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بعد أن َش َع َر المجتمع الدولً بضرورة محاكمة ومعاقبة مرتكبً الجرائم الدولٌة والسٌّما بعد انتهاء
الحرب العالمٌة األولى  ،بدأ البحث فً قواعد المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة وتطوٌرها نحو التطبٌق  ،ولكً
ٌستجٌب األشخاص المسؤولون عن ارتكاب الجرائم الدولٌة لمتطلبات القانون  ،كان ال بد من وجود العقاب
الجنائً والذي ال ٌمكن إٌقاعه إال بوجود سلطة قضائٌة مختصة  ،األمر الذي بدأ ٌتحقق بإنشاء المحكمة
العسكرٌة الدولٌة بنورمبرغ وطوكٌو وصوالا الى المحكمة الجنائٌة الدولٌة.
وبما أن موضوع الدراسة ٌتعلق باستخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ارتأٌنا ابتدا اء دراسة مفهوم األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة وانوا عها ومخاطرها والمتمثلة باألسلحة النووٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة باإلضافة الى األسلحة
المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب باعتبارها من األسلحة السامة كٌمٌائٌا ا وإشعاعٌا ا .
وتناولت هذه الدراسة أٌضا مدى إمكانٌة تكٌٌؾ استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة بوصفها جرٌمة من الجرائم
الداخلة فً أختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة أال وهً جرائم اإلبادة الجماعٌة والجرائم ضد اإلنسانٌة
وجرائم الحرب مع بٌان العقوبات المقررة لهذه الجرائم والمتمثلة بالعقوبات السالبة للحرٌة والعقوبات المالٌة
باإلضافة الى العقوبات األخرى المقررة بموجب النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
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Abstract
After the international community realized the need to judge and punish the
international crimes perpetrators especially after the first world war, and starting
to search in the bases of the international criminal responsibility and develop them
to application , in order to get response from the responsible persons about the
international crimes perpetrators for the law requirements should be a criminal
punishment that cannot be dropped it only by specialized judicial authority, that
has start by establishing international military court Nuremburg , Tokyo and the
international criminal court .
As this subject is related about using the untraditional weapons and for that we
started to study the concept of the untraditional weapons with all its types and
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risks that represented by the nuclear, chemical and biological weapons that contain
the enriched uranium by considering it chemical radiological and toxic weapons.
And this study deal also show the ability to use the untraditional weapons as
crime that related to the international criminal court crimes as genocide , humanity
crimes and the war crimes and to display the punishments for these crimes that
represented by the freedom punishments and the financial punishments in addition
to the other punishments according to the basic regulation of the international
criminal court .
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المقدمة
بعد أن تمٌزت الحروب بالوحشٌة فً سفك الدماء سادت مقولة العالم الرومانً الشهٌر
(شٌشرون)والذي قال فٌها " أذا بدات الحرب ٌجب أن ٌسكت القانون " إال أنه وبتطور وسائل الحرب وال
سٌما األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ذات اآلثار التدمٌرٌة الهائلة التً بد ْات تشكل تهدٌدا للمجتمع الدولً لما ٌترتب
علٌه من عواقب كارثٌة  ،بدأت آراء فقهاء القانون الدولً تتجه إلى االهتمام بتنظٌم وسائل الحرب
وأسالٌبها إلى أن صدرت أول وثٌقة دولٌة وهً إعالن سان بطرسبورغ لعام  ٔ1ٙ1والتً حظرت استخدام
األسلحة التً تسبب آالما ا ال مبرر لها ولما تسببه هذه األسلحة من ْاصابات وآالم تفوق ماٌراد تحقٌقه من
أهداؾ عسكرٌة  ،لذا بدا القانون الدولً ٌحرص على أن ٌكون استخدام القوه فً المنازعات مقصوراا على
إلجبارها على االستسالم فأصبحت
الهدؾ من هذه المنازعات وهو فرض اإلرادة على هذه الدول
ِ
مشروعٌة وسائل القتال مرتبطة بتحقٌق هذا الهدؾ فإن تعدت أصبحت ؼٌر مشروعة والسٌما أذا كان
هدفها هو إٌذاء الناس أو زٌادة آالمهم دون مبرر ،إذ تأكد للمجتمع الدولً ضرورة معاقبة المسؤولٌن عن
تعكٌر صفو السالم العالمً بانتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولً اإلنسانً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان
والسٌما عند استخدامهم لهذه األسلحة الفتاكة .
وبصدور نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة فقد اورد العدٌد من األفعال اإلجرامٌة والمكونة
لجرائم اإلبادة الجماعٌة أو الجرائم ضد اإلنسانٌة أو جرائم الحرب التً سنبحث مدى إمكانٌة تكٌٌفها عند
استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة  ،كما وأورد نظام روما األساسً العدٌد من العقوبات التً ٌمكن فرضها على
مرتكبً هذه الجرائم والتً تتراوح ما بٌن الحبس والسجن المؤبد فضالا عن العقوبات األخرى كالؽرامة
والمصادرة.

أهمية البحث
ٌهدؾ البحث إلى التوعٌة باآلثار المدمرة المترتبة على استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة سواء على
األفراد أو على البٌئة الطبٌعٌة  ،كما وٌهدؾ إلى البحث فً إمكانٌة محاكمة ومعاقبة المسؤولٌن عن استخدام
هذه األسلحة الخطٌرة التً تسببت بموت آالؾ المدنٌٌن باإلضافة إلى تلوٌث البٌئة الطبٌعٌة ولألبد.

اشكالية البحث
البحث فً هذا الموضوع ٌُثٌر التساؤل اآلتً :هل ٌعتبر استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة جرٌمة
دولٌة ٌخضع مرتكبوها للمحاكمة بموجب نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة؟

منهجية البحث
سنعتمد فً هذا البحث على المنهج االستقرائً والتحلٌلً لدراسة وتحلٌل نصوص نظام روما
األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة تحلٌالا متواضعا ا إلعطاء التكٌٌؾ القانونً لواقعة استخدام األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة وفقا ا للنظام األساسً للمحكمة أعاله .

خطة البحث

إبتداءاا سنتناول فً المبحث األول التعرٌؾ باألسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وأنواعها ومخاطرها والذي
قسمناه الى مطلبٌن سنتناول فً المطلب األول تعرٌؾ األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة أما المطلب الثانً فسنتناول فٌه
أنواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ومخاطرها .
اما المبحث الثانً فتناولنا فٌه التكٌٌؾ القانونً الستخدام االسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وفق نظام روما األسلسً
للمحكمة الجنائٌة الدولٌة والعقوبة المترتبة علٌها والذي قسمناه الى مطلبٌن سنتناول فً المطلب األول
التكٌٌؾ القانونً الستخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وفق نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة  ،أما
المطلب الثانً فسنتناول فٌه العقوبة المترتبة على استخدام االسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وفق نظام روما األساسً
للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
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المثحث األول
مفهىم األسلحح غير التقليذيح وأنىاػها
ومخاطرها
لألسلحة ؼٌر التقلٌدٌة العدٌد من التعارٌؾ واألنواع والمخاطر لذا فإننا سنتناول مفهوم األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة وهل هناك اختالؾ بٌنها وبٌن أسلحة الدمار الشامل ؟ ثم سنتطرق إلى أنواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة
والمخاطرالتً ٌمكن أن تترتب عند استخدام هذه األسلحة وعلى الشكل اآلتً .

المطلة األول
مفهىم األسلحح غير التقليذيح
ال ٌوجد تعرٌؾ محدد ومتفق علٌه لمصطلح األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة إال أن اآلثار المترتبة على استخدام هذه
األسلحة والمتمثلة بالتدمٌر الواسع النطاق هو أهم سمات هذه األسلحة المخٌفة وتسمى هذه األسلحة أٌضا
بأسلحة الدمار الشامل (ٔ).
ولقد عرفت الوالٌات المتحدة وبموجب مشروع القرار المقدم إلى األمم المتحدة فً  1أٌلول /سبتمبر
 ، ٔ4ٗ1األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة بأنها (أسلحة التفجٌر النووي وأسلحة المواد المشعة واألسلحة الكٌمٌاوٌة
والبٌولوجٌة وأي أسلحة تطور مستقبال تكون لها خصائص مماثلة فً التأثٌر التدمٌري لخصائص القنبلة
الذرٌة ) ،ولقد أقرت هذا القرار لجنة عمل تابعة إلى لجنة األسلحة التقلٌدٌة فً األمم المتحدة فً أب
/أؼسطس  ٔ4ٗ1إال أن االتحاد السوفٌتً صوت ضد مشروع القرار واصفا ا إٌاه بأنه تعرٌؾ (تقٌٌدي
جدا) ،كما وعرفت لجنة األسلحة التقلٌدٌة التابعة لألمم المتحدة عام ٔ4ٙ1م  ،األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة بأنها (
أسلحة االنفجارات الذرٌة واألسلحة المصنوعة من مادة ذات نشاط اشعاعً واسلحة الفتك الكٌمٌائٌة
والبٌولوجٌة وأي نوع من األسلحة األخرى التً ٌتم تصنٌعها فً المستقبل والتً تتشابه خصائصها فً
األثر التدمٌري مع القنبلة الذرٌة او األسلحة األخرى ) (ٕ).
كما و ُعرفت األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة أٌضا ا بأنها (تلك االسلحة التً تحتوي على قوة تدمٌرٌة وإشعاعٌة
وحرارٌة وتستخدم إلفناء أو إحراق أو تلوٌث الكائنات الحٌة وسحق مظاهر الحٌاة فً منطقة االنفجار وما
حولها ) (ٖ).
وعلى الرؼم من تبنً اجهزة األمم المتحدة لمصطلح أسلحة الدمار الشامل بدالا من األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة
إال أن ذلك القى اعتراض العدٌد من العلماء المختصٌن فً هذه األسلحة والذٌن أكدوا أن األسلحة النووٌة
هً األسلحة الوحٌدة التً ٌمكن أن ٌطلق علٌها مصطلح أسلحة الدمار الشامل بسبب قوتها التدمٌرٌة الهائلة
واشعاعها القاتل (ٗ).
وبرأٌنا المتواضع فإننا نؤٌد هذا الرأي القاضً بأن األسلحة النووٌة هً األسلحة الوحٌدة التً ٌمكن أن
ٌطلق علٌها أسلحة الدمار الشامل ألن هذه األسلحة هً الوحٌدة التً ال ٌمكن تجنب آثارها فهً أسلحة ال
تبقً وال تذر  ،أما األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة األخرى فإنه ٌمكن فً بعض األحٌان تجنب آثارها فمثال األسلحة
الكٌمٌائٌة فإنه ٌمكن تجنب آثارها بارتداء األقنعة الواقٌة من الؽازات ،لذا فأن مصطلح األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة هو المصطلح األنسب والذي ٌمكن أن ٌطلق على هذه األسلحة.
(ٔ) عمرو رضا بٌومً ،مخاطر اسلحة الدمار الشامل االسرائٌلٌة على االمن القومً العربً ،طٔ،دار النهضة العربٌة
،ٕٕٓٓ،صٕ٘.
(ٕ) عمر بن عبدهللا بن سعٌد البلوشً ،مشروعٌة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولً ،منشورات الحلبً
الحقوقٌة  ،بٌروت ،ٕٓٓ1،ص ٘ٔ. ٔ1-
(ٖ) عمرو رضا بٌومً ،مصدر سابق ،صٕ٘.
(ٗ) د .عباس أبو شامة عبد المحمود ،مواجهة الكوارث ؼٌر التقلٌدٌة ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض ٕٓٓ4 ،
 ،صٖٕٔ.
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وعلٌه ومن خالل ما تقدم فإنه ٌمكن تعرٌؾ األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة بأنها ((هً األسلحة التً تملك قدرات
إشعاعٌة أو حرارٌة أو كٌمٌائٌة أو جرثومٌة أو أي قدرات ؼٌر تقلٌدٌة أخرى قد تطور مستقبالا  ،وتؤثر
تأثٌراا كبٌراا وواسع النطاق فً الكائنات الحٌة وفً مقدمتها اإلنسان ،قتالا او إٌذا اء ،وعلى المظاهر المادٌة
والبٌئٌة ،تخرٌبا ا أو إتالفا ا أو تلوٌثا ا ))

المطلة الثاني
أنىاع األسلحح غير التقليذيح ومخاطرها
تتكون األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة من ثالثة أنواع رئٌسٌة وهً األسلحة النووٌة واألسلحة الكٌمٌائٌة واألسلحة
البٌولوجٌة وقد اضٌؾ إلٌها نوع رابع وهً األسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب(ٔ) وسنتناول هذه
األسلحة ومخاطرها بالتفصٌل وعلى الشكل األتً :

