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ملخ�ص البحث 

يتناول هذا البحث بالدرا�سة مبداأ التكامل يف اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية، 
هذا املبداأ الذي يهدف اإلى و�سع حد الإفالت مرتكبي اجلرائم الدولية املحددة يف املادة 
باأنها  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  و�سفها  والتي  العقاب،  من  روما  نظام  من  اخلام�سة 
اأ�سد اجلرائم الدولية خطورة على ا�ستقرار املجتمع الدويل، حيث تتمثل هذه اجلرائم 
يف جرمية االإبادة اجلماعية، اجلرائم �سد االإن�سانية، جرمية احلرب وجرمية العدوان، مع 
اأنه  غري  الوطني،  اجلنائي  الق�ساء  اخت�سا�ض  يف  تدخل  اجلرائم  هذه  اأن  اإلى  االإ�سارة 
عدم  ب�سبب  اجلرائم،  هذه  مرتكبي  معاقبة  على  الوطني  الق�ساء  قدرة  عدم  ثبت  اإذا 
اخت�سا�سه اأو ف�سله يف ذلك النهيار نظامه الق�سائي اأو االإداري، اأو عدم اإظهار اجلدية 
يف تقدمي املتهمني للمحاكمة، ينتقل حينئذ االخت�سا�ض للمحكمة اجلنائية الدولية التي 

تتولى معاقبة مرتكبي هذه اجلرائم تطبيقا ملبداأ التكامل.
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مقدمة

عرف العامل حماوالت عديدة الإن�ساء نظام ق�سائي جنائي ذي طبيعة دولية، يتولى 
الدويل  والقانون  االإن�سان  حلقوق  ج�سيمة  انتهاكات  ت�سكل  التي  الق�سايا  يف  الف�سل 
اأعقاب احلرب  االإن�ساين، حيث بداأت تلك اجلهود مبعاهدة فر�ساي التي �سدرت يف 
العاملية االأولى، وذلك حينما اأراد احللفاء املنت�رشون حماكمة االإمرباطور االأملاين غليوم 
الثاين واأعوانه عما ارتكبوه من جرائم حرب، وجرائم �سد االإن�سانية، ثم ا�ستمرت بعد 
نهاية احلرب العاملية الثانية، اذ مت التوقيع على اتفاق لندن من قبل دول احللفاء بتاريخ 
8 اأغ�سط�ض/ اآب 1945، وقد تقرر مبوجب هذا االتفاق اإن�ساء حمكمة ع�سكرية دولية 
ملحاكمة جمرمي احلرب من دول املحور، وخ�سو�سا اأملانيا، وقد عرفت هذه املحكمة 
اأخرى ملحاكمة  اإن�ساء حمكمة ع�سكرية  املنت�رشة  الدول  مبحكمة نورمربغ، كما قررت 

جمرمي احلرب اليابانيني، وقد عرفت هذه املحكمة فيما بعد با�سم حمكمة طوكيو))).
وقد توالت هذه اجلهود، وتطورت معها نطاق امل�سوؤولية اجلنائية عن اجلرائم االأ�سد 
بعد  خا�سة  عليها،  العقاب  ي�ستوجب  التي  اجلرائم  حتديد  يف  التو�سع  مع  ج�سامة، 
ال�سادر   808 كالقرار  الت�سعينات،  بداية  يف  االأمن  جمل�ض  اأ�سدرها  التي  القرارات 
جمرمي  ملحاكمة  خا�سة  جنائية  حمكمة  باإن�ساء  املتعلق   1993 �سباط  فرباير/   22 يف 
الثاين  ت�رشين  نوفمرب/   08 يف  ال�سادر   955 والقرار  �سابقا،  يوغ�سالفيا  يف  احلرب 
1994 املتعلق بت�سكيل حمكمة جنائية دولية ملحاكمة جمرمي احلرب يف رواندا)2)، ثم 
�سدور قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 46/50 بتاريخ 1 دي�سمرب/ كانون االأول 
1995 املت�سمن اإن�ساء جلنة حت�سريية الإعداد م�رشوع النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 
ال�سابعة  ال�سنة  الثالث،  العدد  الكويت،  الدويل، جملة احلقوق، جامعة  الق�ساء اجلنائي  الطراونة،  ))) خملد 

والع�سرون، �سبتمرب/ اأيلول )200، �ض 0)). 
ل�ة اأو املختلط�ة«، مقال من�سور مبجلة املفكر، جملة علمية حمكمة  خالد ح�ساين، »امل�ح�اك�م اجلنائي�ة امل�دوَّ  (2(
ت�سدر عن كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، جامعة ب�سكرة )اجلزائر)، العدد ال�ساد�ض، دي�سمرب/ كانون 

االأول 0)20، �ض �ض )))- 9)).
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االأول  كانون  دي�سمرب/   17 يف  القرار  العامة  اجلمعية  اأقرت  حيث  الدائمة،  الدولية 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  اعتماد  مت  اأن  اإلى  اجلهود  وتوالت   ،1996
خالل اأعمال موؤمتر االأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�سني املعني باإن�ساء حمكمة جنائية 
دولية، والذي عقد يف مدينة روما االيطالية يف الفرتة املمتدة من 15 جوان/ حزيران 

اإلى 17 جويلية/ متوز 1998 )))، ودخل حيز النفاذ يف 1 جويلية/ متوز 2002. 
تعترب املحكمة اجلنائية الدولية هيئة ق�سائية دولية دائمة م�ستقلة اأن�سئت مبوجب معاهدة 
دولية لغر�ض التحقيق وحماكمة االأ�سخا�ض الذين يرتكبون اأ�سد اجلرائم خطورة بحيث 
تكون مو�سع االهتمام الدويل، وهي جرائم االإبادة اجلماعية، اجلرائم �سد االإن�سانية، 
جرائم احلرب وجرمية العدوان)))، كما اأن املحكمة ال تعترب بديال عن الق�ساء اجلنائي 
الوطني، واإمنا مكمال له تنعقد فقط يف حالة عدم رغبة هذا االأخري اأو عدم قدرته على 
�سيادة  احرتام  بهدف  وذلك  الب�رشية،  حق  يف  الدولية  اجلرائم  اأب�سع  مرتكبي  معاقبة 

الدولة من جهة، وحماربة ظاهرة االإفالت من العقاب من جهة اأخرى.
الق�ساء  نظامي  من  كل  وجود  اجلنائي  ال��دويل  القانون  يف  التكامل  مبداأ  يتطلب 
لقمع  متكاملني  كنظامني  معا  يعمالن  اإذ  ال��دويل،  اجلنائي  والق�ساء  الوطني  اجلنائي 
اجلرائم الدولية واحلد منها، عندما يعجز االأول عن القيام بذلك يتدخل النظام الثاين 

وي�سمن عدم اإفالت مرتكبي اجلرائم الدولية من العقاب. 
املحكمة  اخت�سا�ض  يف  التكامل  مببداأ  املتعلقة  اجلوانب  كل  على  التعرف  وبهدف 
اإلى مربرات و�سعه  التعر�ض  ينبغي علينا حتديد مفهومه وتطوره، ثم  الدولية  اجلنائية 

حتى يت�سنى لنا حتديد خمتلف �سوره، واأخريا اأثره على الق�ساء الوطني.

مركز  جملة  وتطوره،  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  يف  التكامل  مبداأ  �سراج،  الفتاح  عبد   (((
بحوث ال�سرطة، اأكادميية مبارك لالأمن، العدد )2، يناير 2002، �ض 66). 

انظر، �سا�سا رولف لودر، الطابع القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية ون�سوء عنا�سر فوق وطنية يف الق�ساء   (((
اجلنائي الدويل، املجلة الدولية لل�سليب االأحمر، خمتارات من اأعداد 2002، �ض �ض )))- )6). 



281
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

اأول: مفهوم مبداأ التكامل

حر�ض وا�سعو النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على �سيادة الدولة فيما يقع 
على اإقليمها من اأفعال متثل اأ�سد اجلرائم خطورة، ومن ثم و�سعوا مبداأ التكامل يف نظام 
روما االأ�سا�سي، ق�سد التوفيق بني �سيادة الدول و�سمان عدم اإفالت اجلناة من العقاب.

1- تعريف مبداأ التكامل

البد اأن ن�سري يف البداية اإلى اأنه مل يرد يف النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 
اإليه من خالل الن�سو�ض املختلفة لنظام  اأ�سري فقط  تعريف حمدد ملبداأ التكامل، واإمنا 
املحكمة  بني  العالقة  يحكم  الذي  االأ�سا�سي  املبداأ  هو  التكامل  مبداأ  ويعترب  روم��ا)))، 
بها  ينعقد  التي  االأ�سا�سية  الركائز  بني  من  يعد  كما  الوطنية،  واملحاكم  الدولية  اجلنائية 
اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية، وقد اأ�سارت اإليه ديباجة نظام روما االأ�سا�سي بن�سها 
على اأن »املحكمة اجلنائية الدولية املن�ساأة مبوجب هذا النظام االأ�سا�سي �ستكون مكملة 
للوالية الق�سائية اجلنائية الوطنية«)6)، كما اأكدته كذلك املادة االأولى من النظام االأ�سا�سي 

للمحكمة »… وتكون املحكمة مكملة للواليات الق�سائية اجلنائية الوطنية …«)7).
الدول  اأنها حتث  الدولية  النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية  يت�سح من خالل ن�سو�ض 
امل�سدقة على نظام روما االأ�سا�سي على املبادرة بالتحقيق يف اأي وقائع ت�سكل جرائم وفقا 

 Christine A.E. Bakker، Le principe de complémentarité et les »AUTO-SAISINES«: un  (((
 regard critique sur la pratique de la cour pénale internationale، Revue Générale De

 A.Pédone، France، N° 2، 2008، pp 362- 378. Droit International،
املوقع  على  متوفر  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  ديباجة  من  العا�سرة  الفقرة  انظر   (6(

www.icc-cpi.int/ar:االلكرتوين للمحكمة
انظر املادة االأولى من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  (7(



282
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

ذلك  اأن  باعتبار  الداخلية،  لت�رشيعاتهم  وطبقا  الوطنية  �سلطاتهم  مبعرفة  االتفاقية  لن�سو�ض 
�سوف ي�سكل دائما خط الدفاع االأول للتعامل مع تلك اجلرائم. اأما يف حالة عجز ال�سلطات 
الوطنية عن اال�سطالع بتلك املهمة ل�سبب اأو الآخر، فان االخت�سا�ض وال حمالة �سوف ينعقد 
للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للقواعد وال�رشوط التي حددها نظامها الأ�سا�سي، ولذلك فان 
دور املحكمة من املنا�سب اأن يطلق عليه دائما »حمكمة دائمة احتياطية«، اأي اأن دور املحكمة 

�سيكون تكميليا لدور الق�ساء الوطني وهو ما يتحقق به مبداأ االخت�سا�ض التكميلي)8).
وعلى ذلك فاإن املحكمة اجلنائية الدولية ال يجوز لها النظر يف اأية دعوى اإذا ما اأدت ال�سلطات 
اجلنائية الوطنية واجباتها بالتحقيق وحماكمة مرتكبي اجلرائم الدولية الداخلة يف اخت�سا�سها 
بفعالية، وقد ج�سدت هذا املبداأ املادة 17 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة 

باملقبولية، والتي جاء فيها اأنه »… تقرر املحكمة اأن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما:
اأ- اإذا كانت جُتري التحقيق اأو املقا�ساة يف الدعوى دولة لها والية عليها، ما مل تكن 

الدولة حقاً غري راغبة يف اال�سطالع بالتحقيق اأو املقا�ساة اأو غري قادرة على ذلك.
ب- اإذا كانت قد اأجرت التحقيق يف الدعوى دولة لها والية عليها وقررت الدولة 
اأو عدم  الدولة  ناجتاً عن عدم رغبة  القرار  املعني، ما مل يكن  ال�سخ�ض  عدم مقا�ساة 

قدرتها حقاً على املقا�ساة.
ج- اإذا كان ال�سخ�ض املعني قد �سبق اأن حوكم على ال�سلوك مو�سوع ال�سكوى 

وال يكون من اجلائز للمحكمة اإجراء حماكمة طبقاً للفقرة 3 من املادة )20(«)9).
اأنه اخت�سا�ض وطني، وال  اإن االأ�سل يف االخت�سا�ض  اإلى ما �سبق ميكن القول  ا�ستناداً 

واالإ�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  الدرا�سات  مركز  الوطنية،  وال�سيادة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ماجد،  عادل   (8(
القاهرة، )200، �ض)8. 

