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ساد اعتقاد في العصور األولى أف الحاكـ ىو ظل هللا في األرض، وقد ظير ذلؾ بوضوح خالؿ      
العصور الفرعونية في مصر، وكذلؾ في أوروبا خالؿ القروف الوسطى ومف ثـ فقد برزت فكرة 

 الجذور التاريخية إلعفاء الحكاـ والمموؾ، لذلؾ فإف ،1الممكية المستمدة مف هللا كأساس لتولي الحكـ
مف الخضوع إلى جميع أشكاؿ المساءلة الجزائية والسياسية تعود إلى نظريات خيالية تعتبر الممؾ 

انتقاده عف  لتو أوءفكاف بمثابة قائد روحي ال يجوز لألفراد مسا ف الخطأ،ـ معصوما ا مقدساشخص
كانت األنظمة الممكية تقوـ عمى مبدأ جوىرؼ  فقد لذا ،إدارة  شؤوف الحكـ بل يساءؿ فقط أماـ اإللو

ففي القرف السادس عشر كاف اإلمبراطور أو الممؾ يتمتع بمكانة يتمثل في حرية وقدسية ذات الممؾ، 
إذ ىو السمطة السياسية والقانونية في الدولة وليس ىناؾ سمطة أعمى منو، وبالتالي ال يجوز  عالية،

ُمساءلتو أماـ المحاكـ قانونيًا إذا كاف طرفًا في الدعوػ العتقاد قديـ رسخ في األنظمة الممكية مثل 
 .بريطانيا

 بالنص عمى نفس المبدأ إذ ال يجوز ُمساءلة رئيس لوطنيةبدأت الدساتير ا     ىذا وبعد ذلؾ 
الدولة وال حتى ُمحاكمتو، وقياسًا عمى ذلؾ إذا كاف رئيس الدولة داخل إقميمو غير خاضع لمقضاء، 

ىناؾ جدؿ أو اختالؼ حوؿ فكرة يكف ليذا لـ  ،1فمف باب أولى أف تكػوف لو حصانة خػارجيا 
مسؤوليتو، ألنو كاف يمتمؾ الدولة ومف عمييا، ولعل خير دليل عمى ذلؾ العبارة الشييرة لمويس الرابع 

خالؿ ىذه المرحمة لـ تكف مسؤولية رئيس الدولة ، ؼ"الدولة ىي أنا"عشر ممؾ فرنسا والتي يقوؿ فييا 
 لوضعو  بالنسبةعف أعمالو قد وجدت بعد، فالحصانات واالمتيازات كانت مطمقة كما ىو الحاؿ

. 2 توجد أية أنواع مف المسؤولية يمكف أف تثار ضدهإذ الالقانوني الداخمي 
الدولة اإلسالمية قامت عمى مبادغ الشريعة اإلسالمية و  أف وعمى خالؼ ىذا الوضع نجد      

 

، سمطة رئيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرئاسي، دار النيضة العربية، - 1  ، العربيةمصرجميورية صادؽ حاـز
 .05، ص2009

 تاريخ، http://www.flaw.netr :الموقع  مبدأ حصانة الدوؿ في القانوف الدولي، الميل، دمحم أبو دمحم يوسف- 2
. 20:00  ،07/10/2016: االطالع

جميورية دمحم عبد المطمب الخشف، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانوف الدولي العاـ، دار الجامعة الجديدة،  -3
. 28، ص 2005،  العربيةمصر
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أوؿ رئيس لمدولة اإلسالمية الفتية التي ظيرت عندما - ملسو هيلع هللا ىلص- جاءت بنظاـ متكامل، فكاف الرسوؿ 
قد ، ؼف والسنة دستورا لياآأقاـ أسس الدولة الجديدة واعتمد عمى القر ىاجر الرسوؿ إلى المدينة و

 حيث بمغ ما أوحي إليو مف الديف والتشريع بينو ،جمع الرسوؿ عميو الصالة والسالـ صفة الرسوؿ
. 1 وصفتو كحاكـ أو كرئيس دولة،وبيف الناس

 أصبحت ،و مع مرور الزمف و انتشار األفكار الديمقراطية واندالع الثورات مف جانب الشعوب     
شخصية الرئيس القانونية منفصمة تماما عف الشخصية القانونية لمدولة، بل أصبح الرئيس يعبر فقط 
عف إرادتيا أماـ المجتمع الدولي، و بتطور وضع رئيس الدولة تغير التعامل الدولي مع شخصو إلى 

أدػ كل ذلؾ إلى إيجاد نظـ سياسية تشترؾ فييا ىيئات أخرػ بجانب رئيس حيث التعامل مع دولتو، 
. 2الدولة في إدارة العالقات الخارجية لمدولة

نو و بالمقابل فاف تمتع الرؤساء بالحصانات واالمتيازات مف جية، يجعميـ يتحمموف أ     إال 
رة مف جية أخرػ، ليذا فالمجتمع الدولي المعاصر سار بخطى ؼالمسؤولية عف الجرائـ الدولية الخط

 الدولي، الذؼ لطالما كاف مجرد محاوالت لـ ترؽ  الجنائيحثيثة عمى طريق إقامة النظاـ القضائي
إلى ما كانت تنشده الدوؿ و خاصة في تفعيل مسؤولية الحكاـ و الرؤساء، األمر الذؼ يتعارض 

 الدولي كاف منافيا تماما قعاالو أف أثبتت األولى العالمية الحرب أحداث لكف، ومبدأ سيادة الدوؿ
 أوقدوا الذيف بمعاقبة ألمانيا، عمى فؼالمنتصر الحمفاء فكر لذلؾ ،ألحكاـ القوانيف واألعراؼ الدولية

 غميوـ" األلماني بمعاقبتو اإلمبراطور فكروا مف أوؿ فكاف فظيعة، إجرامية أعماال و ارتكبوا الحرب نار
 محاولة فإف دولة، و ىكذا رئيس  كاف يشغل منصبأنوباعتبار تتـ  لـ  إال أف ىذه المحاكمة،"الثاني

 أمل بادرة أوؿ كانت األولى، العالمية الحرب مجرمي لمحاكمة خاصة محكمة إلنشاء الدولي المجتمع
  أساسيا سببا و كانت بالفشل باءت المحاولة ىذه أف إال الجنائي الدولي القضاء إنشاء في
 

 

خالد دمحم خالد، مسؤولية القادة و الرؤساء أماـ المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، األكاديمية العربية  -1
. 17، ص2008المفتوحة في الدانمرؾ،  الدانمرؾ، 

. 29دمحم عبد المطمب الخشف، المرجع السابق، ص - 2
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 كاف العالـ أف مف و بالرغـ، سابقتيا مف و أعنف أفظع كانت التي الثانية العالمية الحرب نار إلذكاء
 وبمرور أنو إال الحروب، جميع ستنيي التي الحرب ىي األولى العالمية الحرب تكوف  أف في يأمل
التي خمفت ، 1الثانية العالمية الحرب و ىي و آثاره أال أبعاده في أكبر آخر نزاع في تورط الزمف

 األمر الذؼ جعل الدوؿ المنتصرة تقـو بإنشاء محكمتي نورمبورغ ،مجازر أودت بحياة المالييف
ثار سمبية لـ تكف رادعة ودليل ذلؾ األحداث التي آ إال أف ىذه الوقائع و ما نجـ عنيا مف ،وطوكيو

ظل المجتمع الدولي طيمة نصف قرف مف الزمف ممثال رواندا، حيث  و ةسابق اؿوقعت في يوغسالفيا
في األمـ المتحدة يسعى جاىدا إلى استخالص الدروس والعبر مف محكمة نورمبورغ العسكرية 

قرار مدونة جنائية دولية تتعمق بالجرائـ أمف  الجنائية الدولية، جل إقامة قضاء جنائي دولي دائـ وا 
لكف الجيود التي بذلت ذىبت سدػ ولـ تسفر المناقشات التي قامت بيا  ،مف البشريةأضد السمـ و

مف البشرية عند وضع نظاـ ألجنة القانوف الدولي المكمفة بوضع مدونة خاصة بالجرائـ ضد السمـ و
أساسي لمحكمة جنائية دولية عف أية نتيجة، إال أف األحداث الدامية التي شيدتيا أراضي يوغسالفيا 

ت المجتمع الدولي ودفعتو إلى إنشاء ظالسابقة وما ارتكب فييا مف جرائـ تقشعر ليا األبداف، أيق
 تتعمق باالنتياكات  بقرار مف مجمس األمف1993محكمة جنائية دولية ليوغسالفيا السابقة عاـ 

 محكمة جنائية دولية ثانية لمحاكمة مرتكبي المجازر أنشأتثـ  الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني،
باإلضافة إلى ذلؾ فقد تـ اقتراح ،  بقرار مف مجمس األمف1994واإلبادة الجماعية في رواندا عاـ

إنشاء عدة محاكـ في مناطق متفرقة مف العالـ كما ىو الشأف بالنسبة االقتراح الذؼ جرػ سنة 
بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالجرائـ التي ارتكبتيا الواليات المتحدة األمريكية المتعمق  1973

 بمحاكمة مجرمي الحرب متعمقة  أخرػ  اقتراح تشكيل محكمة جنائية دولية في حيف تـفي الفيتناـ،
 كونيا ،جرػ انتقادىا بشدة إال أف إنشاء مثل ىذه المحاكـ الخاصة  ،رندؼ والكونغووفي الشيشاف وب

ىا سياسة القوػ الكبرػ الموصوفة باالنتقائية والتي بررت تأجيل إقامة قضاء جنائي دولي ءتخفي ورا
. دائـ لفترة طويمة

      
منى بومعزة، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانوف الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ  -1

. 01، ص2009- 2008  الجزائر،عنابة،، جامعة باجي مختار والعمـو السياسية،



 مقدمة

 

5 
 

لكنو وفي األخير نتج عف جيود األمـ المتحدة والمنظمات الدولية وغير الدولية إنشاء المحكمة      
خطر الجرائـ التي  أ، وأكدت عمى أف 1998  جويمية18 الجنائية الدولية الدائمة التي اعتمدت بتاريخ 

. 1 تثير قمق المجتمع الدولي لف تفمت مف العقاب والمسؤولية الجنائية الدولية
 الدبموماسي العمل في المحطات أبرز أحد دائمةاؿ دوليةاؿ جنائيةاؿ محكمةاؿ إنشاء يعتبر فذإ     

 فكاف قمة التطور في القانوف العشريف، القرف  إليو انتيى الذؼ الرئيسي الحدثو  ،األطراؼ المتعدد
نياء ظاىرة اإلفالت مف  الدولي الجنائي، ويعد خطوة كبيرة لمساءلة المسؤوليف السياسييف جنائيا وا 

 أف يمكف الذيف الجديدة عمى ردع الدولية آلليةا ىذه تعمل أف المفروضحيث كاف مف  العقاب،
 ال معاناة إلى وأدت القرف  ىذا أوائل مرتيف بيا عصفت التي المحنة أسباب البشرية إلى يعيدوا

. 2 توصف
أصبح الحديث عف مسألة حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية فقد  ،وتأسيسا عمى ما سبق ذكره     

القضائية األجنبية يستقطب قدرا كبيرا مف اإلىتماـ، ويرتبط ىذا األمر إلى حد كبير بتطور مفيـو 
حماية حقوؽ اإلنساف وحدوث تراجع في مدػ االستعداد لمتسامح مع االنتياكات الجسيمة لمقانوف 
الدولي لحقوؽ اإلنساف وأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني، وكذا الجيود الرامية إلى مكافحة اإلرىاب 
والجريمة عبر الوطنية والفساد وغسيل األمواؿ، لذا لـ يعد المجتمع الدولي عمى استعداد لمتغاضي 
عف إفالت مف يرتكبوف ىذه الجرائـ مف العقاب أيا كاف منصبيـ الرسمي في الدولة، وفي نفس 

 . الوقت ليس ثمة شؾ في أف حصانة مسؤولي الدوؿ ضرورية لمحفاظ عمى استقرار العالقات الدولية
حصانة رؤساء الدوؿ أماـ القضاء الدولي الجنائي موضوعا حيويا ومصب  يعد موضوع      كما

 اىتماـ رجاؿ القانوف والسياسة، إذ أنو خير شاىد عمى ما شيدتو بعض المناطق في اآلونة األخيرة 
 
،                                                  احمد بشارة موسى، االنتقائية في العدالة الجنائية الدولية -1

 :اإلطالع  تاريخ http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11الموقع، 
20/09/2016، 10:00. 
مصطفى عبد النبي، لخضر شعاشعية، الحماية القانونية لمفرد مف التعذيب دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي - 2 

 قسـ العمـو القانونية واإلدارية، المركز الجامعي غرداية،والتشريع الجنائي الجزائرؼ، مجمة الواحات لمبحوث والدراسات،
. 12، ص2008 ،03 العدد ،الجزائر

http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11%20%20?????%20???????%20:%2020/09/2016
http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11%20%20?????%20???????%20:%2020/09/2016
http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11%20%20?????%20???????%20:%2020/09/2016
http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11%20%20?????%20???????%20:%2020/09/2016
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وما حدث تحديدا في عديد الدوؿ العربية مثل مصر وتونس واليمف وما يحدث حاليا في سوريا و 
ليبيا، مف انتفاضات وثورات ضد األنظمة الدكتاتورية المتسمطة، حيث ارتكبت فييا جرائـ دولية 

خطيرة راح ضحيتيا مدنييف عزؿ بمساندة قادة ىذه الدوؿ وكبار مسؤولييا، مما يتطمب وقفة دولية 
إلعادة النظر و صياغة قواعد قانونية لمحاكمة ىؤالء المسؤوليف دوف االعتداد بحصانتيـ باعتبار أف 
القيـ اإلنسانية فوؽ أؼ حصانة أو اعتبار، وأف تيديد مصالح الجماعة الدولية أمر ال يمكف السكوت 

 .  عنو
     و بناءا عمى ما تقدـ تبيانو، فقد دفعنا الختيار ىذا الموضوع عدة اعتبارات منيا ما ىو ذاتي 

 :ومنيا ما ىو موضوعي ولعل أىـ األسباب الذاتية نذكر منيا

    الرغبة الشخصية في مواصمة البحث وتعميق مفاىيمي ورصيدؼ القانوني حوؿ مبادغ و قواعد 
القانوف الدولي الجنائي عامة، و موضوع الحصانة التي يتمتع بيا الحكاـ والرؤساء أماـ القضاء 

 .الدولي الجنائي خاصة

    محاولة البحث عف سبل لمتوفيق بيف أمريف متناقضيف يشكالف حجر عثرة أماـ تطور القضاء 
الدولي الجنائي و تطبيق المحكمة الجنائية الدولية لفكرة الجزاء الدولي، أال وىما حصانة الحكاـ و 

المسؤوليف مف جية، وتحميميـ المسؤولية عف أفعاليـ التي تشكل جرائـ يعاقب عمييا القضاء الدولي 
 .مف جية أخرػ 

     التأثر الشديد باألحداث الدولية والمجازر العنيفة و الفظيعة التي ارتكبت بحق شعوب عديدة في 
العالـ  منذ فجر التاريخ، و خالؿ الحربيف العالميتيف األولى والثانية وما تمتيا مف جرائـ ارتكبت في 

، وما يحدث حاليا مف اإقميـ كل مف يوغسالفيا سابقا ضد مسممي البوسنة و اليرسؾ و إقميـ رواند
الخ ، كل ذلؾ ...اضطياد واستعباد وظمـ لمشعوب العربية مثل فمسطيف، سوريا، العراؽ، ليبيا، اليمف 

عمى مرأػ ومسمع العالـ و األكثر مف ذلؾ ىو التواطئ مف أجل جعل أولئؾ المجرميف يتحصنوف 
بنوع مف االمتيازات التي توفر ليـ الفرصة لإلفالت مف العقاب تحت ذريعة أنيـ أشخاص فوؽ 

 .القانوف 
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     بيد أف السبب الرئيسي وراء اختيارنا لموضوع حصانة رئيس الدولة أماـ المحكمة الجنائية 
المسؤولية الدولية الجنائية " الدولية كإطار أكاديمي لرسالة الماجستير، ىو قراءتنا لكتاب بعنواف

، التي تناولت فيو بالدراسة القواعد والمبادغ األساسية في "بمخيرؼ حسينة"بقمـ األستاذة " لرئيس الدولة
تفعيل المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدوؿ عبر مراحل تاريخية سمطت فييا الضوء عمى حركة 

التطورات التي شيدىا القضاء الدولي، رغـ كونيا كانت بطيئة ولـ تعرؼ إال حاالت نادرة لرؤساء تـ 
تحميميـ المسؤولية الجنائية، ىذا ما ولد لدينا الرغبة في التوسع أكثر في ىذا الموضوع ومحاولة 

إثرائو خاصة مف الناحية النظرية التي تخص القواعد العامة لمحصانة و المركز القانوني الذؼ يحتمو 
الرئيس في القانوف الدولي األمر الذؼ ينعكس عمى الجانب التطبيقي الذؼ يتمثل في مدػ إمكانية  

 . تحميل رؤساء الدوؿ المسؤولية الدولية الجنائية عف جرائميـ الدولية

 :أما األسباب الموضوعية التي دفعتنا لمخوض في تفاصيل ىذا الموضوع نذكر منيا

    محاولة البحث عف سبل قانونية لمحاربة ظاىرة اإلفالت مف العقاب التي لطالما عرقمت مسيرة 
تطور القضاء الدولي الجنائي، عف طريق تممص بعض المسؤوليف مف المسؤولية وتعطيل تطبيق 

 .الجزاء الدولي

     تسميط الضوء عمى مدػ إمكانية التوفيق بيف تمتع الرؤساء والمسؤوليف بالحصانات واإلمتيازات 
التي ال يمكف اإلستغناء عنيا في ميداف العالقات الدولية، وبيف إمكانية محاكمتيـ ومعاقبتيـ دوليا 
أماـ المحكمة الجنائية الدولية في حاؿ ارتكابيـ لجرائـ دولية تشكل مساسا و تيديدا لمسمـ واألمف 

 .الدولييف

و انطالقا مف األىمية التي يكتسييا موضوع حصانة رئيس الدولة أماـ المحكمة الجنائية الدولية، 
وبالنظر إلى الدوافع واألسباب التي ساقتنا و ساعدتنا عمى البحث في ىذا الموضوع، فإننا حددنا 

 : مجموعة مف األىداؼ أوجزنا أىميا في ما يمي
    باعتبار أنو ال توجد اتفاقية دولية تنظـ مسألة حصانة الرؤساء والحكاـ مف المسؤولية، فاف 

اليدؼ الرئيسي مف وراء اختيارؼ البحث في ىذا الموضوع ىو الدعوة إلى إرساء قواعد قانونية دولية 
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تنظـ مسألة تمتع رؤساء الدوؿ بالحصانات واالمتيازات، التي تمكنيـ مف األداء الحسف لمياميـ 
داخميا وخارجيا، محاولة منا فؾ الغموض الذؼ يكتنف ىذا الموضوع بحث الدوؿ عمى عقد اتفاقية 

دولية تظـ مجموعة مف البنود تحدد مجموع الحقوؽ وااللتزامات الدولية التي تشكل اإلطار العاـ ليذه 
 . الحصانة

     البحث عف مبررات إلقناع أعضاء المجتمع الدولي بضرورة وجود قضاء جنائي دولي مف شأنو 
مالحقة الذيف يرتكبوف الجرائـ الدولية الخطيرة وينتيكوف حقوؽ اإلنساف دوف النظر إلى مركزىـ 

 .وصفتيـ الرسمية
    إبراز موقف المحكمة الجنائية الدولية مف الحصانات التي يتمتع بيا الحكاـ والمسؤوليف ومدػ 

أىمية التعاوف الدولي بيف أشخاص المجتمع الدولي في نشر ثقافة عدـ اإلفالت مف العقاب و تكثيف 
 .الجيود الدولية لمكافحتيا

    عرض بعض التطبيقات العممية لقضايا رؤساء دوؿ تمت محاكمتيـ لموقوؼ عمى أىـ النقائص 
والثغرات القانونية التي شابت ىذه المحاكمات تداركا لألخطاء السابقة واتخاذىا كعبرة لمف تسوؿ ليـ 
أنفسيـ االستيزاء بفعالية القضاء الدولي وتصغيرا ألداء المحكمة الجنائية الدولية باعتبارىا آلية جزاء 

 .دولي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدولية

     غير أف الشروع في إنجاز ىذا البحث األكاديمي والولوج في طياتو وثناياه لـ يكف باألمر اليسير 
فقد واجيتنا صعوبات مف نواحي متفرقة رغـ وجود العديد مف الدراسات السابقة تخص جوانب مف 

 :ىذا الموضوع أىميا

    تشعب الموضوع وتوسعو باعتباره يدرس قانونيف منفصميف مستقميف وىما القانوف الدبموماسي عند 
الحديث عف الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا الحكاـ والرؤساء والقانوف الدولي الجنائي عند 

 .الحديث عف الجرائـ الدولية والمسؤولية أماـ المحاكـ الجنائية الدولية
    قمة المراجع المتخصصة في المكتبة الجزائرية السيما فيما يخص التطبيقات العممية لممسؤولية 
الجنائية الدولية أؼ القضايا المحالة إلى المحاكـ الجنائية الدولية والتي تخص دعاوػ رفعت ضد 
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رؤساء دوؿ باعتبار أف القضاء الدولي لـ يعرؼ إال حاالت نادرة تمت فييا متابعة مسؤوليف ارتكبوا 
 .جرائـ دولية

    ارتباط الموضوع باألحداث والمستجدات الدولية التي تعرؼ تطورا ممحوظا خاصة مع اإلنتياكات 
المستمرة لحقوؽ اإلنساف السيما في العالميف اإلسالمي والعربي ومرور تمؾ الجرائـ دوف عقاب أو 
محاكمة، وىذا راجع إلى تضارب المصالح وا عماال لسياسة الكيل بمكياليف مف قبل الدوؿ المنتقدة 
عمى الصعيد الدولي وىما الكياف الصييوني وأمريكا وكذا ازدواجية المعايير في متابعة مجرمي 

 .   الحرب األمر الذؼ صعب عممية البحث وساىـ في زيادة الغموض
      إال أف التصميـ عمى إنجاز ىذا البحث ذلل كل الصعوبات ولـ تعد عقبة تواجينا بل بالعكس 

أصبحت حافزا ودافعا لممضي قدما لموصوؿ إلى اليدؼ المنشود وذلؾ مف خالؿ تحديد إشكالية ىامة 
 . توضح كافة معالـ الموضوع

   ذلؾ أف تحقيق العدالة الجنائية الدولية وتطبيق الجزاء الدولي عمى مرتكبي الجرائـ الدولية الخطرة 
ومنتيكي حقوؽ اإلنساف يصطدـ بعدة اعتبارات تفقد ىذه العممية مصداقيتيا، إذ أف حصر العقاب أو 
القصاص عمى الخواص أؼ المواطنيف العادييف واستبعاد ذوؼ المناصب العميا يعد نوعا مف العبث 
ويجعل مف فكرة إرساء القضاء الدولي الجنائي ال جدوػ منيا، ألف بناء مجتمع دولي يقوـ عمى 

عدالة انتقائية مسّيسة يجعل القانوف الدولي قانونا نسبيا عمما أف المستقرغ لتاريخ البشرية يالحع أف 
 .أبشع المآسي والجرائـ كانت بتدبير وتحريض مف حكاـ الدوؿ و قادتيا

ما مدى :     و بناءا عمى ما تقدـ تبيانو فاف اإلشكاؿ الذؼ يطرح نفسو في ىذا الصدد يكمف في
إمكانية االعتداد بالحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا رؤساء الدول بموجب أحكام القانون 
الدولي والقوانين الوطنية؟ وما مصير ىذه الحصانات أمام القضاء الدولي الجنائي؟ ىل يمكن 

إيجاد صيغة توفيقية بين مبررات المركز القانوني لرئيس الدولة وضرورة تكريس استثناءات عنو، 
عمى نحو يسمح بإيجاد معادلة توفيقية بين منحو مجموعة من الحصانات و عدم إفالتو من 

 العقاب عن الجرائم الدولية األشد خطورة؟
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 :شكاالت الفرعية تتمثل فيمجموعة مف اإلالرئيسي اإلشكاؿ ىذا تفرع عف ؼو

ما ماىية الحصانات واإلمتيازات التي يتمتع بيا رئيس الدولة؟ وما ىو مركزه  -
 القانوني خالؿ فترة القضاء الدولي الجنائي المؤقت؟

ما ىو دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدؼ لمبدأ الحصانة و اإلفالت مف - 
 العقاب؟  

    إف التطرؽ لموضوع حصانة الرؤساء والحكاـ أماـ المحكمة الجنائية الدولية وما يحممو في طياتو 
 :مف تفاصيل يجب اإلحاطة بيا مف كافة النواحي ألزمنا إتباع مجموعة مف المناىج

     حيث قمنا باالستعانة بالمنيج التاريخي مف خالؿ تتبع المسار التاريخي لممسؤولية الجنائية 
لرؤساء الدوؿ عبر مختمف أنظمة المحاكـ الجنائية الدولية العسكرية الخاصة و المؤقتة و الدائمة 

باإلضافة إلى اعتمادنا عمى المنيج الوصفي الذؼ تطرقنا مف خاللو إلى مجموعة مف اآلراء الفقيية 
وكذا بعض التعريفات التي توضح ماىية حصانة رئيس الدولة ثـ استعنا بالمنيج التحميمي الذؼ 

ساعدنا في الوقوؼ عمى مختمف النصوص القانونية الوطنية والدولية التي ليا عالقة بالموضوع، أما 
في األخير فقد ارتأينا االعتماد عمى منيج دراسة الحالة الذؼ قمنا مف خاللو بعرض مجموعة مف 

 .  التي كانت محل متابعة مف قبل العدالة الجنائية الدوليةةالعينات أو بعض الحاالت التطبيقي

:                              ولإلجابة عف اإلشكاؿ المطروح قمنا بتقسيـ موضوعنا إلى فصميف
  ماىية حصانة رئيس الدولة وواقعيا في ظل القضاء الدولي الجنائي المؤقت: الفصل األول
   حصانة رئيس الدولة في مواجية القضاء الدولي الجنائي الدائـ:الفصل الثاني

 

 

 
 



 

 :الفصل األول

ماهية حصانة رئيس الدولة 
وواقعها في ظل القضاء 
 الدولي الجنائي المؤقت
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شخاص يختمف ىطاقٍا هف دكلة ألتكفل بعض الدكؿ في قكاىيىٍا الداخمية حصاىة لبعض ا      
ك هف ذلؾ هاٌك هقرر هف حصاىات لرؤساء الدكؿ  خرػ، كفقا لها تراي هحققا لهصالحٍاألى إ

لى جاىب ها تضهىً اإلتفاقيات الدكلية هف ىصكص تكفل اإلستقالؿ لهسؤكلي إكالحككهات، ٌذا 
الحهاية ضد أىكاع تضهف لٍـ ك الهبعكثيف الدكلييف لديٍا، ك أعضاء بعثاتٍا الدبمكهاسية أالدكلة ك 

ك هف جاىب أخرػ في الهجتهع األالتعسف ك التٍديد ك اإلىتقاـ، سكاء هف جاىب السمطات 
. 1"الحصاىة الدكلية"ك " بالحصاىة البرلهاىية"فراد، كيىشأ هف كراء كل ذلؾ ها يهكف تسهيتً ألا

ٌـ هظاٌر سيادة الدكلة عدـ خضكع رؤسائٍا كقادتٍا، ك بصفة خاصة حاؿ أ ذلؾ أف     
ف ذلؾ يصطدـ هع هقتضيات السيادة التي ألجىبي، أختصاص قضائي إؼ  ألهىاصبٍـؿهباشرتٍـ 

ف هسألة السيادة الكطىية إهر بارتكابٍـ جرائـ دكلية ؼألىً هتى تعمق اأتحرص عميٍا كل دكلة، بيد 
. هر لمقكاعد الهستقرة في القاىكف الدكلي العرفي ك التعاٌدؼألتتقمص لتترؾ ا

 ٌي تمؾ الهتعمقة ، عادة أؼ القاىكف الدكلي الحصاىات التي يركز عميٍا فقٍاء القاىكف إف     
ليف الحككهييف حاؿ هباشرتٍـ لكاجبات كظيفتٍـ العاهة كالهسؤ كأبعدـ خضكع رئيس الدكلة 

. 2خرػ ألإلختصاص القضائي لدكلة 
ك ىظرا لمدكر الكبير الذؼ لعبً الرؤساء عمى هر التاريخ كخاصة إباف الحربيف العالهيتيف     ٌذا 

، كاف لٍا دكر هٍـ في إرساء قكاعد جديدة حداث ٌاهةأاألكلى ك الثاىية ك ها تمتٍا هف كقائع ك 
في إطار تحهيل الهسؤكليف الحكهكهييف الهسؤكلية الدكلية عف جرائهٍـ كحرهاىٍـ هف التهسؾ 

هاٌية  بحصاىاتٍـ التي كفرت لٍـ الفرصة لإلفالت هف العقاب، كل ٌذا يدفعىا لمتساؤؿ عف
الحصاىة التي يتهتع بٍا رؤساء الدكؿ ك كذا عف كضعية ٌذي الحصاىة خالؿ فترة القضاء الدكلي 

المبحث ) في هاٌية حصاىة رئيس الدكلةالجىائي الهؤقت؟ ك  لإلجابة عف ٌذا التساؤؿ سىتىاكؿ 
 ؼ كاقع حصاىة رئيس الدكلة في ظل القضاء الدكلي الجىاغثـ سىتطرؽ إلى دراسة ، (األول

. (المبحث الثاني)في الهؤقت 
 

  
هاـ الهحكهة الجىائية الدكلية، دار الىٍصة العربية، أعهار طالب هحهكد العبكدؼ، عدـ اإلعتداد بالحصاىة  _1

. 21  ص ك20، ص2014،  العربيةهصرجهٍكرية 
، الطبعة األكلىحهد عزيزة، غياب الحصاىة في الجرائـ الدكلية، هىشكرات الحمبي الحقكقية، لبىاف، أسكسف _ 2

. 52 ص ك51، ص2012
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: ماهية حصانة رئيس الدولة: المبحث األول
هف الهبادغ التي أقرتٍا األعراؼ كالقكاىيف الدكلية أف تهارس الدكلة سيادتٍا عمى األشخاص      

 ،الهقيهيف عمى إقميهٍا، سكاء كاىكا هف هكاطىيٍا أك هف األجاىب الهكجكديف بصفة هؤقتة أك دائهة
ف هف بعض أحكاـ اإلختصاص القضائي ؼف استثىاء بعض األشخاص، ك ٌـ الدبمكهاسيأغير 

لمدكلة الهضيفة ك ٌك ها اتفق عمى تسهيتً بالحصاىات، ك إعفائٍـ هف بعض االلتزاهات الهادية 
كالرسـك الجهركية ك ٌك ها يطمق عميً باإلهتيازات، إىها يستٍدؼ تحرير ٌذي الفئة هف األشخاص 
هف الخضكع التاـ لقكاىيف الدكلة الهضيفة، ك ذلؾ بٍدؼ تهكيىٍـ هف أداء كظائفٍـ بشكل صحيح 

سائٍا هيزة قاىكىية أال ك ٌي ؤ لذا حاكلت الدكؿ أف تهىح لر،1 كالهكفد لديٍاك هفيد لمدكلتيف الهكفدة
، ففيها تكهف هاٌية ٌذي الحصاىة التي الحصاىة التي تهكىٍـ هف أداء هٍاهٍـ داخميا ك خارجيا

ك ٌذا ها سىحاكؿ التعرض لً هف خالؿ الهطمبيف الهكالييف حيث يتعمق  يتهتع بٍا رؤساء الدكؿ؟ 
هصادر حصاىة ب ،(المطمب الثاني)في حيف يتعمق هفٍـك حصاىة رئيس الدكلة ب ،(المطمب األول)

اآرئيس الدكلة ك  .ثاٌر

 : مفهوم حصانة رئيس الدولة:المطمب األول
ـ رؤساء الدكؿ      الحصاىة ىظاـ دكلي تقميدؼ يتـ هف خاللً تحصيف أشخاص هعيىيف ٌك
كالحككهات كالكزراء كالبعثات الدبمكهاسية الهكجكدة في الدكلة الهضيفة، هف الهقاضاة أهاـ 

الهحاكـ األجىبية كذلؾ لتيسير أداء هٍاهٍـ دكف تدخل الدكلة الهكجكديف عمى إقميهٍا أك بعض 
لكف اإلشكاؿ الهطركح ٌىا يتهحكر حكؿ هفٍكـ ٌذي الحصاىة التي يتهتع بٍا رئيس . 2أجٍزتٍا

ذا ها سىتىاكلً هف خالؿ فرعيف يتعمق  الدكلة كعف هركزي القاىكىي في إطار القاىكف الدكلي؟ ٌك
 ،(الفرع الثاني)، بالكضع القاىكىي لرئيس الدكلة في القاىكف الدكلي ك يتعمق (الفرع األول)
 .رئيس الدكلة ك أسسٍا حصاىةب
 

 
 .51هرجع سابق، صاؿسكسف أحهد عزيزة، - 1 
. 34هرجع سابق، صاؿعهار طالب هحهكد العبكدؼ،  -2
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 : اللانوني لرئيس الدولة  ي اللانون الدوليّي مركزال: الفرع األول
 فرد لًأطار العالقات الخارجية الدكلية، لذا إ     يعتبر رئيس الدكلة الههثل األسهى لدكلتً في 

 القاىكف ك العرؼ الدكلييف هركزا قاىكىيا هتهيزا، ٌذا األخير لـ يكف كليد فترة هعيىة بل كاف ىتاج
 ك ٌذا ها سىحاكؿ التعرض لً اتباعا هف خالؿ الىقاط .تجارب ك ثهرة لتراث إىساىي هشترؾ

 :التالية

 :تعريف رئيس الدولة : أوال
ىً كهف الهالحع أف تدخل أ حيث 1ساء الدكؿ ألىفسٍـؤ     هصطمح الرئيس لقب اتخذي بعض ر

ا هف الدكؿ بكاسطة رئيسٍا، كيطمق عمى أعمى شخصية سياسية  كل دكلة في عالقاتٍا هع غيٌر
في الدكلة لقب رئيس الدكلة، كلكل دكلة الحق في أف تمقب رئيسٍا كها تراي هىاسبا هف األلقاب، 

 يمقب بالهمؾ في الدكؿ الهمكية، أك بالرئيس في الدكؿ الجهٍكرية، أك برئيس االتحاد كها ٌك حيث
كر في ألهاىيا الىازية  الحاؿ في سكيسرا، أك رئيس هجمس الدكلة في ألهاىيا الديهقراطية، أك الفٌك

أك السمطاف في سمطىة عهاف، أك األهير في دكلة قطر، ك اإلهبراطكر في الياباف، ك هٍها  سابقا،
يكف هف أهر فاف ٌذي التسهيات تخضع لمقاىكف الداخمي أك لدساتير الدكؿ ك ال تٍـ القاىكف 

الدكلي العاـ كالعالقات الدبمكهاسية ك لكف كل ها يٍـ القاىكف الدكلي ٌك كجكد رئيس دكلة يباشر 
الهؤتهرات الدكلية خاصة في ك يهثل رئيس الدكلة دكلتً في عالقاتٍا الخارجية، ، 2اختصاصاتً
 يهثمكىً بهكجب خطاب فف ههثمي الدكلة في الخارج الذؼؼّ ك اعتهاد ك ٌك الذؼ يعأبدكف خطاب 

اعتهاد يحدد فيً صالحياتٍـ ك ٌك الذؼ يقبل اعتهاد ههثمي الدكؿ األجىبية في دكلتً ك يكقع عمى 
. 3الهعاٌدات الدكلية أك يخكؿ هف يراي ههثال عىً

 
 
 ك أثري عمى 1996هىيرة بكلرغي، الهركز القاىكىي لرئيس الجهٍكرية في الجزائر بعد التعديل الدستكرؼ لسىة - 1

، 2014-2013 الجزائر،الىظاـ القاىكىي، هذكرة هاجستير، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جاهعة بسكرة،
. 10ص

عبد العزيز بف ىاصر بف عبد الرحهاف العبيكاف، الحصاىات كاإلهتيازات الدبمكهاسية كالقىصمية في القاىكف _ 2
 .132، ص2007، الطبعة األكلىالسعكدية، الههمكة العربية الدكلي، هكتبة العبيكاف، 

 ك 131، ص2010، الطبعة األكلىسٍيل حسيف الفتالكؼ، القاىكف الدبمكهاسي، دار الثقافة، االردف،  - 3
. 132ص
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 لذا ، أعمى السمـ الدبمكهاسي في الدكلةيحتلرئيس الدكلة ليس هبعكثا دبمكهاسيا، إىها أف  كها    
 ك يستقبل بحفاكة خاصة ك ،دكلةلل ارئيسبصفتً  يعاهل كدبمكهاسي في الخارج، بل يعاهل فإىً ال

. 1هراسيػـ هعيىة ك يكدع بهراسيػـ خاصة تختمف كثيرا عف استقباؿ رؤساء البعثات الدبمكهاسية

 :اختصاصات رئيس الدولة: نيااث
، 2لدكلتً سمطات في هيداف العالقات الدكلية لرئيس الدكلة، ببض الىظر عف الىظاـ الدستكرؼ     

ك في الكقت الحاضر أصبحت الدساتير ٌي التي تحدد صالحيات رئيس الدكلة، الذؼ يعتبر في 
هٍها في ههارستً لمعالقات ا غالبية دكؿ العالػـ الرئيس األعمى لمسمطة التىفيذية، ك يمعب دكر

 ك في كثير هف األحكاؿ أصبح الرئيس همزها بالرجكع إلى الٍيئات البرلهاىية في بالدي ،الخارجية
رادتٍا، ك قد قاهت إل األخذ رأيٍا في األهكر التي تتعمق بالسياسة الخارجية ك ال يتصرؼ إال كفق

.  ذلؾالدساتير الحديثة بتقييد سمطات الرئيس ك قاسهتً السمطة التشريعية في
 أها في هجاؿ ، فٍك في الداخل يعتبر الجٍاز األعمى لمدكلة،إف رئيس الدكلة يهارس كظيفتيف    

ا الرئيسي في عالقاتٍا الخارجية ك يباشر الرئيس  العالقات الدكلية يعد ههثل الدكلة أك جٍاٌز
 :االختصاصات التالية

  .دكلة، ك يعتهد سفراء الدكؿ األجىبية ك الهىظهات الدكليةؿ يكجً السياسة الخارجية ؿ -1   
. يقـك بدكر رئيسي في التفاكض باسـ دكلتً- 2
. اإبراـ الهعاٌدات ك الهصادقة عميً- 3
  .يعمف الحرب ك يكقع الصمح- 4
  .يقـك بتهثيل دكلتً في الهؤتهرات الدكلية ك القهػـ- 5
. 3الهشاركة في الدكرات العادية لهىظهة األهـ الهتحدة- 6
 
 

، ص 2009، الطبعة األكلىسٍيل حسيف الفتالكؼ، الدبمكهاسية بيف الىظرية ك التطبيق، دار الثقافة، األردف، -  1
120. 

 ، 2009، الطبعة األكلى، دار الثقافة، األردف، "دراسة قاىكىية"الدبمكهاسية الهعاصرة حسف غازؼ صباريىي،  - 2
. 53 ص ك52ص 

. 52، ص2003 ، العربية هصر جهٍكريةعمي يكسف الشكرؼ، الدبمكهاسية في عالـ هتبير، دار اتراؾ، - 3
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 :اإلمتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة: ثالثا
ف يتهتع رئيس الدكلة بالعديد هف اإلهتيازات ك الحصاىات في هحيط أجرػ العهل عمى      

ف هىح رئيس الدكلة ٌذي االهتيازات ليس أهرا هتعمقا بشخصً ك لكف أالعالقات الدكلية، ك الكاقع 
تكريها لمدكلة التي يهثمٍا، حيث يعد الرئيس ههثال ك رهزا لدكلتً ٌذا هف ىاحية، ك هف ىاحية 
أخرػ فإف ٌذي اإلهتيازات ك الحصاىات ٌي كسيمة لهىع عرقمة أعهاؿ رئيس الدكلة السيها 

 ك بدكف ٌذي اإلهتيازات ك الحصاىات قد يتعرض رئيس الدكلة في البمد، ٌذا الرسهية هىٍا
 لمهضايقات ك اإلحراج، األهر الذؼ يعد في الىٍاية إحراجا لدكلتً ك قد يىتٍي األهر إلى األجىبي

 .1قطع العالقات الدبمكهاسية بيف البمديف أك عرقمتٍا
ـ اإلهتيازات التي استقر العرؼ الدكلي      كفي ٌذا اإلطار ىجد أف ساء الدكؿ ؤهىحٍا لرعمى  ٌأ

:  تتهثل فيها يميهىذ كقت طكيل
سـ هستعار فال إف دخل إليٍا هتخفيا، ك بإال يخضع الختصاص هحاكـ الدكلة الهستقبمة ك - 1

. 2أؼ إجراءات ضدي يخضع لهحاكهٍا الهدىية كالجزائية ك ال تتخذ 
يتـ استقباؿ رئيس الدكلة في الدكلة الهضيفة بهظاٌر التقدير حيث  ،ئقالاالستقباؿ اؿ- 2

  .3 الهعهكؿ بٍا دكليا في ٌذا الشافالهراسيـكاإلحتراـ هف خالؿ اتباع 
 . عميً بعقكبة هشددةهف يتعدػحهاية شخصً حهاية خاصة ك هعاقبة - 3
 ا يتهتع باهتيازات قضائية، ك ذلؾ بإعفائً هف الخضكع لمقضاء الجىائي اإلقميهي إعفاء-4

كاهال، ك إعفائً هف الخضكع لمقضاء الهدىي اإلقميهي إال إذا تىازؿ عف ٌذا اإلعفاء، ك يتهثل 
ٌذا اإلعفاء في عدـ جكاز تكقيف رئيس الدكلة أك دعكتً لمهثكؿ أهاـ الهحاكـ، ك ال حتى  

أك هضايقتً أك حتى هخالفتً ك في حاؿ ارتكاب رئيس الدكلة جرها  تعرض رجاؿ األهف لً
ف حصاىتً هطمقة ك ال يجكز لمسمطات الهحمية هالحقتً أك تكقيفً ك إهعاقبا عميً في القاىكف، ؼ

.  عىدئذ بمباقة هبادرة أراضيٍاهىًف الدكلة الهضيفة تطمب أكل ها في األهر ٌك 
  

 هاجستير، كمية هذكرة، "التهثيل الخارجي، الهعاٌدات" الكسائل الهىظهة لمعالقات الخارجية كليد عهراف،-  1
 .07، ص2013  الجزائر،،1الحقكؽ ، جاهعة قسىطيىة 

. 134سابق، ص اؿهرجع اؿسٍيل حسيف الفتالكؼ،  القاىكف الدبمكهاسي،  -2
، 2010، الطبعة األكلىاألردف،  فاركؽ هجدالكؼ، الدبمكهاسية بيف الحرب كالسالـ، دار ركائع الهجدالكؼ، -3

      .29ص
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حاشية الرئيس ك أفراد أسرتً ك   الهدىي كك يشهل اإلعفاء هف القضاء اإلقميهي الجىائي    ٌذا 
 لرئيس الدكلة في غير دكلتً  تككف همكاها األهكاؿ العقارية التيأ، 1 ها يحهمكف هف أهكاؿ هىقكلة

 ،ك ٌك ها يعرؼ بحرهة هسكف الرئيس فاألصل خضكعٍا لمقضاء اإلقميهي إال إذا كاف هقيها بٍا،
 إال بعد استئذاىً أك بطمب فيًيفرض عمى سمطات الدكلة عدـ دخكلً أك اتخاذ أؼ إجراء ك الذؼ 

قتحاـ البيت إلىقاذ هف فيٍا اٌذا بطبيعة الحاؿ في غير حاالت الضركرة التي قد تتيح ، ك 1هىً 
. هف خطر جسيـ يٍددٌـ كحريق أك اىٍيار أك جريهة عمى كشؾ الكقكع

غير أف إعفاء الرئيس هف الخضكع لمقضاء اإلقميهي ال يحكؿ دكف تكميفً بترؾ اإلقميـ إذا      
ف لـ يهتثل لٍذا التكميف جاز إأك بأهىٍا ك سالهتٍا، ؼالهضيفة  بقكاىيف الدكلة ؿأتى بأهر هخ

هبادرة، ك يهكف أف يكضع تحت الهراقبة كثهة هف األحكاؿ للهيىاء اؿاصطحابً حتى الحدكد أك 
. االستثىائية الخطيرة ها يهكف فيٍا لمسمطات الدكلية أف تقكـ بالتحفع عميً حتى يبادر إقميـ الدكلة

 ٌىاؾ اهتياز هالي تقري الهجاهمة الهتبعة لدػ جهيع الدكؿ تشهل اإلعفاء إلى جاىب كل ذلؾ- 5
ائية عمى أهتعتً الشخصية أك حتى هشترياتً ك كذلؾ بالىسبة بهف الرسـك الهالية كالضرائب الج

   .2 ك ٌذا ىاتج عف هبدأ احتراـ سيادة الدكؿ ك هعاهمة بعضٍا البعض بالهثل،ألفراد حاشيتً
إف لرئيس الدكلة كضع قاىكىي هتهيز هكىً هف اإلستفادة هف عدة اهتيازات كتسٍيالت عمى     

الصعيديف الكطىي كالدكلي، تسٍيال ألداء هٍاهً كاختصاصاتً كحهاية لكظيفتً ال لشخصً ك ٌذا 
 .ها يدفعىا لمبحث عف أساس لٍذي الحصاىة

 :األساس اللانوني لحصانة رئيس الدولة: الفرع الثاني
     تعتبر الحصاىات ك اإلهتيازات الدبمكهاسية ركىا أساسيا هف أركاف العالقات الدكلية ك العهل 

الدبمكهاسي، ك ٌي تٍدؼ إلى تأهيف أداء الكظائف الدبمكهاسية بشكل فعاؿ ك عمى أتـ كجً  
 
 
 
  .1969 هف اتفاقية البعاثات الخاصة لسىة 39 راجع الهادة -1
 .121هرجع سابق، ص اؿسٍيل حسيف الفتالكؼ، الدبمكهاسية بيف الىظرية كالتطبيق، - 2
الطبعة ، دار الشيهاء، فمسطيف، "تاريخٍا، هؤسساتٍا، أىكاعٍا ك قكاىيىٍا"سعيد دمحم أبك عباي، الدبمكهاسية  -3

. 72، ص 2009، األكلى
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ك تسهح بقياـ اإلتصاالت ك التبادؿ بيف األهـ كالشعكب أؼ حسف إدارة العالقات الدكلية ك 
. 1السياسة الخارجية الدكلية

 :رئيس الدولة و أشكالها تعريف حصانة: أوال
يهكف تعريف حصاىة رئيس الدكلة هف عدة ىكاحي، األهر الذؼ يجعل لٍذي األخيرة عدة      

 :أشكاؿ تختمف باختالؼ الكضع القاىكىي لً ك ٌذا سىتىاكلً في الىقاط التالية
: عريف حصانة رئيس الدولةت- 1

  :     يقتضي تعريف حصاىة رئيس الدكلة التطرؽ لعدة ىقاط 
: تعريف الحصانة لغة- أ

 كالتي تقابمٍالى المبة الالتيىية إهصطمح الحصاىة في المبة األجىبية كخاصة الفرىسية       يرجع
ففي القاىكف الركهاىي تعىي اإلعفاء هف ،  ك تعىي اإلعفاء هف أعباء هعيىةummunitéكمهة 

 تعىي هف كها أىٍاك هف القياـ بالسخرة ك هف إسكاف الجىكد،  األعباء البمدية  ك هف دفع الضرائب
 في  هصطمح الحصاىةفيرجع أها في المبة العربية ، 1  الضريبيكالىاحية الهالية اإلعفاء الهالي 

 إلى فعل حصف أؼ هىع، ك الحصف كل هكضع حصيف ال يكصل إلى جكفً ك تحصف إذ أصمً
كاألصل اإلحصاف أؼ الهىع، كالهصدر حصاىة، هشتق هف الجذر ، 2دخل الحصف ك احتهى بً

 .3الهكضع الهىيع: الثالثي حصف، كالحصف في المبة العربية

﴿ اَل ُيَقاِتُمكَىُكـ :  هللا تعالىققكؿٌذا كقد كرد في القرآف الكريـ هعىى الحصف أك الهىع  في      
َىٍة ﴾ َسػ: ، ك كذلؾ قكلً تعالى4َجِهيعًا إالَّ ِفي ُقًرػ هَُّحصَّ   .5ِء﴾آ﴿ َكالهَحَصَىاُت ِهَف الىِّ

. 169، ص 2008 ، العربيةهصرجهٍكرية شفيق عبد الرزاؽ السهرائي، الدبمكهاسية، دار الحكهة، -  1
ا ك ىظاـ الحصاىات ك االهتيازات الدبمكهاسية"حسيف الشاهي، الدبمكهاسية -2 ، دار الثقافة، " ىشأتٍا، تطكٌر

 .418، ص 2011، الطبعة الخاهسةاألردف، 
حسيف فاضل هعمة، الحصاىة الدبمكهاسية ألفراد البعاثات الخاصة، رسالة دكتكراي، جاهعة ساىت كميهىس - 2 

. 10، ص2011العالهية، العراؽ، 
عهاد دمحم رضا التهيهي، عادؿ حرب المصاصهة، أثر الحصاىة عمى الهسؤكلية الجىائية في الفقً اإلسالهي،  -3

، العدد 41 الهجمد  كمية الزرقاء الجاهعية، جاهعة البمقاء التطبيقية، األردف،هجمة دراسات عمـك الشريعة ك القاىكف،
 .84، ص2014، األكؿ

.  هف سكرة الحشر14اآلية القرآف الكريـ، - 4
  . هف سكرة الىساء24اآلية القرآف الكريـ، –  5
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، كعميً فاف هعىى الحصاىة في القرآف الكريـ أؼ المكاتي ال يهكف الكصكؿ إليٍف أك الىيل هىٍف
. يتجمى في صعكبة الكصكؿ إلى الشيء كالىيل هىً، ككذا هىع الهتهتع بٍا هف التعرض اليً

: الحصانة اصطالحا تعريف -ب
 هف األفراد إعفاء بعض:"أىٍا عاـ بشكل الحصاىة االجتهاعية الهصطمحات هعجـ      عرؼ

  ."الهالية أك القضائية الهسائل في العاهة القكاعد تطبيق هف كإعفائٍـ هسؤكلية، أك لتزاـإ
ك الٍيئات هف كالية القضاء في أاعفاء بعض األشخاص "ىٍا عمى أكها ُعرفت الحصاىة     

ههثمي الدكؿ الهتهثميف أساسا في الدكلة التي يعتهدكف فيٍا، كذلؾ في حالة اإلدعاء عميٍـ، ك
.  1األجىبية كالٍيئات الدكلية الهعترؼ بٍا

 : قانونالحصانةاتعريف  -ج

 اهتياز يقرري القاىكف الدكلي أك القاىكف الداخمي يؤدؼ إلى إعفاء الهتهتع بً هف عبء أك ٌي     
تكميف يفرضً القاىكف الدكلي العاـ عمى جهيع األشخاص الذيف يكجدكف عمى إقميـ الدكلة، أك 

كخاصة السمطة القضائية أك بعض أكجً يعطيً هيزة عدـ الخضكع ألحكاـ سمطة عاهة في الدكلة 
ا  .هظاٌٌر
ا اإلتفاقيات الدكلية       إذف فالحصاىات الهكتسبة كفقا لمقاىكف الدكلي هاٌي إال اهتيازات تقرٌر

تهىح الحرية لمههثميف الدبمكهاسييف األجاىب، كتقضي بعدـ خضكعٍـ لقضاء البالد التي يقيهكف 
ىها يسرؼ عميٍـ قضاء بمداىٍـ التي يىتهكف إليٍا، حيث أضحت ٌذي الحصاىات اليكـ  فيٍا كا 

بهثابة ىظاـ دكلي تقميدؼ يستىد إلى قكاعد قاىكىية، كيعد العرؼ الهرجع األساس لٍذي الحصاىات 
    .2كاإلهتيازات

 الحصاىة التي يتهتع بٍا رئيس الدكلة ها ٌي إال ضهاىة ضركرية     كبىاء عمى ها تقدـ، فإف
  .3هف أجل استقالؿ كظائفً كىشاطاتً

 

، رسالة دكتكراي، كمية "دراسة ىظرية ك تطبيقية"شادية رحاب، الحصاىة القضائية الجزائية لمهبعكث الدبمكهاسي  -1
. 04، ص 2006  الجزائر،الحقكؽ ك العمـك السياسية، جاهعة الحاج لخضر باتىة،

. 84 ص الهرجع السابق، عهاد دمحم رضا التهيهي، عادؿ حرب المصاصهة، -2
3
- 

MASLOVSKAYA
 
Tatiana, "l’umminuté du chef de l’état dans les payés CEI et la séparation des 

pouvoirs judiciaires et exécutivs", contribution pour l’atelier 15 « les mutatoins et transmformations de 

la division des pouvoirs l’organisation constitutionnelle »,  université d’etat du bélarus, 

https://www.jus.uio.no/english/research/.../w15-maslovskaya.. vu le: 05/12/2015, 14:10.  
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 :أشكال حصانة رئيس الدولة  -2
ساء الدكؿ بالحصاىة هف االختصاص القضائي األجىبي أثىاء فترة رئاستٍـ طبقا ؤ      يتهتع ر

لدساتير دكلٍـ، إذ تىص غالبيتٍا عمى أف يتهتع رئيس الدكلة بالحصاىة القضائية ك الحصاىة هف 
ا ك قكاىيىٍا الداخمية  ك كذا الحصاىة القبض ك اإلعتقاؿ، طبقا لمشركط التي تحددٌا دساتيٌر

 يتهتع بٍا خالؿ عٍدتً الرئاسية  أف لرئيس الدكلة عدة حصاىات يهكفكعميً ىجد أفالدبمكهاسية 
هٍا   : ٌأ

: الحصانة الشخصية- أ
ف أ كهف الهعترؼ بً دكليا ،1يقصد بالحصاىة الشخصية الحق في األهاف الهطمق كالكاهل     

جراء إك اتخاذ أؼ أرئيس الدكلة الضيف يتهتع بحصاىة شخصية كاهمة بحيث ال يهكف تكقيفً 
كيقابل ذلؾ كاجب ..... هكالً كحقائبً كرسائمً الخأقاهتً كإ كتشهل ٌذي الحصاىة هقر ،قسرؼ ىحكي

ؼ اعتداء بالسالح أالدكلة الهضيفة باتخاذ جهيع اإلحتياطات الالزهة لحهاية الرئيس الضيف هف 
عرابا عف سكء إظاٌرات احتجاجا عمى زيارتً كـك أك قياـ هسيرات أك التٍجـ عميً في الصحف أ

 كل هف يعتدؼ عمى رئيس الدكلة تخصتىص عادة القكاىيف الهحمية عمى عقكبات ، كها سياستً
. 2خرػ أية كسيمة بأك أالصحف في ك يتٍجـ عميً أ

 : الحصانة الدبموماسية-ب
هبدأ يقضى بعػدـ خضكع  "،     عّرؼ هعجـ الهصطمحات القاىكىية الحصاىة الدبمكهاسية بأىٍا
 ك تهتػع داري ك دار البعثة ،الهبعكث الدبمكهاسي لمقضاء الهحمي لمدكلة التي يهثل دكلتً فيٍػا

 بحيث ال يجكز لهكظفي الحككهة الدخكؿ إليٍا إال بهكافقة هىً أك ،الدبمكهاسية بالحهاية ك الحرهة
. 3"الحككهة هف رئيس

 
 
 " دراسة هقارىة"الحصاىات ك االهتيازات الدبمكهاسية في الفقً االسالهي ك القاىكف الدكليخالد كليد الربيع، - 1

ص  ،تاريخبدكف  بدكف عدد، الككيت، كمية الشريعة كالدراسات االسالهية، جاهعة الككيت،  هجمة الفقً ك القاىكف،
16.  

. 105، ص1973، الطبعة االكلىسهكحي فكؽ العادة، الدبمكهاسية الحديثة، دار اليقظة العربية، سكريا، - 2
  .04سابق، ص اؿهرجع اؿشادية رحاب، - 3
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 : الحصانة اللضائية-ج 
 عدـ خضكع السفير أك الدبمكهاسي لمكالية القضائية لمدكلة ،يقصد بالحصاىة القضائية     

ف يهىح لرئيس الدكلة أيا كاىت صفتً، همكا أك أقرت الدكؿ عمى أقد ؼلٍذا  ،1الهعتهد لديٍا
ك أهيرا، حصاىة قضائية باعتباري ههثال لدكلتً، سكاء أهاـ القضاء الجىائي أك القضاء أإهبراطكرا 

                                                         الهدىي، لتىافي إخضاعً لٍذا القضاء هع سيادة الدكلة التي يهثمٍا، لٍذا فٍك ال يخضع
الختصاص هحاكـ الدكلة الهستقبمة بصكرة هطمقة بالىسبة لإلختصاص الجزائي عدا حالة ارتكاب 

 .2جرائـ حرب دكلية
رئيس الدكلة  في القكاىيف الكضعية  الدبمكهاسي األكؿ ك الههثل الرئيسي لدكلتً ٌذا ك يعتبر      

أهاـ الدكؿ األخرػ، بالىظر لمهٍاـ التي يقكـ بٍا عمى الصعيد الدكلي، ك هشاركتً في الهؤتهرات 
 كباعتباريالتي تعقد بيف رؤساء الدكؿ، ك قياهً بتعييف ههثمي دكلتً لدػ الدكؿ األجىبية، 

ف ذلؾ يتطمب هىحً اإلحتراـ الكاهل ك الحفاظ عمى كراهتً ككراهة  دكلتً، ك إالدبمكهاسي األكؿ ؼ
عمى ذلؾ تقرر القكاعد العاهة أف يتهتع رئيس الدكلة ببعض الحصاىات القضائية في الهسائل 

الهدىية ك الجزائية ك التي تعىي عدـ خضكعً الختصاص هحاكـ الدكؿ الهستقبمة بصكرة هطمقة 
. 3بالىسبة لإلختصاص الجزائي

، بيف حالتيففيً  كف  يفرؽ فقٍاءف بعض اؿإ الهدىي ؼئيها اإلعفاء هف االختصاص القضا    أ
األعهاؿ التي لٍا صفة رسهية كاألعهاؿ التي تتعمق بههارسة كظيفتً ب الحالة اإلكلى تتعمق

الت األىباء االرسهية ك التي تستهد هشركعيتٍا هف القكاىيف الداخمية، كالخطب التي يدلي بٍا لكؾ
ا هف كسائل اإلعالـ األعهاؿ ال تخضع الختصاص هحاكـ الدكلة ٌذي ف هثل إ ؼ،كالصحف كغيٌر

فيٍا  استقر الذؼ هكقف القضاء في الكاليات الهتحدة االهريكية كبريطاىيا كهثاؿ ذلؾ ،الهستقبمة
. 4حصاىة قضائية هطمقةلٍا ساء الدكؿ األجىبية ؤرب األعهاؿ الخاصة  بأفعمى اإلعتراؼ

 
 
 .23سابق، ص اؿهرجع اؿخالد كليد الربيع، - 1
. 56سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، الدبمكهاسية في عالـ هتبير، -2
  .85ص ك 84سابق، صالهرجع اؿعهاد دمحم رضا التهيهي،  -3
   .139ص ك138سابق، صاؿهرجع  اؿعبد العزيز بف ىاصر بف عبد الرحهاف العبيكاف،- 4
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يطاليا ك إىكر البعض هف الفقٍاء في أ فقد ،تصرفات الخاصةالحالة الثاىية الهتعمقة باؿأها      
ف رئيس الدكلة يقيـ أيٍـ بأ ٌذي التصرفات كعممكا رلىفرىسا هىح رئيس الدكلة الحصاىة القضائية ع

قاهتً فيٍا شبً إعكس الهبعكث الدبمكهاسي الذؼ تككف ، بصفة عارضة في الدكلة األجىبية
. 1دائهة
  بألهاىياف هعٍد القاىكف الدكلي في دكرتً التي عقدت في ٌاهبكرغإهر، ؼأكهٍها يكف هف      
 اليجكز التهسؾ بحيث ، قرر هىح رؤساء الدكؿ األجىبية الحصاىة القضائية الهقيدة1891عاـ 
 : التاليةحاالت في اؿابً
ك أ بها في ذلؾ دعاكػ الحيازة سكاء تعمقت بعقار les actions réellesالدعاكػ العيىية  -ا
 .ؿ هىقكؿابـ
 .الدعاكػ الهتعمقة بالهيراث -ب
ا الرئيس األجىبي لهصمحتً الخاصةأالدعاكػ الهتعمقة بالتجارة  -ج  .ك الصىاعة التي يباشٌر
 عف فعل ضار les actions en dommages interestالدعاكػ الهتعمقة بطمب تعكيض  -د

ضرار أ هحاكهٍا، لكف ال تقبل دعاكػ التعكيضات عف أهاـ إحدػقميـ الدكلة التي ترفع إكقع عمى 
 .عهاؿ السيادةأىاتجة عف عهل هف 

 أها بالىسبة لمدعاكػ العقارية ك الدعاكػ الهتعمقة بهىقكالت هكجكدة في إقميـ الدكلة األجىبية -ه
 بالىسبة لدعاكػ ،ختياريا اختصاص القضاء األجىبيإفي حالة قبكؿ الحككهة أك الرئيس األجىبي 

التعكيضات الىاشئة عف فعل ضار كقع هف الرئيس األجىبي في اإلقميـ، لكف ال تقبل دعاكػ 
. التعكيضات عف أضرار ىاشئة عف عهل هف أعهاؿ السيادة

 القضاء الجزائي األجىبي، فيتفق الفقً عمى أف لمرئيس الضيف التهتع  ها بخصكصأ     
أهاـ القضاء األجىبي كبصكرة هطمقة ك دكف استثىاء، فال يهكف القبض عميً الرتباكً بالحصاىة 

ّد ذلؾ اىتٍاكا لحصاىتً الشخصية، لكف ذلؾ ال يهىع ععهال يعاقب عميً قاىكف العقكبات ك إال 
 كأف يطمب إليً هبادرة ،هف اتخاذ بعض اإلجراءات غير الهاسة بحريتً أك حصاىتً الشخصية

 
 
  .337، ص 2010، الطبعة األكلى، دار كائل، األردف، الحصاىة الدبمكهاسيةسٍيل حسيف الفتالكؼ، - 1
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 اإلقميـ السيها  في حالة ارتكابً فعال هاسا بأهف الدكلة الداخمي أك الخارجي، أك أف يطمب إلى 
دكلتً دفع تعكيض هادؼ ككسيمة الستبداؿ العقكبة البدىية أك الهاسة بحريتً الشخصية بتعكيض 

.  1هادؼ

 :أسس حصانة رئيس الدولة: ثانيا
 تـ االعتهاد في ذلؾ عمى هبررات فمسفية كقاىكىية لمخركج هف دائرة التىاقض في ٌذا اإلطار     

 ك كذا رؤساء سييفف الدبمكهاليسيادتٍا ك بيف حصاىة الههث الذؼ كقعت فيً الدكؿ بيف هقتضيات
:  الدكؿ كفقا لعدة ىظريات

 :نظرية الصفة الملدسة- 1
كؿ أحكـ سير الههارسة الدبمكهاسية، ك ذلؾ هىذ قياـ ؿ األكثر قدها أ     ٌذي الىظرية ٌي الهبد

 تًك الكساطة لحل الهشاكل القائهة بيف قبيمة ك قبيلأهبعكث دبمكهاسي بهٍهة التهثيل لقبيمتً، 
 هىذ ذلؾ الحيف بتطكر ٌذا ارتبطتىشأت ٌذي الىظرية هع ظٍكر هفٍـك السيادة ك  ،2خرػ أ

صبحت فيها بعد بيد الشعب، أشخص الهمؾ ك لكىٍا في كال أالهفٍكـ، ك فكرة السيادة تجسدت 
، ك اإلعالف 3 1958 أكتكبر 04كها تبيف ذلؾ الهادة الثالثة هف الدستكر الفرىسي الصادر في 

 .1789 كت ا26العالهي لحقكؽ االىساف ك الهكاطف في 
: ك قد تكلدت عف ٌذة الىظرية عدة استىتاجات ٌيٌذا    

تدعيـ هفٍـك السيادة لىفكذ الهمؾ ك هىحً سمطة هطمقة ليكاجً بٍا هحاكالت التخفيف هف  -أ
اكتسب الهمؾ بذلؾ  دخل الهاؿ العاـ في ذهتً الهالية  كأحيث اعتبر ىفسً الدكلة ذاتٍا ك  ٌيهىتً،

ـ ال يحاكهكأػصفة سهاكية هقدسة تجعمً بهف هاـ أال إ ا هف الخضكع لمعدالة السائدة باعتباٌر
. اإللً
 
 
 .58ص الى 56سابق، هف صاؿهرجع اؿ، رعمي يكسف الشكرؼ، الدبمكهاسية في عالـ هتبي- 1
راف، األردف، "الىظرية ك الههارسة"دمحم خمف،  الدبمكهاسية  -2 . 244، ص 1997، دار ٌز
. 1958كتكبر أ 04راجع ىص الهادة الثالثة هف الدستكر الفرىسي الصادر في - 3
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هساٌهة الثكرة الصىاعية ك سقكط ىظاـ الهمكية الهطمقة في ىٍاية القرف الثاهف عشر في  -ب
. لى الشعبإ الهمؾ يداىتقاؿ السمطة هف 

ساس أىتائجٍا ؾ كار ٌذي الىظرية كإفلى إفي القرف العشريف ذٌبت األحكاـ القضائية  -ج
. 1خذ بٍاأالبريطاىية ت لحصاىة الحكاـ، بيىها بقيت الهحاكـ األهريكية ك