الفرع األول
األسلحح النىويح
و ُتعرؾ األسلحة النووٌة بأنها " كل سالح ٌستخدم أي وقود نووي او نظائر مشعة او ٌحتوي علٌها
وٌبعث طاقة نووٌة نتٌجة تفتت نواة الذرة او دمجها فً جزء من الثانٌة وتؤدي انفجار هذه االسلحة إلى
دمار هائل نتٌجة ما تحدثه من عصؾ انفجاري وحرارة وموجات كهرومؽناطٌسٌة واشعاع سام ال ٌمكن
( )
السٌطرة على اضرارها بالنسبة للمكان والزمان " ٕ .
أما المخاطر المتولدة من استخدام القنبلة النووٌة تتمثل فً أن العصؾ المتولد منها ٌتجه فً جمٌع
االتجاهات وبسرعة تفوق سرعة الصوت ومسببا الدمار فً الهٌاكل والمعدات التً تصٌبها فضالا عن
األشخاص الذٌن ٌصٌبهم  ،أما الحرارة المتولدة من انفجار القنبلة فتصل سٌما فً قلب االنفجار إلى
المالٌٌن من الدرجات المئوٌة والتً تسبب حروقا من الدرجة االولى والثانٌة  ،كما ٌتولد أربعة انواع من
االشعاعات أولهما اشعة الفا االقل خطورة ثم اشعة بٌتا االكثر خطورة من سابقتها والتً ٌمكنها اختراق
الجلد فقط وثالث نوع هو اشعة ؼاما ذات القابلٌة الكبٌرة على اإلختراق إذ ٌمكنه المرور حتى خالل المواد
الكثٌفة مثل المعادن والمواد اإلنشائٌة وهً أخطر أنواع األشعة  ،وأخٌراا االشعاع النٌوترونً الذي ٌكون
له نفس قدرة االختراق الشعة ؼاما هذا باإلضافة إلى ما ستولده إنفجار هذه األسلحة من ؼبار ذري سام
(ٖ) ،والتعرض لهذه االشعة ٌؤدي إلى إتالؾ طبقات الجلد وجعلها تتساقط الواحدة تلو األخرى ،وإتالؾ
أنسجة الجسم الداخلٌة  ،باإلضافة إلى أضرار بالؽة تفنً الكائن الحً بالتدرٌج ،كاألمراض الوراثٌة
والحروق البالؽة والسرطانات وفقر الدم  ،هذا إذا انتظرت على الكائن الحً  ،ولم تود به على الفور (ٗ).
كما ٌولد االنفجار ما ٌعرؾ (بالنبضة الكهرومؽناطٌسٌة ) والتً تسبب تلؾ العوازل الكهربائٌة فً
األسالك وقواطع الكهرباء ومعدات المخابرة والحاسبات االلكترونٌة بسبب الموجات المؽناطٌسٌة
والكهربائٌة ذات الفولتٌة العالٌة جدا (٘).
(1) Laura Reed, Weapons of Mass Destruction, Massachusetts Institute of Technology,
Hampshire College, Cambridge ,with out date ,P1.
(ٕ) سما سلطان الشاوي ،استخدام سالح الٌورانٌوم المنضب والقانون الدولً ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلٌة
القانون /جامعة بؽداد ،ٕٓٓٗ،ص ٓ.4
(ٖ) مكنوث ال.ربٌلو ،االسلحة النووٌة وتأثٌراتها ،ترجمة سعد فرج عبد المسٌح ،الدار العربٌة للموسوعات ،بٌروت
،ٔ411،ص ٘٘. ٘ٙ-
(ٗ) محمود خٌري احمد بنونة ،اثر استخدام الطاقة النووٌة على العالقات الدولٌة واستراتٌجٌة الكتلتٌن  ،رسالة دكتوراه
مقدمة إلى كلٌة الحقوق جامعة القاهرة ،القاهرة ،ٔ4ٙ1،ص ٕ٘.
(٘) مكنوث ال.ربٌلو ،المصدر السابق ،صٕٓٔ.
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وتصنؾ األسلحة النووٌة إلى ثالثة أنواع فهً أما أسلحة انشطارٌة (ذرٌة) أو أسلحة حرارٌة
(هٌدروجٌنٌة) أو أسلحة نٌوترونٌة .

الفرع الثاني
االسلحح الثيىلىجيح
تتكون األسلحة البٌولوجٌة من المواد الجرثومٌة فً الكائنات الحٌة والتً أعدت خصٌصا لتسبب
المرض أو الموت لإلنسان والحٌوان والنبات وقد عرفها معهد ستوكهولم ألبحاث السالم بما ٌلً( :األسلحة
البٌولوجٌة هً كائنات حٌة مهما كان نوعها وطبٌعتها او مواد مشتقة منها تنقل العدوى وٌقصد بها كلها
التسبب فً المرض والموت لإلنسان والحٌوان والنبات وتعتمد فً فاعلٌها على التكاثر داخل العائل الذي
تصٌبه شخصا او نباتا او حٌوانا ) وهذا التعرٌؾ ٌطابق التعرٌؾ الذي وضعته منظمة الصحة العالمٌة
والتً أضافت إلٌه فً األخٌر عبارة (معدة لالستخدام فً الحرب) فقط (ٔ).
ولقدرة الكائنات الممرضة على التضاعؾ فإن كمٌة صؽٌرة منها تنتشر على نطاق واسع فً الهواء
ٌمكنها إحداث إصابات فً منطقة كبٌرة جداا  ،وتنتشر هذه الكائنات بوساطة انفجار القنابل والقذائؾ التً
تحوي على هذه الجراثٌم أو تنتقل عبر الحٌوانات والحشرات كالجرذان التً تنشر الطاعون والبعوض
التً تنقل المالرٌا وتنفذ هذه الجراثٌم إلى الجسم عن طرٌق استنشاق الهواء الملوث أو عن طرٌق الجروح
أو تناول األؼذٌة الملوثة أوعن طرٌق لدغ الحشرات الملوثة لإلنسان (ٕ).
وتعّد جرثومة (الجمرة الخبٌثة) التً تؤدي إلى وفاة ٓ %4من حاالت اإلصابة بها أخطر أنواع الجراثٌم
التً ٌمكن أن تحتوٌها هذه األسلحة ،نظراا لما تمتلكه من قدرة على تحوٌل نفسها فً ظروؾ بٌئٌة معٌنة
كالحرارة والضؽط والرطوبة (ٖ).
والعوامل البٌولوجٌة التً تدخل فً صناعة األسلحة البٌولوجٌة متعددة األنواع وسنتناول منها
فقط العوامل البٌولوجٌة المخصصة إلٌذاء االنسان وأهمها الفاٌروسات  ،البكترٌا المسببة لالمراض ،
التوكسٌنات  ،الفطرٌات (ٗ) :

الفرع الثالث
األسلحح الكيميائيح
تتكون هذه األسلحة من مركبات كٌمٌائٌة تنتج الدخان أو مركبات ذات تأثٌر حارق أوسام أو مزعج ،
وقد تنتج األسلحة الكٌمٌائٌة تأثٌرها فً الجلد أو العٌن أو الرئة أو الدم أو االعصاب أو أعضاء الجسم
األخرى  ،وتقسم األسلحة الكٌمٌائٌة إلى أنواع عدة أهمها الؽازات المؤثرة على االعصاب  ،الؽازات
الكاوٌة  ،الؽازات المؤثرة على الدم  ،الؽازات الخانقة  ،ؼازات المهٌجة او المزعجة (٘) .

الفرع الراتغ
االسلحح المحتىيح ػلً اليىرانيىم المنضة
اُستخدم هذا السالح ألول مرة فً العراق عام ٔٔ44م من قبل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا ،
وفً عام  ٔ444استخدمه حلؾ شمال األطلسً (الناتو) فً حرب كوسوفو ،واستخدمه الحلؾ أٌضا ا فً
الحرب على افؽانستان عام ٕٔٓٓم كما اُعٌد استخدام هذا السالح عام ٖٕٓٓم من قبل الوالٌات المتحدة
(ٔ) عادل احمد جرار،االسلحة الكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة وتأثٌراتها البٌئٌة ،دار الجلٌل للنشر ،عمان،ٔ44ٕ،ص ٗ.1
(ٕ) د .منٌب الساكت واخرون  ،أسلحة الدمار الشامل  :الكٌمٌاوٌة –البٌولوجٌة –النووٌة ،دار زهران للنشر والتوزٌع ،عمان
،ٕٓٔٓ،ص ٖ.4
(ٖ) د .عبد الستار حسٌن الجمٌلً ،مصدر سابق  .ص ٕ.ٕٙ
(ٗ) عمر بن عبدهللا بن سعٌد البلوشً  ،مصدر سابق ،ص ٖٔ.
(٘) عمر بن عبدهللا بن سعٌد البلوشً  ،المصدر نفسه ،صٖٕ.ٕ1-
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االمرٌكٌة وبرٌطانٌا فً حربها على العراق وبكمٌات كبٌرة جدا (ٔ)،إذ أشارت التقارٌر الصادرة من برنامج
األمم المتحدة لحماٌة البٌئة ( )unepإلى أن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والبرٌطانٌة قد استخدمت ما ٌقارب
ٕٓٓٓ طن من الذخائر المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب فً حربها على العراق عام ٖٕٓٓ فقط(ٕ) .
والٌورانٌوم مادة مشعة سامة ٌتم استخدامها فً انتاج قدائؾ مضادة للدروع لتمٌزه بصفات عدة منها
الكثافة العالٌة التً تعطٌه القابلٌة على اختراق الدروع والقدرة التفجٌرٌة الكبٌرة (ٖ) ،وكذلك فإن األسلحة
المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب عندما ٌصٌب أحد األهداؾ فإنه ٌسبب انبعاث ؼبار مشع سام كٌمٌائٌا
(ٗ)
.
،وٌمكن أن ٌنتقل هذا الؽبار بوساطة الرٌاح او المٌاه
وتشترك األسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب مع األسلحة النووٌة فً إطالقه لإلشعاعات النووٌة
السامة  ،فالٌورانٌوم عنصر مشع لجسٌمات ال ترى بالعٌن المجردة ((أشعة ألفا أوبٌتا)) وتظهر خطورتها
اذا ما دخلت إلى الجسم  ،اذ ان هذه االشعة اذا تعرضت لها الخالٌا الحٌة فإن التؽٌر االحٌائً فٌها سوؾ
ٌزداد بسرعة وٌصل إلى مستوٌات ممٌتة ،كما وتدخل األشعة المنبعثة من الٌورانٌوم المنضب إلى الجسم
عن طرٌق استنشاق ذرات الهواء الملوثة و ٌستقر فً خالٌا الجسم وٌمر بالرئة إلى مجرى الدم وتستمر
هذه الخالٌا بنقل اإلشعاعات إلى كل من نخاع العظم والمخ وأجزاء الجسم األخرى كما تدخل هذه األشعة
عن طرٌق الجهاز الهضمً من خالل الطعام والماء الملوثٌن بها إلى جهاز الدوران وتنتقل بوساطة إلى
جمٌع اجزاء الجسم (٘)  ،وتسبب عند دخولها إلى الجسم العدٌد من األمراض أبرزها أمراض ألسرطان
وأمراض الكلى والكبد وزٌادة نسبة التشوهات الخلقٌة الوالدٌة كما تسبب زٌادة أمراض العقم ؼٌر المفسر
لكال الجنسٌن (.)ٙ

(ٔ) سما سلطان الشاوي ،مصدر سابق ،ص ٔ.
(ٕ) دٌنا حاج احمد ،النابالم والفسفور والٌورانٌوم الطرٌقة االمرٌكٌة للدٌمقراطٌة ،سلسلة دراسات قضاٌا عراقٌة ،دار بابل
للدراسات واالعالم ،العدد السادس عشر ،ٕٓٓٙ،ص  ٗٓ-ٖ4و
- Abbas H. Alshukrawi , Du disasters still in Iraq , Unpublished search , Baghdad ,2016,p19.
(3) Epidemiologic studies of veterans exposed to depleted uranium , institute of medicine of
the national academies, Washington ,2006,p1.
(ٗ) سما سلطان الشاوي ،مصدر سابق ،ص٘.
(٘) رسمٌة لفتة عبدهللا ،موقؾ القانون الدولً من استخدام االسلحة التً تحمل الٌورانٌوم المنضب ،صٗ ،٘-بحث منشور
على شبكة االنترنت على الرابط االلكترونً :
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38817
تارٌخ الزٌارة ٕٓٔٙ/ٔٔ/٘:
( )ٙعبد الوهاب محمد حسٌن ،استخدام قوات التحالؾ الثالثٌنً لألسلحة االشعاعٌة ضد العراق،الندوة العلمٌة الدولٌة حول
استخدام االسلحة المحرمة –الٌورانٌوم المنضب –وتأثٌراتها على االنسان والبٌئة ،مركز ام المعارك للبحوث والمعلومات
،د.ت ،صٖٖ
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المثحث الثاني
التكييف القانىني الستخذام األسلحح غير
التقليذيح وفقا للنظام األساسي للمحكمح
الجنائيح الذوليح والؼقىتح المترتثح ػليها
أدرج نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة العدٌد من األفعال التً ٌمكن تكٌٌفها بوصفها
جرٌمة داخلة فً اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة سواء كانت جرٌمة ابادة جماعٌة أو جرٌمة ضد
اإلنسانٌة أو جرٌمة حرب وخاصة عند استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة  ،كما ووضع نظام روما األساسً
العدٌد من العقوبات ال تً تفرض على مرتكبً هذه الجرائم األمر الذي دفعنا الى تقسٌم هذا المبحث الى
مطلبٌن سنتناول فً المطلب األول التكٌٌؾ القانونً الستخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة  ،أما المطلب الثانً
فسنتناول فٌه العقوبة المترتبة على استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وفق نظام روما األساسً للمحكمة
الجنائٌة الدولٌة .

المطلة األول
التكييف القانىني الستخذام األسلحح غير التقليذيح
وفقا للنظام األساسي للمحكمح الجنائيح الذوليح
لقد ورد فً نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة العدٌد من الجرائم والتً سنبحث مدى إمكانٌة
تكٌٌفها لتجرٌم استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وفقا ا للنظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة  ،لذا عمدنا الى
تقسٌم هذا المطلب الى ثالثة فروع سنتناول فً الفرع األول استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة باعتبارها
ا
جرٌمة ضد
جرٌمة إبادة جماعٌة  ،أما الفرع الثانً فسنتناول فٌه استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة باعتبارها
اإلنسانٌة  ،أما الفرع الثالث فسنتناول فٌه استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة باعتبارها جرٌمة حرب .

