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 دراسة تحليلية مقارنةـ  لرئيس الدولةية المسؤولية الجزائ
 . فلسطينالمشارك الدكتور عبد القادر جرادة ـ أستاذ القانون الجنائي

 ملخص البحث
الحاجز  م تصبح رئاسة الدولة هي ذلكأحدثت الثورات العربية الحديثة ثورة قانونية جديدة بحيث ل

المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة، ويستتر خلفه كبار المجرمين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة 
 العليا للوطن والمواطن.

إن محاكمة رؤساء الدول وزعمائها يجب أن تتم وفق إجراءات مخصوصة نظرًا لخصوصية 
 لهم.طابع العام للتحقيقات والمحاكمات التي تجري المتهمين والتهم الموجهة إليهم وال

فاإلجراءات الجزائية تعتبر التي تتخذ بحق رئيس الدولة من أخطر اإلجراءات الماسة بحقوقه 
وحرياته؛ استنادًا إلى أنها تمثل قيدًا وجوبيًا يخضع له الرئيس بهدف الوصول للحقيقة؛ باعتبارها غاية 

 رئيس الدولة(.-الجزائية العدالة القضائية )المسئولية 
Abstract: 
Criminal responsibility for State President 

The trial of Presidents of the State and its leaders must be conducted in accor-

dance with the specific procedures due to the particularity of the defendants and 

the charges against them and the public nature of the investigations and trials 

for them, Criminal Procedures  that taken against the President of the State is 

one of the most serious procedures  that relating to them rights and freedoms, 

accordance to it  represent a constraint mandatory for the president in order to 

reach the truth,  as a very judicial justice 

خير بداية دومًا وأبدًا هي البدء بحمد هللا على نعمه التي ال تحصى، وفضله العدل وبهداه الحق، بسم هللا 
 الذي ال يفنى، والصالة والسالم على المبعوث هداية للخلق سيدنا محمد وآلة ومن تبعه.

 : أوالا: موضوع البحث
م حكمها ببراءة الرئيس 1022من نوفمبر  13أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بتاريخ 

 المصري األسبق )محمد حسني مبارك( في سابقة قضائية جديدة لم تعهدها الدول العربية.
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لقد هزت الثورات العربية والمؤامرات األجنبية في العصر الحديث العالم بأسره، وأحدثت زالزل 
سان على لم يكن يتوقعها أي إنعلى كافة الصعد القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية 

 وجه البسيطة.
ولعل أبرز ما لم يكن بالحسبان هو محاكمة بعض القادة العرب على التهم الموجه لهم باقتراف 

أركان و جرائم بحق شعوبهم، فكانت )محاكمة القرن( للرئيس المصري األسبق )محمد حسني مبارك( وولديه 
 م.1022س األسبق / محمد مرسي وأركان حكمه منذ عام م، وكذلك محاكمة الرئي1021حكمه منذ عام 

م إلى المملكة العربية 1022أما الرئيس التونسي السابق )زين العابدين بن علي( فقد فر عام 
 السعودية وتمت محاكمته غيابيًا وحكم عليه بالحبس المؤبد.

ًا ثم أعدموه أثناء نقله م حي1022أما رئيس ليبيا السابق )معمر القذافي(، فقد اعتقله الثوار عام 
إلى المشفى رميًا بالرصاص هو وابنه المعتصم باهلل دون محاكمة، وهو أمر مرفوض قانونًا لتعارضه مع 

 أبسط قواعد العدالة القضائية.
م على ترك الحكم ومغادرة 1021وفي اليمن ُأجبر الرئيس السابق )علي عبد هللا صالح( عام 

جرائية تكفل عدم تقديمهم البالد، ولكن بعد أن ضمن لنفس ه وألسرته ولرعيته حصانة موضوعية وا 
 .للمحاكمة

هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد الدولي الحديث فقد قررت المحكمة الجنائية الدولية 
م محاكمة رئيس ساحل العاج السابق )لوران جباجبو( الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية. وهو أول 1022عام 

 ابق يتم مالحقته من المحكمة الجنائية الدولية.رئيس دولة س
م بتنظيم 1022ويواجه الرئيس الكيني )كينياتا( اتهامًا من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 

م، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص 1007أعمال عنف عرقية جماعية عقب انتخابات عام 
 وتشريد نصف مليون آخرين.
دارفور  التي تعكف المحكمة الجنائية الدولية على فحصها فيما يتعلق بأوضاعومن بين القضايا 

 م.1003من مارس  2التوقيف التي أصدرتها بحق الرئيس السوداني )عمر البشير( في  مذكرة
إن هذه المحاكمات والمالحقات ليست مجرد حدث عادي، بل هي حدث قضائي هام في تاريخ 

ية بصفة خاصة؛ ألنها تمثل في المقام األول حقيقة أن تأصيل فكرة تجاوز العالم بصفة عامة واألمة العرب
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العدالة الحدود السياسية وكل اإلرهاصات التي تتصل بها بما يكفل اتساع صالحيات فكرة العدالة الجزائية 
 على حساب الحاجز الصلد الذي يحد من تحققها كعدالة، ويؤكد نقصها وهو حاجز رئاسة الدول.

النحو لم تصبح رئاسة الدولة هي ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة، وعلى هذا 
 ويستتر خلفه كبار المجرمين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العليا للوطن والمواطن.

إننا نأمل أن تعبر األحدث الجسام التي تمر بها األمة العربية عن أحالمها في التحرر من الجهل 
 لتسلط؛ حتى تستطيع تحقيق طموحاتها في التقدم والتحرر والحكم الرشيد.واالحتالل وا
 البحثثانياا: أهمية 

لقد شغلت العالم محاكمات الحكام العرب السابقين وأصبحت إجراءاتها حديث العامة والخاصة؛ 
أن دراسة  كولذا فقد رأينا ضرورة تقديم بحث عن المسئولية الجزائية المحلية والدولية لرؤساء الدول؛ ذل

هذه الظاهرة لم تأخذ حظها ونصيبها من الدراسات الجزائية العربية، فلم نعثر على بحث أو دراسة متكاملة 
 تتناولها بأي جانب من جوانبها.

إن محاكمة رؤساء الدول وزعمائها يجب أن تتم وفق إجراءات مخصوصة نظرًا لخصوصية 
راءات الجزائية فاإلجللتحقيقات والمحاكمات التي تجري لهم.  المتهمين والتهم الموجهة إليهم والطابع العام

تعتبر التي تتخذ بحق رئيس الدولة من أخطر اإلجراءات الماسة بحقوقه وحرياته؛ استنادًا إلى أنها تمثل 
قيدًا وجوبيًا يخضع له الرئيس بهدف الوصول للحقيقة؛ باعتبارها غاية العدالة القضائية. ومن هنا يبرز 

لمهم للقضاء في كيفية الوصول إلى غاية العدالة من خالل سعيه إلى مراعاة مصلحتين: األولى: الدور ا
مصلحة المجتمع في اإلسراع بتوقيع جزاء عادل على رئيس أخل بنظامه، واألخرى: مصلحة الرئيس في 

 كفالة حقه في الدفاع عن نفسه، وتمكينه من إثبات براءته.
 ثالثاا: منهجية البحث:

عتماد على أسلوب علمي بحثي متوازن يؤدي الغرض والغاية المرجوة منه هو ديدن هذه إن اال
الدراسة ومنهجها، وهو األسلوب التحلـيلي التأصيلي المقارن للنصوص التشريعية التي تنظم موضوع 
البحث؛ وذلك من خالل إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع وبصورة موضوعية بهدف استجالء حقيقتها، 

 موقفنا تجاهها فيما يتصل بما فيها من ثغرات قانونية.وبيان 
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وهذا المنهج يربط بين نصوص التشريع والمصلحة المحمية، مع ضرورة الربط والتأثير في فهمه 
وتحليله وتأصيله بالسياسة الجنائية التي يتبعها التشريع؛ ألن األخير يستمد وجوده من المصلحة 

 ، فيصبح التشريع مادة حية واقعية متطورة.االجتماعية التي يعبر عنها المشرع
 رابعاا: هيكلية البحث

تتركز مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل الذي يثار منذ زمن بعيد عن مدى إمكانية 
محاكمة رؤساء الدول وزعمائها متى ارتكبوا جريمة أو أكثر من الجرائم المحلية أو الدولية؟ وذلك على 

لمساواة المنصوص عليه في كل الدساتير السماوية على رأسها القرآن الكريم، والدساتير هدى من مبدأ ا
 الوضعية وبصفة خاصة العربية بسبب غياب التطبيق الفعلي لهذا المبدأ المهم.

وال ريب أن تلك المشكلة من أهم المشكالت التي تواجه علماء اإلجرام والقانون الجنائي في العالم 
س أن تحديدها يسهم في إمكان التعرف على أحسن السبل القادرة على جعل الرئيس العربي على أسا

والمرؤوس أمام ميزان العدالة على قدر المساواة بحيث نضمن أالَّ تنحرف بوصلة العدالة عن جادة 
 الصواب، فيدان أبرياء ويفلت مجرمين من العقاب.

على  أن يسبقهما مبحث تمهيدي، وذلكوعلى ضوء ذلك فقد قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثين على 
 النحو التالي:

 مبحث تمهيدي: دور الثورات العربية في محاكمة رؤساء الدول.

 المبحث األول: الحصانة القضائية لرئيس الدولة.

 .المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة
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 مبحث تمهيدي
 دور الثورات العربية في محاكمة رؤساء الدول

قد أحدثت الثورات الشعبية العربية في القرن الحالي ثورة قانونية لم تكن لتحصل لوال ما حدث ل
 من وقائع وأحداث لم يكن العقل العربي يتوقعها:

 المطلب األول
 يخية عن الثورات العربية الحديثةلمحة تار 

فاشل؛  د أوالثورة هي حركة جماهيرية تشمل معظم فئات المجتمع بهدف تغيير نظام حاكم فاس
 باستخدام كافة الوسائل السلمية المشروعة.