ف، ذلؾ أف اىتشار األفكار      إال أىىا ىرػ أىً هف الهستحيل األخذ بٍذي الىظرية في الكقت الرٌا
الديهكقراطية كاىتقاؿ السمطة هف يد الهمكؾ إلى الشعكب، قمص هف ٌيهىٍـ كاستبدادٌـ ك جعل 

ية  .هىٍـ هجرد ههثميف إلرادة شعكبٍـ كبالتالي ىفى عىٍـ صفة القداسة كاأللٌك

: نظرية االمتداد االقميمي- 2
 حيث ىجد أف، 2كؿ هف ىادػ بٍذي الىظريةأGrotius  رسيكسغ     يعتبر الفقيً الٍكلىدؼ 

، "سيادة الدكلة الهطمقة"صكؿ ٌذي الىظرية تقـك عمى الفكرة الدستكرية القديهة التي هفادٌا أ
 ٌذا ها جعمٍا تقـك عمى افتراض هؤداي ،3ساسً الترابط بيف سمطة الدكلة ك اقميهٍاأفاالختصاص 

ىً هازاؿ هقيها في الدكلة أؾك ف الهبعكث الدبمكهاسي يعتبر ههثال لرئيس الدكلة، ك يعتبر كذلؾ أ
ىً لـ أؼ ؾأليٍا إليً باعتباري خارج الىطاؽ االقميهي لمدكلة الهكفد إالهكفدة، ك هف ثـ يجب الىظر 

قاهتً في الدكلة التي يباشر فيٍا هٍهتً في حكـ اهتداد إلقاهتً في إف أيبادر دكلتً قط، ك 
هتداد إف هقر البعثة الدبمكهاسية التي يقـك فيٍا بأعهاؿ كظيفتً يعتبر ؾأدؽ أك بعبارة أهكطىً، 

ا ابتدعت فكػرة قاىكىيػة " ىظريػة االهتػداد اإلقميهي" فبهقتػضى ،4إلقميـ الدكلة التي يهثمٍا هؤدٌا
ر أهػاكف إقاهػة بعثػة أك أهػاكف اإلقاهػة الهؤقتػة لعاٌػل في كاليػة أجىبيػة اهتػدادا إلقمػيـ الدكلػة ااعتػب
، ىشأت رغبة في إيجاد هسكغ قاىكىي لإلهتيازات  Westlake ففػي اصطالح كيستميؾ،الهكفػدة

جػػػزء هػػػف الدكلػػػة  ٌي  ههػا أفػضى إلى تػػػصكر هفػػػادي أف أهػػػاكف إقاهػػػة الكفػػػد ،الهخكلة فعػال
 
 
 .61  ص  الى56سكسف أحهد عزيزة، الهرجع السابق، هف ص -1
. 216سابق، ص اؿهرجع اؿ شفيق عبد الرزاؽ السهرائي، -2
. 170سابق، صاؿهرجع اؿسٍيل حسيف الفتالكؼ،  الدبمكهاسية بيف الىظرية ك التطبيق، - 3
، الطبعة االأكلىردف، أعاطف فٍد الهبازير، الحصاىة الدبمكهاسية بيف الىظرية ك التطبيق، دار الثقافة، اال- 4

. 56، ص 2009
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الػػتي تػػشير إلى غيػػاب اإلقمػػيـ " االهتػػداد اإلقميهػػي" الهكفػػػدة، كأفػػػضى بالتػػػالي إلى عبػػارة 
. 1الجبػػرافي أك اإلستبعاد هىً

هيإك قد تعرضت ٌذي الىظرية      ، حيث لى العديد هف اإلىتقادات ألىٍا تقـك عمى افتراض ٌك
 غير كافية لتفسير  أىٍابأىٍا تستىد الى افتراض خطير ك خاطئ كهاFauchille  فيرػ فكشي يرػ 

 القاىكف الدكلي ال يحتاج الى اإلفتراض لتفسير ذلؾ أفالحصاىات ك االهتيازات الدبمكهاسية، 
ف ىظرية كٍذي تخالف الكاقع العهمي ك تهس أىرػ فإىىا هر أهٍها يكف هف ك   عميًك، قكاعدي

. 2بالدكؿ األجىبية ذات السيادة

 :نظرية الصفة التمثيمية -3
اإلعتهاد عمى لى إزاء العيكب التي تكتىف ىظرية عدـ الكجكد اإلقميهي ذٌب بعض الكتاب إ     
ف الدكلة ك رئيسٍا يتهتعاف أطمقكا عميٍا ىظرية الصفة التهثيمية، ك التى ترػ أ ،خرػ أىظرية 

ف الهبعكث الدبمكهاسي يعد ههثال لدكلتً ك أ ك طالها ،بالحصاىة القضائية تجاي الهحاكـ األجىبية
ف اإلعفاء هف اإلختصاص القضائي لمدكؿ أىً يستهد الحصاىة القضائية هىٍها، ك إلرئيسٍا ؼ

 تقـك حيث ،3عفاء لدكلتً ك لرئيسٍا طبقا لقكاعد القاىكف الدكليإالهعتهد لديٍا ٌك في الكاقع 
عمػى أسػاس افتػراض أف البعثػة تػشخص الدكلػة الهكفػػدة، ك " ىظريػة الههثػل اك الصفة التهثيمية"

ا  فيهػػا يتعمػػق بالعاٌػػل أك بػػرئيس الدكلػػة فإىػػً يهثػػل في شخػػصً الػػسمطة الجهاعيػػة ك يعتبر جٍاٌز
ا أعهػاال ؼالرئيسي ك ههثمٍا في هجهكع عالقاتٍا الدكلية، كتعتبر كػل أعهالػً الػتي تعػكد إليػً قاىكىػ

لمدكلػة، ك تعتػبر صػالحيتً في القيػاـ بٍذي األعهػاؿ حػق تهثيػل شػاهل فالحصاىات ك اإلهتيازات 
تعكد إلى رئيس الدكلة بػصفتً التهثيمية، ك هػع هػركر الكقػت أصػبحت الحػاالت الػتي يتفػاكض فيٍػا  

  
 
، الصادرة عف لجىة القاىكف الدكلي حكؿ حصاىة هسؤكلي لجهعية العاهة لألهـ الهتحدة ؿهذكرة االهاىة العاهة- 1

، الصادرة A/cn.4/596:  لمجهعية العاهة، رقـ الكثيقة60الدكلة هف الكالية القضائية االجىبية، هقدهة في الدكرة 
، 06/09/2015: ، تاريخ االطالعwww .refworld.org: الهكقع. 25، ص2008 هارس 31: بتاريخ

14:12. 
 .56ص ك 55عاطف فٍد الهبازير، الهرجع السابق، ص- 2
. 173سٍيل حسيف الفتالكؼ، الدبمكهاسية بيف الىظرية ك التطبيق، الهرجع السابق، ص- 3
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 ك بدأ كزير الخارجية يكجػً الػشؤكف ،رئػيس الدكلػة ك شخصيا هع قكة أجىبية حاالت عرضية
جهيع الهعاهالت األهر الذؼ يفرض أف تهر الخارجيػة لمدكلػة باسـ رئيس الدكلة ك بهكافقتً، 

. 1الهتعمقػة بالػشؤكف الخارجية عمى يدي
هيتٍا في العصر الحاضر، ألىًؿ       تعتبر غير كافية لتفسير اقد فقدت ٌذي الىظرية ٌأ

ر  ال اإلعفاءات إالحصاىات الهختمفة التي يتهتع بٍا  الهبعكث الدبمكهاسي ههثال لرئيسً، ك ال تفسِّ
التي يتهتع بٍا بالىسبة ألعهالً الرسهية ك لكىٍا ال تفسر اإلعفاءات األخرػ التي يتهتع بٍا 
ا لً الدكلة الهستقبمة هف باب الهجاهمة ك الهعاهمة  بصفتً الشخصية ك اإلهتيازات التي تقرٌر

.  2بالهثل
ا ألىٍا   ىظرا ك   لقصكر كعجز ٌذي الىظرية عف تفسير الكثير هف األكضاع اتجٍت الدكؿ لٍجٌر
: لـ تعد تتكافق هع الكاقع كذلؾ لألسباب اآلتيةPhilippe Caillet حسب رأؼ فيميب كاييً  
 همكا لٍـ األهر الذؼ أفقد  الدكلةبحيث لـ تعدك خصائص الحكاـ األسياد، أتبير ههيزات  -ا 

  .ٌهيتٍاأكثير هف الصفة التهثيمية اؿ
لك كاىت ٌذي الىظرية صحيحة لكاف رؤساء الدكؿ يتهتعكف بىفس حصاىات ههثميٍـ ك ٌذي - ب

. ليست الحالة البالبة
سباب تهتع عائمة الدبمكهاسي بهزايا الىظاـ التهثيمي رغـ أف ٌذي الىظرية عاجزة عف تفسير إ- ج

. 3ية صفة تهثيميةأعدـ تهتعٍـ ب
ف ٌذا ال أال إ ،ساسا قاىكىيا كحيدا لمحصاىاتأف تككف أ     لٍذي األسباب ال يهكف لٍذي الىظرية 

. دهاجٍا ضهف ىظرية الضركرة الكظيفيةإيعىي تركٍا جاىبا بل يهكف 

 :نظرية ضرورات الوظيفة -4
ىٍا أ     القت ٌذي الىظرية قبكال كاسع الىطاؽ في الفقً الدكلي ك ٌي السائدة اآلف، ك تتهيز ب

 تعتبر االهتيازات ك الحصاىات  حيثتستجيب لمكاقع العهمي كهقتضيات الهىطق ك القاىكف، 
 
، الصادرة عف لجىة القاىكف الدكلي حكؿ حصاىة هسؤكلي لجهعية العاهة لألهـ الهتحدة ؿهذكرة االهاىة العاهة- 1

 .26الدكلة هف الكالية القضائية األجىبية، الهرجع السابق، ص
. 132غازؼ حسف صباريىي، الهرجع السابق، ص - 2
. 450سابق، صاؿهرجع اؿحسيف الشاهي، - 3
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الدبمكهاسية بهقتضى ٌذي الىظرية ضركرة يقتضيٍا حسف قياهٍـ بكظائفٍـ في هىاخ األهاف ك 
ثريف بهختمف الظركؼ ك الهؤثرات التي قد تقكـ بخمقٍا السمطات في أىيىة الالزهة غير هتأالطـ

حسف أكهل ك أداء عهمٍـ عمى أالتي قد تعكقعٍـ عف ك ك الهعتهديف لديٍا، أليٍا إالدكلة الهكفديف 
ـ ههثميف لدكلتٍـ  ،الهجتهع الدكلي استحسف األخذ بٍذي الىظريةحيث أف ، 1كجً ههكف باعتباٌر

االتجاٌات الحديثة في  ألىٍا أكثر الىظريات هسايرة لهىطق األهكر ك أشهمٍا ك تتهاشػى هػع
ألسس  القاىكف الدكلي الهعاصر، في حيف لـ تقدـ الىظريتاف السابقتاف التبرير الهكضكعي الهقبػكؿ

خذ بٍذي الىظرية هعٍد القاىكف الدكلي في فييىا أك قد هىح الحصاىات ك االهتيازات الدبمكهاسية، 
 ك التي 1946كؿ اتفاقية لعاـ أ، كها تبىتٍا ٌيئة األهـ الهتحدة هىذ العقد الثالث في 1924عاـ 

عرفت باتفاقية الحصاىات ك اإلهتيازات لهكظفي ٌيئة األهـ الهتحدة ك ىصت عمى ذلؾ في هادتٍا  
ىها تعطى لمهكظفيف لهصمحة ٌيئة األهـ إاالهتيازات ك الحصاىات  " بأفالخاهسة الفقرة الثاىية

". الهتحدة ك ليست لهصمحتٍـ الشخصية
ىصً ب 1934دكرة عاـ   أشار إلى ٌذي الىظرية تقرير أعهاؿ هعٍد القاىكف الػدكلي فيكها      

تقرير  كذلؾ تىاكلٍػا ، ك"إف أساس هىح الحصاىات الدبمكهاسية يكهف في الهصمحة الكظيفية :" 
تفاقية إىصت ٌذا ك  ،2 1956ـ لجىة القاىكف الدكلي الهقدـ إلى الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة عا

هقصد الحصاىات حيث أشارت إلى أف  ، في هقدهتٍا عمى ذلؾ1969البعثات الخاصة لعاـ 
فادة األفراد بل ضهاف اآلداء الفعاؿ لكظائف تمؾ إكاإلهتيازات الهتعمقة بالبعثات الخاصة ليس 

تفاقية حصاىات ك اهتيازات هىظهة إ تبىت ٌذي الىظرية ، ك3 البعثات بكصفٍا ذات طابع تهثيمي
. 4 1976الهؤتهر اإلسالهي لعاـ 

 
 
. 55، ص  2008 جهيل دمحم حسيف، دراسات في القاىكف الدكلي العاـ، دكف دار ىشر،-1
. 10سابق، ص اؿهرجع اؿكليد خالد الربيع، - 2
كمية  ٌايل صالح الزبف، األساس القاىكىي لهىح الحصاىات ك االهتيازات الدبمكهاسية، هذكرة هاجستير، -3

. 47 ص ك46، ص2011الحقكؽ، جاهعة الشرؽ األكسط، فمسطيف، 
 التي تعتبر الجزائر هف األعضاء 1976 هف اتفاقية هىظهة الهؤتهر االسالهي لسىة 13 الهادة تىص- 4

ال تهىح الحصاىات ك اإلهتيازات لههثمي الدكؿ األعضاء لهصمحتٍـ الخاصة، ك : "عمى هايميالهؤسسيف لٍا 
". لكىٍا ضهاىا لتهتعٍـ بكاهل استقاللٍـ في أداء أعهالٍـ لدػ الهىظهة
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تـ بصفة هباشرة برئيس الدكلة كأ     كها   برئيس الحككهة ك ف هجهع القاىكف الدكلي قد ٌا
ك  أف تهىح لرئيس الدكلة أ أف الهعاهمة الخاصة يجب 2001 أكت 26كد في قراري في أالكزراء، ك 

الحككهة بكصفً ههثال لدكلتً، ليس لهصمحتً الخاصة ك لكف ألىٍا ضركرية ليهارس كظائفً ك 
يتكلى القياـ بهسؤكلياتً بطريقة هستقمة ك فعالة لهصمحة كل هف الدكلة الهعىية ك الهجتهع الدكلي 

. ككل
 في تفسير أساس الحصاىات ذف كرد عمى عجز الىظريات السابقة،إٌذي الىظرية جاءت      

ؼ هع أعهاؿ ك ىشاطات الدكلة أتت كضركرة هتالزهة هع تطكر أىٍا أ كها الههىكحة لرئيس الدكلة
  ارتبطت ٌذيكهاجل تسٍيل القياـ بٍا بكل اطهئىاف ك فعالية، أتطكر كظائفٍا، ك ذلؾ هف 

شخاص القاىكف الدكلي أؼ شخص هف أك أ بالكظائف الدبمكهاسية التي تهارسٍا الدكلة الىظرية
. العاـ الذؼ يتهتع بالشخصية القاىكىية الدكلية الهستقمة

ا لبعض الفقٍاء التقميديف لمقاىكف الدكلي أك رغـ      ىً كىظرا أال إف ٌذي الىظرية تعكد جذكٌر
لتطكر الههارسة الدبمكهاسية بعد الحرب العالهية األكلى ك الثاىية، ك ظٍكر عشرات الدكؿ الحديثة   

ليٍا هها دفعٍا ألف تحصل عمى هكاىً ٌاهة ك رئيسية في التعاهالت إفقد ازدادت الحاجة 
  الهتعمقةك حتى الدبمكهاسيةأالدبمكهاسية الحالية، سكاء بالىسبة لمبعثات الدبمكهاسية الدائهة، 

. 1ك دبمكهاسية حركات التحررأك البعثات الخاصة، ألهىظهات الدكلية با
 ك هع ذلؾ تبقى ٌذي الىظرية شبً عاجزة عف تفسير بعض األهكر ك الهسائل كتقديـ جهيع     

ر الحصاىات الدكلية، ك ٌذا ها دفع بالفقً ؼفضل ىظرية لتبرأىٍا أالحمكؿ، ك ذلؾ عمى الرغـ هف 
ف ٌذي اإلعتبارات أخرػ هكهمة لىظرية الضركرة الكظيفية، غير أسس ألى إلى اإلستىاد إك القضاء 
فالت الحكاـ هف العقاب هف جٍة، إكثر فأكثر بصيغ أخرػ هثل تردد الدكؿ في هحاربة أتصطدـ 

قاهة إخرػ، ك تبقى هسألة أك حسف سير العالقات الدكلية التي تستكجب حصاىة هطمقة هف جٍة 
.  2ٌذا التكازف هتركؾ لتقدير الدكؿ

    لقد درجت الدكؿ هىذ زهف بعيد عمى هىح رؤسائٍا حهاية قاىكىية هتهيزة ، فرضتٍا األعراؼ ك 
 الههارسات الدكلية، بهكجبٍا تـ هىحً العديد هف اإلهتيازات كالحصاىات كاف البرض هىٍا تسٍيل

 
. 247سابق، ص اؿهرجع اؿدمحم خمف، - 1
. 72  ص الى70سكسف أحهد عزيزة، الهرجع السابق، هف ص -2
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 أداء هٍاهً كصياىة سيادة دكلتً، األهر الذؼ حاكلت الدكؿ البحث عف هبررات كأسس قاىكىية 
 .لتأكيدي هف خالؿ عدة ىظريات

 :ثارهاآمصادر حصانة رئيس الدولة و  :المطمب الثاني
     يتهتع رؤساء الدكؿ بهقتضى قكاعد القاىكف الدكلي بهركز قاىكىي هتهيز، اذ استقرت قكاعد 

ىيىة رؤساء أطـ لضهاف العرؼ كالهجاهمة الدكلية هىذ زهف بعيد عمى تكفير الشركط الضركرية
قميـ الدكلة األجىبية  ألؼ سبب كاف، ك ذلؾ عف طريق إقاهتٍـ فكؽ إثىاء هدة أالدكؿ األجاىب، 

لكف ها هصدر ٌذي  ،1حاطتٍـ بهجهكعة هف اإلهتيازات ك الحصاىات ك التسٍيالت الدبمكهاسيةإ
الحصاىات؟ كهاٌي آثار تهتع رؤساء الدكؿ بٍا؟  ك ٌذا ها سىتىاكلً في الفرعيف الهكالييف هف 

 الفرع)لدراسة هصادر حصاىة رئيس الدكلة، في حيف أكردىا في  (الفرع األول)خالؿ تخصيص 
 .آثار حصاىة رئيس الدكلة (الثاني

 :مصادر حصانة رئيس الدولة: الفرع األول
سس حصاىة الحكاـ ٌك ضركرة الحفاظ عمى العالقات الدكلية الهترابطة، لذلؾ أٌـ أ     اف 

ف غهكض ك ىقص ٌذي أ غير ،يعتبر القاىكف كالعرؼ الدكلييف الهصدر األكؿ في ٌذا الهجاؿ
عف طريق قكاىيىٍا الداخمية، ك ٌذا ها سىتعرض لً اتباعا هف لى التشريع إالدكؿ ب أدػالهصادر 

 :خالؿ ها يمي

 : لحصانة رئيس الدولةالمصادر الدولية: أوال
لى قكاعد عرفية تداكلتٍا الدكؿ إصل الحصاىات التي يتهتع بٍا رؤساء كحكاـ الدكؿ أ     يرجع 

ىً كبتبير الظركؼ حاكلت الدكؿ تدكيف ٌذي القكاعد ضهف اتفاقيات أال إ ،كاىتٍجتٍا لزهف طكيل
 .حكاـ تخص رؤساء الدكؿأىً كلحد اآلف لـ تبـر اتفاقية خاصة تتضهف أال إدكلية، 

 :العرف الدولي- 1
قكاعد غير هكتكبة  "بهثابة ىً يهكف اعتباري أال إ     ال يكجد تعريف عالهي هكحد لمعرؼ الدكلي، 

 
لياس صاـ ، الهركز الجزائي لرئيس الدكلة في القاىكف الدكلي كفي القاىكف الدستكرؼ، رسالة دكتكراي، كمية إ -1

. 44، ص 2013  الجزائر، تيزؼ كزك،،الحقكؽ كالعمـك السياسية، جاهعة هكلكد هعهرؼ 
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الهككىة لً،  العىاصر األساسيةكبالرغـ هف ذلؾ فإىً يكجد اتفاؽ عمى ، 1 "تكتسي طابع االلزاهية
ـ بإلزاهيتً القاىكىية، فٍك عبارة عف عادة ك بأىً ىتاج تطبيق كاسع  عاـ ك هىتظـ لمدكؿ هع شعكٌر

يتكاتر أشخاص القاىكف الهككىيف لجهاعة هعيىة عمى اإلىصياع لٍا في سمككٍـ، هع اقتراف ٌذا 
. 2السمكؾ باإلعتقاد أف لً هىزلة القاعدة القاىكىية الهمزهة

شخاص القاىكف أال سمككا اضطرد العهل بً بيف إف العرؼ الدكلي ليس ألى إباالضافة     
ك السمكؾ الذؼ يىتٍجً إالدكلي هع األخذ بً ك الشعكر ب لزاهيتً ك يشترط فيً عىصراف الهادؼ ٌك

 أها الهعىكؼ فٍك شعكر ،ك األجٍزة التابعة لٍا ك تكرار العهل بًأأشخاص القاىكف الدكلي 
 ك يىببي  عىد اىتٍاجٍـ لذلؾ السمكؾ بأىً همـزٌـلتزاهيتً ك باعتقادإشخاص القاىكف الدكلي بأ

     . اتباعًعميٍـ
لعرؼ هف خالؿ ترجهة ىص ؿ قتعريففي الدكتكر دمحم بكسمطاف      كفي ٌذا السياؽ ذٌب     

العادات الدكلية الهرعية الهعتبرة " عمى أىً  3 هف الىظاـ األساسي لهحكهة العدؿ الدكلية38 الهادة
  ".بهثابة قاىكف دؿ عميً تكاتر االستعهاؿ

ي ترجهة اكتفت بتعريف العرؼ دكف    كمهة ؿعرؼ في هىطكقٍا كذلؾ استىادا  كمهةذكر    ٌك
custom فضل ٌذا فك" العرؼ"كها يعىي " العادة"ف ٌذا التعبير قد يعىي أ بيد ،في المبة االىجميزية

  التي لٍا هعىاٌا الدقيق  coutumeف الىص الفرىسي يستعهل كمهة أالهعىى األخير، خاصة ك
العرؼ الدكلي الهقبكؿ بهثابة قاىكف دؿ عميً التكاتر العاـ " :ك الهتهثل فيكتعبير قاىكىي، 

. 4 "لالستعهاؿ
 
 
 

-
1

 CARREAU Domique, Droit international, Editions  A pedone,
6émé  

Editions, paris, France,1999 ,p258. 

سهيحة بمهٍدؼ، تطبيق العرؼ الدكلي الهتعمق بحقكؽ االىساف في الىظاـ االىجمكساكسكىي، هذكرة هاجستير، - 2
. 14 ك ص13، ص2013-2012   الجزائر،كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جاهعة فرحات عباس سطيف،

 التابع لهيثاؽ األهـ الهتحدة 1945 هف الىظاـ األساسي لهحكهة العدؿ الدكلية لسىة 38راجع ىص الهادة - 3
 .1962 أكتكبر 08الذؼ اىظهت إليً الجزائر في 

، 2005، الطبعة الثاىيةدمحم بكسمطاف، هبادغ القاىكف الدكلي العاـ، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، - 4
.                                                                                         61ص
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ف الدكؿ أ: "ىصٍا ب1 1961تفاقية فيىا لمعالقات الدبمكهاسية عاـ إلى ذلؾ ديباجة إشارت أ   كها 
ذ تؤكد استهرار قكاعد القاىكف الدكلي العرفي في تىظيـ الهسائل التي لـ إاألطراؼ في اإلتفاقية 

". تىظهٍا صراحة أحكاـ ٌذي االتفاقية
 أىشاتٍاساء الدكؿ في القاىكف الدكلي، ٌي قكاعد عرفية ؤ فالقكاعد التي تحكـ اهتيازات ر     

ي ىتيجة ههارسات تهتد آلالؼ السىيف  رة لمدكؿ الهختمفة،تالههارسات الهتكا  التاريخ عمى هرٌك
، اإلىساىي، في ٌذا السياؽ يؤكد الفقً عمى أف الحصاىة التي يهىحٍا القاىكف الدكلي لرؤساء الدكؿ

ىها هرجعٍا ٌك العرؼ الدكلي ك الهجاهمة الدكلية، فال تكجد قكاعد قاىكىية هقىىة في ٌذا الشأف إ
ع رؤساء الدكؿ األجىبية الذيف زالت عىٍـ ٌذي الصفة بالحصاىات ك تفهثال قبكؿ استهرار تـ

 .ةؼ يعتبر هف القكاعد العرفية الدكؿ اإلهتيازات التي كاىت لٍـ قبل زكاؿ صفتٍـ
 صدر حكـ هف البرفة الجىائية لهحكهة ، في فرىسا أىًأها في الههارسة القضائية الدكلية ىجد     

  في حادثة تفجير هعهر القذافيهتعمق باتٍاـ رئيس الدكلة الميبية، 2001 هارس 13التهييز في 
 شخص 170 في هقتل تتسببالتي  1989 سبتهبر 19طائرة فكؽ صحراء تىيرؼ في الىيجر في 

 إذ في هكقف القضاء، االحكـ تبير ٌذا  يظٍرك عميًهف بيىٍـ ضحايا يحهمكف الجىسية الفرىسية، 
ساسٍا العرؼ الدكلي ك الهبادغ العاهة أكظيفتً يتهتع بحصاىة أدائً   أثىاءف رئيس الدكلةأيؤكد 

. 2في القاىكف الدكلي
، في اىها في ىشأتًإصالة ٌذا القرار ال تكهف في هىح الحصاىة لرؤساء الدكؿ ك أف إ        

ىٍا هبدأ في القاىكف الداخمي، أساس أهحكهة التهييز اعتهدت الحصاىة عمى أف  حيثبادغ األهر 
 هف السىة الثاىية إلعالف الجهٍكرية الفرىسية حكؿ جكيمية 13هتذرعة تارة بالهرسكـ الصادر في 

 هف القاىكف الهدىي الفرىسي، ك في كقت 14 بالهادة تارة األجاىب ك  الدكؿهبعكثي حككهات
 هارس 14في الصادر لحقت الحصاىة بشكل كاضح بالقاىكف الدكلي الخاص في حكهٍا أالحق 
. 3 يطبق ٌذا الهبدأ دكف أؼ قيد أك شرط في أؼ كقتالقاضيف أ هؤكدة ب1984

 
رقـ بهكجب الهرسـك  يٍا الجزائرعل صادقت كالتي 1961راجع ديباجة اتفاقية فييىا لمعالقات الدبمكهاسية لعاـ - 1

 . 29عدد  ، الجريدة الرسهية1964 هارس04في الهؤرخ  64/74
. 85سابق، ص اؿهرجع اؿ دمحم عبد الهطمب الخشف، -2
. 82ص الى 80سابق، هف صاؿهرجع اؿسكسف أحهد عزيزة، - 3
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  أفاإلهتيازات الدبمكهاسية ككف  ذف يعتبر العرؼ الدكلي الهصدر األساسي لمحصاىات كإ     
عراؼ ك عادات قديهة قدـ العالقات الدبمكهاسية ك العادات ك ألى إالهزايا ك الحصاىات تعكد 

 التي اضيعالؼ السىيف، ك الكضع القاىكىي لرئيس الدكلة، ٌك أحد الهكآ ذاألعراؼ الهكجكدة هف
يىظهٍا القاىكف الدبمكهاسي، ك يتفق الفقٍاء عمى أف القكاعد العرفية الدكلية ٌي التي تحدد الكضع 

.  1القاىكىي لرئيس الدكلة بصفتً أسهى ههثل في الدكلة

 :اإلتفاقيات الدولية- 2
ي بهثابة        تعتبر الهعاٌدات الدكلية الهصدر األكؿ كالهباشر إلىشاء قكاعد قاىكىية دكلية ٌك

 1969ىا اتفاقية فييىا لقاىكف الهعاٌدات لسىة حيث عرفت، 2  الداخمي القاىكىيالتشريع في الىظاـ
لقاىكف الدكلي سكاءا تـ ذلؾ في كثيقة ؿ كتخضعكثر  أكأتفاؽ دكلي يعقد بيف دكلتيف كل إ" ، ىٍابأ

تفاؽ هكتكب بيف شخصيف إىٍا كل أكها ، 3"قيا كاىت التسهية التي تطمق عمي أكثر كأك أكاحدة 
براهٍا كفقا إيا كاىت التسهية التي تطمق عميٍا، يتـ أشخاص القاىكف الدكلي العاـ، أكثر هف أك أ

. 4ثار قاىكىيةآحداث إألحكاـ القاىكف الدكلي ك تٍدؼ الى 

لـ يحع بعد باالٌتهاـ  ف الكضع القاىكىي لرئيس الدكلة في القاىكف الدكلي،أالكاقع        
 ك الهتىاهي لرئيس الدكلة كالذؼ هٍـ الدكلي، ٌذا عمى الرغـ هف الدكر اؿلهجتهع هف اطمكبالـ

 كل االدكار في الحياة الدكلية كخصكصا هع التقدـ الٍائل في كسائل التىقل تًٌهيأيسبق في 
 عٍد قريب كاف الهبعكث الدبمكهاسي ٌك األداة الظاٌرة التي تعبر عف ذلؾ أىً ك الىكاإلتصاؿ، 

ككاف ذلؾ السبب الرئيسي كالهباشر في اإلٌتهاـ القديـ   باقي الدكؿ،هع رادة الدكلة بصكرة هباشرة إ
 
. 85سابق، صاؿهرجع اؿدمحم عبد الهطمب الخشف، -  1
االردف، الطبعة  دار الثقافة، "الهبادغ العاهة الكتاب االكؿ "عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القاىكف الدكلي العاـ- 2

. 111، ص 2012 ،االكلى
  التي1969  هاؼ23الهبرهة في هف اتفاقية فييىا لقاىكف الهعاٌدات  (ا)راجع الهادة الثاىية الفقرة  االكلى البىد – 3

 13 الهؤرخ في 87/222 بهكجب الهرسـك الرئاسي رقـ  صادقت عميٍااىظهت إليٍا الجزائر بتحفع ك
. 1987أكتكبر14الصادرة في  42الجريدة الرسهية عدد ، 1987أكتكبر

صالح البصيصي، الهعاٌدة الدكلية ك الرقابة عميٍا في ظل الدستكر العراقي الجديد، هجمة البرؼ لمعمـك - 4
. 242، ص تاريخ بدكف  بدكف عدد،القاىكىية ك االقتصادية، كمية القاىكف، جاهعة كربالء، العراؽ،
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ا ك    لمعالقات تفاقية فييىاإٌهٍا أكالهتكاصل ببياف كضعً القاىكىي بهعاٌدات دكلية كاف آخٌر
الهجتهع الدكلي   رئيس الدكلة لـ تتجً جٍكدفي حيف أىً كفيها يتعمق ،1961 لعاـ الدبمكهاسية

تكضح بصكرة دقيقة ك كاضحة حدكد كهعالـ الكضع القاىكىي  براـ هعاٌدة دكلية خاصة بًإلى إ
 .                   1الدكلي لً

شارت أك هع ذلؾ يهكف التسميـ بكجكد اتفاقيات دكلية قميمة تىاكلت هسائل هحددة كهحدكدة      
ال تشير  دكلية تفاقياتإٌىاؾ ، في حيف لى الكضع القاىكىي الدكلي لرئيس الدكلةإبصكرة عاهة 
خرػ أ كهف جٍة ،لى سبيل القياسعىً يهكف تطبيقٍا أال إرئيس الدكلة لحصاىة بصفة هباشرة 
  دكليةجرائـؿ استبعاد حصاىة رؤساء الدكؿ في حالة ارتكابٍـ هف أجلبرهت أٌىاؾ اتفاقيات 

. حكاهٍاأتحددٌا 

: حصانة رئيس الدولة  تؤكد الدولية التيتفا ياتإلا- أ
ي اتفاقيات لـ تركز عمى حصاىة رئيس الدكلة بكجً خاص، إال أىٍا أشارت إليٍا في       ٌك

 : بعض هكاضعٍا كهايمي

: 1961تفاقية  يينا لمعالقات الدبموماسية لعام إ- 1
عمى حهاية الهبعكثيف الدبمكهاسييف  1961 فييىا لمعالقات الدبمكهاسية لسىة تفاقيةإ     تىص 

 أها فيها يخص رئيس ،أثىاء أداء هٍاهٍـ ضد إجراءات التكقيف كالحبس كالحصاىة ضد التىفيذ
في   أشارت في بعض أحكاهٍا إلى حصاىتًاىًأإال  الدكلة فمـ تتكؿ ٌذي االتفاقية تىظيـ حصاىتً،

، حيث أف ٌذي االتفافية لـ تتضهف أحكاها هباشرة تخص 2 بمد أجىبي إلىطار الزيارات الرسهيةإ
رؤساء الدكؿ، بل أشارت إلى الىظاـ الههيز لمهبعكثيف الدبمكهاسييف عىد تكاجدٌـ في الدكلة الهكفد 

لديٍا، لكف باعتبار رئيس الدكلة أعمى دبمكهاسي في الدكلة يهكف تطبيق ٌذي اإلتفاقية عميً 
 . بصكرة غير هباشرة

 
. 89دمحم عبد الهطمب الخشف، الهرجع السابق، ص - 1

2
-
 
HENZELIN Marc, « l’immunité pénale des chefs d’états en matière financiére :vers une exception 

pour les actes de pillage de ressources et de corruption" », université de Genève, Suisse, 2002  
https://www.gerévewww.lalive.ch/.../mhe. p 185. https://www.gerévewww.lalive.ch/.../mhe. vu le: 

06/09/2015,14: 51  
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: 1969 لعام تفاقية البعثات الخاصةإ -2
البعثات  حيث أشارت إلى  في ىيكيكؾ،1969  ديسهبر8في إتفاقية البعثات الخاصة      أبرهت 

هصطمحات هتسعة  ب الهادة األكلى ىص فيكحددتٍا اإلتفاقية  ٌذيالخاصة التي تتعاهل هعٍا
 ف أحكاهٍا ليست كاضحةألتشهل الزيارات الرسهية التي يقكـ بٍا رئيس الدكلة لدكلة أخرػ، إال 

  لٍذا،فيها يخص التسٍيالت ك اإلهتيازات الهعترؼ بٍا لرؤساء الدكؿ أثىاء قياهٍـ بزيارة رسهية
  خاص إلى أحكاـ القاىكف الدكلي لكضع ىظاـ1 21 الهادة  ىصحاكلت ٌذي اإلتفاقية الرجكع في
هف الىص السابق الذكر ، 2رئيس الدكلةؿ ات التي يعترؼ بٍاحصافبالتسٍيالت كاإلهتيازات ك اؿ

ف رئيس الدكلة يتهتع بالصفة الدبمكهاسية في الدكلة التي يقكـ بزيارتٍا ك الدكلة التي يهر أيتضح 
أها الزيارات غير  بٍا، غير أىٍا قيدت تهتع رئيس الدكلة بٍذي الصفة في الزيارات الرسهية فقط،

ذا بخالؼ التطبيقات العهمية في القاىكف الدكلي التي هىحت إالرسهية ؼ ىً ال يتهتع بٍذي الصفة، ٌك
كفي حاالت  الصفة الدبمكهاسية لرئيس الدكلة في حاالت الزيارات الرسهية أك غير الرسهية،

االتفاقية حسهت هكضكع تهتع رئيس الدكلة ٌذي التخفي أك االسـ الهستعار، ك يبدك أف 
ها الزيارات غير الرسهية فقد تركت أباالهتيازات كالحصاىات الدبمكهاسية في الزيارات الرسهية 

  .3 لقكاعد العرؼ الدكليتىظيهٍا

     كعميً فاىىا ىالحع أف ٌذي االتفافية قد ركزت عمى جزء هحدد يخص اإلهتيازات كالحصاىات 
الدكلية التي يتهتع بٍا رؤساء الدكؿ، كهىحت لٍـ الصفة الدبمكهاسية أثىاء قياهٍـ بالزيارات 

 .الرسهية فقط دكف الزيارات غير الرسهية 
 
 
 
 
يتهتع رئيس : "عمى هايمي1969تفاقية فييىا لمبعثات الخاصة لعاـ إهف  21 الفقرة األكلى هف الهادة  تىص-1

الدكلة في الدكلة الهستقبمة أك في أؼ دكلة ثالثة، عىد ترأسً بعثة خاصة بالتسٍيالت ك االهتيازات ك الحصاىات 
". الهقررة في القاىكف الدكلي لرؤساء الدكؿ القائهيف بزيارة رسهية

.- HENZELIN Marc, op . cit, p. 1852 

. 121سٍيل حسيف الفتالكؼ، الدبمكهاسية بيف الىظرية كالتطبيق، الهرجع السابق، ص- 3
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: 1969عام لتفاقية  يينا للانون المعاهدات إ -3    
ف بعض األشخاص يهكىٍـ تهثيل أ 1الثاىية     تقرر ٌذي اإلتفاقية في هادتٍا السابعة الفقرة 

ىجد هف ٌؤالء األشخاص ، ك لى تقديـ أكراؽ التفكيضإالدكلة بهقتضى كظائفٍـ كدكف الحاجة 
  .2 كزير الخارجية بالىسبة لكل األعهاؿ الخاصة بابراـ الهعاٌدةكرئيس الحككهة ك رئيس الدكلة 

كاألشخاص الذيف لٍـ صالحية تهثيل دكلتٍـ كالتفاكض باسهٍا هف بيىٍـ رئيس الدكلة، الذؼ 
ذا األهر في حد ذاتً  يعد اهتيازا هىحً  يعتبر أسهى ههثل لدكلتً في إطار العالقات الدكلية ٌك

 . القاىكف الدكلي لً

:  1973ة لسنة دوليتمتعين بحماية ضد األشخاص الم المرتكبة منع الجرائمةتفاقيإ- 4
، كاف 3" أ" اإلتفاقية لألشخاص الهحهييف دكليا في هادتٍا األكلى فقرة  ٌذيخصكص تعريفب     

اإلتفاقية حهاية خاصة عمى ٌذي  لٍـ ترئيس الدكلة عمى رأس ٌؤالء األشخاص الذيف قرر
رادتٍا إعضاء الدكلة الذيف يعبركف عف أالهستكػ الدكلي، فرئيس الدكلة ٌك العضك األٌـ هف 

لة ٌاهة لمباية لكي يتهكف هف القياـ أ لذا كاف هىح شخصً حهاية خاصة هس، دكف ضبكطةالحر
لتزاها دكليا عمى عاتق الدكؿ، باتخاذ إ اإلتفاقية  ٌذي قررتحيثبدكري عمى الصعيد الدكلي، 

 . 4اإلجراءات الهالئهة لهىع الٍجهات عمى الشخص الهحهي دكليا
      ٌذا كقد اعتبرت ٌذي اإلتفاقية رئيس الدكلة هف األشخاص الهحهييف دكليا، لذا فقد كفرت لً 

 
يعتبر : " عمى ها يمي السابقة الذكر1969تفاقية فييىا لقاىكف الهعاٌدات لسىة إ هف 07/2 الهادة تىص- 1

رؤساء  (ا): براز كثيقة التفكيض الكاهلإاالشخاص التالكف ههثميف لدكلتٍـ بحكـ كظائفٍـ، كدكف الحاجة الى 
" جل القياـ بجهيع األعهاؿ الهتعمقة بعقد الهعاٌدةأالدكؿ، كرؤساء الحككهات، ككزراء الخارجية، هف 

    .121سابق، ص اؿهرجع اؿسٍيل حسيف الفتالكؼ، الدبمكهاسية بيف الىظرية ك التطبيق، - 2
التي  1973هف اتفاقية هىع كهعاقبة الجرائـ ضد االشخاص الهحهييف دكليا لسىة " ا" الهادة األكلى الفقرة تىص- 3

، الجريدة الرسهية 02/09/1996 الصادر في 289-96  رقـصادقت عميٍا الجزائر بهكجب الهرسـك الرئاسي
: يقصد بتعبير االشخاص الهتهتعكف بحهاية دكلية  : "عمى ها يمي  1996 سبتهبر 06 الصادرة بتاريخ 15عدد 
دكلة بهقتضى دستكر الدكلة اؿ رئيس هٍاـ تؤدؼ ٌيئة  أية  ذلؾ أؼ عضك هف أعضاءة، كيشهل دكؿئيسرأؼ 

، ككذلؾ أفراد دكلة أجىبيةكمها كجد هثل ٌذا الشخص في أية  ، خارجية  أك كزير حككهةرئيسأؼ  ك ،الهعىية
 ".أسرتً الهرافقكف لً

 .90سابق، ص اؿهرجع اؿدمحم عبد الهطمب الخشف، - 4
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رعاية خاصة تضهف لً الحهاية هف التعرض لمجرائـ الدكلية الخطرة، باعتبار أف ٌذا األهر يعتبر 
 .إلتزاها دكليا يقع عمى عاتق الدكؿ

: تستبعد حصانة رئيس الدولة الدولية التي تفاقياتإلا- ب
    لقد أكدت ذلؾ العديد هف اإلتفاقيات الدكلية هىٍا ها صدر عف الهعٍد الدكلي لحقكؽ االىساف 

، كفي هؤتهري الهىعقد في أكس أكف بركفاىس 1891في هؤتهري الهىعقد في ٌهبكرغ بألهاىيا عاـ 
ف كاف يهارس هٍاهً الرئاسية، 1954بفرىسا لعاـ  ، كقد اتفقكا عمى أىً ال يتهتع رئيس الدكلة، كا 

كقت حصكؿ الهحاكهة أك عىد صدكر الحكـ الجىائي بحقً، بأؼ حصاىة جىائية تجاي الهحاكـ 
الجىائية الدكلي، إلى جاىب قرار هؤتهر الهعٍد الدكلي لحقكؽ االىساف التابع لألهـ الهتحدة، 

 هىً عمى أف ٌذي الحصاىة اليصمح 11 في فاىككفير الذؼ ىصت الهادة 2001الهىعقد سىة 
الدفع بٍا، إستىادا إلى هيثاؽ األهـ الهتحدة، كالقكاعد الهىصكص عميٍا في الهحاكـ الجىائية 
الدكلية الخاصة كالهحكهة الجىائية الدكلية الدائهة، كتضيف الهادة ذاتٍا بأف حصاىة الرئيس 
الجىائية ال تحهيً هف الهحاكهة أهاـ الهحاكـ الجىائية الدكلية، كال يهكف الدفع بٍا في كجً 
اختصاص ٌذي الهحاكـ عمى أىكاعٍا، كها ال يهكف الدفع بٍا لهىع تطبيق القكاعد كاألصكؿ 
الهتعمقة بهحاكهة هرتكبي الجرائـ الدكلية أؼ الجرائـ التي تحهل اعتداءا عمى السمـ ك األهف 

 .1الدكلييف
ها اإلتفاقيات الدكلية التي جاءت لتحد هف حصاىات رؤساء الدكؿ ك تستبعد صفتٍـ أ     

  : عمى سبيل الهثاؿ ال الحصرهىٍابعض اؿذكر فسىتكلى جرائـ دكلية ؿالرسهية في حالة ارتكابٍـ 

: 1948تفاقية منع وقمع جريمة اإلبادة لسنةإ-1
 اإلتفاقية ـ تبىيتحيث ، 1948 فيفرؼ 09     اعتهدتٍا الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة في 

  عمى هعاقبة كل 2 كىصت في هادتٍا الرابعة1951سىة بتداء هف إباإلجهاع ك دخمت حيز التىفيذ 
 

 :   الهكقعبك الخير، ٌل لرؤساء الدكؿ حصاىة ضد الهحاكهة؟أحهد أالسيد هصطفى - 1
  www.univ-djelfa.dz  10:00 ،20/09/2016: تاريخ االطالع .
ك  1951 التي دخمت حيز الىفاذ عاـ 1948 لسىة البشرؼ  الجىسبادة إتفاقية هىع إ هف 04 الهادة تىص- 2 

  ، الجريدة1963 سبتهبر 11 الصادر في 339/63صادقت عميٍا الجزائر بهكجب الهرسـك الرئاسي رقـ 

http://www.univ-djelfa.dz/


صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

37 
 

أها الجٍة القضائية هف يرتكب ٌذي الجريهة سكاء كاىكا حكاها هسؤكليف أك أفرادا عادييف، 
ف اإلتفاقية أكدت عمى ضركرة تكفير قضاء يضهف إالهختصة بهعاقبة هرتكبي جرائـ اإلبادة، ؼ

. 1الهحاكهة ك العقاب
     ىالحع أف ٌذي االتفاقية قد استبعدت تهسؾ رئيس الدكلة بحصاىتً لإلفالت هف العقاب عىد 
ا أخطر الجرائـ الدكلية التي تشكل هساسا بالسمـ كاألهف  ارتكابً لجريهة اإلبادة الجهاعية، باعتباٌر

الدكلييف، إال أف ٌذا لف يتسىى إال بتكفير قضاء دكلي عادؿ كىزيً يضهف الهحاكهة ك يهىع 
 .إفالت هرتكبيٍا هف العقاب

 :1968 لعامتفاقية عدم تلادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية إ- 2
تسرؼ أحكاـ ٌذي اإلتفاقية في حالة ارتكاب : "ىًأ في هادتٍا الثاىية عمى  ٌذي االتفاقية     ىصت

ؼ جريهة هف الجرائـ الهذككرة في الهادة األكلى، عمى ههثمي سمطة الدكلة كعمى األفراد الذيف أ
يقكهكف بكصفٍـ فاعميف أصمييف أك شركاء هساٌهيف في ارتكاب أؼ جريهة هف تمؾ الجرائـ أك 

بتحريض البير تحريضا هباشرا عمى ارتكابٍا، أك الذيف يجبركف عمى ارتكابٍا بصرؼ الىظر عف 
كها ىصت ٌذي اإلتفاقية عمى ، "درجة التىفيذ ك عمى ههثمي سمطة الدكلة الذيف يسهحكف بارتكابٍا

أف تتخذ الدكؿ األطراؼ جهيع التدابير الالزهة لتسميـ هرتكبي ٌذي الجرائـ طبقا ألحكاـ القاىكف 
 . 2 لها يتىاسب هع هضهكف اإلتفاقيةاالدكلي، كها عميٍا أف تكيف تشريعاتٍا كفق

     حيث تشير ٌذي اإلتفاقية إلى إهكاىية تطبيق أحكاهٍا بصكرة غير هباشرة عمى رئيس الدكلة، 
باعتباري أحد ههثمي سمطة الدكلة، إذا ارتكب جريهة هف الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة 
 .األكلى هف ذات اإلتفاقية، سكاءا كاف فاعال أصميا أك شريكا أك سهح بارتكاب تمؾ الجريهة

 
يعاقب هرتكبك االبادة الجهاعية أك أؼ هف :"عمى ها يمي 1966 سبتهبر 14 الصادرة بتاريخ 66الرسهية عدد =

". هسؤكليف دستكريا أك هسؤكليف حككهييف أك أفراد األفعاؿ األخرػ الهذككرة في الهادة الثالثة سكاء حكاها
، دار الىٍضة العربية، جهٍكرية هصر "الهبادغ كاالصكؿ"القاىكف الدكلي العاـ عمي خميل اسهاعيل الحديثي، -1

 .175، ص2010العربية، 
ىصيرة بف عكدية، الجٍكد الدكلية لتكريس الهسؤكلية الجىائية الدكلية بيف الىجاحات ك اإلحباطات، هذكرة  -2

. 30  ص الى28، هف ص2011-2010، -1-هقدهة هاجستير، كمية الحقكؽ، جاهعة الجزائر 
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 :1973لعام  جريمة التمييز العنصري قمعتفاقية  إ-3
 تقع الهسؤكلية الجىائية الدكلية،: "ىًأ عمى األكلىفقرة اؿفي الهادة الثالثة ٌذي اإلتفاقية ىصت     

 باعتبار رئيس 1...".أيا كاف الدافع عمى األفراد كأعضاء الهىظهات كالهؤسسات كههثمي الدكلة 
الدكلة الههثل األكؿ لدكلتً، فإف الهسؤكلية الجىائية الدكلية تقع عمى عاتقً في حاؿ أف شكمت 

 .أفعالً خرقا ألحكاـ القاىكف الدكلي

 لعام أمنها مدونة الجرائم المخمة بسمم اإلنسانية وبمشروع لجنة اللانون الدولي الخاص  -4
1996: 

لتزاهات البرض هىٍا ٌك إلىٍا خرؽ أهىٍا أ     يهكف تعريف الجريهة الهخمة بسمـ االىساىية ك
ؼ الهصالح التي تعبر عف احتياجات اإلىساف أ ،ٌـ الهصالح األساسية لإلىساىيةأحهاية 

تهاهاتً األساسية كالتي يتكقف عميٍا حفع الجىس البشرؼ  كحهاية حقكؽ اإلىساف األساسية، ، كٌا
ا ك حيث ، 2خيرا صكف البيئة البشرية كحفظٍاأكالحفاظ عمى حق الشعكب في تقرير هصيٌر

عهمػػٍا بػػشأف  أهىٍا هدكىة الجرائـ الهخمة بسمـ اإلىساىية كباسػػتأىفت لجىة القاىكف الدكلي الخاص 
 بعػد أف ىظػرت في الهكضػكع ألكؿ هػرة في عػاـ ،هدكىػػة الجػػرائـ الهخمػػة بػػسمـ اإلىػػساىية كأهىػػٍا

 الفاصػػمة  في الفترة1991عاـ لجهعيػة العاهػة في دكرتٍا الثالثػػة كاألربعػػيف ا، عهػال بطمػب 1972
هشركع هدكىػة الجػرائـ الهخمػة ؿ ية اعتهدت المجىة في قراءة أكؿحيث 1954 ك 1949بػػيف عػػاهي

  .3(الصفة الرسهية كالهسؤكلية) 13بػسمـ اإلىػساىية كأهىػٍا، الذؼ يىص في الهادة 
     
 

      
 التي دخمت 1973راجع ىص الهادة األكلى هف اتفاقية قهع جريهة التهييز العىصرؼ كالهعاقبة عميٍا لسىة - 1

 جاىفي 02 الصادر في 1-82، صادقت عميٍا الجزائر بهكجب الهرسـك رقـ 18/07/1978حيز الىفاذ في 
 .1982 جاىفي 05 الصادرة في 01، الجريدة الرسهية عدد 1982

، دار الثقافة، األردف، "حقكؽ االىساف "الكتاب الثالث عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القاىكف الدكلي العاـ- 2
. 246، ص2011، الطبعة الرابعة

: 1996 هف هشركع لجىة القاىكف الدكلي الخاص بهدكىة الجرائـ ضد االىساىية ك أهىٍا لسىة 13 الهادة تىص- 3
 ال يعفى هرتكب جريهة هخمة بسمـ االىساىية ك أهىٍا هف هسؤكليتً الجىائية لصفتً الرسهية، ك خاصة لككىً قد "

 ".رئيس دكلة أك حككهةباسـ تصرؼ 
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الصفة الرسهية  "(7)فيها بعد لُيصبح هشركع الهادة  (13)ك غػير هكػاف هػشركع الهػادة 
. 1"كالهسؤكلية

 : لحصانة رئيس الدولةالمصادر الوطنية: ثانيا
     تهىح الدساتير كالقكاىيف الكطىية بعض األشخاص حصاىات يحددٌا القاىكف كفقا العتبارات 

هعيىة، كرئيس الدكلة ك أعضاء الحككهة كىكاب البرلهاف كأعضاء السمؾ الدبمكهاسي، فٍؤالء 
يككىكف بهىأػ عف كل هساءلة عمى الرغـ هف تكفر الصفة االجراهية لها يأتكىً هف أفعاؿ، كالعمة 
ـ هظاٌر السيادة التي  في ذلؾ أف ٌؤالء يهثمكف سيادة الدكلة، كتحصيىٍـ هف العقاب يعد هف ٌأ

ساسا لمحصاىات كاإلهتيازات الدبمكهاسية أ تعد التشريعات الكطىية ، حيث2تحرص عميٍا كل دكلة
ا ىصكص تحدد فيٍا الحصاىات يفضـتقـك بت بعض الدكؿ ها جعل  تشريعاتٍا الكطىية ك دساتيٌر

. 3كاإلهتيازات
عطي الهثل إلطالؽ الحصاىة      كفي ٌذا السياؽ ىجد أف الىظاـ األساسي لمكياف الصٍيكىي ؼ

:  فيً فقد جاء
هر ذؼ صمة بكظائفً ك أك خاصة تتعمق بأية هحكهة عادية أهاـ أال يحاكـ رئيس الدكلة  -1

 .صالحياتً، بحيث تككف حصاىتً هطمقة
. ؼ شٍادة تتعمق بحهمة رئيس الدكلةأدالء بإليحق لرئيس الدكلة اإلهتىاع عف ا -2
 .4تبقى حصاىة رئيس الدكلة سارية الهفعكؿ بعد اىتٍاء هدة الرئاسة -3

 
 هف هشركع الجرائـ الهخمة بسمـ لجىة القاىكف الدكلي الخاص بهدكىة االىساىية ك أهىٍا لسىة 07 الهادة  تىص-1

الصفة الرسهية لمفرد الذؼ يرتكب جريهة هخمة بسمـ االىساىية ك أهىٍا، حتى ك لك تصرؼ : " السابق الذكر1996
  ".بكصفً رئيس دكلة أك حككهة، ال تعفيً هف هسؤكليتً الجىائية أك تخفف عقكبتً

 عبد العزيز دمحم الصبير، الضهاىات الدستكرية لمهكاطىيف بيف الشريعة كالقاىكف، الهركز القكهي لالصدارات -2
 .146، ص2015، الطبعة االكلى،  العربيةهصرجهٍكرية القاىكىية، 

 دكتكراي، كمية الحقكؽ، جاهعة ابي رسالةرحيهة لدغش، سيادة الدكلة كحقٍا في هباشرة التهثيل الدبمكهاسي،  -3
. 170، ص 2014_2013  الجزائر،بكر بمقايد، تمهساف،

:  االطالع تاريخ http://www.Aljezeera.net : الهكقع ٌيثـ هىاع، الحصاىة ك الجرائـ الجسيهة،- 4
07/10/2016  ،20:08 . 
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ؿ أحكاهٍػا الدسػتكرية الهتعمقػة بالحػصاىة حرصػا عمػى تكافػق ؼعػد بت فرىػسافي حيف قاهت    
صبحت أكحاليا  ،1بهكجب ىظاـ ركها األساسي لمهحكهة الجىائية الدكليةالتزاهاتٍا تشريعٍا هع 
هكاىٍا رفع دعكػ قضائية ضد رئيس الدكلة عف الجرائـ الهتعمقة إ بفرىسيةالسمطات اؿ

 54استىادًا لىص الهادة  ،2باإلختصاص التكهيمي لمهحكهة الجىائية الدكلية هع القضاء الكطىي
عمى طمب رئيس الجهٍكرية أك الكزير األكؿ أك  لمهجمس الدستكرؼ بىاء : "3هف الدستكر الفرىسي

رئيس أؼ هف الجهعيػة الكطىيػة أك هجمس الشيكخ إذا ها كجد اتفاقا دكليًا يتضهف شركطًا هخالفة 
". لمدسػتكر أف يقػكـ بإجراء تعديل لمدستكر قبل التصديق عمى الهعاٌدة

 إلػى الهجمػس الدستكرؼ بطمب إجراء هراجعة شاهمة لجهيع  الفرىسي تقدـ الرئيس     لٍذا
 جاىفي 22 الصادر في 98-408ىصكص ىظاـ ركها األساسي، ككجد الهجمس في قراري رقـ 

كدت عميً هحكهة الىقض أ ٌذا ها ، أف بعػضًا هىٍػا يتعارض كىصكص الدستكر الفرىسي1999
 بشأف استكهاؿ التعديل الدستكرؼ لىص الهادتيف 2001 أكتكبر ٌا الصادر فيالفرىسية في قرار

حدث أ الذؼ ،2007الذؼ دخل حيز الىفاذ في سىة الهتعمقتيف بىظاـ الهسؤكلية الجىائية  67،68
ثير حتى صدكر أضع حدا لىقاش ك خالؼ فقٍي  ك اىقالبا في هسؤكلية رئيس الدكلة في فرىسا ك

هاهٍا كالحكـ الهترتب أف طبيعة هسؤكلية الرئيس، كالجٍة التي يتقاضى أالتعديل بش
   
 
 هف ىظاـ ركها 27في قراري بشأف الهحكهة الجىائية الدكلية الى أف الهادة الفرىسي خمص الهجمس الدستكرؼ - 1

ها  هف الدستكر الفرىسي أ67األساسي هخالفة لىظاـ الهسؤكلية الجىائية الهحدد ك الهىصكص عميً في الهادة 
 هف الدستكر الفرىسي  ىصت عمى تهتع أعضاء البرلهاف بالحصاىة فيها يتعمق بها يبدكف أثىاء 26/1الهادة 

ا  أىٍـ هف الدستكر الفرىسي  26/2ههارستٍـ لهٍاهٍـ هف أراء ك ها يقكهكف بً هف تصكيت، ككذا الهادة  ك هؤدٌا
ال يخضعكف لإلجراءات الجىائية أك االجراءات الهكجزة، عدا في حالة التمبس، ك ال يجكز القبض عميٍـ أك 

ككذا ىص الهادة "حرهاىٍـ هف حريتٍـ أك تقييدٌا عدا بترخيص هف هكتب البرفة البرلهاىية التي ٌـ أعضاء فيٍا
ا أف أعضاء الحككهة ال يحاكهكف عمى الجىايات ك الجىح التي يرتكبكىٍا اال 68/1  هف الدستكر الفرىسي ك هؤدٌا

أهاـ هحكهة العدؿ لمجهٍكرية، في حيف ىصت الفقرة الثاىية هف ىفس الهادة عمى تهتع رئيس الجهٍكرية بالحصاىة 
 الهؤرخ 408-98القرار رقـ . عف األعهاؿ التي يقـك بٍا أثىاء ههارستً لهٍاهً، هاعدا في حالة الخياىة العظهى

. 1999 جاىفي 22
2
- GALLIE Martin, la poursuite de dirigeants en exercice devant une juridiction nationale pour des 

crimes internationaux:le cas de France, Revue Québécoise de droit internationale, France , 2005,p43. 
. 1958 اكتكبر 04الفرىسي الصادر في   هف الدستكر54راجع الهادة - 3
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دارية إك أهاـ سمطة قضائية أهكاىية استدعائً لإلدالء بشٍادتً إعمى ثبكت هسؤكليتً ك هدػ 
. 1فرىسية
 177فقد قضى في هادتً  2016الهعدؿ كالهتهـ سىة  1996ها الدستكر الجزائرؼ لسىة      أ

  ٌذا األهر يعكس خطكرة الفعل الهرتكب هها يجعل،بتشكيل هحكهة خاصة لهحاكهة رئيس الدكلة
ذ ال يتصكر إ  لمهحكهة الجىائية الدكلية، الجزائرؼ غير هطابق ألحكاـ الىظاـ االساسيدستكراؿ
  .2لةضيجاد حل لٍذي الهعإتفاقية ركها دكف إلى إهاـ الجزائر ضاف

ف بعض ؤك استثىاء لهف يتبك ٌيذف فالحصاىة الهكتسبة كفقا لمقاىكف الداخمي لمدكلةإ     
أف حاهمٍا ؿ  يهكفبهكجبٍاحيث أىً  ،ىها لمكظائف التي يشبمكىٍاإألشخاصٍـ ك   الهىاصب،اؿ

عهالٍـ بكل حرية ك بها ألقاىكف، ك ذلؾ لتهكيف ٌؤالء هف ههارسة ؿيتهتع بهيزة عدـ الخضكع 
ك لكىً يراعى في هىح ٌذي االهتيازات ك الحصاىات كالتهتع بٍا عدـ ، 3يحقق هصالح األهة

لدكلة الهضيفة، فالحصاىة تعىي عدـ اك تجاٌل عادات كتقاليد أاإلستخفاؼ بالقكاىيف الهحمية 
ٌذا ها  ،4الخضكع الختصاص الهحاكـ الهحمية كليس اإلعفاء هف اإللتزاـ بقكاىيف البمد الهضيف

 في يىٍاتضـك تبىي فكرة الحد هف هسؤكلية رئيس الدكلة إلى عديد هف دكؿ العالـ ؿاب دفع
 .5 هسؤكلية رئيس الدكلة عف األعهاؿ الخطرة كهحاكهتٍـ عميٍاتقريرتشريعاتٍا الدستكرية ك

     
عمي يكسف الشكرؼ، االتجاٌات الحديثة في تحديد هسؤكلية رئيس الدكلة في فرىسا، هجمة الككفة،  جاهعة - 1

. 21  ص الى18، هف ص 2009، 05 العدد ،، العراؽ لمعمـك القاىكىية كالسياسيةالككفة
 الصادر في 01 -16كالهتهـ بهكجب القاىكف  الهعدؿ 1996هف الدستكر الجزائرؼ لسىة  177 الهادة تىص -2

تؤسس هحكهة عميا لمدكلة، تختص :"عمى ها يمي 2016، سىة 14، الجريدة الرسهية رقـ 2016 هارس06
اؿ التي يهكف اف تكصف بالخياىة العظهى، كالكزير االكؿ عف الجىايات عبهحاكهة رئيس الجهٍكرية عف االؼ

 يحدد قاىكف عضكؼ تشكيمة الهحكهة العميا لمدكلة كتىظيهٍا .ٌا بهىاسبة تاديتٍها لهٍاهٍهاافكالجىح التي يرتكب
ا ككذلؾ االجراءات الهطبقة  ". كسيٌر

. 85سابق، ص اؿهرجع اؿعهاد دمحم رضا التهيهي، - 3
الحرية،  دار ، "القكاعد األساسية، الههارسة العهمية، الهشكالت الفعمية "عبد الفتاح شباىة، الدبمكهاسية- 4

. 47، ص2002، الطبعة األكلى،  العربيةهصرجهٍكرية 
، 2009، الطبعة األكلىرافع خضر صالح شبر، دراسات في هسؤكلية رئيس الدكلة، هطبعة البيىة، العراؽ، - 5

. 17ص 
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ا بيف القاىكف الدكلي  كعميً كبىاء عمى ها تقدـ ىجد أف لرئيس الدكلة حصاىة تعددت هصادٌر
كاألعراؼ الدكلية كبيف القكاىيف الكطىية الهحمية، إال أف غياب إتفاقية دكلية تىظـ هسألة تهتع 

رؤساء الدكؿ بالحصاىات كاالهتيازات جعمت الكضع يشكبً المبس كالبهكض، هها دفع بالدكؿ إلى 
المجكء لقكاىيىٍا الهحمية كتشريعاتٍا الداخمية لتىظيـ ٌذي الهسالة بها يتالئـ كخصكصيات كل دكلة، 
لكف في إطار اإللتزاـ بالقكاعد كالقكاىيف الدكلية ككذا الهجهاالت كهبدأ الهعاهمة بالهثل، كعميً فيها 

تكهف آثار تهتع الرؤساء كالهسؤكليف السياسييف بٍذي الحصاىة كهاٌك ىطاقٍا ٌل ٌك هحدد أـ 
ذا ها سىحاكؿ تبياىً هف خالؿ الفرع الهكالي؟هطمق   . ٌك

 :ثار الحصانة اللضائية لرئيس الدولةآ: الفرع الثاني
     يتهتع رئيس الدكلة بالحصاىات كاالهتيازات القضائية كالدبمكهاسية، هف لحظة تكليً هٍاـ 

ك عدـ هباشرتً فعميا لٍا، فقد يعجز الرئيس أعهمً بصكرة رسهية، ببض الىظر عف هباشرتً 
ك في حالة تكليً الهىصب أك آلخر عف ههارسة هٍاـ عهمً، لعدـ بمكغً سف الرشد ألسبب 
 ك يستهر تهتعً بٍذي الحصاىات هاداـ ،1ك لبير ذلؾ هف األسباب األخرػ أك لهرضً أبالكراثة 
ذا ها .طار ىطاؽ ك حدكد هعيىة  تترتب عىٍا هجهكعة هف اآلثارإس هىصبً، في أعمى ر  ٌك

 :سىتطرؽ إليً هف خالؿ الىقطتيف الهكاليتيف

 :رئيس الدولة حدود حصانة: أوّيالًال 
د الذؼ يحيط دزالة الترإالرغبة في  لىإ 2001 أكت     يشير هجهع القاىكف الدكلي في قراري في 

ك أبالههارسة الهعاصرة لمحرهة الشخصية ك حصاىة القضاء ك التىفيذ التي تهىح لرؤساء الدكؿ 
ك ؼ هعرفة ىطاقٍا الهكاىي ك الزهاىي ك الشخصيأهاـ سمطات الدكؿ األخرػ، أ اتالحككـ ، ٌك

 : ها سىتكلى تبياىً هف خالؿ ها يمي

:  الستفادة رئيس الدولة من الحصانةالنطاق المكاني  -1
 هىٍا يتهسككف بٍا ستفيديفف الـأ     تتهيز حصاىة الهسؤكؿ السياسي بحجيتٍا العالهية كذلؾ 

هّيز الذؼ  تّيد الفقً ٌذا األثر الهطمق لمىظاـ الجىائي الـأ حيثفي هكاجٍة قضاء جهيع الدكؿ، 
 
. 62سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، الدبمكهاسية في عالـ هتبير، - 1
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 أف رئيس الدكلة يتهتع  s. Sur و J. Cambacau بً الهسؤكؿ السياسي كقد أّكد الفقيٍافيتهتع
، بيىها الهبعكث الدبمكهاسي ال يتهتع بالحهاية إال كاف هكاف تكاجدٌها اؼأباإلهتيازات كالحصاىات 

ذا الىظاـ الهتهيز هستخمص هف أفي هكاجٍة قضاء الدكلة الهضيفة  ثىاء ههارسة كظائفً، ٌك
فمـ يعمق ٌؤالء  ،هكاف حتى كلك لـ يكجد فيًكل ف يحتـر في أالقاىكف الدكلي العرفي كيجب 

