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ُّ
ٍ
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ب

إهداء

يقصر بحقي يوماً ،وكان لي مشجعاً وداعماً في مسيرتي التعليمية ،والذي يتباهي
إلى الذي لم ِّ
باسمي بين الناس وأعتز أنا بحمل اسمه  ،أبي الحبيب  ،والى التي تركت بالدها منذ عشرات السنين
وتحملت م اررة الغربة ألجلنا  ،أمي الغالية  ،والى إخوتي أحبتي :ناصر ،ونور.

والى الذي أهداني كتاباً للرافعي وهو يقول" :أؤمن بأن يوماً ما ستكون ما تريد أن تكون".

إلى أساتذتي جميعاً ولكل من علمني منهم حرفاً  ..وأخص بالذكر الدكتورين الفاضلين /عبد
الرحمن أبو النصر و ساهر الوليد اللذين منحاني الثقة بتعييني معيداً في كلية الحقوق بجامعة
األزهر.

أهدي هذا الجهد المتواضع سائلً اهلل – عز وجل – أن ينفعنا به والوطن.

ج

شكر وتقدير
ٌ

ال يسعني ّإال أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير ألستاذي الفاضل الدكتور /عبد الرحمن
أبو النصر – أستاذ القانون الدولي العام والقاضي بالمحكمة الدستورية العليا –؛ على تفضله بقبول
اإلشراف على هذه الرسالة ،فكان لنصائحه وارشاداته واقتراحاته األثر البالغ في إثرائها وظهورها
بالشكل الذي هي عليه اآلن ،فله مني كل الحب والتقدير ،آمالً من اهلل  -بعز وجل – أن ينفع به
الوطن وأبناءه ...

النحال؛ لقبولهما
كما أتقدم بجزيل شكري وامتناني للدكتورين /ساهر إبراهيم الوليد و محمد ّ
مناقشة رسالتي ،والشكر موصو ٌل إلى أخي فرحان ِ
صدِّيقي من دولة الهند؛ على إمدادي ببعض
المراجع اإلنجليزية التي ُّ
أفدت منها إفادة عظيمة ،والى كل من وقف بجانبي خالص المحبة والتقدير.

د

ملخص الرسالة

يتمتع رئيس الدولة وفقاً لما استقر عليه العرف الدولي بحصانة أمام القضاء ممثلة بنوعين
اثنين ،أحدهما :هو الحصانة الشخصية (المطلقة) والتي يتمتع بها الرئيس القائم على الحكم في بالده،
واألخرى هي الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الرئيس بعد زوال منصبه ،وتمتد لتغطي األعمال
الرسمية التي قام بها باسم دولته.
وقد جرى العرف الدولي على اعتبار االنتهاك الجسيم لقواعد حقوق اإلنسان من األمور التي
ال يمكن االلتفات معها إلى مسألة الحصانة الوظيفية لرئيس الدولة ،وعليه فإن المحاكم الجنائية
أن عرفاً لم ينشأ بخصوص
تستطيع ممارسة اختصاصها عليه دون االعتداد بحصانته الوظيفية ،بيد ّ
زوال الحصانة الشخصية لرئيس الدولة في ذات الظرف!.
إن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جاء متداركاً لهذه المسألة ومقر اًر بأال تحول
ّ
حصانةٌ بين المحكمة وبين ممارستها اختصاصها إزاء رئيس الدولة – أياً كان نوعها – ،وذلك ما
نصت عليه المادة ( )61من النظام األساسي للمحكمة .لكن في الوقت الذي ترسخ فيه تلك المادة
ّ
عدم
قاعدةً موضوعية بعدم االعتداد بالحصانة بنوعيها ،نجد أن المادة ( )89من ذات النظام تقرر َ
موجود على إقليمها إال لو
قدرة المحكمة على أن تطلب من دولة أن تقبض على رئيس دولة ما
ٌ
حصلت المحكمة على تنازل من الدولة عن حصانة الرئيس ،األمر الذي يفرض سؤاالً للنقاش :هل
تقرر المادتان سالفتا الذكر حكمين متناقضين؟! وهل يفتح هذا التضارب باباً لإلفالت من العقاب على
خالف الغاية المنشودة من وراء إنشاء هذه المحكمة؟.

ه

Abstract

Head of state is entitled and protected from judicial jurisdiction through
immunity granted to him by rules can

be found in both International

Customary Law (ICL) and International Treaty Law.

Two types of immunity are granted to head of state: Personal Immunity
(ratione personae immunity) which is enjoyed by incumbent and actual head
of state and Functional Immunity (ratione materiae immunity) which is only
enjoyed by former head of state for acts that he or she did when he was
serving as head of the state.
No doubt that – in ICL – only functional immunity cannot be used as a
defence paper in case of grave breaches to International Humanitarian Law
(IHL) rules. While this rule is not applied to personal immunity.

Article (27) of the Rome Statute states that No immunity shall prevent
the court from exercising its jurisdiction over any accused who is entitled
such immunities without any consideration to the type of the mentionedabove immunity types. Meanwhile, Article (98) of the same statute stipulates
that the court cannot submit an arrest warrant and surrender to a state till it
reaches an immunity waver from the state to which the head of the state
belongs.

All of this shows for the first time a sense of clash and inconsistency
between rules that are implied within the two articles and which allows what
is named "Impunity", not taking into account the main goal mentioned in the
statute preamble of not allowing such impunity.
و
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مقدمة
أوالً :موضوع الدراسة:
بالرغم مما شهدته العصور السابقة من حروب ارتكبت خاللها أشد االنتهاكات بحق األبرياء،
عرف قائل بحصانة رؤساء الدول من المسؤولية عن األعمال التي يقومون
ّإال أنه قد ترسخ منذ القدم
ٌ
بها باسم دولتهم ،أياً كانت صورة تلك األعمال ،بالحث أو اإلغراء أو التحريض أو بإصدار األوامر
للمرؤوسين ومن هم تحت إمرتهم وسيطرتهم الفعليتين ،بارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً جسيماً " "A
 grave Violationلقواعد القانون الدولي اإلنساني .ومن ثم ،لم يكن من المتاح أن تتم مقاضاتهم
ومحاسبتهم عن تلك األعمال ،حتى لو وصلت إلى الحد الذي تتنصل فيه وتهدم ما يعرف في القانون
الدولي باسم القواعد اآلمرة "."Jus Cogens
مع ذلك ،فإن الفكر اإلنساني كان يأبى مسألة اإلبقاء على فكرة حصانة رؤساء الدول من
المسؤولية ،ومن هنا بدأت النظريات تظهر في الفقه القانوني؛ محاولةً إيجاد استثناءات يتم من خاللها
الخروج على مبدأ الحصانة المطلقة للرؤساء .ومن هنا أيضاً بدأت محاوالت الفقهاء أمثال Isabelle
 Pingelو  Thomas Giegerichبإيجاد استثناءات على فكرة الحصانة في حال انتهاك القواعد
اآلمرة في القانون الدولي " ."Jus Cogens Violationsبل وبدأ القضاء الدولي ممثالً بمحكمة العدل
الدولية يؤصل لما نادى به الفقه قائالً :إن األفضلية واألسبقية تُمنح للقواعد اآلمرة في حال التعارض
بينها وبين األصول والمبادئ األخرى المرعية في القانون الدولي ،ومن بينها (مبدأ حصانة رؤساء
الدول).

1

وقد بل غ التطور في مجال الحد من مبدأ الحصانة الذروة عندما تم إقرار ميثاق روما المؤسس
للمحكمة الجنائية الدولية ،حيث جاءت ديباجة هذا النظام مؤكدةً ضرورةَ عدم إفالت المجرمين من
دائرة العقاب وحتمية مالحقتهم عن الجرائم األشد خطورة " "The most heinous Crimesموضع
اهتمام المجتمع الدولي .ولم يقف األمر على مجرد اإلشارة إلى هذه المسألة في الديباجة ،بل تعداها
للنص صراحةً على ذلك في صلب النظام األساسي ،في المادة السابعة والعشرين والتي تقول:
"( )7يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز
بسبب الصفة الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ،سواء كان رئيساً لدولة أو
حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلً منتخباً أو موظفاً حكومياً ،ال تعفيه بأي حال من
األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً
لتخفيف العقوبة.
( )2ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية
للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على
هذا الشخص".
ولئن كانت المادة سالفة الذكر قد حسمت الخالف حول مسألة تمتع رؤساء الدول بالحصانة
في حال ارتكاب الجرائم األشد خطورةّ ،إال ذلك لم َي ُحل دون خلق اإلشكاليات في العمل والتطبيق أمام
عما ورد ضمن الباب التاسع الخاص بالتعاون مع
المحكمة الجنائية
ّ
الدولية ،تحديداً عندما نتحدث ّ
المحكمة ،وخصوصاً في نص المادة الثامنة والتسعين بفقرتها األولى والتي تقول:
"ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب
أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو
2

الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ،ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أوالً
على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة" .ومن هنا يبدأ الصراع بين هاتين
المادتين ،حيث تنبأ الفقه الدولي عند النقاش بخصوص هذه المادة – أي المادة  -89بأنها ستضع
العراقيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في ممارستها مهامها.
ثانياً :إشكالية البحث والتساؤالت التي يثيرها:
يهدف الباحث من وراء هذا البحث إلى تسليط الضوء على التساؤل الرئيس للبحث وهو" :إلى
أي مدى يعتد بحصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية" ،وذلك من خالل بيان حقيقة
العالقة بين المادتين ( )61و ( )89من النظام األساسي فيما يخص حصانة رؤساء الدول ،ومجيباً في
إطار ذلك على جملة من التساؤالت ،وهي كاآلتي:
 .7ما المقصود بحصانة رؤساء الدول؟ وما أنواعها؟
 .6هل تشكل القواعد الخاصة بالحصانة جزءاً من القواعد اآلمرة " "Jus Cogensالتي
ال يجوز الخروج عليها؟
 .4ما األسس القانونية التي تقوم عليها كل من المادتين  61والمادة  89من النظام
األساسي؟
 .3كيف تعاملت المحكمة الجنائية الدولية مع المادتين السابقتين؟
 .4هل ثمة تعارض حقيقي بين المادتين  61و89؟ أو أن التعارض ظاهري بينهما
بحيث إن كل واحدة منهما تتعلق بمجال مختلف عن األخرى؟
 .2في حال وجود تعارض بين المادتين سالفتي الذكر ،كيف يمكن لنا التوفيق بينهما؟
3

 .1هل تنطبق المادة  89على الدول غير األطراف في ميثاق روما مثلما تنطبق على
الدول األطراف؟ وما األساس القانوني في حال انطباقها؟
 .9هل يتعارض التزام الدول الطرف بتسليم الشخص المتهم للمحكمة – مع مراعاة الشرط
الوارد في المادة  – 89مع التزاماتها بموجب اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية
 ،7827والتزامها بموجب ميثاق األمم المتحدة؟
ثالثاً :سبب اختيار الموضوع وأهميته وصعوبات البحث فيه:
لقد أغراني في إمالء هذه الرسالة أمران :أحدهما ،ما كان من قيام الدولة الفلسطينية بخطوة
الدولية ،والتي رأيت وال زلت
جريئة حكيمة ،من المصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية
ّ
أن ثمةَ واجباً يقع على عاتق َّ
يلم بقانونها وآلية عملها ،عساها أن تكون
فلسطيني
كل
حقوقي أن َّ
ٍّ
ٍّ
أرى ّ
عما يرتكبونه من فظاعات بحق الشعب
لنا سالحاً فعاالً في مواجهة قادة االحتالل اإلسرائيلي ّ
شعرت كما شعر غيري من المهتمين بالقانون الجنائي الدولي بأن وطني
الفلسطيني األعزل .لذا،
ُ
ٍ
فلسطين قد بدأ عهداً جديداً من حياته ،وأن على الدولة القائمة أن تنهض فيه بو ٍ
وتبعات
اجبات خطيرٍة،
ثقال.
أما األمر الثاني ،فهو أن كليتي – كلية الحقوق بجامعة األزهر – قد اختارتني ممثالً لها في
ّ
مسابقة المحكمة الجنائية الدولية الصورية باللغة اإلنجليزية والتي أقيمت في الربيع من عام 6173
وكذلك  ،6174حيث ُع ِرض أمام الفرق المتنافسة سؤا ٌل للنقاش والجدل بخصوص "حصانة رئيس
الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية" ،بما يحمله هذا السؤال من خالف ونقاش كبيرين.
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صحبت في تلك التجربة الغنية أناساً مبدعين من جامعات عريقة وثقافات مختلفة وناقشنا
وقد
ُ
اء وشهدت في مرافعاتهم أشياء ،فأثار ما سمعت وما
الموضوع من زواياه المختلفة ،وسمعت منهم آر ً
اطر وأفكا اًر لم أر بداً من تسجيلها ،ووددت من تلك اللحظة أن أنتهز فرصة
شهدت في
نفسي خو َ
َ
الخواطر واألفكار ألكتب ملياً وأبحث عميقاً في تلك المسألة ،إلى أن عدت وتخرجت واخترت من هذا
الموضوع عنواناً لرسالتي.
وفي الحقيقة ،لم تكن الكتابة لي في هذا األمر باألمر الهين على اإلطالق ،خاصةً في ظل
ندرة المراجع العربية التي تعالج هذا الموضوع ،وما وجدته منها لم يكن يخلو من ٍ
خلط ،أو ال تتحدث
سوى عن بعض الموضوعات في القانون الدبلوماسي التي ال عالقة لها بعمق رسالتي البتة .األمر
الذي جعلني أبذل قصارى جهدي في اإلمعان في كتب الفقه الغربي التي حصلت على بعضها من
أمدني به الزمالء في الدول اآلسيوية واألوروبية ،فضالً عن األحكام والق اررات
اإلنترنت وبعضها اآلخر ّ
بيان هذه
التي حصلت عليها ،مع العلم بأنها ال تنشر سوى باللغتين الفرنسية واإلنجليزية ،ولقد أردت َ
النقطة حتى ال يلقى القارئون رسالتي بالدهشة!.
قرأ ،ولكن كما تعلمت من أسالفنا وأدبائنا ،المهم أن
ي
أكتب رسالتي هذه وليس عند َ
المهم أن تُ َ
ُ
تُكتب وليس المهم عندي اآلن أن ُيدرس ما فيها من رأي ويؤخذ ما فيها من صواب ويرد ما فيها من
شطط ،وانما المهم عندي أن تحفظ في ٍ
ركن أو عطف من أعطاف جامعتي التي أحب؛ ُليرجع إليها
ذات يوم.
رابعاً :منهجية البحث:
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي ،مستنداً في ذلك إلى ما جاء في كتب الفقه
الغربي والعربي ،وكذلك السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المحلية في إطار ممارستها
5

اختصاصها القضائي الدولي ،والمحاكم الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية
الدولية.
خامساً :خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون هيكله من ثالثة فصول ،مع ما يتفرع عنها من مباحث وفروع
وبيان ذلك على النحو اآلتي:
ومطالب.
ُ
الفصل األول :ماهية حصانة رؤساء الدول وتطورها التاريخي.
 المبحث األول :المقصود بحصانة رؤساء الدول وأنواعها.
 المبحث الثاني :األساس التاريخي لفكرة الحصانة.
الفصل الثاني :المركز القانوني للرؤساء من مواد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 المبحث األول :المركز القانوني لرؤساء الدول في اإلطار الموضوعي من النظام
األساسي.
 المبحث الثاني :حصانة رؤساء الدول وااللتزام بالتعاون الدولي.
الفصل الثالث :العالقة بين مواد النظام األساسي للمحكمة ذات الصلة بحصانة رؤساء الدول.
 المبحث األول :نطاق تطبيق المادة ( )89من النظام األساسي.
 المبحث الثاني :العالقة بين المادتين ( )61و ( )89من النظام األساسي.
أخي ارً :خاتمة البحث ونتائجه.
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الفصل األول
ماهية حصانة رؤساء الدول وتطورها التاريخي
تمهيد وتقسيم:
سنخصص هذا الفصل من هذه الدراسة للحديث عن ماهية الحصانة التي يتمتع بها رؤساء
الدول مبينين المقصود بها ،ومن ثم نقف بالتفصيل على أنواع هذه الحصانة التي يتمتع بها رؤساء
مرت به الحصانة كفكرة قانونية في مجال القانون الدولي
الدول .ثم سنشير إلى التطور التاريخي الذي َّ
ٍ
بشكل خاص .وعليه فإننا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين،
بشكل عام والقانون الجنائي الدولي
ٍ
مطلب أول ،ومن ثََّم نتناول أنواع
نتحدث في أولهما عن ماهية الحصانة موضحين المقصود بها في
ٍ
مطلب ٍ
ثان .ونتحدث في المبحث الثاني عن التطور التاريخي الذي مرت به فكرة
حصانة الرؤساء في
حصانة رؤساء الدول على النحو اآلتي:
المبحث األول :المقصود بحصانة رؤساء الدول وأنواعها.
 المطلب األول :مفهوم حصانة رؤساء الدول.
 المطلب الثاني :أنواع حصانة رؤساء الدول.
المبحث الثاني :األساس التاريخي لحصانة رؤساء الدول.
 المطلب األول :حصانة رؤساء الدول في العرف الدولي.
 المطلب الثاني :حصانة رؤساء الدول في المعاهدات الدولية والقضاء الدولي.
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المبحث األول
المقصود بحصانة رؤساء الدول وأنواعها

من حق الدولة أن تمارس اختصاصها – بما في ذلك اختصاصها القضائي الجنائي – على
كل األفراد الموجودين على إقليمها إال في الحالة التي يتمتع فيها األخيرون – محل المسائلة – بما
.)1(يعرف قانوناً بالحصانة
كما أن هذه الحصانة التي يتحدث عنها الفقه ويشير إليها العمل الدولي غالباً ما تتمحور حول
"Immunity Ratione  وهما الحصانة الشخصية أو ما يعرف باسم،نوعين اثنين ال ثالث لهما
 حيث إن العمل الدولي تناول."Immunity Ratione Materiae"  والحصانة الوظيفيةPersonae"
 وكذلك قضية فرنسا ضد،)2(هذين النوعين من الحصانة بالتفصيل في سوابق منها سابقة بينوشيه
. وغيرها من السوابق القضائية،)3(جيبوتي أمام محكمة العدل الدولية

:للمزيد انظر
-

)1(

"A State is entitled to exercise jurisdiction, including criminal jurisdiction, over all individuals in its
territory, except when the individual in question enjoys immunity". For more details, seek:
Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, A/CN.4/601, by

Special Rapporteur Roman Anatolevich Kolodkin. at p.56, Page 172, [ILC Preliminary Report].
Also, Available on: www.un.org/law/ilc.
-

Article 2 of "Draft Declaration on Rights and Duties of States with commentaries, 1949".
. تحديداً عند الحديث عن أنواع الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول،سنتعرض لهذه القضية في األجزاء المتقدمة من هذه الرسالة
:للمزيد من التفصيل

:انظر ما ورد في التقرير األولي بخصوص حصانة ممثلي الدولة من االختصاص الجنائي حيث يقول

)2(
)3(

-

"A distinction is usually drawn between two types of immunity of State officials: immunity ratione personae
and immunity ratione materiae … These two types of immunity are dealt with in detail, for example, in the
Pinochet …". See: Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, Ibid,
Para 78, Page 177.
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لذا ،سنقف في هذا المبحث على بيان المقصود بهذه الحصانة التي يتمتع بها األفراد – ومنهم
وقضاء لحصانة رؤساء
رؤساء الدول وهو محل دراستنا – ومن ثم نتناول النوعين المعروفين فقهاً
ً
الدول.
المطلب األول
مفهوم حصانة رؤساء الدول

على الرغم من التوظيف الواسع لمصطلح الحصانة في المعاهدات والمواثيق الدولية ،إال أنه
في الحقيقة ال يوجد تعريف لهذا المصطلح بين طيات هذه المواثيق أو المعاهدات.
مسو ِ
دة التقرير الثاني
وفي إطار المحاوالت التي ُبذلت في المعاهدات الدولية اقترح المقرر في َّ
الخاص بحصانة الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية بعض التعريفات لمصطلح الحصانة .حيث
جاء في المادة الثانية ،الفقرة الثانية (أ) أن الحصانة تعني الميزة التي بموجبها تتمكن الدولة وممتلكاتها
من إيقاف أو تعليق أو تعطيل قواعد االختصاص أو عدم خضوعها لقواعد االختصاص المفترض
تطبيقها من قبل الجهات صاحبة االختصاص(.)4

-

انظر للوثيقة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تشير في فقراتها الخامسة والسبعين حتى السابعة والسبعين إلى هذين النوعين
من الحصانة.

I.C.J., document, CR 2008/5, pp. 50 and 51, Paras. 75–77. Its also available on: http://www.icj()4

cij.org/docket/files/136/14423.pdf.

حيث جاء في التقرير ما يلي:

"’immunity’ means the privilege of exemption from, or suspension of, or non-amenability to, the exercise of
jurisdiction by the competent authorities of a territorial State". See: Preliminary report on immunity of State
officials from foreign criminal jurisdiction, Ibid, Para 58, Page 173.
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"وفي عام  ، ٤٠٠٢اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  49/48المؤرخ ٤
كانون األول /ديسمبر  ٤٠٠٢اتفاقية األمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية.
وبموجب الفقرة ( )7ب ( )7و ( )3من المادة  ٤من االتفاقية ،يشمل مصطلح" الدولة" "مختلف أجهزة
الحكومة فيها" ،وكذلك "ممثلي "الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة"( .)5ومع ذلك فإن هذه المعاهدة
تتبن ما جاءت به مسودة التقرير الخاص
جاءت خلواً من أي تعريف بخصوص الحصانة ،ولم َ
بحصانة الدولة وممتلكاتها من الوالية القضائية .حتى المعاهدات األخرى الالحقة التي أوردت لفظ
الحصانة لم تضع تعريفاً له ،ومن ذلك اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام  ،7827واتفاقية البعثات
الخاصة لعام  ،7828وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة(.)6
"استثناء يمكن المتمتع به سواء أكان فرداً أم
عرف الحصانة فقهاً بأنها:
ومع ذلك يمكن أن تُ َّ
ٌ
ٍ
كياناً أو عيناً من عدم الخضوع لالختصاص القضائي
لدولة ما ،أو أنها أيضاً عقبة إجرائية تقف حائالً
قيد على قواعد االختصاص ،ويقال :إن
حد أو ٌ
بين االختصاص واعماله( ،)7ويمكن القول كذلك :إنها ٌ
الحصانة أيضاً هي ورقة دفاع تستخدم لمنع دولة ما من ممارسة اختصاصها ِقبل فرد أو كيان ما أو
حتى ٍ
عين من األعيان"( .)8وكما يشير بعض الفقه أيضاً إلى أن الحصانة ما هي إال مجرد عقبة
إجرائية تقف حائالً بين االختصاص وتطبيقه(.)9

()5
()6
()7

رومان أ .كولودكين ،المرفق األول :حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبية ،الفقرة  ،77ص .641
رومان أ .كولودكين ،مرجع سابق ،الفقرة  ،74ص .641
يقول بعض الشرَّاح للقانون الوطني أن الحصانة يمكن وصفها بأنها عقبة إجرائية فحسب تحول دون إعمال قواعد االختصاص القضائي –

وبخاصة االختصاص القضائي الجنائي  .-للمزيد انظر  :ساهر إبراهيم شكري الوليد ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،الجزء األول،

الطبعة األولى ،6176 ،ص .736

()8

انظر في هذا المعنى:

"Immunity is usually defined as ―the exception or exclusion of the entity, individual, or property enjoying it
from the jurisdiction of the State; an obstacle to the exercise of jurisdiction; limitation of jurisdiction; a
defence used to prevent the exercise of jurisdiction over the entity, individual or property". For more, See:
Immunity of State Officials From Foreign Criminal Jurisdiction, Inter-sessional Meeting of Legal Experts to
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المطلب الثاني
أنواع حصانة رؤساء الدول

أحدثت األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية خالل العقدين المنصرمين نقلةً نوعية
الدولية والقانون الجنائي الدولي " ،"ICLحيث يمكن القول :إ ّن
في مجال العالقة بين قواعد الحصانة
ّ
تلك العالقة باتت أكثر وضوحاً مما كانت عليه من ذي قبل .إذ يمكننا القول أن بعض النقاط الرئيسة
التي تخص القانون الدولي المعاصر " "Lex Lataالمتعلقة بموضوع الحصانة يمكن أن نتحدث عنها
ٍ
وقضاء على وجود نوعين من أنواع
بعين من اليقين .ومن أهم هذه النقاط هو اإلجماع الواسع فقهاً
ً
الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول في سياق الحديث عن موضوعات القانون الجنائي الدولي ،هما:
الوظيفية(.)10
الحصانة الشخصية ،والحصانة
ّ

