
 
 

 مداخلة االستاذ هشام الشرقاوي
 لدول االعضاء بالمحكمة الجنائية الدوليةالعامة ل جمعية لل 21في الدورة 

 
قليمي للشبكة  إلللسالم و القانون و المنسق ا  اسمي : الدكتور هاشم الشرقاوي ، رئيس المركز المغربي

في شمال  إلا الدولية  الجنائية  العدالة  اجل  من  لمدة  فريقية   . نشتغل على موضوع مصادقة   20افريقيا  سنة ونحن 
المصادقة   نلكن مازالت هذه الدول تتقاعس ع   المغرب و دول شمال أفريقيا على قانون المحكمة الجنائية الدولية ،

  ، كما أن هذه الدول لم تستطع أن فالت من العقاب  إللنادي العالمي لمكافحة اللدخول في  في ارادة سياسية  إلغياب  
 تالءم قوانينها الوطنية مع قانون المحكمة الدولية الجنائية كخطوة أولى للمصادقة. 

؟ ونحن  شرارألمن ا  را وسط عالموحده خي     ن يكون هوأ حد  أليمكن  فيلي : هل  ياتساءل الفيلسوف ميك
هل   السؤال  نفس  نطرح  كآل بدورنا  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  ممثلة  الدولية  الجنائية  دائمة  العدالة  قضائية  ية 

السياسية وخرق   ىي ظل عالم اختلت فيه موازين القون تنجح في مهمتها فأ   بفالت من العقاومستقلة لمكافحة اإل
 ؟  لفائدة الظلم والطغيانلمواثيق الدولية اللقانون الدولي و 

  ، نعم  هو  ايمإل الجواب  حقوق  على  كمدافعين  القوي  الجنإلاننا  المحكمة  بقدرة  النسان  على  ائية  دولية 
العدالة   حافظإ  الدوليةالجرائم  في  تحقيق  ا ذا  لها  وتوفرت  استقالليتها  على  السياسي  إلت  الدعم  و  المادية  مكانيات 

لح انتهاكات جسيمة  تعرف  التي  المناطق  جميع  في  تحقيقات  لفتح  ا للدول  المرإل قوق  و نسان  الحرب  بجرائم  تبطة 
 . بادة و جريمة العدوان إلنسانية و جريمة اإلجرائم ضد ا 

مرت  ل الشع  24قد  مازالت  و  الدولية  الجنائية  المحكمة  تأسيس  من  ألبسنة  تتعرض  العربية  شع  وب 
نسانيا  ض أخالقيا و إاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في فلسطين، سوريا ، اليمن ليبيا و العراق  و هذا مرفو

ذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية و وقانونيا في ظل صمت و تقاعس المنتظم الدولي فه
 .  التحكم في مصيرها

آ العالم قرية  لقد أصبح  العالمية  سيدي الرئيس ،  القوى  منة للطغاة والجالدين في ظل اختالل موازين 
ع  يمنةوه  االقتصادية  اإل المصالح  التراكمات  كل  الحقلى  مجال  في  ومازنسانية  والسياسية  المدنية  نؤموق  و  لنا  ن 

كدت  في ظل غياب العدالة ، فالتجارب أ في سالم  شين يع عدالة وال يمكن للمنتظم الدولي أ سنظل بانه ال سالم بدون 
 نه لما تنفجر براكين الغضب والحقد والكراهية تعجز عن صدها كل المقاربات االمنية وغيرها . ا أ لن

بأ لي  اسمحوا  الختام  في  أ  نو  به  تقوم  الذي  الجبار  بالعمل  المحكمةننوه  الدولية رغم    جهزة  الجنائية 
واإل هي  التحديات  و  الدولي  الصعيد  على  القانون  وسيادة  العدالة  سير  تعرقل  التي  جمعية  كراهات  لندعو  فرصة 

األ الحكوماالدول  على  لالنفتاح  الدولية  الجنائية  المحكمة  و  األعضاء  الشرق  في  العربية  و شت  أفريقيا  وسط  مال 
 .  والمساهمة في بناء عدالة كونية لدفعها للمصادقة على نظام روما

 رئيس المركز المغربي للسالم والقانون 
 منسق الشبكة االفريقية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال افريقيا 
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