هية عمى هسألة كجكد رئيس الدكلة أك رئيس الحككهة أك كزير الخارجية في إقميـ  الفقٍاء أؼ ٌأ
 ىطاؽ ز لتخفيفؼاعتقد بإهكاىية التهيدكلة القضاء أك في أؼ هكاف آخر، إال أف بعض الفقٍاء 

 .الحصاىة عىدها  يكجد الهستفيد هىٍا في دكلة القضاء األجىبي
الحصاىة الهدىية ك اإلدارية      ٌذا ك إذا كاف األهر صحيحا فإىً يقتصر عمى بعض أكجً 

 هكرر هف قرار هجهع 06 الهادة لى ذلؾإأشارت قد دكف الحصاىة الجىائية التي تككف هطمقة، ك 
 لفترة هف الزهف كفقا  كىً ثبتألى إ ك تجدر اإلشارة 2006 أكت 26في  الصادر القاىكف الدكلي 

ف رئيس الدكلة ك رئيس الحككهة ك كزير الخارجية ال يهكىٍـ التذرع ألرأؼ بعض الفقٍاء، 
 .1ثىاء جكلتٍـ الخاصةأبالحصاىة 

:  الستفادة رئيس الدولة من الحصانةالنطاق الزماني- 2
شكاؿ اإلجراءات القضائية هف أؼ شكل هف ألى تجهيد كتعطيل إ     تؤدؼ الحصاىة القضائية 
ىً بهجرد زكاؿ الصفة الرسهية أ ٌذا ها يدؿ عمى ،لى غاية ىٍايتٍاإلحظة بداية الكظيفة الرئاسية 

ك يككف ، لرئيس الجهٍكرية يصبح هكاطىا عاديا ك تزكؿ الحهاية القاىكىية التي كاف يستفيد هىٍا
. 2بالتالي عرضة لجهيع اإلجراءات التي كاىت الكظيفة الرئاسية سببا في تعطيمٍا

عفاءات هاداـ رئيس الدكلة هكجكدا في البمد إحيث تستهر ٌذي اإلهتيازات هف حصاىات ك     
 عزؿك أ الزيارة خمع الهمؾ عف عرشً ٌذيدؼ اذا صإها أالهضيف كهتهتعا بصفتً الرسهية، 

لى البمد الهضيف بعد زكاؿ صفتً إك عاد أرئيس الجهٍكرية عف هىصبً لسبب هف األسباب، 
ف األهر يختمف كل االختالؼ فرؤساء  إك الجئا سياسيا، ؼأالرسهية، ك أصبح رئيس دكلة سابق 

 
. 106  ص الى92سكسف أحهد عزيزة، الهرجع السابق، هف ص - 1
. 41سابق، ص اؿهرجع اؿالياس صاـ ، - 2
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ذا كاف البمد الهضيف هازاؿ يعترؼ إ الدكؿ الهكجكدكف في الهىفى يظمكف يتهتعكف باهتيازاتٍـ 
ذا ها حصل بالفعل ،بشخصيتٍـ الرسهية ف جهيع أذ إ، 5194ثىاء الحرب العالهية الثاىية عاـأ ٌك

لى إها بالىسبة أ ،الرؤساء الهكجكديف في الهىفى في بريطاىيا كاىكا يتهتعكف بكاهل اهتيازاتٍـ
ذا ها  كدتً هحكهة أالهمكؾ كالرؤساء السابقيف فقد اتجً اجتٍاد الهحاكـ ىحك زكاؿ اهتيازاتٍـ، ٌك

 (فاركؽ )ذ رفضت هىح الحصاىة القضائية لهمؾ هصر السابق ، إ1957اإلستئىاؼ في باريس عاـ
لبسة كاف قد ألتسديد قيهة  (كريستياف ديكر )قاهتٍا عميً هحالت ألى الدعكػ التي إبالىسبة 

ا لمهمكة السابقة   .1قبل خمعً (ىاريهاف)اشترٌا

: الشخصي الستفادة الرئيس من الحصانةالنطاق - 3
 تشريعية      هف السٍل تحديد ىطاؽ الهستفديف هف حصاىة رئيس الدكلة عىدها تكجد ىصكص

 قسرتً كخدـأفراد أ حصاىة رئيس الدكلة البريطاىية تشهل هثال فهثال، أك قكاىيف هحمية في الدكلة
فقد  ـ كجكد تشريع يتعمق بتحديد الهستفيديف هف حصاىة رئيس الدكلة،دها في حاؿ ع، أالخاص

سرة ك حاشية رئيس الدكلة ال أفراد أف أىكر ذلؾ عمى اعتبار أراء الفقٍاء، فالبعض آفت تلاخ
ها ، أف الهعاهمة الهتهيزة الههىكحة لٍـ ٌي عمى سبيل الهجاهمة الدكليةأيهثمكف السمطة التىفيذية ك 

ؼ هبعكث أسرة كحاشية أ اعتهد هكقفا هخالفا باعترافً باإلهتيازات ألعضاء  فقدالبعض اآلخر
كدي أية حدكد ك ٌذا الرأؼ أىً يجب هىحٍا ألؼ شخص يخضع لمحاكـ دكف أدبمكهاسي ك تقديري 

 قرار اإلهتيازات ألسرةإذا كاف الكضع هستقرا في الهحيط الدكلي عمى إىً أ: "بقكلً" اكبىٍايـ"الفقيً 
 .رئيس الدكلة ذاتً، ك ٌك الههثل األصيل لدكلتًؿ ا ىائبيعتبرحاشية الهبعكث الدبمكهاسي الذؼ ك 

ـ لمتهتع  مٍـ ٌـ ك أسٌر      ك هىً يستهد الهبعكثيف الدبمكهاسيكف صفتٍـ التهثيمية التي تٌؤ
ف أسرة رئيس الدكلة الهمكية كحدٌا لٍا أكاعتهد بعض الفقٍاء هكقفا غاهضا يرػ  باإلهتيازات،

جاز الحصاىة ألسرة رئيس الدكلة أالحق في ٌذا الىظاـ الهتهيز، كلكف فريقا آخر هف الفقٍاء 
ف حصاىة زكجة الرئيس، أك زكج الرئيسة، هسألة تتعمق بالقاىكف الدستكرؼ أاألجىبية، هعتبرا 
. 2لمدكلة األجىبية

 
 .108 ص ك107سابق، صاؿهرجع اؿسهكحي فكؽ العادة، - 1
. 106سابق، ص اؿهرجع اؿسكسف أحهد عزيزة،  -2
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 :ثار حصانة رئيس الدولةآ: ثانيا
ثىاء ههارسة كظائفً الرسهية، عدـ جكاز أ     يترتب عمى الحهاية القاىكىية الهقررة لرئيس الدكلة 

كتزكؿ اإلستحالة  شكاؿ اإلجراءات القضائية اتجاًٌ طيمة ٌذي الهدة،أهباشرة أؼ شكل هف 
القاىكىية بهجرد تكقف رئيس الدكلة عف ههارسة كظائفً الرسهية ألىً بعد ذلؾ يصبح هكاطىا 

هاـ جٍات القضاء العادؼ، بالىسبة أعاديا، يككف هعرضا كبيري هف الهكاطىيف إلجراءات التقاضي 
، ك ٌذا ها سىتعرض إليً هف خالؿ لجهيع األعهاؿ التي تخرج عف ىطاؽ ههارسة الكظيفة

 :هجهكعة هف الىقاط

 : الرئاسية العهدةرئيس الدولة طيمة  ترةضد منع تحريك اإلجراءات اللضائية  -1
ف تحاكـ رئيس دكلة أىً ال يهكف ألؼ دكلة إطار الىظرية التقميدية لمقاىكف الدكلي ؼإ     في 

تهت بعض دساتير الدكؿ ذات لى الصعيد الكطىي عها أثىاء ههارسة هٍاهً، أجىبي أ فقد ٌا
 ،1لرئيس الدكلةاألىظهة الجهٍكرية بتحديد الىظاـ القاىكىي الذؼ تخضع لً األعهاؿ غير الرسهية 

كأكدت ٌذي الدساتير عمى تعميق ههارسة الدعكػ العهكهية كجهيع اإلجراءات القضائية األخرػ 
تهاـ غالبية دساتير الدكؿ بٍذا الجاىب الذؼ ، لكف ضدي طيمة فترة العٍدة الرئاسية رغـ عدـ ٌا

كد أف اإلجتٍاد القضائي أ إال ،يشكل عىصرا هف عىاصر الهركز الجزائي الدستكرؼ لرئيس الدكلة
عفاء رئيس الجهٍكرية هف اختصاص القضاء العادؼ بالىسبة لكل األعهاؿ غير الرسهية إف أعمى 

. يشكل تقميدا هستهرا

 :لى نهاية العهدة الرئاسيةإاإلجراءات اللضائية  تأجيل تحريك- 2
 طيمة هدة العٍدة فة ضد رئيس الدكلة    ال يهكف تحريؾ اإلجراءات القضائية الجزائية الهكؽ 

الرئاسية إال بعد اىتٍائٍا، كتىتٍي العٍدة الرئاسية لألسباب التي حددتٍا الدساتير الداخمية 
 ، اتجاي رئيس الدكلة بعد تكقفً عف هزاكلة كظيفتًلياف هباشرة ٌذي اإلجراءات فعأغير  الهختمفة،

ليً طيمة الفترة إقرار تكقف سرياف الدعكػ العهكهية بالىسبة لمجرائـ الهىسكبة إيتكقف عمى 
 .الرئاسية

 
رئيس : "عمى أف67/1 في ىص الهادة 1999 الهعدؿ سىة 1958في ٌذا السياؽ ىص الدستكر الفرىسي لعاـ  -1

 ق ، اال أف..."الجهٍكرية غير هسؤكؿ عف األعهاؿ الهرتكبة أثىاء ههارستً لكظائفً اال في حالة الخياىة العظهى 
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  :نهاية الصفة الرسمية شرط لمباشرة اإلجراءات اللضائية ضد رئيس الدولة- أ
لى ىٍاية الحهاية إ     تعتبر ىٍاية العٍدة الرئاسية ضهاىة دستكرية حقيقية تؤدؼ بالضركرة 

بعد ىٍاية الكظيفة الرسهية ، لكف الرئاسية التي كاف يستفيد هىٍا رئيس الدكلة أهاـ الهحاكـ العادية
  عىدهالى طبقة الهكاطىيف، ك تزكؿ الحهاية القضائية التي كاف يتهتع بٍا إيعكد رئيس الجهٍكرية 

لى جهيع إك يككف بذلؾ هعرض ،  هىصبً بالىسبة لألعهاؿ خارج الكظيفة الرسهيةيشبل كاف
لى إ بالىسبة  أهااإلجراءات القضائية الجزائية التي تـ تجهيد العهل بٍا طيمة فترة ههارسة كظائفً،

الجرائـ التي يككف قد ارتكبٍا قبل تكليً هىصب الرئاسة، ك تمؾ التي ارتكبٍا أثىاء فترة الرئاسة 
 فإىً يتحهل الهسؤكلية عىٍا كال يهكىً التذرع لكف بصفة شخصية ال صمة لٍا بكظائفً الرسهية

. 1بصفتً الرسهية التي زالت عىً
     إذف ٌذي الحصاىة ٌي عبارة عف حصاىة شخصية، ال يهكف اإلحتجاج بٍا إال في فترة 

 . 2ههارسة هٍاهًٍ كتىتٍي تمقائيا بىٍاية الكظيفة أؼ هىصب الرئاسة

 :وقف سريان تلادم الدعوى العمومية طيمة الفترة الرئاسية- ب   
 كسيمة قاىكىية هف أجل حفع الحقكؽ الهشركعة ك ،     يعتبر كقف سرياف تقادـ الدعكػ العهكهية

 جراءات الدعكػ العهكهية ضد رئيس الجهٍكرية بعد زكاؿ الصفةإهكاىية هباشرة إاإلبقاء عمى 
غالبية الدساتير لـ تتضهف الىص عمى كقف سرياف تقادـ الدعكػ العهكهية ، حيث أف الرسهية

 ك حتى عاـ 1957ىً ك عمى صعيد الدكلة الفرىسية ك هىذ عاـ أال إ ،3طيمة العٍدة الرئاسية
  . الفرىسي لـ تثر هػسؤكلية رئػيس الجهٍكريػة الخالؼ عمى صعيد القضاء1997
 اتٍـ بارتكاب أفعاؿ ىهاحيJack chirac  بشأف الرئيس جاؾ شػيراؾ 1997كأثير الىقاش عاـ     

ىصب  ا ك ، كاف عهدة لبمدية باريس يعاقػب عميٍا قاىكف العقكباتعىدها 1995قبل عاـ 
 
رئيس الجهٍكرية غير هسؤكؿ عف األعهاؿ التي : " عمى الىحك التالي2007 في سىة  ٌذي الهادة  تعديل تـ=

  ".67 ك 53/2يرتكبٍا بٍذي الصفة باستثىاء الحالتيف الهىصكص عميٍها في الهادتيف 
. 43  ص الى41الياس صاـ ، الهرجع السابق، هف ص- 1

2 
- CHRISTINE Marie, Droit international privé, Bréal éditions, 2

ème
 édition, France, 2014, p162 .

 

 ص  الهرجع السابق،عمي يكسف الشكرؼ، االتجاٌات الحديثة في تحديد هسؤكلية رئيس الدكلة في فرىسا،- 3
14. 
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الخالؼ عمى تحديد هػدػ عالقػة تمػؾ األفعػاؿ بههارسة كظيفة رئيس الجهٍكرية، فاىفصاؿ تمؾ 
ر إطا األفعاؿ عف الكظيفة الرئاسية كاف يعىي إهكاىية هثكؿ الرئيس أهاـ الهحكهة الجىائية في

العاـ، ك بالعكس أف عدـ قابمية تمؾ األفعاؿ لإلىفصاؿ عف ههارسة الكظيفة الرئاسية كاف  القاىكف 
 .1 الهساءلة تحت هظمة الحصاىة الرئاسيةهفالرئيس  هىعيعىي 

 إلى أف 2000 جاىفي11 بشأف ٌذي القضية في  فقد اىتٍت هحكهة استئىاؼ فرساؼ      أها
 ، حيثالرئيس ال يهكف اتٍاهً كهالحقتً لمحكـ عمى تصرفاتً ك ذلؾ لتهتعً بالحصاىة القضائية

 بعدـ اختصاص القضاء بالتحقيق كاتخاذ 2001 جكاف 29قضت هحكهة استئىاؼ باريس في 
اإلجراءات القضائية تجاي رئيس الدكلة بػسبب األعهاؿ الهرتكبة خارج الكظيفة دكف الىظر لكقت 

هقىعيف  ك لـ يكف ٌذاف الحكهاف ،الدكلة ك ها يتهتع بً هف حجية ارتكابٍا استىادًا لقرار هجمػس
 10 القرار الهؤرخ في بإصدارهحكهة الىقض، األهر الػذؼ أدػ إلػى تدخمٍا ؿ بالىسبة
ا2010أكتكبر  عػف ٌا فػصليهكف األفعاؿ الهرتكبة قبل بداية الكالية  إلى أف، حيث ذٌبت في قراٌر

ههارسػة الكظيفػة الرئاسية، ك هع ٌذا ك هف أجل حهاية الكظيفة الرئاسية يحتفع الرئيس بحق 
 ك بعد شػٍر هػف تػاريخ اىتٍاء، الحصاىة أهاـ الهحكهة القضائية العميا طيمة هدة كاليتً الرئاسية

أؼ أصػبح باإلهكاف إحالة الرئيس إلى القضاء ، 2007 هاؼ16 في" جاؾ شيراؾ"كالية الرئيس 
. 2لهقاضاتً عف األفعاؿ التي تشكل جىاية أك جىحة كفق قاىكف العقكبات الفرىسي

ك الجدير بالهالحظة أف حظر استدعاء الرئيس لتدكيف أقكالً أك لإلدالء بشٍادتً أهاـ الجٍات     
 الرئيس هف تمقاء قدكـالقضائية، حق هقرر لصالح الرئيس، هها يعىي أىً ال يكجد ها يهىػع هف 

بحكزتً هف كثائق كهستىدات ذات صمة  لتدكيف أقكالً أك لإلدالء بػشٍادتً أك تقػديـ هػا، ىفسً
 كلمهكازىة بيف حق الرئيس في الحصاىة ك الهحافظػة عمػى، بالهكضكع الذؼ يجرؼ التحقيق فيً

 ٌيبػة الرئاسػة كاستقاللٍا هف جاىب، ك حهاية حقكؽ البير أك باقي أطراؼ الىزاع هف جاىب آخر
فإف حصاىة الرئيس تكقف هدد التقادـ، كتبدأ ٌذي الهدد بالسرياف بعد هركر 

 
 حصاىة هسؤكلي  حكؿلجىة القاىكف الدكلي،الصادرة عف  ،لجهعية العاهة لألهـ الهتحدة ؿهذكرة االهاىة العاهة -1

 .95، الهرجع السابق، صالدكلة هف الكالية القضائية األجىبية
ك 15سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، االتجاٌات الحديثة في تفسير هسؤلية رئيس الدكلة في فرىسا،  -2

. 16ص
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 استقر عمى أىً في  الدكلي اإلجتٍاد القضائيفي حيف أف ،1هف تاريخ اىتٍاء كالية الرئيس شػٍر
ىً يهكف تطبيق إ هف األسباب، ؼببحالة غياب ىص قاىكىي صريح حكؿ كقف سرياف التقادـ لس

قاعدة كقف سرياف التقادـ، ك ذلؾ كمها كاف ٌىاؾ عائق قاىكىي أك فعمي يحكؿ دكف إهكاىية 
تطمب التي تحصاىة رئيس الجهٍكرية ؿههارسة الدعكػ العهكهية العهكهية كها ٌك الشأف بالىسبة 

. 2العٍدة الرئاسيةكاكهاؿ ههارسة عمى قدرة هىً اؿ
ك قد جاء في التقرير الذؼ أعدتً شعبة دراسات التشريع الهقارف لدائرة الشؤكف األكركبية في      

 لذلؾلى حهاية صاحبٍا، إلى حهاية الكظيفة ال إهجمس الشيكخ الفرىسي، أف الحصاىة تٍدؼ 
أفراد  الهعىي بٍا حتى يصبح هف الههكف هقاضاتً هع كل يجب أف تككف هطمقة طيمة هدة كالية

 ضييقت ٌذا فضال عف أف حهاية الكظيفة ،ال هؤقتاإيز بيىٍها ؼفال تـعمى حد السكاء الشعب 
 حهايتٍا ضد حاهمٍا في حالة ها اذا تخمف عف أداء كاجباتً في بعض الصكر أك الظركؼ أيضا

 األهر الذؼ يقتضي عزلً هبكرا ك قبل اىتٍاء هدة ،أيا كاىت بشكل ال يتفق هع هكاصمة كاليتً
. 3كاليتً

     إف الحصاىة التي يتهتع بٍا رؤساء الدكؿ ٌي هيزة قاىكىية هىحتٍا لٍـ االعراؼ كالعادات 
كالهجاهالت الدكلية، كأغفمٍا القاىكف الدكلي عف طريق عدـ تىظيهً لٍا، إال أف الكاقع الدكلي كها 
حدث إّباف الحربيف العالهيتيف األكلى كالثاىية، كهاتمتٍا هف أحداث في أراضي يكغسالفيا السابقة 
كركاىدا، فرض عميىا التساؤؿ عف كضع حصاىة ٌؤالء الحكاـ كالهسؤكليف أهاـ تمؾ الهحاكـ في 

 ظل غياب ٌذي اإلتفاقية كقياهٍـ بارتكاب جرائـ دكلية؟ 
 

 

 

ال  : "...  عمى أى2007ًالهعدؿ سىة  السابق ذكري 1958 لسىة  هف الدستكر الفرىسي67/2ىصت الهادة - 3
رئاسة أهاـ أؼ سمطة قضائية أك ادارية فرىسية ك ال يجكز أف يككف اؿيجكز استدعاؤي لسهاع شٍادتً خالؿ هدة 

هكضكعا لدعكػ أك عهل هف أعهاؿ التحقيق ك الهالحظة القضائية، ك تعمق كل هدد التقادـ ك السقكط، ك يتـ 
 ". ك االجراءات التي كاىت هكقكفة خالؿ الشٍر التالي الىتٍاء فترة ىيابتًػهباشرة الدعاك

. 43هرجع السابق، ص اؿلياس صاـ ، إ- 1
سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، اإلتجاٌات الحديثة في تحديد هسؤكلية رئيس الدكلة في فرىسا، - 2

14 .



صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

49 
 

 :واقع حصانة رئيس الدولة  ي ظل اللضاء الدولي الجنائي المؤقت: المبحث الثاني
 هطمع القرف العشريف أحداث كثيرة ك هٍهة أثرت تأثيرا بالبا في تطكر القاىكف الدكلي عرؼ    

الجىائي ك تكضيح الكثير هف هبادئً ك أحكاهً خاصة ها يتعمق هىٍا بفكرة القضاء الدكلي 
  ك لعل أبرز تمؾ األحداث اىدالع الحربيف العالهييف ، تأسيس الهحكهة الجىائية الدكلية كالجىائي

كاىت أحداث الحرب العالهية األكلى قد أعقبتٍا عدة هعاٌدات تطرقت في  إذا األكلى ك الثاىية، ك
لى ضركرة إفكرة القضاء الدكلي الجىائي كها تعالت الدعكات الصريحة إلى أجزاء أساسية هىٍا 

ـ ها تـإهثل ٌذا القضاء، ؼكجكد   قياـ أكؿ تطبيق ، عف أحداث الحرب العالهية الثاىيةخضف ٌأ
ٌذا األخير لـ يكف سٍل التطبيق ذلؾ  ،1 عهمي لفكرة القضاء الدكلي الجىائي في العصر الحديث

أىً بذلت عدة جٍكد فقٍية كدكلية كاف لٍا دكر ريادؼ في كضع المبىات األكلى لتكريس الهسؤكلية 
إال أف . الجىائية الشخصية لرئيس الدكلة، ليتجسد ذلؾ في الهحاكـ العسكرية الخاصة كالهؤقتة

اإلشكاؿ الهطركح ٌىا يكهف في هكاىة ككاقع الحصاىة التي يتهتع بٍا رئيس الدكلة في ظل 
القضاء الدكلي الجىائي أؼ الهحاكـ العسكرية الدكلية كالهحاكـ الخاصة الهؤقتة؟ ك ٌذا ها 

 :سىحاكؿ التعرض إليً هف خالؿ الهطمبيف الهكالييف

 :  المسؤولية الجنائية الشخصية لرئيس الدولة خالل الحرب العالمية االولى:المطمب األول
ا ك راح ضحيتٍا ها يقارب العشركف هميكف       بعد أف كضعت الحرب العالهية األكلى أكزاٌر

جراءات جديدة تحكؿ إيجاد قكاعد همزهة ك اتخاذ إلى ضركرة إشخص، شعر العالـ بحاجة هاسة 
دكف كقكع حرب عالهية أخرػ، ك كذلؾ بٍدؼ كضع حد لتصرفات األشخاص ك الدكؿ التي تٍدد 
السمـ ك األهف الدكلييف ك فرض الجزاء الجىائي بدال هف الجزاء الهدىي عمى هجرهي الحرب، فقد 

لى كجكد هحكهة في ىٍاية القرف التاسع عشر ك بدايات القرف إعرؼ الهجتهع الدكلي الحاجة 
ة ترؾ بعض األعهاؿ رثر تطكر الحس الجهاعي الدكلي بخطكإالعشريف ك جاء ذلؾ عمى 

ض عف ٌذي  خ، لذلؾ تـهرتكبيٍاالهرتكبة زهف الىزاعات الهسمحة دكف تجريـ ك هالحقة كهعاقبة 
 

 هصرجهٍكرية عصاـ عبد الفتاح هطر، الهحكهة الجىائية الدكلية هقدهات اىشائٍا، دار الجاهعة الجديدة ،  -1
. 20، ص 2010 ،العربية 
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شأف بىشاء هحكهة جىائية دكلية لٍا تطبيقات عدة، هىٍا ها جاء في هعاٌدة فرساؼ إالدعكات 
جىائية اؿهحكهة  اؿليةآهكاف الهجتهع الدكلي كهف خالؿ إلكف ٌل ب، 1تشكيل هحكهة جىائية دكلية 

لى تثبيت الهسؤكلية الجىائية الشخصية لرئيس الدكلة في هرحمة ها بعد الحرب إدكلية التكصل اؿ
  .العالهية األكلى؟ ٌذا ها سىحاكؿ اإلجابة عىً هف خالؿ الفرعيف الهكالييف 

من أجل ارساء قضاء دولي تكريسا لممسؤولية الجنائية المبذولة الجهود الدولية : الفرع األول
: الدولية

رساء هعالـ الهسؤكلية الجىائية الدكلية لألفراد خاصة إ   هٍد إلىشاء قضاء دكلي جىائي ك
كاخر القرف التاسع عشر تهثمت في تصريحات أالهسؤكليف هىٍـ، جٍكد فقٍية ك دكلية هىد 

لى عقد هحاكـ جىائية دكلية لمىظر في هخالفات قكاىيف ك أعراؼ الحرب، إكهؤتهرات، دعت 
.   2كهخالفات القاىكف الدكليّ 

:  الجهود السياسية إلرساء اللضاء الدولي الجنائي: أوال
قرار السالـ إالدعكات التي صرحت بٍا الدكؿ في تمؾ الفترة ألجل في      ك ٌي الجٍكد الهتهثمة 

ك الهؤتهرات ك اإلتفاقيات التي أبرهت لضهاف ٌذي الباية فبعد اىتٍاء الحرب العالهية األكلى ك 
ك اىتصار الحمفاء، ثار الرأؼ العاـ العالهي هطالبا بضركرة هعاقبة دكؿ الهحكر عالف ٌزيهة إ

ذا ها سىتىاكلً هف . 3هجرهي الحرب أهاـ هحكهة دكلية ك عكدة السالـ في الهجتهع الدكلي ٌك
: خالؿ ها يمي

: المجان واإلتفاقيات الدولية- 1
:  1919لجنة تلرير المسؤوليات لسنة - ا

ربع سىكات ك كشفت عف تطكر خطير في  أبعد أف دارت هعارؾ الحرب العالهية األكلى لهدة 
 

، ص 2003، الطبعة االكلىخميل حسيف، الجرائـ ك الهحاكـ في القاىكف الدكلي، دار الهىٍل المبىاىي، لبىاف،  -1
32 .

دمحم بف حسف الحارثي، االبعاد القاىكىية ك األهىية لعالقة الدكؿ العربية بالهحكهة الجىائية الدكلية، = بتصرؼ- 2 
. 35، ص 2013، الطبعة األكلى  السعكدية،هكتبة الهمؾ فٍد الكطىية لمىشر،

عبد الرزاؽ حيدر حهيد، تطكر القضاء الدكلي الجىائي هف الهحاكـ الهؤقتة الى الهحكهة الدكلية الجىائية  -3
    .77، ص 2008، الطبعة األكلى،  العربيةهصرجهٍكرية الدكلية، دار الكتب القاىكىية، 
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الكضع األهىي، حيث تعددت اإلعتداءات عمى قكاعد ك عادات الحرب فاستعهمت أسمحة الدهار 
ائف، كها  الشاهل الجهاعي كالبازات الساهة، كأخذ الكثير هف الرجاؿ ك الىساء غير الهحاربيف كٌر

 فألكؿ هرة تأخذ الحرب صفة ، الهحاربة في جهيع أفرادٌاالدكلةأصبحت الحرب شاهمة تهس 
العالهية، حيث اشتركت فيٍا أهـ هف جهيع أىحاء العالـ ك صار هف الصعب عمى دكلة ها أف 

 .دتمتـز الحيا
 ك ىظرا ألف قكاعد الهسؤكلية بدت أهاـ الرأؼ العاـ عاجزة ك غير كافية لهكاجٍة تمؾ     عميً

ضد هرتكبي تمؾ  فكرة الجزاء الجىائي تطبيقهكاىية إلى إ فقد بدأ البحث يتجً ،اإلىتٍاكات
ك بالتالي اإلىتٍاكات بصفة شخصية باعتبار أف الفرد هسؤكؿ أخالقيا عها يقـك بً هف أفعاؿ، 

عميً أف يبتعد في سمككً عف التصرفات التي ال تتطمبٍا الضركرة ك تتىافى هع القيـ االىساىية 
لى أف إضافة إختالؼ في الىظـ القاىكىية لدكؿ الحمفاء االعميا ك العدالة الدكلية، ك هع كجكد 

 كالعرفي طالها تطمب إعادة أسرػ الحرب بعد ىٍاية الىزاع، هها قاىكف الىزاعات الهسمحة اإلتفاقي
ك ها أثار خالفا قاىكىيا  حكؿ هشركعية هحاكهة أسرػ الحرب بعد تكقف العهميات العدائية، ٌك
.  اقرار الهسؤكلية الدكلية الجىائيةفياىعكس بالصعكبة 

شّكل الهؤتهر التهٍيدؼ لمسالـ الذؼ ، 1918 ىكفهبر 11 بعد أف عقدت الٍدىة في ٌذا ك      
 دكؿ هتحالفة ك 10 عضك تهثل 15هككىة هف اؿ بباريس لجىة السالـ 1919 جاىفي 25عقد في 

هٍهة تحديد الهسؤكليف عف شف حرب اإلعتداء ك الهسؤكليف عف ارتكاب  1قد أىيط بٍذي المجىة 
ا في ،جرائـ الحرب ك ذلؾ بعد شٍريف هف تشكيمٍا ك قد ، 2 1919 هارس 29 ك قد قدهت تقريٌر

:  أقساـأربعةجاء التقرير هقسها الى 
 .خاص بهسؤكلية هف قاهكا بالحرب  :اللسم األول
 .خاص باإلخالؿ بقكاىيف الحرب:  اللسم الثاني
. خاص بتحديد الهسؤكلية الفردية لرؤساء الدكؿ ك قادة جيكشٍا: اللسم الثالث

 
الطبعة  دمحم بدر الديف الشبل، الحهاية الدكلية الجىائية لحقكؽ االىساف ك حرياتً األساسية، دار الثقافة، االردف، -1

 .204، ص 2011، األكلى
 .77ص سابق،اؿهرجع اؿعبد الرزاؽ حيدر حهيد، - 2
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ىشاء هحكهة دكلية تتكلى الهحاكهة عف كافة صكر االخالؿ إركز عمى كجكب : اللسم الرابع
. 1بقكاعد القاىكف الدكلي االىساىي ك تكقيع الجزاء الهىاسب

ثارة حرب إ فقد قررت المجىة أف ،أها بخصكص طبيعة الهسؤكلية عف حرب اإلعتداء      
ال أىً ال يقع تحت طائمة العقاب، ك ذلؾ لعدـ كجكد إالعدالة   عهال يجافيااإلعتداء رغـ ككىً

لى الحرب ك يحدد العقكبات الكاجبة التكقيع عىد الهخالفة، ككل إقاىكف دكلي سابق يحـر المجكء 
ك سدا لٍذا الىقص فقد اقترحت عميً ها يهكف أف تخضع لً أفعاؿ اإلعتداء ٌك الجزاء األدبي 
 .2المجىة كضع جزاء جىائي عف تمؾ األفعاؿ في الهستقبل

 :1919عام لمعاهدة  رساي - ب
     بعد اىتٍاء الحرب العالهية األكلى كها خمفتً هف ضحايا ك اىتٍاكات فاضحة لمهعاٌدات 

يجاد قكاعد إلى إ شعر الهجتهع الدكلي بحاجة هاسة ،الدكلية ك األعراؼ هف قبل القكات األلهاىية
لى إعالهية أخرػ، لذلؾ تعالت األصكات التي تدعك حرب جراءات قاىكىية تحكؿ دكف كقكع إك 
لى إثر ذلؾ اتجً الهىتصركف في الحرب ، ك إىشاء هحكهة جىائية دكلية لهعاقبة هجرهي الحربإ
ثبات هخالفات قكاىيف ك أعراؼ الحرب ك هعاقبة هجرهي الحرب إىشاء لجاف تحقيق هٍهتٍا إ

ا ك كاف هف ٌذي المجاف، لجىة تحديد هسؤكليات هرتكبي الحرب  األلهاف عف الجرائـ التي ارتكبٌك
حيث طرحت فيٍا ألكؿ هرة فكرة  3 1919 لذلؾ جاءت هعاٌدة فرساؼ عاـ تٍـاأللهاف ك هعاقب

هبدأ التكاهل بيف بفكرة هساءلة رؤساء الدكؿ، كها أخذت ك هساءلة األفراد عمى الهستكػ الدكلي 
. 4القضاء الكطىي ك القضاء الدكلي

      
 
 
عبد هللا سميهاف سميهاف، الهقدهات األساسية في القاىكف الدكلي الجىائي، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، - 1

  .  34، ص1992الجزائر، 
   .205هرجع سابق، ص اؿبدر الديف الشبل، دمحم - 2
. 26هرجع سابق، ص اؿخميل حسيف، - 3
، الطبعة األكلىعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، دار الثقافة، عهاف، األردف، - 4

  .22 صك 21، ص 2008
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     حيث دعت القكػ الهتحالفة كالهىتصرة في أعقاب الحرب العالهية األكلى ك الهتهثمة في 
الكاليات الهتحدة األهريكية، الههمكة الهتحدة، فرىسا، إيطاليا، الياباف إلى عقد هؤتهر السالـ في 

هٍا هحاكهة قيصر 1919 جكاف 28باريس الذؼ اىتٍى في  ، كطرحت فيً عدة هكاضيع كاف ٌأ
لى الحمفاء لهحاكهتً عف إ تسميهًالهسؤكلية الجىائية الدكلية ك ق  ك تحهيل1(غميـك الثاىي)ألهاىيا

  .الهعاٌداتسية جريهة اإلعتداء عمى األخالؽ الدكلية ك قد
 دعت  ك،كقد اعتهدت الهحاكهة في قضائٍا عمى الهبادغ الّتي تحكـ السياسة الدكلية     ٌذا 

 ك لكف الظركؼ ،احتراـ اإللتزاهات الهعمىة رسهًيا ك التعٍدات األخالقية الدكليةعمى تأكيد اؿ إلى
السياسية أىذاؾ حالت دكف أف تمقى الهبادغ التي أقرتٍا ٌذي الهعاٌدة التطبيق الصحيح، ألف 

 فر إلى ٌكلىدا جريهة شف الحرب التي اتٍـ بٍا اهبراطكر ألهاىيا لـ تجر بشأىٍا هحاكهة، ألىً قد
 تكفي سىة إلى أف رفضت ٌذي األخيرة تسميهً حيث، 2 ٌا حصل عمى حق المجكء السياسّي فيك

1941 .
 :1920 لعام معاهدة سيفر- ج

ـّ التكقيع عمى هعاٌدة سيفر بيف الحمفاء ك الدكلة العثهاىية في  ، هف أجل 1920 أكت 10     ت
تسميـ االهبراطكرية العثهاىية األشخاص الهتٍهيف بارتكاب جرائـ االبادة الجهاعية التي ارتكبت 

لى إلى الهحكهة التي سيشكمٍا الحمفاء أك إضد األرهف ك اليكىاىيف خالؿ الحرب العالهية األكلى 
 ك التي عكضت 3 لعدـ التصديق عمى هعاٌدة سيفرعقدال أف ٌذي الهحكهة لـ تإعصبة األهـ، 

ك ٌذي الهعاٌدة لـ تشر ، 4 التي أبرهت بيف تركيا ك الحمفاء1923 جكيمية 24بهعاٌدة لكزاف في 
جراء الهحاكهات بل تضهىت همحقا غير هعمف يتضهف عفكا عاها عف الجرائـ التي إبىكدٌا الى 

     .ارتكبٍا األتراؾ أثىاء الحرب العالهية األكلى
 
 عاهر عمي سهير الدليهي، صالحية الهدعي العاـ القاىكىية لدػ الهحاكـ الجىائية الدكلية الهؤقتة كالدائهة -1
. 26، ص2013، األردف، ، دار غيداء"دراسة قاىكىية"
عبد الرزاؽ خكجة، ضهاىات الهحاكهة العادلة أهاـ الهحكهة الجىائية الدكلية، هذكرة هاجستير ، كمية الحقكؽ ك -2

. 13ص ك 12، ص2013- 2012العمـك السياسية، جاهعة الحاج لخضر باتىة، الجزائر، 
. 15 ص ك14سابق، صاؿهرجع  اؿعبد الرزاؽ خكجة، -3
      .21سابق، ص اؿهرجع اؿىصيرة بف عكدية، - 4



صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

54 
 

 :جهود عصبة األمم المتحدة- د
، عمى 1920 ديسهبر 10     ىّص عٍد العصبة الذؼ أصبحت ىصكصً سارية الهفعكؿ بتاريخ 

ىزاؿ إلى الطرؽ السمهية لحل ىزاعاتٍا ك إكجكب صياىة السالـ العالهي ك التزاـ الدكؿ بالمجكء 
ىشاء هحكهة جىائية دكلية هف إالعقاب عمى الدكؿ الهعتدية، ك هف خالؿ ٌذي الفترة أثير هكضكع 

ىشاء إ هف عٍد العصبة عمى أف يتكلى هجمس العصبة هشركع 14جديد، فقد ىصت الهادة 
هحكهة العدؿ الدكلية الدائهة ك عرضً عمى الدكؿ األعضاء، ك بهكجب ذلؾ تألفت لجىة 
، 4استشارية هف قبل هجمس العصبة تأخذ عمى عاتقٍا هٍهة تقديـ الهشركع لتأسيس الهحكهة

ال أف هجمس العصبة إكتختص بهعاقبة الجرائـ الهاسة بالىظاـ العاـ الدكلي ك قاىكف الشعكب، 
  . الدائهةةلعدؿ الدكليارأػ في ٌذا الهقترح أىً سابق ألكاىً، فقرر هىح اختصاص جىائي لهحكهة 

بعض الهؤسسات ك قاهة هحكهة دكلية لـ تتكقف، فقد أكدت إلى إك لكف الجٍكد التي تسعى      
عمى دراسة الهكضكع، كجٍكد الجهعية العاهة لمسجكف في فرىسا التي أخذت الجهعيات العمهية 

ك Luis Zeno عمى عاتقٍا هٍهة البحث في ٌذا الهجاؿ، فتقدـ كل هف األستاذ لكيس زيىك 
، ك ٌها هف أساتذة القاىكف الدكلي الجىائي ك في الكقت ىفسً أعضاء في Garouالعالهة جارك

هكاىية هحاكهة هجرهي الحرب، ك تكزعت الهىاقشة التي دارت إٌذي الجهعية، بتقارير تتضهف 
: تجاٌيفإلى إحكؿ هضاهيىٍا 

خضاع ٌؤالء الهجرهيف أهاـ الهحاكـ الكطىية لمدكؿ التي ارتكبت في إهكاىية إيرػ : األولاإلتجاه 
 .قميهٍا جريهة دكلية، ك ذلؾ بهكجب قاىكىٍا الجىائي الكطىي ك ٌك رأؼ األكثريةإ

 احتراـ هبدأ بضركرةالفكرة هف أساسٍا هتهسكيف  أىصار ٌذا اإلتجاي رفض: الثانياإلتجاه 
 .1الشرعية الجزائية

 
 
 
  
 
 .28سابق، ص اؿهرجع اؿخميل حسيف، - 1
. 96سابق، ص اؿهرجع اؿعبد الرزاؽ حيدر حهيد، - 2
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      :التصريحات الدولية :ثانيا
 :1942تصريح سان جيمس باالس لعام - 1

     صدر ٌذا التصريح عقب الهؤتهر الذؼ عقد في ساف جيهس باالس في لىدف بتاريخ 
 بحضكر هىدكبي تسع دكؿ أكركبية، كحضر ٌذا االجتهاع تسع دكؿ أخرػ بصفة 12/01/1942

هراقب، ٌذا كقد أصدر ٌؤالء الهجتهعكف ٌذا التصريح الذؼ ىددكا هف خاللً باألعهاؿ الكحشية 
التي ارتكبٍا األلهاف في الدكؿ الهحتمة التي فاقت كل تصكر، كلـ تهمٍا أية ضركرات عسكرية، 
كأكدكا أيضا عمى ضركرة تقديـ ٌؤالء الهجرهيف كالهسؤكليف أهاـ ٌيئة قضائية دكلية لهحاكهتٍـ 

 .عها اركتبكي هف جرائـ حرب كجرائـ ضد االىساىية، كجرائـ ضد السالـ
هية ٌذا الهؤتهر تبرز في ككىً أكد عمى فكرة الهسؤكلية الجىائية الفردية، كبعد       كعميً فاف ٌأ

 اقترحت بريطاىيا عمى الدكؿ الهكقعة عمى تصريح 03/10/1942هدة هف الزهف، كبالضبط في 
ساف جيهس باالس، تشكيل لجىة هٍهتٍا التحقيق في جرائـ الحرب كجهع التحريات عىٍا، سهيت 

، كقد تككىت ٌذي المجىة هف ههثمي (UNWCC)لجىة االهـ الهتحدة لجرائـ الحرب: ٌذي المجىة
 .1 25/10/1942 دكلة، باشرت عهمٍا في 17

    كلقد بارؾ ٌذا العهل االتحاد السكفياتي دكف أف يىضـ إليٍا ألىً اشترط لإلىضهاـ إلى عهل 
ٌذي المجىة أف تهثل فيٍا الست عشرة جهٍكرية التي يتككف هىٍا االتحاد السكفياتي األهر الذؼ 

لجهع الهعمكهات " لجىة الدكؿ غير العادية"عارضً الحمفاء، هها جعمً يشكل لجىة خاصة سهيت 
 .كالحقائق عف الجرائـ التي ارتكبٍا األلهاف

        لكف كرغـ اآلهاؿ الكبرػ التي عقدت عمى لجىة األهـ الهتحدة لجرائـ الحرب إال أىٍا 
ىشأت ضعيفة ألىٍا لـ تحض بالدعـ الكافي هف طرؼ دكؿ الحمفاء، فمـ تزكد بالقدر الكافي هف 

الهحققيف، كالهكظفيف كال بالدعـ الهالي الهىاسب لكي تؤدؼ عهمٍا عمى الكجً الهطمكب، 
 .2لخضكعٍا العتبارات سياسية أكثر هف خضكعٍا لهبدأ العدالة

 
بمقاسـ هخمط، هحاكهة هرتكبي جرائـ الحرب أهاـ الهحكهة الجىائية الدكلية، رسالة دكتكراي، كمية الحقكؽ  -1

. 174، ص2015-2014  الجزائر، بكر بمقايد تمهساف،أبيكالعمـك السياسية، جاهعة 
،  العربيةهصرجهٍكرية الهحكهة الجىائية الدكلية كاختصاصاتٍا، دار الجاهعة الجديدة،  يشكؼ، هعهر لىدة -2

 .52ص ،2010
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     كهع ذلؾ فقد استطاعت ٌذي المجىة بهساعدة حككهات الدكؿ الهعىية رغـ ظركؼ العهل 
 أف المجىة لـ SIR CECIL HURSTالهحيطة بٍا، كها صرح بذلؾ رئيسٍا سير سيسل ٌيرست 

 همفا، إحتكت 8178تستطع أف تؤدؼ العهل الهىكط بٍا عمى الكجً األكهل حيث تـ تجهيع 
 . شاٌد إثبات2256 هشتبً فيً ك9520 هتٍها ك240453أسهاء 

    لكف ٌذي الهعطيات لـ تستبل فيها بعد بالشكل الهطمكب كخاصة في هحاكـ الحمفاء 
(IMTEF)العسكرية، أك لجاف الشرؽ األقصى، أك الهحكهة العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى

1. 
هيتً في   :كأخيرا يهكف القكؿ أف تصريح ساف جيهس باالس تبرز ٌأ

 .أكد عمى فكرة الهسؤكلية الجىائية الفردية التي ذكرت في هعاٌدة فرساؼ-  أ
 .أكد عمى ضركرة اإلسراع في هحاكهة هجرهي الحرب األلهاف أهاـ ٌيئة قضائية دكلية- ب
فتح الهجاؿ أهاـ تصريحات أخرػ كمٍا تدعك إلى كجكب إىزاؿ العقاب بالهجرهيف األلهاف - ج
 .(الخ.......،31/08/1944، تصريح يسل 03/11/1945هؤتهر يالتا )
 .يعد إعالف ساف جيهس باالس خطكة أكلى في طريق اىشاء الهحكهة العسكرية في ىكرهبرغ- د

 :1943 لعام الحرب جرائم عن ولينؤالمس مالحلة بشأن موسكوتصريح   -2  
     بسبب استهرار األعهاؿ الكحشية التي ارتكبٍا األلهاف اجتهع كزراء خارجية الكاليات الهتحدة 

، كصدر في أعقاب ٌذا 30/10/1943األهريكية كاىجمترا كركسيا لمتىديد بٍذي االعهاؿ في 
ك كىستكف تشرشل  Roosevelt اإلجتهاع تصريح هكسكك الشٍير الذؼ كقعً كل هف ركزفمت

Winston churchillكستاليف Joseph Staline  ك تصريح رسهي صادر باسـ حككهات ، ٌك
 األلهاىية، كهها جاء فيً أىً يجب هحاكهة القادة األلهاف عف الدكؿ الثالث عف أعهاؿ القسكة

ا بأسرع كقت، كأىً يجب القبض عميٍـ كتسميهٍـ إلى الدكؿ التي ارتكبكا  الجرائـ التي ارتكبٌك
فيٍا جرائهٍـ لتتكلى هحاكهتٍـ أهاـ هحاكهٍا، فإذا تعذر حصر جرائهٍـ في ىظاؽ جبرافي هعيف 
فإىٍـ يحاكهكف أهاـ هحكهة خاصة يصدر بتشكيمٍا قرار هشترؾ هف الحمفاء هع التاكيد عمى فكرة 
 هحاكهة كبار هجرهي الحرب عمى أف يككف ذلؾ في كقت الحق، كلكف االتحاد السكفياتي تحفع 

 
. 26سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، - 1
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عمى الهبدأ األخير كتهسؾ بضركرة إجراء هحاكهة فكرية لكبار هجرهي الحرب األلهاف، كتصدت 
الهحكهة العسكرية السكفياتية لمىظر في هحاكهة عدد كبير هف الهجرهيف عرفت باسـ قضية 

خارككؼ، كأصدرت أحكاها غيابية عمى عدد كبير هىٍـ، بيىها أصدرت أربعة أحكاها حضكرية 
، كقد آثارت ٌذي األحكاـ 18/12/1943باإلعداـ هف بيىٍـ الحكـ باعداـ خائف ركسي كذلؾ في 

حفيظة القادة األلهاف فٍددكا بقتل الطياريف األهركييف كاإلىجميز الذيف قاهكا بقصف الهدف 
االلهاىية، كلٍذا السبب أجمت ٌذي الهحاكهات إلى ها بعد كقف القتاؿ تفاديا لحدكث أعهاؿ 

ذا ٌك ها أخذت بً دكؿ الحمفاء بعد قضية خارككؼ ، كفي ٌذا اإلطار يهكف أف 1اىتقاهية، ٌك
ـ ها جاء في ٌذا التصريح كها يمي  :ىحصر ٌأ

تضـ الفئة األكلى الهجرهيف الذيف ارتكبكا الجرائـ في بمد : هيز بيف ىكعيف هف هجرهي الحرب- أ
هعيف، فٍؤالء يتـ تسميهٍـ لسمطات تمؾ الدكلة لهحاكهتٍـ أهاـ هحاكهٍا العادية، أها الفئة الثاىية 

ؤالء تجرؼ هحاكهتٍـ اهاـ  فتشهل الهجرهيف الذيف تعذر تحديد الهكاف الجبرافي لجرائهٍـ، ٌك
 .هحكهة خاصة يتـ تشكيمٍا بقرار هشترؾ هف الحمفاء

 .استبعاد الىص عمى العفك العاـ الذؼ عادة ها يككف هف شركط الٍدىة- ب
 .2الىص عمى كجكب اعتقاؿ هرتكبي جرائـ الحرب كتسميهٍـ لمهحاكهة- ج

   كعميً فاىً ال يهكف إىكار الجٍكد الهبذكلة هف قبل الهجتهع الدكلي كهؤسساتً في البحث عف 
سبل قاىكىية إلرساء قضاء دكلي جىائي، يتكلى تكريس الهسؤكلية الجىائية لألفراد عاهة كلرؤساء 
الدكؿ بصفة خاصة، حاؿ ارتكابٍـ لجرائـ دكلية تهثل هساسا بالسمـ كاألهف الدكلييف، لكف السؤاؿ 
ل  الذؼ يطرح ىفسً في ٌذ الصدد ٌل تـ تطبيق ٌذي الهبادارات أك الجٍكد عمى أرض الكاقع؟ ٌك
كاف لٍا صدػ في الحد هف حصاىة الرؤساء أهاـ الهحاكـ التي أىشات خصيصا لهحاكهة كبار 

     هجرهي الحرب العالهية األكلى؟
 
 

ـ الجرائـ الدكلية، الهحاكـ الجىائية الدكلية"عمي عبد القادر القٍكجي، القاىكف الجىائي الدكلي- 1   هىشكرات ،"ٌا
. 193ص ك192، ص2001، الطبعة األكلىالحمبي الحقكقية، لبىاف، 

. 27سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير،  -2



صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

58 
 

غداة الحرب العالمية  لرؤساء الدول التطبيلات العممية لفكرة المسؤولية الجنائية: الفرع الثاني
 :األولى

 التي ،باف الحرب العالهية األكلىإىشاء قضاء دكلي جىائي إ     تحدد اىشباؿ الهجتهع الدكلي ب
جراءات لردع الجىاة إ فكاىت الرغبة كبيرة في اتخاذ ،راح ضحيتٍا عشرات الهالييف هف األشخاص

 تعد حيث ،ك الحيمكلة دكف كقكع حرب عالهية أخرػ هف شأىٍا تٍديد السمـ كاألهف الدكلييف
الهحاكهات التي جرت في أعقاب الحرب العالهية األكلى أكؿ تطبيق لفكرة القضاء الدكلي 

فقد تـ ،  الذؼ يٍدؼ الى هعاقبة هف يثبت تكرطً في اىتٍاؾ قكاىيف ك أعراؼ الحرب،الجىائي
ف في ىٍاية ؼاإلعداد لٍذي الهحاكهات هف خالؿ لجىة التحقيق الدكلية التي أىشأٌا الحمفاء الهىتصر

حيث ، 1919الحرب العالهية األكلى، ك ذلؾ هف خالؿ هؤتهر السالـ التهٍيدّؼ في باريس عاـ 
 استسالـ ألهاىيا ك هعاٌدة السالـ التي تـ حكؿالتفاكض هف قبل ههثمي الحمفاء   خاللًتـ هف

براـ هعاٌدة فرساؼ التي تضهىت هحاكهة إك قد اتفق الحمفاء عمى ٌذا ،  عميٍاهالء شركطٍاإ
ك ٌذا ها سىحاكؿ التعرض إليً هف خالؿ . لتميٍا هحكهة ليبزج 1"غميـك الثاىي"قيصر ألهاىيا 
 :الىقاط التالية

 :1919لعام Guillame ll   غميوم الثاني كمة قيصر ألمانياامح: أوال
عف السمطة ك " غميـك الثاىي"     بعد اىٍزاـ ألهاىيا في الحرب العالهية األكلى، تىازؿ االهبراطكر 

 28 بالتكقيع عمى هعاٌدة فرساؼ كذلؾ في 2لى ٌكلىدا، فقاهت الدكؿ الهتحالفة الرئيسيةإفّر ٌاربا 
 عمى هسؤكلية االهبراطكر ككبار القادة 230 الى 226، ك ىصت في الهكاد هف 1919جكاف 

األلهاف عف جرائـ الحرب ك جريهة تٍديد السالـ ك الجرائـ ضد االىساىية التي ارتكبت ضد 
ىشاء هحكهة خاصة لهحاكهة الهتٍـ هع هىحً إ قررت ٌذي الهعاٌدة ، حيثهكاطىي الدكؿ الحميفة

كافة الضهاىات لهزاكلة حق الدفاع ك تككف ٌذي الهحكهة هتكّكىة هف خهسة قضاة يعيف كل هىٍـ 
   ك فرىسا ك بريطاىيا العظهى ك الكاليات الهتحدة األهريكية،هف قبل دكلتً ك ٌي عمى التكالي

 
 

. 20سابق، ص اؿهرجع اؿعصاـ الفتاح هطر، -1
. الكاليات الهتحدة األهريكية، بريطاىيا، فرىسا، ايطاليا، الياباف: الدكؿ الهتحالفة الرئيسية ٌي -2
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عمى " غميكـ الثَّاىي"ك تستىد الهحكهة عىد فصمٍا لمجريهة الهىسكبة لمهتٍـ  يطاليا ك الياباف إ
حتراـ اإللتزاهات الهعمىة رسهيا ك التعٍدات إالهبادغ الساهية بيف األهـ ك اإلٌتهاـ بتأهيف كتأكيد 

ا هىاسبةالدكلية كا عطائٍا ك األخالؽ    .كافة الصالحيات لفرض العقكبة التي ترٌا
لى ضركرة تقديـ السمطات ع1 1919 لعاـ هف هعاٌدة فرساؼ 227ىصت الهادة     ٌذا ك

غميـك  " االلهاىيالهتحالفة ك الهىظهة لٍا طمبا الى حككهة ٌكلىدا هف أجل تسميهٍا االهبراطكر
 1919 هاؼ 20فقد قدـ الكفد األلهاىي في هؤتهر السالـ هذكرة بتاريخ ، هف أجل هحاكهتً" الثاىي

ٌي هحكهة استثىائية ٌذي الهحكهة  استىادا الى أف 2 هف الهعاٌدة228اعترض فيٍا عمى الهادة 
هكمفة بتطبيق قكاىيف استثىائية بأثر رجعي، لكف الكفكد الحميفة لـ تأخذ بٍذا االعتراض كتـ التكقيع 

لـ تتـ لرفض ٌكلىدا تسميـ " غميـك الثاىي" بيد أف هحاكهة االهبراطكر ،عمى هعاٌدة فرساؼ
ا هحاكهة استثىائيةأاإلهبراطكر بحجة   ك ،ف الهحاكهة هخالفة لهبادغ القاىكف الٍكلىدؼ باعتباٌر

ك هعاٌدة تسميـ الهجرهيف الهعقكدة ألتشريع الٍكلىدؼ ؿأىً ال تكجد لالهبراطكر أية هسؤكلية طبقا 
. 3التسميـبطالبة الـبيف ٌكلىدا ك بعض الدكؿ 

 
 
 
أف الدكؿ الهتحالفة تعمف هسؤكلية االهبراطكر االلهاىي : "1919 هف هعاٌدة فرساؼ لسىة 27تىص الهادة - 1

غميـك الثاىي كاعتباري هتٍها بارتكاب جريهة عظهى ضد االخالؽ الدكلية كقدسية الهعاٌدات،عمى اف تؤلف 
ا بالبكاعث العميا لمسياسة الدكلية، ببية حهاية قدسية .....هحكهة خاصة لهحاكهتً كتٍتدؼ الهحكهة باصدار قراٌر

". االلتزاهات الهعمىة في العٍكد الدكلية كاالخالؽ الدكلية
تعترؼ الحككهة االلهاىية باف :" عمى ها يمي السابقة الذكر 1919 هف هعاٌدة فرساؼ لسىة 28تىص الهادة - 2

لمسمطات الهتحالفة ك الهىضهة اليٍا الحق بهحاكهة االشخاص الهتٍهيف بارتكابٍـ افعاال هخالفة لقكاىيف كعادات 
كال يعطل ٌذا . الحرب اهاـ هحاكهٍا العسكرية، كاخضاعٍـ  لمعقكبات الهىصكص عميٍا اال اذا ثبت اداىتٍـ

كاف عمى الحككهة االلهاىية . الىص اؼ اجراء اك هتابعة هتخذة اهاـ اؼ هحكهة الهاىية اك في اؼ بمد هف حمفائٍا
هة اليٍا اك الية دكلة هىٍا بىاء عمى طمبٍا كل االشخاص الذيف تعيىٍـ لٍا ضاف تسمـ لمسمطات الهتحالفة كالهف

باالسـ اك الرتبة، بالكظيفة اك الخدهة التي كاىكا هكمفيف بٍا هف قبل السمطات االلهاىية الهتٍهيف بفعل هخالف 
 " لقكاىيف كعادات الحرب

ا في حهاية حقكؽ االىساف، دار ٌكهة لمطباعة كالىشر كالتكزيع، - 3 باية سكاكىي،  العدالة الجىائية الدكلية كدكٌر
. 46، ص 2014الجزئر، 
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 :1923عام لمحاكمة ليبرج : ثانيا  
 هعاٌدة فرساؼ في األلهاىيةالهىعقدة في فيهار  قرار دستكر الهحكهة العميا التأسيسيةإ     عىد 

، ك 1919 جكلية 27قرار دستكر الجهٍكرية األلهاىية في إاهت بعد ذلؾ ب، ؽ1919 جكاف 23
ككف أهاـ ؼ أف شريطةعىدٌا أعمىت صراحة عف هحاكهة الهتٍهيف األلهاف عها اقترفكي هف جرائـ 

أىشأت بهكجبً الهحكهة العميا ، 1919 ديسهبر 18الهحاكـ األلهاىية، لذلؾ أصدرت قاىكىا بتاريخ 
ك   لمىظر في جرائـ الحرب التي ارتكبٍا األلهاف داخل ألهاىيا ك خارجٍا،األلهاىية في هديىة ليبرج

ف ؼالذك هحاكهتٍـ ضركرة  اعداد قائهة بهف ترػ 1920 جاىفي 20طمبت هف قكات الحمفاء في 
 .1قبمكا بسمطة القضاء األلهاىي

 عمى إىشاء هحكهة جىائية دكلية 1919 هف هعاٌدة فرساؼ لسىة 227    حيث ىصت الهادة 
، فىصتا عمى هحاكهة 229 ك228خاصة بهحاكهة قيصر ألهاىيا غميـك الثاىي، أها الهادتيف 

ضباط الجيش األلهاف الهتٍهيف باىتٍاؾ قكاىيف كأعراؼ الحرب أهاـ الهحاكـ العسكرية لدكؿ 
  السابقتي الذكر شكل الهؤتهركف لجىة ضهت في 229 ك228الحمفاء، كا عهاال لىص الهادتيف 

الكاليات الهتحدة )عضكيتٍا ههثميف اثىيف عف كل دكلة هف الدكؿ الخهس العظهى آىذاؾ 
أطمقكا عميٍا لجىة تحديد هسؤكلية  (الياباف- إيطاليا-فرىسا- اإلهبراطكرية البريطاىية- األهريكية

 .هبتدئي الحرب كتىفيذ العقكبات
     كحددت هٍاـ المجىة بالتحقيق في الجرائـ الهرتكبة أثىاء الحرب كتحديد هسؤكلية هرتكبيٍا، 

ال عاـ إ أف هحاكهات ليبزج لـ تبدأحيث  ،2ككل هف خالف قكاىيىٍا كأعرافٍا هف أجل هحاكهتٍـ
ثىاء الحرب العالهية األكلى أف المجىة الهكمفة بالتحقيق في الجرائـ الهرتكبة أ، بالرغـ هف 1923
ىها يدؿ عمى عدـ الجدية في هالحقة إف دؿ ذلؾ عمى شيء ؼإ ك1919عهالٍا عاـ أ هفاىتٍت 

. 3عرافٍا ٌذا عمى الصعيد الزهىيأهرتكبي جرائـ الحرب كهىتٍكي قكاىيىٍا ك
 
 

هختار خياطي، دكر القضاء الجىائي الدكلي في حهاية حقكؽ االىساف، هذكرة هاجستير،  كمية الحقكؽ كالعمـك - 1
. 61، ص 2011السياسية، جاهعة تيزؼ كزك، الجزائر، 

عمي يكسف الشكرؼ، الخصائص الهشتركة لمهحاكـ الجىائية الدكلية الهؤقتة، هجمة الهختار لمعمـك االىساىية، - 2
 .05، ص 2006 ،03العدد ، ليبياجاهعة عهر الهختار، كمية الحقكؽ، 

. 25سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، - 3
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 جاىفي 25ها عمى الصعيد الشخصي فقد أرسمت الحككهة األلهاىية خطابات لمحمفاء بتاريخ    أ
 186عداد قائهة بهف ترػ هحاكهتٍـ، كتقدـ الحمفاء في ٌذا اإلطار بأسهاء إ تطمب هىٍـ 1920

ـ هجرهي حرب، ككررت طمب اإلبعاد هرة أخرػ  شخصا يرػ الحمفاء كجكب هحاكهتٍـ باعتباٌر
رساؿ قائهة أخرػ إرفضتً لمهرة الثاىية، ك عقب الرفض الثاىي قاـ الحمفاء بك الذؼ لى ألهاىيا إ

 شخصا يجب هحاكهتٍـ هع تحفع هؤداي حق الحمفاء في تطبيق ىصكص 45أللهاىيا تتضهف 
  .1لـ تحترهٍا ألهاىيا في هحاكهتٍا لٍؤالء الهجرهيف كالتي هعاٌدة فرساؼ 

ربها كقف كراء ٌذا التراجع في تحقيق العدالة الدكلية، السعي ىحك لهمهة جراح الهاضي  ك      
لهاىيا أكطي صفحاتٍا، كفتح صفحة جديدة في تاريخ العالقات الدكلية بيف الحمفاء هف جٍة كبيف 

ف عصبة األهـ كاىت قد باشرت أكركبا ال سيها كأخرػ كسبيل إلرساء دعائـ السمـ في أهف جٍة 
عهالٍا فعال كاستطاعت تسكية العديد هف الخالفات التي كاىت فيها هضى تٍدد السمـ كاألهف أ

عمى هديىة فيمىا (البكلىدية-المتكاىية)  استطاعت بالطرؽ السمهية تسكية االزهة، حيثالدكلييف
vilan الىزاع  ك 1921 عمى حدكد سميزيا العميا عاـ(البكلىدؼ-األلهاىي)كتسكية الىزاع  1920عاـ

 الحمفاء كهف ، إال أف (اليكىاىي-البمبارؼ )الىزاع  كذا قميـ ليتيشتا كإعمى (ؼ ؼالبيرك –بيكـالككؿ)
 فاتٍـ فشل العصبة في تسكية العديد هف ،لى طي صفحة الهاضيإٌـ في الدعكة ءكقف كرا

يطاليا جزيرة ككرفك إ ىتيجة الحتالؿ 1923عاـ  (اليكىاىي-اإليطالي) الىزاعات كهف بيىٍا الىزاع
ف عدـ هحاكهة هجرهي أيضا أكفاتٍـ  يطاليا،إال بعد تكسط فرىسا كإكرفضٍا اإلىسحاب هىٍا 

ـ عمى ارتكاب هثل ٌذي اؿ  كربها جرائـالحرب العالهية األكلى كالصفح عىٍـ قد يعىي تشجيع غيٌر
ذا ها حصل فعال ، كبر هىٍاأ  Adolf Hitlerٌتمرأدكلف الثاىية حيىها لجا العالهية ثىاء الحرب أٌك
لقاء القىبمة إت الكاليات الهتحدة عمى أكحيىها تجر لى تطٍير الرايخ الثالث هف اليٍكد كالبجر،إ

. 2 في اليابافالذرية عمى ٌيركشيها كىاكازاكي
    كعميً تعتبر هحاكهات الحرب العالهية األكلى الهتهثمة في هحاكهة اإلهبراطكر األلهاىي 

 كهحكهة ليبزج الخاصة بهحاكهة ضباط الجيش االلهاف، أكؿ بادرة أهل في إىشاء " غميـك الثاىي"
 

، "الىظرية العاهة لمجريهة الدكلية، أحكاـ القاىكف الدكلي الجىائي"هىتصر سعد حهكدة، الهحكهة الجىائية الدكلية -1
. 43، ص 2006،  العربيةهصرجهٍكرية دار الجاهعة الجديدة، 

 .26سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، - 2
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القضاء الدكلي الجىائي، كخطكة فعالة في تكريس الهسؤكلية الجىائية لهرتكبي الجرائـ الدكلية 
الخطيرة هٍها كاف كضعٍـ في الدكلة دكف اإلعتداد بهكاىتٍـ الرسهية، إال أىً كها يعيب ٌذي 
 .الهحاكهات أىٍا لـ تشكل قضاء دكلي بالهعىى التاـ ألىٍا كاىت هؤقتة ك ال تتسـ بالحيادية

 : رئيس الدولةوالمؤقتة  ي تعميق حصانة العسكرية المحاكم الدولية   دور:المطمب الثاني
 تعذيب ك عتداءات صارخة ألبسط هبادغ اإلىساىية هف قتل كإشٍدت الحرب العالهية الثاىية      

 أدت كل ٌذي االىتٍاكات لحقكؽ اإلىساف كالدهار الٍائل لمههتمكات  ،تٍجير يعجز عىٍا الكصف
إلى إصرار كل الفقٍاء كرجاؿ السياسة عمى كجكب هحاكهة األفراد الهتٍهيف ك  كاإلبادة الجهاعية،

لذلؾ تعالت التصريحات ، 1 االجرائـ التي اقترفكيٌذي الهسؤكليف هٍها كاىت صفتٍـ في ارتكاب 
الكاليات )الهطالبة بهعاقبة الذيف تسببكا في إشعاؿ الحرب، فاجتهعت أربع دكؿ هف الحمفاء 

، ثـ تقدهت الحككهة األهريكية (الهتحدة األهريكية، االتحاد السكفياتي سابقا، فرىسا، بريطاىيا
بهذكرة رسهية بشأف تحديد الهسؤكلية الجىائية لكبار هجرهي الحرب ك صاغكا هيثاؽ الهحكهة 

 إعالىا الياباف في الحمفاء العاـ لقكات القائد أصدر بكتسداـ كتىفيذا لتصريح، 2العسكرية لىكرهبكرغ
  في الحرب هجرهي كبار طككيك لهحاكهة هحكهة إىشاء بشأف ، 1946جاىفي 19 في خاصا