وتعتبر الثورة أعلى درجات العمل السياسي المعارض في علم السياسة، في حين أنها تمثل أدنى 
درجات العمل القانوني الجنائي باعتبارها تمثل جريمة خطيرة تهدف إلى تغيير نظام الحكم متى استخدم 

 في التظاهر والعصيان. الثوار الوسائل غير المشروعة
ة ، فهو تغيير لنظام الحكم بواسط1يانة حسب تعبير المشرع الفلسطينيأما االنقالب أو الخ

وفي  ،ية سواء باستخدام القوة العسكرية؛ وذلك خالف القواعد الدستور مجموعة من األشخاص يرأسهم قائد
ب يطلق عليه )االنقال العسكرية؛وة أم بدون استخدام الق (،هذه الحالة يطلق عليه )االنقالب األسود

وتشكيل حكومة  ،وتنصيب زعيمهم بدياًل مؤقتًا له ،االنقالبيون بتنحية رئيس البالد األبيض( حيث يكتفي
 م.2337كما حدث في تونس  والعباد:جديدة تدير أمور البالد 
ن الدول م اختلط الحابل بالنابل حيث عمت المؤامرات والثورات عدد م1020وفي نهاية عام 

ن علي إلى المملكة زين العابدين بي ترتب عليها فرار الرئيس السابق/العربية، فبدأت الثورة التونسية والت
 العربية السعودية.

م على إجبار الرئيس المصري 1022وتلتها ثورات عدة نجحت بعدها الثورة المصرية بداية 
من يونيو عام  20امين فقط نجحت ثورة السابق )محمد حسني مبارك( على التنحي عن الحكم، وبعد ع

                                                           

كل من أشهر - 2م على أن: " 1022م المعدل لسنة 2322( لسنة 72( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )23/2المادة )نصت  1
 حربًا على جاللة الملك بغية تخويف المندوب السامي أو إرهابه، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب باإلعدام". 
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م في عزل الرئيس المصري األسبق )محمد مرسي( عن الحكم وانتخاب المشير )عبد الفتاح 1022
 السيسي( رئيسًا جديدًا للبالد.

ونجحت الثورة الليبية على إسقاط نظام الرئيس السابق / معمر القذافي منتصف شهر أكتوبر 
حيًا وأعدم بأوامر أجنبية عليا لعدم وجود رغبة بمحاكمته نظرًا للمخاطر م، وقد ألقي القبض عليه 1022

 الجسام على بعض الزعماء والدول مما سينتج عن المحاكمة.
م انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس / بشار األسد تحولت فيما بعد 1022وعمت )سوريا( عام 

 عداء.إلى حرب أهلية تحرق األخضر واليابس ال يستفيد منها سوى األ
أن كافة الدساتير في العالم العربي واألجنبي تؤكد على أن الشعب صاحب ومالك ويرى البعض 

السيادة؛ لذلك يحق لشعوبها سحب السيادة من الحكومات التي أصبحت احتالل بكل ما يحمل المصطلح 
الشعوب في  أ حقمن معنى؛ لذلك تكون لهذه الثورات أساس في الدساتير وفى القانون الدولي طبقًا لمبد

تقرير مصيرها، وهو مبدأ مستقر وعام من مبادئ القانون الدولي ال يجوز مخالفته وال االتفاق على 
 .1مخالفته من أي شخص من أشخاص القانون الدولي

 المطلب الثاني
 المحاكمات العربية لرؤساء الدول

ي هام في تاريخ إن هذه المحاكمات والمالحقات ليست مجرد حدث عادي، بل هي حدث قضائ
العالم بصفة عامة واألمة العربية بصفة خاصة؛ ألنها تمثل في المقام األول حقيقة أن تأصيل فكرة تجاوز 
العدالة الحدود السياسية وكل اإلرهاصات التي تتصل بها بما يكفل اتساع صالحيات فكرة العدالة الجنائية 

 ويؤكد نقصها وهو حاجز رئاسة الدول: على حساب الحاجز الصلد الذي يحد من تحققها كعدالة،
 : محاكمة الرئيس المصري )مبارك( أوالا 

م ضد حكم الرئيس السابق / محمد 1022من يناير  12خرجت جماهير مصرية واسعة في 
م 1022 من فبراير 22حسني مبارك بسبب ما وصلت إليه البالد ، وفي السادسة من مساء الجمعة 

 ( في بيان قصير عن تخلي الرئيس األسبق )مبارك( عن منصبه.عمر سليمانأعلن نائب الرئيس )

                                                           

 صانة ضد المحاكمة؟ بحث قانوني منشور على موقع:، هل لرؤساء الدول حالسيد مصطفى أحمد أبو الخيرد.  1
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=66696  

http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=66696
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وبعد هذا التنحي زادت مطالب الجماهير التي اكتفت في البداية بتغيير جزئي للنظام الحاكم إلى 
تغيير كلي يشمل كل قطاعات المجتمع المصري العظيم، وكان من أهم هذه المطالب هو محاكمة 

ولديه وأركان حكمه وهو ما لم يستطع المجلس العسكري الحاكم رفضه حيث تم التحقيق معهم )مبارك( و 
 وتقديمهم إلى المحاكمة.

م حكمها بإدانة الرئيس السابق )محمد 1021من يونيو  1وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 
ية بحق الدعوى الجنائ حسنى مبارك( ووزير الداخلية األسبق )حبيب العادلي( بالسجن المؤبد، وانقضاء

( من كبار قيادات الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين واالستيالء 2ولديه / عالء وجمال مبارك وبراءة )
 على المال العام واستغالل النفوذ.

ورأى البعض أن عمل النيابة العامة اتسم بالقصور الشديد سواء في فتح التحقيق أم االحالة وأنه 
ا عن العدالة ومقتضيات استيفائها، وبه تقلصت مساحة االتهام بغية أال تطال يصم إجراءاتها ويبعده

المؤسسة األمنية. وأن المحكمة ذاتها لم تقم باستيفاء النقص في التحقيقات رغم ما لديها من صالحيات 
 .1وما بيدها من سلطة

لجنايات م قضت محكمة النقض بنقض الحكم وا عادة الدعوى لمحكمة ا1022من يناير  22وفي 
 لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

م بدأت إعادة محاكمة )مبارك( وابنيه ووزير الداخلية وأركان الوزارة الستة 1022وفي إبريل 
م حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة 1022من نوفمبر  13وأصدرت محكمة اإلعادة بتاريخ 

 .2سندة إليهم، وانقضاء الدعوى الجزائية عن تهم أخرى قبل مبارك، وببراءة جميع المتهمين من تهم م
 (ثانياا: محاكمة الرئيس التونسي )زين العابدين

م 1022 من يناير 22في  سعوديةالهرب الرئيس التونسي السابق )زين العابدين بن علي( إلى 
محمد ول )وزير األبعد الثورة الشعبية التي اجتاحت تونس بسبب الفساد والفقر والظلم، وقد أعلن ال

                                                           

قاهرة، وق الشخصية، الأ. هدى نصر هللا، محاكمة مبارك األولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة، منشورات المبادرة المصرية للحق 1
 .2م، ص 1022

 م قصر النيل )غير منشور(1022( لسنة 2221، 2117انظر: حيثيات الحكم الصادر في الجنايتين رقمي ) 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
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( عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة ؛ وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه ، ثم أعلن الغنوشي
( منصب رئيس محمد فؤاد المبزع) مجلس النوابم عن تولي رئيس 1022 من يناير 22في يوم السبت 

 من ديسمبر 21. ثم انتخب )المنصف المرزوقي( رئيسًا مؤقتًا لتونس في  1بشكل مؤقت  الجمهورية
 . س الوطني التأسيسيالمجلم بواسطة 1022

م 1021من يوليو  23وقد أصدر قاضي المحكمة العسكرية التونسية )هادي العيار( بتاريخ 
حكمًا غيابيًا على الرئيس السابق )زين العابدين بن علي( بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل 

 ( متظاهرًا أثناء الثورة الشعبية على نظامه التي أطاحت به.22)
( من مسئولي نظامه بينهم الجنرال )علي السرياطي( المدير 20ت محاكمة بن علي مع )وجر 

( عامًا ووزيرا داخلية سابقين هما: رفيق بلحاج قاسم 10السابق لألمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن )
 .2( عامًا وأحمد فريعة الذي تمت تبرئته22الذي حكم بالسجن )

 )صالح(ثاا: حصانة الرئيس اليمني ثال
 يمنح م، حيث1021لسنة  (2رقم ) م قانون الحصانة1021من يناير  21أقرت اليمن في 

 حصانة أعوانه ويمنح المالحقة القضائية، من تامة صالح حصانة هللا علي عبد السابق / الرئيس القانون 
 .الرسمية هامهملم أدائهم أثناء بها قاموا السياسية التي الدوافع األفعال ذات الجزائية المقاضاة من

 12 في الخليجي، ووقعت التعاون  مجلس فيها توسط لنقل السلطة صفقة عقب القانون  واعُتمد
 .3بتيسيرها المتحدة لألمم مبعوث مفاوضات قام عقب م1022من نوفمبر

 القضاء نطاق خارج واإلعدام التعذيب :جرائم ضحايا سوف يمنع القانون  هذا أن وال ريب
واإلنصاف؛ مما يقتضي إلغاءه أو الحكم بعدم دستوريته  العدالة والحقيقة التماس من القسري  واالختفاء

واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بعدم إفالت أي مجرم من الجزاء الجنائي مهما كان منصبه حتى ولو كان 
 رئيس الدولة.

