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امللخص
الغت قضية إهداد حقرق األنسان يف العراق حدا خطريا ال ميون إغفاله ،فاألنتهاكات اليت مادسها نظام البعث منذ
يام  1968وحتى تاديخ سقرطه يف  9نيسان  2003وخباصة دد الوردة يف كردةستان العراق من سياسة التاييز والقاع
واألدطهاة واليت ازةاةت اعد اندالع احلرب اني العراق واإليران يام  1980وما تبعها من استعاال السالح الويااوي يف
مناطق متعدة من كردةستان -العراق و خباصة يف حلبجة يام  ،1988وجرام التهجري القسري املساا ب(محالت االنفال)
سيئة الصيت  ،وتدمري البيئة وتساي املياه ودرب املدن ااألسلحة الفتاكة ،وآخرها ما أدتوبه تنظي الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام(ةايش) يف (شنوال) يف  2014/8/3واأليام اليت تلتها حبق الوردة األيزيديني من قتل وتهجري وإحتجاز
النساء والتحرش اه واإلجتاد اه كسبايا أو غنام احلرب .
كل هذه امجرام الدولية تنددج حتت وصف جرام اإلااة امجاايية واليت تشول خرقا وادحا للدسترد ولول
القرانني وااللتزامات الدولية واأليراف وحتى للديانات السااوية والقي اإلنسانية.
لذلك منح النظام األساسي للاحواة امجنامية العليا (جملس األمن) حق إحالة القضايا اليت تتعلق اأنتهاكات حقرق
اإلنسان والقانرن الدولي اإلنساني إىل احملواة امجنامية الدولية ،وهر ما مت النص يليه يف املاة (/13ب) من نظامها
األساسي.
يليه يتناول هذه الدداسة حق جملس األمن اإحالة جرام ةايش دد الوردة اإليزيديني يف إقلي كردةستان -العراق
كجرمية من امجرام اليت تشول أنتهاكاً حلقرق اإلنسان والقانرن الدولي اإلنساني إىل احملواة امجنامية الدولية ،واليت
تعد من املراديع املهاة من الناحية التطبيقية اليت تدخل دان جرام اإلااة امجاايية وفق املعايري الدولية.
إذاً تناقش هذه الدداسة مدى إموانية أيصال جرام اإلااة امجاايية اليت ادتوبت حبق شعبنا يف (شنوال) إىل
احملافل الدولية وحتديداً إىل احملواة امجنامية الدولية ،ةون تدخل من احلورمة العراقية ،وتناقش ايضاً مدى استقاللية
وحياة احملواة يف مباشر يالها جتاه السلطات الراسعة اليت ميتلوها جملس األمن مبرجب أحوام الفصل السااع من ميثاق
األم املتحد .
وتربز أهاية هذا املردرع خاصة فياا إذا كانت القضية احملالة ختص ةولة غري طرف يف النظام األساسي ،ومبا أن
العراق ـــ الذي أدتوبت فيه معظ جرام اإلااة امجاايية ــــ غري يضر يف النظام األساسي للاحواة ،وهذا مامينعه طلب
اإلةياء العام مبباشر حتريك الشورى امجزامية دد هذه امجااية اإلدهااية.
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ومن اجل اإلحاطة اهذا املردرع قسانا البحث إىل ثالث مباحث ،خنصص األول منها للتعريف جبرام اإلااة
امجاايية واحملواة امجنامية الدولية ،ونتطرق يف الثاني إىل صالحية اإلحالة إىل جملس األمن ومربدات منحها له ،وخنصص
املبحث الثالث واألخري لبحث الشروط الالزم ترافرها يف قراد اإلحالة  ،ث خنتت حبثنا اأه النتامج واملقرتحات اليت
ترصل إليها الباحث.
الولاات املفتاحية :الدولة اإلسالمية يف العراق والشام،حمواة امجنامية الدولية،منطرق قراد جملس األمن
املقدمة
شهدت اجملتاعات البشرية ويلى مر العصرد اشد امجرام وحشية الـيت ادتوبـت يف حـق اإلنسـانية يف العـا وااتـت
السياسة الدولية ياجز ين وقف تلك امجرام  ،و تعرف هذه اجملتاعات البشرية جهازاً قضامياً ةولياً له قر القانرن من
حيث القراد والتنفيذ دغ احلاجة حملاكاة امجنا  ،وذلـك مـن اجـل حفـو حقـرق اإلنسـان يف األمـن والسـالم ومحايتهـا مـن
االيتداء يليها.
ويلى اثر ذلك ظهرت العديد من التطبيقات القضامية سراء يف الفرت الـيت يقبـت انتهـاء احلـرب العامليـة األوىل أم
الفرت اليت تلت احلرب العاملية الثانية متاثلة مبحوايت نردمربغ لعام1945وحمواة طركير لعام  1946املساا مبحـاك
القرى املنتصر  ،وأنشات يدة من احملاك الدولية امجنامية ومنها احملواة امجنامية الدولية اخلاصـة ايرغسـالفيا السـااقة
املشولة مبرجب قراد جملس األمن دقـ ) )S/RES/877(1993الصـاةد يف  /21تشـرين األول1993 /وتلتهـا احملواـة
امجنامية الدولية اخلاصة اراوندا املشولة مبرجب قراد جملس األمن دق ) ) S/RES/955(1994الصاةد يف /8تشرين
الثاني ،1994/ويـدة آخـر مـن احملـاك منهـا مـا لـص مقتـل دمـيس الـرزداء اللبنـاني احلريـري او احملـاك املختلطـة
كسرياليرن وكابرةيا.
ويلى الرغ من الدود الذي حققته هذه احملاك يف إجياة نرع من الرسـامل القانرنيـة لـرةع مـرتوه هـذه امجـرام
وحماكاته ين تلك امجرام وأةاء دسالتهاا املتاثلة يف حماكاة جمرمي احلرب يف يرغسالفيا السـااقة وداونـدا فقـد كانـت
هذه احملاك مؤقتة وخمصصة حلاالت معينة ،لون يالحو اأنهاا قد أسهاتا يف إدساء سرااق قضامية تشـول احلجـر األسـا
إلنشاء قضاء ةولي جنامي ةام  ،وهر ما مت فعالً اإنشاء احملواة امجنامية الدولية يام 1998وةخرل نظامها األساسي حيز
التنفيذ ايتبادا من  1مترز .2002
ومنحت املاة ( )13من النظام األساسي هلذه احملواة حق إحالة الديرى امجنامية الناشئة ين امجرام املنصرص
يليها يف املاة اخلامسة من النظام األساسي للاحواة ومن دانها جرام اإلااة امجاايية إىل احملواة ملباشر اختصاصها
لثالث جهات ،وه (الدول األطراف يف النظام ،املديي العام للاحواة ،جملس األمن)  ،ومبا أن العراق ليست يضراً يف
االنظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية حتى اآلن ،وأن املديى العام ااحملواة اليقبل شواوى ووثامق إال من قبل ةولة،
أو من قبل أيضاء يف ةولة هلا يضرية،

يبقى أمام الوردة إال خياد اإلحالة ين طريق جملس األمن الدولي إليصال جرام

اإلااة امجاايية اليت دتوبها تنظي (ةايش) اإلدهااي دد الوردة اإليزيديني يف قضاء (شنوال) إىل احملواة امجنامية
الدولية.
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يليه يعاجل هذا البحث اخلياد األفضل واألمون إلحالة اجملرمني يف قضية (شنوال) إىل احملواة امجنامية الدولية
ومدى إموانية تفعيل هذا اخلياد يلى أدض الراقع ،يسى ولعل أن يساه يف توثيف امجهرة وترجيهه اإجتاه صحيح حنر
حماكاة اجملرمني ين امجرام اليت أدتوبره جتاه أاناء شعبنا يف قضاء (شنوال) ودراحيها.
أهاية البحث
ملا كانت يالقة احملواة امجنامية الدولية  -كجهـاز قضـامي  -مبجلـس األمـن -كجهـاز سياسـي -مـن املسـامل املهاـة
واالتحديد إقراد حق اإلحالة من جملس األمن إىل احملواة ،فقد اثري حرهلا العديد من املناقشات من قبل الرفرة املشادكة يف
مؤمتر دوما يند مناقشة النظام األساسي للاحواة واستارت هذه املناقشات حتـى اعـد إقـراد هـذا النظـام مـن قبـل الـدول
األطراف ،ويوان اهلدف من هـذه الدداسـة يف ودـع فوـر اسـيطة يـن يالقـة احملواـة امجناميـة الدوليـة وجملـس األمـن ،
واالتحديد يف مردرع اإلحالة ين امجرام اليت أدتوبها تنظياـات الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام(ةايش) يف قضـاء
(شنوال) ودراحيهالتحقيق العدالة امجنامية ويدم افالت اجملرمني من العقاب.
تساؤالت البحث
ما يثري التساؤل يف هذه الدداسة هر إىل أي مدى مت دبط احلق املانرح للاجلس وفقـاً للنظـام األساسـي للاحواـة مـع
هدف احملواة األسا يف حتقيق العدالة الدولية امجنامية من جهة،وحفو السل واألمن الدوليني من جهة أخرى؟ ،فضالً يـن
أن النظام األساسي للاحواة يسري حبق ةولة غري طرف ين طريق جملس األمن إذا ما أحال إىل احملواـة قضـية تهـدة السـل
واألمـن الــدوليني مبرجـب قــراد يصـدد منــه وفـق احوــام الفصــل السـااع مــن ميثـاق األمـ املتحـد  ،وإىل إي مــدى تســتريف
قضية(شنوال) الشروط الشولية واملردريية إلحالة امجرام اليت ختتص اها احملواة امجنامية الدولية ؟.
منهجية البحث
نظراً للطبيعة اليت يتايز اها مردرع اإلحالة ،فإن ةداستها من وجهة نظر القانرن امجنامي الـدولي تتطلـب يف هـذه
الدداسة إتباع منهجية يلاية شاملة ،فتقرم هذه الدداسة ااإليتااة يلى املنهج القانرني التحليلي للرصرل إىل الغاية املرجر
منها.
خطة البحث
ملعامجة مردرع حق جملس األمن اإحالة امجرام الدولية إىل احملواة امجنامية الدولية قسانا هذا البحـث إىل ثـالث
مباحث؛ يتطرق األول للتعريف جبرام اإلااة امجاايية واحملواة امجنامية الدولية ،أما الثاني فقد خصص لدداسة ماهيـة
إحالة حالة من جملس األمن ومربدات منحها له ،وخصص املبحث الثالث واألخري لدداسـة الشـروط الالزمـة إلسـتيفاء اإلحالـة
الشول القانرني الصحيح.
آمالً أن يساه حبثنا هذا يف تفعيل السبل القانرنية حملاكاة جمرمي (ةايش) ين امجـرام اإلاـاة امجااييـة الـيت
أدتوبرها يف قضاء (شنوال) ودراحيها ،وأيقاض الضاري الدولي والتحرك السريع حنر دة هذا العدوان الصريح يلى القانرن
الدولي اإلنساني وإداة اجملتاع الدولي.
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املبحث األول
التعريف جبرام اإلااة امجاايية واحملواة امجنامية الدولية
سيت من خالل هذا املبحث التعريف جبرام اإلااة امجاايية من الناحيتني اللغرية واإلصطالحية ،ث التعريف
ااحملواة امجنامية الدولية ،وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول
التعريف جبرام اإلااة امجاايية ()genocide
أوالً /تعريف جرام اإلااة امجاايية ( )genocideلغةً :
يون مصطلح" اإلااة امجاايية "مرجرةًا قبل يام ،1944إىل أن ظهرت مسعى حمام ارلنـدي يـديى دافاميـل
لياوني ( )1959-1900يام  1944يف ودع وصف للسياسات النازية للقتل املنظ  ،مبا يف ذلك إااة الشعب اليهـرةي
األودواي ،وقام ااقرتاح مصطلح اإلااة امجاايية ( )genocideين طريق امجاع اني كلاة ( )Genoاليرنانية واليت
تعين ساللة او يرق أو قبيلة ،مع كلاة ( )Cideالالتنية اليت تعين القتل(.)1
كان دافاميل لياوني يضع يف ايتباده مفهرم" ودع خطة منظاة تتألف من إجراءات خمتلفة تهدف إىل تدمري
األساسيات الضرودية حليا جماريات قرمية ،اهدف إااة اجملاريات نفسها " .ويف العام التالي ،وجهت احملواة
العسورية الدولية يف مدينة" نردمربغ اأملانيا االتهامات إىل كباد القاة النازيني اادتواب" جرام دد اإلنسانية ".
وقد اشتالت االتهامات يلى كلاة" اإلااة امجاايية" ،ولون كولاة وصفية ،وليست اايتبادها مصطلحًا قانرنيًا.
ثانياً /تعريف جرام اإلااة امجاايية ( )genocideإصطالحاً:
ترصف جرمية اإلااة امجاايية( )genocideاأنها أشد امجرام الدولية جسامة وأخطرها يلى سالمة امجاايات
البشرية( ،)2شولت هذا املصطلح ين طريق امجاع اني كلاة؛ ( )Genosاألغريقية واليت تعين ساللة او يرق أو نسل مع
كلاة ) (cideالالتنية اليت تعين القتل أو اإلااة  ،وحيناا كان يقرم دافاميل لياوني اصياغة هذا املصطلح يف كتااه
الشهري "حو احملرد يف أودواا احملتلة يام  1944يضع يف ايتباده مفهرم ودع خطة منظاة تتألف من إجراءات خمتلفة
تهدف إىل تدمري األساسيات الضرودية حليا جماريات قرمية ،اهدف إااة اجملاريات نفسها (.)3
وأصددت امجاعية العامة لألم املتحد يف  1946/12/11قرادها املرق ( )96الذي أيلنت خالله أن جرمية
اإلااة امجاايية جرمية ةولية تتعادض مع دوح األم املتحد وأهدافها ويدينها العا املتادن ،ومن ث اارمت اتفاقية منع
( )1نايف حامد العليمات ،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
االردن ،2007 ،ص .١٠٩
( )2سلمى جهاد ،جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق ،الطبعة األولى ،دار الهدى ،الجزائر ،٢٠٠٩ ،ص.21
( )3ئاوارە حسين ،تاوانی جینۆساید لە یاسای نێودەوڵەتیدا ،ط ،1مؤسسة جمال عرفان الثقافي،السليمانية ،٢٠١٤ ،ص.6
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جرمية اإلااة امجاايية واملعاقبة يليها استناةاً إىل قرادها املرق ( )260يف  ،١٩٤٨/١٢/٩وتتورن هذه اإلتفاقية من
( )19ماة  ،وتعد سادية املفعلرل من (.)1951/1/12
ويرّف اإلتفاقية جرام اإلااة امجاايية انص املاة الثانية منها اأنها :اي من األفعال اليت ترتوب اقصد هالك
مجاية قرمية أو أثنية أو يرقية أو ةينية ،اصفتها هذه إهالكاً كلياً أو جزمياً .
كاا حدةت األفعال اليت تنطبق يليها صفة امجرام املذكرد ااآلتي:
 .1قتل أفراة امجااية.
 .2إحلاق درد جسدي أو يقلي جسي اأفراة امجااية.
 .3إخضاع امجااية ياداً ألحرال معيشية يقصد اها إهالكها الفعلي كلياً أو جزمياً.
 .4فرض تدااري تستهدف منع اإلجناب ةاخل امجااية.
 .5نقل أطفال امجااية ينر إىل مجاية أخرى.
وودة التعريف نفسه مع األفعال اليت تنطبق يليها صفة جرام اإلااة امجاايية يف املاة ( )6من نظام دوما
األساسي للاحواة امجنامية الدولية(.)1
يليه يقصد اهذه امجرمية أياال القتل اليت يذهب دحيتها جمارية من أيضاء امجااية ،األمر الذي ينبئ ين وقرع
إهالك ولر اصرد جزمية للجااية ،ويلى ذلك فان االااة امجاايية ال يشرتط لقيامها يدة معني من القتلى ،كاا ال يشرتط
يف القتلى ان يورنرا كباد او صغاد ،دجاال او نساء  ،...ال تعين ادتواب أي يال من األياال املذكرد اياله اقصد اإلااة
الولية أو امجزمية مع وجرة النية أو القصد.
اذاً ال يشرتط لقيام هذه امجرمية أن يؤةي الفعل املرتوب إىل التدمري الولي أو امجزمي للجااية فعال ،فيوفي أن
تترافر النية امجرمية ،قد يتحقق السلرك امجرمي املورن لإلااة اقتل شخص أو أكثر من إحدى امجاايات املددجة يف تعريف
امجرمية ،ومن امجدير االذكر أن هذه امجرمية من امجرام اليت ال تسقط االتقاةم مهاا طال الزمن(.)2
وفياا يتعلق االردع القانرني ملا جرت يف (شنوال) نتيجة العاليات العسورية اليت شنها تنظي ةايش اإلدهااي،
مت ادتواب افعال إجرامية يدينها القانرن الدولي والرطين حبق املراطنني املدنيني ،حيث شولت األفعال املرتوبة جرام
منهجية منظاة ،مت ادتواب جرام قتل مجايية إلااة أكرب يدة منه ألسباب قرمية وةينية وطامفية ،وتتضان هذه
األَفعال(القتل العاد ،اإلهالك امجزمي لألقلية قرمية و يرقية وةينية ومذهبية ،واالغتصاب ،والعبرةية امجنسية ،واإلاعاة
أو النقل القسري للسوان اإليزيديني وحصره يف جبل (شنوال) ،التفرقة العنصرية يلى أسا

