدول األطراف فيه ، ولن يرسي أال عند ختيل هذا
األخري عن صالحيـاته بسب عدم القدرة أو الـرغبة أو عند اهنيـاره  ، لكن استقراء بعض
نصوص  من هذا النظام يمكن أن يوحي بالعكس ،فاملادة 18 مثال وإن كانت منحت الدول
الـسلطة األولية لتـحري والبحث  أمام قضـائها الوطني، فـإهنا قد منحت بـاملقابل كذلك
للـمحكمة سلطـة تقييم رغبة هـذه الدول يف االطالع بالتـحقيق واملقاضاة، وبـالتايل منح
املحكمة اجلنائية الدولية سلطة تقديرية واسعة لسحب الدعوى من القضاء الوطني ، إذا ما
ارتأت أن هناك ، قـرارا من الدولة يفـيض بعدم جديتهـا يف متابعة األشخـاص موضوع

اإلدانة ومنحهم حصانة دون ذلك9 .
كام منـحت نفس املادة يف فقرهتا الثانيـة املدعي العام للمحكمة حق اإلرشاف عىل إجراءات
التحقيق واملقاضاة ، وقيـاس مدى جديتها ، بشكل يمكن القـول معه أن املحكمة بسلطتها
التقديرية املبنية عىل االختصـاصات املمنوحة هلا ، وللمدعي العام  فيها بموجب املادة 18
قـادرة عىل سحب الدعوى من القـضاء اجلنائي الوطـني ، وجتاوزه من خالل صالحيتها
الواسعـة يف اإلقرار  "بعدم قدرة" القضاء الوطني عىل مقـاضاة مرتكبي اجلرائم الدولية
التي ختتص هبا   ، وهكذا  يمـكن القول أن املحكمة اجلنائية الدولية متارس دورا رقابيا ال
مكمال عىل القضاء الوطني خصوصا إذا ما نظرنا إىل املعيار الزمني الذي تعتمده  للحكم يف
حتديدها لعدم القدرة أو املامطلة من طـرفه ، والذي يعطيها األحقية يف حتويل القضايا إىل
سلطاهنا الدويل  يف أجل أقصاه شهر واحد10 . فاملادة 18 نفسها متنح املدعي العام  سلطة
عليا عـىل القضاء الوطني وفقـا لسلطته التقديـرية ،باعتبـار األجل الذي يمنحه لألجهزة
الوطنية مـن أجل البحث وحتري يف القضـايا حتت طائلـة حتويلها إىل  القـضاء اجلنائي
الدويل ، وأحقيته كذلك يف اإلطالع الدوري عىل التقدم املحرز ، بشكل يمكن أن  يتحول معه
هو إىل صاحب القرار الفعيل يف حتديـد املتابعة و إمكانية بدء التحقيق أمام القضاء الوطني
من عدمه11 . فكـيف يمكن  أن يتسـاوى دور املرشف أو صاحب القـرار الفعيل مع الدور
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املكمل الذي نص عليه نظـام روما نظريا يف نظامه األسايس ، والذي يعترب رقابيا عىل أرض
الواقع استنـادا إىل املادة 18 ، حيث يـتضح هذا جلـيا يف التطـبيق العميل لنظـام اإلحالة
خـصوصـا من طـرف جملس األمن الـذي يمكن أن يـسلب من القـضاء الـوطنـي هذا
االختصاص ، وجيعله تابعة أوال للجان األمم املتحدة ، التي تقوم بدور اإلرشاف و التقييم
للقضـاء الوطني ، ومنح االختصـاص إىل املحكمة اجلنائـية الدولية بـسب عدم قدرة هذا
القضاء ، كام هـو احلال يف  إحالة الوضع  يف دارفور عىل أنـظار املحكمة ، إذا استند القرار
عىل تقرير جلنـة األمم املتحدة لتقيص احلقـائق يف دارفور ، دونام اعتبـار جلهود القضاء