                                                           

1http://ar.wikipedia.org/wiki  
2 http://arabic.rt.com/news_all_news/news/509691/  

 .2م، ص 1021قانون الحصانة من المالحقة القانونية والقضائية اليمني؛ خرق لاللتزامات الدولية، منشورات منظمة العفو الدولية،  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B2%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B2%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/590106/
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/590106/
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لقًا وال طأن االتفاقيات التي تنص على حصانة رئيس تعتبر باطلة بطالنًا مورأى بعض الفقه 
يجوز األخذ بها؛ ألنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي، ولذلك فهي في حكم القانون الدولي 
منعدمة، أي ال يرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية وال حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء 

دة من وكذلك ما تفعله الواليات المتح المحلي؛ لذلك ما يشترطه الرئيس اليمنى باطل ومنعدم وال حجة له،
 .1عقد اتفاقيات تنص على حصانة جنودها تأخذ ذات حكم االنعدام والبطالن المطلق

 اا: محاكمة الرئيس المصري )مرسي(رابع
ئاسته ، واستمرت فترة ر  لجمهورية مصر العربية الرئيس الخامسمحمد محمد مرسي عيسى العياط هو 

  .رته على قيادة البالدم بسبب عدم قد1022 من يوليو 2؛ حتى عزل في 
وبعد عزله تم تقديمه للمحاكمة في أكثر من قضية، وما زالت إجراءات المحاكمة مستمرة حتى اللحظة، 

( من قيادات وأعضاء تنظيم اإلخوان؛ أسندت إليهم النيابة العامة 22ومن القضايا التي يحاكم عليها ومعه )
م؛ على 1021قصر االتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر تهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام 

 12خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضًا لإلعالن الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس األسبق )مرسي( في 
 .2م والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائياً 1021من نوفمبر 

 المبحث األول
 الحصانة القضائية لرئيس الدولة

رتبط نشوء الدولة ارتباطًا وثيقًا بالسلطة، كما دلت الشرائع والعقول على ضرورة وجود أفراد ا
 يصدرون األوامر ويفرضون أوامرهم بالقوة واالكراه أحيانًا، وبالترغيب ورضا األفراد اآلخرين أحيانًا أخرى:

 م الحصانة القضائية لرئيس الدولةأوالا: مفهو 
لعائق الذي يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد من يرى البعض أن الحصانة هي ا

يتمتع بها، وبالتالي عدم إمكانية توجيه أي اتهام إليه وفقًا ألحكام القانون الذي ارتكب السلوك المخالف 
 .3ألحكامه

                                                           

 السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المصدر السابق، الموضع السابق.د.  1
2 http://www.al-akhbar.com/node/200054 

 وما بعدها.  221م، ص 2377د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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والحقيقة: إن الحصانة هي امتياز يقرره الشارع يؤدي إلى إعفاء صاحبها من عبء أو تكليف 
انون على جميع األشخاص الذين يوجدون في الدولة أو يعطيه ميزة عدم الخضوع ألحكام يفرضه الق

ال كانت مساءلته باطلة.  سلطة عامة في الدولة إال بإجراءات مخصوصة وا 
فثمة فئة من الناس من المقيمين في فلسطين تنحسر عنهم أحكام القانون الجزائي، فهم ال 

ه ونواهيه، وهؤالء األشخاص ال يصلحون أن يكونوا متهمين ولو يخضعون ألحكامه وال يلتزمون بأوامر 
أما إذا ما كانت حصانتهم إجرائية  موضوعية،؛ متى كانوا يتمتعون بحصانة 1ثبت وقوع الجريمة منهم

ال كانت بففي هذه الحالة ال يمكن مباشرة اإلجراءات الجزائية بحقهم إال بعد ر   .اطلةفع الحصانة عنهم وا 
انية خالف األولى ال تعتبر خرقًا لمبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون؛ ألنها ال والحصانة الث

تنص وال تلغي الجريمة وال تمنع من العقاب أصاًل بل تحول فقط دون اتخاذ إجراءات بحق الشخص 
 الزمن.خالل فترة معينة من 

لجزائية جاه المقاضاة اوفي ظل العديد من الدساتير يتمتع رؤساء الدول بالحصانة الموضوعية ات
، وتحمي بعض الدساتير أيضًا أعضاء الحكومة 2فيما يتعلق بسلوكيات ارتكبت أثناء أداء مهامهم

وبهذا المعنى للحصانة يمكن القول: بأنها تمثل سياجًا واقيًا من المقاضاة أمام المحاكم  ،3ومسئوليها
 الجزائية.

ي هي رغبة المشرع في أن يحفظ للرؤساء استقاللهم ف والحكمة من هذه الحصانة الدستورية )الرئاسية(
قيامهم بأعمالهم، فهي ضمانة لهم حتى يطمئنوا إلى أن أداءهم لواجباتهم الوظيفية لن يتسبب في اتخاذ إجراءات 
جزائية تعسفية قبلهم، فيؤدون هذه الواجبات دون أي خوف، إال أن ذلك ال يعني عدم مساءلتهم عن سلوكيات 

 شكل في حد ذاتها جرائم تخضع للقانون الجزائي، بل إن األمر يخضع إلجراءات وقواعد خاصة بهم.اقترفوها ت
                                                           

 .20، ص م2333د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  1
 وما بعدها. 72م، ص 2333د. جالل ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،  2

- H. Bosly, Elements De Droit De La Procédure Pénal, Académia – Bruylant, Maison Du Droit De 

Louvain, 1994. P. 48. 

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge University Press, 

2001.P.64. 

 م بشأن الحصانات الخاصة بأعضاء البرلمان والوزراء. 2332( من الدستور البلجيكي لسنة 212، 210، 30، 23راجع المواد ) 3
 - Voir H. Bosly, Op. Cit. PP. 48-49 
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ترجع نشأة قاعدة عدم مسئولية الرئيس الجزائية إلى النظام الملكي في إنجلترا حيث يعبر عنها بأن 
يس الوزراء، زيرا سئل رئالملك ال يخطئ، وهو ما عبر عنه الفقه الدستوري اإلنجليزي بالقول: الملك إذا قتل و 

 .1فإذا قتل الملك رئيس الوزراء فال يسأل أحد
م صراحة عن الحصانة المقررة 1002ولم يتحدث القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

لرئيس السلطة الوطنية وهو ما سار عليه الدستور: السعودي والتونسي والجزائري والجيبوتي، وهو قصور 
جراءات التحقيق تشريعي يجب تالفيه  بتعديل القانون األساسي بحيث يتناول طبيعة هذه الحصانة وا 

 والمحاكمة التي تتبع مع رئيس السلطة لدى اقترافه جريمة من الجرائم.
م فقد نص على أن: " الملك هو رأس 1022م المعدل لسنة 2321أما المشرع األردني لسنة 

 .2"لة وهو مصون من كل تبعة ومسئوليةالدو 
ونص الدستور ، 3"" شخص الملك مقدس ال تنتهك حرمتهم على أن: 2332الدستور المغربي لسنة ونص 

األمير رأس الدولة، ذاته مصونة ال تمس، ويتولى سلطاته -م على أن: " أ 1021البحريني المعدل لسنة 
 .4"وزرائه ... بواسطة

 ".وذاته مصونة ال تمس الدولة،ئيس ألمير ر ا: "5م على أن2321ونص الدستور الكويتي لسنة 
الجمهورية غير مسئول عن  رئيس- 2: " 6م على أن2330ونص الدستور الصومالي المعدل لسنة 

األعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري 
 .منصوص عليه في الدستور ... "كما هو 

                                                           

 .222، 222جلة الكوفة، العدد الخامس، ص د. عمارة فتيحة، مسئولية رئيس الجمهورية، م 1
 م.1022م المعدل لسنة 2321( من الدستور األردني لسنة 20راجع: المادة ) 2
( منه على أن: " الملك أمير المؤمنين والممثل األسمى 23م. ونصت المادة )2332( من الدستور المغربي لسنة 12راجع: المادة ) 3

ولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الد
 المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ".

 م.1021( من الدستور البحريني المعدل لسنة 22راجع: المادة ) 4
 م.2321( من الدستور الكويتي لسنة 22راجع: المادة ) 5
 م.2330م المعدل لسنة 2373( من الدستور الصومالي لسنة 72راجع: المادة ) 6
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ة والقائد األعلى للقوات : " السلطان رئيس الدول1م على أن2332ماني لسنة دستور العونص ال
. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على ، وأمره مطاع، واحترامه واجبذاته مصونة ال تمس ،المسلحة

 رعايتها وحمايتها ".
وذاته مصونة  الدولة،: " األمير هو رئيس 2م على أن1002ونص الدستور القطري لسنة 

 ".احترامه واجب و 
" رئيس الجمهورية غير مسئول عن األعمال التي م على أن:1021دستور السوري لسنة ونص ال

يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب 
ح ثلث أعضاء اقترا بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية؛ وذلك بناًء على

 .3أمام المحكمة الدستورية العليا "المجلس على األقل وتجري محاكمته 
يمكن  السيادة، فال يجسد شخصه مسؤول؛ ألن غير الملك كان الفرنسي القديم النظام ظل وفي

 ائجهانت وتحمله ارتكابه جرائم فكرة فإن الوسم وبهذا للعدالة، ومنبعاً  مقدساً  وشخصاً  سيداً  إال رؤيته
 المشرع م تبنى٥٧٨١ الصادر عام دستورها خالل ومن الثالثة الجمهورية جاءت أن إلى مستبعدة؛
 .4العظمى الخيانة حالة في الجمهورية رئيس الفرنسي مسئولية الدستوري 

 الجمهورية رئيس عدم مسئولية هي العامة القاعدة أن على حافظ الدستور هذا أن والمالحظ
 العظمى. الخيانة واحدة وهي حالة في حصرها التي ةالمسئولي واالستثناء

 الجمهورية رئيس يكون  الرئاسية بالنص على أنه ال المسئولية تحريك ولقد حدد المشرع إجراءات
 .5"الشيوخ  طرف من إال محاكمته يمكن وال غرفة النواب، قبل من إال اتهام محل

                                                           

 م.2332( من الدستور العماني لسنة 22راجع: المادة ) 1
 م.1002( من الدستور القطري لسنة 10راجع: المادة ) 2
 م.1021( من الدستور السوري لسنة 227راجع: المادة ) 3

4 Art Galinea, Le président de la république n’est responsable que dans le cas de haute trahison. 

 الخيانة العظمى". حالة في إال مسؤول غير الجمهورية ( من ذلك الدستور على أن: " رئيس2/1نصت المادة )
5 Art 12, Le président de la république ne peut être mis en accusation que par la chambre des députés, 

et ne peut être jugé que par le sénat. 
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 الفقرة أن إال (،2/ ١٤المادة ) م في٥٩١٦ لسنة الرابعة الجمهورية دستور نص ذاته وباألسلوب
 الجمهورية رئيس يكون  أن يمكن فيها: " حيث جاء سابقتها عن مختلفة جاءت باإلجراءات والمتعلقة الثانية
 عليها المنصوص اإلجراءات وفق للعدالة العليا المحكمة إلى الوطنية ليحال الجمعية قبل من اتهام محل
 أدناه ". ١٨ المادة في

الثالثة كما  دستور الجمهورية في جاء ما يؤكد الرابعة الجمهورية دستور ن هذا بأنم ويستشف
 .1قرر والرابعة تؤكد والخامسة تعزز( الثالثة تCarcassonneيقول الفقيه )