القرمية و الدين

واملذهب)(.)3
( )1المادة ( )6من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز /يوليه ،1998
 ،https://sites.google.com/site/icclawasu/--icc/rome-statuteتأريخ آخر زيارة 2018/6/15
( )2سلمى جهاد ،المصدر السابق ،ص.29
( ) 3تعد حمالت اإلبادة الجماعية للكورد اإليزيديين من أحدث حمالت اإلبادة الجماعية لحين كتابة هذه األسطر ،إذ تمت الجريمة
في ( ) 2014/8/3إثرالهجمات العسكرية التي شنتها تنظيمات الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) على قضاء
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إذاً إننا امام ثالث ترصيفات قانرنية حيواها القانرن الدولي خبصرص ما أدتوبه ةايش يف (شنوال) :وه (جرام
اإلااة امجاايية ،وامجرام دد اإلنسانية ،وجرام احلرب) ،إال أننا جند يف تطبيق الترصيف اخلاص جبرام اإلااة
امجاايية أكثر انسجاماً االنظر لدقة هذا التعريف و حتديد التدمري الولي أو امجزمي جملارية أثنية أو ةينية حمدة يف
طياتها ةون غريها ،مع يدم نوران تداخل اعض الترصيفات القانرنية مجرام احلرب وجرام دد اإلنسانية يلى امجرام
اليت ادتوبها تنظياات (ةايش) اإلدهااي يف قضاء(شنوال) ودراحيه ،اايتبادها جرام منهجية ادتوبت اأستخدام القر
وألغراض يسورية وسياسية.
ويربد وصف هذه امجرام جبرام اإلااة امجاايية وايتبادها أكثر ةقةً يف ترصيف األفعال املرتوبة يف(شنوال) إىل
يد أسباب ،منها:
 .1تتضان جرام تنظي (ةايش) يف (شنوال) ايتداماً وادحاً يلى الفئات احملاية يف جرام اإلااة امجاايية املتاثلة
اـ(القرمية ،الدين ،املذهب ،العرق) ،يلى الرجه التالي-:
 متت يف تلك امجرام اإليتداء يلى جمارية سوانية من الوردة اإليزيديني ــ وه جزء من القرمية الوردةيةــ من قبليناصر تنظي (ةايش) الذي كان أغلبه من القرمية العراية.
 يديي الطرف املعتدي (تنظي ةايش) اتبايه للدين اإلسالم واملذهب السين والسلفية امجهاةية حتديداً ،إال أناإليزيديني من أتباع الديانة اإليزيدية(وهي ةيانة غري مساوية).
 تنطق معظ يناصر(تنظي ةايش) االلغة العراية ،وهي من أسر اللغات(السامية) ،إال أن اإليزيديني ينطقرن االلغةالوردةية ،وهي من أسر اللغات (اآلدية).
ويبدو يف استهداف قضاء (شنوال) ومسترطنيه من الوردة األيزيديني واملسيحيني والشبك اااة مرطنه واهالك هذه
األقلية القرمية والدينية والعرقية اهالكاً كلياً.
 .2تعد نية اهالك الولي أو امجزمي للوردة اإلزيديني وادحاً يف النشاطات اإلجرامية لتنظي (ةايش) ،إذ ماد هذا
التنظي شتى ياليات القتل الرحشية من جز الرؤو

االسيرف ،واحراق األسرى ،وياليات خطف األطفال وااعاة

األمهات ين أطفاهلن وأزواجهن ،واالستعباة امجنسي واإلجتاد االبشر ،وياليات احلجز وتقييد احلريات و واحلصاد
املاةي والنفسي يلى احملصردين يف جبل(شنوال) ،فإن

يون تدخل قرات البيشاركة وقرات وحدات محاية

سنجار(شنكال) ـ ـ ـ ـ وهي من المناطق المتنازعة عليها بين حكومة إقليم كوردستان العراق و الحكومة المركزية وفق المادة  140من
الدستور العراقي الدائم لسنة  ،2005تقع هذه المدينة غرب محافظة نينوى -شمال العراق على جبل (شنكال) وتبعد عن
مدينة الموصل 80كم ،2يسكنها أغلبية من اليزيديين وأقلية من التركمان والعرب ،يبلغ عدد سكانها أكثر من  84الف نسمة بحسب
أحصاء عام ( )2014ـ ـ ـ ـ وصلت ضحايا الجريمة وفق بعض التقديرات إلى حوالي  5000 -2000شخصاً ،ولم يكتفي التنظيم
بقتل الضحايا وقتل الرجاال واألطفال المحتجزين بل قام بسبي الفتيات و النساء اإليزيديات وأخذهن كجواري وتم بيعهن في
أسواق الموصل والرقة والمناطق األخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم ،وقعت هذه الجريمة بعد إنسحاب قوات البيشمركة المفاجئ
من قضاء (شنكال) وضواحيه ،حيث وسع التنظيم صراعه إلى داخل إقليم كردستان في شمال العراق عندها ،هجر بعدها سكان
المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه وبقوا هناك عدة أسابيع ومات العديد منهم من الجوع والمرض إلى أن قامت قوات وحدات
حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني وقوات البيشمركة وبدعم دولي من التحالف الدولي من إنقاذ بقية اإليزيديين
ظر :ڕيبوار ڕەمهزان بارزانی ،کڕین و
الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق أكثر أماناً ،للمزيد عن وقائع هذه الجريمة ُين َ
فرۆشتنی ئافرەتان ــ جینۆسایدی کوردانی ئێزدی ،ط ،1مؤسسة جمال عرفان الثقافي ،السليمانية ،٢٠١٥ ،ص.١٩٤
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الشعب الورةي وحزب العاال الورةستاني وادي ةولي من التحالف الدولي إلنقاذ احملتجزين وترحيله ملناطق أكثر
أماناً لوان هالكه الولي أمراً حمترماً.
املطلب الثاني
التعريف ااحملواة امجنامية الدولية()International Criminal Court
سيت التعريف ااحملواة امجنامية الدولية من خالل احملاود التالية:
أوالً /تعريف احملواة امجنامية الدولية(:)International Criminal Court
تعرف احملواة امجنامية الدولية اأنها هئية قضامية جنامية ةاماة مستقلة اوجدها اجملتاع الدولي ملقادا مرتوه
اشد امجرام جسامة مبقتضى القانرن الدولي اي جرام االااة امجاايية وامجرام االخرى دد االنسانسية وجرام
احلرب ،وهي موالة للاحاك الرطنية غري القاةد أو غري الراغبة يف مقادا مرتوه مثل هذه امجرام السااقة الذكر(.)1
ثانياً /تأسيس احملواة:
أنشات احملواة امجنامية الدولية خادج منظرمة األم املتحد ومبرجب معاهد ةولية ،فقد تاسست يف
( )1998/7/17يندما تبنى املؤمتر الدالرماسى قانرن دوما االساسى للاحواة ااغلبية ساحقة حيث صرتت اىل جانبه
 120ةولة ايناا

يتجاوز يدة الدول اليت صرتت دده ( )7ةول مع امتناع ( )21ةولة ين التصريت ،واوةع التصديق

السترن الالزم النشاء احملواة يف ( )2002/4/11واصبحت الرالية القضامية لقانرن دوما االساسي نافذ
يف(.)2()2002/7/1
ويف شباط  2003انتخب القضا الثاانية يشر االول للاحواة امجنامية الدولية ايناا انتخب اول نامب يام هلا يف
نيسان  .2003وقد كان سبب التاسيس هر انه يلى الرغ من انشاء اجملتاع الدولي انظاة ةولية واقلياية حلااية حقرق
االنسان يلى امتداة نصف القرن املادى إال أن ماليني البشر ظلر يقعرن دحايا لالااة امجاايية ومجرام دد االنسانية
وجرام حرب ،وااملقاال فإن معظ امجنا ادتوبرا جراماه وه يعلارن أن إحتاال تقدميه للعدالة حملاسبته يلى افعاهل
امر يواة يورن مستحيال.
وصاةق يلى النظام األساسي للاحواة حلد اآلن  147ةولة ،منها اداع ةول يراية (األدةن ،ترنس ،جيبرتي،
فلسطني) ،يلااً اأن األخريطرف مراقب والميلك حق التصريت.
ثالثاً /أهداف احملواة:
من أه اهداف احملواة امجنامية الدولية:

( )1الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية على األنترنت من خالل الرابط التالي:
 ،/https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/international-justiceتأريخ آخر زيارة.2016/6/5 :
( )2أصبحت معاهدة روما سارية المفعول بعد أن بلغ عدد الدول األطراف فيها ( )60دولة ،وفقًا للمادة ( )126من المعاهدة.
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 .1إنهاء ودةع االنتهاكات امجسياة للقانرن (الدولي اإلنساني)( حيذف اإلنساني اليت قد ترتوب مستقبال.
 .2تقرم احملواة ادود احملرك للاديني العامني الرطنيني الذين يتحالرن املسؤولية االولية ين تقدي املسؤولني ين امجرام
اىل العدالة حتى يباشر هؤالء مسؤوالياته .
 .3ترفر للضحايا ويامالته الفرصة لتحقيق العدالة وكشف احلقيقة والبدء يف يالية املصاحلة وحتقيق السل واألمن.
 .4ودع حد لظاهر اإلفالت من العقراة ومالحقة اجملرمني.
 .5ترسيخ قي حقرق اإلنسان.
دااعاً /يالقة احملواة امجنامية الدولية ااحملاك الرطنية:
ستظل للاحاك الرطنية يلى الدوام والية يلى مثل هذه امجرام  ،فباقتضى مبدا التوامل ستباشر احملواة
امجنامية الدولية اجراءاتها فقط يندما ال تورن احملاك الرطنية قاةد يلى القيام ااملقادا اوغري داغبة يف ذلك ( مثل
اصحاب املناصب العليا) ،أو أن نظامها امجنامى الداخلى قد انهاد نتيجة صراع ةاخلى.
خامساً /والية احملواة ملقادا االفراة ومبدا املسؤولية امجنامية الفرةية :
متلك احملواة الرالية القضامية ملقادا االفراة يف احلاالت التالية:
 .1يندما تورن امجرام قد ادتوبت دان أدادى ةولة صاةقت يلى قانرن دوما األساسى.
 .2يندما تورن امجرام قد ادتوبت من قبل مراطين ةولة صاةقت يلى قانرن دوما الساسي.
 .3يندما تورن الدولة اليت

تصاةق يلى قانرن دوما األساسى قد أصددت إيالنا تقبل مبرجبه الرالية القضامية

للاحواة يلى امجرمية.
 .4يندما يهدة امجرمية السل واالمن الدوليني او شولت خرقا يليه ويورن جملس االمن الدولي قد قام اتحريل هذه
احلاالت اىل احملواة.
 .5يندما تورن امجرام قد ادتوبت يف ودع يهدة السل واالمن الدولني او شولت خرقا هلاا ويورن جملس االمن الدولي قد
قام اتحريل هذه احلاالت اىل احملواة وفقا للفصل السااع من ميثاق االم املتحد .
ساةساً /كيفية النظر يف القضايا اليت تترالها احملواة:
تباشر احملواة النظر يف القضايا اطرقٍ ثالث وذلك وفقاً للااة الثالثة يشر من نظامها األساسي :
أوالً /ميون للنامب العام للاحواة ان يباشر حتقيقا يف حالة ما ادتوبت فيها جرمية او اكثر ااالستناة اىل معلرمات
ودةت من اى مصدد كان مبا يف ذلك الضحية ولون فقط اذا كانت للاحواة والية يلى امجرمية ويلى الفرة املعنيني.
ثانياً /جيرز للدول التى صاةقت يلى قانرن دوما االساسى الطلب من النامب العام التحقيق يف حالة ادتوبت فيها
جرمية واحد او اكثر من امجرام التى تشالها وال يتها ولون فقط اذا كانت احملواة تتاتع االرالية القضامية يليها.
ثالثاً /ميون جمللس االمن الدولي الطلب من النامب العام التحقيق يف حالة ادتوبت فيها جرمية واحد او اكثر من
امجرام التى تشالها واليتها وسيورن للاحواة يف حال حتريل احلالة اىل النامب العام من جانب جملس االمن الدولي والية
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تصدق يلى قانرن دوما االساسى او ادتوبت من