الوطني السوداين ،أو للجان التحقيق املؤسسة من طرفه 12  .
كام أن للمدعي العام احلق يف إعادة املحاكـمة ضدا عىل مبدإ عدم جواز املحاكمة عن اجلرم
مـرتني املعمول به يف نظام روما األسايس ، فاملـادة 20 من نفس النظام أعطت كذلك سلطة
تقديرية واسعة  إلعـادة النظر يف األحكام النهائية الصـادرة عن املحاكم اجلنائية الوطنية
بحجة عدم اتسام املقاضاة ، أو التحقيقات التي تأسست عليها بالنزاهة ، أو االستقاللية  ،
وحتى  عدم وجود النية اجلدية أثنـاء مقاضاة الشخص ملعاقبته ، وبالتايل جيوز للمحكمة
أعادة املقاضاة رغم حجية احلكم النهـائي الوطني ، عىل اعتبار غياب إمكانية عدم مراجعة
أحكام املحكمة اجلنائية الـدولية من طرف املحاكم الوطنيـة بمنطوق املادة 20 من النظام
األسايس13  ، لكن الـسؤال الذي يطـرح نفسه هنا هـو كيف للمحكمـة أن تتحقق من نية
القضاء الـوطني ، بل ما هو املقياس أو املعيار الـذي يمكن من خالله اعتبار هذا القضاء له
النية السليمة ، و القـدرة املستقلة ملحاكمـة مرتكبي اجلرائم الدولـية ، وانعدامها يف نظام
قضـائي آخر  ؟ ولعـل هذا األمر الـذي يطرحنـا أمام إشكـال أخر يتمحـور  حول مدى
استقالليـة  القضاء الـدويل يف ممارسة هـذه املهمة ، بل  وحـتى قدرته عىل ممـارسة هذا
اإلرشاف بشكل حمايـد يف ظل افتقاره آلـيات إلزامـية  ، و عمليـة لتنفيـذ قراراته  سواء

بالتحقيق أو املتابعة و إمكانية تطبيقها عىل أرض الواقع .
ألجل ذلك يمكن القول أن دور املحكمـة لن يكون مكمال للقضاء الـوطني خاصة يف الدول
النامية لسهولة الـتشكيك يف استقاللية   قضائها اجلنـائي الوطني ، وجعله سببا لتحويل
االختصاص إىل القضاء الدويل ، عىل عكس الـدول الكربى التي يمكن القول أهنا تتوفر عىل
قضـاء نزيه، ولن يكون من الـرضوري التشكيك يف نيتهـا وتعاملها مع مـرتكبي اجلرائم
الدولية حتى لـو متت تربئتهم ،وعليه فعمل املحكمة هبذا املعـنى سينحرص  انتقائيا يف هذا
الـدول  دون الدول الكربى. ولعل هذا ما يفرس انحصـار عمل املحكمة عىل الدول اإلفريقية
وإغفاهلا قـضايا أكثر حساسية وانتهاكا حلقوق اإلنسان كالقضية الفلسطينية مثال  ، مما
يمكن أن يؤثر بـشكل كبري عىل ضامنة االستقـاللية    يف عملها خصـوصا يف ظل السلطة
التـقديرية للمدعي العـام،  وامتالكه سلطة نقل القضية مـن إطارها الوطني إىل الدويل ، إذ
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يبقى احلل االمـثل الذي يمكن أن يـتم من خالله  جتاوز هـذه الصعوبـة ، هو العمل عىل
تشجيع الدول من أجل مالئمة أنظـمتها القضائية الوطنـية  مع نظام روما األسايس حتى
تتمكن من االستـفادة من تطبيق مبدأ التـكامل بصيغتيه احلاليـة  ، وهو املطلب الذي بقى

صعب املنال إىل حد الساعة .
الفرع الـثاين :  إخضـاع املحكمـة لسلـطة جملـس األمن الدويل ، و أثـره عىل املس