Discuss Matters Relating to International Law Commission to Be Held on 10 th April 2012 at Aalaco
()9

Secretariat, New Delhi, Page 2.
يقول "ماكمينان":

"The Court considered head of state immunity to be procedural in nature". See: Matthew McMenamin, State
Immunity before International Court of Justice: Jurisdictional Immunities of the State (Germany V. Italy), A
()10

thesis Submitted to LLB (Hons) Programme at Victoria University of Wellington, 2013, Page 201.
للمزيد حول هذه النقطة:
-

يقول األستاذ البلجيكي "دي آرجان" في بحثه حول حصانة ممثلي الدول ومدى االلتزام بالمحاكمة :إن التمييز المفاهيمي بين كل
من الحصانتين الشخصية والوظيفية ،هي نقطة االنطالق نحو الحديث عن الحصانة واشكاليتها مع الوالية القضائية الجنائية:

"The first of those basic points – which is actually a starting point – is that the conceptual distinction
between immunity ratione personae and immunity ratione materiae seems now to be very widely accepted".
See: Pierre d’Argent, Immunity of the State Officials and Obligation to Prosecute, Cahiers Du CeDie
Working Papers, Published in Belgium by: Université catholique de Louvain, April, 2013, Page 5.
-

عما جاءت
يرى بعضهم بأن للرؤساء حصانة من نوعين ،حصانة شخصية وأخرى قضائية ،وال نرى صحةَ هذا التقسيم الذي يشذ ّ
السباق في هذا المجال ،فكلتا الحصانتين قضائية ،ولكن االختالف يتعلق بنطاق هاتين
به السوابق القضائية والفقه الغربي ّ
األخيرتين ،حيث يقول الكاتب ليل " :فحصانة رئيس الدولة متعددة الجوانب فهي حصانة شخصية وقضائية هذا أمام القضاء
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" متى كانت تضفي الحمايةPersonal"  إن الحصانة توصف بأنها شخصية:وكبداية نقول
 ويمكن أن تمتد ألعماله التي،على الشخص المتمتع بها في كل األوقات طالما أنه ما زال في منصبه
 رئيس: ويتمتع بهذا النوع من الحصانة.)11(يقوم بها بصفته الشخصية باعتباره ممثالً عن دولته
."High-ranking Officials"  كما يتمتع بها كبار الممثلين في الدولة، ورئيس الحكومة،الدولة
"Functional" وظيفية
" أوRatione Materiae" بينما توصف الحصانة بكونها موضوعية
ّ
متى كانت تضفي الحماية على الشخص بالنظر إلى األعمال والتصرفات التي قام بها حينما كان في
 عند حديثنا عن هذه الحصانة يجب أن ننظر إلى مدى ارتباطها بالعمل أو،بمعنى آخر
 أي،منصبه
ً
.)12( أكثر من تعويلنا على الشخص الذي قام بهذا العمل أو التصرف،التصرف الذي قام به الفرد
وسنخصص هذا المطلب للحديث عن هذين النوعين مبينين الفروقات بينهما ونوضح
: وذلك على النحو اآلتي،اإلشكاليات التي يثيرها كل منهما

41  منشورة بتاريخ،Pdf  ورقة بحثية بصيغة،الدولية
 حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائية، نبيل ليال: انظر." ... األجنبي
ّ
.9  ص،6173 ديسمبر
:يقول "آدجوفي" في بحثه الموسوم "الحصانات في القانون الجنائي الدولي

)11(

"Immunity is personal (or full) when it protects the agent even in his/her private capacity. Usually personal
immunity only extends to Head of State because (s)he represents the State at all times". See: Sètondji
Roland Adjovi , Immunities in International Criminal Law, The Challenges from Africa, A Discussion Paper,
ICJ International Commission of Jurists, Kenyan Section, May 2015, Page 2.
:"وفي ذلك يقول األستاذ "فوك

)12(

"The second is immunity ratione materiae, also known as ‘functional’ immunity. This covers the official acts
of all state officials and is determined by reference to the nature of the acts in question rather than the
particular office of the official who performed them. As such, a former state official, including a former head
of state or head of government, can claim the benefit of such immunity even after leaving office". See:
Joanne Foakes, Developments in the Law on Prosecuting Heads of State in Foreign Courts, International
Law Programme, November 2011, Page 4.
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الفرع األول
حصانة رئيس الدولة الشخصية

بعض األشخاص يتمتعون بحصانة أمام القضاء فقط العتبارات متعلقة بالمنصب الذي
يشغلونه في دولتهم ،وهو ما يعرف باسم " "Status Immunityأو الحصانة الشخصية .وان الحصانة
الشخصية تغطي في الغالب فئة قليلة جداً من األفراد وفقاً للعرف الدولي ووفقاً لألحكام القضائية
الصادرة بهذا الخصوص ،حيث أشارت سابقة بينوشيه إلى ذلك بقولها :إن الحصانة الشخصية تغطي
كالً من :رئيس الدولة ،وكبار المسؤولين في الدولة أصحاب العالقة مع الجهات الخارجية(.)13
حيث اتفق القضاة السبعة في قضية بينوشيه على أنه "إذا ما كان بينوشيه ال يزال رئيساً
لدولته ،فإنه من الصعب القبول بتسليمه لجهة القضاء؛ كونه ما زال محصناً وفقاً للعرف الدولي" ...
"تلك الحصانة التي من شأنها أن تستمر أيضاً حتى بعد زوال بينوشيه من منصبه"(.)14

( )13يقول اللورد براوني ويلكنسون في إطار حديثه عن الحصانة وأنواعها :إن الحصانة الشخصية تُغطي رئيس الدولة وتحميه من أي إجراء
قضائي ،سواء كان األخير متخذاً بمناسبة عمل يصب في مصلحة دولته أو ليس كذلك( ،أي سواء قام به باعتباره عمالً رسمياً أو خارج نطاق
عمله الرسمي):

See: Onions of the Lords of Appeal for Judgment in the Case of Regina v. Bartle and the Commissioner of

Police for the Metropolis and Others (Appellants) Ex Parte Pinochet (Respondent), 24 th March 1999, Page
()14

10 and 11.
 " -سميت سابقة بينوشيه بهذا االسم نسبة للرئيس التشيلي بينوشيه ،الذي اتسم حكمه بالديكتاتورية وسياسة االغتيال السياسي للقادة

المعارضين سياسية الواليات المتحدة األمريكية التي كانت سنداً له في الحكم ،تم خلع الرئيس بينوشيه بعد  71عاماً من قبل شعبه ،وأثناء رحلة

عالجه إلى بريطانيا تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكابه الجرائم الجسيمة بحق شعبه ،غير أن الحصانة التي يتمتع بها كان عقبة في

طريق إجراءات هذه المحاكمة".
-

تقول " "Franeyفي أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان" :الحصانة ،األفراد والقانون الدولي" ما يلي:

"All of the Judges in Pinochet (No. 3) agreed that if Pinochet had still been head of state he could not have
been extradited because he would have been immune. Immunity which continues after leaving office". See:
=Elizabeth Helen Franey, Immunity, Individuals and International Law, A thesis submitted to the Department
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وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص حصانة مسؤولي
الدول من الوالية القضائية األجنبية بأنه" :يبدو أال أحد يجادل في اإلقرار بالحصانة الشخصية التي
يتمتع بها رؤساء الدول المتقلدون لمناصبهم إزاء القضاء الجنائي األجنبي .فالفقرة  ٤من المادة  ٣من
اتفاقية األمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية تنص على أنه" :ال تخل
باالمتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية(.")15
ومبررات منح رئيس الدولة لهذا النوع من الحصانة تكمن في اعتبار رئيس الدولة الممثل
الرئيس واألول لدولته( ،)16بل الدولة تتجسد في شخص هذا األخير ،فهو رمز سيادتها( .)17إلى
جانب مبررات أخرى متعلقة بضمان قيامه بمهامه بعيداً عن مؤثرات السلطان اإلقليمي عليه من غير
دولته(.)18
وتأكيداً لذلك جاء في سابقة بينوشيه على لسان اللورد ميليت أنه" :سيكون من اإلهانة لكرامة
الدولة وسيادتها ونكراناً للتساوي بين الدول في سيادتها ،إخضاعُ رئيسها لالختصاص القضائي لمحاكم
دولة أخرى سواء أكان ذلك لمساءلته عن أفعال قام بها بحكم كونه رئيساً أم بصفته األخرى (كشخص

=of Law of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, June 2009,
()15

Page 77.
انظر الفقرة  88من المذكرة المقدمة من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية األجنبية

للجنة القانون الدولي في دورتها الستين المنعقدة في جنيف – سويسرا ،6119 ،ص  12وما بعدها.
()16

المعهد الدبلوماسي – و ازرة الخارجية القطرية ،أصول وقواعد التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاتها في دولة قطر ،نوفمبر  ،6173ص

.29

()17

انظر اآلتي:
-

يقول الفقيه أوبنهايم:

"The highest organ of the state, representing it, within and without its borders, in the totality of its relations,
is the Head of State". Mentioned by: Elizabeth Helen Franey, Ibid, Page 76.
()18

-

عبدالفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى ،أصول العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،ط  ،7عمان ،6114 ،ص .18

علي صادق أبو هيف ،القانون الدبلوماسي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،7814 ،ص .724
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ٍ
ظرف
عادي) ،ولذا فإن شخص رئيس الدولة يجب أال يكون عرضةً لالعتقال أو التسليم تحت أي
كان"(.)19
وقد أكدت محكمة العدل الدولية أيضاً الحصانةَ الشخصية التي يتمتع بها األفراد في قضية
مذكرة االعتقال " "Arrest Warrantفي الفقرة الواحدة والخمسين من حكمها ،إذ تقول" :يجب على
المحكمة أن تدرك في النهاية حقيقة مفادها :إن القانون الدولي قد أكد وبشدة أن بعض األفراد من كبار
ممثلي الدول ،وعلى رأسهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يتمتعون بحصانة شخصية
طيلة فترة البقاء في مناصبهم من الخضوع لالختصاص الجنائي والمدني على ٍ
حد سواء"(.)20
ومن القضايا البارزة المؤكدة للحصانة الشخصية أيضاً ،قضية جيبوتي ضد الجمهورية
الفرنسية والتي عرضت على محكمة العدل الدولية ،حيث أكد كال الطرفين الحصانةَ الشخصية التي
يحظى بها رئيس الدولة ،بل قررت المحكمة في حكمها الصادر في هذه القضية على "الحصانة
الكاملة لرئيس الدولة من الوالية القضائية الجنائية"(.)21

()19

انظر للرأي الكامل للوردات في قضية بينوشيه ،وذلك على الرابط ، http://www.tjsl.edu/slomansonb/pinochet.html :حيث

يقول اللورد ميليت في شخص رئيس الدولة ما يلي:
"He is regarded as the personal embodiment of the state itself. It would be an affront to the dignity and
sovereignty of the state which he personifies and a denial of the equality of sovereign states to subject him
to the jurisdiction of the municipal courts of another state, whether in respect of his public acts or private
()20

affairs. His person is inviolable; he is not liable to be arrested or detained on any ground".
انظر حكم  ICJفي قضية "جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا" ،حيث جاء فيه:

"The Court would observe at the outset that in international law it is firmly established that, as also
diplomatic and consular agents, certain holders of high-ranking office in a State, such as the Head of
State, Head of Government and Minister for Foreign Affairs, enjoy immunities from jurisdiction in other
States". See the full judgment at: Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, Page 18. or at :
()21

للستزادة انظر المرجعين اآلتيين:
-

https://www.ilsa.org/jessup/jessup08/basicmats/icjcongo.pdf

المذكرة المقدمة من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية األجنبية للجنة القانون
الدولي ،الفقرة  ،88ص .11
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ُيثار التساؤل في هذا الصدد عن نطاق الحصانة الشخصية والمجال الذي يغطيه هذا النوع
من الحصانة! .بمعنى آخر من األشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الحصانة وفقاً لما رأته
لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والخمسين وما األعمال التي يشملها التحصين؟
أما عن النطاق الشخصي لهذه الحصانة ،فقد قيدت لجنة القانون الدولي نطاق الحصانة
الشخصية فيما يسمى " "Troikaأي في شخص كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية
عما إذا كان لحاشية " "Entourageهؤالء الـ " "Troikaذات الحصانة أو
دون سواهم .وأثير التساؤل ّ
ال؟ أجابت على ذلك المذكرة المعدة من قبل أمانة لجنة القانون الدولي عام  6119بأن كثير من
القوانين المحلية تعطي الحصانة الشخصية  Personal Immunityلعائلة رئيس الدولة وغيره من
األفراد المتمتعين بهذه الحصانة .بل هناك سابقة في الواليات المتحدة األمريكية تشير إلى أن محكمة
أمريكية مدت الحصانة الشخصية في قضية مدنية إلى زوجة رئيس المكسيك في العام.)22(7899

- "The Special Rapporteur submitted draft provisions on such special missions at the seventeenth session
of the Commission in 1965.32 Those draft provisions (“rules”) envisaged complete inviolability and full
immunity from the jurisdiction of the receiving State for Heads of State, Heads of Government, ministers

for foreign affairs and other ministers leading special missions". See: Preliminary report on immunity, Ibid,
()22

Para 18, Page 164.
حول هذه الفكرة:
-

يقول " "Murphyفي بحثه الموسوم بـ "الحصانة الشخصية في إطار أعمال لجنة القانون الدولي :الدورة السادسة والخمسين" ،ما

يلي:
"The Commission ultimately elected to restrict immunity ratione personae to the troika. At some point the
Commission may need to consider whether family members or other persons within the “entourage” of a
troika official are also protected by the immunity … The memorandum prepared by the Commission’s
Secretariat in 2008 discussed this issue, pointing to several national statutes where family members and
others were granted immunity ratione personae as well …". See: Sean D. Murphy, Immunity Ratione
Personae of Foreign Government Officials and other Topics: The Sixty-Fifth Session of the International
Law Commission, GW Law Faculty Publications & Other Works, 2014, Page 9-10.
-

جاء في الفقرة  772من المذكرة المقدمة من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص حصانة مسؤولي الدول من الوالية
القضائية األجنبية للجنة القانون الدولي في دورتها أنه" :في ضوء الممارسة المجزأة ،يفيد الرأي الراجح بأن الحصانات واالمتيازات
تُمنح إلى أفراد أسر رؤساء الدول على أساس مبدأ المجاملة الدولية ،وليس وفقا لقواعد راسخة في القانون الدولي ... ،وفي كل
األحوال تظل هذه الحصانة معللة بالحاجة إلى الحفاظ على استقاللية رؤساء الدول" .ص .711-88
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أما عن النطاق الزمني والموضوعي للحصانة الشخصية ،فقد أثير سؤا ٌل أمام لجنة القانون
الدولي عن األعمال التي يمكن أن يغطيها هذا النوع من الحصانة ،هل هي األعمال التي يقوم بها
الرئيس بصفة رسمية أو أنها تشمل كذلك األعمال ذات الطبيعة الخاصة؟ وهل تنطبق الحصانة
الشخصية أثناء وجود الرئيس في منصبه أو يمكن انطباقها حتى بعد زوال هذا المنصب؟
ومن هنا كانت لجنة القانون الدولي ترى اآلتي(:)23
 -7رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يتمتعون – بحسب األصل  -بحصانة
شخصية فقط عندما يكون كل منهم في منصبه(.)24
 -6تغطي هذه الحصانة الشخصية جميع األعمال التي يقوم بها هؤالء في إطار عملهم
الرسمي وكذلك العمل الخاص ،سواء تمت في وقت سابق أو أثناء شغلهم لمناصبهم.
 -4تعطيل العمل بهذه الحصانة ال يحول دون انطباق قواعد القانون الدولي فيما يخص
الحصانة الوظيفية.
ويتضح من هذه النصوص التي تبناها التقرير أن الحصانة الشخصية ال تمتد فقط إلى
األعمال التي يقوم بها الرئيس وهو في منصبه – وهو األصل  ،-بل يمكن أن تمتد إلى هذه األعمال

-

الرئيس وحاشيته وعائلته يتمتعون بحصانة كاملة تعفيهم من الخضوع لالختصاص القضائي الجنائي ،وهو أمر أقره القانون الدولي
ولجنة القانون الدولي على وجه الخصوص .انظر :عبد العزيز بن ناصر العبيكان ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية

()23

المقررة في القانون الدولي ،العبيكان للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى ،6111 ،ص .741
انظر في ذلك ،ت قرير لجنة القانون الدولي بخصوص الحصانات في الدورة السادسة والخمسين ،الفقرة ( .38و) مشار إليه أيضاً لدى:

 ،Murphyمرجع سابق ،ص  71وما بعدها.

"Scope of Immunity Ratione Personae: 1. Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign
Affairs enjoy immunity ratione personae only during their term of office. 2. Such immunity ratione personae
covers all acts performed, whether in a private or official capacity, by Heads of State, Heads of Government
()24

and Ministers for Foreign Affairs during or prior to their term of office".
للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،مبدأ وممارسة الوالية القضائية الدولية ،إصدار العام  ،6171ص  64وما بعدها.
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حتى بعد تركه لمنصبه لطالما أن هذه األعمال تمت أثناء وجوده في المنصب .وجدير بالذكر أننا
نتحدث هنا عن األعمال ذات الطبيعة الخاصة؛ ألن الحديث عن األعمال الرسمية يدخلنا ضمن النوع
الثاني للحصانة أال وهو الحصانة الوظيفية "."Functional Immunity
وتطبيقاً لذلك ،قضت محكمة العدل الدولية بأنه "على بلجيكا أن تلغي أمر االعتقال الذي
أصدرته بحق وزير خارجية الكونغو الديمقراطية؛ على اعتبار أن األخير يتمتع بحصانة شخصية عن
أعمال خاصة قام بها أثناء وجوده في منصبه ،حتى وان كان قرار المحكمة باإللغاء ألمر االعتقال قد
صدر في الوقت الذي ترك فيه الوزير الكونغولي منصبه"( .)25أي أن العبرة بوقت إصدار مذكرة
االعتقال وكون هذا األخير ال يزال في منصبه ،وان زال فيما بعد.

()25

انظر في ذلك:
-

حكم  ICJفي قضية "جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا" ،حيث جاء فيه:

"The warrant is still extant, and remains unlawful, notwithstanding the fact that Mr. Yerodia has ceased to
be Minister for Foreign Affairs. The Court accordingly considers that Belgium must, by means of its own
choosing, cancel the warrant in question and so inform the authorities to whom it was circulated". See:
CASE CONCERNING THE ARREST WARRANT OF 11 APRIL 2000, Para 76, Page 28. or at :
-

" ،"Murphyمرجع سابق ،ص .77

https://www.ilsa.org/jessup/jessup08/basicmats/icjcongo.pdf.
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الفرع الثاني
حصانة رئيس الدولة الوظيفية

سبق لنا وأوضحنا بأن للحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول نوعين معترف بهما وفقاً للعرف
الدولي :حصانة شخصية ،وأخرى وظيفية ،وهذه الحصانة بنوعيها تشبه الحصانة التي تتمتع بها الدولة
" "Foreign State Immunityمن حيث كونها مطلقة حتى ٍ
عهد قريب( .)26وسنخصص هذا الفرع
للحديث عن الحصانة الوظيفية لرئيس الدولة مبينين مفهومها ونطاقها.
على خالف مفهوم الحصانة الشخصية ،فإن الحصانة الوظيفية تتعلق فقط باألعمال الرسمية
التي يقوم بها ممثل الدولة مضطلعاً بمهام وظيفته ،وبالتالي فهي ال تمتد إلى أعماله الخاصة على
اإلطالق ،وجدير بالتوضيح أن هذا الحد من نطاق هذه الحصانة ليس محل خالف البتة في الفقه
القانوني ،باإلضافة إلى إق ارره في ِع ّد ِة أحكام قضائية .ومن تلك األحكام ،ما قضت به محكمة العدل
الدولية في قضية جيبوتي ضد فرنسا بخصوص مسألة المساعدات في المسائل الجنائية؛ إذ حددت

()26

انظر ما أشير له لدى:
-

"آية توشيجي " في ورقة بحثية بعنوان "زوال حصانة رؤساء الدول أمام القضاء الجنائي" حيث تقول:

"Similar to foreign sovereign immunity, head of state immunity was absolute without any exception,2 and
developed into two types of immunities, functional immunity or immunity ratione materiae, and personal
immunity or immunity ratione personae". See: Tochigi, Aya, "Removing Head of State Immunity: Utilizing
Domestic Courts to Promote Access to Justice" (2012). Student Scholarship. Paper 27, Page 1.

-

"نيرينجا " في ورقة بحثية موسومة بـ "مفهوم حصانة الدولة والتحديات المتعلقة به" ،حيث يقول:

"In the last decades States have generally accepted the restrictive doctrine of State immunity". See:
Neringa Toleikytė, the Concept of State Immunity and the Main Challenges, Vilnius University, Lithuania,
Page 346.
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 أن األخيرة تغطي فقط "األعمال التي يقوم بها (رئيس الدولة:وبجالء نطاق الحصانة الوظيفية بالقول
.)27("وغيره) باعتباره موظفاً تابعاً وممثالً لدولته
 وحينها ال،ويعد رئيس الدولة ممثالً لدولته متى قام بهذه األعمال بالنيابة عن دولته وباسمها
ُ
 وقواعد هذا النوع من الحصانة تنطبق على كل من رئيس الدولة القائم.والية قضائية ألي محكمة عليه
وكذلك رئيس الدولة بعد انتهاء واليته لطالما أن العمل محل النظر والتمحيص متعلق بقيام رئيس
 لرئيس الدولة حصانة مطلقة ضد المساءلة متى قام: وبعبارة أخرى.الدولة بواجبات وظيفته كرئيس
 فالعبرة بالعمل نفسه ال بشخص، وتستمر حتى بعد زوال منصبه،بأعمال محددة تمليها عليه وظيفته
 وهذا ما يميز هذه الحصانة عن الحصانة الشخصية التي تزول بزوال صفة رئيس.)28(القائم به
.)29(الدولة وانتهاء فترة واليته أو حال عزله
ويثار التساؤل في هذا الصدد عن نطاق الحصانة الوظيفية والمجال الذي يغطيه هذا النوع
ُ
 بمعنى آخر من األشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الحصانة وفقاً لما للعرف.!من الحصانة
الدولي وقضائه وما األعمال التي يشملها التحصين؟
:في هذا المعنى

)27(

"Unlike immunity ratione personae …, immunity ratione materiae covers only official acts, that is, conduct
adopted by a State official in the discharge of his or her functions. This limitation to the scope of immunity
ratione materiae appears to be undisputed in the legal literature and has been confirmed by domestic
courts. In its recent judgment in the Djibouti v. France case, the International Court of Justice referred in
this context to (acts within the scope of [the] duties [of the officials concerned] as organs of State)". See:
Inter-sessional Meeting, Ibid, Page 13.

:مشار إليه لدى

)28(

Tochigi, Aya, "Removing Head of State Immunity: Utilizing Domestic Courts to Promote Access to Justice,
Pages 1-2.
:"Shah" " وAkande" يقول الفقيهان

)29(

"However, since this type of immunity is conferred, at least in part, in order to permit free exercise by the
official of his or her international functions, the immunity exists for only as long as the person is in office".
See: Dapo Akande & Sangeeta Shah, Immunities of State Officials, International Crimes and Foreign
Domestic Courts, The European Journal of International Law Vol. 21 no. 4 © EJIL 2011, Page 819.