قبل احد ليس من مراطنى مثل هذه الدولة(.)1
ومع ذلك قد يتباةد إىل االذهان السؤال ين ،هل أن اإلحالة من جملس األمن هي من دان التـدااري الـرادة يف الفصـل
السااع من امليثاق؟
ولإلجااة يلى ذلك يقتضي انا الرجرع إىل امليثاق ذاته للبحث ينه حيث جند أن هذا األخـري قـد مـنح جملـس األمـن
سلطات واسعة ومتعدة حيث ترتواح من التدااري املؤقتة وتدااري غري قاعية وصرالً إىل تدااري القاع أو القـر ( ،)2فالاـد مـن
معرفة األسا الذي تقرم يليه اإلحالة من جملس األمن إذا نرى فيه أن من غري املاون تصرد اإلحالة من دان تدااري القاع او
القر ألنها التشتال يلى ينصر القر املسلحة وكذلك فهي التعـد مـن التـدااري املؤقتـة(،)3ألنـه لـالف هـدف احملواـة يف
معاقبة مرتوه أشد امجرام خطرد وحتقيق العدالة الدولية املنشرة أما االنسبة لتدااري املنع (الغري القاعية)اليت أشادت
إليها املاة ()41من امليثاق ،يرى اعض الفقه أنها تنددج-أي اإلحالـة -دـان هـذه التـدااري الـيت ميتلوهـا اجمللـس مبرجـب
الفصل السااع ،ويذهب الدكترد(امحد يبد الظاهر) إىل أشرتاط أن تورن قـرادات اإلحالـة الصـاةد يـن اجمللـس اعيـد كـل
البعد ين اإليتبادات السياسية ال وجيب أن تستند هذه القرادات إىل إيتبادات العدالة امجنامية(.)4
وحنن نرى أن وجهة النظر األخري هي حمل إحرتام وتقدير ملا تبديه من أسباب وجيهة لون حتقيق ذلك هر درب مـن
اخليال وصعب حتقيقه ماةام أن جملس األمن هر جهاز سياسي فسـرف توـرن الصـبغة الـيت تسـرة هـذه القـرادات هـي صـبغة
سياسية أو تغلب يليها الصفة السياسية أكثر من الصفة القانرنية ،وهـذا مـا قـد جيـايف العدالـة املنشـرة  ،وهـر مـا يؤكـد
أزةواجية مرقف جملس األمن حيال األحداث الدولية (تدخله ااإلحالة يف قضييت السرةان وليبيا) وتقايسه حيـال جـرام
أخرى منها جرام ةايش يف العراق وسرديا والسياا ما ادتوبـت يف (شـنوال) مـن قتـل وتهجـري وحتـرش وإغتصـاب واحتجـاز
النساء والفتيا كسبايا وغنام حرب.
ويلى أي حال فأن سلطة جملس األمن ااإلحالة إىل احملواة مقيد اقيرة وادة يف النظام األساسي وكذلك يف القرايد
الرادة يف امليثاق وهذا ما ميون استخالصه داناً وإن

ينًصْ يليه صراحةً يف النظام األساسي وأي خمالفة هلذه القرايد

جيعل من قراد اإلحالة يردة للاراجعة من قبل املديي العـام للاحواـة ـا قـد يعرقـل يف البـدء اسـري إجـراءات الـديرى
أوفشلها أيضا .
سااعاً /اختصاصات احملواة:
ختتص احملواة امجنامية الدولية مبتااعة األفراة املتهاني وفقاً للااة اخلامسة من نظامها األساسي مبا يلي:

( )1تنص المادة ( ) 13من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه " :للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق
بجريمة مشار إليها في الما دة ( )5وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية ( .... -:ب) إذا أحال مجلس األمن ،
متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  ،حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد
ارتكبت."....
( )2د .محمد سعيد الدقاق ،األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ،منشأة المعارف ،االسكندرية  ،بدون سنة طبع ،ص 19ومابعدها.
( )3المادة( )40من ميثاق االمم المتحدة.
( )4د .احمد عبد الظاهر ،مصدر سابق ،ص.13
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 .1جرام اإلااة امجاايية :وتعين حسب تعريف ميثاق دوما ،القتل أو التسبب اأذى شديد اغرض إهالك مجاية قرمية أو
إثنية أو يرقية أو ةينية إهالكا كليا أو جزميا.
 .2جرام دد اإلنسانية :وهي أي فعل من األفعال احملظرد املنصرص يليها يف نظام دوما ،إذا ادتوب اشول منظ و نهج
دد جمارية من السوان املدنيني ،مثل القتل العاد واإلااة واالغتصاب واإلاعاة والنقل القسري والتفرقة العنصرية
واالسرتقاق.
 .3جرام احلرب :وتعين كل اخلروقات املرتوبة حبق إتفاقيات جنيف لسنة  ،1949وانتهاك قرانني احلرب يف نزاع
مسلح ةولي أو ةاخلي.
 .4كذلك تنظر يف جرام العدوان االرغ من حتديد مضارنها؛ اىل جانب انها ميون أن تنظر اقضايا أشخاص متهاني
اادتواب هذه امجرام مباشر  ،أو آخرين لديه مسؤولية غري مباشر فيها ،كاملسؤولية ين اإليداة أو التخطيط ،أو
مسؤولية التغطية ينها ،أو مسؤولية التشجيع يليها.
واحملواة ال تستطيع مالحقة قضية اال اذا كانت ةولة املته أو الدولة التى أدتوبت امجرمية فيها طرفاً يف
املعاهد  ،كاا الجيرز إجباد ةولة ما غري مرافقة يلى نظام دوما يلى قبرل القضاء امجنامى الدولي إال اقراد إلزامى جمللس
االمن(.)1
ثامناً /هيولية احملواة :تتورن احملواة امجنامية الدولية من:
 .1دماسة تتولف االتداري العام للاحواة :وتض ثالثة قضا ينتخبرن من هيئتها القضامية لرالية من ثالث سنرات.
 .2شعبة قضامية :وتتورن من  18قاديا متخصصا يف القانرن امجنامي واملسطر امجنامية والقانرن الدولي.
 .3موتب للاديي العام :ولتص االتحقيق يف االتهامات اامجرام اليت تدخل يف إختصاص احملواة ،ويبحث ين الدالمل
والرثامق ويفحصها ث يعردها يلى احملواة،املديي العام للاحواة هر (فاتر انسرةا) حالياً ،وسااقا كان احملامي
األدجنتيين (لريس مردينر اوكامبر).
 .4قس السجل :ويتااع كل األمرد اإلةادية غري القضامية ،وينتخب املسؤول ينه من قبل قضا احملواة لرالية متتد سس
سنرات.
تاسعاً /يالقة احملواة مبجلس األمن:
يورن جمللس األمن جمرة صالحيتني:
األول :له حق تقدي حالة اىل احملواة مثله مثل أي ةولة أخرى منضاة لالتفاقية يلى ان تورن هذه احلالة دد أشخاص
معنيني أو ظروف خاصة ولون يوتفي ااإلشاد اىل حالة ما ،أو ما قد حيدث يف أي منطقة .
الثانية :جمللس األمن أن يطلب إدجاء نظر ةيرى ما إذا كان جملس األمن ينظر يف مردرع يعترب خمأل االسالم واألمن
الدوليني مبرجب الفصل السااع من ميثاق هيئة األم الذي يعطي للاجلس هذه الصالحية  ،وذلك ملا ودة ااملاة الثالثة من
هذا النظام(.)1
( )1د .عال عزت عبد المحسن ،مصدر سابق ،ص .16
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واالرجرع إىل النظام األساسي للاحواة  :املراة ( )18 ،16،13فإن من حق هذا اجمللس ان حييل أي قضية يرى
انها تدخل يف اختصاص احملواة  ،كاا انه ال جيرز البدء أو املضي يف التحقيق أو احملاكاة اناءً يلى طلب اجمللس اقراد
يصدد ينه وجيرز جتديد هذا الطلب وهذا قيد يلى يال احملواة ميونه احلد من يالها وجعلها يردة لتدخل اجمللس
واألخذ اااليتبادات واملصاحل السياسية(.)2
وان النص الرادة يف الفصل السااع من امليثاق حيرتم اختصاصات جملس األمن كاا انه ال يعترب تدخالً يف جمريات
العدالة ،حيث ان هذه الصالحية مقرونة اشرط اختاذ جملس األمن قرادا مسبقاً يف هذا الصدة ،ث ترجيه الطلب إىل
املديي العام لدى احملواة امجنامية العليا مبباشر التحقيق يف القضية.
وفياا يتعلق جبرام تنظي ةايش فهناك أكثر من قراد صاةد من جملس األمن ايترب مبرجبه النشاطات اإلدهااية
هلذا التنظي تهديداً وادحاً يلى السل واألمن الدوليني( ،)3كقراد جملس األمن الدولي الذي اصددته يف جلسته 7495
املعقرة يف  /29مترز 2015 /وايترب مبرجبه تنظي الدولة اإلسالمية ومجايات ترتبط اتنظي القايد تهديدا
يامليا وغري مسبرق للسالم واألمن الدوليني  ،وةيا اجمللس العراق وكل الدول األيضاء يف األم املتحد إىل توثيف
جهرةها ملنع مراطنيها من االلتحاق االتنظي وجتفيف مصاةد متريله (.)4
ومفاة هذه القرادات أن جملس األمن يتحال العبء السياسي ملثل هذه القرادات .
املبحث الثاني
ماهية اإلحالة من جملس األمن ومربدات منحها له
حدةت املاة ( )13من النظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية( )5جهات تفعيل اختصاصها الذي ميلك حق إحالة
حالة إىل احملواة ملباشر اختصاصها اثالث جهات:

