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جريمة العدوان على ضوء تعديل القانون 
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 إهداء

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 (  فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون  اوقل اعملو)

 صدق هللا العظٌم 

وال تطٌب اللحظات  .. إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بذكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك 

وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك .. إال بذكرك 

إلى نبً الرحمة ونور الهدى سٌدنا  إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة

 محمد صلى هللا علٌه وسلم

إلى من .. إلى من علمنً العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار 

أرجو من هللا أن ٌمد فً عمرك لترى ثمارا قد حان .. أحمل إسمه بكل إفتخار 

د وإلى بها الٌوم وفً الغ قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم نجوم اهتدي

 "عصام "األبد والدي العزٌز

إلى بسمة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفانً .. إلى مالكً فً الحٌاة 

الحٌاة فً الوجود  

أغلى الحباٌب أمً إلى .. إلى من كان دعائها سر نجاحً وحبها بلسم جراحً 

 "سهام " الحبٌبة

إلى الشموع الموقودة التً تنٌر لً ظلمة حٌاتً .. إلى من بهم أكبر وعلٌهم أعتمد 

إلى من عرفت معهم معنى .. إلى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبة ال حدود لها 

 "سارة و ماريا " الحٌاة أخواتً 

من معهم أكون .. من هذه الحٌاة بدونهم ال شً .. إلى أخوانً ورفٌاق دربً 

فً نهاٌة مشواري أشكركم على مواقفك النبٌلة ٌا من سندتمونً .. كون وبدونهم ال أ

 " حمادة  وسام و أمير" م لنجاحً بنظرات األمل أخوتً وتطلعت

إلى من .. من تمنٌت أن ٌشاركنً فرحتً .. إلى الروح الغالٌة التً فارقتنً 

.. جبٌنهإلى من هو تحت التراب واشتاقت شفاهً لتقبٌل .. اختطفته االقدار منً 

 "غسان"سالم له تحت التراب وطٌب هللا ثراه صدٌقً الشهٌد 

 



 

 

 شكر وعرفان

 

أشكر اهلل تعاىل على فضلو حيث أتاح يل إجناز ىذا العمل بفضلو فلو احلمد أوال 
وآخرا 

أشكر أولئك الذين مدوا يل يد املساعدة خالل ىذه الفرتة ويف مقدمتهم  مث
أستاذي املشرف على الرسالة فضيلة األستاذ الدكتور  

 "باسم شهاب"
فهو واسع الصدر كما ىي عادتو مع كل , الذي مل يدخر جهدا يف مساعديت 

يف ذلك كنت أجلس معو الساعات الطوال ملناقشتو حبثي وال جيد .. طلبة العلم 
ويقوي عزمييت فلو من اهلل األجر ومن , وكان حيثين على البحث ويرغبين فيو . حرجا 

حفظو اهلل ومتعو بالصحة والعافية ونفع بعلمو اإلسالم .  كل اإلحرتام والتقدير 
واملسلمني 

من مل يبخل علي بوقتو أبدا . كما وأشكر من وقف جبانيب إلمتام حبثي 
قيدي وجعل مذكريت باملستوى املرغوب األخ ومن قضى معي الساعات ل..

والصديق 

 "دين   ولد كرادةال نور " 
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كانت الحروب العدوانية قد حققت مكاسب كبيرة لصالح دول عمى حساب دول  ذإ 
األمر الذي دفع باألمم إلى  أخرى إال أن عواقبيا كانت كارثية ووخيمة عمى البشرية بأكماليا

إعادة التفكير في إمكانية التقميل من ىذه الحروب العدوانية وىذا ما أدى إلى تكثيف الجيود 
الدولية في التصدي والتقميل وحظر المجوء إلى القوة، أو الحرب في العالقات الدولية 

األمم في بادئ  واعتبارىا عمال غير مشروع وحرب عدوانية محرمة، وىو ما إعتمدتو عصبة
والتي جاءت بمشروع ينص تجريم العدوان غير أنو لم يرى النور ولم تكن  1923األمر سنة 

 .ىناك آليات ردع فعالة تجاه مرتكب العدوان

ومن ثم تواصمت جيود األمم المتحدة لتعريف العدوان وأنشأت لجان خاصة بغرض  
إلنسان تحديد تعريف دقيق لجريمة التوصل لتعريف لمعدوان، وبالرغم من رفض لجنة حقوق ا

 المؤرخ في 3314العدوان، إال أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الحامل لمرقم 
توصل عمى تحديد تعريف العدوان فكان متعمق بالعدوان الذي ترتكبو الدول  14/12/1974

محكمة الوليس األفراد، وتوصمت الجيود في وضع تعريف لجريمة العدوان لكن بإنشاء 
، غير أن عدم تضمن  2002ودخوليا خير النفاذ سنة   17/07/1998الجنائية الدولية في 

تعريف ليذه الجريمة في النظام األساسي لممحكمة حال دون ممارسة المحكمة اإلختصاصيا 
من النظام األساسي  05عمى جريمة العدوان، عمى الرغم من النص عمييا في المادة 

رائم التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدولية لكن يعمق اإلختصاص لممحكمة مع باقي الج
وىذا ما تم فعال عندما إجتمعت الدول األطراف في . إلى غاية تعريف جريمة العدوان

بأوغندا من " المحكمة الجنائية الدولية، خالل المؤتمر اإلستعراضي المنعقد بمدينة كمباال
قشة أىم التعديالت المقترحة عمى نظام المحكمة لمنا 2010جوان  11ماي إلى  31تاريخ 

ومنيا التعديالت الخاصة بجريمة العدوان ووضع تعريف لمعدوان يمعب دورا كبيرا في تحقيق 
العدالة الجنائية الدولية ووقد ناقش ممثمو الدول خالل المؤتمر مواضيع بالغة األىمية ذات 

 .صمة بنظام المحكمة
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ظل تعديل نظام روما، األساسي لو أىمية بالغة تحكميا  إن دراسة جريمة العدوان في 
إعتبارات قانونية تتخمص في أن التعديل جاء بتعريف لجريمة العدوان كان ينقص المحكمة 

الجنائية الدولية، منذ إنشاءىا لتفعيل إختصاصيا عمى كل الجرائم المنصوص عمييا في 
. و تماشيا ومبدأ الشرعية( 05)المادة 

التعديل قواعد إجرائية تتعمق بشروط إختصاص المحكمة بنظر  وكذلك تضمن 
الجريمة وىو أمر ضروري لتحديد اإلجراءات الواجب إتباعيا لكي تتصل المحكمة بالجريمة 

. واإلحالة إلييا وكذلك مثول مرتكبي جريمة العدوان أمام المحكمة وعدم إفالتيم من العقاب

كذلك ألن جريمة العدوان ىي من أعظم الجرائم التي تيدد السمم واألمن العالميين  
 ونظرا لمخطورة التي بيا عن باقي الجرائم الدولية حيث تعتبر الحيز الذي يجمع جميع الجرائم
الدولية األخرى وتعتبر المشكل الرئيسي الذي يواجو المجتمع الدولي والعالم المعاصر بأسره 

إعتبارات السمم واألمن الدوليين تقتضي مساءلة األفراد الطبيعيين ومعاقبتيم عمى ولذلك فإن 
. إرتكاب ىذه الجريمة، وتعويض الطرف المتضرر منيا

الرغبة والميل الشخصي لمبحث في مجال وعن دوافع اختيار ىذا الموضوع فتتمثل في  
ىو التوترات والحروب  القانون الجنائي الدولي، وكذلك مادفعنا اإلختيار ىذا الموضوع

واإلعتداءات التي يشيدىا عالمنا اليوم ووقوع عدة حاالت عدوان في عيدنا ىذا اقترفت من 
طرف بعض الدول العظمى، الدوفاع الموضوعية وىي التطرق إلى ما جاء بو مؤتمر كمباال 

جاذبات وما إن كان سيحقق أىداف العدالة الجنائية الدولية وينأى بجريمة العدوان عن الت
. الدولية

قمة المراجع  -لقد إصطدمنا بعقبات وصعوبات إعترضتنا في إنجاز ىذا البحث منيا  
المتخصصة والتي تناولت ىذا الموضوع بالدراسة والتحميل فرغم كثرة المراجع بالجرائم الدولية 

تمد ليا إال إنيا معظميا تناولت الجرائم المعرفة في قانون روما دون جريمة العدوان التي إع
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تعريف مؤخرا، كما أن ندرة المراجع التي تناولت المؤتمر اإلستعراضي الخاص بتعديل النظام 
. األساسي لروما لكونو يؤسس لمسؤولية الشخص عن جريمة العدوان 

إن االشكالية الرئيسية لمموضوع تتمثل في ىل وفق نظام روما األساسي في وضع  
. أحكام الجريمة العدوان

: تحت تمك االشكالية إشكاليات فرعية نوجزىا في اآلتي كما تندرج 

ما مفهوم جريمة العدوان؟   -

؟  بشأن جريمة العدوان  ما هي االجراءات التي جاء بها نظام روما األساسي -

 ؟  مرتكبي جريمة العدوان في مالحقةما هو دور مجمس األمن  -

التحميمي إنطالقا من طبيعة ي و الوصف ينالمنيجفي إنجاز ىذه المذكرة  لقد إتبعنا 
الدراسة وأىدافيا والتي تقتضى التطرق لبعض النصوص القانونية األساسية المتعمقة بجريمة 

.  العدوان وتحميل آراء الدول والفريق العامل الخاص بجريمة العدوان 

في ضوء ما يخص الدراسات السابقة التي كتبت في ىذا الموضوع وجدنا مذكرة  
 ماجستير قامت بيا والء منصور سيد منصور تحت عنوان جريمة العدوان في النظام

: القاىرة وبعض  2011األساسي لممحكمة الجنائية الدولية دراسة سياسية قانونية، سنة 
.  لقانون الدولي العام والجنائيالدراست التي أعطت لمموضوه أىمية بين ا

استدعت طبيعة البحث تقسيمو إلى فصمين نتطرق في الفصل األول إلى ماىية لقد  
 .جريمة العدوان، وفي الفصل الثاني المتابعة والجزاء عمى جريمة العدوان
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 تمهيد  

شغمت جريمة العدوان المساحة الواسعة من أعمال لجنة القانون الدولي من إنشائيا  
ولم تتوقف حتى اليوم ونظرا لخطورة ىذه الجريمة وآثارىا الوخيمة عمى  1947عام 

المجتمع الدولي من مساس بالسمم واألمن الدوليين فإن غالبية اآلراء في المجتمع الدولي 
تجريم العدوان، ولكن ىناك اجتماعات ومؤتمرات ومداخالت بعض تتجو إلى ضرورة 

الدول المشاركة في ىذه األخيرة التي عقدت لبحث جريمة العدوان واعتبرت جريمة العدوان 
جريمة دولية تستوجب المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية لكن استوجب تحديد مفيوم 

ىا واألركان المكونة ليذه الجريمة إما في قانوني ليذه الجريمة يوضح بتحديد اختصاص
طى والذي أع 2010أو في المؤتمر االستعراضي األول عام  1998مؤتمر روما عام 

ماد تعريف ليا لذلك فإننا قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى تنبضة جديدة لجريمة العدوان باع
ول منيا مبحثين، نتعرض في المبحث األول إلى تعريف جريمة العدوان ومواقف الد

 . والمبحث الثاني نتعرض فيو إلى أركان جريمة العدوان
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جريمة العدوان في نظام روما األساسي  مفهوم : المبحث األول

جريمة العدوان من الجرائم األبشع عمى مستوى الدولي واألشد خطورة من الجرائم  
 المحكمة الجنائية الدولية فياألخرى التي تيدد األمن والسمم الدوليتين ولم يكن اختصاص 

جريمة العدوان مثمو مثل الجرائم األخرى فقد أثارت ىذه الجريمة نقاشا وجدال قانونيا 
وسياسيا بين الدول خاصة لموصول إلى تعريف ليذه الجريمة، لذا سوف نتعرض في ىذا 

يف المبحث إلى و مراحل تعريف جريمة العدوان في المطمب األول، ثم التطرق إلى تعر
. مؤتمر كمباال في المطمب الثاني جريمة العدوان وفق

مراحل تعريف جريمة العدوان  : المطمب األول

خالل مؤتمر روما كانت جميع الدول المشاركة تؤيد إدراج جريمة العدوان وفق  
الجرائم التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يتوصموا إلى أي إتفاق بشأن ىذه 

إلى غاية تعريفيا لكن أصبحت ضمن نظام روما األساسي والتي نصت عمييا الجريمة 
من نظام روما، وعرفت ىذه الجريمة مراحل لتعريفيا بعد مؤتمر ( 5)من المادة ( د)الفقرة 

: روما ومواقف لمدول إلدراجيا في ىذا النظام لذلك سنتطرق إلى ىذه المواقف في اآلتي

دراج جريمة العدوان في نظام روما  من إ يالدولالموقف :الفرع األول

اختمفت الدول حول إدراج جريمة العدوان في نظام روما منيم من يؤيد ومنيم من  
يعارض لذلك ونظرا لخطورة جريمة العدوان عمى األمن و السمم الدوليتين فقد وجد اتجاه 

تجاه ينادي وي بادراجينادي  عارض العدوان ضمن الجرائم التي تختص بيا المحكمة وا 
.  إدخال جريمة العدوان وفق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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 :الدول المؤيدة الختصاص المحكمة بنظر في جريمة العدوان : أوال

أساسيان داخل المؤتمرات واالجتماعات التي عقدت لبحث جريمة  كان ىناك تباران 
قرار اختصاص المحكمة ، إن في مؤتمر روما عام  أو في المؤتمر  1998العدوان وا 

، عمى الرغم من أن غالبية الدول المشاركة في مؤتمر 20101االستعراضي األول عام 
اختصاص المحكمة الجنائية روما كانت تؤيد إدراج العدوان ضمن الجرائم الداخمة في 

الدولية، إال أنو لم يتم التوصل إلى اتفاق عمى أي نتيجة حاسمة حول ىذا الموضوع، لكن 
وبفضل الجيود الكبيرة التي بذلتيا العديد من الدول تم إعادة جريمة العدوان إلى نظام 

ية ، وحركة روما األساسي، حيث أثمرت المدخالت القوية التي تبنتيا مجموعة الدول العرب
عدم االنحياز ، وبعض الدول األوروبية في إعادة إدخال مفيوم العدوان إلى النظام 

وليذا لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . 2األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
بنظر جريمة العدوان أمرا محال لالتفاق بين الدول، بل إنو أثار جدال ونقاشا قانونيا 

اسع النطاق سواء في الفترة التي سبقت اجتماع روما أو خاللو، وحتى في الفترة وسياسيا و
وقد ساد تباين في اآلراء داخل لجنة القانون الدولي المكمفة تحضير مشروع . 3التي تمتو

دراجيا ضمن االختصاص  المحكمة الجنائية الدولية حول موضوع جريمة العدوان وا 
أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة الدبموماسي  بدا واضحا في. 4الموضوعي لممحكمة

المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وجود إرادة قوية لدى غالبية الدول في أن يشمل 
العدوان، وىو ما عبرت عنو الدول بصورة  االختصاص الموضوعي لممحكمة جريمة

                                                           

األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، ، طبعة 2عمي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، ج  - 1
 .427، ص 2013

، 2010عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية، طبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة،   - 2
 .633ص 
، ص 2014رة، ىادي سالم ىادي دىمان المري، جريمة العدوان، طبعة األولى، دار النيضة العربية، القاه -د  - 3

237. 
 .425عمي جميل حرب، المرجع نفسو، ص   - 4
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قشات المفصمة التي واضحة ومريحة سواء كمماتيا الرسمية أمام المؤتمر، أو في المنا
 .1تمت في اجتماعات المجان المتخصصة

فيناك تياران أساسيان التيار األول مدعوم من ألمانيا و إيطاليا وتؤيده غالبية  
الدول النامية وخصوصا الدول العربية ممثمة بجميورية مصر العربية يطالب بإلحاح إدراج 

الجمعية العامة ليا وعمى أن جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة واعتماد تعريف 
األفعال والتيديد والتعبئة لشن حرب عدوانية واستعمال الوسائل المؤدية  يشمل تحديد

والمعمنة لذلك و وصوال إلى استخدام القوة العسكرية، وقد رفضت الدول العربية الربط بين 
. 2جريمة العدوان ومجمس األمن

اجتماعات المجنة الجامعة، وجاءت في وىكذا كان موقف فرنسا وبريطانيا أثناء  
يران والصين  االتجاه نفسو المؤيد كل من سموفانيا وبمجيكا واالتحاد الروسي واليند وا 

واليونان وغيرىا من الدول وىذا ما يؤكد أنو كان ىناك شبو إجماع في المؤتمر عمى إدراج 
. ةالعدوان ضمن الجرائم التي تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدولي

وقد أكدت كل ىذه الدول عمى أن عدم إدراج جريمة العدوان من شأنو أنة يشكل  
. 3م1944عام ( 20 المادة) تراجعا عن مشروع النظام األساسي لمجنة القانون الدولي 

، ومبادئ نورنبورغ التي وضعتيا لجنة القانون الدولي عام 1945وميثاق نورنبورغ لعام 
م المخمة بسمم اإلنسانية وأمنيا الذي وضعتو لجنة القانون م، ومشروع مدونة الجرائ1955

 م، كما أنو سيشكل نكوصا عن استخالص العبرة المناسبة من التاريخ1996الدولي عام 
وإلعادة  الحديث، وأن ىناك حاجة إلى إدراج جريمة العدوان األسباب تتعمق بالردع والمنع

 .4بمقتضى القانون الدولي التأكيد عمى أن شن الحرب العدوانية ىو جريمة 
                                                           

 .  238ىادی سالم ىادی ىمان المري ، المرجع نفسو ، ص ،  - 1
 .427عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 2
 .238ىادي سالم ىادي دىمان المري، المرجع السابق ، ص   - 3
 . 239المرجع السابق ، ص  ىادي سالم ىادي دىمان المري،  - 4
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واقترحت كوبا إدراج الحرب االقتصادية ضمن جريمة العدوان ألن نتائجيا كما ىو  
. 1ثابت في الواقع الدولي ، أشد خطورة عمى اإلنسانية

: الدول المعارضة الختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان : ثانيا  

في جريمة العدوان، وقادتو التيار الثاني ىو الذي يعارض االختصاص لممحكمة  
الدول الكبرى وتحديدا الواليات المتحدة األمريكية والدول الخمس دائمة العضوية، وعمى 
الرغم من اختالف التبريرات فيما بينيا فإن القاسم المشترك بينيما يبقى واحدا وىو العمل 

قى وتب. 2عمى رفض إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص جياز قضائي دولي جنائي
ىذه الدول التي عارضت ىذا االتجاه وطالبت باستبعاد العدوان من اختصاص المحكمة 

، فالدول دائمة 3الجنائية الدولية قمة في مقابل غالبية الدول المؤيدة الختصاص المحكمة
العضوية في مجمس األمن 

تعريف أوضحت مرارا بأن النجاح في  -وخاصة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانية   -
العدوان وتحديد عناصره وعده من الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة، يجب أن ال 
يؤثر مطمقا عمى صالحيات وسمطات مجمس األمن المقررة بموجب الفصل السابع من 

.  4الميثاق

كما أكد مندوب الواليات المتحدة األمريكية في الجمسة السادسة الجتماعات   
ة جريمة العدوان يثير مشكمة التعريف ومشكمة دور مجمس األمن المجنة الجامعة أن إثار

متشككة فيما إذا كان المؤتمر سوف يستطيع أن  -أي الواليات المتحدة األمريكية  -وأنيا 
مرضيا من أجل إقرار المسؤولية الجنائية قبل الغير وأن قرار الجمعية العامة  يعتمد تعريفا

                                                           

 .427عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 1
 .427المرجع نفسو، ص   - 2
 .239ىادي سالم ىادي دىمان المري، المرجع السابق ، ص   - 3
يوسف حسن يوسف، المحاكم الدولية وخصائصيا ، طبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة،   - 4

 .267ص  ،2011
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مة فردية وما يفعمو ىو مجرد تكرار لصيغة ميثاق ال يحاول تعريف العدوان كجري 3314
نورمبرج وليذا فإن الواليات المتحدة األمريكية تعارض إدراج جريمة العدوان ضمن 

، وبالطبع ىذا ما أيده وتبناه مندوب إسرائيل الذي 1اإلختصاص الموضوعي لممحكمة
 .أشار إلى أنو غير مقتنع بوجوب إدراج العدوان في اختصاص المحكمة

جريمة العدوان في أعمال لجان المحكمة  تعريف: الفرع الثاني

بعد مؤتمر روما قررت جميع الدول المشاركة في المؤتمر أن تجعل الجريمة و 
حتى يتم تعريفيا لكن أبقت عمييا داخل اختصاص نظام المحكمة  حيز خاص بيا العدوان

الجنائية و الدولية ومن ثم قررت أن تولي لجريمة العدوان لجان تحضيرية وفريق عمل 
باالجتماع والمناقشات إلى أن يتوصل إلى تعريف الجريمة العدوان وذلك قبل  خاص يقوم

. المؤتمر االستعراضي

(: 1998بعد انعقاد مؤتمر روما  )المجنة التحضيرية : أوال

أثناء عقد مؤتمر  -في البداية وقبل التطرق لمجيود التي بذلتيا المجنة التحضيري  
من أجل االتفاق عمى تعريف جريمة العدوان لكي يتم   -1998روما الدبموماسي عام 

 تضمينيا ضمن الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فييا، تجدر اإلشارة إلى أن ىناك
حول تعريف العدوان وذلك في خضم اجتماعات المجنة  1996نقاشا كان دائرا عام 

المادة الخامسة من النظام األساسي لممحكمة الجنائية )وكان مضمون . 2التحضيرية
الدولية يقتضي وجود آلية فعالة لتنفيذ ما ورد بيذه المادة من إجراءات، لذلك خمص 

يرية بالعمل من أجل التوصل إلى تعريف متفق التحض مؤتمر روما إلى تكميف المجنة
.  3عميو لمعدوان بغية تفعيل إختصاص المحكمة بنظر جرائم العدوان

                                                           

 .240ىادي سالم ىادي دىمان المري ، المرجع السابق ، ص   - 1
والء منصور سيد منصور، جريمة العدوان في النظام األساسي لممحكمة الدولية الجنائية، مذكرة ماجستير في   - 2

 .113، ص 2011العموم السياسية، جامعة القاىرة، 
 .259 -258ص  –السابق، ص ىادي سالم ىادي دىمان المري، المرجع   - 3



 ماهية جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما األساسي            الفصل األول
 

11 
 

خالل اجتماعات المجنة عرضت مجددا العديد من المقترحات والبدائل ألجل من  و 
تعريف العدوان وتحديد دور مجمس األمن عند ارتكاب ىذه الجريمة، حيث تم إعادة إحياء 

قترحات السابقة التي كان قد تم تداوليا في مؤتمر روما كما تم التقدم بمقترحات أخرى الم
بينيا عمى سبيل االقتراح المقدم من ألمانيا، واقتراح الذي تقدمت بو المجموعة العربية، 
كما طرح المنسق المعني بجريمة العدوان ورقة لمنقاش تضمنت نص موحد لممقترحات 

. 1وانالمتعمقة بجريمة العد

سبتمبر  24وكان ذلك أثناء اجتماعات المجنة التحضيرية في دورتيا الثامنة  
م اعد المنسق المعني بموضوع جريمة العدوان طرح ورقة تضمنت نصا موحدا 2001

لممقترحات المتعمقة بجريمة العدوان ، وقد تضمنت عدة خيارات وبدائل ، سواء فيما يتعمق 
ط ممارسة االختصاص ، وتحديد العالقة مع مجمس بتعريف جريمة العدوان أو بشرو

.  2األمن الدولي

وأشار المنسق في ورقتو ىذه إلى أن ىذه البدائل والخيارات المعروضة تتضمن  
وجيات النظر المختمفة ، فيما إذا كان ينبغي لمتعريف أن يكون أكثر عمومية في طبيعتو 

لجريمة العدوان ،أو ما إذا كان بحيث يشير إلى ما يمكن أن يكون السمات األساسية 
ينبغي التعريف أن يشمل قائمة أكثر تحديدا لألعمال التي يمكن أن تشكل جريمة العدوان، 

ضافتيا ( 29 -د) 3314إذا كان يمكن تحديد بعض األعمال الواردة في القرار  أو ما وا 
 .3إلى التعريف العام لجريمة العدوان 

ألغراض ىذا النظام : )ت الورقة أنو وبخصوص تعريف جريمة العدوان أوضح 
األساسي يرتكب لمشخص ما جريمة عدوان عندما يكون في وضع يتيح لو التحكم في 
العمل السياسي أو العسكري لمدولة أو توجييو ، ويأمر أو يشارك مشاركة فعمية عمدا 

                                                           

 .635عبد الحميد محمد عبد الحميد ، المرجع السابق، ص   - 1
 .260ىادی سالم ىادی دىمان المري ، المرجع السابق ، ص ،  - 2
 .261 -260ص  –ىادی سالم ىادی دىمان المري ، المرجع السابق، ص   - 3
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يشكل وعمى عمم في التخطيط لعمل عدواني أو اإلعداد لو أو الشروع فيو أو شنو عمى أن 
( . العمل العدواني بحكم خصائصو وخطورتو ونطاقو انتياكا صارخا لميثاق األمم المتحدة

من  33و  28وكذا المادتين  25/3كما احتوى االقتراح عمى عدم تطبيق أحكام إعادة 
النظام األساسي عمى جريمة العدوان، وىي األحكام الخاصة ببعض جوانب المسؤولية 

. 1ة وأوامر الرؤساءالفردية ومسؤولية القاد

مبدأ : كما أشار المنسق إلى وجود مبدأين يبدوا أنيما يحظيان بتأييد کبيراىما 
ارتكاب جريمة العدوان من قبل القادة السياسيين أو العسكريين لدولة ما، ومبدأ عدم تجريم 

. 2التخطيط لمعدوان أو اإلعداد لو أو األمر بو ما لم ينفذ العمل العدواني

: المعني بجريمة العدوان  جهود الفريق الخاص: اثاني

، قررت جمعية 2002مع دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ في يوليو عام  
إنشاء الفريق العام الخاص  2002الدول األطراف بموجب قرارىا الصادر في سبتمبر عام 

ضاء في بجريمة العدوان وتكون عضويتو مفتوحة عمى قدم المساواة لكافة الدول األع
، ويقدم 3أو ألعضاء الوكاالت المتخصصة أو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية األمم المتحدة

الفريق العامل الخاص مثل ىذه االقتراحات لجمعية الدول األطراف في مؤتمر 
لالستعراض، بيدف التوصل إلى أحكام مقبولة بشأن جريمة العدوان يمكن أن تدرج في 

ألحكام ذات الصمة من ىذا النظام ، وقررت الجمعية أيضا أن وفقا . 4النظام األساسي
يجتمع الفريق العام الخاص خالل الدورات العادية لجمعية الدول األطراف  

                                                           

، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، 1وعي ، ط بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموض  - 1
 . 192، ص 2006

 .261ىادي سالم دىمان المري، المرجع السابق، ص   - 2
 .157والء منصور سيد منصور، المرجع السابق، ص   - 3
 .635عبد الحميد محمد عبد الحميد ، المرجع السابق، ص   - 4



 ماهية جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما األساسي            الفصل األول
 

13 
 

حيث تناولت الفقرة األولى والثانية من تمك  1أو في أي موعد تراه الجمعية مناسبا وممكنا
ة واليرسك ونيوزيمندا ورومانيا في الورقة تعريفا لجريمة العدوان ، الذي اقترحتو البوسن

 .المرحمة األخيرة من اجتماعات المجنة التحضيرية

وبناء عميو، قامت الورقة بالتمييز بين تعريف جريمة العدوان وفعل العدوان ونظرا  
 االىتمام المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية الجنائية الفردية، ركزت ورقة المناقشة عمى

العدوان فحسب دون التعرض لتعريف فعل العدوان وذلك ألن األخير تعريف جريمة 
. 2يتعامل و مع مبدأ مسؤولية الدولة وليس الفرد

وفي تطور الحق لوحظ أن الموعد المحدد النعقاد المؤتمر االستعراضي ليس  
بعيدا، وأنو البد من إتمام أعمال الفريق العامل الخاص في الوقت المناسب، حتى إن 

مر تخصيص مزيد من الوقت ليذه األعمال في الدورات العادية لمجمعية ، تطمب األ
ولذلك أعرب أعضاء الفريق عن قمقيم من عدم كفاية الوقت المخصص ليم إلنجاز 

الميمة المطموبة وطمبوا من جمعية الدول األطراف ، أن يخصص يومان كامالن عمى 
ات العادية لمجمعية ووفق عمى اعتبارا الخاص أثناء الدور األقل الجتماعات الفريق العامل

 .3م2006من الدورة الخامسة لجمعية الدول األطراف التي عقدت في عام 

عقد الفريق العامل اجتماعاتو غير  2008إلى  2006فعمى مدار الفترة من  
الرسمية في معيد ليختنشتاين، حيث دارت المناقشات حول ثالث عناصر لتعريف جريمة 

: العدوان وىم

                                                           