الفرع األول
استخذام األسلحح غير التقليذيح تاػتثارها جريمح
إتادج جماػيح
تعتبر جرٌمة اإلبادة الجماعٌة إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري بل إنها تعد من أشد الجرائم
الدولٌة وتوصؾ بأنها ( جرٌمة الجرائم ) وذلك لما تمثله من تهدٌد لإلنسان فً أهم حق من حقوقه والمتمثل
بحقه فً الحٌاة (ٔ).
واشارت المادة ( )ٙمن نظام روما األساسً على الفعل اإلجرامً المكون لجرٌمة اإلبادة الجماعٌة والتً
ٌمكن تكٌفها عند استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وهو فعل قتل أفراد الجماعة .
اذ نصت العدٌد من المواثٌق الدولٌة على حماٌة حق اإلنسان فً الحٌاة وبدون تمٌٌز مبنً على
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو ؼٌر ذلك من األسباب األخرى باعتبارها من أخطر
اشكال االعتداء على حقوق اإلنسان (ٕ).
وحظرت اتفاقٌة حظر اإلبادة الجماعٌة والمعاقبة علٌها لعام  ٔ4ٗ1فعل القتل بقصد اإلهالك ألي
جماعة قومٌة أو إثنٌة أو عرقٌة أو دٌنٌة بصفتها هذه (ٖ).
كما وحظرت اتفاقٌات جنٌؾ األربع لعام  ٔ4ٗ4هذا الفعل اإلجرامً وأبرزها اتفاقٌة جنٌؾ األولى
والمتعلقة بتحسٌن حالة الجرحى والمرضى فً المٌدان واتفاقٌة جنٌؾ الثانٌة والمتعلقة بتحسٌن حالة
(ٔ)د.زٌاد ربٌع  ،جرائم األبادة الجماعٌة ،مجلة دراسات دولٌة صادرة عن مركز الدراسات األستراتٌجٌة والدولٌة /جامعة
بؽداد ،العدد  ،٘4بابل ،ٕٓٔٗ ،ص .41
(ٕ) ُتنظر المادة (ٔ)  )ٕ( ،من اإلعالن العالمً لحقوق األنسان لعام . ٔ4ٗ1
(ٖ) ُتنظر المادة (ٕ) من اتفاقٌة حظر اإلبادة الجماعٌة والمعاقبة علٌها لعام .ٔ4ٗ1
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المرضى والجرحى فً البحار واتفاقٌة جنٌؾ الثالثة والمتعلقة بأسرى الحرب واتفاقٌة جنٌؾ الرابعة
والمتعلقة بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب (ٔ).
إال أن جمٌع هذه االتفاقٌات وال حتى نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة قد َعرَّ ؾ معنى
القتل الوارد فً هذه االتفاقٌات  ،ؼٌر أن نص أركان الجرائم والتً أقرتها جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام
روما األساسً قد أشار إلى أن المقصود بالقتل هو ( التسبب فً الموت) ،لذا فالمراد بالقتل المكون لجرٌمة
اإلبادة الجماعٌة هو إزهاق أرواح أشخاص منتمٌن الى مجموعة إثنٌة أو عرقٌة أو قومٌة أو دٌنٌة  ،وكما
ٌمكن لفعل القتل المكون لجرٌمة اإلبادة الجماعٌة أن ٌحدث بفعالا أٌجابٌا ا فإنه ٌمكن أن ٌحدث بفعأل سلبٌا ا
(أمتناع ) كإمتناع الرئٌس عن إصدار األوامر لمنع مرؤوسٌه من ارتكاب الجرائم الدولٌة مع علمه بها (ٕ).
ونص نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة فً المادة ( )ٙمنه على هذه الجرٌمة وكاآلتً :
((لؽرض هذا النظام األساسً ،تعنً "اإلبادة الجماعٌة" أي فعل من األفعال التالٌة :أ.قتل أفراد الجماعة)).
كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً اركان هذه الجرٌمة وكاآلتً -ٔ(( :أن
ٌقتل مرتكب الجرٌمة شخصا أو أكثر  - ٕ.أن ٌكون الشخص أو األشخاص منتمٌن إلى جماعة قومٌة أو
إثنٌة أو عرقٌة أو دٌنٌة معٌنة  -ٖ .أن ٌنوي مرتكب الجرٌمة إهالك تلك الجماعة القومٌة أو اإلثنٌة أو
العرقٌة أو الدٌنٌة ،كلٌا أو جزئٌا بصفتها تلك - ٗ .أن ٌصدر هذا السلوك فً سٌاق نمط سلوك مماثل واضح
موجه ضد تلك الجماعة أو ٌكون من شأن السلوك أن ٌحدث بحد ذاته ذلك اإلهالك. )ٖ( )).
لذا فإن الركن المادي للجرٌمة ٌتحقق إذا ما تم استخدام أي نوع من أنواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة
وتحقق النتٌجة الجرٌمة المتمثلة بوفاة المجنً علٌهم ( المنتمٌن الى جماعة قومٌة أو إثنٌة أو عرقٌة أو
دٌنٌة) وسواء حدثت الوفاة حال ارتكاب الجرٌمة أو بعد فترة طوٌلة من ارتكابها (الجرٌمة المتراخٌة )
باإلضافة إلى توافر العالقة السببٌة بٌن الفعل والنتٌجة هذا فٌما ٌتعلق بالركن المادي للجرٌمة .
أما الركن المعنوي للجرٌمة فال ٌكفً لتحققه توافر القصد العام بعنصرٌه العلم واإلرادة فقط  ،بل
خاص متمثالا بنٌة إهالك الجماعة إهالكا ا كلٌا ا أو جزئٌا ا ،هذا فضالا عن توافر
ٌشترط أٌضا توافر قص ٍد
ٍ
الركن الدولً المتمثل بارتكاب هذه الجرٌمة وفق خطة مرسومة من قبل دولة ما ضد فئات قومٌة أو إثنٌة
أوعرقٌة أو دٌنٌة (ٗ).
ونرى بإن نظام روما األساسً قد أشترط ركنا َ مفترضا ا للجرٌمة ٌتمثل بصفة من ترتكب بحقهم
هذه الجرائم وهم األشخاص المنتمٌن إلى جماعة قومٌة أو إثنٌة أو عرقٌة أو دٌنٌة بحٌث تمثل صفتهم هذه
الركن الخاص للجرٌمة  ،كما وٌالحظ أٌضا ا أن نظام روما األساسً لم ٌشترط قتل عدد معٌن من هؤالء
األشخاص لقٌام الجرٌمة باعتبار أن القصد ؼٌر المحدد هو السائد فً هذه الحالة وعلٌه تتحقق الجرٌمة ولو
أدى استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة إلى وفاة ولو شخص واحد من افراد هذه الجماعات متى اتجهت نٌة
مرتكبً الجرٌمة إلى إهالك أفراد الجماعة كلٌا ا أو جزئٌاا.
ونرى بأن استخدام القوات األمرٌكٌة والبرٌطانٌة األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة فً العراق وخاصة
األسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب ادت الى قتل العدٌد من العراقٌٌن عسكرٌن ومدنٌٌن لما لهذه
األسلحة من خواص سمٌة كارثة  ،لذا فإن استخدام هذه األسلحة تحقق بالتأكٌد جرٌمة اإلبادة الجماعٌة
لتسببها بقتل أفراد جماعة دٌنٌة معٌنة أال وهم المسلمٌن فً العراق والدلٌل على ذلك تصرٌح الرئٌس
األمرٌكً السابق (جورج دبلٌو بوش) إبان الحرب على أفؽانستان والعراق والذي قال فٌه ( أن الحرب
على اإلرهاب هً حرب صلٌبٌة سوؾ تستؽرق بعض الوقت) (٘).
(ٔ) نصت المادة (ٓ٘)من اتفاقٌة جنٌؾ األولى والمادة (ٔ٘) من اتفاقٌة جنٌؾ الثانٌة والمادة (ٖٓٔ)من اتفاقٌات جنٌؾ
الثالثة والمادة ( )ٔٗ1من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على :
((المخالفات الجسٌمة التً تشٌر إلٌها المادة السابقة هً التً تتضمن أحد األفعال التالٌة إذا اقترفت ضد أشخاص محمٌٌن أو
ممتلكات محمٌة باالتفاقٌة  :القتل العمد)).....
(ٕ) قٌس محمد الرعود ،جرٌمة اإلبادة الجماعٌة فً القانون الدولً ،دار وائل للنشر ،طٔ  ،ٕٓٔٓ،ص ٓ.1
(ٖ) د.أحمد محمد بونة  ،النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة – النصوص الكاملة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،األسكندرٌة
 ،ٕٓٓ4 ،صٗٔ.
(ٗ) د.زٌاد ربٌع ،مصدر سابق ،ص ٘ٓٔ.ٔٓٙ -
(٘) حملة صلٌبٌة عاشرة ،وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة  ،تقرٌر منشور فً اإلنترنت على الرابط اإللكترونً:
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الفرع الثاني
استخذام األسلحح غير التقليذيح تاػتثارها جريمح ضذ
اإلنسانيح
لقد استرعت هذه الجرائم أنظار واهتمام المجتمع الدولً لخطورتها وإلنتهاكها لحقوق اإلنسان
األساسٌة إال أنها لم ُتجرم بموجب القانون الدولً إال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة مع أن الجرائم ضد
اإلنسانٌة كما هً معروفة الٌوم هً ممارسات قدٌمة قدم التارٌخ .
ولقد نص نظام روما األساسً فً المادة ( )1منه على األفعال اإلجرامٌة التً تعتبر من قبٌل الجرائم ضد
اإلنسانٌة وأهمها فعل القتل العمد
لم ٌُعرِّ ؾ نظام روما األساسً معنى القتل العمد  ،ؼٌر أن نص اركان الجرائم والتً أقرتها جمعٌة
الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً  ،أشارت إلى أن المقصود بالقتل العمد هو (التسبب فً الموت)(ٔ).
ونص نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة فً المادة ()ٔ-1على هذه الجرٌمة باآلتً :
((لؽرض هذا النظام األساسًٌ ،شكل أي فعل من األفعال التالٌة "جرٌمة ضد اإلنسانٌة"....أ -القتل
العمد.)).
كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً أركان هذه الجرٌمة وكاألتً -(( :أن
ٌقتل المتهم شخصا أو أكثر  -ٕ .أن ٌرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجً موجه ضد
سكان مدنٌٌن  -ٖ .أن ٌعلم مرتكب الجرٌمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجً موجه ضد
سكان مدنٌٌن أو أن ٌنوي أن ٌكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. )ٕ( )) .
لذا نرى بإن الركن المادي للجرٌمة ٌتحقق إذا ما تم استخدام أي نوع من أنواع األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة وتحقق النتٌجة الجرٌمة المتمثلة بوفاة المجنً علٌه وسواء حدثت الوفاة حال ارتكاب الجرٌمة أو
بعد فترة طوٌلة من ارتكابها (الجرٌمة المتراخٌة ) باإلضافة إلى توافر العالقة السببٌة بٌن الفعل والنتٌجة ،
أما فً حالة اذا ما تم ارتكاب الفعل اإلجرامً وعلى الرؼم من ذلك لم تتحقق النتٌجة اإلجرامٌة فإن مرتكب
الجرٌمة هنا سٌكون مسؤوالا عن جرٌمة الشروع فً القتل استناداا للمادة (ٕ٘/ٖ/و) من نظام روما األساسً
للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
(ٖ)
أما الركن المعنوي فٌتمثل بعلم الجانً إن ما ٌرتكب ُه ٌمثل جرٌمة دولٌة وإتجاه اإلرادة لتحقٌقها ،
هذا فضالا عن وجوب توافر الركن الدولً والمتمثل فً بارتكاب هذه الجرٌمة فً أطار الهجوم الواسع
النطاق أو المنهجً موجه ضد السكان المدنٌٌن تبعا ا لسٌاسة مرسومة أو مخطط لها من قٌل دولة أو منظمة
معٌنة (ٗ).
ونرى أٌضا ا بأن نظام روما األساسً قد أشترط صفة المدنٌٌن لتمام الركن الدولً على العكس من
جرٌمة اإلبادة الجماعٌة والمتمثلة بفعل قتل أفراد الجماعة والتً اعتبر فٌها صفة المدنٌٌن ركنا ا مفترضا ا
للجرٌمة.