 عن مسئول غير أن: " رئيس الجمهورية على ( منه٦٧المادة ) في نص م فقد ٥٩١٧ دستور وأما
 قبل من إال اتهام محل يكون  وال العظمى، حالة الخيانة في إال الوظيفة ممارسة أثناء المتخذة األعمال
 قبل من ويحاكم المكونين، لألعضاء المطلقة وباألغلبية والسري  االقتراع العام طريق عن المجلسين

 .2للعدالة المحكمة العليا
 الجنائية محكمةال أمام الجمهورية رئيس مساءلة م إمكانية٥٩٩٩لعام  الدستوري  التعديل أضاف وقد
 .3م٥٩٩٧ روما( للمحكمة الجنائية الدولية لعام (نظام في عليها حسب القواعد المنصوص الدولية
 أهم الجرائم الموجه لرؤساء الدولثانياا: 

 مفهوم الخيانة العظمى:- 2
 اتالعقوب أو اله االعتبارات المكونة وتختلط فيها مدلولها تحديد يصعب مطاطة فكرة العظمى الخيانة

 تاركاً  العظمى الخيانة لمدلول المشرع الدستوري الفلسطيني تجاهل يستوضح الذي األمر بشأنها؛ المطبقة
 القانوني. الفقه إلى ذلك

 التعسف وتشمل والقانون  السياسة بين الفاصل الحد عند تقف ويذهب البعض إلى اعتبارها جريمة
 .4للدولة االعلي والمصالح الدستور ومخالفة الوظيفة استخدام في

                                                           

1 G. Carcassonne, La III éme affirme, la IV éme confirme la Véme Corrobore.  

 م.1003م المعدل لسنة 2323( من الدستور الفرنسي لعام 1مكرر / 22راجع: المادة ) 2
Art53-2 : » la république peut reconnaître la juridiction de la cour pénal internationale dans les con-

ditions prévues par le traité signé. 

 م.2333م المعدل لسنة 2323( من الدستور الفرنسي لعام 23راجع: المادة ) 3
4 M. Duverger, la cinquième république, Paris, 1974, P.279. 

 .223ص  م، ٥٩٧١ العربي، القاهرة، الفكر األولى، دار الطبعة الدولة، لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي، حلمي عمر د. مشار إليه
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مصالح العليا ستور أو الإساءة استعمال الرئيس لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدوعرفها البعض بأنها: "
 .1للبالد "

وقد وقع خالف في الفقه حول طبيعة الخيانة العظمى هل هي جريمة جنائية أم سياسية؟ حيث رأى 
في  واستند الدستور، في فها بذلكوص عدم رغم جنائية جريمة العظمى الخيانة بأن بعض الفقه المصري 

 إلى: ذلك
 أو اإلعدام في تتمثل والتي العظمى الخيانة أعمال ما عمل ارتكاب عند جنائية عقوبة تحديد- ٥
 .2المؤقتة أو المؤبد الشاقة األشغال
م بشأن محاكمة ٥٩١٦ ( لسنة٤١٨رقم ) للقانون  اإليضاحية المذكرة في جاء ما إلى رجوعاً - ٤

 توقع على التي العقوبات بيان تناولت أنها نجد السادسة المادة بخصوص رية والوزراءرئيس الجمهو 
 وقد الجمهوري، للنظام الوالء أو عدم العظمى الخيانة أعمال من عمالً  ارتكابه حالة في الجمهورية رئيس
 العقوبات. قانون  العظمى ألحكام الخيانة أعمال تحديد المشرع ترك

 تعريف عدم الفرنسي في القانون  نهج يسلك لم المصري  القانون  أن إلى يالفقه الجانب هذا وخلص
 هو ما النحو على مكوناتها وحدد عليها صراحة نص بل لها، عقوبة وتحديد العظمى الخيانة جريمة
 .3الجريمة لهذه الجنائية الطبيعة من شك فال ثم ومن الجنائية، عقوبتها وحدد العقوبات قانون  في وارد

 سياسي، طابع ذات في القانون المصري جريمة العظمى الخيانة أن اآلخر فيرى  اهأما االتج
 رئيس بموجبها يتهم حالتين حددت الدستور ( من٧١إن المادة )-2هو تاٍل:  ما في ذلك وحججهم
 اختالف مدلول على دليل هذا الجنائية، وفي الجرائم والثانية العظمى الخيانة في األولى تتمثل الجمهورية

 الجنائية. الجريمة عن العظمى خيانةال
 إحالتها أن العظمى، كما للخيانة تعريف أي من الجمهورية رئيس لمحاكمة المنظم القانون  خلو- ٤

 العظمى. الخيانة فعل يعرف لم حد ذاته في القانون  هذا أن ذلك منه جدوى  ال العقوبات قانون  إلى

                                                           

1 M. Duverger, Institutions Politiques et droit constitutionnel, Paris, 1970, PP. 840-841. 

يعاقب رئـيس الجمهورية باإلعدام أو االشغال الشاقة المؤبدة أو  م على أنه: "2322( لسنة 127قانون رقم )( من 2نصت المادة ) 2
 المؤقتة إذا ارتكب عماًل من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الوالء للنظام الجمهوري ".

 .723ص  م،٥٩٩٨ سنة اإلسكندرية، المعارف، منشأة الدستوري، والقانون  السياسية النظم بسيوني، الغني د. عبد 3
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 من عضو بالنسبة ألي مدلولها عن جمهوريةال لرئيس بالنسبة العظمى الخيانة مدلول يختلف-٣
 .الوزراء أو وزير من يصدر الذي الخيانة العظمى فعل عن تختلف فهي الدولة، في الحكومة أعضاء

 طابع سياسي، ذات جريمة بل جنائية جريمة ليست العظمى الخيانة أن على ذلك كل ويدل
 القانون. محددة ليست

 العظمى الخيانة يكون جريمة الدولة لرئيس المنسوب السلوك كان إذا ما تقدير أن ذلك على ويترتب
 .1محاكمته ستتولى التي وللمحكمة الشعب مجلس في الصادر االتهام لقرار متروك ال أم

 لعدم المكونة السلوكيات أن يرى  حيث والسياسية الجنائية الصفة بين ثالث يجمع وهناك اتجاه
 ينطبق ما ، وهو2جريمة جنائية منها بطبيعتها؛ يجعل نائيةسلوكيات ج تعتبر الجمهوري  للنظام الوالء
 .العظمى للخيانة بالنسبة كذلك

 تتضمن الدولة أو أحد كبار المسئولين رئيس يرتكبها جنائية العظمى جريمة الخيانة إن :والحقيقة
 إهماالً  ريعتب سلوك كل وكذلك الحكم، نظام أو أو الداخلي الخارجي الدولة وأمنها سالمة يمس سلوك كل

 واستقاللها أو مخالفة أي نص دستوري. الدولة سيادة على الحفاظ في جسيماً 
 قتل المتظاهرين:- 1

القتل هو إزهاق روح إنسان بدون وجه حق. وال يعرف قانون العقوبات الفلسطيني والتشريعات 
هر ي جديد ظالمقارنة جريمة بهذا الوصف )قتل المتظاهرين(، ومن ثم فهو مصطلح سياسي أو إعالم

 م.1022بعد عام 
وعلى مستوى القانون الجنائي الدولي يعتبر القتل في مقدمة األفعال الخمسة التي تشكل جريمة 

 .3اإلبادة الجماعية وأبشعها

                                                           

 .720بسيوني، مصدر سابق، ص  نيالغ د. عبد 1
 .722بسيوني، مصدر سابق، ص  الغني ، مشار إليه د. عبد222الحديثة، ص  الدولة في المسئولية مع السلطة توازن  مدى ناصف، هللا عبد 2

3 See W. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Op. Cit .P. 33. 
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من تطبيق القواعد العامة في -في مجال القانون الجنائي المحلي -وعلى ضوء ذلك فال مناص 
 ام لرئيس الجمهورية أو غيره من المتهمين في حال وقوع جرائم قتلجرائم القتل المختلفة عند توجه االته

 .1للمتظاهرين، وكذلك الحال عند تقديمه للمحاكمة أمام القضاء المحلي
أما إذا كانت الجريمة المسندة إليه دولية فهنا يمكن توجه تهمة االبادة أو القتل العمد باعتبارها 

 .2من صور الجرائم ضد اإلنسانية
، 3الجرائم ضد اإلنسانية على عدوان صارخ على إنسان معين أو جماعات إنسانية معينةوتنطوي 

. وبالتالي فهي تمثل جرائم دولية؛ باعتبارها 4كما تمس الجوانب اإلنسانية العليا للمجتمع الدولي برمته
 .5تشكل انتهاكًا للقيم الجوهرية للحضارة بوجه عام
جماعة أم على بعضهم، وسواء أوقع على الرجال أم وسواء أوقع القتل على جميع أعضاء ال

النساء أم الكبار أم الصغار، فال عبرة بالجنس أو السن، فالجريمة تقع في كل الحاالت بهذه الوسيلة أو 
 .6تلك

ا ، ومن ثم فهي ال تقترف ضد العسكريين، وهو م7وهي ال ترتكب سوى ضد السكان المدنيين
 .درجت عليه معظم الصكوك الدولية

ن كان البعض يرى أن العسكريين يمكن أن يكونوا ضحايا جرائم حرب، ولكن إذا كان اقتراف  وا 
 ؟8تلك الجرائم يتم بشكل نظامي، فال يفهم لماذا ال تتحول تلك األفعال إلى جرائم ضد اإلنسانية

                                                           

 م )غير منشور(.1022/ 2/ 22ق، جلسة  31( لسنة 2222قم )نقض جنائي مصري ر  1
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.7راجع: المادة ) 2 
 .212م، ص 1002د. محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  3
 .223م، ص 1002تطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، د. السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية وال 4

5 Voir F. Desportes, F. Le Gunehec Le Nouveau Droit Pénal, Tome 1, Economica, Paris, 1994. P. 113. 

 .020م، ص 2332د. عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية، وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،  6
راجع في مفهوم السكان المدنيين في القانون الدولي اإلنساني، والقانون الجنائي الدولي بشكل مفصل: د. سوسن تمر خان بكة،  7

