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 Abstract : 

International criminal responsibility is one of the important 

topics on which International Criminal Law is based, as it 

holds a person accountable for his criminal act by subjecting 

him to the punishment prescribed by law, war crimes are one 

of the oldest international crimes that the international 

community tried to identify early, and limit their results to 

warring armies only, and violations between belligerents 

accompanied by behaviors tinged with brutality and extreme 

cruelty to achieve victory due to the lack of organizational 

rules in the fighting, since the decision of war and the method 

of its implementation are ordered by commanders on the 

battlefield or outside, Which results in the commission of 

serious crimes that are a violation of international 

humanitarian law, whose humanitarian rules came to 

alleviate the scourge of wars and minimize their losses, many 

international crimes that are a violation of the international 

legal order, Article "VIII" of the statute of the International 

Criminal Court enumerated war crimes based on The Hague 

Convention of 1907, and the four Geneva Conventions of 

1949, in practical and legal, Thus, criminal intent plays a 

fundamental role in assigning international criminal 

responsibility, whether under domestic or international law, 

by bearing the responsibility for the crime and being subject 

to the punishment prescribed by law, as international 

jurisprudence is divided into three doctrines :- The first: he 
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denied that responsibility for the individual and made the 

state responsible for international crime, while he took the 

second doctrine: the principle of dual responsibility and the 

third doctrine: he embraced the principle of individual 

responsibility in international law through the Nuremberg, 

Tokyo, Yugoslavia and Rwanda trials, so the study tagged 

with the international criminal responsibility of leaders for 

war crimes during armed conflicts of a non-international 

nature aims to clarify the provisions of the international 

criminal responsibility of leaders in accordance with the 

provisions of International Criminal Law and the rules of 

international humanitarian law for grave violations 

committed during armed conflicts that war crimes within the 

jurisdiction of the International Criminal Courts, The problem 

of the study lies in the issues raised by the international 

responsibility of leaders and the practical problems it raises, 

so the question centered on the person who Bears 

International Criminal Responsibility in International 

Criminal Law was answered, is it the sovereign state Or an 

individual who works in her name and for her benefit On the 

one hand, and on the other hand, I was exposed to the 

standard adopted by the International Criminal judiciary to 

hold the International Criminal accountable based on the 

Rome Statute and the development that took place in this 

regard, and I also followed a research methodology based on 

a descriptive analytical study through which the research was 

divided into three balanced investigations, the first, The 

second topic dealt with war crimes during non-international 

armed conflicts and the third topic dealt with the 

contraindications of International Criminal Responsibility, 

and ended with a conclusion to the research and 

recommendations. 

Keywords: International Criminal Responsibility, War Crimes. 
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 املسلحة غري ذات الطابع الدويل  الدولية اجلنائية للقادة عن جرائم احلرب إابن النزاعات  املسؤولية
 

 2  اهلادي سامل حممد عمر
 

 :امللخص
تعد املسئولية الدولية اجلنائية من املواضيع اهلامة اليت يرتكز عليها القانون الدويل اجلنائي كوهنا حتمل الشخص  

خبضوعه للعقاب املقرر له قانوانً، فجرائم احلرب هي من أقدم اجلرائم الدولية اليت حاول  تبعة عمله اجملرم  
على اجليوش املتحاربة فقط، ومسموحاً يف املاضي    اجملتمع الدويل حتديدها مبكراً، وجعل نتائجها تقتصر

حقيق النصر النعدام  ابالنتهاكات بني املتحاربني تصطحبها سلوكيات مشوبة ابلوحشية والقسوة املتناهية لت
القواعد التنظيمية يف القتال، ومبا أن قرار احلرب وأسلوب تنفيذه يكون أبمر القادة مبيدان القتال أم خارجه،  
قواعده   أتت  الذي  اإلنساين  الدويل  للقانون  انتهاكاً  متثل  ارتكاب جرائم جسيمة  عنه  يسفر  الذي  األمر 

ل من خسائرها بكثرة اجلرائم الدولية اليت متثل خرقاً للنظام اإلنسانية للتخفيف من ويالت احلروب واإلقال
القانوين الدويل، املادة "الثامنة" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عددت جرائم احلرب مستندة 

م، ففي الواقع العملي 1949م، واتفاقيات جنيف األربع لعام  1907يف ذلك على اتفاقية الهاي لعام  
 جرائم احلرب ال ترتكب إال من قبل أفراد طبيعيني، وابلتايل فالقصد اجلنائي يؤدي دوراً أساسياً يف  والقانوين

إسناد املسئولية الدولية اجلنائية سواًء يف إطار القانون الداخلي أو الدويل وذلك بتحمل تبعة اجلرمية واخلضوع 
فاألول: نفى تلك املسئولية عن   -ثة مذاهب: للعقاب املقرر هلا قانوانً، حيث أنقسم الفقه الدويل إىل ثال

املسئولية،  ازدواجية  مببدأ  الثاين:  املذهب  أخذ  بينما  الدولية،  اجلرمية  املسئولة عن  الدولة هي  الفرد وجعل 
نورمربغ وطوكيو  الدويل، من خالل حماكمات  القانون  الفردية يف  املسئولية  مبدأ  أعتنق  الثالث:  واملذهب 

للقادة عن جرائم احلرب إابن  ويوغسالفيا وروندا،   لذا هتدف الدراسة املوسومة ابملسئولية الدولية اجلنائية 
النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل إىل توضيح أحكام املسئولية الدولية اجلنائية للقادة طبقاً إلحكام  

ات جسيمة يف أثناء النزاعات  القانون الدويل اجلنائي وقواعد القانون الدويل اإلنساين ملا يرتكب من انتهاك
املسلحة اليت ترتقي جلرائم حرب ختتص بنظرها احملاكم اجلنائية الدولية، إذ تكمن مشكلة الدراسة فيما تثريه  
املسئولية الدولية للقادة من قضااي وما تثريه من إشكاليات تطبيقية فتم اإلجابة عن التساؤل املتمحور حول  

لدولية اجلنائية يف القانون الدويل اجلنائي، هل هي الدولة صاحبة السيادة؟  الشخص الذي يتحمل املسئولية ا
أم الفرد الذي يعمل ابمسها ولصاحلها؟ هذا من انحية، ومن انحية أخرى تعرضت للمعيار الذي أخذ به 

ا الشأن،  القضاء الدويل اجلنائي ملساءلة اجملرم الدويل استناداً لنظام روما األساسي والتطور الذي حدث يف هذ
كما أتبعت منهجية حبثية تستند لدراسة حتليلية وصفية، من خالهلا مت تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث 
متوازنة، املبحث األول: تناولت فيه ماهية املسئولية الدولية اجلنائية  للقادة، واملبحث الثاين: تناولت فيه  

الدويل، واملبحث الثالث: تناولت فيه موانع املسئولية    جرائم احلرب يف أثناء النزاعات املسلحة غري ذات الطابع
 .الدولية اجلنائية، وانتهيت خبامتة للبحث وتوصيات

 . اجلرائم الدولية  ،جرائم احلرب ،املسؤولية الدولية اجلنائية  الكلمات املفتاحية: 
 

  elhadi_s@yahoo.com، ليبيا،  مكتب املدعي العامد ،  2
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 املقدمة: 

 تبعة  الشخص حتمل اجلنائي كوهنا الدويل القانون عليها يرتكز اليت اهلامة املواضيع للقادة من اجلنائية  الدولية  املسؤولية  تعد
مبكراً  حتديدها الدويل اجملتمع حاول اليت الدولية  اجلرائم أقدم هي من احلرب فجرائم قانوانً  له املقرر خبضوعه للعقاب اجملرم عمله

 عنه ارتكاب أسفر  األمر الذي ،للقتال يف املاضي التنظيمية  القواعد ومع انعدام  ،فقط املتحاربة  تقتصر على اجليوش نتائجها وجعل
 ،خسائرها من واإلقالل  احلروب ويالت للتخفيف من اإلنسانية  قواعده أتت الذي اإلنساين الدويل للقانون متثل انتهاكاً  جسيمة  جرائم

لعام   اتفاقية الهاي  ذلك على  الدولية عددت جرائم احلرب مستندة يف  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  من  "الثامنة"  فاملادة 
 ،ففي الواقع العملي والقانوين جرائم احلرب ال ترتكب إال من قبل أفراد طبيعيني ، م1949واتفاقيات جنيف األربع لعام  ، م1907

الدولية اجلنائية سواًء يف إطار القانون الداخلي أو الدويل وذلك بتحمل   املسؤولية يؤدي دوراً أساسياً يف إسناد  وابلتايل فالقصد اجلنائي  
فإن القادة العسكريني ال تثور صفتهم القيادية إال مبناسبة الدور    ،من هذا املنطلقو ،  تبعة اجلرمية واخلضوع للعقاب املقرر هلا قانوانً 