باستقالليتها 
إذا كان نظام رومـا األسايس  قد نص عىل أن املحكمة اجلـنائية الدولية هـي هيئة قضائية
دولية مستقلة ، حمددا  بذلك حدود عالقتها باألمم املتحدة عرب اتفاق خاص تعتمده مجعية
الدول األطراف  ويربمه رئـيسها بالـنيابة عنهـا14  ، فإنه عاد و ربط جـزءا من ممارسة
اختصاصها  بأهم جهاز يف األمم املتحدة أال وهو جملس األمن، من خالل منحه حق إحالة
القضايا التـي يرى فيها تأثريا عىل السلم واألمن الـدوليني وتدخل يف اختصاصها، حرصا
دون سـائر أجهزة األمـم املتحدة ، بل وإخضـاعها لسلـطانه   عرب منحه خـاصية إرجاء
وتوقيف التحقيق ملدة 12 شهرا قابلة للتجـديد ، وبالتايل يمكن القول أن هذا النظام منحه
سلطة وصاية  عىل املحكمة وأجهزهتا ، مما يرتب تداعيات سلبية يمكن أن متس استقاللية
نظام اجلزاء الدويل بـرمته15 . فاملادة 16 أفقـدت املحكمة استقالليـتها وأخضعتها ألداة
دولية سـياسية تتـمتع بصالحيات واسعـة ال حدود هلا ، يف تنـاقض واضح مع مهمتها
القضـائية الرصفة من خالل الصالحيات املمنوحـة هلا بموجب نظامها األسايس  سواء يف
إيقـاف التحقيق أو التحري ، ملـدة اثني عرش شهرا  قـابلة لتجديـد  ، دون حتديد الرشوط
واملعايري املعتمدة لالختاذ هـذا القرار ، وهو ما يمكن أن  هيدد الركن األسايس لقيام قضية
ما أمامهـا عرب استهداف أصل االهتام ، و املتمثل يف مرسح اجلـريمة الذي سيكون عرضة
لضياع األدلـة ونسيان املعلومات16  ، وبالـتايل متكني اجلناة من اإلفالت خالل تلك املهلة
الزمنية الغري قـابلة لتحديد ، إذ عندما تكون القضية أمام سلطة احلكم يف الدائرة االبتدائية
أو دائرة االستئناف يكـون  ملجلس األمن احلق بإرجائها ، ومتـديد ذلك اإلرجاء ، وهو ما
يطرحنا أمام إشكال أسايس حـول مصري املوقوفني أو املهتمني حينئذ ، و ماذا  عن القضاة
وواليتهم املحددة زمنيا ؟ وما هو التربير القـانوين الذي يمكن أن يعطى لذوي الضحايا ؟ 
كلها إشكاالت أساسية ستنتـج عن ممارسة جملس األمن اختصاصه بموجب املادة 16 ،
ومتـس باستقاللية  املحـكمة إىل حد يتم تصـويرها عىل أهنا  تـابعة له ، وتعاين من نفس
اإلشكاالت التي يعـاين منها أال وهـي الصفة االنتقـائية الـتي يتعامـل هبا مع األوضاع
الدولية ، إضافـة إىل ذلك عدم تنفيذ قراراته وإخضاعها ملـنطق التوازنات السياسية ، وقد
برر جـانب من الدارسـني ومن بينهم  "عيل نجـيب عواد" ، أن منح جملـس األمن هذه
الصالحيـات من داخل نظام روما ، مل يكن لالستفادة من رسيـان اختصاصاته  الواسعة
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عىل جمموع دول العامل و مسـاعدة املحكمة يف بسط اختـصاصها عليهم ، بموجب اقرتان
انتهاكات حقـوق اإلنسان بتهديد السلم واألمن الدوليني ، بل لسد الباب أمام املجلس دون
إنشاء حماكم خاصة بموجب الفصل السابع يمكن أن تقوض اختصاص املحكمة اجلنائية

الدولية وجتعل منها كسابقتها جتربة ناقصة17 .
ورغـم هذا فقد عمـد جملس األمن تزامنـا مع بدء التصـديق عىل نظام املحكـمة إىل إنشاء
املحـاكم اجلنائيـة الدولية ذات الـطبيعة اخلـاصة و املؤقتـة و املختلطة بـدل اإلحالة إىل
املحكـمة، رغم رسيان اختصاصها عـىل تلك األفعال ، كاملحكمة اجلنائـية الدولية املشرتكة
واخلاصـة بتيمـور الرشقيـة ) قرار 1272 بـتاريخ 1999/11/25 (  والـتي تكلفت
بمحاكمة مـرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية املـرتكبة يف اإلقليم إبان فرتة احلكم االندونييس
1975، وكـذا املحكمـة اخلاصـة بسريالـيون ) القـرار رقم 1315 يف 2000/7/14(
ملحاكمـة اجلرائم املـرتكبة يف الـنزاع الداخيل  مـند 1996، إضافـة إىل تأسيـس املحكمة
اجلنـائية اخلـاصة بكمبـوديا  بعد نفـاذ نظام رومـا وبالضـبط بتاريخ 2003/5/13