م، ص 1002الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 وما بعدها. 127

8 Voir W. Bourdon, E. Duverger La Cour Pénal International, Le Statut De Rome, Editions Du Seuil, 

Sans Date D’édition. P. 48.  
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وركن السياسة هو المحك في االختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من محلية إلى دولية. 
 من ثم فهو ركن جوهري وضروري.و 

وقد ورد ضمن عناصر الجريمة )الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين(، وهو ما يقصد به تكرار ارتكاب 
( من نظام )روما( ضد السكان المدنيين، ووفقاً لسياسة الدولة أو 7األعمال المشار إليها في الفقرة األولى من المادة )

 جوم.المنظمة الهادفة الرتكاب ذلك اله
: أن )سياسة ارتكاب ذلك الهجوم( تتطلب أن تقوم ، مما يعني1وذلك السلوك ال يقتضي تضمنه لهجوم عسكري 

 .2، أو تشجيع ذلك الهجوم ضد السكان المدنيينلة أو المنظمة بشكل فعال على دعمالدو 
ضد اإلنسانية  موينطوي مفهوم سياسية الدولة على تورط مستوى سياسي رفيع في الدولة في ارتكاب الجرائ

بشكل مباشر أو غير مباشر، وغالبًا ما ترتكب تبعًا لذلك الشكل من السياسة نظرًا ألن طبيعتها الخاصة، واتساع 
 .3نطاقها ومنهجيتها تتطلب استخدام مؤسسات الدولة ومقدراتها وكبار موظفيها الذين يعملون بموجب سلطاتهم الواسعة

نة ة أو مرسومة، ويمكن أن تستنتج من الطريقة التي تنفذ فيها األفعال المكو وال يشترط في السياسة أن تكون معد
 .4للجرائم ضد اإلنسانية، مع مالحظة أن نظام )روما( لم يشترط مشاركة المتهم في وضع تلك السياسة

يام قوالسياسة الموجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين قد تقوم في ظروف استثنائية على أساس اإلحجام عن ال
بفعل معين؛ بقصد تشجيع ارتكاب ذلك الهجوم، وال يمكن االستدالل على وجودها بصفة منفردة في غياب العمل 
الحكومي أو التنظيمي. وبالتالي يجب أن يستدل عليها بواسطة )التشجيع( أو )الدعم اإليجابي( مع مالحظة أن 

ؤدي ذلك لتأييد إلى حد ما، وفقط في الظروف االستثنائية يالفشل في منع الجرائم ال يخلق مرجعًا ذاتيًا للتشجيع أو ا
 .5الفشل في المنع إلى ما يعادل التشجيع أو الدعم اإليجابي

                                                           

1 See D. Robinson, Defining (Crimes Against Humanity) At The Rome Conference, American Journal 

Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P. 49. 

 .222م، ص 1002د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، منشورات نادي القضاة، القاهرة،  2
- D. Robinson, Op. Cit. P. 49.  

 ويسمح ذلك األمر في إطار المنازعات الداخلية بمالحقة جماعات مسلحة مسئولة عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. 
    Voir W. Bourdon, E. Duverger, Op. Cit. P. 48. - 

See M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity, Kluwer International Law, The Hague  3

Second Revised, Edition, 1999. PP. 246-248.   

نائية الدولية: تحدي الحصانة(، منشورات د. محمد علوان، الجرائم ضد اإلنسانية، ضمن مؤلف جماعي بعنوان )المحكمة الج 4
 .121م، ص 1001جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب األحمر، دمشق، 

د. محمود شريف بسيوني، المذكرة التفسيرية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث قدم للندوة العربية الدولية حول المحكمة  5
 .3م، ص 1000عمان، األردن، خالل الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر  الجنائية الدولية، التي عقدت في
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 المبحث الثاني
 المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة

 المطلب األول
 لدولة في القانون الجنائي الدوليالمسؤولية الجزائية لرئيس ا

م بناًء على نظام )روما( 1001ولية في )الهاي( التي تأسست عام إن إنشاء المحكمة الجنائية الد
وقد سبق أن سار على ذات المبدأ  الدول.؛ لهو مؤشر على نهاية مبدأ الحصانة المقررة لرؤساء 1م2333

 .3، و)رواندا(2النظامان األساسيان لمحكمتي: )يوغسالفيا السابقة(
عظيمًا في القانون الجنائي الدولي، حيث أجاز  فقد أقر نظام )روما( حكمًا هامًا يشكل تقدماً 

محاكمة كل شخص يتهم بارتكابه جريمة دولية بغض النظر عن الصفة الرسمية له، ولو كان ذلك 
الشخص ملكًا لمملكة أو رئيسًا لدولة أو عضوًا في حكومتها أو مجلسها التشريعي؛ ألن تلك الصفة ال 

 له.تعفيه من الجزاء وال تشكل سببًا مخففا 
وكانت تلك الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم الدولية، والتي كانت تحول دون تقديمهم 
للمساءلة الجزائية سببًا مباشرًا أدى إلى االنتقاص بشكل كبير من فاعلية القواعد الدولية المعنية بالوقاية 

لى تلك النقطة بالذات يمكن أن نعزو جانبًا كبيراً  فاق من األسباب التي أدت إلى إخ من تلك الجرائم، وا 
 .4النظام القانوني الدولي في التصدي للجرائم

                                                           

- M. Cherif Bassiouni, Explanatory Note On The ICC Statue, International Review Of Penal Law, 

Vol. 71, 2000, PP. 11-12. 
1 See B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, And Cooperation With State, In-

ternational Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999.P. 46. 

- M. Dixon & R. McCorquodale, Cases & Materials on International law, Third Edition, Blackstone 

Press limited, London, 2000. P. 608. 

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.13لمادة )راجع: ا 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.17راجع: المادة ) 3
مجلة  ؟د. محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي 4

 .32م، ص 1002الحقوق، جامعة الكويت، العدد األول، السنة السابعة والعشرون، مارس 
  - P. Akhavan, Beyond Impunity : Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities ? 

American Journal Of International Law, Vol. 95 No. 1, January, 2001, P. 30. 
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وهذا يعني: أن نظام )روما( ال يعترف بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض 
 .1األشخاص في القانون الدولي

رال )بونشيه( الجنكما في حالة -ويستوي أن تكون هذه الصفة مستمدة من كون المتهم رئيساً لدولة 
الرئيس التشيلي األسبق، والمتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. وكذلك ما نسب إلى )سلوبودان 

 ميلوسوفيتش( الرئيس اليوغسالفي السابق.
 المطلب الثاني

 سئولية الجزائية على رئيس الدولةإقامة الم
لطات األهلية اإلجرائية للستعتبر قواعد االختصاص الجزائي من النظام العام، فهي التي تحدد 

القضائية المختصة بنظر الخصومة الجزائية، وهي ليست كالقواعد المفسرة أو المكملة في القانون المدني 
بحيث يترك للخصوم حرية االتفاق على مخالفتها، بل هي من القواعد اآلمرة التي تحدد صالحية القضاء 

 الجزائي للسير في الخصومة:
 الفرع األول

 لدولة في القانون الجنائي المحليالمسئولية الجزائية على رئيس ا إقامة
يضع كل مشرع وطني قواعد إجرائية خاصة تطبق لدى مساءلة رئيس الدولة تتناسب مع المنهج 

يذ وذلك من حيث القبض عليه وتوقيفه وتفتيشه واستجوابه ومحاكمته وتنف عليه؛التشريعي الذي يسير 
 بإدانته:ا صدر قرار الحكم الصادر بحقه إذا م
 أوالا: القانون الفلسطيني
من  رًا في أي( من القانون األساسي أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغ27تقرر المادة )

 الحاالت اآلتية: 
 الوفاة.- أ

 االستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني؛ إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.-ب 

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.17راجع: المادة ) 1
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.64. 
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القانونية، وذلك بناًء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس فقد األهلية -ج 
 .1التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه

، 2يتولى النائب العام كافة إجراءات التحقيق مع رئيس السلطةوبموجب قانون مكافحة الفساد 
ود تفتيش وسماع أقوال الشهاالستجواب والمواجهة وال تشمل:، وهي ون غيره من أعضاء النيابة العامةد

 .اردة في القانون وغيرها من اإلجراءات الجزائية الو 
وهذا يعني أن ال حصانة إجرائية لرئيس السلطة الوطنية في مجال القبض والتفتيش وغيرها من 
ن كان المنطق القانوني يقتضي أن  اإلجراءات الجزائية سوى أن ُتتخذ بمعرفة النائب العام شخصيًا، وا 

هذا المنصب التنفيذي بحيث ال تصدر أية إجراءات تحقيقية إال بموجب قرار من مجلس القضاء  ُيحصن
 األعلى باستثناء حالة التلبس.

جراءات  وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وا 
ذا صدر حكم قطعي بإدانته يعفى من منصبه مع عدم  اإلخالل بالعقوبات األخرى المحاكمة أمامها. وا 

 .3وفقًا ألحكام القانون 
وطالما لم يصُدر قانون خاص بالمحكمة التي تتولى محاكمة رئيس السلطة واإلجراءات التي 
تتبع أمامها، فال مناص في هذه الحالة من إعمال القواعد العامة بحيث تتخذ اإلجراءات الجزائية العادية 

هي المتبعة في قانون اإلجراءات الجزائية باعتباره مواطن فلسطيني له ضده في حالة ارتكابه جريمة ما و 
 ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات.