والذي جرى عليه العرف الدويل ختويل القائد العام   ،أو مبعرفة غريهم من القادة أثناء النزاعات املسلحة الذين يقومون به شخصياً  
للقوات املسلحة متثيل دولته يف أغلب املسائل املتعلقة بسري األعمال العسكرية وإهنائها فمن صالحياته عقد االتفاقيات بشأن تبادل  

املؤقتة   ،األسرى اهلدنة  الق  ،أو  وقف  عن    ،تالأو  العسكريني  القادة  مالحقة  فمسألة  الشأن  هذا  يف  اتفاقيات  من  يربمه  ما  وكل 
من الربوتوكول اإلضايف   ( 86/2االنتهاكات اجلسيمة اليت يقرتفوهنا قد تثور أحياانً مبناسبة أداء هذه املهام وهذا ما أكده نص املادة )

اجلنائية والتأديبية    املسؤولية القادة عن إخالهلم بواجباهتم وأن مركزهم القيادي ال يعفيهم من    ملسؤولية الذي أشار    ،م1977األول لعام  
أو كانت لديهم معلومات تتيح هلم يف ظروف معينة ابرتكاب جرائم خطرية ومل يتخذوا كل ما يف وسعهم    ، حال علمهم ابالنتهاكات
 نصوص األنظمة األساسية حملكميت يوغسالفيا ورواندا. ونفس املبدأ أتكد أيضاً يف  ،ملنع أو قمع هذه اجلرائم

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مسؤولية القائد العسكري أو الشخص القائم   (28كما نصت املادة )
ه وسلطته الفعليتني فعال أبعماله عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وعن اجلرائم املرتكبة من جانب القوات اخلاضعة إلمرت

 . نتيجة لعدم ممارسة هذا القائد سلطته على هذه القوات سواء كانت نظامية أم غري نظامية 
 

الدولية للقادة عن جرائم احلرب إابن النزاعات املسلحة غري ذات الطابع   املسؤولية تكمن أمهية البحث يف إلقاء الضوء  أمهية البحث:  
 ابلغة للتقليل من ويالت احلروب ولعدم اإلفالت من العقاب.  الدويل ملا هلذا املوضوع من أمهية 

الدولية للقادة من قضااي وما تثريه من إشكاليات    املسؤولية تكمن مشكلة البحث يف اإلشكالية األساسية وما تثريه    إشكالية البحث: 
الشخص الذي يتحمل   الفرد الذي يعمل ابمسها   املسؤولية تطبيقية خصوصاً  أم  السيادة؟  الدولية اجلنائية هل هي الدولة صاحبة 

رم الدويل استناداً لنظام ولصاحلها؟ هذا من انحية ومن انحية أخرى تعرضت للمعيار الذي أخذ به القضاء الدويل اجلنائي ملسألة اجمل
 روما األساسي والتطور الذي حدث يف هذا الشأن.

الدولية للقادة عن جرائم احلرب إابن النزاعات املسلحة غري ذات الطابع    املسؤولية مبا أن إشكالية البحث هي    منهجية البحث: 
 ضوع البحث. الدويل لزاماً علينا االستعانة مبنهجية حبثية رصينة تنعكس اجيابياً على مو 

مفاده وصف جرائم احلرب إابن النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل وما ستنريه من أفكار علمية تسوغ    املنهج الوصفي: 
 الدولية اجلنائية للقادة من خالل متطلبات البحث. املسؤولية ماهية 

 بحث يالزمها بعض األفكار املرتبطة بفكرته.مفاده حتليل مضمون النصوص القانونية املتعلقة مبشكلة ال املنهج التحليلي: 
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حيث    ،ونتائج وتوصيات  ، وعلى هذا النحو مت تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث منضبطة ومتقاربة تسبقهم مقدمة وينتهي خبامتة 
النزاعات املسلحة غري ذات جرائم احلرب يف أثناء  املبحث الثاين:    ويف  ،الدولية للقادة  املسؤولية ماهية  املبحث األول:  تناولت يف  

 . وانتهيت خبامتة للبحث ونتائج وتوصيات ،الدولية اجلنائية   املسؤولية موانع املبحث الثالث: ويف  ،الطابع الدويل
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 املبحث األول

 : الدولية اجلنائية للقادة  املسؤوليةماهية 
يفهم من ماهية املسؤولية الدولية اجلنائية أبهنا النتائج املرتتبة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدويل نتيجة النتهاكه 

ابعتبارها وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدويل، وهي أيضاً   املسؤولية أو خرقه التزاما قانونياً، وتتلخص أمهية هذه  
 .(3) تقوم مبثابة أداة حمددة للتنظيم القانوين للعالقات الدولية وحمفز لوظيفة القانون الدويل 

حدث تغرياً على أغلب وملا كانت التغريات اليت طرأت على القانون الدويل خاصة بعد ظهور القانون الدويل اجلنائي الذي أ
  املسؤولية املفاهيم التقليدية املطلقة، ولعل أمهها مبدأ احلصانة املقرر لبعض الفئات مبوجب القوانني الداخلية، فقد تقيد املبدأ بفرض  

أم رؤساء  ،سكرينيالدولية اجلنائية اليت تضبطها أسس ومعايري قانونية على األفراد دون النظر إىل صفتهم التمثيلية سواًء كانوا قادة ع
الدولية اجلنائية للقادة عن أفعال تعد    املسؤولية ومبا أن إقرار    ،أو أفراد عاديني  ،أو موظفون ساميني يف  دوهلم  ،أو حكومات  ،دول

ق  خطرية ومتس مصاحل  جوهرية للجماعة الدولية أمر ابلغ األمهية كونه يسهم إىل حد كبري يف استقرار األوضاع الدولية ومحاية حقو 
 اإلنسان، فإنه جيب إحاطة هذا النظام مبجموعة من املعايري القانونية كي جيدي نفعاً يف الواقع العملي.

يف مفهومها   املسؤولية الدولية اجلنائية من حيث املوضوع كون    املسؤولية هلذا سوف حناول يف هذه البحث الرتكيز على تعريف  
املشروعة لشخص آخر من أشخاص القانون وأن يتحمل أعباء انتهاكه هلذه العام التزام شخص من األشخاص ابحرتام املصلحة  

 .(4)املصلحة 
الدولية أبهنا: "قانون تلتزم مبقتضاه الدولة املنسوب إليها ارتكاب العمل غري املشروع وفقاً   املسؤولية لقد عرفها شارل روسو  

وقد أكدت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة على   ،(5) للقانون الدويل بتعويض الدولة اليت وقع يف مواجهتها هذا العمل"
  املسؤولية ا، وقد تكون هذه  مسؤولياهتوع دولياً صادر من دولة معينة يرتب  الدولية على أساس أن عمل غري مشر   املسؤولية وجود  

نتيجة لإلخالل اباللتزام القانوين املرتب للجزاء املتمثل يف التعويض، وقد تكون نتيجة قيام أشخاص من القانون الدويل جبرمية ترتب 
 .(6) توقيع العقاب على مرتكبيها

 
 : أواًل: من حيث املوضوع

ن وهي تتعلق بضرورة ضمان أمنه إن اجملتمع الدويل مثل اجملتمع الوطين يقر بوجود مصاحل عليا و أساسية جيب أن تصا
يتجه من    (8) ، واحلفاظ على كيانه وسالمة أعضاءه، فمنذ القدم تضمن قانون اجملتمع الدويل فرعاً يعين ابلقانون اجلنائي(7) واستقراره

 ،اً مباشراً للقانون الدويلخالله إىل إقرار مسئولية األفراد املتهمني ابرتكاب أفعال غري مشروعة دولياً، واعترب الفرد على إثرها موضوع

 
 60، ص1995عامر تونسي، أساس املسؤولية الدولية يف ضوء القانون الدويل املعاصر، منشورات دحلب، الطبعة األوىل،  بن - 3
 .9، صم1999رضا مهيسي، املسئولية الدولية، دار القافلة للنشر والتوزيع،  - 4
 15، صم1995ولية الدول الدولية، منشورات دحلب، الطبعة األوىل, ئبن عامر تونسي، املسئولية الدولية، العمل الدويل غري املشروع كأساس ملس  - 5
 60نفس املرجع، صاملسئولية الدولية, بن عامر تونسي،  - 6

édition , librairie générale  emeN.QUOC, P.Daillier, A. Pellet, Le doit international public, 3-4
de droit et de jurisprudence , paris, 1987, p 576.  