واختصاصها باجلرائم املرتكبة يف كمبوديا يف فرتة  1975 -1979 18 . 
وعليه يمكن القول أن جملس األمن من خالل هنجه هذا قد قلص من دور املحكمة اجلنائية
الدولية الدائمة وأبقاها خاضعة لرغباته ، و إن كنا هنا أمام دفع منطقي خصوصا بالنسبة
للمحكمة اخلاصة بتيمور الـرشقية ، وسرياليون عىل اعتبار أنه تم إنشاؤها قبل نفاذ نظام
روما األسـايس ، لكن تأسيس حمكمـة كمبوديا واملحكمـة اخلاصة بلبنـان بعد إنفاذ هذا
النظام وعدم إحالة مـرتكبي اجلرائم الدولية هبا ،  يف مقـابل  إحالة جملس األمن للجرائم
التي ارتكبت  يف دارفـور يسقط هذا الدفع ، رغم أهنا تعـود إىل سنوات قبل قيام املحكمة ،
وجيعل من نظـام اجلزاء الدويل أداة طـيعة ملجلس األمن حيـركها متى شـاء ، وبسلطات

تقديرية واسعة دون ما اعتبار للرشوط التي حتددها استخدامها. 
ألجل ذلك يمكن القول بـأن اجلزاء الدويل املستهدف لألفراد مع املحكمة اجلنائية الدولية ،
قـد جاء انعكاسا طبيعيـا للواقع الدويل املعارص ، واإلشكاالت التـي يعاين منها خصوصا
هيمنة الدول العظمى عىل قرارات جملس األمن ، وجعلها ختدم مصاحلها السياسية عربها

بصورة جتعل منه استمرارا لنظام اجلزاء الدويل التقليدي .
 املطلب الثاين   أثر  املعيقات اخلارجية عىل استقاللية املحكمة اجلنائية الدولية  

واجهت املحكمة اجلنائية الدولية إىل جانب املعيقات القانونية التي عرفها نظامها األسايس،
معيقات أقل ما يقال عنها أهنا سياسية، بإقرار الكثريين من الذين حاولوا دراسة موضوع
املحكمة اجلنائية الدولية19،  فاخللط بني االعتبارات السياسية، و مصالح الدول من جهة ،
وبني ترسـيخ أسس العدالة اجلنائية الدولية من جهة أخرى ، يضل أهم عائق تواجهه هذه
األخرية . فبعض الدول وإن كـانت تسعى جاهـدة جلعل قضائها الـوطني قضاء مستقال
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وعادال  ، كضامنة أسـاسية لتنميتها ، والـرقي بمستوى السـلم االجتامعي هبا ، فإهنا ال
تتوانى  عن التدخل يف مسار العدالة الدولية ، والتأثري عليه خدمة ملصاحلها الضيقة20 .

فام تأثري ذلك عىل استقاللية   املحكمة ؟
الفرع األول  : التجاذبات السياسية وانعكاساهتا عىل نظام روما األسايس

عرفـت فرتة إنشاء املحكـمة اجلنائـية الدوليـة جتاذبات سـياسية بـني من عارض بسط
اختصاصها باملطلق عىل معاقبة انتهاك حقوق اإلنسان ، ومن سعى إىل تقنني ذلك والتحكم
فيه  بشكل أثر  بـامللموس عىل مستقبلها ، وطريقـة ترمجة عملها عىل أرض الواقع ، حيث
سعت بعض الدول جـاهدة إىل وقف نشاطهـا إما عرب وضع نصوص قـانونية ضمنت يف
قانوهنا األسايس ، كإعطاء جملس األمن حق النقض يف ما يتعلق بالدعوى املرفوعة أمامها ،
عرب إمكانية وقف التقايض فيها ملدة 12 شهرا قابلة للتجديد ، يف تعبري واضح عن فشل كل
التربيرات القانـونية لتغطية الطابع السيـايس هلذه الصالحية ، بشكل  كرس و بدون شك
االمـتياز السيـايس لنادي الدول الـدائمة العضـوية يف جملس األمن ، وتـدخلهم يف مسار
العدالة اجلنائية الدولية21 . إضافـة إىل رفض إضفاء طابع من الشمولية عىل اختصاصها
النوعي برفـض اختصاصها بـالنظر يف جمموعـة من اجلرائم الدوليـة التي تعترب مهددا
أساسيا من مهددات األمن الدويل ، كـجريمة اإلرهاب لغياب إمجاع عىل تعريفها، بل و كذا
جريمة استخدام األسلحـة النووية ومنع انتشارها ، ثم جرائم املخدرات ، ملا هلام من دور
فتـاك عىل حياة املجـتمع الدويل كـكل22  ، وان كانت الـدول األطراف نجـحت يف تضمني
املعاقـبة  عىل جريمة العـدوان  كاختصاص أصـيل للمحكمة اجلنائـية الدولية وجعل 17
يوليو 2017 تـاريخ للبدء العمـيل الفعيل هلا 23 ، فإن الـتجاذبات الـسياسيـة غيبت هذا
االختصاص ملدة 16 سنة من ممارسة املحكمة ، عرب عدم إجياد إمجاع دويل عىل  تعريفه ،
وبالتـايل حرصته يف الزاوية النظرية دون التطبـيقية ، بل ومكنت عددا كبريا من اجلناة من
حصانـة واقعية ضد املعـاقبة عىل هذه األفعـال24 ، ناهيك عن التـوسع يف تفسري  مفهوم
اجلرائم ضد اإلنسانية وجمال وقوعها من فرتات النزاعات املسلحة إىل فرتات السلم  ، وما
يمكن أن تـوقعه األنظمة الديكتاتـورية  بشعوهبا من جـرائم دولية ، و إن كانت خطوة يف
املسار الصحيح حقـوقيا ، فإهنا حتمل جممـوعة من املخاوف سياسيـا باعتبارها ذريعة
يمكن مـن خالهلا رشعنة الـتدخل السيـايس للدول الكربى يف الـشؤون الداخـلية للدول ،