( )1د .احمد عبد الظاهر ،سلطة مجلس األمن في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،مجلة السياسة الدولية ،المجلد(،)44
العدد( ،)176السنة( ،)45مؤسسة االهرام ،القاهرة ،2009 ،ص.18
( )2د .براء منذر كمال عبد اللطيف ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،ط ،1دار الحامد ،عمان ،2008 ،ص.89
( )3نذكر من الق اررات التي اصدره مجلس األمن خالل سنة 2015فقط ،والتي تؤكد فيها كون جرائم اإلرهاب تهديداً على السلم
واألمن الدوليين( :القرار المرقم  2199الصادر في /12شباط ،2015 /القرار المرقم  2249الصادر في /20تشرين الثاني/
 ،2015القرار المرقم  2254الصادر في /18كانون األول،2015 /القرار المرقم  2255الصادر في /21كانون األول.)2015 /
ُينظَرللمزيد عن هذه الق اررات  :وثائق األمم المتحدة،مجلس األمن ،المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط
التاليhttp://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml؛ وأيضاً الوثيقة المرقمة " S / RES/2233
) "(2015الصادرة في /29تموز .2015 /المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط التاليhttps://documents-dds- :
زيارة
آخر
تاريخ
،ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/236/40/PDF/N1523640.pdf?OpenElement
.2018/2/16
( )4د .هيمن عبداهلل محمد و سرور محمد احمد ،جرائم اإلرهاب وتداعياته على السلم واألمن الدوليين ـ جرائم داعش نموذجاً،
بحث غيرمنشور ،جامعة حلبجة ـ قسم القانون ،2018 ،ص.17
(  )5تنص المادة ( ) 13من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نه" :للمحكمة إن تمارس اختصاصها فيما يتعلق
بجريمة مشار إليها في المادة ( )5وفقا ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية( :ا) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي
العام وفقآ للمادة ( ) 14حالة يبدو فيها إن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت (.ب)إذا أحال مجلس األمن متصرفا بموجب
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت ( .ج) إذ
كان المدعي العام قد بدء بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقآ للمادة (.)15
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 .1الدول األطراف يف النظام.
 .2جملس األمن.
 .3املديي العام.
وفياا لص اختياد الطريق االقرب واالنسب إلحالة جمرمي تنظي ةايش اإلدهااي إىل احملواة امجنامية الدولية
ين امجرام اليت ادتوبره يف قضاء شنوال ودراحيه ،الاد من مناقشة إموانية اللجرء إىل كل جهة من امجهات املذكرد
اياله.
وفياا يتعلق اأموانية اللجرء إىل اإلختياد األول ،أي أموانية اللجرء إىل احلورمة العراقية إلحالة القضية إىل
احملواة امجنامية الدولية ،سيورن النتيجة ااستحالة األمر ،لورن العراق ليست طرفاً حلني كتااة هذه االسطريف النظام
األساسي للاحواة.
كاا أن النظام األساسي احملواة اليساح لإلةياء العام حتريك الشورى تلقامياً أو اناماً يلى طلب اخلصرم إال إذا كان
طرفاً يف النظام األساسي احملواة ،كاا اليقبل الشواوى والرثامق إال من قبل ةول األيضاء يف النظام األساسي للاحواة أو
من مراطنني ةول األيضاء يف النظام.
يليه ال يبقى أمامنا خياد يالي إال اإلحالة ين طريق جملس األمن ،فيجب توثيف امجهرة حنر التأثري يلى اجمللس
األمن وإقناع ةول األيضاء  -السياا الداماة العضرية منه  -اضرود املباةد يف القضية دااناً للحفاظ يلى السل األمن
والسل الدوليني من خالل ترصية املديي العام للاحواة اتحريك الشورى امجزامية يلى املتهاني يف القضية ااإلستناة يلى
مراة النظام وحتديداً املاة ( )11من نظام احملواة امجنامية الدولية.
وهناك من يرى درود مباةد العراق ااالنضاام للنظام األساسي للاحواة إلموان إيصال قضية جرام تنظي ةايش
اإلدهااي إىل احملواة امجنامية الدولية ،إال اننا نرى يف هذا الرأي يدم الدقة ،إذ أن العراق حتى ولر اصبح طرفاً يف النظام
األساسي للاحواة الميلك حق ترجيه الدير للاديي العام مبباشر التحقيق يف قضية تسبق اإلنضاام ،فالدول اليت تنض
للنظام األساسي للاحواة اعد ادء نفاذه التسري يليها اختصاص احملواة االنسبة للجرام اليت تسبق تاديخ اإلنضاام ،ألن
نفاذ النظام االنسبة هلذه الدولة تبدأ من تأديخ يضريتها يف النظام األساسي للاحواة ،وذلك وفق الفقر ( )2من املاة
( )11من النظام األساسي للاحواة.
وهذا يعترب تطبيقاً للابدأ العام السامد يف القانرن امجنامي ،وهرسريان القايد القانرنية اأثر فردي ومباشر ،إال
إذا طلب العراق صراحةً اعد إنضاامها للنظام األساسي للاحواة ادسة احملواة اختصاصها فياا يتعلق اامجرمية قيد
البحث واملرتوبة قبل نفاذ النظام االنسبة للعراق كطرف وقبرل العراق أيضا التعاون مع احملواة ةون تأخري أو استثناء
للنظر يف القضية اأثر دجعي.
وهذا األمر صعب جداً يف الرقت الراهن ،نظراً هليانة النزيات القرمية والطامفية يلى العراق ،وترتر العالقات اني
السلطة احلاكاة ومورنات الشعب العراقي  -السياا املورن الوردةي الذي يعترب اإليزيديني جزماً منه ،-حيث يصعب تصرد
حرص احلورمة االحتاةية يلى اسرتةاة حقرقه املسلراة.
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فلر أداةت الدول األيضاء يف اجمللس األمن انصاف دحايا ةايش ودة االيتباد هل  ،من املاون ترصية اإلةياء العام
للاحاة مبباشر التحقيق وقبرل الشواوى يف هذه القضية والسياا أن ما مادسه ةايش يف العراق وسرديا يشول خطراً حقيقياً
يلى االسل واألمن الدوليني(.)1
وهناك سبل آخر لتحريك الديرى حبق ما إدتوبه ةايش يف (شنوال) ،كالقبض يلى قياةي من ةايش ،شرط ان يورن
من ديايا احدى الدول األطراف يف احملواة وتقدميه مع ملف قانرني كامل للاديي العام ،ويصعب تصرد هذه الفور من
الناحية العالية أيضاً ،ألن معظ الدول تلجأ إىل سحب امجنسية من املراطن املنتاي لتنظي ةايش وانتهاء دااطة املراطنة
معه اقانرن ،وذلك لتجنب اآلثاد السياسية واالقتصاةية املخزية املرتتبة يلى قيام تلك الرااطة ،كاا للاجلس احلق يف
تشويل حمواة خاصة جبرام ةايش يف املوان الذي يراه مناسباً خادج حمواة امجناميات الدولية يف الهاي.
ومن اني امجهات املذكرد  ،واعد اآلخذ الردع القام يف العراق انظـر اإليتبـاد نـرى اـان اخليـاد األموـن يف الرقـت
احلالي هر جملس األمن ،حيث قد منحته النظام األساسي للاحواة حق اإلحالة يلى احملواة( )2يف املاة (/13ب) من نظامها
األساسي( ،)3ولر أن هذا األمر قد أثاد جدالً حاةاً خرفاً من جملس األمن ،كجهاز سياسي ،قد يسـعى لتحقيـق مـأدب وأغـراض
سياسية تبغي حصرهلا الدول األيضاء فيه واالتحديد الدول ةاماة العضرية ،وهذا ما سرف نردحه يف مطلبني؛ يهـت األول
مبفهرم اإلحالة جمللس األمن ،ويبحث الثاني يف مربدات منح هذه السلطة جمللس األمن.
املطلب األول
مفهرم احالةحالة من جملس االمن
أوالً /مفهرم اإلحالة لغةً
فاإلحالة لغةً أصلها :حرل حيرل حرالً ،أما أحال فهي حييل أحالة الشيء حـرل العاـل إليـه أي أنـاط اـه القضـية أو
العال اها( ،)4لون هل اإلحالة هي إةياء من قبل جملس األمن أي مبعنى آخر هل مياد جملس األمن وظيفـة االةيـاء العـام
أمام احملواة أم أن هذه املهاة منرطة جبهة حمدة حصراً مباادسة هذا العال أال وهي مديي يام احملواـة( ،)5واـالرجرع إىل
النظام األساسي للاحواة جند أن هذا األخري قد خال من ذكر تعريف لإلحالة يف نصرصـه وهـذا يتطلـب منـا البحـث يف هـذه
املسألة من امجانب الفقهي اوالً والعال االتفاقي من جانب ثانٍ وهذا ما سرف نردحه فيااً يأتي:
ثانياً /مفهرم اإلحالة إصطالحاً
( )1نذكر من الق اررات التي اصدره مجلس األمن خالل سنة 2015فقط ،والتي تؤكد فيها كون جرائم داعش تهديداً على السلم
واألمن الدوليين( :القرار المرقم  2199الصادر في /12شباط ،2015 /القرار المرقم  2249الصادر في /20تشرين الثاني/
 ،2015القرار المرقم  2254الصادر في /18كانون األول،2015 /القرار المرقم  2255الصادر في /21كانون األول.)2015 /
ظرللمزيد عن هذه الق اررات  :وثائق األمم المتحدة ،مجلس األمن ،المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط
ُين َ
التالي:
 ،http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtmlتاريخ آخر زيارة .2018/1/1
( )2هذا بخالف الوضع في المحكمة الجنائية العسكرية لنورنبرغ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقاً حيث حصرت هذه
ظر:
السلطة بجهاز االدعاء العام بعكس النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حدد أكثر من جهة .لمزيد من التفاصيل ُين َ
علي ضياء حسين الشمري ،القضاء الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بابل ،2001،ص.69
( )3المادة (/13ب) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
( )4المعجم العربي األساسي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والنشر ،دار الروس ،بال مكان طبع ،1989 ،ص.366
(  )5األزهر العبيدي ،حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2010 ،
ص.45
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إختلف الفقه يف حتديد معنى اإلحالة ،فهناك من يرى اأن املقصرة منها هر النص الفعلي العام الذي يعتقد مبرجبـه
إن جرمية قد أدتوبت وهي من امجرام املنصرص يليها يف املاة ( )5من النظام األساسي للاحواة( ،)1ويرى جانبٍ آخر اـأن
اإلحالة جمرة نزاع اني جمارية أو أفراة أو وحد يسورية أو حدث معني وليس اتهام شخصي حمدة(.)2
يف حني يذهب دأي آخر إىل نفس املرقف السااق معترباً إن املقصرة من اإلحالة هر نـزاع يثـرد الشـك فيـه حـرل وقـرع
جرمية من يدمها( ،)3ويذهب دأي مفسراً املاة (/13ب) سالفة الذكر اأن املقصرة ااإلحالة هي جمرة لفـت انتبـاه احملواـة
إىل ودع حمدة ةون أن تصل أو ترتقي إىل االةياء القانرني ألن هذا األخري ايـد مـديي يـام احملواـة اـل هـي جمـرة إةيـاء
سياسي -حسب وجهة نظر أصحاب هذا االجتاه( -)4فهي جمرة إجراء شولي يت من خالله إاالغ املديي العام املسـئرل املخـتص
ينها لوي يقرم افحص هذا البالغ وتقدير جدية ذلك إلختاذ الالزم(.)5
وهناك من يرى اأن قراد اإلحالة الصاةد ين جملس األمن لتلف ين التشريعات الرطنية حيث أنه مبين يلى الشـك
أو الريبة حرل مسألة أو حالة يبدو أنها جرمية لدى جملس األمن تدخل دان االختصاص املردريي للاحواة ةون أن ترتقي
إىل ةدجة اتهام أشخاص اذواته ال هي جمرة لفت انتباه مديي يام احملواة لوي يتخذ اإلجراء الالزم حيال هذه احلالة (.)6
والرأي الراجح أن اإلحالة هي جمرة إلتاا أوطلب من جملس األمن للاحواة االتدخل والتحقيق حـرل هـذه احلالـة
اليت يشك معها ارقرع جرمية ةاخلة ااختصاص احملواة(.)7
وحنن نتفق مع ماذهب إليه الرأي السااق يف حتديد املقصرة من اإلحالة ،وذلـك الن امجهـة املختصـة اـالتحري يـن
امجرام واالةياء أمام احملواة هر املديي العام وليس جملس األمن وهذا مـا أشـادت إليـه املـاة ( )15مـن النظـام األساسـي
للاحواة( ،)8هذا من جانب ومن جانب آخر إن ماودة يف املاة (/13ب) اولاة (يبدو)التعين معنى القطع وامجزم اـل تشـويك
يف حدوث األمر ،فقراد اإلحالة الصاةد ين اجمللس الجيرم أشخاص اذاته وال جيزم ارقرع جرمية إمنا هر جمـرة الشـك يف
وقرع جرمية ا يرتك للاديي العام التحري ين تلك احلالة وهذا ما نصت يليه املاة ( )53من النظام األساسـي للاحواـة
لوي يشرع ااختاذ الالزم وتقدير جدية ترفر األسباب الوافية للسري االديرى أم ال.
وقد أكدت ذلك املاادسة العالية للاجلس يف جمال القضاء الدولي اقراده دق ) ) S/RES/1593(2005الصاةد
يف  /31آذاد 2005 /الذي جاء فيه  -1يقرد إحالة الردع القام يف ةاد فرد منذ  1مترز /يرليه 2002اىل املديي العام
للاحواة امجنامية الدولية وكذلك القراد دق ) ) S/RES/1973(2011الصاةد يف  /17آذاد  2011خبصرص ليبيا،
( )1د .محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ـ مدخل لدراسة احكام وآليات االنقاذ الوطني للنظام األساسي ،ط ،1دار
الشروق ،القاهرة ،2004 ،ص.45
( )2د .سعيد سالم جويلي ،تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ،ص.222
( )3د .احمد عبد الظاهر ،مصدر سابق ،ص.12
( )4د .حازم محمد عتلم ،نظم االدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ،المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية
مشروع قانون نموذجي ،اعداد شريف عتلم ،ط ،4بالمكان طبع ،2006 ،ص.170-169
( )5د .علي جميل حرب ،القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية ،ط ،1دار المنهل ،بيروت ،2010 ،ص.508
( )6د .براء منذر كمال عبد اللطيف ،مصدر سابق ،ص.137
( )7األزهر العبيدي ،مصدر سابق ،ص.49-48
( )8تنص المادة ( )1/15من النظام األساسي للمحكمة على أنه" :للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس
المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.".
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فنصت ةيباجته يلى أنه :وإذ يشري إىل قراده إحالة الردع القام يف امجااهرييـة العرايـة الليبيـة منـذ /15شـباط
 2011/إىل املديي العام للاحواة امجنامية الدولية ،وإذ يشدة يلى درود . ...
ومن ث أن اإلحالة هي جمرة لفت انتباه احملواة حرل ودع أوحالة يعتقد اأنه يشك ين وقـرع جرميـة ختـتص اهـا
احملواة ،فهي الجتزم اشول قاطع ارقرع جرمية ال هي جمرة شبهة حـرل ذلـك وهـذا لـالف مفهـرم اإلحالـة املرجـرة يف
القرانني الداخلية اليت حتيل شخص أو يد أشخاص إىل احملاك امجزامية ين جرام أدتوبت فعالً و تترفر أةلة كافية يلى أن
هل يالقة اهذه امجرام ( ،)1وهذا ماال يترافر يف اإلحالة الصاةد ين جملس األمن.
املطلب الثاني
مربدات منح جملس األمن حق اإلحالة
واعد أن استعردنا امجدل الذي ةاد حرل اإلحالة من قبل اجمللس اني مؤيد ومعادض نتسأل هنا يـن الـدوافع واالسـس
القانرنية اليت ادتوز يليها وادعي النظام األساسي ؟
أن االجااة يلى ذلك تتأتى من يد مربدات منها :
أوالً /كان الردع السامد منذ نشرء منظاة األم املتحد هر أنشاء حماك ةولية جنامية حملاكاـة جمرمـي احلـرب مـن
قبل جملس األمن-كاحواة يرغسالفيا السااقة وداواندا )2(-ومنه ال ميون إنواد ةود جملس األمن يف ذلك.
ثانياً /جمللس األمن سلطات واسعة نرحة له مبرجب امليثاق ميون االسـتفاة منهـا لتفعيـل اختصـاص احملواـة(،)3
وهذا ما مينح احملواة هيبة واحرتام أكثر من خالل قرادته امللزمة وفق الفصل السـااع( ،)4وكـذلك مـا يعطـي احملواـة صـفة
ياملية و قر أكثر ،ويظهر لنا ذلك جلياً من خالل تفعيل اختصاص احملواة من قبل اجمللس ألنها تلزم الـدول اإلطـراف وغـري
اإلطراف يف النظام األساسي وهذا ما أكده مي ثاق األم املتحد فياا لـص قرادتـه الصـاةد خبصـرص حفـو السـل واألمـن
الدوليني( ،)5من ث ترسيع اختصاص احملواة لياتد حتى إىل الدول الغري أطراف يف النظام األساسي  ,واإلحالة اهذا الرصف
األخري هي خروج ين قايد الردامية أو القبرل املسبق اليت يقرم يليها القانرن الدولي ومن ثـ متـنح احملواـة اختصـاص
شبه ياملي وإجبادي.
ثالثاً /منح جملس األمن ةود يف حتريك اختصاص احملواة من شأنه أن حيد من أي تعادض حمتال الرقرع اني احملواـة
واجمللس وغياب العالقة اينهاا يؤةي إىل تعامل خمتلف االنسبة لقضـية معينـة وذلـك اسـبب اخـتالف طبيعـة أحـدهاا يـن

( )1المادة ( )134من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ()23لسنة 1971المعدل; عبد األمير العكيلي ود .سليم
ابراهيم حربة ،أصول المحاكمات الجزائية ،ط ،1المكتبة القانونية ،بغداد ،2008 ،ص.163
( )2د .احمد عبد الظاهر ،مصدر سابق ،ص.9
(  )3د .مدوس فالح الرشيدي ،آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا ألتفاق روما لعام ،1998مجلة
الحقوق الكويتية ،جامعة الكويت ،العدد( ،)2السنة(  ،2003 ،)27ص.19
( )4د .علي يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،ط ،1دارالثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.125
( )5تنص المادة( ) 25من ميثاق األمم المتجدة على أنه" :يتعهد اعضاء االمم المتحدة بقبول وتنفيذ قرارمجلس االمن وفقا لهذا
الميثاق"والمادة ( )103منه ايضا"وفقا لمقتضيات هذا الميثاق والتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اتفاق دولي اخر تكون
االفضلية اللتزاماتهم بهذا الميثاق".
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األخر-فاجمللس ذو طبيعة سياسية يف حني احملواة جهة قضامية -واالتحديد فياا إذا كانـت القضـية تتعلـق االسـل واألمـن
الدوليني(.)1
دااعاً /أن مسئرلية جملس األمن األساسية هي حفو السل واألمن الـدوليني مبرجـب امليثـاق ،لرلـه صـالحية أنشـاء
حماك ةولية خاصة كأحدى التدااري حلفو السل واألمن الـدولي وأن