»املحكمة  ن��دوة  يف  مداخلة  الوطنية،  واملحاكم  الدولية  اجلنائية  املحكمة  بني  العالقة  االأوجلي،  �سامل   (9(
اجلنائية الدولية الطموح- الواقع- واأفاق امل�ستقبل-«، اأكادميية الدرا�سات العليا، طرابل�ض، ليبيا، 0)- 

)) يناير 2007، �ض )).
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يتدخل الق�ساء الدويل اإال يف حاالت معينة، لتحقيق العدالة للمجني عليهم يف جرائم االإبادة 
اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �سد االإن�سانية وجرمية العدوان، فنظام روما ي�ستوجب 
على الدول اتخاذ االإجراءات الالزمة واملنا�سبة على ال�سعيد الوطني لو�سع حد الإفالت 
مرتكبي هذه اجلرائم من العقاب، ويذكر الدول بالدور االأ�سا�سي الذي يقع على عاتقها، 
اجلرائم  نظر  اخت�سا�سها يف  ممار�سة  ي�سجعها على  كما  ذلك،  م�سوؤوليتها يف  وي�سدد على 
املحددة يف املادة اخلام�سة من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، وو�سع ال�سوابط 

الالزمة النتقال االخت�سا�ض يف مقا�ساة هذه اجلرائم اإلى املحكمة اجلنائية الدولية)0)).
التي  التوفيقية  ال�سياغة  تلك  اأنه  على  التكامل  مبداأ  تعريف  ميكن  ذلك  على  وبناء 
تبناها املجتمع الدويل، لتكون مبثابة نقطة االرتكاز حلث الدول على حماكمة املتهمني 
هذا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تكمل  اأن  على  خطورة،  الدولية  اجلرائم  اأ�سد  بارتكاب 
النطاق من االخت�سا�ض يف حالة عدم قدرة الق�ساء الوطني على اإجراء هذه املحاكمة، 
عدم  اأو  واالإداري،  الق�سائي  بنيانه  النهيار  ذلك  يف  ف�سله  اأو  اخت�سا�سه  عدم  ب�سبب 

اإظهار اجلدية يف تقدمي املتهمني للمحاكمة)))).

2- تطور مبداأ التكامل

ت�م الن�ض على م�سمون مبداأ التكامل الأول مرة يف الق�ساء اجلنائي الدويل يف اتفاق لندن 
ال�ساد�سة  املادة  النظام االأ�سا�سي ملحكمة نورمربغ))2))*(، حيث ن�ست  لعام 1945 الذي يعد 

انظر ن�ض املادة اخلام�سة من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((0(
حممد �سبلي العتوم وعالء عبا�سي، اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية ا�ستنادا اإلى مبداأ التكامل، جملة   ((((

اأبحاث الريموك، االأردن، املجلد 27، العدد )، ))20، �ض )62. 
)*)متخ�ست هذه املحكمة عن موؤمتر لندن الذي انعقد بتاريخ 26 جوان ))9)، حيث مت عقد اتفاقية لندن   ((2(
يف 8 اأوت ))9) بني حكومات الواليات املتحدة االأمريكية، فرن�سا، اململكة املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي، تقرر 
مبوجبها اإن�ساء حمكمة ع�سكرية دولية عليا ملحاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية الذين لي�ض جلرائمهم 
موقع جغرايف معني، انظر: عمر حممود املخزومي، القانون الدويل االإن�ساين يف �سوء املحكمة اجلنائية 

الدولية، الطبعة االأولى، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن، 2008، �ض 6)) وما يليها.



284
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

منه على اأنه »ال يوجد يف هذا االتفاق اأي ن�ض من �ساأنه اأن ي�سيء اإلى �سلطة اأو اخت�سا�ض 
اأو  احلليفة  االأرا�سي  يف  �ستن�ساأ  التي  اأو  قبال،  املن�ساأة  االحتالل  حماكم  اأو  الوطنية  املحاكم 
يف اأملانيا ملحاكمة جمرمي احلرب«، ويعترب هذا الن�ض اعرتاف �رشيح باالخت�سا�ض االأ�سيل 
للق�ساء الوطني، واإ�سارة وا�سحة اإلى اأن تدخل املحكمة يف هذا االخت�سا�ض يعد اإ�ساءة له، 
واأن املحكمة تكمل االخت�سا�ض الق�سائي الوطني وال تعلو عليه، كما اأكدت املواد 10 و11 من 
نظام املحكمة هذا املبداأ عندما اأو�سحت اأن االأولوية يف االخت�سا�ض تكون للمحاكم الوطنية 
ويكملها يف االخت�سا�ض املحاكم الع�سكرية، ويك�ون االخت�سا�ض اأخريا ملحاكم االحتالل)))).

د مبداأ التكامل يف املادة العا�رشة من النظام االأ�سا�سي ملحكمة نورمربغ حيث  لقد تاأكرَّ
ذات  ما، هي  منظمة  اأو  اأن جماعة  املحكمة  قررت  اإذا  االأحوال  اأن »يف كل  فيها  جاء 
طبيعة اإجرامية، فاإنه يحق لل�سلطات املخت�سة يف كل دولة موقعة اأن ميثل اأي �سخ�ض 

اأمام املحاكم الوطنية اأو الع�سكرية اأو حماكم االحتالل«.
اإن ما ميكن مالحظته حول هذه ال�سياغة يتمثل يف اأن االخت�سا�ض ينعقد يف بادئ 
ويليها  الع�سكرية،  املحاكم  االخت�سا�ض  يف  يكملها  ثم  الوطنية،  املحاكم  اإلى  االأمر 
حماكم االحتالل وهو ن�ض �رشيح بالتكامل بني املحاكم باأنواعها الثالثة، وهو ما قررته 
اأي�سا املادة احلادية ع�رشة التي ق�ست باأنه »يجوز اتهام اأي �سخ�ض حكمت عليه املحكمة 

الدولية اأمام حمكمة وطنية اأو ع�سكرية اأو اإحدى حماكم االحتالل«)))).
كما جاء الن�ض على مبداأ التكامل يف العديد من االتفاقيات الدولية، وعلى راأ�سها 
مادتها  يف  جاء  حيث   ،1948 لعام  عليها  واملعاقبة  اجلماعية  االإبادة  جرمية  منع  اتفاقية 
ال�ساد�سة اأنه »يحاكم االأ�سخا�ض املتهمون بارتكاب االإبادة اجلماعية، اأو اأي من االأفعال 
االأخرى املذكورة يف املادة الثالثة اأمام حمكمة خمت�سة من حماكم الدولة التي ارتكب 

خريية م�سعود الدباغ، حق املتهم يف املحاكمة اأمام قا�سيه الطبيعي يف النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية   ((((
الدولية، ر�سالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2009، �ض 2)2. 

عبد الفتاح �سراج، مرجع �سابق، �ض 80).   ((((
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الفعل على اأر�سها، اأو اأمام حمكمة جزائية دولية تكون ذات اخت�سا�ض اإزاء من يكون 
من االأطراف املتعاقدة قد اعرتف بواليتها الق�سائية«)))). 

يوغ�سالفيا  من  لكل  الدوليتني  اجلنائيتني  للمحكمتني  بالن�سبة  يختلف  االأمر  اأن  غري 
�سابقا ورواندا، حيث يعترب اخت�سا�سهما متزامنا وم�سرتكا مع الق�ساء الوطني، مبعنى 
االأولوية على  لهما  اأن املحكمتني  اإال  الوطني يف االخت�سا�ض،  الق�ساء  اأنهما تزاحمان 

الق�ساء الوطني)6)).
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  التابعة  اال�ستئناف  دائ��رة  اأك��دت  فقد  ذلك  اإلى  اإ�سافة 
ليوغ�سالفيا �سابقا اأولوية اخت�سا�ض املحكمة على اخت�سا�ض الق�ساء الوطني، يف ردها 
على الدفوع التي قدمها Dusko Tadic، واملتمثلة يف اأن مقا�ساته اأمام املحكمة اجلنائية 

الدولية ليوغ�سالفيا �سابقا ت�سكل انتهاكا ل�سيادة جمهورية يوغ�سالفيا ال�سابقة)7)).
هذا ون�سري اإلى �رشط الأ�سبقية يف مواجهة املحاكم الوطنية يف اخت�سا�ض املحكمتني 
اأن تطلبا يف  اأنه يجوز لهاتني املحكمتني،  اجلنائيتني ليوغ�سالفيا �سابقا ورواندا، مبعنى 
اأي وقت من االأوقات من املحاكم الوطنية اأن تتخلى عن اخت�سا�سها مل�سلحتهما، وهذا 
ما مت الن�ض عليه يف كل من املادة 2/9 من النظام االأ�سا�سي ملحكمة يوغ�سالفيا �سابقا، 
واملادة 2/8 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وكمثال على ذلك 
�سابقا  ليوغ�سالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عن  ال�سادر  بالتخلي  االأمر  نذكر  اأن  ميكن 
التخلي  االأملاين  الق�ساء  من  مبوجبه  الذي طلب  الثاين 1994  ت�رشين  نوفمرب/   8 يف 
عن النظر يف ق�سية Dusko Tadic، االأمر الذي امتثلت له ال�سلطات الق�سائية االأملانية 

اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق اأو االن�سمام بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 260 األف )د-))، املوؤرخ يف 9   ((((
كانون االأول/ دي�سمرب 8)9)، ودخلت حيز النفاذ يف 2) كانون االأول/ يناير ))9) وفقا الأحكام املادة )) من االتفاقية.