والكيل بمكيالني حتت ذريعة تطبيق العدالة اجلنائية الدولية25 . 
وهكذا تواجه املحكمة اجلنـائية الدولية عدة حتديات يـمكن أن متس باستقالليتها وعدالة
القضايا املعروضة أمامهـا، وذلك من خالل الضغوط السياسية واإلجرائية التي تفرضها
جممـوعة من الدول لثـني املحكمة عن تنـاول أحد قضايـا االنتهاكات اجلـسيمة  حلقوق
اإلنـسان املرتكبة من طرفهـا ، و منع حماولة إحالتها    عىل  أنـظار املدعي العام للمحكمة،
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وحث الدول عـىل عدم التعاون معها ، لكن يف املقابل نجـدها تشجع عىل هذه التعاون إذا ما
تعلق األمـر برعـايا دول معارضة لـسياسـتها اخلارجـية، وعـدم تطبيق هذه احلـصانة

عليـهم بحجة مكافحة اإلرهاب26 .
فالواليـات املتحدة األمريكيـة مثال ما فتئت حتـاول تقويض اختصـاص املحكمة و املس
باستقالليتها ، إذا ما تعلق األمر برعاياها أو رعايا أحد حلفائها كالكيان الصهيوين مثال27
، حيث عمدت إىل أقرار جمموعة من القـوانني التي حتول دون تطبيق نظام روما األسايس

عليهم ، بل و منحهم حصانة أممية عرب جملس األمن الدويل واألمم املتحدة28 .
وهكذا فقـد سنت الواليـات املتحدة األمـريكية  يف 30 سبـتمرب 2002 ما سمـي بقانون
)محاية القوات املسلحة  األمريكية  ASPA والذي نص بوضوح عىل أنه  "ال جيوز ألي عهد
دويل عىل  أن يفـرض التزامـات عىل أية دولـة ليست طـرفا فيه "، فـالواليـات املتحدة
األمريكية بموجب هذا القانون تفرض عدم تطبيق نظام روما عىل قواهتا ،  أو أحد رعاياها
حتـى وإن كانوا مـشاركني يف بعثـات األمم املتحدة حلفـظ السالم ، عرب التمـسك بمبدإ
الرضائية  يف القانون الدويل، وتفسـري النظام األسايس للمحكمة وخصوصا املادة 98 فيه
الـتي نصت عىل عدم تطبـيق طلبات التعاون الـدويل يف حال تعارضها مع قـواعد القانون
الدويل ، وتأويل ذلك حسب مصاحلها السياسية ، و حتى  التعلل بعدم االنضامم للمعاهدة
املؤسـسة للمحكمة كرشط يعفيها من تطبيقها وهو ما نص هذا القانون عليه بالقول  " من
شـأن األفراد املشـاركني يف قوات حفظ الـسالم املتعددة اجلـنسيات والـتي تعمل يف بلد
انضـم إىل املعاهـدة ]املؤسسة للمحكمة اجلنائية الـدولية[ أن خيضعوا للوالية  القضائية
للمـحكمة ، حتى وإن كانوا من  رعايا دولـة لـم تنضـم إىل املعاهدة ، أي أن املعاهدة ترتب
وضعا يـتيح للمحكمة اجلنـائية الدوليـة إمكانية مقـاضاة القوات املسلحـة األمريكية يف
اخلارج ،عىل الـرغـم من عدم قبول الـواليات املتحدة االلتـزام بتلك املعاهدة ، وأن ذلك ال
يتناىف مع أهـم املبادئ األساسية لقـانون املعاهدات فحـسب ، بل من شأنه أن يعيق قدرة
استخدام الواليات املتحدة األمريكـية لقواهتا العسكرية من أجل الـوفاء بالتزاماهتا جتاه
حلفائها،  وان حيول أيـضا دون مشاركتهـا يف العمليات املتعـددة اجلنسيات، بام يف ذلك
العملـيات األممية اهلـادفة إىل إنقاذ أرواح املـدنيني، وقد يـؤثر ذلك أيضـا عىل املسامهني
األخريني يف عمليات حفظ السالم "، وهو ما يعترب ورقة ضغط عىل املنتظم الدويل من أجل
وضع حصانة دولية للجنود األمريكيني من خالل التهديد باالنسحاب من البعثات األممية