 .7م، ص1992عبد هللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,  - 8
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بيد   ،(9)إذ أن هذه الصفة ال تعترب ابلنسبة له امتيازاً بقدر ما تعترب التزامات على عاتقه، وأن أي إخالل هبا يرتب مسئوليته اجلنائية 
الوطنية وعليه يتدخل القانون الدويل اجتاه  أن هذه االلتزامات غري حمددة بقوانني جنائية مقننة كما هو احلال عليه يف القوانني اجلنائية  

؛ هذا وإن تكييف األفعال غري مشروعة دولياً مسؤولياتاألفراد عن طريق األعراف واالتفاقيات الدولية ليضع على عاتقهم التزامات و 
ما عمدت إليه جلنة القانون الدويل  يف القانون اجلنائي أمراً ليس متفق عليه وأن التمييز بني اجلرمية واجلنحة مثال يقودان إىل احلديث ع

، وأن أتخذ بعني االعتبار التفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية، وقد قسمت هذه األعمال  املسؤولية العام وهي بصدد تدوينها لقواعد  
للجماعة الدولية،  إىل فئتني: األوىل خاصة ابألعمال اليت تبلغ من اجلسامة واخلطورة ما من شأنه املساس مبصاحل جوهرية ابلنسبة  

 ومثاهلا: العدوان و التمييز العنصري، وإابدة الشعوب.
اتفاقية  أن ترفض دولة ما تطبيق  الثانية فهي خاصة ابملخالفات الطفيفة ال تؤثر على العالقات الدولية ومثاهلا  الفئة  أما 

 .(10)ثنائية 
الفردية غري الشرعي األفعال  القانون الدويل جيب أن حيدد  فإن  القانون الدويل وعليه  ة املعتربة جرائم دولية حسب املفهوم 

اجلنائية الشخصية لألفراد، على عكس الدولة اليت هي شخص معنوي ال ميكنها حتمل مثل هذه    املسؤولية اجلنائي والقابلة لرتتيب  
إال أن هذا التحديد قد أاثر   ،صياً ألهنا كيان جمرد ال يتوفر على اإلرادة من أجل إتيان أفعال غري مشروعة معاقب عنها شخ   املسؤولية 

من   "التاسعة"  الكثري من الصعوابت السيما يف التمييز بني مسئولية الدولة والفرد جنائياً، وقد خلصت جلنة القانون الدويل يف املادة
 ،(11)   أو كوهنم ممثلني هلا  ،جتاه أفرادها سواء تصرفوا بصفتهم الشخصية   على اعتبار الدولة مسئولة جنائياً   ملسؤولية املشروع اخلاص اب

 - الدولية تتمثل يف اآليت: املسؤولية اجلنائية الدولية املكملة لنظام  املسؤولية أما عن غاية 
لدويل يف إطار ما إعمال نظام قانوين دويل عن طريق جمموعة من القواعد امللزمة هدفها تنظيم العالقات بني أشخاص اجملتمع ا  -1

 يسمى ابحرتام الشرعية الدولية . 
محاية املصاحل األساسية للجماعة الدولية املعرتف هبا من طرف القانون الدويل. وعن إجراءات و طرق جتسيدها هاتني الغايتني،   -2

 فهي: 
 النتهاكات. إما عن طريق التعويض عن خمالفة التزام الذي يضمن إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل ا -أ

 .(12) إما بتوجيه العقوبة إىل الشخص اجلاين املتسبب يف هذا االنتهاك الدويل ولعدم اإلفالت من العقاب -ب
 

 : اجلنائية لمسؤوليةاثنياً: من حيث القاعدة الشرعية كأساس ل
اجلنائية عن اجلرائم خضوع الفعل املرتكب لنص قانوين جيرمه ويقرر العقوبة الالزمة ملقرتفيه ويعرب عنه    املسؤولية يستلزم لقيام  

مببدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، "فال جرمية وال عقوبة إال بنص"، وقد أصبح هذا املبدأ ركنًا مهًما من أركان العقاب يف التشريعات  
ابإلضافة؛ لذلك فإن هذا ألساسية يف الدعاوى القانونية  ن املكتوب، جبانب كونه من الدفوع االوطنية كافة اليت أتخذ بنظام القانو 
القانونية  القواعد  قيمة  والعقاب يف نصوص  (13)املبدأ حيمي  التجرمي  الوطنية حظر مصادر  التشريعات  الشرعية يف  مببدأ  ويقصد   ،

 
 .247م، ص1995رف, اإلسكندرية, علي صادق أبو هيف، القانون الدويل العام, منشأة املعا - 9

 .60د. بن عامر تونسي، املسئولية الدولية، العمل الدويل غري املشروع كأساس ملسئولية الدول ، مرجع سبق ذكره ، ص - 10
 ؟؟؟؟؟ 11 

 .250مرجع سبق ذكره، ص القانون الدويل العام, علي صادق أبو هيف، - 12
Beth Van Scheck, The principle of Legality in international criminal law, University of Santa )13(

Clara School of Law, Legal studies research paper Series, No.08-10 August, 2010, P1.  
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ة حتديد األفعال اليت تعد جرائم مبقتضى القانون الوطين وبيان أركاهنا العقوابت والقوانني املكملة له حبيث يناط ابملشرع وحده مهم
 وحتديد العقوابت املقررة هلا سواء كًما أو كيًفا، والسؤال هنا هو: هل مت األخذ هبذا املبدأ على علته يف القانون الدويل اجلنائي ذا

 .(14)اجلنائية الدولية  املسؤولية ة من أجل فرض الطبيعة العرفية؟ والذي كشفت عنه بعض املواثيق واالتفاقيات الدولي
 مبدأ ال جرمية إال بنص: -أ

يقصد هبذا املبدأ أنه ال ميكن إضفاء الصفة غري املشروعة على الفعل، ما مل يتم جترميه بواسطة القانون، وينتج عنه تعريف  
حتديًدا دقيًقا يف اهلدف من التقيد هبذا املبدأ وضمان احرتام حقوق  اجلرمية تعريًفا دقيًقا وشامالً، وحتديد األركان اليت يقوم عليها  

اإلنسان وحرايته األساسية، وإال يكون القانون أداة وسيًفا مسلطًا يف يد املسئولني على رقاب املواطنني، بل أداة ووسيلة لتحقيق  
 العدالة وضماهنا. 

لعاملي حلقوق اإلنسان مبوجب املادة "احلادية عشرة" الفقرة الثانية،  وقد اهتم اجملتمع الدويل بتأكيد هذا املبدأ يف اإلعالن ا
اليت نصت على أنه:  "ال بد أن أي شخص يتسبب يف جرمية عن فعل أو امتناع مل يكن يف حينه يشكل جرًما مبقتضى القانون  

، وهو األمر  (15)ب فيه الفعل اجملرم"الوطين أو الدويل، كما ال توقع عقوبة أرشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتك
م، واملادة "السابعة" من االتفاقية األوروبية 1966الذي أكده نص املادة "اخلامسة عشر" من اتفاقية احلقوق املدنية والسياسية لعام 

ة الدولية املؤقتة  م، كما حرصت األمم املتحدة كذلك على التأكيد عليه عند إنشائها للمحاكم اجلنائي1953حلقوق اإلنسان لعام  
، وأعيد التأكيد عليه يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الباب الثالث منه واملعنونة (16") "ليوغسالفيا سابًقا ورواندا

النظام  حتت املبادئ العامة للقانون اجلنائي، حيث نصت املادة "الثانية والعشرون" منه على أنه "ال يسأل شخص جنائيًا مبوجب هذا  
األساسي ما مل يشكل السلوك املعنوي وقت وقوعه جرمية تقع حتت اختصاص احملكمة، وأضافت أنه يؤول تعريف اجلرمية تعريًفا دقيًقا 
أو  التحقيق أو املقاضاة  التعريف لصاحل الشخص حمل  القياس، ويف حالة الغموض يفسر  حبيث ال جيوز توسيع نطاقه عن طريق 

 .(17) اإلدانة 
 

 ال عقوبة:  مبدأ -ب
اجلنائية عن اجلرائم الدولية، أن يكون    املسؤولية ال يكفي لتحقيق مبدأ الشرعية اجلنائية الذي ميكن االستناد عليه لغرض  

الفعل جمرًما يف نص قانوين معني بل جيب أن يكون هذا معاقبًا عليه، حبيث تكون العقوبة حمددة حتديًدا دقيًقا؛ ألهنا عنصر أساسي 
 ، ومسيت هذه القاعدة "ال عقوبة إال بنص". (18) من عناصر التجرمي