وبناء عمى  -في جممة ما قررت  2003فبراير  07لى المستأنفة المعقودة في قررت الجمعية في دورتيا األو  - 1
، أن يجتمع الفريق العام الخاص المعني بجريمة العدوان ( مكتب جمعية الدول األطراف بالمحكمة) اقتراح من المكتب 

ن تخصص جمستان أو م كما قررت أيضا أ2003خالل الدورات السنوية لمجمعية ، بدءا من الدورة الثانية في عام 
ثالث جمسات من دورات الجمعية لمفريق العام الخاص وأن يتكرر ىذا النمط حسب االقتضاء سنويا، أنظر ىادي سالم 

 .262ىادي دىمان المري، المرجع السابق، ص 
 .159والء منصور سيد منصور ، المرجع السابق ، ص   - 2
 . 263، ص ىادي سالم ىادي دىمان المري، المرجع السابق  - 3



 ماهية جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما األساسي            الفصل األول
 

14 
 

. متطمبات القيادة -1 

. سموك الفرد -2 

. 1العمل العدواني لمدولة -3 

: تعريف جريمة العدوان وفق مؤتمر كمباال: المطمب الثاني

بعد تشكيل فريق عمل خاص يقوم بتعريف جريمة العدوان وبعد عرض كل  
واجتماعات ىذا الفريق العام الخاص تمكن من الوصول إلى تعريف مقترح  إقتراحات

لمعدوان قام برفعو إلى جمعية الدول األطراف التي اجتمعت في مؤتمر استعراضي 
حيث تم فيو إقرار تعريف  2010العاصمة األوغندية كمباال في  لمراجعة نظام روما في

دخال و تعديالت عمى نظام ر وما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لجريمة العدوان وا 
بشأن جريمة العدوان ، وىو ما 

سوف نتطرق إليو في الفرع األول، ثم نبين في الفرع الثاني مواقف وتعميقات الدول 
األطراف في المؤتمر االستعراضي حول جريمة العدوان 

 

 

 

 

                                                           

تاحة مزيد من الوقت لمفريق العامل الخاص المعني . 161والء منصور سيد منصور ، الرسالة السابقة، ص   - 1 وا 
بجريمة العدوان أوصت جمعية الدول األطراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وتمبية لمدعوة الموجية من معيد ليختنشتاين 

أن يعقد  -ويمسون، جامعة برينستون والية نيوبيرسي بالواليات المتحدة األمريكية لتقرير المصير، ومقره مدرسة وودرو 
م، ونظرا لمنتائج اإليجابية التي تحققت في ىذا االجتماع فقد اتفق 2006يونيو  11 -1الفريق إجتماعا في الفترة من 

بل ، وأن تكون جامعة برينستون عمى ضرورة مواصمة ىذه االجتماعات غير الرسمية لمفريق بين الدورتين في المستق
 .264ىي المكان المثالي ليذه االجتماعات، ىادي سالم ىادي دىمان المري، المرجع نفسو، ص 
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الجنائية الدولية  عمى نظام روما األساسي لممحكمةالتي ادخمت تعديالت ال: الفرع األول
 .بشأن جريمة العدوان

خراجيا   بناء عمى اقتراح جمعية الدول األطراف وقرارىا بخصوص جريمة العدوان وا 
من سكون اختصاص المحكمة عمييا إلى ضرورة تفعيميا ومد اختصاص المحكمة إلييا 

. 1بعد تعريفيا وتحديد أفعاليا
ما يعني أن جريمة العدوان سوف تصبح محل اختصاص المحكمة الجنائية  وىو 

الدولية بعد تعريفيا والموافقة عمييا من قبل جمعية الدول األطراف إما باإلجماع أو 
. بأصوات ثمثي أغمبية الدول األطراف في حالة ما لم يكن ىناك إجماع

تطبيق عمى الدول األطراف وبعد الموافقة عمى تعريف العدوان فإنو يصبح قابال لل 
التي قامت بالتصديق عمى التعديل بعد عام من إيداع مستندات التصديق 

ولن تصبح جريمة العدوان قابمة لمتطبيق عمى الرغم من ذلك لمدول (121/5المادة)
األطراف التي لم توافق عمى التعديل وعمى أي حال فإن جريمة العدوان سوف تسري 

عديل نظام روما األساسي في مؤتمر كمباال فيما يخص جريمة بعد ت. 2بصورة مستقبمية
مكرر في  8العدوان والقيام بتعريفيا وىذا ما تم فعال في ىذا المؤتمر وتم إضافة المادة 

. نظام روما األساسي والتي تخص جريمة العدوان
ولقي االقتراح دعما كامال من غالبية الدول األطراف، فعقدت لجنة الصياغة أربع  
/ 3، وأخرجت مشروع قرار جريمة العدوان بالوثيقة2010 /11/6و 10و  9لسات أيام ج

RC / DC  مؤكدة تصميم ) ، وأحالتو إلى جمعية الدول األطراف التي وافقت عميو
. 3المحكمة ممارسة اختصاصيا عمى جريمة العدوان بأقرب وقت ممكن

                                                           

.  429عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص  -  - 1
 .633عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   - 2
 . 430عمي جميل حرب، المرجع السابق ، ص   - 3
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ن ننسخو حرفيا كونو وألىمية ما قرره المؤتمر االستعراضي حول جريمة العدوا 
اعترافا وتدوينا وقبوال مبدئيا بسريان اختصاص المحكمة عمى جريمة العدوان حتى ولو 

، وأيضا نكون أمام تدوين ثان لجريمة العدوان دوليا بعد قرار الجمعية 2017بعد حين
؟ 1فماذا تضمن 3314العامة لألمم المتحدة 

. الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان تعديالت عمى نظام روما األساسي لممحكمة  -

. من النظام األساسي 5من المادة  2تحذف الفقرة -1 

مكررا، جريمة  8المادة . من النظام األساسي 8يدرج النص التالي بعد المادة  -3 
:  العدوان 

 ألغراض ىذا النظام األساسي ، تعني جريمة العدوان قيام شخص ما بو وضع يمكنو -1
لتحكم في العمل السياسي أو العسكري لمدولة أو من توجيو ىذا العمل، بتخطيط فعال من ا

 أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني بشكل ، بحكم طابعو وخطورتو ونطاقو، إنتياكا
.  واضحا لميثاق األمم المتحدة

، يعني العمل العدواني استعمال القوة المسمحة من جانب دولة ما 1ألغراض الفقرة  -2
سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي، أو بأي طريقة أخرى  ضد

تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة ، وتنطبق صفة العمل العدواني عمى أي عمل من 
األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونو، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم 

 :1974ديسمبر / كانون األول 14مؤرخ ال( 29 -د ) 3314المتحدة 

وم عمييا، أو أي جقيام القوات المسمحة لدولة ما بغزو إقميم دولة أخرى أو الو ( -أ)
احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا ، ينجم عن مثل ىذا الغزو أو اليجوم، أو أي ضم إلقميم 

 .دولة أخرى أو بجزء منو باستعمال القوة

                                                           

 .430عمي جميل حرب، المرجع نفسو ، ص   - 1
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قيام القوات المسمحة لدولة بقصف إقميم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما  (-ب)
. أية أسمحة ضد إقميم دولة أخرى

ضرب حصار عمى موانئ دولة ما أو عمى سواحميا من جانب القوات المسمحة  (-ج)
. لدولة أخرى

البحرية أو الجوية  قيام القوات المسمحة لدولة ما بمياجمة القوات المسمحة البرية أو (-د) 
. أو األسطولين البحري والجوي لدولة أخرى

قيام دولة ما باستعمال قواتيا المسمحة الموجودة داخل إقميم دولة أخرى بموافقة  ( -ه)
الدولة و المضيفة ، عمى وجو يتعارض مع الشروط التي ينص عمييا االتفاق، أو أي 

. نياية االتفاق في اإلقميم المذكور إلى ما بعد تمديد لوجودىا

سماح دولة ما وضعت إقميميا تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمو ىذه الدولة   (-و)
.  األخرى الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة

إرسال عصابات أو جماعات مسمحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب  ( -ز)
القوة المسمحة تكون من دولة ما أو باسميا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال 

 . 1الخطورة بحيث تعادل األعمال المحددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ممموس في ذلك

المحكمة الجنائية الدولية بسمطة تقديرية في تقرير مدى جسامة أي من  وتتمتع 
األفعال المرتكبة، والمشار إلييا في الفقرة الثانية، وكذلك بسمطة إضافية لتجريم أي من 

 .األفعال األخرى والتي تقرر المحكمة أنيا تندرج في إطار العدوان

صدار عندما تقرر المحكمة ارتكاب جريمة العدوان فإن ا  لتخطيط واإلعداد وا 
. األوامر

                                                           

جوان  11في  RC/RES.  6مكررا من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار  8المادة   - 1
2010. 
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من جانب شخص بوسعو التحكم في العمل السياسي، أو العسكري لدولة ما أو توجييو 
. 1بشكل أيضا جريمة العدوان

: مواقف الدول من تعريف كمباال: الفرع الثاني 

ضمن اختصاص  امثمما كان لجريمة العدوان مواقف الدول من أجل إدراجو 
الدولية حيث كانت بعض الدول معارضة ليذا االختصاص وىي قمة من المحكمة الجنائية 

الدول منيا الواليات المتحدة األمريكية وكذلك إسرائيل وباكستان والمغرب وأغمبيتو مؤيدة 
ليذا االختصاص منيا الدول العربية وفرنسا وبريطانيا وسموفانيا والنمسا، روسيا فكذلك 

تمر كمباال لمجريمة العدوان فيناك بعض المواقف بالنسبة التعريف الذي أعتمد في مؤ
: 2لمدول من ىذا التعريف نذكر منيا

: موقف فرنسا -

قامت فرنسا بتقديم الشكر وتقدير الجيود المبذولة من الوفود ومنو قررت فرنسا  
عدم الوقوف في وجو توافق اآلراء رغم أنو يسع فرنسا االتفاق مع مشروع ىذا النص ، 

مكررا ، يفيد النص دور مجمس األمن التابع لألمم المتحدة  15من المادة  8ففي الفقرة 
لذي يقضي بأن يقرر مجمس األمن بمفرده دون غيره وقوع ويخرق ميثاقاألمم المتحدة ا
 .3عمل من أعمال العدوان 

: موقف البرازيل -

الوفد البرازيمي يري التعديالت أنيا تمثل حال توفقيا شامال مقبوال لكافة الدول  
األطراف حتى ولو لم يكن يعكس بصورة كمية الموقف الذي وقفو أي وفد في البداية حول 

ة حيث اضطرت جميع الوفود إلى تنازل عن مواقف لتحقيق التوازن الذي تم ىذه المسأل

                                                           

 .646عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   - 1
 .770المرجع نفسو، ص   - 2
 . 770السابق، ص  عمي جميل حرب، المرجع  - 3
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في النياية بتوافق اآلراء، وكذلك فإن جريمة العدوان اعتمدت عمى النحو الواجب وىي 
اآلن جزء ال يتجزأ من نظام روما األساسي وعمى الدول األطراف أن تنشئ قرارا بتفعيل 

. 1األحكام الراىنة

: موقف اليابان -

ترى اليابان أن ىناك شكوك بشأن شرعية إجراءات التعديل الواردة في التعديالت،  
إذ أن ىناك مشاكل عديدة منيا أنو يجب أن تكون ىناك أساس تقوم عميو التعديالت 

 5من المادة  2من النظام األساسي وفقا لمفقرة  5من المادة  2وكذلك كيف تحذف الفقرة 
تحارا قانونية أو انتحارا لمنزاىة القانونية وكذلك يرى الوفد نفسيا؟ ىذا ال يعدو كونو ان

الياباني أن البمد الذي ينضم حديثا بعد اعتماد التعديالت يمزم نفسو بنظام المعدل حين ال 
نرى أية أحكام تنص عمى بدء نفاذ التعديالت في حد ذاتو ويعتقد اليابان أن من واجب 

ئض کي يقوم نظام أساسي معدل قابل لمتطبيق الدول األطراف أن تتصدى لمغموض ونقا
. 2الفعمي

 :موقف المممكة المتحدة -

باعتبار المممكة المتحدة عضوا دائما في مجمس األمن ودولة طرف في المحكمة  
الجنائية الدولية في وقت واحد فإنو تعتقد أن يكون ىناك عالقة بين المجمس والمحكمة 

والمممكة المتحدة شأنيا شأن أي دولة طرف ترى أن ىناك تكون عالقة تداعم متبادلة، 
نات بالنسبة فيما يخص العدوان وتتطمع إلى مواصمة المناقشة حول مسألة العدوان ىار

. 3أو بعد ذلك  2017سواء في عام 

 

                                                           

 .769عمي جميل حرب، المرجع السابق ، ص   - 1
 .770المرجع نفسو ، ص   - 2
 .773عمي جميل حرب، المرجع السابق ، ص   - 3



 ماهية جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما األساسي            الفصل األول
 

20 
 

: موقف الصين -

من  2مكرر  15مكررا والمادة  15الوفد الصيني أعطى آراء حول المادة  
عمى جريمة العدوان ، حيث يدافع عمى مسألة العمل العدواني، أي أن  التعديالت المدخمة

يقرر مجمس األمن وجود ىذه الجريمة أوال قبل أن يتسنى لممحكمة الجنائية الدولية أن 
تمارس واليتيا تمارس عمى جريمة العدوان، ووجود جريمة العدوان يجب أن يقررىا مجمس 

. 1كمة الجنائية الدوليةاألمن والصين ىي دولة غير طرف في المح

 :موقف جمهورية إيران اإلسالمية -

إيران من الدول التي كانت تعطي آماال كبيرة لممؤتمر االستعراضي ليس لتجريم  
أعمال العدوان فحسب بل حتى لتحديد شروط ممارسة اختصاص المحكمة الكاممة فيما 

النظام األساسي لمجرائم يتعمق بجريمة العدوان في ظل ظروف مماثمة لتمك الواردة في 
األخرى التي تدخل في اختصاص ىذه المحكمة، وقد عمقت إيران عمى المرفق الثالث من 

القرار الذي اعتمده المؤتمر حيث أن كل عمل عدواني ىو بطبعو عمل خطير، وىذا 
ميما كانت النتائج وال تستطيع االعتماد عمى أفراد الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 

العدوان التمييز بين أعمال العدوان حسب عواقبيا، وتتعمق إشارة ىذا القرار إلى  فتعر
العواقب الكارثية كما وردت في النص، باالستخدام غير المشروع لمقوة بأسمحة الدمار 

 .2الشامل

 :موقف إسرائيل -

 إسرائيل تعمل عمى إزالة شواغل وأسئمة جادة عديدة تتعمق بالعمل العدواني مازالت 
عالقة بما في ذلك معرفة إلى حد يخل ذلك بالقانون الدولي العرفي، السيما فيما يتعمق 

بالعمل العدواني وىناك أمور تجعل الوفد اإلسرائيمي قمقا منيا الغموض في بعض 
                                                           

 .775المرجع نفسو ، ص   - 1
 .778عمي جميل حرب، المرجع السابق ، ص   - 2



 ماهية جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما األساسي            الفصل األول
 

21 
 

المصطمحات وافتقارىا إلى الوضوح القانوني الكافي ومنيا عبارة تفاىمات التي اعتمدىا 
. 1ىا أنيا جزء ال يتجزأ من التعديلالمؤتمر االستعراضي وتر

: موقف الواليات المتحدة األمريكية -

تضم الواليات المتحدة األمريكية صوتيا إلى كل من فرنسا والمممكة المتحدة بشأن  
من ميثاق األمم المتحدة بخصوص وجود  39رجحان كفة مجمس األمن بموجب المادة 

سائل السمم واألمن الدوليين، وكذلك فإنيا ومسؤولية المجمس فيما يتعمق بم عمل عدواني
تعتقد أن المؤتمر و االستعراضي بتأجيمو تنفيذ األحكام المتعمقة بجريمة العدوان اتخذ قرارا 

.  2حكيما
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 :أركان جريمة العدوان : المبحث الثاني

تستجمع الجريمة الدولية ليا أركان كما ىو الشأن في الجريمة الوطنية فال بد أن  
جميع األركان حتى تشكل جريمة دولية ولمجريمة الدولية أربعة أركان وىي الركن 

المفترض والركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي، وعمى غرار ما ىو مقرر في 
القانون الجنائي في جريمة العدوان من ضرورة توافر األركان السابقة الذكر حتى يتسنى 

ة الجاني ومعاقبة عمى الجريمة حيث سنتطرق ليذه األركان المكونة لممجتمع الدولي مساءل
لجريمة العدوان بعدما قمنا بتحديد مفيوم العدوان في المبحث األول حيث أن جريمة 

مكرر  8العدوان بما في الجرائم الدولية تتكون من ركن شرعي وىو ما نصت المادة 
الجرائم خطورة وانتياكا لمقيم والمصالح إضافة إلى الركن الدولي فجريمة العدوان من أشد 

في المجتمع الدولي التي يحرص عمى الحفاظ عمييا و تقع الجريمة باسم الدولة ، كما 
تتكون جريمة العدوان من ركن مفترض وىو ما سنتعرض لو في المطمب األول الذي 

لمادي سندرس فيو سموك الدولة والمطمب الثاني سموك الفرد الذي سندرس فيو الركن ا
. والركن المعنوي والركن الدولي

الركن المفترض  : المطمب األول

مكرر المدرجة في أركان الجريمة نجد أن جريمة  8بالرجوع إلى نص المادة  
العدوان ال تقوم إال بتحقق عمل عدواني وىو ما يستفاد من كممة مرتكب الواردة في 

رر استعمال القوة المسممة من جانب مك 8األركان حيث عرفتو الفقرة الثانية من المادة 
الدولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي أو بأي طريقة 

. أخرى
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 شروط العمل العدواني: الفرع األول

مكرر عمى أنو استعمال القوة المسمحة من جانب  8عرفتو الفقرة الثانية من المادة  
ة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي، أو بأي طريقة دولة ما ضد سيادة دول

. 1أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة

ثم استبعدت ىذه الفقرة بحاالت نموذجية لمعدوان عمى سبيل المثال ال حصر ففعل  
العدوان إذن ىو الفعل الذي نمجأ بمقتضاه دولة إلى استخدام قواتيا المسمحة ضد دولة 

ى في غير الحاالت المسموح بيا وفقا لقواعد القانون الدولي لذا سوف نتطرق لشروط أخر
. العدواني العمل

:  المجوء إلى القوات المسمحة: أوال

فجوىر العدوان ىو االستعانة بالقوات المسمحة، أي أن ينطوي عمى قدر من  
العالقات الودية بين العنف في العالقات بين دولة ودولة أخرى، فيل يؤدي إلى إنياء 

مكرر استبعدت حاالت العدوان األخرى كالعدوان  8الدول فالفقرة الثانية من المادة 
االقتصادي مثال، والمجوء إلى القوات المسمحة يعني االستعانة بيذه القوات أيا كان اسميا 

و أو نوعيا أو أيا كانت األسمحة التي تستخدميا، فيسوي أن تكون قوات مسمحة برية أ
بحرية كما يستوي أن تكون قوات نظامية أو مرتزقة وميما كان نوع األسمحة المستخدمة 

في العدوان، وسواء وقع اشتباك بين القوات المتحاربة أم ال أو في شكل اعتداء من طرف 
. 2واحد دون مقاومة الطرف الثاني

 

 

                                                           

 .مكرر من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 8الفقرة الثانية من المادة   - 1
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: أن يكون المجوء إلى القوات المسمحة غير مشروع: ثانيا 

دام القوة عمى خالف ما يقضي بو ميثاق األمم المتحدة ويمكن وىو استخ  
في العدوان، أي التي تكون ىي  استخالص عدم المشروعية من المبادأة أو األسبقية

البادئة في استخدام القوة المسمحة ىي المعتدية يتحقق بفعميا العدوان ، إال أنو قد يكون 
الشرعي أو الكفاح المسمح من أجل حق استخدام القوة المسمحة مشروعا، وىذا الدفاع 

 .1الشعوب في تقرير مصيرىا، أو استعمال القوة المسمحة تنفيذا لقرارات مجمس األمن

مكرر من النظام  8إن صور العمل العدواني التي عمييا الفقرة الثانية من المادة  
ال حصر،  األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ما ىي إال نماذج وردت عمى سبيل المثال

إذ من المتصور وقوع أفعال أخرى غير تمك التي نصت عمييا ىذه الفقرة ، متى كانت 
تنال من السيادة أو السالمة اإلقميمية أو االستقالل السياسي لمدولة المعتدى عمييا، واألمر 

متروك إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع بسمطة تقريرية واسعة في ىذا المجال 
: وىذه الصور ىي 2وء الظروف الموضوعية القائمةعمى ض

: الغزو والهجوم المسمح واالحتالل والضم : الصورة األولى

مكرر من نظام روما  8من المادة  -أ -أشارت إلى ىذه المرحمة الفقرة الثانية  
دولة ضد  العمل العسكري السريع والخاطف الذي تقوم بو INVASIONويراد بالغزو 

دولة أخرى وذلك بتسيير جيوشيا المقاتمة داخل إقميم الدولة المعادية من أجل تحقيق 
الذي يكون " armed attack"ىدف معين وىو بذلك صورة من صور اليجوم المسمح 

عادة أخطر وأشد قسوة والمتمثل في قيام الدولة بتسيير قواتيا لميجوم عمى دولة أخرى 
لح باستعمال القوة العسكرية بطريقة خطيرة وشاممة وفي نطاق حيث يتميز اليجوم المس

                                                           

روحة دكتوراه، جامعة اإلخوة منتوري محمد الصالح روان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أط  - 1
 .174، ص 2009قسنطينة، 

 .4عمي عبد القادر القيوجي، المرجع السابق، ص   - 2
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أكبر مما ىو عميو في حالة الغزو، حيث أن مفيوم اليجوم المسمح يبرز ويتحدد ببدء 
استعمال القوة وبحجم توظيفيا، باإلضافة إلى أنو يمكن أن يتم عمى اإلقميم البري أو 

وم المسمح العدوان اإلسرائيمي المتكرر األسمحة ، ومثال اليج البحري أو الجوي، وبمختمف
 .19991و  1989/ عمى األراضي المبنانية كاجتياحيا لمجنوب المبناني أعوام 

، 1968ومثال ىذه الحال قيام إسرائيل بضم الجوالن السوري المحتل منذ عام  
، وكتأكيد لرفض 1981ديسمبر  14حيث اتخذت الكنيست اإلسرائيمي قرار الضم في 

الدولي وعمم آثار قانونية عن قرار الضم باطال وعديم األثر وطالب إسرائيل المجتمع 
. 2بإلغاء قرارىا

: الصورة الثانية

من  -ب  -أشارت إلى ىذه الحالة الفقرة الثانية  Bombardmentإلقاء القنابل  
مكرر من نظام روما األساسي ويشمل مختمف أنواع عمميات إلقاء القنابل مثل  8المادة 

ئيا بواسطة الطائرات أو إلقائيا بواسطة المدافع الخاصة من، وحتی بواسطة القنابل إلقا
الموقونة والصواريخ بعيدة المدى، التي قد تكون ليا رؤوس نووية والتي يمكن بواسطتيا 

تدمير منطقة بكامميا وبالرغم من أن حالة إلقاء القنابل تبين لنا أسموبا خطيرا في استعمال 
ة العسكرية ، إال أنيا مسمم بيا بشكل عام في ساحات المعارك وتحت شروط القوة واألسمح

معينة كخطر إلقائيا مع المنشآت المدنية وفي وقتنا الحاضر فإن الوضع مختمف تماما 
عما كان عميو الحال في السابق، حيث أن إلقاء القنابل ال يمكن تبريره تحت أية ظروف 

القوة المسمحة ضد أراضي دولة أخرى ، وبالتالي كانت مادام ذلك في الواقع استعمال 
. 3يشكل عمال عدوانيا

                                                           

، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، 1ابراىيم الدراجي ، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنيا، ط  - 1
 . 9 -3، ص 2005

 .362المرجع نفسو، ص   - 2
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وبسبب خطورة ىذه الوسيمة وفادحة الخسائر واآلثار الناجمة عنيا فقد حظيت  
بنقاش طويل أثناء صياغة ىذه المادة المتعمقة بصورة العمل العدواني ، سبب الخالف 

جية، والكيميائية وأسمحة الدمار النص عمى األسمحة الذرية والبكتريولو حول ضرورة
الشامل من الصور المختمفة الستخدام القوة إال أنو تم االكتفاء أخيرا بعبارة أية أسمحة 

ألنيا تعني عن التعداد حيث أن تقرير العدوان ال يتوقف بالضرورة عمى نوعية وطبيعة 
 .1السالح المستخدم

: حصار الموانئ: الصورة الثالثة

في ىذه الحالة من مجرد الحصار فقط دون أن تعجبو أعمال  ويتوافر العدوان 
عسكرية أخرى ، ويتم ذلك عن طريق تطويق القوات المسمحة لمدولة ما كميناء أو شاطئ 
الدولة أخرى والتحكم التام في الدخول إليو أو الخروج منو، وفعل الحصار عمى ىذا النحو 

الشاطئ المحاصر وينال من سالمتيا  يحرم الدولة من ممارسة سيادتيا عمى الميناء أو
اإلقميمية وىو ليذا السبب أعتبر بذاتو من أعمال العدوان ولكن يشترط العتباره كذلك أن 
يقع فعل الحصار عمى ميناء أو شاطئ أي عمى منفذ بحري لمدولة وعمى ذلك ال يعتبر 

ن ك عمال ان يمكن اعتبار عدوانيا مجرد حصار مدينة أو جزء إقميم األراضي الدولة ما، وا 
مثل ىذا العمل تحضرا ليجوم أو غزو وتتوافر فيو في ىذه الحالة صفة العدوان وتقع بو 

. 2جريمة العدوان 

: الهجوم في البر أو البحر أو الجو: الصورة الرابعة

مكرر من نظام روما  8من المادة  -و -أشارت إلى ىذه الحالة الفقرة الثانية  
األساسي، وتتعمق ىذه الحالة باليجوم الذي يقع عمى القوات المسمحة لمدولة المعادية إذ 

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1977  -1919صالح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي   - 1
 .96، ص 1983الجرائم، 

 .47عمي عبد القادر القيوجي، المرجع السابق، ص   - 2
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أن اليجوم عمى القوات المسمحة سواء في البر أو البحر أو الجو يعتبر حالة من حاالت 
ن ىذه الصورة قد تختمط بصورة اليجوم المنصوص عمييا بالفقرة العدوان مع اإلشارة إلى أ

الثانية 

مكرر وتعد نوعا من التخصيص حاول التعريف إبرازه، حيث ينبغي  8من المادة  -أ  -
أن نشير ىنا إلى وجوب عدم الربط بين العدوان المسمح الواقع عمى القوات المسمحة لدولة 

لة ثالثة فينا يتحقق فعل العدوان برغم عدم المساس وبين العدوان الموجودة عمى إقميم دو
بإقميم الدولة المعتدى عمى قواتيا ، ومن أمثمة ىذه الحالة قصف الطائرات اإلسرائيمية 

 .19961أفريل  12مواقع لمجيش السوري الموجود في الضاحية الجنوبية بمبنان في 

ليم دولة أخرى عمى خالف استعمال القوات المسمحة المتواجدة في إق: الصورة الخامسة
: ما هو متفق عميه بينهما

مكرر من نظام روما  8من المادة  -د -و أشارت إلى ىذه الحالة الفقرة الثانية  
حيث تم اتفاق بين دولتين عمى وجود القوات المسمحة إلحداىما عمى إقميم الدولة األخرى 

المسمحة حدود المنطقة في منطقة معينة أو خالل مدة معينة ، فتتجاوز تمك القوات 
المحدد ليا أو تبقى عمى إقميم الدولة بعد انقضاء المدة المتفق عمييا، ففعل العدوان ىنا 
يتمثل في تحول الوجود الشرعي لمقوات المسمحة األجنبية إلى وجود غير شرعي ويكفي 

بعد  لتوافر ىذه الحالة مجرد الخروج عمى االتفاق المبرم بين الدولتين، تحرق االتفاق
. 2اعتداء عمى سيادة الدولة المضيفة ونتحقق بو جريمة العدوان 

 

 

                                                           

 2ابراىيم الدراجي ، المرجع السابق، ص   - 1
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قيام دولة بوضع إقميمها تحت تصرف دولة أخرى الرتكاب فعل : الصورة السادسة 
العدوان  

، حيث تضع ( مكرر 8)من المادة  -و -أشارت إلى ىذه الحالة الفقرة الثانية  
قواتيا، وذلك بغرض من عدة الدولة  الدولة إقميميا تحت تصرف دولة أخرى لعثور

المعتدية عمى اليجوم من خالل ىذا اإلقميم واستعمال القوة المسمحة ضد دولة ثالثة، وىذه 
سواء قدمت الدولة سائر إقميميا أو جزء منو لمدولة المعتدية، وتمثل ىذه  الصورة تتحقق

.  1الصورة حالة لمعدوان غير المباشر

الجماعات، ) العدوان بواسطة العصابات المسمحة الجماعات : السابعة الصورة 
 (:المرتزقة