يـنص يلـى ذلـك صـراحة يف امليثـاق إال أنـه ميوـن

استخالص ذلك داناً( ،)2وهذا ما أثبته التطبيق العالي جمللس األمن يف ذلك(.)3
فان ااب أوىل جيب منح جملس األمن حـق إحالـة حـاالت أو مراقـف اثلـة يلـى احملواـة( ،)4لـدودها االجيـااي يف
القضاء الدولي امجنامي( ،)5فضال ين ايتباده كحل اديل ين احملاك اخلاصة( ،)6ومن ث التقليل من النفقات الالزمة إلنشاء
هذه احملاك كاصاديف املقر ومصاديف مرظفي وقضا هذه احملاك وغريها من النفقات املؤقتة(.)7
ولون مع ذلك يطرح سؤال هل إن منح حق اإلحالة للاجلس يلى احملواة سيانع األخري من انشـاء حمـاك خاصـة يلـى
شاكلة حمواة يرغسالفيا السااقة ودواندا أم ال؟.
ا جند معه إن منح جملس األمن هذا احلق مبرجب النظام األساسي ال يعين حرمانـه مـن إنشـاء مثـل هـذه احملـاك
اخلاصة لعدم وجرة مانع قانرني مينعه من تشويل هذه احملاك هذا ااإلدافة إىل إن األسا الـذي يسـتند إليـه يف إنشـاء
هذه احملاك هر امليثاق واالتحديد يف الفصل السااع منه الذي مينحه صالحيات واسعة من دانها إنشاء حماك ةولية خاصة
والقرل خالف ذلك يتطلب تعديل امليثاق ،وال ميلك النظام األساسي للاحواة القـر القانرنيـة لتعـديل امليثـاق()8يلـى حنـر
يتضان تعديل صالحيات اجمللس اتشويل مثل هذه احملاك ويلى درء ماتقدم نصل اىل نتيجة مفاةها إن اإلحالة التعد اـديل
ين تشويل حماك خاصة ال هي جمرة وسيلة للحد من أنشاء مثل هذه احملاك .
ومن خالل ماتقدم ذكره من مربدات ملنح جملس األمن حق اإلحالة وفق الفصـ ل السـااع مـن امليثـاق فـأن هـذا هـر أهـرن
الشرين أو أاسط الضردين ولون ال اد من ان تورن هذه العالقة مبنية يلى التوامل مااني الطرفني-احملواة واجمللس-لتحقيق
األهداف املشرتكة اينهاا اليت يسعى كـل منهاـا لتحقيقهـا فياـا لـص حفـو السـل واألمـن الـدوليني ومعاقبـة مـن يتسـبب
خبرقهاا وانتهاكهاا وليس الرقرع يف التعادض كي اليفلت امجنا من العقاب واملساملة.
كاا إن منح هذا احلق حيتري يلى شقني :األول اجيااي واآلخر سله فبالنسبة للجانب االجيااي أيطاء هذا احلق قد
حيد قدد اإلموان من الصدام ما اني احملواة الدولية وجملس األمن واالتحديد فياا يتعلق اإنشاء حماك ةولية خاصـة ألنـه
(  )1د .ثقل سعد العجمي ،مجلس األمن وعالقته بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مجلة الحقوق الكويتية ،جامعة
الكويت ،العدد( ،)4السنة( ،2005 ،)29ص.19
( )2د .محمود حنفي محمود ،جرائم الحرب امام القضاء الجنائي الدولي  ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.97
( )3د .محفوظ سيد عبد الحميد محمد ،دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا (السابقة)في تطوير القانون الدولي االنساني ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2009 ،ص 96ومابعدها.
( )4د .علي يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،مصدر سابق ،ص.125
( )5د .عبد الحميد محمد عبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2010 ،ص.435
( )6د .علي جميل حرب ،مصدر سابق ،ص.504
( )7د .محمد سامح عمرو ،عالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2008 ،ص.30
( )8تنص المادة( )108من ميثاق األمم المتحدة على انه " :التعديالت التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء
"األمم المتحدة" إذا صدرت بمواف قة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "األمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء
مجلس األمن الدائمين ،وفقا لألوضاع الدستورية في كل دولة".
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يف الفرض األخري قد يفرغ احملواة امجنامية الدولية من حمتراها ،وان كان منح هذا احلق المينع جملس األمـن قانرنـاً مـن
أنشاء مثل هذه احملاك كاا اشرنا اليه مسبقاً ،ناهيك ين الفايلية اليت مينحها للاحواة اترسيع اختصاصها لياتد لـدول
غري إطراف يف النظام األساسي ،ا ما امجانب السله فيتاثل اان منح هذه السلطة قد يـؤثر يلـى حيـاة احملواـة السـياا وان
جملس األمن هر جهاز سياسي قد يستغل ذلك لتحديد أهداف ومصاحل سياسـية حبتـة واالتحديـد مـن قبـل الـدول الداماـة
العضرية فيه ،واالتالي هذا ما قد يقرةنا للشك حرل استقاللية احملواة ومن ث خمالفة أه مبدأ تقرم يليه احملواة.
املبحث الثالث
شروط إحالة حالة من جملس االمن إىل احملواة امجنامية الدولية
لقد افصح النظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية ين الشروط الراجـب اتبايهـا مـن قبـل جملـس األمـن ينـد
اإلحالة يف املاة (/13ب) اليت تنص يلى مايلي :للاحواة ان متاد اختصاصـها فياـا يتعلـق جبرميـة مشـاد اليهـا يف
املاة ( )5وفقا ألحوام النظام األساسي يف األحرال اآلتية) :ا)(....ب)إذا أحال جملس األمن متصرفاً مبرجب الفصل السـااع
من ميثاق األم املتحد حالة إىل املديي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه امجرام قد ادتوبت .
ويتضح لنا من النص أياله أن هناك شروط مردريية وشولية يلى جملس األمن اإللتزام اها وإتبايها يند اإلحالة إىل
احملواة وهذا ما سرف نبحثه تباياً يف مطلبني :نبحث يف االول الشروط الشولية لإلحالة ،وخنصص الثاني لدداسة الشـروط
املردريية لإلحالة.
املطلب األول
الشروط الشولية لإلحالة
ينبغي لتحديد الشروط الشولية معرفة امجهة املختصة ااإلحالة وشول هذه اإلحالة وماهي اإلجراءات الالزمة لصـدود
اإلحالة إىل احملواة ويلى النحر اآلتي:
أوالً /حصرية حق اإلحالة مبجلس األمن:
لقد حدةت املاة (/13ب) من النظام األساسي للاحواة يلى وجه الدقة امجهة املختصة اإحالـة حالـة او قضـية اىل
احملواة ( ،)1اإحدى األجهز الرميسية لألم املتحد أال وهر جملس األمن الدولي-فقد مت حتديـد ذلـك حصـرا -ةون اـاقي
األجهز األخرى ( ،)2دغ إختالف اآلداء ةاخل مجنة القانرن الدولي حرل هذا املردرع(.)3
وأستفراة جملس األمن اهذه الصالحية ةون ااقي األجهـز األخـرى لألمـ املتحـد يعـد مـن احملـاذير اـالرغ مـن كـل
املربدات املذكرد يف منحه هذا احلـق سـلف ًا اسـبب املراقـف املتخـذ مـن قبلـه جتـاه القضـاء الـدولي ومبعنـى آخـر السـرااق

( )1د .علي جميل حرب ،مصدر سابق ،ص.507
( )2د .احمد عبد الظاهر ،مصدر سابق ،ص.13
( )3اختلفت اآلراء داخل لجنة القانون الدولي حيث رأى البعض انهُ يجب اعطاء هذه الصالحية إلى الجمعية العامة باعتبار أن
التمثيل فيها لكل الدول األعضاء في األمم المتحدة باإلضافة قد تكون هي الحل البديل في حال استخدام احدى الدول االعضاء
الدائمة العضوية حق النقض مما يعرقل االجراءات الالزمة .لمزيد من تفصيل د .علي جميل حرب  ،مصدر سابق ،ص-507
.508
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التادلية جمللس األمن يف العال القضامي اسبب الطبيعة السياسية هلذا األخري فهر يتخذ قرادات هلا صفة سياسـية تبتعـد
كل البعد ين الراقع القانرني هلذه امجرام واالنتهاكات(،)1فضال ين ازةواجية املعايري يف يال جملس األمن(.)2
ثانيا /شول اإلحالة :
تردح املاة (/13ب)من النظام األساسي للاحواة شول هذه اإلحالـة حيـث أكتفـت ااإلشـاد فقـط إىل أن توـرن
اإلحالة وفق أحوام الفصل السااع من ميثاق األم املتحد  ،ولون املثري للتساؤل يف هذا الردع األخري هـر لـر دجعنـا للايثـاق
املذكرد لرجدنا انه يبيح للاجلس إستصداد قرادات وترصيات فياا لص حفو األمن والسل الدوليني( ،)3مبرجب االجـراءات
املنصرص يليها يف الفصل السااع( ،)4فهل ياترى إن إحالة جملس األمن لقضايا ومراقف يلى احملواـة يأخـذ شـول القـراد أم
الترصية أم كالهاا جامز؟.
واالرغ من يارمية نص املاة (/13ب) فقد جاءت خالية من اإلشـاد فياـا يتعلـق اشـول اإلحالـة ،لوـن مـن املاوـن
أستخالص اعض املؤشرات يلى ذلك االرجرع إىل مشروع النظام األساسي للاحواة املقدم يف مؤمتر دوما ،إذ جنـده قـد تضـان
اإلشاد إىل صدود قراد من جملس األمن اهذ الشأن( ،)5كاا أن الترصيات التتاتـع اـالقر القانرنيـة امللزمـة خبـالف القـراد
املتخذ من اجمللس الذي يلزم الدول األيضاء والدول الغري األيضاء يف اعض األحيان( ،)6ما يتالم مع متطلبات العال امجنامي
وتفعيل العدالة الدولية امجنامية يقتضي صدود قراد من جملس األمن يف تلك املسألة( ،)7ومـن ثـ فـان اإلحالـة ال تـت إال
اقراد صاةد ين جملس األمن وفق اإلجراءات املنصرص يليها يف امليثاق( ،)8وهذا ما أكدته املاادسـة العاليـة جمللـس األمـن يف

(  )1د .عبد الفتاح محمد سراج ،مبد التكامل في القضاء الجنائي الدولي،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص
ص132-131؛ د .محمد ابراهيم ملتم ،الجزاءات الدولية كاسلوب الدارة االزمات ،دارالنهضة العربية ،القاهرة،2009 ،
ص244ومابعدها.
( )2تحول مجلس األمن وعلى مدى سنوات طويلة وسيلة للتحقيق السياسات والغايات الضيقة للدول األعضاء بعيداً عن المبادئ
والقيم العليا التي تضمنها الميثاق وهذا ماأكده الواقع العملي للمجلس تجاه القضية الفلسطينية وملف حقوق اإلنسان في العراق
والسورية فالق اررات التي صدرته مجلس األمن لحماية حقوق الفلسطينيين ضد اسرائيل كالقرار رقم ))S/RES/242 (1967
الصادر في  1967/11 /22والقرار رقم ) )S/RES/425 (1978الصادر في  1978/3/19أتسمت أما بالضعف أو عدم
ٍ
جانب آخر وعلى الرغم من التهديدات التي تضمنتها نشاطات تنظيم
التنفيذ الستخدام حق النقض من قبل الواليات المتحدة ،ومن
داعش اإلرهابي التي أدت إلى احتالل أجزاء كبيرة من أراضي دولتين ذات سيادة (العراق وسورية) يالحظ من موقف مجلس األمن
اتباع سياسة الكيل بمكيالين ،إذ أن مجلس األمن والدول كبرى الدائمة العضوية فيها لم يتحركوا تجاهه بموجب أحكام الفصل
السابع من ميثاق أمم المتحدة ايفائاً باإللتزامات الواردة في القرار المرقم  1373الصادر في  28سبتمبر  2017الذي اصدره
المجلس األمن كردة فعل دولي بعد أحداث  11سبتمبر .لمزيد من التفاصيل ُينظَر :ليتيم فتيحة ،مجلس االمن ضرورات االصالح
في عالم متغير ،مجلة السياسة الدولية ،المجلد( ،)42العدد( ،)168السنة( ،)43مؤسسة االهرام ،القاهرة ،2007 ،ص56؛ ()2
د .هيمن عبداهلل محمد و سرور محمد احمد ،مصدر سابق ،ص.20-19
( )3د .سعيد سالم جويلي ،مصدر سابق ،ص.221
( )4تنص المادة( )39من ميثاق األمم المتحدة على أنه" :اذا تأكد لمجلس األمن وجود تهديد للسالم أو إخالل به أو عدوان عليه
أن يوصي أو يقرر اإلجراءات التي سيتخذها"...
( )5أن أسباب هذا الغموض الذي يكترث المادة(/13ب)من النظام األساسي للمحكمة يعود إلى عامل السرعة في المصادقة
على األتفاقية باإلضافة إلى الحلول التوفيقية التي أدت إلى صياغة غير محددة وغير واضحة .االزهر لعبيدي ،مصدر سابق،
ص.64
( )6وهذا ما أكدته المادة ( )6/2والمادة()2/24من ميثاق األمم المتحدة.
( )7د .احمد ابوالوفا ،الوسيط في قانون المنظمات الدولية ،ط ،7دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص.366
( )8د .ادريس الكريني ،المحكمة الجنائية الدولية ،مجلة السياسة الدولية ،مجلد( ،)44العدد( ،)176السنة( ،)45مؤسسة االهرام ،
القاهرة ،2009 ،ص.52
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جمال القضاء الدولي امجنامي ،و نستخلص ذلك من حموايتً يرغسالفيا(السااقة) ودواندا( ،)1فقد انشأت ين طريق قرادات
صاةد ين جملس األمن ملزمة وقد جاء تأكيداً لذلك اعضاً من قرادات اإلحالة املتخذ من جملس األمن( ،)2ومـن جانـب آخـر
فأن الغاية من إيطاء جملس األمن حق اإلحالة هر تفعيل لدود احملواة ،كاا أودحنا ذلك سلفاً ،ومن غري املاوـن تصـرد ذلـك
إال إذا كانت اإلحالة يف صرد قراد صاةد ين جملس األمن وأن