21

أما عن النطاق الشخصي والزمني للحصانة الوظيفية ،فهي أوسع نطاقاً من الحصانة
الشخصية فيتمتع بها ذات األشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية والذين يسميهم الفقه ""Troika
ٍ
بشكل عام( .)30مع فارق وحيد بين الحصانتين في النطاق
إلى جانب ذلك يتمتع بها أي ممثل للدولة
الزمني أال وهو أن هؤالء األشخاص يبقون متمتعين بتلك الحصانة عن األعمال الرسمية التي قاموا بها
وقتما كانوا في مناصبهم – أي يمكن الدفع بهذه الحصانة  Invokingحتى بعد زوال منصبهم.
ومن هنا يقول بعض الفقه أن األعمال التي يقوم بها رئيس الدولة في إطار وظيفته تعتبر
أعماالً صادرة من الدولة نفسها ،فالرئيس كما يعبر عنه بعضهم هو "لسان حال دولته والناطق
باسمها" ،ولذا يبقى الرئيس محصناً عن هذه األعمال حتى بعد زوال منصبه وانتهاء واليته(.)31
أما عن النطاق الموضوعي لهذه الحصانة ،فإننا أشرنا إلى عدم وجود خالف حول مسألة
تقييد نطاق هذه الحصانة من ناحية األعمال التي تغطيها ،فهي تغطي األعمال الرسمية دونما سواها
من األعمال الخاصة.
ولَ ِكن ثمةُ مسألة يدب الخالف بشأنها ،أال وهي كيفية إيجاد معيار يحدد ما الذي يعتبر من
األعمال رسمياً " "Officialوبالتالي يكون مدرجاً ضمن الحصانة الوظيفية ،وما يعتبر منها خاصاً
" "Privateوبالتالي يكون خارجاً عن نطاق هذه الحصانة الوظيفية لرئيس الدولة(.)32

()30

أكدت شعبة االستئناف التابعة لمحكمة يوغسالفيا السابقة في قضية بالسكيتش على هذا النطاق الشخصي الواسع ،وكذلك محكمة العدل

الدولية في قضية جيوتي ضد فرنسا بخصوص المساعدات بالمسائل الجنائية .انظر :تقرير اللجنة الدولية السابق ،ص .74

()31

يقول ويورد " " Fuchفي رسالته بعنوان "حصانة رؤساء الدول في حالة االنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان" اآلتي:

"The actions committed by a head of state in official capacity are considered actions by the state itself. As
Alebeek puts it, such acts are considered “a mere arm or mouthpiece of a foreign state” Therefore even
after heads of state have left office, they are protected from juridical review of those acts". See: Christoph
Leonhard Fuch, Head of State Immunity in the Case of Grave Violations of Human Rights, Academic Year

()32

2009/2010, University of Münster, August 2010, Page 7.
انظر تقرير ،"Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction " :ص :74
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وفي الحقيقة ومن خالل مراجعتنا لكتب الفقه حول هذه النقطة ،وجدنا هذه المسألة مثار جدل
فقهي وارد في كتب القانون " ،"Legal Literatureوأنه ال يوجد في القانون الدولي العام ثمةَ معيار
يمكن بالرجوع إليه الفصل فيما يعتبر من األعمال رسمياً وما يعتبر منها خاصاً!(.)33
ومن التساؤالت التي يعرضها هذا النوع من الحصانة أنه" :هل تمتد الحصانة إلى األعمال
الرسمية التي يقوم بها رئيس الدولة بشكل متجاوز لصالحياته ؟ وهي األعمال المسماة قانوناً في الفقه
الالتيني " "Ultra Vires Actsأي األعمال المجاوزة للمشروعية!.
في الحقيقة ،في كثير من األحيان رفض االدعاء بالحصانة في مثل هذه الحاالت ،ولكننا
نميل إلى ِ
قول من قال" :إن هذا النوع من الحصانة جاء ليحمي الرئيس عن أعماله التي تحتمها عليه
طبيعة وظيفته ،بغض النظر عن مشروعيتها من عدمه"( )34إال – من وجهة نظرنا  -في األحوال
التي تبلغ فيها عدم المشروعية حداً ال يمكن معه القبول بادعاء الحصانة الوظيفية ،ومن ذلك "االنتهاك
الجسيم لقواعد حقوق اإلنسان" ،وهو ما سنتحدث عنه الحقاً بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه
الرسالة.

"A critical issue to be addressed in determining the legal regime of immunity ratione materiae relates to the
()33

identification of the criteria for distinguishing between a State organ‘s ―official‖ and ―private‖ conduct".
أورد " "Fuchالتالي:

"The restricted immunity for former heads of states leads to the question which acts committed by a head of
state can be seen as official and which must be considered private. In literature the various criteria that
could qualify an action as official are discussed. It nevertheless seems that “within international law no
general standard for which actions belong to the official acts of a head of state has developed so far”.
()34

See: Fuch, Ibid, Page 7.

رأي لجنة القانون الدولي بخصوص حصانة رؤساء الدول ،إذ تعبر عن ذلك بقولها:

"It has also been held that immunity of State officials in respect of acts performed in the discharge of their
functions does not depend on the lawfulness or unlawfulness of such acts". See: Inter-sessional, Ibid, Page
13.
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المبحث الثاني
األساس التاريخي لفكرة الحصانة

في هذا المبحث ،سنتحدث عن التطور الذي مرت به فكرة الحصانة التي تُمنح للرؤساء،
بادئين بالحديث عن تطور فكرة الحصانة كجزء من القانون الدولي العرفي " ،)35("CILومن ثم نتناول
تطورها وفقاً للمعاهدات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية (،)36()7827
وكذلك تبعاً لما جاء في القضاء الدولي ،وذلك على النحو اآلتي:

المطلب األول :حصانة رؤساء الدول في العرف الدولي.
المطلب الثاني :حصانة رؤساء الدول في المعاهدات الدولية والقضاء الدولي.
 الفرع األول :حصانة رؤساء الدول في المعاهدات الدولية.
 الفرع الثاني :حصانة رؤساء الدول في القضاء الدولي.

()35

االختصار " "CILيشير إلى القانون الدولي العرفي  Customary International Lawوفق ًا لما هو متعارف عليه في كتب الفقه

()36

إتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ،هي اتفاقية دولية أنجزت في الرابع والعشرين من أبريل  ،7827ودخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من

القانوني "."Legal Literature

مارس عام  .7821للمزيد حول االتفاقية انظر:

"VCDR: is a convention was done at Vienna on 24 April 1961. Entered into force on 19 March 1967.
United Nations". See the full treaty on: Treaty Series, vo1. 596, p. 261.
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المطلب األول
حصانة رؤساء الدول في العرف الدولي

قبل اإلشارة إلى كون الحصانة أصالً من األصول المعتبرة في القانون الدولي العرفي ،يجب
أن نقول بأن هناك شرطين أساسين للقول :إن أم اًر ما هو أصل " "Normمن األصول المعتبرة في هذا
القانون ،وهما :الممارسة الدولية الواسعة لهذا األمر " "Widespread State Practiceأو بالالتينية
" – "Ususوهو ما يعرف بالركن المادي للعرف الدولي( - )37وكذلك القبول الدولي( )38له (أي
اعتقاد الدول لدى ممارستها لهذا األمر بأنه ملزم لها قانوناً( ،)39بمعنى أن القبول الدولي هو الركن
المعنوي للعرف الدولي) ،وهو ما يعرف في كتب الفقه الالتيني باصطالح ".)40("Opinio Juris
فللقول :إن الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة هي أصل من أصول القانون الدولي العرفي ،ال
بد من توافر القبول الدولي لهذه الفكرة ،فمجرد توافر الركن األول وحده – المتمثل باعتياد الدول على

()37

راجع:
-

()38

-

عبد الرحمن أبو النصر ،القانون الدولي العام ،الطبعة الرابعة ،مكتبة القدس ،غزة-فلسطين ،6176 ،ص .742
منتصر سعيد حمودة ،القانون الدبلوماسي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،د.ط ،6177 ،.ص .16

جاء الفقه الغربي تعريف للقبول الدولي " "Opinio Jurisحيث يقول:

"In customary international law, opinio juris is the second element (along with state practice) necessary to
establish a legally binding custom. … Whether the practice of a state is due to a belief that it is legally
obliged to do a particular act is difficult to prove objectively". See more on the following site:
()39
()40

)(https://www.law.cornell.edu/wex/opinio_juris_international_law

عبد الرحمن أبو النصر ،مرجع سابق ،ص  741وما بعدها.
انظر حول هذا المعنى المصدرين اآلتيين:

"For a principle to attain the status of customary law, two conditions need to be satisfied. It
requires widespread state practice coupled with opinion juris". See: Inter-sessional, Ibid, Page 3.

"According to the International Court of Justice (ICJ) a norm of customary international law exists if
the acts concerned (amount to a settled practice which is accompanied by an opinio juris sive
necessitates)". See: Fuch, Ibid, Page 4.
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-

إعطاء الحصانة للرؤساء – ليس من شأنه البتة أن يخلق أصالً معتب اًر في القانون الدولي العرفي .وقد
الدولية في قضية الجرف القاري في بحر الشمال بين كل من دولة
أكدت هذا األمر محكمة العدل
ّ
ألمانيا والدنمارك وهولندا ،حيث قالت" :ليس مهماً فحسب لنشوء أصل معتبر أو سلوك معتبر كجزء
من القانون الدولي العرفي أن تستقر الدول على سلوك معين ،بل يجب أن يقوم الدليل على إيمان
واعتقاد منها بإلزامية هذا السلوك قانوناً لها"(.)41
وكذلك أكدت محكمة العدل هذا المعنى في قضية الممارسات العسكرية وشبه العسكرية بين
الواليات المتحدة األمريكية ونيكاراجوا بقولها" :على المحكمة أن تتوصل لقناعة بأن السلوك المتبع
دولياً والمعتبر في القانون الدولي العرفي يجب أن يقترن بقناعة األخيرة بإلزاميته لها"(.)42
أما عن حصانة رؤساء الدول ،فتعتبر وفقاً للتوضيح سالف الذكر مسألة محط اعتبار القانون
الدولي العرفي( ،)43بل يجمع الفقه والقضاء الدوليان على اعتبار موضوع الحصانة الدولية عرفي
النشأة بامتياز(.)44

()41

جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري ،الصادر بتاريخ  61فبراير :7828

"Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be such, or be carried
out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of
a rule of law requiring it. The States concerned must therefore feel that they are conforming to what
amounts to a legal obligation". See: International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions
and Orders, North Sea Continental Shelf Case, (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic
()42

of Germany/Netherlands), Judgment of 20 February 1969, Para 77, Page 44.
جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية الممارسات العسكرية وشبه العسكرية الصادر بتاريخ  61يونيو :7892

"The Court must satisfy itself that the existence of the rule in the opinio juris of States is confirmed by
practice". See: International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case
Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, Judgment of 27 June 1986, Para
()43

184, Page 98.
راجع:

=
 -7صام إلياس ،المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري ،رسالة مقدمة من جامعة مولود معمري،
 ،6174ص .3
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وقد اعترفت محكمة العدل الدولية باعتبار الحصانة ذات نشأة عرفية في العديد من أحكامها
" التي أصدرت فيها بلجيكا مذكرة اعتقال بحق وزيرArrest Warrant" ويقف على رأس ذلك قضية
.)45(الخارجية الكونغولي
ٍ وفي
حكم آخر لها في قضية الحصانات القضائية للدولة وممثليها عبرت محكمة العدل الدولية
 "مسألة الحصانة القضائية للدولة وممثلي الدولة تنبع أوالً وأخي اًر من:عن عرفية نشأة الحصانة بقولها
)46("القانون العرفي الدولي

 فنجد تأييداً واضحاً لهذه الفكرة الرامية العتبار الحصانة،أما على صعيد الفقه القانوني الدولي
 حيث يعبر الفقيه،التي يتمتع بها رئيس الدولة من قبل األفكار المنبثقة عن القانون الدولي العرفي
.16  ص، مرجع سابق، منتصر سعيد حمودة-6
:انظر

)44(

: حيث يقول، بخصوص حصانة ممثلي الدول األجنبية61  التقرير االستشاري رقم-7
"However, the immunity of heads of state, heads of government and ministers of foreign affairs is regulated
not in international conventions but in customary international law". See: Advisory report No. 20 on the
Immunity of Foreign State Officials, The Advisory Committee, The Hague, Netherlands, May 2011, Page 4.
: راجع في ذلك. بخصوص الحصانة ما هو إال تأكيد وترديد لما نادى به العرف الدولي منذ أزل7827  إن ما جاءت به اتفاقية فينا-6
.) نور الدين اللباد: (نقله إلى العربية.81  ص،7888 ، مكتبة مدبولي، قانون العالقات الدولية،غى آنييل

:)48  و49 راجع الحكم الصادر في هذه القضية (الفقرات

)45(

The Case concerning the Arrest warrant of 11 April 2000 (The Democratic republic of Congo Vs Belgium)
2002 ICJ Reports 14 Feb 2002, Para 58 and 59.
:انظر للمزيد في

: دراسة تحليلة للنزاع االيطالي األلماني بخصوص الحصانة الدولية واالختصاص:" بحث "كراجي ويسكي و سينجر

)46(

-

"The Court began its analysis by clarifying that the source of law for state immunity can only be derived
from international customary law in relation to Germany and Italy as neither state is signatory to the United
Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property (UN Convention on
Jurisdictional Immunities)". See: Markus Krajewski and Christopher Singer, Should Judges be FrontRunners? The ICJ, State Immunity and the Protection of Fundamental Human Rights, Max Planck
Yearbook of United Nations Law, Volume 16, 2012, Page 17.
:ملخص حكم محكمة العدل الدولية في قضية "الحصانات القضائية للدول" حيث جاء فيه اآلتي

-

"As between the Parties, the entitlement to immunity can be derived only from customary international law".
See: International Court of Justice, Case on Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy:
Greece intervening), Summary, 3 February 2012, Page 3.
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 وكذلك القاضي،"Genocide in International Law" ويليام شاباس عن هذه الفكرة في مؤلفه
All " والفقيه براوني ويلكنسون في رأي منفرد له في قضية الرئيس بينوشيه عبر عنه ضمن تقارير
.)47( وغيرهم من فقهاء القانون الجنائي الدولي،"England Law

:انظر المراجع اآلتية
-

)47(

R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and others, ex parte Pinochet Ugarte (Amnesty
International and others intervening) (No 3), All England Law Reports/1999/Volume 2, Page 21.

-

William A. Schabbas, Genocide in International Law, The Crimes of Crimes, First Published, 2000.
: على الموقع اإللكتروني، الحصانة الدبلوماسية وقانون العقوبات واتفاقية فينا،فراج
ّ  مصطفى محمود.6172  أبريل3 : تاريخ آخر زيارة،http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=958
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المطلب الثاني
حصانة رؤساء الدول في المعاهدات الدولية والقضاء الدولي

في هذا المطلب سنتناول التطور الذي مرت به فكرة حصانة رؤساء الدول في المعاهدات
الدولية ونخص بالذكر اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ،ومن ثم سنتحدث عن القضاء الدولي وكيف
تعامل مع مسألة حصانة رؤساء الدول ،وسنخصص للمعاهدات الدولية فرعاً ،وآخر نخصصه للقضاء
الدولي على النحو اآلتي:
الفرع األول :حصانة رئيس الدولة في المعاهدات الدولية.
الفرع الثاني :حصانة رئيس الدولة في القضاء الدولي.

الفرع األول
حصانة رئيس الدولة في المعاهدات الدولية
سبق وأن أشرنا في المطلب السابق إلى أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول نشأت نشأة
عرفية قبل أن تتناولها المعاهدات الدولية( .)48وما يعنينا في هذا المطلب هو بيان مدى احتضان هذه
المعاهدات لفكرة حصانة رئيس الدولة ،حيث سنجد أن هذه االتفاقيات ال تنطبق بشكل مباشر على
()48

انظر في هذا المعنى:

"It is drawn a short history of the head of state immunity institution: starting from customary law and until
the provisions of the 1961 Vienna Convention". See: Daniel Niţu, Head of State Immunity in Criminal Law,
A Ph. D thesis, 2011, Page 15.
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نطوع النصوص التي جاءت بها لتطبيقها على رئيس الدولة.
حصانة رئيس الدولة ،وانما يمكن أن ِّ
حيث يرى بعض الفقه ونؤيده ،أنه ال وجود لقواعد مكتوبة ضمن المعاهدات الدولية تنطبق بشكل
مباشر على حصانة رئيس الدولة ،وانما هناك نصوص فضفاضة ضمن هذه المعاهدات يمكن أن
تستوعب حصانة رئيس الدولة عن طريق التحليل الواسع لتلك النصوص .ومن ذلك نص المادة 68
من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية " "VCDRللعام  .7827حيث إن محكمة العدل الدولية في
قضية جيبوتي ضد فرنسا ،رأت أنه "من الضرورة بمكان انطباق نص المادة  68من االتفاقية سالفة
الذكر على رئيس الدولة"( .)49إذ أن المادة ( )68تقول" :للشخص الدبلوماسي حرم ٌة فل يجوز
القبض عليه أو حجزه ،وعلى الدولة المستقبلة أن تعامله باحترام مع اتخاذ الضمانات الكفيلة
باحترام كرامته وحريته"(.)50
ويتضح من خالل هذه المادة أنها ال تخص رئيس الدولة بعينه ،وانما تتحدث عن الشخص
الدبلوماسي بشكل عام ،وفي إطار التطبيق الواسع لهذا النص يمكن أن ينطبق هذا النص على الرئيس
باعتباره كبير األشخاص الدبلوماسيين في دولته (.)51
وفي نفس السياق يرى بعض الفقه أن الحديث عن حصانة رئيس الدولة يجعلنا ندور في فلك
ثالث اتفاقيات ُيمكن أن تشكل أساساً قانونياً لحصانة رئيس الدولة وهي (:)52
()49

يرى " "Femke Sweepفي بحثه بعنوان "نطاق تطبيق الحصانة الشخصية لرئيس الدولة" اآلتي:

"There are treaties and conventions that apply indirectly to this issue, such as the 1961 Vienna Convention
on Diplomatic Relations, which is applicable by analogy: in the Djibouti v France case the ICJ has stated
that Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations is necessarily applicable to heads of
State". See: Femke Sweep, The Extent of Applicability of Head of State Immunity Ratione Personae,
Master Thesis International and European Law, Faculty of Law, Tilburg University, Oct, 2010, Page 11.

()50

تنص المادة ( )22من االتفاقية على اآلتي:

()51

الرئيس وفقاً لما يراه بعضهم ليس ممثالً للدولة بل هو الدولة نفسها ،ويعبر عن ذلك لويس الرابع عشر بقوله "الدولة أنا".

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or
detention. The receiving State shall treat him with due respect … ".
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 -7اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية للعام .7827
 -6اتفاقية المهام الخاصة للبعثات الدبلوماسية والبروتوكول االختياري الخاص بتسوية
النزاعات للعام .7828
 -4اتفاقية األمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية للعام .6113
وبالنظر إلى كل واحدة من هذه االتفاقيات ونصوصها ،يمكننا أن نورد جملة من الملحوظات
على النحو اآلتي:
أوالً :المادة ( )68من اتفاقية فينا لم تأت على ذكر رئيس الدولة صراحةً ،وانما يمكن أن نقول
بشمول المادة السابقة له في إطار التوسع في تطبيق النص ،هذا من جهة .ومن ٍ
جهة أخرى ،المادة
( ) 47منحت للدبلوماسي بشكل عام الحصانة من االختصاص القضائي واإلداري والمدني ،بيد أنها لم
تحدد كذلك من المشمول بلفظة الدبلوماسي( .)53ومن هذا المنطلق فإن هذه االتفاقية تمنح الحصانة
لرئيس الدولة ليس بصريح النصوص الواردة فيها ،وانما عن طريق التحليل للنصوص
" "Analogouslyومد نطاق تطبيقها.
ثانياً :أشارت اتفاقية األمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية للعام
 6113إلى تمتع رئيس الدولة بالحصانة من الوالية القضائية ألي دولة مضيفة ،ومع ذلك هذه
االتفاقية لم تدخل حيز النفاذ حتى اآلن ،وعليه ال يمكن اعتبارها أساساً لحصانة رئيس الدولة ،شأنها
شأن االتفاقية سالفة الذكر.
()52
()53

انظر في ذلك "فوك" ،مرجع سابق ،ص  4وما بعدها.
يمكن الرجوع إلى "فوك" ،مرجع سابق ،العالمة المرجعية رقم ( )3حيث يقول في ذات المعنى الذي نرمي إليه:

… "Even though some scholars are in favour of applying these norms to heads of state analogously
another Scholars indicates that clearly the VCDR cannot serve as an autonomous legal basis for the
immunity of heads of state". See: Fuch, Ibid, Page 3-4.
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ثالثاً :نصت المادة  67الفقرة ( )7من اتفاقية المهام الخاصة للبعثات الدبلوماسية والبروتوكول
االختياري الخاص بتسوية النزاعات للعام  7828على أنه" :يتمتع رئيس الدولة المرسلة ،لدى الدولة
المستقبلة بالمزايا والتسهيالت والحصانات الممنوحة للرؤساء وفقاً للقانون الدولي"( .)54ولكن هذه المادة
لم توضح لنا ما الحصانات التي تمنح للرئيس وما النطاق الذي تغطيه!.
فضالً عن ذلك فإن المادة ( )41من ذات االتفاقية تحدثت عن الحصانات واالمتيازات
الممنوحة ألعضاء البعثة الدبلوماسية ،دون أن تشير إلى ما إذا كانت هذه األخيرة تسري على رئيس
الدولة من عدمه(.)55
ومن هنا يتبين لنا أن المعاهدات المكتوبة ال تعطي لنا أساساً واضحاً شامالً لحصانة رئيس
الدولة ،األمر الذي يتعين معه البحث عن األساس القانوني لهذه الحصانة في القانون الدولي العرفي.
أخي اًر ،بقي أن نشير إلى أن من أهم المواثيق التي تضمنت مؤخ اًر الحديث عن حصانة رئيس
ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ،الذي تناول هذه الحصانة صراحةً في المادة
الدولة
ُ
السابعة والعشرين( ،)56والتي عبرت عن عدم اعتدادها بالحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة بقولها:

()54

تنص المادة ( )27الفقرة ( )7من االتفاقية على أنه:

Article 21 (1). Stipulates: "The Head of the sending State, when he leads a special mission, shall enjoy in
the receiving State or in a third State the facilities, privileges and immunities ac corded by international law
()55

to Heads of State on an official visit".
يقول فوك في معرض تفنيده لهذه االتفاقية:

"The convention does neither specify the privileges and immunities that are mentioned, nor does it say
whether the immunities that it defines in article 31 for the members of special missions are applicable to
heads of state as well". See: Fuch, Ibid, 4.
()56

فالح مزيد المطيري ،المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون الجنائي الدولي ،رسالة مقدمة من جامعة الشرق األوسط

للحصول على درجة الماجستير في القانون العام ،6177 ،ص .43
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"( )7يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب
الصفة الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ،سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو
عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثالً منتخباً أو موظفاً حكومياً ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من
المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة.
( )6ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية
للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا
الشخص" .وهو نص يثير إشكالية مع ما جاء في القانون الدولي العرفي والمواد األخرى ضمن ميثاق
روما ،سنتحدث عنها تفصيالً ضمن الفصلين الثاني والثالث من هذه الرسالة.