ك ها عاشتً أقاليـ كل هف 3 بعد اىتٍاء الحرب الباردة ظركؼ الدكليةف اؿأ إال ،الشرؽ األقصى
 هتأثرة اىتفضت التي الجهاعة الدكلية يكغسالفيا السابقة ك كركاىدا هف هجازر زعزعت هشاعر

 جىائية دكلية هحكهة ككجكب إىشاء الحرب، هجرهي هحاكهة بضركرة األحداث، هطالبة بتمؾ
 كل هف هحكهتي األهف بإىشاء هجمس قاـ حيىها الكاقع أرض عمى تجسد ها ك ٌك لهحاكهتٍـ،
  .4ك ركاىدا يكغسالفيا

 

. 166، ص 2005عبد القادر البقيرات، العدالة الجىائية الدكلية، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، - 1
. 259، ص 2009حهد بشارة هكسى، الهسؤكلية الجىائية الدكلية لمفرد، دار ٌكهة، الجزائر، أ- 2
 (سابقا)ذلؾ الصراع العقائدؼ القائـ بيف الهعسكر الشرقي بزعاهة االتحاد السكفيتي : الحرب الباردة ٌي -3

. كالهعسكر البربي بزعاهة الكاليات الهتحدة االهريكية، تستعهل فيٍا جهيع الكسائل هاعدا السالح
. 29ص الهرجع السابق، هىى بكهعزة،  -4
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لكف اإلشكاؿ الهطركح ٌىا يكهف في هدػ هساٌهة ٌذي اآلليات القضائية أؼ الهحاكـ الدكلية في 
ك ٌذا ها سىحاكؿ االجابة عىً هف خالؿ الفرعييف  تعميق أك إعهاؿ حصاىة الحكاـ كالرؤساء؟

 :الهكالييف

 (: T.M.I)ودورها  ي تعميق حصانة رئيس الدولة المحاكم العسكرية الدولية : الفرع األول
     طككيك كهتيهح إلى تأسيس أدػ الذؼ، الدكؿ سيادةهبدأ دكلي اؿ      لقد غمب عمى الهجتهع

 الهذابح كحشية ردا عمى الهحاكـ ٌذي إىشاء  فكاف،الحرب العالهية الثاىية غداة هباشرة ك ىكرهبرغ
 جىكب دكؿ هف العديد احتالؿ ظل في الهرتكبة الياباىية لجرائـ اك أكركبا عمى طبت التي الىازية
 ك سقكط هىشكريا، في البيكلكجية ك التجارب "ىاىجيىغ"الحرب كاغتصاب  زهف خالؿ آسيا شرؽ 

ا األركاح في خسائر كبيرةهف  ٌاتك ها تكبد سىبافكرة  هف بد ال كاف  التيالجرائـ هف ك غيٌر
 عمى ةتبالهتر الكخيهة الىتائج لتبياف الحرب زهف في الهرتكبة األعهاؿ الكحشيةفيٍا عمى  كقكؼاؿ

اهً عف التّخمي عمى الدكلي الهجتهع لحهل الدكؿ بسيادة هتعمقة هفاٌيـ هتطرفة إتباع هىذ ك  ،أٌك
 يهكف ال الكراهة اإلىساىية احتراـ ك عدـ اإلستبداد بأف اإلعتقاد تبمكر تدريجي ك بشكل الحيف ذلؾ

، خصكصا إذا كاىت تمؾ الجرائـ ترتكب هف هسؤكليف 1عقاب دكف  هف ك تركٍها عىٍها السككت
لكف ها . حككهييف أك أشخاص ساهيف في الدكلة يهتمككف حصاىات تهىع عىٍـ العقاب كالهتابعة

هصير ٌذي الحصاىات أهاـ هحكهتي ىكرهبكرغ كطككيك ٌل سهحت لمرؤساء التذرع بٍا لالفالت 
 :هف العقاب؟ ٌذا سىتعرض لً اتباعا هف خالؿ الىقاط التالية

 (: T.M.N)  واختصاصتهامحكمة نورمبرغ تشكيل : أوال
     سهيت بهحاكهات ىكرهبكرغ، ألف الهحكهة تشكمت كعقدت جمساتٍا في هديىة ىكرهبكرغ  

رغـ تحديد الئحة الهحكهة " ٌتمر"األلهاىية، حيث يكجد هقر الحزب االشتراكي األلهاىي في عٍد 
. هديىة برليف هقرا لٍاؿ
 
 
 
 . 264، ص2015أىطكىيك كاسيزؼ، القاىكف الجىائي الدكلي، دار الهىشكرات الحقكقية، لبىاف، الطبعة الثالثة، - 1



صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

64 
 

 18  لمىظر في قضية أحيمت اليٍا في ،1945 ىكفهبر 30     بدأت هحاكهات ىكرهبكرغ في 
ف هتٍـ، ك سبع هىظهات بارتكاب إحدػ ؼ بهقتضى هذكرة اتٍاـ ضد أربعة ك عشر،1945أكتكبر 

 .1الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة السادسة هف الئحة ىكرهبكرغ

 :تشكيل محكمة نورمبورغ- 1
 تككف كتـ اإلتفاؽ عمى أف،  ىكرهبكرغلة طبيعة هحكهةأ طرحت عمى طاكلة الىقاش هس    لقد

 ذاف قألى إ ٌذا اضافة ،هاهٍاأذات طبيعة عسكرية ضهاىا لسرعة الفصل في القضايا الهطركحة 
الىكع هف الهحاكـ غير هقيد هف حيث اإلختصاص الهكاىي باألقاليـ التي كقعت فيٍا الجريهة، ك 

 هف قفأ)ىذاؾ آكزير العدؿ البريطاىي Simon  Saint" المكرد سيهكف "ٌذا ها عبر عىً صراحة 
بكاسطة هحكهة  ف يعاقبأف قكاىيف الحرب تسهح لمقائد الهحارب  أالهسمـ بً في القاىكف الدكلي،

يىها كاف هكاف أكل هف يثبت ارتكابً لعهل عدائي هخالف لقكاىيف الحرب ك عاداتٍا  عسكرية
 . (ارتكاب ٌذا العهل

هاـ الهحكهة ك أك بٍذا التشكيل تـ التكفيق بيف اعتبارات السرعة في حسـ الدعاكػ الهىظكرة       
ذا ها تحقق في الكاقع، فقد بدأت أعدـ اإلفالت هف الهثكؿ  هاهٍا بحجة عدـ االختصاص ٌك

                   . جمسة403 كخالؿ ٌذي الفترة القصيرة عقدت الهحكهة1946 اكت 34عهالٍا في أالهحكهة 
استهعت خاللٍا ألقكاؿ الهتٍهيف ك الشٍكد ك فحصت آالؼ الكثائق، ك في األكؿ هف اكتكبر 

 لمىطق بأحكاهٍا التي تراكحت بيف اؼخرػ في قصر العدؿ باليأ الهحكهة هرة تشكمت 1946
.     2ك الهؤقت ك البراءة السجف الهؤبد االعداـ ك

:  نورمبورغاختصاصات محكمة- 2
، حيث اعتبرت  1945     لقد أىشات هحكهة ىكرهبكرغ العسكرية الدكلية بهكجب إتفاقية لىدف لسىة 

ـ هعالهٍا  .ٌذي األخيرة بهثابة ىظاـ اساسي يحدد اختصاصاتٍا كٌأ
  
يت يكسف، االختصاص القضائي في تجريـ بعض االفعاؿ بيف الهجاؿ الهحفكظ لمدكؿ كالتكجً آصبريىة  -1

 ،  -تيزؼ كزك-الهعاصر ىحك العالهية، هذكرة هاجستير، كمية لحقكؽ ك العمـك السياسية، جاهعة هكلكد هعهرؼ 
    .34، صالجزائر، بدكف تاريخ

. 36  ص ك35سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، - 2
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 :اإلختصاص الشخصي- أ
     اختصت الهحكهة بهحاكهة األشخاص الطبيعييف هف كبار هجرهي الحرب هف دكؿ الهحكر، 

ف الصفة الرسهية لمهتٍهيف ال تؤثر عمى أعمى أساس أف جرائهٍـ غير هحددة بإقميـ هعيف، كها 
بحيث ال تعتبر عذرا هعفيا هف الهسؤكلية كال سببا هف أسباب تخفيف العقكبة،  هسؤكليتٍـ الجىائية،

داىة الهتٍـ حكهت عميً بعقكبة إ تهاـ الهحكهة، فإذا ثبتأكعقب اىتٍاء إجراءات الهحاكهة 
ا عادلة، كها يجكز لمهحكهة اف تحكـ باإلضافة أاإلعداـ  لى العقكبة األصمية، إك بأية عقكبة ترٌا

 طبقا لىص 1لهاىياأبحجز جهيع األهكاؿ التي بحكزة الهحككـ عميً كتسميهٍا لهجمس الرقابة عمى 
. 2 هف ىظاـ الهحكهة29الهادة 

:  اإلختصاص الموضوعي-ب
ختصاص الهحكهة الخاصة بىكرهبكرغ  ا3 1945 لسىة تفاقية لىدفإ     حددت الهادة السادسة هف 

ك أهحاكهة كبار هجرهي الحرب الذيف ارتكبكا لحساب دكؿ الهحكر، بصفتٍـ الشخصية : كاألتي 
دىاي، عمها اف األفعاؿ أؼ هف الجرائـ الهىصكص عميٍا أحدػ الهىظهات إعضاء في أبصفتٍـ 

ا  فعل هىٍا تككف جرائـ خاضعة الختصاص الهحكهة كتترتب عميٍا الهسؤكلية أؼ ك أاآلتي ذكٌر
ك أالجرائـ ضد السالـ،  حيث تتهثل الجرائـ التي تدخل في اختصاص الهحكهة .4الجىائية الفردية

حدػ الجرائـ إىً أضيفت جريهة الهؤاهرة عمى ارتكاب أجرائـ الحرب عمها  الجرائـ ضد االىساىية،
. الهذككرة

 
 
 
 

 .1945 باىشاء هحكهة ىكرهبكرغ لسىة هتعمقة هف اتفاقية لىدف اؿ29راجع ىص الهادة - 1

راكة، اختصاص الهحكهة الجىائية الدائهة، هذكرة هاجستير، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جاهعة  -2 رفيق بٌك
. 16 ص ك15، ص 2010-2009  الجزائر،هىتكرؼ، قسىطيىة،

. 1945 لسىة  السابقة الذكر باىشاء هحكهة ىكرهبكرغهتعمقةقية لىدف اؿاراجع ىص الهادة السادسة هف اتف- 3
هىشكرات الحمبي الحقكقية، لبىاف، ، "العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاالفراد"عمي جهيل حرب، ىظاـ الجزاء الدكلي-4

. 397 ، ص2010، الطبعة األكلى
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 (:T.M.T)واختصاصاتهامحكمة طوكيو  تشكيل : ثانيا
 سبتهبر 2     بعد اىتٍاء الحرب العالهية الثاىية كتكقيع الياباف عمى كثيقة استسالـ بتاريخ 

، أصدر القائد األعمى لقكات الحمفاء في الياباف الجىيراؿ األهريكي دككالس هاؾ 1945
، يقضي بتشكيل هحكهة 1946 جاىفي 19إعالىا خاصا بتاريخ   Douglas Mac Arthrأرثر

عسكرية دكلية لمشرؽ األقصى تختص بهحاكهة هجرهي الحرب الياباىييف عمى ها اقترفكي هف 
جرائـ أثىاء الحرب، هع العمـ أف ٌذا اإلعالف يستىد في غالبية أحكاهً إلى إتفاقية لىدف لعاـ 

كؿ ألحق بٍذا اإلعالف كعقدت الهحكهة أك تـ تحديد الىظاـ األساسي لمهحكهة بهيثاؽ  ،1 1945
 .جمساتٍا في هديىة طككيك

:  طوكيوتشكيل محكمة- 1
 عشرة هىٍا حاربت ،2حدػ عشرة دكلةإحد عشر قاضيا يهثمكف أ     تشكمت ٌذي الهحكهة هف 

كدكلة كاحدة فقط كاىت هف دكؿ الحياد ٌي الٍىد كتـ اختيار قضاة ٌذي الهحكهة هف قبل  الياباف
القائد األعمى لمسمطات الهتحالفة كلكف في حدكد قائهة األسهاء الهقدهة لً هف الدكؿ السالفة 

. الذكر
صدرت لجىة الشرؽ االقصى قرارا سياسيا بشاف القبض عمى ، أ1946فريل أكفي الثالث هف     

 كها خكلت ،الهتٍهيف كالهحاكهة ك تىفيذ العقكبات عمى هجرهي الحرب في الشرؽ االقصى
دارة تعهل تحت قيادتً إىشاء إهف الهادة السادسة هف قرار القائد األعمى لقكات التحالف  (ب)الفقرة

لمتحقيق في تقارير جرائـ الحرب كجهع كتحميل األدلة كاتخاذ الترتيبات الالزهة لمقبض عمى 
. 3ك جرائـ ضد االىساىيةأالهتٍهيف بارتكاب جرائـ الحرب 

ىٍا لـ تكف كليدة هعاٌدة دكلية كها في  أك أكؿ ها يالحع عمى تشكيل ٌذي الهحكهة،     
لى اعتبارات  يعكد إ السبب في ذلؾ  أف جاىب هف الفقًجعير ىكرهبكرغ، كؿالهحكهة العسكرية 

ف اإلتحاد السكفيتي قد دخل الحرب ضد الياباف التي ٌزهت بعد ٌذا الدخكؿ  أٌهٍا أسياسية هف 
 

. 107سابق، ص اؿهرجع اؿعبد الرزاؽ حيدر حهيد،  -1
الكاليات الهتحدة األهريكية، االتحاد السكفياتي، بريطاىيا، فرىسا، الصيف، أستراليا، كىدا، : ٌذي الدكؿ ٌي -2

 .ٌكلىدا، ىيكزلىدا، الفمبيف، الٍىد
. 38 ص ك37عمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، هرجع سابق، ص -3
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تي في الشرؽ اثار قمق الكاليات الهتحدة هف هطاهع اإلتحاد السكفيأ األهر الذؼ ،بأسابيع قميمة
 .1تي عمى ٌذي اإلجراءاتاؼ تأثير سكفيأاألقصى فضال عف رغبة الكاليات الهتحدة في هىع 

:  طوكيوختصاصات محكمةإ- 2

 الخاصة بإىشاء هحكهة طككيك أك كها تسهى هحكهة 1946حددت الئحة طككيك لسىة     
 :الشرؽ األقصى هجهكعة هف اإلختصاصات تضهىٍا ىظاهٍا االساسي تهثمت فيها يمي

:  اإلختصاص الموضوعي- أ
     بهكجب الهادة الخاهسة هف الئحة طككيك قسهت الجرائـ الداخمة  في اختصاص الهحكهة 

 :اقساـألى ثالثة إ
ك اعتداء أك شف حرب أاثارة  أك ك التحريضأ كيدخل ضهىٍا التدهير :الجرائـ ضد السالـ -1
ك أك االتفاقيات أك الهعاٌدات أك شف حرب هخافة لمقاىكف الدكلي أعالف إك دكف أعالف سابق إب

 .حد األفعاؿ الهذككرةأيقاع إك هؤاهرة بقصد أخطة عاهة  رسـ ك الهساٌهة في أالهكاثيق الدكلية 
ي ـ -2 . الفة قكاىيف ك عادات الحربخالجرائـ الهرتكبة ضد هعاٌدات الحرب، ٌك
ي القتل كاإلبادة ك :الجرائـ ضد االىساىية -3 ا هف األفعاؿ غير اإلسترقاؽ  ٌك كاإلبعاد كغيٌر

ضطٍادات الهبىية عمى اإلككذلؾ  ثىاء الحرب،أك أؼ شخص هدىي قبل أاإلىساىية الهرتكبة ضد 
ؼ جريهة هف الجرائـ الكاقعة في اختصاص أهتى كاىت في سبيل تىفيذ ، ك جىسيةأسباب سياسية أ

 كاىت تمؾ اإلضطٍادات هىافية لمتشريع الداخمي لمدكلة الهىفذأسكاء  ك ذات الصمة بٍا،أالهحكهة 
. 2ـ الأفيٍا الجريهة 

ك تىفيذ خطة أؿ الزعهاء ك الهىظهكف ك الهحرضكف ك الشركاء الهساٌهكف في تجٍيز أك يس     
ؼ أىفا عف جهيع األفعاؿ الهرتكبة هف  آحدػ الجرائـ الهذككرةإك هؤاهرة بقصد ارتكاب أعاهة 

ك حسب ىكع التٍـ  (ج-ب-ا)لى ثالثة فئات إك قسـ الهتٍهكف ، شخص تىفيذا لتمؾ الخطة
بالرغـ   (أ) هف كبار الهسؤكليف الياباىييف ضهف الفئة 28 الهتٍهيف بارتكابٍا، كقد كضع الجرائـك
 
    .15سابق، صاؿهرجع الخصائص الهشتركة لمهحاكـ الجىائية الدكلية، اؿعمي يكسف الشكرؼ،  -1
   .38سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير،  -2
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. 1ف التٍـ الهكجٍة لبعضٍـ لـ تكف تستكجب كضعٍـ ضهف ٌذي الفئة الهذككرةأ  هف 

:  اإلختصاص الشخصي-ب
تقاـ هحكهة عسكرية : "ىًأ عمى 1946 لسىة تفاقية الئحة طككيكإ     ىصت الهادة األكلى هف 

. 2"دكلية لمشرؽ األقصى لتكقيع جزاء عادؿ كسريع لهجرهي الحرب بالشرؽ األقصى
 1947 عاـ أكتكبر  12 ك1946 أفريل 26     حيث عقدت الهحكهة جمساتٍا في الهدة ها بيف 

ف جهيع الهتٍهيف ها عدا اثىيف أ كقد كجدت الهحكهة ،ك قدـ لمهحاكهة ثهاىية كعشركف هتٍها
 عف ليفكها أىٍا كجدت أف اثىي عشر هتٍها هسؤك هىٍـ هسؤكليف عف إشعاؿ حرب عدكاىية،
تـ اإلفراج عف الهتٍهيف كافة ، 1958ك بحمكؿ عاـ  ارتكاب جرائـ ضد قكاىيف ك عادات الحرب

يذكر أف   كحد هىٍـ هدة العقكبة كاهمة،أحيث لـ يقض  حكاـ بالسجف،أ صدرت ضدٌـ ذيفاؿ
، كبهكجب ٌذا 1945 ديسهبر 20 بتاريخ 10رقـ كاف قد أصدر القاىكف هجمس السيطرة أللهاىيا 

. 3جريت هحاكهات عمى عدد هف هجرهي الحرب اآلخريف هف الهحاكـ العسكرية الكطىيةأالقاىكف 
الخاصة  ،1945    ٌذا ك أىشات هحكهة ىكرهبكرغ العسكرية الدكلية بهكجب اتفاقية لىدف لسىة 

، كأشارت في أحكاهٍا إلى تشكيمة ٌذي الهحكهة هجرهي الحرب هف دكؿ الهحكربهحاكهة 
كاختصاصاتٍا، كها ٌك الشاف بالىسبة لهحكهة طككيك التي شكمت بهكجب الئحة طككيك لسىة 

، كتكلت هحاكهة هجرهي الحرب الياباىييف في الشرؽ األقصى، إال أف ها يهكف هالحظتً 1946
 . أف ٌاتيف الهحكهتيف لـ تككىا كليدتا هعاٌدة دكلية بل كاىتا ىتاجا لقرار سياسي

 

 

 

 

 
. 24سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، الخصائص الهشتركة لمهحاكـ الجىائية، - 1
. 175سابق، ص اؿهرجع اؿعبد القادر البقيرات، - 2
. 109سابق، ص اؿهرجع اؿحيدر حهيد،  عبد الرزاؽ- 3
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: حصانة رئيس الدولة  ي ظل محكمتي نورمبورغ وطوكيو: ثالثا
 السابعة ةهاداؿ ، ككذا1ىظاـ هحكهة طككيك الئحة لىدف الخاص ب الهادة السادسة هفىصت    
ف الصفة الرسهية لمهتٍـ أعمى ، 2ىشاء الهحكهة العسكرية لىكرهبكرغ بإ الخاصةتفاقية لىدف إ هف

ال تهىع هف قياـ الهسؤكلية الجىائية ضدي، كبالتالي ال يعتد  ك هسؤكال،أسكاء كاف رئيس دكلة 
ف الهحكهة تحاكـ األشخاص الطبيعييف كتحاكـ أهاـ الهحكهة كال بالحصاىات، كأبالصفة الرسهية 

. 3كذلؾ الهىظهات اإلجراهية التي تعهل لصالح دكؿ الهحكر كالحزب الىازؼ 
تهاها خاصأ     إال  تهت ٌا  عدـ االعتداد أ بهبداف الجهعية العاهة لهىظهة األهـ الهتحدة ٌا

 طمبت فيً هف 1947 ىكفهبر 21صدرت قرارا في أ ؼ،حكاـ ىكرهبرغأالذؼ كرد ضهف  بالحصاىة،
لجىة القاىكف الدكلي التابعة لٍا تقىيف هبادغ ىكرهبرغ كا عداد هشركع خاص بالجرائـ ضد السالـ ك 

ي7 ك فيها بعد تهت صياغة أحكاـ ىكرهبرغ ضهف ،هف البشريةأ :  هبادغ ٌك
.  اإلعتراؼ بهسؤكلية الفرد جىائيا عمى الصعيد الدكليأهبد .1
. كلية الجىائية عمى القاىكف الكطىيد سهك القاعدة اؿأهبد .2
.  هسؤكلية رئيس الدكلة ككبار هكظفي الحككهة عف الجرائـ الدكليةأهبد .3
 . هسؤكلية الضهير عمى كاجب الطاعة ألكاهر الرؤساءأهبد .4
.  الهحاكة العادلةأهبد .5

   
 ،الرسهي لمهّتٍنهركز ال ال:" عمى ها يمي1946 هف الىظاـ االساسي لهحكهة طككيك لسىة 06ىص الهادة ت -1 

ء اءإلعفيككف كافيا أو باهر هف حككهتً اك هف  رئيسً، يهكف الً ػصرف عهتػَال َاقع أو الهّتٍن ، في أي َقت
ٌذي الظرَف في عيو اإلعتبار ، كال يهكف اخذ هثل ؤليًجريهة هىسكبة الهسؤَلية عو أي الهتٍـ هف ٌذا 

 ."ذلؾ تقتضي العدالة أف الهحكهةة  ؤذا رأت ػلتخفيف العقَب
 : "عمى ها يمي السابق الذكر1945هحكهة ىكرهبكرغ لسىة إتفاقية  لىدف الهتعمقة بإىشاء  هف 07الهادة   تىص-2

هسؤكليف رسهييف كذريعة أَ ؿ اء الدَػرؤسسكاء اكاىك الهّتٍهَو يشبمً الذي الرسهي ال يجَز اعتبار الهىصب  
 "ف العقَبةػسؤَلية  أَ لتخفيػالههف إلعفائٍن  تصمح 

جهاؿ بمكؿ، الهسؤكلية الجىائية الدكلية لألفراد عف ارتكاب جرائـ االبادة ك الجرائـ ضد االىساىية في الههارسة - 3
. 255، ص2013 ، 02، العدد 08 السىة الرابعة، الهجمد  الجزائر،الدكلية، هجمة بجاية،
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:  تعييف كتحديد الجرائـ الدكليةأ هبد .6
الجرائـ ضد السالـ  - أ
 جرائـ الحرب - ب
 الجرائـ ضد االىساىية     - ج

 .1هبدأ تأثيـ اإلشتراؾ في الجرائـ الدكلية.7 
ي عدـ اإلعتداد ب،ساسيةأرساء ٌاتيف الهحكهتيف لقاعدة إىً كرغـ أالهالحع      صفة اؿ ٌك

ف أال إجرائـ دكلية، ؿ قرتكاباؼ هسؤكؿ عىد خرقً لقكاعد القاىكف الدكلي كأك أالرسهية لرئيس الدكلة 
تفسير ىصي الهادة السابعة هف الىظاـ األساسي لهحكهة ىكرهبكرغ كالهادة السادسة هف الىظاـ 
هية الصفة الرسهية لمهتٍهيف ال يككف بهعزؿ عف  األساسي لهحكهة طككيك الهتعمقتيف بعدـ ٌأ
رية الهككىة لً  ك ،اإلطار العاـ لٍها ككل العكاهل الخارجية الهحيطة بٍذا اإلطار كالعكاهل الجٌك

رؼ، يتهثل في ؿأكؿ عاـ  ةتفاؽ لىدف كاألىظهة الهمحقإف تكريس أ يهكف استخالصً كعاهل جٌك
تـ بعد ىٍاية الحرب، هها ال يسهح لىا بالتحدث عف الصفة الرسهية كال عف الحصاىة القضائية  بً

 ،الشخصية، فالحصاىة القضائية الكحيدة التي ال يهكف إثارتٍا تتعمق بالحصاىة القضائية الهادية
العاهل الثاىي الذؼ يهكف إدراجً في ىفس السياؽ يهكف استخالصً هف الهادة األكلى هف الىظاـ 

 لسىة كالهادة األكلى هف الىظاـ األساسي لهحكهة طككيك 1945 لسىة األساسي لهحكهة ىكرهبكرغ
. ىً تـ اإلشارة إلى أف الهحاكهات كاىت تخص فقط دكؿ الهحكرأ، حيث 1946

ك صفة رسهية تصدت لٍا األىظهة أف ٌىاؾ حصاىة هف ىكع هعيف أا فرضت     إذف حتى كلك اؼ
هسؤلية الهجرهيف الذيف ال يىتهكف )طار ضيقا ك هحدكدا إتتعدػ  القاىكىية لٍذي الهحاكـ، فٍي ال

هها يجعل هف فرضية هقاضاة  ف ٌؤالء الهجرهيف فقدكا صفتٍـ الرسهيةأكها ، (لٍذي الدكؿ
الزعيهيف األلهاىي ك اإليطالي ال جدكػ هىٍا لككىٍها فقدا الصفة الرسهية لرئيس الدكلة، ٌذا ها 

 ،1945 هف الىظاـ األساسي لهحكهة ىكرهبكرغ لسىة  الهادة السابعة أفلىإص ؿيجعمىا ىخ
هتٍهيف هف الىظاـ األساسي لهحكهة ىكرهبكرغ، ك الهادة للالهتعمقة بعدـ االعتداد بالصفة الرسهية 

ساسا  ألة عمى ضكء الهادة األكلى هف كال الىظاهيف، ال تشكالف أالسادسة الهتعمقة بىفس الهس
 

. 152 كص 151حهد عزيزة، الهرجع السابق، ص أسكسف - 1
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ف كقاف" اعتهدت هف طرؼ الهدافعيف عف كرة ك ىفس الف،قاىكىيا عاها في هكاجٍة الهجتهع الدكلي
. فيها يتعمق بالقاىكف الدكلي االىساىي ك حقكؽ االىساف" جىيف
، ؼ     ف فحص هبدأ الحصاىة القضائية بشكل هستفيض ليس ضركريا فيها يخص إك عمى العهـك

الهسؤكلية الدكلية الجىائية لرئيس الدكلة، عمى ضكء الهيكاىزهيف القاىكىييف، فالهقارىة بيف قاعدتيف 
 ،ثار قاىكىية هختمفة تؤدؼ حتها الى ىتيجة غير هىطقيةآقاىكىيتيف تختمفاف في الطبيعة ك ترتباف 

فالقاعدة القاىكىية التي تحكـ الهسؤكلية الدكلية الجىائية، كفقا لىصي ىكرهبكرغ ك طككيك كالقاعدة 
      ".تكازؼ القكاعد"التي تحكـ الحصاىة القضائية الجىائية لرئيس الدكلة ال تتفقاف ك هبدأ 

لى ذلؾ ك لك بشكل هقتضب ضركرؼ هف حيث هحاكلة فٍـ األسباب ك إف التطرؽ أغير       
األٌداؼ هف ٌذي الهحاكهات في فترة زهىية هف تاريخ القاىكف الدكلي، حيث كاف ٌذا األخير غير 

ف الهجتهع الدكلي في هكاجٍة بعض أك تبيف أ تعكس خيرة ٌذي األ،ال لتبييرات بسيطةإهستعد 
رية ك التي تعد   ك ٌذا ال ،ساس كجكدي ك يفضل العدالة عمى حساب القاىكف أالهصالح الجٌك

ىً يراعي ها إف يطبق ٌذا األخير بشكل صاـر ك جاهد، ؼأيعىي تجاٌل القاىكف لكف بدال هف 
. يسهى بركح القاىكف بشكل كبير

لى الىتيجة التالية فيها يتعمق بهبادغ ىكرهبرغ إ     ك بىاء عمى كل ها تقدـ، يهكىىا الكصكؿ 
تفاؽ لىدف ك إف هحاكلة هحررؼ إساس قاىكىي لمهسؤكلية الدكلية الجىائية لرئيس الدكلة، ؼأؾ

ف اىطكت عمى إحداث تجديدات قاىكىية لحل بعض الهشاكل، ك إك أاألىظهة الهمحقة بً اإلتياف 
ساسا قاىكىيا لهساءلة رئيس الدكلة أشكل تف أالهزايا، غير هكقفة ككىٍا ال تسهح لٍذي الىصكص ب

. 1جىائيا ك دكليا

 :تلييم محكمتي نورمبورغ وطوكيو: رابعا
 : محكمتي نورمبورغ وطوكيويجابياتإ-1
كؿ تطبيق عهمي فعمي ألفكار الىظرية القائمة بالهسؤكلية أتعتبر هحاكهات ىكرهبرغ ك طككيك - أ

حدثت بذلؾ ثكرة في القاىكف الدكلي الجىائي بالقياس عمى األفكار السائدة قبل أالدكلية الجىائية، ك 

 
1

         .60، ص2006،  حسينة بلخيري ، المسؤولية الجنائية لرئيس الذولة، دار الهذى، الجزائر-
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  الذؼ أدلىحؼصرالت عف طريق ٌذا الىجاح عف الهحاكهات، ك لقد عبر قضاة هحكهة ىكرهبكرغ 
، ك عمق "هحاكهات ىكرهبكرغ حدث يستحق التهجيد:"فأ Devabresالقاضي الفرىسي دكفابربً 

". كبر خطكة في ىجاح االىساىية أ: "ىٍاأ  بLawrence  لكراىسعميٍا القاضي البريطاىي
خذ العبرة هف هحاكهات الحرب العالهية األكلى التي فشمت أك لعل ٌذا الىجاح يكهف في     

 ةبعدت دكؿتزالة ٌذا العائق، فاسإبسبب هشاكل التسميـ، لذلؾ حرصت الدكؿ الهتحالفة عمى 
لهاىيا الهككف هف الدكؿ الهتحالفة ذاتٍا هها يضع حد أحمت هحمٍا هجمس الرقابة عمى ألهاىيا، ك أ

 .لهاىيا تسميـ هجرهيٍاألهشكل رفض 
ثارة إىجحت الدكؿ بعد ٌذي الهحاكهات ك ألكؿ هرة في التاريخ في عقاب الهسؤكليف عف - ب

 قريب هظٍر هف هظاٌر تلى كؽ إالتي كاىت تعتبر  (الجريهة ضد السالـ)الحرب العدكاىية 
 .السيادة

كؿ ىص قاىكىي دكلي يعرؼ الجرائـ ضد السالـ، جرائـ الحرب ك أالئحة ىكرهبكرغ  تعتبر- ج
 .1الجرائـ ضد اإلىساىية تعريفا دقيقا بهقتضى ىص قاىكىي 

 هسائمة األشخاص أؼ تطبيق هبدأكرست الهحاكهات هبدأ الهسؤكلية الدكلية الجىائية الفردية، - د
الجرائـ ضد السالـ، جرائـ الحرب، )ساس الجرائـ الهكصكفة دكليا أك هعاقبتٍـ دكليا ك عمى 

ال إال جريهة ك ال جزاء : ، ك ٌذا يعىي تطبيق القاعدة الشرعية الجزائية(الجرائـ ضد االىساىية
. 2بىص

   ىعتقد أف لهحكهة ىكرهبكرغ  كطككيك العديد هف اإليجابيات تهثمت أساسا في ككىٍا حاكلت 
تكريس الهسؤكلية الجىائية لرؤساء الدكؿ، ببض الىظر عف ككىٍـ تابعيف لدكؿ الحمفاء أك دكؿ 
الهحكر، األهر الذؼ شكل سابقة تستحق الثىاء كالتقدير رغـ السمبيات كاإلىتقادات التي تعرضت 

 . لٍا
 
 
 
 .39سابق، ص اؿهرجع اؿايت يكسف ،  صبريىة - 1
 .402سابق، صاؿهرجع اؿعمى جهيل حرب،  -2
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 : محكمتي نورمبورغ وطوكيوسمبيات- 2
هٍاىعدد     لقد كاجٍت هحكهتي ىكرهبكرغ ك طككيك عدة اىتقادات  :  كها يمي ٌأ

 :سمبيات محكمة نورمبورغ- أ
ىٍا هحاكهات غمب عميٍا الطابع العسكرؼ ك السياسي، اذ سهيت بالهحكهة العسكرية الدكلية أ- 1

. ليٍاإ الهشار 1945 أكت 08تفاقية لىدف في إبهكجب 
ىٍا قضاء الهىتصر لمهٍزكـ، أىٍا هحكهة شكمت هف قبل الطرؼ الهىتصر في الحرب، أؼ أ- 2

. فٍي لـ تكف هحكهة قاىكىية حيادية تتهتع باإلستقاللية الهطمكبة لتحقيق العدالة بل كاىت اىتقاهية
ف هبدأ شرعية العقكبات يعتبر هف الهبادغ األساسية ذلؾ أهشكمة شرعية الجرائـ ك العقكبات، - 3

رية التي يقكـ عميٍا الىظاـ الجىائي الداخمي،  بقاعدة ال جريهة كال أكيتمخص ٌذا الهبد ك الجٌك
ٌـ الضهاىات األساسية لحهاية حقكؽ ك حريات أال بىص، ك تعتبر ٌذي القاعدة هف إعقكبة 

ثىاء أاألفراد، ك الجرائـ التي ىصت عميٍا الئحة ىكرهبكرغ تعتبر الئحة لمجرائـ التي ارتكبت 
ثر أٌهٍا عدـ التطبيق بأ الشرعية ك أٌدار لمىتائج التي تترتب عمى هبدإالحرب، ك في ذلؾ 

 .رجعي
ف الدكؿ فقط ٌي الهخاطبة أاسىد ٌذا اإلىتقاد عمى حيث هسؤكلية األفراد عف الجرائـ الدكلية، - 4
ؼ الدكؿ كحدٌا تتحهل الهسؤكلية الدكلية أىٍا إحكاـ القاىكف الدكلي كليس األفراد، ك بالتالي ؼأب

 .1عف الجرائـ الدكلية
ك إ- 5 هر أف هيثاؽ الهحكهة ىص عمى عدـ جكاز رد القضاة كهخاصهتٍـ هف قبل الهتٍهيف، ٌك

 ٌذا األهر يخل بهبادغ العدالة، أف عمي يكسف الشكرؼ دكتكر يخل بهبادغ العدالة الدكلية كيرػ اؿ
يضا، فالهحكهة أهرا هقصكدا بذاتً كهتكقعا أ ف بصكرة صريحة كاأف الىص عمى ٌذا الهبدأك

تشكمت هف قضاة يىتهكف بجىسياتٍـ لمدكؿ الهىتصرة دكف الهٍزكهة كدكؿ الحياد، األهر الذؼ كاف 
. 2حكاهٍاأصابع الشؾ كالريبة لمهحكهة كأيكجً 

 

 

 هجزرتا هخيـ جىيف كالبمدة "ٌاىي عادؿ احهد عكاد، الهسؤكلية الجىائية الشخصية لهرتكبي جرائـ الحرب -1
. 75 ص ك74، ص2007، هذكرة هاجستير، جاهعة الىجاح الكطىية، فمسطيف، "القديهة في ىابمس ىهكذجا

 .34سابق، صاؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي في عالـ هتبير، -2
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 تتضهفعدـ احتراهٍا لمهبادغ التقميدية التي يقكـ عميٍا القاىكف الدكلي الجىائي، كككىٍا ال - 6
 .1قضاة يىتهكف الى الدكؿ الهحايدة

كبر أالذؼ يتعيف عمى الهحكهة تطبيقً هف أؼ القاىكف  كاىت هشكمة القاىكف الكاجب التطبيق -7
 :الهشاكل التي كاجٍت تمؾ التجربة لسببيف

كهة كبار هجرهي الحرب األلهاف ك ٌؤالء اىشات لكي تقـك بهحأف الهحكهة أ :األولالسبب 
. ىً تـ استبعاد ٌذا القاىكف أيخضعكف لمقاىكف األلهاىي باعتباري قاىكىٍـ الشخصي، غير 

فعاؿ ألى كبار هجرهي الحرب األلهاف ٌي القياـ بارتكاب إف التٍـ الهكجٍة أ :الثانيالسبب 
ا اإلجراهية آاهتدت  .  2لى هىاطق جبرافية غير هحدكدةإثاٌر

 :سمبيات محكمة طوكيو- ب
 ف ٌذي الهحكهة ك عمى حد سكاء هع هحكهة ىكرهبكرغ كاجٍت العديد هف اإلىتقاداتأ     الكاقع 
 :تتهثل في

لى قرار القائد األعمى لقكات الحمفاء في إلـ تىشأ بهكجب هعاٌدة دكلية ك لكف استىاد  ىٍا أ-1
. سباب التي ذكرىاٌا سابقاألالشرؽ األقصى ؿ

عمىت الئحة اإلتٍاـ بىاء عمى اعتبارات سياسية األهر الذؼ أسهاء الهتٍهيف ك آحددت  -2
. اىعكس بدكري عمى عدالة األحكاـ الصادرة عف الهحكهة

القائد األعمى لقكات سياسية بيد رادة إف تىفيذ العقكبات الصادرة عف الهحكهة كاف هحككها ب أ-3
صدار العفك أك أبصفتً صاحب السمطة في تخفيض العقكبة " هاؾ ارثر"الحمفاء الجىيراؿ 

حكاـ أفراج عف خهسة كعشريف هتٍها صدرت بحقٍـ إل بااهرأصدر أكبالفعل فقد  الخاص،
يا هف الهتٍهيف لـ يقض فترة العقكبة كاهمة، فخالؿ الفترة الههتدة بيف عاهي أف أبل  بالسجف،
 .3هاـ هحكهة طككيكأفرج عف كل الهداىيف أ 1958، 1951

 

 
. 361، ص2008،  العربيةهصرجهٍكرية ة الهعارؼ، أدمحم فٍد الشاللذة، القاىكف الدكلي االىساىي، هىش- 1
 .39عمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبير، الهرجع السابق، ص - 2
 .53سابق، صاؿهرجع اؿدمحم ابف حسف الحارثي، - 3
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ف أال إ ،بالرغـ هف الهشاكل القاىكىية ك االىتقادات التي كجٍت لهحكهتي ىكرهبكرغ ك طككيك     
ف يرتكب جرها  أ الهحاكهات الجىائية الدكلية تعتبراف درسا كاقعيا لكل هف يحاكؿ في الهستقبل ذيق

كؿ خطكة ٌاهة عمى طريق ترسيخ كتقىيف فكرة أىٍا شكمت أكها ، 1عراؼ الحربأهخالفا لقاىكف ك 
. 2الهسؤكلية الجىائية الدكلية ك بمكرت بعض قكاعد القاىكف الدكلي االىساىي

ىعتقد في األخير أف أحداث الحرب العالهية األكلى كاىت ىقطة البداية التي قادت إلى تحريؾ     
فكرة الهسؤكلية الجىائية الدكلية الشخصية لألفراد عاهة، كالرؤساء كالهسؤكليف خاصة الذيف ارتكبكا 

جرائـ دكلية خطيرة، في حيف تعتبر الحرب العالهية الثاىية الهىطمق الحقيقي في ترسيخ فكرة 
الهسؤكلية الجىائية الدكلية لمرؤساء كالهسؤكليف الهتٍهيف بارتكابٍـ جرائـ دكلية كقررت إداىتٍـ 

 .عمى أساس هبدأ هسؤكلية القادة كالرؤساء عف جرائـ هرؤكسيٍـ إستىادا إلى العرؼ الدكلي

 : ودورها  ي تعميق حصانة رئيس الدولةالمحاكم الدولية الخاصة والمؤقتة: الفرع الثاني
 إلىشاء الهحكهة الجىائية الدكلية 1985جٍكدٌا عاـ ؿ     تزاهف استئىاؼ الجهعية العاهة 

كقعت ٌذي العهميات أكقد  اىدالع عهميات تطٍير عرقية كديىية في يكغسالفيا السابقةهع  ،الدائهة
 جىائية دكلية ة اىشاء هحكـإلى اكلك هتأخر ههيا،أقاليهٍا فاستدعت تدخال أهجازر في العديد هف 

لهعاقبة هرتكبي الجرائـ هف الهسؤكليف في يكغسالفيا السابقة بهكجب قرار صادر عف هجمس 
هٍاهٍا كاىت ركاىدا ؿؿ هباشرة الهحكهة بؽ  ٌذا ك،3 22/02/1993في الصادر  808األهف رقـ 

صدار القرار رقـ إيضا هف هجمس االهف أثىية استدعت أبادة جهاعية كعهميات تطٍير إتشٍد 
عهاؿ أالهىشئ لمهحكهة الجىائية لركاىدا لهحاكهة الهسؤكليف عف  4 08/11/1994 في 955

ا هف الجرائـ   .5اإلبادة الجهاعية كغيٌر
 
. 363سابق، ص اؿهرجع اؿدمحم فٍد الشالدة، -1

 هصر جهٍكرية الهحاكهات الجىائية الدكلية لرؤساء الدكؿ كالحككهات، دار الفكر الجاهعي، بكعطية،أالسيد - 2  
  .140، ص2014العربية ، 

.  22/02/1993الصادر في  باىشاء هحكهة يكغسالفيا السابقة الهتعمق808/93هجمس االهف رقـ  قرار راجع- 3   
 .1994 /18/11الصادر في  باىشاء هحكهة ركىدا الهتعمق 955/94راجع قرار هجمس االهف رقـ  -4   
 .427سابق، صاؿهرجع اؿعمي جهيل حرب، -5  
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هحكهتي )غير أف التساؤؿ الذؼ يطرح ىفسً في ٌذا الصدد يكهف في دكر ٌذي الهحاكـ الهؤقتة
في تعميق حصاىة رئيس الدكلة؟ ك ٌذا ها سىحاكؿ اإلجابة عىً هف  (يكغسالفيا السابقة كركاىدا

 :خالؿ الىقاط التالية
 :(T.P.I.Y)محكمة يوغسال يا: والأ

لى الصراع ك الىزاع الهسمح الذؼ شٍدتً هختمف الجهٍكريات اليكغسالفية في إبالىظر        
بداية التسعيىات هف القرف العشريف، كبالىظر كذلؾ لالىتٍاكات الخطيرة لحقكؽ االىساف الهدىية 

  حد لٍاكضعجل أعمى اعتبارات عرقية ك ديىية، خاصة اتجاي هسمهي البكسىة كالٍرسؾ كهف 
 808، كذلؾ بهكجب الالئحة رقـ 1عجمت الهجهكعة الدكلية بإىشاء هحكهة خاصة بيكغسالفيا

     الصادرة في 827ك تبعتٍا بعد ذلؾ الالئحة رقـ ، 1993الصادرة عف هجمس األهف سىة 
25/03/1993 2. 
ف هجمس األهف يىدد باألخبار التي تصمً كالخاصة أكقد جاء في هضهكف ٌذي الالئحة ٌذا      

هد كالهستهر ألحكاـ القاىكف الدكلي االىساىي في يكغسالفيا خاصة في تعبالخرؽ الفادح ك الـ
 . التصفية العرقية البكسىة كالٍرسؾ، ك هف بيف ٌذي الخركقات التهثيل الجهاعي، ٌتؾ االعراض،

ف كل ٌذا يعتبر هساسا بالسمـ ك األهف عمى أ هجمس األهف قراست عميً كبىاء عمى هاتقدـ ك    
 اىشاء هحكهة كذلؾ هف خالؿ ك ف عىًهسؤكلياؿف يسمط العقاب الالـز عمى أالدكلييف، ك يجب 

بذلؾ  ٌي ، ك السابقةهتابعة كهحاكهة جهيع هرتكبي الجرائـ في يكغسالفياهختصة بدكلية جىائية 
صالح الضرر الىاتج عف ٌذا الخرؽ  عد كسيمة السترجاع السمـ كاألهف الدكلييفت ىشاء إك تـ ، كا 

ىشاٌا هجمس األهف استىادا أكقد  الهحكهة بطمب هف الهؤتهر الدكلي الخاص بيكغسالفيا سابقا،
 .3 لى الفصل السابع هف هيثاؽ األهـ الهتحدةإ

 
 
 .52 ص ك51سابق، صاؿهرجع اؿباية سكاكىي ، - 1  
 /25/03الصادر في باىشاء هحكهة يكغسالفيا السابقة هتعمق اؿ827/93 رقـ راجع قرار هجمس األهف -2  

1993. 
     .52 ص ك51سابق، صاؿهرجع  اؿباية سكاكىي،- 3
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: ختصاصات المحكمةإ-  1
     حدد الىظاـ األساسي لهحكهة يكغسالفيا السابقة ىطاؽ اختصاصاتٍا الهكضكعي، 

صاص غير القاصر أؼ الهشترؾ بيىٍا ك بيف الهحاكـ تالشخصي، الزهاىي، الهكاىي، اإلخ
. الكطىية

: اإلختصاص الموضوعي- أ
تفاقي ك بعضٍا عرفي إ     ك يتعمق بقكاعد القاىكف الدكلي التي تـ اىتٍاكٍا ك ٌي قكاعد بعضٍا 

بادة إتفاقية العقاب عمى جريهة إ، ك 1907تفاقيات الٌاؼ إ، ك 1949تفاقيات جىيف لعاـ إ: هثل
 ، ك الهبادغ التي قىىت بشأىٍا1945، ك هيثاؽ هحكهة ىكرهبكرغ لعاـ 1948الجىس البشرؼ لعاـ 

 كقد كضع الىظاـ ،1977 ك الصادراف عاـ 1949ك البركتكككالف الهمحقاف باتفاقيات جىيف لعاـ 
لى الخاهسة، إ الهكاد هف الثاىية كصاألساسي اإلختصاص الهكضكعي لتمؾ الهحكهة كفقا لىص

، 1949اإلىتٍاكات الجسيهة لهعاٌدات جىيف لعاـ : ربعة طكائف هف الجرائـ ك ٌيأحيث يقرر 
 .1هخالفة قكاىيف ك أعراؼ الحرب، اإلبادة الجهاعية، الجرائـ ضد اإلىساىية

 :اإلختصاص الشخصي- أ
  أىً هحكهة الجىائية الدكلية الخاصة بيكغسالفيا سابقا، ىجدؿلى الىظاـ األساسي ؿإبالرجكع      
 دكف األشخاص يفعمى هحاكهة األشخاص الطبيعي لمهحكهة ختصاص الشخصي اإلاقتصر

ك هاىصت عميً الهادة السادسة، ، ك الهعىكيةأاإلعتبارية  ثمكف تها طائفة األشخاص الذيف يـأٌك
ك ساعدكا عمى التخطيط أك ارتكبكا أهركا أك أك حرضكا أهاـ الهحكهة فٍـ الذيف قد خططكا أ

 الجىائية الدكلية هف الىظاـ األساسي لمهحكهة (5 لى إ2)ليٍا في الهكاد هفإلجريهة هشار 
 .2 ليكغسالفيا السابقة

 
 الىظاـ األساسي لمهحكهة كالهحاكهات السابقة ك الجرائـ التي "خالد هصطفى فٍهي، الهحكهة الجىائية الدكلية -1

ا  .46، ص2011، الطبعة األكلى،  العربية هصر جهٍكرية، دار الفكر الجاهعي،"تختص الهحكهة بىظٌر
 الطيب عيساكؼ، هكاىة جرائـ الحرب في االجتٍاد القضائي لمهحكهتيف الجىائيتيف الدكليتيف الخاصتيف -2

تيزؼ كزك،  بيكغسالفيا سابقا كركىدا، هذكرة هاجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جاهعة هكلكد هعهرؼ 
 .33، ص2012الجزائر، 
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 :اإلختصاص الزماني والمكاني - ج
 اختصاصٍا 1993 لعاـ كضحت الهادة األكلى هف الىظاـ األساسي لهحكهة يكغسالفياأ     لقد 

لمهحكهة الدكلية سمطة هقاضاة األشخاص الهسؤكليف عف : "الزهاىي ك ىصت عمى ها يمي
 كفق 1991قميـ يكغسالفيا السابقة هىذ إاإلىتٍاكات الجسيهة لمقاىكف الدكلي االىساىي الهرتكبة في 

. 1"ٌذا الىظاـ األساسي
قاليـ جهٍكرية يكغسالفيا أ عمى كل ٌاها االختصاص الهكاىي لمهحكهة فقد حدد اختصاصأ     

 االختصاص الهكاىي يبطي كل الجرائـ التي كرد  أفاإلتحادية اإلشتراكية السابقة، ك ٌذا يعىي
ا في ىظاـ الهحكهة ك التي ار قاليـ جهٍكريات يكغسالفيا السابقة، ك يضـ ٌذا أ في تكبتذكٌر

 األراضي ك اإلقميـ الهائي بها فيٍا البحر اإلقميهي ك اإلقميـ الجكؼ الذؼ يعمك اإلقميـ ،اإلقميـ
حد ٌذي األقاليـ ك في أؼ جهٍكرية هف جهٍكريات يكغسالفيا أاألرضي، فكل جريهة تقع عمى 

 .2السابقة تخضع الختصاص ٌذي الهحكهة

 :(غير اللاصر)اإلختصاص المشترك- د

ف هحكهة يكغسالفيا السابقة لـ تسقط اختصاص الهحاكـ الكطىية أ     يقصد بٍذا اإلختصاص 
ا ذات الهحكهة ك ٌك ها جاء في ىص الهادة التاسعة الفقرة األكلى  بىظر ذات الجرائـ التي تىظٌر

ف تطمب هف أف لٍا أىً تبقى األكلكية لمهحكهة الدكلية أكال كها أإأل ، 3هف ىظاهٍا األساسي
ا في دعكػ ها   .ية حاؿ كاىت عميٍا الدعكػ أليٍا في إ يٍاف تحيلأالهحكهة الكطىية في حالة ىظٌر

حكاـ الهحكهة الدكلية ليكغسالفيا أف أ  فقد ىصت عمى 4الهادة التاسعة هف  الفقرة الثاىية      أها
الشخص كعف ذات ذات هاـ الهحاكـ الكطىية، فال يجكز هحاكهة أبحجية كاهمة تتهتع السابقة 

حكاـ إذ أف أ ،هاـ ٌذي الهحكهةأكـ الكطىية هتى كاف قد حككـ اهاـ الهحأخرػ أاألفعاؿ هرة 
: كذلؾ في الحاالت التالية الهحاكـ الكطىية تتهتع بحجية ىسبية فقط أهاـ الهحكهة الدكلية،

 
. 368سابق، ص اؿهرجع  اؿدمحم فٍد الشاللذة، -1
. 272سابق، صاؿهرجع اؿعمي عبد القادر القٍكجي، - 2
 .1993 هف الىظاـ االساسي لهحكهة يكغسالفيا سابقا لسىة 09/01راجع  ىص الهادة - 3
 .1993 هف الىظاـ االساسي لهحكهة يكغسالفيا سابقا لسىة 09/2راجع ىص الهادة -  4
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ىتٍاكا لمقاىكف الدكلي االىساىي بأىٍا جىايات إذا كاىت الهحاكـ الكطىية قد كصفت أفعاال تعد إ
ك غير هستقل ك أذا كاف القضاء الكطىي غير هحايد إك أطار الفاىكف الكطىي، إعادية تدخل في 

. 1كاف الٍدؼ هف الهحاكـ الكطىية تفادؼ قياـ الهسؤكلية الجىائية عمى عاتق الهتٍـ

  :(T.P.I.R) محكمة رواندا: ثانيا
لى الىزاع الهسمح العىيف الذؼ ىشب بيف القكات الهسمحة إسباب االزهة الركاىدية أ     ترجع 

لمحككهة الركاىدية كالهؤلفة هف قبيمة الٍكتك كجىكد الجبٍة الكطىية الركاىدية الهؤلفة هف قبيمة 
لى الدكؿ االفريقية إثيري أثر األهف في ركىدا بسبب الىزاع الهسمح كاهتد تأكقد ت التكتسي
 . 2الهجاكرة

 الهجتهع قاـ، ركاىدا في كقعت التي اإلىساىي الدكلي لمقاىكف  الجسيهة االىتٍاكات      ك إزاء
 الذيف ،كخارجٍا ركاىدا في كالهشرديف الالجئيف آلالؼ اإلىساىية الهساعدات بتقديـ الدكلي

هىٍا  الشأف ٌذا في قرارات عدة األهف هجمس أصدر كقد ،القتاؿ هف الٍرب إلى اضطركا
 الهتحدة، ثـ األهـ عهميات تأهيف بخصكص 29/09/1993  بتاريخ الصادر  868 رقـ القرار

 الهتحدة األهـ بعثة إىشاء بهكجبً تـ لذؼ ك ا05/101993/ تاريخ  الصادر ب872 القرار رقـ
بتاريخ   الصادر909رقـ القرار  بهكجبالبعثة ٌذي كالية تهديد حيث تـ، ركاىدا في
  رقـاألهف هجمس قرار بهكجب لركاىدا الدكلية الجىائية الهحكهة  أىشات كقد،29/07/1994

 .3 08/11/1994 الصادر بتاريخ 955
 األشخاص بهحاكهة ،الكطىية الهصالحة ك السمـ ك حفع ستعادةإ هٍهة إليٍا عٍدت    ٌذا ك 
التي  اإلىساىي الدكلي لمقاىكف  األخرػ  الجسيهة ك اإلىتٍاكات اإلبادة أعهاؿ عف الهسؤكليف
    لىإ 01/01/1994 هف الفترة الهجاكرة في الدكؿ راضيأ  كركاىدا أراضي في ارتكبت

  
 
 .77سابق، صاؿهرجع  اؿلىدة هعهر يشكؼ، -1
 جاهعة  كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،، هجمة الهفكر،ابركاىدعادؿ هستارؼ ، الهحكهة الجىائية الدكلية الخاصة -2

 .251، ص2013، 03 العدد ، الجزائر،بسكرة-دمحم خيضر
3- 

BEBA Goseph, Justice internationale et liberté d’expression, éditions L’Harmattan,  paris, France, 

2008,p17. 
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 لهحكهة القضائية ك الكسائل األساسي الىظاـ القرار ٌذا كقد تضهف، 1994/ 31/12
. 1ركاىدا

 : رواندااختصاصات محكمة -1
 الهكضكعي     يتىكع اختصاص الهحكهة الجىائية الدكلية لركاىدا بيف اإلختصاص الشخصي 

. اإلقميهي ككذا اإلختصاص الهشترؾ بيف الهحكهة ك الهحاكـ الكطىية

: االختصاص الشخصي و الموضوعي - أ
 05     الهحكهة الجىائية الدكلية لركاىدا هختصة اتجاي األشخاص الطبيعييف فقط طبقا لمهادة 

 شجع عمى  ك يهكىٍا هتابعة كل هف خططحيث ،2 1994 لٍا لسىة هف الىظاـ األساسي
ك ىفذ جريهة هعيىة فيككف هسؤال هسؤكلية أخرػ أك أ ارتكب كساعد بطريقة  أكهرأ  أكالتخطيط

تز لٍا العالـ ذف هختصة بهتابعة األشخاص الطبيعييف إفالهحكهة ، فردية عمى الجرائـ التي ٌا
يهكىٍا ك ال  هف الىظاـ األساسي، 4 ك3 ك2ليٍا في الهكاد إالهتٍهيف بارتكاب الجرائـ الهشار 

 .3هتابعة األشخاص الهعىكييف 
هحكهة فقد اختمف فيٍا األهر فيها يتعمق بجرائـ الحرب فقط، ؿها االختصاص الىكعي ؿ    أ

فاختصاص هحكهة ركاىدا اقتصر عمى الىظر في جرائـ الحرب التي تقع عمى األشخاص فقط 
 ،1949كالتي ذكرتٍا عمى كجً التحديد الهادة الثالثة الهشتركة في اتفاقيات جىيف لسىة 

الخاصة بحهاية الهجىي عميٍـ في زهف الحرب، ك كذلؾ في البركتكككؿ اإلضافي لسىة 
ك ذلؾ عمى عكس هحكهة يكغسالفيا التي اتسع اختصاصٍا ليشهل جهيع جرائـ ، 1977

 .4الحرب التي تقع بهخالفة قكاىيف ك عادات الحرب
 

. 370ص سابق،اؿ هرجعاؿ الشاللدة، فٍاد دمحم- 1
  .1994 هف الىظاـ االساسي لهحكهة ركاىدا لسىة 05 الهادة  راجع ىص- 2
، ص 2014هكىية بف بكعبد هللا، الهركز القاىكىي لضحايا الجرائـ الدكلية، دار اليازكرؼ العمهية، األردف،  -3

93 .
زياد العيتاىي، الهحكهة الجىائية الدكلية كتطكر القاىكف الدكلي الجىائي، هىشكرات الحمبي الحقكقية، لبىاف، - 4

. 130، ص 2009، الطبعة األكلى
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 :اإلختصاص الزمني والمكاني- ب
 اختصاصٍا1 1994لهحكهة ركاىدا لسىة  األساسي الىظاـ هف األكلى الهادة تضهىت         

 التي اإلىساىية ضد جرائـ تهثل التي الجسيهة، كاإلىتٍاكات الهجازر هرتكبي كهعاقبة بهحاكهة
 تضهىت كها كالٍكتك، التكتسي جهاعة بيف األٌمية الحركب ىتيجة ركاىدا إقميـ في ارتكبت
 حتى الجرائـ لٍذي ك الهىفذيف ك الهخططيف الهسؤكليف ك هالحقة اإلبادة جرائـ هكافحة أيضا
 اإلختصاص كسع قد األساسي الىظاـ ٌذا يككف  ذلؾ الركاىدية، ك عمى الدكلة إقميـ خارج

ذا  الهجاكرة الدكؿ أراضي إلى كبسطً الهحكهة لٍذي الهكاىي  عميً الىص يرد لـها لركاىدا، ٌك
كاىت  أىً حيث الركاىدؼ، الىزاع طبيعة إلى ذلؾ كيرجع يكغسالفيا لهحكهة األساسي في الىظاـ

 بٍا، األٌمية الحرب فتيل إلشعاؿ ركاىدا في الىزاع أطراؼ تساعد الهجاكرة الدكؿ بعض ٌىاؾ
. 2هصالح لعدة الحرب ٌذي استهرار عمى كالعهل
الصادر بتاريخ  955 رقـ األهف هجمس قرار الزهىي فقد ىص لالختصاص ها بالىسبةأ    
 هختصة أىٍا ، عمى 1994لعاـ الركاىدية لمهحكهة األساسي الىظاـ كديباجة 1994 /18/11

 كبالىسبة، 31/12/1994 الى 01/01/1994هف الفترة في كقعت الجرائـ التي في بالىظر
 الجرائـ هرتكبي كهحاكهة هالحقة في الهحمية كالهحاكـ ركاىدا هحكهة بيف اإلختصاص لتىازع

 الىظاـ هف 08 الهادة أكضحت ، حيثاإلىساىي الدكلي لمقاىكف   الخطيرة ك اإلىتٍاكات
 السابقة يكغسالفيا لهحكهة بالىسبة حدث كها  ككلكف ،ٌهااختصاص ركاىدا لهحكهة األساسي

 كها، الهحمي اإلختصاص عمى ركاىداؿ  الدكليةهحكهةؿؿ تككف  اإلختصاص في األكلكية فإف
 جكاز بعدـ يقضي الذؼ الهبدأ ذلؾ الهحكهة لٍذي 3األساسي الىظاـ هف 09 الهادة تضهىت
. 4الفعل عمى ىفس هرتيف الشخص هحاكهة

 
 .1994لهحكهة ركاىدا لسىة  األساسي الىظاـ هف راجع ىص الهادة االكلى-  1
. 191سابق، ص اؿهرجع  اؿقيرات،بعبد القادر اؿ-  2
 .1994لسىة السابق الذكر  هف الىظاـ االساسي لهحكهة ركاىد 09راجع ىص الهادة - 3
 كركيدـ، التىفيذ الدكلي لمقاىكف الدكلي االىساىي، هذكرة هاجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، بف غىية -4

 .110 ، ص 2008 -2007 الجزائر،جاهعة حسيبة بف بكعمي  الشمف، 
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 :(غير اللاصر)اإلختصاص المشترك - ج

هف حيث أها اختصاص هشترؾ هع الهحكهة الدكلية لركاىدا، بهحاكـ ركاىدا الكطىية تتهتع      
دارتٍا ككضع إدكر الهدعي العاـ كافتتاح الدعكػ كفي ىٍا تتشابً إجراءات الهحاكهة كالحكـ ؼإ

ها أ ،عادة الىظرإالئحة لمهحكهة ك المبة التي يعهل بٍا كالئحة الشٍكد كالطعكف ك اإلستئىاؼ ك 
خرػ تعيىٍا الهحكهة الدكلية لركاىدا هف بيف قائهة أك في دكلة أهكاف تىفيذ العقكبة فٍك في ركاىدا 

ك أستقباؿ الهحككـ عميٍـ، كيتـ العفك عف الهحككهيف االدكؿ التي طمبت هف هجمس األهف 
. 1تخفيف الجزاءات بذات الشركط السابق بياىٍا في هحكهة يكغسالفيا السابقة

 :حصانة رئيس الدولة  ي ظل كل من محكمتي يوغسال يا ورواندا: ثالثا
 في أ    لقد درجت الهحاكـ الجىائية الدكلية في كل هف يكغسالفيا كركاىدا عمى تقرير ٌذا الهبد

 هف الىظاـ األساسي لهحكهة 28الىظاـ األساسي لكل هىٍها فقد تهت اإلشارة في الهادة 
ك أك حككهة أف الصفة الرسهية لمهتٍـ سكاء بكصفً رئيس دكلة ألى إ ،2 1993 لسىة يكغسالفيا

. هكظفا كبيرا التعفيً هف الهسؤكلية الجىائية بل كالتصمح سببا لتخفيف العقكبة
األشخاص الذيف : "    بيىها أكدت الهادة السابعة هف الىظاـ االساسي لهحكهة يكغسالفيا عمى أف

خططكا كأهركا كارتكبكا أك قاهكا بطريقة ها بالهساىدة كالحث عمى التخطيط أك التهٍيد أك تىفيذ 
ا في الهكاد هف  حيث  ،" سيككىكف هسؤكليف شخصيا عف تمؾ الجرائـ5 الى 2الجرائـ الكارد ذكٌر

تؤكد ٌذي الهادة عمى أف الهرتبة الرسهية لمشخص الهتٍـ ال تىفي عىً الهسؤكلية الشخصية كال 
تخفف عىً العقكبة، ذلؾ أف القاعدة الجارية تكهف في أف إرتكاب الهكظف األدىى لمجريهة ال 

كتحسبا الحتهاالت ارتكاب ، 3يىفي الهسؤكلية الشخصية عف الهكظف األعمى الهسؤكؿ عىً
حكاـ القاىكف، فقد ىص الىظاـ  أرئيس لجرائهً هف خالؿ هرؤكسيً سعيا كراء التحايل عمى اؿ
 
 .131 ص ك130سابق، ص اؿهرجع اؿزياد العيتاىي، - 1
ال يعفي الهىصب :"عمى ها يمي1993 هف الىظاـ االساسي لهحكهة يكغسالفيا السابقة  لسىة 28الهادة تىص - 2

الهسؤكلية الجىائية اك يخفف هف هف الرسهي لمهتٍـ سكاء اكاف رئيس دكلة اك حككهة اك هسؤكال حككهيا، 
  ".العقكبة

، هف 2009طالب رشيد يادكار، هبادغ القاىكف الدكلي العاـ، هؤسسة هككرياىي ، العراؽ، الطبعة األكلى، - 3
. 139  ص الى134ص
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ف ارتكاب الفعل بكاسطة الهرؤكس ال يىفي أ األساسي لهحكهتي يكغسالفيا ك ركاىدا عمى 
ف الهرؤكس كاف أف يعمـ أهكاىً إك كاف بأذا كاف يعمـ إالهسؤكلية الجىائية عف الرئيس األعمى 

ىً ارتكبً فعال كلـ يتخذ التدابير الضركرية ك الهالئهة لهىع ارتكابً أك أيستعد الرتكاب ٌذا الفعل 
 .1ك هعاقبة هرتكبًأ

هر هف أجريهتً بىاء عمى ؿارتكاب الهتٍـ أف      كبالهقابل ىص الىظاهاف األساسياف عمى 
بً عتداد إلك رئيسً األعمى ال يعد سببا إلعفائً هف الهسؤكلية الجىائية كلكف يهكف اأحككهتً 

 .2ف ٌذا التخفيف يحقق العدالةأكسبب لتخفيف العقكبة هتى كجدت الهحكهة 

ىٍها  بأك ركىدا،السابقة السابعة هف ىظاهي يكغسالفيا ك ف تفسير الهادتيف السادسة أال      إ
 فالهادتاف تستٍدفاف هف هصطمح الصفة الرسهية لههثمي ،كثرأغاهضتيف يجعل األهكر هعقدة 

لتيف ٌها ألة الحصاىة، هها ال يسهح لىا بتفسير كتبرير ربط الصفة الرسهية بهسأالدكلة هس
لة ألة الصفة كهسأحيث كاف األفضل الربط بيف هس، اإلعفاء هف الهسؤكلية كتخفيف العقكبة

. 3أؼ االختصاص الشخصي (ههثمي الدكلة)زاء األشخاص الهستٍدفيفإاختصاص ٌذي الهحكهة 
مة ك ؼحداؿ    فقبل  ث عف اإلعفاء هف الهسؤكلية، ك تخفيف العقكبة يفترض تحديد السمطة الهٌؤ

