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 قدمة: امل

 وعلى آله وصحبه وسلم... أما بعد:  الذي علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على معلم الناس الخير سيدنا محمد  الحمد هلل رب العاملين

العالم   فيها  فقد شهد  ارتكبت  والثانية،  األولى  العامليتين  الحربين  وفي  قبل  ما   
ً
 مهوال

ً
وبيئيا  

ً
واقتصاديا  

ً
بشريا  

ً
يشدمارا دولية  يب من  الدول جرائم 

الولدان الضرر في    ،هولها  وبالغة   مؤملة 
ً
آثارا أن تقض ي على األخضر واليابس وخلفت  اإلنسان في    املجالوكادت  والتعليم وحق  البيئة  التنموي وسالمة 

ل املثال فقط قنبلتي هيروشيما ونجازاكي، فقد ظلت  بلدان والنبات والحياة البحرية وغيرها... نذكر فيها على سبيوامتدت آثارها على ال  .الحياة والكرامة

 آثارهما املدمرة على اإلنسان والبيئة والتنمية االقتصادية في اليابان ماثلة حتى اليوم. 

القانونية   واللجان  الدولي  القانوني  الفقه  دفع  ذلك  ا كل  املدمرة  املريرة  التجارب  وذلك من خالل  األمر  بهذا  االهتمام  املتحدة  أصابت  باألمم  لتي 

أل  الدول  بعض  ارتكاب  إثر  على  الدولي  اإلبادة شد  املجتمع  وجرائم  الحرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  الجرائم  مثل  الدولي،  املجتمع  على  خطورة  الجرائم 

الدولية التي تحد من هذه الجرائم وتقلل من مخاطرها االقتصادية والبيئية والتنموية على املستوى   الجماعية وجرائم العدوان باتجاه وضع االتفاقيات

الحربية   تيالامل مع النماذج أو الوقائع الجرمية الدولية املستحدثة بسبب تجدد وسائل التقنية في مجال اآلاملحلي واإلقليمي والدولي، مع تطوير التع

األث الحديثة ذات  الدولي، ووسائلها  الجزائي  النص  التوسع في تفسير  أو  للقياس  املانع  الشرعية  استثناًء على مبدأ  املذكورة،  املجاالت  البالغ واملمتد في  ر 

ا  السلوك  ألنواع  الدولي  بالتجريم  الخاصة  الدولية  االتفاقيات  من  كبيرة  ومجموعة  الخاصة  الدولية  الجنائية  املحاكمات  في   
ً
جليا ذلك  لضار ظهر 

مبدأ املشروعية في    معيجيء هذا البحث املختصر إللقاء الضوء في مدى مالءمة التجريم بالقياس    .القانون الدولي واملصالح املحمية بموجبهبأشخاص  

واملبادئ أهم مصادر القانون الدولي، وهي املعاهدات والعرف الدولي    والتباسغموض    القانون الدولي الجنائي، وبيان التعقيدات املفاهيمية التي الزمت

املست التنمية  وتحقيق  الدولية  الجريمة  من  الحد  على  ذلك  وأثر  الشرعية  مبدأ  إعمال  في  للقانون  واالجتماعية  العامة  االقتصادية   والتعليمية دامة 
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  لخص:امل

حتمية التقيد بهذا املبدأ في   ىلإ عمال مبدأ الشرعية في تجريم السلوك الدولي بالنظر  أيلقي هذا البحث  الضوء علي التعقيدات التي الزمت  

الجنائي كقاعدة عامة ومن ثم عدم الخروج عليه عن طريق القياس أو التوسع في تفسير النصوص الجنائية في مقابل األهداف  القانون الدولي 

تتم الدولي والعقاب عليه والتي  السلوك  الجنائي بتحقيقها من خالل تجريم  الدولي  القانون  يبتغي  التي  الدولي من  والغايات  املجتمع  ثل في حماية 

عل خطورة  األكثر  الدولية  للجرائم  والضارة  املدمرة  االنسان    ىاآلثار  حقوق  وحماية  الدوليين  والسلم  األمن  وتحقيق  بأسره  الدولي  املجتمع 

وغيرها. والبيئية  واالقتصادية  التعليمية  املجاالت  في  املستدامة  والتنمية  البحث    األساسية  خالل  -يعالج  التحليليمن  الوصفي  فرضية   -منهج 

عليه   القياس  وجواز  الجنائي  الدولي  القانون  في  عام  كأصل  الشرعية  مبدأ  إعمال  ضرورة  بين  والتوفيق  التوازن  كيفية  وهي  األساسية  البحث 

احث إلى جملة من النتائج استثناء لتحقيق أهداف وغايات هذا الفرع من القانون في محاصرة ومحاربة الجرائم الدولية وقمعها، ولقد توصل الب

 والتوصيات تم تضمينها في خاتمة البحث.

 سلوك دولي؛ مبدأ الشرعية؛ قانون دولي؛ مجتمع دولي.الكلمات املفتاحية: 
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وهي: إلى أي مدى يتالءم التجريم بالقياس مع مبدأ الشرعية ويؤدي إلى الحد من الجريمة   يةساسأ يستند البحث على فرضية    وحماية حقوق اإلنسان.

االلتزام الصارم بمبدأ الشرعية وعدم    على  تهم األساسية القائمةالدولية وتحقيق التنمية املستدامة الدولية واملحلية من جهة واملحافظة على حقوق امل

 القياس عليه.

   :أهمية البحث 

أهم   تكمن 
ً
أمرا تناوله  البحث في  الدقة واألثر  ية  الشرعية علي ضرورة    في غاية  الذي يقوم فيه مبدأ  الوقت  باألنموذج    التزامففي  الصارم  املنظم 

غموض والتباس أهم مصادر  ل  -استثناءً -قد يبدو أن العمل بالقياس علي النص  ،  ملحدد للجريمة الدولية لحماية حقوق األشخاص املتهمين بهاا القانوني  

الدولي املعاهدات  القانون  إال    وهي  األساسية  املتهم  وحقوق  الشرعية  مبدأ  مع   
ً
متعارضا للقانون  العامة  واملبادئ  الدولي  بكافة أ والعرف  يحيط  قد  نه 

. الوقائع والنماذج املتجددة للسلوك االجرامي الدولي وي
ً
 قلل من مخاطره علي املصالح الدولية واملحلية املحمية قانونا

 :مشكلة البحث 

أهم معضالت البحث املتمثلة في مدى تالءم التجريم بالقياس مع مبدأ الشرعية وأثره في الحد من الجريمة الدولية وفاعليته في   ىيجيب البحث عل

الجرائم والوقا ومدى تناسب ذلك في تحقيق  ئع الجرمية املستحدثة بسبب التطور التقني وتنوعه وتجدده  محاصرة وسائل الجريمة املتجددة ومكافحة 

 باعتبارها من أهداف القانون الدولي الجنائي.
ً
 ومحليا

ً
 التنمية املستدامة دوليا

 ويتفرع عن مشكلة البحث مجموعة من األسئلة التي يجيب عنها وهي:

 الجنائي بمبدأ الشرعية املوضوعية واإلجرائية؟ما مدى التزام القانون الدولي  •

 ما هي الدواعي القانونية في إعمال قاعدة التجريم بالقياس استثناًء في القانون الدولي الجنائي؟ •

 هل يؤثر إعمال مبدأ قاعدة التجريم بالقياس في حقوق املتهم األساسية؟ •

 :أهداف البحث ونطاقه

الجنائي، وأثرها في تحقيق يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء علي   املعايير التي يقوم عليها إعمال قاعدة التجريم بالقياس في القانون الدولي  أهم 

 التنمية املستدامة الدولية واملحلية من جهة واملحافظة علي حقوق املتهم بالجريمة الدولية في إعمال مبدأ الشرعية بصرامة ملصلحته.

بيان مف البحث من خالل  نطاق  املبدأ ومجموعة من  ويتحدد  الجنائي منذ ظهور  الدولي  والقانون  الجنائي  اإلسالمي  الفقه  في  الشرعية  مبدأ  هوم 

 والقياس عليه استثناًء. حيز التنفيذ و ما ورد فيه من أحكام تتعلق بهذا املبدأ روما األساس ي   أن دخل نظام  ىإلاالتفاقيات الدولية 

 يناقش البحث هذه الفرضية واملوضوعات املتعلقة بها باتباع املنهج الوصفي والتحليلي. تم تقسيم البحث إلى مبحثين هما: 

 المي والقانون الدولي الجنائي.سالفقه الجنائي اإل املبحث األول: مفهوم مبدأ الشرعية في  

 .ةاملبحث الثاني: مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعي

 واشتمل البحث على خاتمة بأهم النتائج والتوصيات وتم تذييله بفهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.

 مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الدولي الجنائي : املبحث األول 

 وفيه مطلبان:

 اإلسالمياملطلب األول: مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي 

 املطلب الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي 

 املطلب األول: مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي

 عليه  سبق الفقه اإلسالمي الجنائي اإلسالمي القانون الدولي الجنائي وتفرد بتقرير مبدأ الشرعية املوضوعية منذ نزول الوحي علي النبي صلي هللا

ثم جاء القانون    وسلم بنصوص واضحة في القرآن والسنة النبوية بمثل تحريم قتل النساء واألطفال والضعفاء وغير املقاتلين وتجريم اإلكراه علي البغاء

والعشرين   والحادي  العشرين  القرن  في  الحقوق  حماية هذه  في   
ً
الجنائي متدرجا لسنة  الدولي  روما  بنظام  الحقوق  اكتملت هذه  وجاءت    م.1998حتي 

اإلسالمي   الجنائي  الفقه  قواعد  مع  متوافقة  في  أحكامه  الشرعية  مبدأ  الحدود.إن  حد    والقصاص1جرائم  قد  ابتداءً والديات  وبي    د   
ً
دقيقا  

ً
ن تحديدا

، في جريمة السرقة المشروعيتها وعي  
ً
ِ    دية جاء قول هللا تعالى:حن أركانها وعقوباتها فمثال

 ِمَن َّللا 
ً

اال
َ
َسَبا َنك

َ
ْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما ك

َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق اِرُق َوالس  )َوالس 

 
 هـ.1420، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط 286عبداللطيف الغامدي، حقوق اإلنسان في اإلسالم، ص1
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  ُ  َتْق وفي جريمة القذف قوله تعالى:  ،  2( َعِزيٌز َحِكيمٌ َوَّللا 
َ

 َوال
ً
َدة

ْ
َماِنيَن َجل

َ
اْجِلُدوُهْم ث

َ
َهَداَء ف

ُ
ْرَبَعِة ش

َ
ِبأ ُتوا 

ْ
َيأ ْم 

َ
م  ل

ُ
ْحَصَناِت ث

ُ ْ
امل ِذيَن َيْرُموَن 

 
 )َوال

ً
َهاَدة

َ
ُهْم ش

َ
وا ل

ُ
َبل

َفاِسُقوَن(
ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول
ُ
َبًدا َوأ

َ
ْو الحرابة قول هللا تعالى:  وفي 3أ

َ
ُبوا أ

 
ْو ُيَصل

َ
وا أ

ُ
ل ْن ُيَقت 

َ
َساًدا أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ُه َوَيْسَعْوَن ِفي األ

َ
َ َوَرُسول ِذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللا 

 
ْيِديِهْم  )َجَزاُء ال

َ
َع أ

 
 ُتَقط

ُهْم ِخْزٌي ِفي
َ
ِلَك ل

َ
ْرِض ذ

َ ْ
ْو ُيْنَفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
ُهْم ِمْن ِخال

ُ
ْرُجل

َ
اٌب    َوأ

َ
ِخَرِة َعذ

َ ْ
ُهْم ِفي اآل

َ
ْنَيا َول وفي جرائم القصاص عدة أدلة على مبدأ الشرعية منها على .4َعِظيٌم( الدُّ

تعالى املثال قول هللا  َعْبِد سبيل 
ْ
ِبال َعْبُد 

ْ
َوال  ِ

ُحر 
ْ
ِبال ُحرُّ 

ْ
ال ى 

َ
َقْتل

ْ
ال ِفي  ِقَصاُص 

ْ
ال ُم 

ُ
ْيك

َ
َعل ِتَب 

ُ
َمُنوا ك

َ
آ ِذيَن 

 
ال َها  يُّ

َ
أ )َيا  ْيٌء   : 

َ
ِخيِه ش 

َ
أ ُه ِمْن 

َ
ل َمْن ُعِفَي 

َ
ى ف

َ
ْنث
ُ ْ
ِباأل ى 

َ
ْنث
ُ ْ
َواأل

 
َ
َمِن اْعَتَدى َبْعَد ذ

َ
 ف

ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك ِ
 ِمْن َرب 

ٌ
ِلَك َتْخِفيف

َ
ْيِه ِبِإْحَساٍن ذ

َ
ِإل َداٌء 

َ
ْعُروِف َوأ

َ ْ
َباٌع ِبامل ِ

ات 
َ
ِليٌم( ف

َ
أ اٌب 

َ
ُه َعذ

َ
ل
َ
الشرع قد وضع  أما في جرائم التعازير فإن      5ِلَك ف

ْخرَ دقيق منها قول هللا تعالى:  رره بشكل  ققواعد عامة تحكم هذا املبدأ وت
ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
 َتِزُر َواِزَرة

َ
ْيَها َوال

َ
َما َيِضلُّ َعل ِإن 

َ
َما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضل  ف ِإن 

َ
ى )َمِن اْهَتَدى ف

 )
ً

 َرُسوال
َ
ى َنْبَعث ِبيَن َحت  ِ

 
ا ُمَعذ ن 

ُ
ا ُمْهلِ وقول هللا تعالى:    6َوَما ك ن 

ُ
َياِتَنا َوَما ك

َ
آ ْيِهْم 

َ
و َعل

ُ
 َيْتل

ً
َها َرُسوال ِ م 

ُ
 ِفي أ

َ
ى َيْبَعث ُقَرى َحت 

ْ
َك ُمْهِلَك ال اَن َربُّ

َ
َها  )َوَما ك

ُ
ْهل

َ
 َوأ

 
ُقَرى ِإال

ْ
ِكي ال

وَن( 
ُ
امِل
َ
 يَ جالله:    قوله جل    ،7ظ

 
ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئال ِ

 
 ُمَبش

ً
ُ َعِزيًزا َحِكيًما()ُرُسال اَن َّللا 

َ
ُسِل َوك  َبْعَد الرُّ

ٌ
ة ِ ُحج 

ى َّللا 
َ
اِس َعل وَن ِللن 

ُ
َبُر وقوله تعالى:    .8ك

ْ
ك
َ
أ ْيٍء 

َ
يُّ ش 

َ
ْل أ

ُ
)ق

ْم ِبِه َوَمْن  
ُ
ْنِذَرك

ُ
ُن أِل

َ
ُقْرآ

ْ
ا ال

َ
ي  َهذ

َ
وِحَي ِإل

ُ
ْم َوأ

ُ
ِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنك

َ
ُ ش ِل َّللا 

ُ
 ق

ً
َهاَدة

َ
ٌه َواِحٌد َوإِ ش

َ
َما ُهَو ِإل ْل ِإن 

ُ
َهُد ق

ْ
ش

َ
 أ

َ
ْل ال

ُ
ْخَرى ق

ُ
 أ
ً
ِلَهة

َ
ِ آ

ن  َمَع َّللا 
َ
َهُدوَن أ

ْ
ش

َ
ت
َ
ْم ل

ُ
ك ِئن 

َ
َغ أ

َ
ِني َبل ن 

وَن(
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت  ما روي عن نافع عن عبدهللا "أن امرأة  وجدت في بعض مغازي رسول هللا صلي هللا علي. 9َبِريٌء ِمم 