تردح ذلك املاة (/13ب)من النظام األساسي للاحواة(.)3

ثالثاً/إجراءات صدود قراد اإلحالة:
يتضان النظام األساسي للاحواة آلية إصداد قراد اإلحالة إمنا اكتفي ااإلشاد فقط يف املاة (/13ب) أي أن تت
هذه اإلحالة وفق أحوام الفصل السااع ،ا يدل يلى إلزامية الرجرع إىل األحوام الرادة يف ميثاق األم املتحد اهذا الشأن
ملعرفة اإلجراءات الالزمة لصدود قراد اذلك( ،)4ا جند معه أن هذا األخري مييز مااني مسألتني يف اآللية الالزمة للتصـريت
يف جملس األمن فهي ختتلف حبسب املساملة املعرودة يليه فياا إذا كانت املساملة مردريية أم إجرامية( ،)5ومن هذا املنطلق
الاد من التفريق مااني هاتني الطامفتني( ،)6حيث يلزم لصدود القراد يف املسامل االجرامية مرافقة( )9ةول يلى األقل واغض
النظر سراء كانت هذه الدول املصرتة ةاماة العضرية أم غري ةاماة العضـرية  ،وهـذا خبـالف الردـع فياـا لركانـت املسـاملة
املعرودة يلى اجمللس مردريية  ،فهذا يتطلب مرافقة()9ةول أيضاء ايضاً يلى أن توـرن مـن دـانها الـدول اخلاـس ةاماـة
العضرية أويلى األقل يدم ايرتاض إحداها اإستخدام،حق النقض( )vitoما حيرل ةون صدود قراد اذلك( ،)7ويلى الرغ من
يدم ودع معياد لتاييز مااني املسألتني السااقتني فتحديد ذلك منرط مبجلس األمن نفسه فهر املختص اذلك(.)8
أما االنسبة لتحديد طبيعة اإلحالة ،يلى الرغ من يدم اإلشاد إىل ذلك يف صلب النظام األساسي للاحواة ،إال أنها
تعد من املسامل املردريية ،يستلزم لصدودها مرافقـة( ) 9ةول مـن اينهـا الـدول اخلاـس ةاماـة العضـرية أو يـدم ايـرتاض
أحداها يلى صدودها ،وخمالفة ذلك القيد يبيح ملديي يام احملواة مراجعـة اإلحالـة والبحـث يـن مـدى مطااقهـا لالحوـام
الرادة يف امليثاق( ،)9وهذا ما ساد يليه العال الدولي وما تأكد االقراد الصاةد ين جملس األمن ( )2005/1593املتعلـق
اإحالة الردع يف (ةاد فرد) حيث أمتنعت الراليات املتحد ين التصريت لون ذلك

حيـرل ةون صـدود القـراد وهـذا مايـدل

( )1ايمن عبد العزيز محمد سالمة ،المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة االبادة الجماعية ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
االسكندرية ،2005،ص ص.155- 153
(ُ )2ينظَر :قرار مجلس األمن( /)2005/1/1593دارفور؛ قرار مجلس األمن ( /)2011/1973ليبيا.
( )3د .ثقل سعد العجمي ،مصدر سابق ،ص.22
( )4فيدا نجيب حمد ،المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2006 ،ص104؛
د .محمد حنفي محمود ،مصدر سابق ،ص.95
( )5المادة ( )27من ميثاق االمم المتحدة.
( )6د .عبد الكريم علوان خضير ،الوسيط في القانون الدولي العام،ك ،4ط ،1الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،2002 ،ص116ومابعدها.
( )7قد أثار اعطاء هذا الحق لبعض الدول جدالَ كبي اًر النه يعد اخالل لمبدأ المساواة الذي قامت عليه األمم المتحدة كما يخل
أو يمنع أي قرار حيث طالبت بالغاءه أو الحد من استخدامه في حين طالب اخرون بوضع ضوابط في استخدامه .لمزيد من
التفصيل ُينظَر :د .احمد ابو الوفا ،مصدر سابق ،ص351ومابعدها.
( )8د .علي يوسف الشكري ،المنظمات الدولية ،ط ،1المكتبة الحيدرية ،بدون مكان طبع  ،2008 ،ص ص.126-125
( )9د .مدوس فالح الرشيدي ،مصدر سابق ،ص.25
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يلى نشرء قايد يرفية مفاةها أن امتناع احدى الدول الداماة العضـرية( ،)1المينـع مـن صـدود قـراد اإلحالـة يف املسـامل
املردريية متى ماترفرت االغلبية املطلراة لصدوده(.)2
املطلب الثاني
الشروط املردريية لإلحالة
ال يوفي لصدود قراد ااإلحالة من جملس األمن يلى احملواـة اكتاـال الشـروط الشـولية الالزمـة اـل ال اـد مـن تـرفر
درااط أخرى مردريية قد أشاد هلا النظام األساسي للاحواة وهذا ما سرف نردحه يلى النحر األتي:
أوالً /أن تورن اإلحالة ين جرمية ختتص انظرها احملواة:
يلى جملس األمن يند إختاذه قراد ااإلحالة يلـى احملواـة امجناميـة الدوليـة األخـذ اعـني األيتبـاد أن توـرن هـذه
امجرمية من دان اإلختصاص النريي للاحواة(،)3وهذه امجرام وادة يلى سبيل احلصر يف املاة ( )5من النظـام األساسـي
للاحواة وهي جرام اإلااة امجاايية،جرام احلرب،جرام دد اإلنسانية،جرمية العدوان ،فال جمال إلةخـال أي جرميـة
أخرى غري تلك امجرام املذكرد حتى وأن كانت يلى ةدجة مـن امجسـامة ألن أختصـاص احملواـة حصـراً اتلـك امجـرام فقـط
ويليه فأن قراد اإلحالة اغري هذه امجرام غري صحيح وغري ملزم للاحواة(.)4
ومبا أن ماجرى يف (شنوال)( )5حبق الوردة األيزيدين( )6الديب يف كرنه جرام اإلااة امجاايية( )7الالتي تدخلن يف
صلب اإلختصاص املردريي للاحواة امجنامية الدولية  ،وهناك أكثر من قرادات صاةد من جملـس األمـن القادـية اـاحتراء
جرام ةايش يف كل من يراق وسرديا يلى تهديد وادح وغري مسبق للس واألمـن الـدوليني( ،)8حيـق جمللـس األمـن أن يصـدد
قراداً اإحالة تلك امجرام إىل احملواة امجنامية الدولية ين طريق جهاز اإلةياء العام يف هذه احملواة.
( )1ليتيم فتيحة ،مصدر سابق،ص.55
( )2د .عبد الكريم علوان خضير ،مصدر سابق ،ص.112-111
( )3فيدا نجيب حمد ،مصدر سابق ،ص104؛ د .ادريس الكرين  ،مصدر سابق ،ص.55
( )4د .ثقل سعد العجمي ،مصدر سابق ،ص.21
( )5سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) في  /3أب 2015/على معظم اجزاء قضاء (شنكال) ( 124كلم
غرب الموصل) والذي يقطنه اغلبية من الكورد االيزيديين ،وتتحدث تقارير صحفية وناشطين ايزيديين عن قيام التنظيم بارتكاب
جرائم بشعة ،من قتل وخطف وسبي االالف من االيزيديين المدنيين.
( )6اإليزيديون هم مجموعة دينية من القومية الكوردية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال (شنكال) في شمال العراق،
ويقدر عددهم بنحو  600ألف نسمة ،وتعيش مجموعات أصغر في تركيا ،سوريا ،إيران ،جورجيا ،أرمينيا ،وتعد الديانة اإليزيدية
من الديانات الكوردية القديمة ،وتتلى جميع نصوصها في مناسباتهم وطقوسهم الدينية باللغة الكوردية.
( )7وهذا ما أكدته قرار اإلتحاد األوروبي المرقم ( )2971الصادر بوثيقة ) )2016/2529(RSPفي  2016/2/3إذ تنص الفقرة
األولى منه على أنه" :ما قام به داعش ضد اهالي (شنكال) وتعرضهم الى القتل والخطف والتهجير والعنف يقع في خانة جرائم
ضد االنسانية ويجب مالحقة المجرمين وحسب القانون ."...ويشير القرار الى قتل  3133من ابناء الديانة االيزيدية ومنهم 2305
من خالل الخطف و 412طفل،كما تشير إلى احصائيات بعدد المخطوفات التي تتراوح ما بين  5000الى  7000االف والتي تم
جمعهن في خمسة مراكز بمدينة تلعفر،كما يدعو قرار االتحاد االوروبي الحكومة العراقية لالنضمام الى اتفاقية )( Rom Statute
في محكمة الهاي الدولية لمالحقة المجرمين في العراق،كما دعم القرار االمريكي في تقديم المساعدة لحكومة كوردستان والعراق في
حربهم ضد االرهاب وتقديم مساعدات العسكرية واالنسانية اضافة الى تقديم مساعدات الى نازحي من (شنكال) وخاصة هم على
ابواب فصل الشتاء،وطالب بالمزيد من دعم دول االعضاء واالمم المتحدة وخاصة لالطفال والنساء،كما طالب دول االعضاء في
االتحاد و المنظمة العليا لالتحاد االوروبي بتقديم مساعدات للنساء المخطوفات اللواتي تحررن من داعش ألن وضعهن النفسي
متدهور وذلك من خالل فتح مراكز خاصة للعالج و المساعدات اإلنسانية .
( )8نذكر من الق اررات التي اصدره مجلس األمن خالل سنة 2015فقط ،والتي تؤكد فيها كون جرائم داعش تهديداً على السلم
واألمن الدوليين( :القرار المرقم  2199الصادر في /12شباط ،2015 /القرار المرقم  2249الصادر في /20تشرين الثاني/
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ثانيا /وقت صدود اإلحالة:
اليوفي لصحة قراد اإلحالة أن يورن قد أنصرف إىل إحدى امجرام املذكرد يف املاة ( )5اـل الاـد مـن ان توـرن يـن
وقامع قد حصلت اعد نفاذ النظام األساسي للاحواة( )1وإال أيترب القراد غري صـحيح ملخالفتـه قرايـد االختصـاص الزمـاني
اخلاصة ااحملواة،حيث مت النص يلى ذلك يف املاة ( )1/11ليس للاحواة اختصاص إال فياا يتعلق اامجرام اليت ترتوب
اعد ادء نفاذ هذا النظام األساسي  ،تطبيقاً ملبدأ يدم دجعية القانرن امجنامي للاادي واملنصرص يليـه يف اغلـب املراثيـق
املعنية حبقرق اإلنسان  ،وهذا ما ساد يليه امجانب التطبيقي جمللـس األمـن ملاادسـة حقـه ااإلحالـة إىل احملواـة يف قـراده
املرق ()2005/1593اخلاص اإقلي (ةادفرد) الـذي احـال الردـع القـام هنالـك منـذ ( )2002/7/1إىل مـديي يـام
احملواة(.)2
ويتضح من هذا القراد إن احلاالت اليت قد حصلت قبل هذا التاديخ غري مشارلة اه وهر مـا يؤكـد يلـى يـدم دجعيـة
القانرن امجنامي إىل املادي ومن ث فاجمللس ملزم مبرايا هذا القيد او التحديد الزمين يند إصـداده قـراداً ااإلحالـة إىل
احملواة وإال كان جزاء خمالفة ذلك هريدم قبرل اإلحالة.
ومبا أن جرام ةايش الراقعة يف (شنوال)ودراحيه حدثت اعد شهر (أب ،)2015/ويلى هذا التـأديخ نفـاذ النظـام
األساسي للاحواة ( ،)2002/7/1تورن امجرام مشارلة ااإلحالـة إىل احملواـة امجناميـة الدوليـة ومطااقـة مـع قرايـد
االختصاص الزماني هلذه احملواة.
ثالثاً/أن تورن اإلحالة وفق أحوام الفصل السااع من امليثاق:
اشرتطت املاة (/13ب) ملاادسة جملس األمن حقه ااإلحالة أن تت وفق أحوـام الفصـل السـااع املتعلـق اـاإلجراءات
اليت يتخذها يف حاالت تهديد السل واألمن الدوليني أو اإلخالل اهاا أو وقرع يال من أياال العدوان()3حيث يتاتـع اجمللـس
اسلطة تقديرية يف توييف أحد احلاالت أياله ولـه إجـراءات واسـعة مبراجهتهـا( ،)4وهـذا مـا نصـت يليـه املـاة ( )39مـن
امليثاق ،ولون يالحو يلى املاة السالف ذكرها،أنها أيطت للاجلس سلطة تقديرية واسعة يف توييف احلاالت املذكرد سـلفاً
ةون أن تضع معياداً يالياً يسري يليه يف توييفه للرقامع

ا أثاد جدالً واسعاً حيـال ذلـك ،مـن جانـب آخـر واـالرجرع إىل

امليثاق املذكرد لرجدناه قد خال من ودع أي تعريف هلذه احلاالت.

 ،2015القرار المرقم  2254الصادر في /18كانون األول،2015 /القرار المرقم  2255الصادر في /21كانون األول.)2015 /
ُينظَرللمزيد عن هذه الق اررات  :وثائق األمم المتحدة ،مجلس األمن ،المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:
،
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
تاريخ آخر زيارة .2018/1/1
ظر د .مدوس فالح الرشيدي ،مصدر سابق ،ص.55
ن
ي
).
2002
/
7
/
1
(
في
النفاذ
حيز
( )1دخل النظام األساسي
ُ َ
(  )2باسيل يوسف بجك ،مذكرة القبض على الرئيس السوداني نموذج لخطورة وتسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية
بق اررات مجلس األمن ،مجلة المستقبل العربي ،العدد( ،)355السنة( ،)31مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2008 ،ص.97
( )3د .علي يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،مصدر سابق ،ص.126
( )4احمد حميد محمد الجميلي ،التدابير العسكرية في ميثاق األمم المتحدة وتطبيقها على العراق ،رسالة ماجستير ،كلية القانون،
جامعة بغداد  ،1993 ،ص.30
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ومنيل للقرل اان الغاية منه هي يدم ودع قيرة يلـى سـلطة اجمللـس التقديريـة يف هـذه املسـاملة وكـان مـن األجـدد
ارادعي امليثاق ودع معايري فاصلة اني هذه احلاالت مثل معياد القر أو أنتقاص السياة أو يـدم التوـافؤ يف العالقـة مـااني
الطرفني.
و ا تقدم ذكره يدفعنا ذلك إىل التسأول ما مدى إنطباق احلاالت الرادة يف املاة ( )39مـن امليثـاق يلـى اإلحالـة
الصاةد من اجمللس إىل احملواة؟
االنسبة حلالة تهديد السل واألمن الدوليني كاا أودحنا مسبقاً يدم ودوة تعريـف هلـذه احلالـة يف امليثـاق يعطـي
جما ًال كبري ًا جمللـس األمـن يف تفسـريها اـرغ كـل احملـاوالت املبذولـة مـن الفقـه لتحديـد املقصـرة مـن ذلـك لتحديـد هـذه
احلالة( ،)1يف حني أن النظام األساسي قد أشاد يف ةيباجته إىل أن امجرام اليت نص يليها تعتـرب مـن حـاالت تهديـد السـل
واألمن الدوليني( ،)2وما يؤكد ذلك ما ساد يليه اجمللس يف قراداته اخلاصة اإنشاء احملاك الدولية امجنامية اخلاصة،أكدت
اأن هذه املراقف تشول تهديداً لسل واألمن الدوليني(.)3
وهذا يقرةنا إىل تساؤل آخر هر هل أن هذه امجرام الرادة يف املاة (/13ب) ( )5من النظام االساسـي للاحواـة تعـد
يف احلقيقة تهديداً للسل واألمن الدوليني ةون أن ترتقي اىل مرتبة اإلخالل اهاا؟.
يلى الرغ من يـدم ودـع تعريـف هلـذه احلالـة يف امليثـاق إال أنهـا تعـد أكثـر تطـرد ًا مـن التهديـد للسـل واألمـن
الــدوليني( ،)4واــالرجرع إىل قــرادات جملــس األمــن يف جمــال العاــل القضــامي الــدولي جنــد أنهــا قــد خلــت مــن ودوة أي
يباد (لإلخالل االسل واألمن الدوليني)،يلى الرغ من ذلك جيرز جمللس األمن إحالـة الراقعـة اايتبادهـا إخـالالً االسـل
وذلك لعدم وجرة مانع حيرل ةون ذلك يف امليثاق أو النظام األساسي(.)5
يليه اليرجد شك يف اصالة اختصاص جملس األمن اإحالة جرام اإلااة امجاايية لتنظي ةايش يف قضاء شنوال
إىل احملواة امجنامية الدولية وفق املاة ( )13من النظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية وااإلستناة يلى الصالحيات
املانرحة له مبرجب أحوام الفصل السااع من ميثاق األم املتحد .