 األساسي لهحكهة الهختصة لمىظر في ٌذي الهسؤكلية، غير أف الهادة األكلى هف الىظاـ
، المتاف 4 1994  ركاىدا لسىةاألكلى هف الىظاـ األساسي لهحكهة ك الهادة 1993يكغسالفيا لسىة 

ختصاص ٌاتيف الهحكهتيف حياؿ األشخاص الطبيعييف بصفة عاهة دكف ذكر أك إلى إأشارتا 
 ك يهكف أف ىفٍـ أف هحررؼ ٌذيف ، خكاصا أك ههثميف لمدكلةكاذا كافإتخصيص لفئة هعيىة، ها 

ـ  الىظاهيف لـ يككىك في حاجة الى هثل ٌذي التكضيحات، ألف رؤساء الدكؿ هف بيف ٌأ
لى اتخاذ ٌذي الهبادرة  إالهستٍدفيف بحكـ األسباب السياسية ك القاىكىية التي دفعت بهجمس األهف 

 
 .63سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف شكرؼ، القضاء الجىائي الدكلي في عالـ هتبّير، - 1
الطبعة ،  العربيةهصرجهٍكرية اتراؾ، دار عمي يكسف الشكرؼ، القاىكف الجىائي الدكلي في عالـ هتبير،  -2

.  64، ص2005، االكلى
. 99سابق، صاؿهرجع اؿحسيىة بمخيرؼ ،  -3
 ك الهادة االكلى هف 1993لسىة السابق الذكر راجع الهادة االكلى هف الىظاـ االساسي لهحكهة يكغسالفيا  -4

  .1994الىظاـ االساسي لهحكهة ركىدا لسىة 



صانة رئيس الدولة وواقعها يف ظل القضاء الدويل اجلنائي املؤقتح ماهية الفصل األول    
 

84 
 

 ك هع ذلؾ فإف األثار القاىكىية لٍذي الهبادرة ال تتعدػ اإلختصاص الشخصي ك الزهىي الهحدد 
 ساسييفذف ال يهكف لمىظاهيف األإلٍا، كها كاف الحاؿ عميً بالىسبة لسابقتي ىكرهبرغ ك طككيك، 

ال أف يشكال هصدرا هاديا لمهسؤكلية الدكلية الجىائية لههثمي الدكلة، إلهحكهتي الٌاؼ ك أركشا 
 .في حدكد ضيقة، ك ليس هصدرا رسهيا

ذا قهىا بحكصمة، ك دراسة هعقهة لمكضعية القاىكىية لهسألة القضاء الدكلي الجىائي بكجً إ ؼ    
عاـ ك هسألة الحصاىة القضائية الجىائية لرئيس الدكلة ك هف يقكـ هقاهً بكجً خاص هىذ 

لى غاية هحكهتي الٌاؼ ك أركشا، ىالحع أىً قد هرت خهسكف سىة إهحكهتي ىكرهبرغ ك طككيك 
 ،دكف أف تككف ٌىاؾ ههارسة دكلية تبيف أف األثر القاىكىي لكال السابقتيف قد تعدػ حدكدي الظرفية

 ك ،فىحف بعيدكف عف أؼ عرؼ دكلي هكّرس في هجاؿ الهسؤكلية الدكلية الجىائية لرؤساء الدكؿ
عاب الىقص القاىكىي الذؼ تعاىي هىً الهادتاف السابعة ك ؼلعل ٌذا الكضع القاىكىي يسهح باست

 ٌذيف الىظاهيف األساسييف ا حيث عجز هحررك هف هحكهتي يكغسالفيا السابقة كركاىدا،السادسة
. 1لهحكهتي الٌاؼ ك أركشا عف التصدؼ لهسألة الحصاىة

    ها يهكىىا استىتاجً في ٌذا الهقاـ، أف الهتأهل في أحكاـ هحكهتي يكغسالفيا السابقة كركاىدا 
يجد أىٍها لـ يتطرقا إلى شيء جديد يتعمق بىفي هسؤكلية القادة كالهسؤكليف، كأىٍها اقتصرتا عمى 
تطبيق هبادغ  ىكرهبكرغ، إال أف تجسيد ٌذي الهبادغ بعد خهسيف سىة يشكل بذلؾ تقدها كبيرا في 

إرساء عدالة دكلية تقكـ عمى هحاكهة هرتكبي الجرائـ الدكلية، هٍها كاىت صفتٍـ في الدكلة 
    .كأكدت عمى هسؤكلية القادة كالرؤساء عف جرائـ هرؤكسيٍـ

. تلييم محكمتي يوغسال يا ورواندا: رابعا
 كركاىدا في تطبيق الهبادغ القاىكىية الدكلية التي  السابقةساعدت تجربة هحكهتي يكغسالفيا    

ا كاألحكاـ ـتًاظمت غائبة هىذ هحاكهات ىكرهبكرغ، كها ساٌهت الهحكهتاف هف خالؿ هحاكـ
الصادرة عىٍا في كضع قكاعد قاىكىية جديدة لهكاجٍة العدد الٍائل هف القضايا التي عرضت 

كفي ٌذا الصدد البد هف تقييـ أحكاـ كىتائج كل هف هحكهتي يكغسالفيا كركاىدا أىً  إالعميٍها، 
 : عمى الىحك التاليهف خالؿ عرض اإليجابيات كالسمبيات

 

 

. 101 ص ك100حسيىة بمخيرؼ، الهرجع السابق، ص- 1
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:   محكمتي يوغسال يا ورواندايجابياتإ- 1
:  ك ركاىدا عدة دكافع هف كراء إىشائٍها السابقة     كاف لهحكهتي يكغسالفيا

ذا الجرائـ، تمؾ ارتكاب هىع في يتهثل ردعي دافع- ا . تحذير بهثابة يعد ٌك
ك الهستقبل، في هشابٍة جرائـ كقكع تفادؼ بقصد كذلؾ كقائي دافع- ب لمقاىكف  العاـ الطابع ٌك

 .الجىائي
 هجمسالصادر عف  827  رقـالقرار ىص هف يستشف ك ٌذا الىزاع، حل في الهساٌهة دافع- ج

 الكطىية الهصالحة تحقيق في يتهثل آخر هبرر الدافع ٌذا تحت يىدرج حيث ،1993 سىة األهف
ك   ارتكبً عها هجـر كل هعاقبة تقتضي التسكية لككف  هىتقد الكقت ىفس في أىً إال هٍـ، دافع ٌك
ىا .لهجرهةا أفعالٍـ عمى الهسؤكليف عف ك العفك التساهح تتطمب الهصالحة ك    ٌل ىتساءؿ ٌك

  ؟أجمً هف أىشئت التي الٍدؼ تحقق أف ليكغسالفيا الجىائية الدكلية الهحكهة استطاعت
 قاهت أىٍا السابقة، ليكغسالفيا الجىائية الدكلية الهحكهة تجربة هف يستشف الذؼ الكاقع  إف     
 جديدة قاىكىية هبادغ ككضعت "رغكىكرهب" هىذ هٍجكرة ظمت التي القاىكىية الهبادغ بتطبيق
 إلى أدػ ها ٌذا ،القضاء الدكلي كاجٍت التي هسبكقةاؿ غير لحاالتهف ا الٍائل الكـ لهعالجة
 هدكىة كضع عمى فضال الدكلي الجىائي القاىكف  ك كضع تطبيق في خبرة اكتساب هف تهكيىٍا

 .اإلجرائية القاىكىية الهبادغ هف ك هجهكعة الدكلية الجىائية لإلجراءات
 الدكلي القاىكف  ألحكاـ اىتٍاكا  التي تعدلمجرائـ الهباشريف الفاعميف بهعاقبة تكتف لـ      كها
 عمى يقدهكا لـ أك الفظيعة، الجرائـ تمؾ بارتكاب أهركا الذيف هقاضاة عهمت عمى بل اإلىساىي،
 الهجرهيف بعض عمى اإلتٍاـ يقتصر فمـ رغ ك طككيك،كىكرهب هحكهة ك بخالؼ هرتكبيٍا، هعاقبة
 اىتهائً عف الىظر ببض ،اإلىساىي الدكلي القاىكف  يىتٍؾ هف كلليشهل  اختصاصٍا اهتد كلكف
  كدكليا، قضائيا ىظاها  أىشأتككىٍا في ىجحت فالهحكهة ذلؾ عف فضال ،الىزاع في طرؼ ألؼ
 فعمية، بصكرة الهحاكهات كهارست كاإلثبات ألدلةؿ كقكاعد اإلجراءات هف هجهكعةعت كض

ا كبالتالي  الدكلي الهجتهع بتقاعس يتعمق ها بقدر لمهحكهة، القضائي بالجٍاز يتعمق ال فقصكٌر
 .1في تىفيذ الجزاء الدكلي

 
 .53سابق، ص اؿهرجع اؿهىى بكهعزة،  -1
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حد السكابق الٍاهة أىدا اعتبرتا اف الهحكهتيف الجىائيتيف لكل هف يكغسالفيا كركأذف ىستىتج إ     
 هف  الدكليةفالت الهتكرطيف في ارتكاب الجرائـإفي تكريس الهسؤكلية الجىائية الفردية، كعدـ 

 ،ساس هحاكـ خاصة غير هرضية بالقدر الكافيأف هباشرة العدالة الجىائية عمى أالعقاب، غير 
ىشاء ، إ القضاء الجىائي الدكلي يقتضي لتفادؼ ثبرات العدالة الخاصةجرػ اىتقادٌا بشدة لذا فإف

. 1 دائهةقاعدة تطبق دائها هف خالؿ هحكهة جىائية دكلية
 الدكلية الجىائية الهحكهة ٌها هعاصرتيف، دكليتيف جىائيتيف هحكهتيف أكؿ فأكها      

 بقضية الىٍكض في حاسـ لركاىدا، قاهتا بدكر الدكلية الجىائية كالهحكهة السابقة ليكغكسالفيا
 الهحكهتاف ٌاتاف خدهتٍها المذيف البمديف أف كالحقيقة ركاىدا، كفي السابقة يكغكسالفيا في العدالة
 البمداف عمى أيضا ذلؾ كيىطبق الهحكهتيف، كجكد ال لك العدالة في ٌائال ىقصا سيشٍداف كاىا

 قدهتا كها يف،األصميت لمهحكهتيف ىتاج اىٍبأ اإلعتراؼ يىببي التي الهختمطة لمهحاكـ الخاضعة
 إلى أدػ هها الدكلي، الجىائي القاىكف  هجاؿ في كفيرة قضائية سكابق هف خمفتاي بها اعالهي إسٍاها
  .2الدكلي القاىكىي لمىظاـ الرئيسية الدعاهة ٌذي كتقكية تكسيع

 : محكمتي يوغسال يا وروانداسمبيات- 2
: سمبيات محكمة يوغسال يا السابلة- أ

: هاهٍا الهالحظات اآلتيةأخذ عمى ىظاـ تمؾ الهحكهة كالهحاكهات التي جرت أك      لقد
ك القرار اؿلى قرار إىشائٍا إىٍا تستىد في  أ-1  الصادر سىة 808صادر هف هجمس األهف رقـ ٌك

حد االجٍزة التابعة لهجمس أىٍا تعتبر أ ك ٌذا يعىي ،هعاٌدة دكلية كأتفاؽ إلى إ ك ليس 1993
ثىاء قياهٍا بكظيفتٍا أ كها أىٍا غير حياديةٌا اإلستقالؿ الكافي دؼاألهف كبالتالي ال يتكافر ؿ

هجمس األهف بثر بالظركؼ السياسية في الهجتهع الدكلي بصفة عاهة ك أبل ٌي تت القضائية،
. بصفة خاصة

 
.  144سابق، صاؿهرجع اؿالسيد ابك عطية، - 1
 الصراع تاعسيادة القاىكف كالعدالة االىتقالية في هجتـ، الهتعمق ب الدكلياألهفهجمس تقرير األهيف العاـ ؿ -2

 :، الهكقع23/08/2004: بتاريخ، الصادرة S/2004/616 الكثيقة رقـ ، "بعد الصراع ات هاعكهجتـ
 www.  Refworld.org13:30، 12/09/2016: ، تاريخ االطالع. 
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ال عمى عقكبة كاحدة ٌي الحبس، كاستبعد باقي إف ىظاـ الهحكهة الدكلية الجىائية لـ يىص  أ-2
ذا كاف اإلتجاي العاـ في الهجتهع الدكلي يطالب بالباء إ ك،العقكبات كبصفة خاصة عقكبة اإلعداـ
ف األهر أال إلبت تمؾ العقكبة هف قكاىيىٍا، أف بعض الدكؿ أعقكبة االعداـ هف القكاىيف الداخمية ك

ي هىٍا  هختمف بالىسبة لمجرائـ الدكلية كبصفة خاصة الخطيرة جرائـ الحرب كالجرائـ ضد ٌك
اعة ٌذي الجرائـ كالكحشية التي تتـ بٍا كالىتائج الجسيهة التي تترتب ظ فف،اإلىساىية كجريهة اإلبادة

. هرا هبررا كلك عمى سبيل التٍيد كالردعأ تجعل اإلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ ،عميٍا
الجرائـ الدكلية،  لهجىي عميٍـ فيؿ تدفعشارة لمتعكيضات التي إية ألـ يتضهف ىظاـ الهحكهة  -3
صيب الهجىي عميٍـ ؼفقد ، الء عميٍا بصكرة غير هشركعةؼذ اليكف رد األهكاؿ التي تـ اإلستإ

، هها يطرح ضرار هادية كهعىكية جسيهة يستحقكف عىٍا التعكيضأٌذي الجرائـ كبسببٍا جراء  هف
 الجٍة التي تحدد هقدار التعكيض؟ كهف يتحهل قيهة التعكيض؟ ٌل ٌـ األفراد عدة تساؤالت حكؿ

 أ خصيصاـ صىدكؽ دكلي يىشأك الدكؿ اليكغسالفية أك الدكلة أفعالٍـ أيف ىتج الضرر عف ذاؿ
لٍذا البرض؟  

صابٍـ، كلـ يشر أاف العدالة تقتضي حصكؿ الهتضرريف عمى تعكيض عف الضرر الذؼ     
 .1لة عمى اإلطالؽألى ٌذي الهس ليكغسالفيا السابقة إىظاـ الهحكهة الدكلية الجىائية 

فتقار الىظاـ األساسي لجٍاز تىفيذؼ تككف لً صالحية القبض عمى الهتٍهيف بارتكاب جرائـ  إ-4
فالت الهتٍهيف هف قبضة الهحكهة إلى إالحرب في اإلقميـ اليكغسالفي، األهر الذؼ قد يؤدؼ 

 .لى التقميل هف جدية كجدكػ الهحكهةإكيىتٍي 
 الكظيفي لجٍاز في التهكيل الهالي كاصكؿ هرة هف ىقأسيسٍا أعاىت الهحكهة كهىذ ت-5

كظمت الهحكهة تعاىي هف ٌذي الهشكمة بالرغـ هف الىداءات الهتكررة الداعية لتقديـ  اإلدارؼ،
. 2العكف الهادؼ لٍا

 
 
 
 .289سابق، ص اؿهرجع اؿعمي عبد القادر القٍكجي، - 1
. 54سابق، ص اؿهرجع اؿعمي يكسف الشكرؼ، القضاء الجىائي في عالـ هتبير،  -2
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: سمبيات محكمة رواندا- أ
لى هحكهة يكغسالفيا إف كجٍىاٌا أخذ التي سبق آ عمى ٌذي الهحكهة ذات الـ     ٌذا ك يؤخذ

 : لككف أفالسابقة
 لـ تمتـز بتفسير كاحد  التيالقاىكف الهكضكعي الكاجب التطبيق كهف ثـ الدائرة االستئىافية -1

ف قضاة الهحكهة الجىائية الدكلية ، كها ألمجرائـ ضد البشرية طبقا لمىظاـ األساسي لمهحكهتيف
ليكغسالفيا السابقة كاىكا يتىاكبكف شبل هقاعد الدائرة االستئىافية عمى خالؼ قضاة هحكهة ركاىدا 

قد ف تعاىي، ككاىت هحكهة ركاىدا أ إلحدػ الهحكهتيف البدىً أفٍـ ثابتكف، كهف ثـ بات جميا 
 .1 عاىت بالفعل

قاليـ هعيىة، تزكؿ أككىٍا هحكهة هؤقتة تختص بالىظر فقط في جرائـ هعيىة كقعت في  -2
 .2عهالٍا أهٍهتٍا بعد اىتٍاء 

ٌذي  أىً ىتج عف ، حيثىشات هف طرؼ هجمس األهف كتعتبر هف األجٍزة الفرعية التابعة أ-3
 .3ثىاء الهحاكهاتأ لتدخل العاهل السياسي الدكلي  الدكلية،ثار سمبية عمى العدالة الجىائيةآالتبعية 

ذا ها حال قاعة كاإتحكؼ  عدـ كجكد هقر هتكاهل لمهحكهة حيث ال-4 خير عقد أال تإدػ أدة ٌك
 عدـ تكافر  ككذادكف عف ستة،ؼ ال يزالذيفعدد القضاة ، باإلضافة إلى أف ىقص هاتؾالهحا

. الظركؼ األهىية الالزهة لتسٍيل عهل الهحكهة
ككذا ىقص الهكارد الهالية  كظفيف،ـكجكد العديد هف الهشاكل اإلدارية خاصة ىقص اؿ- 5

 هميكف دكالر، 100ف هجمس االهف يؤكد حصكلٍا عمى هيزاىية سىكية تقدر بألمهحكهة هع 
ف أق ؿاألصعب هف ذلؾ ؾ ك، تصاؿإدكات أ تاذ ال تكجد بتاإتخمفٍا تكىكلكجيا باإلضافة إلى 

عددٌا يعتبر كتعتهد بشكل كاهل عمى تعاكف الدكؿ كالتي  جبارية،إالهحكهة ال تهمؾ سمطات 
. 4هحدكد جدا

 
. 70سابق، صاؿهرجع اؿدمحم بف حسف الحارثي، - 1
لهياء ديمهي ، الجرائـ ضد االىساىية كالهسؤكلية الجىائية الدكلية لمفرد، هذكرة هاجستير، كمية الحقكؽ، جاهعة  -2

. 145، ص2012هكلكد هعهرؼ هعهرؼ تيزؼ كزك، الجزائر، 
. 307سابق، ص اؿهرجع اؿعمي عبد القادر القٍكجي،  -3
 .85سابق، ص اؿهرجع اؿلىدة هعهر يشكؼ،  -4
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ضركرة حضكر الهتٍـ شخصيا ؾكها يؤخذ عمى ٌذي الهحكهة بعض اإلجراءات الهعقدة - 6
ف اختصاص ٌذي الهحكهة ال أعدـ األخذ بىظاـ الهحاكهة البيابية، كها   ك،جراءات الهحاكهةإ
كها التبطي الجرائـ الدكلية خالؿ الفترة الزهىية  ،31/12/1994هتد لمجرائـ التي تقع بعد ؼ

 عمى الهدىييف ،الهحددة الختصاصٍا في الجرائـ التي ترتكب عمى حدكد الدكؿ الهجاكرة لركاىدا
اذ قد يككف  ئع العهميات القتالية هف غير الهكاطىيف الركاىدييفاهاـ فعأالذؼ اضطركا لمٍرب 
ىشات الهحكهة الجىائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة ىتيجة لها حدث هف أٌؤالء هف الحمفاء، كقد 

ليف ك كلبرض هقاضاة األشخاص الهسؤ،ككىة هىٍاتجرائـ الحرب التي ىشبت بيف الجهٍكريات الـ
 .1 1991قميهٍا هىذ إة لمقاىكف الدكلي االىساىي التي  حدثت قي ـعف اإلىتٍاكات الجسي

صبح اآلف هٍيئا أف القضاء الدكلي الجىائي قد ىشأ كتطكر عبر التاريخ كأكخالصة القكؿ      
لمهطالبة بضهاف تطبيق الهسؤكلية الجىائية الفردية لرؤساء الدكؿ كالهسؤكليف السياسيف عف 

 كاىكا يجسدكف سيادة دكلٍـ التي تهىع  أفجرائهٍـ الدكلية دكف اإلعتداد بحصاىتٍـ، بعد
هر غير هقبكؿ أتٍا ٌك أف اىشاء هحاكـ هؤقتة لمىظر في جرائـ كقعت قبل ىشأ غير ،هالحقتٍـ
العدالة، كها أف تحديد هٍهتٍا بجرائـ هعيىة كقعت في فترة زهىية هحددة كعمى ىظر هف كجٍة 

لى إلى عدـ هالحقة  كل الهسؤكليف الذيف ارتكبكا الجرائـ الدكلية كإأراضي دكلة هعيىة، يؤدؼ 
ة الهحكهة الجىائية الدكلية التي أ لذلؾ كاف البد هف ىش،ىاقصة كغير هثاليةالدكلية جعل العدالة 

 تتفادػ اإلىتقادات  حتىيككف اختصاصٍا شاهال كهتفقا عميً كليس كفقا لكل حالة عمى حدػ، ك
خذ السابقة عف طريق الهساٌهة في تحقيق العدالة العالهية بالىسبة لجهيع الجرائـ الدكلية، آكالـ

ذا ها ذالهسؤكليف السياسييف الهتٍهيف بارتكاب قك كفي هكاجٍة الرؤساء كالقادة  خذ أق الجرائـ، ٌك
. 2 الدكلية الجىائيةف اىشاء الهحكهةأبً ىظاـ ركها بش

 

 

 
. 133سابق، ص اؿهرجع اؿزياد العياىي، - 1
. 164سابق، صاؿهرجع اؿسكسف احهد عزيزة،  -2
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 دولية، جنائية محكمة إلنشاء الدولي المجتمع دعى إلييا التي األساسية لقد برزت الحاجة       
 والقانون  اإلنسان لحقوو  األساسية لممبادئ الدولي المجتمع شيدىا التي نتياكاتنتيجة لئل
 الجنائية الفردية المسؤولية فكرة ظيور إلى دفعت التي القوة بمثابة كانتالتي  الدولي، اإلنساني

 إلى مفتقرا لزمن امن لعقود الدولي القانون  ظل مرتكبييا، وقد معاقبة الجرائم وضرورة تمك عن
 من العديد يتضمن الدولي القانوني النظام أن من فبالرغم بذلك، القيام من تمكنو التي اآللية

 اإلنسانية ضد وجرائم الحرب كجرائم معينة تصرفات تجرم  التي،الدولية اإلتفاقيات و المواثيق
 من بمبادرات رىًنا كان الجرائم بتمك المتعمقة القواعد تطبيق أن إال الجماعية، اإلبادة وجريمة

 غير بذلك أو القيام في راغبة تكن لم األخيرة إال أن ىذه ،الوطنية المحاكم بيا تقوم أن المفترض
 واسع  نطاو عمى وتقع منظمة كانت الجرائم تمك أن سبب ذلكو الميمة، بيذه القيام عمى قادرة
 تمك تخضع لم لذلك وقوعيا، في الحكومية األجيزة أو الحكوميين المسؤولين تورط عن فضبلً 
 التي الحصانة بمبدأ عمبلً  وذلك الدول، لتمك القضائية السمطات قبل من إجراءات ألية الجرائم
 ىنا ومن، العقاب من لئلفبلت الفرصة ليم ووفرت المسؤولين عمى الحماية من نوًعا أضفت
الجنائية  العدالة تحقيق من الدولي المجتمع تمكن فاعمية أكثر بديمة آلية إيجاد إلى الحاجة ظيرت

  الدوليالقضائي النظام وفاعمية استقبللية من تنال قد عتباراتإ ألية الخضوع عن الدولية، بعيًدا
، إال أن التساؤل الذي يطرح نفسو يكمن في مدى 1الجرائم لتمك التصدي بميمة سيضطمع الذي

تمكن المحكمة الجنائية الدولية من تعميق أو إسقاط مبدأ الحصانة التي يتمتع بيا الحكام 
والرؤساء وتحميميم المسؤولية الجنائية الدولية عند ارتكابيم لجرائم دولية؟ وىل يمكن إثبات ذلك 
من خبلل تطبيقات عممية قضائية لحاالت حوكم فييا رؤساء ومسؤولين أمام المحاكم الجنائية 

  الدولية والوطنية عن جرائميم الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية ودورىا في و سنحاول اإلجابة عن ىذا  التساؤل من خبلل التطرو إلى 

المسؤولية الدولية الجنائية ، ثم سنتعرض لدراسة (المبحث األول) في تجاوز مبدأ الحصانة
 .(المبحث الثاني) في في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةالدول رؤساء ل
 

دمحم حسن القاسمي، المحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمن عشر سنوات من التعايش أم من التصادم، مجمة - 1
 .26، ص2014 ،57العدد، الشريعة والقانون، اإلمارات العربية المتحدة
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 :المحكمة الجنائية الدولية ودورىا في تجاوز مبدأ الحصانة: األولالمبحث 
 عاًما،  خمسين ما يقارب استمر محتدم صراع بعد المحكمة الجنائية الدولية جاء  نشأة إن    
 المحكمة، إنشاء فكرةل المنتقدة العظمى الدول وىي الدول من محدود وعدد العالم دول غالبية بين
 في تعمل مستقمة، دولية قضائية كييئة بوظيفتيا المحكمة ىذه تقوم أن فترضالم من كان لذا

 القانون  أي القانون  حكم عمى اإلبقاء إلى أساًسا يسعى الذي الدولي المجتمع يحكم محدد إطار
 ذات الدولية واالتفاقات المعاىدات وتطبيق تفسير خبلل من وذلك الحال، بطبيعة الدولي الجنائي
 يقتضي الدولية الجنائية المحكمة تقوم بو ينبغي أن كان الذي الميم الدور فإن لذلك العبلقة،

عائًقا  كانت لطالما التي العقاب، من واإلفبلت الحصانة فكرة تكريس المسؤولية الجنائية و إنياء
مفيوم ىذه اآللية القضائية الدولية    ومن ىنا نتساءل حول  ، 1الدوليقضائي ال النظام تطور أمام

  و األحكام الخاصة بتعميق حصانة الرؤساء والحكام عند ارتكابيم لجرائم دولية؟
و لئلجابة عن ىذا التساؤل قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبين، حيث سنتطرو إلى مفيوم المحكمة 

مدى إمكانية اإلعتداد بحصانة الرئيس  ، ثم سنتعرض إلى(المطمب األول)الجنائية الدولية في 
 (.المطمب الثاني) في في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية

 :مفيوم المحكمة الجنائية الدولية :المطمب األول 
من أىم ، 1998لسنة المحكمة الجنائية الدولية روما المتعمقة بإنشاء تفاقية إ     تعتبر 

أنشأت قضاء دوليا باعتبارىا اإلتفاقيات الدولية التي شيدىا المجتمع الدولي في القرن األخير، 
الذي يتمثل دوره في معاقبة مرتكبي الجرائم األشد خطورة التي تيدد السمم واألمن و جنائيا دائما، 

 اختصاصات واسعة حددتيا األمر الذي يقتضي عدم التغاضي عنيا، إلى جانب أن لياالدوليين 
، األمر الذي يدفعنا الى  باعتبارىا دستورا لممحكمة الجنائية الدولية وقانونيا األساسيىذه اإلتفاقية

محاولة التعرف أكثر عمى ىذه اآللية القضائية الجديدة، من خبلل التطرو لظروف نشأتيا 
 .واختصاصاتيا

 

 دمحم حسن القاسمي، المحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمن عشر سنوات من التعايش أم من التصادم، -1
. 24سابق، صالمرجع ال
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 : وتعريفياظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية :الفرع األول
     جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتبمور الجيود المضنية إلقرار نظام دولي يحظى بالقبول 

بيدف التغمب عمى عقبات مبلحقة مرتكبي الجرائم األشد خطورة لدى الجماعة الدولية، 
ومجازاتيم، وعمى ىذا النحو لم تعد سيادة الدولة ىي ذلك الحاجز المنيع الذي يستتر خمفو كبار 

، األمر الذي يدفعنا لمتعرف عن ظروف نشأتيا وتعريفيا وذلك من خبلل 1المجرمين الدوليين
 :مايمي

 :ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية :أوال
، إال أن 1924     استمرت الجيود الدولية الساعية إلنشاء قضاء دولي جنائي دائم منذ سنة 

، الذي 1946سنة الصادر  95الخطوة الفعمية تمثمت في قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم 
أقرت بموجبو لجنة القانون الدولي المنصوص عمييا في أحكام النظامين األساسيين لكل من 

لجنة لىذه ا بادرت الجمعية العامة إلى تكميف 1947 سنة و في ،2محكمة نورمبرغ وطوكيو
السمم الدوليين، مع تكميف مقرر خاص إلعداد   األمن وضدإلعداد صياغة لئلنتياكات الموجية 

 .3 1950عد أول تقاريره في عام أالنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والذي 
إجراء الدراسات المتعمقة بإنشاء  بو إعماال لمدعوة األخيرة، باشرت لجنة القانون الدولي    

 أن إنشاء المحكمة ىو أمر مستحب وممكن 1950محكمة جنائية دولية دائمة، وقررت عام 
 وبناء عمى ما سبق قامت الجمعية العامة بتشكيل لجنة خاصة بموجب قرار مؤرخ ،تنفيذه أيضا

  .4ة لممحكمةأ لصياغة المعاىدة المنش12/12/1950في 
 نجاز ىذه الميمة، بسبب التحفظات التي باتكميف لجنة أخرى ل    ثم عادت الجمعية العامة 

 

 

 ، واالقتصاديةنجبلء دمحم عصر، المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة مجرمي الجرب، مجمة البحوث القانونية- 1
. 474 ص،2011  افريل،49العدد كمية الحقوو، جامعة المنصورة، جميورية مصر العربية، 

. 45سابق، صالمرجع العمي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،  -2
 لمعموم عادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والييمنة األمريكية، مجمة الكوفة -3

. 68ص و67ص، 2010، 07العدد جامعة الكوفة، ، القانونية والسياسية
.25سابق، صالمرجع الرفيق بوىراوة ،  -4  
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 ، وقدم أول اقتراح مشروع1قدمت عمى أعمال المجنة األولى ولم ينل مشروع المجنة الثانية الرضا
 .     2 1953، ثم قدم المشروع الثاني سنة 1951في ىذا الشأن عام 

أما في مجال تحديد الجرائم فقد أضافت المجنة إلى قائمة الجرائم التي نصت عمييا في      
التمييز العنصري والعدوان الجسيم عمى البيئة والحرب ،  جرائم جديدة مثل1954مشروع سنة 

اإلقتصادية واإلتجار بالمخدرات بوصفيا جرائم ضد اإلنسانية، وا عداد وتمويل الميميشيات قصد 
ارتكاب أعمال إجرامية ضد الدول األخرى، ولكن المجنة وبعد مناقشات طويمة رفضت إدراج 

حيث عارضت ، جريمة استعمال األسمحة النووية ضمن قائمة الجرائم بضغغ من الدول الكبرى 
أن ذلك يعود ألسباب  الواليات المتحدة األمريكية بشدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ويبدو

عديدة في مقدمتيا الرغبة في تفادي أي خطر أو تيديد قد يمحق بوكبلء الشبكات والجنود 
األمريكان، وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد سحبت اعترافيا بالسمطة اإللزامية ليذه المحكمة 

. مما يعني أنيا تمتزم بما تقبمو من قرارات وال تتحمل ما ال تقبمو
 انتيت المجنة المشكمة من وضع مشروع التقنين عمى مبدأ المسؤولية 1983في عام و      

تبني المفيوم الذي أخذت بو في  إلى  1984الجنائية لمدول عن ىذه الجرائم، إال أنيا عادت في 
 1994 في عام ، و3 المسؤولية الجنائية لؤلفراد دون الدول حملوالذي، 1983مشروع سنة 

انتيت لجنة القانون الدولي من إعداد مشروع نظام أساسي لمحكمة دولية جنائية دائمة، وقدمتو 
إلى الجمعية العامة لؤلمم المتحدة التي شكمت لجنة خاصة لمناقشة القضايا الموضوعية في ىذا 

 قرارىا تصدرأ، 1995و بعد مناقشات من قبل المجنة التحضيرية المشكمة عام ، 4المشروع
 الخاص بتشكيل المجنة التحضيرية المكمفة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية،  50/146 ب رقمالم
 
 

               

 ، لئلصدارات القانونيةنظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، المركز القوميحمد، أإبراىيم سيد  -1
.73، ص2011، الطبعة األولى جميورية مصر العربية،  

. 25سابق، صالمرجع الرفيق بوىراوة، - 2
سابق، المرجع العادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والييمنة األمريكية ، - 3

.68 ص و67ص  
      .138سابق، صالمرجع العبد الرزاو حيدر حميد، - 4
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 لغاية 14/7/1998 الذي عقد في روما من  الدبموماسيوىذا ما حصل في المؤتمر
نص عمى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية،  الذي أقر نظاميا األساسي و، 1 17/07/1998

 وتم فتح باب التصديق عمييا من قبل الدول التي وقعت باألحرف األولى عمى نظام المحكمة
 حيث شكمت 2002 جويمية سريانو في أبدو  إلى أن اكتمل النصاب القانوني  دولة 106بغالبية 

. 2ىيئة المحكمة وعين مدع عام ليا

 (: C.P.I) تعريف المحكمة الجنائية الدولية: ثانيا
     بعد خمس سنوات عمى إنشاء المحاكم الخاصة، أنشأت محكمة جنائية دولية عمى وجو 

 في روما، من خبلل المؤتمر الدبموماسي المفوض من قبل األمم 1998 جويمية 17التحديد في 
.  3 في األخير إلى المصادقة عمى نظام روما المتحدة الذي خمص

    فالمحكمة الجنائية الدولية ىي مؤسسة دولية دائمة أنشأت بموجب معاىدة دولية تيدف إلى 
، 3التحقيق ومقاضاة الذين يرتكبون الجرائم األشد خطورة والتي تضر بمصالح الجماعة الدولية

 و ىي أىم الجرائم التي تبدو ،وتتمثل في اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
اإللزامية في معاقبة   ىذه الييئةىذا تممكواضحة المعالم في القانون الجنائي الدولي وحتى يومنا 
. 4األفراد المتيمين بخرو مبادئ وقواعد القانون الدولي 

تعرف أيضا بأنيا مؤسسة قائمة عمى معاىدة ممزمة فقغ لمدول األعضاء فييا، فيي  و    ىذا  
ليست كيانا فوو الدول بل ىي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة وىي ليست بديبل عن  

 
1
- ROSSETTE Bar haim , L’humanisme judiciaire  , Revue Québécoise de droit international (Hors-

série), faculté de droit, Université du Québec du montréal, Kanada, 2010, p372.   
2-

 TOBACHI LAU- CHONG Ahydé, La Poursuite pénale d’un chef d’etat en droit international, thèse 

de doctorat en droit puplic,Université Reims –Champagne Ardenne, France, 2009,p33. 

في الجزائر التي وقعت عميو   1998 المادة األولى من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  لسنة نصت -3
وتكون المحكمة ىيئة . (المحكمة)تنشأ بيذا محكمة جنائية دولية :" عمى ما يمي ولم تصادو عميو28/12/2000

، وذلك ي دائمة ليا السمطة لممارسة اختصاصاتيا عمى األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع االىتمام الدول
، وتكون المحكمة مكممة لمواليات القضائية الجنائية الوطنية،  عمى النحو المشار إليو في ىذا النظام األساسي

". ويخضع اختصاص المحكمة وأسموب عمميا ألحكام ىذا النظام األساسي
4
- BASSIOUNI Cherif; « Note explicative sur les statut de cour pénal international (CPI) » ,Revue 

internationale de droit pénal ,éditions Erès, France , (vol . 61), 1
e
 et 2

e
 trimestres 1990, p04.  
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ن المحكمة ال تتعدى عمى السيادة إالقضاء الجنائي الوطني بل مكمبل لو، وبناء عمى ىذا ف
 الوطنية أو تجتاز الخطوط التي رسميا القضاء الوطني، طالما كان ىذا األخير قادرا أو راغبا في

 ممارسة ما استند إليو  عمىممارسة اختصاص القضاء الوطني، وفي حال عدم قدرة ىذا األخير
  . صاحبة اإلختصاص في ىذا الشأنعتبر توفي ىذه الحالةقانونا فإنيا 

 إلى وصف النظام األساسي لممحكمة الجنائية  الدولييذىب مجموعة من فقياء القانون  كما      
 لنصوص القانون الدولي الجنائي، لذا انو مجموعة من المبادئ التي تتضمن تقنينأالدولية عمى 

حد ورثة أفيي وسيمة أقرىا المجتمع الدولي إلقرار العدالة الجنائية الدولية، واعتبرت عمى أنيا 
 محاكمة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين التي يتمثل دورىا فيالمحاكم الخاصة، 

يرتكبون أبشع الجرائم الخطرة والميددة لمسمم واألمن العالميين والضارة بأمن واستقرار البشرية 
.  1جمعاء

:ختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إ:الفرع الثاني  
ختصاص ان تمنح تمقائيا المحكمة أب يمزم النظام األساسي لممحكمة الدول التي تصبح طرفا     

النظر في الجرائم المحددة في النظام األساسي، وىذا ما أشارت إليو صراحة الفقرة األولى من 
أما الدول غير األطراف في النظام األساسي فيي مستبعدة من ، 2النظامىذا  من 12المادة 

اختصاص المحكمة اإللزامي، ومع ذلك ليا أن تقبل ىذا اإلختصاص في حاالت محددة بصدد 
حد أحد الشرطين، إما أن تقع الجريمة عمى إقميميا أو كان المتيم أومتى توافر  جريمة معينة

. 3رعاياىا

:  اإلختصاص النوعي:أوال
     يقوم ىذا اإلختصاص عمى أساس نوع الجريمة التي نص عمييا نظام روما بالتحقيق فييا  

 

. 121مختار خياطي، المرجع السابق، ص - 1 
عمى ما السابق الذكر  1998 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة 12نص المادة ت- 2

االختصاص فيما يتعمق بالجرائم المشار إلييا  الدولة التي تصبح طرفا في ىذا النظام األساسي تقبل بذلك:"يمي
". 05في المادة 

لؤي دمحم حسين النايف، العبلقة التكاممية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجمة جامعة دمشق  -3
  .530، ص03،2011، العدد 27 المجمد ،لمعموم االقتصادية والقانونية، دمشق
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  2حيث نصت المادة الخامسة من النظام األساسي لممحكمة. 1ومبلحقة و الحكم عمى مرتكبييا
التي تكون محل و  رةاختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى أشد الجرائم خطو قتصارإعمى 

 .اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان :اىتمام دولي وىي
نو بالرغم من أن المادة الخامسة من النظام األساسي قيدت اختصاص أ و المبلحظ       

والتي تيم المجتمع الدولي ككل، إال أنيا لم تقم بإدخال كل  المحكمة بالجرائم األشد خطورة
الجرائم الدولية وخصوصا اإلرىاب الدولي وتجارة المخدرات والمؤثرات العقمية، حيث عرض في 

مشروع نظام روما الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فييا وىي جرائم اإلرىاب واالتجار 
بالمخدرات واالعتداء عمى موظفي األمم المتحدة، ولكن لم يؤخذ بيذا االقتراح ورفضوا إدراج ىذه 

 عمى أساس أن تعريف ىذه الجرائم غير محدد، وأن اختصاص ،الجرائم ضمن النظام األساسي
 المحكمة بالنظر فييا يثير المشاكل، ومن األفضل أن تختص المحاكم الوطنية الداخمية بيا حتى

. 3ال يتم عرقمة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 يقتصر اختصاص نظام روما األساسي عمى أشد الجرائم خطورة التي تثير قمق وعميو    

: التي حددتيا المادة الخامسة وتتمثل فيو  4المجتمع الدولي بأسره
 

 
 كمية عماد دمان ذبيح، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وكيفية تحريك الدعوى أماميا، مجمة المفكر، -1

. 348ص، 2014، جانفي 10 العدد الحقوو والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر،
عمى ما السابق الذكر  1998 النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة  من05 المادة نصت  -2

يقتصر اختصاص المحكمة عمى اشد الجرائم خطورة موضع اىتمام المجتمع الدولي بأسره لممحكمة بموجب :"يمي
: ىذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

". جريمة العدوان (د)جرائم الحرب ، (ج)الجرائم ضد اإلنسانية،  (ب)جريمة اإلبادة الجماعية،  (ا)
ميس احمد فايز الصبيح، سمطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، كمية  -3

 .21، ص2009الحقوو، جامعة الشرو األوسغ، ، األردن،
التقرير العاشر لممدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية إلى مجمس األمن التابع لؤلمم المتحدة عمبل بقرار - 4

: الموقع، 2011المتعمق بإحالة الوضع في ليبيا منذ فيفري  ،2011 لسنة 1970 مجمس األمن رقم
www.icc.int 20:00، 24/11/2016: ، تاريخ االطبلع .

https://www.icc.int/
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: جرائم اإلبادة الجماعية  -ا
 فقد ،فيما يتعمق بجريمة اإلبادة الجماعية فمم تثر خبلفا يذكر في مؤتمر روما الدبموماسيف     
في المادة السادسة من النظام األساسي لممحكمة مطابقا لمتعريف المنصوص عميو تعريف الجاء 

أي فعل من األفعال التالية يرتكب ": بأنيا 1948اتفاقية اإلبادة الجماعية لعام  الذي ورد في
 وىذه ىبلكا كميا أو جزئياإبقصد إىبلك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتيا ىذه 

: األفعال ىي
.قتل أفراد الجماعة -1  
.إلحاو ضرر جسدي أو عقمي جسيم بأفراد الجماعة -2  
.إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية بقصد إىبلكيا الفعمي كميا أو جزئيا -3  
. فرض تدابير تستيدف منع اإلنجاب داخل الجماعة -4
. 1نقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى  -5

 :الجرائم ضد اإلنسانية- ب
       لقد وضع أول تعريف لمجرائم ضد اإلنسانية في اليوم الموالي لمحرب العالمية الثانية 

، حيث أسست المحكمة العسكرية الدولية 08/08/1945ضمن إتفاقية لندن الصادرة في 
لنورمبورغ من قبل كبار القادة العسكريين السامين لقوات الحمفاء وكذلك الوضع في الشرو 

 .2 عند إنشاء المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو19/01/1946األقصى في 
من اتفاقية لندن لسنة  06في المادة السادسة الفقرة  نسانيةالإ الجرائم ضد الحيث عرفت     

عمى أنيا تمك األفعال التي تنطوي عمى اعتداء صارخ عمى إنسان معين، أو جماعة ، 1945
القتل  : األفعالىذه مثل وتتضمن، 3معينة ألسباب معينة قد تكون دينية أو عرقية، أو سياسية

واإلبادة واالسترقاو واإلبعاد وغيرىا من األفعال الئلنسانية التي ترتكب ضد أية مجموعة من  
 

 
1
- BELANGER Michel, Droit international humanitaire général, 2

ème 
édition, Paris, France, 2007. 

. 21سابق، صالمرجع الميس احمد فايز الصبيح، - 2
، 2005، الطبعة الثانية دار نشر، الكويت، ون خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، د- 3

. 64ص
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 العنصرية والجرائم التفرقة لمسكان، جريمة القسري  النقل أو 1السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب
 .2والحرب السمم وقت لمعقاب عرضة ىاومرتكب يكون  جميعيا  اإلنسانية ضد
واسع النطاو ضد مجموعة من السكان المدنيين  تقوم أركانيا عمى ارتكاب ىجوم منيجي و و 

 األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في المادة النظام، وىو ما نص عميو عمم باليجومال سابق مع
متى ارتكب في  "جريمة ضد اإلنسانية" يشكل أي فعل من األفعال التالية عمى أن السابعة منو

عمم الإطار ىجوم واسع النطاو أو منيجي موجو ضد أية مجموعة من السكان المدنيين مع 
. 3باليجوم
 االتفاو في مؤتمر روما عمى خطورة الجرائم ضد اإلنسانية وعمى وجوب تضمينيا  حيث تم    

في قائمة الجرائم التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان من الميم أن يكون 
وعمى تعريف  ،اختصاص المحكمة قاصرا عمى الجرائم الدولية الثابتة في القانون الدولي العرفي

 تعريفيا تعريفا واضحا ودقيقا في النظام حيث تمىذه الجرائم من بينيا الجرائم ضد اإلنسانية، 
عن   وأسفر المؤتمر،األساسي لممحكمة، وذلك حسب ما يقتضيو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

وضع تعريف عام لمجرائم ضد اإلنسانية وعن قائمة باألفعال المكونة ليا، وبذلك يكون قد جرى 
 .وألول مرة في التاريخ تعريف لمجرائم ضد اإلنسانية في معاىدة دولية اعتمدتيا غالبية الدول

  في الحقيقة ىناك العديد من األفعال التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية، وقد تتشابو إلى حد كبير 
مع جريمة اإلبادة الجماعية إال أن الثانية أضيق نطاقا ألنيا ترتكب ضد جماعة عرقية أو أثنية 

 األساسي األفعال التي  رومامن نظامالسابعة السابقة الذكر ليذا فقد حددت المادة ، 4أو دينية
  .ةتدخل في نطاو ىذه الجريم

 
1
- BRUGIAMOSCA Claire , le génocide, une notion de droit international pénal dans le code pénal 

français : l’'application au cas du procès de pascal simbikangwa, Revue électronique de l’aidp , France, 

2015, P 01. 

 
األردن، ، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة -2

 .315، ص2008، الطبعة االولى
، الطبعة االولى،  العربيةمصرجميورية  يوسف حسن يوسف، القانون الدولي الجنائي، مكتبة الوفاء القانونية، -3

. 207، ص2011
سرائيل  -4 بارعة القدسي، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتيا واختصاصاتيا وموقف الواليات المتحدة األمريكية وا 

. 28، ص02،2004، العدد 20المجمد، منيا، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، سوريا
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:  األركان التالية في كل من الجرائم ضد اإلنسانيةفرنو ال بد من تواأو تجدر اإلشارة إلى 
. أن تكون ىناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية -1
 من نظام أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصرا في نص المادة السابعة -2

. روما األساسي
. 1أن ترتكب ىذه الجرائم عمى نطاو واسع أو أساس منيجي -3

: جرائم الحرب -ج
ىذه األخيرة أن  إذ     إن جريمة الحرب ليست بالمفيوم الحديث بل ىي قديمة قدم البشرية، 

كبر مجال ترتكب فيو الجرائم ىي أإلى يومنا ىذا، ولعل الزالت تعاني الشعوب من أىواليا 
 مخالفات تقع ضد القوانين واألعراف ،النزاعات المسمحة والحروب، وتعرف ىذه الجريمة عمى أنيا

الدول والقوات المتحاربة أثناء الحرب، وتقع سواء عمى الممتمكات أو  التي تحكم سموك 
ن في مجال لين سواء العامياألشخاص سواء المدنيين أو العسكريين األسرى أو غيرىم، والمدني

. 2اإلغاثة أو الصحافة أو األطباء
 1949عام لتفاقية جنيف ا و1907عام لتفاقية الىاي إكما تم تعريف ىذه الجريمة في      

قام جدل حول تعريف ىذه الجريمة وتحديد األفعال التي تدخل في تكوينيا، فقد وبالرغم من ذلك، 
 من النظام األساسي 08 ولكن في األخير تم اعتماد تعريف ليذه الجريمة في نص المادة

يكون اختصاص المحكمة :" عمى أن  و التي نصت في الفقرة األولى،3لممحكمة الجنائية الدولية
فيما يتعمق بجرائم الحرب، والسيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار 

". عممية ارتكاب واسعة النطاو ليذه الجرائم
لتزام المحكمة إ ىذه الفقرة، وذلك لمتحقق من تفسيرو يجد عدد من الدول وجود حاجة لىذا     

حيث يخشى من ، بالتركيز عمى حاالت جرائم الحرب الخطيرة والتي تثير قمق المجتمع الدولي

  
. 216سابق، صالمرجع العمر محمود المخزومي، - 1
صفيان براىيمي، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوو  -2

. 93  ص الى91، من ص2011 الجزائر،والعموم السياسية،  جامعة مولود معمري تيزي وزو،
. 25ص  سابق،المرجع  الحمد الصبيح،أميس  -3
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انشغال المحكمة بحوادث الحرب األقل خطورة نسبيا، أو أن تمجا لممارسة السمطة القضائية 
اتجاىيا، وفي النياية تم التوصل إلى حل وسغ يتمخص في أن المحكمة يمكنيا ممارسة السمطة 

رتكاب جرائم الحرب، ولكن في ذات الوقت يجب أن توفر الالقانونية في الحاالت الفردية 
 لممحكمة  من النظام األساسي8المحاكمة الحافز إلعطاء األولوية ألكثر الجرائم انتياكا لممادة 

نجد أنيا تعرف الفقرة الثانية من المادة السابقة الذكر ومن خبلل دراسة ىذا  الجنائية الدولية،
نتياكات جسمية إلتفاقيات جنيف األربعة، أي األفعال المرتكبة ضد إجرائم الحرب باعتبارىا 

ذات الصمة، وأيضا اإلنتياكات الخطيرة  تفاقيات جنيفإاألشخاص أو الممتمكات الذين تحمييم 
األخرى لمقوانين واألعراف السارية عمى المنازعات الدولية المسمحة في النطاو الثابت لمقانون 

. 1الدولي

 :جرائم العدوان-د
    من الجرائم التي تم اقتراحيا من قبل العديد الدول، و التي كانت ميمة بالنسبة لمكثير منيم،  

بحيث لم يتم ادماجيا ضمن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بسبب عدم تعريفيا، ىي 
 .2جريمة العدوان التي اعتبرت من الجرائم األكثر خطورة

حيث تعتبر ىذه الجريمة من أكثر األعمال التي تشكل انتياكا خطيرا لمقانون الدولي،        
 من النظام األساسي لممحكمة 5/1نصت عمييا المادة ، 3ترتكب من قبل األفراد نيابة عن الدولة

ن ىذه الجريمة لم تعرف من طرف رواد نظام روما، عمى خبلف الجرائم أالجنائية الدولية، إال 
الثبلث األخرى المتعمقة باختصاص المحكمة، سواء اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو 

. 4جرائم الحرب
  من النظام األساسي05المادة نص في بالحكم الوارد قد استفردت جريمة العدوان فلذا     

، بسبب ما أثاره إدراجيا ضمن الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة  لممحكمة الجنائية الدولية
 

، العراوجامعة بيزريت، ، المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، كمية الدراسات العميا فدوى الذويب،- 1
. 12، ص2014

-2  
KIRSCH Philippe, Le staut de rome de la cour pénale internationale, édition A pedone, paris, 

France, 2012, p27. 

3- KAMTO Maurice, L’agression en droit internationale, édition A Pedone, paris , France,  p 274 .  

4
- BASSIOUNI Cherif, op. cit, p15. 
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 من جدل أو اختبلف في الرأي بين الوفود، خبلل مناقشات لجنة القانون الدولي والمجنة
الجرائم التي  التحضيرية ثم مناقشات مؤتمر روما، فقد وجد اتجاه ينادي بإدراج العدوان ضمن

ن حرمانيا من ىذا االختصاص يعد بمثابة التراجع إلى الوراء قياسا أتختص بيا المحكمة، و
رأي آخر بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى مثل ، ىذا و ذىب 1بنظام نورمبورغ

عدم إدراجيا نظرا لعدم وجود تعريف واضح ليذه الجريمة كأىم سبلح لمدفاع عن إلى إسرائيل 
المغرب التي ذىبت أيضا إلى استبعاد العدوان من  باإلضافة إلى دولة ،2موقفيا الرافض إلنشائيا

ن لمعدوان طبيعة سياسية إلى جانب فإحسب رأييا و اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ألنو 
. عدم التوصل إلى تعريف لو

جل استبعاد جريمة العدوان من اختصاص المحكمة، أ     إن الدول التي دفعت بيذه الذرائع من 
ال تستند إلى ركائز قانونية وحقيقية، فإذا كانت الدول توافق عمى فرض جزاءات جماعية عمى 

ن ىذه الجزاءات ليا آثار سمبية عمى أالدولة التي تتعدى عمى غيرىا من الدول، بالرغم من 
الشعب الذي يكون في غالب األحيان مغموب عمى أمره، فكيف تأتي إلى معارضة مبلحقة األفراد 

. المسؤولين شخصيا وبصورة مباشرة عن ارتكاب جريمة العدوان
    أما عن طبيعة جريمة العدوان، فيو ليس عمبل سياسيا كما تدعي بعض الدول بل ىو جريمة 

خطر الجرائم وأشدىا خطورة عمى المجتمع أدولية كاممة األركان، ليس ىذا فحسب بل ىي 
الدولي، والتي كان من المفروض إدراجيا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية دون قيد أو 

.  3شرط
كما أن التعريفات المطروحة لجريمة العدوان في المؤتمر ناقصة ولم تأخذ في الحسبان قرار     

 و المتعمق بتعريف جريمة العدوان 1974 ديسمبر 14الصادر في  3314رقم الجمعية العامة 
: حيث طرحت ثبلثة آراء في تعريف العدوان

 
 أركان جريمة العدوان في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من خبلل المؤتمر بدر الدين شبل،- 1

 كمية الحقوو والعموم السياسية، جامعة الشييد حمة  مجمة المفكر،،2010االستعراضي في كمباال في جوان
 .125ص، بدون سنة نشر، 12العدد لخضر، الوادي، الجزائر، 

 .75سابق، صالمرجع البن عودية،  نصيرة- 2
. 126 صسابق،المرجع البدر الدين شبل، - 3
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التخطيغ واإلعداد واألمر بالعدوان والتنفيذ يرتكبو يتمثل في ذىب إلى أنو سموك  :الرأي األول
 .أشخاص يمارسون القيادة السياسية أو العسكرية في الدولة المعنية

اكتفى بإدراج قائمة باألعمال التي تشكل جريمة العدوان وىي أعمال ورد ذكرىا في  :الرأي الثاني
.  السابق الذكر3314قرار الجمعية العامة رقم

مزج بين الرأيين السابقين حيث ذىب إلى أن جريمة العدوان ترتكب حينما يوجو  :الرأي الثالث
 اليجوم المسمح الذي تقوم بو دولة ضد السبلمة اإلقميمية أو االستقبلل السياسي لدولة أخرى 

. بيدف اإلحتبلل العسكري أو الضم الشامل أو الجزئي إلقميم تمك الدولة
أما بخصوص اختصاص المحكمة الجنائية في حال وقوع عمل من أعمال العدوان دون      

، فقد انقسمت وجيات النظر إلى ذلك يقرر الذي ىو ىذا األخيرالرجوع إلى مجمس األمن أم أن 
: اتجاىين

ن تضمين أب  نادى بحصرية اختصاص مجمس األمن بتحديد وقوع العدوان، و:االتجاه األول
 من ميثاو األمم 3/1 يتفق مع نص المادة05 من المادة  الثانيةنظام روما األساسي لمفقرة

لتزامات الدول طبقا لمميثاو عمى التزامات الدول األخرى الدائمة العضوية إالمتحدة، والذي يغمب 
 .في مجمس األمن، في مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية

لقد شكمت الدول العربية ودول عدم االنحياز العمود الفقري لو، فقد ذىب أنصار : االتجاه الثاني
ن أىذا االتجاه إلى أن مجمس األمن ال يكون مختص بتحديد وقوع عمل من أعمال العدوان، و

تكون المحكمة الجنائية الدولية، ىي صاحبة القرار في تحديد الجريمة التي تقع ضمن 
اختصاصاتيا، إذ ال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون عمل المحكمة الجنائية الدولية معمقا 

. 1عمى صدور قرار من مجمس األمن
 في 2010أما مؤتمر تعديل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الذي انعقد سنة      
 اعتمدتو  نفسو التعريف الذي فقد تم اإلتفاو من خبللو عمى تعريف جريمة العدوان، وىو،كمباال

تكون الممارسة عمى أن ، 1974عام الصادر  3314رقم الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بقرارىا 
 

 

لنفاذ الوطني لجريمة العدوان ا آلياتعامر عباس سرمد، عبلقة المحكمة الجنائية الدولية بمجمس األمن و -1
      .192، ص2015، 37العددالعراو، طبقا لتعديبلت مؤتمر كمباال، مجمة مركز دراسات الكوفة، 
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حيث تم ،  بموافقة ثمثي الدول األعضاء في المحكمة2017  الفعمية ليذا االختصاص بعد سنة
 08  من النظام األساسي وأدرجت المادة05 من المادة الثانيةاإلتفاو عمى تعديل نص الفقرة 

:  كاألتيرمكر
 فعبل يمكنو وضع ما لو شخص قيام"، العدوان جريمة تعني األساسي النظام ىذا ألغراض     

أو  إعداد أو بتخطيغ العمل، ىذا توجيو من أو لمدولة العسكري  أو السياسي العمل في من التحكم
 األمم لميثاو واضحا انتياكا ونطاقو، وخطورتو طابعو بحكم يشكل عدواني فعل تنفيذ أو بدء

 .المتحدة
 سيادة ضد ما دولة جانب من المسمحة القوة استعمال "العدوان فعل" يعني ،1 الفقرة ألغراض- 1

 ميثاو مع تتعارض أخرى  طريقة بأي أو السياسي، استقبلليا أو اإلقميمية سبلمتيا أو أخرى  دولة
 حرب بإعبلن سواء التالية، األفعال من فعل أي عمى العدوان فعل صفة  و تنطبق،المتحدة األمم
 السابق الذكر المؤرخ 3314رقم المتحدة  لؤلمم العامة الجمعية لقرار وفًقا وذلك بدونو، أو
 .11974 ديسمبر14في
 عسكري  احتبلل أي أو عميو، اليجوم أو أخرى  دولة إقميم بغزو ما لدولة المسمحة القوات قيام -أ

 منو لجزء أو دولة أخرى  إلقميم ضم أي أو اليجوم، أو الغزو ىذا مثل عن ينجم مؤقتا، كان ولو
 .باستعمال القوة

 أية ما دولة استعمال أو بالقنابل، أخرى  دولة إقميم بقصف ما لدولة المسمحة القوات قيام-ب
. أخرى  دولة إقميم ضد أسمحة

 .لدولة أخرى  المسمحة القوات جانب من سواحميا عمى أو ما دولة موانئ عمى حصار ضرب -ج
أو  الجوية أو البحرية أو البرية المسمحة القوات بمياجمة ما لدولة المسمحة القوات قيام- د

. أخرى  لدولة والجوي  البحري  األسطولين
 
 عن طريق قرار الجمعية العامة التابعة لؤلمم 1974نو رغم اعتماد ىذا التعريف في سنة أوالجدير بالذكر - 1

، ظل مجمس األمن يستخدم المصطمح األكثر حيادا الخاص بتيديد السمم واالمن الدوليين في 3314المتحدة رقم 
، 1982 و جوان 1978ادارتو فيما بعد لؤلزمة الدولية، مثل الغزوات المتتالية من اسرائيل لدولة لبنان في مارس 

 رغم أن الغزو يشكل عمبل عدوانيا في قرار الجمعية 1990أو في غزو الكويت من جانب العراو في أوت 
 2016-10-12: ، تاريخ اإلطبلعar .guide-humanitarian-law: راجع في ىذ الشأن الموقع. العامة

14:00. 
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 الدولة بموافقة أخرى  دولة إقميم داخل الموجودة المسمحة قواتيا باستعمال ما دولة قيام -ه
 لوجودىا في تمديد أي أو اإلتفاو، عمييا ينص التي الشروط مع يتعارض وجو عمى المضيفة،
. االتفاو اية نوبعد ما إلى المذكور اإلقميم

 األخرى  الدولة ىذه تستخدمو بأن أخرى  دولة تصرف تحت إقميميا وضعت ما دولة سماح -و
 .ثالثة دولة ضد عدواني عمل الرتكاب

 أو ما دولة جانب من مرتزقة أو نظامية غير قوات أو مسمحة جماعات أو عصابات إرسال -ز
 تعادل بحيث الخطورة من تكون  المسمحة القوة أعمال من بأعمال أخرى  دولة ضد تقوم باسميا
. 1ذلك في ممموس بدور الدولة اشتراك أو أعبله، المعددة األعمال

ما يمكننا استقراءه من مؤتمر كمباال أن الدول حاولت من خبللو الوصول الى تعريف شامل    
وموحد لجريمة العدوان، إال أن الضغوط السياسية من الدول الكبرى حالت دون ذلك، العتبارات 
تتعمق بمصمحتيم المتمثمة في عدم إثارة مسؤوليتيم الدولية عن أفعاليم التي تشكل جريمة العدوان 

 .المعاقب عمييا دوليا

 :اإلختصاص الزمني  :ثانيا
 ال يسري اختصاص ،2 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية11وفقا لنص المادة      

  أي قبل تاريخ،فاذالمحكمة الدولية عمى الجرائم التي ارتكبت قبل دخوليا حيز الن
ومعنى ذلك أيضا أن اختصاص المحكمة ينطبق فقغ عمى الجرائم التي ترتكب  ،01/07/2002

عمى إقميم أي دولة طرف في التاريخ التالي النضماميا، وبالتالي يستبعد من ىذا اإلختصاص 
الجرائم المرتكبة قبل ىذا االنضمام، إال إذا كانت ىذه الدولة قد قبمت بموجب إعبلن تودعو لدى 

 
 وثيقة رقم ،7 المتعمق بتعريف جريمة العدوان، المتخذ في الجمسة رقم 6  المحكمة الجنائية الدولية رقمقرار- 1

ICC-ASP/8/Res.6  ، الموقع2009 نوفمبر25بتاريخ الصادرة ، :www.asp.icc-cpi.int  تاريخ ،
 .16:14، 2016/ 20/05: االطبلع

:" عمى ما يمي السابق الذكر  1998 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  لسنة 11 نص المادةت -2
إذا -2ليس لممحكمة اختصاص إال فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظام األساسي ،-1

أصبحت دولة من الدول طرفا في ىذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، ال يجوز لممحكمة أن تمارس اختصاصيا 
إال فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ ىذا النظام بالنسبة لتمك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعبلنا 

". 12 من المادة 3بموجب الفقرة 

https://asp.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/
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 ىذه األحكام تم التأكيد عمى قدو، 1 المحكمة إعماال لوالية المحكمة بالنسبة لجريمة معينةمسجمة
 والتي أوردت حكما ،2 1998 الجنائية الدولية لسنة  من النظام األساسي لممحكمة24في المادة 
عن سموك سابق لبدء نفاذ ىذا النظام،  بموجب ىذا النظام ل الشخص جنائياأ ال يسهبمقتضاه أن

والتي أردفت في فقرتيا الثانية عمى حق ىذا الشخص في اإلستفادة من القانون األصمح لو سواء 
نو كان من أ األمر الذي أثار حفيظة الفقو باعتبار ،في مرحمة التحقيق أو المحاكمة واإلدانة

 .3 معا من النظام األساسي لممحكمة24 و 11األفضل جمع المادتين 

 :اإلختصاص المكاني: ثالثا
 04 المكاني بموجب المادة ىااختصاصلممحكمة الجنائية الدولية ظام األساسي لقد حدد الن      

لممحكمة أن تمارس وظائفيا وسمطاتيا عمى النحو المنصوص عميو "، نوأمنو التي تنص عمى 
 في ىذا النظام األساسي، في إقميم أية دولة طرف، وليا بموجب اتفاو خاص مع أية دولة أخرى 

ن إبالطبع وبما أن نظام روما ىو معاىدة متعددة األطراف ف و، "أن تمارسيا في إقميم تمك الدولة
 .كل دولة توقع وتصادو وتصبح طرفا في النظام، تقبل مباشرة اختصاص المحكمة

 فعل يقع تحت الجرائم المنصوص عمييا  حول تحقيقبفتح المحكمة قيامفي حال و وبالتالي      
 من نظاميا األساسي، ليا الصبلحية ألن تمارس اختصاصيا من تحقيق ومبلحقة 05في المادة 

 إقميميا الفعل قيد البحث أو في دولة تسجيل السفينة عمىالمجرمين عمى أراضي الدولة التي وقع 
أو أن تمارس اختصاصاتيا في إقميم  أو الطائرة وذلك في حال وقوع الفعل عمى متن إحداىما،

      .حد رعاياىاأالدولة التي يكون الشخص المتيم بالجريمة 
ولكن ىذا ال يعني أن المحكمة ال يمكنيا ممارسة اختصاصيا عمى إقميم دولة غير طرف،     

أو ال تتوافر فييا الشروط المسبقة، إذ أن النظام األساسي أجاز لمدولة غير الطرف بموجب  

 
. 60ص و 59ص عمار طالب محمود العبودي، المرجع السابق، -1
ال -1:" عمى ما يمي السابق الذكر1998من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة  24 نص المادةت- 2

في حالة حدوث تغير  -2يسال الشخص جنائيا بموجب ىذا النظام األساسي عن سموك سابق لبدء نفاذ النظام، 
يطبق القانون األصمح لمشخص محل  في القانون المعمول بو في قضية معينة قبل صدور الحكم النيائي،= 

" التحقيق أو المقاضاة أواإلدانة
. 60سابق، صالمرجع العمار طالب محمود العبودي،  -3
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 أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمق بالجريمة  إعبلن يودع لدى مسجمة المحكمة،
تعاون مع المحكمة دون أي تأخير وفقا لمباب تي تقبل ال الدولة ال تمكقيد البحث، ويجب عمى

نو في حال اختصاص المحكمة من قبل دولة طرف أو من قبل المدعي أ ىذا كمو يعني ،التاسع
العام نفسو بناء عمى معمومات تحصل عمييا، ال يمكن لممحكمة أن تمارس اختصاصيا ما لم 

 إال في حالة إعبلن اختصاص المحكمة، تقبل الدولة المعنية ذلك أو لم تكن طرفا في المعاىدة
. 1 من ميثاو األمم المتحدةمجمس األمن تحت الفصل السابع من  قراربموجب

 :اإلختصاص التكميمي: رابعا
  تنص ديباجتيا 1998ة إن اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الموقعة في روما في سن     

بل  خطر الجرائم التي تثير قمق المجتمع الدولي بأسره يجب أن ال تمر دون عقابأعمى أن 
يجب مقاضاة مرتكبييا عمى نحو فعال من خبلل اتخاذ تدابير عمى الصعيد الوطني، ومن خبلل 

وبالتالي فالمحكمة الجنائية الدولية ستكون مكممة لبلختصاصات ، تعزيز التعاون الدولي كذلك
  .القضائية الجنائية الوطنية

حيث تبنى النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مبدأ اإلختصاص التكميمي أي أن      
 فإذا لم يباشر ،اإلختصاص بنظر الجرائم الدولية المعاقب عمييا إنما ينعقد أوال لمقضاء الوطني

اختصاصو بسبب عدم الرغبة في إجراء ىذه المحاكمة أو عدم القدرة عمييا يصبح خير ىذا األ
و قد تم التأكيد عمى ىذا المبدأ ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منعقدا لمحاكمة المتيمين

إذ تؤكد ....:" والتي جاء فييا لممحكمة الجنائية الدولية من ديباجة النظام األساسي10في الفقرة 
ة بموجب ىذا النظام األساسي ستكون مكممة لبلختصاصات أأن المحكمة الجنائية الدولية المنش

. 2"القضائية الوطنية
 
 

دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوو  دمحم ىشام فريجة، -1
.  266 و ص265ص ، 2013/2014والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،

كمية  رنا إبراىيم سميمان العطور، االلتزام بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية، مجمة الشريعة والقانون،- 2
 .100، ص46،2011 العدد ، اإلمارات العربية المتحدة،القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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والتي أكدت لممحكمة الجنائية الدولية نص المادة األولى من النظام األساسي في وكذلك      
 باإلضافة إلى..." تكون المحكمة مكممة لبلختصاصات القضائية الجنائية الوطنية:"... نوأعمى 

 التي أكدت في فحواىا عمى حاالت تكون فييا الدعوى غير مقبولة أي ال يمكن 17نص المادة 
لممحكمة الحنائية الدولية النظر فييا، وحاالت أخرى تختص بالنظر فييا أي تكون محل 

لة السيادة الوطنية أ ىو تأكيد مس،و الغرض من تبني ىذا المبدأ اختصاص ليا وفق شروط معينة
رعاياىا من جرائم تم تعريفيا في قانون طرف لمدول عمى ما يقع في إقميميا أو يرتكب من 

 .1المحكمة
 نستنتج أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ال يمنع المحاكم الوطنية من أن تمارس     

اختصاصيا في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، بذلك فيي ليست كيان فوو الدول وال بديمة عن 
نما ىي مكممة لو   نظاميا األساسي، إال أن ىذا وفقا لما نص عميوالقضاء الجنائي الوطني، وا 

، حيث ىناك 17المبدأ يخضع في كثير من األحيان إلى التسييس خاصة أحكام نص المادة 
أمثمة عديدة لرؤساء دول حوكموا محاكمة وطنية صورية كحالة الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك، الذي ارتكب جرائم خطيرة في أحداث ما يعرف بالربيع العربي، حين خرج المصريون إلى 

 تمت محاكمتو أمام محكمة وطنية تفاديافميدان التحرير وقابمتيم القوات النظامية بالقوة، 
لمحاكمتو دوليا عن جرائمو أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي األخير تمت تبرئتو مع مجموعة 

  .من أعوانو

: اإلختصاص الشخصي: خامسا
-25المواد نصوص  في  الجنائية الدوليةلممحكمة الشخصي اإلختصاص عمى النص جاء     
 بمحاكمة الدولية الجنائية المحكمة اختصاص الشخصي باإلختصاص يقصد  حيث26-27-28

 منظمات أو دول من أو االعتبارية المعنوية األشخاص مساءلة  دون  ،الطبيعيين فقغ األشخاص
. 2اإلعتبارية بالشخصية تتمتع ىيئات أو
 
عبد القادر نابي، تحديد نطاو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان، مجمة الندوة - 1

 .186، ص2013 العدد األول، ،لمدراسات القانونية، الجزائر
، كمية الحقوو والعموم السياسية دمحم ىشام فريجة، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية،- 2

 .262 ص و261 ص ،2014-2013،  الجزائرجامعة دمحم خيضر، بسكرة،



 الفصل الثاين  حصانة رئيس الدولة يف مواجهة القضاء الدويل اجلنائي الدائم
 

109 
 

 محكمة اختصاص كان إذ األفراد يشمل يكن الدولي لم القضائي  االختصاص     حيث أن
 إنشاء عند فقغ لذلك الدول ليشمل يمتد ،1األساسي نظاميا  من34 المادة بحكم الدولية العدل

  الدولية، العدل محكمة لوظائف تكميمي بدور لتقوم جاءت أنيا قيل ،الدولية الجنائية المحكمة
 الدولي القضائي اإلختصاص نطاو وتوسيع المدني الختصاصيا جنائي نظير بتوفير وذلك
كما يدخل في اختصاص المحكمة األفراد الذين يرتكبون الجرائم المذكورة  ،2األفراد يشمل بحيث

 يكمن اإلحتجاج بالحصانة  اذ الفي النظام األساسي ليا بغض النظر عن وظائفيم الرسمية،
لنفي المسؤولية، ثم إن أوامر الرؤساء ليست سببا معفيا من المسؤولية باإلضافة إلى أن الرئيس 

 .األعمى مسؤول عن أعمال مرؤوسيو
    وأخيرا فإن المبادئ العامة لممسؤولية الجنائية الدولية لمفرد أو الشخص الطبيعي، نشأت عام 

 انطبلقا من ميثاو المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، وضمنتيا اتفاقية روما الخاصة 1950
غير أننا نتساءل عن مدى إمكانية اعتداد  ،3بالمحكمة الجنائية الدولية ضمن أحكام خاصة

بحصانتيم وصفتيم الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية لئلفبلت من وتمسك ىؤالء المسؤولين 
العقاب والتنصل من المسؤولية؟ 

 مدى إمكانية اإلعتداد بحصانة الرئيس في ظل النظام األساسي لممحكمة :المطمب الثاني
 :الجنائية الدولية

قرىا في نطاو أواكب النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية القواعد الموضوعية التي      
 تسييل عمىالمسؤولية الجنائية لمرؤساء والقادة العسكريين، عدد من القواعد اإلجرائية التي تساعد 

محاكمة ىؤالء األشخاص عن الجرائم الدولية التي اقترفيا مرؤوسييم أو القوات التابعة ليم أو 
التي اقترفيا ىؤالء بصفة مباشرة، ومن أىم ىذه القواعد عدم االعتداد بالصفة الرسمية ليؤالء، 
  .4وعدم االعتداد بأوامر الرؤساء كسبب من أسباب اإلباحة في مثل ىذه الجرائم الدولية الخطيرة

 
 لمدول ":عمى مايمي السابق الذكر 1945لسنة  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 34المادة  نصت  -1

 ."لممحكمة ُترفع التي في الدعاوى  أطرافاً  تكون  أن في الحق وحدىا
 .137سابق، صالمرجع اللندة معمر يشوي، - 2

3
-
 
QUIRICO Ottavio, Réflexions Sur le System du droit international, Thèse de doctorat en droit, 

Faculté de droit, Université des sciences sociales –Toulouse 1,  France , 2005, p21.   