حملة_صلٌبٌة_عاشرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
تارٌخ الزٌارة فً ٕٕ٘ٓٔ1/1/
(ٔ) د.سلوى ٌوسؾ األكٌابً ،مفهوم الجرائم ضد االنسانٌة بٌن نظام روما االساسً و المواثٌق الدولٌة،مجلة الحقوق ،المجلد
، ٖ1العدد ٗ،الكوٌت  ،ٕٖٓٔ،ص ٘.ٗ4
(ٕ) د.أٌناس محمد البهجً و دٌ.وسؾ المصري ،األتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة بٌن القانون الدولً والشرٌعة األسالمٌة ،
المركز القومً لألصدارات القانونٌة  ،القاهرة ، ٕٖٓٔ،ص .ٗٙ1
(ٖ)سوسن تمرخان بكة ،الجرائم ضد االنسانٌة فً ضوء احكام النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة ،منشورات الحلبً
الحقوقٌة ،بٌروت  ،ٕٓٓٙ ،صٕٖٓ .
(ٗ) مدهش محمد المعمري ،المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عن الجرائم ضد األنسانٌة ،رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلٌة
الحقوق /جامعة القاهرة  ،القاهرة  ، ٕٖٓٔ،صٔٔٔ.ٕٔٔ-
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الفرع الثالث
استخذام األسلحح غير التقليذيح في المنازػاخ
المسلحح تاػتثارها جريمح حرب
وقد نص نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة على األفعال التً تعتبر من قبٌل جرائم
الحرب ،وعلى الرؼم من أنه لم ٌنص مباشر اة على ان استخدام كل انواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ٌُعتبر من
قبٌل جرائم الحرب كاألسلحة النووٌة واألسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب إال أنه ٌمكن أن نستنتج
ذلك من األفعال اإلجرامٌة التً نصت علٌها المادة ( )1من نظام روما األساسً واعتبرتها من قبٌل جرائم
الحرب  ،التً ال تقع إال أثناء قٌام النزاع المسلح سواء الدولً أو ؼٌر الدولً أي أثناء نشوب الحرب  ،فال
تقع قبل بدء الحرب و ال بعد انتهائها(ٔ).
وتناولت المادة ( )1من نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة جرائم الحرب المتعلقة
بالمنازعات المسلحة الدولٌة وقسمتها الى قسمٌن فتناولت فً الفقرة (ٕ-أ) األفعال التً تعتبر من قبٌل
اإلنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ لعام  ٔ4ٗ4ثم تناولت فً الفقرة (ٕ-ب) األفعال التً تعتبر من قبٌل
اإلنتهاكات الخطٌرة للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة السارٌة لذا فإننا سنقسم فً هذا الفرع إلى بندٌن  ،سنتناول
فً البند األول استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة باعتبارها من قبٌل اإلنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ لعام
 ٔ4ٗ4ثم سنتناول فً البند الثانً استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة باعتبارها من قبٌل اإلنتهاكات الخطٌرة
للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة السارٌة .
أولا  /استتتخدام األستتلحة غيتتر التقليديتتة باعتبارهتتا متتن قبي ت اإلنتهاكتتات الجستتيمة لتفاقيتتات جني ت لعتتام
9191
لم ٌرد فً نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة أيّ تعرٌؾ لفعل القتل العمد  ،إال أن نص
أركان الجرائم والتً أقرتها جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً  ،عرفت مصطلح القتل بعبارة
( التسبب فً الموت ) (ٕ).
ولقد نص نظام روما األساسً على فعل القتل العمد فً النزاع المسلح الدولً فً المادة (-ٕ-1أ)
والتً جاء فٌها(( :اإلنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ المؤرخة ٕٔ أب /أؼسطس ، ٔ4ٗ4أيّ فعل من
األفعال التالٌة ضد األشخاص أو الممتلكات الذٌن تحمٌهم أحكام اتفاقٌة جنٌؾ ذات الصلة  -ٔ :القتل
العمد. )).
كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً أركان جرٌمة الحرب المتمثلة بفعل
القتل العمد فً النزاع المسلح الدولً وعلى الشكل اآلتً-ٔ(( :ان ٌقتل مرتكب الجرٌمة شخصا ا او اكثر.
ٕ-ان ٌكون الشخص او اولئك األشخاص ممن تشملهم بالحماٌة اتفاقٌة او اكثر من اتفاقٌات جنٌؾ لعام
 -ٖ .ٔ4ٗ4أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الواقعٌة التً تثبت ذلك الوضع المحمً  -ٗ .أن
ٌصدر السلوك فً سٌاق نزاع مسلح دولً وٌكون مقترنا به -٘ .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم
بالظروؾ الواقعٌة التً تثبت وجود نزاع مسلح.)ٖ( )).
كما ونص نظام روما األساسً على فعل القتل العمد فً النزاع المسلح ؼٌر الدولً فً المادة
(-ٕ-1ج) والتً جاء فٌها (( :فً حالة وقوع نزاع مسلح ؼٌر ذي طابع دولً ،االنتهاكات الجسٌمة للمادة ٖ
المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ األربع المؤرخة ٕٔ آب/أؼسطس  ، ٔ4ٗ4وهً أي من األفعال التالٌة
ألمرتكبة ضد أشخاص ؼٌر مشتركٌن اشتراكا ا فعلٌا فً األعمال الحربٌة ،بما فً ذلك أفراد القوات المسلحة
الذٌن ألقوا سالحهم وأولئك الذٌن أصبحوا عاجزٌن عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو
ألي سبب آخر -ٔ :استعمال العنؾ ضد الحٌاة واألشخاص ،وبخاصة القتل بجمٌع أنواعه. )) ....

(ٔ)د .اسماعٌل عبد الرحمن  ،الحماٌة الجنائٌة للمدنٌٌن فً زمن النزاعات المسلحة – دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة ،الجزء األول
،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ، ٕٓٓ1،ص ٖٓٗ.
(ٕ) د.إبراهٌم محمد العنانً  ،المحكمة الجنائٌة الدولٌة  ،المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة ،ٕٓٓٙ،صٖٔٔ.
(ٖ) د.أحمد محمد بونة  ،مصدر سابق ،ص ٖ٘.ٖٙ-
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وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً أركان هذه الجرٌمة وكاآلتً -ٔ(( :أن ٌقتل
مرتكب الجرٌمة شخصا أو أكثر -ٕ .أن ٌكون هذا الشخص أو األشخاص إما عاجزٌن عن القتال ،أو
مدنٌٌن ،أو مسعفٌن أو رجال دٌن ممن لم ٌشاركوا فعالا فً القتال -ٖ .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم
بالظروؾ التً تثبت هذه الصفة  -ٗ .أن ٌصدر السلوك فً سٌاق نزاع مسلح ذي طابع ؼٌر دولً وٌكون
مقترنا به -٘ .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الواقعٌة التً تثبت وجود نزاع مسلح. )ٔ( )).
وعلٌه فإن جرٌمة الحرب والمتمثلة بفعل القتل العمد فً النزاع المسلح الدولً تتحقق عند التسبب
فً وفاة ولو شخص واحد مشمول بالحماٌة وفقا التفاقٌات جنٌؾ  ،كالمرضى والجرحى فً المٌدان
والمشمولٌن بالحماٌة وفقا ا للمادة (ٓ٘) من اتفاقٌة جنٌؾ األولى لعام  ٔ4ٗ4والمتعلقة بتحسٌن حالة
الجرحى والمرضى فً المٌدان  ،والجرحى والمرضى فً البحار والمشمولٌن بالحماٌة اٌضا ا وفقا ا للمادة
(ٔ٘) من اتفاقٌة جنٌؾ الثانٌة لعام  ٔ4ٗ4والمتعلقة بتحسٌن حالة الجرحى والمرضى فً البحار ،
واألسرى وفقا ا للمادة (ٖٓٔ) من اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لعام  ٔ4ٗ4والمتعلقة بأسرى الحرب  ،والمدنٌٌن
وفقا ا للمادة ( )ٔٗ1من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة والمتعلقة بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب (ٕ).
كما أن جرٌمة الحرب المتمثلة بفعل القتل العمد فً النزاع المسلح ؼٌر الدولً تتحقق عند التسبب
فً وفاة أيّ شخص مشمول بالحماٌة وفقا ا للمادة الثالثة المشتركة أي األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشر اة
فً األعمال العدائٌة كأفراد القوات المسلحة الذٌن ألقوا سالحهم وأولئك الذٌن أصبحوا عاجزٌن عن القتال
بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر (ٖ).
وبرأٌنا المتواضع فإن الركن المادي لجرٌمة الحرب والمتمثل بسلوك القتل العمد فً النزاع المسلح
الدولً أو ؼٌر الدولً ٌ ،تحقق عند أستخدام أي نوع من أنواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة سواء األسلحة النووٌة
أو الكٌمٌائٌة أو البٌولوجٌة أو األسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب ولو أدى استخدام هذه األسلحة إلى
الوفاة بعد فترة طوٌلة  ،هذا إذا لم تؤ ِد الى قتل من ٌتعرض لها على الفور كالوفاة نتٌجة التعرض لجرعة
واطئة من اإلشعاع ( الؽبار الذري ) الناتج من استخدام األسلحة النووٌة او األسلحة المحتوٌة على
الٌورانٌوم المنضب او التعرض أليّ نوع من األسلحة البٌولوجٌة او الكٌمٌائٌة وألن تعبٌر القتل الوارد فً
هذه المادة جاء بمعنى أي فعل ٌؤدي الى الوفاة شرط توافر العالقة السببٌة بٌن فعل القتل باستخدام األسلحة
ؼٌر التقلٌدٌة  ،والنتٌجة المترتبة على ذلك وهو الوفاة .
وهو ما أكدته التقارٌر الطبٌة فً العراق مثال والتً أشارت الى زٌادة حاالت االصابة باألمراض
السرطانٌة والكثٌر من األمراض األخرى التً تسبب الوفاة والسٌما بعد حرب الخلٌج عام ٔ ٔ44والتً
استخدمت فٌها القوات األمرٌكٌة والبرٌطانٌة األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة كاألسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم
المنضب التً تسبب انبعاث اإلشعاعات (الؽبار الذري) الذي ٌسبب الموت لكل من ٌتعرض له  ،كما
استخدمت القوات اإلسرائٌلٌة هذه األسلحة فً هجماتها االخٌرة على فلسطٌن ولبنان األمر ٌثٌر مسؤولٌة
هذه الدول عن ارتكابها لجرائم الحرب (ٗ) .
(ٔ) د.أبراهٌم محمد العنانً  ،مصدر سابق ،ص ٕٗٔ.
(ٕ) نصت المادة (ٓ٘)من اتفاقٌة جنٌؾ األولى والمادة (ٔ٘) من اتفاقٌة جنٌؾ الثانٌة والمادة (ٖٓٔ)من اتفاقٌات جنٌؾ
الثالثة والمادة ( )ٔٗ1من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على ((المخالفات الجسٌمة التً تشٌر إلٌها المادة السابقة هً التً تتضمن
أحد األفعال التالٌة إذا اقترفت ضد أشخاص محمٌٌن أو ممتلكات محمٌة باالتفاقٌة  :القتل العمد. )).....
(ٖ) نصت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقٌات جنٌؾ األربعة لعام  ٔ4ٗ4على ((فً حالة قٌام نزاع مسلح لٌس له طابع دولً
فً أراضً أحد األطراؾ السامٌة المتعاقدةٌ ،لتزم كل طرؾ فً النزاع بأن ٌطبق كحد أدنى األحكام التالٌة :
ٔ -األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشرة فً األعمال العدائٌة ،بمن فٌهم أفراد القوات المسلحة الذٌن ألقوا عنهم أسلحتهم،
واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخرٌ ،عاملون فً جمٌع األحوال
معاملة إنسانٌة ،دون أي تمٌٌز ضار ٌقوم على العنصر أو اللون ،أو الدٌن أو المعتقد ،أو الجنس ،أو المولد أو الثروة أو
أي معٌار مماثل آخر.
ولهذا الؽرض ،تحظر األفعال التالٌة فٌما ٌتعلق باألشخاص المذكورٌن أعاله ،وتبقى محظورة فً جمٌع األوقات واألماكن :
( أ) االعتداء على الحٌاة والسالمة البدنٌة ،وبخاصة القتل بجمٌع أشكاله. )) ...
(ٗ) د.كاظم حبٌب المقدادي ،استخدام أسلحة الٌورانٌوم جرٌمة حرب دولٌة  ،محاضرات ألقٌت على طلبة وأساتذة قسم القانون
والعلوم السٌاسٌة باألكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك ،كوبنهاكن ،أبرٌل .ٕٓٔ٘،
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كما وٌجب أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بأنه ٌقوم بارتكاب جرٌمة قتل أثناء نزاع مسلح
ألشخاص مشمولٌن بالحماٌة وفقا ا التفاقٌة جنٌؾ عند استخدامه لهذه األسلحة وأن تتجه إرادته إلى تحقٌق
ذلك (ٔ) ،هذا باإلضافة إلى وجوب توافر الركن الدولً للجرٌمة والمتمثل بوجوب ارتكاب هذه الجرائم فً
سٌاق النزاع المسلح أو مقترنا ا به وسواء اقترفت تلك الجرائم أثناء العملٌات العسكرٌة أو حتى بعد توقؾ
تلك العملٌات استؽالالا للظروؾ ولحاالت الفوضى الحاصلة بعد توقؾ القتال (ٕ) .
وٌالحظ بأن نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة قد اشترط أٌضا ا ركنا ا خاصا ا (مفترض)
فً جرٌمة الحرب المتمثلة بفعل القتل العمد فً النزاع المسلح الدولً أو ؼٌر الدولً وهً الصفة الخاصة
فً المجنى علٌه والمتمثلة بكون هؤالء األشخاص من المشمولٌن بالحماٌة الدولٌة وفقا ا التفاقٌات جنٌؾ أي
األشخاص الذٌن ال ٌشتركون فً العملٌات العدائٌة.
وتشٌر السوابق فً هذا المجال إلى أن المدعً العام للمحكمة الحنائٌة الدولٌة قد توافرت لدٌه بعض
المعلومات عن األفعال اإلجرمٌة التً ارتكبتها القوات البرٌطانٌة فً العراق عام ٖٕٓٓ ومنها أفعال القتل
العمد المكونة لجرٌمة الحرب إال أن المدعً العام رفض التحقٌق فٌها بحجة عدم توافر األدلة الالزمة لبدء
التحقٌق فً مثل هكذا جرائم (ٖ).
ثانيا ا  /استخدام األسلحة غير التقليدية باعتبارها من قبي اإلنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعرا الدولية
السارية
ونصت الفقرة (ٕ-ب) والفقرة (ٕ-هـ)من المادة ( )1من نظام روما األساسً على العدٌد من اإلنتهاكات
الخطٌرة والتً تعتبر جرائم حرب لذا فإننا سنتناول منها ما ٌخص استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة وهً
كاآلتً :
أ /الهجوم الذي يسفر عنه خسائر عرضية في المدنيين واألعيان المدنية والبيئة الطبيعية
من أهم االتفاقٌات الدولٌة والتً نصت على تحرٌم هذا الفعل اإلجرامً هو البروتوكول اإلضافً األول
لعام  ٔ4ٗ4إذ حظر الهجوم الذي ٌتوقع منه أن ٌسبب خسائر فً المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة بشكل ٌفرط
فً تجاوز ما ٌُسفر عنه الهجوم من مٌزة عسكرٌة ملموسة ومباشرة(ٗ).
كما أن أساس هذه الجرٌمة ٌرجع إلى قاعدة التناسب والتً تعتبر من أهم المبادئ األساسٌة للقانون
الدولً اإلنسانً والتً تنطبق على المنازعات المسلحة الدولٌة وؼٌر الدولٌة(٘).
ولقد َعرؾ البروتوكول اإلضافً األول لعام  ٔ411مفهوم الهجمات بأنها أعمال العنؾ الهجومٌة
والدفاعٌة ضد الخصم (.)ٙ
ونص نظام روما األساسً لعام  ٔ441على هذا الفعل اإلجرامً فً المادة (-ٕ-1ب) فجاء فٌها:
((اإلنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة ،فً النطاق
الثابت للقانون الدولً ،أي فعل من األفعال التالٌة -ٗ :تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سٌسفر عن
خسائر تبعٌة فً األرواح أو عن اصابات بٌن المدنٌٌن أو عن إلحاق أضرار مدنٌة أو إحداث ضرر واسع
النطاق وطوٌل األجل وشدٌد للبٌئة الطبٌعٌة ٌكون أفراطه واضحا بالقٌاس الى مجمل المكاسب العسكرٌة
المتوقعة الملموسة المباشرة )) .
كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً أركان هذه الجرٌمة وكاآلتً-ٔ(( :ان
ٌوجه مرتكب الجرٌمة هجوما ا -ٕ .أن ٌكون الهجوم من شأنه أن ٌسفر عن خسائر عرضٌة فً األرواح أو
عن إصابات بٌن المدنٌٌن أو عن إلحاق أضرار بأعٌان مدنٌة أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطوٌل
(ٔ) محمود عادل عبد الفتاح  ،جرائم الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلٌة الحقوق –
جامعة المنوفٌة ،المنوفٌة ،ٕٕٓٔ،ص .ٕٕ4
)(2
William A. Schabas , An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge
University ,2007 ,p 118 .
)(3
William A. Schabas , An Introduction to the International Criminal Court , op.cit, p 121,122.
(ٗ) ُتنظر المادة (ٔ٘/٘/ب) من البروتوكول اإلضافً األول لعام . ٔ411
(٘)جون -ماري هنكرتس ولوٌز دوزوالد -بك ،القانون الدولً االنسانً العرفً ،المجلد االول ،ترجمة محسن الجمال  ،اللجنة
الدولٌة للصلٌب االحمر ،جنٌؾ ، ٕٓٓ1،ص ٖٕٕ.
(ُ )ٙتنظرالمادة ( )ٗ4من البروتوكول اإلضافً األول لعام .ٔ411
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األجل وشدٌد بالبٌئة الطبٌعٌة ٌكون إفراطه واضح بالقٌاس إلى مجمل المٌزة العسكرٌة المتوقعة الملموسة
المباشرة  -ٖ .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن ٌسفر عن خسائر عرضٌة فً
األرواح أو عن إصابات بٌن المدنٌٌن أو عن إلحاق أضرار بأعٌان مدنٌة أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق
وطوٌل األجل وشدٌد بالبٌئة الطبٌعٌة ٌكون إفراطه واضحا بالقٌاس إلى مجمل المٌزة العسكرٌة المتوقعة
الملموسة المباشرة  -ٗ .أن ٌصدر السلوك فً سٌاق نزاع مسلح دولً وٌكون مقترنا به -٘ .أن ٌكون
مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الواقعٌة التً تثبت وجود نزاع مسلح. )ٔ( )).
ولم ٌُجرم نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة هذا الفعل األجرامً اذا ما وقع اثناء
المنازعات المسلحة ؼٌر الدولٌة إذ لم ٌُنص على هذا الفعل اإلجرامً باعتباره من قبٌل اإلنتهاكات
الخطٌرة للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات المسلحة ؼٌر الدولٌة (ٕ) .
لذا ٌتبٌن لنا أن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة فً الهجوم ٌمثل السلوك اإلجرامً للجرٌمة ،أما الخسائر
العرضٌة التً ستصٌب المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة او البٌئة الطبٌعٌة والتً تفوق المٌزةالعسكرٌة المراد
تحقٌقها من جراء الهجوم  ،فإنها تمثل النتٌجة المترتبة على هذا السلوك واللذان ٌشتركان معا ا لٌكونان الركن
المادي للجرٌمة شرط أن ٌكون الهجوم هو السبب فً إحداث هذه الخسائر العرضٌة .
كما ٌجب ولتوافر الركن المعنوي أن ٌكون الجانً على علم بما سٌحدثه الهجوم من خسائر وعلى
علم بارتكابه هذه الجرٌمة أثناء النزاع المسلح الدولً وأن تتجه ارادته الى إحداث هذه الخسائر العرضٌة ،
باإلضافة إلى ذلك ٌجب أن ٌتوافر الركن الدولً للجرٌمة والمتمثل بوجوب ارتكاب هذه الجرائم فً سٌاق
النزاع المسلح الدولً فقط (ٖ).
أما صفة المدنٌٌن أو األعٌان المدنٌة فأنها تمثل الركن المفترض للجرٌمة باعتبارها ركنا ا خاصا ا
وعلٌه ال جرٌمة إذا لم ٌترتب على الهجوم خسائر عرضٌة مقصودة ال تتناسب مع المٌزة العسكرٌة من
جراء هذا الهجوم علما ا أن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة سٌترتب علٌه بالتأكٌد اصابات وخسائر فً
صفوؾ المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة والبٌئة الطبٌعٌة وبشكل ٌفوق ايّ هدؾ أو مٌزة عسكرٌة ٌراد تحقٌقها من
الهجوم باستخدام هذه األسلحة والدلٌل على ذلك ما تعرضت له مدٌنتً هٌروشٌما وناكازاكً من خسائر
عرضٌة نتٌجة قصفها باألسلحة النووٌة من قبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تمثلت بمقتل وإصابة آالؾ
المدنٌٌن وتدمٌر المدٌنة بالكامل فضالا عن الثلوث الفضٌع الذي اصاب البٌئة الطبٌعٌة فٌها  ،كما اس ُتخ ِد َمت
األسلحة المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب فً الحرب على العراق وبكمٌات كبٌرة جداا وما أكد استخدام
تلك األسلحة ضد العراق العالم ( دوغ روكً ) مدٌر مشروع السموم الحربٌة التابع للجٌش األمرٌكً
ومدٌر مشروع تنظٌؾ المعدات األمرٌكٌة من التلوث األشعاعً فً السعودٌة والكوٌت  ،وأكد ذلك أٌضا ا
وزٌر الدفاع البرٌطانً لٌام فوكس فً رسالة مكتوبة الى مجلس العموم عام ٕٓٔٓ (ٗ)  ،مع العلم بأن
استخدام هذه األسلحة تلحق أضراراا بالؽة وواسعة االنتشار وطوٌلة األمد (٘) ،بحٌث كان الؽرض الرئٌسً
الرئٌسً من استخدامها هو تدمٌر اإلنسان والبٌئة العراقٌة .
ب /استخدام السم أو األسلحة المسممة
وحظرت العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة استخدام األسلحة المُسممة سواء فً المنازعات المسلحة
الدولٌة او ؼٌر الدولٌة أهمها إعالن سان بطرسبورغ لعام  ٔ1ٙ1ومٌثاق بروكسل لعام ٗ ٔ11وكذلك
اتفاقٌات الهاي لعام  ٔ4ٓ1-ٔ144والتً حظرت وبصورة صرٌحة استخدام هذه األسلحة حتى ضد