قانونية والتشريعات اجلنائية كافة للدول واليت تنبع من الطابع العريف هلذا القانون والذي بيد أنه على الرغم من استقرار النظم ال
كثريًا ما تنتهي عن إتيان فعل ما، ولكنه ال يقرر للعقوبة املستحقة عند ارتكابه واملتناسب مع طبيعة هذا الفعل اإلجرامي واليت ميكن  

م، تنص على 1948املادة "اخلامسة" من اتفاقية منع جرائم اإلابدة اجلماعية لعام  تطبيقها على مقرتفيه، فعلى سبيل املثال جند أن  
ألوضاعها الدستورية النص على عقوابت ملرتكيب اإلابدة اجلماعية أو أي من األفعال    اً عهد الدول األطراف أبن تتخذ وفقأنه:" تت

 
 . 102م، ص2013راه، كلية احلقوق, جامعة أسيوط, أمين سيد حممد مصطفى، املسئولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدول، رسالة دكتو  (14)
ساين وحقوق  ملزيد عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وقيمته القانونية راجع: عبد احلسني شعبان اإلنسان هو األصل، مدخل إىل القانون الدويل اإلن   (15)

 .  63م، ص2002اإلنسان، مركز القاهرة لدارسات حقوق اإلنسان، القاهرة، 
 .103مين سيد مصطفى، املسئولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدول، مرجع سبق ذكره, صأ (16)

Kenneth Gallant,The principle of Legality in international and comparative criminal law  )17(

Chapter 6, 2007, P24. 
 .104جع السابق نفسه, صأمين سيد مصطفى، املسئولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدول، املر  (18)
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لثالثة والعشرين" من النظام األساسي، للمحكمة اجلنائية الدولية قد نصت املذكورة يف املادة "الثالثة" من االتفاقية، وجند أيًضا املادة "ا
على أال يعاقب أي شخص أدانته احملكمة وفًقا هلذا النظام األساسي، وقد مت إقرار العقوابت وفًقا لنظام احملكمة اليت تدرجت بني  

واملصادرة، ويالحظ أنه مل يتم إدراج عقوبة اإلعدام هو  السجن ملدة حمددة من السنوات أقصاها ثالثون عاًما وفرض تدابري التجرمي  
 .(19)من مطالب ميثاق احملكمة 

النتائج املرتتبة على قاعدة الشرعية: عدم رجعية القوانني اجلنائية على األفعال اليت وقعت قبل صدور النص التشريعي    وتلخص
عالن العاملي حلقوق اإلنسان و"اخلامسة عشر" من اتفاقية الذي جيرم الفعل وقد أكدت على ذلك املواد: "احلادية عشرة" من اإل

احلقوق املدنية والسياسية و"الرابعة والعشرين" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على عدم مساءلة الفرد جنائيًا على  
نهائي، يطبق القانون األصلح للشخص  سلوك سابق، ويف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية ما قبل صدور احلكم ال

 حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة. 
ومن املسلم به يف حالة الدفاع الشرعي، أن لكل دولة احلق الكامل يف أن تواجه أي هجوم مسلح على إقليمها أو على 

الدولية على الشخص الدويل الذي يقوم أبعمال ملواجهة خطر يهدده    املسؤولية رعاايها، ابلقوة املسلحة عند االقتضاء، فال ترتتب  
ة "إحدى ومخسون" من ميثاق األمم املتحدة على حق الدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع  أو ملنع خطر أيًضا، حبيث نصت املاد

 الدولية جيب توافر شروط معينة هي: املسؤولية عن نفسها إذا ما كان هناك خطر يهددها، وملمارسة هذا احلق ودرء 
 أن يكون هناك عمل مسلح. -أ

 أن يعترب هذا العمل املسلح عدوااًن.  -ب
 .(20)يتسم ابخلطورة على سالمة سيادة الدولة وبعثتها الدبلوماسية"أن  -ج

لقد نص على ذلك ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية على هذا الدفع املادة "إحدى وثالثون" الفقرة الثالثة بقوهلا "ينصرف على 
ت ال غىن عنها إلجناز مهام عسكرية  حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكا

ضد استخدام وشيك وغري مشروع للقوة بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي يتهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلكات 
مبوجب    اجلنائية   املسؤولية املقصود محايتها، واشرتاك الشخص يف عملية دفاعية تقوم هبا قوات ال تشكل يف حد ذاهتا سببًا المتناع  

 .(21) هذه الفقرة
أيًضا حالة الضرورة وهي احلالة اليت جتد الدولة نفسها فيها يف حالة اضطرار ابإلضرار بدولة أخرى لدفع اخلطر احملدق هبا،  
ولكي تكون هناك حالة ضرورة جيب توافر بعض الشروط، منها: أن يكون هناك خطر جسيم وأن يكون اخلطر حاالً، وكذلك عندما 

 .(22)وسيلة أخرى لتفادي اخلطر إال العمل املقرتفال توجد 

 
 .255م، ص2001السيد أبو عطية، اجلزاءات الدولية بني التطبيق والتضييق، مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية،  (19)
 .182م, ص2013، املسئولية الدولية يف ضوء التشريع والقضاء الدوليني، دار اجلامع اجلديدة, اإلسكندرية, حممد سعادي (20)
اليت أشارت إىل مفهوم    "Kordic"وابستعراض أحكام احملاكم اجلنائية الدولية يف هذا الدفع جند أن احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا سابًقا يف قضية    (21)

فعل الشخص للدفاع عن ومحاية نفسه أو أمالكه أو شخص آخر وممتلكات الشخص ضد اهلجوم شريطة أن تكون هذه األفعال  الدفاع عن النفس أبنه
 ضرورية وتتناسب مع طبيعة اهلجوم الذي وقع عليه، للمزيد انظر:  

Shane Darcy, Defaces to international crimes Rout ledge, handbook of international criminal 
Law, 2011, P235.  

( من مشروع املسئولية الدولية بقوهلا: "ال جيوز لدولة أن حتتج حبالة الضرورة كمربر لنفي عدم املشروعية عن فعل صدر  33وقد أكدت ذلك املادة ) (22)
لحة أساسية هلذه الدولة من خطر جسيم  إذا كان هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لصيانة مص  -عنها غري مطابق اللتزام دويل عليها إال يف احلالتني: أ
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 املبحث الثاين
 :جرائم احلرب يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل

ال شك أن جرائم احلرب تعد من األفعال اجملرمة اليت يرتبط مفهومها ويقرتن ابحلرب، ويف حد ذاهتا هي االنتهاكات اجلسيمة  
م، اليت متثل األفعال ضد األشخاص واملمتلكات الذين حتميهم أحكام 1949أغسطس    12التفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف  

م ذات الصلة مبفهوم املدنيني؛ ألن التكييف القانوين  1977لربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  وا  ، م1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  
لالنتهاكات اليت يتعرض هلا تلك الفئة النزاعات املسلحة الداخلية طبًقا لوصفها تعد من جرائم احلرب، وجرائم احلرب من اجلرائم اليت  

من نظام روما األساسي، ويقصد هبذه اجلرائم مجيع   مادة "اخلامسة" الفقرة )ج(تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية طبًقا لل 
انون  األعمال والتصرفات غري املشروعة اليت يرتكبها احملاربون وغري احملاربني التابعني للدولة  ابملخالفة لقواعد قوانني وأعراف احلرب وق

، وقد عددت هذه اجلرائم املادة "الثامنة" من النظام  (23) فراد التابعني هلااالحتالل احلريب اليت ينتج عنها الضرر لدولة أخرى أو لأل 
، اليت تفرق بني جرائم احلرب املرتكبة يف أثناء النزاعات املسلحة الدولية، وتلك املرتكبة يف (24)األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

مثان انتهاكات جسيمة، وقد اشتملت على اجلرائم اليت حددهتا    أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية، حيث تقسم النوع األول إىل 
م، واليت ترتكب ضد األشخاص احملميني مبقتضى تلك االتفاقيات، وهم اجلرحى واملرضى وأسرى  1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  

 احلرب واملدنيني، وهي:
 القتل العمد.  -1
 التعذيب املعاملة الال إنسانية.  -2
 جتارب بيولوجية. إجراء  -3
 تعمد إحداث آالم شديدة أو أضرار خطرية ابلسالمة البدنية أو الصحية. -4
 تدمري املمتلكات على حنو ال تسوغه الضرورة العسكرية.  -5
 هتك العرض.  -6
 إرغام أسري احلرب أو أي شخص مدين على اخلدمة يف صفوف القوات املسلحة املعادية.  -7
 أخذ الرهائن.  -8

