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الرائد الدكتور رواد سليقه*

على الدول االعضاء 
الجنائية  في املحكمة 

الوقوف  الدولية 
في وجه التهديدات

العدالة الدولّية في وجه العقوبات األميركّية
على موظفي املحكمة الجنائّية الدولّية

العقوبات  سوى  وتحقيقها،  ارسائها  عىل  الدولية  الجنائية  املحكمة  تعمل  التي  الدولية  العدالة  مسرية  ينقص  يكن  مل 
ايلول   2 ترامب يف  االمرييك دونالد  الرئيس  ادارة  كبار موظفيها. يف خطوة غري مسبوقة، اصدرت  االخرية عىل  االمريكية 
فاتو بنسودة ورئيس قسم االختصاص والتكامل  القاضية  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  املدعي  2020 عقوبات عىل 

والتعاون يف مكتب االدعاء فاكسيو موتشو تشوكو

اىت هذا القرار تفعيال للقرار التنفيذي السابق 
دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة  عن  الصادر 
فيه  اعلن   والذي   ،2020/06/11 يف  ترامب 
االصول  تجميد  واجاز  وطنية  طوارئ  حالة 
مسؤويل  بعض  ضد  عائيل  سفر  حظر  وفرض 

املحكمة الجنائية الدولية.
مسرية  قاطعت  التي  االمريكية  االدارة  ان 
العدالة الدولية بعدم توقيعها عىل بروتوكول 
روما عام 1998، الذي انشأ املحكمة الجنائية 
بارشت  التي  املتحدة  االمم  برعاية  الدولية 
اليها  وانضم   ،2002 عام  متوز   1 منذ  عملها 
حتى تاريخه 123 دولة منها دولة فلسطني عام 
2015 )اي حواىل ثلثي اعضاء االمم املتحدة(، 
وتختص بالنظر يف أشد الجرائم خطورة وهي 
جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية وجرائم 
االبادة الجامعية وجرائم العدوان التي ترتكب 
قد   ،2002 عام  املحكمة  نظام  رسيان  بعد 
بها  تقوم  التي  التحقيقات  نتيجة  قرارها  اىت 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  املدعية 
بعد املعطيات التي وردت اليها حول ارتكاب 
جرائم حرب يف افغانستان وفلسطني من افراد 

امريكيني وارسائيليني.
الجنائية  املحكمة  ان  االمريكية  االدارة  حجة 
انتهاكات  اي  يف  بالنظر  مختصة  غري  الدولية 
حرب  جرائم  ارتكاب  )اي  الدويل  للقانون 
وارسائيليني،  امريكيني  مواطنني  من  وغريها( 
عىل  موقعتني  غري  وارسائيل  امريكا  كون 

بروتوكول روما املنشأ للمحكمة.
تختص  بأنها  ترد  الدولية  املحكمة  ان  اال 
املذكورة  خطورة  االشد  الجرائم  يف  بالنظر 
االشخاص  مختلف  من  ترتكب  التي  اعاله، 
عىل ارض الدول املوقعة عىل بروتوكول روما، 

افغانستان وفلسطني. منها 

كيف تتم احالة الجرائم عىل املحكمة الجنائية 
الدولية؟

الجرائم  يف  الدولية  الجنائية  املحكمة  تنظر 
ثالث  يف  آنفا  املذكورة  خطورة  االشد 

حاالت: 
1- بناء عىل طلب دولة عضو يف نظام املحكمة.
2- بناء عىل احالة مجلس االمن قضية ما عىل 

املحكمة الجنائية الدولية.
للمحكمة  العام  املدعي  مبارشة  عىل  بناء   -3
التحقيق يف معطيات تصل اليه حول ارتكاب 
تجر  مل  اذا  اعاله،  املذكورة  الجرائم  من  اي 
السلطات الوطنية مكان ارتكاب اي من هذه 
الجرائم التحقيق يف املوضوع او مل تكن قادرة 

عىل النظر فيها.
 ،HRW واتش  رايتس  هيومن  ملنظمة  وفقا 
العام  املدعي  من  االفغانية  الحكومة  طلبت 
لدى املحكمة الجنائية الدولية ارجاء تحقيقها، 
وطنية  باجراءات  القيام  قدرتها  عىل  مؤكدة 
ذات مصداقية السيام يف ما خص كبار املسؤولني 
املدنيني والعسكريني االمريكيني الذين ميكن ان 
املوثق  بالتعذيب  السامح  مسؤولية  يتحملوا 
جيدا )من هذه املنظمة(، وغريها من رضوب 
النزاع  سياق  يف  للمحتجزين  السيئة  املعاملة 
مع افغانستان او لعدم معاقبة مرتكبي هذه 
املتحدة  الواليات  محاكم  امام  االنتهاكات 