وسحب الدعم املايل لألمم املتحدة29 .  
كام نص هذا القانون  أيضا عىل  أنه : "ينبغي أال يكـون أعضاء القوات املسلحة األمريكية
عـرضة للمقـاضاة من جـانب املحكمـة اجلنائيـة ، عرب أجازت استخـدام القوة إلطالق
رساحهم، و منع املسـاعدات األمريكيـة االقتصاديـة و العسكريـة عن الدول األطراف يف
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النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدوليـة ". وهو ما يعترب هتديدا خطريا لوجود املحكمة
وتطبيق العدالة اجلنائية عىل صعيدها الدويل .

فالقارئ هلذا القانون يمكن أن خيلص إىل نتيجتني أساسيتني :
- أوهلـام أن هذا القانون يعترب  مسا واضح بـاستقاللية   هذه املحكمة، من خالل جعل
القوات األمريكية خارج دائرة املتابعة القضائية الدولية، وعدم االعرتاف بمرشوعيتها ، بل
والتشجيع عىل معـارضتها وإفراغهـا من حمتواها ، وجعـل حماربة ما يـسمى اإلرهاب
ذريعة الرتكاب اجلـرائم الدوليـة وإبقائها خـارج املتابعة الـدولية ، ثم بـاملقابل إصدار

قرارات اإلحالة ألوضاع أخرى واملطالبة بتقديم مسؤوليها إىل العدالة الدولية .
- وثانيهام إبراز هـيمنة الواليـات املتحدة األمريـكية عىل العالـم كـدولة متثل القطب
الواحد املهيمن عـامليا ، و قدرهتا عىل التأثـري عىل قرارات املحكمة ، من  خالل الضغط عىل
الدول األطراف فيها سياسيـا واقتصاديا ، من أجل حثها  عىل توقيع اتفاقيات حتول دون

تسليـم رعايا هذه  األخرية إىل املحكمة اجلنائية الدولية30 .   
وما يقـال عن الواليـات املتحدة األمـريكية يـمكن أن يقال عـن الدول األخرى كـروسيا
االحتـادية حيث انسحـبت من املحكمة اجلنـائية الدوليـة يف 16 نوفمرب 2016 ، كرد عىل
قبـول املحكمة متـابعة اجلنود الـروس عىل االنتهاكات الـتي ارتكبوها يف جـورجيا  سنة
2008 ، وكذا اعتبـارها أن األحداث الـتي أدت إىل ضم شبه جزيـرة "القرم" إىل روسيا
تعترب نزاعاً مسلحاً شنته روسيا ضد أوكرانيا سنة 2014 ، نتج عنه ارتكاب جرائم دولية
تدخل يف اختصاص املحكمة خـصوصا ما تعلق بالتميـيز العنرصي بني بعض سكان هذا
اإلقلـيم كالتتـار31 ، مما جيعل التمـسك باالنضـامم إىل املحكمة والبقـاء فيها هـو خدمة
املـصالح السيـاسية ، و إال يتم االنـسحاب منها وتـوقيع اتفاقيـات ثنائيـة  متنع تسليم
مواطنيها إىل املحكمة ، وهو ما يدفعنا إىل إمكانية التسليم بحقيقة منطق القوة واهليمنة عىل
التـنظيم الدويل وأسس تطبيق نظام اجلزاء فيه  وفقا لنظام املصالح السياسية ، خصوصا
إذا ما نـظرنا  كذلك إىل دعـوة الكيان الصهيـوين  املحتل لفلسطني للـدول الصديقة له إىل
وقف الـدعم املادي للـمحكمة مـن أجل إفشاهلـا والضغط عليهـا قصد عـدم التحقيق يف
اجلرائـم املرتكبة ضد املدنيني يف غزة ، مما يمكن أن يـصور املحكمة  كأداة جديدة للهيمنة
وجيعل من الـدول الضعيفة جمـاال خصبا لـتفعيل هذه األداة بعيـد عن منطق  استقالل