 وكذلك اجلرائم املخالفة لقوانني وأعراف احلرب، مثل:
 استعمال األسلحة السامة واألسلحة األخرى اليت تسبب أضرار ال مسوغ هلا، وتدمري املدن والقرى بدون داع.  -1
 .(25)إتالف األبنية الدينية أو اخلاصة أبعمال الرب أو التعليم أو الفنون أو اآلاثر التارخيية  -2

 

إذا كان هذا الفعل مل يؤثر أتثريًا ضارًا بشدة على مصلحة أساسية للدولة اليت كان االلتزام قائًما جتاهها. انظر: حممد سعادي،    - ووشيك يهددها. ب
 .188املسئولية يف ضوء التشريع والقضاء الدوليني، مرجع سبق ذكره، ص

املنعم    (23) عبد  القاهرة,  حممد  األوىل,  الطبعة  احلرب،  وجرائم  والسالم  اإلنسانية  ضد  للجرائم  دراسة أتصيلية  الدولية  اجلرائم  اخلالق,  م,  1989عبد 
. وأنظر كذلك: حميي الدين عشماوي, حقوق املدنيني مع دراسة خاصة ابنتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة,  240-239ص

 م. 1972 عامل الكتب،
ى الالزمة  املادة "الثامنة" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية فإهنا تتضمن مخسني فعالً تقريًبا شكل كل منها جرمية حرب بتوافر الشروط األخر   (24)

 لتكييفها, كجرمية حرب.
 ذلك: حممد شريف بسيوين، تقييم النظام  م. انظر يف1949( من اتفاقيات جنيف األربع، األوىل, الثانية, الثالثة, الرابعة  147,80,51,50املواد )  (25)

 .454م، ص2000األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العريب, 
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فقد استقر يف ضمري اجملتمع الدويل مبا ال يقبل الشك األفعال اليت يعترب إتياهنا يف أثناء االشتباكات املسلحة وعلى كل حال  
م، وأخذهتا عنها، وأكملتها جلنة األمم 1949يف قائمة سنة  سؤولياتمكواًن جلرمية حرب، وهي األفعال اليت سبق أن بينتها جلنة امل

وأكدهتا حماكمات "نورمربج وطوكيو" وأخذت هبا جلنة القانون الدويل التابعة لألمم   ،م1946عام    املتحدة جلرائم احلرب اليت أنشئت
، وجرائم (26م)1907م حلماية ضحااي احلرب واتفاقية الهاي  1949أغسطس  12املتحدة ودونت يف اتفاقيات جنيف املوقعة يف 

احلرب ابملخالفة مليثاق احلرب )أي قوانني احلرب وعاداهتا كما حددها  احلرب هي األفعال املقصودة اليت تقع من املتحاربني يف أثناء 
فجرائم احلرب يف الواقع    ،(27)العرف الدويل واملعاهدات الدولية( وجرمية احلرب كأية جرمية دولية هلا ركن مادي ومعنوي، ودويل

  القانوين والعملي ال ترتكب إال من قبل أفراد طبيعيني سواء أكانوا جنوًدا أم مدنيني رؤساء أو مرؤوسني، حكاًما أو حمكومني، وابلتايل 
 ،(28)قانون اجلنائي الدويلاجلنائية، سواء يف إطار القانون اجلزائي الداخلي أو ال  املسؤوليةفالقصد اجلنائي يؤدي دورًا أساسيًا يف إسناد  

فيجب أن يعلم مرتكب اجلرمية بطبيعة سلوكه الذي من شأنه أن حيدث النتيجة اليت يريد من ورائه، ويكون على علم أبن الشخص 
  أو األشخاص املغتدي عليهم من األشخاص احملميني ابتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف أو يشكل سلوكه انتهاًكا خطريًا للقوانني 

املنازعات الدولية  املثبتة لوجود نزاع مسلح دويل  ،واألعراف السارية عل  الواقعية  ، فال يقوم الركن (29)ويكون على علم ابلظروف 
  املعنوي إال بتوافر عنصر العلم واإلرادة احلرة ليسأل الشخص جنائيًا عن أي جرمية من جرائم احلرب املرتكبة يف إطار النزاعات املسلحة

 .(30)الدولية الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الداخلية و 
إن حق األطراف يف استعمال وسائل ضارة ابلعدو جيب أن يكون حمدوًدا وحظر القيام ابهلجمات ضد املدنيني ابعتبارهم 

عض اآلخر عناصر هذه اجلرائم يف أن يكون  ، كما بني الب(31)مدنيني، ووجوب التمييز بني املقاتلني، وغري املقاتلني أبية طريقة ممكنة.
هناك دائًما عالقة بينها وبني األعمال العدوانية، مبعىن أهنا ترتكب يف زمن احلرب، وأن يكون الفعل أو التصرف غري مشروع، وأن 

ي للمحكمة اجلنائية الدولية  والفقرة )ب( من املادة "الثامنة" للنظام األساس (     32)حيدث ضررًا لآلخرين، وأن يتوافر العنصر الدويل
الثاين التفاقيات   ، تعد تطويرًا مهًما لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين الثابتة يف قانون الهاي والربوتوكوالن اإلضافيان األول
 ذلك: جنيف األربع، وذلك عندما قننا األفعال كجرائم حرب واليت مل يسبق صياغتها من قبل ذلك الوصف، ومن أمثلة 

استعمال    -أ وإساءة  اإلنسانية،  املنظمات  وأعضاء  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  قوات حفظ  ترتكب ضد  اليت  األفعال  جمموعة 
 أعالمهم وشاراهتم املميزة. 

 استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية.  -ب

 
 .139م، ص1982, نبيل حممد مرسي، اجلرائم الدولية اليت يرتكبها األفراد، الندوة املصرية األوىل حول القانون الدويل اإلنساين، القاهرة  (26)
الطبعة األوىل, بري   (27) الدولية, منشورات احلليب احلقوقية,  الدولية, احملاكم  القانون الدويل اجلنائي، اجلرائم  القهوجي،  م, 2001وت،  علي عبد القادر 

 .78،70ص
م,  2004، مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية: على ضوء القانون الدويل اجلنائي والقوانني الوطنية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،  عبد القادر البقريات   (28)

 .147ص
ام القانون  كمن بني أهم األولوايت الدولية الناجتة عن املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف أن تقوم السلطات املختصة يف الدول بتعليم ونشر أح  (29)

سفيان دخاليف االختصاص العاملي للمحاكم اجلنائية الداخلية جبرائم احلرب    الدويل اإلنساين خاصة بني أفراد القوات املسلحة وقوات األمن. انظر يف ذلك:
 . 68م, ص2014يزي وزو, وجرائم اإلابدة واجلرائم ضد اإلنسانية,  رسالة دكتوراه, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري, ت

105-م، ص2002عادل عبد هللا املسدي، احملكمة اجلنائية الدولية "االختصاص وقواعد اإلحالة"، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية, القاهرة،    (30)
106  . 

 .228م، ص1987هرة, زكراي عزمي، من نظرية احلرب إىل نظرية النزاع املسلح، رسالة دكتوراه, كلية احلقوق, جامعة القا (31)
 .  166م, ص1980, 36حممد فاضل, تطوير قواعد املسئولية، اجمللة املصرية للقانون الدويل، العدد (32)
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قيام قوات االحتالل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بنقل جز من سكاهنا لإلقليم حمل االختالل أو إبعاد أو نقل كل أو بعض   -ج
سكان األرض احملتلة إىل خارجها أو يف داخلها، مع تغيري موطنهم، ويعد ذلك تطويرًا للمادة "اخلامسة والثمانني"، الفقرة الرابعة )أ( 

ضايف األول وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية السكان املدنيني، حيث كان السائد أن الفعل اجملرم هو  من الربوتوكول اإل
 .(33) فعل الطرد، ومل ميتد ليشمل االستيطان

فقرهتا  واملادة "الثامنة" السالفة الذكر من النظام األساسي تبني جرائم احلرب اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة، وتنص يف  
 الثانية على أنه لغرض هذا النظام األساسي، تعين جرائم احلرب:

 م. 1949أغسطس  12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة يف  -1
 .(34) االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل -2

م، وهي الواردة يف الفقرة الرابعة )أ(، وبني 1949حظ أن هذه الفقرة ميزت بني االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف  ويال
االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة الفقرة )ب(، رغم أن هذه االنتهاكات اخلطرية  

نتهاكات اليت عددهتا الفقرة الفرعية )أ(، وهي نفسها انتهاكات جسيمة مبوجب اللحق "الربوتوكوالن" ال تقل درجة جسامتها عن اال
وكما أسلفت فإن جرائم احلرب، ميكن أن يرتكبها أشخاص ميثلون الدولة وأيمرون   ،(35م) 1977والثاين لعام    ، اإلضافيان األول