ً
ه وسلم مقتولة فأنكر رسول وفي السنة مثال

النساء والصبيان"  " .  10هللا صلي هللا عليه وسلم قتل 
ً
 هرما

ً
 وال كبيرا

ً
امرأة وال صبيا تقتلن   :" وال  أن قال  أبي بكر رض ي هللا عنه  االمام مالك عن    . 11وري 

الشرع ثم رأي ولي  األدلة   ويتقرر بموجب   التي لم يرد بشأنها نص تجريمي في  األفعال  أن  أن  العامة وأن   اهاألمر )الحاكم(  اآلداب  أو  العام  الصالح  تمس 

امل  يحقق  إحداهاتجريمها  أو  املعتبرة  الشرعية  مجلس   ،صالح  مثل  اإلسالمية  الدولة  في  االختصاص  ذات  الجهات  عبر  أو  بنفسه  سواًء  يتدخل  فإنه 

ال أهل  أو  النيابي  املجلس  أو   بتجريمها معالشورى 
ً
أركانها    حل والعقد ويصدر نظاما األفعال مجر  وعقوباتهابيان  إذا كانت  أما  الشرع ،   بنص في 

ً
مة أصال

الباطل كاالختالس واالحتيال وهتك الحرمات واالعتداء على الناس باإلثم... الخ. فإن  دون بيان عقوبة لها مثل الرشوة والسب والربا وأكل أموال الناس ب

 لتالتي تناسب هذه ال  ولي األمر.. يحدد عقوباتها
ً
يرات شرعية منضبطة في الدولة املسلمة ومتناغمة قدجرائم وتحقق املقاصد الشرعية من تجريمها وفقا

الشرع تقرر مبد فإن قواعد  الكلية،  الشرع وأصوله  املج  الشرعية في كافة جرائم   أ مع روح  األفعال غير  الشرع ر  التعازير ويراعي في تجريم  مة باألصل في 

الزمان   الكلية  12  واملكانظروف  املصالح  أفعال يقع تجريمها وما ال    والعرضالخمس وهي: )الدين والنفس  وحفظ  يتعارض منها من  والعقل واملال(، فما 

ليق  للقضاة  الحالي  في عصرنا  ذلك  يترك  أن  يصلح  وال  اإلباحة.  أصل  على  حكمها  يبقى  أركانها  تحديبموا  و يتعارض  وبيان  اجتهادهم  بحسب  الجرائم  د 

السلطة للقضاة يجعل األحكام في   مة فيها وإصدار األحكام وفق هذا االجتهاد، فإن إعطاء هذه خصو ثم القيام بمهمتهم األصلية وهي سماع ال  ،باتهاوعقو 

   القطر الواحد أو حتى في املدينة الواحدة متضاربة ومتنافرة تؤدي إلى اضطراب املعامالت في أفعال
 
    –الواحد، فما كان  فين في املجتمع  املكل

ً
   –مثال

ً
جرما

 لدى قاٍض 
ً
   ، وقد تكون آخر في ذات البلدة أو القطر  في رأي قاض ي قد يكون مباحا

 
 عنالعقوبة مغل

ً
ويستحق   كبرى   قاٍض في فعل يرى أنه جريمة  دظة جدا

ليس   الفعل  ذات  أن  يرى  الرأي، فقد  آخر  قاٍض  يخالفه  الذي  الوقت  في  العقوبة  يرى  ة)معصي  جريمةبمرتكبها هذه  وقد  أنها (،  إال  الفعل جريمة،  أن 

، جريمة صغرى يستحق بموجبها مرتكب الفعل عقوبة مخف  
ً
وفي ذات االتجاه يذهب الدكتور محمد بن إبراهيم السعدي حيث يقول "وفي تقديري فة جدا

العدل   الواسع    –أن  الحاضر، وذلك    –بمفهومه  الناس فيما ال يحققه فتح باب االجتهاد للقضاة في عصرنا  للعدل، يشمل تساوي  الواسع  املفهوم  أن 

ق إلى  أدى  ربما  القضاة  الجتهاد  ذلك  وترك  أحكام،  من  عليهم  قاٍض بو طبق  عند  قاٍض   له  عن  أحدهم    وإلغائه  عند  جناية  في  العقوبة  وتشدد  آخر، 

، بينما التدوين واإللزام يحقق العدل في هذه األمور، والعدل هو القسط الذي أمر هللا به جميع املواطنين حيث قال سبحانه: والتخفيف فيها عند آخرين

 ِ
َهَداَء لِِل 

ُ
ِقْسِط ش

ْ
اِميَن ِبال و 

َ
وُنوا ق

ُ
َمُنوا ك

َ
آ ِذيَن 

 
َها ال يُّ

َ
أ ى ِبِهمَ )َيا 

َ
ْول
َ
أ  ُ الِل 

َ
ِقيًرا ف

َ
ْو ف

َ
أ ا  ِنيًّ

َ
ْن غ

ُ
ِإْن َيك َرِبيَن 

ْ
ق
َ ْ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
ِو ال

َ
أ ْم 

ُ
ْنُفِسك

َ
أ ى 

َ
ْو َعل

َ
ْن  َول

َ
أ َهَوى 

ْ
ِبُعوا ال

 
 َتت

َ
ال

َ
ا ف

ِبيًرا(
َ
وَن خ

ُ
ْعَمل

َ
اَن ِبَما ت

َ
َ ك ِإن  َّللا 

َ
ْعِرُضوا ف

ُ
ْو ت

َ
أ ُووا 

ْ
وا َوِإْن َتل

ُ
ْعِدل

َ
َما    ،13ت

َ
يَن ك ِ

ُه الد 
َ
ِ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن ل

ل 
ُ
ْم ِعْنَد ك

ُ
ِقيُموا ُوُجوَهك

َ
ِقْسِط َوأ

ْ
ي ِبال ِ

َمَر َرب 
َ
أ ْل 

ُ
)ق

 
 (. 38سورة املائدة، اآلية ) 2
 (. 4سورة النور ، اآلية ) 3
 (. 33سورة املائدة ، اآلية ) 4
 (. 178سورة البقرة ، اآلية ) 5
 (. 15االسراء ، اآلية )سورة  6
 (. 59سورة القصص ، اآلية)  7
 (. 165سورة النساء ، اآلية ) 8
 (. 19سورة األنعام ،اآلية ) 9

 ه. 1431(، دار الحديث، القاهرة،1744صحيح مسلم ، حديث رقم ) 10
 . 384لبنان،صابن رشد الحفيد، بداية ونهاية املقتصد، املجلد األول، دار الكتب العلمية،  11
 هـ. 1420، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط  286عبداللطيف الغامدي، حقوق اإلنسان في اإلسالم، ص 12
 (.135سورة النساء، اآلية ) 13



 عبداإلله حامد                                                                                                                                            مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية 

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(3) (2020), 125-142 
 128 

 

ُعوُدوَن(
َ
ت ْم 

ُ
ك
َ
السعدي    .14َبَدأ الدكتور  الذي    15وإن كان يرى  التقنين  املت  يعتقده أن  الفقهية  بالقضاء في مدو  هو وضع األحكام  وليس وضعها في  نة،  صلة 

ليا لتطبيق النصوص من املحاكم في اململكة عال  بمراقبة املحكمةاد قانونية الختالف طبيعة الفقه اإلسالمي عن غيره، ولكن يمكن تدارك ذلك.  و شكل م

لذا آراء أهل العلم كو   .األنظمة ابهالتي تعدل  بذات الطرق م الفقه اإلسالمي، اهذه النصوص إذا تبين أنها تخالف أحك حيث تعد 

تعقُّ  أن  ذلك  إلى  يحت ِ يضاف  وغيرها  والتقني  والصناعي  واالقتصادي  االجتماعي  النشاط  أوجه  وتشابك  الحياة  أن  د  ضرورة  مدى و يتم  تحديد  لى 

أو   الزراعي  أو  الطبي  أو  الهندس ي  كاملجال  نفسه  املجال  في  خبراء  العامة  املجتمع ومصالحه  على  السلوك  أو  األفعال  بعض  التقني خطورة  أو  البيطري 

مدى خطورتها على األفراد أو املجتمع أو الدولة قد يكون في حكم املستحيل أو ما يقرب والتكنولوجي... الخ. ذلك أن إملام القاض ي بطبيعة هذه األفعال و 

قائمة  
ً
أنها صارت علوما بحكم   ،

ً
أهل    منه قطعا إال  يعرفها  ال  التي  الدقيقة  أصولها وقواعدها  ولها  إن بذاتها  بها.  واملشتغلين  الدارسين  االختصاص من 

 من كل   16إطالق القول بأن الشرع أعطى للقاض ي الحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض إذا كان فيها ما يسمى النظام العام أو صالح الجماعة 
ً
ليس دقيقا

كما   ذكرنا،  ملا   التنوجه  من  خلت  التي  األزمنة  في  الفقهي  االجتهاد  عليه  نص  ما  لكل عصرٍ ظأن  أن  ذلك  كل عصر،  في   
ً
ملزما ليس  الفقهي  ظروفه    يم 

اة من أهل واجتهاده ما دام أنه يراعي األصول الكلية للشرع وقواعده العامة ويستقي من نصوصه، فإن مبدأ الشرعية مقرر في كتاب هللا، ويطبقه القض

ا يتقرر في الجرائم الداخلية نن هذا كان االجتهاد على الوجه املبي  إ الكلية، و كان بما يتوافق مع تحقيق هذه األصول والقواعد ومقاصد الشرع  مكل زمان و 

 ِ
 
آليات وأدوات واختالف  عها وتجددها  ية في الجرائم الدولية التي يشيب من هولها الولدان بسبب خطورتها وتنو ِ في القطر الواحد، فإن صعوبته بائنة وجل

ا  العلمية  التخصصات  وتطويع  تلدقيارتكابها  في مجاالت  إلتيانها  العنقودية   نةقاقة  واألسلحة  الشامل  الدمار  وأسلحة  والتكنولوجيا  املعلومات  وتدفق 

والخانقة السامة  والغازات  أنواع   واملسممة  أبشع  من  وغيرها  الجماعية  اإلبادة  وجرائم  اإلنسانية  ضد  والجرائم  والبحرية،  الجوية  القرصنة  وجرائم 

للقانو  الخاضعة  الدوليالجرائم  أن  17ن  أو غيره  الدولي اإلسالمي  للقاض ي  بالتعقيد في فهم طبيعتها وخصائصها وأركانها، فال يمكن  تتميز  نهما ، والتي   يتبي 

، ولذا جتمع الدولي بأسره االجتهاد دون التدخل من املنظم الدولي وذلك بتعريفها وبيان أركان كل جريمة وعقوبتها بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على املب

ال يمنع    حكمة تقتض ي إعمال مبدأ الشرعية املوضوعية في القانون الدولي الجنائي فاملبدأ فيه هو )ال جريمة وال عقوبة دولية إال بنص(. إن الشرع فإن ال

قيق العدالة التي هي الغاية و ال يتصادم مع اآلليات الجديدة لتحقيق العدالة مثل النيابات املتخصصة وتنوع شعب القضاء وتدرجه ألنها أقرب إلى تح

الشرع من ذلك قول هللا تعالى:   إليها  التي يسعى  العليا  ُموا  والهدف والقيمة 
ُ
َتْحك ْن 

َ
أ اِس  الن  َبْيَن  ْمُتْم 

َ
َحك ا 

َ
َوِإذ ْهِلَها 

َ
أ ى 

َ
ِإل َماَناِت 

َ ْ
األ وا  ُتَؤدُّ ْن 

َ
أ ْم 

ُ
ُمُرك

ْ
َيأ  َ )ِإن  َّللا 

ا َيعِ  َ ِنِعم  َعْدِل ِإن  َّللا 
ْ
اَن َسِميًعا َبِصيًرا(ِبال

َ
َ ك ْم ِبِه ِإن  َّللا 

ُ
ك
ُ
: ، 18  ظ

ً
ْقِسِطيَن ) وقوله تعالى أيضا

ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل ِقْسِط ِإن  َّللا 

ْ
ْم َبْيَنُهْم ِبال

ُ
اْحك

َ
ْمَت ف

َ
ال إذن ف  .19 (َوِإْن َحك

 أ 
ً
م اانتظ في  ثرهاوأ دورهم في بيان ماهية األفعال الضارة باملجتمع الداخلي أو الدولي  يبعد املختصون في املجاالت العلمية الدقيقة عن أداء نيستقيم أبدا

عهد بهذه املهمات للقضاة الذين ما درسوا هذه العلوم واستمراها ووضع الزواجر والعقوبات التي يستحقها مرتكبو هذه األفعال، في الوقت الذي يُ  الحياة 

.
ً
 نوع من تولية الجاهل وتمكينه والذي نهىفإن إثبات  وعليه    أصال

ً
 وعقابا

ً
ولذلك لو تفرغ عنه الشرع ومنعه،    الحق لهم في مثل هذه التخصصات تجريما

الدكتور فتوح عبدهللا الشاذلي    القاض ي فقط في تطبيق النص اإلجرامي لتناغمت الحياة واعتدلت املوازين وقامت أركانها وقريب من هذا املعنى ما ذكره 

تترك كل هذه العقوبات أمام القاض ي ليختار ر بالنظر إلى عهد صدر اإلسالم، وحالنا تغير كذلك، فربما كان من األوفق أن ال : )وملا كان زماننا تغي  20هيقول

فلقد   اإلسالم،  في صدر  كالقاض ي  يومنا هذا  في  القاض ي  فليس  متهم على حدة،  يالئم كل  ما  القاض ي  منها  فيه  كان  الذي  العهد   انقض ى 
ً
...   مفتيا