الفرع الثاني
حصانة رئيس الدولة في القضاء الدولي
إن أحكام القضاء الدولي بخصوص حصانة رئيس الدولة تظهر في كل من أحكام محكمة
العدل الدولية ،وكذلك أحكام المحاكم الدولية المؤقتة السابقة مثل محاكم رواندا وبوروندي ويوغسالفيا
باإلضافة إلى أحكام المحاكم المحلية عند ممارستها لالختصاص العالمي ،وكذلك تظهر وبجالء في
وقتنا الحالي باألحكام والق اررات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية وميثاقها والتي ستكون مناط
دراستنا التحليلية في الفصلين القادمين من هذه الرسالة.
ويمكننا أن نلحظ التطور الذي ط أر على فكرة حصانة رئيس الدولة من خالل اآللية التي
تعاملت بها كل من هذه المحاكم مع فكرة الحصانة ،حيث نجد أن بعض المحاكم وهي بصدد الحديث
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عن حصانة الرئيس تقرر منع محاكمة الرئيس عن أي عمل يقوم به أثناء وجوده في منصبه ،بل
وتقرر منع إصدار مذكرة االعتقال بحقه حتى ولو كان األمر متعلقاً بأعمال تشكل جرائم دولية أمر بها
ذلك الرئيس ،وهذا ما عبرت عنه محكمة إنجليزية بخصوص الرئيس الزيمبابوي "موغابي"(.)57
وقد كان ذلك الموقف معلالً بما يقرره العرف الدولي لرئيس الدولة من أعمال وهو ما يزال
متمتعاً بصفته كرئيس للدولة؛ إذ إن العرف أو القانون الدولي العرفي كان وال يزال المصدر الوحيد
الذي يتحدث صراحةً عن حصانة رئيس الدولة ،على العكس من االتفاقيات الدولية التي تمد الحصانة
لرئيس الدولة من خالل التحليل الواسع للنصوص (وهو ما أشرنا إليه في الفرع السابق)(.)58
ولكننا نجد موقف المحاكم يتغير فيما بعد من خالل الحديث عن وجود استثناءات يمكن في
ظاللها الخروج على مبدأ حصانة رئيس الدولة الوارد في القانون الدولي العرفي ،ومن ذلك حالة
ارتكاب جرائم دولية مخلة إخالالً جسيماً بحقوق اإلنسان ،وكذلك األعمال التي يقوم بها رئيس الدولة
خارج حدود صالحياته ،وأيضاً حالة التنازل عن حصانة الرئيس من قبل حكومة بالده(.)59

()57

انظر:

"An English court held that a warrant could not be issued for the arrest of Robert Mugabe on charges of
international crimes on the basis that he was a presently serving Head of State at the time the proceedings
were brought". See:
https://en.wikipedia.org/wiki/Immunity_from_prosecution_(international_law)#cite_note-2

()58

يقول " "Papkaفي بحثه المعنون "اتهام الرئيس موغابي :تعريف حصانة رئيس الدولة" :إن اتفاقية المهام الخاصة للبعثات الدبلوماسية

والبروتوكول االختياري الخاص بتسوية النزاعات للعام  ،7828ال تعبر صراحة عن حصانة الرئيس أو الوزير وانما تتحدث عن الشخص
الدبلوماسي وعائلته ،وبالتالي ال يصح ألن تكون أساساً لحصانة رئيس الدولة في القضية الراهنة –أي قضية الرئيس موغابي– " .انظر في

ذلك:

Justin M. Papka, The Grace Mugabe Incident: Defining Immunity and Inviolability of Spouses of Heads of
()59

State, The BSIS Journal of International Studies, Vol 6 (2009), Page 5.
مع أن التنازل يمكن أن يعد حالة يمكن فيها الخروج على قواعد الحصانة إال أن التنازل يظل ليس باألمر السهل ،فضالً عن إثارته الكثير

من اإلشكاليات العملية ،وأساس ذلك يرجع إلى إعتبار حصانة الرئيس هي امتداد لحصانة الدولة وسيادتها .انظر :عاطف فهد المغاريز،
الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية ،6171 ،ص .778
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لذلك نجد أن محكمة االستئناف العليا للواليات المتحدة األمريكية في قضية (الواليات المتحدة
ضد نورييغا) تقول" :أن الرئيس نورييغا في هذه القضية ،من خالل التحليل لطبيعة األعمال الصادرة
منه ،ال يتمتع بأي حصانة واردة في العرف الدولي؛ إذ إن األفعال التي قام بها كانت ترمي لتحقيق
ثرائه الشخصي ومن ذلك تهريب المخدرات"(.)60
ونجد كذلك أن محكمة االستئناف ذاتها قضت بعدم تمتع الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس"
بالحصانة؛ بسبب تنازل حكومة بالده عن هذه الحصانة.
على الوتيرة نفسها نرى بأن محكمة العدل الدولية تقرر كمبدأ أساسي حصانة رئيس الدولة
عن أعماله الوظيفية الرسمية وأعماله الخاصة – على النحو الذي بيناه في المبحث األول – ،وتقرر
بأن هذه الحصانة نابعة من القانون الدولي العرفي .ولذلك قررت المحكمة في قضية الكونغو ضد
بلجيكا بأن األخيرة باستصدارها مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الكونغولي "ييرودا" تكون قد خالفت
التزامها بموجب القانون الدولي العرفي المانح للحصانة لوزير الخارجية المذكور.
بعض منها جزءاً من القانون
إال أن هذا المبدأ يتم الخروج عنه في ظل استثناءات أصبح
ٌ
الدولي العرفي ،ومن ذلك حالة االنتهاك الجسيم لقواعد حقوق اإلنسان؛ إذ ينشأ في مثل هذه الحالة

()60

يعلق "كريستوفر توتين" في بحثه على الحكم الوارد في قضية نورييغا بقوله:

"In the United States v. Noriega, the Court of Appeals, the court found that, based on certain evaluation
criteria such as Noriega’s status and the nature of his acts, he was not entitled to such immunity". See:
Christopher Totten, Head-of-State and Foreign Official Immunity in the United States After Samantar: A
Suggested Approach, Fordham International Law Journal, Volume 34, Issue 2, 2011, Article 6, Page 345.
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التزام ِقبل القضاء الكافة " "Obligato erga omnesبعدم منح الحصانة أو االعتراف بها ألي
رئيس(.)61

()61

المقصود باالنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان هنا ،ارتكاب جرائم مثل الجرائم الواردة في ميثاق روما األساسي وهي :جرائم الحرب ،وجرائم

اإلبادة الجماعية ،وجريمة العدوان ،والجرائم ضد اإلنسانية ،باإلضافة إلى جرائم أخرى تتعلق بالتعذيب واالستعباد .حيث يرى الفقه والقضاء
الدوليان أن هذه الحقوق تشكل قواعد آمرة في القانون الدولي ال يمكن بأي حال خرقها.
"Labeling these crimes as such has severe implications: this characterization creates the obligato erga
omnes within the entire international". See more: Femke Sweep, Ibid, Page 16.
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الفصل الثاني
المركز القانوني لرؤساء الدول
في مواد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تمهيد وتقسيم:
سنتحدث في هذا الفصل عن مركز رئيس الدولة في إطار المواد الموضوعية وكذلك اإلجرائية
لمواد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية " ،"The Rome Statuteوسنسلط الضوء في إطار
هذه الدراسة على مادتين اثنتين هما :المادة ( )61من النظام ،والتي تعبر عن موقفها من الناحية
الموضوعية بخصوص حصانة رئيس الدولة أمام المحكمة ،والمادة ( )89من ذات النظام ،التي تعبر
عن موقف آخر من الناحية اإلجرائية العملية حينما تمارس المحكمة مهامها في مساءلة الرؤساء
المنسوبة إليهم تهم بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
وعليه فإن المركز القانوني لرئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية يظل متأرجحاً على حد
بعض القول بين هذين الموقفين الموضوعي واإلجرائي ،حيث يقول البروفيسور مارك جانيز -األستاذ
بجامعة هارفرد  :-أن المادة ( )61ترسم طريقاً موضوعياً مثالياً فيما يخص مركز رئيس الدولة أمام
المحكمة الجنائية الدولية ،بينما ترسم المادة ( )89طريقاً إجرائياً فيما يتعلق بهذا األخير واجراءات
القبض عليه وتسليمه من عدمه(.)62

()62

انظر في هذا الموضوع:

"That the two articles are in a sense complementary: Article 27 setting out an ideal and Article 98
setting out a practical path". For more details see: Meghan Jakobsen, Immunity Versus Impunity:
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-

وسنخصص المبحث األول من هذا الفصل للحديث عن مركز رئيس الدولة أمام المحكمة
الجنائية الدولية في إطار المواد ذات الطبيعة الموضوعية( )63من النظام األساسي للمحكمة .بينما
سنفرد المبحث الثاني للحديث عن مسألة حصانة رئيس الدولة ومسألة التعاون الدولي فيما يخص
القبض عليه وتسليمه ،وهي مسألة تناولتها مادة ذات طبيعة إجرائية محضة ،وبيان ذلك على النحو
اآلتي:
المبحث األول :المركز القانوني لرؤساء الدول في اإلطار الموضوعي من النظام األساسي.
 المطلب األول :مدى االعتداد بحصانة رؤساء الدول في نظام روما.
 المطلب الثاني :األساس القانوني لعدم االعتداد بالحصانة.
المبحث الثاني :حصانة رؤساء الدول وااللتزام بالتعاون الدولي.
 المطلب األول :األساسان القانوني والتاريخي لصياغة المادة .7/89
 المطلب الثاني :القيمة القانونية لاللتزام بتقديم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

Reconciling Articles 27(2) and 98(1) of The Rome Statute, RGSL Working Papers No. 23, RIGA
2005, Page 3.
"The drafting history of the two Articles would suggest that Article 27 represents the legal ideal

-

behind the Statute, while Article 98 represents the practical and political reality in which the
Statute was created". See: Jakobsen, Ibid, Page 8.

) )63إن المادة ( ) 61من النظام تشتمل على فقرتين :أوالهما موضوعية واألخرى إجرائية داخلية ال عالقة لها بفكرة التعاون الدولي الوارد في
الفصل التاسع تحديدا المادة ( ،)89وعليه سنقول كغيرنا أن المادة ( )61ترسم طريقاً موضوعياً يطغى على الجانب اإلجرائي.
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المبحث األول
المركز القانوني لرؤساء الدول في اإلطار الموضوعي من النظام األساسي

يوصف القرن العشرون بأنه القرن األكثر دموية على اإلطالق ،حيث خلفت النزاعات المسلحة
اضح ،وأن هذه اآلثار إذا ما أُريد
فج و ٍ
خالل هذا القرن آثارها المدمرة على الصعيد اإلنساني بشكل ٍ
حد لها ،فال بد على الدول القبول بمسألة "منع أي شخص من اإلفالت من دائرة العقاب! أو
أن يوضع ٌ
ما يعرف بمسمى ) ،"(Impunityفال اعتراف بحصانة أحد األشخاص إذا ما ثبت تورطه بارتكاب
جرائ م دولية خطيرة تهز من ضمير اإلنسانية .وهذا في الحقيقة ما جرى من تلك الدول ،إذ عبرت عن
جنود ومدنيين وجنراالت ودبلوماسيين ووزراء وملوك ورؤساء دول –
رضاها بكون كل األشخاص –
ٌ
سواء أمام القضاء الدولي للمحكمة الجنائية الدولية(.)64
ومن هذا المنطلق وضعت المادة ( )61من النظام األساسي التي تساوي بين جميع األفراد في
المساءلة والمقاضاة أمام المحكمة ،والتي ال تسمح بأن يكون الدفع بالحصانة التي يتمتع بها بعض
األفراد ومنهم رؤساء الدول سبباً في تالفي العقاب أو حتى التخفيف منه.
ولذلك سنبين في هذا المبحث كيف كان موقف المحكمة من مسألة الحصانة التي يتمتع بها
الرؤساء في إطار المادة ( )61في مطلب أول ،واألساس القانوني للمادة ذاتها في مطلب ثان.

()64

للمزيد:

"Soldiers, civilians, bureaucrats, diplomats, generals, ministers, presidents or kings – under the Rome
Statute all would now be equal under the law and all would be Punished". See: Jakobsen, Ibid, Page 7 and
8.
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المطلب األول
مدى االعتداد بحصانة رؤساء الدول في نظام روما األساسي

أيقنت الجماعة الدولية بأن الحصانة التي يمكن للرئيس إثارتها أمام القضاء الوطني في حال
سيما
توجيه التهم إليه بارتكاب جرائم دولية بمثابة الوسيلة التي تمكنه من اإلفالت من دائرة العقابّ ،
وأنه ال يوجد في المعاهدات الدولية  -كما بينا في الفصل األول – ما يشير إلى حصانة الرئيس ،وأن
هذه األخيرة مسألةٌ يعترف له بها العرف الدولي.
ومن األمثلة على خطورة الدفع بالحصانة كوسيلة لإلفالت من دائرة العقاب على الصعيد
الوطني ما جرى إثر الغارة األميركية على ليبيا في  74نيسان  ،7892حيث أصيب أكثر من 611
شخص من المدنيين ،بين قتيل وجريح ،حيث كان ضحايا الغارة قد رفعوا دعواهم أمام المحكمة
األميركية محتجين على تصرف الرئيس األميركي وكذلك عدداً من المسؤولين العسكريين ،إال أن
القضاء األميركي رفض الدعوى استناداً إلى أن األخيرين يتمتعون بالحصانة القضائية(.)65
وادراكاً من قبل المجتمع الدولي لخطورة مثل هذا األمر ،فقد بدأت المواثيق الدولية واألنظمة
المسيرة لعمل المحاكم الدولية تنص على عدم االعتداد بحصانة رئيس الدولة أمامها ،ومن ذلك نص
المادتين  6/2و  6/1من النظام األساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا اللتين أنشأهما مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،إذ تقوالن" :ال

()65

خليل حسين ،حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية ،مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت بتاريخ  1أبريل  ،6118تاريخ الزيارة 1

أبريل  ،6172للمزيد تابع الرابط التالي:
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/04/blog-post_2309.html
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ُيعفي المنصب الرسمي ألي متهم ،سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤوالً حكومياً ،من المسؤولية
الجنائية وال يخفف من العقوبة").(66
حتى المحاكم الدولية الخاصة ،مثل المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان وقضية الحريري لم تعتد
بالحصانة التي يتمتع بها الرئيس ولم تقبلها عذ اًر يحول دون مساءلته أمام المحكمة ،وذلك ما عبرت
عنه في مادتها الثالثة الفقرة الثانية منها(.)67
ولم يشذ موقف المحكمة الجنائية الدولية عن النهج الذي طرقته األنظمة الموجدة للمحاكم
الدولية المؤقتة السابقة عليها؛ إذ إن النظام األساسي عبر عن ذات الموقف من حصانة رؤساء الدول.
حيث لم تعتبر هذه األخيرة حائالً يمنع من مساءلة ومقاضاة هؤالء األشخاص( .)68وهذا ما عبرت
عنه المادة  )6( 61بقولها" :ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة

()66

كلمة القاضي ليو داقون في حفل طرح أحد الكتب في دار "توركل أوبسال " األكاديمية للنشر اإللكتروني ،في الهاي بتاريخ  78نوفمبر

 .6176تاريخ الزيارة  1أبريل  ،6172منشورة على الرابط:
()67

(https://www.fichl.org/ar/li-haopei-lecture-series/statement-by-judge-liu-daqun/(.
راجع في هذا األمر:
-

دريد بشراوي ،حصانة رؤساء الدول في القانون الجنائي الدولي ،مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت بتاريخ  3ديسمبر  ،6119تاريخ

الزيارة 1 :أبريل  ،6172منشورة على الرابط:
(http://www.14march.org/archive-details.php?nid=MTgzMDYx).
-

يقول بعض الفقه :إ ن "مسألة الحصانة ال اعتداد بها وقت إجراء المحاكمة ووقت تنفيذ الحكم الجزائي عليه ،وهي مسألة مجمع
وقضاء ،وأن عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق سيادة القانون قد انتهى" .انظر :مصطفى أحمد أبو الخير ،حصانة
عليها فقه ًا
ً
رؤساء الدول ليست مطلقة وتسقط إذا ارتكب جرائم دولية ،مقالة منشورة على اإلنترنت بتاريخ 62 :يناير  ،6176تاريخ الزيارة 1
أبريل  ،6172منشورة على الرابطين:

()68

)(http://www.alamatonline.net/l3.php?id=21830
(http://www.pal-monitor.org/print.php?news.493).

راجع:
-

هاني عادل أحمد عواد ،المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا(،
رسالة مقدمة من جامعة النجاح الوطنية للحصول على درجة الماجستير في الحقوق ،فلسطين ،6112 ،ص .98

-

غالي محمد ،إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير مقدمة من جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان،
 ،6114ص .624

-

بدر الدين محمد شبل ،القانون الدولي الجنائي الموضوعي ،دار الثقافة للنشر ،األردن ،الطبعة األولى ،6177 ،ص .24

-

هشام محمد فريجة ،القضاء الجنائي الدولي ،الراية للطباعة ،الجزائر ،الطبعة األولى ،6176 ،ص .94
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الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ،دون ممارسة المحكمة اختصاصها
على هذا الشخص".
ولكي نتحدث – في المطلب القادم – عن األساس القانوني الذي تبنى عليه المادة ( )61من
بد من اإلشارة بشيء من اإليجاز إلى لمحة تاريخية عن هذه المادة.
النظام األساسي فإنه ال ّ

لمحة تاريخية بخصوص المادة ( )21من النظام األساسي:
اشتركت عدة دول من العالم في وضع ميثاق روما رغبةً في إيجاد هذا الصرح العظيم ،وآملةً
رغم اختالف وجهات النظر فيما بينها – بأن يتكلل عملها بالنجاح ،بيد أن كثيرين وجدوا أن بين هذهالوجهات المختلفة فجوة كبيرة من الصعب التوفيق بينها .ومن هنا انقسمت الدول المشاركة في مؤتمر
روما إلى دول متوافقة في الرأي حول غالبية المسائل التي تناولتها االتفاقية ،وهي التي تعرف باسم
" ،"Like-minded Statesودول أخرى التزمت الحياد؛ نظ اًر إلى وجود اختالفات في الرأي ال يمكنها
التسليم بها وتعرف باسم " ."The Non-Aligned Statesوعلى الرغم من االختالفات التي بدت في
العديد من األمور ضمن اتفاق روما ،إال أن ما تناولته المادة ( )61بخصوص عدم االعتراف
بالحصانة كان أم اًر ال نزاع فيه ".)69("Uncontested

()69

مشار إليه لدى "جاكوبسين" مرجع سابق ،ص  .74حيث يقول :إن فكرة الحصانة لم تكن مثا اًر للخالف وقت التصويت على ميثاق روما

بشكله النهائي فحسب ،بل أيض ًا منذ وضع المسودات السابقة لميثاق روما.

"But despite the contrasting ideas, “the principle provided for in this article was uncontested throughout the

discussions, and it was relatively easy to agree on its formulation,” Also, it is mentioned that "In fact, the
principle behind the Article, if not the Article itself, was included in the Draft Statute well before Rome".
See: Jakobsen, Ibid, Page 13.
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ويثار التساؤل عن األشخاص الذين ال اعتداد بحصانتهم وفقاً للمادة ( ،)21فهل هم
واردون على سبيل المثال ال على سبيل الحصر أو العكس؟
وفي الحقيقة ،أن المادة ( )61قد وضعت بهذه الصورة النهائية بعد أن قدمت الدول المشاركة
في مؤتمرات إعداد النظام مجموعة من المقترحات لصياغتها – فيما يخص الفقرة األولى – ،وكان
من ضمن هذه المقترحات ما يلي:
أوالً" :إن الصفة الرسمية للمتهم سواء أكان رئيساً للدولة أم للحكومة أم عضواً في البرلمان أم
الحكومة أم شخصاً منتخباً في دولته ،يجب أال تقف حائالً دون مساءلته جنائياً بموجب هذا الميثاق،
أو أن تشكل سنداً لتخفيف الحكم الصادر بحقه"(.)70
ويعاب على هذه المادة من وجهة نظرنا ،أنها أوردت األشخاص الذين ال اعتداد بحصانتهم
على سبيل الحصر ال على سبيل المثال ،وبالتالي فهي ال تشمل أعضاء البعثات الدبلوماسية مثالً،
على الرغم من أن المقترح ذاته لذات المادة في الفقرة ( )6تشملهم في إطار التفسير الواسع للنص،
حيث تحدث عن الحصانة الممنوحة لكل شخص له الصفة الرسمية.
ثانياً :يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب
الصفة الرسمية ،وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ،سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو
عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثالً منتخباً أو موظفاً حكومياً ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من
()70

المقترح رقم ( )6المعروف بمقترح سيراكو از ضمن مسودة (زوتفن  ،)Zutphenأورده :جاكوبسين ،ص  74وما بعدها.

"(1)The official capacity of the accused, either as Head of State or Government, or as a member of a
Government or parliament, or as an elected representative, or as an agent of the State shall in no case
exempt him from his criminal responsibility under this Statute, nor shall it constitute a ground for reduction
of the sentence.
(2) The special procedural rules, the immunities and the protection attached to the official capacity of the
accused and established by internal law or by international conventions or treaties may not be used as a
defence before the Court".
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المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي ،كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف
العقوبة(.)71
ونرى ،أن هذا النص يفضل النص الوارد في المقترح السابق حيث يتلفى االنتقاد الموجه
له .وهو النص الذي تم اعتماده فيما بعد في مؤتمر روما  .7221ولم يكن هناك أي اعتراض على
محل جدل إلى أن وضعت المادة
الفقرة األولى من هذا النص ،على خلف الفقرة الثانية التي ظلت َ
( )21التي سنخصص للحديث عنها مبحثاً كاملً فيما بعد.

المطلب الثاني
األساس القانوني لعدم االعتداد بالحصانة

قد يثار تساؤل فيما يخص المادة ( )61التي تقرر عدم االعتداد بحصانة رؤساء الدول وهو:
"من الرئيس الذي عنته المادة ( )61والذين ينطبق عليهم النظام أسوةً بغيره ،هل المقصود هنا فحسب
الرئيس الذي يحال للمحاكمة في الوقت الذي يكون فيه على سدة الحكم؟ أو أن النص يستوعب
الرؤساء السابقين أو ما يسميهم الفقه القانوني الغربي باسم ""Former Head of State؟

()71

ومعروف باسم مقترح  .)AIDP( L’Association Internationale de Droit Pénalومن االنتقادات الموجهة لهذا المقترح ما

يقول ه أستاذ القانون الجنائي الدولي "شريف بسيوني" حيث يقول :إن هذا النص عباراته مضللة وفيها تزيد ال فائدة منه ،فهو مضلل؛ ألن النظام
ال يحتوي على التمييز حتى ينطبق دون تمييز! وفيه تزيد؛ ألن عبارات مشابهة قد وردت ضمن المادة ( )64بخصوص المسؤولية الجنائية
الفردية .مشار إليه لدى :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص  ،73ولكننا نرى على خلف ذلك :بأنها ليست تزيداً في النظام ،بل هي تمثل إجابة
عن تساؤلين مهمين هما :هل تشكل الحصانة مانعاً من المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة أو سبباً لتخفيف عقوبته؟ وهل تمنع الحصانة من
ممارسة المحكمة اختصاصها إزاء األشخاص المتهمين بجرائم دولية تدخل في صلب اختصاصها الموضوعي؟.
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في الحقيقة ،هذا السؤال يجعلنا نتطرق إلى األساس القانوني للمادة 61؛ حيث أن تلك المادة
أحدثت نقاشاً واسعاً في مؤتمر روما؛ وذلك لكون الحصانة التي تمنح لرؤساء الدول أم اًر راسخاً في
القانون الدولي العرفي( ،)72ومع ذلك فإن عدم االعتداد بالحصانة هي مسألة فرضت نفسها في بعض
األحيان كاستثناء في القانون الدولي العرفي ذاته()73؛ حتى تعطي للمحاكم الدولية المؤقتة فائدة على
صعيد واجبها األساسي الملقى على عاتقها ،والمتمثل في محاسبة المجرمين عن الجرائم األشد خطورة
موضع اهتمام المجتمع الدولي(.)74
وفي هذا المطلب سنتحدث عن االستثناء الجديد الذي جاء به النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،مبينين في فرع أول من هذا المطلب النطاق الشخصي لهذا االستثناء ،وفي الفرع
الثاني نبين أثر اختالف نوع حصانة الرئيس على هذا االستثناء ،موضحين تأثير هذا األمر على عمل
المحكمة الجنائية الدولية.

()72

 -قريب من هذا المعنى ،انظر:

"However, the immunity of heads of state, heads of government and ministers of foreign affairs is regulated
not in international conventions but in customary international law". See: Advisory report No. 20 on the
Immunity of Foreign State Officials, The Advisory Committee, The Hague, Netherlands, May 2011, Page 8.

()73

-

جميل حسين ،دراسات في القانون الدولي العام ،الكتاب الثاني ،6118 ،ص  24و .22

-

محمد عبد الكريم عزيز ،أصول القانون الدبلوماسي ،الطبعة األولى ،مطبعة بيتا ،غزة-فلسطين ،6172 ،ص .91

راجع في هذا المعنى ما يقوله "بيانشيه":

"One overt attempt to challenge jus cogens has consisted of taking exception to the definition and the
scope of application of particular norms .. Immunity for example in case of Genocide crimes". See more
within the following article: Andrea Bianchi, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, The European
()74

Journal of International Law Vol. 19 no. 3 © EJIL 2008, Page 505.

في هذا السياق ،أشار "روبرت " في بحثه بعنوان "االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان كاستثناءات محتملة على الحصانة" إلى أن عدداً من

الفقهاء الهولنديين قد وضعوا استثناءات منطقية على الحصانة  ...ولعل من أهمها حالة ارتكاب جرائم جسيمة لحقوق اإلنسان التي تشكل
قواعد آمرة في القانون الدولي .للمزيد انظر:
"Isabelle Pingel and Thomas Giegerich presented excellent papers on exceptions to state immunity in case
of Jus cogens violations … on human rights …". For more, See: Robert Uerpmann, Human Rights
Violations as Potential Exceptions to Immunity: Conceptual Challenges, A Published Paper in: Anne Peters,
Evelyne Lagrange and Stefan Oeter, eds., Immunities in the Age of Global Constitutionalism (Lieden: Brill,
2013), Page 1-2 and Page 7.
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الفرع األول
النطاق الشخصي للستثناء الوارد على الحصانة

نجيب في هذا الفرع عن تساؤل مهم وهو" :متى يتم إعمال االستثناء المقرر عرفاً على
الحصانة؟ هل يتم إعماله بالنسبة إلى الرئيس السابق للدولة أو بالنسبة فقط إلى لرئيس الذي ما يزال
آخر ،هل االستثناء يخص فقط الرئيس الذي يتمتع بحصانة وظيفية –
قائماً على سدة الحكم؟
بمعنى َ
ً
أي الرئيس السابق – أو يمتد ليشمل الرئيس الحالي للدولة وقت المساءلة؟
يرى جانب من الفقه( )75أن المادة ( )61الفقرة ( )7قد حددت األشخاص الذين ال تعفيهم
حصاناتهم من المسؤولية الجنائية على سبيل المثال ال على سبيل الحصر ،وأن المادة ( )61الفقرة
( )6أيضاً حددت األشخاص على سبيل المثال ال على سبيل الحصر ،ومن بين هؤالء األشخاص
رئيس الدولة الذي تم إدراجه ضمن المادة  61بفقرتيها.
ولكن السؤال الذي يوجهه هذا الجانب وبقوة هنا هو" :ما الفائدة من إدراج الفقرة الثانية من
المادة ( )61إذا كانت ترديداً لذات الفكرة الواردة في تلك المادة؟ .يرى هذا الجانب الفقهي أن الجواب
يكمن فيما قررته محكمة العدل الدولية في قضية " "Arrest Warrantحيث تقول :إن الحصانة من
االختصاص القضائي الجنائي مسألة تختلف كل االختالف عن المسؤولية الجنائية الفردية ،وأن كالً
منهما يشكل مفهوماً مستقالً في إطار القانون الجنائي الدولي"(.)76

()75
()76

انظر في هذا الرأي :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص  67وما بعدها.