لعسكريني، كما تصدر عن األشخاص العاديني أو الضباط واجلنود، ففي حالة  ابرتكاهبا، كرئيس الدولة أو وزير الدفاع أو القادة ا
صدور هذه اجلرائم أو إحداها عن مسئولني يف الدولة تنشأ مسئولية الدولة، بسبب تقصريها يف اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة ملنع 

نود أو حىت من طرف األشخاص العاديني دون أن أيمتروا حدوثها، أما إذا ارتكبت هذه اجلرائم من طرف القادة أو الضباط أو اجل
الدولية اجلنائية تقوم يف حق هؤالء بصفتهم الشخصية وحياكمون إما أمام حماكم دولية جنائية أو أمام حماكم   املسؤولية أبية أوامر، ف

 .(36)ئمة داخلية وتضل مسئولية الكيان اإلسرائيلي الناجتة عن عدم التزامه مبواد اتفاقيات جنيف قا
وقد أثبت الواقع العملي حملاكمات جمرمي احلرب، بدءًا من حماكمات احلرب العاملية األوىل طبًقا للمادتني "مائتني ومثانية  

 "Muller"وعشرين"، "ومائتني وثالثني" من معاهدة فرساي، اليت متخض عنها حماكمة جمموعة من اجملرمني من بينهم القائد ميولر  
أسرى احلرب وخاصة املرضى منهم، مع تشغيلهم فوق طاقتهم يف معسكر "فاليف لومارتل" حيث قضت حمكمة   الذي اهتم بتعذيب

"ليبزج" األملانية مبعاقبته ابحلبس ملدة ثالثة سنوات، لكنه مل يقض منها سوى بضعة أايم حىت مسح له ابهلرب كمعظم اجملرمني الذين  
عدالة يف تلك الفرتة، إال بتطبيق العدالة الصورية، وخاصة بعد إفالت اإلمرباطور  ، والشيء املؤسف أنه ال ميكن وصف ال(37)قبله

اجلنائية رغم اقرتافه العديد من جرائم احلرب، وألسباب واعتبارات سياسية وقانونية خمتلفة مل يصبه أكثر   املسؤولية "غليوم الثاين" من  
 .(38)من جمرد إدانة أدبية ال غري ،م 1815مما أصاب "انبليون بوانبرت" يفٍ عام 

لشيوخ وغريها من اجلرائم الدولية وعقب انتهاء احلرب العاملية الثانية وما خلفته من جرائم حرب طالت املدنيني واألطفال وا
"نورمربج وطوكيو" حملاكمة جمرمي  الغرض حمكميت  هلذا  اجلرائم، وشكلت  مرتكيب  املنتصرة حماكمة  الدول  طالبت  األخرى، حيث 

 
 .202م, ص2003سعيد سامل جويلي, تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، دار النهضة العربية, القاهرة,  (33)
, رسالة دكتوراه,  عبد الكرمي حممد الداحول، محاية ضحااي النزاعات الدولية املسلحة، دراسة مقارنة بني قواعد القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية   (34)

 .219م, ص1998كلية القانون, جامعة القاهرة, 
 م.1977( من اللحق "الربوتوكول" اإلضايف األول لعام, 85املادة ) (35)
 . 143-144م، ص1999أبو اخلري أمحد عطية، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة,  (36)
 .76م، ص1997حسنني إبراهيم صاحل عبيد، القضاء الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية, القاهرة,  (37)
القانون والقضاء الدوليني, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة قسنطينة, اجلزائر,    نسمة حسني، املسئولية الدولية اجلنائية،  رسالة ماجستري يف  (38)

 .65م، ص2007
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أو   الذين ارتكبوا بصفتهم الشخصية  للمادة "السادسة" من الالئحة ختتص حمكمة نورمربج مبحاكمة األشخاص  احلرب، وتطبيًقا 
 فتهم الوظيفية يف إحدى اجلرائم الدولية التالية: اجلرائم ضد السالم، أو جرائم احلرب، أو اجلرائم ضد اإلنسانية. بص

كما قررت املادة "السابعة" من الئحة احملكمة أن "اعتبار مرتكب اجلرمية رئيًسا للدولة أو للحكومة أو أحد موظفيها الرمسيني، 
م من أربعة قضاة 1945تشكيل احملكمة العسكرية املؤقتة حملاكمة جمرمي احلرب وفًقا مليثاق لندن  ومت    (39")املسؤولية ال يعفيه من  

م،  1946م، وحىت األول من أكتوبر  1945نوفمرب    10وفعالً بدأت حماكمة اجملرمني األملان يف الفرتة ما بني   ،(40) لكل منهم انئب
عدد اثنني وعشرين حماكمة وأصدرت أحكاًما على تسعة عشر متهًما، ووجدت    أمام احملكمة الدولية اجلنائية املؤقتة "نورمربج" يف

احملكمة أن مخسة عشر منهم قد ارتكبوا كالً من جرائم احلرب، وجرائم ضد اإلنسانية  ابإلضافة ملثول العديد من أعضاء املنظمات  
حكموا أمامها اجملرم الدويل "فريتز سوكل" ملخالفته   اليت أضفت عليها احملكمة الصفة اإلجرامية للمحكمة، ومن بني املتهمني الذين

، ومن ضمن القادة "كارل دونرت" رئيس الرايخ األملاين بعد وفاة هتلر يف أثناء  (41)قوانني وأعراف احلرب وارتكابه جرائم ضد اإلنسانية 
 .(42) احلرب

م، بعد استسالم الياابن وتوقيعها على وثيقة التسليم، أصدر اجلنرال "ماك آرثر" القائد األعلى للسلطات 1945ويف عام  
م، يتضمن إنشاء احملكمة العسكرية املنوط هبا حماكمة جمرمي احلرب يف الشرق  1946املتحالفة يف الياابن إعالاًن خاًصا يف عام  

ا حيث ختتص هذه احملكمة يف نظر اجلرائم الواردة يف النظام األساسي حملكمة ، وتشكلت احملكمة من أحد عشر قاضيً (43) األقصى
 .(44)"نورمربج"، واليت احنصرت يف اجلرائم ضد السالم واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

لقوات م، إبدانة ستة وعشرين متهًما ويف مقدمتهم اجلنرال "ايماشيتا" قائد ا1948نوفمرب    12حيث حكمت احملكمة يف  
الياابنية يف الفلبني، وبصفته القائد العسكري املسئول عن أعمال جنوده الذين دمروا وأحرقوا ممتلكات املدنيني فضالً عن أعمال 

 .(45)اخلطف، والذي اقتنعت احملكمة إبدانته
ضد الصني والوالايت  كما حكم أمام احملكمة الدولية اجلنائية لطوكيو اجلنرال "كاجي دواهار" لتخطيطه يف حرب العدوان  

عقوبة   ذلك  يف  انل  وقد  احلرب،  ألسرى  السيئة  للمعاملة  ابإلضافة  السوفييت،  االحتاد  الربيطاين،  الكومنولث  األمريكية  املتحدة 
، ومع تعدد انتهاكات حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، استشعر جملس األمن خطورة تلك االنتهاكات اليت ارتكبها (46)اإلعدام
م، والذي وضع نظام  1993الصرب وقادته العسكريون يف البوسنة واهلرسك، فأصدر القرار رقم "مثامنائة وسبعة وعشرين" لعام  رئيس  

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابًقا، ويعد القبض على الرئيس الصريب "سلوبودان ميلوسوفيتش" وتقدميه للمحاكمة أمام احملكمة  
 .(47)السلطات املطلقة لرؤساء الدول منوذًجا واضًحا لتقلص

 
ضة العربية, القاهرة,  أشرف عبد العزيز الزايت، املسئولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية على إحالة البشري إىل احملكمة اجلنائية الدولية, دار النه  (39)

 .96م، ص2011
 .207م, ص1999أمحد أبوالوفا حممد، الوسيط يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة,  (40)
 .67,86حسني إبراهيم صاحل عبيد القضاء الدويل اجلنائي، مرجع سبق ذكره، ص  (41)
 .  98أشرف عبد العزيز الزايت، املسئولية الدولية لرؤساء الدول، مرجع سبق ذكره، ص (42)
 .193م, ص1973حممد حممود خلف، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة،  (43)
 .81ص م،2003سعيد سامل جويلي، تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، مرجع سبق ذكر،  (44)
 .100أشرف عبد العزيز الزايت، املسئولية الدولية لرؤساء الدول، مرجع سبق ذكره، ص (45)
 .73نسمة حسني، املسئولية الدولية اجلنائية، مرجع سبق ذكره، ص (46)
كان وقد أصدر جملس األمن خالل تلك الفرتة العديد من القرارات، واخلاصة بفرض عقوابت على بعض الدول حفاظًا على السلم واألمن، ومحاية للس  (47)