(ٔ) د.أحمد محمد بونة ،مصدر سابق ،ص ٘ٗ.
)(2
William , schabas ,the international criminal court-A commentary on the Rome statute,
oxford university ,2010,p 230.
(ٖ) محمود عادل عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص ٕٖ.ٕٙ٘ ،
(ٗ) د.كاظم حبٌب المقدادي ،التلوث األشعاعً وتداعٌاته الصحٌة فً العراق بٌن الحقائق والتضلٌل ،فٌشون مٌدٌا للطباعة
والنشر ،ستوكهولم ،ٕٓٔٗ،ص ٖٔٔ وما بعدها .
(٘) د.عصام العطٌة  ،مدى مسؤولٌة القوات المتعددة الجنسٌات عن تعوٌض األضرار المدنٌة فً العراق ،ص ٕٔٔ – ٖٔٔ
 ،بحث منشور فً اإلنترنت على الرابط اإللكترونً :
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45267
تارٌخ الزٌارة ٕٓٔٓٔ1/ٙ/
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العسكرٌن من المقاتلٌن ولٌس فقط ضد األشخاص المحمٌٌن بموجب االتفاقٌات الدولٌة(ٔ) ،باإلضافة إلى أن
استخدام السم أو األسلحة المسممة محظورة بموجب قاعدة ( حظر استخدام السم أو األسلحة المسممة )
والتً تعتبر من أبرز قواعد القانون الدولً العرفً الخاصة باستخدام األسلحة (ٕ) ،فضالا على أن استخدام
هذه األسلحة ٌنتهك المبادئ األساسٌة للقانون الدولً األنسانً كمبدأ األنسانٌة والتمٌٌز والضرورة العسكرٌة
والتناسب.
ونص نظام روما األساسً على هذا الفعل األجرامً فً المادة (-ٕ-1ب) والتً جاء فٌها (( :االنتهاكات
الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة ،فً النطاق الثابت للقانون
الدولً ،أي فعل من األفعال التالٌة -ٔ1 :استخدام السموم او األسلحة المسممة )).
كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً أركان هذه الجرٌمة وكاآلتً-ٔ (( :
ان ٌستخدم مرتكب الجرٌمة مادة او ٌستخدم سالحا ا ٌؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة  -ٕ .ان تكون المادة
من النوع الذي ٌسبب أو ٌلحق ضرراا جسٌما بالصحة فً األحوال العادٌة من جراء خصائصها المسممة .
ٖ -أن ٌصدر السلوك فً سٌاق نزاع مسلح دولً وٌكون مقترنا به – ٗ .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على
علم بالظروؾ الواقعٌة التً تثبت وجود نزاع مسلح.)ٖ( )).
وفً الموتمر االستعراضً فً كمباال والمنعقد فً ٖٔ أٌار /ماٌو ٕٓٔٓ وبناء على رؼبة العدٌد
من الدول (ٗ) تم تعدٌل نظام روما األساسً وخاصة المادة (-ٕ-1هـ) لٌتم اضافة البند (ٖٔ) والمتعلق
باستخدام السموم أو األسلحة المسممة باعتبارها من االنتهاكات الخطٌرة للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة السارٌة
فً المنازعات المسلحة ؼٌر الدولٌة  ،كما وأقرت جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً لها نفس
الركن المادي أعاله إال أنها لم تدخل حٌز النفاذ لحد االن (٘).
وبرأٌنا فإن واضعً نظام روما األساسً قد أعتبروا هذه الجرائم أٌضا ا من جرائم الخطر التً ال
تتطلب لتحققها نتائج إجرامٌة والدلٌل على ذلك ان نظام روما األساسً قد أورد فعل استخدام السموم أو
األسلحة المسممة باعتباره من جرائم الحرب بصورة مستقلة عن فعل القتل العمد  ،لذا فمجرد استخدام
السموم أو األسلحة المسممة فإن الركن المادي للجرٌمة قد تحقق وأن لم ٌترتب على استخدام هذه األسلحة
اي نتائج اجرامٌة  ،وأما إذا تحقق عند استخدام هذه األسلحة أي نتائج إجرامٌة فإن ذلك ٌعتبر ظرفا ا
ٌستدعً تشدٌد العقوبة على مرتكبها.
ا
كما وٌجب أن ٌكون الجانً على علم بوقائع الجرٌمة وأن تتجه إرادته الى تحقٌقها هذا فضال عن
وجوب ارتكاب هذه الجرٌمة فً سٌاق النزاع المسلح وسواء كان نزاعا ا مسلحا ا دولٌا ا أو ؼٌر دولً(. )ٙ
لذا فإن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة كاألسلحة النووٌة والبٌولوجٌة أو األسلحة المحتوٌة على
الٌورانٌوم المنضب ٌحقق جرٌمة الحرب باستخدام السموم أو األسلحة المسممة على اعتبار أن السمٌة هً
من خصائص هذه األسلحة  ،وعلٌه فإن استخدام الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة األسلحة المحتوٌة على
الٌورانٌوم المنضب فً العراق ( )1ذو الطبٌعٌة السمٌة ( ،)1وكذلك استخدام القوات اإلسرائٌلٌة هذه األسلحة
(ٔ) ) محمود عادل عبد الفتاح ،مصدر سابق  ،ص ٓ.ٕ4
(ٕ) جون – ماري هنكرتس ولوٌز دوزوالد – بك ،مصدر سابق ،ص ٖٕٕ.
(ٖ) د.أحمد محمد بونة ،مصدر سابق ،ص .٘1
(ٗ) وهذه الدول هً كل من المانٌا،بلجٌكا،النمسا،سوٌسرا،قبرص،لكسمبرغ،األرجنتٌن،بلؽارٌا،المكسٌك
،ورومانٌا،وبولٌفٌا،وساموا،وسلوفٌنٌا،وكمبودٌا ،والتٌفٌا،ولٌتوانٌا ،ومورٌشٌوس
 محمود عادل عبد الفتاح ،المصدر السابق  ،ص .ٖٖٙ(٘) القرار ، RC/Res.5المؤتمر اإلستعراضً لنظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة ،وثائق منشورة فً اإلنترنت
على الرابط اإللكترونً https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.5-ARA.pdf:
تارٌخ الزٌارة ٕٔٔٓٔ1/ٙ/
( )ٙمحمود عادل عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص ٕٖ.ٕ14 ،
( )1رامزي كالرك  ،جرائم الحرب األمرٌكٌة فً العراق  :رسالة الى كوفً أنان األمٌن العام لألمم المتحدة ،مجلة المستقبل
العربً ،المجلد ، ٕٙالعدد ٖٔٓ،لبنان .ٕٓٓٗ ،ص ٖٖٔ.
( )1الٌورانٌوم المستنفذ – أستخداماته ومخاطره ،نشرة الوقاٌة اإلشعاعٌة وأمان المصادر المشعة الصادرة عن هٌئة الطاقة
الذرٌة السورٌة  ،العدد السادس – الربع الثالث ،دمشق ،ٕٖٓٔ،ص ٔ ، .توصٌات بشأن نقل البضائع الخطرة – ألتحة
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األسلحة فً عدوانها المستمر والمتكررعلى فلسطٌن ٌحملهما ورؤسائهما المسؤولٌة الجنائٌة عن استخدام
هذه األسلحة باعتبارها جرٌمة الحرب (ٔ) .
ج /استخدام األسلحة أو القذائ أو المواد التي تسبب بطبيعتها آلما ل مبرر لها
وتجد هذه الجرٌمة أساسها فً العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة أهمها اتفاقٌات الهاي والبروتوكول
األضافً األول التفاقٌات جنٌؾ األربعة  ،إذ أشارتا الى حظر استخدام هذه األسلحة لطبٌعتها التً تسبب
آالما واصابات ال مبرر لها (ٕ).
هذا وتعتبرهذا المبدأ من المبادئ المهمة فً القانون الدولً اإلنسانً التً تحظر استخدام األسلحة
ؼٌر التقلٌدٌة ضد العسكرٌن أو المدنٌٌن على حد سواء (ٖ).
ونص نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة على أن استخدام هذه األسلحة فً المنازعات
المسلحة الدولٌة ٌعتبر من قبٌل جرائم الحرب وذلك فً المادة (-ٕ-1ب) والتً جاء فٌها (( :االنتهاكات
الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة ،فً النطاق الثابت للقانون
الدولً ،أي فعل من األفعال التالٌة  -ٕٓ :استخدام أسلحة أو قذائؾ أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب
بطبٌعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها أو تكون عشوائٌة بطبٌعتها بالمخالفة للقانون الدولً للمنازعات
المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه األسلحة والقذائؾ والمواد واألسالٌب الحربٌة موضع حظر شامل وأن تدرج
فً مرفق لهذا النظام األساسً ،عن طرٌق تعدٌل ٌتفق واألحكام ذات الصلة الواردة فً المادتٌن ٕٔٔ و
ٖٕٔ . )).
ولم تقم جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً بصٌاؼة أركان هذه الجرٌمة بحجة عدم إدراج هذه
األسلحة فً مرفق خاص ،ملحق بنظام روما األساسً للمحكمة المحكمة الجنائٌة الدولٌة ولحد االن (ٗ).
ومن وجهة نظرنا نرى بأن نطاق التجرٌم بموجب نظام روما األساسً ال ٌسري على مستخدمً
هكذا أسلحة فً المنازعات المسلحة الداخلٌة لعدم ورود هذه الفعل ضمن االنتهاكات الخطٌرة للقوانٌن
واألعراؾ الدولٌة السارٌة على المنازعات المسلحة ؼٌر الدولٌة .
كما ٌؤخذ على واضعً نظام روما األساسً عند ذكرهم لهذا الفعل اإلجرامً بأنهم قد تناسوا بأن
استخدام هذه األسلحة محظور أصالا بموجب قواعد القانون الدولً العرفً والتً تعتبر أهم مصدر فً
القانون الدولً  ،كما وٌنتهك استخدام هذه األسلحة أؼلب مبادئ القانون الدولً اإلنسانً والخاصة باستخدام
األسلحة  ،كما وال توجد حاجة ألن ترفق األسلحة بملحق للنظام األساسً للمحكمة الجنائٌة لكً ٌتم تجرٌم
استخدام هذه االسلحة ألن استخدامها مُجرم بموجب كل مضامٌن المادة الثامنة من نظام روما األساسً
للمحكمة الجنائٌة الدولٌة والتً ورد ذكرها فً هذا المبحث .
وأما على صعٌد التطبٌقات القضائٌة فقد وجهت محكمة المحكمة الجنائٌة الدولٌة لٌوؼسالفٌا أألتهام
للرئٌس الصربً (سلوبودان مٌلوسوفٌتش) إلرتكابه العدٌد من األفعال التً ٌمكن اعتبارها انتهاكا ا لقوانٌن
وأعراؾ الحرب إال أن وفاته فً مركز االعتقال فً الهاي عام  ٕٓٓٙحالت دون االنتهاء من محاكمته
وإصدار األحكام القضائٌة بحقه (٘) .