من نظام روما ( مكرر 8)من المادة  -ز -أشارت إلى ىذه الحالة الفقرة الثانية  
األساسي ويمثل إحدى حاالت العدوان غير المباشر، حيث أن الدولة المعتدية ىنا 

نما يتم الستخدام قواتيا المسمحة بصورة مباشر ة في سن عدوانيا عمى الدول األخرى، وا 
العدوان بواسطة القوة المسمحة أيضا ولكن بصورة غير مباشرة بواسطة الجماعات المسمحة 
أو العصابات أو المرتزقة المدعومين من قبميا والذين يعممون بتوجيياتيا وبإيحاء منيا ، 

والقوات غير النظامية من قبيل  ولكي يعتبر تقديم الدعم لمجماعات المسمحة والمرتزقة
: العدوان من توافر شرطين ىما

 أن تكون العصابات وجماعات المرتزقة من قبل الدولة المعتدية فال يكفي أن ننطمق -
نما  ىذه الجماعات من إقميم دولة أو أن مر بيا لمقبول بأنيا أي الدولة ىي المسؤولة وا 

.  ما ليايجب أن تكون ىي التي أرسمتيم وىم يعممون ل
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 أن تكون األعمال المرتكبة عمى قدر من الجسامة والخطورة بحيث تعادل بقية صور -
العدوان المنصوص عمييا في الفقرات السابقة، ىنا يعتمد عمى كون ىذه األعمال تؤثر 

 1عمى سيادة الدولة فتعرض سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي لمخطر

 :من دولة ضد دولة: ثانيا 

إن تعريف العدوان يشتمل عمى األفعال التي تحدث بين الدول سواء كانت عمى  
معرف حصرا كونو ( العدوان)الفعل ذاتو انفراد، أو في شكل مجموعات من الدول، وأن 

في استخدام القوة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
محكمة الجنائية ، كما أن تعريف العدوان بأن حاالت مكرر من النظام األساسي لل 8

... المذكورة في قائمة النماذج التي تم تعريفيا اللعدوان مثال العزو واليجوم والحصار 
إلخ فيي تعتبر من أعمال العدوان متى إرتكبت من قبل دولة ضد دولة أخرى بعض 

. 2الالنظر عن كون ىذه األعمال قد جاءت نتيجة إلعالن الحرب أم 

حيث يقصد بالعدوان من دولة ضد دولة دلت االستخدامات غير المشروعة لمقوة  
بواسطة قوات غير نظامية أيا كان نوعيا وجنسيتيا أو اإلذن لدولة أخرى في استخدام 

. 3إقميميا في اليجوم أو التمويح باستخدام القوة ضد إقميم أو مصطمح دولة أخرى

وفي نفس المجال ال بد لنا من تحديد مفيوم الدولة والمعمومة أنو ليس ىناك  
تعريف متخذ ومعترف بو بصورة عامة بخصوص الدولة في مجال القانون الدولي العام، 

كما أنو حينما نأخذ بعين االعتبار عمى معنى كممة دولة مثمما اعتبرت في التاريخ 
ولة مثمما اعتبر في التاريخ وبالمقارنة مع وبالمقارنة مع المستعمرات تحت كممة د

. 4المستعمرات ومقاطع االنتداب
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 :ضد السالمة اإلقميمية واالستقالل السياسي: ثالثا

ويقصد بالعدوان ضد السالمة اإلقميمية واالستقالل السياسي تمك االستخدامات  
باستخدام القوة ضد غير المشروعة لمقوة بواسطة قوات مسمحة غير نظامية أيا كان نوعيا 

إقميم أو مصالح دولة أخرى ، عمى قيام دولة بإرسال أو إبعاد جماعات مسمحة أو قوات 
غير نظامية أو مرتزقة الرتكاب أعمال بالقوة المسمحة ضد دولة أخرى بصورة تكون عمى 

. 1درجة من الخطورة

: ضد السالمة اإلقميمية: أوال

عدوان حيث ينطوي عمى قدر من العنف إن استعمال القوة المسمحة ىي جوىر ال 
في العالقة بين دولة وأخرى يؤدي إنياء العالقات الودية بين الدول التي كانت قائمة قبل 
نما يكون استعمال القوة باستخدام القوات البرية والبحرية والجوية  استعمال القوة المسمحة، وا 

عصابات االحتالل ىذا  عمى حد سواء، كما قد تستخدم جيشا احتياطي أو مرتزقة أو
. 2اإلقميم

: االستقالل السياسي: ثانيا

ال يستخدم فييا القوات المسمحة كما أنيا تتخذ ألعراض خالف تنفيذ القرارات  
من الميثاق يجب أن يكون ىذه  1الصادرة من قبل األمم المتحدة التي تنص عمييا المادة 

أو مجموعة دول حيث يكون من شأن  التدابير تعيد السمم واالستقالل السياسي لدولة ما
جريمة العدوان المساس بسيادة الدولة المعتدى عمييا واستقالليا السياسي ألنو يؤدي إلى 

. 3أنيا العالقات السممية والودية بين الدول

                                                           

 .38حمادة ميد السيد سالم، المرجع السابق ، ص   - 1
، 2007، دار الثقافة، عمان، 1نايف أحمد العمميات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، ط  - 2

 .226ص 
 .58عبد القادر القيوجي، المرجع السابق، ص   - 3
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 شرط العتبة: الفرع الثاني

شرط العتبة والمقصود بو أن ينطوي المجوء إلى القوات المسمحة عمى درجة كافية  
مكرر المتضمن  8الخطورة والجسامة وأن يكون عمى نطاق واسع ، حيث نص المادة  من

تعديالت عمى أركان الجرائم في الركن الخامس عمى فعل العدوان يشكل بحكم وخطورتو 
ونطاقو انتياكا واضحا لميثاق األمم المتحدة وبالتالي يشترط في العمل العدواني أن يصل 

ا فعال تيديدا لسيادة الدول أو المساس بإقميميا أو استقالليا إلى درجة من الخطورة يتم بو
السياسي، ويمكن تحديد درجة خطورة الفعل العدواني من خالل النظر إلى العواقب التي 

. 1أحدثيا العمل العدواني 

أما عن النطاق فإنو لكي يكون العمل واضحا ، فإنو ال يكفي أن يكون ذو طابع  
ة بحيث يحدد سيادة الدولة أو إقميميا أو استقالليا ليذه عدواني ويكون من الخطور

األغراض فاألفعال التي تنجم عن التوترات في النزاعات الدولية بين دولتين جارتين، ال 
تعتبر أعماال عدوانية بحكم أن نطاقيا ال يسمح بتحديد قوات مسمحة لمدولة المعتدية 

الثالثة بنيران القصف اإلسرائيمي عمى  بغرض العدوان مثل حادثة مقتل الجنود المصريين
. 2الحدود في سيناء

كما يشترط في العمل العدواني أن يشكل انتياكا واضحا لميثاق األمم المتحدة،  
مكرر المتضمنة تعديالت عمى أركان الجرائم إلى أن مصطمح واضح ال يزال  8المادة 

الوضوح أو الغموض الذي غير واضح ويمكن أن ينظر إليو عمى أنو يشير إلى درجة من 
ال أنو يشير إلى أن يتصل بمستوى الجدية والنطاق حسب  يحيط بشرعية العمل العدواني وا 

تقريرىا إذا كان فعل  ىمكرر حيث نصت لمن المفيوم أنو لد 8الفقرة السابعة المادة 
العدوان يمثل انتياكا واضحا كميثاق األمم المتحدة يجب أن تكون األركان الثالثة ، أي 

                                                           

 .المتضمن تعديالت عمى أركان الجرائم RG / RES6أنظر المرفق الثاني من القرار   - 1
، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، ( مذكرة ماجستير) عبد الباسط محدة المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان،   - 2
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والنطاق كافية لتغرير تقرير االنتياك الواضح وال يجوز اعتبار أحد  الطبيعة والخطورة
.  1األركان كافية وحده لموفاء بمعيار التقرير الواضح

 االخرى لجريمة  العدوان االركان : المطمب الثاني

يعتبر السموك اإلجرامي لمفرد ذلك النشاط الصادر عن الجاني ألجل تحقيق ىدف  
إجرامي كما يعرف بأنو أفعال مادية ممموسة يرتكبيا الجاني واألنشطة اإلجرامية التي 

يسأل الفرد عنيا في جريمة العدوان في التخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني 
مكرر من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وىذه األفعال  8ث نصت المادة حي

من نظام محكمة إذ أن الفرد ال يسأل جنائيا عن جريمة العدوان إذا  6مقتبسة من المادة 
قام بيجوم التخطيط أو إعداد عمل عدواني فال بد من وقوع عمل عدواني من الدولة 

مكرر من نظام روما األساسي حيث أشار نص المادة  8المادة بمفيوم الفقرة الثانية من 
مكرر المتضمن تعديالت عمى أركان الجرائم في الثالث فعل العدوان المتمثل في  8

استعمال القوة المسمحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو 
ثاق األمم المتحدة، وعميو فإن استقالليا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع مي

جريمة العدوان تقوم بتوافر األركان الثالثة الركن المادي وىو مضمون الفرع األول، الركن 
. المعنوي وىو مضمون الفرع الثاني، أما الفرع الثالث سنتطرق فيو إلى الركن الدولي

 لجريمة العدوان الركن المادي: الفرع األول 

جريمة العدوان ىو المظير الخارجي المكون من ماديات يعتبر الركن المادي في  
الجريمة والتي تتسم بكونيا ذات کيان ممموس فال توجد جريمة بدون أركان ومن أركان 
جريمة العدوان الركن المادي والذي يحتل المكانة األولى في األىمية حيث يجعل إثبات 

                                                           

يالت نظام روما األساسي المتضمن تفاىمات بخصوص تعد RG / RES6 أنظر، المرفق الثالث من القرار  - 1
 .بشأن جريمة العدوان
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رتكاب سموك إجرامي معين وال أو قد يبدأ الجاني في ا.  1الجريمة أمرا سيال وميسورا
يتمكن من إتمامو أو قد يكتفي بيذا السموك دون أن تتحقق النتيجة اإلجرامية التي كان 

ينبغي تحقيقيا، وذلك لسبب خارج عن إرادتو فال تتحقق الجريمة التامة وانما يقف نشاطو 
لمحكمة مكرر من النظام األساسي ل 8اإلجرامي عند مرحمة الشروع ومن خالل المادة 

الجنائية الدولية تتطمب أن تقوم الدولة بعمل عدواني الذي جوىره جريمة العدوان وشرط 
أساسي إلثارة المسؤولية الجنائية لمفرد في جريمة العدوان ثم النشاط اإلجرامي لمفرد وىو 

. الذي يؤديو في العمل العدواني

: عناصر الركن المادي : أوال 

يعرف السموك اإلجرامي بأنو النشاط الصادر عن الجاني من أجل تحقيق إجرامية  
، واألنشطة اإلجرامية التي نسأل 2كما يعرف بأنو حركة عضوية إرادية ممموسة في الواقع 

الفرد عنيا في جريمة العدوان في التخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني حيث 
مكرر من النظام األساسي عمى ذلك ، مع المالحظة  8ة نصت الفقرة األولى من الماد

ىنا أن الفرد ال يسأل جنائيا عن جريمة العدوان إذا قام بمجرد التخطيط أو إعداد عمل 
 8)فال بد من وقوع عمل عدواني من الدولة بمفيوم الفقرة الثانية من المادة  عدواني
ضمن تعديالت أركان الجرائم في من نظام روما األساسي حيث أشار القرار المت 3 (مكرر
فعل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسمحة من جانب دولة ما ضد )  3الركن 

سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي أو بأي صورة أخرى 
 .4 (تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة قد ارتكب

                                                           

 .33حمادة محمد سالم، المرجع السابق، ص   - 1
 .المتضمن تعديالت عمى أركان الجرائم RG / RES6أنظر، المرفق الثاني من القرار   - 2
العدوان قيام شخص ما في تعني جريمة ) مكرر من النظام األساسي لممحكمة الجنائية  8الفقرة األولى من المادة   - 3

وضع يتيح لو التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري لمدولة أو توجييو بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل 
 (.عدواني

 .المتضمن تعديالت عمى أركان الجرائم RG / RES6المرفق الثاني من القرار   - 4
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: السموك  -أ

:  ثل السموك في جريمة العدوان فيمكرر يتم 8حسب المادة  

  :التخطيط -

ىو عبارة عن إجراء المالئمة العممية لموسائل الموضوعة تحت تصرف القائد  
لموصول إلى اليدف المطموب، كما يعرف أيضا عمى أنو فن توزيع واستخدام مختمف 

. الوسائل العسكرية لتحقيق ىدف السياسة

  :اإلعداد -

ما يسبق العمل العدواني عدة أفعال ترمي إلى تحضير الرتكاب تمك الجريمة  عادة 
وتييئة الظروف واألجواء المناسبة لتنفيذىا بما في ذلك تأمين المقدرات العسكرية 

. واالقتصادية والمالية الالزمة الرتكاب فعل العدوان

:  شن أو تنفيذ العمل العدواني -

ىنا ىو اتخاذ القرار بارتكاب فعل العدوان ومن  والمقصود بشن الحرب العدوانية  
الطبيعي أن صالحية اتخاذ مثل ىذا القرار ال يتمتع بو إال كبار وزعماء الدولة وقادتيا 

. 1العسكريين إن لم يكن األمر محصورا في رئيس الدولة وحده

 :النتيجة المترتبة عمى السموك -ب

ادي في جريمة العدوان في المساس تمثل النتيجة في السموك اإلجرامي لمركن الم 
بسالمة أراضي دولة ما أو المساس بشعبيا أو األمن والسمم الداخمين أو زعزعة االستقرار 
فييا أو المساس باستقالليا أو سيادتيا أو األضرار باقتصادىا أو بالمواد الطبيعية فييا أو 

ة ىي العنصر الثاني من حتى مجرد محاولة لنيل منيا بأي من ىذه الصورة وتعتبر النتيج
عناصر الركن المادي لمسموك اإلجرامي والتي تقع كنتيجة إجرامية لمفعل اإلجرامي فعل 

                                                           

 .22ابراىيم الدراجي، المرجع السابق، ص   - 1
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، حيث يمثل الشروع في مثل ىذه 1العدوان وتختمف النتيجة باختالف العمل العدواني
فعل الجريمة تماما في صورتيا الكاممة، أي أن جريمة العدوان تقع بمجرد البدء في تنفيذ ال
اإلجرامي حتى لو لم يترتب عميو أية نتيجة إجرامية ، لذا فالنتيجة بيذا المعنى يراد بيا 

االعتداء عمى حقوق الدولة األساسية ، فاالعتداء عمييا والمساس بيا يتحقق النتيجة من 
العدوان السالمة اإلقميمية واالستقالل السياسي يشكل جوىر فعل االعتداء عمى سيادة 

في المادة األولى  1974لسنة  14الذي أشار إليو قرار تعريف العدوان رقم  الدول وىو
منو حيث عرفت العدوان بأنو استخدام القوة المسمحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة 

. ووحدة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة أخرى المسمحة ضدىا

: الرابطة السببية

النتيجة ال يكفيان لقيام الركن المادي لجريمة إن توافر عنصر السموك، وعنصر  
العدوان بل البد من توافر عنصر ثالث أو العالقة بين السموك العدواني والنتيجة فيذه 

الرابطة ىي التي تربط بينيما ، كرباط السبب بالمسبب أو العمة بالمعمول فإذا انتفت رابطة 
جاني عمى النتيجة ىذا في القانون السببية بين الفعل والنتيجة فال يمكن أن يعاقب ال

فتوافر عنصر السببية بين السموك والنتيجة ىو الذي يرتب المسؤولية العقابية  الداخمي
، وليذه الجرائم رکن 2عمى الجاني وبدونيا ال يمكن أن تقوم الجريمة من الناحية المادية

ة إطالق صاروخ مادي يتحقق بسموك وعالقة بينيما ومثال ذلك في الجرائم غير العمدي
عمى ىدف عسكري ينحرف عن مساره لخطأ في التوجيو أو لعيب فني فيو ويسقط عمى 
حافمة لمركاب ففي ىذه الحالة تقوم مسؤولية من أطمق الصاروخ وفقا لمقواعد العامة في 

صابة خطأ  3.المسؤولية الجنائية عن قتل خطأ وا 

                                                           

، 2012أحمد محمد عبد المطيف، المحكمة الجنائية الدولية ، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة،   - 1
 225.ص
 . 33حمادة محمد السيد سالم، مرجع سابق، ص   - 2
 .120نايف أحمد العمميات، المرجع السابق، ص   - 3
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. والعسكري قيادي متحكم في العمل السياسي: صفة الجاني: ثانيا 

نما يجب أن يكون   ال تقع جريمة العدوان من شخص عادي في الدولة المعتدية وا 
مرتكبيا ممن يتمتعون بسمطة إدارة دقة السياسة الداخمية أو الخارجية في تمك الدولة سواء 

مكرر من نظام  8من حيث التخطيط أو التنفيذ، كما جاء في الفقرة األولى من المادة 
طبقا لممادة السادسة من الئحة نورمبرغ ال يسأل ( أو الموظف الصغير)ي ، فالجند1روما

مسؤولية دولية جنائية عن أعمال القتال التي فييا أثناء الحرب العدوانية ولكن ىذا ال 
عمتو عن الجرائم التي قد ارتكبيا ضد قوانين وعادت الحرب أو ضد  سيمانع من مسا

، بل قد يسأل عن جريمة الحرب العدوانية ذاتيا اإلنسانية كما لو أجيز عمى أسير جريح
حيث " ، وقد أكدت ذلك محكمة التومبورغ(أي شريك أو متدخل)باعتباره مساىم تبعي فييا 
ال ينطبق إال عمى الضباط العظام ( مباشرة حرب االعتداء)جاء في حكميا أن تعبير 

. وكبار الموظفين 

عمى عاتق ىؤالء الضباط العظام أو كبار وتقع ىنا المسؤولية الدولية الجنائية ىنا  
ن  موظفي الدولة شخصيا إذ ال يمكن مساءلة الدولة كشخص معنوي عن الجرائم الدولية وا 

 .2كان يمكن مساءلتيا مبدئيا عن األضرار التي نتج عنيا

لجريمة العدوان   الركن المعنوي: الفرع الثاني

يمثل الركن المعنوي في الجريمة الصمة النفسية بين ماديات الجريمة ونفسية  
الجاني فيو يمثل االتجاه غير المشروع لإلدراك واإلرادة الحرة نحو الواقعة اإلجرامية أو 
بمعنى آخر يقصد بو كافة الصور التي تتخذىا اإلرادة في الجريمة أو عن خطأ غير 

                                                           

تعين جريمة العدوان قيام شخص في العمل السياسي أو ) مكرر من النظام األساسي  8األولى من المادة  الفقرة  - 1
 (.العسكري لمدولة وتوجيييا بتخطيط أو إعداد وتنفيذ عمل عدواني

 . 52عمي عبد القادر القيوجي ، المرجع السابق، ص   - 2
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مة مقصودة يتخذ فييا الركن المعنوي صورة القصد ، وجريمة العدوان ىي جري1عمدي
. الجنائي

أما بالنسبة لجريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي فيقصد بو نية اإلضرار  
المعتد بو أثناء مباشرتيا  (الدولة)لي، فيجب أن تتجو إرادة الجاني بالغير والمجتمع الدو

العالقات السممية من ناحية ومن ناحية  لمعمل العدواني المتخذ ضد دولة أخرى إلى إنما
 2أخرى تحصد االعتداء القانون الدولي الجنائي

القصد الجنائي : أوال

تعتبر جريمة العدوان من الجرائم الدولية التي تعتمد عمى القصد و في ارتكابيا إذ  
أنو في حال الشخص مرتكب ىذه الجريمة الذي ال يتوفر فيو ركن القصد في ارتكاب 

العدوان فإنو ال يكون مسؤوال عنيا وال توصف الجريمة بجريمة العدوان كون جريمة  جريمة
العدوان جريمة مقصودة حيث يتخذ فييا الركن المعنوي القصد الجنائي حيث كما نصت 

، والقصد المطموب توافره 3من نظام روما األساسي المتكمفة في فقرتيا األولى 30المادة 
د العام حيث ال يشترط توافر القصد الخاص، فالقصد العام في جريمة العدوان ىو القص

يتألف من العمم واإلرادة ، ىنا ىو العمم بعناصر الجريمة واإلرادة يجب أن تتجو عمى 
 .4تحقيق ماديات جريمة العدوان 

                                                           

 .71بدر الدين محمد شبل ، المرجع السابق، ص   - 1
 .33حمادة محمد السيد سالم ، مرجع سابق، ص   - 2
ما لم ينص عمى غيره ذلك ال يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة ) من نظام روما األساسي  30المادة   - 3

تدخل في اختصاص المحكمة وال يكون عرضة لمعقاب بل ىذه الجريمة إال إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد 
 (.والعمم

 .285نايف حامد العمميات، المرجع السابق، ص   - 4
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من نظام روما األساسي المتعمقة بالركن  30ولقد حددت لنا الفقرة الثالثة من المادة  
مكرر أن الجريمة تقوم عمى التخطيط  8، وكما جاء في المادة 1لعممالمعنوي معنى ا

واإلعداد والبدء والتنفيذ وىو يتمثل في اتجاه إرادة الجناة لتحقيق ذلك أي توافر عنصر 
. اإلرادة

: الخطأ في جريمة العدوان : ثانيا  

من النظام األساسي لممحكمة الجنائية ومفادىا المادة أنو لما  2 (32)تنص المادة  
كان القصد الجنائي يشترط لوجوده توافر العمم بجميع العناصر األساسية الالزمة لقيام 
الجريمة حسبما يحدده نص القانون ، فإذا جيل الجاني بأحد ىذه العناصر أو وقع في 

. 3غمط بشأنيا انتفى لديو القصد الجنائي

د بين الفقو الجنائي أن مفيوم الغمط في الواقع ىو توىم الفاعل لتوافر سبب من وق 
أسباب المسؤولية الجنائية عند ارتكابو لفعل معين خالفا لمحقيقة ومثالو أن قائدا عسكريا 

إذ اعتقد بناء عمى أسباب معقولة بأن ىجوما مسمحا وشيكا سوف يتضح بأن ىذه المنطقة 
فييا ىجومو خسائر بشرية كبيرة، فالقائد العسكري عمى وفق ىذا ىي منطقة مدنية أوقع 

المنطق قد وقع في الغمط في الوقائع مما ينتفي بو قصده الجنائي و تمتنع مسؤوليتو 
الجزائية ، أما الغمط في القانون فإن توىم الفاعل فيو ينصب عمى التكييف القانوني لمفعل 

ري ضنا منو بأن ىجومو ىذا يدخل في نطاق كأن يستخدم القائد العسكري ىجومو العسك
                                                           

تعني لفظة العمم أن يكون الشخص مدركا أنو توجد ظروف أو ستحدث نتائج في )  30من المادة  2الفقرة   - 1
 (.المسار العادي لألحداث ، وتفسير لفظا بعمم أو عن عمم تبعا عن لذلك

ال يشكل الغمط في الوقائع سببا المتناع  -1لية الجنائية، من النظام األساسي لممحكمة الدو( 32)المادة   - 2
ال يشكل الغمط في القانون من  -2.المسؤولية الجنائية إال إذا نجم عنو انتقاء الركن المعنوي المطموب الرتكاب الجريمة

سؤولية حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السموك بشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا المتناع الم
الجنائية ، إذ نجم عن ىذا الغمط انتقاء الركن المعنوي المطموب الرتكاب تمك الجريمة أو كان الوضع عمى النحو 

 (33).المنصوص عميو في المادة
دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية، ( ن.د)عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، مقدمات إنشائيا،   - 3

 .526ص  2010
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الدفاع الشرعي طبقا لمقانون الدولي وطبقا ألحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية 
الدولية، إال أنو يتبين عدم توافر أي من أسباب اإلباحة وبالتالي ينتفي الركن المعنوي، 

 .1وتمتنع معو المسؤولية الجنائية الدولية

لجريمة العدوان  ركن الدوليال: الفرع الثالث

تختمف الجرائم الدولية عن الجرائم الوطنية في ىذا الركن ألن الجريمة الوطنية ال  
تتمتع بيذا الركن، حيث ىناك قواسم مشتركة في كل منيما بين الجريمة الدولية والجريمة 

طنية بشكل الوطنية وكذلك الركن المعنوي الذي يكون مشتركا بين الجريمتين الدولية والو
جمي حيث ال يوجد ىذا الركن في الجرائم الوطنية، لذا فإنو يجب أن يتوافر في الجريمة 
الدولية رگن دولي وىذه الجريمة ترتكب من خالل خطة مدبرة من قبل دولة أو مجموعة 

دول وعدم أخذ االحتياط الالزم وبالنتيجة يؤدي إلى انتياك القيم األساسية والحقوق 
. 2المجتمع الدولي والحفاظ عمييا وصيانتياوالمصالح في 

وينبغي لقيام الركن الدولي أن يتم العدوان باسم الدولة أو بناء عمى وقوع فعل  
العدوان ضد دولة أخرى ، ومن خالل عرض األركان السابقة يتضح أن قيام طيار 

عسكري بشن غارة جوية ضد دولة مجاورة دون صدور أمر لذلك أي من وليد إرادتو ال 
مر صادر من مسؤول حاكم أو قيادي ، أي يشكل جريمة عدوان ألن الفعل قد تم دون أ

 .3بمعنى أدق الفعل لم يتم باسم الدولة أو بناء عمى خطتيا

وخالصة القول فإنو البد لقيام حرب عدوانية بالمعنى القانوني أن يتوافر في  
:  السموك المتخذ األمور اآلتية

                                                           

 .220، ص2008، منشأة المعارف اإلسكندرية، (ن.د)ضاري خميل ، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ،   - 1
 .41نايف أحمد العمميات، المرجع السابق، ص   - 2
، ص 2011يوسف حسن يوسف، القانون الجنائي الدولي، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،   - 3
58  ،59 . 
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 ىذا النشاطأن تكون ىناك عناصر مادية ممموسة من فعل أو امتناع عن فعل أحدث  -
.  ضررا بدولة أو دولة أخرى

 وأن يتواجد لدى الدولة المعتدية قصد االعتداء والمساس بالحقوق األساسية لطرف -
.  المعتدى عميو بما يقع لمخالفة األحكام القانون الدولي العام

 باإلضافة إلى ضرورة توافر الركن الدولي في السموك العدواني فالبد أن تكون ىذه -
        ة دول من الجانبين، فالعدوان االسرائيمي عمى المفاعل الذري العراقي فيالجريم

لى إلحاق األضرار  1981/ 7 بالطائرات العسكرية مما أدى إلى تدمير المفاعل وا 
 1990أوت  2بالمدنين عدوانا دوليا ألن أطرافو دول ، والعدوان العراقي عمى الكويت في 

  ن الجانبينعدوانا دوليا ألن أطرفو دول م

 



 

 

 

الفصل الثاني 
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إن المحكمة الجنائية الدولية تختص في النظر في أشد الجرائم خطورة التي تيدد   
المجتمع واألمن والسمم الدوليين ومن بين ىذه الجرائم جريمة العدوان ويعد أن تم تعريفيا فإن 

في مساءلة  المحكمة الجنائية الدولية تكون مختصة موضوعيا ويمكنيا ممارسة إختصاصيا
ومقاضاة األشخاص المتيمين بإرتكاب ىذه الجريمة الدولية، حيث تمارس المحكمة 

إختصاصيا عمى جريمة العدوان متى اعتمد تعريف كمباال، والذي يضع الشروط التي 
من نظام روما ( 5)بموجبيا تمارس المحكمة إختصاصيا عمى ىذه الجريمة وفقا لممادة 

ارسة االختصاص ومسألة ومسؤولية األفراد بشان جريمة العدوان األساسي، وأثارت مشكمة مم
الكثير من الجدل والنقاش نظرا لخطورة وخصوصية وطبيعة جريمة العدوان لكن عندما تم 
إدخال تعديالت عمى نظام روما األساسي في المؤتمر اإلستعراضي تم إقرار مجموعة من 

لدولية وشروط المساءلة عمى جريمة الشروط تحكم ممارسة إختصاص المحكمة الجنائية ا
 .العدوان

وعميو قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين، ندرس في المبحث األول تحريك الدعوى  
الجنائية الدولية عمى جريمة العدوان وندرس في المبحث الثاني المسؤولية والعقاب عمى 

. جريمة العدوان
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 ى جريمة العدوانالدعوى الجنائية الدولية عل: المبحث األول

إن المحكمة الجنائية الدولية وتمارس إختصاصيا عن طريق إحالة حاالت تشكل  
جرائم دولية أمام المحكمة حيث حددت ىذه الحاالت التي يتم اإلحالة إلى المحكمة الجنائية 

حددت ثالث جيات ىي الدولة الطرف من نظام روما األساسي و( 13 المادة) الدولية
مكرر و  15)والمدعى العام ومجمس األمن لكن مع التقييد باألحكام التي جاءت بيا المواد 

المتعمقة بممارسة االختصاص بشأن جريمة العدوان التي تم إدخاليا مع  1(مكرر ثالثا 15
ف نتطرق في تعديالت التي جاء بيا مؤتمر كمباال عمى نظام روما األساسي وعمى سو