راجع  :حكم محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة االعتقال بحق وزير الخارجية الكونغولي ييرودا:

)The Case concerning the Arrest warrant of 11 April 2000 (The Democratic republic of Congo Vs Belgium
2002 ICJ Reports 14 Feb 2002, Para 60.
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بناء على هذه اإلجابة :إن المادة  )7( 61تتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية وهي
ويقولون ً
ٍ
طبيعة موضوعية ،بينما المادة  )6( 61تتعلق بالحصانة ،وهي مسألة ذات طبيعة إجرائية،
مسألة ذات
وعليه فإن الرئيس المقصود بالمادة  )7( 61هو الرئيس األسبق المتمتع بالحصانة الوظيفية
" ،"Functional Immunityبينما الرئيس المقصود بالمادة  )6( 61هو الرئيس الحالي أي الذي ما
يزال على سدة الحكم " ،"Incumbent Presidentوهو الذي يتمتع بحصانة شخصية أو ما تسمى
الحصانة المطلقة " .)77("Full Personal Immunityويختلف أثر االستثناء تبعاً الختالف نوع
الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.

رأي الباحث في المسألة:
ال نرى دقة ما قال به الجانب الفقهي السابق من حيث االعتماد على ما قالته محكمة العدل
فصحيح أن فكرة
الدولية في تحديد من المقصود بالرئيس ضمن فقرتي المادة  61من النظام األساسي؛
ٌ
المسؤولية الجنائية الفردية مميزة عن مسألة الحصانة من االختصاص القضائي ،إال أن هذا األمر ال
يحمل أحداً على تفسير النص على ٍ
نحو تصبح معه الفقرة األولى متعلقة بالحصانة الوظيفية ،بينما
المادة الثانية تتعلق بالحصانة الشخصية!! .ومن هنا نرى بأن كلتا الفقرتين تتحدثان عن الرئيس بشكل

()77

قريب من هذا المعنى،
 -7تقول ":"Gaeta

"So, to meet its stated aim of ending impunity, the Rome Statute should include both categories of
immunities in its provision on irrelevance of official capacity. While Article 27(1) applied to functional
& immunities, Article 27(2), as Gaeta argues, thus came to apply to personal immunities". Mentioned
referenced by: Jakobsen, Ibid, Page 21.

 -6إن القراءة الفاحصة للمادة ( )68من اتفاقية فينا  7827تشير إلى أن الحصانة التي يتمتع بها الشخص محل الحماية هي حصانة
مطلقة .انظر :عاطف فهد المغاريز ،مرجع سابق ،ص .16
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عام ،سواء أكان رئيساً للدولة حالياً – على سدة الحكم – أم حتى الرئيس بعد أن ترك منصبة –
الرئيس األسبق .-
فمن وجهة نظرنا ،أن المادة  61الفقرة األولى جاءت لتجيب عن تساؤل مفاده "هل حصانة
رئيس الدولة تعد مانعاً يحول دون مسؤوليته أو سبباً لتخفيف عقوبته؟ وقد أجابت عنه المادة بالنفي.
وتضمنت المادة  61الفقرة الثانية اإلجابة عن تساؤل مفاده" :هل تعد الحصانة التي يتمتع بها الرئيس
عقبة في طريق ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصها إزاء األخير؟" وقد أجابت المادة عن
ذلك بالنفي أيضاً(.)78
ولكن ،مع معارضتنا للتفرقة التي قالها أنصار الرأي األول ،إال أننا نسلم معه بكون األثر
المتعلق باالستثناء المذكور سلفاً سيختلف بحسب نوع الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة.

()78

تأكيداً النطباق الفقرتين دونما تمييز (سواء الفقرة الخاصة بالمسؤولية أو الفقرة الخاصة بالحصانة) على الرئيس أياً كان نوع الحصانة التي

يتمتع بها – وظيفية أو شخصية – ،انظر اآلتي:
-

يقول " "Dworkinو " "Iliopolousفيما يخص قضية البشير :إن الشعبة التمهيدية قضت بأن الحصانة ال تحول دون قيام
مسؤولية الشخص من الناحية الجنائية ،وال تمنع من ممارسة المحكمة الختصاصها في مواجهته".

"There is a little question that Al Bashir could be prosecuted before the ICC. According to Pre-Trail
Chamber, Bashir officials capacity as sitting head of state does not exclude his criminal responsibility, nor
does it grant him immunity from prosecution". See more at: The ICC, Bashir and Immunity of Heads of
States, See more at:

(http://www.crimesofwar.org/commentary/the-icc-bashir-and-the-immunity-of-heads-of-state/), Last visit
on April 21, 2016.
-

جاء في حكم الشعبة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في قضية عمر البشير أن منصب الرئيس الحالي لدولة ما حتى ولو لم تكن
طرفاً في النظام األساسي ،ال يمنع من قيام المسؤولية الجنائية الفردية ،وال يمنع من ممارسة المحكمة الختصاصها في مواجهته.

EJIL: Talk, Blog of the European Journal of International Law, at the following site:

(http://www.ejiltalk.org/icc-issues-detailed-decision-on-bashir%E2%80%99s-immunity-at-long-last-butgets-the-law-wrong/), Last visit on April 21, 2016.
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الفرع الثاني
أثر اختلف نوع الحصانة على االستثناء المقرر عرفاً عليها

في إطار هذا التحليل للمادة ( )61نبين ما األثر المتعلق باختالف نوع الحصانة التي يتمتع
بها رئيس الدولة على االستثناء الوارد عرفاً على فكرة الحصانة.
حيث يظهر أثر الفرق بين هذين النوعين من الحصانة في أن العرف الدولي قد جرى على
استثناء على الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها
أمر يشكل
ً
اعتبار أن ارتكاب الرئيس للجرائم الدولية ٌ
(أي أن ارتكابه لها يجرده من حصانته الوظيفية) ،في حين ال يظهر حتى اآلن في العرف الدولي ما
يشير إلى وجود استثناء على الحصانة الشخصية التي تمتد لتغطي األعمال التي يقوم بها الرئيس
حتى ولو كانت جرائم جسيمة" )79("Core Crimeتدخل اختصاص المحاكم الدولية .وسنوضح أثر
توافر كل منهما على المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وفقاً للعرف ،ومن ثم نبين حكم ذلك أمام
المحكمة الجنائية الدولية.

()79

انظر في ذلك:
-

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .66

-

جاء تعريف " "Core Crimesفي ميثاق روما ،ضمن المادة الخامسة من النظام األساسي:

"With the entry into force of the Rome Statute of the ICC on 1 July 2002, the Court’s jurisdiction over three
of these four core crimes began to run: the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes".
See: Core Crimes defined in the Rome Statute of the International Criminal Court, at the following site:
(http://www.iccnow.org/documents/FS-CICC-CoreCrimesinRS.pdf).

 نود اإلشارة إلى أن الفقه العربي ال يميز في األثر بين الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة حتى وهو يتحدث عن الحصانة التي يتمتع هاالرئيس على صعيد القانون الدولي العرفي ،وقد ذكرنا في متن البحث أن الفرق بين النوعين دقيق؛ فالحصانة الوظيفية يتم الخروج عليها في
حالة ارتكاب الجرائم الدولية ،بينما لم يستقر العرف الدولي على ذلك فيما يخص الحصانة الشخصية على النحو الذي سنتناوله في معرض
حديثنا عن الحصانة الشخصية للرؤساء .تأكيداً لذلك انظر رسالة :ديلمي المياء ،الجرائم ضد اإلنسانية والمسؤولية الجنائية الفردية ،مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في القانون الدولي مقدمة من جامعة مولود معمري – تيزي وزو ،العام  ،6176ص  39وما بعدها.
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: الحصانة الوظيفية للرؤساء:ًأوال
 إن القانون الدولي العرفي يؤكد على أن رئيس الدولة:"وفي هذا الصدد يقول أنطونيو قسيس
وغيره من كبار الممثلين للدولة الذين لم يعودوا في مناصبهم ال يمكنهم الدفع بأي حصانات وظيفية
.)80("عن أفعال تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام
 إنه ال مكان للدفع بالحصانة في حال:وينادي آخرون من الفقهاء بذات الفكرة حيث يقولون
 وأن العرف الدولي وان كان يمنح،)81(اقتراف المتمتع بها لجرائم دولية تمس حقوق اإلنسان األساسية
 إال أن تلك األعمال متى،كبار المسؤولين حصانة وظيفية عن أعمالهم التي تدخل صلب وظيفتهم
.)82(شكلت جرائم دولية حينها يصبح من المتعذر االعتراف بمثل هذه الحصانة
 من،ًوكانت لجنة القانون الدولي قد عبرت أيضاً عن ذات االتجاه الفقهي الذي أشرنا إليه سلفا
: بقولها،7882 خالل تعليقاتها على مسودة تقنين الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم ضد السالم

:راجع في هذا المعنى

)80(

"Customary international law provides that heads of states and other public officials who are no longer in
office cannot benefit from substantive immunities for acts that are violate of international criminal law".
Mentioned by: Hossein Mahdizadeh Kasrineh, Doctoral Thesis entitled: ‘Immunity of Heads of State and
its effects on the context of International Criminal Law’, Faculty of Law, Hamburg University, 7th June
2012, Page 175.
:"Sovereign Immunity: Rule, Comity or Something Else?"  " في بحثه المعنون بـFinke" انظر ما يقوله

)81(

"The idealists argue that with regard to international crimes and fundamental human rights states are
obliged to deny sovereign immunity". See: Jasper Finke, Sovereign Immunity: Rule, Comity or Something
Else?, The European Journal of International Law Vol. 21 no. 4 © EJIL 2011, Page 854.

:" في بحثه حيث يقولZappala" انظر ما يشير إليه

)82(

"Accountability of state officials derives from CIL which recognizes that such acts (International Crimes)
cannot considered as legitimate performance of official functions". For more, See: Savatore Zappala, Do
head of state enjoy immunity from jurisdiction for international crimes? The Gaddafi case before the French
cour de cassation, The European Journal of International Law Vol. 12, No. 3, 2001, Page 601.
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"سيكون من المفارقة الالمنطقية السماح للشخص الدفع بالحصانة التي يتمتع بها من أجل
التخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقه ،حين ارتكابه جرائم تمس ضمير اإلنسانية جمعاء ،وتهدد
األمن والسلم الدوليين"(.)83
وكذلك نود اإلشارة إلى أن المبدأ القائل بزوال الحصانة الوظيفية في حالة ارتكاب جرائم
جسيمة تم األخذ به من قبل األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ،ومن ذلك محكمة
رواندا السابقة ومحكمة يوغسالفيا( ،)84والمبدأ نفسه أقرته اتفاقية منع اإلبادة الجماعية والعقاب عليها
للعام )85(7839؛ حتى يمكننا أن نجد هذا المبدأ راسخاً بين مبادئ محاكمات نورمبرغ للعام ،7841
حيث جاء في المبدأ رقم ( )4من بين هذه المبادئ:
"إن حقيقة ارتكاب شخص ما لفعل معين يشكل جريمة وفقاً ألحكام القانون الدولي حتى ولو
كان ذلك الشخص رئيس الدولة ،ال يجب أن يعفيه من المسؤولية وفقاً للقانون الدولي"(.)86

()83

راجع في هذا األمر المرجعين اآلتيين:
Jakobsen, Footnote No. 48, Ibid, Page 18.

-

Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries, 1996, Para

-

()84

6, Page 27.
انظر:

Article 7 (4) of the ICTY Statute which reads " The fact that an accused person acted pursuant to

-

an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may
be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so
requires".

Article (6) (2) of ICTR Statute which stipulates " The official position of any accused person,

-

whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve
()85

such person of criminal responsibility nor mitigate punishment".
ديلمي المياء ،الجرائم ضد اإلنسانية والمسؤولية الجنائية الفردية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي مقدمة من جامعة مولود

معمري – تيزي وزو ،العام  ،6176ص  39وما بعدها.

()86

مبادئ نورمبرغ ،نسخة إلكترونية باللغة اإلنجليزية:

Principles of International Law recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of
the Tribunal, with commentaries1950, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 2005, Page
375.
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وتأكيداً للطابع العرفي لهذا االستثناء فإن المحكمة اإلسرائيلية العليا أكدت في قضية أدولف
إيخمان أن "المبدأ الوارد في المادة ( )1من ميثاق نورمبرغ وكذلك بقية المبادئ ومنها المبدأ الثالث -
المشار إليه سابقاً – شكلت جزءاً ال يتج أز من العرف الدولي منذ زمن سحيق"( ،)87وعليه ال حصانة
وظيفية ألي رئيس عن الجرائم الدولية التي يتهم بها.

ثانياً :الحصانة الشخصية للرؤساء:
رأينا سابقاً ،أن الحصانة الوظيفية ال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال مانعاً للمسؤولية أو
عقبة في وجه إجراءات المحاكم الدولية ومنها الجنائية الدولية ،في حال اتهام الرئيس بجرائم دولية تهز
ضمير اإلنسانية وتهدد األمن والسلم الدوليين .وقلنا بأن القانون الدولي العرفي هو من أوجد هذا
االستثناء ،وعلى ذلك سارت المحاكم الدولية في أنظمتها األساسية ،وكذلك أحكامها القضائية.
لكن األمر ليس كذلك بخصوص الحصانة الشخصية لرئيس الدولة (ونقصد هنا الرئيس الذي
ما يزال على رأس عمله وقت توجيه االتهام إليه ،أو حين اتخاذ اإلجراءات بحقه) ،حيث إن القانون
الدولي العرفي لم يقر باستثناء على هذه الحصانة في حال اقتراف الشخص المتمتع بها للجرائم
الدولية ،بل إن محكمة العدل الدولية وصفت قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة الشخصية بأنها

()87

قريب من هذا المعنى انظر:

"The Nuremberg Charter had excluded this defence, although accepting that superior orders could

-

be taken into account in mitigation of punishment". See: Eichmann Supreme Court Judgment 50
years on, its significance today, Amnesty International June 2012, Page 9.

"Principles within the Nuremberg Charter … were principled that formed part of Customary
International Law since immemorial". See: Eichmann v. Attorney-general of Israel: Supreme Court

Decision, Supreme Court of Israel (1962), 136, I.L.R. Page 277. Also, Mentioned by: Jakobsen,
Ibid, Page 20.
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-

ذات أهمية قصوى " )88("Extreme Importantفي العالقات الدولية ،والزمة من أجل تأكيد سير
قنوات التواصل بين الدول حتى في أحلك الظروف ،وتظل هذه الحصانة وسيلة لحل النزاعات بطرق
سلمية في حاالت اندالع الحروب فيما بين الدول التي ينتمي إليها هؤالء الدبلوماسيون بجنسياتهم(.)89
وتطبيقاً لذلك فإن المحاكم اإلنجليزية في إطار إعمالها لقواعد االختصاص الجنائي الدولي،
اتجهت نحو االعتراف لممثلي الدولة "وعلى رأسهم الرئيس" بحصانة شخصية ال تسمح تحت أي ظرف
بخضوع صاحبها لإلجراءات القضائية ،أو المحاسبة عن جرائم دولية يتورط األخيرون بها.
وهذا يظهر من خالل ما قام به مكتب اإلدعاء العام في بريطانيا في السادس من أكتوبر عام
 ،6177إذ رفض استصدار مذكرة اعتقال بحق الزعيمة في المعارضة اإلسرائيلية "تسيبي لفني" عن
جرائم دولية متهمة بها؛ باعتبار األخيرة متمتعة بحصانة شخصية مطلقة كونها ما زالت على رأس
عملها( .)90كذلك الحال في قضية آرئيل شارون أمام المحاكم البلجيكية ،والتي رفضت االستمرار في
اإلجراءات؛ مدعيةً بأن األخير يتمتع بحصانة شخصية تمنع من اتخاذ اإلجراءات ضده طالما كان
على رأس عمله(.)91

()88

انظر في ذلك  :حكم محكمة العدل الدولية في قضية الطاقم الدبلوماسي والقنصلي للواليات المتحدة األمريكية في طهران ،حيث تقول:

"Therefore in recalling yet again the extreme importance of the principles of law which it is called upon to
apply in the present case". See: International Court of Justice, Case Concerning United States Diplomatic
and Consular Staff In Tehran, (United States of America V. Iran), Judgment of 24 May 1980, Para 92,
()89
()90

Page 43.
جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .66
انظر "فوك" مرجع سابق ،حيث يقول:

"Special mission immunity constitutes full personal immunity and, …, it accordingly does not allow any
()91

exception for prosecutions for international crimes". See: Joanne Foakes, Ibid, Page 12.

قريب من هذا المعنى ،انظر:

Roger O’Keefe, Symposium on the Immunity of State Officials (An international Crime exception to

-

the immunity of state officials from foreign criminal jurisdiction, AJIL Unbound, Vol. 109, 14 Dec.
2015, Page 169.
Jakobsen, Ibid, Page 23 and Zappala, Ibid, Page 612.
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-

وجدير بالذكر أنه ال وجود لمعاهدة دولية تمنح الحصانة الشخصية صراحةً لرئيس الدولة أو
 ولكن الحكم الذي صدر في قضية مذكرة االعتقال بحق وزير،غيره من أصحاب المناصب الرفيعة
) قد وضح بأن منح األخيرة – أي الحصانة الشخصيةArrest Warrant الخارجية الكونغولي (قضية
 بمعنى أنه أصبح، لرئيس الدولة هو أمر راسخ في العمل الدولي وصل إلى درجة االعتقاد بإلزاميته على خالف الرئيس بعد تركه لمنصبه؛ إذ يصبح،)92("CIL" مبدأً من مبادئ القانون الدولي العرفي
.)93(ًذا حصانة وظيفية يجري عليها االستثناء الذي تحدثنا عنه سلفا
ومن هنا يتبين لنا أن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول وغيرهم من أصحاب المناصب
 وال يوجد أي استثناء في العرف الدولي حتى في،الرفيعة في دولهم لهم حصانة مطلقة أمام القضاء
 إن مجلس اللوردات في قضية: وفي ذلك يقول بعض الفقه.)94(حالة اقتراف الجرائم الدولية الجسيمة

:راجع في هذا الصدد
: حيث تقول،حكم محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة االعتقال بحق وزير الخارجية الكونغولي ييرودا

)92(

-

"Belgium committed a violation in regard to the DRC of the rule of customary international law concerning
the absolute inviolability and immunity from criminal process of incumbent foreign ministers". See: The
Case concerning the Arrest warrant of 11 April 2000 (The Democratic republic of Congo Vs Belgium) 2002
ICJ Reports 14 Feb 2002, Para 11, Page 6.
.64  ص، مرجع سابق،جاكوبسين

-

: حيث يقول،"Steffen Wirth" اق أر بحث

)93(

"Exceptions to state immunity are contemplated with regard to international core crimes". For more details,
see: Steffen Wirth, Immunity for Core Crimes? The ICJ's Judgment in the Congo v. Belgium Case, EJIL,
13 Pages (877-893), 2002, Page 884.
:انظر في ذلك لدى

: " حيث يستنتج من جملة مصادر تتحدث عن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول اآلتيUerpmann"

)94(

-

"According to the above sources, personal immunity of Heads of State and of other high ranking officials in
regard to foreign national courts is absolute immunity and without any form of exception even for
committing international crimes". See: Uerpmann Robert, Ibid, Page 48.
-

:قضية "بوزاري ضد إيران" لدى محكمة العدل العليا في أونتاريو – كندا

-

Bouzari Case before the Ontario Superior Court of Justice, Canada, [2002] O.J. No. 1624, Para.
64, Page 13.

-

Noah Benjamin Novogrodsky, Immunity for Torture: Lessons from Bouzari v. Iran, The European
Journal of International Law Vol. 18 no.5 © EJIL 2008, Pages from 940 to 953.
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بينوشيه في إطار تعرضه لمسألة الحصانة يقول :إن الحظر لجرائم التعذيب بقواعد آمرة في القانون
نهاء فورياً للقواعد األخرى في القانون الدولي( ،)95وعلى رأسها الحصانة
الدولي ال يرتب وقفاً وا ً
الشخصية لرؤساء الدول.
وبعد أن تناولنا أثر اختلف نوع الحصانة التي يتمتع بها الرئيس على االستثناء الوارد
عليها في حالة اال تهام بارتكاب جرائم دولية جسيمة ،يبقى التساؤل "هل لهذا االختلف أثره بالنسبة
إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية واإلجراءات المتخذة منها ِقبل أي رئيس متهم بمثل هذه
الجرائم؟".
ِّ
المسيرة لعمل المحاكم
نهج سائر األنظمة
انتهج النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية َ
الدولية المؤقتة " ،"Ad hoc Tribunalحيث لم يعتد بمثل هذه التفرقة إطالقاً ،ولكن ما يميز النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه أورد فقرة ثانية لنص المادة ( )61تؤكد عدم كون الحصانة -
أياً كان نوعها – عائقاً يقع في طريق اإلجراءات ،بينما خلت النصوص الخاصة بالحصانة في ميثاقي
يوغسالفيا ورواندا من أي إشارة إلى هذا األمر مكتفيةً بالحديث عن أن الحصانة ال تعفي من
المسؤولية الجنائية .ومثل هذا السلوك  -حقيقةً  -قد يجعل بعضهم يظن أن الحصانة وان كانت ال
تمنع قيام المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ،إال أنها تظل عقبة في طريق اإلجراءات التي ال يمكن
اتخاذها في مواجهة األخير؛ لتمتعه بحصانة شخصية!.

()95

حول علقة قواعد الحصانة الدولية بغيرها من القواعد الدولية ،انظر المرجعين اآلتيين:

Alexander Orakhelashvili, State Immunity and Hierarchy of Norms: Why the House of Lords Got It

-

Wrong, The European Journal of International Law Vol. 18 no. 5 © EJIL 2008, Page 967.
Lorna McGregor, Torture and State Immunity: Deflecting Impunity, Distorting Sovereignty, The
European Journal of International Law Vol. 18 no.5 © EJIL 2008, Page 904.
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-

لكن هذا األمر ثبت عكسه من خالل الممارسة العملية لتلك المحاكم؛ فبالرغم من كون الرئيس
الصربي "سلوبودان ميلوزوفيتش( ")96على سدة الحكم ،إال أن ذلك لم يمنع من إصدار مذكرة االعتقال
بح قه الرتكابه جرائم جسيمة ،األمر الذي يعني أن نظامي يوغسالفيا ورواندا أخذا بطريق غير صريح
" "Implicitبفكرة مفادها "الحصانة ليست عقبة في طريق اإلجراءات".
إن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية استلهم روح المادة ( )61من المواد ( )2و ()1
في نظامي يوغسالفيا ورواندا( ،)97مع تدارك األمر الذي فات األخيرتين بخصوص الناحية اإلجرائية،
هذا وأن موقف النظام األساسي يتماشى مع ما نادى به الفقه على خالف العرف الدولي ،الذي يجعل
للرئيس القائم على سدة الحكم حصانة شخصية تعفيه من المسؤولية وسائر اإلجراءات القضائية التي
يتوجب ا تخاذها بحقه ،وذلك بضرورة التسوية في االستثناء بين الحصانتين الشخصية والوظيفية دون
تمييز(.)98
أما عن األمر األخير الذي نعرضه للنقاش فهو" :من الذي ُيلزم بالحكم الذي قررته المادة
()21؟ هل فقط الدول األطراف؟ أو يمتد حكمها إلى غير األطراف أيضاً؟

()96

وجهت له تهم بجرائم حرب وجرائم ضد إنسانية وجرائم إبادة جماعية وقعت في إقليم البوسنة وكرواتيا وكوسوفو إبان حرب البلقان

صب محامياً ،وتوقفت اإلجراءات بوفاته إثر
( ،)7884-7886وأحيل إلى المحاكمة في الهاي بهولندا ،واختار أن يدافع عن نفسه بنفسه ولم ُيَن ِّ
نوبة قلبية حادة قبيل صدور الحكم ضده بأشهر .انظر :هشام محمد فريجة ،مرجع سابق ،ص .94
()97
()98

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .63
حول ذلك:
-

يقول "بيانشيه" معلقاً على قضية بينوشيه:

"some have called for an exception to personal immunities for core crimes equal to the one that exists for
functional immunities". See: Andrea Bianchi, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, EJIL,
Vol. 10, No 2, 1999, Page 261.