 
. 221منتصر سعد حمودة، المرجع السابق، ص -4
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 أساس قانوني صريح ال يدع مجاال لتمسك الرؤساء بصفتيم الرسمية  عمىعتمادإلمن خبلل ا
 كبيرة في توقيعو عمى عقباتالذي تواجو المحكمة الجنائية الدولية بشأنو و لئلفبلت من العقاب، 

لذا سوف نتطرو إلى األساس القانوني لمبدأ عدم اإلعتداد .  منيمالمسؤولين خاصة الرؤساء
 التي عقباتال ، ثم سنتعرض إلى(الفرع األول)بحصانة رئيس الدولة في ظل معاىدة روما في 

 (.الفرع الثاني) في مبدأ عدم االعتداد بالحصانةل ىا المحكمة الجنائية الدولية في تجاوزتعترض

 : في ظل معاىدة رومااألساس القانوني لمبدأ عدم االعتداد بحصانة رئيس الدولة: الفرع األول
     إن التمسك بالحصانة القضائية يعتبر من األسباب القانونية التي تعرقل إثارة المسؤولية 
الجنائية لمشخص المستفيد من الحصانة، فالقوانين الوطنية تمنح بعض األشخاص السامية 

ستثناءا من قاعدة المساواة أمام القانون، وذلك إحصانة خاصة بموجبيا ال يمكن متابعتو جنائيا 
العتبارات قد تقتضييا المصمحة العامة أو العرف الدولي، كالحصانة التي يتمتع بيا رؤساء 
الدول، وأعضاء المجمس النيابي أثناء تأدية مياميم، وحصانة رؤساء الدول األجنبية خارج 

، وىذا من خبلل اإلعتماد عمى أسس قانونية 1ببلدىم، وحصانة السمك الدبموماسي والقنصمي
وطنية أو دولية تبرر حصانة ىؤالء المسؤولين، الذين يمكن أن تشكل أفعاليم جرائم يعاقب عمييا 
القانون الدولي، وىذا ما سعت الى تحقيقو المحكمة الجنائية الدولية من خبلل ما تضمنتو إتفاقية 
روما من أحكام خاصة بحصانة المسؤولين تارة وتحميميم المسؤولية عن جرائميم تارة أخرى، إال 

 لمحد من 1998أن ىذا األمر يدفعنا لتحديد األساس القانوني الذي اعتمدتو اتفاقية روما لسنة 
 :و ىذا ما سنحاول التعرض إليو من خبلل النقاط التالية. حصانة رئيس الدولة وعدم اإلعتداد بيا

 :من معاىدة روما (27)عدم اإلعتداد بحصانة رئيس الدولة وفقا لنص المادة : أوال
ويتمثل ذلك في قيام المحكمة الجنائية الدولية بترسيخ مبدأ ىام في القانون الدولي الجنائي     

 من 27يتمثل في مبدأ عدم اإلعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية الخطيرة، حيث نصت المادة 
  عمى خضوع جميع األشخاص بسورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة 2نظاميا األساسي 

 

. 136، ص2013جمال ونوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار ىومة، الجزائر،  -1
     يطبق ىذا-1:"النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية السابق الذكر عمى ما يمي  من27تنص المادة   -2

 وبوجو خاص، فان. النظام األساسي عمى جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية



 الفصل الثاين  حصانة رئيس الدولة يف مواجهة القضاء الدويل اجلنائي الدائم
 

111 
 

بذلك تشكل ىذه المادة تكرارا لمقاعدة العرفية التي بموجبيا  ، و إلى العقوبةالرسمية في الخضوع
يكون التحجج بالصفة الرسمية حيث يتم إثبات قيام المسؤولية الجنائية لممسؤولين عن جرائميم، 

 لممحكمة أحد األمثمة األكثر وضوحا في النظام األساسيمما جعل ىذا النص بدون جدوى، 
بوضع حد لئلفبلت من العقاب  "تيا من ديباج05لقرار المتخذ في الفقرة ل ا وفقالجنائية الدولية،

.       1" وقوعيالمرتكبي ىذه الجرائم، وبالتالي المساىمة في منع 
 ىناك مبدآن يحكمان 1998 من إتفاقية روما لسنة 27 المادةوعميو و بناء عمى نص      

 :عممية التقاضي بالنسبة لممتيم أمام المحكمة الجنائية الدولية
 بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بيا ، مساواة األشخاص أمام ىذه المحكمة: األولالمبدأ  

أيا منيم حتى ولو كانت ىذه الصفة رسمية، بمعنى أن الصفة الرسمية ليست سببا لتمييز من 
 .ال يحمل ىذه الصفةممن  غيرهيتمتع بيا عن 

يستوي أن تكون الصفة المستمدة فإنو  ، عدم االعتداد بالصفة الرسمية    ىذا وبخصوص مبدأ
شيمي األسبق، ال حاكم pinchet  الجنيرال بونيشيوةكما في حال من كون المتيم رئيسا لدولة

 سموبودان ميموسوفيتش جرائم ضد اإلنسانية، وكذلك ما نسب إلىالالمتيم بارتكاب جرائم حرب و 
Milosevicوقد تستمد الصفة الرسمية من كونو رئيسا لمحكومة أو ة، حاكم يوغسبلفيا السابق 

 Radovan تشدزي كرا عضوا فييا، كما ىو الحال بالنسبة لرئيس حكومة صرب البوسنة سابقا
karadzic ، كذلك قد تستمد الصفة الرسمية من كون المتيم عضوا في البرلمان أو موظفا منتخبا

  في إحدى الييئات المحمية أو موظفا حكوميا كما ىو الحال في مجموعة وزراء حكومة ىتمر
 

 

 

الصفة الرسمية لمشخص، سواء كان رئيسا لمدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان منتخبا أو موظفا = 
حكوميا، ال تعفيو بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب ىذا النظام األساسي، كما أنيا ال تشكل 

. في حد ذاتيا سببا لتخفيف العقوبة
ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبغ بالصفة الرسمية لمشخص ، سواء كانت في -2

 ".إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصيا عمى ىذا الشخص
. 454سابق، صالمرجع الانطونيو كاسيزي،  -1 
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 ضمن ،والذين عوقبوا عن جرائم إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
 .1 عقب الحرب العالمية الثانية1945عام لمحاكمات نورمبورج 

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية 27/2 الذي نصت عميو المادة المبدأ الثانيأما      
، فيخمص إلى أن الحصانات واإلمتيازات أو غيرىا من القواعد اإلجرائية 1998الدولية لسنة 

الخاصة التي يمكن أن ترتبغ بالصفة الرسمية ألحد من األشخاص المتيمين بارتكاب إحدى 
الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة، ال يمكن أن تحول دون قيام المحكمة بمباشرة 

اختصاصيا في مواجية مثل ىؤالء األشخاص، ويسري ىذا الحكم سواء أكانت ىذه اإلمتيازات 
وتمك الحصانات أم غيرىا من القواعد اإلجرائية الخاصة، من تمك المقررة في إطار القانون 

الوطني، أم من تمك التي يرتبيا القانون الدولي لبعض األشخاص بالنظر لصفتيم الرسمية أو 
. 2الوظيفية

   ولقد أيد الدكتور منتصر سعد حمودة اتجاه المحكمة الجنائية الدولية في تجاوزىا لمبدأ عدم 
 السالفة الذكر، باعتبار أنو يقع عمى عاتقيا 27اإلعتداد بالحصانة الوارد ذكره في نص المادة 

 من نظاميا األساسي، السيما وأن مثل ىذه 05ميمة قمع الجرائم الدولية الواردة في نص المادة 
، وبالتالي فإن 27الجرائم الخطيرة تقع في الغالب من ىؤالء األشخاص الوارد ذكرىم في المادة 

عدم ىدم ىذه الحصانات الموضوعية واإلجرائية التي تحيغ بيؤالء األشخاص ذوي الصفة 
الرسمية يعني عدم قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورىا الرئيسي المتمثل في قمع مرتكبي ىذه 
الجرائم، ويالتالي خيبة أمل كبيرة لمن كافح وناضل عمى مدار حوالي خمسة عقود لكي تخرج 

 .3ىذه المحكمة إلى الوجود، لتحقيق العدالة الجنائية عمى الصعيد الدولي
 

 

 

 
الطبعة ،  العربيةمصرجميورية عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، - 1

. 148 ص و147، ص 2005، االولى
. 323سابق، صالمرجع العمر محمود المخزومي، - 2
 .222منتصر سعد حمودة، المرجع السابق، ص -3
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تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية في رفع مبدأ الحصانة عمى ضوء أحكام  المادة : ثانيا
(27  :)

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الركيزة  القانونية األساسية 27     تعتبر المادة 
 عن مفيما يخص رفع أو تعميق مبدأ الحصانة القضائية لرؤساء الدول، بيدف إقامة مسؤوليتو
 منالجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة فإلى أي مدى تمكن رواد نظام روما 

لة الحصانة واإلفبلت أصياغة ىذه المادة وربطيا بباقي مواد اإلتفاقية، وذلك بغية التصدي لمس
 ؟من العقاب

 :من إتفاقية روما (27)مميزات المادة  -1
 27 المادةالذي قامت بو المحكمة  الجنائية الدولية من خبلل نص      ال يمكننا تجاىل الدور 

 ىا، حيث استطاعت تفادي المشاكل التي كان بإمكانيا أن تعترض عملمن نظاميا األساسي
: ، خاصة فيما يتعمق بالمواد التالية روماتفاقيةإبسبب غياب بعض التفاصيل في نصوص 

 و المادة الخامسة المتعمقة بمختمف الجرائم 1المادة األولى المتعمقة باختصاص المحكمة     
، حيث 3 المتعمقة بأنواع الجرائم8 و 7 و6 ، و كذلك المواد2التي يشمميا اختصاص المحكمة

محكمتي لامتنع المحررون عن ذكر مصطمح ظير بصفة متكررة في النظامين األساسيين 
. يوغسبلفيا السابقة ورواندا وىو مصطمح األشخاص الطبيعيين أو األفراد

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية دور تكميمي، حيث قامت بسد 27    أي أن لممادة 
 المعنى الناقص الذي جاء في بعض المواد كالمادة األولى التي جاء نصيا عاما كممتالثغرات و

نو ال يمكن ألي نظام قانوني متعمق بالحصانات أ، وأقرت 27وكممتو الفقرة الثانية من المادة 
 في ،عرقمة اختصاص المحكمة، أما المادة الخامسة فمم تشر إلى مصطمح األشخاص الطبيعيين

 ىي األخرى جاءت عامة وكممتيا الفقرة 4 الخاصة بالمسؤولية الفردية25 المادة  نجد أنحين
 
. 1998لسنة السابق الذكر راجع نص المادة االولى من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية - 1
. 1998لسنة السابق الذكر  من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية 05راجع نص المادة - 2
. 1998لسنة السابق الذكر من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية 08-07- 06راجع نصوص المواد - 3
. 1998لسنة السابق الذكر  من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية 25راجع نص المادة - 4
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، التي أوضحت أن ىذه المسؤولية ال تستيدف الخواص فحسب، بل أيضا 27األولى من المادة 
 .عمى رأسيم رئيس الدولةو ممثمي الدولة 

 عممية التزاوج بين نصوص قانونية مختمفة، عكست في أنيا 27 يتجمى دور المادة  و    ىنا
بتفصيل كل ما يمكن تفصيمو وبإقصاء كل العناصر التي قد تسبب غموض النص، فقد 

تفاقية منع جريمة التمييز إ استطاعت المزج من جية بين كل ما جاءت بو المادة الثالثة من
تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب إ، والمادة الثانية من 1 1973ة العنصري والمعاقبة عمييا دوليا لسن

منع وقمع  والمادة الرابعة من اتفاقية، 2 1968ة والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية الموقعة سن
، ىذا من جية ومن جية أخرى استعادت ما جاء بو رواد 1948ة  لسن الجماعيةجريمة اإلبادة

، و نظام 1945ة  من نظامي محكمة نورمبورج لسن7و 6المحاكم الخاصة من خبلل المادتين 
ة ، والمكررة مع تغيرات طفيفة مع نظامي محكمة يوغسبلفيا لسن1946محكمة طوكيو لسنة 

، إال أنو يعتقد أن المادة الثالثة من اتفاقية منع 1994، و نظام محكمة رواندا لسنة 1993
حيث أشارت ، 27المذكورة أعبله أقربيا إلى المادة و المعاقب عمييا  جريمة التمييز العنصري و

مما يسمح  إلى كل الفئات المقصودة بالمسؤولية سواء كانت منظمات أو ىيئات أو ممثمي دولة،
باإلعتقاد أنيا استيدفت ضمنيا نظام الحصانات، فعبارة أعضاء المنظمات أو الييئات قد تحيمنا 

، بينما عبارة 1946إلى نظام الحصانات الذي يستيدف ىؤالء وفقا التفاقية األمم المتحدة لسنة 
ممثمي الدولة قد تحيمنا إلى نظام الحصانات الذي يتمتع بو ىؤالء وفقا لمنظام القانوني 

 مفصمة لما ورد في ىذه المادة مشيرة 27، فجاءت المادة لمعرفووفقا  (الدستور عموما)الداخمي
منيا،  وبشكل صريح إلى الفئات المستيدفة من المسؤولية الدولية الجنائية في الفقرة األولى

 27كما تعتبر الفقرة الثانية من المادة ، ومدرجة في فقرة ثانية كل ما يتعمق بنظام الحصانات
. ذات داللة ىامة، بحيث جاءت بإضافة بالغة األىمية لم تأت بيا النصوص القانونية السابقة

   
    

 1973ة لسن تفاقية منع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عمييا دولياإ  من03راجع نص المادة - 1
  .السابقة الذكر

 التي 1968 لسنة تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانيةإ من 02راجع نص المادة - 2
 . ولم تصادو عميو الجزائر1970دخمت حيز النفاذ في سنة 
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كنظامين  فاإلشارة إلى النظام القانوني الداخمي والنظام القانوني الدولي في آن واحد،     
يحكمان مبدأ الحصانة القضائية لذوي المناصب العميا في الدولة بوجو عام ورئيس الدولة بوجو 

و لعل أىمية ، يسمح بإقصاء كل لبس قد يثار بيذا الشأن أمام مختمف الييئات القضائية خاص،
ىذه اإلشارة، تتجمى في غياب نص صريح في نظام روما يمزم الدول بمطابقة نظميا الداخمية مع 

سقاط تسمح باإلعتماد عمى ىذه الفقرة لمتأكيد إوعميو ف نظام روما، ن المجوء إلى عممية قياس وا 
لة أن سكوت نظام روما لم يكن تاما في ما يخص ىذه المسأعمى ضرورة ىذه المطابقة، والدفع ب

 .اليامة
ن الدول ممزمة بإقصاء كل أفالفقرة الثانية من المادة المشار إلييا أعبله كافية لبلعتقاد ب    

القواعد القانونية الداخمية التي تتعارض وىذه الفقرة فمن باب أولى، أن تفعل ذلك بالنسبة لجل 
ن لجوء الدول إلى تعديل دساتيرىا قبل المصادقة إ و كما أسمفنا ف،القواعد الموضوعية األخرى 

.   1  بوجو خاص دليل عمى ذلك27عمى نظام روما لمطابقتيا مع ىذا األخير بوجو عام والمادة 
 جاء مفصبل وواضحا بالنسبة لعدم اإلعتداد 27    وعميو فإن ما يمكن استنتاجو أن نص المادة 

بالصفة الرسمية واألشخاص الذين يتمتعون بالحصانة فذكر رئيس الدولة، ورئيس الحكومة 
وأعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان المنتخبين أو الموظفين الحكوميين، حيث أن ىذا النص لم 
يترك أية فئة من األشخاص الذين يمارسون الوظائف الرسمية والذين يتمتعون بالحصانة دون 
إمكانية مسائمتيم، باإلضافة إلى أن إدراج المحكمة الجنائية الدولية لمثل ىذا النص جاء ليؤكد 
أن كبل من الرؤساء وتابعييم سوف يكونون مسؤولين عن جميع تصرفاتيم وأفعاليم اإلجرامية، 

وأي شخص من ذوي السمطة بغض النظر عن رتبتو يرتكب جريمة أو يأمر بارتكابيا يساءل عن 
فعمو وعن جرائمو وأن منصبو الرسمي لن يشكل حصنا أو دفعا يحول دون مساءلتو أو يشكل 

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية 29والدليل عمى ذلك نص المادة ، 2ظرفا مخففا لمعقوبة 
 التي نصت عمى عدم تقادم الجرائم الدولية حيث يؤكد ىذا النص إصرار ورغبة  ،3الدولية

 
.  174  ص الى171حسينة بمخيري ، المرجع السابق، من ص - 1
.  265 ص و264سابق، ص المرجع الجمال بمول، - 2
ال تسقغ الجرائم :" عمى ما يمي السابق الذكر  من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 29 نص المادةت  -3

". التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامو
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المجتمع الدولي في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ميما امتدت فترة واليتيم، وبمعنى آخر فان 
العدالة لن تضيع إذا لم يشأ المجتمع الدولي مبلحقة الحكام أثناء واليتيم، وذلك لقدرتو عمى القيام 

. بذلك بعد انتيائيا بسبب عدم األخذ بأحكام التقادم
إذا كان رئيس الدولة أو الحكومة في الحكم أو ما يز بين يتميتم ال لم 27إذن ووفقا لممادة      

كونو توقف عن ممارسة ميامو، ويعد نص ىذه المادة تطورا ايجابيا في القانون الدولي الجنائي، 
، لم 1994ن مشروع النظام األساسي الذي أعده خبراء لجنة القانون الدولي في عام أخاصة و

   .1يشر إلى مبدأ عدم االعتداد بحصانة رؤساء الدول والحكومات عند ارتكابيم لجرائم دولية 

 : من إتفاقية روما(27) المادة اإلنتقادات الموجية إلى- 2
     إن المجيودات المبذولة من قبل محرري نظام روما في رفع الحصانة عن الرؤساء والحكام 

، لم تسمم ىي بدورىا من اإلنتقادات والتي 27وعدم اإلعتداد بصفتيم الرسمية من خبلل المادة 
مختمف بإيضاح محررو نظام روما قيام تتمخص ىذه االنتقادات في ، حيث تخص صياغة المادة

فقد كان ممكنا ،  عن ذلك في الفقرة الثانيةىمعاامتنوأصناف الصفة الرسمية في الفقرة األولى، 
إضافة الجمل التوضيحية وذلك لمقضاء عمى أي شك، وعمى سبيل المثال يمكن صياغة المادة 

أو اإلحالة عمى ..." التي قد ترتبغ بالصفة الرسمية لمشخص سواء كان رئيس دولة:"...كاألتي
. الثانيةالفقرة  في الفقرة األولى من المادة عند ذكر الصفة الرسمية لمشخص

فيذا التوضيح يساعد عمى استخبلص تجانس قانوني وتبعية قانونية بين الفقرتين ومن ثم      
تجانس قانوني يحكم المادة ككل، وال يسمح بتفسيرات قد ال تخدم المنطق والفمسفة المتبعة من 

وطبعا يمكن تفسير اختيار ىذه الصياغة بتفادي التكرار، فإدراج التصنيف بين  قبل المحررين
مختمف الصفات الرسمية في الفقرة األولى كاف ألن يشمل الفقرة الثانية لكونيا جاءت مكممة 

لة قانونية واحدة، ألؤلولى، لكن ىذا التفسير القانوني قد يكون كافيا ومقنعا إذا ما تعمق األمر بمس
لتين أ، حيث يظير جميا أن محرري روما قد استيدفوا مس27واألمر ليس كذلك بالنسبة لممادة 

 فاألولى تخص اإلعفاء من المسؤولية والتخفيف من العقوبة ،مختمفتين سبق ذكرىما أعبله
لة الصفة الرسمية، بينما الثانية تستيدف اختصاص المحكمة كييئة مؤىمة أوعبلقتيما بمس

 
   .152سابق، صالمرجع  الرفيق بوىراوة،- 1
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لمتصدي لممسؤولية الدولية الجنائية دون اإلشارة إلى أصناف الفئات أو األشخاص المستيدفين 
 .بيذه المسؤولية

من خبلل ىذه المبلحظات التي أثيرت لم يكن اليدف منيا التقميل من أىمية المجيودات      
تفاقية روما، بل إبراز قيمة الدقة والتوضيح في مثل ىذه الحاالت، إالمبذولة من طرف محرري 

 النص القانوني المستيدف، و لعل منتناسب واألىداف المرجوة يوذلك لتفادي أي تفسير قد ال 
التكامل القانوني الذي ميز نظام روما في الكثير من النقاط سمح لرواد ىذا النظام بتجاوز كل 

 و باقي مواد 27لة، إذ شكمت المادة أالنقائص التي عرفتيا األنظمة السابقة بشان ىذه المس
. 1 لة الحصانة القضائية الجنائية لرئيس الدولةأنظام كتمة قانونية تصدت بشكل فعال لمسال

مبدأ عدم اإلعتداد ل ىا المحكمة الجنائية الدولية في تجاوزتعترض التي عقباتال: الفرع الثاني
 :بالحصانة

 ذلك أنالحصانة وفقا لمقانون الدولي ليست مطمقة طبقا لمفقو السائد في القانون الدولي،      
: الحصانة ال تسري في األحوال اآلتية

. عندما يكون ىناك إعبلن محدد من الدولة بالتنازل عن الحصانة أو رفع القيد -1
ن أإحدى اإلتفاقيات الدولية عمى األطراف الموقعة عمييا أن تجرم فعبل معينا، و عندما توجب -2

ن مرتكب الجريمة الدولية ال إ ووفقا لمقانون الدولي السائد ف،توقع العقوبة وفقا لتشريعاتيا الداخمية
. يستطيع أن يتذرع بموقعو الرسمي لكي يفر من العقاب خبلل اإلجراءات القضائية المناسبة

يبلحظ أن لجنة القانون الدولي التابعة لؤلمم المتحدة ذكرت أن مرتكب الجرائم الدولية ال  -3
يستطيع أن يفمت من العقاب، حتى ولو كان رئيس دولة أو أي شخص يتقمد أي منصب من 

. المناصب القيادية في الدولة
حيث استدعت جية االدعاء في ، يمكن أيضا أن نستدل بالسوابق القضائية في ىذا المجال -4

. Milosevic  2 "سموبودان ميموسفيتش" الرئيس اليوغسبلفي السابق محكمة يوغسبلفيا السابقة
من نظام المحكمة الجنائية  (27)إن مبدأ عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية الوارد في المادة        

 
      .170 ص و169حسينة بمخيري ، المرجع السابق، ص  -1
2

-
  

  جمهىرية مصر العربية،المكتب الجامعي ،دار وسريه عبد الحميد وبيه، الجرائم الدولية و األوتربىل، 

. 139، ص2011
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 :ما يميفيالدولية، تجابيو عدة مشاكل يمكن إجمال بعضيا 
  :غياب التعاون الدولي فيما يخص التنازل عن الحصانة والتسميم :أوال

من نظام المحكمة الجنائية الدولية ىي عدم  (27)     إذا كانت القاعدة  العامة حسب المادة 
 الشخص أمام ةحاكمم فإن الحصانة المستمدة من ىذه الصفة، ااإلعتداد بالصفة الرسمية وكذ

 تحقيقا لمعدالة ،جب عمى الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةتوالمحكمة الجنائية الدولية 
الجنائية الدولية ومحاربة الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاصيا وفقا لما نصت عميو المادة 

 غير أن تسميم المتيم بارتكاب جريمة تدخل ،1 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 86
 من النظام األساسي، إسقاط الحصانات 27في اختصاص المحكمة يستوجب طبقا لممادة 

 27وجد ىذا النظام تناقضا بين المادة أالوطنية والدولية، ولكن األمر ليس بيذه السيولة، فقد 
: نوأ التي نصت عمى 98والمادة 

ال يجوز لممحكمة أن توجو طمب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجو إلييا طمب أن - "1
تتصرف عمى نحو يتنافى مع التزاماتيا بموجب القانون الدولي فيما يتعمق بحصانات الدولة أو 
الحصانة الدبموماسية لشخص أو ممتمكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل 

. جل التنازل عن الحصانةأأوال عمى تعاون تمك الدولة الثالثة من 
ال يجوز لممحكمة أن تتوجو بالطمب إلى الدولة الموجو إلييا أن تتصرف عمى نحو ال يتفق - 2

تفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسمة كشرط لتقديم شخص تابع لتمك إمع التزاماتيا بموجب 
.   جل التنازل عن الحصانةأالدولة الثالثة من 

 ال تممك وسيمة مؤثرة و ناجحة في إحضار  الجنائية الدوليةمن ىذا النص يبدو أن المحكمة    
المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في اختصاصيا لممثول أماميا، فنص المادة أعبله يفترض أن 
يتواجد المشمولين بالحصانة من رؤساء أو قادة عسكريين أو غيرىم عمى إقميم دولة غير دولتيم 
. 2التي ينتمون إلييا بجنسيتيم، وتطمب المحكمة من الدولة التي يتواجدون فييا تسميم ىؤالء إلييا

 
تتعاون :"عمى ما يمي1998السابق الذكر لسنة   من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية86 نص المادةت- 1

الدول األطراف، وفقا ألحكام ىذا النظام األساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريو، في إطار اختصاص 
 ."المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عمييا

  .105سابق، صالمرجع الحمد، أإبراىيم سيد - 2
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 يتوجب عمى المحكمة أن تطمب أيضا من الدولة التي يحمل 98وحسب نص المادة          
المتيم جنسيتيا التنازل عن حصانة ىؤالء المتيمين حسب تشريعاتيا الوطنية فإذا رفضت ذلك ال 
تستطيع المحكمة أن تطمب من الدولة المتواجدين عمى إقميميا، أن تتخمى عن التزاماتيا بموجب 

حترام حصانة المتيمين الممنوحة ليم بمقتضى قوانين الدولة التي ااإلتفاقيات الدولية المتضمنة 
ينتمون إلييا بجنسيتيم، تفاديا لما قد يتسبب بو تسميميم دون موافقتيا من توتر في العبلقات بين 

مثول المتيمين بارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة ما يستوجب  ،الدول
و الجنائية الدولية، تعاون الدولة التي يتواجد عمى إقميميا المتيم والدولة التي ينتمي إلييا بجنسيتو 

 تصبح 98و أمام ىذه الصياغة لنص الفقرة األولى من المادة  ،ما يصعب تحقيقو غالباىذا 
المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة عمى مباشرة اختصاصاتيا إال بعد الحصول عمى موافقة 

 و بذلك فان ىذا النص يثير تناقضا وتعارضا مع ،الدولة المعنية أي الدولة الموجو إلييا الطمب
.     ، و من ثم فان الحصانة لم تعد موجودة من الناحية الفعمية27المادة 
 الشخص إلييا ينتمي التي الدولة رفض اعتبار يمكن المشكمة ىذه عمى التغمب سبيل وفي     
 مع التعاون  عدم حاالت من حالة بمثابة  الرفض ىذا حدث متى  ةالحصان بيذه يتمتع الذي

 إذا األمن مجمس عمى أو األطراف، الدول جمعية عمى أمرىا يعرض أن ينبغي التي المحكمة،
 في النظر يمكن وبالتالي األخير، ىذا  طرفمن المحكمة إلى إحالتيات تم قد المسألة كانت
ن ،المحكمة مع التعاون  في ترغب ال أنيا عمى الرافضة الدولة ىذه حالة  ىو األمر ىذا كان وا 
 مما يؤدي إلى دولة، لكل السياسي الكيان بحسب السياسية واإلعتبارات لمضغوط يخضع اآلخر

. 1 الدول بعض مواجية في المحكمة حيادية ضمان عدم من التخوف

 :حالة األشخاص مزدوجي الجنسية- 1
و قد تتعقد المشكمة متى كان الشخص الذي يتمتع بالحصانة مزدوج الجنسية، أي يحمل       

جنسية دولة تمنحو حصانة معينة، ويتواجد عمى إقميم دولة أخرى يحمل جنسيتيا دون أن تمنحو 
فيل يمكن لمدولة التي يتواجد عمى إقميميا أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية    . أي حصانة

 

وداد محزم صايغي، مبدأ التكامل في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، كمية  -1
  .115، ص2007-2006 الجزائر،الحقوو والعموم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، 
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مباشرة دون انتظار حصول المحكمة عمى تعاون من جانب الدولة األخرى التي يتمتع بجنسيتيا 
 1الثانية وبما تمنحو لو من حصانة ؟

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 98/1يرى جانب من الفقو أن صياغة المادة      
ن صياغة ىذا النص تجعل عبء الحصول عمى أفرو بين مزدوجي الجنسية وغيرىم، وتلم 

التعاون من الدولة التي تمنح الشخص ىذه الحصانة عمى المحكمة، وليس عمى الدولة الموجو 
ن الدولة التي يقيم الشخص المطموب عمى إقميميا لن تتمكن من تقديمو إإلييا الطمب، وعميو ف

إلى المحكمة قبل الحصول عمى التعاون المذكور، بل إن الصياغة نفسيا يمكن أن يستنتج منيا، 
أن المحكمة تممك أن تمزم الدولة التي يقيم الشخص عمى إقميميا من أن تتعاون معيا قبل أن 
تحصل عمى التعاون من الدولة المعنية التي تعطي ذلك الشخص المطموب تسميمو حصانة 

. معينة
لممجرم -يرى األستاذ عبد الفتاح بيومي حجازي أن الوضع يختمف بالنسبة      في ىذا الشأن 

متى قامت الدولة المقيم عمى أرضيا بتسميمو، حتى ولو لم تتعاون دولة جنسيتو - مزدوج الجنسية
األولى التي تعطيو حصانة من نوع معين، متى كانت الدولة التي يقيم عمى أرضيا تمنحو ىذه 
الجنسية، وذلك ألن الجنسية حتى ولو كانت مكتسبة تنطوي عمى قدر من المزايا والحماية التي 

 حريصة عمى حماية رعاياىا ولو  تكون توفرىا الدولة لمن تمنحيم جنسيتيا، ولذلك فأية دولة
 قامت بتسميمو  إذااكتسبوا الجنسية الحقا، وليذا فالدولة المقيم عمى أرضيا ذلك المجرم المطموب،

عمى طمب المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم تعاون الدولة األخرى التي يحمل جنسيتيا  بناء
 أنو حتى يكتب النجاح لنظام المحكمة الجنائية ذلك، يفميس ىناك مخالفة لقواعد القانون الدول
  تامشفافية وبتعاون تام من الدول األعضاء وتفيمكل الدولية البد أن ينفذ نظاميا األساسي ب

.  2 لروح قواعد القانون الدولي
  

  

 

 .158سابق، صالمرجع الخميل حسن، - 1
   .155  ص و154سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي، - 2
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 : حالة األشخاص عديمي الجنسية- 2
 حالة بين تفرو  لم  حيثعامة، جاءت 98 المادة  األولى مننص الفقرة ن صياغةإ    و عميو ف

 بالنسبة تنشأ أن يمكن ال المشكمة ىذه أن تومبلحظ يمكن  وماأنو إال ،وغيرىم الجنسية مزدوجي
 حكم تطبيق أن حيث األساسي النظام في نص أيضا بشأنيا يرد لم والتي الجنسية عديمي لحالة
، 1954 لعام الجنسية عديمي األشخاص بوضع الخاصة المتحدة األمم اتفاقية من 3/1 المادة

 جدية دواع  لدييمفراتتو الذين األشخاص عمى االتفاقية ىذه تنطبق ال" أنو عمىالتي نصت 
 :بأنيم لئلعتقاد

 تقصده الذي بالمعنى اإلنسانية، ضد جريمة أو حرب جريمة أو السبلم ضد جريمة ارتكبوا-ا 
 .الجرائم ىذه بشأن أحكام عمى لمنص الموضوعة الدولية الصكوك

  . "المتحدة األمم مبادئ لمقاصد مضادة أفعاال ارتكبوا- ب
 الجرائم إحدى ارتكب متى دولية حماية بأية يتمتع ال الجنسية عديم أن النص ىذا من يتبين     

 اختصاص في تدخل التي الجرائم من وىي السابقة، المادة من بو  أ الفقرتين في إلييا المشار
 .1المحكمة

 :حالة األشخاص الالجئين -3
  لممحكمة الجنائية الدولية    من جانب ثان تبرز مشكمة أخرى لم تعالجيا أحكام النظام األساسي

الجنائية الدولية، في ضوء اإلعتراف بحق المجوء وىي مدى إمكانية تقديم البلجئ إلى المحكمة 
باعتباره من الحقوو السيادية الخالصة التي تنفرد فييا كل دولة بتنظيم القواعد التي يتم بموجبيا 

 وفي ذلك قررت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع ،منح أو رفض إعطاء ىذا الحق لمن يطمبو
تمتنع الدول المتعاقدة عن :" نوأ منيا عمى 33 في الفقرة األولى من المادة 1951البلجئين لعام 

سباب تتعمق باألمن الوطني أو النظام العام، وفي حالة ألطرد البلجئ الموجود بصورة شرعية إال 
.  القانونية في إصدارهلسبلاتخاذ قرار الطرد ينبغي أن تتخذ ا

طرد أو رد البلجئ بأية من أما الفقرة الثانية من المادة ذاتيا فقد حذرت الدول المتعاقدة أيضا     
صورة إلى الحدود واإلقميم، إذا كانت حياتو وحريتو ميددتين ألسباب تتعمق بالعرو أو الجنس 

 
 .116سابق، صالمرجع ال وداد محزم صايغي ، -1
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 ويتبين من ىذين النصين ،أو الدين أو المغة أو آرائو السياسية أو انتمائو إلى فئة اجتماعية معينة
 التي قد يبلقي فييا ةدولالرد البلجئ بأية صورة من الصور أو إعادتو إلى  انو ال يجوز

اإلضطياد، ويعد ىذا الحكم من القواعد األساسية الراسخة في نظام تسميم المجرمين والتي تقضي 
إال أنو يبلحظ أن مبدأ عدم جواز تسميم البلجئ ، 1بعدم جواز تسميم من حصل عمى حق المجوء

ينطبق فقغ عمى تمك الجرائم المحددة بموجب المعاىدات الدولية أو القوانين الوطنية، إذ يخرج 
عن ىذه القواعد الجرائم الجسيمة التي تيدد المجتمع الدولي، وىذا المعنى أكدتو المادة األولى من 

ال تسري ىذه :" ، إذ قضت بأنو1951 لعام تفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع البلجئينإ
اقترف جريمة بحق السبلم، : نوأاإلتفاقية عمى أي شخص بحقو أسباب جدية تدعو إلى اعتبار 

أو جريمة حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية، كما ىو معروف عنيا في الوثائق الدولية 
، وتأسيسا عمى ذلك تزول أية حصانة أو امتياز يمكن أن يتمتع بو البلجئ، ...."الموضوعية

. 2وذلك متى اقترف إحدى الجرائم الداخمة في نطاو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
نستنتج أن المحكمة الجنائية الدولية لم ،  السابقة الذكر98وعميو اذا تفحصنا أحكام المادة      

جبارية في مواجية الدول األطراف، ألن تقييد طمبات التعاون الصادرة عن  تعد ليا سمطة الزمة وا 
المحكمة بشرط تنازل الدولة المسبق عن الحصانات الدبموماسية لموظفييا ينزع عن المحكمة 

 .الصفة الدولية ويظيرىا وكأنيا محكمة وطنية

 :تفاقيات اإلفالت من العقاب إ:اانيث
تفاقيات اإلفبلت إموضوع الحصانة ىو ما يخص      لعل أىم المشاكل التي تجابو المحكمة في 

 إلبراميا الدول ذات النزعة العدوانية إلفبلت جنودىا من العقاب كتمك من العقاب، التي تسعى
 االعضاء في قانون روما  الواليات المتحدة األمريكية إلى إبراميا مع حكومات الدولالتي تسعى
تتضمن إلتزام الدول األخيرة بعدم تسميم أو نقل مواطني الواليات المتحدة ، والتي األساسي

 األمريكية المتيمين بارتكاب اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب إلى 
 
 

. 107 صو 108سابق، ص المرجع الحمد، أإبراىيم سيد - 1
     .160 ص و159سابق، صالمرجع الخميل حسين، - 2
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 الواليات المتحدة األمريكية ستندت حيث ا،1المحكمة الجنائية الدولية إذا طمبت ىذه األخيرة ذلك
، 98 من المادة 2عند إبرام ىذه االتفاقات إلى قواعد نظام روما األساسي وباألخص إلى الفقرة 

ال يجوز لممحكمة أن توجو طمب تقديم يتطمب من الدولة الموجو إلييا الطمب :" التي تقضي بأنو
أن تتصرف عمى نحو ال يتفق مع التزاماتيا بموجب اتفاقية دولية تقتضي موافقة الدولة المرسمة 
كشرط لتقديم شخص تابع لتمك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوال 

 ليتضح بذلك أن الواليات المتحدة ،"عمى تعاون الدولة المرسمة إلعطاء موافقتيا عمى التقديم
نظام ال واضعي مع أىدافتتعارض التي األمريكية ومن خبلل إبراميا إلتفاقات الحصانة 

 التي تم وضعيا أصبل 98 بتقديميا تفسير تعسفي لممادة لممحكمة الجنائية الدوليةاألساسي 
 واإلتفاقات التي سبق ،األساسيروما  بين نصوص نظام ةبيدف الوقاية من النزاعات المحتمل

. 2  وتم عقدىا عمى أساس اتفاقات سابقة فقغ دخول ىذا األخير حيز النفاذقبل إبراميا 
نظام "جل السماح بتطبيق االتفاقات الدولية كتمك المتعمقة بأ كان من 98/2إن وضع المادة     

بصورة منسقة مع نظام  3"نظام اتفاو الميمات" و status of force agreement "اتفاو القوات
 .روما األساسي، وبالموازاة مع أحكامو دون أن يحدث أي تعارض بينيما

 من ناحية 98األمر الذي يدفع إلى القول أن تعويل الواليات المتحدة األمريكية عمى المادة     
المذكورة أعبله تعويل خاطئ، وحدوث أي خطا في التفسير " اتفاو وضع القوات"تطبيقيا عمى 

سيؤدي إلى إيجاد ثغرة في اختصاص المحكمة تسمح لمدول األعضاء وغير األعضاء في نظام 
 

 .148سابق، ص المرجع العمار طالب محمود العبودي، - 1
. 164سابق، صالمرجع ال خميل حسين، -2
من االتفاقيات الثنائية المتعددة االطراف " نظام اتفاو الميمات"، و"نظام اتفاو القوات "مثلتعتبر االتفاقيات - 3

التي تحدد الوضع القانوني الفراد القوات المسمحة والموظفين المدنيين التابعين لدولة او مجموعة من الدول، او 
او الجية  (المستممة )لمنظمة دولية عمى اقميم دولة ثالثة، وتعقد بين ىذه االخيرة التي يطمق عمييا الدولة المضيفة

، وىي عادة تنظم دخول وخروج الموظفين والعسكريين االجانب (التي ينتمي الييا االفراد محل االتفاقية)المرسمة
وفاء دريدي، المحكمة الجنائية الدولية ودورىا في تنفيذ قواعد القانون :  راجع في ىذا الشأن.في الدولة المضيفة

 169، ص2009-2008  الجزائر،الدولي االنساني، مذكرة ماجستير، كمية الحقوو، جامعة الحاج لخضر باتنة،
. 170 صو
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تفاقات ثنائية فيما بينيا بما يتعارض مع طبيعة و روح النظام األساسي إ     روما بعقد 
.      1لممحكمة
 الواليات  التي استغمتياالمخالفات من الكثير نجد الدولي القانون  أساسيات إلى وبالرجوعىذا      

 لممحكمة األساسي النظام مواد من تعسفية لكثير تفسيرات عمى اإلعتماد في األمريكية المتحدة
 ولحماية العالم عبر لمواطنييا الحصانة أجل ضمان من 98/2 المادة خاصة ،الجنائية

 عبر فييا شاركت التي العسكرية األحداث خبلل حرب جرائم ارتكبوا الذين األمريكان العسكريين
 ثنائية تفاقياتإ األمريكية المتحدة الواليات معيا وقعت التي الدول معظم أن ىي والمشكمة العالم،
كونيا  الدولية اللتزاماتيا مراعاة دون  الجنائية لممحكمة األساسي النظام عمى مصادقة دول ىي

 الجنائي القضاء عمى التأثير المتحدة الواليات واصمت لذلك، روما األساسي نظام  في أطراف
  التي تدخل ضمنالجرائمن أركا لحصر بالسعي وذلك حد أقصى إلى دوره ليصلتق الدولي

جبار ،المحكمة اختصاص  الدول بعض السيما ثنائية اتفاقيات توقيع عمى الدول من العديد وا 
 القانون  تعّرف جديدة، صياغة خمق من تمكنت بسطوتيا األمريكية المتحدة الواليات ألن العربية،
 أن يفترض كما وليس لمقوة يخضع أصبح الدولي المجتمع أن بمعنى (القوة قانون )ب الدولي
 في األمريكي السموكطبيعة  خبلل من واضحاً   يبدواألمر وىذا الدولية، القانونية لمقواعد يخضع
 وآليات األمن مجمس بين العبلقة في الثغرات استغبللب ،الدولي الجنائي القضاء مع التعامل
 مع التعامل في اإلزدواجية ذلك ومثال التعامل واإلنتقائية في واإلزدواجية الدولي الجنائي القضاء
 .2وفمسطين السودان حاالت
 لتضمن "ثنائية حصانة معاىدات"  ابرامعمى المتحدة الواليات أصرت ،اآلونة االخيرة في     و 
الجنائية  لممحكمة المتحدة الواليات تفويض بدون  التيجير المحاصرة أو من عناصرىا حماية بذلك

 
 
بين الفعمية واالستثاء "اختصاص المخكمة الجنائية الدولية بمتابعة مجرمي الحرب دمحم جمول زغادي، - 1

، ص 2011  الجزائر،، المركز الجامعي اكمي محند اولحاج البويرة،مذكرة ماجستير، معيد الحقوو  ،"االمريكي
 . 149 ص و148

، مركز "دراسة في حالة الموقف األمريكي" عادل حمزة عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية -2
      .101ص، 2011، 48 العدد قسم الدراسات األمريكية، جامعة بغداد،الدراسات الدولية،
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 التي الدول أما ،تصادو لم التي أو روما قانون  عمى صادقت التي الدول قبل من سواء الدولية،  
 تعميق مؤخرا تم وقد العسكرية المساعدات بفقدان تخاطر فيي المتحدة الواليات لجانب تنضم مل

 السنة في دوالر مميون  130 أصل من)لكولومبيا العسكرية المساعدات من دوالر مميون  خمسة
.     المتحدة الواليات شروط عمى كولومبيا وافقت أن إلى ( الماضية
 المنطقة دول عمى بالطبع تأثيره ينعكس الدولية الجنائية لممحكمة المتحدة الواليات رفض      إن
 المزدوج المسار اتفاقيات عمى المتحدة الواليات إصرار أن كما، الشمال نحو لبلتجاه المضطرة
 محكمة إلنشاء المبذولة الجيود قيمة من بوضوح يقمل منيا، األمريكية القوات الستثناء وتعزيزىا

 دول من عدد في الحكومات فإن المعارضة وأحزاب اإلنسان حقوو ا محامو اعتراض ورغم، قوية
 المحكمة عمى تصادو لم التي والدول المتحدة الواليات ضغوطات تحت استسممت المنطقة
 لئلفبلت المزدوجة االتفاقيات عمى  توقيعالب قامت التي ونيكاراغوا السمفادور مثل الدولية الجنائية

 المصادقة األطراف الدول بعض أيضا فعمت مثمما الواليات المتحدة االمريكية مع العقاب من
 شؤون  في األمريكي التدخل فان  لذلك،1(واليندوراس كولومبيا بوليفيا،): مثل المحكمة عمى

 المواد، لبعض التغيرات التعسفية خبلل من فقغ الييمنة ليس أسموب و الدولية الجنائية المحكمة
 محاولة آخر جانب ومن جانب، من الدول مع الثنائية اإلتفاقيات عقد أسموب في لكن و

 دول أراضي عمى المتواجدين جنودىا لحماية األمن مجمس من دائمة عمى حصانة الحصول
. 2الجنائية لممحكمة ياألساس النظام في أطراف

 :ختصاص المحكمة المقيد في نظر الدعوى  إ:ثالثا
جراءات الدعوى   فينظر الالدولية الجنائية المحكمة تباشر      تمقييا  خبلل من التحقيق وا 

 األساسي النظام من 13 المادة بموجبذلك و اختصاصيا، في تدخل جرائم لطمبات بوجود
  .3لممحكمة

 

 ، سوريا، الطبعة األولى،األىاليدار ، "القانون الدولي وغياب المحاسبة "ىيثم مناع، مستقبل حقوو اإلنسان -1
. 203، ص2005

. 151 ص و150سابق، ص المرجع البارعة القدسي،  -2
. 1998 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 13راجع نص المادة - 3
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 الدولية، الجنائية المحكمة إلى بشكوى  التقدم أو الدعوى  تحريك ليا يحق جيات ثبلث ىناك إذ
 : وىي

 أكثر أو جريمة أن فييا يبدو حالة1 14 لممادة وفقا المدعي العام إلى طرف دولة لةأحا إذا -أ
 .ارتكبت قد الجرائم ىذه من
 إلى حالة المتحدة األمم ميثاو من السابع الفصل بموجب متصرفا مجمس األمن أحال إذا -ب

 .ارتكبت قد الجرائم ىذه من أكثر أو جريمة أن فييا يبدو العام المدعي
لممادة  وفقا الجرائم ىذه من بجريمة يتعمق فيما تحقيق بمباشرة بدأ قد العام المدعي كان إذا -ج

 يحق ال أنو يتبين و بيذا ،2 1998من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة  15
 قبل من أو النظام، ىذا طرف في دولة قبل من تحريكيا تم إذا إال الدعاوى  في النظر لممحكمة
. 3 المحكمة في العام المدعي قبل من أو األمن، مجمس

 :اإلحالة من قبل الدول - أ
 :الدولة الطرف في النظام األساسي- 1

 الدولية،  النظام األساسي لممحكمة الجنائيةفي عضو اليقصد بالدولة الطرف تمك  الدولة       
 صادقت عمى النظام قبل نفاذه، أو انضمت إلى النظام بعد نفاذه وقبمت االلتزامات الناشئة  سواءا
   .4عنو

 أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو  في النظام األساسيطرفالدولة ىذه الحيث يجوز ل      
ن تطمب إلى أفييا أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت و

المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فييا، إذا كان يتعين توجيو اتيام لشخص معين أو 
  .5أكثر بارتكاب تمك الجرائم

 

. 1998 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 14 راجع نص المادة -1
 . 1998 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 15راجع نص المادة - 2
خالد بن عبد هللا خميف الغامدي، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي امام المحكمة الجنائية الدولية، - 3

. 116، ص 2013 دكتوراه، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف لمعموم االمنية، السعودية، رسالة
. 524سابق، صالمرجع النجبلء دمحم عصر، - 4
. 1998 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة 3-12/2 المادة راجع- 5



 الفصل الثاين  حصانة رئيس الدولة يف مواجهة القضاء الدويل اجلنائي الدائم
 

127 
 

 :الدولة غير الطرف في النظام األساسي_ 2
     يقصد بالدولة غير الطرف تمك التي لم تصادو عمى النظام األساسي لممحكمة الجنائية 

 وقد نصت ،الدولية، ولم تنضم ليذا النظام بعد نفاذه سواء وقعت عمى النظام أو لم توقع عميو
نظام األساسي الإذا كان قبول دولة غير طرف في :" نوأ من النظام األساسي عمى 12/03المادة

، جاز لتمك الدولة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمق 2 الزما بموجب الفقرة
 بالجريمة قيد البحث وتتعاون الدولة القابمة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا لمباب

    .1" التاسع
  وفي كمتا الحالتين يجوز لممحكمة أن تمارس اختصاصاتيا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول 
التالية طرفا في ىذا النظام األساسي أو قبمت باختصاص المحكمة بموجب إعبلن يودع لدى 

: حد الشرطينأ المحكمة، فيما يتعمق بالجريمة قيد البحث، ولكن يجب توافر ةمسجل
أن يكون الجرم قد وقع في إقميم دولة طرف أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا  :الشرط األول

. كانت الجريمة قد ارتكبت عمى متن سفينة أو طائرة
. 2أن يكون المتيم أحد رعايا دولة طرف :الشرط الثاني

: من قبل المدعي العاماإلحالة - ب
 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية قد يقوم المدعي العام 15لمادة ا  لنص      وفقا

من تمقاء نفسو، بمباشرة التحقيق دون اإلحالة من قبل إحدى الدول األطراف أو مجمس األمن، أو 
نو قبل البدء في إجراءات التحقيق يقوم المدعي العام بتقديم طمب إدولة غير طرف، ومع ذلك ف

مدعم بالمستندات المادية لمدائرة التمييدية لمحصول عمى موافقتيا بأغمبية األصوات التي ال تقل 
. تقديم ىذا الطمبإمكانية   مدىعند جمع المستندات المدعمة وتقدير ( أصوات3لى  إ2)عن 

يقوم المدعي العام بجمع المعمومات عن طريق مصادر موثوو بيا مثل الدول،      حيث 
األجيزة التابعة لؤلمم المتحدة أو الجيات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويقوم المدعي 
العام أيضا بتمقي شيادة شفوية أو تحريرية بمقر المحكمة أو في أي جية أخرى ويجوز أيضا  

 

. 524سابق، صالمرجع النجبلء دمحم عصر، - 1
. 150سابق، صالمرجع العمار طالب محمود العبودي، - 2
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وال يقوم المدعي العام لممحكمة ، لممجني عمييم المرافعة أمام دائرة الشؤون الخاصة قبل المحاكمة
الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق إال بعد قيام دائرة الشؤون الخاصة قبل المحاكمة بإقرار وجود 

ذا لم تأذن أأساس معقول لمشروع في التحقيق و ن الحالة تقع في دائرة اختصاص المحكمة، وا 
جاز لممدعي تقديم طمبات أخرى عند ظيور وقائع أو دليل جديد الخاصة بذلك، دائرة الشؤون 

 من ميثاو االمم المتحدة وعند إحالة مجمس األمن حالة معينة إلى المحكمة وفقا لمفصل السابع
 .1 1945لسنة 

ارتكاب :  وىي12/2     لذلك فان المحكمة ال تحتاج إلى التقيد بالشروط المذكورة في المادة 
حد مواطني دولة طرف أو عمى إقميم تمك الدولة، ولكن يجب أن تتضمن تمك أالجريمة بمعرفة 

أن مجمس األمن يتمتع بسمطة تأجيل إلى الحالة تيديدا لمسمم واألمن الدوليين، وتجدر اإلشارة 
ما بإحالة إالتحقيق والمحاكمة لمحالة التي تمت إحالتيا لممحكمة  ما عن طريق الدولة الطرف وا 

المدعي العام من تمقاء نفسو لمدة اثنتي عشرة شيرا، وىذا التأجيل يحدث وفقا لقرار من مجمس 
وبعد ذلك جاز ، األمن تنفيذا لما ىو منصوص عميو في الباب التاسع من ميثاو األمم المتحدة

لممدعي العام مباشرة التحقيق في ارتكاب الجرائم التي يحددىا النظام األساسي بعد الحصول 
   .عمى موافقة دائرة الشؤون الخاصة لما قبل المحاكمة

 من النظام االساسي لممحكمة الجنائية التي 15كما وجيت بعض االنتقادات لنص المادة     
في حين يفترض  عميو، واجًبا وليس العام المدعي حق من ىو الدعوى  تحريك عمى أننصت 
 . مقنعة أدلة لديو تتوافر عندما الدعوى  إذا لم يقم بتحريك المدعي العاممساءلة 

 :(العام لممدعي وليس العام المدعى عمى) كاألتي 15 المادة نص يرد وعميو من المفترض أن 
 تدخل التي الجرائم وقوع عند التحري  يتولى جياز تشكيل العام المدعي واجب من  كان-1

 .المحكمة اختصاص ضمن
 سياسية ألسباب استغبلل صبلحياتو إلى يؤدي قد الصبلحية ىذه مثل العام المدعي منح أن -2

. البشير عمر السوداني الرئيس ضد اعتقال مذكرة برفع العام المدعي تسرع عندما حصل ما وىذا
ارتكبت  التي الجرائم في التحقيق في والحق العدل يتوخى ال العام المدعي أن الواقع أثبت -3
 
 .354سابق، صالمرجع العماد دمان ذبيح ،  -1
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 وجرائم أفغانستان وفي العراو في الواليات المتحدة األمريكية جرائم اصةخ ة،المحكم نشأة بعد
. 1 في اآلراضي الفمسطينيةتحصى ال التي إسرائيل

 :مجمس األمن اإلحالة من قبل -ج
 المتحدة، األمم ميثاو من السابع الفصل بموجب متصرًفا األمن مجمسل     يمكن
ارتكبت  قد الجرائم ىذه من أكثر أو جريمة أن فييا يبدو العام المدعي إلى حالةإحالة 

 من توسع المادة ىذه أن مبلحظة يمكن األولى الوىمة ن، م2ب/13    حسب المادة
 التصدي في المتمثمة السياسية وظيفتو جانب إلى تشمل لكي األمن مجمس صبلحيات

 التي األخرى  الجنائية لمجرائم التصدي ،بيما يخل أو الدوليين والسمم األمن ييدد ما لكل
 .األساسي روما نظام عمييا نص

برازىا ىاب التنويو ينبغي التي الميمة المسألة إن        أن ىي ،ىنا واضح بشكل وا 
 خاص، بوجو عدوان حالة وقوع تحديد بشأن األمن مجمس يمارسيا التي الصبلحيات
 تتمكن لكي متطمًبا األمر واقع في يعد معا بوجو األخرى  الجرائم بشأن واإلحاالت
 ميًما جزًءا تشكل المسألة ىذه أن شك وال ،القضائي اختصاصيا ممارسة من المحكمة

 لمجريمة التي محددة عناصر بناًءعمى بيا القيام يتم أن وينبغي المحاكمة، إجراءات من
. األساسي روما نظام عمييا نص
نما سياسية، ليست ىنا األمن مجمس بيا يقوم التي الميمة  إذن،       واقع في  ىي وا 
 وبالرغم ،محضة قضائية جية بيا تستأثر أن المفترض ومن قضائية، وظيفة  راألم
 الدولية الجنائية المحكمة يمزم ال عدوان حالة بشأن وقوع األمن مجمس أن قرار من

  المحكمة خارج جياز من الصادر يخل التحديد ال" المعنية حيث الحالة في لمنظر
 

 78ص سابق،المرجع العادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والييمنة األمريكية، -1
. 79صو 
:"  عمى ما يمي السابق الذكر1998ب من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة /13نص المادة ت- 2

إذا أحال مجمس األمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاو األمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو 
". فييا أن جريمة أو أكثر من ىذه الجرائم قد ارتكبت
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 يتعمق فيما األساسي النظام ىذا إطار في المحكمة إليو تخمص بما عدوان فعل وقوع بخصوص
 البدء من المحكمة تتمكن لكي الزًما مطمًبا يعد القرار ذلك أن صدور ، إال"العدوان فعل بوقوع
.    1الجريمة ىذه بشأن التقاضي إجراءات في

     نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ومن خبلل استبعادىا لحصانة الرؤساء والحكام من خبلل 
 قد أصابت الرأي وقامت بخطوة جبارة من أجل محاربة ظاىرة االفبلت من العقاب، إال 27المادة 

أن الخمل يكمن في مدى تفاعل الدول معيا وعدم وضع العراقيل التي تحول دون إعمال ىذا 
 .المبدأ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمن عشر سنوات من التعايش أم من التصادم، دمحم حسن القاسمي،- 1
. 50 ص و49سابق، صالمرجع ال
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 في ظل النظام األساسي لممحكمة  الدول المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء:المبحث الثاني
 :الجنائية الدولية

 المسؤولية الدولية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكب عمى المستوى الدولي ال تثبت إال في إن    
حتى ولو ارتكبت ىذه الجرائم باسم الدولة ولصالحيا، وال تكون الدولة  حق األفراد الطبيعيين،

 دولي مسؤولة عمى صعيد القانون الدولي الجنائي عن األفعال التي قد يرتكبيا  قانونيكشخص
األشخاص الطبيعيين التابعين ليا والعاممين باسميا ولحسابيا، إال أن مسؤوليتيا مسؤولية مدنية 

  مانو في الغالبأحيث ، لحسابياو ال تتعدى جبر األضرار عن فعل األشخاص العاممين باسميا 
  مسؤولية القادة والرؤساء، بصدديثار الحديث عن المسؤولية الدولية الجنائية لؤلفراد الطبيعيين

إال أن الواقع  ،1عن الجرائم الدولية التي ترتكب بناء عمى أوامر صادرة عنيم أو بفعل مرؤوسييم 
الدولي لم يظفر بأمثمة عممية بالحجم الذي كانت تأممو البشرية في محاكمة كبار المجرمين 

 أن الساحة القضائية الدولية لم تشيد إال حاالت معدودة ذلكخاصة الرؤساء والقادة العسكريين، 
قامت فييا المحاكم الجنائية الدولية سواء المؤقتة منيا أو الدائمة، بمحاكمة رؤساء دول ارتكبوا 

، األمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن ماىية  واليتيماء انتوبعدجرائم دولية أثناء أدائيم لمياميم أو 
أحكام المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية؟ و 

ماىي أىم التطبيقات العممية لمحاكمة رؤساء دول ارتكبوا جرائم دولية معاقب عمييا في نصوص 
دور معاىدة روما في تكريس المسؤولية اتفاقية روما؟ لئلجابة عن ىذا التساؤل قمنا بالتطرو إلى 

، ثم تعرضنا إلى أىم التطبيقات العممية (المطمب األول) الدولية الجنائية لمقادة والرؤساء
نياية )المحاكمات الدولية و الوطنية لرؤساء دول ارتكبوا جرائم دولية في الفترة الممتدة من 

 (. المطمب الثاني)في  (الحرب العالمية األولى الى يومنا ىذا

 :دور معاىدة روما في تكريس المسؤولية الدولية الجنائية لمقادة والرؤساء :المطمب األول
     يعتبر النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية شامبل لمبدأ المسؤولية الجنائية لمقادة 

والرؤساء عن جرائميم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سواء تعمق األمر بالتطبيق المباشر 
 ليذا المبدأ وىي الحالة التي يأمر فيما الرؤساء مرؤوسييم بارتكاب أي من الجرائم الداخمة في 

 

 

 .135ص و134سابق، صالمرجع العمار طالب محمود العبودي،  -1
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المرؤوس جرائم تدخل في فيكمن في ارتكاب اختصاص المحكمة، أما التطبيق غير المباشر 
اختصاص المحكمة دون أمر الرئيس، ولكن بعممو ودون تدخل منو لمنعيا، فضبل عن تجريم 

، لذا و في ىذا المحكمة لجرائم المرؤوسين الذين قاموا بإطاعة أوامر الرئيس أو القائد األعمى
ما مدى تكريس معاىدة روما لممسؤولية الجنائية لرؤساء الدول؟ و : الصدد يتراءى لنا البحث عن