 ثانياا: القانون المصري 
م إجراءات التحقيق والمحاكمة بشكل عام، فنصت 1022حدد المشرع الدستوري المصري لسنة 

 العظمى أو بالخيانة أو الدستور أحكام بانتهاك الجمهورية رئيس اتهام ( منه على أن يكون 223المادة )
                                                           

لدستورية ا وهذا النص غريب جدًا، فما هو الحل إذا قررت لجنة طبية أن الرئيس فاقد األهلية لجنون أصابه مثاًل؟ وقررت المحكمة 1
العليا أنه فاقد ألهليته القانونية التي تسمح له باالستمرار في رئاسة البالد، ولم يحصل هذا القرار على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس 

 التشريعي، فهل سيبقى رئيسًا للبالد رغم قرار اللجنة الطبية والمحكمة الدستورية ؟!!!
 م.1020م المعدل لسنة 1002( لسنة 2فساد الفلسطيني رقم )( من قانون مكافحة ال21/1راجع: المادة ) 2
( من قانون مكافحة الفساد 21/1م. والمادة )1002( لسنة 2( من قانون الكسب غير المشروع رقم )1/  21راجع: المادة ) 3

 م.1020م المعدل لسنة 1002( لسنة 2الفلسطيني رقم )
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 قرار يصدر وال على األقل، النواب مجلس أعضاء أغلبية من موقع طلب على بناءً  أخرى، جناية أية
ذا  .العام النائب معه تحقيق يجريه وبعد ،المجلس أعضاء ثلثي بأغلبية إال االتهام  يحل مانع به كان وا 
 .مساعديه أحد محله

 يحول مؤقتاً  ذلك مانعاً  ويعتبر عمله، عن الجمهورية رئيس القرار ُيَوقَّف هذا رصدو  وبمجرد
 الدعوى. في حكم صدور حتى الختصاصاته مباشرته دون 

 وعضوية األعلى، مجلس القضاء رئيس يرأسها خاصة محكمة أمام الجمهورية رئيس ويحاكم
 بمحاكم رئيسين وأقدم الدولة، مجلس يسلرئ وأقدم نائب العليا، الدستورية المحكمة لرئيس نائب أقدم

ذا العام، النائب االدعاء أمامها ويتولى االستئناف، األقدمية،  في يليه من محله حل مانع؛ بأحدهم قام وا 
 للطعن. قابلة غير نهائية المحكمة وأحكام

ذا والمحاكمة، التحقيق إجراءات القانون  وينظم  منصبه، أُعفي من رئيس الجمهورية؛ بإدانة ُحكم وا 
األخرى. وحتى هذه اللحظة لم يصدر قانون يحدد إجراءات التحقيق والمحاكمة  بالعقوبات اإلخالل عدم مع

التي تباشر مع رئيس الجمهورية، ومن ثم فال مناص من تطبيق القواعد العامة المقررة في القوانين 
 اإلجرائية حتى صدور هذا التشريع.

 ثالثاا: القانون اليمني
بخرق الدستور  " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو:1اليمني على أن نص الدستور

وال يصدر  النـواب،مجلـس  أو بأي عمل يمس استقالل وسيادة البالد بناًء على طلـب من نصـف أعضاء
 قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضائـه.

جهًا إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر إجراءات محاكمتـه، فإذا كان االتهام مو  ويبين القانون 
 رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة. هيئة

 يصدر القانون المشار إليه خالل دور االنعقاد العـادي األول لمجلس النواب التالي ويجب أن
ذا حكم باإلدانة على أي منهما أعفي من  عـدم اإلخـالل  منصبه بحكم الدستور معلسريان هذا الدستور، وا 

 ".المذكـورة في هـذه الـمـادة بالعقوبات األخرى، وفي جميع الحاالت ال تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم

                                                           

 م.2210( من الدستور اليمني لسنة 213راجع: المادة ) 1
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والوزراء  ورئيس الوزراء رئيس الجمهورية ونائب الرئيس محـاكمة-" ... ه :1ونص على أن
 ".ونوابهم وفقًا للقانون 

 المساس أو كفر أنه على مجمع بعمل القيام 2العظمى بأنها مني الخيانةوقد عرف المشرع الي
 بأي القيام أو اليمنية ومبادئ الثورة الجمهوري  النظام تغيير أو منه جزء عن التنازل أو بوحدة الوطن

 .لليمن معادية أو أجنبية قوى  األسرار لصالح إفشاء أو التجسس أعمال من عمل
 إتباع تعديله دون  أو تعليقه أو الدستور نصوص من نص الفةمخ :الدستور بأنه خرق  وعرف

 فيه. المحددة اإلجراءات
 أو سيطرته الغير تدخل إلى يؤدي عمل أي :الوطن بأنه استقالل بسيادة المساس في حين عرف

 .الداخلي نظامه أو ثرواته أو منه جزء وعلى اليمن على
الخيانة رئيس الجمهورية أو نائبه ب اتهامكون وقد نص القانون اليمني على تلك اإلجراءات بحيث ي

على طلب يقدم من نصف  العظمى أو خرق الدستور أو بأي عمل يمس استقالل وسيادة البالد بناءً 
أعضاء مجلس النواب، وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعًا بأدلة تؤيد االتهام، ويعتبر قرار االتهام إحالة 

 .3عضاء المجلسإلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي أ 
وفور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند 
طلب خمسة أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض 

 .4الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة
مكونه من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوي ويتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة 

التخصصات أو الخبرات عن طريق االقتراع السري المباشر باإلضافة إلى لجنة الشئون الدستورية 

                                                           

 م.1022/ه( من الدستور اليمني لسنة 222راجع: المادة ) 1
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )1راجع: المادة ) 2
 م.2332( لسنة 2ليا في الدولة رقم )( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية الع2راجع: المادة ) 3
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )2راجع: المادة ) 4
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والقانونية؛ وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب االتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خالل 
 .1أسبوع من تاريخ إحالة طلب االتهام

ويتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع االتهام، فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه 
 .2طلب االتهام أعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة

ذا قدم طلب االتهام في فترة إجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خالل أسبوع  وا 
 .3من تقديم طلب االتهام

غ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن ويبل
ذا كان المتهم  طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خالل أسبوع من تاريخ تسليمه البالغ، وا 

وفي  مختصة،خارج الوطن يتم إبالغه بقرار االتهام أو اإلحالة للتحقيق أو المحاكمة بواسطة الجهة ال
 .4هذه الحالة عليه المثول للتحقيق أو المحاكمة خالل أسبوعين من تاريخ تسليمه البالغ

ذا صدر قرار االتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو  وا 
ين يومًا، تأي عمل رسمي آخر منوط به حتى يبت في أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة ال تتجاوز س

ذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية  فإذا صدر الحكم باإلدانة انتخب خلفًا له طبقًا ألحكام الدستور، وا 
 .5يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده

وتصدر المحكمة المختصة أحكامها في أغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن 
ريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه أو من ينوب عنه في فيه بأي ط

األحكام الصادرة باإلدانة، ويراعى في مدة تقديم طلب االلتماس ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية على 

                                                           

 م.2332نة ( لس2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )7راجع: المادة ) 1
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )3راجع: المادة ) 2

 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )3راجع: المادة ) 3
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )22) راجع: المادة 4
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )21راجع: المادة ) 5
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 ةأن يتضمن االلتماس األسباب أو األدلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب إلى المحكم
 .1المختصة، فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد

ويقوم بوظيفة االتهام أمام المحكمة ثالثة من أعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات 
الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس باالقتراع السري المباشر باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، 

بة العامة ال يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك بناًء على طلب ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيا
وتكون جلسات المحكمة عالنيًة، وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة  ،2المجلس

 .3ذلك
 رابعاا: القانون الفرنسي

 نصت رية حيثالجمهو  رئيس إلى االتهام مهمة توجيه التشريعية للسلطة الفرنسي الدستور أوكل
 اقتراح بتقديم إال الجمهورية لرئيس االتهام توجيه يمكن ال أنه م على٥٩١٧ دستور عام ( من٦٧المادة )

 الشيوخ(. ومجلس الوطنية من المجلسين )الجمعية
خاصة؛  بإجراءات المشرع الدستوري  أحاطه قد االتهام توجيه أن المادة هذه قراءة من ويستشف

 االتهام. سلطة توجيه استخدام في البرلمان تعسف لعدم ضماناً  وذلك
 محدد معين وبتوافر نصاب معاً  الغرفتين قبل من االقتراح يكون  أن الفرنسي الدستور فقد اشترط

 تكلف بدراسة والتي تحقيق لجنة تتشكل الجمهورية رئيس اتهام اقتراح تقديم وبمجرد ،المطلقة باألغلبية
 النقض. من محكمة قضاة (2من ) اللجنة هذه كلوتتش فيه، والتحقيق االقتراح موضوع

 لها اللجنة هذه الملف، ولإلشارة فإن دراسة بعد الموضوع، حول تقرير بإعداد اللجنة هذه وتقوم
 العليا المحكمة إلى الملف إحالة عدم أو بإحالة-الذي أجرته  التحقيق حسب وذلك – التقرير حق وحدها
 المكلفة بالمحاكمة. للعدالة

                                                           

 م.2332( لسنة 2اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ) ( من قانون إجراءات10راجع: المادة ) 1
 م.2332( لسنة 2( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )12راجع: المادة ) 2
 م.2332( لسنة 2ظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم )( من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي و 11راجع: المادة ) 3
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 المرحلة هذه للعدالة تنتهي المحكمة العليا إلى الملف إحالة التحقيق لجنة قررت ما لةحا وفي
 .1اللجنة عليه أسفرتا ما لمناقشة البرلمان إلى الرجوع دون 

 خول فقد العظمى مدلول الخيانة يبين لم أنه وبما الدستوري، المشرع نجد للعقوبة وبالنسبة
 للمحكمة فإن ذلك على أم ال، وترتيباً  خيانة عظمى يمثل أنه لىع المقترف السلوك سلطة تكييف للمحكمة
 أكان سواء المدان الرئيس على جزاءات أية يمكنها توقيع حيث الجزاء الجنائي تحديد سلطة كذلك

 ال؟ العقوبات أم قانون  في عليها منصوص
 طرق  من طريق بأي فيها للطعن قابلة غير قطعية المحكمة قرارات فإن الحكم طبيعة وعن

 العادية. أو غير العادية الطعن
 خامساا: القانون األمريكي

نص الدستور األمريكي على خضوع الرئيس لقواعد المسئولية الجزائية التي تسري على جميع 
الموظفين المدنيين في الحكومة الفدرالية حيث نص على أنه: " ... ويعزل الرئيس أو نائب الرئيس وجميع 

دة المدنيين من مناصبهم عند اتهامهم وادانتهم بعدم الوالء أو الخيانة أو الرشوة أو موظفي الواليات المتح
 .2سواها من الجنايات والجنح الخطرة

وأناط الدستور األمريكي بمجلس النواب مهمة توجيه االتهام للرئيس ألنهم الممثلون المباشرون للشعب 
 .ر قرار المجلس باألغلبية البسيطةويصد ؛ وذلك بناء على طلب لجنته القضائية3ومسئولون أمامه

وتكون محاكمته أمام مجلس الشيوخ ويرأس الجلسة رئيس المحكمة العليا ويصدر قرار االدانة 
إن عدد  –2- التالية:مة العليا لألسباب ، ولم ينطها الدستور بالمحك4بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين

 .ر عليهميا قليل بحيث يمكن التأثيقضاة المحكمة العل
 إن دعوى االتهام الجنائي ال تشبه الدعاوى العادية التي تخضع للقانون العادي. – 1

                                                           

 م.2323( لسنة 2/23( من األمر رقم )12، 23راجع: المادتين ) 1
 م.2331م المعدل لسنة 2732( من الدستور األمريكي لسنة 1/2راجع: المادة ) 2

3  John R. Labovitz Presidential Impeachment Presidential U S A. 1979, P. 22.  

 م.2331م المعدل لسنة 2732( من الدستور األمريكي لسنة 2/2راجع: المادة ) 4
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إن مجلس الشيوخ هو الجهة الوحيدة القادرة على محاكمة الرئيس والحكم عليه بعيدًا عن  – 2
 التأثيرات الحزبية التي قد تلعب دورًا كبيرًا في مجلس النواب.