المطمب األول عمى اإلحالة من الدولة طرف والمدعي العام، ونتطرق في المطمب الثاني إلى 
.  الدولي االحالة من طرف مجمس األمن

تحريك الدعوى من الدولة طرف والمدعي العام : المطمب األول

دولية جريمة العدوان مثميا مثل الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية ال  
حددت ليا في نظام روما األساسي من ليم الحق في إحالة حاالت أمام المحكمة وممارسة 
إختصاصيا عمى جريمة العدوان وتعبر الدولة طرف في نظام روما األساسي والمدعي العام 
لممحكمة الجنائية الدولية من الجيات التي ليا الحق في إحالة الجريمة إلى المحكمة وكل 

اإلقرار المسبق لمجمس األمن كشرط لقيام واتصال كل من الدولة الطرف ىذا مرتبط ب
والمدعي العام بجريمة العدوان لذا سوف نتطرق في الفرع األول إلى اإلحالة والفرع الثاني 

. سنتطرق إلى إقرار مجمس األمن كشرط مسبق

 

 
                                                           

من نظام روما األساسي وحددت ثالث جيات ىي الدولة الطرف والمدعى العام ومجمس األمن لكن مع ( 13 المادة)  - 1
 (.مكرر ثالثا 15مكرر و  15)التقييد باألحكام التي جاءت بيا المواد 
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 الى المحكمة الجنائية الدولية االحالة: الفرع األول 

مكرر من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة  15حددت المادة  
بممارسة اإلختصاص بشأن جريمة العدوان ولقد نصت فقرتيا األولى عمى اإلحالة الصادرة 

واإلحالة الصادرة أو مبادرة ( المبادرة الذاتية)من طرف الدولة الطرف من تمقاء نفسيا 
ث أن كل من الدولة والمدعي العام مكمالن لبعضيما في ما المدعي العام بالتحقيق حي

بالدعوى التي يتم تحريكيا في جريمة العدوان، وقد وحدت تعديالت النظام  اتصاليايخص 
. األساسي من شروط تحقق ىذه اآللية

 المعنيةالدولة الطرف االحالة من : أوال 

: من نظام روما األساسي عمى أنو 14تنص المادة  

يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فييا أن جريمة أو أكثر  -1 
من الجزائر الداخمة في إختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطمب إلى المدعي العام 

التحقيق عن الحالة بغرض البت فييا إذا كان يتعين توجيو االتيام لشخص معين أو أكثر 
. بارتكاب تمك الجرائم

بما ىو في متناول الدولة  مفسوحوتحدد الحالة المستطاع الظروف أن الصمة وتكون  -2 
.  1المحمية من مستندات مؤيدة

ومن خالل تفحص نص المادة السابقة نجدىا إشترطت في حالة إحالة الدولة إلى  
 ونستطيع من ،المدعي العام أن تكون ىذه الدولة طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية

إذا وقع أي تيديد أو عمل من أعمال العدوان عمى ( حدوث جريمة العدوان)خالل ىذه المادة 
طرف في نظام المحكمة ويجب أن تكون مصدقة عمى نظام روما األساسي كي يتسنى ليا 

                                                           

 .من نظام روما األساسي( 14المادة )  - 1
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إحالة وقوع تيديد من قبل دولة أخرى تكون ىذه الدولة أيضا مصدقة عمى نظام روما 
حقيق في الموضوع حتى يتسنى لممحكمة محاكمة األشخاص أو األساسي لممدعي العام الت

مكرر من النظام  15وتنص الفقرة األولى من المادة  1األفراد مرتكبي الجريمة في تمك الدولة
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فيما يخص بممارسة اإلختصاص بشأن جريمة العدوان 

ى يجوز لممحكمة أن تمارس اختصاصيا بشأن في حالة االحالة من دولة من تمقاء نفسيا عل
ولة ، وىذا يعني أن الد2رىنا بأحكام ىذه المادة وجاء (أ) 13جريمة العدوان وفقا لممادة 

لممدعي العام حالة يمكن أن تكون جريمة عدوان حيث  إلىالطرف في نظام روما يجوز 
تطمب الدولة من المدعي العام التحقيق لمعرفة ما إذا كان يمكن توجيو االتيام إلى شخص 

. 3ما وأكثره 

يجوز :"من نظام روما األساسي عمى ( مكرر 15المادة )ونصت الفقرة الرابعة من   
عن عمل  تنشأبشأن جريمة العدوان التي  أن تمارس إختصاصيا 12لممحكمة وفقا لممادة 

عدواني ترتكبو دولة طرف ما لم تكن تمك الدولة الطرف قد أعمنت سابقا أنيا ال تقبل 
عن طريق إيداع إعالن لدى المسجل، ويجوز سحب ىذا االعالن في أي وقت  اإلختصاص

. 4 "ة طرف خالل ثالث سنواتلويجب النظر فيو من قبل الدو

من نظام روما األساسي، أن ( 12)و إنو من الثابت وفق ما ورد في نص المادة  
عمييا أن  -وكمسألة أولية –المحكمة الجنائية قبل أن تباشر إختصاصيا بشأن جريمة ما 

تتحقق من وجوب أن تكون ىذه الجريمة قد أرتكبت في إقميم دولة طرف أو كان الجاني أو 
تكون الجريمة قد أرتكبت في إقميم دولة غير طرف أو كان المجني عميو أحد مواطنييا أو 

                                                           

 .240نايف جامد العميمات، المرجع السابق، ص  - 1
 من نظام روما األساسي( 15المادة )الفقرة األولى من   - 2
 .من نظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية(  14المادة )أنظر   - 3
 .مكرر من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  15الفقرة الرابعة من المادة   - 4
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أيضا أنيا تتحدث  12، وما نستخمصو من المادة 1الجاني أو المجني عميو في ىذا الشأن
عن الدولة التي وقع عمى إقميميا الجريمة أي الدولة المعتدى عمييا، أو الدولة الطرف التي 

تحدثت عن الدولة التي ( مكرر 15عة من المادة كان المتيم أحد رعاياىا بينما الفقرة الراب
تممك حق إحالة جريمة العدوان إلى المحكمة، وىي الدولة الطرف التي ترتكب العدوان فقط 

. 2وقع عمى إقميميا العمل العدواني وليست الدولة التي

وعندما يخمص المدعي العام إلى وجود أساس معقول لمبدء في تحقيق يتعمق بجريمة   
عدوان يجب عميو أن يتأكد من أن مجمس األمن قد قرر أنو قد وقع عمل عدواني من الدولة 

وعميو أن يبمغ األمين العام لألمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، ويقدم لو  المعينة
، ويحق لممدعي العام في حالة عدم اتخاذ مثل 3ة بيذا الشأن أو وثائق معمومات ذات الصل

أشير بعد تاريخ األخطار أن يشرع في التحقيق فيما يتعمق بجريمة  6ذلك القرار في غضون 
وكذلك يجب أن يكون قد حصل عمى إذن من الدائرة التمييدية التي توافق عمى بدء  4العدوان

وكذلك إلى جانب الموافقة أو  15لإلجراءات الواردة في المادة التحقيق بجريمة العدوان وفقا 
اإلذن من الدائرة التمييدية ليشرع في التحقيق يجب ال يكون قد أرجأ مجمس األمن التحقيق 

الفقرة الثامنة من نظام ( مكرر 15ة الماد)وىذا حسب ما نصت عميو ( 16 المادة) بموجب
. 5روما األساسية

                                                           

 .136، 135والء منصور السيد منصور، مرجع سابق، ص   - 1
 .من نظام روما األساسي( 12المادة )أنظر   - 2
 .من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية( مكرر 15المادة )أنظر الفقرة السادسة من   - 3
 .647عبد الحميد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   - 4
 .فقرة الثامنة من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ( مكرر 15)المادة   - 5
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وال يجوز لممحكمة أن تمارس إختصاصيا فيما يتعمق بجريمة العدوان إال فيما يتعمق   -
بجرائم العدوان التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة عمى مصادقة أو قبول التعديالت من 

.   1ثالثين دولة طرف

ويجب أيضا إلى جانب ىذا إتخاذ قرار إيجابي من الدول األطراف باإلجماع أو بأغمبية  -
وىذا وفقا لمفقرة  2017لثالثين حتى يقضي بإعتماد التعديل وذلك بعد األول من جانفي ا

. 2من نظام روما األساسي( مكرر 15المادة )الثالثة من

( اإلحالة من المدعي العام)مباشرة المدعي العام التحقيق من تمقاء نفسه : ثانيا 

واضح عمى أبواب جاءت سمطات مكتب المدعي العام وصالحياتو موزعة بشكل  
مختمفة في نظام روما، لتتالءم وطبيعة الميام الموكمة إليو من ناحية، وتكرس إستقاللية 

نفصالو كسمطة إدعاء من سمطة الحكم من ناحية أخرى  ولإلحاطة. مكتب المدعي العام وا 
المادة )، نقول أن نص الفقرة األولى من  3بكل سمطات مكتب المدعي العام وصالحياتو

لنا الميام الرئيسة التي تتمحور حوليا صالحيات مكتب  ليبينن نظام روما جاء م( 42
 .4المدعي العام كونو ىو الجياز الذي يتقمي اإلحاالت والمعمومات يباشر التحقيق والمقاضاة

ىذا النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى ( ج 13المادة )ونصت المادة  
           تحقيق فيما يتعمق بجريمة من ىذه الجرائم وفقا ةبمباشرإذا كان المدعي العام قد بدأ : )أنو
الفقرة األولى عمى أنو يمكن لممدعي ( مكرر 15، وكذلك نصت المادة 5 (5لممادة وفقا  )

من النظام األساسي  13من المادة ( ج)أن يباشر التحقيق من تمقاء نفسو وفق لمفقرة العام 

                                                           

 .نظام روما األساسي( مكرر 15المادة )الفقرة الثانية   - 1
 .من نظام لروما األساسي( مكرر 15المادة )الفقرة الثالثة    - 2
 . 318عمى جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 3
 .من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ( 42الفقرة األولى من المادة   - 4
 .247العميمات، المرجع السابق، ص نايف حامد   - 5
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 15المادة ) لك أن يتقيد بأحكام لممحكمة عندما يكون عمى عمم بجريمة العدوان وعميو في ذ
دولة طرف  30منيا االختصاص الزمني وىو معني سنة واحدة من قبول أو مصادقة ( رمكر

بعد إتخاذ قرار يعتمد التعديالت من قبل جمعية الدول األطراف  عمى التعديالت، وكذلك
وكذلك يشترط أن يكون العمل العدواني الذي يشكل جريمة . 8/  7باالجماع أو بأغمبية 

العدوان قد تم من قبل دولة طرف إال إذا كانت ىذه األخير ال تقبل اإلختصاص عن طريق 
وقت وعمى الدولة طرف أن تنتظر فيو  إعالن لدى المسجل ويجوز ليا أن تحبو في أي

 1سنوات 3خالل 

من قبل عدد من ممثمي الدول في مؤتمر روما تخوفا من  وقد وجيت عدة إنتقادات 
ونرى أنو . أن يصبح المدعي العام لعبة سياسية بيد الدول فيكون مثقال بالدعاوى السياسية

عندما يجد المدعي العام أن ىناك أساسا معقوال ومقبوال لبدء التحقيق في جريمة العدوان التي 
ة التمييدية لممحكمة الجنائية الدولية من أجل وقعت، فإنو يقوم بتقديم طمب إلى الغرف

وعند إقتناع الغرفة بذلك بأن ىناك  2الحصول عمى تفويض إلجراء تحقيق بيذه الجريمة
معقولة لبدء التحقيق وأن القضية يبدو أنيا تندرج تحت إختصاص المحكمة الجنائية  ساأس

 .3الدولية، فإن ىذه الغرفة تقوم بتفويض المدعي ببدء التحقيق

أما إذا رفضت الغرفة طمب المدعي العام بالبدء في التحقيق فإن المدعي العام  
. 4يستطيع دائما إعادة تقديم الطمب إذا بدت لو حقائق وأدلة جديدة بالنسبة لمقضية نفسيا

وىنا المدعي العام عندما تكون جريمة العدوان بالنسبة لمدول الغير األطراف ال يمكنو  
سواء إرتكبت الجريمة عمى إقميم ىذه الدولة أو من أحد رعاياىا وىذا ما ورد أن يبادر بتحقيق 

                                                           

 .من النظام األساسي لروما ( مكرر 15المادة )الفقرة الرابعة من  - 1
 .248نايف حامد العميمات، المرجع نفسو، ص   - 2
 .، من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية5فقرة ( 15المادة )  - 3
 ۔.248نايف حامد العميمات ، مرجع سابق، ص  - 4
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ذا كان عمى المدعي العام أن يبدأ التحقيق 1 (مكرر 15المادة )في الفقرة الخامسة من  ، وا 
فعميو أوال أن يتحقق من أن مجمس األمن أن قرر وقوع عمل عدواني من قبل الدولة محل 

مين العام لألمم المتحدة بيذه القضية التي أمام المحكمة ويقدم التحقيق، ويقوم بإخطار األ
، وعندما يعمن مجمس األمن أن ىناك عمل عدواني 2الوثائق والمعمومات المتصمة بيذا الشأن

من الدولة المعينة فإنو يبدأ التحقيق في جريمة العدوان أما إذا كان العكس أي عدم قيام 
لعدواني في ظرف ستة أشير من إخطار األمين العام مجمس األمن بتحديد وقوع العمل ا

لألمم المتحدة فإن المدعي العام يشرع في التحقيق لكن بشرط أن تأذن لو الدائرة التمييدية 
كما بينا ذلك سابقا وأن ال يكون ( 15ببدء التحقيق وفقا لإلجراءات المحددة في المادة 

المادة سالفة الذكر لم تمنح لممدعي العام ، وىذه 3مجمس األمن قد قرر إرجاء التحقيق
. سمطات تمقائية مطمقة، بل إنيا مقيدة بيذا التفويض وتحت مراقبة الغرفة التمييدية

وعمى أية حال فإن ىذه االلية التي تباناىا النظام األساسي فيما يتعمق بالتحقيق في  
رائم الدولية الداخمة في الجرائم بشكل عام وجريمة العدوان بشكل خاص، كونيا من ضمن الج

 إختصاص المحكمة، حيث أن قبول مثل ىذا االختصاص لممحكمة عمى مثل ىذه الجرائم
تعمنو الدولة وقت التصديق أو االنضمام إلى النظام األساسي دون الحاجة إلى إعالن أخر 
 فمعظم ممثمي الدول فضموا أن يكون لممحكمة الجنائية الدولية إختصاص تمقائي أو أصيل
عمى كل الجرائم الخطرة بدال من نظام اإلختصاص اإلختيارية أو اإلنتقائي الذي نادى بو 

.  4عدد قميل من ممثمي الدول

 

                                                           

 .فقرة الخامسة، من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية( 15المادة )  - 1
 .من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية( مكرر 15المادة )الفقرة السادسة من   - 2
 .من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية( مكرر  15المادة ) الفقرة الثامنة من  - 3
 . 248جامد العميمات، المرجع السابق، ص  نايف  - 4
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 اإلقرار المسبق لوقوع عمل عدوان من طرف مجمس األمن: الفرع الثاني

مما يجب اإلشارة إليو في ىذا المقام، أنو يجوز لممحكمة الجنائية الدولية أن تمارس  
صاصيا بالنظر في أية جريمة من الجرائم المشار إلييا في المادة الخامسة من النظام إخت

األساسي، وذلك في حالة ما إذا كان مجمس األمن ىو الذي أحال ىذه الجريمة لممدعي العام 
ولكن يجب أن . 1من ىذا النظام( ب)فقرة ( 13المادة )لممحكمة، وذلك وفقا لما نصت عميو 

اص التكميمي لممحكمة الدولية الجنائية تعترضو عقبات كثيرة وتأخير في نعترف أن االختص
. 2المالحقة والمحاكمة

ولقد بدا واضحا من خالل المناقضات التي سبقت إنعقاد مؤتمر روما الدبموماسي  
والمداوالت التي تمت خاللو واالجتماعات التي تمتو، أن العقبة األبرز التي يمكن أن تحول 

تصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان ىو الخالف حول تحديد دور مجمسي دون تفعيل إخ
األمن وعالقتو بالمحكمة، خاصة وأن تمك القضية كانت من أىم القضايا الخالفية، حيث 
أنيا تتخمص في تحديد الجية المسؤولة عن تحديد وقوع العدوان فيل مجمس األمن بحيث 

يمة العدوان عمى قرار مسبق صادر عن تتوقف مباشرة المحكمة اإلختصاصيا بنظر جر
مجمس األمن يثبت فيو وقوع ىذه الجريمة؟ أم أن المحكمة تتمتع بسمطة تقرير إرتكاب 

العدوان عندما تثأر أماميا ىذه الجريمة ودون أن يتوقف إختصاصيا بنظر ىذه الجريمة 
. 3عمى ما يقرره مجمس األمن

الدول فيما بينيا وىي بصدد بحث تمك المسألة بين مؤيد ومعارض إلى  ولقد إختمفت 
 : فريقين

                                                           

 .347احمد محمد عبد المطيف، مرجع سابق، ص   - 1
 .334عمي عبد القادر القيوجي، مرجع سابق، ص   - 2
 13والء منصور سيد منصور، مرجع سابق، ص   - 3
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تمثل الدول المعارضة لمنح مجمس األمن سمطة تحديد وقوع العدوان، وتضم : الفئة األولى
مجموعة الدول العربية ودول عدم اإلنحياز وقد رفضت تمك الدول إحتكار المجمس السمطة 

تحرير المحكممة من ىذا القيد، منعا لتسييسيا حتى تصبح قادرة تحديد وقوع العدوان ودعت ل
. عمى أداء مياميا القانونية والقضائية

فتمثل الدول المؤيدة لمنح مجمس األمن سمطة تحديد وقوع : الفئة الثانيةأما   
العدوان، وقد كانت الدول دائمة العضوية في مجمس األمن في مقدمة الدول التي طالبت 

  1. األمن وحده سمطة تحديد وقوع العدوان وسمبيا من المحكمةبمنح مجمس 

فالدول دائمة العضوية في مجمس األمن وخاصة الواليات المتحدة األمريكية و  
بريطانية أفصحت مرارا بأن النجاح في تعريف العدوان وتحديد عناصره يعد من الجرائم 

صالحيات وسمطات مجمس  الداخمة في إختصاص المحكمة يجب أن ال يؤثر مطمقا عمى
األمن المقررة بموجب الفصل السابع من الميثاق والتي بموجبيا ينفرد مجمس األمن بتقرير 

، وطبقا لما سبق نستطيع القول أن دور 2وجود حالة العدوان وتحديد الطرف المعتدي
إثبات المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان يقتصر عمى ما يقرره مجمس األمن من 
حالة مجمس األمن األمر إلييا، أما ذا لم يقرر مجمس األمن  وقوع العدوان من عدمو، وا 

 .3بوقوع العدوان فال يحق ليا أن تنتظر مثل تمك األعمال

( الفيتو)وبما أن الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجمس األمن تممك حق النقض  
ص فإذا إتفقت الدول األربعة عشر في فسيكون بإمكان أي منيا فرض إرادتو بيذا الخصو

مجمس األمن عمى أن الحالة المعروضة عميو تشكل جريمة عدوان إال أن أحد الدول دائمة 

                                                           

 . 223، ص وىادة محمد السيد سالم، مرجع سابق. 135، 134والء منصور سيد منصور، مرجع سابق، ص   - 1
 .267يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص   - 2
 .224حمادة محمد السيد سالم، مرجع سابق، ص   - 3
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فإن إستخدامو يعني الحيمولة دون إمكانية المحكمة ( الفيتو)العضوية إستخدمت حق النقض 
.  1لة المنتصرمن إستخدام صالحيتيا تجاه الحالة المعروضة، وعندئذ سنعود إلى عدا

فمن الواضح أن الخالف بين الدول المؤيدة والمعارضة لمنح مجمس األمن السمطة  
 المسبقة في تحديد وقوع العدوان، ليس خالفا حول مسألة قانونية أو عقبة إجرائية و إنما ىو

الدول الكبرى في مجمس األمن ورغبتيا في مد ىذه المزايا  صراع حول مزايا تتمتع بيا
المحكمة الجنائية أيضا، خاصة وأن منح المحكمة سمطة تحديد وقوع العدوان ومباشرة 

وعمى  زات تمك الدولاألمن يمثل إنتقاصا وسمبا إلمتياإختصاصيا بمعزل عما يقرر مجمس 
لس األمن، فإن ذلك يؤكد إن ىواجس أية حال فإنو تبني رأي الدول دائمة العضوية في مج

دول اإلنحياز والدول العربية كانت في محميا، بأنو حتى لو تم تعريف العدوان فإن الكثير 
سيكون سيفا يشير في ( الفيتو)منيا لن يعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية، فحق النقض 

 .2من ىم في ركابيا وجو المحكمة إذا ما تعمق األمر برعايا الدول دائمة العضوية أو

ونتيجة ليذا الصراع، إنتيى مؤتمر روما الدبموماسي بعدم اإلتفاق عمى حسم ىذه  
من نظام روما األساسي ( 100المادة )المسألة، مع اإلكتفاء بعبارة عامة وردت في نص 

والتي جاء فييا أنو ليس في ىذا الباب ما يفسر عمى أنو يقيد أو يمس بأي شكل من 
األشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعمقة بأغراض أخرى غير ىذا النظام 

دراسة ىذا األمر وقد تم ترك حسم ىذه المسألة لمجنة التحضيرية التي بدأت ب" األساسي
.  3ضمن مشاريع تعريف العدوان التي قدمت إلييا 

 

 
                                                           

 .268يوسف حسن يوسف، المرجع نفسو، ص   - 1
 . 135والء منصور سيد منصور، مرجع سابق، ص . 135يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص   - 2
 .135نفسو، ص والء منصور سيد منصور، مرجع   - 3
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: اإلحالة من طرف مجمس االمن : المطمب الثاني

مجمس األمن لو كذلك الحق في إحالة في ما يخص الجرائم التي تدخل في  
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر مجمس األمن ىو األداة التنفيذية لألمم المتحدة 
ويقوم بإصدار قرارات ممزمة لمدول األعضاء والغير األعضاء في حاالت العدوان أو التيديد 

مكرر ثالثا من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والمتعمقة  15)بو ولقد منحت المادة 
بممارسة اإلختصاص عمى جريمة العدوان، مجمس األمن حق إحالة وقائع قد تشكل جريمة 

من " المحكمة حيث أن مجمس األمن يمارس حقو في اإلحالة وفقا لمفقرة الب عداون إلى
مکرر  15المادة )من نظام روما األساسي وذلك بتقييد بشروط التي حددتيا ( 13المادة )

ثالثا وليذ سندرس في ىذا المطمب مبررات منح مجمس األمن سمطة اإلحالة في الفرع األول 
. إحالة مجمس األمن ثم ندرس في الفرع الثاني شروط

 مبررات منح مجمس األمن سمطة اإلحالة: الفرع األول

وفقا ( 05تمارس المحكمة إختصاصيا فيما يتعمق بجريمة مشار إلييا في المادة  
األحكام ىذا النظام األساسي إذا حال مجمس االمن متصرفا بموجب الفصل السابع من 

يبدو فييا أن جريمة أو أكثر من ىذه الجرائم ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعي العام 
إرتكبت واذا تبين لمجمس األمن أن الجريمة أو الجرائم التي إرتكبت وتدخل في إختصاص 

يكون لو حق إحالة القضية لممدعي  -من شأنيا تيديد السمم واألمن الدوليين  -المحكمة 
إنطالقا من مسؤولية المجمس في ، ومنح ىذه الصالحية لمجمس األمن ليا ما يبررىا 1العام

المحافظة عمى السمم واألمن الدوليين، أن منح ىذه الصالحية لممجمس تقمل إن لم نقل تنفي 
الحاجة إلى إنشاء محكمة خاصة جديدة عمى غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

                                                           

محمد حسن محمد عمى حسن، جرائم اإلرىاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرىا، منشأة المعارف   - 1
 .598، ص 2013اإلسكندرية، 
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سي األمن سمطة من الميثاق مجل 39المادة )، وتخول 1السابقة والمحكمة الخاصة برواندا
تحديد وجود أي تيديد لمسمم الدولي أو وقوع عمل عدواني، ويقدم توصياتو أو يحدد 

من الميثاق لممحافظة عمى السمم (  41.  42) اإلجراءات التي تتخذ إستنادا إلى المادتين 
 .2واألمن الدوليين

ا عمى من نظام روما، يجوز لمجمس األمن الذي يمتمك حفاظ( 13المادة )وبموجب  
السمم واألمن الدولي، حق إحالة واقعة ما إلى المحكمة لمتحقيق والنظر فييا سواء أكان 

المتيمون يتمتعون بجنسية دولة طرف أم غير طرف في النظام األساسي، ومثال ذلك إحالة 
مسؤولين سوادنيين متيمين بارتكاب جرائم دولية في إقميم دارفور إلى المحكمة الجنائية 

 .3عمما أن السودان ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية الجرائملنظر في الدولية ل

أما فيما يخص التعديالت الجديدة التي جاء بيا المؤتمر االستعراضي لممحكمة  
بنيويورك، الفريق  2009جوان  10إلى  08الجنائية الدولية فقد عقد إجتماع في الفترة من 

عدوان، والذي ترأسو األمير األردني زيد رعد بن العامل المخصص المعني بجريمة ال
، واختتم الفريق العامل أعمالو 4الحسين، أين تم مناقشة المسائل ذات الصمة بجريمة العدوان

، قدم خاللو رئيس الفريق العامل الورقة 2009فبراير  13إلى  9بإجتماع عقد في الفترة من 
األعمال التي قام بيا الفريق في السنوات مشيرا إلى أنيا تعد محطة " 2009الرئيس العام 

                                                           

 .244عمي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص   - 1
 .672عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   - 2
، 2015عتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، طبعة األولى، دار وائل لمنشر، األردن، محمد الشمبي ال  - 3

.  117ص 
من ميثاق األمم المتحدة عمى أنو يقرر األمن ما إذا كان قد وقع تيديد لمسمم أو إخالل بو أو  39و تنص المادة  

 41أو يقررىا يجب إتخاذ من التدابير طبقا ألحكام المادتين  كان ما وقع عمال من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياتو
 "الحفظ السمم واألمن الدولي أو إعادتو إلى نصابو 42و 
فريجو محمد ىشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه جامعة بسكرة،   - 4

 .181، ص 2014الجزائر، 
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من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  (مكرر ثالثا 15المادة )ولقد منحت  1الماضية
والمتعمقة بممارسة اإلختصاص إلى جريمة العدوان مجمس األمن حق إحالة أي حالة أو 

 فييا حيث نصت الفقرة جريمة واقعة قد تشكل عدوانا إلى المحكمة لكي تباشر التحقيق
األولى من المادة سالفة الذكر عمى يجوز لممحكمة أن تمارس إختصاصيا المتعمق بجريمة 

.  2رىنا بأحكام ىذه المادة( ب) 13العدوان طبقا لممادة 

 .شروط إحالة مجمس األمن: الفرع الثاني

من ( ب)حيث أن مجمس األمن الدولي سوف يمارس حقو في اإلحالة وفقا لمفقرة  
مكرر  15المادة )من النظام األساسي ولكن مع التقيد بالشروط التي حددتيا  13المادة 
، أي أن المجمس األمن أن يحيل قضية ما يبدو فييا إرتكاب جريمة دولية أو أكثر من (ثالث

المحكمة قد إرتكبت ومن بينيا العدوان، بشرط أن يكون الجرائم الداخمة في إختصاص 
متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة والذي يعد لي لمجمس األمن سمطة 

لألمن أساسية في الحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين طالما أن ىذه الحاالت تشكل تيديدا 
. 3والسمم الدوليين

ليست اإلحالة الواردة من مجمس األمن لممدعي العام وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو  
لممحكمة عمى أن جريمة ما إرتكبت في دولة ما عمى كونيا إجراءا شكميا وبمثابة إخطار أو 

                                                           

.  176منصور سيد منصور، مرجع سابق، ص  والء  - 1
 11مايو إلى  31وقد عقد مؤتمر المراجعة لمنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في مدينة كمباال بأوغندا في الفترة من 

مكرر عكست  15من نظام روما األساسي وىذه المادة  15مكرر التي تدرج بعد المادة  15وجاءت بالمادة  2010يونيو 
من نظام روما  13ل خالف دار في الفريق العامل الخاص، حين وافقت عمى تطبيق اآلليات الثالثة الواردة بالمادة ك

. األساسي والمتعمقة بجريمة العدوان مع التأكيد عمى ضرورة تعاون المدعي العام مع مجمس األمن
 .لمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام األساسي ل( مكرر ثالثا  15المادة )الفقرة األولى من   - 2
 .240، ص 2010لندة معمر شوي، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتيا ، دار الثقافة األردن   - 3
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ابالغ لو ليتأكد منيا، ألن مفاعيميا تتجاوز ذلك لترتب آثارا خطيرة عمى الدول األطراف أو 
. 1ألمن اإلنتقائية ومصالح الدول الكبرىغير األطراف وتغرق المحكمة في سياسة مجمس ا