تنظٌمٌة نموذجٌة  ،توصٌات صادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعً باألمم المتحدة ،المجلد االول ،جنٌؾ ،ط ، ٔٙ
ٕٓٔٓ ،ص .ٕٔ1
Piotr Bein , Karen Parker , Uranium Weapons Cover-ups - a Crime against Humankind, Belgrade
University ,2003,p2.
(ٔ) مخلد الطراونة ،الجرائم األسرائٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ومدى إمكانٌة تقدٌم المسؤولٌن عنها للمحاكمة ،مجلة
الحقوق ،المجلد ، ٕ4العدد ٕ ،الكوٌت ،ٕٓٓ٘،ص .ٖٔ1
(ٕ) ُتنظر المادة ٖٕ -هـ من اتفاقٌة الهاي لعام  ، ٔ4ٓ1والمادة ٖ٘ ٕ -من البروتوكول اإلضافً األول لعام .ٔ411
(ٖ) جون  -ماري هنكرتس ولوٌز دوزوالد  -بك ،مصدر سابق ،ص ٕٕٔ.
(ٗ) محمود عادل عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص ٗ.ٕ4
(٘) أشرؾ عبد العزٌز الزٌات ،مصدر سابق ،ص ٖٕٗ.
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المطلة الثاني
الؼقىتح المترتثح ػلً أستخذام األسلحح غير
التقليذيح
تعرؾ العقوبة بأنها الجزاء الذي ٌقرره القانون الجنائً لمصلحة المجتمع تنفٌذاا لحكم قضائً على
من ٌثبت مسؤولٌته عن الجرٌمة لمنع ارتكاب الجرٌمة مرة آخرى من قبل المجرم نفسه او من قبل بقٌة
األشخاص (ٔ).
فعند ثبوت أرتكاب أي شخص ألٌّة جرٌمة دولٌة فإن النتٌجة الحتمٌة لذلك هو وجوب معاقبة
مرتكبً هذه الجرائم  ،لذلك تعتبر العقوبة األداة التً تكفل أحترام قواعد القانون الدولً وبالتالً حماٌة
األفراد من الجرائم الدولٌة ،لذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعٌن  ،سنتناول فً الفرع األول العقوبات السالبة
للحرٌة  ،أما الفرع الثانً فسنتناول فٌه العقوبات المالٌة والعقوبات األخرى والتً ٌمكن أٌقاعها عند
استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة .

الفرع األول
الؼقىتاخ السالثح للحريح
والمراد بالعقوبات السالبة للحرٌة ( تلك العقوبة التً ٌفقد فٌها المحكوم علٌه حرٌته بإٌداعه فً
أحدى المؤسسات العقابٌة طوال المدة المحددة فً الحكم الجزائً) (ٕ).
وأشار نظام روما األساسً إلى العقوبات التً ٌمكن للمحكمة الجنائٌة الدولٌة أن تفرضها على
الشخص المدان بارتكاب جرٌمة من الجرائم الداخلة فً اختصاصها وهذه العقوبات تتمثل بالسجن لمدة
أقصاها (ٖٓ) عاما  ،وفً حالة رأت المحكمة بخطورة الجرٌمة وأن ظروؾ الشخص المدان تستدعً
التشدٌد فلها أن تحكم بالسجن المؤبد (ٖ) ،وللمحكمة خصم المدة التً أمضاها الشخص المدان فً االحتجاز
،وإن تعددت الجرائم المرتكبة فعلى المحكمة أن تصدر العقوبة فً كل جرٌمة على حدة على أن ُتبٌن مدة
السجن األجمالٌة والتً ٌجب أن ال تتجاوز مدة (ٖٓ) سنة أو السجن المؤبد (ٗ).
وتجدر اإلشارة إلى خلو نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة من عقوبة اإلعدام والتً ورد
ذكرها فً النظام األساسً لمحكمة نورمبرغ وطبقت ضد (ٕٔ متهما ا ) ممن حُوكم أمام هذه المحكمة (٘).
ولقد أوردت القواعد اإلجرائٌة وقواعد األثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة * العدٌد من
الظروؾ الواجب اإلخذ بها عند تقدٌر العقوبة ومنها مدى الضرر الحاصل ،وال سٌما األذى الذي أصاب
الضحٌة وأسرته ،وطبٌعة السلوك ؼٌر المشروع المرتكب والوسائل التً استخدمت الرتكاب الجرٌمة ،
ومدى مشاركة الشخص المدان  ،والقصد ،والظروؾ المتعلقة بالطرٌقة والزمان والمكان ،وسن الشخص
المدان وحظه من التعلٌم وحالته االجتماعٌة واالقتصادٌة (.)ٙ
(ٔ)د.علً حسٌن الخلؾ و د.سلطان عبد القادر الشاوي ،المبادئ العامة فً قانون العقوبات ،العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة ،
د.ت ،ص ٘ٓٗ.
(ٕ)أحمد عبد الرزاق هضم المعٌنً ،فلسفة العقوبة فً القضاء الجنائً الدولً ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلٌة
القانون /جامعة تكرٌت ،تكرٌت  ،ٕٓٔٗ،ص  .ٔٓ1نقالا عن علً عبد القادر القهوجً ،شرح قانون العقوبات  -القسم
العام ،دار الجامعة الجدٌدة ،األسكندرٌة ،ٕٓٔٓ،صٔ.ٙ
(ٖ) ُتنظر المادة ( )ٔ/11من نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
(ٗ) ُتنظر المادة ( )11من نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
(٘) القضاء الجنائً الدولً فً القرن الماضً ،تقرٌر منشور فً اإلنترنت على الرابط اإللكترونً :
http://www.startimes.com/?t=26497753
تارٌخ الزٌارة ٖٕٓٔ1 /ٖ/
* واعتمدت من قبل جمعٌة الدول األطراؾ فً نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة فً دورتها األولى المنعقدة فً
نٌوٌورك خالل الفترة من ٖ إلى ٓٔ أٌلول/سبتمبر ٕٕٓٓ
 المحكمة الجنائٌة الدولٌة :القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات  ،وثائق منشورة فً اإلنترنت على الرابط اإللكترونً:http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm
تارٌخ الزٌارة ٕٕٕٓٔ1/1/
(ُ )ٙتنظر المادة (٘ٗٔ/ٔ/ج) من القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
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وتعتبر من ظروؾ التخفٌؾ  ،الظروؾ التً ال ُتشكل أساسا ا الستبعاد المسؤولٌة الجنائٌة كقصور
القدرة العقلٌة أو اإلكراه وكذلك سلوك المحكوم علٌه بعد ارتكاب الجرٌمة بما فً ذلك أي جهود بذلها
لتعوٌض المجنى علٌه أو أي تعاون أبداه مرتكب الجرٌمة مع المحكمة(ٔ).
أما ظروؾ التً تدعو لتشدٌد العقوبة  ،فقد أشارت إلٌها القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات
للمحكمة الجنائٌة الدولٌة بأنها أي إدانات جنائٌة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة ،أو إساءة استعمال
السلطة أو الصفة الرسمٌة  ،أو ارتكاب الجرٌمة إذا كان الضحٌة مجرداا على وجه الخصوص من أٌّة
وسٌلة للدفاع عن النفس ،أو ارتكاب الجرٌمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحاٌا  ،أو ارتكاب الجرٌمة بدافع
ٌنطوي على التمٌٌز بٌن الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللؽة أو الدٌن أو المعتقد أو الرأي السٌاسً
أو ؼٌر السٌاسً أو األصل القومً أو األثنً أو االجتماعً أو أي وضع ؼٌر ذلك  ،أو أي ظروؾ لم تذكر
ولكنها تعد بحكم طبٌعتها مماثلة لهذه الحاالت المذكورة (ٕ)  ،وللمحكمة الحكم بالسجن المؤبد عند توافر
ظرؾ أو أكثر من ظروؾ التشدٌد (ٖ).
وعلٌه فاننا نرى أذا ما اس ُتخدمت األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة فإنها ستقترن بأكثر من ظرؾ مشدد ،
فاستخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة فٌه إساءة الستعمال السلطة أو الصفة الرسمٌة للرئٌس األمِر بارتكاب هذه
الجرائم أو الممتنع عمداا عن اصدار األوامر بمنع أرتكاب هذه الجرائم من قبل المرؤوسٌن مع علمه
بتخطٌطهم الرتكابها  ،كما أنه عند استخدام هذه األسلحة سٌكون الضحٌة مجرداا من أٌّة وسٌلة من وسائل
الدفاع هذا فضالا عن القسوة الرهٌبة التً ستسببها هذه األسلحة والعدد الهائل من الضحاٌا.
ونرى فأنه ٌؤخذ على نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة عدم نصه على عقوبة اإلعدام
بالنسبة للجرائم الدولٌة التً تدخل فً اختصاصها لما لهذه العقوبة من تأثٌر رادع وكبٌر بحٌث تجعل
مرتكب الجرٌمة (الفرد) ٌفكر الؾ مرة قبل ارتكاب أي من هذه الجرائم  ،كما أن القوانٌن الجنائٌة الداخلٌة
للدول ومنها قانون العقوبات العراقً قد فرض عقوبة اإلعدام عند استخدام مثل هذه األسلحة فجاء فً المادة
( )ٔ/ٗٓٙمنه على :
ا
ا
(( ٌعاقب باإلعدام من قتل نفسا عمدا فً إحدى الحاالت التالٌة :
ب-إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة ...
ا
ج-إذا حصل القتل لدافع دنًء أو مقابل أجر ،أو إذا أستعمل الجانً طرقا وحشٌة قً ارتكاب الجرٌمة )) .
لذا فأن قانون العقوبات العراقً قد شدد من عقوبة مُستخدم المواد السامة فً ارتكاب الجرٌمة
وكذلك من ارتكبها بطرٌقة وحشٌة وعلٌه فإن واضعً نظام روما قد جانبو الصواب بعدم نصهم على
عقوبة اإلعدام عند استخدام أي نوع من أنواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة والتً ٌعتبر استخدامها طرٌقة من
الطرق الوحشٌة فً ارتكاب الجرائم باإلضافة إلى الطبٌعة السمٌة ألؼلب هذه األسلحة والتً ال تؤثر فقط
على العسكرٌن إذا ما استخدمت فً المنازعات المسلحة بل تتعدى أثارها الى االشخاص المدنٌٌن  ،هذا
فضالا عن تلوٌثها للبٌئة الطبٌعٌة .