العدالة اجلنائية الدولية. 
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الفرع الثـاين : معارضة بعض الدول  للمحكمة وتـأثريها عىل استقاللية   قراراهتا،
فلسطني نموذجا 

بعـد خماض طويل وعـسري، أصبحت دولة فلـسطني عضوا كـامل العضويـة يف املحكمة
اجلنائية الدولية الدائـمة بتاريخ 19 أبريل 2015 32،  ويأيت هذا االنضامم بعد جمموعة
من الطلبات كان آخرها 2009 الذي رفض من طرف املدعي العام هلذه املحكمة "أكمبو"،
باعتبار أن فلسطني ال تعترب دولة يف نظر القانون الدويل33 ، وقد أثرت التطورات املستجدة
التي طرأت عـىل الساحة الفلسـطينية، خصوصـا ما عرفته املحافل الـدولية من إنجازات
كالعـضوية يف منظـمة األمم املتحدة للـرتبية والتعليم اليـونيسكو،  وقبـول عضويتها يف
اجلمعـية العامة لألمم املتحـدة كدولة مراقب سنـة 2012، مما خوهلا من جـديد املطالبة
بـاالنضامم إىل املحكمة اجلنائية الـدولية، حيث قبل هذا الطلب مـن طرف السيدة فاتو بن
سودة املدعية العامة، وتم التوقيع عليه من طرف الرئيس الفلسطيني ووزير خارجيته34 .
وكانت السلطـة الفلسطينيـة بيوم واحد قبـل تقديم طلب االنضامم إىل املحكـمة )1يناير
2015(، قـدمت إعالنا بموجب أحـكام املادة 12 الفقرة 3 من نـظام روما األسايس، تعلن
فيه قبول اختـصاص املحكمة ابتداء مـن يوم 13 يناير 2014 فصـاعدا بام يشمل مجيع
اجلـرائم التي ارتكبت  عىل إقلـيمها والداخلـة يف اختصاصهـا حسب املادة 5 مـن نظامها
األسايس35 . وهكذا فحتـى تستطيع دولة فلسطني استثامر انـضاممها للمحكمة اجلنائية
الدولية، ورفع قضيـة أمامها ضد الكيـان الصهيوين،  جيب عىل الدولـة املرفوع القضية
ضدها أن تكون عضوا يف نظام روما األسايس، ألن تشكيل املحكمة كان عرب معاهدة دولية
واالنـضامم هلا هـو اختيـاري36 ، وطبعا دولـة إرسائيل إضافـة إىل الواليـات املتحدة
األمريكـية شكلتا، عمدا، سدا منـيعا أمام إنشاء هذه املحكـمة، بل ومل تصادق عىل نظامها
األسايس37، وبـالتايل ال يمكن قبول دعوى ضدها سـواء بإحالة الوضع من طرف جملس
األمن طبقا للبند الـسابع، أو بدفع املدعي العام إىل فتح التحقيق من جراء نفسه يف اجلرائم
املرتكبة38 . فانضامم فلسطني للمحكمة اجلنائية الدولية يف نظر البعض ال يساهم إسهاماً
كثرياً يف حتقيـق العدالة اجلنائية التي يرغب هبا الشـعب الفلسطيني. فقبول إحالة القضية
من طرف فلسطني كدولة طرف يف النظام األسايس، يرتكز أساساً عىل موافقة إرسائيل عىل
نظـام روما األسايس، وهـو ما مل يقع حتـى اآلن، كام أن التوجه إىل جملـس األمن قصد
التأثري يف إحالـة الوضع يف غزة أو فلسطني كـكل عىل أنظار املحكمة، يصـطدم باملعارضة
والفيتو األمـريكي، إضافة إىل أن جملس األمن يمكـن أن يؤجل التحقيق املفتوح من طرف
املحكمة ملدة 12 شهـرا قابلة للتجـديد، عن طريق قـرار منه بموافقة تـسعة أعضاء دون
استخـدام حق النقض وفقـا للامدة 16 من نظـام روما األسـايس، وهو أحـد اخليارات
املطـروحة خصوصـا، إذا قدمت مثال الـواليات املتحدة األمـريكية مرشوعـا أمميا حيدد
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معايري التـسوية بني الفلسطينيني واإلرسائيليني39 .  فقيام املدعي العام بفتح دراسة أولية
كام هـو احلال حالـيا مع الوضع يف فـلسطني ال يعنـي أن حتقيقاً من املـرجح أن يتبعها،
فمعظم الـدراسات األولية التي أجـراها املدعي العام أغلـقت دون فتح حتقيق، فاألمر كام
يقول الربوفيسور بجامعة هارفورد" دالـيكسوأينتج" )وقد شغل سابقا منصب مساعد
للمـدعي العام للمحكمة( "أن األمـر ينطوي يف الغالب عىل إجراء مـوازنات دقيقة وصعبة
بني الواقعية و املبدإ، رغم أن مكتب املدعي العام لن يضل برغامتيا إىل األبد وسوف يضطر
إىل امليض قـدما"، وهو مـا حتقق فعال بفتح حتقيق أويل يـرمي إجراء فحـص أويل حلالة