وفيما يخص إحالة مجمس األمن فيما يخص دولة غير طرف في المحكمة الجنائية  
الدولية حيث أن جريمة العدوان المرتكبة من قبل دول غير أطراف في نظام روما األساسي 

الثالث من سوف يتم مالحقتيم من المحكمة الجنائية الدولية حيث أكد عمى ذلك المرفق 
المتضمن تفاىمات بخصوص تعديالت نظام روما االساسي بشأن  Rc / Res. 6القرار 

 .2جريمة العدوان عند سرده لإلحاالت من مجمس األمن

وال يجوز لممحكمة أن تباشر إختصاصيا في جريمة العدوان إذا تم بناء عمى إحالة  
بعد سنة من المصادقة أو قبول  مجمس األمن إال فيما يتعمق بجرائم العدوان التي ترتكب

دولة طرف جمعية الدول األطراف، وكذلك بموجب قرار يتخذ من جمعية  30التعديالت من 
الدول األطراف باإلجماع أو بأغمبية الثالثين يقضي بإعتماد التعديل المتضمن جريمة 

 3 .2017العدوان وتعديالت عمى النظام األساسي وذلك بعد األول من جانفي 

من النظام األساسي لممحكمة فقد ( مكرر ثالث 15المادة )الفقرة الرابعة من  أما 
أشارت بأن القرار الصادر من خارج جياز المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني ال يؤثر 
عمى ما تخمص إليو المحكمة في تحديد وقوع العمل العدواني ويعني ىذا أن المحكمة تتمتع 

إلستقاللية في تقرير وقوع عمل عدواني باستقاللية في تحديد وقوع العمل العدواني لكن ىذه ا
                                                           

 .572عمي جميل حرب، المرجع السابقً،   - 1
بخصوص تعديالت نظام روما األساسي لممحكمة  المتضمن تفاىات Rc / Res. 6المرفق الثالث من القرار   - 2

.  الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان
وتنص الفقرة الثانية من المفيوم أن تمارس المحكمة إختصاصيا بشأن جريمة العدوان بناء عمى إحالة من مجمس  

الفقرة الثانية " محكمة بيذا الصددبغض النظر عما إذا كانت الدولة المعينة قبمت إختصاص ال( ب) 13األمن وفقا لممادة 
من اإلحاالت من مجمس األمن من تفاىمات بخصوص تعديالت نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بشأن 

 Rc/ Res. 6جريمة العدوان المرفق الثالث من القرار 
 .حكمة الجنائية الدوليةألساسي لمممن النظام ا(مكرر ثالثا 15المادة )الفقرة الثانية والثالثة من   - 3
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من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  16من عدمو قد يعصف بيا نص المادة 
 شيرا قابمة 12والذي يمنح مجمس األمن الدولي سمطة إرجاء التحقيق والمقاضاة لمدة 

دة كما بيانا لمتجديد بشرط أن يكون متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتح
.  1ذلك سابقا

 المسؤولية والعقاب عمى جريمة العدوان: المبحث الثاني

شغمت جريمة العدوان المساحة الواسعة من أعمال لجنة القانون الدولي، وبعد إدخال  
دراج تعريف بجريمة العدوان تكون بذلك المحكمة  التعديالت عمى نظام روما األساسي وا 

الحية في مساءلة ومالحقة أي شخص يأتي جريمة العدوان وبتعريف الجنائية الدولية ليا الص

جريمة العدوان تكون أمام تكيف مباشر لألخشاص بعدم القيام بأي عمل عدواني وفي حالة 
إتيان أي شخص عمى إرتكاب ىذه الجريمة فإنو يكون بذلك مسؤول جنائيا عن ىذه الجريمة 

الجزاء ولقد قمنا بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين  أمام المحكمة الجنائية الدولية ويسمط عميو
تناولنا في المطمب األول المسؤولية الجنائية عمى جريمة العدوان، ثم ندرس في المطمب 

.  الثاني العقاب عمى جريمة العدوان

المسؤولية الجنائية عمى جريمة العدوان : المطمب األول

أن تنشأ المحكمة الجنائية الدولية  إن التطورات والمحاكمات السابقة التي جرت قبل 
والتي جاءت بنظام روما األساسي، كانت تكرس المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية 
والمعنوية وعندما أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وخرج نظام روما األساسي إلى الساحة 

                                                           

ولقد أشار قرار . من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 16المادة )و ( ثالثا مكرر 15الفقرة الرابعة من المادة   - 1
لكن التفاىم  -، (فقرة 121مؤتمر المراجعة إلى أن التعديالت الواردة بالمرفق األول سوف تدخل حيز النفاذ وفقا لممادة 

أمرا ال يعيق  5فقرة  121حيز النفاذ وفقا لممادة  الثاني الوارد بمرفق التفاىمات ، قد أشار إلى أن دخول التعديالت إلى
المحكمة عن ممارستيا إلختصاصيان فوفقا لإلحالة الصادرة مجمس األمن يستطيع المحكمة أن تمارس إختصاصيا عمى 

 .199كافة الدول سواء التي قبمت التعديل أو لم تقبل التعديل، والء منصور سيد منصور، الرسالة السابقة، ص 



العدوان جريمة على والجزاء المتابعة                                           الثاني الفصل  
 

58 
 

 صية لفرض عقوبات عميوالدولية لمعمل أقر المسرولية الجنائية الدولية لمفرد وأىميتو الشخ
من النظام األساسي لممحكمة ( 5المادة )جراء ارتكابو الجرائم الدولية المنصوص عمييا في 

الجنائية الدولية ومنيا جريمة العدوان، لذا سندرس في الفرع األول المسؤولية الجنائية الدولية 
. الرؤساء والقادةلمفرد وندرس في الفرع الثاني المساىمة في جريمة العدوان مسؤولية 

 سؤولية الجنائية الدولية لمفرد الم: الفرع األول

تعرف المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد عمى أنيا صالحية وأىمية الشخص بتحمل  
 1 .الجزاء الجنائي جراء إرتكابو لجريمة دولية

ولى من و تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة األشخاص الطبيعين وفقا لمفقرة األ  
، وقد حددت إختصاص المحكمة بالنسبة إلى 2من نظام روما األساسي( 25المادة )

األشخاص الطبيعيين الذي يرتكبون األفعال التي تدخل ضمن اإلختصاص الموضوعي 
الشخص المرتكب لمجريمة بصفتو الفردية، أو باإلشتراك مع آخر أو عن  -1:. لممحكمة وىم

أ  -3/ 25المادة )أو يغري أو بحث عمى إرتكاب الجريمة  طريق الغير والشخص الذي بأمر
(. وب

المساىمون الذين يعممون بقصد مشترك الرتكاب الجريمة عبر تقديم العون أو التحريض  -2
، أي الذين يرتكبون أو يساىمون بأي طريقة في إرتكاب 3أو المساعدة أو بأية طريقة أخرى

                                                           

قراره في بع  - 1 د إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين وتطبيقو أمام محكمة نورمبرغ و طوكيو الدوليتين، وا 
إتفاقية إبادة الجنس وتطبيقو عبر نظام محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا، قنن نظام روما المسؤولية الجنائية الفردية 

منو عمى أن إقرار المسؤولية  25التأكيد الصريح في الفقرة الرابعة من المادة مکرسا بذلك التطور القانوني السابق مع 
الجنائية الفردية، ال يؤثر في مسؤولية الدول بموجب القانون الدول بمعنى أنيا تبقى قائمة ويمكن المساءلة الدولية من قبل 

خاص الطبيعيين شصر في مساءلة األالجياز الدولي المسؤول مجمس األمن وىي ليست من إختصاص المحكمة الذي ينح
 .470-469عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص . فقط
 .من نظام روما األساسي( 25المادة )الفقرة األولى من   - 2
 .470عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 3
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المحكمة الموضوعي حيث أن المحكمة ال تختص  إحدى الجرائم الداخمة في إختصاص
، كما أن المحكمة ال تختص وال تقوم بمعاقبة أي شخص يقل 1بمساءلة األشخاص المعنوية

نصيا ( 26المادة )، و 2الجريمة المنسوبة إليو ارتكبعاما عندما قام أو  18عمره عن 
الجرائم الدولية  القانون ىو حكم يتعمق باإلختصاص وليس بسن المسؤولية عن إرتكاب

 المنصوص عمييا في النظام األساسي، فالشخص األقل من سن الثامنة عشر الذي يرتكب
إحدى ىذه الجرائم سواء أكان عدوان أو غيرىا ال يمكن مقاضاتو أمام المحكمة الجنائية 

 3 .الدولية عنيا

الدولة عن من نظام روما لم تسقط مسؤولية ( 25المادة)الفقرة الرابعة واألخيرة من  
ال يؤثر أي حكم في ىذا النظام األساسي يتعمق بالمسؤولية " ىذه الجرائم إذ نصت عمى أنو 

وىذا يعني إعمال مسؤولية " الجنائية الفردية في مسؤولية الدول، بموجب القانون الدولي
الدولة إلى جانب مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية شرط أن يثبت أن الدولة في ىذا 

عدم اإلعتداد بالصفة "، وكرس نظام روما مبدأ 4وص قد خرقت إحدى التزاماتيا الدوليةالخص
الرسمية كسبب لإلعفاء من المسؤولية الجنائية الفردية سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أم 

عضوا في حكومة أو برلمان أم ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا وأضاف أن الحصانة 
، وبيذا فقد 5 (27المادة )لممنوحة لألشخاص ال تحول دون مساءلتيم الوطنية أو الدولية ا

أقرت ىذه المادة بعدم اإلعتداد بالصفة الرسمية لدفع المسؤولية الجنائية الفردية الدولية 

                                                           

 من نظام روما االساسي  25المادة   - 1
 .من نظام روما األساسي( 26المادة )  - 2
.  209ضاري خميل محمود،، باسل يوسف، مرجع سابق، ص   - 3

 .99، ص 2007وعبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية دار الكتب القانونية، مصر، 
 والحقيقة أن تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية لمفرد إلى جانب الدولة جاء بعد مفاوضات شاقة بدءا من نصوص إتفاقيات  - 4

ثم إنشاء لجنة القانون الدولي التابعة  1945ثم نور مبرج وطوكيو عام  1919محاكمة مجرمي الحرب في فرنسا عام 
 .1947لألمم المتحدة في عام 

 .472عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 5
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وكذلك عدم تخفيضيا الجزاء والعقاب عمى ىذا الفرد سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو 
 1 .ن وىذا كمو جاء في الفقرة األولىعضوا فييا أو عضوا في البرلما

من نظام روما األساسي فقد إستبعدت االعتداد ( 27المادة )اما الفقرة الثانية من  
، وفي ىذا 2بالحصانة سواء كانت دولية أو وطنية مما يكرس قاعدة المساواة أمام القانون

سقاط لمحصانة ( 2 /27لممادة)المقام شيد المحكمة أول تطبيق عممي   الوطنية، وذلكوا 
بقضية رئيس جميورية السودان الحالي عمر البشير الذي تالحقو المحكمة بتيم جرائم ضد 

 .3اإلنسانية و أفعال إبادة جماعية ضد مجموعات بشرية في إقميم دارفور السوداني

من نظام المحكمة الجنائية الدولية ( 27وىذا ىو المبدأ الذي يستفاد من نص المادة  
أن الحصانات والقواعد اإلجرائية المقررة لممتيم في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، ال 

وخالصة ىذين الفقرتين . 4تحول دون قيام المحكمة بممارسة إختصاصيا قبل ذلك الشخص
أنو المحكمة الجنائية الدولية ال تعتد بالصفة الرسمية أو ( 27ن المادة األولى والثانية م

 5 .بالحصانة المقررة بسبب ىذه الصفة الرسمية ألي متيم ميما كانت صفتو ووزنو في دولتو
5 

وفيما يخص األشخاص العاديين ومسؤوليتيم عمى جريمة العدوان فال يسأل منيا  
طمب صفتو خاصة في شخص مرتكبيا وىي األشخاص العاديين ألن ىذه الجريمة تت

                                                           

 .من نظام روما االساسي (27المادة )الفقرة األولى من   - 1
 .من نظام روما األساسي( 27ة الماد)الفقرة الثانية من   - 2
 .472عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 3
 .148عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص   - 4
من نظام المحكمة الجنائية ( 28المادة )مقروءا مع نص ( 27المادة )العمة أو الحكمة من نص   - 5

الحصانات أو مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين في الدولية في شأن عدم االعتداد بالصفة الرسمية أو 
نفس المسؤولية الجنائية أن المشرع الدولي حرص عمى إزالة أي أثر لمحصانات، بعد أن أصبحت عائقا 

 .148في المحاكمة أمام القضاء الوطني، عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع نفسو، ص 
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   1 (25المادة )متطمبات القيادة وىذا حسب ما نصت عميو الفقرة الثالثة مكرر من نص 
فيما :"بشأن جريمة العدوان حيث نصت عمى وىذه الفقرة المدخمة في النظام روما األساسي

الذين يكونون في يتعمق بجريمة العدوان، ال تنطبق أحكام ىذه المادة إال عمى األشخاص 
. 2 "وضع يمكنيم من التحكم فعال في العمل السياسي أو العسكري لمدولة أو من توجييو

حيث إن الذين يرتكبون جريمة العدوان يجب أن يكونوا في مناصب تحددىا سياسة  
المشروع في جريمة العدوان ويؤثر عمى ىذه السياسة إستغالل ىذا الشخص منصبو لتعزيز 

مبيرغ من العناصر الالزمة لقيام المسؤولية الجنائية سياسة وىذا ما اعتبرتو محكمة نورتمك ال
يضعون  الفردية حيث الحظت المحكمة أن السياسة الوطنية يضعيا أفراد وأن أولئك الذين

سياسة وطنية إجرامية يتحممون المسؤولية الجنائية بخالف أولئك الذين يعممون تحت مستوى 
 .3يقومون بتنفيذ تمك السياسات اإلجراميةوضع السياسات و

مبيرغ أن كبار واضعي السياسات ليسوا األشخاص الوحيدين وقد أوضحت محكمة نور 
الذين يمكن مساءلتيم عن العدوان بل أن الحظ الفاصل ينبغي رسمو في مكان ما بين كبار 

عالمة ميمة في المسؤولين وعامة الجند وأضافت المحكمة إلى أن تقمد المناصب العالية 
تحديد قدرة الشخص عمى التأثير في السياسة الوطنية وتحديدىا فإن المحكمة أكدت أن 

عن العدوان لمجرد تقمده لتمك  أو إعفاؤه من المسؤولية الجنائيةالشخص ال ينبغي إدانتو 
 4 .المناصب

قا ساب( 27المادة )من النظام عادت الحقا لتناقض ما أقرتو ( 98المادة )غير أن  
بموماسية صانات الدوتطبع بإيجابياتيا فنصت بخصوص التنازل عن حصانات الدولة أو الح

                                                           

 .من نظام روما األساسي (25المادة )الفقرة الثالثة مارومن   - 1
 .من نظام روما األساسي( 25الفقرة الثالثة مكرر من المادة   - 2
 .280نايف حامد العميمات، المرجع السابق، ص   - 3
 .280المرجع نفسو، ص   - 4
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، وحسب الفقرة األولى من المادة 1فقط والموافقة عمى تقديم الشخص المتيم إلى المحاكمة
فغنو يفترض أن ىناك أحد األشخاص المشمولين بالحصانة مثل رؤساء الدول أو ( 98

العسكريين أو أحد الدبموماسيين، أو غيرىم، عمى إقميم دلولتو التي مموكيا أو أحد القادة 
 ينتمي إلييا بجنسيتو، وىذا الشخص متيم بإرتكاب جريمة مما يدخل في إختصاص المحكمة

. الجنائية الدولي

وتطمب المحكمة من الدولة التي يوجد ذلك الشخص عمى إقميميا، وىي بالطبع غير   
من نظام المحكمة ( 27المادة )، وحسب نص 2لممحاكمة أماميادولتو تسميم ذلك الشخص 

الجنائية الدولية فإن حصانة ذلك الشخص أو صفتو الرسمية ليست عائقا في محاكمتو أمام 
من نظام ىذه المحكمة ( 1798)المحكمة المذكورة، لكن المشكمة تظير في أنو حسب المادة 

 ة الثالثة التي يحمل المتيم جنسيتيا وتطمبفإنو يجب عمى ىذه األخيرة أن يمجأ إلى الدول
منيا التنازل عن حصانة ذلك الشخص والمعترف التي يحمل المتيم جنسيتيا وتطمب منيا 

التنازل عن حصانة ذلك الشخص والمعترف لو بيا بناءا عمى تشريعات دولية أو قوانينيا فإن 
من الطبيعي وحسب التعاون مع المحكمة، ف مبدأما رفضت الدولة مانحة الحصانة 

.  3ال يمكن لممحكمة أن تمجأ لمدولة التي يوجد بيا الشخص عمى إقميميا( 98/1المادة)

جريمة العدوان   عنمسؤولية القادة والرؤساء : ثانيالفرع ال

من نظام ( 28بالنسبة لمسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين، فقد نصت عمى ذلك المادة  
من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ( 28المادة )، ولقد كرست 4روما

القادة والرؤساء من أعمال مرؤوسييم، حيث إعتبرت أن القائد العسكري أو الشخص القائم 

                                                           

 .472عمي جميل حرب، المرجع السابق، ص   - 1
 .151عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص   - 2
 . 152. 151، ص نفسوعبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع   - 3
 .207نايف حامد العميمات، المرجع السابق، ص   - 4



العدوان جريمة على والجزاء المتابعة                                           الثاني الفصل  
 

63 
 

فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص 
فييا جريمة العدوان، وذلك من جانب قوات تخضع إلمرتو وسيطرتو المحكمة الجنائية بما 

الفعميتين أو تخضع لسمطة وسيطرتو الفعميتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد 
. 1العسكري أو الشخص سيطرتو عمى ىذه القوات ممارسة سميمة

ئية عن الجرائم ووفقا ليذه المادة فإن القائد الحربي ال يمكنو تجنب المسؤولية الجنا 
التي يتم ارتكابيا تحت رئاستو إذ عمم الحدث او كان يجب عميو أن يعمم أو يكون قد أخفق 

في منع حدوث تمك الجرائم بصورة مالئمة ويمتد ذات الحكم إلى الجرائم التي يرتكبيا 
ة، المرؤوس إذا عمم رئيسو أو يفترض أنو عمم بوقوع تمك الجرائم أو كان يتحكم فييا بفاعمي

ومن خالل تفحصنا لممادة . 2أو يكون قد أخفق في اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تمك الجرائم
 السابقة وكذلك من خالل تعرضنا لبعض المواد نجد أن المحكمة الجنائية الدولية تختص

بنظر الدعوى متى كانت الجريمة محل االتيام ارتكبت في إقميم دولة طرف، او بمعرفة أحد 
 .3ولةرعايا ىذه الد

وقد عددت المادة السابقة الممارسات غير السميمة من جانب القائد العسكري أو  
الشخص المسيطر عمى القوات حيث كانت الفقرة األولى منصبة عمى عدم عمم الشخص 
بارتكاب ىذه الجرائم، أو أنو يعمم بسبب الظروف السائدة في وقت ارتكاب الجريمة، بأن 

ىذه الجريمة، حيث تنطبق ىذه الفقرة بشكل مباشر عمى  قواتو تكون عمى وشك إرتكاب
جريمة العدوان التي يرتكبيا غالبا قادة الجيش العسكريون باإلضافة عمى القائمين بأعمال 
قادة الجيش حيث أن األوامر تصدر عن ىؤالء األشخاص باإلضافة إلى أن المعمومات 

ة أوال بأول عن القوات التي تخضع تصل إلى القادة العسكريين أو القائمين بأعمال القاد
                                                           

، 2009خميل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، الطبعة األولى، دار المنيل المبناني، لبنان،   - 1
 135.ص
 .160السابق، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع  - 2
 . 208نايف حامد العميمالت، المرجع السابق، ص   - 3
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ويكون الرئيس قد عمم بالفعل أو تجاىل بإرادة منو معمومات تؤكد بوضوح أن  1مرتيمال
مرؤوسيو ارتكبوا أو عمى وشك أن يرتكبوا ىذه الجرائم وفي ىذه الحالة تقوم مسؤولية الرئيس 

حتى ولو كان مرؤوسيو لم يرتكبوا الجرائم التي ارتكبوىا الحقا، لكنو تجاىل عن عمل 
ه في ىذا الخصوص ولم يتخذ اإلجراء المناسب نحو منع مثل المعمومات التي وصمت إلي

 2.ىذه الجرائم وىي بالطبع الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

كما وأضافت الفقرة الثانية من المادة السابقة حاالت أخرى فمثال يمكن مساءلة  
ي تجاىل الرئيس أو القائم بأعمال القائد الرئيس عن األعمال التي يرتكبيا المسؤولون وه

العسكري عن وعي أية معمومات تبين بوضوح أن مرؤوسيو يرتكبون أو عمى وشك إرتكاب 
زائية وجود قائد عسكري ج، وتشترط المادة السابقة وحتى يتحقق المسؤولية ال3جريمة العدوان

دوان التي نصت عمييا أو رئيس أو من يقوم بعممو فعميا باإلضافة إلى وقوع جريمة الع
أو  من النظام األساسي، وكذلك وجود قوات تخضع لقيادة ىذا القائد العسكري( 5المادة )

الرئيس الذي اسند إلييا إرتكاب الجريمة وعميو فإنو يجب أن يكون ىناك خضوع لسمطة 
يع منيما وسيطرة الرئيس أو القائد العسكري، كما أن المادة لم تغفل أن الرئيس أو القائد يستط

االفالت من المسؤولية الجنائية عندما يقوم باتخاذ إجراءات سريعة لمنع وقوع ارتكاب الجرائم 
إلى ىيئة التحقيق أو مقاضاتيم وذال لمثوليم  بتقديميمالدولية، ومساءلة مرتكب ىذه الجرائم 

 4 .أمام العدالة

 

 

                                                           

 .209المرجع نفسو، ص   - 1
 .183عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص   - 2
 .209، ص السابق نايف حامد العميمات، المرجع   - 3
 .210، ص  نفسنايف حامد العميمات، المرجع   - 4
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 العقاب عمى جريمة العدوان :أوال  

إن المحكمة الجنائية الدولية أي نظام روما األساسي مثمو مثل أي نظام قانوني في  
العالم فإذا ما إقترف شخص جرم فإنو يجب معاقبتو عمى ذلك الجرم وليذا فإنو إذا ثبتت 

مسؤولية الشخص عن إرتكاب جريمة العدوان أو أي جريمة أخرى من نظام روما األساسي 
لمحكمة الجنائية الدولية فإنو سيوقع عميو جزاء أو عقاب وفقا لما وتمت إدانتو بيا من طرف ا

بدراسة العقوبات وجبر الضرر الذي  أوالنتطرق لو في حدده النظام األساسي لروما وىو ما س
.  اسنتطرق لو في ثاني

العقوبات    -أوال

فإنيا تنظر في توقيع العقوبة المناسبة  إذا إنتيت المحكمة إلى تقرير صحة اإلتيام 
عمى المتيم وعمييا أن تأخذ بنظر االعتبار األدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة ذات و 

، ولقد نصت  1الصمبة بالحكم وخطورة الجريمة والظروف الخاصة بالشخص المدان
قب أي شخص أدانتو من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أنو ال يعا( 23المادة)

من النظام األساسي عمى  77، ولقد نصت المادة 2المحكمة إال وفقا ليذا النظام األساسية
حيث أن نظام المحكمة أقر نفس العقوبات لمجرائم  ،العقوبات الواجبة التطبيق أمام المحكمة

كمة الداخمة في إختصاص المحكمة، ولقد قسم النظام األساسي العقوبات التي يكون لممح
الدولية أن تفرضيا عمى الشخص المدان بإقتراف جريمة دولية ليا االختصاص  الجنائية

بنظرىا إلى عقوبات سالبة لمحرية تتمثل في السجن، وعقوبات مالية تتمثل في الغرامة أو 
 3 .المصادرة

                                                           

 .276المرجع السابق، ص  عمي يوسف الشكري،  - 1
 .من نظام روما االساسي 23المادة   - 2
 .374، ص 2009زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان،   - 3



العدوان جريمة على والجزاء المتابعة                                           الثاني الفصل  
 

66 
 

وجاء نظام روما مستبعدا عقوبة اإلعدام وتقتصر العقوبات فيو عمى السجن ويحدد  
سنة وعقوبة اإلعدام مطبقة في دول عديدة شاركت في مؤتمر  30: القصوى لمسجن بالمدة 
، وكذلك السجن المؤبد قد نص عميو النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في 1روما

سنة ولكن  30عميو مع السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاىا ( 77/  1المادة )
رة البالغة لمجريمة وبالظروف الخاصة لممدان فإنو يحكم وخطحيثما تكون العقوبة مبررة بال

بالسجن وعقوبة مدى الحياة ولم يكن في نظام روما االساسي أي عقوبات سالبة لمحرية 
. 2أخرى مثل الحبس أو األشغال الشاقة

بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة لممحكمة أن تأمر  أجيزأما العقوبات المالية فقد  
ة إلى عقوبة السجن بغرض غرامة وذلك بموجب المعايير المنصوص عمييا في باإلضاف

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات والممتمكات واألصول 
ويمزم عمى المحكمة عند تحديد قيمة الغرامة  3المتحصمة من اقتراف الجريمة الدولية

عقوبة السجن كافية أم ال، وأن تأخذ في االعتبار القدرة المفروضة، أن تقرر ما إذا كانت 
المالية لمشخص المدان بيا في ذلك أي أوامر بالمصادرة، وأن تأخذ في االعتبار كذلك الدافع 

لى أي مدى كان ارتكابيا بيذا الدافع فضال عن  إلى الجريمة ىو الكسب المالي لمشخص وا 
صابات فضال عن  ذلك، يجب عمييا أيضا أن تراعي ما ينجم عن : الجريمة من ضرر وا 

 المكاسب النسبية التي تعود عمى الجاني من ارتكابيا، ويجب أال تتجاوز القيمة اإلجمالية
بالمائة من قيمتيا يمكن تحديده من أصول سائمة  75لمغرامة بأي حال من األحوال ما نسبة 

                                                           

لبنان من ضمن تمك الدول، أما عقوبة اإلعدام في المممكة العربية السعودية أو في الجميورية اإليرانية اإلسالمية،   - 1
وليس بموجب قانون وضعي، والواليات المتحدة األمريكية مازلت ( القرآن الكريم)فيي مقررلة بموجب الدستور السماوي 

 .351سابق، ص تطبق عقوبة اإلعدام، عمي جميل حرب، المرجع ال
 .278بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص   - 2
 .279المرجع نفسو، ص   - 3
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مناسب يعنی باالحتياجات أو قابمة لمتصرف وأموال يممكيا الشخص المدان، بعد خصم مبمغ 
.  1المالية بو ومن يعوليم

من النظام األساسي عمى أن تقوم الدول األطراف بتنفيذ  109/1كما تنص المادة  
المحكمة بموجب الباب السابع، وذلك دون المساس  تدابير التقديم أو المصادرة التي تأمر بيا

بحقوق األطراف الثالثة حسنة ووفقا إلجراءات قانونيا الوطني، وفي حالة عدم قدرة الدولة 
من النظام األساسي تنص عمى أنو  109/3الطرف عمى إنفاذ امر المصادرة فإن المادة 

ت او الممتمكات أو األصول التي يجب عمى الدولة أن تتخذ تدابير السترداد قيمتو العائدا
تأمر المحكمة بمصادرتيا وذلك دون المساس بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية وتقوم 

الدولة الطرف بتحويل المحكمة الممتمكات أو عائدات بيع العقارات وأي عائدات بيع 
لمحكمة الممتمكات األخرى التي تحصل عمييا الدولة طرف نتيجة لتنفيذىا حكما أصدرتو ا

، إلى المحكمة الجنائية 2من النظام األساسية 109وىو تضمنتو الفقرة األخيرة من المادة 
الدولية، ولممحكمة أن تأمر بتحويل األموال المتحصمة في صورة غرامات ومصادرة، إلى 

ماني الذي أنشأتو جمعية الدول األطراف لصالح المجنى عمييم في الجرائم ئالصندوق االست
. 3ل في إختصاص المحكمة ولصالح أسرىمالتي تدخ

أما فيما يخص تقدير العقوبة فإن نظام روما األساسي لم يشد عن قواعد التفريد  
من ىذا النظام عمى أنو ( 78المادة )العقابي المشار إلييا، حيث نصت الفقرة األولى من 

خاصة لمشخص يراعي المحكمة عند تقدير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف ال
، ووفقا لقواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات 4المدان وفقا لمقواعد اإلجرامية وقواعد االثبات

 تراعي المحكمة عدة أمور مثل مدى الضرر الحاصل وال سيما الذي يصيب المجني عمييم
                                                           

 .686أحمد محمد عبد المطيف، المرجع السابق، ص   - 1
 .281-280بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص   - 2
 . 291يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص   - 3
 .690المرجع السابق، ص أحمد محمد عبد المطيف،   - 4
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و طبيعة السموك غير المشروع الذي تم إرتكابو والوسائل المستخدمة، ومدى مشاركة 
دان، ومدى القصد والظروف المتعمقة بالطريقة والزمان والمكان وسن الشخص الشخص الم