الفرع الثاني
الؼقىتاخ الماليح والؼقىتاخ األخري
وٌعتبر الحرمان من المال من أشد اآلالم التً تصٌب اإلنسان وال ٌفوقه فً األلم سوى الحرمان من
الحٌاة أو الحرٌة أو الشرؾ  ،والؽرامة أو المصادرة من العقوبات المالٌة المعترؾ بهما فً القوانٌن
الجنائٌة الداخلٌة للدول ومنها قانون العقوبات العراقً إذ عرؾ الؽرامة فً المادة (ٔ )4منه بأنها (( الزام
المحكوم بأن ٌدفع الى خزٌنة الدولة المبلػ المعٌن فً الحكم))(ٗ).
(ٔ) ُتنظر المادة (٘ٗٔ/ٕ/أ) من القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة.
(ٕ) ُتنظر المادة (٘ٗٔ/ٕ/ب) من القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة.
(ٖ) ُتنظر المادة (٘ٗٔ )ٖ/من القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة.
(ٗ) د.علً حسٌن الخلؾ ود.سلطان عبد القادر الشاوي ،مصدر سابق ،ص .ٕٗ1
* و ُتعرؾ العقوبات التكمٌلٌة بأنها  :العقوبات التً ال تلحق المحكوم علٌه بقوة القانون بل ٌجب أن ٌنصُ علٌها القاضً
صراحة فً حكمه المتضمن المتضمن العقوبة األصلٌة .
 -د.علً حسٌن الخلؾ ود.سلطان عبد القادر الشاوي ،المصدر نفسه ،ص .ٖٗٙ
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كما وأعتبر قانون العقوبات العراقً المصادرة أٌضا ا من العقوبات التكمٌلٌة * والتً تتمثل
باالستٌالء على مال المحكوم علٌه وانتقال ملكٌته الى الدولة بدون أي تعوٌض.
وتناول نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة العقوبات المالٌة إذ أجاز للمحكمة أن تأمر
بفرض أٌّة عقوبة آخرى تراها باإلضافة إلى عقوبة السجن فلها أن تأمر بفرض الؽرامة او مصادرة
الممتلكات والعائدات واالصول الناتجة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من تلك الجرٌمة(ٔ).
وٌشترط عند الحكم بالؽرامة أن ال تتجاوز الؽرامة (٘ )1فً المئة من القٌمة االجمالٌة لما ٌملكه
الجانً من أصول وأموال وذلك بعد خصم مبلػ مناسب ٌفً باالحتٌاجات المالٌة للمحكوم علٌه ومن ٌعٌلهم
(ٕ) ،وأشار نظام روما األساسً الى وجوب تنفٌذ الؽرامة والمصادرة المحكوم بها من قبل جمٌع الدول
ولٌس من قبل دولة الشخص (مرتكب الجرٌمة) فقط حٌث تقوم الدول األطراؾ بتنفٌذ أحكام الؽرامة
والمصادرة وفقا لقوانٌنها الداخلٌة ولكن دون المساس بحق الؽٌر َحسن النٌة(ٖ).
وبرأٌنا المتواضع فإنه ٌؤخذ على نظام روما األساسً وعند تناوله ألحكام المصادرة عدم نصه
على مصادرة الوسائل التً ارتكبت بها الجرٌمة كما فعل قانون العقوبات العراقً مثالا عندما نص فً
المادة (ٔٓٔ) منه على (( ٌ....جوز للمحكمة عند الحكم باإلدانه فً جناٌة أو جنحة أن تحكم بمصادرة
األشٌاء المضبوطة التً تحصلت من الجرٌمة أو التً أستعملت فً ارتكابها أو التً كانت معدة ألستعمالها
فٌها  ، ))....فأصدار عقوبة على الفرد وحده ؼٌر كافٌة لمنع استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة األمر الذي
ٌقضً بضرورة معاقبة الدولة بمصادرة الوسائل التً ارتكبت بها الجرٌمة  ،أي مصادرة تلك األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة والسٌما إذا كانت حٌازتها محرمة دولٌا ا كاألسلحة الكٌمٌائٌة والباٌولوجٌة المحرمة بموجب
االتفاقٌات الدولٌة ،واألسلحة النووٌة والمحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب المحرمة بموجب العرؾ الدولً
والمبادئ األساسٌة للقانون الدولً اإلنسانً بأعتبارها من األسلحة السُّمٌة لكً تشعر الدول بأنها ستتعرض
أٌضا ا للعقوبة إذا استخدمت أيّ نوع من أنواع األسلحة ؼٌرالتقلٌدٌة.

(ٔ) تنظر المادة ( )ٕ/11من نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة.
(ٕ) ُتنظر المادة ( )ٕ/ٔٗٙمن القواعد اإلجرائٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة .
(ٖ) ُتنظر المادة ()ٔ/ٔٓ4من نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة.
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الخاتمح
فً نهاٌة هذا البحث ال بد من تسلٌط الضوء على أهم االستنتاجات التً توصلنا الٌها فً هذه الدراسة
واإلشارة إلى أهم ما ٌستحق أن ٌطرح من مقترحات والعمل على أن ُتأخذ الجدٌرة منها بنظر االعتبار .
أولا  :الستنتاجات
ٔ -للجرائم فً القوانٌن الجنائٌة الداخلٌة للدول ثالثة أركان وهً الركن الشرعً والمادي والمعنوي  ،وهنا
ٌظهر االختالؾ  ،فالجرائم الجنائٌة فً القانون الدولً تتمٌز عن األخرى بأشتراطها ركنا ا رابعا ا وهو الركن
الدولً  ،والذي بانتفائه فال وجود لجرٌمة دولٌة وإنما جرٌمة جنائٌة ٌخضع مرتكبها للعقاب بموجب
القوانٌن الجنائٌة الداخلٌة للدولة صاحبة االختصاص  ،لذا فأن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ضد العراق
سٌؤدي الى قٌام أؼلب الجرائم الداخلة فً اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة لتوافر الركن الدولً فٌها .
ٕ -لقد أشار نظام روما األساسً الى حاالت تنتفً معها المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة والسٌما المرض أو
القصور العقلً – السُكر – الدفاع الشرعً – اإلكراه  ،كما وأشار فً مواضع أخرى إلى حالة الؽلط فً
الوقائع أو القانون – أوامر الرؤساء إال أنه لم ٌعتبرها مانعا ا من موانع المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة إال إذا كان
مرتكبها قد فقد كلٌا ا عنصري القصد الجنائً أال وهما العلم واإلرادة .
ٖ -إن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ٌمكن ان ٌعتبرمن قبٌل جرائم اإلبادة الجماعٌة  ،إذا إن استخدام
األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة سٌؤدي إلى ارتكاب العدٌد من االفعال اإلجرامٌة المكونه لهذه الجرٌمة كفعل قتل
أفراد الجماعة والسٌما إذا ارتكبت فً إطار خطة مرسومة من قبل دولة ما ضد جماعة قومٌة أو اثنٌة أو
عرقٌة أو دٌنٌة ،كما أن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ٌمكن ان ُت َكٌَّؾ بأنها جرٌمة ضد اإلنسانٌة  ،إذ إن
استخدام أي نوع من انواع األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة سٌؤدي الى ارتكاب العدٌد من األفعال اإلجرامٌة المكونة
لهذه الجرٌمة مثل فعل الق تل العمد او فعل اإلبادة والسٌما إذا ما ارتكب بصورة متكررة فً إطار هجوم
واسع النطاق أو منهجً ضد اٌّة مجموعة من السكان المدنٌٌن .
كما أن استخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ٌعتبر من قبٌل االنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ عام ٔ4ٗ4
والمكونة لجرٌمة الحرب  ،إذ إن استخدام هذه األسلحة سٌؤدي الى قتل العدٌد من األشخاص من المقاتلٌن
وؼٌرالمقاتلٌن وإلحاق الضرر الجسدي أو العقلً بهم  ،كما أن استخدام هذه األسلحة ٌعتبر أٌضا ا قبل
االنتهاكات الخطٌرة للقوانٌن واألعراؾ الدولٌة السارٌة والمكونه لجرٌمة الحرب  ،إذ إن استخدام هذه
ا ألسلحة سٌؤدي إلى ارتكاب العدٌد من األفعال اإلجرامٌة المكونة لهذه الجرٌمة كفعل الهجوم على المدنٌٌن
أو فعل الهجوم الذي ٌسفر عنه خسائر عرضٌة فً المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة البٌئة الطبٌعٌة أو فعل
استخدام السم او األسلحة المُسمِمة أو فعل استخدام الؽازات الخانقة أو ما ٌشابهها أو فعل استخدام األسلحة
أو القذائؾ أو المواد التً تسبب بطبٌعتها آالما ا ال مبرر لها  ،وعلٌه فإذا تم إثبات أيّ فعل من هذه األفعال
فجرٌمة الحرب تعتبر جرٌمة متحققة ال محالة .
ٌٗ -مكن أن نستنتج إن نظام روما األساسً وعلى الرؼم من نصه على العدٌد من العقوبات الشدٌدة
كالسجن المؤبد مثالا  ،إال أنه لم ٌنص على عقوبة مهمة جداا  ،وهً عقوبة االعدام  ،والتً ٌمكن اعتبارها
من أشد العقوبات وأعظمها ردعا ا بحق كل من ُتسوُّ ل له نفسه استخدام هذه األسلحة والتً ستؤدي الى
ارتكاب افضع الجرائم الدولٌة ،كما أن هذا النظام لم ٌنص على مصادرة الوسائل التى ارتكبت بها الجرٌمة
أال وهً تلك األسلحة الخطٌرة  ،اذ إن معاقبة مستخدم تلك األسلحة دون مصادرتها لن تمنع تلك الدولة من
استخدامها مجدداا.
ثانياا :المقترحات
ٔ -ونقترح تعدٌل نص المادة (/ٕ/1ب )ٕٓ/من نظام روما األساسً والتً نصت على :
((ٕ -لؽرض هذا النظام األساسً ،تعنً ”جرائم الحرب :ب  -االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن
واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة ،فً النطاق الثابت للقانون الدولً،أي فعل من األفعال
التالٌة:
ٕٓ -استخدام أسلحة أو قذائؾ أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب بطبٌعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها
أو تكون عشوائٌة بطبٌعتها بالمخالفة للقانون الدولً للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه األسلحة
والقذائؾ والمواد واألسالٌب الحربٌة موضع حظر شامل وأن تدرج فً مرفق لهذا النظام األساسً ،عن
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طرٌق تعدٌل ٌتفق واألحكام ذات الصلة الواردة فً المادتٌن ٕٔٔ و ٖٕٔ)).
لتكون بالشكل اآلتً :
((ٕ -لؽرض هذا النظام األساسً ،تعنً ”جرائم الحرب  :ب  -االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن
واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة ،فً النطاق الثابت للقانون الدولً،أي فعل من األفعال
التالٌة:
ٕٓ -استخدام أسلحة أو قذائؾ أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب بطبٌعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها
أو تكون عشوائٌة بطبٌعتها بالمخالفة للقانون الدولً للمنازعات المسلحة)).
لذا وبالؽاء شرط ادراج ملحق باألسلحة أو القذائؾ المحظورة ستكون كل األسلحة العشوائٌة األثر
واألسلحة التً تسبب آالما ا وأصابات المبرر لها من االسلحة المحظورة بموجب هذه المادة وبالتالً ٌخضع
مرتكبوها للمُساءلة الجنائٌة بموجب نظام روما األساسً .
ٕ -كما نقترح تعدٌل نظام روما االساسً بإدراج عقوٌة اإلعدام لمرتكبً الجرٌمة الدولٌة والسٌما عند
ا ستخدام األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة لما لهذه العقوٌة من تأثٌر رادع باعتبارها من أشد العقوبات قسوة لما
سٌترتب علٌها من ازهاق روح المحكوم علٌه وبالطرٌقة التً ٌحددها القانون.
ٖ -نرى ضرورة توسٌع النطاق الوالٌة القضائٌة الوطنٌة للدول استناداا لمبدأ االختصاص العالمً،
والقاضً بفسح المجال للقضاء الجنائً الدولً بالنظر بالجرائم الدولٌة والسٌما جرائم الحرب  ،إذ الزمت
اتفاقٌات جنٌؾ األربع والبروتوكول اإلضافً األول لها الدول األطراؾ باتخاذ اإلجراءات التشرٌعٌة كافة
لفرض عقوبات جزائٌة على األشخاص الذي ٌقترفونه أو ٌاْمرون باقتراؾ إحدى االنتهاكات الجسٌمة
الواردة فً هذه االتفاقٌات وبؽض النظر عن مكان ارتكاب الجرٌمة او جنسٌة الجانً أو المتهم  ،كما
فرضت علٌها واجب مالحقة المتهمٌن وتسلمهم الى الدول التً ترؼب بمحاكمتهم  ،إذ اعتبرالبروتوكول
اإلضافً األول ارتكاب هذه االنتهاكات من قبٌل جرائم الحرب  ،أما فً ما ٌتعلق بجرائم اإلبادة الجماعٌة
فنقترح تفعٌل أحكام اتفاقٌة ومنع اإلبادة الجماعٌة لعام  ٔ4ٗ1التً أشارت إلى وجوب إحالة أي متهم
بارتكاب الجرائم الواردة فً االتفاقٌة الى المحاكم المختصة للدولة التً ارتكب الفعل على أرضها أو إلى
أٌّة محكمة جنا ئٌة دولٌة تكون مختصة بذلك ،وكذلك بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانٌة فال بد من تفعٌل أحكام
اتفاقٌة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد األنسانٌة لعام  ٔ4ٙ1الى أشارت الى الزام الدول باتخاذ
التدابٌر الالزمة التشرٌعٌة وؼٌرالتشرٌعٌة لتسلٌم األشخاص المتهمٌن بارتكاب هذه الجرائم باإلضافة إلى
َسن التشرٌعات التً تحد من االجراءات التً تمنع مالحقة او معاقبة مرتكبً هذه الجرائم .
ٗ -ونقترح أٌضا ا تعدٌل المادة (ٖٔ) من قانون العقوبات العراقً والمتعلقة بمبدأ االختصاص العالمً
(الشامل) والتً نصت على :
(( فً ؼٌر األحوال المنصوص علٌها فً المواد  4و ٓٔ و ٔٔ تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد
فً العراق بعد أن ارتكب فً الخارج بوصفه فاعالا أو شرٌكا ا جرٌمة من الجرائم التالٌة  :تخرٌب أو تعطٌل
وسائل المخابرات والمواصالت الدولٌة واالتجار بالنساء أوالصؽار أو بالرقٌق أو بالمخدرات ))
لتكون بالشكل اآلتً :
(( فً ؼٌر األحوال المنصوص علٌها فً المواد  4و ٓٔ و ٔٔ تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد
فً العراق بعد أن ارتكب فً الخارج أو الداخل بوصفه فاعالا أو شرٌكا ا جرٌمة من الجرائم التالٌة  :تخرٌب
أو تعطٌل وسائل المخابرات والمواصالت الدولٌة واألتجار بالنساء أوالصؽار أو بالرقٌق أو بالمخدرات
وكذلك جرائم اإلبادة الجماعٌة والجرائم ضد األنسانٌة وجرائم الحرب وجرائم اإلرهاب وأٌّة جرٌمة دولٌة
أخرى تضفً علٌها االتفاقٌات الدولٌة أو القواعد العرفٌة أو القواعد االخرى للقانون الدولً هذه الصفة )).
لذا ٌجب أٌضا ا إدراج كل األفعال اإلجرامٌة المكونة لهذه الجرائم فً قانون العقوبات العراقً وتحدٌد
العقوبات المناسبة  ،وعلٌه فإنه بتعدٌل نص المادة (ٖٔ) من قانون العقوبات العراقً سٌكون للمحاكم
العراقٌة الحق بمالحقة ومحاكمة مرتكبً هذه الجرائم وخاصة أولئك المسؤولٌن عن استخدام األسلحة ؼٌر
التقلٌدٌة ضد العراق أو ضد أٌّة دولة أخرى .
ٗٔ -وأخٌراا نقترح بأن تقوم جامعة الدول العربٌة بالعمل على مشروع إنشاء محكمة جنائٌة عربٌة دائمة
وعلى ؼرار المحكمة الجنائٌة الدولٌة للنظر فً الجرائم الدولٌة المُرتكبة على إقالٌم الدول العربٌة األطراؾ
فٌها كالجرائم التً أرتكبتها القوات االمرٌكٌة والبرٌطانٌة فً العراق والسٌّما استخدامهما لألسلحة
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المحتوٌة على الٌورانٌوم المنضب أو الجرائم المرتكبة التً ارتكبها مواطنو ورؤساء هذه الدول ضد
شعوبهم  ،ولما لهذه المحكمة من أهمٌة فً حفظ وصون كرامة المواطن العربً ولردع أيّ شخص ٌحاول
ارتكاب الجرئم الدولٌة بحق شعوب هذه المنطقة .