االمريكية.
التأثري  اقرارها  بعد  العقوبات  هذه  شأن  من 
القوي عىل املستهدفني فيها حيث سيمنعون 
املتحدة  الواليات  الوصول اىل اصولهم يف  من 
التعامالت  من  ايضا  وسيمنعون  االمريكية، 
مبا  االمريكيني،  االشخاص  مع  واملالية  التجارية 
يف ذلك البنوك والرشكات. كام تؤثر العقوبات 
االمريكية  غري  البنوك  عىل  سلبا  االمريكية 

القضائية  الوالية  خارج  اخرى  ورشكات 
النظام  اىل  الوصول  تخىش  والتي  االمريكية، 
االطراف  هذه  تساعد  مل  اذا  االمرييك  املرصيف 
التجارية الواليات املتحدة يف تصدير اجراءات 

العقوبات بفعالية.
وفقا للمنظمة الدولية هيومن رايتس واتش 
الصادر  التنفيذي  االمر  ان   HRW ايضا 
مل  املايض  حزيران  يف  ترامب  الرئيس  عن 
واملوظفني  املحكمة  مسؤويل  لرتهيب  يصمم 
ايضا  بل  املحكمة،  تحقيقات  يف  املشاركني 
املحكمة  مع  االوسع  التعاون  لتجميد 

الدولية. الجنائية 
مدير برنامج العدالة الدولية يف هيومن رايتس 
االستخدام  "ان  قال  ديكار  ريتشارد  واتش، 
امللتوي للعقوبات من الرئيس االمرييك ترامب، 
وهي عقوبات مصممة لتفرض عىل االرهابيني 
ضد  وليس  املزعومني،  املخدرات  تجار  وكبار 
العدالة  تحقيق  اىل  الساعني  العامني  املدعني 
عىل الجرائم الدولية الجسيمة. لذلك، فان هذا 
االمرييك  التقاعس  يف  امعان  مثابة  هو  القرار 
عن مقاضاة التعذيب. ويضيف ان اثارة حالة 
ملعاقبة  االمريكية  االدارة  من  وطنية  طوارئ 
املدعني العامني يف قضايا جرائم الحرب، تظهر 

تجاهال تاما للضحايا".
وردا عىل امر الرئيس االمرييك دونالد ترامب، 
يف  االعضاء  الدول  من  دولة   67 اصدرت 
حلفاء  بينها  ومن  الدولية،  الجنائية  املحكمة 
للواليات املتحدة، بيانا مشرتكا يعّب عن دعمها 
كمؤسسة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الثابت 
هذا  رافقت  وقد  ومحايدة.  مستقلة  قضائية 
االورويب ورئيس  االتحاد  االمر ترصيحات من 
جمعية الدول االطراف يف املحكمة واملنظامت 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الحكومية  غري 

أبحاث

الكامل  ودعمها  تأييدها  فيها  تعلن  والعامل، 
للمحكمة الجنائية الدولية.

الضعفاء،  عىل  االقوياء  حكم  يسوده  عامل  يف 
دون  من  البرش  بني  الغاب  رشيعة  وتحكمه 
اي حسيب او رقيب، جاءت املحكمة الجنائية 
الدولية  للعدالة  االخري  املالذ  لتكون  الدولية 
وافرادا،  دوال  املستضعفون،  اليها  يلجأ  التي 
التي  الخطرية  الدولية  الجرائم  لتعويضهم 
منظامت  اكانت  سواء  املجرمون  يرتكبها 
وغريها،  والنرصة  والقاعدة  كداعش  ارهابية 
القانون  ام كانوا عسكريني خرجوا عن قواعد 
الدويل االنساين يف التعامل يف اوقات الحروب 
والنزاعات املسلحة، ما يقتيض تدخل املحكمة 
الجنائية الدولية كسلطة قضائية دولية مستقلة 
لتضع حدا لذلك وتعاقب من خرج عن قواعد 
القانون الدويل االنساين ليكونوا عبة ملن تسّول 