ً
مجتهدا

 منا للفارق الشاسع بين عصر صدر اإلسالم وعصرنا الراهن، فإننا نحبذ أن يأخذ  
ً
 حتى يكتمل وتقديرا

ً
ولي األمر بمبدأ شرعية العقوبة فينص عليها سلفا

 املصلحة املرسلة،    الشرعية اإلسالمية تسمح لنااه، وال مراء في أن أحكام  أن )ال جريمة وال عقوبة إال بنص( شق ِ ملبدأ  
ً
 أنه ال  بهذا، وسندنا فيه أوال

ً
وثانيا

اء...(    من أحكام الشريعة الغر 
ً
 يشعلى القاض ي أن يكون  مقتضيات تطبيق مبدأ الشرعية أن يمتنع    من و تعارض مع نٍص وال يخالف حكما

ً
رع من  تمنظما

والقواعد   ويعدل    الجنائيةالنصوص  يشاء  الصحيح  عما  امليزان  إن  بل  يشاء،  هو  هو  ما  كما  الجنائي  النص  تدخلإعمال  أو   دون  فيه  بالزيادة  منه 

منها ما جرمه النص ونص على عقوبته ويبرئ املتهم من الوقائع التي لم يرد بشأنها نص م  النقصان في كل الدعاوى الجنائية التي تعرض أمامه، فإنه يجر  

 مباحة.يجر ِ 
ً
سلطة القاض ي في   دورانلجرائم من املنظم مع  وال يتعارض ذلك مع وضع عقوبة أدنى وأعلى أو أكثر من عقوبة لبعض ا   مها باعتبارها أفعاال

 ، وخطورة الجريمة على املجتمع  ،والفائدة العائدة للمتهم منها وظروفه الشخصية  ،اختيار العقوبة التي تناسب الجريمة بالنظر إلى ظروف وزمان ارتكابها

 
 (. 29سورة األعراف، اآلية ) 14
مركز    15 دولية،  ونقاشات  عملية  وتجارب  فلسفية  خصائص  السعودية،  في  العدلي  صالنظام  الرياض،  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  السعودية،  عن  العاملي  ط 310الفكر   ،1   ،

 م. 2015هـ/ 1436
 هـ. 1424م/ 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط56يونس عبد القوي السيد الشافعي، الجريمة والعقاب في الفقه اإلسالمي، ص 16
 . 2009عمان، ط  -وما بعدها، اليازوري للنشر والتوزيع، األردن ت 33الحسيناوي، املحكمة الجنائية الدولية، دراسة مقارنة،  د. طالل يس العيس ى ود. علي جيار  17
 (. 58سورة النساء ، اآلية ) 18
 (. 42سورة املائدة ، اآلية ) 19
 م. 2013هـ/ 13343امعية، اإلسكندرية، ط  ، دار املطبوعات الج59األحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، ص  20
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ملا وضع حد املنظم  املوضوعية ألن  الشرعية  إنه يحقق مبدأ   بل 
ً
القضاة سلطة تقديرية تحقق   ا إعطاء  إلى  أكثر من عقوبة عمد  أو  للعقوبة  أدنى وأعلى 

وبجملة واحدة فإن الفعل ال يعتبر جريمة إال  .  .21اإلجرام  العقوبة لهذه الجرائم والتي تتمثل في تأديب الجاني واستصالحه وحماية الجماعة من الغاية من

كانت هذه بتقرير عقوبة      دنيوية عليه سواء 
ً
تعزيرا أو   

ً
أو قصاصا  

ً
حدا بنص   ،العقوبة  إال  في مبدا ال جريمة وال عقوبة  يتمثل  الذي  املعنى  وال   ..22وهو 

 ملا قررنا في هذا خي
ً
 . يما هو مقرر في الفقه الجنائي اإلسالمي الداخلعن كمال البالتمام و  املطلبتلف هذ املبدأ في الفقه اإلسالمي الجنائي الدولي وفقا

ة  النظام القانوني في اململكة العربية السعودية يستند على الشريعة اإلسالمية، فقد تبنى مبدأ الشرعية النظام األساس ي للحكم في اململكوملا كان  

امللكي رقم   باألمر  املادة )  هـ27/8/1442وبتاريخ    1/90الصادر  أنه )العق28حيث نصت  بناءً وب( منه على  إال  ى نص عل  ة شخصية وال جريمة وال عقوبة 

لكة وتعلوه  شرعي أو نص نظامي وال عقاب إال على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي(. يعد هذا النظام املصدر الثاني من مصادر األنظمة في املم

املطلب. هذا  في  بيناه  الذي  الوجه  على  املبدأ  بهذا  تقر  والتي  اإلسالمية  الشريعة  املدو    أحكام  االسترشادية  الوثيقة  أن  للنظام كما  الدوحة  بوثيقة  نة 

 )القانون( الجزائي املوحد  
 
( والتي نصت على أنه )ال جريمة وال 3دت على مبدأ الشرعية بموجب املادة )لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أك

 عليه    23عقوبة بغير نص في القانون( 
ً
 أن يكون معاقبا

ً
( والتي  5بقانون نافذ عند ارتكابه بموجب نص املادة )وقد اشترطت الوثيقة العتبار الفعل مجرما

اقترافه(.وبذ  حين  النافذ  القانون  بمقتض ى  جريمة  يشكل  يكن  لم  ما  فعل  عن  أحد  معاقبة  يجوز  )ال  أنه  على  نصها  العربية جاء  اململكة  أن  يتقرر  ا 

أطرا  وأحد  القانوني  النظام  في  اإلسالمية  بالشريعة  تحكم  دولة  باعتبارها  تحالسعودية  أنها  الدوحة  وثيقة  القانوني  تف  نظامها  في  الشرعية  ملبدأ  كم 

 على املستوى العاملي..  دولية تتعلق بمكافحة الجريمة الدولية ضمن املنظومة اإلقليمية أو اتفاقياتالداخلي أو عند إبرامها أي 

ويتقرر بموجبه أنه ال عقاب على األفعال املرتكبة قبل    ،خليا الدالجنائي  في الفقه اإلسالمي الجنائي والقانون  ركين  إذن مبدأ الشرعية أصل وركن  

 من قبل رها للجريمة أو أن القانون الجديد قد حر  قر   صدور القانون الجنائي الجديد سواء كان القانون امللغي قد
ً
ويمثل ذلك  . 24م الفعل الذي كان مباحا

 
ً
من خالل    ضمانة أساسية من ضمانات حقوق املتهم في التحقيق واملحاكمة، فال يجوز أن تنسب إليه جريمة أو اإلدانة بموجبها ما لم يكن فعله مجرما

نقبل ارتكابه لهذا الفعل  فٍذ وناأنموذج شرعي أو قانوني   الجريمة وأركانها والعقوبة املقررة بشأنها. اسم  يبي 

 القانون الدولي الجنائي في ة  يالثاني: مفهوم مبدأ الشرعاملطلب 

، وهو مبدأ راسخ في القانونين األساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات في التقنينات الحديثةالدعائم    منيعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  

والدولي. الداخلي  األفعال  و   الجنائي  ببيان  يلتزم  املقنن  أن  القانونيمؤداه  أنموذجها  بتحديد  اإلنسان  فعل  من  هذه   ،املجرمة  تكون  أن   
ً
أيضا ويقتض ي 

 هذا املعنى بصورة أشمل بقوله:وقد بين هانز ويعتبر حجر الزاوية في القانون الجنائي، 25األفعال ذات عقوبات محددة 
The principle of legality is recognized in almost all legal system throughout the as key stone of the criminal law. That means 
there can be no crime without a rule of law thus, immoral or antisocial conduct not forbidden and punished by law is not 
criminal. The law may be customary, as in some common law countries, however, the only source of criminal law is a statute. 

No cricminal without a law)26 ( . 

( من العهد الدول للحقوق املدنية والسياسية والذي يمنع إدانة أي شخص أو معاقبته ألي مثل أو تجاوز ما لم يقع  15أقر هذا املبدأ نص املادة )و 

 في تشريع أو قانون محدد حتى يكون األفراد قادرين  خالل لقانون موجود وقت ارتكاب ذلك الفعل،  اإل ب
ً
فيقتض ي املبدأ تحديد الجريمة والعقوبة مسبقا

 على تحمل تبعة أفعالهم وفي هذا املعنى نقرأ. 
Also known as the principle of legality this principle, which is enshrined in article 15 of the international convent on civil and 
political Rights, states that no one may be convicted or punished for an act of omission that did not violate append law in 
existence at the time of was committed. Therefore, the existence of particular crime depends on the existence of legislation 
stating that the particular act is an offence and for a specific penalty to be imposed for that offence, the legislation in force at 
the time of its commission must include that particular penalty as one of the possible sanctions for that crime. The purpose of 
this principle is to ensure that legislation is specific and predictable, so that individuals may reasonably foresee the legal 

consequences of their action (27) 

 
 في معاٍن مشابهة، ص2، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط194د. سعد بن محمد شايع القحطاني، املختصر الجنائي املقارن ص  21

ً
 . 74، ونفس املرجع أيضا

 . 79سابق، صد. عبدالفتاح الصيفي، األفكار العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، مرجع  22
 –الشئون القانونية    –مانة العامة  وهي وثيقة استرشادية مجازة على مستوى وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقاة ٌمن أحكام الشريعة اإلسالمية، صادرة عن األ   23

 الرياض.  –م 2011، لسنة 2من الوثيقة، ط  3ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص
 . 71و 70فتاح الصيفي، األحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، مرجع سابق، صد. عبدال 24
 م. 2013هـ/ 1434، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ط 70و69في بعض املعاني، د. عبدالفتاح الصيفي، األحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون، ص 25

26  criminal law, Hans. Heirrich, Jescheck, Topic <https: 11/ www.britannica.com 
27Advisory service ice on international Humanitarian p-2 file <https://www.ICRC.org. 
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ثم  و وأ  الفرنسية  الثورة  املبدأ كان بعد  الوضعية األخرى ل ما بدأ هذا  القوانين  إلى  اإلنسان  .    28انتقل  الفرنسية لحقوق  الوثيقة  وقد نصت عليه 

 1791، وقانون العقوبات الفرنس ي الصادر في م1793و م1791واملواطن الصادر عن الثورة الفرنسية، واملادة الرابعة لدستوري فرنسا 
ً
م والصادر أيضا

 في املادة الراب1860في  
ً
وتقرر هذا املبدأ في التشريع اإلنجليزي منذ صدور الوثيقة اإلنجليزية الشهيرة املسماة .  29عة من القانون الجنائيم وأكد عليه أيضا

بأنه )ال يقبض على شخص حر أو يسجن أو    وقضتها على هذا املبدأ صراحة  من  39حيث نصت املادة  .  30م 15/6/1215( الصادرة في  Magna Cartaبـ )

 عن القانون أو ينفى أو يحرم بأي طريقة كان في مركزه وال تستعمل القوة ضده وال يسمح لآلخرين باستعمالها إال بعد يحرم من أمالكه أو يعتب
ً
ر خارجا

 لقوانين البالد(
ً
 للطبيعة العرفية للقانون اإلنجليز   .محاكمة قانونية من أنداده أو طبقا

ً
ي غير وبالرغم من أن التشريع اإلنجليزي لم يدون هذا املبدأ نظرا

 التجاه. أن الوقاع العملي يؤيد هذا املبدأ وتأكد من أحكام القضاء توفره واستقرار القضاء اإلنجليزي عليه، ومن أهم األحكام الصادرة في هذا ا 

R.V. Manley, 1931 
R. V. New land, 1953, Shaw. V.D.P.P, 1961, Knwler. V.D.P.P, 1972 

 اإلعالن العاملي لحقوق    ها: البرتغال وإيطاليا والبرازيل والواليات املتحدة األمريكية...  منعليه جمع دساتير العالم  كما نصت  
ً
الخ. ونص عليه أيضا

 . (31)م1950م واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 1948اإلنسان 

فقد تقرر بموجب املادة    ،ى في ذات االتجاه ض مم  2002أول يوليو    نفيذخير التم والذي دخل  1998الدولية )نظام روما(    الجنائيةنظام املحكمة  

اختصاص  22) في  ويدخل  يجرمه  بشأنه نص  يرد  لم  ما  أي فعل  تجريم  بعدم  )  املحكمة( منه  كاآلتي  تقرأ  بموجب هذا ال  والتي   
ً
جنائيا الشخص  يسأل 

( 23اختصاص املحكمة( وأكمل املبدأ في جانب مشروعية العقوبة في املادة )النظام األساس ي ما لم يشكل السلوك املعني وقت وقوعه جريمة تدخل في  

األساس ي( النظام  لهذا   
ً
وفقا إال  املحكمة  أدانته  أي شخص  يعاقب  )ال  أنه  نصت على  والتي  للجهود يو   .منه   

ً
تتويجا النظام  لهذا   

ً
وفقا الشرعية  مبدأ  عد 

الفقه القانونية  والجهود  الدولية  واالتفاقيات  الدولالدولية  القانون  لجان  وجهود  املتحدة   يية  للحقوق ك  .باألمم  الدولية  االتفاقية  عليه  نصت  ما 

)  السياسية املادة  أحد بجريمة15واملدنية في  إدانة  والتي تقرأ )ال يجوز  ارتكابه جريمة    جنائية  ( منها  ما لم يشكل وقت  امتناع عن فعل  أو  نتيجة فعل 

وتجدر اإلشارة إلى أن األفعال التي تعد جريمة   أشد من العقوبة الواجبة التنفيذ.لي، كما ال يجوز توقيع عقوبة  جنائية بموجب القانون الوطني أو الدو 

( في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية 5صر في املادة )حهي الواردة على سبيل ال

. هذا في جانب 8( إلى )6جرم في كل منها في املواد من )وقد تم تعريف كل جريمة على حدة مع ذكر أنواع السلوك امل وجرائم العدوان. وجرائم الحرب
ً
( مكررا

 ع
ً
تماما الباب  ولقفل  وأركان كل فعل مجرم،  السلوك  بنص،  تجريم  إال  قاعدة ال جريمة  تجاوز  املادة  لى  )ال  22/1نصت  بقولها  املبدأ  يسأل على هذا   

الشرع جانب  وأكمل  املحكمة(  اختصاص  في  تدخل  املعني وقت وقوعه جريمة  السلوك  يشكل  لم  ما  األساس ي  النظام   بموجب هذا 
ً
جنائيا ة يالشخص 

( املادة  في  الت23العقابية  العقوبات  جاءت  وقد  األساس ي(  النظام  لهذا   
ً
وفقا إال  املحكمة  أدانته  أي شخص  يعاقب  )ال  أنه  تنص على  والتي  تصدرها (  ي 