فلسطني ابتداء من 2015/01/16  40 . 
ورغم هذا التحقـيق األويل  وإعالن املدعية العامة، " فاتو بن سودا" ، يف 22 ماي 2018 ،
أنه قطع أشواط مهمة وسيـواصل إتباع مساره الطـبيعي ، فإنه مل يفتح حتى اآلن41 ، و
كـأين به سيأخذ نفس مسار التحقيق األويل بشـأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب ، وجرائم
ضد اإلنـسانية من طرف  اجلنـود األمريكيني يف أفغانستـان سنة 2003 ، الذي استغرق
أعوام عديدة ، وكان مصريه الرفض من لدن  الغرفة االبتدائية للمحكمة  يف  ابريل 2019 ،
بسب عدم خدمـته ملصالح العدالـة كام جاء يف تعليل الغـرفة ، وكأن من العـدالة تشجيع
اإلفالت مـن العقاب ، وارتكـاب اجلرائم الـدولية دون حـساب ؟ . ولعل مالحـظة حجم
الضغوطات املفروضة عىل املحكمة وقضاهتا سواء من طرف  الواليات املتحدة األمريكية ،
أو إرسائيل  يربر هذا التأخري ، أمل نقل قرار الرفض   ،  فتهديد اإلدارة األمريكية  عىل لسان
رئيسها "دونالد ترامب" ، بفرض عقوبات  عىل املحكمة ،  ورفض منح تأشريات ملوظفيها
الذين لـدهيم صلة بالتحقيق ،  إضافـة إىل أمكانية  جتميد حسـاباهتم البنكية ومنعهم من
دخول األرايض األمريكيـة، مع حماسبتهم قضائيـا إذا واصلوا التحقيق يف جرائم اجلنود
األمريكيني واإلرسائيليـني يفرس مدى قدرهتا عىل النيل من استقاللية املحكمة وجعلها أداة
طيعـة يف يد هذه الـدول ، بشكل جيعل من مبـدأ استقاللية املحـكمة، ومدى تعـاطيها مع
القضايا بشكل متـساوي هو األخر يتأثـر بالعوامل اخلارجية ، والـضغوط السياسية  ،
ويربر هذا الطـرح استقالة احد القضاة املحكمـة 2019 " كريستوف فلوج " من املحكمة
بعد أن عمل قاضياً هبا ملـدة تسع سنوات، كتعبري عن انزعـاجه من قيام الواليات املتحدة
بتهديد املحقـقني الذين حيققون يف اهتـامات بارتكـاب القوات األمريكيـة جرائم حرب يف
أفغانستان42  . ألجل ذلك يمكن القول بأن نظام اجلزاء الدويل قد ارتكز عىل مبادئ و آليات
متعددة، هدف من خالهلـا إىل حماربة مرتكبي اجلرائم الدولـية، ومحاية حقوق الضحايا
،لكـن املامرسة العمليـة ، جتعله يف  مواجهة  عـدة إشكاالت و عراقـيل، يمكن أن حتد من

فاعلية املحكمة اجلنائية الدولية يف حماربة ارتكاب اجلرائم الدولية .
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