له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

من وجهة نظرنا نؤكد االيت:
تجريها  التي  التحقيقات  اىل  بالنسبة  اوال: 
هي  افغانستان  يف  الدولية  الجنائية  املحكمة 
بروتوكول  موقعة عىل  افغانستان  كون  محقة، 
مينح  ما  الدولية،  املحكمة  اىل  ومنضمة  روما 
الخطرية  الجرائم  يف  النظر  سلطة  املحكمة 

سواء  شخص  اي  من  ارضها  عىل  املرتكبة 
كانت جنسية بلده موقعة او غري موقعة عىل 
بروتوكول روما. كام ان الظروف االمنية السائدة 
يف افغانستان واشتداد النزاع مع حركة طالبان، 
يؤكدان عدم قدرة السلطات القضائية االفغانية 
او  املسلحة  قواتها  ارتكاب  يف  التحقيق  عىل 
او  االنسانية  ضد  جرائم  االمريكية  العنارص 
جرائم حرب او حتى تورط عنارص طالبان ايضا 
يف جرائم ضد االنسانية تجاه العنارص الحكومية 

او تجاه االرسى من القوات االمريكية وغريها.
تجريها  التي  التحقيقات  اىل  بالنسبة  ثانيا: 
انشاء  وتشمل  فلسطني،  يف  املحكمة 
القانون  ألن  الغربية  الضفة  يف  مستوطنات 
الدويل االنساين يحظر نقل مدنيني اىل االرايض 
الجيش  من  املرتكبة  الحرب  وجرائم  املحتلة 

االرسائييل يف الحرب عىل غزة عام 2014  هي 
يف محلها القانوين كون دولة فلسطني انضمت 
وقعت  وقد   .2015 عام  روما  بروتوكول  اىل 
اىل  انضاممها  وثيقة  الفلسطينية  الحكومة 
املحكمة الجنائية الدولية لدى االمانة العامة 
وقد  الثاين 2015.  كانون   2 املتحدة يف  لالمم 
لدى  التنفيذ  حيز  املحكمة  معاهدة  دخلت 
مع  السيام   2015/04/01 تاريخ  يف  فلسطني 
اتخاذ  عىل  الفلسطينية  السلطات  قدرة  عدم 
االمر  اىل  نظرا  الالزمة  القضائية  االجراءات 
الواقع ووجود احتالل ارسائييل الراضيها، علام 
روما  بروتوكول  عىل  موقعة  غري  ارسائيل  ان 

وليست عضوا يف املحكمة الجنائية الدولية.
يف الخالصة، وبناء عىل ما تم بحثه، عىل الدول 
االعضاء يف املحكمة الجنائية الدولية الوقوف 
صفا واحدا يف وجه كل التهديدات التي تعيق 
سري العدالة الدولية، وتحصني املحكمة الجنائية 
التحقيقات  كل  دعم  عىل  والعمل  الدولية، 
التي يقوم بها املدعي العام لدى املحكمة يف 
مواجهة الضغوط االمريكية املخزية، واال ستفقد 
دورها وهيبتها كسلطة قضائية دولية محايدة 
انشئت من املجتمع الدويل بعد مسرية طويلة 
من املعاناة بسبب ارتكاب جرائم مروعة وضد 
االنسانية، السيام تلك التي وقعت يف منتصف 
السابقة.  ويوغوسالفيا  رواندا  يف  التسعينات 
انشائها  صوابية  للعامل  املحكمة  اظهرت  وقد 
الجرائم  العديد من  النظر يف  املبارشة يف  بعد 
االفريقية،  القارة  يف  ارتكبت  التي  الجسيمة 
السيام يف اقليم دارفور، واصدار مذكرة توقيف 
البشري  السابق عمر  السوداين  الرئيس  يف حق 
القضاء  امام  حاليا  للمحاكمة  يخضع  الذي 
السوداين، ما يؤكد عىل دورها الفاعل والقوي. 
يف  الدولية  الجنائية  املحكمة  تسلمت  وقد 
عيل  الجنجويد  ميليشيا  زعيم   2020/06/09
مبهاجمة  واملتهم  السيئة  السمعة  ذا  كوشيب 
اقليم  ابرياء يف  وقتل  نساء  واغتصاب  مدنيني 

دارفور عام 2006. 
ختاما، نعم لعدالة دولية محايدة وغري مسّيسة، 
ال تخضع الهواء الدول الكبرية وسياساتها عىل 

حساب الدول الضعيفة والفقرية.
                                                                                                                           

* استاذ مادة االرهاب والعدالة الدولية 

يف الجامعة االسالمية 