لل�سليب  الدولية  املجلة  ال��دويل،  اجلنائي  والق�ساء  التكميلي  الق�سائي  االخت�سا�ض  �سولريا،  اأو�سكار   ((6(
االأحمر، خمتارات من اأعداد 2002، �ض )6). 
خريية م�سعود الدباغ، مرجع �سابق، �ض ))2.  ((7(
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بتحويل املتهم اإلى الهاي يف 24 اأفريل/ ني�سان 1995، رغم اأن االإجراءات الق�سائية 
اأمام الق�ساء االأملاين كانت على و�سك الو�سول اإلى مرحلة املحاكمة)8)).

ثانيا: مربرات مبداأ التكامل

يعود ال�سبب يف اإدراج مبداأ التكامل �سمن النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف اإتاحة 
الفر�سة للق�ساء الوطني لكي ي�سارك املحكمة اجلنائية الدولية يف االخت�سا�ض مبحاكمة مرتكبي 
اجلرائم التي حددتها املادة اخلام�سة من نظام روما االأ�سا�سي، وقد مت تقدمي عدة حجج لتربير مبداأ 

التكامل خالل انعقاد موؤمتر روما الدبلوما�سي اخلا�ض باإن�ساء املحكمة تتلخ�ض فيما يلي:

اأ- �ضمان احرتام �ضيادة الدول

القانون  عليها  يقوم  التي  الرئي�سية  املبادئ  من  الدول  بني  املت�ساوية  ال�سيادة  مبداأ  يعترب 
الدويل املعا�رش وفق ما تن�ض عليه املادة 2/2 من ميثاق االأمم املتحدة)9))، كما يرتبط ارتباطا 

وثيقا مببداأ عدم جواز التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول )املادة 2/ 7 من امليثاق()20).
غري اأنه نتيجة االنتقادات التي قدمت اإلى مبداأ اأ�سبقية االخت�سا�ض لكل من حمكمة 
يوغ�سالفيا �سابقا ورواندا، ظهرت احلاجة اإلى �رشورة اإيجاد منط جديد من العالقة بني 
بديار براهمية الزهراء، اإ�سكالية مبداأ االخت�سا�ض التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية، مداخلة قدمت   ((8(
ماي   08 جامعة  احلقوق،  كلية  واأف��اق«،  واقع  الدولية  اجلنائية  »املحكمة  حول  االأول  الوطني  امللتقى  اإلى 

))9)، قاملة )اجلزائر)، يومي 28 و29 اأفريل 2009، �ض 0)- )). 
تن�ض املادة 2/2 من ميثاق االأمم املتحدة على اأنه »تقوم الهيئة على مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بني جميع   ((9(

اأع�سائها«.
انظر، حممد علي خمادمة، ال�سيادة يف �سوء املتغريات الدولية، جملة ال�سريعة والقانون، كلية القانون،   (20(

جامعة االإمارات العربية املتحدة، العدد ))، ال�سنة )2، اأفريل 2008، �ض �ض)6)- )20.
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الق�ساء اجلنائي الدويل والق�ساء الوطني، يوفق بني هدف الق�ساء على ظاهرة االإفالت 
من العقاب واحلفاظ على �سيادة الدولة.

وقد ذهبت جلنة القانون الدويل –يف املرحلة ال�سابقة الإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية- 
اإلى اأنه حتى ال يواجه اأي اقرتاح باإن�ساء حمكمة دولية دائمة مبقاومة من قبل الدول، ينبغي 
ال�سعيد  على  املبذولة  الت�رشيعية  اجلهود  تقوي�ض  اأو  الدول،  ب�سيادة  امل�سا�ض  يتجنب  اأن 
الوطني ل�سن ت�رشيعات للمالحقة عن اجلرائم الدولية تطبيقا ملبداأ االخت�سا�ض العاملي))2).

ونتيجة لذلك فقد ف�سلت الدول مراعاة العتبارات ال�سيادة الوطنية اأن يكون اخت�سا�ض 
املحكمة مكمال الخت�سا�ض الق�ساء الوطني واأال ي�سمو عليه، غري اأنها اختلفت حول كيفية 
مدى  تقرير  �سالحية  املحكمة  منح  على  الدول  بع�ض  اأ�رشت  حيث  املبداأ،  هذا  تطبيق 
مالءمة حلولها حمل الق�ساء الوطني يف كل حالة، بينما اأ�رشت دول اأخرى على ق�رش 
يكون  اأو ال  الوطني،  الق�ساء  فيها  ينهار  التي  اال�ستثنائية  احلالة  املحكمة على  اخت�سا�ض 

قادرا اأو راغبا يف ممار�سة مهامه)22).
كما تباين موقف الق�ساء الد�ستوري من هذه امل�ساألة حيث اجته املجل�ض الد�ستوري يف 
فرن�سا يف قراره ال�سادر بتاريخ 22 يناير 1999 اإلى تف�سيل االجتاه القائل بعدم وجود تعار�ض 
اأن  قرر  عندما  الوطنية،  ال�سيادة  وممار�سة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  بني 
)احرتام ال�سيادة الوطنية ال ميثل عقبة اأمام اإبرام فرن�سا لتعهدات دولية على اأ�سا�ض ن�سو�ض 
ديباجة د�ستور 1946، بغر�ض تعزيز ال�سلم واالأمن الدوليني، و�سمان احرتام املبادئ العامة 
للقانون الدويل العام، واأن التعهدات التي يتم االلتزام بها حتقيقا لهذا الغر�ض ميكن على 

االخت�سا�ض اجلنائي  �سرور،  انظر، طارق  العاملي  االخت�سا�ض اجلنائي  مبداأ  التفا�سيل حول  ملزيد من   (2((
العاملي، الطبعة االأولى، دار النه�سة العربية، القاهرة، 2006، وانظر اأي�سًا:

 - Luis Jimena Quesada، Compétence universelle et crimes internationaux: l’illustration
par l’Espagne ، Revue de science criminelle، France، 2009، p 217- 240.

خريية م�سعود الدباغ، مرجع �سابق، �ض ))2.  (22(
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وجه اخل�سو�ض اأن تن�ض على اإن�ساء حمكمة دولية دائمة تهدف اإلى حماية احلقوق االأ�سا�سية 
�سالحية  ومتلك  احلقوق،  لهذه  خطورة  االأك��رث  االنتهاكات  حظر  طريق  عن  كافة  للب�رش 
حماكمة امل�سوؤولني عن اأخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل باأ�رشه، واأنه فيما يت�سل 
بهذا الهدف، فان الواجبات التي تفر�سها مثل تلك االلتزامات تكون ملزمة لكل من الدول 

االأطراف بغ�ض النظر عن ظروف تنفيذها من جانب بقية الدول االأطراف())2).
غري اأن املجل�ض الد�ستوري الفرن�سي ذهب يف مو�سع اآخر من قراره اإلى القول بوجود هذا 
التعار�ض ب�ساأن ممار�سة املحكمة الخت�سا�ساتها يف حالة عدم القدرة اأو عدم الرغبة لدى الدولة 
الطرف يف اإجراء التحقيق اأو املقا�ساة، اأو ب�سبب وجود انهيار يف جهازها الق�سائي عندما قرر 
اأنه )اإذ ي�سع يف اعتباره يف املقابل اأن املدعي العام ي�ستطيع تطبيقا للفقرة 4 من املادة 99 من 
النظام االأ�سا�سي خارج اإطار حالة عدم توافر اجلهاز الق�سائي الوطني، اأن يبا�رش بع�ض اأعمال 
التحقيق دون ح�سور �سلطات الدولة املوجه اإليها الطلب وداخل اإقليم هذه الدولة، واأن بو�سعه 
على وجه اخل�سو�ض، جمع اإفادات من �سهود، واإجراء املعاينة ملوقع عام اأو اأي مكان اآخر، 
واأنه يف غياب اأية ظروف خا�سة، وعلى الرغم من عدم انطواء هذه التدابري على اأي التزام 
فان �سالحية املدعي العام التي تخوله القيام بهذه االأعمال يف غري ح�سور ال�سلطات الق�سائية 

الفرن�سية املخت�سة من �ساأنها الإخالل بال�رشوط ال�رشورية ملمار�سة ال�سيادة الوطنية())2). 

ب- �ضمان عدم معاقبة ال�ضخ�ص عن فعل واحد مرتني

اإن مبداأ التكامل يرتبط بتطبيق مبداأ عدم جواز حماكمة ال�سخ�ض عن ذات الفعل 
مرتني، ال�سيما اأن هذا املبداأ ي�سكل �سمانة من ال�سمانات االأ�سا�سية حلق ال�سخ�ض يف 

عادل الطبطبائي، النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ومدى تعار�سه مع اأحكام الد�ستور الكويتي –درا�سة   (2((
مقارنة-، جملة احلقوق، جامعة الكويت، ملحق العدد الثاين، ال�سنة ال�سابعة والع�سرون، يونيو )200، �ض )).

عادل الطبطبائي، مرجع �سابق، �ض 6).   (2((



289
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

ده نظام روما االأ�سا�سي يف املادة 20/))2)2، ومن ثمة اإذا  حماكمة عادلة، وهو ما ج�سرَّ
الدولية  اجلنائية  املحكمة  األزم  االأ�سخا�ض  اأحد  �سد  الوطنية  املحاكم  من  حكم  �سدر 

بعدم اإعادة حماكمة نف�ض ال�سخ�ض عن ذات اجلرمية.
وا�سعة  �سالحيات  اإعطاء  من  االأط��راف  ال��دول  فت  تخورَّ فقد  ال�سياق  هذا  ويف 
تنجح  ال  قد  اإذ  الدولية،  باجلرائم  باالخت�سا�ض  وانفرادها  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
اخلطرية،  االنتهاكات  عن  امل�سئولني  ومعاقبة  حماكمة  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
النظام  باعتماد  فائقاً  جناحاً  حققت  قد  اجلنائية  للمحكمة  املوؤيدة  الدول  تعترب  ولذلك 

االأ�سا�سي املحكمة اجلنائية الدولية)26).
زيادة على �سعف اآليات تطبيق قواعد القانون الدويل وعجزها عن ردع مرتكبي اجلرائم 
الدولية، ذلك اأن اإ�سدار املجتمع الدويل للعديد من االتفاقيات الدولية التي جترم االنتهاكات 
الدولية،  التفاقيات  هذه  تطبيق  بها  املنوط  الق�سائية  الأجهزة  تطور يف  يواكبه  اجل�سيمة مل 

وحتى املحاكم نف�سها فهي غري مهياأة لتنفيذ مهمة حماكمة مرتكبي اجلرائم الدولية)27).
اإقرار مبداأ التكامل يف اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية هو الق�ساء  اإن الغر�ض من 
املحكمة  اإن�ساء  امل�ساركة يف  الدول  اأغلب  اتفقت  فقد  العقاب،  االإفالت من  على ظاهرة 
اأو االأف�سلية،  اأ�سا�ض االأولوية، ال�سدارة، االأ�سبقية  على اعتبار اخت�سا�سها غري قائم على 

تن�ض املادة 2/20 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على اأنه »ال جتوز حماكمة اأي �سخ�ض   (2((
اأمام حمكمة اأخرى عن جرمية من تلك امل�سار اإليها يف املادة اخلام�سة كان قد �سبق لذلك ال�سخ�ض اأن 

اأدانته بها املحكمة اأو براأته منها«. 
 Voir، Mauro politi، le statut de ROME de la Cour Pénale Internationale: le point de vue d›un  (26(
 négociateur، Revue Générale de Droit International Public، A.Pédone، France، N° 4، 1999، pp 818-

 850; Luigi Condorelli، La Cour Pénale Internationale: Un pas de géant (pourvu qu›il soit accompli(،

 Revue Générale de Droit International Public، A.Pédone، France، N°1، 1999، pp 8- 21; Juan-

 Antonio Carrilo- Salcedo، La Cour Pénale Internationale:l›humanité trouve une place dans le droit
 international، Revue Générale de Droit International Public، A.Pédone، France، N°1، 1999، pp، 23- 28.