 :ىذا ما سنتعرض إليو في الفرعين المواليين

 :المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة لمقادة والرؤساء :الفرع األول
أن ، 1907لعام  المتعمقة بقوانين وأعراف الحرب البريةتفاقية الىاي الرابعةإ     ورد في 

األطراف المتحاربة ستكون مسؤولة عن كل األعمال التي يرتكبيا أشخاص منتمون إلى عضوية 
 مؤتمر القرم ، ىذا ما أكده لتيم عن الجرائم الدوليةءأي أن األفراد يمكن مسا القوات المسمحة،

يتعرض كل مجرمو  "بحيث نص عمى أن قرر مسؤولية األفراد  الذي1945عام المنعقد في روسيا 
". الحرب لمعقوبات العادلة والسريعة

ما إن يكون رئيسا أو إلة ء الطبيعي الذي يتعرض لممساشخصنستشف مما سبق أن ال     
 25 مادتيا فّصمت أما المحكمة الجنائية الدولية فقد، 1مرؤوسا في الجرائم الدولية كالقادة العسكريين

 أمًرا أصدر الذي القائد أو الرئيس أن اعتبرتو عامة، بصفة الفردية الجنائية المسؤولية قواعد
 مسؤوال يكون  تابعيو، بواسطة هتنفيذ وتم المحكمة لقانون  مجرًَّما طبًقا قانوني غير عمل بارتكاب
حيث يعتبر في ، بنفسو ىو ارتكبيا قد كان لو كما األفعال تمك عن مباشرة فردية جنائية مسؤولية

ىم بارتكاب أي من يصدر األوامر لمرؤوسأىذه الحالة التي يكون فييا القادة والرؤساء ىم من 
ل الشخص جنائيا ويكون عرضة لمعقاب عن أ حيث يس،الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة 

األمر أو اإلغراء بارتكاب "أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حالة قيام ىذا الشخص ب
   .2"أو الحث عمى ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فييا

   
يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطيير العرقي وجرائم اإلبادة، المركز -  1

. 41ص، 2011، الطبعة األولى  جميورية مصر العربية ،القومي لئلصدارات القانونية،
. 145سابق، صالمرجع البارعة القدسي، - 2
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نما      و ال تمتد المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الفاعل المباشر فقغ، وا 
أيضا الشريك في ارتكاب الجريمة بأي صورة من الصور المنصوص عمييا في النظام األساسي، 

. باإلضافة إلى مساءلة الشخص في حالة الشروع في ارتكاب أي من ىذه الجرائم
 من النظام األساسي 25نص المادة في المساىمة الجنائية الواردة صور تعدد من  وبالرغم 

، فقد سابقة الذكرلممحكمة الجنائية الدولية، فقد تساوت جميعيا في العقوبة حسب نص المادة ال
-ب/3 إلى ما يعرف بالمساىمة األصمية، بينما اختصت الفقرة 25ا من المادة /3أشارت الفقرة 

والتي أدرجتيا المحكمة ، 2 منيا إلى اإلشارة إلى ما يعرف بالمساىمة التبعية أو الثانوية،1د-ج
الجنائية في نظاميا األساسي واعتبرتيا نمطا جديدا من المسؤولية الجنائية لمقترف الفعل اإلجرامي 

المشترك والمساعدة والمؤامرة وكذا النص عمى المسؤولية الجنائية عندما يتعمد شخص ما، من 
دون أن ينتمي بالضرورة إلى جماعة معينة، إلى المساىمة بأية طريقة أخرى في ارتكاب ىذه 

الجريمة أو محاولة ارتكابيا عمى يد مجموعة من األشخاص يعممون بقصد مشترك، كما أوضحت 
رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين وقائده لوبنغا المدعي العام ضد الدائرة التمييدية في قضية 

 األعمى بصفتو مسؤوال جنائيا باعتباره شريكا في ارتكاب جرائم التجنيد اإللزامي لؤلطفال تقل 
 

 
 1998لسنة   السابق الذكرالنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةمن د .ج.ب.ا/3  الفقرة 25تنص المادة - 1

وفقا ليذا النظام ، يسال الشخص جنائيا ويكون عرضة لمعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص :"عمى ما يمي 
: المحكمة في حال قيام ىذا الشخص ما يمي

ارتكاب ىذه الجريمة  سواء بصفة فردية، أو باالشتراك مع آخر أو عن طريق شخص أخر، بغض النظر عما -ا
. إذا كان ذلك الشخص األخر مسؤوال جنائيا

. األمر أو اإلغراء بارتكاب أو الحث عمى ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فييا-ب
تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل  آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه الجريمة او الشروع في -ج

. ارتكابيا، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابيا
المساىمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من األشخاص، يعممون بقصد مشترك، بارتكاب ىذه الجريمة أو -د

: الشروع في ارتكابيا، عمى أن تكون ىذه المساىمة متعمدة وان تقدم 
إما بيدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي لمجماعة، إذا كان ىذا النشاط أو الغرض منطويا -1

. عمى ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
. أو مع العمم بنية الجريمة لدى ىذه الجماعة-2
.  246 ص و245ص سابق،المرجع الدمحم بن حسن الحارثي،  -2
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 سنة، وقبوليم كجنود متطوعين واستخداميم في المشاركة فعميا في األعمال 15أعمارىم عن 
القتالية في إيتوري في سياو نزاع مسمح ال يتسم بالطابع الدولي، وذلك في الفترة الممتدة من 

بمثابة نموذج متبقي من المسؤولية ىذه القضية عد ت حيث 2003 الى أوت 2002سبتمبر 
. 1الثانوية
بالرجوع إلى ميثاقي نورمبورغ وطوكيو نجد أنيما اقتصرا عمى ذكر المؤامرة إال أن  و      ىذا

أظيرتا أن كثيرا ممن أدينوا اعتبروا مسؤولين كمساىمين أكثر من كونيم فاعمين  محاكماتيما
أصميين، حيث كان من الضروري اإلعتماد عمى قواعد المساىمة الجنائية لموصول إلى أولئك 

.  الذين ينظمون ويشجعون ويحرضون عمى ارتكاب الجرائم الدولية
و نظرا الختبلف مفيوم المؤامرة بين األنظمة فقد لجا المفاوضون في روما إلى حذف اإلشارة      

نو يعتبر المؤامرة أإلى ىذا المصطمح إال أنو يفيم من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 
 لتشير إلى ،2 25من المادة  ه/3شكبل من أشكال المساىمة الجنائية، حيث جاءت الفقرة 

التحريض المباشر والعمني عمى ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية والتي تعد جريمة مستقمة أي أن 
التحريض ىنا يعتبر جريمة سواء ارتكبت جريمة اإلبادة الجماعية أم لم ترتكب وىو ما يختمف عن 

المادة والذي يمثل شكبل من أشكال المساىمة  ج في ذات/3التحريض المشار إليو في الفقرة 
و من /3وأخيرا جاءت الفقرة  الجنائية ويشمل جميع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،

 لتنص صراحة عمى تجريم الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم الداخمة في اختصاص ،3 25المادة 
. 4 المحكمة
      

. 375سابق، صالمرجع الانطونيو كاسيزي، - 1
 عمى  السابق الذكر1998 لسنة ه من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية/3 الفقرة 25نص المادة  ت- 2

"فيما يتعمق بجريمة اإلبادة الجماعية، التحريض المباشر والعمني عمى ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية:" ما يمي  
 عمى  السابقة الذكر1998 لسنة و  من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية/3 الفقرة 25نص المادة ت  -3

الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ بو تنفيذ الجريمة بخطوة ممموسة، ولكن لم تقع :"ما يمي
الجريمة لظروف غير ذات صمة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جيد الرتكاب 

الجريمة أو يحول بوسيمة أخرى دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة لمعقاب بموجب ىذا النظام األساسي عمى 
.الشروع في ارتكاب الجريمة إذا ىو تخمى تماما وبمحض إرادتو عن الغرض اإلجرامي  

.322 ص و321عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -4  
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    أما الشروع في ارتكاب إحدى ىذه الجرائم عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ بو تنفيذ الجريمة 
 فان ىذا العمل يخضع ،بخطوة ممموسة وعدم وقوعيا لظروف ليس ليا صمة بنيات الشخص

لمعقوبة ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جيد الرتكاب الجريمة أو يحول بوسيمة 
أخرى دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة لمعقاب بموجب ىذا النظام األساسي عمى الشروع في 

.  1ارتكاب الجريمة إذا ىو تخمى تماما وبمحض إرادتو عن الغرض اإلجرامي
:  من النظام األساسي نتيجتين ىما25 و عميو نستنتج من تحميل المادة 

الجنائية الدولية و  المحكمة ىاتنظر التي القضايا أي ختصاصاإلفي مجال : النتيجة األولى
 . الفقرة األولى25كون األشخاص الطبيعية طرفا فييا وذلك حسب المادة ت

نو أي شخص أيتضح  25من مفيوم المادة حيث أنو و في مجال المسؤولية : النتيجة الثانية
 الفردية ويعاقب عمى توتكون المحكمة مختصة في الفصل في ذلك، تقوم مسؤوليو يرتكب جريمة 

. 2ذلك طبقا لمقانون األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
 من النظام األساسي لممحكمة استبعدت مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية 25 إذن فالمادة      

فالمحكمة الجنائية ، ن ىذه األخيرة تتحمل مسؤولية مدنية بحتةألمدولة أو المنظمات الدولية، و
الدولية تعاقب كل شخص طبيعي، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو فردا عاديا، و سواء أكان فاعبل 
أصميا أو شريكا في الجريمة و سواء أكانت ىذه الجريمة تامة أي مكتممة  األركان، أم كانت في 

. 3مرحمة الشروع
     وبيذا أراد المشرع تبلفي الدفع بعدم مسؤولية القادة والرؤساء لئلفبلت من العقاب، مثمما 

 في إصابة أكثر من مائتي 1986 افريل 15حصل عندما تسببت الغارة األمريكية عمى ليبيا في 
الغارة دعوى أمام المحاكم ىذه شخص من المدنيين بين قتيل وجريح، وعندما رفع ضحايا 

رفضت  حيث األمريكية ضد الرئيس األمريكي والعديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، 

 
. 172سوسن أحمد عزيزة، المرجع السابق، ص- 1

2
-
 
OLIVIER de Frouville, Droit international pénal, éditions A.pedone, France, 2012, p353. 

 مصرجميورية سامي دمحم عبد العال، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة،  -3 
. 499ص، 2014، العربية
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. 1الدعوى استنادا إلى أن المدعى عمييم غير مسؤولين لتمتعيم بالحصانة

: المسؤولية الدولية الجنائية غير المباشرة لمقادة والرؤساء:الفرع الثاني
طبقا لمقانون الدولي المعاصر يعتبر كل من رئيس الدولة و القائد األعمى لمجيش أو رؤساء      

 غيرىم ممن يتقمدون مراكز عميا في الدولة، مسؤولين مسؤولية جنائية أمام القضاء والحكومات 
تحت إمرتيم أو كان ارتكابيا نتيجة من مرؤوسين الدولي الجنائي عند ارتكاب جرائم دولية 

.  أداء واجباتيمعنالمتناعيم أو تقاعسيم 
     في واقع األمر إن كبار المسؤولين ال يشاركون مشاركة شخصية في ارتكاب الجرائم الدولية، 

وىذا طبقا لمبدأ  كالتعذيب أو القتل ولكنيم مسؤولين عند إصدارىم ألوامر فعمية بارتكابيا،
المسؤولية القيادية الذي يقضي بإلقاء المسؤولية الجنائية عمى كل من يممك السيطرة عمى 

ن جريمة ما توشك أن ترتكب و لم يمنع وقوعيا أو لم يحاول منعيا أو أمرؤوسيو، أو كان يعمم ب
يعاقب المسؤولين عنيا، وينطبق ىذا المبدأ عمى السمطات العسكرية وعمى المدنيين الذين 

. 2يتمتعون بمواقع قيادية عمى حد سواء

 :المسؤولية الدولية الجنائية غير المباشرة لمقائد العسكري : أوال
 ،التي ليا مفيومان مفيوم واسع ومفيوم ضيق" قائد"     بداية البد من توضيح مفيوم كممة 

دارة قيادة مجموعة من الناس، وبالتالي يشمل  فالمفيوم الواسع لمقائد يشمل كل من تولى حكم وا 
رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقائد العام لمقوات المسمحة وقادة الجيش عمى اختبلف درجاتيم 
صعودا ونزوال وقادة الشرطة والقادة غير النظاميين لمجماعات المسمحة، كما أن لمقائد مفيوم 

يكون ىو القائد العام ليا والذي و  المطمق عمى رئيس الدولة، بمفيومواستخدامو  ضيق يقتصر
 يخضعون الذينمن يشترك معو في الحكم والسمطة من وزراء وغيرىم و يأتمر بأمره الجميع 
. 3لتعميماتو و أوامره

 
. 155سابق، صالمرجع الخميل حسين، - 1
-حسين نسمة، المسؤولية الدولية الجنائية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوو والعموم السياسية ، جامعة منتوري - 2

. 121، ص2007-2006قسنطينة، الجزائر، 
. 503سابق، صالمرجع السامي دمحم عبد العال،  -3
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ذلك الشخص الذي يتولى إصدار األوامر والتعميمات لمن ىم تحت " والقائد العسكري ىو      
نجاز ميمة لتحقيق اليدف المطموب ضمن بيئة معينة إإشرافو ألسباب معينة، ويحثيم لمقيام ب

ويتيح الفرصة لآلخرين تحت قيادتو لمعمل وفق مسؤوليتيم بكفاءة، وبدون خمغ لممسؤوليات بين 
  .مرؤوسيو

بمعنى أن القائد العسكري ىو الضابغ المسؤول عن قيادة مجموعة من األفراد، سواء أكانت      
القيادة مباشرة عن طريق اإلتصال المباشر لؤلفراد ومعايشتيم، أو غير مباشرة عن طريق 

. القيادي و الفيم العميق لمبدأ الفروو الفردية بين الجماعة التسمسل
ل عن الجرائم التي تدخل في اختصاص أ     لذا فالقائد العسكري أو من يقوم مقامو جنائيا، يس

جرائم إبادة الجنس البشري، الجرائم ضد اإلنسانية متى وقعت  ىذه المحكمة وىي جرائم الحرب،
من جانب القوات العسكرية الخاضعة لذلك القائد العسكري وتقع تحت إمرتو وسيطرتو الفعمية، 
شرافو عمى نحو  ومتى وقعت ىذه الجرائم بسبب عدم قيام القائد العسكري بممارسة سمطتو وا 

من النظام األساسي لممحكمة  (ب-ا/28)ذلك في الحاالت التي نصت عمييا المادة، و 1سميم
وفي ىذا الصدد يرى األستاذ منتصر سعد حمودة أن المسؤولية الجنائية لمقائد ، 2الجنائية الدولية

العسكري أو لمن يقوم مقامو عن الجرائم التي تختص ىذه المحكمة بنظرىا تقوم في حقو إذا لم 
شرافو من ارتكاب ىذه الجرائم، وىنا يفترض عممو المسبق  يقم بمنع قواتو الخاضعة لسمطتو وا 
وىذا العمم مفترض في حقو كونو قائد ليذه القوات، وتقوم أيضا ىذه المسؤولية في حقو إذا لم 

يتخذ التدابير البلزمة والمخولة إليو بحكم منصبو لمنع أو قمع ارتكاب مثل ىذه الجرائم، بما في 
لممحكمة عند نظر  ذلك تقاعسو عن إحالة ىؤالء المجرمين إلى سمطات التحقيق أو المحاكمة

سمطة تقديرية في تقرير مسؤوليتيم حسب الذين ليم ىذه القضية ضد ىؤالء القادة العسكريين 
. ظروف كل جريمة، ومدى الصبلحيات الممنوحة ليؤالء القادة

  
. 182 صو 181سابق، ص المرجع ال عبد الفتاح بيومي حجازي، -1
 1998 السابق الذكر لسنة النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من (ب-ا)الفقرتين  (28) المادة تنص-  2

 باإلضافة إلى ما ىو منصوص عميو في ىذا النظام األساسي من أسباب أخرى : "السابقة الذكر عمى ما يمي
: لممسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعبل بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن الجرائم التي -1
تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرتو وسيطرتو الفعميتين، أو تخضع لسمطتو  
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وبناء عمى ما تقدم فإذا أراد ىؤالء القادة العسكريين نفي ىذه المسؤولية الجنائية بسبب عدم      
عمميم، أو بسبب عدم قدرتيم عمى فرض سيطرتيم الفعمية عمى القوات التابعة ليم فيقع عمى 

.  سبق القول أن عمميم ىذا مفترض في حقيموقدعاتقيم إثبات ذلك، 
والمبلحظ ىنا أن المسؤولية الجنائية لمقادة العسكريين عن الجرائم محل اختصاص       

 عنو وقوع أالمحكمة الجنائية الدولية تقوم إذا ما نسب إلييم إىمال جسيم في أداء أعماليم ينش
عمى حد  (اإليجابي والسمبي)ىنا تقوم في حقيم المسؤولية عن سموكيم المادي  جرائم دولية،

  .1سواء، بشرط العمم الحقيقي أو العمم المفترض فييم بحكم مناصبيم

 :المسؤولية الدولية الجنائية غير المباشرة لرئيس الدولة: ثانيا
صدر أفاعبل أصميا إذا كان قد  ، الرئيس مسؤوال بوصفو1949     اعتبرت اتفاقية جنيف لعام 

أمرا بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة، خبلفا لما تقضي بو القاعد العامة، التي تقضي باعتبار 
الرئيس شريكا في الجريمة التي يرتكبيا المرؤوس، ويشترط لمسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيو 

ن يكون اآلخرين خاضعين لسمطة الرئيس أو سيطرتو الفعمية، وأن تقع الجريمة الدولية بسبب أ
. 2عدم ممارسة الرئيس سمطتو وسيطرتو عمى ىؤالء المرؤوسين

 عمى عدة حاالت يكون 3 في فقرتيا الثانية28أما نظام روما األساسي فقد نص في المادة      
 إال أن الواقع يثبت أن ،فعال أو الجرائم التي يرتكبيا مرؤوسيواألفييا الرئيس مسؤوال عن 

المسؤولية الجنائية لمرئيس عن الجرائم الدولية لمرؤوسيو التي تقع داخل اختصاص المحكمة 
   
وسيطرتو الفعميتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري او الشخص سيطرتو عمى ىذه القوات = 

: ممارسة سميمة
إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد عمم، أو يفترض أن يكون قد عمم، بسبب الظروف السائدة  - أ

 .في ذلك الحين، بان القوات ترتكب أو تكون عمى وشك ارتكاب ىذه الجرائم
إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير البلزمة والمعقولة في حدود سمطتو لمنع أو  - ب

 .قمع ارتكاب ىذه الجرائم أو لعرض المسالة عمى السمطات المختصة لمتحقيق والمقاضاة
. 218سابق، ص المرجع المنتصر سعد حمودة ،  -1
مرجع اليوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطيير العرقي وجرائم اإلبادة،  -2
. 385سابق، صال
 السابق الذكر عمى ما 1998من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة 02 الفقرة 28تنص المادة - 3

، يسال الرئيس جنائيا عن الجرائم التي      1فيما يتصل بعبلقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفيا في الفقرة:"يمي
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الجنائية الدولية، ىي ذات المسؤولية الجنائية لمقادة العسكريين عن الجرائم التي تقع من قوات 
 من النظام 28/2لكن اليدف من تقرير ذات المسؤولية في المادة ، تابعة إلشرافو وسمطتو

األساسي لممحكمة، ىو قمع مرتكبي ىذه الجرائم من المدنيين أو غير المنتمين لمقوات المسمحة 
 .أو من في حكميم

نو كمما عمت أوتجدر اإلشارة في إطار المسؤولية الجنائية لمرئيس عن جرائم مرؤوسيو، إلى     
، أو لرئيس الحكومة في (في األنظمة الرئاسية)وارتفعت صفة الرئيس وصوال لرئيس الدولة 

كمما كان افتراض ىذه المسؤولية الجنائية عن جرائم مرؤوسيو صحيحا  (األنظمة البرلمانية)
السيما في األنظمة الشمولية لمحكم السائدة في الدول العربية قاطبة ، ومتفقا مع المنطق والقانون 

التي تتجمع في شخص رئيس الدولة كافة السمطات المطمقة لمحكم، وىذا بدوره يجعل قرينة العمم 
ن شرط خضوعيم لسيطرتو إعن قيام مرؤوسيو بارتكاب ىذه الجرائم قائمة في حقو، وبالطبع ف

وسمطتو الفعميتين قائم وموجود ببل جدال أو شك، ويسأل الرؤساء جنائيا كذلك إذا تعمدوا إنكار 
العدالة وحماية مرؤوسييم المرتكبين ألي من ىذه الجرائم وذلك بعدم تقديميم لسمطات التحقيق أو 
المحاكمة، وىي السمطات والمحاكم الوطنية أو المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة 

. 1لمدول أعضاء جمعية الدول األطراف في ىذه المحكمة
ىؤالء القادة والرؤساء التيرب من المسؤولية باتخاذ كافة الوسائل التي تمكنيم ل يمكن إذن       

من نفي العمم أو التجاىل أو بتقديميم ما يفيد اتخاذ اإلجراءات البلزمة والمعقولة، وتعد ىذه ثغرة 
إفبلت المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الداخمة في اختصاص  أخرى يمكن من خبلليا

 .2المحكمة الجنائية الدولية من الدخول تحت طائمة الجزاء
 

 تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسمطتو وسيطرتو الفعميتين، نتيجة عدم =
 ":ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء المرؤوسين ممارسة سميمة

إذا كان الرئيس قد عمم او تجاىل عن وعي أية معمومات تبين بوضوح أن مرؤوسيو يرتكبون أو عمى وشك -   ا 
. أن يرتكبوا ىذه الجرائم

. إذا تعمقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعميتين لمرئيس-ب
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير البلزمة والمعقولة في حدود سمطتو لمنع او قمع ارتكاب ىذه الجرائم -ج

. أو لعرض المسالة عمى السمطات المختصة لمتحقيق والمقاضاة
. 220 ص و219سابق، صالمرجع المنتصر سعد حمودة،  -1
. 137سابق، صالمرجع الرفيق بوىراوة،  -2
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 من النظام األساسي 28ليذا فقد اقترح األستاذ يوسف حسن يوسف تعديل نص المادة      
ن المحكمة ألممحكمة الجنائية الدولية التي قررت مسؤولية القادة والرؤساء، بإيراد نص يقضي ب

ن اإلجراءات كانت الزمة ومعقولة في ضوء اإلحتياطات أتحديد بالجنائية الدولية ىي المختصة 
، فإذا 1949 لعام جنيف الممحق باتفاقيات 1977 لعام البروتوكول األولفي المنصوص عمييا 

ن ىؤالء المسؤولين قد أ عدم انحيازىا السيما ويمكن ضمانترك األمر لمدول والحكومات فبل 
 دولتيم وحكومتيم عمىيكونوا في مواقع قيادية عالية المستوى، ومن ثم فمن الممكن أن يؤثروا 

. 1في اتخاذ القرارات والمواقف في ىذا الشأن
ن يونحن نشاطر األستاذ يوسف حسن يوسف في رأيو ألن رؤساء الدول والقادة العسكري      

يمثمون قوة عظمى داخمية في الدولة، وبالتالي فبل يكمن الجزم أن القضاء الداخمي لمدولة سوف 
مثل ما حدث في الدول العربية   يؤدي دوره بمقاضاة ومعاقبة ىؤالء المسؤولين عن جرائميم،

منيم الرئيس حسني و كدولة مصر سابقا التي عاقبت فئة قميمة من المسؤولين وبرأت البقية 
مبارك باإلضافة إلى ما يحدث حاليا خاصة في سوريا والعراو من جرائم دولية دون أن تحرك 

. السمطات القضائية الداخمية والدولية ساكنا وتعاقب مرتكبي تمك الجرائم

 :المسؤولية الدولية الجنائية الناتجة عن طاعة أوامر القادة والرؤساء: ثالثا     
     يستطيع كبار مجرمي الحرب أن يزعموا بأن الجرائم التي ارتكبوىا كانت بأمر صدر إلييم 

سعى المجتمع الدولي فقد لم يكن بإمكانيم مناقشتو أو عدم إطاعتو، لذا و من الرئيس أو القائد 
إلى محاولة الحيمولة دون إفبلت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب مستندين إلى األوامر الصادرة 
من رؤسائيم عمى أنيا سبب إلباحة أفعاليم، لما يؤدي إليو ذلك من القضاء عمى الحماية الدولية 
الجنائية التي يضفييا القانون الدولي الجنائي عمى حقوو األفراد ويشجع عمى ارتكاب األعمال 

. 2الوحشية بحقيم
 

 
مرجع  اليوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطيير العرقي وجرائم اإلبادة، -1
. 388سابق، صال
. 16سابق، صالمرجع العمار طالب محمود العبودي، - 2
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 ما تحديد حول فقيي خبلف وقع قد أنوب ننوه أن يجب الجنائية المرؤوس مسؤولية بحث قبل    
 المسؤولية موانع من مانعا أو أسباب اإلباحة من سببا تمثل األعمى الرئيس أوامر كانت إذا

 :رأيين إلى بذلك فانقسموا الجنائية،
 الصفة عنو يزيل فيو وبذلك مباحا، أمرا األعمى الرئيس أوامر تنفيذ من يجعل:  األول الرأي     
 ضرورات إلى اإلتجاه ىذا أصحاب ويستند استثناء، دون  الجميع منو ليستفيد مشروعة غير

 من وكاممة عمياء طاعة دون  النظام ىذا تصور يمكن ال رأييم فحسب العسكري، النظام
 فيو ويكون  أمر المرؤوس إلى يصدر قد أخرى  ناحية ومن ناحية، من ىذا لرؤسائيم المرؤوسين

 من واجيو ما عمى زيادة المرؤوس يعاقب أن العدالة من ليس لذلك إكراه، حالة في األخير ىذا
 .الجنائية إرادتو قيام دون  حتما حالت نفسية ضغوطات

 اإلباحة من أسباب كسبب األعمى الرئيس أوامر تنفيذ اعتبار فكرة يستبعد فيو :الراي الثاني     
 أن يرون  كما الداخمي، الجنائي بالقانون  مقيدا ليس الجنائي الدولي القانون  أن ذلك في وحجتيم
 تفكير، دون  أوامر من تتمقاه ما تنفذ صماء آلة ليس فيو واإلدراك، الوعي يممك إنسان المرؤوس

 من التأكد بعد إال تنفيذه عمى يقدم و ال األمر ىذا فحص واجبو فمن ذلك من العكس عمى بل
 األعمى رئيسو أمر تنفيذ Rommel " روميل األلماني القائد رفض القانون، ومثاليا وقواعد تفاقوإ

 موانع من مانع األعمى الرئيس أوامر يعتبرون  اإلتجاه ىذا فأصحاب  وبالتالي،"ىتمر " العسكري 
 عدة في الرأي ىذا ألصحاب مساندتيا الدولية الجماعة أكدت وعمميا، الجنائية المسؤولية
 في المنشور لندن في الدولية الجمعية إليو توصمت الذي التقرير منيا دولية مناسبات
 أمر أو الدولة أمر يعتبر ال بالمرؤوس يتعمق فيما أنو" :والذي جاء كما يمي، 1943ديسمبر
 كما أكدت ىذا الطرح محكمة نورمبورغ ،1"ضرورة حالة يمثل األمر ىذا كان إذا إال عذرا الرئيس

 . 2 من نظاميا األساسي 08في المادة 
         

. 120سابق، صالمرجع الحسين نسمة، - 1
 السابق الذكر عمى ما 1945لسنة  السابق الذكر  من النظام األساسي لمحكمة نورمبورج 08تنص المادة - 2

نما يعتبر :" يمي ال يعد سببا معفيا من المسؤولية دفاع المتيم بأنو كان يعمل بناءا عمى تعميمات رئيسو األعمى وا 
". ىذا سببا مخففا لمعقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقضي ذلك
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عبلوة عمى ذلك فقد أكد النظام األساسي  ،1 من النظام األساسي لمحكمة يوغسبلفيا07والمادة 
 صراحة عمى أن أوامر الرئيس أو القادة العسكريين ،2 33لممحكمة الجنائية الدولية في المادة 

وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية ، حد األشخاصأليست سببا إلباحة الجريمة التي يرتكبيا 
 يجوز ألحدىم االعتذار بأنو كان ينفذ أمر رئيسو أو أمر قائده العسكري، و العمة حيث الالدولية 

و  أوامر الرؤساء وسيمة الرتكاب الجرائم الدولية التي تتسم بالفظاعة  عدم جعلمن ىذا النص
من ذلك إبادة الجنس البشري أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية، وفي الوقت ذاتو تكريس 

 1945مبدأ المسؤولية الجنائية لمفرد عن الجرائم الدولية والذي وضعت لبناتو ضمن معاىدة لندن 
. 3ن محاكمة مجرمي الحرب العالمية األولى والثانيةأ طوكيو بشةوالئحة محكم

السابقين ظير ىذا اإلتجاه ليكون حبل وسطا  في محاولة لمتوفيق بين اإلتجاىين:     الرأي الثالث
يحافظ عمى حسن سير العمل وانتظامو في ظل ما يمميو مبدأ المشروعية من احترام لمقوانين 

 .واألنظمة
      

 

 السابق الذكر 1993السابقة لسنة  ليوغسبلفيا الدولية الجنائية لممحكمة األساسي  من النظام07 تنص المادة- 1
 تقع المسؤولية الجنائية الفردية شخصيا عمى كل من يقوم بالتخطيغ لجريمة أو التحريض عمييا أو :"عمى ما يمي

األمر بيا أو المساعدة والتشجيع بأي شكل آخر عمى التخطيغ أو اإلعداد ليا أو تنفيذىا، وذلك بغض النظر 
عن المركز الرسمي لممتيم، سواء كان رئيسا لمدولة او الحكومة او مسؤوال حكوميا، وال يعفي ارتكاب المرؤوس ما 

 رأت إذا العقوبة من لّمتخفيف االعتبار عينب أخذه يمكن ولكن.......لمجريمة رئيسو من المسؤولية الجنائية 
. "ذلك تقتضي العدالة أن الدولية المحكمة

  :"عمى ما يميالسابقة الذكر  1998 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة 33نص المادة ت- 2
في حالة ارتكاب شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ال يعفى الشخص من - 1

المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابو لتمك الجريمة قد تم امتثاال ألمر الحكومة أو الرئيس، عسكريا كان أو مدنيا، 
. إذا كان عمى الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني- ا: عدا في الحاالت التالية

. ن األمر غير مشروعأإذا لم يكن الشخص عمى عمم ب - ب
.  إذا لم تكن عدم المشروعية ظاىرة-         ج

ألغراض ىذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاىرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية أو الجرائم -2
."  ضد اإلنسانية

. 186 ص و185سابق، صالمرجع العبد الفتاح بيومي حجازي، -3
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    وتقوم ىذه النظرية عمى أساس أن يطيع المرؤوس ما يتمقاه من أوامر مشروعة، أما إذا 
خرجت ىذه األوامر عن المشروعية بصورة ظاىرة أو كان تنفيذىا يمحق بالمصمحة العامة ضررا 
جسيما فبل مجال لتنصل المرؤوس من مسؤوليتو عند التنفيذ، إذ عميو أن يمتنع عن الطاعة حتى 

فيذه النظرية تفرو بين األوامر المشروعة واألوامر غير المشروعة . ولو أصر الرئيس عمى التنفيذ
فإذا كان األمر غير مشروع أو عدم مشروعيتو غير ظاىرة ويشكل تنفيذه جريمة جنائية فإنو 
يجب التسميم بإعطاء المرؤوس المنفذ حق رفض طاعة مثل ىذه األوامر، أما كان عدم عمم 

 .1المشروعية غامضا وغير واضح فإنو بافتراض حسن نية المرؤوس ينبغي عدم مؤاخذتو
 أن المشرع 33 المادة      أما النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فقد أكد من خبلل

الدولي اعتبر تنفيذ األمر الصادر من الرئيس مانعا من موانع المسؤولية، مقرا لمبدأ جديد بخبلف 
محاكم نورمبورغ لما درج عميو القضاء الدولي الجنائي في الفترة السابقة لممحكمة الجنائية الدولية 

 عمى ويوغسبلفيا من اعتبار أمر الرئيس األعمى عذرا مخففا لمعقوبة وليس معفيا من العقاب
النحو السابق ذكره، وذلك في إطار فروض ثبلث يكون فييا األمر سببا مانعا من مساءلة الجاني 

:  وىي2الدولي
: إذا كان الجاني ممزما قانونا بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني- 1

 عمى المرؤوس واجبا قانونيا بتنفيذ األمر ىيتعمق ىذا النص بالوظيفة العسكرية، التي تمق     
الصادر إليو دون مناقشتو، و أن اعتبار تنفيذ أمر الرئيس مانعا من المسؤولية في القانون الدولي 

فبلت الكثير من المجرمين من العقاب، ألن األمر ال يعدو  الجنائي، سيؤدي إلى نتائج سمبية وا 
ذا ما رجعنا  أن يضعنا في حمقة مفرغة ألن كل رئيس في الحقيقة مرؤوس لرئيسو األعمى، وا 

حد منيم سيدفع بأنو ينفذ أوامر رئيسو ويدفع األخير بذلك أيضا، مما يصعب أبالمسؤولية عمى 
 عن الفعل المكون لمجريمة، مما يشجع عمى التمادي في ارتكاب يمعو تحديد المسؤول الرئيس
. المجازر واألعمال الوحشية

 
 
عبد هللا رخرور، المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول، رسالة دكتوراه، كمية الحقوو، جامعة الجزائر،  -1

 .321، ص2012-2013
 .169سابق، صالمرجع العمار طالب محمود العبودي،  -1
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: ن األمر غير مشروعأإذا كان الجاني ال يعمم ب- 2
ىي الحالة الثانية التي يمكن من خبلليا الدفع بعدم مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ أمر غير     

مشروع لمرئيس وىو ال يعمم بعدم مشروعيتو، ىنا وفي ىذه الحالة ال تنيض المسؤولية الجنائية 
عمم الفاعل بالصفة غير المشروعة لعممو في عمى المرؤوس النعدام القصد الجنائي المتمثل 

أما إذا كان المرؤوس عالما ، تنفيذه ألوامر رؤسائوالمترتبة عن المكون لمجريمة الدولية والنتائج 
ل في ىذه الحالة النصراف إرادتو إلى أنو يسإبعد مشروعية األمر ومع ذلك أقدم عمى تنفيذه ف

 وعمى ىذا األساس يكون من المنطقي أن يعذر ،ارتكاب فعل يعد جريمة مع عممو بذلك
. ن يقبل منو الدفع بانتفاء القصد الجنائي لديوأالمرؤوس عندما يعتقد أن فعمو مشروع و

: إذا لم تكن عدم مشروعية األمر بارتكاب الجريمة ظاىرة لمجاني -3
ىذه الحالة أيضا يمكن من خبلليا الدفع بعدم مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ أمر الرئيس غير     

عدم إعفاء الشخص المرتكب لجريمة تدخل في اختصاص المشروع، ولكن المشرع عاد واستثنى 
من  33/2في المادةالمحكمة إذا تم ذلك إمتثاال ألمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان مدنيا، 

ونص عمى أن تكون عدم المشروعية ظاىرة في حالة الدولية  النظام األساسي لممحكمة الجنائية 
. 1ارتكاب جريمة اإلبادة أو الجرائم ضد اإلنسانية

نو ال يجوز لممرؤوسين دفع مسؤوليتيم بحجة إطاعة أ في األخير ما يمكننا الوصول إليو    
 أوامر الرئيس أو القائد، مادام أن ىؤالء يعممون بعدم مشروعية ىذا األمر وبأنو مخالف لمقانون،

عدم من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  33كما افترض ىذا النص أي المادة 
المشروعية وجعميا ظاىرة في حالة ارتكاب جرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية فبل يعفون من 

. 2العقاب بالرغم من وجود أمر قانوني بطاعة الرئيس
من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية واإلبقاء  33     لذا نقترح إلغاء البند ب من المادة 

ألن افتراض عدم العمم بمشروعية الفعل ينفي القصد الجنائي  ج من ىذه المادة،-عمى البندين ا
. لمجاني مما يتعذر نسبة الجريمة إليو ألن ىذا األمر صعب إثباتو مما قد ينفي المسؤولية عنو

1
 : المىقع دمحم بىبىش، مشروع قاوىن حصاوة العسكرييه على ضىء مقتضيات القاوىن الجىائي الدولي،- 

Marocdroit.com14:00، 2016-11-12: ، تاريخ االطالع.
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المحاكمات الدولية و الوطنية لرؤساء دول ارتكبوا جرائم دولية في الفترة : المطمب الثاني
 :(نياية الحرب العالمية األولى الى يومنا ىذا)الممتدة من 
لة رؤسائيا عن الجرائم الدولية التي يرتكبونيا ءلدول أن تتقبل فكرة مساسيبل عمى ا    لم يكن 

تشكل خرقا لمبادئ القانون الدولي ومساسا بالسمم واألمن الدوليين ببساطة، ذلك أن التي و
المبلحقات التي سيقت بوجو ىؤالء الرؤساء أمام المحاكم الوطنية أو األجنبية أو القضاء الدولي 

الجنائي ممثبل في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بسبب عدة عوامل أىميا التذرع 
بالحصانات واالمتيازات الممنوحة ليم عمى مستوى دساتيرىم الوطنية فضبل عن وجود أسباب 

وأمنية واقتصادية تحول دون تحقيق العدالة الدولية، مما أدى بالدول إلى البحث عن  سياسية
محاكمات قضائية  حمول اجتيادية لبعض القضايا من خبلل إجراء محاكمات قضائية وطنية و

، األمر الذي يدفعنا الى البحث عن أىم التطبيقات العممية أو النماذج األكثر شيوعا التي دولية
و ىذا ما سنحاول التطرو . تمت من خبلليا اجراء محاكمات عمى الصعيدين الوطني و الدولي

  :إليو في الفرعيين المواليين

 : المحاكمات القضائية الدولية لرؤساء الدول:ولالفرع األ
ن أ بشة الدول تحميل الرؤساء و المسؤولين السياسيين المسؤولية الجنائية الدوليحاولت    

 ليم تسييبل ى غطاء الحصانات واالمتيازات، التي تعغإال أن التستر وراءالجرائم التي يرتكبونيا 
 جعل القضاء الدولي الجنائي يعرف حاالت نادرة لمحاولة دولتيم،ىم وحماية لسيادة فألداء وظائ

  :و ىذا ما سنتعرض لو اتباعا من خبلل النقاط التالية. 2محاكمة رؤساء دول حاليين أو سابقين

 :Donter  الرئيس األلماني دونتر قضية:أوال
أدولف "عقب ىزيمة ألمانيا ودول المحور في الحرب العالمية الثانية وانتحار المستشار      
 رئاسة الدول األلمانية في ظل ىذه الظروف، وقد تمDonter " دونتر"، تولى األدميرال "ىتمر

 عقدت في لندن 08/08/1945و في ، القبض عميو مع مجموعة القادة األلمان لمحاكمتيم
اتفاقية محاكمة كبار مجرمي الحرب في أوروبا، وقد قررت ىذه اإلتفاقية إقامة محكمة عسكرية 

دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ليس لجرائميم محل جغرافي معين سواء التياميم فييا 
 
 .178 إلى ص175حسينة بمخيري، المرجع السابق، من ص -1
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. 1بصفتيم أعضاء في منظمات أو ىيئات أو بالصفتين معا
ثر ذلك شكمت محكمتان لمحاكمة كبار مجرمي الحرب إحداىما في مدينة نورمبورغ إو     

وقد جاء تحديد اختصاص المحكمة بموجب نص ، األلمانية واألخرى في مدينة طوكيو اليابانية
أن المحكمة تختص بمحاكمة ومعاقبة جميع األشخاص الذين ارتكبوا عمى  من ميثاقيا 6 المادة

بصورة فردية أو بصفتيم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور إحدى الجرائم التي تدخل 
. 2في اختصاص المحكمة

   .  الجرائم ضد السبلم-1
. جرائم الحرب-   2
  .الجرائم ضد اإلنسانية-  3

ويعتبر المدبرون والمنظمون والمحرضون والشركاء الذين ساىموا في وضع أو تنفيذ مخطغ     
 األفعال التي تدخل في الجرائم السابقة مسؤولين عن كل فعل تم ارتكابو ىحدإأو مؤامرة الرتكاب 

أكدت الئحة نورمبورغ مبدأ مسؤولية رئيس الدولة ، حيث تنفيذا ليذا المخطغ ضد أي شخص
 وقد ،3وكبار موظفي الحكومة عن الجرائم الدولية، فقررت ذلك في المادة السابعة السابقة الذكر

رأت المجنة القانونية المشكمة لصياغة مبادئ نورمبورغ األخذ بمبدأ مسؤولية رئيس الدولة ونصت 
ل عنيا ولو كان وقت ارتكابيا أأن مقترف الجريمة يس: "عمى ذلك في المبدأ الثالث منيا بقوليا

". يتصرف بوصفو رئيسا لمدولة أو حاكميا
أمام محكمة نورمبورغ وحكمت عميو بعقوبة " دونتر"     وقد تمت محاكمة الرئيس األلماني 

  الرتكابو جرائم حرب، وقد قررت استبعاد حصانة رئيس الدولة وعدم األخذة سن20السجن لمدة 
أن قواعد القانون الدولي التي تحمي :"بالدفع الذي قد يبديو استنادا إلى تمك الحصانة بقوليا 

ممثمي الدولة في ظروف معينة ال يمكن أن تنطبق عمى األفعال التي تعتبر جناية في القانون 
 ىذه األفعال التمسك بصفتيم الرسمية لتجنب المحاكمة والعقاب االدولي، وال يستطيع مرتكبو

 
   .1945 لعام  السابق الذكر من اتفاقية لندن المتعمقة بالنظام االساسي لمحكمة نورمبورغ01راجع المادة - 1
   .96 ص و95سابق، صالمرجع الحمد، أإبراىيم سيد - 2
عمر بن عمي اوبكو، إجراءات المتابعة القضائية في القانون الجنائي الدول، مذكرة ماجستير، كمية الحقوو - 3

. 41، ص2015، (1)والعموم السياسية ، جامعة الجزائر
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فمن يخالف قوانين الحرب ال يستطيع في سبيل تبرير ىذه المخالفة أن يحتج بتفويضو من جانب 
 حدود السمطات المعترف بيا في تتجاوزقد الدولة في الوقت الذي تمنحو ىذا التفويض تكون 

 .1"القانون الدولي

 :Milosevic Slobodan ميموزوفيتشسموبودان   السابققضية الرئيس اليوغسالفي :ثانيا
 ومنذ ، ليوغسبلفيا المتمثمة في صربيا والجبل األسوداكان رئيس" سموبودان ميموسوفيتش     "

 ، شرعت القوات الفيدرالية ليوغسبلفيا وصربيا ومجموعة من1991توليو الحكم في سنة 
فراغ إقميم كوسوفو من  الميميشيات في ارتكاب مجازر رىيبة بكوسوفو، وذلك لتطييرىا عرقيا وا 

. %90سكانو الذين ىم من أصل الباني بنسبة 
لما تحولت القوات الفيدرالية إلى قوات عسكرية لمحرب بالبوسنة واليرسك في ماي و      

من 2 27/05/1999في تاريخ  ، تمكنت المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسبلفيا السابقة1992
تيام لمرئيس ميموزوفيتش وأربعة آخرين من كبار قيادات حكومتو وجيشو بارتكاب إإصدار قرارات 

 ميبلن ميمتينوفيتش)وىؤالء األربعة ىم، ن المدنيينأجرائم ضد اإلنسانية وانتياك قوانين الحرب بش
Milan Milutinovic رئيس صربيا، نيكوالسينوفيتش Nikula Sinwvic نائب رئيس الوزراء في

رئيس ىيئة أركان جيش Dajuljub Awjdanic يوغسبلفيا االتحادية، داجولجوب أوجدانيتش 
. (ير الداخمية الصربي وزFaljaw Stwjlkwvicيوغسبلفيا االتحادية، فالجكو ستوجمكوفيتش 

إصدار أوامر إلى الجيش اليوغسبلفي تيما تتمثل في      وقد تضمن القرار الصادر ضدىم 
تقضي بقتل المدنيين األلبان في كوسوفو وتعذيب آخرين وتدمير ممتمكاتيم وتشريدىم من قراىم 

ومدنيم تحت قوة السبلح، وقد أصدرت المحكمة أمرا وجيتو إلى الدول األعضاء في األمم 
المتحدة وكذلك إلى قوات الناتو العاممة تحت راية المنظمة األممية في كوسوفو وصربيا يقضي 

. 3باعتقال المتيمين من أجل مثوليم أمام العدالة
 
  
. 154 وص 153خميل حسين، المرجع السابق، ص- 1
 150السيد ابو عطية، المرجع السابق، ص -2
. 62سابق، صالمرجع الباية سكاكني،  -3
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 تتمكنمحكمة يوغسبلفيا ممثمة في مكتب ادعائيا قد أن      في ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى 
تمييدا لمحاكمتو، ويعد قرار اإلتيام " ميموزوفيتش"لمحكمة في اتيام ا تطبيق نصوص قانون من

الصادر ضده ىو األول في تاريخ المحاكم الجنائية، من حيث اتيام رئيس الدولة إبان صراع 
مسمح بارتكاب انتياكات خطيرة لمقانون الدولي اإلنساني، ويقع عمى عاتق االدعاء العام عبء 

عمى أوامر صادرة منو أو  فيتش قد تم ارتكابيا بناءوأن الجرائم المتيم بيا الرئيس ميموزاثبات 
بعممو، مما يمزم إثبات التسمسل القيادي بين من أصدر تمك األوامر وبين الجنود و أفراد 

 .الميمشيات المقترفين لمجرائم و المنفذين لتمك األوامر
 االدعاء في محكمة جرائم الحرب ةممثلCarla Del Ponte " كارال دي بونتي"وقد وجيت       

الدولية الخاصة بيوغسبلفيا نداء إلى حمف الناتو العتقال ميموزوفيتش وآخرين وتسميميم إلى 
ن الواقع يثبت أن أ إال ،المحكمة، كما رصدت بعض الدول المكافئة العتقال الرئيس اليوغسبلفي

لم تنشغل باظيار الحقيقة بقدر البحث عن التيم التي " كارال دي بونتي"المدعية  العامة لممحكمة 
حاجة لمثل ىذه المحاكمة ال عنل ءسا نت، وىنا"حمف الناتو"تدينو بدل إلقاء تبعات الكارثة عمى 

وأشباىو المسؤولين عن " ىاشم تقي"التي تحاكم ميموزوفيتش فقغ؟ وترفض محاكمة مجرم الحرب 
طرد أربعة مائة ألف صربي وغجري من كسوفو، وعن العديد من حاالت اختفاء األشخاص 
ومقتميم، وليذا السبب يقول رئيس صربيا والجبل األسود أن المحكمة ىي منظمة مسيسة 

. 1ومحابية
      ىذا وما يجب اإلشارة إليو، أن الرئيس اليوغسبلفي ميموزوفيتش لم يقدم إلى محكمة 

 تفاو السبلم فيإيوغسبلفيا إال في وقت متأخر، إذ كان من الضروري اإلبقاء عميو لتطبيق 
daytonن كرر ما فعمو في اقميم أ واستمر الحال عمى ما ىو عميو إلى أن أعاد الكرة مرة أخرى ب
، حيث اتيم ىذه المرة بارتكاب جرائم التطيير العرقي في إقميم (البوسنة واليرسك)كوسوفو 

ىذا اإلتيام عرض الحائغ حتى تم تغيير نظام الحكم في بكوسوفو فقغ، واستمر في الحكم ضاربا 
 .2 يوغسبلفيا السابقةصربيا وتم تسميمو إلى محكمة

 
. 51سابق، صالمرجع المنى بومعزة،  -1
 .291عبد هللا رخرور، المرجع السابق، ص- 2
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    حيث عرفت ىذه المحكمة تعثرا ألسباب تعود في الحقيقة، إلى البيروقراطية طول إجراءات 
تأسيس المحكمة، حيث أنو لم يقم مجمس األمن بتعيين مدع عام لممحكمة إال بعد مرور عامين 

قامة األدلة عميو  .من إنشائيا مما أخر سمطة اإلتيام كثيرا عن القيام بتوجيو اإلتيام وا 
     كما عرفت المحكمة صعوبات في التمويل المالي ألعماليا حيث تم تمويل ميزانية المحكمة 
من الميزانية العادية العامة بدال من ميزانيتيا الطارئة أو تمويميا مباشرة من ميزانية مجمس األمن 
الخاصة بحفظ السمم، وىذا األمر أدى إلى تعطيل إجراءات المحاكمة نتيجة لعدم كفاية التمويل 

 . المالي ألعماليا
     وما يجب اإلشارة أن خضوع المحكمة لئلشراف المالي اإلداري لبعض موظفي األمم 

المتحدة من أىم األسباب التي أدت إلى تعطيل إجراءاتيا وخاصة في بعض أمورىا اإلجرائية 
اليامة مثل تمك المتعمقة بالموظفين في المحكمة والمتعمقة بالسفر وحماية الشيود، وىذا األمر 
يعد من العيوب التي ميزت المحكمة وأظيرت مدى تبعيتيا لمجمس األمن الدولي باعتباره ىيئة 

ذات طابع سياسي، كما كانت سمطة اإلدعاء بالمحكمة معينة بواسطة مجمس األمن وتعمل تحت 
 من نظاميا األساسي عمى 10إشرافو مما أثر عمى استقبللية المحكمة رغم تأكيد نص المادة 

 .1استقبللية اإلدعاء من مجمس األمن
، مما أدى إلى انقضاء 2006بوفاة الرئيس ميموزوفيتش في شير مارس      وانتيت القضية

 .  الدعوى الجنائية ضده طبقا لممبادئ العامة لمقانون 

 :قضية الرئيس السوداني عمر البشير: ثالثا
 اندلع نزاع مسمح واسع النطاو في إقميم دارفور الذي يقع في غرب 2002في بداية عام      

السودان بين جماعتين متمردتين، ىما جيش حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة من 
جية، وبين قوات الحكومة السودانية من جية أخرى، أما بشان المميشيات اإلثنية المعروفة 
بالجنجويد فيي لم تعرف إال بعد نزوح قبائل تشادية إلى دارفور، وتدعي حركات التمرد في 
 دارفور ووكبلت اإلغاثة الدولية بأن الجنويد ىم أعوان الحكومة وتابعوىا، وأنيم عرب يشنون 

 
. 63سابق، صالمرجع الباية سكاكني،  -1
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 ىجمات عنيفة عمى األفارقة السود وتنفي الحكومة السودانية ذلك مؤكدة أنو ال والية ليا عمييم 
وأنيم يياجمون قواتيا أيضا، وتسبب ىذا النزاع بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين العزل في 

اإلقميم وبإحراو وتدمير مئات القرى، ونتج عنو عشرات اآلالف من الوفيات في صفوف 
المدنيين، وتشريد المبليين من األشخاص، وىناك أكثر من مئتي ألف شخص فروا إلى التشاد 

 .1المجاورة حيث يعيشون في مخيمات لبلجئين
من مفارقات العدالة التي قادتيا المحكمة الجنائية الدولية بحق السودان ورئيسيا عمر حسن ف     

البشير، محاولة تكريس سوابق دولية ال محل ليا من اإلعراب في القانون الدولي الجنائي، إذ 
كرست ازدواجية في التعامل مع قضايا تبدو في ظاىرىا متشابية رغم أن وقائعيا ونتائجيا 

خطر التعديات أففي سابقة في القانون الدولي الجنائي والعبلقات الدولية وفي إحدى ، مختمفة
.  2 الخارجية عمى سيادة السودان واستقراره السياسي

أحيل ممف التحقيق في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في      حيث 
 تحت ،3 2005-03-13 الصادر بتاريخ 1593 بقرار من مجمس األمن رقم31/05/2005

 وكان مدعي  المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو ،البند السابع من ميثاو األمم المتحدة
مجمس األمن حول تحقيقاتو في إلى قد قدم تقريره Luis Moreno-Ocampo وكامبوأ

18/02/2006 .
 بطمب إلى الدائرة التمييدية لممحكمة الجنائية الدولية 2007في عام   أوكامبوقدم     وقد ت

 أحد قادة ميميشيا ويطمب فيو إصدار أمر بالقبض عمى وزير الشؤون اإلنسانية أحمد ىارون، 
اعتقادا منو بأن الشخصين مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية عمي كوشيب الجنجويد 

بطمب إصدار  الدائرة التمييدية إلى أكامبو تقدم 2008جويمية 14 وفي وجرائم حرب في اإلقميم، 
 ، وذلك اعتقادا منو بأن البشير مسؤول مسؤولية عمى الرئيس السوداني عمر البشيرأمر بالقبض 

 
، تاريخ االطبلع Jeeran. Com   sudanian./http راغب السرجاني، مقدمة قضية دارفور،- 1

10/12/2016 ، 10.15. 
. 165ص و164سابق، صالمرجع الخميل حسين، - 2
 المتعمق بإحالة ممف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، المتخذ في الجمسة 1593مجمس األمن رقم قرار - 3

، Www.Onu.Org: ، الموقع2005 مارس 31 :الصادرة بتاريخ ،RES/S/1593:، الوثيقة رقم5158: رقم
   .12:03، 18/11/2016تاريخ االطبلع 
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شخصية عن جرائم اإلبادة الجماعية ضد قبائل الزغاوة، المساليت، و الفور وعن جرائم اإلنسانية 
: وقد استند المدعي العام في طمبو ىذا إلى معطيين أساسيين1وجرائم الحرب 

قرار مجمس األمن بإحالة ممف انتياكات حقوو اإلنسان في دارفور إلى المحكمة الجنائية : األول
 عندما ب من النظام األساسي ليذه المحكمة تجيز لمجمس األمن/13الدولية، وألن المادة 

يحيل عمى المدعي العام )أن وذلك بيتصرف بموجب الفصل السابع، من ميثاو األمم المتحدة 
حاالت قد ترتكب فييا جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في النظام األساسي لممحكمة الجنائية 

فقد اعتبر المدعي العام أن محكمة الجنايات الدولية باتت ىي المختصة بمعالجة ممف ، (الدولية
.  ىذه المحكمة عمى الرغم من أن السودان ليست طرفا في ىذا النظاملقانون دارفور وفق 

: تقارير دولية حصل عمييا تشير إلى تعرض قبائل معينة من سكان دارفور لعمميات: الثاني
قتل جماعي عن طريق ىجمات قامت بيا قوات الجيش السوداني وقوات ميميشيات الجنجويد - 1

 .المتحالفة معيا راحت ضحيتيا أعداد كبيرة من البشر تصل إلى ثبلثين ألف
تيجير وتشريد أديا إلى نزوح ما يقرب من مميوني شخص تحولوا إلى الجئين داخل وخارج  -2 

 .اإلقميم
نتياكات منظمة لحقوو اإلنسان شممت جرائم اإلغتصاب واعتداءات جنسية متنوعة  إ-3 

 .وتسببت في وفاة ما يقرب عن مائتي ألف شخص
حصار وتجويع أديا إلى تدىور حاد في الظروف المعيشية لمئات اآلالف وربما المبليين من  -4

 و ألن المدعي العام قدر أن تمك التقارير تتسم بالجدية وتتضمن أدلة توجب  ،المواطنين األبرياء
توجيو اإلتيام، فقد طالب في تقريره إلقاء القبض عمى رأس النظام الحاكم تمييدا لمحاكمتو أمام 

 .2المحكمة الجنائية الدولية وفق القواعد المقررة في نظاميا األساسي
 
 
حماد وادي سند الكرتي، قواعد القانون الدولي المتعمق بحصانات رؤساء وقادة الدول في حال ارتكابيم جرائم -1

، تاريخ http:/www.sudaneseonline.com/ar/article-23927.shtml :دولية خطيرة، الموقع 
 .14:26، 21/04/2017: اإلطبلع

الطبعة  مختار موسى عبده، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى، الدار العربية لمعموم، قطر، -2
. 211، ص2009، االولى
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 المتمردين، ضد الحكومية القوات تخذتياا التي الردعية الحممة بأن كذلك المذكرة لقد بينت    
 تثير، كما "الزغاوةت و الماسالي الفور،" قبائل إلى المنتميين دارفور سكان أساسية بصورة مست
 الفقرة تعددىا جرائم في شريكا أو فاعبل باعتباره ،"البشير حسن عمر"ل الجنائية المسؤولية المذكرة

لمقومات  تدمير و القسري  التعذيب، التيجير اإلغتصاب، القتل، جرائم في المتّمثمة و  منيا،14
لعب   قد"البشير حسن عمر" بأن لبلعتقاد مسوغات معقولة وجود إلى ذلك في تستند و ، الحياة
 بممارستو مشترك مخطغ تطبيق و تنسيق إعداد، مجرد واضحة بصورة تجاوز دورا النزاع في
 التي يالسودان الجيش عمى قوات سيما ال السودان، في الدولة أجيزة كل عمى تامال تحكملل

  .1المخطغ ذلك تطبيق ضمان أجل من استعمميا
أكوا  " أمثال، أصدرت الدائرة االبتدائية األولى المؤلفة من القضاة04/03/2009وفي      

 Anita  "انيتا اوساكا" ، و "Sylfya Shtaytr سيمفيا شتايتر"، و"Aku Kuaynihia كوينيييا
Awsakaرئيس دولة السودان، فيما يتعمق بالوضع في " عمر حسن البشير "ضد بالقبض ا، أمر
  وقررت الدائرة أن ىناك أسبابا معقولة تدعو لئلعتقاد بأنو قد ارتكب جرائم تدخل في،دارفور

القتل، اإلبادة، الترحيل القسري، والتعذيب  )اختصاص المحكمة، وىي خمسة جرائم ضد اإلنسانية
 وارتأت المحكمة عدم ، مياجمة المدنيين، والسمب والنيب تتمثل فيوجريمتا حرب (واإلغتصاب

 وبالنسبة لتمك التيم التي تم إقرارىا، قررت الدائرة أن ،وجود أدلة كافية تدعم اإلبادة الجماعية
كرئيس دولة ليست طرفا في نظام روما األساسي ليس لو تأثير عمى " عمر البشير"وضع 

 وبناء عمى تعميمات من الدائرة، أحال رئيس القمم طمبات التعاون ،ممارسة المحكمة الختصاصيا
جل إلقاء القبض عمى الرئيس عمر البشير وتسميمو إلى جميع أالتي قدمت إلى السودان من 

الدول األطراف في نظام روما األساسي والى جميع أعضاء مجمس األمن غير األطراف في نظام 
عمى الرغم من كونيا ليست المرة األولى التي تتم فييا مبلحقة رئيس ، ىذا و 2روما األساسي

تم فييا تحدي حصانة يدولة أو حكومة أمام محكمة جنائية دولية، إال أنيا المرة األولى التي 
 
 
. 92، ص السابقمرجعالدمحم جمول زغادي،  -1
. 393ص و 392سابق، صالمرجع الدمحم ىشام فريجة،  -2
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رئيس دولة قائم عمى رأس عممو أمام محكمة جنائية دولية، حيث اقتصرت السوابق الدولية في 
.  ىذا الشأن عمى أشخاص لم يكونو يمارسون صبلحياتيم كرؤساء وقت المبلحقة

 Charlesونشير في ىذا الصدد إلى كل من الرئيسين سموبودان ميموزوفيتش وتشارلز تايمور  
Taylor 1  السمطة، خارجا المذان خضعا لبلعتقال والمثول أمام محكمة جنائية دولية بعد أن كانا

أن لمفترض انو ومن إ لدولة السودان ومازال في منصبو ويمارس سمطتو فارئيسباعتبار البشير و
تمتع من حيث المبدأ بالحصانة التي تحول دون إمكانية مبلحقتو أمام محاكم دولة ثالثة أو أمام ي

المحكمة الجنائية الدولية، ليذا فقد أعاد أمر القبض الذي أصدرتو الدائرة التمييدية لممحكمة بحق 
لة الحصانات التي يتمتع بيا رؤساء الدول وغيرىم من أالرئيس البشير إحياء الجدل حول مس

نو وبالرغم من أحيث ، األشخاص المشمولين بالحصانة في مواجية القضاء الجنائي الدولي
 في فقرتيا الثانية 27اشتمال نظام روما األساسي عمى حكم بيذا الخصوص تضمنتو المادة 

نو يمكننا القول أن ىذه المادة ال تصمح بذاتيا لتؤسس لرفع حصانة الرئيس أ إال ،السالفة الذكر
 .البشير
ذلك أن المادة المذكورة باعتبارىا تنتمي إلى معاىدة دولية يقتصر أثرىا الممزم عمى الدول       

وفي حالة فإنو  ،2األطراف في ىذه المعاىدة استنادا إلى مبدأ األثر النسبي لحجية المعاىدات
ن المادة المذكورة منعيا من التمسك أالسودان كدولة غير طرف في نظام روما لن يكون من ش

الحصانة أن  تجدر اإلشارة ىنا إلى ، حيثبالحصانات التي يخوليا إياىا القانون الدولي العرفي
ن الحصانة الشخصية تشكل مانعا إجرائيا  إ لذلك فىامن حق الدولة، وليست لمشخص المتمتع ب

 
 
 1997 اوت 02تشارلز ماكارثر غانكاي تايمور سياسي ورجل دولة لبيري، رئيس لبيريا الثاني والعشرون من  -1

، اتيم خبلل فترة رئاستو بجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية بسبب تورطو في 2002اوت 11حتى استقالتو في 
 بعد محاكمة استمرت خمس سنوات بجرائم 2012 أفريل 26الحرب األىمية في سيراليون، أدانتو المحكمة في 

حرب وجرائم ضد االنسانية ليصبح أول رئيس افريقي يمثل أمام محكمة دولية وأول رئيس يدان منذ محكمة 
  08:االطبلع   تاريخhttps//ar . wikipedia. Org:راجع في ىذا الشأن الموقع. نورمبورغ
  2017،14:00أكتوبر

ال تنشئ المعاىدة التزامات : " السابقة الذكر1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لسنة 34 تنص المادة- 2
". أو حقوقا لدولة الغير بدون رضاىا
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 ة ممف قد تم إحالهولكن المشكمة تكمن في أن ،رئيسيا يحول دون ممارسة اإلختصاص القضائي
من  السودان من قبل مجمس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاو األمم المتحدة مما يجعل

 والمتعمق بإحالة ممف دارفور إلى المحكمة 2005الصادر سنة   1593  رقمقرار مجمس األمن
 27لة حصانة الرئيس السوداني وليس المادة أالمرجعية المنطقية فيما يخص مسالجنائية الدولية، 

 . من نظام روما األساسي
وىنا جوىر الجدل الدائر حول الموضوع، حيث يذىب بعض الباحثين إلى اعتبار أن إحالة     

 قابمة لمنفاذ 27النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجمس األمن يترتب عميو جعل المادة 
 تفاقيإن سريان نص أبششرنا إليو آنفا أفي مواجية الدولة المعنية، ولكن ىذا الرأي يصطدم بما 

 ن اإللتزام الذي تفرضوأبحق دولة لم تصادو عمى اإلتفاقية التي تشتمل عمى ىذا النص سيما و
لة الحصانة، كما في الحالة التي نحن ألة في غاية الحساسية و ىي مسأىذه المادة يمس مس

لة إلى المكانة أ ىذا و يرجع البعض المس،بصددىا و التي تتعمق برئيس دولة عمى رأس عممو
التي تحتميا قرارات مجمس األمن ألولويتيا في النفاذ عمى غيرىا من اإللتزامات الدولية التي تقع 

في ىذا و  من ميثاو األمم المتحدة، 103 و 25عمى عاتق الدول وفقا لما تقضي بو المواد 
 إنشائو لمحكمتي يوغسبلفيا ورواندا رفع عندن مجمس األمن الدولي قد سبق لو أالسياو نجد 

الحصانات التي كان يتمتع بيا الرؤساء و المسؤولون في كمتا الدولتين بحيث لم تحل دون 
 و كما يشار في ىذا الصدد إلى اإللتزام الذي يفرضو قرار ،مبلحقتيم أمام المحكمتين الدوليتين

 السابق الذكر و الذي يوجب عمى السودان التعاون مع المحكمة 1593مجمس األمن رقم 
حد ضروب عدم التعاون وىذا بدوره أالجنائية الدولية مما قد يترتب عميو اعتبار التذرع بالحصانة 

 .1يستوجب تدخل مجمس األمن مجددا لضمان تحقيق ىذا التعاون 
 في طرف غير دولة رئيس ضد بالقبض األمر صدور أن ىذا وما يجب التنويو إليو أخيرا     
 تعاون  يمثمو عدم الذي القانوني و العممي العائق رغم لميامو، تأديتو أثناء األساسي روما نظام

في  البشير سابقة حسن عمر لمرئيس الجنائية القضائية الحصانة رفع في السودانية الحكومة
      

دمحم رياض محمود خضور، دراسة قانونية تحميمية ألمر القبض الصادر عن الدائرة التمييدية في المحكمة - 1
 الى 159، من ص 2011، 45 العدد ، سورياالجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، مجمة الشريعة والقانون،

 .161ص
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أسس  و دعائم إرساء في عزيمتيا و فعاليتيا عمى دليل أفضل و الدولية، الجنائية المحكمة تاريخ
التمييدية  الدائرة إصدار بعد بالفاعمية الشعور ىذا كما يعزز إلييا، الحاجة بأمس دولة في العدالة
 ىناك أسبابا أن اعتبرت أن بعد الرئيس السوداني، بحق ثان بالقبض  أمر12/07/2010في 
ارتكبيا  الجماعية يكون قد اإلبادة لجريمة ّاتيام أوجو ثبلث بشأن الجنائية مسؤوليتو إلثارة كافية
 إلحاو الجماعة أفراد قتل :في تتّمثل "الزغاوة" و "الماساليت" ،"الفور" من إثنية جماعات ضد