محاكمته وهي ذات طبيعة سياسية وليست قضائية والعقوبة التي  وهذه الجهة هي التي ستتولى
وبعد بذلك يتم إحالة المدان إلى المحاكم  ،1يمكن أن تفرضها هي العزل، وهي عقوبة ذات طبيعة سياسية

صدار الحكم عليه طبقا للقانون   .2العادية وا 
 الفرع الثاني

 نائي الدوليإقامة المسئولية الجزائية لرئيس الدولة في القانون الج
جاءت )المحكمة الجنائية الدولية( لتبلور الجهود الدولية المضنية إلقرار نظام دولي يحظى 
بالقبول لدى الجماعة الدولية؛ بهدف التغلب على عقبات مالحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الكيان البشري 

في لك الحاجز المنيع الذي يختوتهدد سالمته ومجازاتهم. وعلى هذا النحو لم تصبح سيادة الدولة هي ذ
وراءه الحكام الطغاة، ويستتر خلفه كبار المجرمين الدوليين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العامة 

 لدولهم:
 تكاملي للمحكمة الجنائية الدوليةأوالا: االختصاص ال

ن كان قد أشار إليه في الديباجة، والم ( 2دة )الم يوضح نظام )روما( المقصود بمبدأ التكامل، وا 
منه، حيث أوضحت الديباجة أن الدول األطراف فيه تؤكد أن تلك المحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية 
المحلية في الحاالت التي قد ال تكون فيها إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة، أو متى كانت تلك اإلجراءات 

 باجة، ويترتب على ما سلف ما هو تاٍل:( متفقًا مع ما ورد بالدي2غير ذات جدوى. وجاء نص المادة )
المحكمة الجنائية الدولية لها صفة الدوام، وهو ما يميزها عن المحاكم السابقة التي أنشئت - 2

 .3لمحاكمة المجرمين الدوليين كما في محاكمات: )نورمبرج، وطوكيو، ويوغسالفيا السابقة، ورواندا(

                                                           

 .212م، ص 2332د. عبد هللا ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسئولية في الدولة الحديثة، القاهرة،  1
 م.2331م المعدل لسنة 2732( من الدستور األمريكي لسنة 2/2راجع: المادة ) 2

3  See Ph. Curtin, Genocide In East Timor ? Calling For An International Criminal Tribunal For East 

Timor In Light Of Akayesu, The Pennsylvania State University's, Penn State The Dickinson School 

Of Law, Vol. 19, Number 1, 2000, PP.191- 192.  
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كمة الجنائية الدولية ليشمل الدول األعضاء أن ذلك المبدأ يعني: امتداد اختصاص المح- 1
، ويرجع 1فيها، ويتم ممارسة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء المحلي للدول األعضاء

مة وهو ما يجعلها تخضع لألحكام العا األطراف،السبب إلى أنها أنشئت بموجب معاهدة دولية وقع عليها 
 .2م2323لعام للمعاهدات الواردة في اتفاقية )فينا( 

أن ذلك المبدأ ال يعني على اإلطالق أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل سلطة قضائية أعلى - 2
 .3من السلطات القضائية الجنائية المحلية

محاكمة رئيس الدولة أمام القضاء المحلي دائمًا يكون له األولوية على اختصاص  أن- 2
 .4المحكمة الجنائية الدولية

 الدولة للمحكمة الجنائية الدوليةهة المختصة بإحالة رئيس ثانياا: الج
يتم دعوة المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة اختصاصها بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصها 

أو بطلب يحيله مجلس األمن الدولي  للمحكمة،عن طريق شكوى تقدمها دولة طرف في النظام األساسي 
ي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل أو بقيام المدع المحكمة،إلى 

 - تاٍل:وذلك على نحو ما هو  بالبحث،وهذا ما سنتناوله  المحكمة،في اختصاص 
 
 

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.27، 2: )راجع المادتين 1
 (.222وانظر: المحكمة الجنائية الدولية، دليل للتصديق على نظام روما األساسي وتطبيقه، مصدر سابق، ص )ح،     

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.67. 

بسيوني، المذكرة التفسيرية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث قدم للندوة العربية الدولية حول المحكمة د. محمود شريف  2
                    .2م، ص 1000الجنائية الدولية، التي عقدت في عمان، األردن، خالل الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر 

- D. scheffer, The United States & The International Criminal Court, American Journal Of Interna-

tional Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P.18. 
3 See M. Arsanjani, The Rome Statute Of The International Criminal Court, American Journal Of 

International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P. 24. 

د. عبد العظيم وزير، المالمح األساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العربي،  4
 .  7م، ص 2333وزارة العدل بالقاهرة، خالل الفترة ما بين الرابع عشر حتى السادس عشر من نوفمبر 

- M. Arsanjani, Op. Cit. P. 28. 
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 األطــراف: الـدول- 1
لقد حسم المشرع الدولي هذا األمر بحيث أجاز لكل دولة طرف أن تستفيد من تلك المحكمة بأن 

. غير أنه يشترط 1وتظهر الدالئل والشواهد على أنها ارتكبت رفعها،بالدعاوى التي ترغب في تتقدم لها 
. 2أداء عملها الساميحتى ال تفشل في  المحكمة؛أال تتعسف الدول في تضخيم حجم القضايا أمام 

، جريمة ، أية حالة يبدو فيها أن3أن تحيل إلى المدعي العام خطياً  وبالتالي فهو يجيز ألية دولة طرف
وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق  ارتكبت،أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد 

 الجرائم،ه أو أكثر بارتكاب هذ معين،بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص  الحالة؛في 
ا هو في متناول الدولة على أن تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بم

 .4المحيلة من مستندات مؤيدة لذلك
 األمــن: مجلـس- 2

ة الرتكابه ئيس دوليجيز النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمجلس أن يحيل شكوى ضد ر 
. ولقد حاول المشرع الدولي أن يجعل للمحكمة الجنائية الدولية ذاتية مستقلة ال تتبع أية جريمة دولية

ن كانت هذه االستقاللية ال تمنع مجلس األمن من إحالة حالة لها، متصرفًا في ذل5ظمة دوليةمن  ك، وا 
 ، أو أكثر مما يدخل في اختصاصالة تمثل جريمة، ويرى أن تلك الحبموجب الفصل السابع من الميثاق

 .6المحكمة

                                                           

1  Voir M. Politi, Defining Crimes Against Humanity In The Rome Statute Of The International Cri-

minal Court, Fordham International Law Journal, Vol. 22, No. 2, December. 1998, P. 839.  

 .32هضة المصرية، القاهرة، غير موضح سنة النشر، ص د. عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي الدولي، مكتبة الن 2
- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 68. 

 / أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 22راجع: المادة ) 3
 للمحكمة الجنائية الدولية. ( من النظام األساسي22راجع: المادة ) 4
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2/  2راجع: المادة ) 5
 / ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 22راجع: المادة ) 6

- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 

68.  M. Politi, Op. Cit. P. 839. 

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.65. 
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التقيد بالشروط الواردة ، فإن األخيرة ال تحتاج إلى 1وعند إحالة مجلس األمن رئيس دولة للمحكمة
، وهي: ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو ( من النظام األساسي1/  21مادة )في ال

 .ة تهديدًا للسلم واألمن الدوليين، ولكن يجب أن تتضمن تلك الحاللةعلى إقليم تلك الدو 
 تلقائياً -نه سوف تؤدياإلحالة الصادرة م وتبدو خطورة تلك السلطة الممنوحة للمجلس في كون 

وبالتالي سلب القضاء المحلي اختصاصه األصيل  التكميلي،تعطيل العمل بمبدأ االختصاص  إلى-
فإن اإلحالة الصادرة من مجلس األمن  جهة أخرى،هذا من جهة، ومن  الجريمة المرتكبة.للنظر في 

 .2وغير األطراف في النظام األساسي األطراف،تسري على جميع الدول 
 العــام: المدعـي- 3

أجاز المشرع الدولي للمدعي العام أن يباشر التحقيقات مع رئيس أي دولة من تلقاء نفسه على 
 .3أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

. 4وبذلك فقد نجحت الدول المتوافقة على الحصول في النهاية على محكمة قوية ومستقلة تقريباً 
ي حالة تلقي المعلومات أو شهادات شفهية أو إفادات خطية أن يحافظ على سرية تلك ويجب عليه ف
 .5األخرى بحكم واجباته أو يتخذ التدابير الالزمة والشهادات،المعلومات 

                                                           

أغفل نظام روما تفسير مصطلح )الحالة(، ويبدوا أن واضعيه أرادوا بذلك اإلشارة إلى حادث، أو واقعة ذات جسامة، وليس مجرد حدث بسيط،  1
 ة إلى السياق العام الذي قد ترتكب فيه جرائم فردية.أو اإلشار 

- See L. Sadat, The ICC And The Transformation Of The International Law, Transnational Publishers, INC 

2002 P. 147. 

ول مقدمة إلى ندوة جامعة الدول العربية حعادل ماجد، المشكالت المتعلقة بمبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل  2
 وما بعدها.  12م، ص 1001آثار التصديق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، في الثالث والرابع من فبراير 

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/  22راجع: المادة ) 3
- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 69. 
4  Voir F. Lattanzi, Compétence De La Cour Pénale International Et Consentement Des Etats, Revue Général 

De Droit International Public, Vol. 103, 1999. P. 437 

- M. Politi، Le Statut De Rome De La Cour Pénale International، Le Point De Vue D’un Négociateur، Revue 

Général De Droit International Public، Vol. 103، Issue 4, 1999 P. 838.  