�سامل االأوجلي، مرجع �سابق، �ض 6.  (27(
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بل ينعقد االخت�سا�ض االأول واالأ�سيل للق�ساء الوطني قبل املحكمة اجلنائية الدولية، ذلك 
اأن اأخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل ال يجب اأال متر دون عقاب لكونها م�سدر 
تهديد ال�سلم واالأمن والرفاه يف العامل، واأنه يجب �سمان مقا�ساة مرتكبيها على نحو فعال 
من خالل تدابري تتخذ على ال�سعيد الوطني وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل)28).

غري اأنه اإذا مل يبا�رش الق�ساء الوطني اخت�سا�سه يف معاقبة مرتكبي اجلرائم الدولية 
ب�سبب عدم الرغبة يف اإجراء املحاكمة اأو عدم القدرة عليها، اأو عندما تكون املحاكمة 
�سورية و�سكلية اأو غري جدية اأو غري قائمة على اأ�سول املحاكمة املقنعة وال�سحيحة، اأو 
بناء على رغبة الدولة نف�سها ور�ساها يف التنازل االإرادي عن االخت�سا�ض فيما يتعلق 
بالتحقيق واملحاكمة وتقرير العقوبة، ينعقد حينئذ االخت�سا�ض للمحكمة اجلنائية الدولية 
ا�ستناداً اإلى مب�داأ االخت�سا�ض التكميلي ق�سد �سمان عدم اإفالت اجلناة من العقاب)29).

ثالثا: �صور مبداأ التكامل

تتعدد �سور مبداأ التكامل حيث ت�سمل كل من اجلانب املو�سوعي واالإجرائي، عالوة 
على التكامل يف تنفيذ العقوبة، وهو ما نبينه بالدرا�سة اأدناه.

اأ ـ التكامل املو�ضوعي

يق�سد بالتكامل املو�سوعي ذلك املتعلق باأنواع اجلرائم التي تقع يف نطاق اخت�سا�ض 
كان  متى  التحديد،  وجه  على  االخت�سا�ض  لها  ينعقد  بحيث  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 

انظر ديباجة النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   (28(
عالوة العايب، املحكمة اجلنائية الدولية اخت�سا�ض اأ�سيل اأم تكميلي، املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية   (29(

االقت�سادية وال�سيا�سية، العدد )0، ))20، �ض )2).
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حمل  باجلرائم  تتعلق  هنا  املو�سوعية  ف�سفة  اجلرائم.  بهذه  خمت�ساً  الوطني  الق�ساء 
االخت�سا�ض، اأي اأنه اإذا مل ين�ض القانون اجلنائي الداخلي على جترمي للجرائم الواردة يف 
املادة اخلام�سة من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية فان الق�ساء اجلنائي ال�دويل 

يعترب �ساحب االخت�سا�ض االأ�سيل يف حتقيق وحماكمة املتهمني به�ذه اجل�رائ�م)0)).
فاإذا �رشعت دولة ما يف جترمي اجلرائم الواردة يف املادة اخلام�سة من النظام االأ�سا�سي للمحكمة 
اجلنائية الدولية، فان االخت�سا�ض ينعقد للق�ساء الوطني مبا�رشة، وال ميكن للمحكمة اأن تتدخل 
االإن�سانية،  �سد  اجلرائم  مرتكبي  معاقبة  يف  اخت�سا�ساتها  الوطنية  املحاكم  با�رشت  اإذا  ال�سيما 
جرائم االإبادة اجلماعية، جرائم احلرب وجرمية العدوان التي تعترب من اأ�سد اجلرائم خطورة التي 
تخ�سع الخت�سا�ض املحكمة نظرا لكونها اإحدى اجلرائم مو�سع اهتمام املجتمع الدويل باأ�رشه، 
مل  واإن  االأ�سا�سي،  النظام  من   5 املادة  من  االأول��ى  الفقرة  من  )د(  البند  يف  اإدراجها  مت  حيث 
يتم حتديدها كاجلرائم الثالث االأخرى الداخلة يف اخت�سا�سها )االإبادة اجلماعية، اجلرائم �سد 

االإن�سانية وجرائم احلرب()))))*(، اأثناء تبني النظام االأ�سا�سي للمحكمة عام 1998.
اإلى غاية اإجراء التعديالت  كما ت�م تعليق اخت�سا�ض املحكمة يف نظر جرمية العدوان 
خا�سة  جلنة  اإن�ساء  مت  ال�سياق  هذا  ويف   ،2009 مطلع  حددت  والتي  روما  بنظام  املتعلقة 
اأ�سندت لها مهمة و�سع تعريف جلرمية العدوان وحتديد اجلهاز امل�سوؤول عن ذلك، �رشيطة اأال 
يتعار�ض ذلك مع ن�ض املادة 39 التي خولت ملجل�ض االأمن �سلطة تقدير حالة العدوان)2)).

ال�سيد م�سطفى اأحمد اأبو اخلري، املبادئ العامة يف القانون الدويل املعا�سر، الطبعة االأولى، اإيرتاك للن�سر   ((0(
والتوزيع، القاهرة، 2006، �ض 2)). 

)*)لالإ�سارة فقد ن�ست الفقرة الثانية من املادة اخلام�سة من نظام روما اإلى اأن املحكمة متار�ض اخت�سا�سها   ((((
على جرمية العدوان متى اعتمد حكم بهذا ال�ساأن وفقا للمادتني )2) و)2) يعرف جرمية العدوان وي�سع 
ال�شروط التي مبوجبها متار�ص املحكمة اخت�شا�شها فيما يتعلق بهذه اجلرمية، ويجب اأن يكون هذا احلكم 

مت�سقا مع االأحكام ذات ال�سلة من ميثاق االأمم املتحدة. 
حول هذا املو�سوع انظر: خالد ح�ساين، دور جمل�ض االأمن يف قمع اجلرمية الدولية، مداخلة األقيت مبنا�سبة   ((2(
اليوم الدرا�سي الذي نظمته كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة بجاية –اجلزائر-، حول مو�سوع »قمع 

اجلرمية الدولية بني القانون الدويل والت�سريع الداخلي«، يوم )) مايو/ اآيار ))20.
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عا�سمة  بكمباال  العدوان  جرمية  بتعريف  اخلا�ض  اال�ستعرا�سي  املوؤمتر  انعقد  وقد 
يونيو/ حزيران 2010، وذلك  اإلى 11  اآيار  مايو/  املمتدة من 31  الفرتة  اأوغندا يف 
وفقا للمادتني 121 و123 اخلا�ستني بتعديل اأحكام النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، وهذا بعد مرور �سبع �سنوات، من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ، ومت 
اخت�سا�ساتها  املحكمة  متار�ض  مبوجبها  التي  وال�رشوط  العدوان  جلرمية  تعريف  اقرتاح 
اأمام املحكمة، حيث تو�سل املوؤمتر اال�ستعرا�سي  ال�سيما قواعد االإجراءات واالإثبات 
اإلى اإ�سافة املادة 8 مك�رر من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، والتي و�سعت 

مفهوما �سامال جلرمية العدوان، كما حددت ال�سور املختلفة لهذه اجلرمية)))).
هذا ون�سري اإلى اأن املادة 8 مكرر من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية و�سعت 
“قيام  باأنها  العدوان  جرمية  عرفت  حيث  العدواين،  والعمل  العدوان  جرمية  بني  متييزا 
ه فعاًل من التحكم يف العمل ال�سيا�سي اأو الع�سكري للدولة اأو  �سخ�ض ما، له و�سع ميكنُّ
بحكم  ل،  ي�سكِّ تنفيذ عمل عدواين  اأو  بدء  اأو  اإعداد  اأو  بتخطيط  العمل،  توجيه هذا  من 
التعريف  اأن هذا  اإال  املتحدة”))))،  االأمم  مليثاق  انتهاكا وا�سحا  طابعه وخطورته ونطاقه، 
يختلف عن التعريف الذي �سبق اأن و�سعه قرار اجلمعية العامة رقم 3314 ال�سادرة بتاريخ 
باأنه  منه  االأولى  املادة  العدوان مبوجب  االأول 1974، حيث عرفت  دي�سمرب/ كانون   14
»ا�ستخدام القوة امل�سلحة من قبل دولة �سد �سيادة دولة اأو �سالمة االأرا�سي، اأو اال�ستقالل 

ال�سيا�سي لدولة اأخرى اأو باأي �سكل اأخر ال يتفق وميثاق االأمم املتحدة«.
وباملقابل عرفت املادة 8 مكرر من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية العمل 

 (( – مايو  اأي��ار/   (( كمباال،  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  روما  لنظام  اال�ستعرا�سي  املوؤمتر   ((((
 www.icc-cpi.int :20(0 ،حزيران/ يونيه 0)20، من�سورات املحكمة اجلنائية الدولية

تن�ض الئحة نورمربغ يف الفقرة اأ من املادة ال�ساد�سة على اأنه يعد جرمية موجهة �سد ال�سالم »اإدارة حرب   ((((
عدوانية وحت�سريها و�سنها ومتابعتها، اأو حرب خرقا للمعاهدات الدولية اأو امل�ساركة يف خمطط مدرو�ض 

اأو املوؤامرة الرتكاب اأحد االأفعال ال�سابقة«. 
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العدواين على اأنه كل ا�ستعمال للقوة امل�سلحة من جانب دولة �سد �سيادة دولة اأخرى اأو 
�سالمتها االإقليمية اأو ا�ستقاللها ال�سيا�سي، اأو باأي طريقة اأخرى تتعار�ض مع ميثاق االأمم 
املتحدة. وتنطبق �سفة العمل العدواين على اأي عمل من االأعمال التالية، �سواء باإعالن 

حرب اأو بدونه، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ))))3314:
قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بغزو اإقليم دولة اأخرى اأو الهجوم عليه، اأو اأي  )اأ(  
احتالل ع�سكري، ولو كان موؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو اأو الهجوم، اأو اأي 

�سم الإقليم دولة اأخرى اأو جلزء منه با�ستعمال القوة.
اأو ا�ستعمال  بالقنابل،  اإقليم دولة اأخرى  قيام القوات امل�سلحة لدولة ما بق�سف  )ب(  

دولة ما اأية اأ�سلحة �سد اإقليم دولة اأخرى.
�رشب ح�سار على موانئ دولة ما اأو على �سواحلها من جانب القوات امل�سلحة لدولة اأخرى. )ج(  
اأو  البحرية  اأو  الربية  امل�سلحة  القوات  مبهاجمة  ما  لدولة  امل�سلحة  القوات  قيام  )د(  

اجلوية اأو االأ�سطولني البحري واجلوي لدولة اأخرى.
قيام دولة ما با�ستعمال قواتها امل�سلحة املوجودة داخل اإقليم دولة اأخرى مبوافقة  )ه�(  
الدولة امل�سيفة، على وجه يتعار�ض مع ال�رشوط التي ين�ض عليها التفاق، اأو اأي 

متديد لوجودها يف االإقليم املذكور اإلى ما بعد نهاية االتفاق.
هذه  ت�ستخدمه  باأن  اأخرى  دولة  ت�رشف  حتت  اإقليمها  و�سعت  ما  دولة  �سماح  )و(  

الدولة االأخرى الرتكاب عمل عدواين �سد دولة ثالثة.
اإر�سال ع�سابات اأو جماعات م�سلحة اأو قوات غري نظامية اأو مرتزقة من جانب دولة  )ز(  
ما با�سمها تقوم �سد دولة اأخرى باأعمال من اأعمال القوة امل�سلحة تكون من اخلطورة 

بحيث تعادل االأعمال املعدة اأعاله، اأو ا�سرتاك الدولة بدور ملمو�ض يف ذلك.