-

ويقول ":"Keefe

"What such lateral thinking might involve would be for the special rapporteur and the Commission to determine, taking into account comments by states. That said, one idea might be to propose by way of

progressive development a draft article, applicable to immunity ratione personae and immunity ratione

materiae alike". See: Roger O’Keefe, Ibid, Page 171.
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إن المادة ال تخلق مشكلة بالنسبة إلى الدول األطراف في النظام األساسي؛ إذ إنهم قد رضوا
بحكمها وال يجوز التحفظ عليها بحجة مخالفتها للعرف الدولي الذي يعتد بالحصانة الشخصية على
األقل دون استثناءات ،خاصة وأن ميثاق روما ال يخول الدول المصادقة على الميثاق التحفظ عليه.
وعليه يمكن القول :إن الحكم الوارد في المادة  61يعد بمثابة تنازل عن الحصانة "،)99("Waiver
ولكن القول :إن االستثناء الذي أقرته المادة  61بخصوص الحصانة الشخصية أسوةً بالوظيفية يطبق
على الدول غير األطراف يعتبر مخالفاً لنصوص االتفاقيات الدولية المنظمة للحصانة ومنها المادة
( )47من اتفاقية َّ
فينا للعالقات الدبلوماسية ،والمادة ( )62المقررة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أو
بالالتينية تعرف باسم ".)100("Pacta Sunt Servanda
ويجد النظام األساسي للمحكمة الجنائية مبر اًر لالستثناء الذي أوجده على الحصانة الشخصية
أسوةً بالوظيفية ،في أن حقوق اإلنسان والقواعد اآلمرة التي تخصها هي قواعد تُغلَّب في التطبيق على
القواعد الخاصة بالحصانة أياً كان نوعها.
كما ،ويستند النظام في المبرر السابق إلى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص
التحفظات على معاهدة  7847الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري ،حيث تقول :إن "المبادئ
المتضمنة في المعاهدة هي مبادئ معترف بها من األمم المتحضرة كمبادئ ملزمة للدول جمعاء،
حتى ولو لم يكن عليها أي التزام بموجب المعاهدة"(.)101

()99

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .63

()100
()101

قريب من هذا المعنى :أوبرمان ،مرجع سابق ،ص .619
انظر الرأي االستشاري للمحكمة ،أورده كل من:
-

أنطونيو قسيس ،بحث بعنوان "  ،"When May Senior State Officials Be Tried for International Crimesالمجلة
األوروبية للقانون الدولي ،المجلد  ،74عدد  ،3ص .916

-

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .78
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المبحث الثاني
حصانة رؤساء الدول وااللتزام بالتعاون الدولي

وفي هذا المبحث سنتناول مادة أخرى من مواد النظام األساسي ذات صلة بحصانة رئيس
الدولة ،وهي المادة  7/89من النظام األساسي ،وسنشير إلى األساس التاريخي والقانوني لهذه المادة
في مطلب أول ،ونبين في المطلب الثاني نبين القيمة القانونية لاللتزام بتقديم المطلوبين للمحكمة.

المطلب األول
األساسان القانوني والتاريخي للمادة 21

أشرنا في المبحث السابق إلى أن المادة  61من النظام األساسي قد أكدت االستثناء الراسخ
في العرف الدولي على الحصانة الوظيفية ،والمتمثل في عدم االعتداد بها لرئيس الدولة في حال
اتهامه بجرائم دولية جسيمة ،ومن ثم أوضحنا األمر الجديد الذي جاء به نظام المحكمة الجنائية
عما سواها من محاكم دولية سابقة ،وهو عدم االعتداد بالحصانة الشخصية لرئيس
الدولية ويميزها ّ
الدولة في حال ارتكابه لجرائم دولية جسيمة ،وهو األمر الذي يتعارض مع القانون الدولي العرفي الذي
لم يعرف هذا االستثناء كما أشرنا سابقاً.
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إن مثل هذا األمر يضع النظام األساسي للمحكمة – على حد قول بعضهم( – )102في موقف
فصحيح أن المادة  61ترسي مبدأً بعدم االعتداد بالحصانة أياً كان
معارض ألحكام القانون الدولي؛
ٌ
نوعها ،إال أن هذا األمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تعترف بالحصانة الشخصية دون
استثناء تحت أ ي ظرف ،األمر الذي من شأنه أن يقوض دعائم هذا النظام ،وستحجم كثير من الدول
حينئذ عن التصديق عليه.
ولذلك فإن واضعي هذا النظام فضلوا – من الناحية القانونية  -أن يكون هذا النظام أكثر
انسجاماً مع أحكام القانون الدولي والعرف الدولي ،وذلك من خالل إدراجهم للمادة ( ،)89والتي أعطت
اهتماماً ملحوظاً للقوانين الدولية الخاصة بالحصانة ومعاهداتها ،باإلضافة إلى المعاهدات الثنائية التي
تبرم بين الدول بخصوص الحصانة وتسليم المجرمين( .)103وهذه المادة تأتي من بين ست عشرة مادة
في النظام ذات صلة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية(.)104
ومن ناحية تاريخية ،يرى بعضهم أن الواليات المتحدة األمريكية ودول حلف الناتو كانت
السبب وراء وضع هذه المادة()105؛ حيث إن إدارة الرئيس بوش التي كانت ترمي لحماية جنود حفظ
السالم األمريكان في تيمور الشرقية سعت جاهدةً إليجاد نص في النظام األساسي يحقق هذا األمر،

()102
()103

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .61
بعض هذه المعاه دات تضع العراقيل في وجه المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ،بحيث تتعهد الدول األطراف في

مثل هذه المعاهدات ب عدم تسليم رعايا األخرى ألي محكمة دولية تطلب منها القبض والتسليم .للمزيد انظر :علي حسن الطوالبة ،التعاون

اإلجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين ،منشورات مركز اإلعالم األمني ،ص .62

()104

رأي مشترك بخصوص المعاهدات الثنائية التي تبرمها الواليات المتحدة األمريكية مع غيرها من الدول في إطار التهرب من مسألة

الحصانة وفقاً للمادة  89الفقرة :6

James Crawford, Philippe Sands and Ralph Wild, Joint Opinion on the Matter of Bilateral Agreements

()105

Sought by the US Under Article 89 (2) of the Rome Statute, Para 17, Page 8.
جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .64
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وبالفعل تحقق ذلك بوجود المادة ( )89التي ال تسمح لدولة ما بأن تسلم للمحكمة أشخاصاً تابعين
لدولة أخرى إال بعد حصول تلك الدولة على موافقة على التسليم من دولتهم المرسلة(.)106
فضالً عن ذلك كله ،فإن الواليات المتحدة األمريكية بعد أن تم وضع المادة ( ،)89قامت
بتشجي ع عدد من الدول للدخول معها في اتفاقيات دولية ثنائية ،تتعهد بموجبها األطراف على عدم
تسليم جنودها ألي محكمة وطنية أو دولية ،حتى ولو كان ذلك في ظروف تشير إلى ارتكابهم جرائم
جسيمة ،كجرائم الحرب ،واإلبادة ،وجرائم ضد اإلنسانية(.)107
كما وأنه يوجد إجماع فقهي وكذلك قضائي من المحاكم على أن القوانين الوطنية في كل من
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكذلك كندا ال تحتوي على أي استثناءات بخصوص
الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة ،حتى ولو كان ذلك في حال اتهامه بجرائم دولية جسيمة ماسة
بحقوق اإلنسان ذات الطبيعة اآلمرة ".)108("Jus cogens status

()106

قريب من هذا المعنى:

"It was an effort by the Bush administration to protect American citizens serving in U.N. operations from
prosecution by the International Criminal Court, which will convene in July". See: Colum Lynch, U.S. Seeks
Court Immunity For E. Timor Peacekeepers, Article published on May 16, 2002, Available at:

(https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/05/16/us-seeks-court-immunity-for-e-timor()107

peacekeepers/a9303024-10b7-48c7-a088-5634e78ee426/).
في ذلك ،راجع:

"The United States pressured a number of States to reach bilateral agreements whose purpose

-

was to shelter American nationals from the Court, These were made pursuant to Article 98(2) of
the Statute, Such instruments give a kind of immunity to foreign military forces based in another
State, or to various international and non-governmental organizations". See: William Schabbas,
Ibid, Page 22.
-

المحكمة الجنائية الدولية والسودان :الوصول إلى العدالة وحقوق المجني عليهم ،تقرير صادر عن المنظمة السودانية لمناهضة
التعذيب وغيرها ،تقارير العدد  ،33بتاريخ  6مارس  ،6172ص  69وما بعدها.

()108

-

سهيل حسين الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،6171 ،ص.478

-

لندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،6171 ،ص .691

انظر في ذلك:
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ومن هنا جاءت المادة ( )21على النحو اآلتي:
" -7ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب
أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو
الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ،ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أوالً
على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
 -6ال يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة التي يوجه إليها الطلب أن
تتصرف على ٍ
نحو ال يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط
لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ،ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوالً على تعاون
الدولة المرسلة إلعطاء موافقتها على التقديم".
ومن قراءتنا لهذا النص يمكن أن نستنتج األمور اآلتية:
 -7إن المحكمة – وفقاً لهذا النص  -ال تستطيع أن تقوم بأي إجراء قضائي مثل إصدار
مذكرة اعتقال أو طلب تقديم بحق أشخاص تابعين لدولة ثالثة إال بعد الحصول على تنازل
عن حصانتهم أو موافقتها على تقديمهم إلى المحكمة ،وذلك على خلف النص بصورته
السابقة على دخول النظام حيز التنفيذ التي كانت تتيح للمحكمة أن تصدر مذكرة االعتقال
أو طلب التقديم سابقاً على حصولها على أي من األمور سالفة الذكر.
"The national legislations of the US, UK and Canada do not contain exceptions to the immunities

of states where human rights violations are alleged, even those of jus cogens status". See: Udoka

-

Nwosu, Head of State Immunity in International Law, A thesis submitted to the Department of Law

of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy,
London, October 2011, Page 141.
State Immunity Act 1978, Chapter 33.
-

-

حمد رياض خضور ،دراسة قانونية تحليلية ألمر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس
السوداني ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد الخامس واألربعون ،يناير  ،6177ص .748
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 -6في ظل عموم لفظة االتفاقات في الفقرة ( )6من مادة ( )89فإننا نؤيد أن المادة األخيرة
اء قبل تصديقها
يجب أن تلزم الدولة المقدم إليها الطلب بأن تحترم االتفاقيات القائمة ،سو ٌ
على ميثاق روما ،وكذلك االتفاقيات الالحقة على التصديق ودخول األخير حيز النفاذ.
وفي الحقيقة ،هذا االستنتاج هو ما كانت تدعمه الواليات المتحدة األمريكية التي – كما أشرنا
سابقاً – كانت تسعى إلضفاء الحماية على رعاياها المتورطين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية( ،)109وكذلك هو رأي المملكة المتحدة وغيرها من دول حلف الناتو(.)110
على خالف موقف ألمانيا التي كانت ترى بأن المادة  89تلزم الدولة الموجه إليها الطلب بالتوفيق بين
التزامها بالتقديم والتزامها بموجب االتفاقات المصادق عليها قبل نفاذ النظام األساسي في مواجهتها،
وأن أي اتفاقية جديدة تتلو نفاذ النظام تجعل االلتزام بموجب ميثاق روما أسمى منه ويجب
تغليبه(.)111

()109

راجع في ذلك:

Amnesty International: International Criminal Court: US efforts to obtain impunity for genocide, crimes

-

against humanity and war crimes:
(http://web.amnesty.org/library/Index/engIOR400252002?OpenDocument&of=THEMES%5CINTERNATIONAL+J
USTICE).
-

سهيل الفتالوي ،مرجع سابق ،ص .478
ِ
تكتف الواليات المتحدة األمريكية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع غيرها من الدول لتحقيق غرضها في حماية مواطنيها أينما حّلوا ،بل ذهبت
لم
إلى ما هو أبعد من ذل ك حينما ضغطت على مجلس األمن ونجحت بعدها في استصدار القرار رقم ( ،)7366والذي ينص على :أنه في
حال ظهرت قضية تخص مسؤولين أو موظفين على رأس عملهم ،أو سابقين ،وكانت بمناسبة تصرفات أو مخالفات موافق عليها من قبل
األمم المتحدة (كأعمال يقوم بها جنود حفظ السالم – األمريكان على وجه الخصوص  )-فإنه يمتنع على المحكمة الجنائية الدولية ولمدة
 76شه اًر أن تقوم بأي مالحقة أو تحقيق معهم إال إذا قرر مجلس األمن خالف ذلك .وأساس هذا القرار كما تبرره الواليات المتحدة

األمريكية هو المادة ( )72من النظام األساسي وكذلك الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة .ولكن ،خطورة هذا القرار تكمن في أنه ليس
مرحلياً وانما متجدد مع بداية شهر تموز في كل عام ،إال إذا قامت إحدى دول المجلس الدائمة باستخدام حق النقض (الفيتو) ،وهو األمر
الذي ال ولن يتحقق؛ العتبارات القوة والهيمنة األمريكية .وربما هذا ما جعل القرار يأخذ اسم (االنتصار " )"Victoireكما يرى بعض الفقه.

لخصناه بتصرف منا ،للمزيد راجع :لندة معمر يشوي ،مرجع سابق ،الصفحات  691و  699و 681و  .687وكذلك انظر لدى :علي
()110
()111

يوسف الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،6119 ،ص  414وما بعدها.

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .62
قريب من هذا المعنى:
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 -4إن هذا النص يمكن للدول المقدم إليها الطلب أن تثيره فقط في األحوال التي يطلب منها
فيها أن تقبض على شخص متمتع بالحصانة الشخصية ،أما إذا كان األمر متعلقاً
ٍ
حينئذ في القبض عليه وتسليمه؛
بالقبض على شخص متمتع بحصانة وظيفية فال إشكال
ألن هذا النوع األخير يوجد عليه استثناء في العرف الدولي عند اتهام الشخص بجرائم
دولية بما يؤدي إلى سقوط الحصانة فو اًر ،وبالتالي ال داعي لالنتظار حتى تحصل
المحكمة على حصانة قد زالت فعلياً!.
 -3إن المادة  )7( 89تحكم العالقة بين المحكمة والدول ،بينما المادة ( )61تحكم العالقة
بين المحكمة والشخص المشتبه فيه(.)112
 -4جدير بالذكر أيضاً أن التنازل في المادة (ُ )89يقصد به تنازل الدولة عن الحصانة التي
يتمتع بها الرئيس عن أعماله الرسمية ،أما األعمال الخاصة فال يطلب التنازل
عنها(.)113

S. Zappala, “The Reaction of the US to the Entry into Force of the ICC Statute: Comments on UN

-

SC Resolution 1422 (2002) and Article 98 Agreements,” ICJ 1.1(114), April 2003, this is
Mentioned on: Jakobsen, Ibid, Page 26.

A Joint opinion on: The Matter of the Statute of the International Criminal Court and in the Matter

-

of the Bilateral Agreements Sought by The United States Under Article 98(2) of The Statute, Para
()112

38, Page 18.
انظر في ذلك:
-

بيان من اإلتحاد األفريقي بشأن مقررات الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية ،بيان منشور على الموقع الرسمي لالتحاد
األفريقي بتاريخ  74يناير  ،6176تاريخ الزيارة  61مايو :6172

(http://au.int/ar/PRESS_RELEASE_ON_THE_DECISIONS_OF_PRETRIAL_CHAMBER_OF_THE_INTERN
ATIONAL_CRIMINAL_COURT).
-

إن الناظر إلى قضية لورانت جباجبو – رئيس ساحل العاج – يتضح له أنه لم يكن هناك دفوع متعلقة بالمادة ()89؛ حيث إن
الرئيس "جباجبو" بمثوله أمام المحكمة أصبح محكوماً بالمادة ( )61وحدها وهي التي تجرده من حصانته .على خالف قضية
البشير الذي لم يمثل بعد أمام المحكمة ،األمر الذي من شأنه تمسك الدول التي توجه إليها المحكمة طلبات التعاون في المادة

( ،)89وه ي القضية الوحيدة حتى اآلن التي تثير إشكالية العالقة بين المادتين ( )61و ( – )89موضوع رسالتنا –.
A Joint opinion on: The Matter of the Statute … Ibid, Para 21, Page 10.
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-

أخي ارً ،بقي أن نشير إلى أن إشكالية يمكن أن تحدث في حالة تعدد الجنسيات التي يحملها
رئيس الدولة فهنا أي دولة من الدول التي يجب أن تحصل المحكمة على تنازلها عن حصانة
الرئيس؟
هنا ال شك وفقاً – لمبادئ القانون الدولي الخاص – فإنه يتم االعتداد بجنسية الرئيس الفعلية،
أي جنسية الدولة التي يمثلها أمام غيره دون سواها من جنسيات الدول األخرى.

المطلب الثاني
القيمة القانونية لللتزام بتقديم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية
لقد وضعت المادة ( )92التزاماً على الدول بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه في
إطار اختصاصها من تحقيقات أو أي أعمال أخرى( ،)114وهذا االلتزام يقع على عاتق الدول األطراف
فحسب دون سواها ،وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين  ،)115(Pacta Sunt Sevandaونسبية أثر
المعاهدات(.)116
ومع ذلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية – بموجب المادة ( )91أن تطلب التعاون من دولة
غير طرف في النظام األساسي وذلك بموجب اتفاق خاص أو ترتيب معين مع هذه الدولة أو على أي
أساس آخر( .)117وفي حال إخالل األخيرة بالتعاون في الموضوع المطلوب المساعدة بشأنه تستطيع
( )113سهيل الفتالوي ،مرجع سابق ،ص .413
( )114نص المادة ( )92من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
()115

في هذا المعنى :ريم البطمة ،المعاهدات الدولية والقانون الوطني ،بحث صادر عن المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء

"مساواة" ،كانون أول  ،6173ص .8

()116
()117

تنص المادة ( )43من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أنه "ال تنشئ المعاهدات التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها".

نص المادة ( )91الفقرة ( )4من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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المحكمة أن تخطر الجمعية العامة للدول األعضاء أو مجلس األمن ،وذلك في األحوال التي يكون
فيها مجلس األمن قد أحال المسألة إلى المحكمة(.)118
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه وفقاً لهذه المواد – أي المادة  18و  – 11هو" :ما هي
قيمة االلتزام بالتعاون مع المحكمة على صعيد المواثيق الدولية كميثاق األمم المتحدة والمنظمات
اإلقليمية التي تكون الدول المطلوب منها التعاون طرفاً فيها؟".

أوالً :على صعيد المعاهدات والمواثيق الدولية:
لو فرضنا جدالً أن الموضوع المطلوب التعاون بشأنه هو تسليم شخص ما يتمتع بجنسية دولة
ما للمحكمة الجنائية الدولية ،وأن األخير هو من أولئك المتمتعين بالحصانة الدولية – كرئيس دولة
ٍ
حينئذ إن التزمت الدولة المقدم إليها الطلب بالتعاون وسلمت
مثالً الذي يكون في زيارة لدولة أخرى،-
الشخص المعني للمحكمة فو اًر استناداً إلى المادة  92أو  91حسب األحوال ،فإن هذا األمر سيكون
دون شك عمالً غير قانوني ،وغير مشروع ،ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحصانة الدبلوماسية الذي
أحاطه العرف الدولي وميثاق األمم المتحدة واتفاقياتها بالرعاية والحماية ،وهذا المبدأ هو األسبق
رسوخاً من النظام األساسي للمحكمة الجنائية.
حيث نشير في هذا الصدد إلى وجود خرق في مثل هذا الفرض السابق التفاقيات األمم
المتحدة التي تؤكد أن الشخصيات الرسمية التي تمثل الرمزية السياسية والسيادية للدول ،تتمتع
بالحصانة في مواجهة أي إجراءات قضائية وفقاً للمادة ( )68من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام

()118

انظر أيضاً لنص المادة ( )91الفقرة ( )1من النظام األساسي للمحكمة بخصوص عدم امتثال دولة طرف في النظام األساسي.
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( .)7827إذ أن المادة ( )68تقول" :للشخص الدبلوماسي حرم ٌة فل يجوز القبض عليه أو حجزه،
وعلى الدولة المستقبلة أن تعامله باحترام مع اتخاذ الضمانات الكفيلة باحترام كرامته وحريته"(.)119
إن اتفاقية فينا المذكورة آنفاً تُعد جزءاً من منظومة األمم المتحدة ،وهي األكثر رسوخاً
وحيث ّ
وقوة ،تبقى سارية المفعول في حال وجود تعارض بخصوص أي قاعدة قانونية دولية أخرى تحمل
مضموناً مغاي اًر كالمواد ( )92و ( )91من نظام روما األساسي.
فالمادة ( )714من ميثاق األمم المتحدة تنص على أنه" :إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط
بها أعضاء األمم المتحدة وفقاً ألحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر ،فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة
علي هذا الميثاق".
وقد عزز هذه القناعة ما أكده بعض فقهاء القانون الدولي(" )120حيث أكد الدكتور عبد اهلل
األشعل أن المادة  61من ميثاق روما ،التي تتحدث عن الحصانة ال تنطبق على الرئيس عمر البشير
(رئيس دولة السودان)؛ كونه يتمتع بالحصانة (الشخصية المطلقة) ،وال يجوز إسقاطها لمجرد توجيه
االتهام له إال وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية التي تحدد ذلك  ...فوفقا للقانون هناك عقبتان رئيسيتان
أمام أوكامبو :أولهما أن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية ،والثانية أن
حصانة رئيس الجمهورية مسألة مستقرة في العرف والقانون الدوليين".

()119

تنص المادة ( )22من االتفاقية على اآلتي:

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or
detention. The receiving State shall treat him with due respect … ".

( )120مقالة بعنوان :خبراء مصريون في القانون الدولي  :حصانة رؤساء الدول من الثوابت و االتهامات ضد البشير جاءت العتبارات سياسية،
منشورة بتاريخ  6119 – 77 -62على الرابط التالي ،تاريخ الزيارة .6172- 4 – 71

(http://www.alnilin.com/news-action-show-id-6125.html).
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"ومن جهته أكد الدكتور صالح الدين عامر  ...أن هناك قاعدةً عرفيةً مطلقةً ثابتةً في القانون
الدولي ،وهي حصانة رؤساء الدول ،ليس ضد المحاكمة فحسب ،وانما ضد توجيه االتهامات إال وفقاً
للقوانين الوطنية التي تتدرج من إسقاط الحصانة عن طريق البرلمان ثم توجيه االتهام ثم المحاكمة،
ونوه عامر إلى أن ميثاق روما يشير إلى أن الحصانة تسقط في حالة ارتكاب جرائم دولية كالمنصوص
عليها في الميثاق ،و لكي تتمكن المحكمة الجنائية من تجاوز مسألة حصانة الرؤساء البد من
االنتظار إلى حين إرساء عرف جديد في القانون الدولي يسمح بتعديل قانون حصانة الرؤساء ،أو
إرساء عرف جديد في هذا االتجاه".