( املادة  في  دقيق ومحدد  بشكل  الدولية  الجنائية  في  77املحكمة  تمثلت  والتي  األساس ي  النظام  )  السجن ( من  أقصاها  املؤبد   30لفترة  السجن  أو  سنة( 

إيقاعلسلطة    باإلضافة املحكمة    املحكمة في  الجنائية ملزم بتطبيق نصوص نظام  املحكمة  الجنائي في  الغرامة واملصادرة، وبذلك فإن القاض ي  عقوبتي 

امل الفعل  يوجد نص يجرم  لم  إذا  ويتعين عليه  والعقاب،  بالتجريم  يتعلق  الفعل نظفيما  كان هذا  لو  حتى  بالبراءة،  يحكم  أن  ويحدد عقوبته  أمامه  ور 

الجماعة    لعرف 
ً
نفاذ  مخالفا  بعد 

ً
 وليس عرفيا

ً
 تشريعيا

ً
الجنائي قانونا الدولي  القانون  العدالة حيث أصبح  الطبيعي وقواعد  القانون  ملبادئ  أو  الدولية 

 م.1998نظام روما األساس 

ذا نصت معاهدة  التشريع الدولي الجنائي، فإ  معنىوال يتعارض ذلك مع أي معاهدات أخرى شارعة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب فإنها تدخل في  

 واج
ً
 دوليا

ً
.  32ب التطبيق دولية على تجريم فعل معين لم يرد النص عليه في نظام روما األساس ي تصبح هذه املعاهدة لهذا الفعل املجرم بموجبها تشريعا

النظام األساس ي وأركان الجرائم والقواعد تطبق املحكمة: )أ( في املقام األول، هذا  -1( من نظام روما األساس ي والتي جاء نصها )21املادة ) قضتوعلى هذا 

القان ومبادئ  التطبيق  الواجبة  املعاهدات   
ً
مناسبا ذلك  يكون  حيثما  الثاني،  املقام  في  )ب(  باملحكمة.  الخاصة  اإلثبات  وقواعد  الدولي اإلجرائية  ون 

 
 هـ. 1438، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط75و  74د. سعد بن محمد شايع القحطاني، املختصر الجنائي املقارن، ص 28
 عن 2018، دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العلمية، دبي، ط120د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، ص 29

ً
 Wilfvid Jeandidi, Droit penal ، نقال

general, paris 1988, pp.66-67 
30 Magna Carta or great charter, is a document gruanteeing English polotical liberties. 

That was dnafted at Runnymedde, amendow by the River thames, and signed by king John on June 15, 1215, under pressure 

from his rebellios barns By declaring the sovereign to be subject to the rule of law and documenting the liberties held by "free 

men", it provided the foundation for individual rights in Anglo – American juris prudence, Topic https://www.britannica.com. 
 عن مجم121و 120د. السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص 31

ً
 من املرجع.  523وعة من املصادر، مذكورة في ص، نقال

 وما بعدها. 254انظر في بعض املعاني، د. فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق ص 32
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املسل للمنازعات  الدولي  القانون  في  املقررة  املبادئ  ذلك  في  بما  وإال،حوقواعده،  )ج(  القوانين    ة.  املحكمة من  تستخلصها  التي  للقانون  العامة  فاملبادئ 

، القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس واليتها على الجريمة، شريطة أال سبالوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك ح
ً
ما يكون مناسبا

ا  القانون  مع  وال  األساس ي  النظام  مع  املبادئ  الجزاء  تتعارض هذه  يكون  حتى  املبدأ  ويقتض ي هذا   ..)....
ً
دوليا بها  املعترف  واملعايير  القواعد  مع  وال  لدولي 

 لقواعد القانون الدولي
ً
 وفقا

ً
 وجود نص جزائي يؤكد هذه املشروعية يتضمن تجريم السلوك اإلجرامي الدولي ويضع له جزاءا

ً
الجنائي، إال   الدولي مشروعا

 كما هو الحال في االتفاقيات الدولية، أن النص ال يشترط فيه أن يك
ً
 .33يمكن أن يكون غير مكتوب كما هو الحال في العرف الدولي  وإنماون مكتوبا

 ال لــبس فيــه ممــا إ وال يكفــي فقــط وجــود مبــدأ املشــروعية فــي القــانون الــدولي الجنــائي، بــل          
ً
ن فــي مقتضــياته األساســية أن يكــون مضــمون املبــدأ واضــحا

قبالتفســـير  –كأصـــل عـــام  –يســـهل علـــى املـــتهم فهـــم التهمـــة وعناصـــرها ويـــتمكن مـــن إعـــداد دفاعـــه بموجبهـــا. ويقتضـــ ي هـــذا أن تتقيـــد املحكمـــة  ِ
ــي  للـــنص  الضـ

ــ 34الجزائــي وعـــدم القيـــاس عليـــه ــا لـــو فعلنـــا ذلـــك ألبطلنـــا غـــرض . مـــع التزامهـــا بتفســـير غمـــوض الـــنص ملصـ  ألننـ
ً
ــا لحة املـــتهم، وال يعنــي هـــذا تفســـير الـــنص حرفيـ

 في معان مقاربة لهذا:هانز قول يالتشريع نفسه، 
(The principle of legality directs that criminal statutes be interpreted strictly and that they not be applied by analogical 
extension. If a criminal statute is ambiguous in its meaning or application, it is often given a narrow interpretation favourable 
to the accused. 
This does not mean that the law must be interpreted literally, if to do so would defeat the clear purpose of the statute.)35 

 في التشريع ويخالف أهداف
ً
التي يرمى إليها ولذلك يجب إعمال روح النص ومعانيه التي يرمى إليها دون التقيد    هفإن التفسير الحرفي ليس مقصودا

م، حيث نصت على أنه )يؤول تعريف الجريمة 1998( من نظام روما  22( من نص املادة )2بمباني األلفاظ وحرفية النصوص، وهذا ما تضمنه البند )

 وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس،
ً
 دقيقا

ً
املحاكمة(   تأويال أو املقاضاة أو    . وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق 

 على  يإذن فإن بحث املحقق الجنائي أو املحكمة عن معاني النصوص ومدلوالتها القانونية ال  
ً
خرج عن التفسير الصحيح لهذه النصوص وال يعد خروجا

 عليه، ألنهما إنما يطبقان الن
ً
والذي من خالل عمله هذا يدخل كافة   ،ص بما يتفق مع أغراض وروح التشريع املطلوبين لصحة التطبيقالنص وال قياسا

 ذلك أن العمل بروح النص وأهداف 
ً
 للنصوص الجزائية الدولية، مع مالحظة أن املوازنة دقيقة جدا

ً
 جرمية وفقا

ً
، الوقائع التي تشكل أفعاال

ً
ه مطلوب جدا

مجرمة، وهذا    مدلول النص إلى القياس عليه وإدخال وقائع غير  ى إال أن األمر ال يتعد  ،عليه تفسير النصوص الجزائيةهو األساس الذي يقوم  إنه  بل  

مانع للقياس. وفي و مما يزيد العبء الواقع على املقنن من ضرورة التدقيق في تعريف وتوصيف األفعال املجرمة حتى يكون لها تفسير محدد قاطع الداللة 

 رأ هذا املعنى نق
(The principle of legality is associated with…, the principle of specificity and the prohibition of analogy, … The principle of 
specificity requires that the definition of the proscribed act be sufficiently precise while the prohibition of analogy requires the 
definition to be strictly construed))36(   

الجنائي ورسخته مجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية املعنية بالجريمة الدولية بالن  املشروعية مقرر في القانون الدولي  ص عليه  إذن فإن مبدأ 

حجز الزاوية في العدالة الجنائية على املستوى الدولي، إضافة إلى أن مصادر القانون   ، كما أقره الفقه القانوني الدولي وتمسك به باعتباره بنودهاضمن  

الدولي. املستوى  على  وإعماله  املبدأ  هذا  إلقرار  حقيقية  ترجمة  تعد  العام  املشروعية   الدولي  بمبدأ   
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا اإلجرائية  املشروعية  مبدأ  ويرتبط 

ي منهما  أي  تخلف  أن  ذلك  وإدانته  جعاملوضوعية،  الدولية  بالجريمة  للمتهم  التهمة  إسناد  املشروعية و ل  تقتض ي  حيث   ،
ً
مطلقا  

ً
بطالنا  

ً
باطال لها   

ً
فقا

 بنص مكتوب أو عرفي يقرر مشروع
ً
  ومنيته،  اإلجرائية بعدم جواز أي إجراء جنائي في مواجهة مرتكب الجريمة الدولية ما لم يكن هذا اإلجراء مسنودا

الجزائيةأعمال ا   :هذه اإلجراءات الجزائي واملحاكمات الدولية  الدولي  إجراء جنائي في مواجهة   .37  لبوليس الدولي الجنائي والتحقيق  فال يجوز اتخاذ أي 

تق املشروعية داملتهم  تقررت  ولقد  الدولي،  القانون  مصادر  من  مصدر  أي  في  علي   
ً
منصوصا يكن  لم  ما  الجنائية  النيابة  أو  املحكمة  من   

ً
جزافا أو   

ً
يرا

، واإلعالن العاملي م1946وطوكيو    م1945رغ  بجرائية في أنظمة اإلجراءات الجزائية ونظام املحكمة الجزائية الدولية )نظام روما( والئحة محكمة نورماإل 

اإلنسان   اإلنسان  1948لحقوق  األوربية لحقوق  االتفاقية  )  195038م ومنها  املادة  تهدمن(  5حيث تضمنت  الحقوق والتي  إلى حماية  ها على جملة من  ف 

 وغيرها، نذكر بعض بنودها كما جاءت في هذه املادة.  القبضجز أو ححرية اإلنسان وخصوصيته ومشروعية ال

 

 
 286د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 33
 بشكل تفصيلي. يتناول املبحث الثاني االستثناء على هذا األصل  34

35 Criminal law. Hans Heirich Jescheck Topic <https.www.Britania.com. 
36 Advisory service on international Humanitarian Law.P.2. file K<https://www.icrc.org. 

 . 268د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  37
 في املشروعية اإلجرائية واملوضوعية في القانون الدولي الجنائي، النظام األساس ي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة سنة راجع  38

ً
م والنظام األساس ي للمحكمة الدولية 1993أيضا

 . 1948م واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها 1994لرواندا 
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Article 5: 

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases 
and in accordance with a procedure prescribed by law. 

a. The Lawful detention of person after conviction by a competent court. 
b. The lawful arrest of detention of a person for non – compliance with the lawful order of a court or in order to secure 

the fulfilment of any obligation prescribed by law. 
c. The lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal 

authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to 
prevent his committing an offence or fleeing after having done so. 

2. Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest 
and of any charge against him (39)  

)  ما جاء في  الجوهريةمن هذه اإلجراءات   أنه )1998( من نظام روما )55املادة  النظام    -1( حيث نصت على  يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا  فيما 

 :ياألساس 

 ال يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو االعتراف بأنه مذنب.  •

الق • الشخص ألي شكل من أشكال  أو ألي  سال يجوز إخضاع  للتعذيب  التهديد وال يجوز إخضاعه  أو  اإلكراه  أو  أو  ر  املعاملة  شكل آخر من أشكال 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

 بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجم •
ً
 ويتحدث بها يحق له االستعانة مجانا

ً
ات إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما

 . فالتحريرية الالزمة للوفاء بمقتضيات اإلنصا

إخضاع  • يجوز  لل  ال  النظام  تالشخص  في  عليها  املنصوص  لإلجراءات   
ً
ووفقا لألسباب  إال  حريته  من  حرمانه  يجوز  وال  التعسفي  االحتجاز  أو  حقيق 

عند البت في   -1ا ما يلي )منهذكر  نن ذات النظام على حقوق املتهم فيما يتعلق بالتهمة التي توجه إليه من املحكمة  م(  67ونصت املادة )  .األساس ي...(

وفي أن تكون املحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه   يمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام األساس أي ته

 بطبيعة التهمة املوجهة إليه و ومنها قدم املساواة التامة..    علىويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية:  
ً
 وتفصيال

ً
سببها ومضمونها  : )أ( أن يبلغ فورا

 
 
 ويتكل

ً
مها. )ب( أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع محاٍم من اختياره وذلك في جو  وذلك بلغة يفهمها تماما

 من السرية. )ج( أن يحاكم دون أي تأخير ال موجب له...( 

ذلك أن عدم االلتزام بها بدقة يجعل التحقيق أو املحاكمة    املحكمةمن املحقق الجنائي أو  وتعد هذه اإلجراءات جوهرية والزمة وال يجوز إغفالها  

وبالتالي   .رت في الجريمة املستندة إليه كل عناصر املشروعية املوضوعيةوفمشروعية اإلجرائية وال يجوز إسناد التهمة للمتهم أو إدانته حتى لو تلل  تفتقد

املشروعية اإلجرائية واملشرو  إدانفإن  أو  تهمة ضد شخص  املوضوعية متالزمان ال تنفك إحداهما عن األخرى، وال تصح  ا مإال بتحققهته بموجبها  عية 

العامة للقان أو املبادئ  الدولي  العرف  الدولية أو  أي مصدر من مصادر القانون الدولي العام واملعاهدات  النص عليهما في  ، من خالل 
ً
ون. إن تحقق معا

 في القانون الدولي الجنائي وهو منع االضطراب في املجتمع الدولي وتمتعه باألمن والسلم الدولهذه  
ً
 وساميا

ً
 أساسيا

ً
يين، وتحفظ املشروعية يوفر هدفها

 بموجبه حقوق اإلنسان األساسية أما
ً
 النيابة الجنائية والقضاء الجنائي الدوليين.  مأيضا

افقاملبحث الثاني: مدى   ريم السلوك الدولي مع مبدا الشرعية: تجأو اختالف  تو

التي  ر  تعُ   للمصالح 
ً
انتهاكا بأنها: كل فعل يعد  الدولية  الجريمة  الدولي ويقرر ملقترفها عقوبة   يحميها ف  املصالح مقررة ومشمولة في  40القانون  ، هذه 

 الدولية أو القانون العرفي الدولي   اتاملعاهد 
(An international Crime is an act that is directly criminalized by international law. Atypical example is the violation of a 

criminal norm that is contained an international treaty or international customary law).)41(   
إرادة  إنساني غير مشروع صادر عن  )سلوك  بأنها  الشاذلي  فتوح  الدكتور  منها وينطوي على    وعرفها  برضاء  أو  الدولة  باسم  يرتكبه فرد  إجرامية، 

وتم تعريفها في الفقه اإلسالمي بأنها )كل فعل بالسلب أو اإليجاب بالقول   .(42)قرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الدولي( يُ انتهاك ملصلحة دولية 

 
39 John A. Andrews (editor), Human rights in criminal procedure, A comparative study. P.17,18. Martinus Nijhoff publishers, Landon 1982. 