انظر الفقرة االأولى من املادة الثامنة مكرر من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  ((((
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اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  من  مكرر   8 امل��ادة  لن�ض  الدقيقة  القراءة  اإن 
الدولية، تربز لنا اأن هذه االأخرية عند حتديدها ل�سور جرمية العدوان ا�ستندت اإلى �سور 
العدوان التي و�سعتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، مبوجب املادة الثالثة من الالئحة 
3314 املوؤرخة يف 14 دي�سمرب/ كانون االأول 1974، خا�سة اأنه مت اإدراج �رشط يف املادة 
5/ 2 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة م�سمونه، اأنه يجب اأن يكون التعريف مت�سقا مع 
اأحكام ميثاق االأمم املتحدة، وهو ما جت�سد فعال يف املوؤمتر اال�ستعرا�سي بعد اإ�سافة املادة 

8 مكرر ال�سيما يف الفقرة الثانية منها.
غري اأن املحكمة اجلنائية الدولية ال يجوز لها اأن متار�ض اخت�سا�سها فيما يتعلق بهذه 
اجلرمية اإال فيما يخ�ض جرائم العدوان التي ترتكب بعد م�سي خم�ض �سنوات على االأقل 
من الت�سديق على التعديالت املتعلقة بجرمية العدوان، و�سنة واحدة على امل�سادقة اأو 
على قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف، وهو ال�رشط الذي و�سعته املادة 8 مكرر 

من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية)6)).
جتدر االإ�سارة اإلى اأن اإمكانية التو�سع يف الن�سو�ض التجرميية املحددة يف املادة اخلام�سة من 
النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية دفع حمرري نظام روما اإلى و�سع قيدين لهما اأهمية 
بالغة يف االبتعاد عن تطبيق اأحكامه طبقا لالأهواء واملعايري ال�سخ�سية، يتمثل القيد االأول يف 
ما ت�سمنته املادة التا�سعة التي حددت اأركان اجلرائم، حيث جاء يف فقرتها االأولى اأنه »ت�ستعني 
املحكمة باأركان اجلرائم يف تف�سري وتطبيق املواد )6، 7، 8( وتعتمد هذه االأركان باأغلبية ثلثي 
اأع�ساء جمعية الدول االأطراف«. بينما اأ�سافت الفقرة الثانية اأنه يف حالة اإجراء اأية تعديالت 

على اأركان اجلرائم فانه يتعني اعتمادها باأغلبية ثلثي اأع�ساء جمعية الدول االأطراف)7)).

انظر ن�ض املادة 8 مكرر من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  ((6(
را�سد،  الدين  اأي�سا: عالء  وانظر  الدولية،  للمحكمة اجلنائية  االأ�سا�سي  النظام  9 من  املادة  ن�ض  انظر   ((7(
القواعد االإجرائية وقواعد االإثبات يف اإطار نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة مركز 

بحوث ال�سرطة، اأكادميية مبارك لالأمن، العدد )2، يناير 2002، �ض �ض 280- )0).
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اأما القيد الثاين فقد حددته املادة 2/22 من نظام املحكمة االأ�سا�سي حيث ن�ست على 
ويف  القيا�ض  طريق  عن  نطاقه  تو�سيع  يجوز  وال  دقيقا  تاأويال  اجلرمية  تعريف  »يوؤول  اأنه 
حالة الغمو�ض يف�رش التعريف ل�سالح ال�سخ�ض حمل التحقيق اأو املقا�ساة اأو االإدانة«)8))، 
وهذا يعد �سمانة لعدم تو�سع الدول يف تف�سري ق�سم من االأفعال باأنها تعد جرائم ذات 

طابع دويل، وتدخل �سمن االخت�سا�ض املو�سوعي للمحكمة اجلنائية الدولية)9)).
هذا ما ينطبق على الو�سع يف لبنان حيث يرجع �سبب ا�ستبعاد اإحالة جرمية اغتيال رفيق 
احلريري و22 من رفاقه يوم 14 فيفري/ �سفر 2004 اإلى اأن هذه اجلرمية مت تكييفها على 
اأنها جرمية اإرهابية وهي ال تدخل �سمن االخت�سا�ض املو�سوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

عالوة على اأن لبنان –الذي ارتكبت اجلرمية على اإقليمه- لي�ض طرفا يف نظام روما)0)). 

ب ـ التكامل الإجرائي

اجلنائية  املحكمة  تبا�رشها  التي  االإج��راءات  يف  التكامل  االإجرائي  بالتكامل  يق�سد 
الدولية للف�سل يف الدعاوى املعرو�سة عليها، والثابت اأن جوهر تطبيق مبداأ التكامل هو 
اإعطاء الق�ساء اجلنائي الوطني االخت�سا�ض االأ�سيل. لكن ا�ستثناء ينعقد االخت�سا�ض 
للق�ساء الدويل اجلنائي بناء على طلب الدول االأطراف يف النظام االأ�سا�سي كما ورد 
اأو بناء على طلب دولة غري طرف يف هذا النظام وفق  يف املواد )12، 13/اأ، 14(، 
املادة 3/12 اإذا ما قدمت اإعالن يودع لدى م�سجل املحكمة، اأو اإحالة حالة من جمل�ض 
االأمن اإلى املدعي العام طبقا للمادة 13/ب))))، اأو من طرف املدعي العام من تلقاء 

انظر ن�ض املادة 22 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((8(
ال�سيد م�سطفى اأحمد اأبو اخلري، مرجع �سابق، �ض ))).  ((9(

خريية م�سعود الدباغ، مرجع �سابق، �ض 07).   ((0(
  Prezas Ioannis، La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à  ((((
 propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité، Revue

 Belge de Droit International، Bruylant، Bruxelles، n° 1، 2006، pp 57- 98.
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وفقا  اخت�سا�سها  انعقاد  من  تتحقق  اأن  املحكمة  على  يجب  حيث   ،)15 )املادة  نف�سه 
الدعوى مبعرفة دولة  املقا�ساة يف  اأو  التحقيق  اأنه ال يجري  اإلى  اإ�سافة  للمادة 1/19، 
لها والية عليها )املادة 1/17/اأ(، اأو اإذا كانت هذه الدولة التي لها الوالية قد اأجرت 

حتقيقا يف الدعوى )املادة 1/17/ب()2)).
كما يعترب ن�ض املادة 20 من نظام روما التعبري احلقيقي عن التكامل االإجرائي، والذي 
مينع انعقاد اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية يف نظر دعوى معينة يف حاالت ثالث هي:

عند قيام املحكمة اجلنائية الدولية بنظر الدعوى �سابقا والف�سل فيها �سواء بالرباءة اأو • 
االإدانة واحلكم كما هو الن�ض يف الفقرة االأولى من املادة 20.

�سواء •  قرارها  واأ�سدرت  �سخ�ض معني  الدولية مبحاكمة  اجلنائية  املحكمة  قيام  عند 
باالإدانة اأو الرباءة، فانه ال يجوز الأي حمكمة جنائية اأخرى حماكمة ال�سخ�ض نف�سه 

عن اجلرمية ذاتها )م 2/20(.
اجلرم •  ذاته عن  املتهم  باإجراء حماكمة  اأخرى )خمت�سة(  قيام حمكمة جنائية  عند 

نف�سه ب�رشط اأن تكون هذه الإجراءات مل تكن ب�سورة حماباة اأو اأنها اتخذت حلماية 
املتهم، مبعنى يجب اأن تكون اإجراءات املحاكمة هذه مت�سمة باال�ستقالل والنزاهة 
وطبقا الأ�سول املحاكمات املعرتف بها يف القانون الدويل، ففي هذه احلالة ال ينعقد 

اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية)))).
اإ�سافة اإلى ذلك فقد األزمت املادة 2/18 الدول اأن تبلغ املحكمة يف غ�سون �سهر واحد 
اأو مع غريهم يف  اأجرت حتقيقا مع رعاياها  اأنها  اأو  باأنها جتري  من تلقي ذلك االإ�سعار، 
حدود واليتها الق�سائية فيما يتعلق باالأفعال اجلنائية التي قد ت�سكل جرائم من تلك امل�سار 
اإليها يف املادة اخلام�سة، وتكون مت�سلة باملعلومات املقدمة يف االإ�سعار املوجه اإلى الدول 
النه�سة  دار  االأول��ى،  الطبعة  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  يف  التكامل  مبداأ  العبيدي،  ح�سون  عكاب  خالد   ((2(

العربية، القاهرة، 2006، �ض 9). 
انظر ن�ض املادة 2/20 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  ((((
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وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل املدعي العام لها عن التحقيق مع هوؤالء االأ�سخا�ض 
ما مل تقرر دائرة ما قبل املحاكمة االإذن بالتحقيق بناء على طلب املدعي العام)))).

اأعاله ال تت�سق مع مفهوم التكامل، وهناك  اأن عبارة يتنازل الواردة يف املادة  غري 
املادة 2/18، حيث  التكامل وفق ما جاء يف  اآخر يعد خروجا على مفهوم مبداأ  اأمر 
اأن املدعي العام وخالل �ستة اأ�سهر بعد التنازل ميكن له اأن يعيد النظر يف قرار التنازل 
بالتما�ض يقدم اإلى دائرة ما قبل املحاكمة خطيا، ويت�سمن االأ�سا�ض الذي ا�ستند اإليه يف 
الثانية من  الفقرة  التحقيق وفق  العام عن  املدعي  تنازل  االلتما�ض، وحتى عند  تقدمي 
املادة 18 فانه ميكن اأن يطلب من الدولة التي تنازل عن التحقيق ل�ساحلها اأن تبلغه ب�سفة 
دورية عن التحقيق الذي يجريه واأن تكون االإجابات اأو الرد على هذا الطلب بدون 

تاأخري غري مربر)))).