 .1المدان وحظو من التعميم وحالتو اإلجتماعية واالقتصادية

وتجدر اإلشارة إلى أن ظروف التخفيف التي تضعيا المحكمة في االعتبار ال تشكل  
ية أو االكراه، بينما يعد من قبيل أساسا كافيا الستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقل

، سموك المحكوم عميو بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك جيود بذليا لتعويض التخفيفظروف 
. 2المجني عميو أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

عمى أنو يجوز الحكم بالسجن ( 145القاعدة )كما تنص أيضا الفقرة الثالثة من  3 
بة مبررة بالخطورة البالغة لمجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المؤبد حيثما تكون ىذه العقو

وأخيرا إذا تمت إدانة الشخص بأكثر من 4المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد 
جريمة واحدة، البد أن تصدر المحكمة حكما في كل جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة 

دة، وال تتجاوز ح أقصى كل حكم عمىالسجن اإلجمالية عمى أال تقل ىذه المدة عن مدة 
سنة أو عقوبة السجن المؤبد حيثما تكون ىذه األخيرة مبررة بالخطورة  30السجن لفترة 

.  5البالغة لمجريمة وبالظروف الخاصة لمشخص المدان 

 (الجزاء المدني)جبر ضرر المجني عميهم : اثاني

الذي ( جزاء مدني)لضرر إلى جانب الجزاء الجنائي، عمى المحكمة أن تأمر بجبر ا 
الحق بالمجني عمييم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار وعمى ىذا األساس 

                                                           

 .من القواعد اإلجرائية وقواعد االثبات ( 145القاعدة )انظر الفقرة األولى من   - 1
 .691أحمد محمد عبد المطيف، مرجع سابق، ص   - 2
  .692-691المرجع نفسو، ص   - 3
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد االثبات ( 145القاعدة )الفقرة الثالث من   - 4
 .692حمد محمد عبد المطيف، المرجع السابق، ص أ  - 5
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يجوز لممحكمة أن تحدد في حكميا بناء عمى طمب أو لمبادرة منيا في الظروف االستثنائية 
نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة او أذي يمحق بالمجنى عمييم أو فييا يخصيم عمى أن 

، وتعرف القواعد اإلجرائية وقواعد 1بت األسس التي بنت عمى اساسيا حكميا في التعويضتث
: المجني عمييم عمى أنيم( 85اإلثبات الخاصة بنظام روما األساسي في القاعدة 

األشخاص الطبيعين الذين تعرضوا لضرر نتيجة الرتكاب أي جريمة في نطاق  -أ 
.  إختصاص المحكمة

ؤسسات التي لحق ضرر مباشر بأي من ممتمكاتيا، التي تعتبر المنظمات أو الم -ب
مخصصة لمذين أو التعميم أو الفن أو العموم أو األغراض الخيرية، وبما لدييا من آثار 

من  75، ووفقا لممادة 2تاريخية ومستشفيات غيرىا االماكن واألشياء ذات األغراض اإلنسانية
م سمطة المحكمة الجنائية الدولية في تعويض النظام األساسي، تتمثل القواعد التي تحك

 3 .المجني عمييم

بناء عمى طمبيا  ويجوز لممحكمة سواء من خالل تقديم طمب او في ظروف إستثنائية 
الخاص، تحديد نطاق ومقدار أي ضرر وخسارة أو أذى بالنسبة لمضحايا وأن تبين المبادئ 

  4من نظام روما األساسي  75التي تصرفت عمى أساس حسب الفقرة األولى من المادة 
ويجوز لممحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فيو أشكاال مالئمة من أشكال 

                                                           

 .269عمي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص   - 1
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد االثبات  85القاعدة   - 2
 .697احمد محمد عبد المطيف، المرجع السابق، ص   - 3
ورد االعتبار عمى نحو مباشر حسب الفقرة ويجوز لممحكمة إصدار أمر يجبر الضرر ويشمل التعويض ورد الحقوق   - 4

، ويمزم في الحاالت التي يقوم فييا المجني عميو طمبا لجبر األضرار أن يكون ىذا الطمب خطيا  (75 المادة) الثانية من 
وأنو يودي لدى مسجل المحكمة وقبل إصدار األمر، يجوز لممحكمة أن تطمب وتدخل في االعتبار بيانات عن حالة 

نفس مدان أو المجنى عمييم أو سواىم من االشخاص المعينين أو الدول المعنية وىذا حسب الفقرة الثالثة من الشخص ال
 أعاله المادة
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ورد  ضوالتعوير المجني عمييم، أو فيما يخصيم، بما في ذلك رد الحقوق جبر أضرا
حيثما يكون مناسبا بتنفيذ قرار الجبر عن طريق  رأمتاالعتبار، كما يجوز ليا أيضا أن 

 .1من النظام األساسي 79الصندوق االستنمائي المنصوص عميو في المادة 

وال يكون لممحكمة سمطة إصدار أمر بالتعويضات من أي شخص آخر سوى  
الشخص المذنب، وبالتالي حتى لو كان من الممكن إسناد أفعال الفرد المذنب لمدولة فإنو ال 

، من النظام (75المادة )يمكن فرض أمر بالتعويضات عمى الدولة، ومع ذلك ال شيء في 
تم تفسيره عمى أنو يخل بحقوق المجني عمييم بمقتضی االساسي لممحكمة الجنائية الدولية ي

 2القانون الوطني أو الدولي، ومن ثم فإنو من المستطاع مالحقة اإلدعائية في محاكم أخرى
يجب عمى الدول الطرف في النظام األساسي أن تنفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن جبر 

تعمقة بجبر أضرار المجني عمييم وفقا لما أضرار المجني عمييم، وال يمكن تفسير القواعد الم
من النظام األساسي، عمى انيا تنطوي عمى مساس بحقوق المجني  75نصت عميو المادة 

 3 .عمييم بمقتضى القوانين الوطنية أو الدولية

أساس المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في : الثانيالمطمب 
 قطاع غزة

في ىذا المطمب الجرائم الناجمة عن أعمال أفراد القوات المسمحة اإلسرائيمية نتناول 
ضد المدنيين في قطاع غزة و مدى مشروعية استخدام الوسائل الحربية اإلسرائيمية ضد 

 :المدنيين من خالل الفروع التالية
 الجرائم الناجمة عن العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: الفرع األول

شنت قوات االحتالل  2008ديسمبر  27: سبت الموافق ل في ظييرة يوم ال
اإلسرائيمي عدوانيا عمى قطاع غزة، حيث قصفت طائرات العدو القطاع بمائة طن من 

                                                           

 .699أحمد عبد المطيف، المرجع السابق، ص   - 1
 .185، ص2002، مطابع روز اليوسف الجديد، (ط -محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، د  - 2
 .700احمد محمد عبد المطيف، المرجع السابق، ص   - 3
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المتفجرات في اليوم األول فقط، وتصاعدت وتيرة العدوان تدريجيا، كما اتسع نطاقيا في 
ر العمم و المساجد و مؤسسات الدولة األيام الموالية مستيدفة المباني السكنية و المشافي ودو

األمنية واإلدارية والتشريعية، إلى جانب األىداف العسكرية، مما يشير إلى نية العدو بتدمير 
 .غزة قبل غزوىا برا، وانتياجو لسياسة األرض المحروقة

سكانيا وضر كما بصورة عشوائية، ىو إنزال عقاب جماعي  وتجويعإن حصار غزة 
 12من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في  33بحق سكانيا، وىو بذلك انتياك صارخ لممادة 

المتعمقة بحماية المدنيين التي تقرر أنو ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن  1949أوت 
اعية، وبالمثل جميع تدابير التيديد أو مخالفة لم يقترفيا ىو شخصيا وتحظر العقوبات الجم

اإلرىاب، السمب محظور، كما تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين 
الممحق  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  75وجاءت المادة . وممتمكاتيم

 .1باتفاقيات جنيف لتؤكد ىذه المحظورات
تمثل جرائم من الجرائم التي ورد ذكرىا  إن الحصار واالعتداءات العسكرية اإلسرائيمية

جويمية  17في المادة الخامسة من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الذي صيغ في 
، وىي عمي سبيل الحصر، جريمة اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، 1998عام 

 .وجرائم الحرب، وجريمة العدوان
 ة الناجمة عن العدوان عمى غزةجريمة اإلبادة الجماعي: أوال 

إن جريمة اإلبادة الجماعية جريمة دولية وردت في البند األول من المادة الخامسة من 
النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، والمادة السادسة من ذات القانون، وىي جريمة 

ذه، إىالكا كميا أو ترتكب بقصد إىالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتيا ه
صورىا إخضاع الجماعة عمدة األحوال معيشية يقصد بما إىالكيا الفعمي كميا  جزئيا، ومن

، وىو ما رمي إليو حصار السنتين عمى 6جاءت بو الفقرة ج من المادة  أو جزئيا حسب ما

                                                           
 .الممحق باتفاقيات جنيف لتؤكد ىذه المحظورات 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  75المادة  - 1
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سكان قطاع غزة المحتل، حيث استشياد العشرات نتيجة نقص الدواء وضعف اإلمكانات 
غالق المعابر، وىو ربما أشد وطأة ألسباب جيو ديموغرافية من الحصار الجائر العال جية وا 

 .الذي فرض عمى العراق اثنتي عشرة سنة
، 6من المادة ( ج)يعد أيضا جريمة إبادة جماعية قتل أفراد الجماعة حسب الفقرة   

 .ريةوىو ما تقوم بو آلية العدو العسكرية في ىجماتيا الجوية والبحرية والب
إن تجويع شعب بكاممو ومنع الغذاء والدواء عنو ىو بمثابة ما يعرف في القانون الدولي 
بجريمة إبادة، ذلك أن إسرائيل كدولة احتالل مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير الغذاء 

والدواء لممواطنين في األراضي التي تحتميا بموجب قوانين االحتالل، كما بينت ذلك اتفاقات 
، فمن الثابت أن غزة التي تقبع تحت االحتالل اإلسرائيمي ينطبق عمييا ما 1949جنيف 

 .1ينطبق عمى مناطق االحتالل بموجب القوانين الدولية
ذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان أن القصف المتكرر بواسطة 

وا أو بالقرب من ممم المتفجرة ج 155الجيش اإلسرائيمي لقذائف الفسفور األبيض من عيار 
بل إن النظام . مناطق مأىولة بالسكان كان بشكل عشوائي، ويدل عمى ارتكاب جرائم إبادة

األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، حدد أحد عشر نوعا من األفعال التي يمكن أن تعتبر 
ص من جرائم ضد اإلنسانية، إذ شمل النوع الثاني منيا جرائم اإلبادة التي تشمل حرمان أشخا

الطعام أو الدواء بنية إىالك جزء منيم، فالتجويع تبعا ىذا التعريف يدخل تحت طائمة جرائم 
.  اإلبادة التي ىي من أخطر جرائم القانون الدولي اليوم

أدت إلى مقتل  2002كانت عممية قصف عنيفة في غزة في شير جويمية من عام 
معظميم من األطفال و الرضع  مدنيا فمسطينيا 14القيادي في حماس صالح شحادة و 

فمسطينيا  150حسب الدعوى التي رفعيا المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان، وجرح كذلك 

                                                           
 .بيا والبروتوكوالت الممحقة.1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  - 1
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إسرائيمية عمى منزل في حي  F16في تمك العممية جراء انفجار قنبمة تزن طنا ألقتيا طائرة 
. الدرج في مدينة غزة

. عمى غزة الجرائم ضد اإلنسانية الناجمة عن العدوان : ثانيا 
من نظام روما  7والمادة  5من المادة ( ب)إن الجرائم ضد اإلنسانية، حسب الفقرة   

األساسي، فترتكب في إطار ىجوم واسع النطاق أو منيجي موجو ضد أية مجموعة من 
بعاد السكان أو نقميم قسر والسجن والتعذيب  السكان المدنيين؛ وتشمل أعمال القتل واإلبادة وا 

واالضطياد العرقي واإلخفاء القسري لألشخاص والفصل العنصري، وأية أفعال واالغتصاب 
مشابية ذات طابع مماثل تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في إلحاق أذى خطير  ال إنسانية

 بالصحة العقمية أو الجسدية
مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان " ريتشارد فولك"في ىذا الصدد، أكد السيد    

راضي الفمسطينية أن إسرائيل ارتكبت جريمة ضد اإلنسانية في غزة، مشددا عمى في األ
ضرورة محاكمة المسؤولين اإلسرائيميين عن جرائميم، مؤكدا أن اليجوم اإلسرائيمي في قطاع 
غزة نفذ بأسمحة حديثة ضد سكان ليس في وسعيم الدفاع عن أنفسيم، مضيفا أن ذلك يشكل 

الدولي ألنو يستيدف جماعات بكامميا محرومة من الغذاء و من  انتياكا لمقانون اإلنساني
. االحتياجات األساسية

 جرائم الحرب الناجمة عن العدوان عمى غزة: ثالثا 
يقصد بجرائم الحرب االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيف، إلى جانب الجرائم الواردة   

ذلك، القتل، التعذيب، إلحاق ، ومن 1من نظام روما األساسي 8و 5فقرة  5في المادتين 
تدمير واسع النطاق بالممتمكات، استخدام األسمحة والقذائف مثل القنابل الفسفورية وقنابل 

النابا لم والقنابل االنشطارية و القنابل العنقودية والقنابل الفراغية، وىي محرمة بموجب اتفاقية 
ارب البيولوجية، توجيو ىجمات ، السموم المحظورة، إجراء التج1980األمم المتحدة لعام 

                                                           
 من نظام روما األساسي 8و 5فقرة  5المادتين  - 1
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و أماكن تجميع  1ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية و التعميمية والخيرية، المشافي 
الجرحی، تعمد شن ىجوم مع العمم بأن ىذا اليجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو 

النطاق  عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مادية أو عن إحداث ضرر واسع
 " قاعدة التناسب"بالقياس إلى محمل المكاسب العسكرية المتوقعة من اليجوم، أي خرق 

إن العدوان اإلسرائيمي عمى غزة ىو جريمة حرب و شكل من أشكال اإلبادة الجماعية   
وفقا لشرعة حقوق اإلنسان ومعاىدة جنيف الرابعة، الستخدامو األسمحة المحرمة دوليا، وما 

عمميات حربية وحشية واستخدام وسائل قتالية محرمة بموجب القانون الدولي رافقيا من 
اإلنساني والبيئي شممت قصف مواقع وأىداف مدنية طالت في إطار عممياتيا المساجد 

والمدارس و منازل السكان المدنيين العزل من السالح وقتل الشيوخ والنساء واألطفال والطواقم 
وقوافل اإلمدادات اإلنسانية والغذائية التابعة لممنظمات  الطبية وقصف سيارات اإلسعاف

حداث  الدولية اإلنسانية وقتل موظفييا إلى جانب استخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، وا 
الدمار الشامل لممناطق السكنية والزراعية، وتدمير البيئات الطبيعية وتمويث المحيط البيئي 

لمواد السامة و الضارة بالبيئة واإلنسان وتشريد اآلالف من لإلنسان باستخدام األسمحة وا
 .2المدنيين من منازليم

ىي نفسيا التي انتيكت  إن إسرائيل ال يمكنيا أن تدعي الدفاع عن النفس، ألنما  
اليدنة، وأن ىجماتيا المتعمدة عمى المدنيين في ظل عدم وجود ضرورة عسكرية قوية، ىي 

، إال أنيا ال تزال 2005بالرغم من أن إسرائيل انسحبت من القطاع في عام . جرائم حرب
تالل، تسيطر عمى سواحل عزة وأجوائيا و منافذىا البرية، ولذا فيي ال تزال تعتبر قوة اح

 .ويقع عمى عاتقيا واجب حماية المدنيين في قطاع غزة

                                                           
 من نظام روما األساسي 8و 5فقرة  5المادتين  - 1
شبر ابراىيم الوداعي رئيس مجمس إدارة جمعية البحرين لمبيئة، بيان إعالمي البحرين لمبيئة تدين الجرائم ضد اإلنسانية  - 2

 .في غزة وتطالب بمحاكمة مرتكبييا
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، F16استخدم جيش االحتالل اإلسرائيمي المقاتالت األميركية الصنع من طراز   
وطائرات األباتشي لتدمير المساجد والوزارات والجامعات و السجون والمحاكم و أقسام 

وول ستريت "حرب حسب كل من  الشرطة، مما أسفر عن قتل المدنيين، وىو ما يشكل جرائم
، المذين صرحا بأن إسرائيل تقترف جرائم حرب في غزة ولممدنيين "جورج بشارات"و" جورنال

 .الحق في الحماية ضد نيران المدافع
عمى غزة انيا و من بين صور جرائم الحرب التي ارتكبتيا القوات اإلسرائيمية في عدو  

:  لتالي تعد جرائم حرب بحد الممارسات التالية والتي تكيف بأنيا انتياكات جسيمة و با
سقوط اآلالف من الضحايا مابين قتيل وجريح، وأكثرية الضحايا من األطفال ومن النساء  -

.  ومن المدنيين
اعتقاالت عشوائية وتعسفية بحق العديد من المواطنين الفمسطينيين، ووفقا لبعض  -

بتنفيذ اإلعدامات الميدانية بحق بعض الذين تم المصادر، قامت قوات االحتالل اإلسرائيمية 
 .اعتقاليم

أعمال التخريب والتدمير لممنازل ودور العبادة والمدارس والجامعات والمباني العامة  -
والحكومية والمواقع األمنية، وتم إخالء أحياء سكنية بكامميا، وتم تحطيم البنية التحتية 

 .مية األساسيةلإلنتاج والتعميم والصحة و مقومات التن
استيدف جيش االحتالل اإلسرائيمي ثالث مدارس تابعة لالونروا، احتمى فييا 

المدنيون بحثا عن األمان، فأودى بعشرات من الضحايا المدنين  ليشيد العالم بذلك خالل 
بعض األسابيع أبشع الجرائم التي عرفيا القرن الحاضر ضد الشعب الفمسطيني في غزة، 

آالف األشخاص من المدنيين العزل، وحولت القطاع إلى أراض محروقة وأسفرت عن سقوط 
استخدم الجيش اإلسرائيمي في عدوانو ىذا الكثير من أنواع  أمام مرأى ومسمع الجميع

األسمحة المحرمة دوليا، بما فييا األسمحة الكيماوية والفسفورية واليورانيوم المنضب، وانتياك 
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اثيق الدولية التي تحظر استخدام ىذه األسمحة، مما أظير والمو 1925بروتوكول جنيف لعام 
 .1طبيعة ىذا الكيان اإلرىابي لينتياك كل القوانين اإلنسانية والحقوقية األساسية

وفي ظل ىذه المجازر البشعة، حاول اإلسرائيميون في داخل األراضي المحتمة تبرير 
سرائيمية أنو طبقا لما ورد في جرائميم وزعم حاخاماتيم في رسائل وجيت إلى القيادة اإل

التوراة، يتحمل جميع سكان غزة المسؤولية، ألنيم لم يفعموا شيئا لوقف إطالق الصواريخ، 
محرضين بذلك اإلدارة اإلسرائيمية عمى مواصمة العدوان عمى غزة، معتبرين أن ذبح 

 .المواطنين الفمسطينيين يعتبر أمرا شرعيا 
كانت نموذجا الختبار صراع الحضارات، وقد كشفت إن اإلبادة التي وقعت في غزة 

إن  عن االزدواجية في استخدام المعايير الدولية الموجودة في العالم أكثر من ذي قبل
المجازر البشعة غير المسبوقة التي شيدىا العالم في غزة من خالل قتل النساء واألطفال في 

لحة غير التقميدية، أظير أن كيان الشوارع والبيوت بواسطة القصف الجوي، واستخدام األس
يعاني من أزمة استقرار مزمنة، وضعف شديد في بنيانو الداخمي، وأن كيانو  االحتالل

، 2الالمشروع ىو العامل األساسي لمحروب واألزمات وزعزعة االستقرار في المنطقة 
مجموعة أدلة تفصيمية عن جرائم حرب ارتكبتيا  "كشفت من جيتيا صحيفة الغارديان 

القوات اإلسرائيمية خالل اليجوم الذي شنتو ضد قطاع غزة عمى مدى ثالثة وعشرين يوما 
وجمعتيا في ثالثة أفالم في إطار تحقيق أجرتو استغرق شيرا مؤكدة أن القوات اإلسرائيمية 

المستشفيات، وقامت طائراتيا من كدروع بشرية واستيدفت الفرق الطبية و استخدمت األطفال
دون طيار بإطالق نيران أسمحتيا ضد المدنيين الفمسطينيين، مشيرة إلى أن األدلة التي 

جمعتيا سترمي بثقميا وراء الدعوات ىذا األسبوع لفتح تحقيق كامل حول األحداث المحيطة 
" حماس"مية التي شنتيا إسرائيل ضد حركة المقاومة اإلسال" الرصاص المسكوب"بعممية 

                                                           
 والمواثيق الدولية 1925بروتوكول جنيف لعام  - 1
عمى حسن، جرائم اإلرىاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرىا، منشأة المعارف  محمد حسن محمد  - 2

  650، 2013اإلسكندرية، 
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طفل، وأشارت إلى أن القوات اإلسرائيمية  300فمسطيني من بينيم  1400وراح ضحيتيا 
شخصا منيم حتفيم بنيرانيا،  16استيدفت الفرق الطبية وسائقي سيارات اإلسعاف، ولقي 

عيادة طبية لمتدمير بفعل قنابميا بحسب تقديرات  44مستشفى و 27كما تعرض أكثر من 
سيم  8000عالمية، و أطمقت دبابة إسرائيمية قذيفة كانت تحتوي عمى منظمة الصحة ال

. فتاك عمى فريق طبي فمسطين بينما كان ينقل جريحا إلى سيارة اإلسعاف  معدني
 جريمة العدوان: رابعا 

من النظام األساسي لروما، تمارس المحكمة االختصاص عمى  5فقرة  2لممادة  وفقا
  جريمة العدوان فاألصل أن تحافظ الدول عمى السمم واألمن الدوليين

مبدأ عدم جواز المجوء إلى الحرب في فض  1907تناولت اتفاقية الىاي الثانية لسنة 
بين قرار الجمعية العامة . ف فيوالنزاعات إال دفاعا عن النفس وضمن نطاق ضيق ال تعس

سبع صور لمعدوان عمى سبيل المثال ال الحصر،  1974لسنة  3314: لألمم المتحدة رقم 
وقرر في المادة الخامسة منو عدم جواز التذرع بالعوامل السياسية أو االقتصادية أو 

ين العدوان وبين من القرار ب 7و6العسكرية أو غيرىا لتبرير شن العدوان، وقد ميزت المادتان 
الدفاع عن النفس المرتبط بالحق في تقرير المصير الذي أيدتو المواثيق الدولية وقرارات 

المتعمق بحق  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1514: الجمعية العامة، ومنيا القرار رقم
. 1الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرىا بالكفاح المسمح

 جريمة الحصار: خامسا 
االحتالل اإلسرائيمي بفرض حصار ظالم عمى األراضي الفمسطينية قامت قوات 

ن بالسيطرة غير المشروعة عمى المعابر و منع دخول المساعدات اإلنسانية لمسكان المدنيي
 .سسة، مما يخالف القانون الدولي ؤتحت مزاعم و دعاوى أمنية غير م

                                                           
 المتعمق بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرىا بالكفاح المسمح 1960ديسمبر  14المؤرخ في  1514: القرار رقم - 1
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عمى  1977لعام من البروتوكول اإلضافي األول  2و1فقرة  54لقد نصت المادة 
، كما أن حر ماليم من المواد 1السكان المدنيين كأسموب من أساليب الحرب تجويعحظر 

التي ال غنى عنيا البقائيم بما في ذلك إعاقة وصول مواد اإلغاثة بشكل متعمد، يعتبر 
 .من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية -ب -2فقرة  8جريمة حرب طبقا لممادة 

يع السكان جوار االقتصادي البري والبحري و تق المعابر وفرض الحصإن إغال
 1949المدنيين، فكميا أفعال تعتبر من اإلنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام 

المتعمقة بحماية المدنيين أو التي  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147وخاصة المادة 
 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  5فقرة  85ادة تعتبر تمك اإلنتياكات وفقا لمم

. 2أنيا جرائم حرب
 حقوق اإلنسانالماسة ب جرائمال: سادسا 

تستند مرجعية تقييم حقوق اإلنسان في األراضي الفمسطينية بشكل رئيسي إلى اتفاقية 
برو تو کول المتعمقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسمحة و  1949جنيف الرابعة لعام 

. المتصل بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الدولية 1997جنيف اإلضافي األول لعام 
، فإن األطراف المتعاقدة 1949استنادا إلى المادة األولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

السامية تتعيد باحترام ىذه االتفاقية في ظل جميع الظروف، غير أن اإلدارة اإلسرائيمية 
ل في كونيا سمطة احتالل في قطاع غزة منذ قياميا بتنفيذ خطة فك االرتباط، وعميو تجاد

فإن القانون الدولي اإلنساني، ال ينطبق عمييا، وىو أمر مرود عميو من واقع أدبيات األمم 
المتحدة، حيث إن أي إقميم يعتبر إقميما محتال إذا كان تحت السيطرة الفعمية لدولة خالف 

 .اإلقميميةدولة السيادة 
لقد واصمت إسرائيل منذ فك ارتباطيا ممارستيا لمسيطرة الصارمة والمستمرة عمى 
الحدود وعمي الدخول والخروج والمحال الجوي والمياه اإلقميمية لقطاع غزة، كما قامت 

                                                           
  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  2و1فقرة  54المادة  - 1
 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  5فقرة  85مادة ال - 2
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بعمميات توغل عسكري وشنت ىجمات مميتة ضد أفراد مستيدفين، وأخضعت السكان 
األوضاع حصار منذ أن فازت حماس في االنتخابات التشريعية في  المدنيين كميم في اإلقميم

، وىو ما يؤكد أن قطاع غزة ال يزال تحت االحتالل اإلسرائيمي 2006شير فيفري من عام 
بما يصاحب ذلك من مسئوليات قانونية دولية ممقاة عمى عاتق السمطة القائمة باالحتالل، 

" ريتشارد فوك"اضي الفمسطينية المحتمة السيد قام المقرر الخاص بحقوق اإلنسان في األر
وىو أستاذ القانون الدولي بالواليات المتحدة األمريكية، بإعداد توثيق بشكل دوري مختمف 
الجرائم التي ارتكبت عمى مدى العقد األخير، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية من 

 .طرف جيش االحتالل اإلسرائيمي
سان باألمم المتحدة عشرات القرارات حول األوضاع صدرت عن مجمس حقوق اإلن

في فمسطين وعقدت جمسة خاصة كرد فعل لتحركات القوات اإلسرائيمية سواء في لبنان أو 
أن اإلدارة اإلسرائيمية ال تبالي بيذا المجيود التوثيقي والحقوقي، ألنيا عمى ثقة  في غزة، غير

تتعامل في كثير من األحيان بفجاجة مع  بالحماية التي تحضاىا من المجتمع الدولي، بل
 .1خبراء األمم المتحدة

ومن ضمن المحطات الميمة التي وثقت فييا األمم المتحدة جرائم إسرائيل في 
األراضي الفمسطينية صدور تقرير لبعثة رفيعة المستوي لتقصي الحقائق في بيت حانون في 

عن العمميات العسكرية التي نفذتيا  قطاع غزة، والذي شكل بحث اآلثار اإلنسانية الناجمة
. 2006نوفمبر عام  8إسرائيل في بيت حانون في 

كريستين "من جنوب إفريقيا، واألستاذة " ديزموند توتو"لقد ضمت البعثة األسقف  
من بريطانيا، وعرضت البعثة تقريرىا أمام الدورة التاسعة لمجمس حقوق اإلنسان في " شينكين
 .2منتظرا رفضت إسرائيل التعاون مع البعثة ، وكما کان2008سبتمبر 

                                                           
موضوع صادر عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا، الشبكة العربية لمعمومات حقوق   - 1

 00:12الساعة  2019/05/11: تاريخ اطالع عمى الموقع   
 http://anhri.net/syria/cdf/2009/pr0113-3.shtm اإلنسان،

2
 - http://www.arabtimes.com/portal/news_display: fail  



العدوان جريمة على والجزاء المتابعة                                           الثاني الفصل  
 

80 
 

استنتج تقرير البعثة أن قصف بيت حانون يشكل جريمة حرب، وأن سيادة القانون 
بشأن عمل راح ضحيتو  مساءلةضحية من ضمن ضحايا قصف بيت حانون، فمم تكن ثمة 

وأيضا بتوفير التعويض  ولينؤقتيال وعدد أكبر من الجرحى، وطالبت بمحاكمة المس 19
وجبر الضرر لمضحايا، وأكد التقرير أن إحدى أكثر الوسائل الفورية الفعالة لحماية المدنيين 
. 1الفمسطينيين من أية اعتداءات إسرائيمية ىي اإلصرار عمى احترام سيادة القانون والمساءلة

ان حتى في انعكس التردد في مواجية إسرائيل ممفيا األسود في مجال حقوق اإلنس
مواقف تصويت الحكومات الغربية عمى قرار الجمسة التاسعة الطارئة التي عقدت حول 