ثانياً :على صعيد المعاهدات مواثيق المنظمات اإلقليمية:
ٍ
دولة طرف في النظام
يمكن أن توجه المحكمة في بعض األحيان طلب التعاون إلى
األساسي ،وتكون األخيرة في ذات الوقت طرفاً في النظام األساسي لمنظمة إقليمية كمنظمة الدول
ٍ
فعندئذ قد يحدث تعارض بين نص المادة  92أو  91حسب األحوال –
األفريقية على سبيل المثال.
المتعلقتين بالتعاون مع المحكمة – ونصوص النظام األساسي للمنظمة اإلقليمية ،األمر الذي يجعل
الدول في موقف تتردد فيه بين االلتزام بطلبات التعاون الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية
وبين التنصل لهذا االلتزام وتغليب نصوص النظام األساسي للمنظمة.
إن قضية الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية عدة
أوامر قبض وتسليم تشكل الشاهد األول على هذا األمر( ،)121حيث وجهت المحكمة طلباً للتعاون إلى
()121

نود اإلشارة إلى أنه إذا كانت القضايا الدولية السابقة تحدثت عن تحدي المحاكم الجنائية الدولية لحصانة وظيفية لرؤساء لم يعودوا وقت

القبض عليهم ومالحقتهم على سدة الحكم – كالرئيس الليبيري تايلور أمام محكمة سيراليون الخاصة وكذلك الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش أمام
محكمة يوغسالفيا السابقة – ،إال أن قضية البشير هي القضية األولى التي يتم فيها تحدي حصانة شخصية مطلقة لرئيس موجود على رأس
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دولة ماالوي (دولة عضو في النظام األساسي للمحكمة) ،من أجل القبض على الرئيس عمر البشير
وتسليمه للمحكمة بموجب المادة ( )92من النظام.
وعلى الرغم من وضوح ما يرمى إليه النص من ضرورة التعاون مع المحكمة دون إبطاء ،إال
أن الرئيس الماالوي جويس باندا تساءل حول ما إذا كان يمكن لماالوي باعتبارها دولةً عضواً في
المحكمة أن ترحب بالرئيس البشير في مؤتمر قمة االتحاد األفريقي دون أن تلقي القبض عليه وتسليمه
للمحكمة(.)122
وهذا التردد في االستجابة لاللتزام الوارد بحسب المادة  92يعود إلى أن قوانين االتحاد
األفريقي وما تقرره من حصانة تمنع من تنفيذ أمر االعتقال الصادر بحق البشير( .)123فضالً عن
األفضلية التي توليها دول المنظمة األفريقية لنظامها األساسي على ميثاق روما وكذلك القانون
التأسيسي لالتحاد األفريقي( ،)124فعلى الرغم من أن أكثر من ثالثين دولة أفريقية صادقت على ميثاق
روما األساسي ،إال أنها قررت مع غيرها من دول المنظمة أال تتعاون مع المحكمة فيما يخص تنفيذ
مذكرة اعتقال البشير؛ لما يتمتع به من حصانات وفقاً للنظام األساسي للمنظمة والعرف الدولي
أيضاً(.)125

عمله ،وهو األمر الذي يثير إشكالية في القانون الدولي والعرف الدولي على خالف القضايا السابقة .قريب من هذا المضمون ،انظر :محمد
رياض خضور ،مرجع سابق ،ص .748

()122

التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بقرار مجلس األمن رقم 7484

()123

محمد حامد ،حصانة االتحاد األفريقي تنقذ البشير من االعتقال ،مقالة منشورة على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  ،6174-2-73تاريخ

( ،)6114نسخة  ،Pdfص .71

الزيارة  ،6172-4-77على الرابط:
()124
()125

(http://www.elwatannews.com/news/details/750887).
تدعو المادة  )6( 64من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الدو َل األعضاء إلى االمتثال بق اررات االتحاد وسياساته.
للمزيد انظر:
-

اال تحاد األفريقي يقرر عدم التعاون مع الجنائية الدولية في قضية البشير ،خبر صحفي منشور بتاريخ  ،6118-1-3على الرابط
اإللكتروني.)) http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=37185 :
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خلصة القول:
من خالل ما تقدم يتبين لنا أن االلتزام من قبل الدول المقدم إليها طلب القبض والتسليم عمالً
بالمادة  92و  91حسب األحوال ،يتعارض تماماً مع التزامات الدول بموجب المواثيق الدولية ،وكذلك
المواثيق الخاصة بالمنظمات اإلقليمية ،ومن هنا كان لزاماً على واضعي ميثاق روما أن يوجدوا نصاً
يعيد هذه األمور إلى مجراها الطبيعي الذي ينسجم واألمور السابقة ،ولذلك تم استحداث نص المادة
( ،) 89والذي ال يجيز للمحكمة أن تتقدم بطلب للدول؛ كي يقبضوا على شخص تابع لدولة أخرى
يتمتع بالحصانة الدولية ،إال بعد أن تحصل المحكمة على تنازل من قبل دولة هذا الشخص عن
حصانة األخير.
اء وجود هذا النص يتلخص – من وجهة نظرنا – باآلتي:
ولعل
َ
السبب ور َ
 -7هذا النص يمثل محاولة إرضاء للدول التي وقفت على العداء من ميثاق روما ،وخاصة
الواليات المتحدة األمريكية.
 -6إخراج الدول األعضاء من حالة الحرج التي يمكن أن تقع فيها ،فيما لو أرادت تنفيذ
طلبات التعاون المقدمة إليها من المحكمة على حساب المعاهدات الدولية األخرى التي
تلزمها ،وكذلك المواثيق واألنظمة التي تكون طرفاً فيها(.)126

-

الشرق األوسط "جريدة العرب الدولية" :خالفات في القمة األفريقية حول الموقف من قضية البشير ،العدد  61 ،77423يوليو
( 6171جريدة إلكترونية) ،تاريخ الزيارة  ،6172-4-77على الرابط:

()126

(http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=579915#.VzNnwoQrLIU).
قريب من هذا االستنتاج ،انظر:

"… This course of action envisaged by article 98(1) of the Statute aims at preventing the requested State
from acting inconsistently with its international obligations … ". See the full decision of: Pre-Trial
Chamber II, Situation in Darfur, Sudan, Prosecutor v. Omar Al Bashir, Decision on the Cooperation of the
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 -4إن ابتداع مثل هذا النص سيشجع الدول غير المنضمة إلى ميثاق المحكمة الجنائية
الدولية على االنضمام إلى األخيرة ،طالما أن المحكمة لن تسبب لها حرجاً على الصعيد
الدولي فيما تمليه األخيرة عليهم من التزامات وطلبات تعاون.
ومن هنا نقول :إن المادة ( )89تنسجم مع المادة ( )68من اتفاقية َّ
فينا ،وتنسجم مع المادة
( )714من ميثاق األمم المتحدة ،وغير ذلك من مواد النظام األساسي للمنظمات اإلقليمية كمنظمة
االتحاد األفريقي .ولذلك كله تعد المادة ( )89سنداً يمكن التمسك به من قبل الدولة الموجه إليها طلب
التعاون بخصوص تسليم شخص يتمتع بحصانة شخصية ،وكذلك مبر اًر لرفض التعاون مع المحكمة
إلى حين حصول األخيرة على تنازل عن حصانته.
ونود اإلشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه مكتب االدعاء العام ،وكذلك الدائرة التمهيدية للمحكمة
الجنائية الدولية ،حيث عارض االدعاء العام تمسك (ماالوي) بالمادة ( )89التي اعتبرتها األساس
القانوني لعدم االلتزام باعتقال البشير ،وقد أسس االدعاء العام هذا األمر على قرار الدائرة التمهيدية
استثناء لحصانة رئيس الدولة ،عندما يكون
األولى والتي تقول ... " :القانون الدولي العرفي ُينشئ
ً
الرئيس مطلوباً لدى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم دولية .وليس هناك تعارض بين التزامات
ملوي تجاه المحكمة والتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي ،وبالتالي ،ال تنطبق المادة ()21
( )7من النظام األساسي على هذه الحالة"(.)127

Democratic Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s Arrest and Surrender to the Court, No.:
ICC-02/05-01/09, 9 April 2014, Para. 27, Page 13.
()127

المحكمة الجنائية الدولية ،مكتب المدعي العام ،بيان لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الوضع في دارفور ،وفقاً لقرار مجلس األمن
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وهنا تكون الدائرة التمهيدية قد وقعت في اللبس والخلط ،حيث نجد من الناحية الموضوعية أن
المحكمة قد أزالت جميع الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول سواء كانت وظيفية أو شخصية،
وذلك ما عبرت عنه في المادة ( )61من النظام األساسي ،ولكن من الناحية اإلجرائية وضعت عقبة
فيما يخص الحصانة الشخصية لرئيس الدولة دون الوظيفية ،وهو ما جاء في المادة ( )7( )89حيث
تحظر هذه المادة على المحكمة أن تطلب من دولة تسليمها شخصاً متمتعاً بحصانة شخصية إلى
حين حصولها على تنازل من دولته بشأن تلك الحصانة ،على خالف الحصانة الموضوعية التي تكون
فيها هذه المادة – أي  – )7( 89غير ذات أثر مطلقاً؛ وذلك ألن العرف الدولي والقضاء أثبتا زوال
الحصانة الوظيفية في حالة ارتكاب جرائم دولية(.)128
وفي قضية البشير نحن بصدد حصانة شخصية يتمتع بها ،وال يوجد في العرف الدولي أو
القانون الدولي العام ما يشير إلى وجود استثناء على هذه الحصانة في حالة ارتكاب جرائم
دولية( .)129وصحيح أن المادة ( )61حاولت إرساء استثناء على تلك الحصانة ،إال أنها جاءت في
المادة ( )89ووضعت عقبة إجرائية فحسب للمبررات التي أوردناها سابقاً.

()128
()129

محمد رياض خضور ،مرجع سابق ،ص .723
تأكيداً لكالمنا انظر المبدأ الذي قررته محكمة يوغسالفيا السابقة في قضية "كرستيتش":

"The immunity ratione materiae doesn't apply before international criminal courts". See More on: ICTY
Appeals Chamber Judgment in the Radislav Krstic Case, April 19, 2004. (So, Personae is applied).
Mentioned by: Khaddour, Page 164.
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الفصل الثالث
العلقة بين مواد النظام األساسي للمحكمة
ذات الصلة بحصانة رؤساء الدول

تمهيد وتقسيم:
في الفصل الثالث ،نسلِّط الضوء على حقيقة العالقة بين المواد الواردة في النظام األساسي
والمتعلقة بالحصانة ،ونخص بالذكر المادتين :السابعة والعشرين من هذا النظام والثامنة والتسعين منه.
وان كنا قد بينا في الفصل السابق نطاق تطبيق المادة ( )61من حيث كونها تلزم الدول األطراف وفقاً
لمبدأ األثر النسبي للمعاهدات ،فإننا في هذا الفصل نبين نطاق تطبيق المادة ( ،)89بحيث نبين أثر
هذه المادة بالنسبة إلى الدول األطراف وغير األطراف على ٍ
حد سواء ،مع بيان األساس القانوني
النطباقها في كلتا الحالتين وذلك في مبحث أول .ومن ثم سنختتم هذا الفصل بمبحث ثان نوضح فيه
العالقة – في إطار المبحث السابق  -بين هاتين المادتين بخصوص حصانة رئيس الدولة.

المبحث األول :نطاق تطبيق المادة ( )89من النظام األساسي وأثره.
المبحث الثاني :العالقة بين المادتين ( )61و ( )89من النظام األساسي.
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المبحث األول
نطاق تطبيق المادة ( )21من النظام األساسي

إن المحكمة في إطار إعمالها للمادة ( )89تكون مخيرة بين أمرين اثنين ،هما :إما أن تعتبر
المادة ( )61بمثابة تنازل عن الحصانة من الدول األطراف ،وذلك على اعتبار الدول األطراف قد
ٍ
داع إلعمال المادة ( )89إال متى كانت الدولة
ارتضت هذه المادة دونما تحفظ،
وحينئذ ال يكون هناك ٍ
ِ
بمعنى آخر،
المرسلة (دولة الرئيس) ليست طرفاً في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.)130
ً
لو وجدت المحكمة أن الرئيس يتبع لدولة طرف ،تستطيع حينها أن توجه طلباً للدولة المستقبلة بتسليمه
للمحكمة دون حاجة إلى الحصول على تنازل من دولته ،كما تشير المادة ( )89من النظام األساسي.
أما األمر الثاني ،فهو أن تتعامل المحكمة مع الدول األطراف وغير األطراف معاملة واحدة،
ٍ
طرف في النظام
غير
سواء أكانت الدولة المرسلة طرفاً  -وأساس ذلك نبينه الحقاً – أم كانت َ
األساسي للمحكمة.
لذلك ،نتحدث في هذا المبحث عن انطباق المادة ( )89على الدول دون تفرقة ،سواء كانوا
أطرافاً أو سوى ذلك ،على النحو اآلتي:

()130

في هذا المعنى:
-

محمد رياض خضور ،مرجع سابق ،ص .727

-

جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .43
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المطلب األول
انطباق المادة ( )21بالنسبة إلى الدول جميعاً

من خالل البحث نستعرض ما وجدنا عليه موقف الفقه القانوني الغربي من المادة الثامنة
والتسعين من النظام األساسي ،وانطباقها على الدول التي ينتمي إليها رئيس الدولة المطلوب تسليمه
للمحكمة ،وهو على النحو اآلتي:
أوالً :يرى بعض الفقه( )131أنه ألغراض فعالية المادة ( )61من النظام ،والتي تنص على
عدم االعتداد بحصانة أحد أمام المحكمة فإن تطبيق المادة ( )89أمر مرهون بتحديد ما إذا كانت
الدولة المرسلة للرئيس طرفاً أو ال؛ حيث ال مجال للحديث عن المادة ( )89فيما لو كنا بصدد دولة
طرف ،بينما تضطر المحكمة إلى االمتثال للمادة ( )89فيما لو كان الرئيس من دولة غير طرف.
إن األساس لهذا القول يكمن في اعتبار موافقة الدول على المادة ( )61هي بمثابة تنازل
رسمي عن الحصانة " ،"Immunity Waiverوعليه في حال كانت الدول المرسلة طرفاً فإن المادة
األخيرة تقف وحدها دونما حاجة إلى التطلع للمادة ( )89من النظام.
ونشير أيضاً إلى أن الفقه الدولي في إطار تأصيله لالستثناء على حصانة رئيس الدولة يشير
إلى أن هناك تنازالً عن حصانة رئيس الدولة في حالة مصادقة أي معاهدة أو ميثاق له عالقة بحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،فمتى صادقت دولة ما على ميثاق يحتوي ضمن نصوصه على
عدم االعتداد بالحصانة ،فإن ذلك ُيحمل على أنه تنازل منها عن هذه األخيرة .وهو ما يعرف باسم

()131

وهو رأي الفقهاء أنطونيو قسيس وجايتا وجونز .مشار إليه لدى :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .43
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"التنازل عن الحصانة بالمصادقة على المعاهدات المزيلة لها" أو باإلنجليزية " The ratification of
 .)132("HR treaties as implied waiverوهذا ما هو عليه النظام األساسي ،حيث تضمن المادة
( )61المزيلة للحصانة ،ومن هنا فإن مصادقة الدول على الميثاق يعد تنازالً منها عن هذه األخيرة.
وهكذا يتبين لنا أن هذا الجانب من الفقه معارض النطباق المادة ( )89على الدول األطراف مع
االكتفاء بالمادة (.)133()61
هناك فائدةً عظيمةً تكمن في (اعتبار مصادقة الدولة على المادة ()61
ترى جاكوبسين أن
َ
بمثابة تنازل عن الحصانة) ،وهذه الفائدة تتجلى بأن االعتبار األخير سيجلب في المستقبل القريب
وبمصادقة عدد أكبر من الدول عرفاً دولياً جديداً يتمثل في زوال الحصانة الشخصية لرئيس الدولة في
حالة ارتكابه للجرائم الجسيمة ،وذلك أسوةً باالستثناء المعروف عرفاً بخصوص الحصانة الوظيفية كما
وضحنا ذلك في بداية بحثنا .بما يساهم في نهاية المطاف في الحد من مسألة الحصانة التي تقف
عائقاً في بعض األحيان أمام المحاكمة وتوفر مالذاً آمناً للمتمتعين بها(.)134

()132

للمزيد انظر "فوك" مرجع سابق ،ص  64إذ يقول:

"States can waive their or their head’s of state immunity when expressing explicitly that they accept
jurisdiction in cases in which they would otherwise have been granted immunity. The ratification of an
international treaty including such a provision, the declaration of waiver before the court or the
extradition of a (former) head of state can been seen as examples of those explicit waivers".
ويرى "ستيفن ويرث" أن المادة ( ) 61هي بمثابة تنازل من قبل الدول المصادقة على النظام عن الحصانة بكافة أنواعها ،حتى تلك التي جاء
الحديث عنها في إطار الباب التاسع الخاص بالتعاون وتحديداً المادة  89في هذا الباب .للمزيد انظر :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .42

()133

أيضاً يرى " "Andreas L. Paulusأن المادة ( ) 89ال معنى لها إال حين نتحدث عن الدول غير األطراف ،وبذلك ال فائدة منها في

حالة الدول األطراف ويكتفي بالمادة ( ،)61فيقول:

"Article 98 seems only to make sense if one considers the immunities before domestic courts applicable to
accused nationals of a non-party" See: Andreas L. Paulus, Legalist Groundwork for the International
Criminal Court: Commentaries on the Statute of the International Criminal Court , EJIL (2003), Vol. 14 No.
()134

4, 843–860, Page 856.
جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص  49و ص .48
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ثانياً :يرى آخرون وبحق أن المادة ( )89يجب أن تنطبق على كل من الدول األعضاء
والدول غير األعضاء( .)135فلو نظرنا إلى الكلمة المراد بها دولة أخرى غير الدولة الطرف سنجد أن
النظام في أغلب المواد كان يسميها الدول غير المصادقة " ،"Non-contracting statesلكن في
المادة ( )89استخدم واضعو النظام لفظة الدولة الثالثة " ،"Third Stateوال يوجد في نص المادة
( )89ما يشير إلى حصر األمر في الدول األطراف دون غيرها ،فالمطلق يجري على إطالقه ما لم
قيد ،والعام يشمل جميع أفراده ما لم ُيخصص ،وعليه فإن الدولة الثالثة قد تكون طرفاً كما قد ال تكون
ُي ّ
كذلك!.
فضالً عن ذلك فإن انطباق المادة على الدول األطراف وغير األطراف أمر منطقي ،فهو يتيح
الفرصة لها بأن تبحث في مدى انسجام طلب التعاون المقدم إليها مع التزاماتها بموجب االتفاقية
الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها بين بعضها بعضاً .وال نؤيد كذلك ما قيل :بأن المادة ( )61تعتبر
تنازالً عن الحصانة من قبل الدولة المصادقة ،األمر الذي تصبح فيه المادة ( )89غير ذات جدوى؛
نظ اًر إلى اختالف طبيعة كل من المادتين ،كما سنبينه في المبحث األخير من الرسالة.

()135

رأي الفقيه " "Skibstedبخصوص نطاق المادة ( )89من النظام األساسي .أورده :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص .44
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المطلب الثاني
أثر انطباق المادة ( )21بالنسبة إلى الدول جميعاً

إن الصعوبة في العمل لدى المحكمة الجنائية الدولية تكون كبيرة حتى في األحوال التي تكون
الدولة الموجه إليها طلب التعاون طرفاً ،وكذلك الدول الم ِ
رسلة (المطلوب تنازلها عن الحصانة) أيضاً
ُ
طرفاً ،خاصة عند تمسك تلك الدولة بحصانة رئيسها وعدم الموافقة على تسليمه ،وفي الحقيقة لم ينص
النظام األساسي على جزاء في حال تمسك الدولة بحصانة رئيسها ،ولكنه في ذات الوقت قال :إن ثمة
خطوات واجراءات يمكن أن تتخذ في مواجهة الدولة التي يوجد فيها الرئيس ورفضت تسليمه للمحكمة
بعد استيفاء الشرط الوارد في المادة ( – )89وهو تنازل دولته عن حصانته  ،-وقد بينت ذلك المادة
( )91الفقرة ( )1منها .حيث يحال األمر إلى جمعية الدول األطراف ،أو إلى مجلس األمن إذا كان
هو من أحال الوضع للمحكمة ليتخذا ما يريانه مناسباً.
ونرى أن هذه المادة تترك حرية كبيرة لجمعية الدول األطراف ومجلس األمن في اتخاذ ما
يشاءان من إجراءات بحق تلك الدولة ،خاصة وأن المادة وفقاً لما يقول بعضهم( )136لم تحدد على
شكل دقيق ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها.
ولكن الصعوبة توجد بشكل أكبر حينما ال يكون على عاتق الدولة التزام من األساس بالتعاون
فا ،وهنا نحن أما فرضين
مع المحكمة بحكم كونها ليست دولةً طرفاً ،أو أن دولة الرئيس ليست طر ً
اثنين ،هما:

()136

سهيل الفتالوي ،مرجع سابق ،ص .478

76

الفرض األول :أن تكون الدولة الموجه إليها طلب التعاون والموجود على إقليمها الرئيس
ٍ
فحينئذ ال يهم بعد ذلك أن يكون الرئيس من دولة طرف أو ال؛
المطلوب تسليمه دولةً ليست طرفاً،
وذلك على اعتبار أن المعاهدة ال تلزم سوى أطرافها فحسب وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين Pacta
 ،)137(Sunt Sevandaونسبية أثر المعاهدات( ،)138فليس من شأن المحكمة أن توجه طلب تعاون
إلى دولة ليست طرفاً في النظام األساسي ،إال في األحوال التي يوجد فيها اتفاق خاص أو ترتيب
معين بين المحكمة وهذه الدولة ،كما بينت المادة ( )91من النظام األساسي.
الفرض الثاني :أن تكون الدولة الموجه إليها طلب التعاون والموجود على إقليمها الرئيس
المطلوب تسليمه دولةً طرفاً في النظام ،ولكن الرئيس المطلوب تسليمه للمحكمة من دولة ليست طرفاً
في النظام األساسي – مثل الرئيس السوداني عمر البشير على سبيل المثال( - )139فهنا تثور
صعوبة أيضاً في إعمال المادة (.)89
والشاهد على هذه الفرضية هو أن المحكمة سبق لها وأن طلبت من دولة جنوب أفريقيا –وهي
دولة طرف -القبض على البشير وتسليمه للمحكمة ،إال أن جنوب أفريقيا تمسكت بالمادة ( )89التي
ال تسمح لها بالقيام بهذا األمر ،إال لو حصلت المحكمة على تنازل من دولة السودان عن حصانة
الرئيس عمر البشير ،وهو ما لم يحدث أساساً.

()137
()138
()139

ريم البطمة ،مرجع سابق ،ص .8
تنص المادة ( )43من اتفاقية فينا لق انون المعاهدات على أنه "ال تنشئ المعاهدات التزامات أو حقوق ًا للدولة الغير بدون رضاها".

انظر المزيد لدى:
-

محمد رياض خضور ،مرجع سابق ،ص .727

"It concludes that al-Bashir remains protected by his immunity as the head of a State that is not a party to
the Rome Statute". See: Asad G. Kiyani, Al-Bashir & the ICC: The Problem of Head of State Immunity,
2013. Published by Oxford University Press, Page 469.
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ومع ذلك فإننا نرى وبحق صواب قول من قالوا :إن للدولة الموجه إليها طلب التعاون إعمال
روح المادة ( )89من زاوية أخرى – بمعنى االمتثال ألمر المحكمة دون انتظار حصول المحكمة على
تنازل دولة الرئيس عن حصانته  -أال وهي االدعاء بأن "االنتهاك لقواعد حقوق اإلنسان من خالل
ارتكاب جرائم دولية هو بمثابة خرق لقواعد آمرة " "Jus Cogensلها علويتها على أي قواعد أخرى
في القانون الدولي( ،)140ومنها تلك المتعلقة بالحصانة.
وفي إطار بيان أهمية القواعد اآلمرة وأولويتها في التطبيق على غيرها من قواعد القانون
الدولي العام يرى الفقه بطالن االتفاقات المخالفة للقواعد اآلمرة أو كما يسميها بعض الفقه قواعد
النظام العام بركائزه الثالث :األخالق ،والعدالة ،واألمن العام( .)141ومن ذلك المعاهدات التي تبرم بين
الدول لتضفي الحصانة والحماية على األشخاص المتورطين بارتكاب جرائم جسيمة ماسة بحقوق
اإلنسان(.)142
ولذلك ،يقترح  Danilenkoحالً للدول التي يوجه إليها طلب لتسليم رئيس تابع لدولة غير
طرف ،وهو أن يقوموا بتسليمه للمحكمة حتى ولو تعارض ذلك مع التزاماتهم قبل تلك الدولة؛ وذلك

()140

"تتمتع القواعد اآلمرة بأعلى مرتبة في التدرج الهرمى لقواعد القانون الدولي العام ،فهى  -بخالف القواعد االتفاقية والقواعد العرفية -

ملزمة لكل الدول بصرف النظر عن رغبتها في االلتزام بها" .انظر في ذلك :وائل أحمد عالم ،تدرج قواعد القانون الدولي العام ،كلية القانون،
جامعة الشارقة ،دون سنة نشر ،ص .49

()141

راجع:
-

حيدر أدهم الطائي ،تطور القواعد اآلمرة في القانون الدولي ،منشورات كلية الحقوق ،جامعة النهرين ،دون سنة نشر ،دون طبعة،
ص  8وما بعدها.

-

قيل في الفقه الدولي بعدة معايير للتمييز بين القواعد اآلمرة ذاتها من حيث القوة واألولوية في التطبيق ،فقيل بمعيار مصدر القاعدة

القانونية حيث تفوق القاعدة التي يرسخها العرف على القانون التي يوجدها القانون التعاقدي ،وقيل بمعيار طبيعة القاعدة القانونية
حيث تفوق القاعدة التي ترسخ مبدأً موضوعياً على القاعدة التي ترسم طريقاً إجرائياً ،وقيل بمعيار جسامة األثر المترتب على

()142

القاعدة فبعض القواعد يرتب خرقها جسامةً تفوق في أثرها الجسامة التي يحدثها اختراق قواعد أخرى.