ج- التكامل يف تنفيذ العقوبة

التي  والعقوبات  الوطنية  الت�رشيعات  بني  العقوبات  توقيع  يف  بالتكامل  يق�سد 
نظام  املادة 80 من  الدولية، حيث ن�ست  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام  اعتمدها 
روما اأنه »لي�ض هناك ما مينع الدول من توقيع العقوبات املن�سو�ض عليها يف قوانينها 
الوطنية، اأو يحول دون تطبيق قوانني الدول التي ال تن�ض على العقوبات املحددة يف 

هذا الباب«، ويعني ذلك ما ياأتي:
- اأن وجود عقوبة يف قانون دولة ما لي�ست موجودة يف النظام االأ�سا�سي للمحكمة، 
اأو عدم وجود عقوبة يف قانون دولة ما، رغم وجوده يف النظام االأ�سا�سي للمحكمة، ال 

ي�سكل تعار�سا بني النظام االأ�سا�سي والقانون الوطني.
انظر ن�ض املادة 8)/2 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((((

خالد عكاب ح�سون العبيدي، مرجع �سابق، �ض )).   ((((
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تطبيق  يطلب  اأن  الوطني-  الق�ساء  اأمام  حماكمته  متت  -اإذا  ميكنه  ال  املتهم  اأن   -
يقررها  اإذا مل  للمحكمة،  االأ�سا�سي  النظام  الواردة يف  للمتهم  االأ�سلح  القانون  قاعدة 

الت�رشيع الوطني.
كما حدد الباب العا�رش من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية حدود العالقة 
بني املحكمة والدولة التي يتم تنفيذ العقوبة فيها. حيث اأعطت املحكمة �سلطة االإ�رشاف 
على تنفيذ حكم ال�سجن وفقا لالأو�ساع ال�سائدة يف الدولة التي �ستقرر املحكمة اأن تنفذ 
فيها العقوبة)6))، وهذا التكامل يعطي املحكمة �سلطات وا�سعة مبا ال يخل بقواعد النظام 
االأ�سا�سي، مع عدم التدخل يف الت�رشيعات والنظم االإدارية الوطنية التي حتدد طرق 

واأ�ساليب تنفيذ العقوبة ال�سادرة مبوجب حكم املحكمة)7)).
على  بناء  يتم  العقوبة  فيها  �ستنفذ  التي  الدولة  تعيني  اأن  اإلى  االإ�سارة  هذا وجتدر 
طلب املحكمة، وال يكون هذا التعيني ملزما لهذه الدولة، حيث ميكن للدولة رف�ض 
هذا الطلب وحتديد اأ�سباب ذلك، وفق ما جاء يف املادة 1/103/ ج، ولكن من حق 
وقواعد  اأحكام  من  ما جاء  يخرج عن  ال  مبا  للتنفيذ  تبني �رشوطاً حمددة  اأن  الدولة 
ل�رشوط  وفقا  احلال  بطبيعة  ذلك  ويكون  1/103/ب(،  )امل��ادة  االأ�سا�سي  النظام 
التنفيذ ال�سائدة يف الدولة التي �ستحددها املحكمة )املادة 2/106(، وعلى هذه الدولة 
املعاهدات  بها  التي جاءت  ال�سجناء  الدولية اخلا�سة مبعاملة  املعايري  بتطبيق  االلتزام 

الدولية املقبولة على نطاق وا�سع)8)).
نقل  وقت،  اأي  يف  تقرر،  اأن  للمحكمة  اأج��ازت  روما  نظام  من   104 املادة  اأن  غري 
اأخرى، كما يجوز لل�سخ�ض املحكوم  تابع لدولة  اإلى �سجن  ال�سخ�ض املحكوم عليه 

انظر ن�ض املادة 06)/) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((6(
ال�سيد م�سطفى اأحمد اأبو اخلري، مرجع �سابق، �ض ))).  ((7(

انظر املادة )0)/)/ب من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((8(
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عليه اأن يقدم للمحكمة، يف اأي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذ)9)).
اأما بالن�سبة لتنفيذ اأحكام الغرامة وامل�سادرة التي ت�سدرها املحكمة اجلنائية الدولية 
هذه  بتنفيذ  االأطراف  الدول  روما  نظام  األزم  فقد  العقوبة،  بهذه  عليه  املحكوم  على 
العقوبات وفقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها يف قانونها الوطني دون امل�سا�ض بحقوق 

االأطراف الثالثة ح�سنة النية طبقا للمادة 1/109 من نظام روما)0)).
لكن اإذا كانت الدولة الطرف غري قادرة على تنفيذ اأمر امل�سادرة يجب عليها اأن تتخذ 
تدابري ال�سرتداد قيمة العائدات اأو املمتلكات اأو االأ�سول التي اأمرت املحكمة مب�سادرتها 

وذلك من دون امل�سا�ض بحقوق االأطراف الثالثة احل�سنة النية)))).
عن  تفرج  اأن  التنفيذ  لدولة  يجوز  ال  فانه  العقوبة  تخفي�ض  مب�ساألة  يخ�ض  فيما  اأما 
ال�سخ�ض قبل انق�ساء مدة العقوبة املقررة باحلكم الذي ق�ست به املحكمة، وللمحكمة 

وحدها حق الف�سل يف تخفي�ض اأي عقوبة)2)).

رابعا: حالت تطبيق مبداأ التكامل

اأ�سا�سيني  النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية معيارين  املادة 17 من  حددت 
ينعقد على اأ�سا�سهما اخت�سا�ض املحكمة يف نظر اجلرائم املحددة يف املادة اخلام�سة، بدال 
من الق�ساء الوطني وتطبيقا ملبداأ التكامل، وهما عدم الرغبة يف اال�سطالع بالتحقيق اأو 
املقا�ساة، وعدم القدرة يف اال�سطالع بالتحقيق اأو املقا�ساة، فقد جاء يف املادة 1/17 

انظر املادة )0) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  ((9(
انظر املادة 09)/) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((0(
انظر املادة 09)/2 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((((

انظر املادة 0)) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((2(
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من نظام روما االأ�سا�سي اأنه »مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة واملادة 1 تقرر املحكمة 
اأن الدعوى غري مقبولة يف حالة:

اإذا كانت جتري التحقيق اأو املقا�ساة يف الدعوى دولة لها والية عليها، ما مل تكن  اأ-   
الدولة حقا غري راغبة يف اال�سطالع بالتحقيق اأو املقا�ساة اأو غري قادرة على ذلك.
الدولة  لها والية عليها وقررت  الدعوى دولة  التحقيق يف  اأجرت  قد  اإذا كانت  ب-  
عدم مقا�ساة ال�سخ�ض املعني، ما مل يكن القرار ناجتا عن عدم رغبة الدولة اأو 

عدم قدرتها حقا على املقا�ساة.
اإذا كان ال�سخ�ض املعني قد �سبق اأن حوكم على ال�سلوك مو�سوع ال�سكوى، وال  ج-  

يكون من اجلائز للمحكمة اإجراء حماكمة طبقا للفقرة 3 من املادة 20.
اإذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اتخاذ املحكمة اإجراء  د-  

اآخر«)53(.
لقد اأثار هذا الن�ض جدال وا�سعا وكبريا بني ممثلي الدول يف موؤمتر روما حول حتديد 
الدولة  تعبري  ا�ستخدام  اأن  البع�ض  راأى  القدرة، حيث  اأو عدم  الرغبة،  بعدم  املق�سود 
غري راغبة unwilling، اأو غري قادرة unable لهما تف�سري وا�سع ومرن، مما قد يرتتب عليه 
الت�سييق واحلد من اخت�سا�ض املحكمة، باالإ�سافة اإلى �سعوبة اإثبات عدم الرغبة لتعلقها 
بالنية، كما اأن اإثبات عدم القدرة ي�سبح اأي�سا اأمرا �سعبا يف بع�ض االأحوال لعدم القدرة 
على احل�سول على املعلومات الكافية حول االنهيار اجلزئي اأو الكلي للنظام الق�سائي 
الوطني، وقد ف�سل البع�ض خالل املفاو�سات املتعلقة باإن�ساء املحكمة ا�ستخدام عبارتي 
غري فعالة  ineffective وغري متاح unavailable على اأ�سا�ض اأنهما يقدمان معياراً مو�سوعياً 
لتقييم اأداء املحاكم الوطنية، حيث ين�سب عدم الفعالية على االإجراءات الق�سائية اأمام 
برمته،  الوطني  الق�سائي  النظام  على  االإتاحة  تن�سب عدم  الوطنية، يف حني  املحاكم 

انظر املادة 7)/) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((((
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غري اأن هذه االآراء مل يوؤخذ بها و�سدر الن�ض على ما هو عليه اأعاله، اإذ مت االإبقاء على 
عبارتي غري راغبة وغري قادرة)))).

ويف ال�سياق ذاته فقد ثار جدل كبري بني وفود الدول امل�ساركة يف موؤمتر روما حول 
م�ساألة من يقع عليه عبء اإثبات عدم الرغبة، وعدم القدرة، حيث انق�سمت الدول 
اإلى فريقني؛ الفريق االأول يرى باأن عبء االإثبات يكون على ال�سلطات الوطنية ا�ستنادا 
ا�سطلعت  اأنها  تثبت  اأن  اخت�سا�سها، وعليها  بتاأكيد  بادرت  التي  الدولة هي  اأن  اإلى 
واإذا  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ض  ل�سلب  كو�سيلة  ولي�ض  نية،  بح�سن  باالأمر 
ا�سطلعت املحكمة اجلنائية الدولية بعبء اإثبات عدم رغبة الدولة اأو عدم قدرتها فان 
ذلك �سي�سكل اإ�ساءة يف حق تلك الدولة، واأن عبء االإثبات على الدولة يكون اأكرث 

ايجابية باعتبار اأنها هي التي متلك اأف�سل االأدلة على كفاءة نظامها الق�سائي.
اأما الفريق الثاين من الوفود امل�ساركة يف موؤمتر روما الدبلوما�سي فقد راأت اأن ت�سطلع 
القدرة، وباالإطالع على ن�ض  اأو عدم  الرغبة  اإثبات عدم  الدولية بعبء  املحكمة اجلنائية 
املادة 17 من النظام االأ�سا�سي يتبني اأنها قد �سيغت على اأ�سا�ض اأن املحكمة اجلنائية الدولية 
هي التي يقع عليها عبء االإثبات، ويبدو اأن ما قرره النظام االأ�سا�سي هو االأرجح متا�سيا مع 
القواعد العامة يف االإثبات يف القانون املدين حيث اأن البينة على من ادعى وعلى املدعى 
عليه اأن يثبت عك�ض ذلك، ومن املقرر بالن�سبة لالإثبات يف القانون اجلنائي اأن النيابة العامة 
يقع عليها اإثبات التهمة �سد املتهم باأدلة االإثبات وعلى املتهم اأن ياأتي باأدلة النفي، و�سنعر�ض 
لالأمور التي تلتزم بها املحكمة يف االإثبات وفق ن�ض املادة 17 من النظام االأ�سا�سي على 

النحو التايل)))).