( )1احمد حميد محمد الجميلي ،المصدر السابق ،ص.40-39
( )2هذا مانصت عليه ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،إذ جاء فيها" :من المسلم به ان جرائم بمثل هذه الخطورة
تهدد السلم واألمن بل ووجود العالم."...
ظر :قرار مجلس األمن) (S/RES/808(1993الصادر في  /22شباط1993 /الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية
(ُ )3ين َ
ليوغسالفيا السابقة والقرار المرقم ) )S/RES/978(1995الصادر في /27شباط 1995 /الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية
الدولية لرواندا ،وكذلك ق ارره رقم ) )S/RES/1593(2005الصادر في  /31مارس 2005/الخاص باقليم(بدارفور) عندما اعتبر
الوضع هناك تهديداً للسلم واألمن الدوليين ،وكذا الحال بالنسبة لق ارره المرقم) ) S/RES/1973(2011الصادر في /17
مارس 2011/الخاص بليبيا.
( )4لقد تعددت تعاريف الفقهية بشأن االخالل بالسلم حيث عرفه الفقيه األمريكي (كوينسي " ) Quincyأعمال العنف التي تقع بين
قوات مسلحة تابعة لحكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معترف بها دوليآً"في حين عرفها البعض االخر "الحالة التي ينشىء فيها
نزاع دون أن يكون من الممكن تحديد الطرف المعتدي أو الذي أرتكب عمالً عدوانياً" .لمزيد من التفصيل احمد حميد محمد
الجميلي ،مصدر سابق ،ص42ومابعدها.
( )5د .سعيد عبد اللطيف حسن ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ، 2004 ،ص ص.294-293
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فهناك أكثر من قراد صاةد من جملس األمن يؤكد يلى تشويل جرام تنظي ةايش يف قضاء شنوال تهديداً وادحاً
يلى السل واألمن الدوليني ( ،) 1السياا قراده املرق ) S/RES/2379 (2017الذي ايتاده اجمللس يف جلسته
الـ( )8052املعقرة يف  /21أيلرل ،2017 /والذي يشري فيه أن تنظي ةايش يشول خطراً ياملياً يلى السل واألمن
الدوليني اسبب أيااله اإلدهااية وايدولرجيته العنيفة ،وانتهاكاته للقانرن الدولي اإلنساني وحلقرق اإلنسان ، ...و يسل
فيه اأن األياال اإلدهااية للتنظي قد ترتقي إىل مسترى جرام احلرب أو جرام دد اإلنسانية أو جرام اإلااة
امجاايية.)2( ...
اخلامتة
أوالً/النتامج
 .1هناك ثالث ترصيفات قانرنية حيواها القانرن الدولي خبصرص ما أدتوبـه ةايـش يف (شـنوال) وهـ (جـرام اإلاـاة
امجاايية ،وامجرام دد اإلنسانية ،وجـرام احلـرب) ،إال أننـا جنـد يف تطبيـق الترصـيف اخلـاص جبـرام اإلاـاة
امجاايية أكثر انسجاماً االنظر لدقة هذا التعريف و حتديد التدمري الولي أو امجزمي جملارية أثنية أو ةينية حمـدة
يف طياتها ةون غريها ،مع يدم نوران تداخل اعض الترصيفات القانرنية مجرام احلرب وجـرام دـد اإلنسـانية يلـى
امجرام اليت ادتوبها تنظياات (ةايش) اإلدهـااي يف قضاء(شـنوال) ودـراحيه ،اايتبادهـا جـرام منهجيـة ادتوبـت
اأستخدام القر وألغراض يسورية وسياسية.
 .2يربد وصف جرام تنظي ةايش يف شنوال جبرام اإلااة امجاايية احتراء النشاطات اإلجرامية للتنظي يلى ايتـداء
وادح يلى الفئات احملاية يف جرام اإلااة امجاايية املتاثلة اـ(القرمية ،الدين ،املذهب ،العـرق) ،إذ ينـري التنظـي
من وداء استهداف قضاء (شنوال) ومسترطنيه من الوردة األيزيديني واملسيحيني والشبك اااة مرطنه واهالك هذه األقلية
القرمية والدينية والعرقية اهالكاً كلياً.
 .3اليرجد شك يف اختصاص جملس األمن اإحالة جرام اإلاـاة امجااييـة لتنظـي ةايـش يف قضـاء شـنوال إىل احملواـة
امجنامية الدولية وفق املاة ( )13من النظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية ،وذلك ااإلسـتناة يلـى الصـالحيات
املانرحة له مبرجب أحوام الفصل السااع من ميثاق األم املتحد ولصدود أكثر من قراد من هذا اجمللـس يؤكـد فيـه يلـى
تضاني تلك امجرام تهديداً وادحاً يلى السل واألمن الدوليني.
 .4إن م ن يدم الدقة ةير العـراق إىل املبـاةد ااالنضـاام يف اتفاقيـة انشـاء احملواـة امجناميـة الدوليـة لسـنة 1998
إلموان إيصال قضية (شنوال) إىل احملواة ،إذ أن العراق حتى ولر اصبح طرفاً يف احملواة ،لـيس اإموـان املـديي العـام
( )1نذكر من الق اررات التي اصدره مجلس األمن خالل سنة 2015فقط ،والتي تؤكد فيها كون جرائم اإلرهاب تهديداً على السلم
واألمن الدوليين( :القرار المرقم  2199الصادر في /12شباط ،2015 /القرار المرقم  2249الصادر في /20تشرين الثاني/
 ،2015القرار المرقم  2254الصادر في /18كانون األول،2015 /القرار المرقم  2255الصادر في /21كانون األول.)2015 /
ظرللمزيد عن هذه الق اررات  :وثائق األمم المتحدة ،مجلس األمن ،المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:
ُين َ
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml؛ وأيضاً الوثيقة المرقمة " S / RES/2233
) "(2015الصادرة في /29تموز .2015 /المتاح على موقع األمم المتحدة على الرابط التاليhttps://documents-dds- :
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/236/40/PDF/N1523640.pdf?OpenElement؛  ،تاريخ آخر زيارة .2018/2/16
ظر :قرار مجلس األمن المرقم) ) S/RES/2379 (2017الصادر في  /21أيلول.2017 /
(ُ )2ين َ
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للاحواة الدير إىل مباشر التحقيق يف قضية (شنوال) وذلك وفق الفقر ( )2مـن املـاة ( ،)11فالـدول الـيت تنضـ
للنظام األساسي اعد ادء النفاذ ،فال ختتص احملواة إال اامجرام اليت تقع اعد ادء نفاذ النظام االنسبة هلذه الدولـة
أو (اعد اإلنضاام) وهذا يعترب تطبيقاً للابدأ العام السامد يف القانرن امجنامي ،وهرسـريان القايـد القانرنيـة اـأثر
فردي ومباشر ،إال إذا طلب العراق صراح ًة اعد إنضاامها للنظـام األساسـي للاحواـة ادسـة احملواـة اختصاصـها فياـا
يتعلق اامجرمية قيد البحث ،واملرتوبة قبل نفاذ النظام االنسبة للعراق كعضر جديد وقبرل العراق أيضـا التعـاون مـع
احملواة ةون تأخري أو استثناء للنظر يف القضية اأثر دجعي.
 .5اليلزم قراد اإلحالة الصاةد ين اجمللس احملواة أو مدييها العام إجـراءات معينـة اصـدة هـذه اإلحالـة ،فلألخـري سـلطة
تقديرية واسعة لبحث واستقصاء ين مدى مشرويية ومطااقة اإلحالة للشروط الالزمة هلا ومن ث قبرهلا أو دفضها ،ما
يشول داانة فعالة الستقاللية يال احملواة.
 .6المتلك احملواة أي آلية قانرنية إلجباد جملس األمن يلى إحالة قضايا أو حاالت ايتربها األخري تهديد أوايتـداء يلـى
السل واألمن الدوليني ،ملا له من سلطة واسعة ااختاذ أي إجراء – وفق الفصل السااع من ميثاق األم املتحد -حيال هذه
القضية يراه مناسباً يف ذلك.
ثانياً.املقرتحات:
 .1إن األمر يف العراق وسرديا حيتاج اىل وقفة فعالة ونظر منصفة من األمـ املتحـد وجملـس األمـن اايتبـاده أحـد أهـ
أجهز األم املتحد الفايلة ،إذ يعترب اجمللس املسؤول األول ين حفو السالم واألمن الدوليني طبقـاً للفصـل السـااع مـن
ميثاق األم املتحد  ،وجمللس األمن سلطة قانرنية يلى حورمـات الـدول األيضـاء لـذلك تعتـرب قراداتـه ملزمـة للـدول
األيضــاء ،واالتــالي يليــه ان يتحاــل املســؤولية القانرنيــة يف محايــة األمــن والســل الــدوليني ،وتقــدي امجنــا اىل
احملاكاات العاةلة ،ويتحال اجملتاع الدولي طبقا ملهام األمـ املتحـد مسـؤولية مباشـر يف مسـاند القـرى الفعالـة يف
إيقاف تقدم التنظي (ةايش)اإلدهااي يف العراق وسرديا – السـياا قـرات البيشـاركة الـيت أثبتـت جـدادتها يف ةحـر
خماطر اإلدهاب  -والتعاون العسوري واملاةي معهـا للقضـاء يلـى هـذه املخـاطر ،وتقـدي املـتهاني يف ادتوـاب جـرام
االااة امجاايية وامجرام دد االنسانية اىل احملواة امجنامية الدولية ،واستخدام الرسامل واملسايي املناسبة حلااية
السوان وفقا ملا يقرده املراثيق الدولية.
 .2ندير حورمة إقلي كردةستان -العراق واملنظاات املعنية حبقرق اإلنسان إىل توثيف امجهرة حنـر التـأثري يلـى اجمللـس
األمن وإقناع ةول األيضاء  -السياا الداماة العضرية منه  -اضرود املباةد يف قضية (شنوال) دـااناً لسـالمة األمـن
والسل الدوليني من خالل ترصية املديي العام للاحواة اتحريك الشورى امجزامية يلى املـتهاني يف القضـية ااإلسـتناة
يلى مراة النظـام وحتديـداً املـاة ( )11مـن نظـام احملواـة امجناميـة الدوليـة ،واملباشـر امجديـة اـالتحقيق ،أسـر
االقضايا املااثلة اليت متت احالتها من قبل األم املتحد  ،كاحملواة اخلاصة مبجرمي احلرب يف يرغسالفيا السااقة،
وامجرام املرتوبة يف داوندا ،او احملاك االستثنامية املتشولة يف كابرةيا حملاكاة اخلاـري احلاـر ،او احملواـة اخلاصـة
البنان.
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 .3إستئثاد جملس األمن اهذه الصالحية لرحده يعد من احملاذير يلى الرغ من كل التربيرات يف ذلك ،ومن األفضل أن مينح
هذا احلق أيضاً إىل املنظاات الدولية املعنية حبقرق اإلنسان واملنظاات غري احلورمية لوـي متـنح دـاانه فعالـه لقاـع
هذه االنتهاكات.
 .4درود إجراء تعديالت يلى ميثاق األم املتحد من شأنها سد الثغرات واالتحديد القرايد اليت حتدة آلية يال جملـس
األمن لضاان يدم سيطر الدول الوربى ،ويف مقدمة هذه التعديالت جيب يتناول مردرع حق النقض(الفيتر)السياا اعـد
أن وجدنا أن هذا احلق جعل جملس األمن وهر جهاز يقع يلـى ياتقـه مهاـة تـرتبط مبصـري اجملتاـع الـدولي ومصـاحله
مرتبطة ااملصاحل السياسية للدول الوربى ،ما قد يؤثر ذلك يف إساء استخدام اإلحالة إىل احملواة ومـن ثـ النيـل مـن
استقالليتها.
املصاةد


املعج العراي األساسي ،ايداة مجاية من كباد اللغريني العرب ،املنظاة العراية للرتاية والثقافة والنشر ،ةاد الدو
،ادون موان طبع .1989،



ماواد حسني  ،تاوانى جينؤسايد لة ياساى نيَرة ولَةتيدا ،داثى يةكةم ،ة زطاى دِؤشنبريى جةمال يريفان،
سليَاانى.2014 ،



دِيَبراد دِ مةزان اادزانى ،كرِين و فرؤشتنى مافر تان ــ جينؤسايدى كردةانى ميَزيدى ،داثى يةكةم ،ة زطاى دِؤشنبريى
جةمال يريفان ،سليَاانى.2015 ،



ة.امحد اار الرفا ،الرسيط يف قانرن املنظاات الدولية ،ط ،7ةاد النهضة العراية ،القاهر .2007 ،



األزهر العبيدي ،حدوة سلطات جملس األمن يف يال احملواة امجنامية الدولية ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2010،



ة .اراء منذد كاال يبد اللطيف ،النظام القضامي للاحواة امجنامية الدولية ،ط ،1ةاد احلامد ،ياان.2008 ،



سلاي جهاة ،جرمية إااة امجنس البشري اني النص والتطبيق ،الطبعة األوىل ،ةاد اهلدى ،امجزامر.٢٠٠٩ ،



ة .سعيد سا جريلي ،تنفيذ القانرن الدولي اإلنساني ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2003 ،



ة .سعيد يبد اللطيف حسن ،احملواة امجنامية الدولية ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2004 ،



ة.يبد احلايد حماد يبد احلايد ،احملواة امجنامية الدولية ،ط ،1ةاد النهضة العراية ،القاهر .2010 ،



يبد األمري العويلي و ة.سلي ااراهي حراة ،أصرالحملاكاات امجزامية ،ط ،1املوتبة القانرنية ،اغداة.2008 ،



ة.يبد الفتاح حماد سراج ،مبدأ التوامل يف القضاء امجنامي الدولي ،ط ،1ةادالنهضة العراية ،القاهر .2001،



ة.يبد الوري يلران خضري ،الرسيط يف القانرن الدولي العام ،ك ،4ط ،1الداد العلاية الدولية وةاد الثقافة للنشر
والترزيع ،ياان.2002 ،



ة .يال يزت يبد احملسن ،اختصاص احملواة امجنامية الدولية ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2008 ،



ة.يلي مجيل حرب ،القضاء الدولي امجنامي احملاك امجنامية الدولية ،ط ،1ةاد املنهل ،اريوت .2010،
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ة.يلي يرسف الشوري ،القضاء امجنامي الدولي يف يا متغري ،ط ،1ةادالثقافة للنشر والترزيع ،ياان.2008 ،



ة.يلي يرسف الشوري ،املنظاات الدولية ،ط ،1املوتبة احليددية ،ادون موان طبع.2008 ،



فيدا جنيب محد ،احملواة امجنامية الدولية حنر العدالة الدولية ،ط ،1منشردات احلله احلقرقية ،اريوت،
.2006



ة .حمفرظ سيد يبد احلايد حماد ،ةود احملواة امجنامية الدولية ليرغسالفيا (السااقة) يف تطرير القانرن الدولي
اإلنساني ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2009 ،



ة .حماد ااراهي ملت  ،امجزاءات الدولية كاسلرب إلةاد االزمات ،ةادالنهضة العراية ،القاهر .2009 ،



ة .حماد سامح يارو ،يالقة جملس االمن ااحملواة امجنامية الدولية ،ةاد النهضة العراية ،القاهر .2008 ،



ة .حماد سعيد الدقاق ،األم املتحد واملنظاات اإلقلياية ،منشأ املعادف ،االسونددية  ،ادون سنة طبع.