، حيث امتنعت الدول األوروبية عن التصويت لقرار 2009فيفري عام  9أحداث غزة في 
يدين انتياك حقوق اإلنسان في غزة، ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتياك 

وقد بررت المجموعة األوروبية . الدولي اإلنساني في قطاع غزة إسرائيل لقواعد القانون
االمتناع عن التصويت بأن القرار الذي بادرت مسودتو المجموعة العربية واإلسالمية جاء 

 غير متوازن
رغم أن العديد من المنظمات الحقوقية األوروبية طالبت االتحاد األوروبي أثناء 

عمق قرار تطوير العالقة مع إسرائيل، وأن يمجأ إلى العدوان اإلسرائيمي عمي غزة بأن ي
اإلسرائيمية، التي تنص عمي حق أي  -استخدام المادة الثانية في اتفاقية الشراكة األوروبية 

من الطرفين في تعميق مواد اتفاقية الشراكة في حالة حدوث انتياكات جسيمة لحقوق 
زمة تجاه االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان، فإنو لم يتخذ االتحاد األوروبي مواقف حا

 .اإلنسان

                                                                                                                                                                                     

 12:12الساعة  2019/05/21: تاريخ اطالع عمى الموقع    
، ريتشارد فوك، 1967الفمسطينية المحتمة منذ عام تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  - 1

. 2008.أوت  A  ،25/ 326/  63، وثائق األمم المتحدة، 5/ 1المقدم وفقا لقرار مجمس حقوق اإلنسان 
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، لم يصدر تقرير دولي من األمم المتحدة حول تفاصيل 2009حتى مطمع مارس 
الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة طوال العممية العسكرية التي سمتيا إسرائيل عممية 

".  الرصاص المسكوب"
في جمستو التاسعة الطارئة لقد طالب مجمس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة  

بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق، إلى جانب ذلك،  2009فيفري  9التي عقدت في 
ىناك لجنة أممية شكميا السكرتير العام لألمم المتحدة لتقصي الحقائق في وقائع استيداف 

اإلفادات الجيش اإلسرائيمي األىداف تابعة لألمم المتحدة في غزة، إال أن ىناك العديد من 
والمعمومات التي توافرت من خالل جيود منظمات حقوق اإلنسان في فمسطين والمنظمات 

الدولية التي تمكنت من دخول قطاع غزة إلجراء بحوث و تحقيقات حول التداعيات اإلنسانية 
 .لمعدوان اإلسرائيمي

اع غزة، قرر تفعيال لقراره بإدانة االنتياكات التي ارتكبتيا إسرائيل في حربيا عمى قط
ريتشارد "مجمس حقوق اإلنسان إيفاد بعثة تقصي حقائق دولية لألمم المتحدة يقودىا السيد 

وىو قاض ييودي من دولة جنوب إفريقيا إلى القطاع لمتحقيق في ىذه " غولدستون
 1االنتياكات 

قرر المجمس أال يقتصر التحقيق عمى االقمامات الموجية إلسرائيل، وأن يشمل 
 .2المنسوبة المقاتمي حماس باستخدام دروع بشرية خالل الحربالمزاعم 

مشروعية الوسائل الحربية اإلسرائيمية المستخدمة ضد المدنيين في قطاع : الفرع الثاني
. غزة
 استخدمت إسرائيل في عاد و انما عمى غزة أبشع األسمحة التدميرية المحظورة دوليا،   

ويؤكد األطباء العاممون في مجال اإلغاثة في غزة من خالل معاينتيم ألثار اإلنفجارات عمى 

                                                           
 A / HRC  ،1/26/ 9تقرير البعثة الرفيعة المستوي لتقصي الحقائق في بيت حانون، وثائق األمم المتحدة،  - 1

 2008.سبتمبر
 2009.فيفري 18مسئولية المحتل المدنية الناشئة عن عدوانو عمى قطاع غزة، ورقة قانونية صادرة عن مؤسسة الحق، - 2
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الضحايا المصابين من جرحى وقتمى أنيم لم يشاىدوا في حياتيم مثل ىذه األنواع من 
اإلصابات، ويعتقدون أن إسرائيل جعمت من غزة حقل تجارب لصنوف من األسمحة 

تؤدي إلى تشويو أجساد المصابين . دم ربما ألول مرة المحظورة دوليا، والتي تستخ
الفمسطينيين الذين تستيدفيم القوات العسكرية بصواريخيا، مما يصعب معالجة الجرحى، أو 

حتى التعرف عمى ىويات القتمى إال بشق األنفس، ومن ىذه األسمحة المستخدمة نذكر 
: أىميا
 الفسفور األبيض: أوال 

اإلسرائيمية في عدوانيا عمى غزة من استخدام كل ما لدييا  لم تتوان قوات االحتالل
من أسمحة بما فييا تمك التي يحظر القانون الدولي استخداميا ضد المدنيين العزل منذ اليوم 
األول ىجوميا ، فقنابل الفسفور األبيض واحدة من تمك التي استخدميا الجيش اإلسرائيمي 

ه الحروق واإلصابات باألشخاص الذين دخموا بكثافة ضد الفمسطينيين ، وىو ما تؤكد
المستشفيات أمام شيادة األطباء بمختمف الجنسيات الذين وقفوا حائرين أمام حاالت اإلصابة 
غير المألوفة لدييم نظرا لما أحدثتو ىذه القنابل من إصابات التي تطال عظام اإلنسان أيضا 

التي شاىدىا العالم أجمع خير دليل " ؤيل"وتصيبو بالغثيان وصوال إلى الموت، وحالة الطفل 
عمى ذلك بعد أن فقد عينيو، إلى جانب حاالت أخرى كانت شاىدة عمى وقائع وصفت فييا 

 .1تأثير سالح الفسفور و أثاره المدمرة لحياة البشر
 قنابل مجهولة التركيب والمخاطر: ثانيا

صل إلييم ونوعيتيا وقف األطباء الفمسطينيون مذىولين أمام حجم اإلصابات التي ت
خالل مؤتمر صحفي . المختمفة، وخاصة بعد أن استخدمت ما قيل أنو الفسفور األبيض

عقده عدد من األطباء المصريين المتواجدين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب 
القطاع، أكدوا خاللو أن معظم اإلصابات التي وصمت إلى قسم االستقبال بالمشفى، جميعيا 

                                                           

محمد حسن محمد عمى حسن، جرائم اإلرىاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرىا، منشأة المعارف   - 1
  670المرجع السابق  ص  ، 2013اإلسكندرية، 
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عراض الغازات المنبعثة عن القنابل الفسفورية، وان ىذه القنابل تنقسم إلى نوعين تحمل أ
 .وتحدث العديد من األعراض الجانبية

في الحمق وضيقا في التنفس وبحسب األطباء فإن جزءا من ىذه القنابل يحدث حرقانا 
بميغة  و ارتفاعا في درجات حرارة الجسم، وفي حاالت أخرى ىناك إصابات بحروق واغماء

. في الوجو وكافة أنحاء الجسد، وخاصة األماكن المكشوفة والتي تصاب بشكل كبير
كانت إسرائيل قد استخدمت ىذا النوع من القنابل عندما اجتاحت األراضي المبنانية  

تحظر استخدام الفسفور األبيض في  1980، رغم أن اتفاقية جينيف لسنة 2006في عام 
ويذكر . األماكن التي يسكنيا المدنيون، لكن ال يوجد مانع دولي من استخداميا ستارا تموييا

والبريطانية استخدمت ىذه القنابل في العراق من قبل، وىي تتسبب في أن الجيوش األمريكية 
 .1إحدات حروق جمدية

 قنابل ارتجاجية: ثالثا 
استخدمت إسرائيل قنابل ارتجاجية تسبب ما يشبو الزالزل المصغرة لكي تدمر  

 األنفاق التي بناىا الفمسطينيون لتيريب السالح، فقد قامت قوات االحتالل بإلقاء قنابل
ارتجاجية بواسطة المقاتالت و المروحيات عمى امتداد الشريط الحدودي مع مصر بيدف 
تدمير األنفاق بمنطقة جنوب رفح وقد أدت ىذه القنابل إلى حدوث تصدعات في بيوت 

الفمسطينيين المدنيين القريبة من الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، حيث أطمقت ما يزيد 
 .ثت دمارا كبيرا في المكانقنابل ارتجاجية أحد 10عمى 
كانت ىذه األسمحة قد استخدمت قبل ذلك بكثير في أفغانستان من طرف    

قوات التحالف وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية وذلك لمقضاء عمى المقاومين في 
 .الخنادق، وىي تستخدميا عبر القوات اإلسرائيمية لتدمير الخنادق في غزة

                                                           
سرائيل تعترض.. مجمة المان اإلقميمي، ييودي يحقق في جرائم حرب غزة- 1 . 2009أفريل  10، 852العدد ! وا 
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الضرورة "اإلسرائيمية استعماليا ليذا النوع من األسمحة معتمدة عمى مبدأ تبرر القوات 
المكرس في اتفاقية جنيف الذي يمنح الحق لمقوات العسكرية بضرب أىدافيا، وىو " العسكرية

. األمر الذي يجعل الكيان اإلسرائيمي يكيف أفعالو عمى ىذا األساس في عدوانو عمى غزة 
 يف الحاملسالح المعدن الكث: رابعا 

ومن بين األسمحة التي استخدمتيا القوات اإلسرائيمية سالح المعدن الكثيف الحامل   
وىي عبارة عن كرات صغيرة تحتوي عمى واحد أو أكثر " DIME"والمعروف اختصارا ب 

من عناصر عدة بينيا الكربون والنيكل والحديد والكوبالت ، تخترق الجمد وتنفجر داخمو وأن 
الصغيرة ذات قوة تفجيرية ىائمة تؤدي إلى انشطار جسم الضحية إذا انفجرت ىذه الكرات 

عمى مسافة مترين، أما إذا انفجرت عمى مسافة ثمانية أمتار فتتسبب في حرق األرجل و 
بترىا، وىي حاالت عديدة مماثمة سجمت خالل الحرب اإلسرائيمية عمى لبنان خالل صيف 

2006. 
ية شيادة طبيبين متطوعين تابعين لييئة اإلغاثة الفرنس" لوموند"أبرزت صحيفة 

النرويجية عن حاالت إصابة بأسمحة جديدة يستخدميا اإلسرائيميون ضد المدنيين في غزة، 
مما تؤكده التقارير المتواترة عن أن الجيش اإلسرائيمي استخدم عدة أسمحة محظورة دوليا أقميا 

 .أضرارا فادحة بكل من يتعرض ليا ضررا قنابل الفسفور األبيض التي تقتل أو تمحق
فمسطينيا مصابين بجروح  15في نقل " إريك فوس"و" مادس غيمبرت"نجح الطبيبان  

خطيرة جراء استخدام تمك األسمحة إلى خارج القطاع عبر معبر رفح، بعدما تعرض موكبيما 
ي مستشفى الشفاء النيران القوات اإلسرائيمية، وأكدا أن الحاالت التي عاناىا أثناء وجودىما ف

بغزة تدعوىما إلى الجزم بأن القوات اإلسرائيمية استخدمت أنواعا جديدة من األسمحة ضد 
 ..1سكان قطاع غزة

                                                           

 1949أغسطس /آب12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  - 1
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 استخدم قنابل اليورانيوم: خامسا   
بداية أكد الدكتور ربيع الدسوقي أستاذ طب المجتمع و الصناعات بكمية طب المنوفية   

التي استخدميا جيش االحتالل اإلسرائيمي في غزة تقوم بقتل الخاليا  أن قنابل اليورانيوم
سنة عمى أقل تقدير،  50وظيور أمراض سرطانية في الجيل الحالي والجيل القادم بعد 

باإلضافة إلى أنو لو استقر في التربة يستمر دورانو من خالل النبات إلى اإلنسان عمى 
والتنجستون ليما أضرار بالغة عمى الخاليا  فترات بعيادة، وأضاف أن مادتي الكربون

واألعضاء التناسمية لممصابين، أما الشظايا المسمارية، فإن خطورتيا تكمن في االنتشار 
الواسع في جسم اإلنسان حيث تخترق األوعية الدموية و تدمرىا تماما فيموت اإلنسان في 

را وخروجيا بصورة مكثفة في الحال، أما إذا أصابت العظام فإنيا تسبب عاىة مستديمة فو
 .من األشخاص المحيطين بمجاليا %  70كل االتجاىات يصيب 

 القنابل العنقودية: سادسا 
أكد المواء سعيد الصالحي الخبير العسكري أن القنابل العنقودية التي استخدميا جيش 

تي تمزم دولة االحتالل اإلسرائيمي في عدوانو عمى غزة محظورة دوليا وفقا التفاقيات جنيف ال
 .1االحتالل بحماية السكان المدنيين في الدولة المحتمة

وأشار الصالحي إلى أن القنابل العنقودية ىي عبارة عن قنابل محشوة بمجموعة من 
شديدة االنفجار و مواد مشتعمة تضرب  T .N .Tالصغيرة التي تحتوي عمى مادة " القنيبالت"

 عمى القوات الموجودة بالعراء
واء عبد الغفار حجازي مساعد وزير الدفاع ورئيس ىيئة تدريب القوات ذكر الل

المسمحة السابق أن جيش االحتالل اإلسرائيمي يستخدم في عدوانو عمى غزة قنابل عنقودية 
تنتشر في األرض وال تنفجر إال لو اصطدم بما أحد، وىو ما فعمو جيش االحتالل في حرب 

. لقنابل عمى طول الحدود مع لبنان، إذ قام بنشر ىذه ا2006لبنان عام 
 

                                                           
1
 - https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA 12:30الساعة  25/06/2019تاريخ اطالع  على  الموقع      

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA


العدوان جريمة على والجزاء المتابعة                                           الثاني الفصل  
 

86 
 

 أسمحة نووية وكيميائية: سابعا
كانت مصادر إعالمية كشفت عن وجود إصابات غريبة بين الجرحى الفمسطينيين   

. خالل القصف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، مما يعني أن االحتالل يستخدم أسمحة كيماوية
ىم نساء وأطفال تظير عمى صورة مرضى فمسطينيين بين" الجزيرة"نقمت فضائية 

وجوىيم عالمات سوداء غريبة أرجعيا الفريق الطبي بمستشفى الشفاء إلى تعرضيم لقصف 
اإليرانية إنيم اكتشفوا آثار " العالم"بأسمحة كيماوية ، فيما ذكر أطباء نرويجيون لفضائية 

أن جيش يورانيوم منضب عمى األراضي التي طاليا القصف اإلسرائيمي بغزة، مما يعني 
. االحتالل اإلسرائيمي استخدم مواد نووية

ذکر خبراء عسكريون أن إسرائيل استخدمت في قصفيا لقطاع غزة أسمحة محظورة 
ثالثة أنواع جديدة من الصواريخ والقنابل في ساحة القطاع،  تجريبدوليا، إضافة إلى 

و فراغية في قصفيا لبعض  وأضافوا أن سالح الجو اإلسرائيمي استخدم قنابل ارتجاجية
. المباني و منطقة الحدود بين مصر والقطاع

 المسؤولية الدولية إلسرائيل عن العدوان عمى غزة: الفرع الثالث 
نتعرض في ىذا الفرع إلى نطاق المسؤولية الدولية إلسرائيل عن عدوانيا عمى قطاع   

نصاف الضحايا غزة بأراضي السمطة الفمسطينية، ثم نتطرق إلى مسألة العدا لة الدولية وا 
: المدنيين في غزة، وذلك من خالل مرحمتين التاليين 

 نطاق المسؤولية الدولية إلسرائيل عن العدوان عمى غزة: أوال 
تعتبر األعمال العدوانية في منظور القانون الدولي المعاصر أعماال غير مشروعة   

تقوم بما دولة ضد دولة أو شعب، تترتب عنيا المسؤولية الدولية إن األعمال التي قامت بيا 
إسرائيل في غزة تدخل في ىذا الوصف مما يترتب عنيا المسؤولية الدولية عمى عدوانيا عمى 

بالتعويض اإلصالح الضرر الذي ألحقتو بالطرف المتضرر واالنسحاب  غزة، فتكون ممزمة
تقوم . من األراضي المحتمة مع عدم االعتراف بالمنافع اإلقميمية الناتجة عن العدوان

المسؤولية الدولية إلسرائيل الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد السمم وجريمة الحصار 
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ابيم جرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية والمسؤولية الجنائية الدولية لألفراد الرتك
 .1ولية إسرائيل المسؤولية المدنية وغيرىا، وكذا يشمل نطاق مسؤ

مسؤولية إسرائيل تشمل المسؤولية المدنية -1
 :عناصر المسؤولية الدولية المدنية إلسرائيل  -

:  تتحقق المسؤولية الدولية بتوافر ثالثة عناصر ىي 
المادي وىو العنصر الموضوعي لممسؤولية، بقيام فعل يصمح أساسا لممسؤولية العنصر  -

. في نظر القانون الدولي 
. العنصر الشخص لممسؤولية الذي يعتبر بمثابة اإلسناد  -
الضرر و ىو نتيجة العنصرين، إذ يترتب ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون   -

 .الدولي 
 :يةالعنصر المادي لممسؤولية الدول -أ

يتمثل في وجود فعل في نظر القانون الدولي اإلنساني والجنائي يشكل انتياکا جسيما 
االتفاقيات جنيف وجميع قوانين وأعراف الحرب إن محاولة التعرف عمى الفعل المرتب 

 .لممسؤولية الدولية ما ىو إال محاولة لمبحث عن أساس ىذا الجزاء الدولي
وافر الواقعة المنشئة لممسؤولية الدولية، ففي حالة قيام يتطمب لقيام المسؤولية الدولية ت

شخص دولي بنشاط خطر يترتب عميو وقوع ضرر بالغير، إال أن الصورة الغالبة لمواقعة 
المنشئة لممسؤولية الدولية تتمثل في ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا، فالمسؤولية ىي 

ليا، ذلك أنو نكون بصدد ارتکاب شخص النتيجة القانونية المباشرة لعمل غير مشروع دو
 .2دولي فعال غير مشروع دوليا إذا كان ذلك يشكل إخالال بالتزام دولي عمى الشخص الدولي

 

                                                           
 2009.فيفري 18ورقة قانونية صادرة عن مؤسسة الحق،  مسئولية المحتل المدنية الناشئة عن عدوانو عمى قطاع غزة،- 1
، 2005بو سمطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  - 2

 . 160: الجزائر، ص 
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 :العنصر الشخصي لممسؤولية -ب 
ىو انتساب الواقعة المنشئة لممسؤولية الدولية إلى شخص من أشخاص القانون الدولي   

ي تقوم عمى خطأ وضرر وعالقة السببية بينيما حسب النظرية العامة لممسؤولية، فو
وباعتبار انو يصعب تأسيس المسؤولية عمى الخطأ في كثير من الحاالت في القانون الدولي 

خرق مصالح مشروعة أو حقوق يحمييا القانون، فإن المسؤولية الدولية  ألن التركيز يتم عمى
انون الدولي أو احد أتباعو، تعتني أكثر بنسبة الفعل المؤدي لمضرر ألحد أشخاص الق

فالدولة تكون مسؤولة بادئ األمر عن األعمال الصادرة عن ىيئاتيا ومؤسساتيا الرسمية وقد 
بالمصالح، وبالتالي يمزم أن يسند ىذا العنصر إلى شخص من  1يصدر الفعل الضار

أشخاص القانون الدولي العام لقيام المسؤولية الدولية، وىذا ما يطمق عميو بالعنصر 
 .2الشخصي لممسؤولية

 :عنصر الضرر -ج 
ال بد لقيام المسؤولية الدولية حدوث ضرر مادي أو معنوي ألحد أشخاص القانون   

 يتصور قيام مسؤولية بغير ضرر، فبدون توافر عنصر الضرر تكون الدولي، فإنو ال
المسؤولية الدولية قد فقدت أىم ركن يمزم توافره لقياميا، وعميو يمزم أن يثبت اإلخالل بااللتزام 

دولي قد سبب ضررا لشخص دولي أخر حتى تقوم المسؤولية  الدولي المنسوب إلى شخص
الدولي المساس بحق أو مصمحة مشروعة ألحد  الدولية، ويقصد بالضرر في القانون

. أشخاص القانون الدولي 
 
 

                                                           
بيان عمى محطة شبكة اإلعالم العربي، يؤكد أن إسرائيل تستخدم قنابل فسفورية في العدوان عمى غزة،  - 1

  06/01/2009الثالثاء،
، 2005بو سمطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  - 2

 .156، 155: الجزائر، ص 
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 اآلثار المترتبة عمى ثبوت المسؤولية الدولية -2
إن النتيجة الطبيعية والمنطقية عند ثبوت المسؤولية الدولية عمى الدولة المخالفة عمى ضوء 

توفر الشروط السابقة، فإن لذلك آثارا تقع عمى عاتق الدولة المخالفة ىي وجوب رفع الضرر 
الذي ألحقتو عن الشخص المضرور، وىي قياميا بإصالح الضرر الذي تسببت فيو، إما 

لى ما كانت عميو أو بدفع تعويض مادي مع االعتذار لمدولة المتضررة، إما بإعادة الحال إ
دبموماسيا أو بإصدار تصريح أو معاقبة موظفييا الذين تسببوا في وقوع الضرر، و بذلك 

تقسم صور التعويض إلى عدة صور والتي تواكب طبيعة الضرر الذي يمحق شخص القانون 
الدولي  

تعويض مالي ىو جزاء  -ل إلى ما كان عميو من قبل تعويض عين وىو إعادة الحا -
يتضمن دفع مبمغ معين من المال يترتب ىذا التعويض لثبوت المسؤولية الدولية في حق أحد 

أشخاص القانون الدولي الصالح شخص دولي أخر، وتعد ىذه الصورة من التعويض ىي 
.  األوسع انتشارا في الواقع العممي وأكثر تواترا

 الترضية -3
وىي جزاء يترتب عمى ثبوت المسؤولية الدولية ويحمل في طياتو معاني االعتذار   

 .1واألسف عن خرق االلتزام الدولي، مما يشكل إرضاءا معنويا لمدولة المضرورة و رعاياىا 
 مسؤولية إسرائيل تشمل المسؤولية الجنائية -4
النظام األساسي لممحكمة  من 25تقوم مسؤولية إسرائيل الجنائية تأسيسا عمى المادة   

الجنائية الدولية وخاصة الفقرة الخامسة منيا التي تؤكد أن مسؤولية الفرد الجنائية ال تؤثر 
.  2عمى مسؤولية الدولة وفقا ليذا النظام األساسي

 

                                                           
. 456: ، القاىرة، ص 2006رخا، القانون الدولي العام في السمم والحرب، دار النيضة العربية،  طارق عزت- 1
، 1دار النيضة العربية، ط: سامي جاد عبد الرحمن وأصل، إرىاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، القاىرة - 2

 425، 424: ، ص 2004
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نصاف ضحايا العدوان عمى غزة: ثانيا   العدالة الدولية وا 
خ طويل وحافل من الحصانة إن تاريخ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ىو تاري

واإلفالت من العقاب بالنسبة إلسرائيل، وعمى الرغم من التوثيق والتكييف القانوني لجرائم 
االحتالل اإلسرائيمي عمي مدي سنوات طويمة، إال أن إسرائيل تكون دائما فوق مساءلة 

حاسبة في األراضي العدالة الدولية، وعمى المجتمع الدولي مسئولية أصيمة إلنفاذ العدالة والم
الفمسطينية المحتمة، نظرا لعدم وجود وسائل جدية لالنتصاف القضائي عمي المستوي الوطني 
داخل إسرائيل، ومادامت ال توجد وسيمة فعالة لممحاسبة ، فإن تكرار االنتياكات والجرائم من 

والمجتمع  جميع أطراف النزاع وارد و بشكل منيجي، ولكن تظل اإلرادة السياسية لمحكومات
الدولي ىي كممة السر في تفعيل أي من وسائل العدالة الدولية المتعارف عمييا، سواء كانت 
المحكمة الجنائية الدولية، أو ما يعرف بالمحاكم الخاصة المؤقتة، أو حتى أثناء توظيف ما 

 .يعرف باالختصاص القضائي العالمي داخل عدد من البمدان األوروبية
 ية الدوليةالمحكمة الجنائ -1

أثير نقاش واسع حول إمكانية أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة 
في غزة، وقد تقدم عدد من منظمات حقوق اإلنسان العربية بمذكرات إلى المدعي العام 

لممحكمة تحثو فييا عمي فتح التحقيق في جرائم إسرائيل أثناء العدوان عمى غزة، وبدا واضحا 
د حالة شائعة من الغموض القانوني حول ما يمكن أن تقدمو المحكمة الجنائية الدولية وجو

 .لموضع في فمسطين
لممحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم الحرب، وليس لممحكمة اختصاص إال فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد 

 .1 2002ء نفاذ نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في شير جوان عام بد

                                                           
صدارات الشبكة األوروبية المتوسطية حقوق حول موقف االتحاد األوروبي من العد - 1 وان عمي غزة، انظر بيانات وا 

 http : / / www . emhrn . net :12:30الساعة  12/05/2019تاريخ  اطالع  عمى الموقع   اإلنسان 
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إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ىذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، فال يجوز 
لممحكمة أن تمارس اختصاصيا إال فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظام 

ا لم تكن الدولة قد أصدرت إعالنا يتيح لممحكمة النظر في جرائم بالنسبة لتمك الدولة، م
 .، أي وقت دخول النظام حيز التنفيذ2002ارتكبت منذ شير جوان عام 

طبقا لنظام روما، فإن المحكمة تمارس اختصاصيا في الحالة التي تكون الدولة   
ي نظر الجرائم التي طرفا في المعاىدة، أي مصدقة عمييا، أو أن تقبل اختصاص المحكمة ف

ترتكب عمي أراضييا أو بواسطة مواطنييا، كما تحال إلييا القضايا بواسطة مجمس األمن، 
 .1حتى لو كانت القضية تخص دولة ال تقبل اختصاص المحكمة من األساس 

تنظر المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراىن إلى أربع قضايا، ثالث منيا أحيمت 
التي وقعت عمى أرضيا الجرائم، وىي أوغندا في شير ديسمبر من عام  بواسطة الحكومات

فريقيا الوسطي في شير 2004، الكونغو الديمقراطية في شير مارس عام 2003 ، وا 
، بينما أحيمت قضية دارفور في السودان إلى المحكمة بواسطة قرار 2004ديسمبر عام 

، وذلك عقب صدور تقرير 2005مارس عام  31والصادر في  1593مجمس األمن رقم 
لموقوف عمي  2004لجنة تقصي حقائق منبثقة عن األمم المتحدة، والتي شكمت في سنة 

أوضاع حقوق اإلنسان في إقميم دارفور، وقد تكونت البعثة من شخصيات حقوقية ودبموماسية 
 .ندولية وعربية بارزة، منيم محمد فايق، األمين العام لممنظمة العربية الحقوق اإلنسا

 المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة -2
يصدر قرار بتشكيل ىذه المحاكم من مجمس األمن باألمم المتحدة، باعتباره الييئة   

 .السياسية المسئولة عن األمن و السالم العالمي

                                                           
من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتمد من قبل مؤتمر األمم  15إلي  11المواد من  راجع - 1

يونيو  1، تاريخ بدء النفاذ، 1998يوليو  17المتحدة الدبموماسي لممفوضين، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 
1002 .
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تتسم ىذه المحاكم باالنتقائية إلى حد كبير، وتكون رىينة لمحسابات السياسية لمدول 
خاصة الدول الخمس دائمة العضوية، ومن أبرز األمثمة عمى ىذه  األعضاء مجمس األمن،

.  1992، ومحكمة يوغوسالفيا السابقة عام 1993المحاكم نموذج محكمة رواندا عام 
وفي كال النموذجين، شكمت المحكمة بموجب قرارات ممزمة من جانب مجمس األمن 

 . 1عمي عكس رغبة كمتا الحكومتين
بينما ىناك نوع آخر من المحاكم الدولية الخاصة التي تتم بشكل توافقي بين الدولة 
المعنية واألمم المتحدة، ومن األمثمة عمى ىذه المحاكم، نذكر المحكمة المختصة بمحاسبة 
المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء المبناني رفيق الحريري التي صدر قرار بشأنيما من 

، بناء عمى طمب من حكومة األغمبية في لبنان، 2007ماي سنة  مجمس األمن في شير
، والتي جاءت 2002جانفي  12ومحكمة سيراليون الخاصة بجرائم الحرب التي تأسست في 

بمبادرة من حكومة سيراليون لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية 
. 1996نوفمبر  30التي ارتكبت في سيراليون بدءا من 

 المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي-3
، عندما ألقي القبض 1998جذب مفيوم االختصاص العالمي انتباه الرأي العام عام 

في لندن بتيمة ارتكاب جريمة التعذيب، وقد أثار " أوجيستو بينو شيو"عمي الديكتاتور الشيمي 
مة إلنصاف ضحايا حقوق اإلنسان ىذا المفيوم جدال واسعا، حيث اعتبره المؤيدون وسيمة مو

عندما يكون قضاؤىم الوطني غير راغب أو غير قادر عمي محاسبة المنتيكين، وأن الدول 
لدييا التزام قانوني وأخالقي لمتصدي لمجرائم التي تيدد المجتمع الدولي، بينما انتقده البعض 