حمدي رجب عطية، العالقة بني املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم الوطنية، مداخلة يف ندوة »املحكمة   ((((
اجلنائية الدولية الطموح- الواقع- واأفاق امل�ستقبل-«، اأكادميية الدرا�سات العليا، طرابل�ض، ليبيا، 0)- )) 

يناير 2007، �ض )).
حمدي رجب عطية، مرجع �سابق، �ض 2).  ((((
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1- اإثبات عدم الرغبة

لكي تثبت املحكمة عدم رغبة الدولة يف اال�سطالع بالتحقيق اأو املقا�ساة يف دعوى 
اإذا كان قد جرى  فيما  تنظر  باأن  املادة 17/ 2  تلتزم مبا ورد يف  اأن  معينة يجب عليها 
بغر�ض  الوطني  القرار  اتخاذ  جرى  اأو  بها،  اال�سطالع  يجرى  اأو  بالتدابري  اال�سطالع 
حماية ال�سخ�ض املعني من امل�سئولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف اخت�سا�ض املحكمة، 
كما ينبغي على املحكمة اأن تنظر فيما اإذا حدث تاأخري ال مربر له يف التدابري مبا يتعار�ض 
يف هذه الظروف مع نية تقدمي ال�سخ�ض املعني للعدالة، زيادة على �رشورة نظر املحكمة 
اأو  نزيه،  اأو  م�ستقل  ب�سكل  مبا�رشتها  جتري  ال  اأو  التدابري  تبا�رش  الدولة  كانت  اإذا  فيما 
بو�رشت اأو جتري مبا�رشتها على نحو ال يتفق يف هذه الظروف، مع نية تقدمي ال�سخ�ض 

املعني للعدالة بهدف حماكمته)6)).
ميكن اأن نذكر على هذه احلالة زعم دولة ما القيام باملحاكمة مع تكييف جرمية دولية 
جرمية  اأنها  على  اإبادة  جرمية  كتكييف  العام،  القانون  اإطار  يف  تدخل  جرمية  اأنها  على 
قتل، ومثال ذلك اأي�سا و�سائل املماطلة لالإفالت من اخت�سا�ض الق�ساء اجلنائي الدويل، 
كقيام ال�سلطات الق�سائية ال�رشبية مبتابعة الرئي�ض ميلوزفيت�ض يف ق�سية اختال�ض اأموال 
عامة كذريعة لالإفالت من املتابعة عن جرائم االإبادة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية املوؤقتة 

ليوغ�سالفيا �سابقا)7)).
وهو ما ينطبق اأي�سا على الو�سع يف دارفور بال�سودان، حيث اأن االإفالت من العقاب 
اأ�سا�سية للجرائم �سد االإن�سانية يف  اآليات امل�ساءلة الق�سائية ي�سكل �سمة  اإعمال  وعدم 
ال�سوداين  الق�ساء  رئي�ض  اأن�ساأها  التي  اخلا�سة،  اجلنائية  املحاكم  وجود  رغم  دارفور، 
باملر�سوم ال�سادر يف 07 يونيه 2005، والتي ال حترك اآليات املتابعة يف حق امل�سوؤولني 

انظر ن�ض املادة 7)/2 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.   ((6(
بديار فاطمة الزهراء، مرجع �سابق، �ض 8)).  ((7(
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والقادة الع�سكريني وذوي الرتب الرفيعة. كما تقوم املحاكم اجلنائية اخلا�سة ال�سودانية 
بتوقيع عقوبات خفيفة يف حاالت االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان، ولكن �رشعان 
ما يتم اإلغاوؤها، كما هو االأمر بالن�سبة حلالة قتل االأطفال نتيجة للتعذيب اأثناء االحتجاز 
حيث اأدين امل�سوؤول عن املخابرات الع�سكرية بعقوبة �سنتني من ال�سجن، واألغيت بعد 

ذلك مبوجب مر�سوم عفو رئا�سي �سادر بتاريخ 11 يونيه )8))2006. 

2- اإثبات عدم القدرة

نظر دعوى  للدولة على  الوطني  الق�ساء  قدرة  ت�ستخل�ض عدم  اأن  للمحكمة  ميكن 
معينة من ن�ض املادة 3/17 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية حيث تنظر 
املحكمة فيما اإذا كانت الدولة غري قادرة، ب�سبب انهيار كلي اأو جوهري لنظامها الق�سائي 
اأو الوطني اأو ب�سبب عدم توافره على اإح�سار املتهم اأو احل�سول على االأدلة وال�سهادة 

ال�رشورية اأو غري قادرة ل�سبب اأخ�ر عل�ى اال�سطالع باإجرائها)9)).
العام  العفو  مرا�سيم  نذكر  املتابعة  على  القدرة  عدم  اأمثلة  من  اأنه  اإلى  ون�سري  هذا 
مرتكبي  اأمام  العقاب  من  لالإفالت  املجال  تفتح  التي  املماثلة  التدابري  اأو  اخلا�ض  اأو 
اجلرائم الدولية ومتنع اكت�ساف احلقيقة كما حتول دون تقدمي اجلناة اأمام املحكمة اجلنائية 
الدولية، مثلما حدث بالن�سبة الأوغندا حيث اأحال رئي�سها الق�سية املتعلقة بحركة التمرد 
 )l’armée de résistance du seigneur( يف �سمال البالد وامل�سماة جي�ض الرب للمقاومة
على املحكمة اجلنائية الدولية، مربرا ذلك بوجود قانون العفو ال�سادر يف �سنة 2000 

والذي مينع مقا�ساتهم اأمام الق�ساء الوطني)60).

يو�سف البحريي، نظام االأمم املتحدة يف مواجهة حتوالت الربيع العربي، الطبعة االأولى، املطبعة والوراقة   ((8(
الوطنية الداوديات، مراك�ض، 2)20، �ض )28.

انظر ن�ض املادة 7)/) من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  ((9(
بديار فاطمة الزهراء، مرجع �سابق، �ض 9)).  (60(
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غري اأنه ينبغي االإ�سارة اإلى اأن اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية ينعقد دون مراعاة 
االأمن مبوجب  كانت عن طريق جمل�ض  املحكمة  اإلى  االإحالة  كانت  اإذا  التكامل  مبداأ 
قرار �سادر عن الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة))6)، وهو ما ينطبق على الو�سع 
اأكد  اآذار 2005، حيث  بتاريخ 31 مار�ض/  ال�سادر  القرار 1593  يف دارفور مبوجب 
الدوليني، ثم قرر  لل�سلم واالأمن  الو�سع يف دارفور ي�سكل تهديدا  اأن  جمل�ض االأمن 
اأن هذه االأخرية ال تعد  الدولية رغم  اإلى املحكمة اجلنائية  ال�سودان  الو�سع يف  اإحالة 

طرفا يف نظام روما)62).
جمل�ض  طرف  من  االإحالة  حالة  يف  اخت�سا�ساتها  ممار�سة  للمحكمة  ميكن  ثم  ومن 
االأمن بناء على الف�سل ال�سابع من امليثاق بغ�ض النظر عن قبول اأو عدم قبول الدولة 
االخت�سا�ض،  بهذا  جن�سيتها  املتهم  يحمل  التي  اأو  اإقليمها  على  اجلرمية  ارتكبت  التي 
ودون اعتبار لكونها طرفا يف النظام االأ�سا�سي للمحكمة من عدمه، ويربر الفقه �رشيان 
اخت�سا�ض املحكمة وفقا لن�ض املادة 13/ب باملخالفة ملبداأ التكامل باأن االإحالة يف هذه 
احلالة تتم ا�ستنادا اإلى الف�سل ال�سابع من ميثاق منظمة االأمم املتحدة التي تعترب اأغلب 
دول العامل اأع�ساء فيها، وبذلك فان االإحالة ال�سادرة عن املجل�ض تكون بحكم ال�سادرة 
نائبا عن االأخرية يف حفظ ال�سلم واالأمن  عن الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة كونه 
الدوليني))6)، عالوة على اأن ميثاق االأمم املتحدة ي�سمو على اأي اتفاقية دولية اأخرى مبا 

يف ذلك النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية))6).

انظر ن�ض املادة ))/ب من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  (6((
انظر القرار )9)) ال�سادر بتاريخ )) مار�ض/ اآذار )200.   (62(

خريية م�سعود الدباغ، مرجع �سابق، �ض 86).  (6((
تن�ض املادة )0) من ميثاق االأمم املتحدة على اأنه »اإذا تعار�ست االلتزامات التي يرتبط بها اأع�ساء االأمم   (6((
املتحدة وفقا الأحكام هذا امليثاق مع اأي التزام دويل اأخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماتهم املرتتبة على 

هذا امليثاق«. 
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خام�صا: حجية اأحكام املحاكم الوطنية 
اأمام املحكمة اجلنائية الدولية

الذي  اجلنائي  احلكم  اأن  هي  اجلنائي  القانون  يف  املا�سي  يف  ال�سائدة  الفكرة  تعد 
ت�سدره دولة ما ال يتعدى اأثره حدودها، فلي�ست له اأهمية يف اخلارج �سواء اأكانت �سلبية 
احلكم  �سبق  اأنه  من  بالرغم  اأخرى  مرة  اجلاين  حماكمة  يجوز  ذلك  وعلى  اإيجابية.  اأم 
مبداأ  تطبيق  بعد  الفكرة تغريت  الفعل. ولكن هذه  اأجنبية عن ذات  ِقبل دولة  عليه من 
االإجرام  ملحاربة  الق�سائي  املجال  يف  الدويل  التعاون  وتكري�ض  اجلنائي  القانون  عاملية 
الدويل، فلم يعد من املعقول اأن حت�رش الدولة نف�سها داخل اإقليمها مبا يوؤدي اإلى اإقليمية 
اأحكامها اجلنائية، لكن اإذا كانت تلك هي خطة غالبية الت�رشيعات الوطنية يف االعرتاف 
باحلجية ال�سلبية لالأحكام االأجنبية فما هو موقف املحكمة اجلنائية الدولية من االأحكام 
التي تدخل �سمن اخت�سا�سها )اخت�سا�ض  الوطنية يف اجلرائم  املحاكم  التي ت�سدرها 

املحكمة اجلنائية الدولية(؟))6).