ة .حمارة حنفي حمارة ،جرام احلرب أمام القضاء امجنامي الدولي ،ط ،1ةاد النهضة العراية ،القاهر .2006 ،



ة .حمارة شريف اسيرني ،احملواة امجنامية الدولية ــ مدخل لدداسة أحوام وآليات اإلنفاذ الرطين للنظام األساسي،
ط ،1ةاد الشروق ،القاهر .2004 ،



ة .نايف حامد العلياات ،جرمية العدوان يف ظل نظام احملواة امجنامية الدولية ،الطبعة األوىل ،ةاد الثقافة
للنشر والترزيع ،االدةن.2007 ،



امحد محيد حماد امجايلي ،التدااري العسورية يف ميثاق األم املتحد وتطبيقها يلى العراق،دسالة ماجستري،كلية
القانرن،جامعة اغداة .1993،



امين يبد العزيز حماد سالمة ،املسئرولية الدولية ين ادتواب جرمية اإلااة امجاايية ،اطروحة ةكترداه  ،كلية
احلقرق ،جامعة االسونددية.2005 ،



يلي دياء حسني الشاري ،القضاء امجنامي الدولي ،دسالة ماجستري ،كلية القانرن ،جامعة ااال.2001 ،



ة.امحد يبد الظاهر ،سلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل احملواة امجنامية الدولية ،جملة السياسة الدولية،
اجمللد( ،)44العدة( ،)176السنة( ،)45مؤسسة االهرام ،القاهر .2009 ،



ة.اةديس الوريين ،احملواة امجنامية الدولية ،جملة السياسة الدولية ،اجمللد( ،)44العدة( ،)176السنة(،)45
مؤسسة االهرام ،القاهر .2009 ،



ااسيل يرسف جبك ،مذكر القبض يلى الرميس السرةاني منرذج خلطرد وتسييس وداط تدااري احملواة امجنامية
الدولية اقرادات جملس األمن ،جملة املستقبل العراي ،العدة( ،)355السنة( ،)31مركز ةداسات الرحد العراية،
اريوت.2008 ،



ة .ثقل سعد العجاي ،جملس األمن ويالقته االنظام األساسي للاحواة امجنامية الدولية ،جملة احلقرق الوريتية،
جامعة الوريت ،العدة( ،)4السنة(.2005 ،)29
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ة.حازم حماد يتل ،نظ االةياء إمام احملواة امجنامية الدولية  ،احملواة امجنامية الدولية املراءمات الدستردية
والتشريعية مشروع قانرن منرذجي ،ايداة شريف يتل ،ط،4االموان طبع .2006،



ليتي فتيحة ،جملس األمن درودات االصالح يف يا

متغري ،جملة السياسة الدولية ،اجمللد( ،)42العدة(،)168

السنة( ،)43مؤسسة االهرام ،القاهر .2007 ،


ة .هيَان يبداهلل حماد و سةدو د حماد امحد ،جرام اإلدهاب وتدايياته يلى السل واألمن الدوليني ــــ جرام ةايش
منرذجاً ،حبث غريمنشرد ،جامعة حلبجة ــ قس القانرن.2018 ،



ة .مدو فالح الرشيدي ،آلية حتديد االختصاص وانعقاةه يف نظر امجرام الدولية وفقا التفاق دوما لعام،1998
جملة احلقرق الوريتية ،جامعة الوريت ،العدة( ،)2السنة(. 2003 ،)27



ميثاق األم املتحد لسنة .1945



اتفاقيات جنيف األداع لسنة .1949



العهد الدولي اخلاص ااحلقرق املدنية والسياسية لسنة .1966



اتفاقية فينا لقانرن يقد املعاهدات لسنة .1969



الربتركرل االدايف االول لعام  1977امللحق ااتفاقيات جنيف االداع لسنة .1949



النظام االساسي للاحواة امجنامية الدولية لسنة.1998



القرايد اإلجرامية وقرايد االثبات امام احملواة امجنامية الدولية لسنة.2002



االتفاق التفاودي اني االم املتحد واحملواة امجنامية الدولية لسنة .2004



القراد املرق ) )S/RES/242 (1967الصاةد يف  /22تشرين الثاني.1967/



القراد املرق ) )S/RES/425 (1978الصاةد يف /19آذاد.1978/



القراد املرق )(S/RES/808(1993الصاةد يف  /22شباط.1993 /



القراد املرق ) )S/RES/978(1995الصاةد يف /27شباط.1995 /



القراد املرق ) )S/RES/1593(2005الصاةد يف  /31ماد .2005/



القراد املرق ) ) S/RES/1973(2011الصاةد يف  /17ماد .2011/



القراد املرق ) )S / RES/2191 (2015الصاةد يف /12شباط.2015 /
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ثووختة
دؤسيةي ثيَشيَلكاريةكاني مايف مرؤظ لةعيَراق لة ئاستيَكي مةترسيداري ئةوتؤداية كةناكريت ضاوثؤشي ليَ بكريَت،

هةر لةو ثيَشيَلكارييانةوة كةرِذيَمي بةعس ( )2003 -1968دذ بةطةلي كورد لةكوردستاني عيَراق ثيادةي كردوون ،هةر

لةسياسةتي جياكاري وضةوساندنةوة و ستةمكاري رِيَكخراو كة لةدواي هةلَطريساني شةرِي ئيَران -عيَراق سالَى ()1980
وثةرةسةندنى لةساآلنى دواتردا تابةكارهيَناني ضةكي كيمياوي لةضةند شويَنيَكي كوردستاني عيَراق ،بةتايبةت لةشاري

هةلَةجبة لةسالَى ( )1988دا ،هةروةها تاوانةكاني رِاطواستين زؤرةمليَ كة بةهةلَمةتةكاني(ئةنفال) ناسراون ،سةرباري
خاثوور كردني ذينطة و ذةهراوي كردني سةرضاوةكاني ئاوو مووشةك بارانكردني شارةكاني كوردستان ،وة دوا ثيَشيَلكاري

نيَودةولَةتي لة كوردستان ئةوةبوو كة رِيَكخراوي دةولَةتي ئيسالمي لة عيَراق و شام (داعش) لة (  )2014/8/3و رِؤذانى
دواتردا دذ بة كورداني ئيَزيدي لة شةنطال ئةجناميدا ،كةتيايدا كوشتنت و رِاطواسنت و بةديلطرتين ذنان و دةستدريَذي بؤ
سةريان و هيَشتنةوةيان وةك كةنيزةك و كؤيلةي جةنط وة فرؤشتنةوةيان ثيادة كرا.
هةموو ئةم تاوانة نيَو دةولَةتييانة دةضنة خانةي تاواني كؤمةلَكوذي و ثيَشيَلكارييةكي رِووني دةستور و ياسا
كارثيَكراوةكان و بنةما نيَودةولَةتيةكان و نةريت و تةنانةت ئاينة ئامساني و بةها مرؤظايةتيةكانيشن .
بؤية ثرةنسيثة بنةرِةتيةكاني دادطاي تاوانكاري نيَودةولَةتي مايف رِةوانةكردني ئةو دؤسيانةي بؤ دادطاي تاوانكاري
نيَودةولَةتي بة خشيوةتة ئةجنومةني ئاسايش ،بةو ثيَيةي ئةم دؤسيانة دةضنة خانةي ثيَشيَلكاري مايف مرؤظ و ياساي
مرؤيي نيَودةولَةتي و تيَكداني ئاشيت وئاسايشي نيَودةولَةتي يةوة ،ئةمةش بةيةكيَك لة بابةتة كرداريية هةرة طرنطةكان
دادةنريَت بؤ ثاراستين طروثة ثاريَزراوةكان لة تاوانةكاني لةناوبردني بة كؤمةلَ ،ثشت بةستوو بةثرةنسيث و ثيَودانطة
نيَودةولَةتيةكان.
ئةم ليَكؤلَينةوةية تاووتويَي ئةطةري طةياندني يةكيَك لةديارترين تاوانةكاني جينؤسايد دةكات كة دذ بة
طةلةكةمان لة شةنطال ئةجنام دراوة بؤ ناوةندة نيَودةولَةتيةكان بة تايبةت بوَ دادطاي تاوانكاري نيَودةولَةتي ،ئةمةش بة
بيَ ضاوةرِواني هيض دةستثيَشخةري يةك لةاليةن حكومةتي ناوةندي عيَراقةوة ،هةروةها تاووتويَي رِادةي سةربةخؤيي
دادطاي تاوانكاري نيَودةولَةتي دةكات لةبةرِيَوةبردني ئةركةكانيدا ،سةرباري تويَذينةوة لةمةرِ مايف رِةوانةكردني
دؤسيةكان لةاليةن ئةجنومةني ئاسايشةوة كةسةرباري دةسةلَاتة زؤر و فراوانةي بةثيَي بةندي حةوتةم لة رِيَكةوتننامةي
نةتةوةيةكطرتووةكان ثيَي بةخشراوة.
طرنطي ئةم بابةتةش لةوةداية كة ئةم تاوانة لة دةولَةتيَكدا رِووي داوة كة ئةندام ني ية لة رِيَكةوتننامةي بنةرِةتي
ثيَكهيَناني دادطاي بالَاي تاوانكاري نيَودةولَةتي ،بةوثيَيةي عيَراق  -كة زؤربةي تاوانةكاني جينؤسايدي تيايدا ثيادة
كراوة  -بةشيَك نية لةم رِيَكةوتنننامةية ،هةر بؤية داواكاري طشيت ناتوانيَت خؤبةخؤ سكالَاي سزايي دذ بةطروثي
تريؤريسيت داعش جبولَينيَت سةبارةت بةو تاوانانةي لة شةنطالدا ئةجنامي داون.
لةثيَناو تاووتويَ كردني ئةم بابةتانةش ليَكؤلَينةوةكةمان دابةش كردووة بؤ سيَ باس ،يةكةميان تةرخانكراوة بؤ
ناساندني تاوانةكاني جينؤسايد و دادطاي تاوانكاري نيَودةولَةتي ،وة لة دووةم دا باس لة بةخشيين دةسةلَاتي
رِةوانةكردني دؤسيةى ئةم تاوانانة كراوة لة ئةجنومةني ئاسايشةوة بؤ دادطاي تاوانكاري نيَودةولَةتي ،وة لة باسي سيَهةم
و كؤتاييدا باس لةو ثيَش مةرجانة كراوة كة ثيَويستة لة رِةوانةكردني دؤسيةكان بؤ ئةجنومةني ئاسايس دا رِةضاو بكريَن،
وة تويَذنةوةكة بة طرنطرتين ئةو دةرةجنام وثيَشنيارانة كؤتايي هاتووة كة تويَذةر ثيَيان طةيشتووة.
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Abstract
The violating situation of human rights in Iraq in dangerous level which cannot
be ignored، since those Violations by the Baath regime (1968- 2003) committed
against the Kurds in Iraqi Kurdistan from the policy of segregation، oppression and
organized tyranny، which increased after the outbreak of the war between Iraq and
Iran in the year 1980 and the subsequent use of chemical weapons in various areas of
Iraqi Kurdistan especially in the city of Halabjah on 1988. And the crimes of forced
transferring which so-called (campaigns of Anfal)، and destroying the environment،
poisoning the sources of water and bombardment of towns and cities of
Kurdistan.The latest internationally violated committed by the Islamic State in Iraq
and the Levant (ISIS) at (Shingal) against Kurds Yezidi on 3/8/2014 and the days that
followed it, which killing، displacement، harassment of girls and women and
detention as a sex slaves and sold them.
All of these international crimes constituted genocide، crimes against humanity
and war crimes، which a clear violation of the available constitutions and laws،
international norms، customs and even the divine religions and human values.
So the statute of the international Criminal Court (ICC) granting this right to
Security Council for refers into the international criminal court (ICC)، because these
issues involving the violations of human rights، international humanitarian law and
defeating international peace and security، it is a main subject for protecting a
protected group from genocide under international criminal law.
It deals with this study، discuss about referral one of the elite crimes of genocide
which committed against our nation for international forums especially international
criminal court (ICC)، without interference from the Iraqi government، and also
discussed the independence and impartiality of the court in direct its work towards
the broad powers possessed by the Security Council under the provisions of Chapter
VII of the Charter of the United Nations organization.
And the importance of this particular subject as to whether the crime was
committed in a territorial of a country which not state party in the international
criminal court (ICC) and since the Iraq the country where most of the crimes of
genocide falling committed not a part into that convention، this is why the public
prosecutor cannot initially moving complaint against the terrorist group of (ISIS)
which committed genocide in Shingal.
From the sake discussing current subjects، divided our research into three
sections، firstly devoted for introducing the crime of genocide and the international
criminal court. In second section talks about the power of granting referral genocide
to international criminal court by Security Council، the last and the third section
discuss about the conditions required in the referral cases for Security Council، and
the study finished with the important conclusions which reached by researcher.
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