 عن 332د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 40
ً
املرجع مذكور  Stefan Qlaser, Infraction international. Op. cit., p.11  ، نقال

 6-2في قائمة الهوامش ص
41 browse <hpps://www.dictionary.org. 

 .281القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 42
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 عليه بهذا القانون، أما العقوبة الدول
ً
 للقانون الدولي اإلسالمي الجنائي، ويكون معاقبا

ً
ية اإلسالمية فهي رد أو بالنشاط بالحركة أو االمتناع يشكل خرقا

وهما الشرعية والدولية، وذلك بأن    الدولية  لهذا القانون وهذا التعريف يقتض ي توفر شرطين في الجريمة  على أي انتهاك  43فعل القانون الدولي الجزائي 

أو منظمة أو دولة  الدولية، سواًء كان مرتكبها فردأ  بالعالقات  وأن تكون ماسة  للعقاب،  الدولي  القانون   عليها في 
ً
الجريمة منصوصا دولية، وهو   تكون 

. إذن فإن الجريمة الدولية تقوم باألصل على مبدأ الشرعية املوضوعية وهو )ال جريمة دولية إال بنص، وال  44الجنائي الحالي(   نفس اتجاه القانون الدولي

 ونقرأ في ذلك    عقوبة دولية إال بنص(. ويتضمن القانون الدولي الجنائي أكثر الجرائم خطورة على املجتمع الدولي والتي يترتب على خرقها العقاب بالسجن

(International criminal law (ICL) involves the most serious crimes of concern to the global community: its violation can result 
in imprisonment. 

The core crimes are genocide, war crimes and crimes against humanity, (these are also often referred to as "atrocity crimes))45 (  
 جرائم العدوان

ً
 . aggressive crimes ويشمل أيضا

ِ بو 
األفعال والعقاب عليها ويشد  الشرعية في تجريم  أساس ي على مبدأ  الجنائي يرتكز بشكل  القانون  أن  به في كاالرغم من  التقيد  ة فد على ضرورة 

التشريع فيه، ويقرر بطالن اإلجراءات والتهم   الدوليةمصادر  الجنائية  التحقيق واملحاكمة   ملقتضيات  لتخلفه  املسنودة ألي شخص في مرحلتي 
ً
إعماال  ،

قد أجاز استثناء    –إال أنه وبخالف األصل وبخالف ما ذهبت إليه التشريعات الجزائية الداخلية    –هذا املبدأ وروحه ومقاصده في النظام الجزائي الدولي  

إ  واللجوء  النص  تفسير  في  اإلنسانيةالتوسع  والجرائم ضد  الحرب  في جرائم  القياس  العدوان   46لى  الجماعية وجرائم  اإلبادة  أن هذه 47وجرائم  بحكم   .

الدولي  جال املجتمع  الجرائم األشد خطورة على  العام  –ر  بروي  –رائم هي  الدولي  للقانون  العرفية  للطبيعة  الدولي هذا االستثناء  القانون  48القانون  . فإن 

واالقتصاالدولي   والسياسية  االجتماعية  املجاالت  في  سواء  املختلفة  املجاالت  في  الدولية  العالقات  تنظيم  في  الدولية  األعراف  على  منشأه  دية يرتكز 

 من أن املعاهدات الدولية تعتبر امل  والثقافية أو مجاالت تنظيم حاالت الحرب والسلم والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية.
ً
صدر األول من  ورغما

أنها في غال إال  الدولي  القانون  إعمال   بمصادر  أنها في مجال  املعاهدات، كما  الذي تنظمه هذه  املجال  الدولي في  العرف  األحوال يحكمها ما جرى عليه 

دولي والشعور بإلزامية أحكامها إلى أحكامها لفترة طويلة ال تخرج عن العرف الدولي، وقد تتقلب هذه املعاهدات من خالل ارتضاء أحكامها من املجتمع ال

 في مجاله.
ً
 حاكما

ً
 عرف دولي أيضا

أركان الجريمة  في الغالب ال يحدد ألن العرف يعتبر مصدر النص الذي  وهذه الطبيعة العرفية تقتض ي التوسع في إعمال النصوص والقياس عليها،

التحديد علي فرض وجوده قد يضيق عن است املختلفة بل هذا  املستحدثة والتي لم يكن لها  أو صورها  أو األساليب اإلجرامية  العدوانية  األفعال  يعاب 

العرف أو وضع نص التجريم مثل ما يطرأ علي أسلحة وفنون الحرب من تغيير بسبب التقدم التقني والعلمي والذي ينعكس أثره علي ما   ة وجود عند نشأ

التع الشامل وأساليب  الدمار  املشرع    علي  ذيب والتنكيل مما ال يخطر  يستجد من أسلحة فتاكة تحدث  املجرم  بال  النص  لإلخالل بقوانين  عند وضع 

وأعرافها  أن  .49الحرب  محكومة    كما  ليست  املعاهدات  في  الواردة  معها فالنصوص  يتداخل  وإنما  لها،  والظاهرة  املباشرة  املعاني  عليه  دلت  بما  قط 

ما قبله املجتمع الدولي والتزم به،   متىوالذي يحتم إعمال النص وفق مدلوالته ومجاالته   –والذي ينشأ بعد املعاهدة   –التطبيق العرفي القديم واملتجدد 

 .50وى الدولي الستيعاب هذه الطبيعة العرفية ولذلك تنشأ تعقيدات في تطبيق مبدأ الشرعية على املست

بالقياس التجريم  الجنائي  الدولي  املجال  في  تجيز  قد  نفسها  املعاهدات  أن  املجتمع  51كما  حماية  بغرض  وذلك  نصوصها،  تفسير  في  التوسع  أو   .

 بالخطورة الدولي من كافة أوجه النشاط اإلجرامي الدولي املتماثل لنماذج التجريم التي نصت عليها هذه 
ً
املعاهدات، ذلك أن الجريمة الدولية تتمثل دائما

 
الدولــة وتنطــوي علــى خــرق للنظــام العــام الــدولي، انظــر: د. القــانون الــدولي الجنــائي هــو فــرع القــانون الــدولي الــذي يتضــمن القواعــد املقــررة للعقــاب علــى صــور الســلوك التــي تصــدر عــن  43

 .30و 29فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص

 .209و 208د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 44
45 hpps://www.justice initiative.org. 

 عن: محمد عبداملنعم، الجرائم الدولية في القانون الدولي، ص94الدولي الجنائي، صهشام محمد قريحة، القضاء  46
ً
 .153، نقال

( من نظام روما ) 8( إلى )5راجع املواد من ) 47
ً
 م(.1998مكررا

 عن مصادر مذكورة ص 48
ً
 .517تحت الرقم  582د. السيد أبو عيطة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق نقال

 .328م،ص2016د. فتوح عبدهللا الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانية، 49
 باعتباره من أهم مصادر القانون الدولي الجنائي وخاصة في جرائم الحرب والتي أوكلت فهم مدلول االنتهاكات الجسيمة  50

ً
م للقانون  1947التفاقية جنيف لسنة يبدو العرف مشوشا

 وما بعدها. 163م، ص2016محمود شريف بسيوني ، القانون الدولي اإلنساني ،دار النهضة العربية، القاهرة،العرفي. انظر: أ.د. 
من مبدأ التماثل بين النموذج الذي التجريم بالقياس هو مد سلطان نص قانوني على واقعة خارجة عنه باالستناد إلى محاكمة عقلية، تعتمد الروح الخفية لهذا القانون وتنطلق    51

ملعاقبة عليها لو أنه تذكرها حين وضع  تضمنه النص وواقعة أخرى، بمعنى آخر فإن التجريم بالقياس هو تطبيق نص على واقعة أخرى راهنة ال يطالها النص، وإنما كان املشرع يود ا

 إليه كوحدة متكاملة وال ي
ً
عد طريقة من طرق التفسير وال من أنواعه ألن التفسير يتضمن  البحث في القانون. فهو إذن محاكمة مستندة إلى أسس النظام القانوني الجنائي منظورا

م. أ. د. فخري  2011/ 1432، دار الثقافة، عمان ، األردن، ط175مدى نص القانون وفي مضمونه، انظر في املعنى أ. د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية، دراسة مقارنة، ص
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الدوليين   والسلم  األمن  واستدامه  واستقراره  الدولي  املجتمع  حياة  على  املدنية فيه  البالغة  املنشآت  وتدمير  لألفراد  األساسية  الحقوق  وانتهاك 

وتعطيل   واإلنسانية،  الطبية  األطقم  واالعتداء على  الحروب كاملستشفيات  في  وأخالقها  الدولية  األعراف  وانتهاك  والجسور  والسدود  الكهرباء  محطات 

واأل  التعليمية  واملنشآت  بالبيئة  واإلضرار  ال،  أم  مشروعة  كانت  أن عسواء  كما  املياه،  والكسوة ومحطات  واألدوية  األغذية  من  ومحتوياتها  املدنية  يان 

ية، وجرائم قالدينية والعر   الطوائفرها بسهولة مثل أثر الرق أو االعتداء على  بجتمعات البشرية يصعب جالجريمة الدولية لها آثار طويلة املدى على امل

العر  صلالف والتمييز  والغبن  بالظلم  لشعورهم  الكبرى  مجتمعاتها  في  إدماجها  وإعادة  املجموعات  هذه  على  واالضطهاد  واإلثني، قالعنصري  والديني  ي 

 مثل جرائم االغتصاب أو  غد تؤدي إلى تق عض أنواعها  إضافة إلى أن هذه الجرائم في ب
ً
 أو جزئيا

ً
يير املكونات االجتماعية والدينية والثقافية والعرفية كليا

والتجريم بالقياس له   .سري لهم عن مناطقهم أو بالدهم قاالستعباد الجنس ي واإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو جريمة إبعاد السكان أو النقل ال

املغايا على  التنمية  استدامة  في  الجنائي  املجال  في  الدولية  القانونية  النصوص  مساهمة  في  تتمثل  الجنائي  الدولي  القانون  في  يحققها  أخرى  ستوى ت 

املحلي واإلقليمي   التيو االقتصادي  املنشآت  للتنمية االقتصادية بوقوعها عن  املباشر واملاحق  الخطر  الدولية هي  الجرائم  أن  تحقق هذه   الدولي، ذلك 

ين، وكما يمتد أثر هذه الجرائم على تالتنمية وبتأثيرها املباشر على األرض واملكونات البشرية الحيوية والتي تتمثل في اإلنسان عمود التنمية وأساسها امل

 . الخ األنهار والبحار وأنواع الحيوانات والنبات واملناخ..

 وملذلك يبدو أن التفسير املوسع للنصوص أو  
ً
 ومنطقيا

ً
  تالقياس عليها لألغراض والغايات املذكورة مبررا

ً
حكمة التشريع الدولي الجنائي.  مع  سقا

الدولية، والتي ح املطلقة للجرائم  باألكثرية  اإلحاطة  التي بذلت في  الدولية  الفقهية والقانونية  املجهودات  يتعارض هذا مع  االتفاقيات وتوال  ها نصوص 

في   األ الدولية  على  باألساس  قائمة  باعتبارها   
ً
دائما وتجددها  تطورها  من  بالرغم  اإلنسان  وحقوق  الجنائي  بهذه املجال  تتسم  والتي  الدولية  عراف 

 ،  (52)الطبيعة
ً
 من أهم مصادر القانون الدولي. وقد تنشأ من خالل تطب  وكذلك أيضا

ً
يق  املبادئ القانونية على املستوى الدولي والوطني والتي تعد أيضا

املستوى الدولي الجنائي، يقتض ي ما ذكرناه هنا بضرورة تأييد عق  تبعض املعاهدات الدولية أعراف دولية ي من   ه د من خاللها إعمال مبدأ الشرعية على 

األخ يتأكد من خاللها جواز  والتي  الجنائي  املجال  في  الدولية  املعاهدات  بعض نصوص  وم  ذ خالل  الدولية  الجريمة  في  القياس  تحقيق بمبدأ  في  الءمته 

الجنائي   الدولي  التشريع  التوسع في    –غايات  الشرعية وااللتزام به وعدم  التقيد بمبدأ  الجنائي هو  الدولي  القانون  أن األصل في  ذلك مع مالحظتنا على 

 ع القياس عليها. منتفسير نصوصه 

البرية  ف .1 الحرب  الخاصة باحترام قوانين  االتفاقية  املادة )هاي ال )املبرمة في    م1907قد نصت  ال27( في  اآلتي )في حاالت  القصف  ح( منها على  أو  صار 

ار التاريخية  يجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادي الهجوم قدر املستطاع على املباني املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلث

ويجب على املحاصرين أن واملستشفيات واملواقع التي يتم فيها جمع املرض ى والجرحى، شريطة أال تستخدم في الظروف السائدة ألغراض عسكرية،  

النص يمنع كقاعدة عامة   ( هذا 
ً
العدو بها مسبقا يتم إشعار  التجمع عالمات ظاهرة  أماكن  أو  املباني  األماكن واملباني  ا يضعوا على هذه  لهجوم على 

ا   غير النص لم تأت قاطعة في  أن عبارات  إال  أنها كذلك،  إذا تم تمييزها بعالمات ظاهرة تدل على  الهجوم جريمة دولية، الحربية خاصة  عتبار هذا 

أنه   بحجة  األماكن  هذه  على  هجم  الذي  العدو  من  استخدامها  يمكن  غامضة  فضفاضة  عبارة  املستطاع(  قدر  الهجوم  )لتفادي  عبارة  أن  ذلك 

فعل العدو إلى فعل غير   استخدم ما في وسعه لتفادي الهجوم عليها، وبالرغم من ذلك تعرضت هذه األماكن لهذا الهجوم ويترتب على ذلك أن ينقلب 

 للدفع الذي  
ً
، كما أن النص يحتمل أن يقوم تفسير املحكمة له على أن الهجوم غير مبرر وفقا

ً
م بهمجرم دوليا مرتكب الجريمة الدولية. كما أن   تقد 

 و 
ً
 للرد على الدفع املمبرأي املحكمة قد يكون منطقيا

ً
 على التطو قررا

ً
ر التقني والتكنولوجي الذي يمكن العدو من  دم من مرتكب هذه الجريمة استنادا

كل هذه التأويالت لغموضه وعدم دقة عباراته في   يقبل  النص  راء في هذا املجال، ذلك أنلخبز هذه األماكن وتفادي الهجوم عليها بناًء على بينة ا يتمي