منح لمرؤساء والمسئولين معتبرين أن االختصاص العالمي ينتيك مبدأ الحصانة الدولية التي ت
السياسيين، وأن المحاسبة عمى الصعيد الدولي البد أن تقتصر فقط عمى المحاكم الدولية 

   المتعارف عمييا، مثل المحكمة الجنائية الدولية
                                                           

، 1دار النيضة العربية، ط: سامي جاد عبد الرحمن وأصل، إرىاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، القاىرة - 1
 .490: ، ص 2004
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يتيح القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني لمدول المختمفة أن 
صاص عالمي، لمحاكمة المشتبو في تورطيم بارتكاب تجعل أنظمتيا القضائية ذات اخت

جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جريمة اإلبادة الجماعية أو القتل خارج نطاق القانون 
وقد أخذت العديد من دول العالم ىذا االختصاص العالمي، . أو التعذيب أو االختفاء القسري

نيوزيمندا، سويسرا، لكن لكل حالة قواعدىا مثل إسبانيا، بريطانيا، الدول اإلسكندنافية، 
الخاصة من األمثمة البارزة والحديثة الممارسة االختصاص العالمي في المحاكم الوطنية 

لدبموماسي تونسي سابق " األوروبية، المحاكمة الغيابية التي جرت في مدينة استراسبورج
ان ضابط شرطة، وقد بتيمة ممارسة التعذيب خالل تسعينيات القرن الماضي، عندما ك

 .سنوات 8أصدرت المحكمة في حقو حكما غيابيا بالسجن لمدة 
وفي إطار الجيود التي تقوم بيا المنظمات الفمسطينية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع 

المنظمات الدولية، قامت المحكمة الوطنية في إسبانيا بالنظر في قضية ضد عدد من 
، 2002اب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام المسئولين اإلسرائيميين بتيمة ارتك
 1حيث اغتيل القائد السابق لكتائب

السيد صالح شحادة وقتل ( حماس)الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية  -القسام 
 .آخرين 150مدنيا بينيم تسعة أطفال وجرح  14فييا 

كانت أيضا محكمة أمريكية بمدينة نيويورك قد نظرت في دعوي ضد دختر، متيمة 
إياه بقيادة عممية قصف بيت شحادة، رغم أنو كان يعمم أن مدنيين سيصابون جراء إلقاء 

بدعوي أنو كان يعمل في إطار منصب رسمي  2007القنبمة، لكنيا برأت ساحتو عام 
 .ومنحتو حصانة

                                                           
1 - https://www.aljazeera.net/news/international/ الساعة  12/04/2019اطالع  عمى الموقع    تاريخ  

 14:36  
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زيارة بريطانيا تحسبا من صدور أمر اعتقال بحقو، وألغى عن " دختر"ويمتنع عمى 
، برنامجا دراسيا ببريطانيا تحسبا "أفيف کو خافي"القائد السابق لفرقة غزة العسكرية، العميد 

 .من االعتقال عمي خمفية اتيامو باقتراف جرائم حرب بالقطاع
ا في ما ىناك قيود عمي المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي نمخص أىمو

: يمي
 :الحصانة الدبموماسية -1

يتقيد االختصاص العالمي في معظم البمدان بمسألة الحصانة الدبموماسية التي يتمتع 
ا مسؤولو الدول ورؤساء وأعضاء الحكومات األجنبية، والتي تعنييم من المساءلة الجنائية هب

 .في الدول األجنبية طوال فترة تولييم وظائفيم الرسمية
التحقيق مع وزير التجارة  2005اإلطار، رفضت السمطات البريطانية عام  في ىذا

بادة جماعية في حق جماعة  ، "فالو نجونج الروحية"الصيني في دعاوی جرائم تعذيب وا 
 2004باعتباره يتمتع بحصانة دبموماسية، كما رفضت إحدى المحاكم البريطانية عام 

 .1"ول موفازؤشا"يمي السابق ير الدفاع اإلسرائإصدار أمر بالقبض ضد وز
رفضت إحدى المحاكم الفرنسية إصدار أمر بالقبض في حق الرئيس الزيمبابوي 

بتيمة ارتكاب جريمة التعذيب، وذلك لتمتعو بخصانة دبموماسية، ولكن " روبرت موجابي"
ر البعض انتقد الحالة الفرنسية، حيث تمعب المعايير السياسية الدور الحاسم، ألن إصدار قرا

حول تمتع الشخص المطموب بحصانة يأتي من وزارة الخارجية بعد إحالتو إلييا من المحكمة 
. المختصة

توسعت بعض الدول في تطبيق مبدأ الحصانة حتى عمى األشخاص الذين تركوا 
وظائفيم الرسمية، مثل قرار المدعي العام في ألمانيا بعدم اختصاص القضاء األلماني في 

، وأيضا المحاكم األمريكية "جيانج زيمين"ضد الرئيس الصين السابق نظر دعاوى جنائية 
                                                           

صدارات الشبكة األوروبية المتوسطية حقوق  - 1 حول موقف االتحاد األوروبي من العدوان عمي غزة، انظر بيانات وا 
 http : / / www . emhrn . net  13.54الساعة    13/05/2019طالع  عمى   الموقع  االتاريخ  :اإلنسان 
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التي ال تنظر في الدعاوى المرفوعة ضد غير األمريكيين الذين قاموا بأفعال أثناء تولييم 
، أحد قياديي الجيش "آفي دختر"مناصب رسمية، وىو ما حدث في القضية التي رفعت ضد 

رفضت محكمة نيويورك مباشرة الدعوى . جريمة حرباإلسرائيمي والذي أقيم فييا بارتكاب 
 .1الرتباطيا بأفعال قام كما المدعى عميو أثناء توليو وظيفة رسمية في إسرائيل

 :السمطة التقديرية لممدعي العام -
تمارس جيات االدعاء في العديد من البمدان التي تأخذ محاكميا بمبدأ االختصاص 

والدنمارك وبمجيكا والنرويج وألمانيا، سمطة تقديرية لمموافقة العالمي ، مثل بريطانيا وىولندا 
سبانيا رفع الدعاوى مباشرة أمام القضاء دونما  عمى مباشرة الدعوى، بينما يمكن في فرنسا وا 

 .اشتراط موافقة النيابة العامة
عمي الرغم من أن ىناك وسائل في الكثير من ىذه البمدان لمطعن عمى قرارات 

إال أن ىذه السمطة التقديرية قد تصعب من توظيف االختصاص العالمي  المدعي العام،
. لممحاسبة عمى جرائم حقوق اإلنسان

 :استنفاذ الوسائل الوطنية -
يشترط في الغالب المجوء إلى المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي في مرحمة 

لقضائي الوطن غير قادر أو الحقة االستنفاذ الوسائل الوطنية لمتقاضي، أو أن يكون النظام ا
غير راغب في النظر إلى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحاكم ذات االختصاص 

رفضت إحدى المحاكم اإلسبانية ممارسة اختصاصيا عمى جرائم  2000في عام . العالمي
ضد اإلنسانية ارتكبت في جواتيماال مبرر منح فرصة لممحاكم في جواتيماال لمنظر في ىذه 

، مقررة أن المحكمة 2005لجرائم، ولكن رفضت ذلك المحكمة الدستورية في إسبانيا عام ا
اإلسبانية يمكنيا النظر في ىذه الجرائم مادام متوافرا لدييا دالئل تفيد بعدم رغبة ومقدرة 

المحاكم في جواتيماال عمى نظر في ىذه الجرائم 

                                                           

 .185، ص2002، مطابع روز اليوسف الجديد، (ط -محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، د  - 1
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 :شرط وجود المدعي عميه  -
المدعى عميو موجودا عمي أراضي الدولة لمباشرة  تشترط بعض الدول أن يكون

الدعوي ضده، فمثال رفضت السمطات الدنمركية التحقيق في شكاوى ضد مسئول صيني قبل 
وصولو إلي الدنمرك لممشاركة في مؤتمر في كوبنياجن، عمى اعتبار أنو لم يأت بعد إلى 

بالقبض عميو أثناء وجوده األراضي الدنمركية، ولم تكتمل عممية التحقيق أو إصدار أمر 
 .لفترة خمسة أيام، وعميو لم تسفر الشكوى المقدمة عن أية نتائج قانونية تجاه ىذا الشخص

يتطمب القانون الفرنسي أيضا شرط وجود المدعي عميو في فرنسا لبدء التحقيق، ولكن يمكن 
 .1مباشرة الدعوى غيابيا إذا كان المدعى عميو قد غادر األراضي الفرنسية

 :تضييق نطاق ممارسة االختصاص العالمي -
، ولكن الحكومة وجدت 1993عممت بمجيكا بنظام االختصاص العالمي منذ عام 

نفسيا تحت ضغط سياسي ودبموماسي بسبب تعدد القضايا التي كانت تنظرىا المحاكم 
من القيادات والمسئولين السياسيين والعسكريين، فأدخمت الحكومة عام  ۔دالبمجيكية ضد العدي

تعديالت عمى القانون المعني باالختصاص العالمي، حيث أصبحت ممارسة ىذا  2003
الحق مقصورة عمى من يحمل الجنسية البمجيكية أو من يقيم عمى األراضي البمجيكية، 

نسانية أو جريمة اإلبادة الجماعية، أو من ويشتبو في ارتكابو جرائم حرب أو جرائم ضد اإل
ترددت أنباء صحفية . أقام في بمجيكا ثالث سنوات و ارتكب خالليا واحدة من ىذه الجرائم 

عن أن الحكومة اإلسبانية تنوي تغيير تشريعاتيا فيما يتعمق بالوالية القضائية العالمية لتنظر 
" د صرحت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية في الدعاوى فقط إذا كان الضحايا من األسبان، وق

. أبمغيا عن ىذه النوايا " ميجيل موراتينوس"، بأن نظيرىا اإلسباني "تسيبي ليفني
 
 

                                                           
1 - https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA 12:30الساعة  25/06/2019تاريخ اطالع  على  الموقع      
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 :فرص المالحقة القانونية أمام المحاكم العربية -
. ال تأخذ المحاكم في الدول العربية باالختصاص العالمي في جرائم حقوق اإلنسان

ن يتم إدخال التعديالت القانونية المطموبة عمى قوانين العقوبات وقد تصاعدت المطالب بأ
واإلجراءات الجنائية، بحيث يتم تبني الجرائم الخطيرة الواردة في االتفاقات الدولية لحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، ويتمكن بالتبعية المحامون والمنظمات الحقوقية العربية 

 .1اسية والعسكرية في المحاكم العربيةمن مقاضاة القيادات السي
ورغم القول إن المالحقة في األراضي الغربية قد تكون ذات جدوى أكبر ، عمى 

اعتبار أنو قد يتم التشكيك في نزاىة ىذه العممية إذا جاءت من أطراف عربية، عمى اعتبار 
ه القيادات أنو قد ينظر إلييم عمى أىم أطراف غير محايدة في الصراع، فإن مالحقة ىذ

داخل األراضي العربية إلى جانب الدول الغربية قد تزيد من حالة الحصار والعزلة ليؤالء 
 .القادة 

والحقيقة، فإنو من المستبعد أن تستجيب الحكومات العربية ليذه المطالب، نظرا لما 
ية، تشكمو من حساسية سياسية خاصة لمدول التي تقوم بينيا وبين إسرائيل عالقات دبموماس

فضال عن أنو ال توجد سوابق لمقضاء العربي في التصدي لجرائم حقوق اإلنسان بشكل عام، 
وسط حالة غياب العدالة التي تعانييا كثير من الشعوب العربية كنتاج ىشاشة وعدم 

استقاللية األنظمة القضائية وخوف األنظمة العربية ىي األخرى من أن يمثل رموزىا أمام 
المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي عمى جرائم خطيرة ارتكبتيا في  القضاء الدولي أو

 . شعوبيماحق 
لم تحقق القضية الفمسطينية حتى اآلن التوافق السياسي المطموب وهناك بدائل اخرى 

لتحرك المجتمع الدولي محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت عمى مدى السنوات 
عمى الرغم من التوثيق المتوافر ليذه الجرائم . الفمسطيني -اإلسرائيمي الطويمة لمنزاع 

وأنماطيا، إال أن المجتمع الدولي ال يزال عاجزا عن مواجية ظاىرة اإلفالت من العقاب الذي 
                                                           

1
 - https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/28/256301   10:23الساعة   20/05/2019تاريخ اطالع على الموقع     
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أصبح واقعا يوميا معيشيا في ىذا النزاع، حيث أصبح من المعتاد أن يتم فصل البعد 
 .ه اإلنسانية والحقوقية، خاصة قضية العدالة والمحاسبةالسياسي ليذا النزاع عن أبعاد

إن الخيارات المطروحة حاليا لممالحقة الجنائية بجرمي الحرب في إسرائيل محدودة 
جدا، بل يكاد يكون الحل األكثر واقعية عمى المدى القصير ىو دعم القضايا التي ترفع أمام 

م بما تواجيو ىذه النوعية من القضايا المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي، مع العل
من تحديات قانونية وسياسية، ولكن في الوقت نفسو، ال بد من جعل اليدف االستراتيجي 
عمى المدى الطويل ىو تحريك ممف جرائم الحرب في األراضي الفمسطينية المحتمة دوليا، 

 .يم دارفور بالسودانمثمما حدث في مناطق أخرى من العالم مثل يوغوسالفيا السابقة أو إقل
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بعد دراستنا لجريمة العدوان في ظل تعديل نظام روما األساسي تبين لنا أن المحكمة  
الجنائية الدولية أتمت اختصاصيا الموضوعي عندما تم تعريف لجريمة العدوان بالنص 

من نظام روما األساسي وىذا يشكل حل جذري لالختالفات التي كانت ( مكرر 08المادة 
كن تعريفيا يشكل خطوة فعالة في المحافظة عمى األمن والسمم قائمة بشأن جريمة العدوان ول

الدوليين ومعاقبة كبار المسؤولين عن ارتكاب ىذه الجريمة، ومن خالل الدراسة التي قمنا بيا 
:  في ىذا البحث البسيط فإنو يمكن أن نعدد النتائج التالية

تعريف دقيق وشامل حيث أن التعريف المتوصل إليو في مؤتمر كمباال الجريمة العدوان  -
جمع بين جريمة العدوان كسموك لمشخص الطبيعي والعمل العدواني الذي يمثل سموك الدولة، 

كما أن تعديو لتجريم التخطيط واإلعداد لمقيام بعمل عدواني خروجا عن القواعد الجنائية 
تسول لو المعمول بيا في القوانين الوطنية أمر تبرره خطورة الجريمة، ويضع حد لكل من 

نفسو التفكير في ارتكاب جريمة العدوان، لكن تبقى الممارسة ىي الكفيمة بتحديد مدى تكامل 
. ىذا التعريف وعدم وجود ثغرات قانونية ونقائص فيو

إن جريمة العدوان تختمف عن باقي الجرائم الدولية األخرى فيما يتعمق باألركان المكونة   -
ب شرطا لقياميا، وىو صفة الجاني حيث يجب أن تتوفر ليا، وذلك أن جريمة العدوان تتطل

فيو متطمبات القيادة وىي التحكم الفعمي في العمل السياسي أو العسكري في الدولة، وكذلك 
يجب أن تكون الدول ىي الطرف في العمل العدواني فقط لذلك فالعدوان ال يتعدى 

.  جاه الدولاالعتداءات التي ترتكبيا، المنظمات اإلرىابية الدولية ت
إن إجراءات تحريك الدعوى أمام المحكمة ال تزال تعاني من تأثير مجمس األمن الدولي  -

بصفتو ىيئة سياسية والذي تييمن عمى قرارتو دول العظمى دائمة العضوية الممتعة بحق 
حالتيا عمى  الفيتو، مما يجعل تمك الدول عائق في صدور قرار بيا بمعاينة حالة عدوان وا 

ي العام، وىذا يجعمنا نتساءل عن مدى جدوى التعديالت التي لم تتصدي ليذه الثغرات المدع
 .التي تؤثر عمى سير المحكمة وتعطل العدالة الدولية
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إن جريمة العدوان ال يسأل عمييا الفرد حتى تقوم الدولة بعمل عدواني حيث تعتبر جريمة  -
.  أو الشخص الطبيعي دور فيو شكمية تتحقق بقيام الدولة بعمل عدواني يكون الفرد

بالرجوع إلى قواعد االختصاص المحكمة نجدىا ال تخدم العدالة الجنائية والسمم واألمن  -
الدوليين بل تخدم مصالح الدول المعتدية وذلك الشتراط عدم اعتراض الدول التي ينتمي إلييا 

ا في نظام روما مرتكب الجريمة عمى خضوعيا الختصاص المحكمة، ولو كانت الدولة طرف
األساسي، إضافة إلى اشتراط كون الدولة المعتدى عمييا طرفا في النظام أو أنيا أعمنت 

قبوليا باالختصاص في حالة ما إذا لم تكن طرفا، وىو من المستحيل أن يمثل المعتدى أمام 
المحكمة ألن دولتو ال تقبل بذلك وىي التي ساىمت وأيدت فعمو وىو غالبا ما يكون من 

. كاميا أو مسؤولييا السامين فمتى يمكن لممحكمة أن تعاقب ىؤالء المجرمين؟ح
أشير من االنتظار من تاريخ إخطار  6وكذلك فيما يخص تقييد المدعي العام بآجال   -

مجمس األمن بحالة العدوان دون مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق من شأنو أن يؤدي 
خفاء األدلة الخاصة بالقضية ما يجعل ميمة المحكمة صعبة عند فصميا في  إلى زوال وا 

. القضية
:  اآلتي  قترحفن إلييا الل نتائج الدراسة المتوصلتوصيات الدراسة من خأما بشأن  
استبدال قرار مجمس األمن المتضمن معاينة حالة العدوان بقرار يصدر عن الجمعية  -

ول، دون أن يكون لبعضيا أي امتيازات العامة األمم المتحدة، والتي تضم أكبر عدد من الد
عن البعض اآلخر عکس مجمس األمن التي توجد في عضويتو الدول العظمی دائمة 

. العضوية والتي ليا حق الفيتو
قبول الدولتين المتنازعتين باختصاص المحكمة وحذف المكنة المخولة لمدولة  شرطإلغاء   -

لرفض االختصاص ألن ذلك من شأنو الطرف بإيداع إعالن مسبق لدى مسجل المحكمة 
التضييق عمى اختصاص المحكمة وعدم معاقبة مرتكبي جريمة العدوان وىو األمر الذي 

. سيجعل المحكمة أما ندرة في قضايا العدوان التي ستنظر فييا مستقبال إن وجدت
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من نظام روما األساسي والتي تمنح سمطة لمجمس األمن في إرجاء  16إلغاء المادة  -
شيرا قابمة لمتجديد إذا ما تصرف بموجب الفصل السابع من  12تحقيق والمقاضات لمدة ال

ميثاق األمم المتحدة، مما يعرقل عمل القضاة في الفصل في النزاع وعقاب المعتدي وعدم 
. تعويض المتضرر

أشير دون  6لمدة لممحكمة الجنائية الدولية حذف اإلجراء المتعمق بتقييد المدعي العام   -
القيام بأي إجراء تحقيق في حالة العدوان التي أخطر بيا حتى يسمح لو مجمس األمن حيث 

ىذا اإلجراء يفقد األدلة التي تستدعي التعجيل في مباشرة التحقيق مع إبقاء شرط ضرورة 
إخطار مجمس األمن من المدعي العام بكل ما يصل إلى عممو عن جرائم العدوان ألن ذلك 

ح ليا االختصاص العالمي بغض النظر عن موافقة الدول المعنية يخدم المحكمة ويتي
. بالجريمة، أو كونيا أطرافا في نظام روما األساسي

تشديد العقوبات المسمطة عمى مرتكبي جريمة العدوان وعدم االكتفاء بالسجن المؤبد   -
كعقوبة قصوى، والمجوء إلى عقوبة اإلعدام تفعيال لمردع العام، عمى غرار ما ىو معمول بو 

 .في التشريعات الوطنية
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I- انقزآٌ انكزٌى 

 II- اندونٍح َصىصاالتفاقٍاخ وال : 

 :  انُصىص انتشزٌعٍح -أ

فٍ سبٌ فشاَسُسكى فٍ خزبو يؤرًش األيى  1945َىَُى / حضَشاٌ  26يُثبق األيى انًزحذح انصبدس فٍ  -

 1945.أكزىثش/ رششٍَ األول 24انًزحذح انخبص ثُظبو انهُئخ وأدخم حُض انُفبر فٍ 

 01دخهذ حُض انُفبر فٍ  1998جىَهُخ  17ارفبلُخ سويب إلَشبء انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ أثشيذ ثزبسَخ  -

.  2002جىَهُخ 

لىاعذ اإلجشائُخ ولىاعذ اإلثجبد انخبصخ ثبنًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، اعزًذد يٍ لجم جًعُخ انذول  -

َخ فٍ دوسرهب األونً انًُعمذح فٍ َُىَىسن خالل األطشاف فٍ َظبو سويب األسبسٍ، نهًحكًخ انجُبئُخ انذول

.  2002سجزًجش / أَهىل  10إنً  03انفزشح يٍ 

:  انقزاراخ -ب 

انًزضًٍ رعشَف  1974 /14/12انصبدس عٍ انجًعُخ انعبيخ نأليى انًزحذح فٍ 29/  3314لشاس سلى  -

.  انعذواٌ

انصبدس عٍ جًعُخ انذول األطشاف فٍ انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ فٍ انجهسخ  RC / Res. 06انمشاس  -

.  وانًزضًُخ رعشَف جشًَخ انعذواٌ ورحذَذ أسكبَهب 2010حضَشاٌ  11انعبيخ انثبنثخ عشش ثزبسَخ 

III-   انكتة

، يُشىساد 1، جشًَخ انعذواٌ ويذي انًسؤونُخ انمبَىَُخ انذونُخ عُهب، طاتزاهٍى اندراجً. 1

. 2005انحهجٍ انحمىلُخ، نجُبٌ، 

، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ ، يطبثع انهُئخ انًصشَخ انعبيخ أدًد يذًد عثد انهطٍف. 2 

. 2012نهكزبة ، انمبهشح، 

نإلصذاساد انمبَىَُخ،  ، انًشكض انمىي1ٍ، انمبَىٌ انذونٍ انجُبئٍ انًىضىعٍ، طتدر اندٌٍ يذًد شثم. 3

. 2006انمبهشح، 

، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ ، يطبثع انهُئخ انًصشَخ انعبيخ نهكزبة ، د انهطٍفدًدي عة. 4 

.  2012انمبهشح، 
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انهجُبٍَ، نجُبٌ،  وانًحبكى فٍ انمبَىٌ انذونٍ انجُبئٍ، انطجعخ األونً، داس انًُهمانجشائى  خهٍم دسٍٍ،. 5

2009 .

انطجعخ األونً، يُشىساد انحهجٍ انحمىلُخ،  ، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ،سٌاد عٍتاًَ. 6 

. 2009نجُبٌ، 

انًطجىعبد  ، دَىا1977ٌ  -1919، انعذواٌ فٍ ضىء انمبَىٌ انذونٍ صالح اندٌٍ أدًد دًدي. 7 

.  ،1983انجبيعُخ ، انجشائى، 

.  2008اإلسكُذسَخ،  ، يُشأح انًعبسف(ٌ.د)، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، ضاري خهٍم ، تاسم ٌىسف. 8

انعشثُخ، انمبهشح،  انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، طجعخ األونً، داس انُهضخ عثد انذًٍد يذًد عثد انذًٍد،. 9

2010 .

، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ داس انكزت انمبَىَُخ، يصش، عثد انفتاح تٍىيً دجاسي. 10 

2007. 

انجذَذح نهُشش  داس انجبيعخ( ٌ.د)يمذيبد إَشبئهب، ، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، عثد انفتاح يطز. 11

. 2010اإلسكُذسَخ، 

انحمىلُخ،  ، يُظىيخ انمضبء انجضائٍ انذونٍ، طجعخ األونً، يُشىساد انحهجٍعهً جًٍم دزب. 12 

. 2013نجُبٌ، 

ثُبٌ، ثُشود، ل ، يُشىساد انحهجٍ انحمىلُخ،1، انمبَىٌ انذونٍ انجُبئٍ، طعهً عثد انقادر انقهىجً. 13 

2001  .

 .2010، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ واخزصبصبرهب، داس انثمبفخ األسدٌ نُدج يعًز شىي. 14

وائم نهُشش،  رعبوٌ انذول يع انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، طجعخ األونً، داس يذًد انشهثً انعتىو،. 15

.  2015األسدٌ، 

واخزصبص انًحكًخ انجُبئُخ ، جشائى اإلسهبة انذونٍ يذًد دسٍ يذًد عهى دسٍ. 16

.  2013انذونُخ ثُظشهب، يُشأح انًعبسف اإلسكُذسَخ، 

.  2002انجذَذ،  ، يطبثع سوص انُىسف(ط -، انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، ديذًد شزٌف تسٍىًَ. 17

ٌ، داس انثمبفخ، عًب ،1، جشًَخ انعذواٌ فٍ ظم َظبو انًحكًخ انجُبئُخ انذونُخ، طَاٌف أدًد انعهًٍاخ. 18

2007  .
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انمبهشح،  ، جشًَخ انعذواٌ، طجعخ األونً، داس انُهضخ انعشثُخ،هادي سانى هادي دهًاٌ انًزي. 19

2014 .

، انمبَىٌ انجُبئٍ انذونٍ، انطجعخ األونً ، يكزجخ انىفبء انمبَىَُخ، اإلسكُذسَخ، ٌىسف دسٍ ٌىسف. 20 

2011  .

نإلصذاساد  طجعخ األونً، انًشكض انمىيٍ ، انًحبكى انذونُخ وخصبئصهب ،ٌىسف دسٍ ٌىسف. 21

. 2011انمبَىَُخ، انمبهشح، 

 IV-  األطزوداخ وانًذكزاخ  :

األطزوداخ   -أ

(. ٌ.د)، انحشة انعبدنخ ، أطشوحخ دكزىسح، جبيعخ انضلبصَك ، دًادج يذًد انسٍد سانى. 1

دكزىساِ  دوس انمضبء انذونٍ انجُبئٍ فٍ يكبفحخ انجشًَخ انذونُخ، أطشوحخ ،فزٌجه يذًد هشاو. 2 

.  2014جبيعخ ثسكشح، انجضائش، 

جبيعخ اإلخىح  ، انجشًَخ انذونُخ فٍ انمبَىٌ انذونٍ انجُبئٍ، أطشوحخ دكزىساِ،يذًد انصانخ رواٌ. 3

. 2009يُزىسٌ لسُطُُخ، 

:  انًذكزاخ  -ب

جبيعخ يحًذ  ،( يزكشح يبجسزُش) انًسؤونُخ انشخصُخ عٍ جشًَخ انعذواٌ،  عثد انثاسط يذدج. 1

. 2012خُضش، ثسكشح، 

انجُبئُخ، يزكشح  ، جشًَخ انعذواٌ فٍ انُظبو األسبسٍ نهًحكًخ انذونُخوالء يُصىر سٍد يُصىر. 2

. 2011يبجسزُش فٍ انعهىو انسُبسُخ، جبيعخ انمبهشح، 

 :انًىاقع اإلنكتزوٍَح

- http://anhi.net  

- http://www.arabtimes.com  

- https://www.aljazeera.net/news/international  

- https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA: 

- https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/28/256301  

http://anhi.net/
http://anhi.net/
http://www.arabtimes.com/portal/news
https://www.aljazeera.net/news/international/تاريخ
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA
https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/28/256301
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يمكن القول من خالل ما تم دراسته في هذا البحث أن جريمة العدوان هي من أخطر  
الجرائم الدولية لما لها أثار على استقرار األمن والسلم الدوليين، وأن اعتراض الدول على 
عدم ادخالها في نظام روما أو تعريفها هو حماية مصالحها، ولكن إثر أول مؤتمر انعقد 
لتعديل نظام روما األساسي المنعقد بمدينة كمباال بأوغندا، توصلت الدول األطراف إلى 

الخاص بالتعديالت المتعلقة بجريمة العدوان،  60: تعريف جريمة العدوان وفقا لقرار رقم
مكرر  51مكرر، التي عرفت جريمة العدوان وكذلك تم ادخال المادة  8:حيث جاء بالمادة

لدول المعنية بالجريمة باختصاص المحكمة، مع استحداث إجراء يمكن التي تشترط قبول ا
أي دولة طرف في نظام روما على عدم قبول اختصاص المحكمة عليها، حيث أن هذا 
اإلجراء يخدم الدول المعتدية أكثر مما يخدم العدالة الجنائية الدولية، وكذلك إرجاء العمل 

دولة، يجعل  06لى غاية المصادقة عليه من إ 65/65/7652بالتعريف المتوصل إليه إلى 
من جريمة العدوان موقوفة النفاذ إلى غاية إشعار آخر، وبذلك فإن العقاب على هذه الجريمة 

 .سيعاني منها العالم إلى سينين عدة
 

 نظام روما االساسي  /2 جريمة  العدوان  /1:الكلمات المفتاحية

 

 

 
 

 