م, بشأن فرض عقوابت على احلكومة يف هايييت بسبب 1994( عام  917من االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب يف حقهم، حيث أصدر القرار رقم )
م, ملعاجلة األحداث الدامية يف ليبرياي. للمزيد انظر: أشرف عبد العزيز لزايت، املسئولية الدولية  2001( لعام  1343مال الداخلية فيها، والقرار رقم )األع

 . 107لرؤساء الدول، مرجع سبق ذكره , ص
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وقد وجهت احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ليوغسالفيا سابًقا ستة وستينًا اهتاًما إليه عن تلك اجلرائم البشعة اليت ارتكبها يف  
 الناتو" وات حلف "م، ومل تتوقف أعماله اإلجرامية إال بتدخل ق1999-م1991البوسنة واهلرسك، ويف إقليم كوسوفا يف الفرتة من  

، ويقضي النظام األساسي للمحكمة الظرفية ليوغسالفيا سابًقا أبنه "يقع على مكتب االدعاء  (48)بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية 
الرئيس  ابهتام  املتعلقة  تلك  الدويل هي  اجملتمع  اليت شغلت  االهتامات  أكثر  وكانت  املتهمون"،  ارتكبها  اليت  اجلرائم  إثبات  عبء 

  Nikola"  "Sainovicنوفيتش" رئيس الصرب، ونيكوال ساينويف  اليوغساليف السابق "سلوبودان ميلوسوفيتش"، و"ميالن ميلتي
سابًقا ليوغسالفيا  العسكرية  القوات  وقائد  يوغسالفيا،  وزراء  الصريب  "Dragoljub" "Ojdqnic"رئيس  الداخلية  ووزير   ،

"Vlajko Stojilkovic"  وامر ابلقبض م، وأصدر بناًء عليها أ1999، وقد أكد القاضي دايفد هانت هذه االهتامات يف مايو
السابقة ارتكبت خالل الفرتة من يناير وحىت مايو   م، بواسطة القوات العسكرية 1999على املتهمني، وأشار إىل أن االهتامات 

اليوغسالفية  إثر  (49) وقوات الشرطة  أمام هذه احملكمة، وذلك على  السابقة  البوسنة  ، وقد مثلت "بيلينا بالفسيتش" رئيس صرب 
رائم ضد اإلنسانية مبشاركة الرئيس الصريب "مليوسوفيتش"، وقد أدانت احملكمة بالفسيتش بناًء على اعرتافاهتا اعرتافها ابرتكاب ج

م بيد أن الرئيس اليوغساليف السالف ذكره مل تستكمل إجراءات 2003وحكمت عليها ابلسجن أحد عشر عاًما، وذلك يف عام  
 .(50م)2006وفاته عام  حماكمته، نظرًا النقضاء الدعوى اجلنائية ضده بسبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rt for former Murphy (S.D), "Progress and Jurisprudence of the International criminal cou )48(

Yugoslavia", AJIL, Vol. 93, 1999, P57. 
( متهًما تطبيًقا للقاعدة 67( اهتاًما ضد )22م، وقد أصدرت )1999م,  1998حيث ارتكب جرائم التطهري العرقي ضد شعب كوسوفا يف عامي    (49)

 (، وعربت دوائر احملكمة أن االهتامات مل تتوقف. أنظر: 53رقم )
Kather (N) and Laubner (T), The Activities of the International criminal court for the former 

Yugoslavia in 1999", GY Il, Vol. (42) 1999. 
 .310م، ص2004حممد عبد املطلب اخلشن، الوضع القانوين لرئيس الدولة يف القانون الدويل العام، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  (50)
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 املبحث لثالث
 : الدولية اجلنائية املسؤوليةموانع 

بعد إن استقرت املسؤولية اجلنائية على األفراد دون االعتداد بصفاهتم الرمسية وال مبراكزهم الوظيفية عن ارتكاهبم اجلرائم الدولية 
نتيجة تطورات متعاقبة أصبحت هناك حقيقة أخرى ترتبط  هبذا الشأن فحواها أن الفرد يعترب مسئوالً عن هذه األفعال مىت توافرت  

ائية ابإلدراك والتمييز وحرية االختيار، لكن قد تنشأ بعد ذلك عوارض تلحق الشخص فتنقص من أهليته أو تعدمها له األهلية اجلن
 وال يكون معها قادرا على التمييز وإدراك عواقب أفعاله وتسمى هذه العوارض مبوانع املسؤولية اجلنائية. 

تكون إلرادة الفرد قيمة  قانونية كوهنا تباشر أاثرها على الركن   إذاً فموانع املسؤولية هي الظروف الشخصية واليت بتوافرها ال
وعلى غرار القانون اجلنائي الداخلي فإن املسؤولية الدولية اجلنائية تقتضي القدرة على التفكري والتمييز واإلرادة    ،املعنوي للجرمية فتنفيه

ذا سنحاول التطرق بشيء من التفصيل لكل حالة من حاالت  هل  ،احلرة يف االختيار اليت متكن من حتديد و تقدير الفعل املرتكب
 الدولية اجلنائية معتمداً يف ذلك على نص املادة "إحدى وثالثني" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.  املسؤولية موانع 

 
اجلنائية األهلية  توافر  عدم  الدعامتان    :أواًل:  ومها  والعقل  ابلبلوغ  متمتعاً  ارتكابه  وقت  الفعل  مرتكب  يكون  أن  منها  والقصد 

األساسيتان اللتان يقوم عليهما الوعي واإلرادة، وهذا املبدأ عربت عنه املادة السالفة الذكر واليت نصت على حالتني ميكن معها  
 انعدام األهلية اجلنائية ومها: 

فعاله أ فالوعي يعين قدرته على فهم حقيقة  ،  تقوم مسؤولية الفرد على الوعي واإلرادة  إذ   ، ملرض العقليصغر السن واجلنون أو ا  -أ
والتمييز بني ما هو مباح وما هو حمظور، ومما ال شك فيه أن الوعي لدى اإلنسان مرتبط ببلوغه سنا معينة واكتمال منوه العقلي 

 .(51) الطبيعي
أو أي إصابة تلحق العقل من جنون أو مرض قد تؤثر على امللكات الذهنية للفرد وقد تكون سببا  (52) هلذا فإن صغر السن 

انتفاء     املسؤوليةاجلنائية، وهذا ما نصت عليه املادة "إحدى وثالثني" بقوهلا: "ابإلضافة إىل أسباب امتناع    املسؤولية من أسباب 
 قت ارتكابه السلوك هبذه احلاالت:خص ال يسأل جنائياً إذا كان و اجلنائية املنصوص عليها يف النظام األساسي، فإن الش

. يعاين مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكيم يف سلوكه مبا يتماشى  ب
 مع مقتضيات القانون. 

 
  تناول مثل هذه املواد قد حيدث تغريات جسيمة يف احلالة العقلية لإلنسان  إناثنياً: الغيبوبة الناشئة عن السكر واملواد املخدرة:  

اجلنائية؛ األمر   املسؤولية حبيث يفقد القدرة على تفهم النتائج اليت ميكن أن ترتتب عن أفعاله وبذلك ميكن أن تكون سبباً النتفاء  
الهتمام مبوضوع السكر يف الباب الثالث مكرر  لالدولية الدائمة  إبنشاء احملكمة اجلنائية    ة الذي أدى ابللجنة الدولية للقانون املكلف

 
سررررنة ، فحني أن أغلبها  15سررررنة،  أو    12ختتلف التشررررريعات الوطنية يف حتديد سررررن التمييز فهناك من حتددها بسرررربع سررررنوات وأخرى متدها إىل   - 51

,  سرررررنة هي سرررررن بلوغ الرشرررررد اجلنائي, أنظر يف ذلك: عبد  هللا سرررررليمان سرررررليمان، شررررررح قانون العقوابت اجلزائري، القسرررررم العام, اجلزء األول   18تعترب  
 .315م،  ص1996اجلرمية, ديوان املطبوعات اجلامعية, بن عكنون, اجلزائر, 