ما   يعد كذلك  يعدُّ تحديد  ال  وما  دولية  مع  ،جريمة  النص  تعارض  الحالة  ب  أ مبد   ويترتب على هذه  في سبب  الشرعية  والتوسع  القياس عليه  إمكان 

 من أن إعمال القياس على النص الدولي محمود في كثير من األحيان وفق ما هو مبين في هذا املبحث  
ً
إال أنه غير محمود في الحالة   –تفسيره. ورغما

 . الجرائم الدوليةمن أخطر أنواع  كون الجريمة تعد عالتي نناقشها ألنه يؤدي إلى اإلفالت من املساءلة الجنائية م

 
. والتجريم بالقياس يؤدي إلى هدر مبدأ الشرعية ألنه يتجاوز  562، ص5، جندي عبدامللك، املوسوعة الجنائية، ج50بات، القسم العام، صعبدالرازق الحديثي شرح قانون العقو 

 عليه، ولذلك استقر القضاء على حظر التفسير بطريق القياس و 
ً
وحرصت عليه املؤتمرات   استبعاده،نطاق تفسير النص إلى خلق جرائم وعقوبات غير مقررة في نص التجريم وخروجا

من قانون العقوبات الفرنس ي الجديد وقانون   4-111م، ونصت عليه القوانين الجنائية منها، املادة  1937الدولية من ذلك مؤتمر باريس الدول للقانون الجنائي الذي أنشر في العام  

، ونقل بعض هذه املعاني عن د. حسنين عبيد، 315و  314القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  د. فتوح عبدهللا الشاذلي،  منه(،  7و    6و  3م )في املواد  1960العقوبات الروس ي  

 . 15الجريمة الدولية، ص
 النصوص الثابتة املستقرة، يقول ماريان.   52

ً
 تتطور مفاهيم حقوق اإلنسان من وقت آلخر ألنها مرنة ومتجددة وال تستوعبها قطعا

(It should be noted that the rights in question were developed at each stage of their recognition moreover, the later universal statements 
induced some rights or freedoms which did not appear in earlier statements. One may assume that this process of human rights will continue. 
The same conclusion follows from the fact that certain economic and social rights are formed in elastic terms, for example the right to "a 
continuous improvement of living conditions". 
International law (law of peace) N. A maryan green, p. 100, Macdonald& Evans LTd second edition, 1982. London. 
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م ما نصه )تتعهد األطراف  1949  سنة  القوات املسلحة في امليدانب  واملرض ى( من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  49جاء في صدر نص املادة ) .2

إحدى  باقتراف  يأمرون  أو  يقترفون  الذين  األشخاص  على  فعالة  جزائية  عقوبات  لفرض  يلزم  تشريعي  إجراء  أي  تتخذ  بأن  املتعاقدة  السامية 

ولة باملخالفات الجسيمة إذا ارتكبت ( بيان األفعال املشم50حيث تضمنت املادة )  53املخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية املبينة في املادة التالية..(  

الخ.   الالإنسانية...  املعاملة  أو  التعذيب  العمد،  القتل  منها  باالتفاقية،  محمية  ممتلكات  أو  محميين  أشخاص  إلى  ضد  أو إضافة  املمتلكات  تدمير 

الضرورات ارات  فإن عبرات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية(  ضرو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره ال )على نطاق واسع( و)ال تبرره 

عبارات غامضة وفضفاضة ال توضح بصورة دقيقة املقصود باملخالفات الجسيمة، فقد يدخل في تقدير الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية(  

 املحكمة ما زاد فقط على تدمير ممتلك واحد أو االستيالء على أكثر من ممتلك واحد.

  وال تشمل في رأي
ً
أو االستيالء الذي يقع على ممتلك واحد حتى لو كان مبنى ضخما بحسب ما ترى أن عبارة )نطاق واسع( ال تشمل وذلك  ها التدمير 

وتعسفية( يمكن أن تدخل في تقديرات  ر مشروعةغي تدمير أو االستيالء الذي يقع على ممتلك واحد، كما عبارات )ال تبرره الضرورة الحربية وبطريقة

يسهم   املحكمة عليها، وهذا مما  القياس  أو  تفسيرها  في  والتوسع  منها  تحديد مدى كل  فاعلة  املوسعة  في حاالت    بصورة  املسلحة  القوات  التزام  في 

املمتلكات بعيد جالحرب وانقيادها لت املمتلكات والذي بدوره يساهم في بقاء هذه   عن نب كافة أنواع األفعال التي قد تكون غير مشروعة ضد هذه 
ً
ا

 
ً
، ويترتب على هذه الحماية النصية املفترضة بجواز    أهداف هذه القوات سواء كانت خاصة أو عامة وسواًء كانت ممتلكات متعددة أو ممتلكا

ً
واحدا

املياه  الكهرباء ومحطات  األدوية واألغذية ومباني  املدنية مثل مخازن  املنشآت  التنمية االقتصادية وحماية  أو    القياس عليها استدامة  واملستشفيات 

أغراض  مع  يتسق  ذكرها  ورد  التي  النماذج  للقياس على  وقابلة  جاءت فضفاضة  التي  العبارات  استخدام هذه  فإن  إذن  املدنية.  السكنية    األماكن 

 املتجددة .التي تساهم في استقرار األمن والسلم الدوليين ومنع الجريمة الدولية  الجوهريةالقانون الدولي الجنائي في حماية املصالح 

م والخاص بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية على أنه  1949( من امللحق )البروتوكول( اإلضافي األول التفاقيات جينيف سنة 52نصت املادة )

 للهجوم أو ل 1)
ً
 عسكرية و عيان املدنية هي كافة األ عع واأل دجمات الر ه/تكون األعيان املدنية محال

ً
 ملا حددته الفقرة التالية. يان التي ليست أهدافا

ً
فقا

يان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل  ع/تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باأل 2

بغا أو  بموقعها  أو  بطبيعتها  ذلك  كان  سواء  تدميتالعسكري  يحقق  والتي  باستخدامها،  أو  أو  يها  التام  في  جز الرها  تعطيلها  أو  عليها  االستيالء  أو  ئي 

ل مكان العبادة أو منزل أو عيُن ُ ما تكر س عادة ألغراض مدنية مث  / إذا ثار الشك حول ما إذا كانت3الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.  

العسكري فإنه يفترض أنها ال إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل  يان املدنية  عجاء تعريف األ   ستخدم كذلك(.ت  مسكن آخر أو مدرسة، 

م فالنص  العسكرية،  األهداف  في  تستخدم مباشرة  التي  واألماكن  واملناطق  املجاالت  في  العسكرية  األعمال  بغرض حصر  وذلك   
ً
بشكل ض موسعا ى 

 في  يان  عقها وتوسع في مفهوم األ قفق على تضييق مفهوم هذه األهداف واألعمال العسكرية التي تحو م
ً
املدنية وهذا ما يجعل النص بالتأكيد قاطعا

األ  الكهربية في مفهوم  الطاقة  لتوليد  النووية  السدود والجسور واملحطات  التي تحوي قوى خطرة مثل  املنشآت  أو  الهندسية  يان عإدخال األشغال 

 عسكرية )م  
ً
أهدافا الهجوم عليها حتى لو كانت  األول( ما لم تستخدم بشكل مباشر ومنتظم وهام لدعم    البروتكول من    56املدنية، وبالتالي يمتنع 

يوفر هذا النص الحماية لهذه املنشآت إذا كان من شأن هذا الهجوم التسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين    54العمليات العسكرية 

 من أن النص قد جعل السدود السكان املدنيين، ما لم يكن هذا الهجوم هو السبيل الوحيد املستطاع إلنهاء استخدامه
ً
ا للعمليات العسكرية. ورغما

األ  في مفهوم  النووية مشمولة  واملحطات  األ عوالجسور  الهجوم على هذه  بعض عباراته حيث جعل  في   
ً
جاء غامضا النص  أن  إال  املدنية،  يان عيان 

دون تحديد مدلول عبارة )خسائر ادحة( بين السكان املدنيين، هكذا  ة )خسائر فبها مرت ِ منطلقة  ن)أ( إذا لم تكن القوى الخطرة امل  -جائزة في حالتين:

 فادحة(. 

. )ب( إذا كان الهجوم هو )السبيل الوحيد املستطاع( إلنهاء استخدامها للعمليات العسكرية فإن عبارة 
ً
 )السبيل الوحيد املستطاع( غامضة أيضا

الجنائية الدولية في مفهومها،  املحكمةوينازعون  املجالفي الحالتين املذكورتين قد يختلف تقدير الجهات العسكرية املنفذة للهجوم أو الخبراء في  -أ 

إليه   تذهب  ما قد  الدالالت  املحكمة  ويجافي هذا  النص، وعدم قطعية  إلى صعو في  بسبب غموض عبارات  األمر  نهاية  في  يقود  بة  ألفاظه، مما 

 تح  ،إعماله
ً
 تقديريا

ً
إعماله جزافيا أهم مقتضياته يمكوقد يكون  الذي من  الجنائي  الدولي  القانون  الشرعية في  أكبر مهددات مبدأ  ، وهذا من 

ً
ا

لها  ينبغي ية الجزائية فيه. إال أنني أميل إلى أن املحكمةلالوضوح والدقة وعدم الغموض في عبارات النصوص أو األدلة التي تحكم املنازعات الدو 

لتي أن تفسر هذه النصوص وما شابهها بما يحقق أهداف وغايات القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان األساسية ومنع كافة املنافذ ا 

 
53  ( املادتين  املعنى  ذات  البحار  50و  49راجع، في  في  املسلحة  القوات  اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرض ى وغرقى  من  اتفاقية    147و   146م كما تضمنت املادتان  1949(  من 

 والتي في مجملها تجيز القياس على هذه النصوص. ذات  األحكام  1949جينيف الخاصة بحماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب 
م، املتعلق بحماية ضحايا املنازعات  1977/ 6/ 8م واملصدق عليه في  1949( من امللحق )البروتكول( اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جينيف لسنة  15جاء في ذات املعنى نص املادة )  54

 املسلحة غير الدولية. 
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منها  األ   تلج  مفهوم  تفسير  في  بالتوسع  ذلك  ويتحقق  الدولي،  املجتمع  إلى  الدولية  مبدعالجريمة  وإعمال  املدنية  وت  أ يان  نطاق  القياس  ضييق 

ِ ع املشروعية لألعمال العسكرية ضد هذه األ 
 
من شأنه الحفاظ على بقاء الحياة ما  ن املحكمة الدولية من إدخال كل  يان. وإعمال هذا الرأي يمك

األ  مفهوم  في  التنمية  )عواستدامة  املادتين  نص  على   
ً
وقياسا بذلك  فهي  الدولية،  الجنائية  الحماية  محل  املدنية  املذكورتين  50و  49يان  ن  م( 

ت الثاني  اإلضافي  األدوية  تالبروتوكول  وشركات  املدنية  واملصانع  والبترول  الغاز  وأنابيب  الكهربائي  واإلمداد  االتصال  خطوط  إدخال  من  مكن 

 ة القانونية والتي تتماش ى مع أغراض وغايات التجريم الدولي. في هذه الحماي والتدفئة... الخ.

( من النظام األساس ي للمحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة سنة  3في تفسير النصوص وإعمال مبدأ القياس في املادة )تقرر مبدأ جواز التوسع   -ب

في  1993 ]واملعدل  نصها  2002م و1998م  جاء  س[. فقد  الدولية  )للمحكمة  يلي  بارتكاب  كما  أمروا  أو  ارتكبوا  الذين  األشخاص  لطة محاكمة 

أي فعل من  1949/ أغسطس/ آب  12انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف   بالحماية  م،  املشمولة  املمتلكات  أو  التالية ضد األشخاص  األفعال 

 الصلة: تحت أحكام اتفاقية جينيف ذات

 . القتل -ج

 التجارب البيولوجية. التعذيب أو املعاملة الالإنسانية بما في ذلك  -د

 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. -ه

 ة.بثة عاقواالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريإلحاق تدمير واسع النطاق باملمتلكات  -و

 ة معادية.على الخدمة في صفوف قوات دولي نيإرغام أسير حرب أو مد -ز

 أسير حرب أو مدني من حقوق املحاكمة العادلة والنظامية.  تعمد حرمان -ح

 اإلبعاد أو التنقل غير املشروعين أو الحبس غير املشروع ملدني. -ط

لال   .55املدنيين كرهائنأخذ   -ي  املوسع  املفهوم   مع 
ً
جاء متوافقا النص  االقتصار على  فإن  دون  أنواعها  بكافة  الجسيمة  ورد نتهاكات  التي  النماذج 

 التفا
ً
 جسيما

ً
انتهاكا التي تعد  املبرمة  األفعال  املحكمة كل  أن تقيس عليها  أمثلة يمكن  النماذج تعد مجرد  أن هذه  النص، حيث  قيات  ذكرها في 

 . م1949جينيف 

تل التي  الجسيمة  االنتهاكات  أن تدخل  بالحولذا فإنها يمكن  أو  بالجسم  أ تصحة و ق  أو   حادة 
ً
آالما املفهوم  ذى خطير ،وكذا  حدث فيه  الواسع  فإن 

التعلمية واالقتصادية والتنموية واملباني السكنية واالستثمارية واملنشآت   املنشآت واملؤسسات  افةكللنص يمكن أن يشمل التدمير الواسع الذي يلحق ب

الحياة    الغوثيةالطبية   بقاء  املستدامة والحفاظ على  التنمية  النص عن طريق   وحمايةالتي تساهم في إحداث  كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية. فإن 

من االنتهاكات الجسيمة أو تدمير منشآتها وهو   التفسير املوسع فيه والقياس عليه يوفر الحماية القانونية الجنائية الدولية لكل أوجه الحياة األساسية 

 الجنائي.  الدولي أمر محمود ويتطابق مع أغراض وغايات القانون 

نظام   .3 سنة  جاء  الفقهية1998روما  للمجهودات   
ً
تتويجا )ال جريمة وال عقوبة  والدولية    م  املكتوب وهو  الشرعية  تكريس مبدأ  أجل  بذلت من  التي 

النظام اشترط عدم التوسع في تفسير  ( من ذات22/2كما أن نص املادة ) 56( من النظام23و 22/1دولية إال بنص( حيث تم النص عليه في املادتين )

ا  القياس والتي تقرأ )يؤ تعريف  تأو   تعريف  ل و لجريمة عن طريق  القياسيالجريمة  ، وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق 
ً
 دقيقا

ً
الغموض    ،ال وفي حالة 

جواز القياس في القانون ق لنص املادة يالحظ أنه ال يتعارض مع دقاإلدانة(.. إال أن امل املقاضاة أو التحقيق أو يفسر التعريف لصالح الشخص محل

النص ال يمنع القياس على النماذج التي جرمها النظام الستيعاب نماذج الدولي الجنائي كحالة استثنائية على مبدأ الشرعية املانع للقياس، ذلك أن 

العقلي وروح املنطق  إلى  بالنظر  النظام في تومق  أو وقائع أخرى  النص لو اصد  التي وجدت عند تطبيق  النماذج  أو  الوقائع  النماذج، ألن  جريم هذه 

األول  النماذج  امل  ىكانت موجودة عند تجريم  النماذج  املقنن لو تذكرها ألدخلها ضمن  أن  أو  القياس عليها  النظام ر  جالتي يراد  أو  النص  مة بموجب 

مفاهيم جديدة أو تعريفات مستحدثة لم تكن مشمولة أو داخلة في نصوص التجريم.   قاختال ويؤيد ما ذهبنا إليه أن القياس الذي منعه النص هو  

مة في النص فهو مطلوب ومحمود وتؤيده أهداف وغايات القانون الدولي ر  جراهنة على الوقائع أو النماذج املال  أما قياس الوقائع أو النماذج الجديدة 

الدولي املجتمع  حماية  في  املتمثلة  والتعليمية   الجنائي  االقتصادية  التنمية  واستدامة  وسالمته  واستقراره  أمنه  على  خطورة  األشد  الجرائم  من 

األساسية   اإلنسان  حقوق  وحماية  والبرية  والجوية  البحرية  البيئة  وسالمة  وحماية  وحواسه    املتمثلةواالجتماعية  جسده  وسالمة  حياته  بقاء  في 

الء  جر إلى بعضها الستيجملة من نصوص نظام املحكمة الجنائية الدولية نش  ه وهذا ما تؤكد  .رائم الدوليةواحترام كرامته وآدميته وحمايتها من الج

 ما ذهبنا إليه. 