تنص المادة  53من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه "تعتبر المعاهدة باطلة إذا كانت ،وقت عقدها ،تتعارض مع قاعدة آمرة من

قواعد القانون الدولي العام".
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تأسيساً على أن "القواعد اآلمرة في القانون الدولي تعلو وتوقف نفاذ القواعد األخرى في القانون الدولي،
ومن ذلك القواعد المتعلقة بالحصانة"(.)143
ويرى الفقيه شريف بسيوني أن جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،
جميعها تشكل جرائم ماسة بالقواعد اآلمرة أو " ،"Jus Cogens Crimesحيث يقول :إن القواعد
اآلمرة هي قواعد ملزمة ِقبل الكافّة " ،)144("Obligatio Erga Omnesوال يقبل من أي دولة أن
تبرر تنكرها لتطبيق القاعدة اآلمرة بالتزامها قواعد أخرى في القانون الدولي( )145واردة ضمن معاهدات
تبرمها مع غيرها( .)146ولعل ذلك ما شعرت به المحكمة العليا في دولة جنوب أفريقيا ،والتي أعلنت
عن رفضها للتصرف السياسي الذي سمح للرئيس البشير بالمغادرة قبل صدور حكم منها بخصوص
طلب المحكمة الجنائية الدولية تسليمه ،بل ودعت إلى ضرورة مالحقة كل من انتهك أوامر المحكمة.

()143

يقول  Danilenkoفي هذا الصدد:

“Jus cogens norms prevail and invalidate all other rules of international law, including rules concerning
()144

Head of State immunity". Mentioned by: Jakobsen, Ibid, Page 40.
شريف بسيوني ،الجرائم الدولية :القواعد اآلمرة وااللتزام قبل الكافة  ...وارد لدى :جاكوبسين ،مرجع سابق ،ص  .37وهنا ال بد أن نشير

إلى أن ما تحدثنا عنه من مسائل جرائم القواعد اآلمرة " " Jus Cogens Crimesتبقى غير واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال،
ويعود ذلك إلى أن تعريف القاعدة اآلمرة في حد ذاته ليس واحداً وليس متفقاً بشأنه .للمزيد انظر:

"The commentary thereto presents a non-exhaustive list of jus cogens norms". On: Mr. Dire D.

-

Tladi, Jus Cogens, Annex, A/69/10, Para. 6, P. 276.
Gennady M. Danilenko, International Jus Cogens: Issues of Law-Making, 2 EJIL (1991), Page
()145

-

42-43.
راجع في ذلك:

"Breaches of jus cogens rules cannot be justified by reference to conflicting norms at lower levels of the
hierarchy of international norms". See: Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in International
()146

Law, FICHL Publication Series No. 14 (2012), Page 8.

تعد المعاهدات الدولية من مصادر القانون الدولي العام ،وال يوجد ما يحول دون اعتبارها كذلك سوى مخالفتها للقواعد اآلمرة ،للمزيد حول

هذه النقطة انظر:
Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJIL, 1999, Vol. 10, No. 3, 499-415, Page 503.

-

Rafael Nieto-Navia, International Peremptory Norms (jus cogens) and International Humanitarian

-

Law, ICTY Publishes, without a year, Page 1.

79

ومن هذا المنطلق بات القضاء الدولي يجري على اعتبار انتهاك القواعد اآلمرة بمثابة استثناء
على الحصانة يؤدي إلى عدم االعتداد بها أمامه( ،)147حتى ولو كانت حصانة شخصية على الرغم
من أن العرف الدولي لم يعرف هذا االستثناء إال بالنسبة إلى الحصانة الوظيفية.
ومن هنا فإن إشكالية تسليم الدولة المقدم إليها الطلب للرئيس المطلوب تسليمه للمحكمة يكون
مبر اًر بالخضوع للقواعد اآلمرة في القانون الدولي والتي تسمو على القواعد األخرى كلها ،بما فيها
القواعد الخاصة بالحصانة ،حتى ولو كان العرف ما زال يعطي للحصانة الشخصية تلك األهمية رغم
ارتكاب الجرائم الجسيمة الداخلة اآلن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية(.)148
ولعل ذلك كله ينسجم مع روح النظام األساسي ومرماه األساسي الذي عبر عنه في ديباجة
النظام األساسي ،من عدم السماح بإفالت أحد من دائرة العقاب.
كما ونرى حالً موجوداً في صلب الميثاق نفسه في األحوال التي تتمسك الدولة المرسلة
بحصانة رئيسها ،وهو إعمال مبدأ التكاملية المنصوص عليه في ديباجة الميثاق والمادة األولى منه،
إن رفض الدولة تسليم الرئيس المتهم بجرائم دولية ورفضها لمحاكمته وطنياً يفتح المجال واسعاً
حيث ّ
لمقبولية الدعوى " "Admissibilityأمام المحكمة .وهذا ما نستفيده من المادة ( )71الفقرة (/7أ) والتي

()147

تتفق الشروحات الفقهية حول هذه الفكرة ومنها:

Case Note: International Law and the ICJ's Decision in Jurisdictional Immunities of the State,

-

Melbourne Journal of International Law, Vol. 13, 2012, Page 5.
Alexander Orakhelashvili, Ibid, Page 968-970.

-

Fuchs, Ibid, Page 26.

-

Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh revised edition,

-

()148

London and New York, 1997, Page 114.
يقول  :Christian Tomuschatإن جرائم اإلبادة الجماعية تعد من قبيل الجرائم الماسة بالقواعد اآلمرة ،التي ال مجال معها للنظر

ألي قواعد أخرى في القانون ال،دولي ومنها الحصانة التي يعترف بها العرف الدولي لبعض األشخاص كرئيس الدولة.
Christian Tomuschat, The International Law of State Immunity and Its Development by National Institutions,
Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 44, Page 1138.
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تقول" :تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة إذا كانت دولته تجري تحقيقاً أو محاكم ًة ،ما لم يتبين
أنها غير قادرة أو غير راغبة في ذلك".
ومن وجهة نظرنا ،أن المادة المذكورة أعاله هي مادة ذات طبيعة إجرائية وتتوازى مع المادة
( )89من ذات النظام األساسي ،ولكن المادة ( )7و (/7/71أ) تظالن األكثر انسجاماً مع روح النظام
األساسي في أال يفلت أحد من دائرة العقاب " ."Impunityوعليه نرى بأن هذه المواد تعطي الدول
مكنة التخلص من الشرط الدارج في المادة ( ،)21وأن تسلم الرئيس المطلوب للمحكمة دون انتظار
تنازل دولته لألخيرة عن الحصانة.
نقول هذا الرأي ،ونؤيد الحل الذي تحدث عنه الفقه بخصوص علو قواعد حقوق اإلنسان
على قواعد الحصانة ،لما فيها من تجاوب مع حقوقنا نحن الفلسطينيين بعد االنضمام إلى المحكمة
الدولية الجنائية بأن نرى قادة االحتلل ماثلين أمام قضاة المحكمة ،دون اعتبار للحصانة التي
يتمتعون بها ،ودون اعتبار للشرط الوارد في المادة (.)21
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المبحث الثاني
العلقة بين المادتين ( )21و ( )21من النظام األساسي

وهنا في هذا المبحث ُيثار تساؤل مهم وهو "ما أهمية المادة ( )21التي تتنازل بموجبها
الدولة الطرف عن الحصانة إذا كانت المادة ( )21قد أعطتها إمكانية التنازل عن حصانة الشخص
المطلوب من عدمه؟!" .بمعنى آخر :لماذا تعطي المادة ( )21للدولة المرسلة الخيار بالتنازل عن
الحصانة من عدمه في حين هي مجبرة وفقاً للمادة ( )21على االعتراف بأال حصانة ألحد أمام
المحكمة؟!".
هنا يظهر التعارض العملي بين المادتين ( )89والمادة ( ،)61ففي حين تعطي المادة ()61
حكمها بعدم االعتداد بحصانة رئيس الدولة ،نجد أن المادة ( )89تعطي الفرصة للدول المصادقة على
النظام بمنح الشخص مرتكب الجريمة والمتمتع بحصانة لإلفالت بهذا األخير من دائرة العقاب
".!"Impunity
وفي إطار تحليل بعضهم للمادتين وشرح التعارض الواقع بينهما ،يقول هؤالء( :)149إن
المسألة هي بمثابة وجود الحكم الخاص الذي يقيد العام ""Ex specialis derogat legi generali
الدولية ،حيث إن حكم المادة ( )89هو بمثابة أمر أو حكم
داخل النظام األساسي للمحكمة الجنائية
ّ
خاص يقيد من عمومية القاعدة المرسَّخة بموجب المادة (.)61
()149

للمزيد من التوضيح ،انظر في هذه النقطة المرجعين اآلتيين:

"One might argue more logically, as do Kimberly Prost and Angelika Schlunk in the Triffterer

-

Commentary, that Article 98 functions as a lex specialis to Article 27, not the other way around,
but the result is the same". See: Jakobsen, Ibid, Page 36.
Andreas L. Paulus, Ibid, Pages 856 and 857.
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-

ولكن يرى آخرون وبحق أن األمر ال يمكن تفسيره بوجود حكم خاص " "Lex Specialisيقيد
العام فيما بين المادتين سالفتي الذكر تأسيساً على اختالف طبيعة كل منهما .حيث يقول البروفيسور
مارك جانيز – األستاذ بجامعة هارفرد – :إن "المادة ( )61ترسم طريقاً موضوعياً مثالياً فيما يخص
مركز رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،بينما ترسم المادة ( )89طريقاً إجرائياً فيما يتعلق
بهذا األخير واجراءات القبض عليه وتسليمه من عدمه"( .)150فالمادة ( – )89كما يرى Skibsted
 ذات طبيعة إجرائية ليس من شأنها التأثير على المبدأ الموضوعي الكامن في المادة ( ،)61فاألولىإعفاء من المسؤولية
يمكنها ألسباب إجرائية عملية أن تحد من مسألة التعاون ،لكن ليس فيها ما يشكل
ً
الجنائية ،أو حتى التخفيف منها(.)151
ومن هذا المنطلق ُيرد على القائلين بـ ـ (أن التصديق يمثل تنازالً بمجرد حصوله من الدولة عن
الحصانة المذكورة في الميثاق) ،بأن التصديق على الميثاق شيء ،ومسألة التعاون بين الدول
والمحكمة للتنازل عن الحصانة هو شيء آخر مختلف تماماً(.)152
فضالً عن ذلك فإنه إن كان من شأن األخذ بما يقولون به أن يحقق ميزةً – كما بينا في
المطلب السابق  -ممثلة في أنه سيجلب في المستقبل القريب وبمصادقة عدد أكبر من الدول عرفاً
دولياً جديداً يتمثل بزوال الحصانة الشخصية لرئيس الدولة في حالة ارتكابه للجرائم الجسيمة ،وذلك

()150

انظر في هذا الموضوع:

"That the two articles are in a sense complementary: Article 27 setting out an ideal and Article 98

-

setting out a practical path". For more details see: Meghan Jakobsen, Immunity Versus Impunity:
Reconciling Articles 27(2) and 98(1) of The Rome Statute, RGSL Working Papers No. 23, RIGA
2005, Page 3.
()151
()152

Jakobsen, Ibid, Page 8.

-

جاكوبسين ،ذات المرجع ،ص .42
انظر في ذلك:

Steffen Wirth, Immunities, Related Problems and article 98 of the Rome statute, Criminal Law Forum, Vol.
12, 2001, pp. 452-453 and 456-457. A reference mentioned by Jakobsen.
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أسوةً باالستثناء المعروف عرفاً بخصوص الحصانة الوظيفية ،إال أن هناك عيباً ومأخذاً على ذلك
متمثالً بأن الدول ستحجم عن التصديق على مثل هذا الميثاق .ولذلك ال يكون أمام المحكمة من
وجهة نظرنا إال أن تنظر إلى المادتين نظرة توفيقية وأن تنظر إلى المادة ( )21على أنها مكملة
للمادة ( )21وضرورية لتطبيقها من الناحية اإلجرائية ،على خالف ما نظّر إليه بعض الفقه بكون
أن هناك حكماً خاصاً يقيد حكماً عاماً.
ومن هنا نقول أيضاً :إن التناقض الواقع بين المادتين يعود إلى كون كل منهما قد وضعت
بوساطة لجنة مغايرة لألخرى ،حيث وضعت المادة ( )89بعد سنوات من إدراج المادة ( ،)61وربما
هذا هو السبب األساسي وراء التعارض الحاصل ظاهرياً بينهما( .)153ويرى " "Trifftererأن المادة
( )89لو دمجت على عجالة مع المادة ( )61ألدت إلى إرباك األخيرة؛ ألنها ستكون على الشكل
اآلتي (ال تحول حصانة الشخص دون عقابه إال لو كان متمتعاً بالحصانة!).
صحيح تماماً؛ إذ إن التروي في وضع المادة بعد فترة زمنية ،سمح
ونرى بأن هذا القول
ٌ
لواضعي النظام من إدراج هذه المادة بشكل مستقل في باب التعاون وليس من ناحية موضوعية
تتعارض مع المادة ( )61بل من ناحية إجرائية صرفة ،األمر الذي يغدو معه – من وجهة نظرنا -
التعارض بين المادتين ( )61و ( )89تعارضاً ظاهرياً فقط.
ُ

()153

أورده :أندريه بولوس ،مرجع سابق ،ص .944
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الخاتمة:
في ختام هذه الرسالة نود أن نقول :إن نظام روما األساسي مليء بالثغرات التي تنخر في
جدار العدالة ،ومليء بالمعارضات الظاهرية منها والحقيقية التي تعطي منفذاً لإلفلت من دائرة
العقاب ،ولعل ما تناولته رسالتنا من حديث عن المادة ( ،)21وما تبنته من نهج مثالي في زوال
الحصانة ،والمادة ( )21وما تسعى له من رفع للحرج عن الدول في علقاتها الدبلوماسية ،هو خير
شاهد على محاولة الدول الكبرى بسياساتها إيجاد الثغرات كلما أمكن؛ لكي تنجو بقادتها ومسؤوليها
مما كان يذكرنا به أستاذنا الدكتور /عبد الرحمن أبو
وجنودها من دائرة العقاب .وال أرى أصدق ّ
النصر ،دوماً عن غيره بأن "في هذا الميثاق من السياسة ما هو أعمق بعداً وأث ارً من القانون".

وبعد هذا العرض لفصول الرسالة الثلثة ،والتي لم نأ ُل فيها جهداً حسب استطاعتنا وقدراتنا
ومهارتنا ،نصل إلى جملة من النتائج واإلجابات عن التساؤالت التي ُعرضت على بساط المناقشة
ضمن إشكالية هذا البحث ،ونظهرها على النحو اآلتي:

 -7بالرغم من التداول واالستخدام الكبيرين لمصطلح الحصانة في المعاهدات والمواثيق
الدولية ،إال أنه ال نكاد نجد تعريفاً محدداً لهذا المصطلح ضمن هذه المواثيق أو
المعاهدات ،بما فيها المعاهدات ذات االهتمام بموضوع الحصانة ،ومن ذلك اتفاقية فينا
للعالقات الدبلوماسية لعام  ،7827واتفاقية البعثات الخاصة لعام  ،7828وغيرها من
عرف الحصانة
االتفاقيات ذات الصلة ،وبالتالي تركت المسألة لتعريف الفقه القانوني؛ ُلي َّ
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"استثناء يمكن المتمتع به سواء أكان فرداً أم كياناً أم عيناً من عدم الخضوع
بأنها:
ٌ
ٍ
لدولة ما ،أو أنها أيضاً عقبة إجرائية تقف حائالً بين االختصاص
لالختصاص القضائي
قيد على قواعد االختصاص ،أو كما يقال :إنها هي ورقة دفاع
واعماله ،أو أنها ح ٌد أو ٌ
تستخدم لمنع دولة ما من ممارسة اختصاصها ِقبل فرد أو كيان ما أو حتى ٍ
عين من
األعيان.
وللحصانة التي تمنح لرئيس الدولة نوعان ،هما :الحصانة الشخصية وهي تعطى
لرئيس الدولة الذي ما يزال على سدة الحكم ،وتسمى

Immunity Ratione

" ،"Personaeوتغطي كذلك أعماله الخاصة التي يقوم بها ،والحصانة الموضوعية أو ما
تسمى بالالتينية " ،"Immunity Ratione Materiaeولها عالقة فقط باألعمال التي
كان الرئيس قام بها من خالل تمثيل دولته في الوقت الذي كان فيه في سدة الحكم في
بالده.
 -6إن القواعد القانونية الدولية الخاصة بالحصانة تعد من ضمن القواعد اآلمرة ،وفقاً لما
استقر عليه العرف الدولي ،ووفقاً لما يؤمن به الفقه الدولي ،ولكن على الرغم من ذلك فإن
اعد ذات طبيعة آمرة تفوق قواعد الحصانة أهميةً ،وتكون لها األولوية في التطبيق
ثمة قو َ
بمعنى آخر :إن هناك تدرجاً في القوة القانونية واألولوية
على القواعد الخاصة بالحصانة،
ً
في التطبيق حتى ما بين القواعد اآلمرة ذات نفسها ،وعليه إذا ما حصل وارتكب رئيس
الدولة جرائم اإلبادة الجماعية أوجرائم الحرب أوالجرائم ضد اإلنسانية ،فإن جميع هذه
ائم ماسةً بالقواعد اآلمرة أو " ،"Jus Cogens Crimesوهي قواعد
الجرئم تشكل جر َ

86

آمرة ملزمة ِقبل الكافّة " ،"Obligatio Erga Omnesوتسمو على القواعد األخرى في
القانون الدولي ،بما فيها القواعد الخاصة بالحصانة.
 -4يوجد في العرف الدولي أساس لعدم االعتداد بالحصانة ،أال وهو "حالة ارتكاب الشخص
المتمتع بها لجرائم دولية جسيمة كالمذكورة في النتيجة رقم ( ، ")6ومع ذلك فإن هذا األمر
مستقر عليه عرفاً فقط فيما يخص الحصانة الوظيفية دون الحصانة الشخصية ،وفي
الحقيقة إن ما جاءت به المادة ( )61من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما هو
إال تجسيد لروح هذا األساس المتعارف عليه في العرف الدولي ،ولكن ما يقال في شأن
المادة ( :)61إنها تحدثت عن الحصانة بشكل عام ،األمر الذي نرى معه أن األساس
السابق لعدم االعتداد بالحصانة ينطبق على كال النوعين من الحصانة دونما تمييز.
أما فيما يخص المادة ( )21فنقول :إن واضعي النظام األساسي فضلوا أن يكون هذا
النظام أكثر انسجاماً مع أحكام القانون الدولي والعرف الدولي ،وذلك من خالل إدراجهم
للمادة ( )89والتي أعطت اهتماماً ملحوظاً للقوانين الدولية الخاصة بالحصانة ومعاهداتها،
باإلضافة إلى المعاهدات الثنائية التي تبرم بين الدول بخصوص الحصانة وتسليم
المجرمين ،وهذه المادة ظلت من بين ست عشرة مادة فقط في النظام ذات صلة بالتعاون
الدولي والمساعدة القضائية.
 -3وقع مكتب االدعاء العام وكذلك الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في الخطأ
حينما عارض االدعاء العام تمسك (ماالوي) بالمادة ( ،)89والتي اعتبرتها األساس
القانوني في عدم االلتزام باعتقال البشير ،وكان االدعاء العام قد أسس اعتراضه على قرار
استثناء لحصانة
الدائرة التمهيدية األولى والتي تقول "  ...القانون الدولي العرفي ُينشئ
ً
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رئيس الدولة ،عندما يكون الرئيس مطلوباً لدى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم دولية.
وليس هناك تعارض بين التزامات مالوي تجاه المحكمة والتزاماتها بموجب القانون الدولي
العرفي .وبالتالي ،ال تنطبق المادة ( )7( )89من النظام األساسي على هذه
الحالة"(.)154
وهنا تكون الدائرة التمهيدية قد وقعت في اللبس والخلط ،بين مادتين ذواتي طبيعة
مختلفة ،حيث نجد من الناحية الموضوعية أن المادة ( )61قد أزالت جميع الحصانات
التي يتمتع بها رؤساء الدول سواء كانت وظيفية أو شخصية ،ولكن من الناحية اإلجرائية
وضعت عقبة فيما يخص الحصانة الشخصية لرئيس الدولة دون الوظيفية ،وهو ما جاء
في المادة ( ،)7( )89حيث تحظر هذه المادة على المحكمة أن تطلب من دولة تسليمها
شخصاً متمتعاً بحصانة شخصية إلى حين حصولها على تنازل من دولته بشأن تلك
الحصانة ،على خالف الحصانة الموضوعية التي تكون فيها هذه المادة – أي – )7( 89
غير ذات أثر مطلقاً؛ وذلك ألن العرف الدولي والقضاء أثبتا زوال الحصانة الوظيفية في
حالة ارتكاب جرائم دولية جسيمة.
التعارض بين المادتين ( )61و ()89
ين لنا أن
َ
 -4من خالل التمحيص للنصوص َيتب ُ
ي صرف ،يعود إلى كون كل منهما وضعت بوساطة لجنة مغايرة لألخرى،
ٌ
تعارض ظاهر ٌ
هذا من ناحية ،والختالف طبيعة كل منهما من ناحية أخرى ،فإذا كانت المادة ( )61ذات
طبيعة موضوعية بحتة ،فإن المادة ( )89ذات طبيعة إجرائية فحسب ،وال تشكل خروجاً

()154

المحكمة الجنائية الدولية ،مكتب المدعي العام ،بيان لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الوضع في دارفور ،وفقاً لقرار مجلس األمن
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على ما تؤسس له المادة ( ،)61وال يمكن اعتبارها أيضاً حكماً خاصاً يقيد الحكم العام
الوارد في المادة األخيرة.
وفي جميع األحوال ،ال يكون أمام المحكمة  -من وجهة نظرنا – إال أن تنظر إلى كلتا
المادتين نظرة توفيقية ،وأن تنظر إلى المادة ( )89على أنها مكملة للمادة ( )61وضرورية
لتطبيقها من الناحية اإلجرائية العملية.
 -2يمكن تسليم الرئيس الحامل لجنسية دولة غير طرف في النظام األساسي تأسيساً على أن
اعد حقوق اإلنسان قواع ٌد آمرة ملزمة قبل الكافة ،ولذلك ،يقترح بعض الفقه – كما َّ
بينا
قو َ
في بحثنا – حالً للدول التي يوجه إليها طلب لتسليم رئيس تابع لدولة غير طرف ،وهو أن
يقوموا بتسليمه للمحكمة ،حتى ولو تعارض ذلك مع التزاماتهم ِقبل تلك الدولة ،وذلك
تأسيساً على أن "القواعد اآلمرة في القانون الدولي تعلو وتوقف نفاذ القواعد األخرى في
القانون الدولي ،ومن ذلك القواعد المتعلقة بالحصانة".
 -1إن االلتزام من قبل الدول المقدم إليها طلب القبض والتسليم عمالً بالمادة  92و 91
حسب األحوال ،قد يتعارض تماماً مع التزامات الدول بموجب المواثيق الدولية ،وكذلك
المواثيق الخاصة بالمنظمات اإلقليمية (مثل االلتزام العام الذي تدعو إليه المادة )6( 64
من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الدول األعضاء لالمتثال بق اررات االتحاد وسياساته
وتفويقه على أي التزام آخر تفرضه معاهدات أو مواثيق أخرى كميثاق روما مثالً) ،ومن
هنا كان لزاماً على واضعي ميثاق روما أن يوجدوا نصاً يعيد هذه األمور إلى مجراها
الطبيعي الذي ينسجم واألمور السابقة ،ولذلك تم استحداث نص المادة ( )89والذي ال
يجيز للمحكمة أن تتقدم بطلب للدول؛ كي يقبضوا على شخص تابع لدولة أخرى يتمتع
89

بالحصانة الدولية إال بعد أن تحصل المحكمة على تنازل من قبل دولة هذا الشخص عن
حصانة األخير.

أما عن توصيتنا:
ّ
ٍ
إبطاء
فهي للعاملين في السلك القانوني في الدول والحكومات على اختالفها باالنضمام دون
إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،لما يؤدي إليه هذا االنضمام من تحويل المعاهدة
المك توبة إلى عرف دولي راسخ في مجال محاكمة جميع األشخاص عن الجرائم األشد خطورة ،سيما
أنه وبمصادقة عدد أكبر من الدول ينشأ عرفاً دولياً جديداً يتمثل بزوال الحصانة الشخصية لرئيس
الدولة في حالة ارتكابه للجرائم الجسيمة ،وذلك أسوةً باالستثناء المعروف عرفاً بخصوص الحصانة
الوظيفية ،كما وضحنا ذلك في بداية بحثنا.

تم بحمد اهلل
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