1- موقف املحكمة اجلنائية من الأحكام ال�ضادرة عن املحاكم الوطنية

لقد اأقر النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة )20( االعتداد باالأحكام 
اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ض  تدخل يف  التي  اجلرائم  الوطنية يف  املحاكم  ال�سادرة عن 
الدولية، حيث ن�ست يف فقرتها االأولى على اأنه »ال يجوز اإال كما هو من�سو�ض عليه يف 
هذا النظام االأ�سا�سي حماكمة اأي �سخ�ض اأمام هذه املحكمة عن �سلوك �سكل االأ�سا�ض 

جلرائم كانت املحكمة قد اأدانت ال�سخ�ض بها اأو براأته«)66).
�سامل االأوجلي، مرجع �سابق، �ض 6.  (6((

انظر الفقرة االأولى من املادة 20 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  (66(
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ومن ثمرَّ فاإذا كانت ال�سلطات الوطنية لدولة ما قد حاكمت ب�سورة �سحيحة �سخ�ساً 
للمحكمة  يجوز  ال  فاإنه  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ض  �سمن  يدخل  فعل  عن 
املذكورة حماكمة ذلك ال�سخ�ض مرة ثانية. وباملقابل منعت الفقرة الثانية من املادة )20( 
املادة  اإليها يف  امل�سار  اجلرائم  اأخرى عن جرمية من  اأمام حمكمة  اأي �سخ�ض  حماكمة 

اخلام�سة اإذا كانت املحكمة اجلنائية الدولية قد براأته منها اأو اأدانته عليها)67).
ال  التي  الدولة  با�ستطاعة  اإذ  الق�سائي  النظام  على  التحايل  ل�سهولة  نظراً  اأنه  غري 
ترغب يف معاقبة مرتكب اجلرمية اأال متار�ض اخت�سا�سها فعلياً، وال تف�سل يف الدعوى 
ب�سكل مو�سوعي اأن تخ�سع ال�سخ�ض ملحاكمة �سورية، فاإن املادة 20 فقرة 3 من النظام 
م�سار  ال�سخ�ض عن جرمية  باإعادة حماكمة  ق�ست  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي 
اإليها يف النظام االأ�سا�سي حتى بعد اأن يكون قد حوكم على نف�ض الفعل يف حمكمة 

وطنية وذلك يف احلالتني التاليتني:
اإذا كانت االإجراءات يف املحكمة الوطنية تهدف اإلى حماية ال�سخ�ض من امل�سئولية اجلنائية.• 
اإذا مل جتر االإجراءات ب�سورة تت�سم باال�ستقالل والنزاهة طبقاً الأ�سول املحاكمات • 

التي يقرها القانون الدويل، اأو جرت يف هذه الظروف على نحو ال يت�سق مع النية 
يف تقدمي ال�سخ�ض املعني للعدالة.

اجلنائية  العدالة  الوطنية  املحاكم  تقم  مل  اإذا  باأنه  الن�ض  هذا  خالل  من  يالحظ 
العادلة كاأن تتخذ دولة ما جميع  الدولية للمحاكمات  للمعايري  ب�سكل �سحيح وطبقاً 
االإجراءات القانونية ب�ساأن مرتكب اجلرمية ومع ذلك تهدف اإلى حماية هذا ال�سخ�ض 
تراع  مل  الوطنية  املحكمة  اأن  اأو  ارتكبها،  التي  اجلرمية  عن  اجلنائية  امل�سئولية  من 
االإجراءات القانونية وتنتهك اأ�سول املحاكمات اجلنائية املعرتف بها بهدف منع تقدمي 

انظر الفقرة الثانية من املادة 20 من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.  (67(
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ال�سخ�ض امل�سئول عن جرمية بالغة اخلطورة اإلى العدالة اجلنائية فاإن املحكمة اجلنائية 
الدولية تتمتع ب�سالحية التدخل يف هذه احلالة ملحاكمة ال�سخ�ض امل�سئول عن اجلرمية 

من جديد)68).

2- حقيقة ال�ضتثناء الوارد على املادة )02( من نظام روما

جواز  عدم  مبداأ  على   )20( املادة  من   )3( الفقرة  اأوردته  الذي  اال�ستثناء  كان  اإذا 
املحاكمة عن ذات اجلرمية مرتني ومبوجبه ي�سبح من �سالحية املحكمة اجلنائية الدولية 
اأن حتاكم �سخ�ساً عن اأفعال تدخل يف اخت�سا�سها مع اأنه قد حوكم اأمام حمكمة وطنية 
املحاكمة  اإج��راءات  يف  التالعب  منع  يف  العدالة  اعتبارات  متليه  االأفعال،  نف�ض  عن 
دون  واحليلولة  املجتمع  على  خطورة  اجلرائم  اأ�سد  اإزاء  االإدانة  بعدم  اأحكام  الإ�سدار 
ب�سكل  اجلنائية  الدعوى  يف  الف�سل  عدم  اإلى  تهدف  �سورية  باإجراءات  اال�سطالع 

مو�سوعي))69)*(.
ويعترب اأي�ساً هذا اال�ستثناء �سمانة �رشورية ال �سبيل لتجاهلها من اأجل اإقامة حماكمة 
عادلة ونزيهة ملرتكبي اجلرائم الدولية االأ�سد خطورة على املجتمع الدويل وحتقيق فعالية 
الذين  االأ�سخا�ض  على  رادعة  جزائية  عقوبات  توقيع  يف  الوطنية  الق�سائية  لالأجهزة 
يرتكبون انتهاكات خطرية لقواعد القانون الدويل، فاإن ذلك يقودنا اإلى القول باأن هذا 
من  الوطنية  املحاكم  ت�سدرها  التي  االأحكام  اجلنائية فح�ض  املحكمة  يخول  اال�ستثناء 

�سامل االأوجلي، مرجع �سابق، �ض 6.  (68(
التكامل  مبداأ  اإعمال  اأن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  للنظام  التح�سريية  االأعمال  )*)اأ�سارت   (69(
يقت�سي التزام املحكمة بتطبيق مبداأ عدم جواز حماكمة ال�سخ�ض عن ذات الفعل الواحد مرتني، وذلك 
�سواء كان احلكم ال�سادر باالإدانة اأو الرباءة، غري اأنه ميكن اإهدار هذا املبداأ اإذا ثبت للمحكمة اجلنائية 
الدولية اأن اإجراءات املحاكمة الوطنية قد اتخذت حلماية ال�سخ�ض املعني بامل�سوؤولية اأي اأن املحاكمة كانت 
اأن  القانونية املتعارف عليها والتي يلتزم  اأن هذه املحاكم مل تتخذ ب�ساأنها القواعد االإجرائية  اأو  �سورية 

تت�سف باملو�سوعية والعدالة، خالد عكاب ح�سون العبيدي، مرجع �سابق، �ض 0). 
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حيث مدى اتخاذها حلماية ال�سخ�ض امل�سئول عن اجلرمية ومدى ات�سامها باال�ستقاللية 
والنزاهة، وهذا يبني اأن املحكمة اجلنائية الدولية اأعلى درجة من املحاكم الوطنية، وهي 
بهذا الدور تعد حمكمة رقابة على اأحكام املحاكم الوطنية، فال تعيد حماكمة ال�سخ�ض 
باالأحكام  تعتد  ب�سورة �سحيحة. وال  قد حاكمته  الوطنية  املحاكم  اأن  لها  يثبت  الذي 
بها. وبذلك تخت�ض  العام الأ�سول املحاكمات اجلزائية املعرتف  التي ت�سذ عن االإطار 
بتوجيه اأحكام املحاكم الوطنية يف اإطار توقيع العقوبات الرادعة على مرتكبي اجلرائم 
اجلنائية  العدالة  وحتقيق  للقانون  العادل  والتطبيق  العقاب  من  اإفالتهم  وعدم  اخلطرية 
الدولية، غري اأن هذه املهمة ال تقوم بها املحكمة اجلنائية الدولية من تلقاء نف�سها، واإمنا 
تتم عن طريق اإحالة دعوى جديدة اأمامها �سد نف�ض ال�سخ�ض عن نف�ض االأفعال التي 

�سبق نظرها اأمام املحكمة الوطنية)70).

�سامل االأوجلي، مرجع �سابق، �ض 6.   (70(
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خامتة:

انعقاد  يف  االأ�سا�ض  حجر  حقيقة  يعد  التكامل  مبداأ  اأن  الدرا�سة  هذه  ك�سفت  لقد 
اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية ملحاكمة مرتكبي اأ�سد اجلرائم الدولية خطورة مثل 
جرائم احلرب واجلرائم �سد االإن�سانية وجرمية االإبادة اجلماعية، لكن اخت�سا�ض املحكمة 
ال�سلطة  هذه  تتولى  التي  الوطنية  للمحاكم  االأ�سيل  لالخت�سا�ض  تكميلي  اخت�سا�ض 

ب�سفة اأولى.
وتختلف املحكمة اجلنائية الدولية عن املحاكم االأخرى، فاإذا كانت املحكمة اجلنائية 
الوطني  اجلنائي  والق�ساء  الدويل  اجلنائي  الق�ساء  بني  العالقة  اأطر  قد حددت  الدولية 
اأما  فقط،  �سمنيا  امل�ساألة  هذه  اإلى  اأ�سارت  نورمربغ  حمكمة  فان  �رشيحة،  ب�سورة 
املحكمتان اجلنائيتان لكل من يوغ�سالفيا �سابقا ورواندا فان اأنظمتها االأ�سا�سية ال تت�سمن 
ن�ساأة  ولعل ظروف  الوطني،  على  الدويل  الق�ساء  �سمو  على  ن�ست  واإمنا  املبداأ،  هذا 

هاتني املحكمتني هي التي اأدت اإلى اإ�سقاط مبداأ التكامل من اخت�سا�سهما.
هذا ون�سري يف االأخري اإلى اأن اإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية يعد يف احلقيقة خطوة 
اأن  كما  الدولية،  اجلنائية  العدالة  اأ�س�ض  وتدعيم  االإن�سان  حقوق  حماية  نحو  ب��ارزة 
اخت�سا�ض املحكمة ا�ستنادا اإلى مبداأ التكامل ي�سكل �سمانة من �سمانات عدم حماكمة 
العقاب، عالوة  االإفالت من  والق�ساء على ظاهرة  الفعل،  ذات  ال�سخ�ض مرتني عن 

على التوفيق بني حماربة اجلرائم الدولية و�سيادة الدول.
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غري اأنه ميكن التاأكيد على اأن اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية الدولية ينعقد بدون اأي 
ميثاق  ال�سابع من  الف�سل  الأمن، مت�رشفا مبوجب  اأحال جمل�ض  اإذا  اأو �رشط،  قيد 
االأمم املتحدة، حالة اإلى املحكمة اجلنائية الدولية يبدو فيها اأن جرمية اأو اأكرث من هذه 
انتقدت  ال�سودانية عندما  التي جتاهلتها احلكومة  امل�ساألة  ارتكبت، وهي  قد  اجلرائم 
باإحالة  اآذار 2005 واخلا�ض  قرار جمل�ض االأمن رقم 1593 املوؤرخ يف 31 مار�ض/ 
الو�سع يف دارفور اإلى املحكمة اجلنائية الدولية بحجة اأن االخت�سا�ض يعود للق�ساء 
االأ�سا�سي  النظام  على  م�سادقتها  التكامل رغم عدم  مبداأ  على  م�ستندة  ال�سوداين، 

للمحكمة اجلنائية الدولية.
بناء على ما تو�سلنا اإليه من خالل هذه الدرا�سة نقرتح بع�ض التو�سيات ق�سد حتقيق 

التكامل بني املحكمة اجلنائية الدولية والق�ساء الوطني من اأهمها:
- تعديل الت�رشيعات الوطنية مبا يكفل قدرة املحاكم الوطنية على حماكمة مرتكبي 
اجلرائم الدولية التي تدخل �سمن االخت�سا�ض املو�سوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
اأو  الوطنية حتت ذريعة عدم قدرة  املحاكم  االأخرية على اخت�سا�ض  ومنع تعدي هذه 

عجز النظام الوطني عن القيام بذلك.
اإدراج اجلرائم املحددة يف املادة اخلام�سة من النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية   -

الدولية يف الت�رشيعات الوطنية.
- �رشورة التعاون الدويل مع املحكمة اجلنائية الدولية ملعاقبة مرتكبي اجلرائم الدولية 

واحلد لظاهرة االإفالت من العقاب.
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