 
 املادة ) 55

ً
م فقد جاءت أحكامها مشابهة في جواز القياس على ما ورد في هذه املادة من حاالت مبرمة على سبيل املثال 1994النظام األساس ي للمحكمة الدولية )لرواندا ( من 5انظر أيضا

 ال الحصر. 
 في املبحث األول من البحث.  من املطلب الثاني 14تم تناول النصين املذكورين أعاله على ضوء مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي على ص 56
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رض هذا النظام األساس ي يشكل أي فعل من األفعال اآلتية جريمة ضد اإلنسانية من ارتكب في لغ /  1( من النظام على اآلتي: )7نصت املادة ) -أ 

أي مجموعة من السكان املدنيين وعن علم بالهجوم.....    واسع النطاقإطار هجوم   ية األخرى ذات ساناألفعال الالإن  ك/أو منهجي موجه ضد 

في معاناة شديد  
ً
التي تتسبب عمدا املماثل  النص في فقراته   ة الطابع  البدنية...(. جاء  أو  العقلية  بالصحة  أو  أذى خطير يلحق بالجسم  أو في 

اإلنسانية،  ذاملتعددة   الجرائم ضد  في مفهوم  تدخل  التي  األفعال   جملة من 
ً
االغتصاب،االسترقاقاإلبادة،    ،العمد  القتل  :منهااكرا جريمة   ، 

بعبارة )األفعال الجرائم ضد اإلنسانية في الفقرة )ك( أعاله    يدخل تحت مفهوم   مكن أن ما ي  ل العنصري، التعذيب... الخ. ثم إنه أجملصالف

التي   األفعال  على  القياس  النص  أجاز  حيث  املماثل...(  الطابع  ذات  األخرى  كانت    متىمها  جر  الالإنسانية  وقابلة  هذما  إنسانية  ال  األفعال  ه 

خطير بالجسم أو العقل أو الصحة، ويمكن أن تشمل    ة أو أذًى ديدعلى أي منها معاناة ش  ترتب  ا للقياس على األفعال ذات الطابع املماثل، إذ

  
ً
الكهربائي عنهم إللحاق  أيضا التيار  أو قطع  املباني على ساكنيها  تسبتدمير  أو  بهم  الشديد  هذه  كانت  ما    ىمتلهم،    ة ب معاناة شديد ياألذى 

. فإن   يأو الطائف  ي أو الدينيق ضد املجموعات السكانية املدنية بسبب انتمائهم العر  منهجيعة في إطار هجوم واسع النطاق أو  واقاألفعال  
ً
مثال

املذكورة، تكون مشمولة   األفعال  أو غيرها ذات الطابع املماثل لألفعال التي نص عليها في املادة  الجرائم ضد اإلنسانية عن طريق    ضمنهذه 

 و التفسير املوسع للنص. القياس أ 

املادة   -ب )  8/2نصت  أنه  على  النظام  واأل   هذا   لغرضمن  للقوانين  األخرى  الخطيرة  ب/االنتهاكات  الحرب:  جرائم  تعني  األساس ي  راف  عالنظام 

ملة من االنتهاكات ج بعد – النصالسارية على املنازعات الدولية املسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي في أي من األفعال اآلتية... ثم ذكر  

بأن ت( كاآل4الفقرة )ما جاء في    –ه  التي جاءت في العلم  الهجوم سيسفر عن خسائر    ي )تعمد شخص هجوم مع  أو عن  هذا  األرواح  تبعية في 

يكو  الطبيعية  للبيئة  األجل وشديد  النطاق وطويل  واسع  إحداث ضرر  أو  أضرار مدنية  إلحاق  أوعن  املدنيين  بين   إصابات 
ً
واضحا إفراطه  ن 

( اعتبار االنتهاكات الخطيرة للقوانين  1هذا النص أشار إلى أمرين وهما: )  بالقياس إلى مجمل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة(.

)  واألعراف الحرب.  من جرائم  املسلحة  املنازعات  على  أو2السارية  مدنية  أضرار  إلحاق  اعتبار  النطاق  (  واسع  ضرر  األجل    إحداث  وطويل 

امل املتوقعة  العسكرية  املكاسب  إلى   
ً
 منسوبا

ً
الضرر مفرطا إذا كان  الطبيعية جريمة دولية  للبيئة  ز لموسة واملباشرة...  وشديد  النص جو  فإن 

على النص وتوسع فيه.  اللجوء إلى األعراف الدولية التي تحكم املنازعات املسلحة في اعتبار االنتهاكات املرتكبة جريمة دولية وهو بالقطع قياس 

    ومض ى
ً
أيضا حالنص  يختلف حولها من  املعاني  وواسعة  قاٍض يباستخدام عبارات فضفاضة  البيئة من  األثر على  واملدة وشدة  النطاق   ث 

فهو   علىآلخر،  استثناًء  عليه  والقياس  فيه  للتوسع  قابل  في    بهذا  محمود  أمر  أنه  إال  عامة  كقاعدة  ذلك  يمنع  الذي  الشرعية  النص مبدأ 

الدولي   وٌب مطلو  للمجتمع  وفوائدها  وخصائصها  طبيعتها  سلب  إلى  تؤدي  والتي  البيئة  على  املتجددة  الواقعة  الجرائم  بكافة  لإلحاطة  فيه 

ِ   مثلواإلقليمي واملحلي، فإن جواز  
 
الجرائم التي يكون أثرها  هذا القياس يقل القنل من نسبة هذه   والدليل عليه أثر 

ً
 وهائال

ً
 عظيما

ً
بلتين دائما

 على البيئة واإلنسان.  من الواليات املتحدة األمريكية على هيروشيما وناجازاكي ألقيتا نتيلال
ً
 باليابان، فما زال أثرهما ماثال

الخانقة أو السامة وما في حكمها،  منها استخدام املواد السامة أو املسمومة والغازات    20و  19و  18من النظام في الفقرات    8/2حظرت املادة   -ج

الصلبة   األغلفة  الرصاصات ذات  اإلنسان مثل  أو تتسطح بسهولة في جسم  التي تتمدد  الرصاصوالرصاصات  أو  التي ال تغطي كامل جسم  ة 

 ال لزوم لها أو أو األساليب الحربية التي تسبب بطبيعت  زة الغالف، أو استخدام األسلحة أو القذائفحز الرصاصات امل
ً
 زائدة أو آالما

ً
ها أضرارا

الحربية   واألساليب  أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد  أن تدرج في مرفق  متكون عشوائية بطبيعتها بشرط  وضع حظر شامل وبشرط 

 للتعديل املتفق مع األحكام التي وردت ف
ً
 إلى تدمير    النظام.  من  123و  121ي املادتين  بالنظام األساس ي وفقا

ً
هذه الجرائم في مجملها تؤدي قطعا

 إلى استحالة حدوث تنمية في واإلنسان، وتؤثر على سالمة وأمن    والبيئةكامل أو جزئي لألرض  
ً
املجتمع الدولي واإلقليمي واملحلي، وتقود أيضا

املوارد البيئية الطبيعية. ولتحقيق هذه الغايات املطلوبة في القانون الدولي الجنائي على    والحفاظاملجاالت االقتصادية والبشرية والتعليمية  

النماذج وأنواع  إدخال كافة  الدولي من  الجنائي  الدولية والقضاء  النيابة  التطبيق في  الداللة لتمكن جهات  النصوص بعبارات واسعة  جاءت 

موجودة   كانت  سواء  املمتدة  والرصاصات  والغازات   السموم 
ً
مستقبال جديدة  نماذج  أو  أنواع  منها  ظهرت  أو   

ً
من   ،حاليا املادة  هذه  وتعتبر 

إضافة إلى املعاهدات  بالقياس على النص الجنائي الدولي  جرائم الدولية عن طريق العمل  من ال  ،النقاط املضيئة في الحماية الجنائية الدولية

في معالجة مدى مالءمة   بعض نصوصها  إلى  أشرنا  التي  الشرعية.الدولية  الدولي مع مبدأ  السلوك  يعق ِ و   تجريم  الشرعية مما  إعمال مبدأ  د 

الدول  القانون  أن مصادر  الغموض في جوانب عديدة منها،  الدولية  يلي  شير  ني يكتنفها  أهم مصادر فيما  الغموض في  إلى بعض جوانب هذا 

 ي وهي املعاهدات والعرف الدولي واملبادئ العامة للقانون.الدولالقانون 

إرادتين   .4 وتعبر عن  الدولي،  القانون  وتخضع ألحكام  دولية  أو منظمات  تعقدها دول  أو جماعية  ثنائية  قانونية  هي نصوص  الدولية:  على  املعاهدات 

 ( ويعرفها ماريان قرين بأنها: 57)األقل 

 
 األردن.  –م، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، سنة 1ط 43و 42د. غازي حسن صياربي، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ص 57
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(treaties, like contracts, create rights and obligations between the parties to them. International conventions are another name 
for treaties "whether general or particular" relates simply to whether to treaty is one to which many states are parties 

(general) or only some states, including the contesting states particular)58 
نصوصها وعدم دقة املصطلحات املستخدمة في هذه املعاهدات، كما أنها إذا في صياغة  جودة  الومما يساهم في غموض املعاهدات الدولية عدم  

قد   طويلة  زمنية  لفترات  إعمالها  مجاالت  تاستمر  ا تغير  النصوص  في  الواردة  املعاهدة  في وموضوعات  جديدة  أعراف  املعاهدات  تخلق  وقد  ألصلية، 

عية  شر مبدأ ال  عمالإ املعاهدات الدولية في التعبير الدقيق عن إرادة أطرافها وبهذا يصعب    ضعمالها من أطرافها، مما يؤدي كل ذلك إلى غمو إ مجاالت  

 للقياس عليها والتوسع في تفسيرها من املحكمة الدولية تفتحالدولية بشأنها وقد 
ً
 واسعا

ً
املحكمة بالتفسير الضيق للنص وعدم القياس  وقد تأخذ  ،مجاال

 .59عليه بالنظر إلى مدلوالت النصوص وموضوع وأهداف املعاهدة

الدولي:   .5 أو  العرف  التصرف على نهج معين في صورة عمل  اعتياد  يتمثل في  التصرف على  متا هو سلوك دولي  بإلزامية هذا  الشعور  ناع عن عمل مع 

 
ً
واجبا أو   

ً
حقا يمثل  أنه  ال60اعتبار  مبدأ  إعمال  في   

ً
تعقيدا أكثر  وهو  طبيعته غامضة  .  بشأنه ألن  نحت محكمة    ويصعبشرعية  وقد  وإثباته  بحثه 

امل إلزام  في  الدولية  بالعدل  على  هتمسك  به  التعامل  اعتبار  مثل  فيه،  اإللزام  عناصر  توفر  مع  وجوده  إثبات  والشعور    بضرورة  الدولي  املستوى 

، حيث جاء في حكمها 
ً
 Asylum case (I. C. J. 1950)في قضية: بإلزاميته كما لو كان قانونا

(The part which relies on a custom… must prove that… the rule invoked by it is in accordance with a constant and uniform 
usage practiced by the states in Question, and that this usage is the expression of aright appertaining to the state grating 
asylum and a duty incumbent on the territorial state…)61 

العرف يثور حول وجود  قد  الدولية  املحكمة  أمام  النزاع  تعارضه مع قواعد  إن  وتحقق شروطه ومدى مشروعيته وعدم  الدولي    الدولي  القانون 

امل فإن  لذلك  موضوعه.  ملثل  صعوبة  الحاكمة  يجد  قد  الخصوم  من  به  متغي    بالغةتمسك  الدولي  العرف  وأن  خاصة  ذلك،  الوقت في  ألن  بطبيعته  ر 

العرف نقطة ضعف مهمة متمثلة   ، وتعتري 
ً
بإلزاميته كما لو كان قانونا الدولي  املجتمع  الدولية تؤثران فيه وعلى مدى شعور  خضوعه في  والتصرفات 

انطباق العرف الدولي لشروطه. أما  مبدأ الشرعية الدولية من حيث إعماله و به  . كل ذلك يتأثر  62للمتغيرات الناتجة عن تطور حاجيات املجتمع الدولي 

 غير غامض وتحققت شروط وج
ً
 من الصعوبات التي وده ومشروعيته فإن تطبيق مبدأ الإذا كان العرف الدولي واضحا

ً
 حاليا

ً
 ميسورا

ً
شرعية يكون سهال

 تكتنف األعراف الغامضة في إعمال هذا املبدأ. 