المصادر
اول  -الكتب
ٔ -د.إبراهٌم محمد العنانً  ،المحكمة الجنائٌة الدولٌة  ،المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة .ٕٓٓٙ،
ٕ -د.أحمد محمد بونة  ،النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة – النصوص الكاملة ،المكتب الجامعً
الحدٌث ،األسكندرٌة ٕٓٓ4. ،
ٖ -د .اسماعٌل عبد الرحمن  ،الحماٌة الجنائٌة للمدنٌٌن فً زمن النزاعات المسلحة – دراسة تحلٌلٌة
تأصٌلٌة ،الجزء األول ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ٕٓٓ1،
ٗ -د.أٌناس محمد البهجً و دٌ.وسؾ المصري ،األتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة بٌن القانون الدولً
والشرٌعة األسالمٌة  ،المركز القومً لألصدارات القانونٌة  ،القاهرة . ٕٖٓٔ،
٘ -جون -ماري هنكرتس ولوٌز دوزوالد -بك ،القانون الدولً االنسانً العرفً ،المجلد االول ،ترجمة
محسن الجمال  ،اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ،جنٌؾ .ٕٓٓ1،
 -ٙسوسن تمرخان بكة ،الجرائم ضد االنسانٌة فً ضوء احكام النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة
،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت ٕٓٓٙ. ،
 -1عادل احمد جرار،االسلحة الكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة وتأثٌراتها البٌئٌة ،دار الجلٌل للنشر ،عمان.ٔ44ٕ،
 -1د .عباس أبو شامة عبد المحمود ،مواجهة الكوارث ؼٌر التقلٌدٌة ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة
،الرٌاض . ٕٓٓ4 ،
 -4د.علً حسٌن الخلؾ و د.سلطان عبد القادر الشاوي ،المبادئ العامة فً قانون العقوبات ،العاتك لصناعة
الكتب ،القاهرة  ،د.ت .
ٓٔ -عمر بن عبدهللا بن سعٌد البلوشً ،مشروعٌة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولً،
منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت .ٕٓٓ1،
ٔٔ -عمرو رضا بٌومً ،مخاطر اسلحة الدمار الشامل االسرائٌلٌة على االمن القومً العربً ،طٔ،دار
النهضة العربٌة .ٕٕٓٓ،
ٕٔ -قٌس محمد الرعود ،جرٌمة اإلبادة الجماعٌة فً القانون الدولً ،دار وائل للنشر ،طٔ ٕٓٔٓ.،
ٖٔ -د.كاظم حبٌب المقدادي ،التلوث األشعاعً وتداعٌاته الصحٌة فً العراق بٌن الحقائق والتضلٌل
،فٌشون مٌدٌا للطباعة والنشر ،ستوكهولم .ٕٓٔٗ،
ٗٔ -مكنوث ال.ربٌلو ،االسلحة النووٌة وتأثٌراتها ،ترجمة سعد فرج عبد المسٌح ،الدار العربٌة
للموسوعات ،بٌروت .ٔ411،
٘ٔ -د .منٌب الساكت واخرون  ،أسلحة الدمار الشامل  :الكٌمٌاوٌة –البٌولوجٌة –النووٌة ،دار زهران
للنشر والتوزٌع ،عمان .ٕٓٔٓ،

ثانيا  -الرسائ والطاريح
ٔ -أحمد عبد الرزاق هضم المعٌنً ،فلسفة العقوبة فً القضاء الجنائً الدولً ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى
مجلس كلٌة القانون /جامعة تكرٌت ،تكرٌت .ٕٓٔٗ،
ٕ -أشرؾ عبد العزٌز الزٌات ،المسؤولٌة الدولٌة لرؤساء الدول ،رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلٌة
الحقوق /جامعة القاهرة ،القاهرة ٕٓٔٔ.،
ٖ -سما سلطان الشاوي ،استخدام سالح الٌورانٌوم المنضب والقانون الدولً ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى
مجلس كلٌة القانون /جامعة بؽداد .ٕٓٓٗ،
ٗ -محمود خٌري احمد بنونة ،اثر استخدام الطاقة النووٌة على العالقات الدولٌة واستراتٌجٌة الكتلتٌن ،
رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلٌة الحقوق جامعة القاهرة ،القاهرة ٔ4ٙ1.،
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٘ -محمود عادل عبد الفتاح  ،جرائم الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس
كلٌة الحقوق – جامعة المنوفٌة ،المنوفٌة .ٕٕٓٔ،
 -ٙمدهش محمد المعمري  ،مصدر سابق مدهش محمد المعمري ،المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عن الجرائم
ضد األنسانٌة ،رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلٌة الحقوق /جامعة القاهرة  ،القاهرة ٕٖٓٔ،

ثالثا -البحوث
ٔ -دٌنا حاج احمد ،النابالم والفسفور والٌورانٌوم الطرٌقة االمرٌكٌة للدٌمقراطٌة ،سلسلة دراسات قضاٌا
عراقٌة ،دار بابل للدراسات واالعالم ،العدد السادس عشر ،ٕٓٓٙ،ص .ٗٓ-ٖ4
ٕ -زٌاد ربٌع  ،جرائم األبادة الجماعٌة ،مجلة دراسات دولٌة صادرة عن مركز الدراسات األستراتٌجٌة
والدولٌة /جامعة بؽداد ،العدد  ،٘4بابل ٕٓٔٗ. ،
ٖ -سلوى ٌوسؾ األكٌابً ،مفهوم الجرائم ضد االنسانٌة بٌن نظام روما االساسً و المواثٌق الدولٌة،مجلة
الحقوق ،المجلد ، ٖ1العدد ٗ،الكوٌت .ٕٖٓٔ،
ٗ -مخلد الطراونة ،الجرائم األسرائٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ومدى إمكانٌة تقدٌم المسؤولٌن
عنها للمحاكمة ،مجلة الحقوق ،المجلد ، ٕ4العدد ٕ ،الكوٌت ،ٕٓٓ٘،
5- Abbas H. Alshukrawi , Du disasters still in Iraq , Unpublished search , Baghdad
,2016.

رابعا -التفاقيات والصكوك الدولية
ٔ -اتفاقٌة الهاي لعام ٔ4ٓ1
ٕ -اتفاقٌة حظر اإلبادة الجماعٌة والمعاقبة علٌها لعام .ٔ4ٗ1
ٖ -اإلعالن العالمً لحقوق األنسان لعام .ٔ4ٗ1
ٗ -اتفاقٌات جنٌؾ االربعة لعام .ٔ4ٗ4
٘ -البروتوكول اإلضافً األول لعام  ٔ411والملحق باتفاقٌات جنٌؾ األربعة لعام .ٔ4ٗ4
خامسا -النظم األساسية للمحاكم الجنائية الدولية
ٔ -نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة .
سادسا -المحاضرات
ٔ -د.كاظم حبٌب المقدادي ،استخدام أسلحة الٌورانٌوم جرٌمة حرب دولٌة  ،محاضرات ألقٌت على طلبة
وأساتذة قسم القانون والعلوم السٌاسٌة باألكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك ،كوبنهاكن ،أبرٌل .ٕٓٔ٘،
سابعا -التقارير والنشرات
ٔ -الٌورانٌوم المستنفذ – أستخداماته ومخاطره ،نشرة الوقاٌة اإلشعاعٌة وأمان المصادر المشعة الصادرة
عن هٌئة الطاقة الذرٌة السورٌة  ،العدد السادس – الربع الثالث ،دمشق .ٕٖٓٔ،
ٕ -توصٌات بشأن نقل البضائع الخطرة – ألتحة تنظٌمٌة نموذجٌة  ،توصٌات صادرة عن المجلس
االقتصادي واالجتماعً باألمم المتحدة ،المجلد االول ،جنٌؾ ،ط .ٕٓٔٓ ، ٔٙ
ثامنا -الندوات
ٔ -عبد الوهاب محمد حسٌن ،استخدام قوات التحالؾ الثالثٌنً لألسلحة االشعاعٌة ضد العراق،الندوة
العلمٌة الدولٌة حول استخدام االسلحة المحرمة –الٌورانٌوم المنضب –وتأثٌراتها على االنسان والبٌئة
،مركز ام المعارك للبحوث والمعلومات ،د.ت
تاسعا -شبكة األنترنت :
ٔ -القرار ، RC/Res.5المؤتمر اإلستعراضً لنظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة ،وثائق
منشورة فً اإلنترنت على الرابط اإللكترونً :
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