 لية.( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدو 22راجع: القاعدة رقم ) 5
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ويجوز له مباشرة التحقيق مع رئيس الدولة في ارتكاب الجرائم التي يحددها النظام بعد الحصول 
 ،1والحصول على موافقتها بأغلبية األصوات المادية،مدعمًا بالمستندات  ية؛التمهيدعلى موافقة الدائرة 

ولعل تلك الموافقة تقررت لتحاشي أن يصبح المدعي العام في محكمة المستقبل الرجل األقوى سلطانًا 
 .2في العالم

وعندما يعتزم المدعي العام الحصول على اإلذن بالشروع في إجراء التحقيق مع رئيس دولة، 
 عليه اتباع اإلجراءات التالية: يجب ف

يبلغ بذلك المجني عليهم الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة المجني عليهم والشهود أو ممثليهم  أن- 2
ليهم عما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة المجني  القانونيين؛

 .والشهود أو رفاهيتهم للخطر
 كتابة.عي العام أن يقدم طلب اإلذن على المد يجب- 1
بعد توفير المعلومات أن يقدم المجني عليهم بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في  يجوز- 2

 االدعاء.خالل المهلة المحددة في نظام 
للدائرة التمهيدية عند البت في اإلجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية  يجوز- 2

ويجوز لها عقد جلسة إذا  بيانات،عام أو من أي شخص من المجني عليهم يكون قد قدم من المدعي ال
 مناسبًا.رأت ذلك 
ص ما إذا ؛ بخصو مشفوعًا باألسباب التي دعت إليه الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها تقوم- 2

نظام األساسي ( من ال2/  22كانت ستأذن بالشروع في إجراء التحقيق مع رئيس الدولة طبقًا للمادة )
، وتبلغ الدائرة التمهيدية المجني عليهم الذين قدموا البيانات طلب المدعي العام كاًل أو بعضاً  بخصوص

 .3بالقرار المتخذ
 
 
 
 

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.22/ ج( و ) 22راجع: المادتين ) 1
2  Voir F. Lattanzi, Op. Cit. P. 439.  

 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.20راجع: القاعدة ) 3
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 الخاتمة والتوصيات
بوصفه  خاصة وأن القضاء والمشروعية،تتولى السلطة القضائية في الدول المتقدمة حماية الحرية 

اإلجراءات الجزائية لكي يضمن حسن التوازن بين فاعلية العدالة الجزائية والحرية حارسًا طبيعيًا يباشر 

وما يتصل بها من حقوق اإلنسان وضمانات تكفل محاكمة المتهم ولو كان رئيس الدولة  الشخصية،

وتكفل من جهة أخرى حصول الضحية على حقوقه التي أهدرها السلوك اإلجرامي  جهة،محاكمة عادلة من 

 لقانونية:امتى ثبتت مسئوليته الجزائية بحكم قضائي باٍت روعيت فيه الضمانات  لألول؛ب المنسو 

 نتائج الدراسة أوالا:
إن محاكمة الفاسدين والمفسدين من الحكام وأركان حكمهم واجب وضرورة ملحة لقيام الحكم 

وعية عنهم ة الموضهذه المحاكمات يجب أن تخضع لتشريعات حديثة تكفل ابتداًء رفع الحصان، الرشيد
وبعد  لجنائية.اوتخفيف الحصانة اإلجرائية بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة استقرار الحكم والعدالة 
 اٍل:تأن انتهينا من هذه الدراسة بهذا الشكل توصلنا إلى العديد من النتائج والتي تمثلت فيما هو 

ا حدث ورة قانونية لم تكن لتحصل لوال مأحدثت الثورات الشعبية العربية في القرن الحالي ث – 2
من وقائع وأحداث لم يكن العقل العربي يتوقعها وأهمها هو إمكانية محاكمة رؤساء الدول وحكامها سواء 

 الحكم.أكانوا على رأس عملهم أم خارج 
ه بألنها ال تعدو أن تكون سلوكًا بشريًا إراديًا يعتد  إنسان؛يتصور أن يرتكب الجريمة إال  ال- 1
وال ينال أذى الجزاء الجنائي إال من تقررت بحكم قضائي بات مسئوليته عن الجريمة التي  التشريع،
 احبها.صفكلما زادت السلطة زادت مسئولية  الُسلطة،ومن الُمسل م به أن المسئولية علي قدر  وقعت.

لذا ال و  يها؛فالمسئولية الجزائية شخصية ال يتحملها إال من اقترف الجريمة أو شارك  إن- 2
ألن العدالة القضائية تأبى أن يتحمل مسئوليتها من هو غريب  غيره؛يسأل الشخص عن جريمة ارتكبها 

 الغير.ألن التشريع الجزائي ال يعرف المسئولية الجزائية عن سلوك  تمامًا؛عنها 
ه ضالحصانة هي امتياز يقرره الشارع يؤدي إلى إعفاء صاحبها من عبء أو تكليف يفر  إن- 2

القانون على جميع األشخاص الذين يوجدون في الدولة أو يعطيه ميزة عدم الخضوع ألحكام سلطة عامة 
ال كانت مساءلته   باطلة.في الدولة إال بإجراءات مخصوصة وا 
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والحكمة من هذه الحصانة الدستورية )الرئاسية( هي رغبة المشرع في أن يحفظ للرؤساء استقاللهم 
فهي ضمانة لهم حتى يطمئنوا إلى أن أداءهم لواجباتهم الوظيفية لن يتسبب في  بأعمالهم،في قيامهم 

 إال أن ذلك ال يعني عدم خوف،فيؤدون هذه الواجبات دون أي  قبلهم،اتخاذ إجراءات جزائية تعسفية 
األمر يخضع  بل إن الجزائي،مساءلتهم عن سلوكيات اقترفوها تشكل في حد ذاتها جرائم تخضع للقانون 

 بهم.اءات وقواعد خاصة إلجر 
قتل ) الوصفبهذا  يعرف قانون العقوبات الفلسطيني والتشريعات المقارنة جريمة ال- 2

 م.1022المتظاهرين( ومن ثم فهو مصطلح سياسي أو إعالمي جديد ظهر بعد عام 
 الدولي،ي لجنائنظام )روما( للمحكمة الجنائية الدولية حكماً هاماً يشكل تقدماً عظيماً في القانون ا أقر- 2

ولو كان  ،لهحيث أجاز محاكمة كل شخص يتهم بارتكابه جريمة دولية بغض النظر عن الصفة الرسمية 
لك الصفة ألن ت التشريعي؛ذلك الشخص ملكًا لمملكة أو رئيسًا لدولة أو عضوًا في حكومتها أو مجلسها 

 له.ال تعفيه من الجزاء وال تشكل سببًا مخففا 
 لدراسةثانياا: توصيات ا

ال شك أن قيام الحكومات العربية الجديدة بواجباتها بصفة عامة واألمنية واالجتماعية بصفة 
خاصة تستوجب منها إعادة النظر في سياستها في مالحقة الفاسدين والمفسدين من الحكام وأركان نظمهم 

ة لعربية من كافعلى نحو يتالءم مع مقتضيات العصر من خالل إحداث ثورة شاملة في نمط الحياة ا
الة مع وذلك بالعودة لألص ....النواحي وخاصة التعليمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية 

 وقيمنا.تحديثها بما يناسب متطلبات الحياة وال يخالف ديننا 
ونحن هنا ندق ناقوس الخطر بضرورة المبادرة إلى وضع الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق 

إعمااًل  (،واحد التحرير في آن اإلصالح، التعليم،بحيث يكون شعارنا ) العربية،التغيير في نمط الحياة  هذا
َذا َأَراَد َّللاَُّ ِبَقْوٍم ُسوًءا فَ  تعالى:لقوله  َلُهْم  اَل َمَردَّ َلُه َوَما" ِإنَّ َّللاََّ اَل ُيَغيِ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم َواِ 

 .1"ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوالٍ 
 
 

                                                           

 ( من سورة الرعد.22اآلية رقم ) 1
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 تاٍل:وعلى ضوء ما تقدم فإننا نوصي بما هو 
األمر يقتضي إحداث ثورة تشريعية عربية تكفل وضع تشريعات واضحة تكفل محاكمة  إن- 2

ق تشريعات توضع موضع التطبي للبالد،حتى ولو كان رئيسًا  شأنه؛أي مسئول في الدولة مهما عال 
لفة الرئيس ألحكام قانون العقوبات متى كانت األدلة ثابتة وكافية إلدانته بالتهم المنسوبة العملي عند مخا

 .لة العدالة في ربوع الوطن العربيإليه حتى نضمن قيام دو 
نشر الوعي القانوني على المستوى الشعبي عبر وسائل اإلعالم والمؤتمرات وورشات العمل  – 1

 والضحايا.اكمة الجنائية وحقوق وضمانات المتهمين وخاصة بيان إجراءات التحقيق والمح
ي حتى ال يتجذر المسئول ف مؤقتة؛القضاء  ومنها:كافة الوظائف السلطوية والسيادية  جعل- 2

ذلك حتى وك الموت،ما دام أنه قائم في وظيفته حتى التقاعد أو  رقيب؛موقعه ويترعرع دون حسيب أو 
 العامة.شارك في الحكم والوظائف تتاح للكفاءات الشابة بصفة خاصة أن ت

االعتبارات  فيها وتختلط مدلولها تحديد يصعب مطاطة فكرة العظمى إن جريمة الخيانة – 2
 الخيانة لمدلول المشرع الدستوري  تجاهل يستوضح الذي األمر بشأنها؛ المطبقة العقوبات أو لها المكونة
 التشريعي.دخل عاجل من المشرع لحل هذا الخلل مما يتطلب ت القانوني؛ الفقه إلى ذلك تاركاً  العظمى

 اللهم أجعل نيتنا وقولنا وعملنا باسمك األعظم ولوجهك الكريم
َسُيْؤِتيِه فَ  " َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه َّللاََّ  وليس هناك أفضل من اختتام دراستنا هذه إال بقوله 

 .1"َأْجًرا َعِظيًما
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 من سورة الفتح. (20اآلية ) 1
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