 املبادئ العامة للقانون:

املادة  تفعر   القانو من    38/3ها  )مبادئ  بأنها  الدولية  العدل  ملحكمة  األساس ي  األمم  النظام  أقرتها  التي  العامة  فليمور املتمدينةن  اللورد  (. وعرفها 

(Phillimore  كما .)....النية املحاكمة ومبدأ حسن  املتعلقة بإجراءات  املبادئ  الداخلية لبعض  األمم في قوانينها  بها جميع  التي قبلت  بأنها )تلك    أشارت( 

ع التي  الدولية  املنازعات  العامة في كثير من  القانون  إلى مبادئ  الدولية  العدل  الدولي ومحكمة  للعدل  الدائمة  التحكيم واملحكمة  رضت عليها،  محاكم 

الدائمة املحكمة  أعلنت  املثال  على    –  حيث  )  –سبيل  أملانيا وبولندا  بين  القانو 1927في قضية مصنع كورزوف   ملبادئ 
ً
أنه )وطبقا العامة ال يجوز  م(  ن 

  
ً
  آخر أخل  بالتزاماته إذا كان هذا الطرف قد التجأ لطرق غير مشروعة إلعاقة الطرف الثاني عن تنفيذ هذه االلتزامات( ألحد األطراف أن يدعي أن طرفا

(63). 

 
58  international law (law of peace), p. 12.  

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.1995بعدها، طوما  1358د. علي إبراهيم، الوسيط في املعاهدات الدولية، ص 59
 1424سنة    1، ط62د. منصور بن خضران الداموك، مبادئ القانون الدول وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية، ص  60

ً
 .N. A  ، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، انظر أيضا

Maryan Qreen, International law (law of peac) p.13.  اء فيه  حيث ج 

The practice of astate is shown by its acts and attitudes in its international relations with other states. 
When it becomes clear that each state acts in the same way or takes up the same attitude to the acts or omissions of other states, the practice is 
uniform. When there is a repetition of such uniform practice over a period of time the practice is constant. State practice which is both uniform 
and constant creates a "usage". (custom requires a "general practice… so long as a group of states  follow the practice and accept it as law, there 
is accustom) 

61 Maryan Crreen, International law. P.14. 
 .70د. غازي حسن صياريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي، مرجع سابق، ص 62
وذكر نص الحكم  PICT, ser. A, No. g. p. 31. ، تم نقل رأي املحكمة عن 67رجع سابق، صد. منصور الداموك، مبادئ القانون الدولي وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية، م 63

(Maryan Qrreen:والذي جاء كما يلي ) 

(One party cannot avail himself of the fact the other has not fulfilled some obligation, or has not had recourse to some mean s of nedress, if the 

formerparty has, by some illegal act, prevented the latter from fulfilling the obligations) international law – p. 18. 
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ن األحكام الصادرة عن املحاكم الدولية، وهذه  ماملعاهدات أو    أو من  ا مع بعضه  اوتعتبر هذه املبادئ مستقاة من السلوك العام للدول في عالقاته

العالقات  الدولية أو من جانب املحاكم الدولية قد ت  املبادئ لو تم تطبيقها أكثر من مرة في دائرة 
ً
 دوليا

ً
 64  صبح عرفا

ٌ
حول   . إال أن هذه املبادئ مختلف

 بقوله: ( Maryan Qreenن ذلك ماريان قرين )مفهومها ومداها حيث بي  

(The general principles of law recognized by civilised nations". There is some confusion as to the meaning and scope of this 
expression. Are these principles of international law, of municipal law or of all known legal system whatever their 
qualification? 
An example of these general principles is the equality of states, and the independence of states. These cannot be a source of 
international law. However, some states and writers do not agree that on any meaning of term "law" the general principles of 
law are a source of international law (in particular communist states"65 

الغموض    
ً
أيضا أي نظام قانوني معروف. ويكتنف  أو  للدول  الداخلية  للقوانين  العامة  املبادئ  إذا كانت تشمل  إذن محل خالف فيما  عبارة فهي 

املادة   التي وردت في  املتمدينة  ذل  38/3األمم  إعمالها. وكل  الدولية حول مفهومها وشروط  العدل    ك مما يؤثر  من نظام محكمة 
ً
إعمال مبدأ قطعا على 

الدول القانون  املصدر من مصادر  إلى هذا  بالنظر  في مجال    يالشرعية  ال يكون  خاصة  أمة قد  أو  دولة  تجرمه  الذي  السلوك  أن  ذلك  الدولي،  التجريم 

 عند دولة أو أمة أخرى، كما أن املعيار الذي يمكن اعتماده في اعتبار دولة أو أمة من الدول 
ً
معيار غير دقيق وغامض مما يكون  املتمدينةأو األمم  مجرما

 على حقوق املتهم األساسية في تمكينه من معرفة التهمة امل
ً
 للنزاع أمام املحكمة الجنائية الدولية، وهذا يؤثر قطعا

ً
نسوبة إليه من الجرائم التي تعد محال

 لقواعد القانون الدولي الجنائي. ولذلك أرى أن   والتي يجب أن تكون   جرائم دولية
ً
 ملبدأ الشرعية املطلوب وفقا

ً
فة وقاطعة وفقا ذات نماذج محددة ومعر 

 وتقرها قواعد القانون   الدولي  في التجريم   من االستناد إليهااملحكمة الدولية الجنائية    تستبعدها
ً
 حولها بين الدولة جميعا

ً
ما لم تكن هذه املبادئ متفقا

 إذا كانت  ال
 
 للمبادئ العامة للقانون إال

ً
بالوصف الذي انتهينا  دولي الجنائي وذلك يحقق ضمانة للمتهم بالجريمة الدولية بعدم إسناد أي جريمة إليه وفقا

 إليه. 

 : خاتمة البحث

 حوى البحث على مجموعة من النتائج والتوصيات، يتمثل أهمها في اآلتي: 

: النتائج 
ً
 :أوال

الشرعية املوضوعية )ال جريمة وال عقوبة إال بنص( مقرر في جرائم الحدود  والقصاص والديات بدقة عاليــة مــن خــالل الــنص عليــه فــي القــرآن مبدأ   .1

 الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ريمها دون الــنص علــى العقــاب أو جرائم التعازير خاضعة للقواعد التي تحكم مبدأ الشرعية املوضوعية، وسواء في ذلك الجرائم التي ورد النص بتج .2

 في الشرع. املعتبرة أو اآلداب العامة أو املصالح العام ها مع النظام ضلم يرد النص بتجريمها والعقاب عليها إال أنه تقرر تجريمها والعقاب عليها لتعار 

فيمــا لــم يــرد نــص بشــأنه  –إصــدار األنظمــة ، ويتــولى فقــط يتجه الباحث إلى ان ينصب عمل القضاة في حسن تطبيق النصوص الشــرعية والنظاميــة .3

و املجالس املتخصصة في ذلك، مثل مجلس الشورى أو مجلس األمــة أو أهــل الحــل والعقــد، ومــن ثــم يــتم اعتمادهــا واألمــر بإنفاذهــا مــن ولــي األمــر أ   –

 لآل
ً
 واإلجراءات املنظمة لذلك في أنظمة الحكم أو الدستور. تيالرأس الدولة وفقا

 املوضوعي واإلجرائي( مقرر في الفقه اإلسالمي الدولي الجنائي كما هو مقرر في الفقه الجنائي اإلسالمي الداخلي.مبدأ الشرعية ) .4

 ملبـــدأ الشـــرعية  يقــرر خضـــوعهفـــي القــانون الـــدولي الجنـــائي  األصــل العـــام .5
ً
ــا ملبـــدأ الشــرعية )ال جريمـــة دوليـــة وال عقوبــة دوليـــة إال بـــنص(. ويخضــع أيضـ

 .أمام املحاكم الجنائية الدولية حقوق املتهم األساسية في التحقيق واملحاكمة العادلةاإلجرائية ألنه يضمن 

 واحد( ملبررات عدة أهمها: تجريم السلوك الدولي بالقياس أو التوسع في تفسير نصوصه )وهما بمعنىً  –استثناًء  –أجاز القانون الدولي الجنائي  .6

 ه. منخطورة على املجتمع الدولي وأشخاصه واستقراره وسلمه وأ الجريمة الدولية تعتبر من أشد الجرائم  -أ 

الدولية  -ب املجتمعات  في  املطلوبة  والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  املستدامة  التنمية  سالبة على كل جوانب  آثار  ذات  الدولية    الجريمة 

 . والتي يهدف القانون الدولي الجنائي لحمايتها واإلقليمية واملحلية

ومدم ِ  -ج بالغة  آثار  ذات  الدولية  جالجريمة  يصعب  واإلنسان  والحيوان  والنبات  البيئة  على  طريق  برة  عن  الجنائي  الدولي  القضاء  من  رها 

شد   كانت  مهما  املقررة  حي  العقوبات  مثال  وأكثر  الدولية  الجريمة  مرتكب  املتهم  على  قنبلتي ومعاصر    تها  آثار  املقام  هذا  في  ذكره  يمكن 

 .واملمتدة حتى اآلن البيئة واإلنسان في اليابانسالمة على رة املدم ِ هيروشيما وناجازاكي 

 
 . 71و  70د. غازي حسن صياريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 64

65 International law. P. 17. 
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املجر   النماذج  القياس على  اقتضت جواز  املبررات   كل هذه 
ً
املنظم    مة نصا بها  التي لو علم  لها  املماثلة  الوقائع  أو  النماذج  عن طريق تجريم 

 في أحد   كما أنها تتسق معي أو تداركها لقام بتجريمها والعقوبة عليها ألنها تحقق هذه املبررات الدول
ً
األهداف التي تحققها النماذج املقررة نصا

 مصادر القانون الدولي الجنائي.

القياس على مبدأ الشرعية املوضوعية   .7  اتجاه القانون الدولي الجنائي في 
َ
ل مجموعة كبيرة من املعاهدات الدولية  من خال  –استثناًء    –ظهر جليا

الص ببذات  الخاصة  االتفاقية  املثال:  منها على سبيل  الجنائية،  )احتغة  البرية  الحرب  قوانين  الجرحى  1907رام  حال  لتحسين  جينيف  اتفاقية   ،)

امليدان سنة   السا1949واملرض ى بالقوات املسلحة في  م، النظام األساس ي للمحكمة 1993بقة  م، النظام األساس ي للمحكمة الدولية ليوغسالفيا 

 . ... الخ م1998الجنائية الدولية )نظام روما سنة 

يُ  .8 أن مصادره محاطة  ق ِ عمما  الجنائي  الدولي  القانون  املوضوعية في  الشرعية  إعمال مبدأ  اآلن    –د  بالغموض وااللتباس   –حتى  في بعض جوانبها 

أطرافها، وما يعتري هذه املصادر من    من لصياغة القانونية واللغوية وتأثرها بمناحي التطبيق  بالنظر إلى الخالف حول مدلوالت بعضها وعدم دقة ا 

القانون   ناتجة عن ثغرات   الشرعية في  الدولي مع مبدأ  السلوك  الحرب والسلم، وأثر ذلك كله في مدى مالءمة تجريم  الزمانية وعالقات  الظروف 

 . الجنائي الدولي

: التوصيات:
ً
 ثانيا

و  .1 الشرع  في نصوص  املقرر  املوضوعية  الشرعية  ملبدأ   
ً
إعماال التعازير  في جرائم  الجنائية  الفقهية  األحكام  تقنين  أن ضرورة  على  العامة  قواعده 

 والدولي.  الداخلييتضمن التقنين الفقه الجنائي 

اإلجرائية   .2 الجوانب  تقنيين  والدولي  ضرورة  الداخلي  اإلسالمي  الجنائي  الفقه  في  للمتهم  الجوهرية  يضمن  والذي  اإلجرائي  الشرعية  ملبدأ   
ً
إعماال

 حقوقه األساسية العادلة في مراحل التحقيق واملحاكمة. 

يات إصدار األنظمة في املجال الجنائي الداخلي أو الدولي للجهات التي تحددها أنظمة الحكم أو الدساتير أو أشخاص القانون الدولي، صالح  منح .3

 ويتعين فقط عمل القاض ي الجنائي الدولي أو الداخلي على تطبيق النصوص الشرعية أو النظامية. 

مجال الجريمة الدولية للجان متخصصة وذوي خبرات طويلة وكفاءة عالية في القانون الدولي    صياغة املعاهدات الدولية فيالدولي أن يعهد املنظم  .4

والغموض  اللبس  من  بتنقيته  النص  على  الخروج  فرص  تقليل  مع  الشرعية،  ملبدأ   
ً
إعماال  ،

ً
واصطالحا لغة  ونطاقها  النصوص  مدلوالت  لضبط 

 عباراته ودالالته.في وضوح الوعدم 

ن .5 من  يستجد  ما  بتعديل متابعة  والتوصية  املتحدة  باألمم  الدولي  القانون  لجان  طريق  عن  الدولي  املنظم  عنها  غفل  دولية  جرمية  ووقائع  ماذج 

  املعاهدات الدولية ذات الصلة إلدخال هذه التعديالت في املعاهدات السابقة أو إصدار معاهدات دولية جديدة تستوعب أنواع وأنماط ونماذج

 ملبدأ الشرعية وإبقاء لجواز القياس في خانة االستثناء في القانون الدولي الجنائي وعدم التوسع فيه. املتجددة إ الجرميالسلوك 
ً
 عماال

ذلك أن العرف الدولي   ،هبة شاملة ملوضوعاته وأهداف و يفضل تدوين كل عرف دولي استقر وشعر املجتمع الدولي بإلزاميته في معاهدات دولية مكت .6

 مع مبدا الشرعية املوضوعية.  ,إن   والتباس ضغمو  همتغير ومتجدد وفي
ً
 وتدوينه يجعله متالءما

الدول  .7 القانون  بين أشخاص  اتفاق  املبادئ محل  الدولي، ما لم تكن هذه  التجريم  للقانون عن كونها من مصادر  العامة  املبادئ  استبعاد    ي أفضل 

 . كافة

 :املراجع

 :
ً
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Abstract: This research sheds light on the complexities involved in implementing the principle of legality in the 
criminalization of international behavior, given the imperative to adhere to this principle in international criminal law as 
a general rule, and then not to violate it by analogy or expanding the interpretation of criminal texts in exchange for the 
goals and objectives sought by international criminal law. By achieving it by criminalizing and punishing international 
behavior, which is represented in protecting the international community from the destructive and harmful effects of the 
most dangerous international crimes on the entire international community, achieving international peace and security, 
protecting basic human rights and sustainable development in educational, economic, environmental and other fields. 
The research deals with - through a descriptive approach. Analytical - the basic research hypothesis, which is how to 
balance and reconcile the necessity of implementing the principle of legitimacy as a general principle in international 
criminal law and the permissibility of analogy to it, as an exception to achieve the goals and objectives of this branch of 
law in besieging and fighting international crimes and suppressing them.                   
The researcher reached a set of findings and recommendations, which were included in the conclusion of the research. 

Keywords: International behavior; Legality principle; International law; International community. 
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