 يقصد معيشية ألحوال عمدا الجماعة إخضاع و الجماعة، بأفراد جسيم عقمي أو جسدي ضرر
. 1جزئيا أو كميا الفعمي إىبلكيا بيا

      نستنتج من خبلل تفحص وقائع قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن إصدار 
األمر بالقبض ضده كان مجحفا بحقو وبحق جميع الدول العربية وشعوبيا، ذلك أن الكثير من 
الشعوب تعاني اإلظطياد واإلستعباد من حكاميا أو مموكيا أو من سمطات الدول االستعمارية، 

كما ىو الحال في فمسطين التي تعاني األمرين من وحشية اإلستعمار الصييوني دون التفاتة من 
قبل المجتمع الدولي أو مؤسساتو القضائية أو الحقوقية، ودون محاولة  لمتابعة ىؤالء المجرمين 

 فمتى يتم تحقيق العدالة الدولية دون تأثير المصالح والمعايير السياسية؟ 

 :Thomas lubanga dyilo توماس لوبنغا دليورئيس اتحاد قضية : رابعا
    نظرا لمصراعات التي حاولت أن تعصف بالببلد و بناء عمى حق الدول األطراف في رفع 

 من نظاميا األساسي قام 14الدعاوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لنص المادة 
 بإحالة الوضع السائد في الكونغو إلى المحكمة 2004رئيس جميورية الكونغو في مارس 

الجنائية الدولية إثر الجرائم ضد االنسانية التي ارتكبت ضد المدنيين خبلل األزمة الكونغولية 
التي شممت أفعال التعذيب واإلغتصاب والتيجير القسري والتجنيد اإلجباري لبلطفال، والمرتكبة 

 وال تشمل اإلحالة اإلرتكابات الجنائية السابقة 2002بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي جويمية 
عمى نفاذ النظام األساسي، و إن كانت تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بمفيوم المادة 

 . 2الخامسة من النظام األساسي لممحكمة، عمبل بمبدأ عدم الرجعية الشخصية
. 94  ص الى92سابق، من صالمرجع الدمحم جمول زغادي، - 1
فبلح مزيد المطيري، المسؤولية الدولية الجنائية لبلفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، مذكرة - 2

 .133 وص 132، ص2011ماجستير، كمية الحقوو، جامعة الشرو االوسغ، فمسطين، 
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ىذا و أكد المدعي العام أنو سوف يقوم بدراسة الوضع في الكونغو وأبمغ جمعية الدول األطراف 
بأنو سيوجو طمبا إلى الغرفة التمييدية من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة في الكونغو وذلك 
بعد تأكده من وجود أساس قانوني لذلك، وعمى ىذا األساس أعمن المدعي العام بدء التحقيق 

 و اعتبره  بمثابة 2002األولي في الجرائم المرتكبة في الكونغو الديموقراطية منذ الفاتح جويمية 
خطوة ىامة في تقدم العدالة الدولية وصد الحصانة التي يتمسك بيا بعض القادة والمسؤولين 

وكذلك من أجل حماية الضحايا، حيث اتخذ ىذا القرار بالتعاون مع جميورية الكونغو 
 التوقيع عمى 2004الديموقراطية وعدد من الحكومات والمنظمات الدولية، وعميو تم في أكتوبر 

إتفاو ثنائي بين المحكمة وجميورية الكونغو الديموقراطية من أجل السماح لممحكمة بالبدء في 
التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وضمن التحقيقات التي تم البدء فييا فإن 
المحقيقين التابعين لممحكمة قد زاروا إقميم إينوري وقد أصدر المدعي العام لممحكمة الجنائية 

 .1 أمرا بالقبض ضد توماس لوبنغا ديمو2006 فيفري 02الدولية في 
      حيث جاءت حيثيات المذكرات الصادرة من المحكمة بتيم ضد المعنيين باألمر كميا تتعمق 

بتجنيد األطفال في القوات المسمحة إلزاميا وطوعيا واستخداميم لممشاركة فعميا في األعمال 
الحربية خبلل النزاع المسمح الدائر في جميورية الكونغو الديموقراطية، وتعتبر ىذه المذكرات 

األولى من نوعيا في تاريخ القضاء الجنائي الدولي، حيث لم يسبق وأن أدرجت قضية مثميا أمام 
المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة عمى الرغم من ثبوت وقوع ىذه الجريمة خبلل النزاعات التي 

 . 2نظرت فييا ىذه المحاكم
 بتيمة ارتكابو لجرائم الحرب وقد مثل ألول 2006 مارس 17     وعميو فقد تم القبض عميو في 

، حيث أقرت المحكمة االبتدائية التيم 2006 مارس 20مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 
، حيث اعتبرت وجود دالئل كافية   2006 نوفمبر 28 و9الموجية لو في الجمسات المنعقدة بين 

إلثبات مسؤوليتو كشريك إال أن المحكمة قامت بتعميق إجراءات ىذه الدعوى، وأكثر من ذلك فقد 
 .صدر أمرا باالفراج غير المشروط عن المتيم

 
عبد الوىاب شيتر، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد االطفال خبلل النزعات المسمحة، - 1

 .132، ص2014 نوفمبر 22- 20المؤتمر الدولي السادس، الحماية الدولية لمطفل، طرابمس، ليبيا، 
   .45صو  44صفيان براىيمي، المرجع السابق، ص- 2
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، أصدرت الدائرة االبتدائية االولى لممحكمة قرارىا برفع وقف 2008 نوفمبر 18      وفي 
جراء  اإلجراءات في قضية لوبنغا بسبب تراجع األسباب التي كانت وراء فرض الوقف، وا 

 جانفي حيث تم افتتاح جمسات المحاكمة، وقد قام المدعي العام بعرض 26المحاكمة بتاريخ 
 دليبل، وأدلى ثبلثون شاىدا 119 حيث أنو قدم 2009 جويمية 14 جانفي وحتى 26أدلتو من 

 منيم من جانب االدعاء العام و إثنان  من جانب 28بشياداتيم أمام المحكمة، تم استدعاء 
 .الدائرة نفسيا
 صدر الحكم وأدين توماس لوبنغا دييمو زعيم إتحاد الوطنيين 2012 مارس 14     وفي 

الكونغوليين والقائد العام لمقوات المسمحة لجناحو العسكري، جراء ارتكابو لجرائم حرب تمثمت في 
 عاما، واستخداميم لممشاركة فعميا في األعمال الحربية في 15تجنيد أطفال تقل أعمارىم عن 

  14، وحكم عميو بالسجن لمدة 2003 و اوت 2002جميورية الكونغو الديموقراطية بين سبتمبر 
عاما عمى أن يتم تقميص ىذه المدة مع احتساب المدة التي قضاىا قيد االحتجاز لدى المحكمة 

 سنوات، وتم استئناف الحكم من قبل لوبنغا طالبا تبرئتو، أو إلغاء 6الجنائية الدولية والمقدرة ب 
 2012 أوت 7أو تخفيض العقوبة كما طالب المدعي العام برفعيا، ىذا و أصدرت المحكمة في 
 .1قرارىا بشأن المبادئ المطبقة لتقرير التعويضات لممجني عمييم في ىذه القضية 

 أن مجمع القانون الدولي انتيى في  قراره الصادر في وما يمكننا اإلشارة إليو في األخير       
 ال يتمتع بأي نوع من ،إلى أن رئيس الدولة الذي لم يعد في ميامو الرسمية، 2001باريس عام

أنواع الحصانات الرئاسية في أي دولة من الدول األجنبية، واستثناء يتمتع الرئيس السابق 
بحصانات رئيس الدولة إذا تعمقت الدعوى المرفوعة ضده بعمل من األعمال الرسمية التي قام 
بيا أثناء ممارسة ميامو الوظيفية، ولكن ال يستفيد الرئيس السابق بأي نوع من أنواع حصانات 

. رئيس الدولة ضد التنفيذ
لة الحصانة المكفولة لمرؤساء أإال أن الممارسة العممية قد أثبتت أن موقف الدول من مس     

كانت السابقين يقوم عمى اعتبارات مصالح ىذه الدول وعبلقاتيا السياسية فيما بينيا، فإذا 
 بمصالحيا مع الدولة التي تطمب تسميمو لمحاكمتو فإنيا مضرةحصانة رئيس الدولة السابق ل
 
 .332 وص331بمقاسم مخمغ، المرجع السابق، ص- 1
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 أما إذا وجدت أن منحو الحصانة يتفق مع مصالحيا وال يضر بيا فإنيا ،تسممو في الغالب
تمنحو ىذه الحصانة تحت سند أن القانون الدولي ال يمنع من تقرير بعض اإلمتيازات لرؤساء 

. 1الدول السابقين
الحصانة منح ومن الشواىد الدولية عمى ذلك مصر التي تعتبر من الدول التي قررت      

سعود ابن "لرؤساء الدول السابقين، وامتنعت عن تسميميم، حيث رفضت تسميم الممك السعودي 
 تسميم شاه تالمغرب رفضدولة ، كما نجد أن 1966 لجا إلى القاىرة سنة عندما" عبد العزيز

   .2 1979إيران عقب اإلطاحة بو عن طريق الثورة اإلسبلمية سنة 
أما التطبيقات الحديثة لعدم االعتداد بالحصانة أصدرت الدائرة التمييدية األولى لممحكمة     

 أوامر بالقبض عمى كل من الزعيم الميبي السابق معمر 2011 جوان 27الجنائية الدولية في 
القذافي وابنو سيف القذافي المتحدث باسم الحكومة الميبية، وعبد هللا السنوسي مدير اإلستخبارات 

، وذلك 2011 فيفري 10السابق عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في ليبيا منذ بداية الثورة من 
 بتقديم طمب إصدار مذكرة توقيف ضد 2011 ماي 16بعد قيام المدعي العام لممحكمة في 

 .3ىؤالء األشخاص
    نعتقد أن السوابق القضائية في محاكمة رؤساء الدول كانت نادرة ولم تعرف إال حاالت 

معدودة تمت فييا مساءلة رؤساء ارتكبوا جرائم دولية ويعود السبب في ذلك إلى تأثير المصالح و 
 .األسباب سياسية 

 
 
 
 
 
  
 .254سابق، صالمرجع الدمحم عبد المطمب الخشن،  -1
فافة  لحمر، إجراءات تسميم المجرمين في التشريع الجزائري عمى ضوء االتفاقيات الدولية، مذكرة ماجستير، - 2

  .29، ص2013  الجزائر،كمية الحقوو والعموم السياسية، جامعة وىران،
 .146عمار طالب محمود العبودي، المرجع السابق، ص- 3
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 :المحاكمات القضائية الوطنية لرؤساء الدول :ثانيالفرع ال
 أىم  رئيس دولة ليبياوقضية القذافي رئيس دولة الشيمي pinchetتعتبر قضية بينوشي      

القضايا التي حاول القضاء الداخمي التصدي ليا وفقا لبلختصاص العالمي، وتتجمى أىمية 
  األمر تعمقين كان رئيسا سابقا، حيث إحتى و األولى كونيا أول مرة يتابع فييا رئيس دولة

 أي  يتابع فييا رئيس دولة في الخدمةقضية أول فكانت أما قضية القذافي ،حصانتو الوظيفيةب
 :لذا سنحاول التعرض إلى ىذه القضايا من خبلل النقاط التالية. 1أثناء تأدية ميامو

 :Augusto pinchet قضية الرئيس الشيمي أوغستو بينوشيو :أوال
 جنيراال في الجيش الشيمي، وبعد ذلك أصبح Augusto Pinochetكان أوغستو بينوشيو      

 Salvador Allande، بعد اإلطاحة بنظام سمفادور أالندي 1971رئيسا لدولة الشيمي في سنة 

 ثم أصبح عضوا لمجمس الشيوخ مدى الحياة في مارس ،2 الذي تم اغتيالو أثناء عممية االنقبلب
 1978 بعد تركو لمنصبو كقائد لمقوات المسمحة، وكان قد أصدر عفوا شامبل في أفريل 1998

. 3 لحماية أفراد الجيش المتيمين بانتياكات حقوو اإلنسان
تميزت فترة توليو الحكم بالتسمغ وقمع كل معارض لسياستو، فعرفت ىذه المدة        ىذا وقد

 اختفاء العديد من األشخاص، وتعرض العديد ألبشع أساليب التعذيب، كما تم اغتيال اآلالف من

 كل ىذه األعمال اإلجرامية تمت لغرض واحد ىو إرساء السياسة الدكتاتورية لمجنيرال ،األشخاص
، قام المحامون الموكمون لمدفاع عن ضحايا القمع العسكري في 1996 وفي سنة .4بينوشيو

األرجنتين والشيمي، بعد أن عجزوا عن رفع الدعوى في أي منيما، برفع دعاوى جنائية في 
 .إسبانيا ضد الحكام العسكريين السابقين لياتين الدولتين ومن بينيم الجنيرال بينوشيو

 
 
 
. 175سابق، صالمرجع الحسينة بمخيري، - 1
 .60باية سكاكني، المرجع السابق، ص- 2
 .209عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص- 3
    .60باية سكاكني، المرجع السابق، ص- 4
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    وعمى الرغم من أن معظم تمك الجرائم كانت قد ارتكبت في األرجنتين والشيمي، فقد سمحت 
المحاكم اإلسبانية بالنظر في تمك الدعاوى في إسبانيا استنادا لمبدأ عالمية اإلختصاص القضائي 

لمنظر في اإلنتياكات البشعة لحقوو االنسان، وىو المبدأ الراسخ في التشريع االسباني وفي 
 واستجابة لمناشدات تقدم بيا مواطنون من ،1القانون الدولي، ولو نادرا ما يطبق أو يستند اليو

أصل إسباني بشأن عدد من أفراد أسرىم ممن اختفوا أو قتموا أو عذبوا في الشيمي في عيد 
باشرت المحكمة " بينوشيو" التي كان يتزعميا الرئيس 1990-1973الحكومة العسكرية ما بين 

 من قانون 4 فقرة 23 تحقيقات أولية، بمقتضى المادة 1997الوطنية اإلسبانية في فيفري 
الصبلحيات القضائية اإلسبانية لممحاكم الوطنية اإلسبانية، إذ تممك ىذه األخيرة والية قضائية 
عمى األفعال التي ترتكب خارج إسبانيا عندما يشكل التصرف إنتياكا لمقانون االنساني فيما لو 

 .2ارتكبت خارج إسبانيا، أو خرو التزامات تترتب عن معاىدة دولية
 في لندن بناء يولقي القبض عمى الدكتاتور الشيمي السابق بينوشأ 16/10/1998بتاريخ      و 

 بقصد ،السمطات البريطانية إلىBaltasar Garzon عمى طمب القاضي اإلسباني بالتزار نحاسون 
 تسميم مجال في يأخذ البريطاني القانون  أنذكر ل والجدير با،تسميمو إلى السمطات االسبانية

 تسميم إمكانية عمى 1989 لسنة الجنائية العدالة قانون  ينص و التجريم، ازدواجية بمبدأ المجرمين
 في عمييا منصوصا الجريمة ىذه كانت إذا الطالبة، الدولة إقميم عمى ارتكابيا تم بجريمة متيم
 الجريمة ىذه كانت إذا ،سواء  حدعمى البريطاني القانون  في عمييا ومنصوصىا الداخمي قانون 

 إلى المنسوبة لمجرائم القانوني التكييف كان وقد لمحدود، عابرة في نظر القانون البريطاني جريمة
 وطمب الدولي بالقبض األمر إسبانيا أسست فقد األخير، ىذا لتوقيف مبررا  وأساسا بينوشيو
 واإلسباني الشيمي اإلقميم عمى والتعذيب الجماعية اإلبادة الحرب، بجرائم اتيامات عمى التسميم
خذ رىائن و التآمر الرتكاب ىذه الجرائم والتخطيغ ليا عندما كان رئيسا أو، 1999و 1972 بين

 و أعقب ذلك تقديم طمبات تسميم لبينوشيو من قبل سويسرا بتيمة خطف وتعذيب وقتل ،3 لمدولة
 
 .124صبرينة ايت يوسف، المرجع السابق، ص- 1
 .159سابق، صالمرجع الحسين نسمة، - 2
صفيان دخبلفي، مبدأ االختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة ماجستير، كمية الحقوو  -3
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 (بينوشيو)فع ا د، وفي مقابل ذلك مواطن سويسري، ثم تقديم ثماني شكاوى من الجئين شيميين
 ،عن نفسو بأنو يتمتع بالحصانة الدبموماسية في ظل القانون البريطاني باعتباره رئيس دولة سابق

، ن األعمال المرتكبة منو في تمك الفترة كانت تنفيذا لميام عممو الرسمي بوصفو رئيسا لمدولةأو
أحالت السمطات الموضوع إلى ىيئة االستئناف في مجمس الموردات وذلك لتحديد التفسير حيث 

لقاء القبض  المبلئم ونطاو الحصانة الخاصة برئيس الدولة السابق، من حيث إجراءات التوقيف وا 
والتسميم في المممكة المتحدة عن األعمال المرتكبة في الوقت الذي شغل فيو منصب رئيس دولة 

. سابق
 وبأغمبية ثمثي عدد الموردات الذين يشكمون الييئة الخاصة في 1998 اكتوبر 25و بتاريخ      

ال يتمتع بالحصانة فيما يتعمق باألعمال  (بينوشيو) أن  الحكم األول قرر،دراسة طمبات التسميم
ن الجرائم ضد اإلنسانية ال ذلك أالمرتكبة أثناء ممارستو لميام عممو أو أعمالو كرئيس دولة، 

، أما الحكم الثاني الذي كان وال تشكل جزءا من تمك الميام (رئيس الدولة)تعتبر من وظائف 
أضيق نطاقا، فقد أفتى مجمس الموردات بأنو ما دامت بريطانيا والشيمي قد صادقتا عمى إتفاقية 
مناىضة التعذيب الصادرة عن األمم المتحدة، فميس من حق بينوشيو أن يطالب بالحصانة من 
المحاكمة فيما يتعمق بالتعذيب، ومن ثم حكم أحد القضاة البريطانيين بجواز تسميم بينوشيو إلى 

 .1إسبانيا بناء عمى اتيامو بارتكاب التعذيب والتآمر الرتكاب التعذيب
 رفضت المجنة القضائية لمجمس الموردات مبدأ الحصانة وقرر وزير 1999 مارسفي      و 

 نو وألسباب صحية تم إعادتوأ تسميمو إلى السمطات االسبانية، غير 1999 أفريلالداخمية في 
 قررت محكمة اإلستئناف 2000 وفي مارس ،شيمي لمتابعة قضيتو أمام القضاء الشيميالإلى 

 قدم 07/06/2000، وفي 2بأغمبية سبعة عشر صوتا ومعارضة ستة أصوات رفع الحصانة عنو
دفاع بينوشيو طعنا أمام المحكمة العميا في الشيمي ضد قرار اإلستئناف القاضي برفع الحصانة 
 التي يتمتع بيا عضو مجمس الشيوخ بينوشيو، ولقد أيدت المممكة المتحدة قرار المحكمة العميا في
 الشيمي القاضي بتأكيد قرار محكمة اإلستئناف أي رفع الحصانة عن بينوشيو، واعتبرتو الواليات

 
 
 .125 وص 124صبرينة آيت يوسف، المرجع السابق، ص  -1
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 المتحدة األمريكية قرارا تاريخيا وميما لمغاية ويعتبر تطورا ىاما فيما يتعمق بالحصانة 
 في التسعين من عمره في قضية تتعمق بجريمتي قتل عام الدبموماسية، وتمت محاكمتو وىو

11973 .

 :قضية الرئيس الميبي معمر القذافي :ثانيا
     تندرج ىذه القضية بدورىا في منطق اإلختصاص العالمي، أي اختصاص المحاكم الداخمية 

و من خبلل دراستنا ىذا  ،في التصدي لمجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبييا خاصة ممثمي الدولة
الغرفة  )بعض مقتطفات القرار الصادر من محكمة النقض الفرنسية لليذه القضية سوف نشير 

، دون التطرو إلى كافة وقائع وأحداث القضية كونيا تتعمق بعمل غير مشروع ال يمكن (الجنائية
تكييفو كجريمة دولية، ومن ثم ال تندرج في إطار ما نسميو بالقمع الدولي الجنائي وفقا لمنظور 

فاألعمال اإلرىابية ال زالت موضوع ، القائمين عمى اآلليات المخصصة لمحاربة الجريمة الدولية
 لكن أىمية دراسة ىذه القضية تكمن ،جدل من حيث طبيعتيا ومن حيث القانون الواجب التطبيق

في كونيا ثاني محاولة يستيدف من خبلليا محاكمة رئيس دولة في الخدمة بعد قضية 
. ميموزفيتش

 أعمنت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية عدم اختصاصيا لمحاكمة في ىذا اإلطار    
رئيس الدولة الميبية لكونو ارتكب أعماال إرىابية، أي أعمنت عدم اختصاصيا لمحاكمة العقيد 

  ال يمكن لييئة قضائية داخمية أنه نستخمص من ىذا القرار أنمما يجعمنا ،الميبي معمر القذافي
 وبالفعل ،تعمن اختصاصيا لمحاكمة رئيس دولة ما دون أن يعتبر ذلك مساسا بسيادة ىذه الدولة

ال يمكن لدولة محاكمة دولة أخرى دون أن يعد ذلك تجاىبل لسيادتيا ومساسا بالسمم فيما بين 
 المحكمة الميبية أو االدول، فمراعاة لمسيادة الميبية ال يمكن إيجاد ردع إال في حالتين، فوحده

 لكن في كل األحوال ال يمكن لدولة أن ،يمكنيما محاكمة القذافي (إن وجدت)المحكمة الدولية 
عمى اإلختصاص  تعمن اختصاصيا في مجال القانون الدولي الجنائي، وخاصة باإلعتماد

 .العالمي
  
 
 .296عبد هللا رخرور، المرجع السابق، ص - 1
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: و عميو يمكن تفسير موقف محكمة النقض الفرنسية بطريقتين
أن المحكمة، بموقفيا ىذا، تؤكد عمى ىيمنة وديمومة مبدأ الحصانة القضائية : لىوالطريقة األ

الجنائية لرئيس الدولة فيما يخص األعمال اإلرىابية، أي أن القواعد التي تحرم األعمال اإلرىابية 
ليست قادرة عمى تعميق الحصانة لرؤساء الدول، ومن ثم السماح لممحاكم الداخمية األجنبية أو 

وبعبارة أخرى، لم تظير لحد اآلن قاعدة قانونية قادرة عمى تعميق . المحكمة الدولية التصدي ليا
. حصانة رؤساء الدول في حالة ما إذا ارتكبوا أعماال إرىابية

يمكن اعتبار موقف المحكمة بمثابة حكم عام أو مبدأ عام يحكم كل األعمال : ةثانيالطريقة ال
غير المشروعة والمكيفة بجرائم دولية، ومن ثم تظل حصانة رئيس الدولة قائمة وال يمكن لممحاكم 

.  1الداخمية وفقا لبلختصاص العالمي مقاضاتو

 :قضية الرئيس العراقي صدام حسين: ثالثا
، بمقتضى 10/10/2003     تشكمت المحكمة الجنائية العراقية العميا بعد غزو العراو في 

بول " من مجمس الحكم في العراو الذي كان تحت سمطة االئتبلف الحاكم 01القانون رقم 
، وقد تأسست المحكمة استنادا إلى أحد بنود قانون إدارة الدولة لمفترة االنتقالية في العراو، "بريمر

الذي كان بمنزلة دستور مؤقت لمعراو، وعدت المحكمة نفسيا مختصة في جرائم اإلبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد دولتي 

إيران والكويت وتشمل ىذه الجرائم أيضا تمك التي ارتكبت في حق الشعب العراقي بكل أطيافو 
 .2سواء ارتكبت في فترة نزاعات مسمحة أو غير ذلك

    ولقد حدد االختصاص الزماني لممحكمة في الجرائم التي وقعت في الفترة ما بين 
 وىو التاريخ الذي تولى فيو حزب البعث مقاليد الحكم في العراو، والفاتح من 17/07/1968

 وىو اليوم الذي أعمن فيو الرئيس األمريكي وقف العمميات العدائية وسواء 2005شير ماي 
 ارتكبت ىذه الجرائم من قبل عراقيين أو مقيمين في العراو أو خارجيا، وقد بقي قانون انشاء 

 
. 178 ص و177حسينة بمخيري ، المرجع السابق، ص- 1
ثقل سعد العجمي، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبيا مرؤوسييم، مجمة الحقوو، كمية - 2
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 الذي أقرتو الجمعية الوطنية  2005 لسنة 10المحكمة العراقية نافذا حتى صدور القانون رقم 
 من قانون إدارة الدولة لممرحمة اإلنتقالية والمصادو عميو من قبل 33استنادا الى أحكام المادة 

، وبمجرد أن تم القبض عمى صدام حسين تمت محاكمتو عن قضية ارتكاب قتل 1مجمس الرئاسة
عمد جماعي ضد مواطني قرية الدجيل التياميم بمحاولة اغتيالو لو أثناء زيارتو ليا وتم عمى إثر 

 شخص، وقد مثل صدام حسين وأعوانو السبعة أمام المحكمة في العراو التي 148ذلك إعدام
الذي استقال في جانفي "وزكار أمين"شيدت تغير رئيس المحكمة، أوال برئاسة القاضي الكردي 

 بسبب التدخل الخارجي في سير عمل المحكمة واتيامو بأنو متساىل أكثر من البلزم مع 2006
 الذي بدا 2006 جانفي 23في "رؤوف عبد الرحمان رشيد"المتيمين، وتم تعيين القاضي الكردي 

متشددا أكثر من البلزم وفي جميع جمسات المحاكمة، حيث رفع صدام حسين وأعوانو بعدم 
شرعية المحكمة، وبطبلن تشكيميا حيث زعموا أنيا مشكمة من قضاة كرديين جاءوا لتصفية 

حسابات شخصية حيث أنيم من سكان قرية حبلبجة التي تعرضت لقصف باألسمحة الكيماوية و 
 .المتيم حسب زعميم الرئيس العراقي صدام حسين

بول "   وقد زعموا أن المحكمة ىي من صنع اإلحتبلل األمريكي حيث شكميا الحاكم العسكري 
، و أنيا تنتيك القواعد اإلجرائية المتبعة مثل مصادرة حق الدفاع وعدم السماح لمحامييم "بريمر

باستجواب الشيود، كما أن المحكمة العراقية تشبو إلى حد كبير في إنشاءىا المحاكم الدولية 
لنورنمبورغ وطوكيو، حيث شكمتيا الدولة المنتصرة والغازية بالنظر إلى الواقع العراقي منذ الغزو 

، شيدت مؤسسات الدولة إنييارا تاما بفقدىا 09/04/2003األمريكي لمعراو وسقوط بغداد في 
 .السيادة وىي أحد أىم مقومات أو أركان الدولة الحديثة

     ىذا وتتمثل التيم الموجية إلى الرئيس العراقي المخموع صدام حسين بارتكاب جرائم ذات 
طبيعة دولية، والتي تتعمق أساسا في قضية الدجيل التي تعد أول قضية تمت المحاكمة بشأنيا 

حيث َكيََّفت الجرائم المرتكبة عمى أنيا جرائم إبادة، -األنفال–أمام المحكمة العراقية العميا وقضية 
 طفل أقل 23 شخض من بينيم 148وتتمخص قضية الدجيل في قيام السمطات العراقية بإعدام 

  سنة وىم أشخاص متيمون بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي أثناء زيارتو لمدجيل في عام 18من 
 
 .122ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص- 1
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 وحسب اإلتيامات الموجية من طرف إدعاء المحكمة أن الرئيس العراقي و معاونيو 1982
ارتكبوا جرائم إبادة ضد سكان الدجيل، فكان يتوجب عمى المحكمة أن تثبت توافر عناصر ىذه 
 .الجريمة وتوافر الركنين المعنوي و الخاص وىو العمم واإلرادة والقصد الخاص أي قصد اإلبادة
    وباعتبار أن ىؤالء المتيمين بمحاولة اإلغتيال قد خضعوا لمحاكمة عادية روعيت فييا 
الضمانات القانونية لممحاكمة بحسب القانون العراقي وصدر ضدىم أحكام قضائية نزيية 

ومحايدة عن جرائم جنائية ارتكبوىا، فإن إصدار أحكام باإلعدام ال تعد جريمة حيث يتنافى توافر 
نما يعد محاكمة عادية ألشخاص متيمين بارتكاب  قصد اإلبادة لطائفة أو فئة من السكان ، وا 

 .جرائم معينة 
    وبالتالي ال تتأسس مسؤولية الرئيس العراقي وأعوانو إال إذا كانت المحاكمات صورية خمت 
من الضمانات القانونية وانتفى فييا مبدأ المحاكمة العادية، وىو ما ينبغي أن يثبتو االدعاء 

 .باعتباره المكمف بإثبات التيمة 
     ىذا فييا يخص قضية الدجيل، باإلضافة إلى ذلك كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين 

متيما بقضية أخرى ىي قضية االنفال، وتتمخص وقائع ىذه القضية في اتيام صدام حسين 
 الواقعة 1وأعوانو عمي حسن البشير الممقب بعمي الكيماوي، حيث تم قصف قرية حمبجة الكردية 

عمى الحدود العراقية اإليرانية باألسمحة الكيماوية مما نتج عنو قتل اآلالف من األكراد إلخماد 
مطالب اإلنفصال، حيث أن ىذه الجريمة ثابتة وواضحة باعتبار أن مسؤولية الرئيس العراقي 

مفترضة باعتباره يسيطر سيطرة فعمية عمى السمطة في العراو، وكان يفترض أن يكون عمى عمم 
 بالقصف باألسمحة الكيماوية المحرمة دوليا بل قد يكون ىو الذي أصدر األوامر، وكما أن ىذا 

 
 

 كم تقريبا 150حمبجة ىي مدينة تقع في كردستان العراو وتمثل عاصمة محافظة حمبجة وتقع عمى بعد - 1
 أميال من الحدود اإليرانية ، كما تقع ىذه المدينة في منطقة ىورمان الكبرى عمى 10-8شمال شرو بغداد و 

الحدود االيرانية العراقية، حيث تعرضت ىذه المدينة لقصف بالسبلح الكيماوي من قبل طائرات الجيش االيراني 
 وعندما رأو ىول المجزرة جمبوا الصحفيين واتيمو الجيش العراقي ونسبوا لو تمك الجريمة النكراء وىذا 1988سنة 

راجع في ىذا . ما أكدتو االمم المتحدة والمخابرات االمريكية لكن اليجمة االعبلمية عمى العراو  شوىت الحقائق
 .20:26، 2017 أكتوبر 08:  تاريخ االطبلع,https //marefa.org: الشأن الموقع
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العمم يفترض حيث لم يتخذ أي إجراء عقابي ضد مرتكبي ىذا الفعل اليمجي من وجية القانون 
الدولي، والذي لم تشجبو الدول األوروبية و الواليات المتحدة االمريكية ألنو حينيا كان نظام 

 .صدام حسين يعمل لحسابيا ضد ايران
    وىذه الجريمة الدولية تكيف عمى أنيا جريمة إبادة تنطبق عمييا أحكام المادة السادسة من 

، حيث كان المقصود من استعمال 1998النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 
األسمحة الكيماوية ذات األثر البالغ الرىيب القضاء عمى السكان أو إىبلك جزء من السكان، وىذا 

 .ما ينطبق بالوصف عمى قرية حمبجة الكردية التي ُقضَي فييا عمى آالف الضحايا
   إذ أن ىذه الجريمة الدولية ثابتة كان يجب البدء بيا عند محاكمة صدام حسين التي ال تبررىا 

المطالب غير المشروعة لؤلكراد باإلنفصال، فالمحافظة عمى وحدة الدولة وسيادتيا ال يكون 
نما بدمجيا الديمقراطي في مجتمعاتيا واإلعتراف ليا  بإبادة الطوائف العرقية أو القومية، وا 

 .بحقوقيا كأقميات تحافظ عمى ىويتيا الثقافية الحضارية
 05     ىذا وقد أصدرت المحكمة العراقية حكما باإلعدام عمى الرئيس السابق صدام حسين في 

 وأحكاما أخرى باإلعدام والسجن مدى الحياة وغيرىا من األحكام تخص عددا من 2006نوفمبر 
، حيث كان من 2006 ديسمبر 30معاونيو ىذا وقد تم تنفيذ حكم اإلعدام بحق صدام حسين في 

المفترض أن يتم تشكيل محكمة عراقية لمحاكمتو باعتبار أن النظام القضائي العراقي قد عرف 
إنييارا كامبل منذ الغزو األمريكي خاصة بعد مضي ثبلث سنوات من سيطرة القوات األجنبية 

، ولذا فإن اإلختصاص بمعاقبة ومحاكمة كما كان في السابقالمحتمة فمم يعد القضاء العراقي 
صدام حسين عن الجرائم الدولية التي ارتكبيا إنما ينعقد لممحكمة الجنائية الدولية دون غيرىا 

 .2 من نظاميا األساسي17وذلك وفقا لنص المادة 1
     وعميو نتوصل في األخير إلى أن محاكمة الرئيس العراقي المخموع صدام حسين كانت 

 صورية وغير قانونية باعتبار أنو أنشأىا اإلحتبلل األمريكي و ال يمكن ضمان عدم تدخمو في 
 
 
 .1998 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية السابق الذكر لسنة 17راجع نص المادة - 1
 .299عبد هللا رخرور، المرجع السابق، ص- 2
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أحاكميا ألنو قام بالسيطرة عمى النظام القضائي العراقي بأكممو، كما أن تشكيمتيا المتكونة من 
قضاة غير محايدين وقواعدىا المتعمقة بحماية الشيود و حقوو الدفاع لم تراع فييا الضمانات 

 .   القانونية، لذا كان من المفترض أن تتم محاكمتو أمام المحكمة الجنائية الدولية
     أخيرا نشير إلى أن تحقيق العدالة الدولية وخمق مجتمع دولي يسوده األمن واإلستقرار حمم و 
مطمب تطمعت إلى تحقيقو البشرية منذ األزل، إال أن ىذا األمر صعب التحقيق والمنال باعتبار 
أن الواقع الدولي يحكمو قانون القوة و يسيطر عميو منطق المصالح وليس القانون الدولي وال 

 .   أحكامو، لذا فغالبية الجرائم التي ترتكب من قبل الرؤساء تمر دون عقاب أو محاكمة
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     تعد مسألة تمتع رؤساء الدول و المسؤولين السياسيين في الدولة بالحصانات واالمتيازات، 
الركيزة والدعامة األساسية لضمان األداء الفعال لمياميم داخميا وحسن سير العالقات الخارجية بين 

الدول، ذلك أن ىذه الحصانة ال تعد امتيازا شخصيا ليم بل فرضت وجودىا مقتضيات سمطة وسيادة 
الدولة، األمر الذي جعل منيا سدا منيعا وحاجزا يختفي وراءه المجرمون ذوي المناصب الرفيعة 

 . متحججين بصفتيم الرسمية لإلفالت من العقاب وتنصال من مسؤوليتيم الجنائية الدولية
    ذلك أنو ال توجد اتفاقية دولية تخص مسألة تمتع رؤساء الدول بالحصانات واالمتيازات، وكذا 
اإللتزامات والواجبات التي تقع عمى عاتقيم، مما ترك المجال لمعرف وبعض االتفاقيات الدولية 

المتفرقة لتنظم بعض المسائل الخاصة بيم، لكن ال يمكن اعتبارىا بمثابة قانون أو تشريع دولي ينظم 
تمك الحصانات مما أوجد نوعا من المبس والغموض، وساىم في حماية المسؤولين الجناة و حد من 

 .مسؤوليتيم مما أدى إلى زيادة حجم الجريمة الدولية
    لذا فقد أجمعت إرادة الجماعة الدولية عمى تقرير المسؤولية الجنائية لمقادة والرؤساء ذوي 

الحصانة والصفة الرسمية نتيجة لمجرائم واإلنتياكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، حيث كانت النواة األولى إلقرار ىذا المبدأ محاولة محاكمة اإلمبراطور 

 التي أخرجت ىذا 1919 من معاىدة فرساي لسنة 227األلماني غميوم الثاني وفقا لنص المادة 
 .المبدأ من طابعو الفقيي والسياسي إلى نص قانوني يمكن تطبيقو

    وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا المبدأ تأكد بصورة جمية بعد الحرب العالمية األولى إثر محاكمات 
نورمبورغ وطوكيو، حيث تمت من خالليا محاكمة العديد من المسؤولين عن جرائميم دون اإلعتداد 
بحصاناتيم أمام محاكم ذات طابع عسكري، إال أن ىذه األخيرة لم تتسم بالحياد باعتبار أنيا كانت 
 اتمثل عدالة المنتصر لمميزوم، بعدىا تم إعمال ىذا المبدأ في محاكمات يوغسالفيا السابقة ورواند

 .المتان شكمتا بموجب قرار من مجمس األمن
     ىذا وما يجب قولو في ىذا الصدد أن ليذه المحاكمات دور كبير في تطوير المسؤولية الجنائية 

ثراء المنظومة القانونية الدولية باعتبار أنيا  لألفراد عموما، ولمرؤساء والمسؤولين خصوصا، وا 
عالجت العديد من المسائل التي تم األخذ بيا عند اإلعداد إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية وصياغة 

نياء 1998ميثاق روما األساسي لسنة  ، فكانت بمثابة بادرة أمل لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية وا 
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ظاىرة اإلفالت من العقاب، حيث مثمت نقطة اإلنطالق وتجربة مفيدة ساىمت في تطوير القضاء 
 مراحل متطورة بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في الدولي الجنائي، ىذا وقد قطع ىذا األخير

لرؤساء الدول، من خالل تضمين نظاميا األساسي أحكاما طريق إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية 
واضحة ال تدع مجاال لمشك في محاربة الجريمة الدولية وتحميل المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبييا 

 مشكمة ، ذلك أن27 و25دون النظر إلى مركزىم الرسمي كما ىو وارد في نص المادتين 
 القانون مبادئ من أىم أن كون ،لتيمء بيا لم تعد عائقا في سبيل مساون الحصانات التي يتمتع

 ىو سمب مرتكب الجريمة الدولية حصانتو ،ىا النصوص والوثائق الدوليةتالدولي الجنائي التي تضمن
، لكن ىناك العديد من العقبات تعترض تطبيق ىذا قانون دولي أو داخميأي التي يتمتع بيا بموجب 

 من النظام األساسي لممحكمة 98/1 والمادة 27المبدأ خصوصا في ظل وجود تناقض بين المادتين 
الجناية الدولية التي نصت عمى عدم مباشرة المحكمة لعمميا المتمثل في إجراء التحقيقات و 

المحاكمة إزاء مقترفي الجرائم الواقعة ضمن اختصاصيا إال بعد الحصول عمى تعاون من قبل الدولة 
التي يحمل جنسيتيا بالتنازل عن حصانتو، فإن رفضت جاز ليا أن تتوجو بطمبيا إلى الدولة 

بموجب اإلتفاقيات الدولية المتضمنة احترام  عمى أراضييا بأن تتخمى عن التزاماتيا نالمتواجدي
حصانة المتيمين الممنوحة ليم بمقتضى قوانين الدولة التي ينتمون إلييا بجنسيتيم، تفاديا لما قد 

األمر الذي يجعل عمل المحكمة ، يتسبب بو تسميميم دون موافقتيا من توتر في العالقات بين الدول
معمقا عمى قبول الدولة الموجو إلييا الطمب، مما يعد خرقا رىيبا ألحكام القانون الدولي ويشكل حائال 
دون تقديم المتيم وخضوعو الختصاص المحكمة، ال لشيء سوى لتمتعو بالحصانة وخير دليل عمى 

ذلك االتفاقيات الثنائية التي تبرميا الواليات المتحدة األمريكية مع العديد من الدول لمنع تقديم 
مواطنييا إلى المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابيم لجرائم تدخل ضمن اختصاصيا، واليدف من 
وراء كل ذلك ىو عرقمة عمل المحكمة وتعطيل نشاطيا، الذي يخضع في الكثير من األحيان إلى 

 . التسييس واالزدواجية في المعاممة بضغط من الدول الكبرى وتدخل مجمس األمن
صحيح أنو ال يمكن إنكار الجيود الدولية التي بذلت خالل العشريات األخيرة في رفع الحصانة      

عن رؤساء الدول و تفعيل مسؤوليتيم عن جرائميم الدولية، إال أن ىذا األمر صعب المنال والتطبيق 
وأنو سوف يتطمب وقتا طويال قبل أن يتحقق، إال أن األوضاع القانونية و السياسية الدولية توحي 
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بإمكانية ذلك، فقد تمكنت بعض الدول و الييئات الدولية، من مناقشة مسألة شائكة وىامة تكمن في 
كيفية توزيع االختصاص والصالحيات الجنائية بين ما يندرج في إطار القانون الداخمي وما يندرج في 

إطار القانون الدولي، مما يوحي بأن القانون الدولي أصبح مستعدا ومييئا الستقبال قواعد قانونية 
 .جديدة

     إن ىذا التغيير لماىية القانون الدولي وأىدافو ال يخمو من نقائص و ثغرات، كما يعرف تردد 
بعض الدول إزاءه، وىذا التردد لن يزول تماما ولو بمرور الزمن، ومع ذلك فاليدف المرجو من 
إرساء قضاء دولي جنائي، ىو الحد من ارتكاب الجرائم الدولية وعدم السماح لمرتكبييا، أيا كان 

مركزىم من اإلفالت من العقاب، يمكن بموغو اليوم بصرف النظر عن الييئة التي تتولى ذلك، وىذا 
ما يجعمنا نعتقد جازمين بأن محاربة الجريمة الدولية ومساءلة مرتكبييا وعمى رأسيم رئيس الدولة، لن 

المحكمة )يتحقق باإلعتماد عمى اإلختصاص الدولي فحسب، أي الييئات القضائية الدولية الجنائية
، بل يجب تضافر جيود ىيئات أخرى، ذلك أن الردع الدولي الجنائي ال ينعكس (الجنائية الدولية

دائما في القصاص والردع المباشر، بل يترجم أيضا في وقاية ردعية والتي تناط عادة بالمنظمات 
غير الحكومية ولجان دولية متخصصة، نذكر منيا المجنة الدولية لمصميب األحمر و لجان المراقبة، 

كمجنة حقوق اإلنسان، التي تسعى إلى مراقبة الدول ومدى احتراميا لحقوق اإلنسان المنصوص 
أو  (السمم)، سواء في األوقات العادية1966عمييا في العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لعام 

 .  (الحرب)اإلستثنائية

نراىا كفيمة بأن تساعد عمى ما تقدم فإنو يتوجب عمينا إبداء مجموعة من المالحظات التي وبناء    
 في إنياء ظاىرة اإلفالت من العقاب تحت ستار الحصانة والصفة الرسمية التي يتذرع بيا لى حد ماإ

 : رؤساء الدول عند ارتكابيم لجرائم دولية

 عقد اتفاقية دولية تنظم مسألة تمتع الحكام والرؤساء بالحصانات واإلمتيازات وتحديد مضامين ىذه -
 أحالت لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة 1991الحصانة وحاالت إعماليا أو نفييا، ففي عام 

لألمم المتحدة مشروع حول الحصانة، وحتى اليوم لم يتم صدور أي قرار بشأن ىذا الموضوع لعدم 
 .إمكانية التوصل إلى اتفاق
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حيث مراجعة أحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في بعض نصوصو،  -
بتوسيع اختصاصات المحكمة ليشمل جرائم أخرى مثل جرائم إرىاب  (05)نقترح تعديل نص المادة 

الدولة التي تدخل ضمن األفعال المجرمة لرؤساء الدول، كما أنيا أضحت تشكل مساسا بالسمم 
 .واألمن الدوليين

 توسيع نطاق الجرائم الدولية التي تقرر المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول، من خالل اعتماد تعريف -
دراجيا ضمن الجرائم الدولية التي تختص بيا المحكمة الجنائية  دقيق وشامل لجريمة العدوان، وا 

 .الدولية وبالتالي إقرار المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبييا

من نظام روما األساسي، التي أعطت الحق لمدول التي تصبح طرفا  (124 )إلغاء نص المادة - 
في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، أن تعمق اختصاص ىذه األخيرة عندما يتعمق األمر 
بارتكاب مواطنييا لجرائم ضد اإلنسانية لمدة سبع سنوات، ىذا ما يجعل القضاء الدولي غير فعال 

 .  ألن ىؤالء المجرمين يبقون لفترة طويمة دون متابعة وعقاب

عمى الدول العربية أن تقوم بإصدار قوانين وتشريعات تعتمد فييا اإلختصاص العالمي والوالية - 
القضائية العالمية، فيما يخص جرائم دولية ارتكبيا العديد من الحكام والرؤساء وكذا بعض رجال 

السياسة اإلرىابيين، الذين استقبمتيم دول عربية أخرى بالترحيب في حين لم يجرؤوا عمى زيارة دول 
غربية خوفا من المتابعة والعقاب، مثل الرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن عمي الذي فر ىاربا 

إلى السعودية بعد ارتكابو لجرائم ضد الشعب التونسي في أحداث ما يعرف بالربيع العربي ولم تقم 
 . السعودية إلى حد الساعة بتسميمو وال بمحاكمتو

تقوية نشاط المحكمة الجنائية الدولية من خالل تفعيل أعضاء الجماعة الدولية خاصة الدول وخمق - 
تعاون دولي مع المحكمة، باإلضافة إلى إلحاقيا بمجموعة من اآلليات واألجيزة التي تكفل تطبيق 
أحكاميا، خاصة تنفيذ إجراءات القبض والحضور لممتيمين بارتكاب جرائم دولية، ىذا ما يسمح ليا 

 .  باألداء الفعال و يزيل عنيا كافة العوائق و المشكالت التي تعترض عمميا
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     أخيرا نعتقد أن اعتبار المحاوالت الدولية إليجاد البيئة القانونية لتنفيذ العدالة الدولية عمى رؤساء 
الدول ومحاكمتيم عن جرائميم الدولية عمى أنيا جادة ومقبولة من أطراف المجتمع الدولي تجعل 
األمر يبدو منافيا لمواقع، ذلك أنو ولحد اآلن لم نر أي مبادرات لمحاكمة بعض الحكام مثل رئيس 
الوزراء اإلسرائيمي بن يمين نتنياىو الذي ارتكب جرائم بشعة بحق الشعب الفمسطيني األعزل، وما 

شيدتو العراق أثناء اإلحتالل األمريكي من أعمال وحشية أثناء حكم الرئيس بوش، باإلضافة إلى ما 
تشيده بعض الدول العربية مثل تونس وليبيا واليمن وسوريا في أحداث ما يعرف بالربيع العربي من 

مجازر و أعمال وحشية تقشعر ليا األبدان بأمر وتحريض وتخطيط من رؤسائيا دون تحريك 
الجماعة الدولية ساكنا، فيل من مصمحة الدول الكبرى المنتقدة عمى الصعيد الدولي إنشاء آليات 
قانونية لممحاسبة في الوقت التي ىي نفسيا ترتكب الجرائم الدولية؟ وىل يمكن الجمع بين وظيفة 

القاضي والجالد معا؟ وفي نياية األمر وميما كانت خمفية البيئة القانونية لمعدالة الدولية ىل يمكن 
 فصميا عمميا عن التوازنات الدولية ومصالح الفاعمين فييا؟ 
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سرائيل منيا، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية،  ، 20المجمد جامعة دمشق، سوريا،وا 

. 2004، 02العدد 
 أركان جريمة العدوان في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من خالل بدر الدين شبل،_ 2

 كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  مجمة المفكر،،2010المؤتمر االستعراضي في كمباال في جوان
. ، بدون سنة نشر12العدد الشييد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

ثقل سعد العجمي، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبيا مرؤوسييم، مجمة - 3
 .2008، 02الحقوق، كمية الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

 و الجرائم ضد اإلنسانية في اإلبادةجمال بمول، المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد عن ارتكاب جرائم _ 3
. 2013 ،02، العدد 08 المجمد الجزائر،بجاية، األكاديمية لمبحث القانوني، مجمة الالممارسة الدولية، 

 رنا إبراىيم سميمان العطور، االلتزام بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية، مجمة الشريعة والقانون، _ 4
. 2011، 46 العدد ،كمية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

صالح البصيصي، المعاىدة الدولية و الرقابة عمييا في ظل الدستور العراقي الجديد، مجمة الغري _ 5
. تاريخ بدون  بدون عدد،لمعموم القانونية و االقتصادية ، كمية القانون، جامعة كربالء، العراق،

 عادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والييمنة األمريكية، مجمة الكوفة_ 6
. 2010، 07العدد جامعة الكوفة، ، لمعموم القانونية والسياسية

 ،"دراسة في حالة الموقف األمريكي" عادل حمزة عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية_ 7
. 2011، 48 العدد  قسم الدراسات األمريكية، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية،مجمة الكوفة،

 كمية الحقوق والعموم ، مجمة المفكر،ابرواندعادل مستاري، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة _ 8
 .2013، 03 العدد ، الجزائر،بسكرة- جامعة دمحم خيضرالسياسية،
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ليات النفاذ الوطني لجريمة آعامر عباس سرمد، عالقة المحكمة الجنائية الدولية بمجمس األمن و_ 9
. 2015، 37العددالعراق، العدوان طبقا لتعديالت مؤتمر كمباال، مجمة مركز دراسات الكوفة، 

عبد القادر نابي، تحديد نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان، مجمة _ 10
كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاىر، سعيدة، الندوة لمدراسات القانونية، 

. 2013العدد األول، الجزائر، 
عمي يوسف الشكري، االتجاىات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، مجمة _ 11

 .2009، 05 العدد ،، العراق لمعموم القانونية والسياسيةالكوفة، جامعة الكوفة
عمي يوسف الشكري، الخصائص المشتركة لممحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، مجمة المختار لمعموم _ 12

 .2006 ،03العدد ، ليبياجامعة عمر المختار، كمية الحقوق، ، اإلنسانية
عماد دمان ذبيح ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وكيفية تحريك الدعوى أماميا، مجمة _ 13

. 2014، جانفي 10 العدد  كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر،المفكر،
عماد دمحم رضا التميمي، عادل حرب المصاصمة، أثر الحصانة عمى المسؤولية الجنائية في الفقو _ 14

 كمية الزرقاء الجامعية، جامعة البمقاء التطبيقية، اإلسالمي، مجمة دراسات عموم الشريعة و القانون،
. 2014، األول، العدد 41 المجمد األردن،

لؤي دمحم حسين النايف، العالقة التكاممية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجمة _ 15
. 03،2011 العدد سوريا، ،27جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد 

دمحم حسن القاسمي، المحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمن عشر سنوات من التعايش أم من _ 16
. 2013، 57العدد ، التصادم، مجمة الشريعة والقانون، كمية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

مكانة الفرد في القانون الدولي إعادة تقييم في ضوء التطورات الدولية  دمحم حسن القاسمي،_ 17
 األول، ، العدد11 المجمد كمية الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،، مجمة الحقوق،"المعاصرة

2013. 
دمحم رياض محمود خضور، دراسة قانونية تحميمية ألمر القبض الصادر عن الدائرة التمييدية في _ 18

 كمية القانون، جامعة اإلمارات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، مجمة الشريعة والقانون،
 .2011، يناير 45 العدد ،العربية المتحدة



 قائمة المراجع
 

186 
 

مصطفى عبد النبي، لخضر شعاشعية، الحماية القانونية لمفرد من التعذيب دراسة مقارنة بين _ 19
 قسم العموم ،03القانون الدولي والتشريع الجنائي الجزائري، مجمة الواحات لمبحوث والدراسات، العدد 

 .2008 القانونية واإلدارية، المركز الجامعي غرداية، الجزائر،
 نجالء دمحم عصر، المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة مجرمي الجرب، مجمة البحوث القانونية_ 20

 .2011  افريل،49العدد  كمية الحقوق، جامعة المنصورة، جميورية مصر العربية، ،واالقتصادية
-    وليد خالد الربيع، الحصانات و االمتيازات الدبموماسية في الفقو اإلسالمي و القانون الدولي، _ 21

 بدون عدد، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، مجمة الفقو والقانون،- دراسة مقارنة
 .بدون تاريخ

:المجالت بالمغة الفرنسية-2  

-1  BASSIOUNI Cherif; « Note explicative sur le statut de  la cour pénal 

internationale (CPI) » ,Revue internationale de droit pénal ,édition Erès, 

France , (vol . 61), 1
e
 et 2

e
 trimestres, 1990. 

2- BRUGGIAMOSCA Claire, Le génocide, Une notion de droit international 

pénal dans le code pénal français : l'application au cas du procès de pascal 

simbikangwa, Revue électronique de l’AIDP, France, 2015. 

-3  GALLIE Martin, La Poursuite de dirigeants en exercice devant une 

juridiction nationale pour des crimes internationaux:Le cas de France, Revue 

Québécoise de droit internationale, Faculté de droit, Université de Montréal, 

Kanada,  2005.  

4- ROSSETTE Bar haim , L’humanisme judiciaire  , Revue Québécoise de 

droit international (Hors-série), Faculté de droit, Université du Québec du 

montréal, Kanada, 2010. 
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: الممتقيات الدولية- رابعا
عبد الوىاب شيتر، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد األطفال خالل - 1

 :طرابمس، لبنان ، يومي ، "لمطفل الدولية الحماية "السادس الدولي المؤتمر أعمالالنزاعات المسمحة، 
 .11/2014 /22 و20

 :النصوص القانونية الدولية والداخمية: خامسا

 :النصوص القانونية الدولية -1

:التفاقيات الدولية ا-ا  

.1919المتعمقة بتحديد مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لسنة عاىدة فرساي م- 1  

 .1945 لسنة لنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةا_ 2

.1945تفاقية لندن المتضمنة لمنظام األساسي لمحكمة نورمبورغ ا- 3  

 .1948لسنة  إبادة الجنس البشري  جريمة منعل  الدوليةتفاقية اإل-4

.1961 لسنةاتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية - 5  

 .1968 لسنةاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية - 6

.1969لسنة لبعثات الخاصة لاتفاقية فيينا - 7  

.1969 لسنةتفاقية فيينا لقانون المعاىدات ا- 8  

.1973لسنة  تمتعين بحماية دولية الماألشخاصضد المرتكبة تفاقية منع الجرائم ا- 9  

.1973لسنة  العنصري والمعاقبة عمييا فصلجريمة القمع تفاقية ا- 10  

.1975 لسنة تفاقية فيينا بشأن تمثيل الدول في عالقتيا مع المنظمات الدوليةا- 11  

.1976سنة اإلسالمي لتفاقية منظمة المؤتمر ا- 12  
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 .1998 لسنة الدولية الجنائية لمحكمةالمتعمقة بإنشاء ا روما اتفاقية- 13

 :الموائح الدولية- ب

.1646 المتضمنة لمنظام األساسي لمحكمة طوكيوالئحة طوكيو- 1  

 :مشاريع القوانين الدولية- ج

 .1982سنة  ل و أمنيااإلنسانيةالجرائم المخمة بسمم بشروع لجنة القانون الدولي الخاص م_1

:القرارات والتقارير الدولية- د  

:القرارات الدولية  

، 3175:  المتعمق بانشاء محكمة يوغسالفيا، المتخذ في الجمسة رقم808قرار مجمس األمن رقم  _1
، تاريخ Www.Onu.Org :، الموقع22/02/1993 :الصادرة بتاريخ S/RES/808:الوثيقة رقم
 .12:10، 18/11/2016 :اإلطالع

: بانشاء محكمة يوغسالفيا السابقة، المتخذ في الجمسة رقم  المتعمق827 قرار مجمس األمن رقم -2
 :الموقع ،25/05/1993: ، الصادرة بتاريخS/RES/827: ، الوثيقة رقم2217

Www.Onu.Org12:15، 18/11/2016: ، تاريخ اإلطالع. 

، وثيقة 3453: المتعمق بانشاء محكمة رواندا، المتخذ في الجمسة رقم955 مجمس األمن رقم رارق_ 3
: ، تاريخ اإلطالعWww.Onu.Org :، الموقع11/1994 /08:  ،الصادرة بتاريخS/RES/955رقم
18/11/2016 ،12:19. 

 المتعمق بإحالة ممف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، المتخذ 1593مجمس األمن رقم قرار  _4
: ، الموقع31/03/2005 :الصادرة بتاريخ   RES/S/1593:، الوثيقة رقم5158: في الجمسة رقم

Www.Onu.Org 12:03، 18/11/2016، تاريخ اإلطالع. 

http://www.onu.org/
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، 7:  المتخذ في الجمسة رقم،المتعمق بتعريف جريمة العدوان 6  المحكمة الجنائية الدولية رقمقرار_5
، 2009 نوفمبر25بتاريخ الصادرة  ، ICC-ASP/8/Res.6: الوثيقة رقم

 .16:14، 2016/ 20/05: ،تاريخ االطالع www.asp.icc-cpi.int: الموقع

:التقارير الدولية والمذكرات-  

:التقارير الدولية  

 تاعسيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتم حول  الدولياألمنمجمس تقرير األمين العام ل_ 1
، 23/08/2004: بتاريخ، الصادرة S/2004/616 الوثيقة رقم ، "بعد الصراع ات ماعالصراع ومجتم

 .13:30، 12/09/2016: ، تاريخ االطالعwww. Refworld.org :الموقع
لمدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية إلى مجمس األمن التابع لألمم المتحدة  العاشر لتقريرال_ 2

: ، الموقع2011المتعمق بإحالة الوضع في ليبيا منذ فيفري  ، (2011)1970عمال بقرار مجمس األمن رقم 
www.icc.int  20:00، 24/11/2016 :، تاريخ االطالع. 

  المتعمق67تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا - 3
، 2012 أوت 14:، الصادرة بتاريخ A/67/308  ، الوثيقة رقم2012-2011بأنشطتيا خالل الفترة

 .21:47 6/10/2016 :،تاريخ االطالع  https://www.icc.int :الموقع

 :مذكرات األمين العام
، الصادرة عن لجنة القانون الدولي حول لجمعية العامة لألمم المتحدة ل العامةاألمانةمذكرة - 1

 لمجمعية العامة، رقم 60حصانة مسؤولي الدولة من الوالية القضائية األجنبية، مقدمة في الدورة 
 ، تاريخ www .refworld.org:  ، الموقع2008مارس31: بتاريخ الصادرة ،A/cn.4/596الوثيقة 

 .14:12، 06/09/2015 :االطالع 
:النصوص القانونية الداخمية-2  

:الدستور-ا  
.2007 المعدل سنة 1958الدستور الفرنسي لعام _1  

https://asp.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/
https://www.icc.int/
https://www.icc.int/
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 438_96الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم   ،1996 نوفمبر28، المؤرخ في الدستور الجزائري  _2
، المعدل والمتمم بموجب 1996، سنة 76، الجريدة الرسمية العدد 1996 ديسمبر07المؤرخ في 
، يتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة 2016 مارس06 المؤرخ في 01 -16القانون رقم

.    14الرسمية العدد   
:المواقع االلكترونية: سادسا  

  www.univ-djelfa.dz :، الموقعاالنتقائية في العدالة الجنائية الدولية حمد بشارة موسى،أ- 1
 .10:00، 20/09/2016:  تاريخ االطالع 

 : الموقعالسيد مصطفى احمد ابو الخير، ىل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة؟، -2
WWW.Pal-monitor.org.09:29 ،03/02/2015 : ، تاريخ االطالع. 

حماد وادي سند الكرتي، قواعد القانون الدولي المتعمق بحصانات رؤساء وقادة الدول في حال - 3
-http:/www.sudaneseonline.com/ar/article  :ارتكابيم جرائم دولية خطيرة، الموقع 

23927.shtml14:26، 21/04/2017: ، تاريخ اإلطالع. 
 Jeeran. Com   sudanian./http :راغب السرجاني، مقدمة قضية دارفور، الموقع- 4

 .10.15 عمى الساعة 10/12/2016:، تاريخ االطالع 
دمحم يوسف دمحم أبو الميل، مبدأ حصانة الدول في القانون الدولي، جامعة الخرطوم، كمية الحقوق، _5

. 20:00 ،07/10/2016: االطالع تاريخ ،www.f-law.net  :الموقع، 1999سنة 
دمحم بوبوش، مشروع قانون حصانة العسكريين عمى ضوء مقتضيات القانون الجنائي الدولي، -  7

. 14:00، 2016-11-12: ، تاريخ االطالعMarocdroit.com :الموقع 
 : االطالعتاريخ، www.Aljezeera.net:  الموقعىيثم مناع، الحصانة و الجرائم الجسيمة،-6

07/10/2016، 20:08 .
https//ar . wikipedia. Org -910:15، 2017-09 -08:االطالع  ، تاريخ.  

https //marefa.org -1020:26، 2017-09-08: ، تاريخ االطالع. 
11 - ar .guide-humanitarian-law14:00، 2016-10-12: ، تاريخ اإلطالع. 
 

http://www.aljezeera.net/
http://www.aljezeera.net/
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_11  HENZELIN Marc, L’immunité pénale des chefs d’état en matière 

financière :vers une exception pour les actes de pillage de ressources et de 

corruption" », Université de Genève ,Suisse ,2002. 

https://www.gerévewww.lalive.ch/.../mhe. vu le: 06/09/2015,14:51. 

-12  MASLOVSKAYA Tatiana,  L’umminuté du chef de l’état dans les pays 

CEI et la séparation des pouvoirs judicaires et exécutivs", contribution pour 

l’atelier 15 « les mutations et transformations de la division des pouvoirs 

l’organisation constitutionnelle »,  Université d’état du bélarus. 

https://www.jus.uio.no/english/research/.../w15-maslovskaya  .vu le : 

05/12/2015, 14:10. 
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 01ص...............................................................................المقدمة   
ماهية حصانة رئيس الدولة وواقعها في ظل القضاء الدولي الجنائي : الفصل األول

  12ص...................................................................................المؤقت
13ص..................................................ماهية حصانة رئيس الدولة:المبحث األول  
13ص................................................مفهوم حصانة رئيس الدولة: المطمب األول  

14ص...............................المركز القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي: الفرع األول  
14ص.................................................................تعريف رئيس الدولة : أوال  
15ص...........................................................اختصاصات رئيس الدولة: ثانيا  
16ص...............................................االمتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة: ثالثا  

 17ص........................................األساس القانوني لحصانة رئيس الدولة: الفرع الثاني
18ص................................................تعريف حصانة رئيس الدولة و أشكالها: أوال  
23ص...........................................................أسس حصانة رئيس الدولة: ثانيا  

29ص..................................,....مصادر حصانة رئيس الدولة وآثارها: المطمب الثاني  
29ص.................................................مصادر حصانة رئيس الدولة: الفرع األول  

29ص................................................المصادر الدولية لحصانة رئيس الدولة: أوال  
39ص..............................................المصادر الوطنية لحصانة رئيس الدولة: ثانيا  

42ص.........................................آثار الحصانة القضائية لرئيس الدولة: الفرع الثاني  
42ص...........................................................حدود حصانة رئيس الدولة: أوال  
45ص............................................................آثار حصانة رئيس الدولة: ثانيا  

واقع حصانة حصانة رئيس الدولة في ظل القضاء الدولي الجنائي : المبحث الثاني
49ص...................................................................................المؤقت  

المسؤولية الجنائية الشخصية لرئيس الدولة خالل الحرب العالمية : المطمب األول
49ص....................................................................................األولى  



 الفهرس 

 

194 

 

الجهود الدولية المبذولة من أجل إرساء قضاء دولي تكريسا لممسؤولية الجنائية : الفرع األول
 50ص...................................................................................الدولية

 50ص.......................................الجهود السياسية إلرساء القضاء الدولي الجنائي: أوال
 55ص..................................................................التصريحات الدولية: ثانيا
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:الممخص  

     نظرا ألىمية المكانة التي يحتميا رئيس الدولة عمى الصعيدين الوطني والدولي تم منحو مجموعة من 
الحصانات واالمتيازات تسييال ألداء وظائفو، إال أن ىذه األخيرة لم يتم تقنينيا في إطار اتفاقية دولية تحدد 

وضعيم القانوني الدولي بدقة، لذا فقد حاولت ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى القواعد العامة التي تنظم مسألة 
تمتع الحكام والرؤساء بالحصانة ومدى مسؤوليتيم عن أفعاليم التي تشكل جرائم يعاقب عمييا القانون الدولي، 

حيث تطرقت إلى دور القضاء الدولي الجنائي بنوعيو المؤقت والدائم في إعفاء الرؤساء والمسؤولين من 
 . التمسك بحصانتيم لإلفالت من العقاب و التنصل من المسؤولية الجنائية الدولية

  :الكممات المفتاحية
 .الحصانة، رئيس دولة، جرائم دولية، محاكم

 
Résumé: 

Compte tenu de l’importance de la position occupée par le chef de l’état aux niveaux national et 

international, il a été accorde une gamme de privilèges et immunités pour faciliter l exercice de 

ses fonctions, mais ce dernier n’est pas codifié dans convention internationale qui établirait leur 

statut juridique précise, cette étude a tenté de faire la lumière sur les règles générales relatives à 

la question de la jouissance de l’immunité des gouverneurs et des présidents et l’étendue de leur 

responsabilité de leurs actes qui constituent des crimes punissables par le droit international,  qui 

portaient sur le rôle de la justice internationale les deux types criminels présidents d’exemption 

temporaires et permanents et les fonctionnaires d’adhérer à leur immunités  à l’impunité et la 

répudiation de la responsabilité pénale internationale . 

Les mots clés: 

Immunité, le chef de l’état, les crimes internationaux, cours. 

Summary: 

     Given the importance of the status  occupied by the head of the national and international 

levels was granted a set of immunities and privileges to facilities the performance of its 

functions, but the latter was not codified in the framework of an international convention to 

determine, their study tried to shed light on the general rules governing the issue of the 

enjoyment of rulers and presidents and the extent to which they are responsible for their actions, 

which constitute crimes punishable by international law, the role of the international criminal 

justice system has been characterized by both temporary and permanent exemptions for 

presidents and officials from upholding their immunity for impunity and evading international 

criminal responsibility. 

Key words: 

Immunity, president, international crimes, courts. 
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