على أنه:" ال يكون للمحكمة اختصررراص على أي شرررخص يقل عمره عن   98نصرررت املادة "السرررادسرررة والعشررررين" من نظام روما األسررراسررري لعام   - 52
 سنة وقت ارتكابه اجلرمية املنسوبة إليه". 18
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اجلنائية    املسؤولية ، حيث مت تبين الغيبوبة الناشئة عن السكر كمانع من موانع  (53)من املشروع وقدمت عدة اقرتاحات هبذا الشأن
أو طبيعة   ،ته على إدراك عدم مشروعية سكر مما يعدم قدر   الدولية يف الفقرة )ب( من املادة "إحدى وثالثني" بنصها: "يف حالة 

ما مل يكن الشخص قد سكر ابختياره يف ظل ظروف    سلوكه أو قدرته على التحكيم يف سلوكه مبا يتماشى مع مقتضيات القانون
  ، اختصاص احملكمة أو جتاهل فيها هذا اإلحتمال"ايعلم فيها أنه حيتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جرمية تدخل يف 

 حسب نص املادة نفسها جيب توافر جمموعة من الشروط:  املسؤولية والعتبار الغيبوبة مانع من موانع 
 أن يرتتب على السكر فقدان الشخص للشعور واالختيار وأن تكون الغيبوبة كاملة.  -أ

 أن يكون الفعل قد ارتكب أثناء حالة الغيبوبة الناشئة عن السكر. -ب
والسكر اإلجباري، فاألول يتحمل فيه    إلرادة اجلاين يف إحداث حالة السكر ألن النص ميز بني السكر االختياريأن ال يكون    -ج

 .(54)، ويبقى تقدير حالة السكر للقاضي وللظروف اليت أحاطت ابجلرمية املسؤولية أما الثاين فتنتفي معه  ،كاملة  املسؤولية الفاعل 
 

وهو الضغط على إرادة الغري حبيث تشكل و تسري وفقا إلرادة من ابشر اإلكراه حبيث يرتكب اجلاين اجلرمية بسبب    ، اإلكراه  : اثنيا
 .(55) قوة ليس من استطاعته مقاومتها

 : و معنوايً أ ،يتخذ اإلكراه يف القانون الدويل اجلنائي صورتني، إما إكراها مادايً 
الذي ينشأ يف حالة ارتكاب الشخص جلرمية بسبب قوة خارجية يستحيل مقاومتها فتسيطر على حركته وتسخره   اإلكراه املادي:   -1

 حنو التسبب يف إحداث اجلرمية . 
أيضا الركن املادي    املسؤولية أن اإلكراه املادي ال يستبعد   "GLASER حيث يرى األستاذ وإمنا يعدم  اجلنائية فقط، 

 .(56) نه السلوك اإلرادي اإلنساين ذو املظهر اخلارجي يف العامل امللموسللجرمية مبعناه القانوين أل
 :(57)اجلنائية الدولية البد من توافر جمموعة من الشروط، منها املسؤولية و لكي يعد اإلكراه املادي مانعاً من موانع 

ويف هذا يتميز اإلكراه عن بعض الظروف األخرى  اليت قد تؤثر على إرادة اإلنسان وتنفي   عن إنسان  أن يكون اإلكراه صادراً   -أ
 مسئوليته كالقوة القاهرة مثال. 

 أن يكون سبب اإلكراه غري متوقع، وهذه مسألة موضوعية يستخلصها القاضي حبسب ظروف كل حالة.  -ب
 أن يستحيل على اجلاين دفع سبب اإلكراه. -ج

 
     PCNICC/1999/INF/3.P 26-التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، األمم املتحدة تقرير اللجنة  - 53
 . 33م، ص2005عبد القادر البقريات، العدالة اجلنائية الدولية, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,  - 54
ل قضرية ومالبسراهتا، فقد جاء يف قضراء حمكمة نورمربغ يف  يرتك للقاضري سرلطة تقدير مدى أتثري اإلكراه على سرلب حرية االختيار وفقاً لظروف ك  - 55

ما يشررررري إىل ذلك إذ أن أتثري اإلكراه على اإلرادة جيب أن حيدد مبعايري شررررخصررررية و ليسررررت موضرررروعية, أنظر يف   KRUPPم يف قضررررية  1948عام 
 .38م، ص2002جلامعية, اإلسكندرية, ذلك:  عباس هاشم السعدي، مسئولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية, دار املطبوعات ا

 .123م، ص1999حسنني إبراهيم صاحل عبيد، اجلرمية الدولية، الطبعة األوىل, دار النهضة العربية , القاهرة,  - 56
 .133م، ص1996، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, عبد هللا سليمان سليمان  - 57
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وهو على عكس اإلكراه املادي إذ يقتصر على جمرد التأثري يف اإلرادة احلرة اليت تدفع اجلاين حنو القيام ابلنشاط  وي:  اإلكراه املعن  -2
إتيان سلوك إجرامي    اإلجرامي إرادة شخص آخر حلمله على  و يتحقق اإلكراه املعنوي يف حالة وجود ضغط من شخص على 

 .(58) معني
الرئيس األعلى أكثر الصور جتسيداً لإلكراه املعنوي يف جمال اجلرمية الدولية، هذه املساءلة اليت أاثرت تعترب األوامر الصادرة من  

والقانوين الفقهي  القانون الدويل اجلنائي من اخلالف واملناقشات ما أاثره    ،الكثري من اجلدل على املستوى  وقد آاثر موضوعات 
اجلنائية للمرؤوسني، فعقدت الكثري من الندوات واملؤمترات لبحث املشاكل اليت تثور   املسؤولية موضوع أوامر الرؤساء كسبب النتفاء 
فهل جيوز لشخص ارتكب جرمية دولية أن حيتج إبطاعته ألوامر الرؤساء؟ مبعىن هل جيوز    ،(59) يف هذا اجملال ووضع احللول املناسبة هلا

 له أن يدفع أبمر رئيسه لكي يعفى من العقاب؟
فبالنسبة للقانون الداخلي   ،والقانون الدويل يف هذا الصدد  ،ا السؤال جيدر بنا التمييز بني القانون الداخليلإلجابة عن هذ 

 :(60)فيما يلي ""glaserجند أنه أعطى هلذه املساءلة عدة حلول خلصها الفقيه 
املنفذ مقتنع متاماً أبنه تصرف وفقا    نظرية تعترب أن الفعل املنفذ مبوجب أمر الرئيس سبباً من أسباب اإلابحة على أساس أن  -1

 ألحكام القانون.
على أمر الرئيس ميكن أن خيلق حالة ضرورة لدى املنفذ الذي جيد نفسه أمام خيار ارتكاب فعل جمرم أو    بناءً أن الفعل املنفذ    -2

 تعريض نفسه للعقاب ولذا يستفيد من اإلابحة. 
احلل الثالث يكون فيه الفعل يف أغلب األحيان منفذا حتت وطأة إكراه معنوي ابلغ حبيث ال ميكن إلرادة املنفذ أن تلعب دورها،    -3

العمياء لألوامر  الطاعة  لنظرية  التنفيذ فقط طبقاً  النقاش وإمنا عليهم  للمرؤوسني  النظام العسكري الذي ال جيوز  أن  وصورة ذلك 
 .(61) العسكرية 

كما أنه ال توجد دولة ال تعاقب يف قوانينها على اإلخالل بواجب الطاعة نظراً ألمهيته السيما يف القوانني العسكرية حىت 
 يصل أحياانً إىل تعقب جمرد اإلمهال وفرض عقوابت جنائية عليه. إن التجرمي 

وذلك    لمسؤولية نالحظ إذاً أن تنفيذ أمر الرئيس األعلى على مستوى القانون الداخلي قد يكون إما سبب إابحة وإما مانعاً ل
 حسب احلاالت، فهل ميكن اعتماد ذلك يف جمال القانون الدويل اجلنائي؟

والذي اعترب أنه من اختصاص   ، م1919ملية األوىل مت مناقشة هذه املساءلة يف مؤمتر السالم لعام  يف أعقاب احلرب العا
من   املتهم  الشخص  يعفي  لكي  يكفي  العليا  األوامر  التذرع حبجة  إذا كان  ما  تقرر  أن  لعام    املسؤولية احملكمة  واشنطن  ومعاهدة 

 اليت اعتربت يف مادهتا "الثالثة" أن إطاعة األوامر ال ميكن أن يشكل سبباً لإلابحة أو معفياً من العقاب. م1922

 
 .315حممد عبد املنعم عبد اخلالق،, اجلرائم الدولية دراسة أتصيلية مرجع سبق ذكره، ص - 58
 .387م، ص2006محر, أمحد فتحي سرور ، القانون الدويل اإلنساين إصدارات اللجنة الدولية للصليب األ - 59
م، 2002حفيظ مىن، جرمية إابدة اجلنس البشرررري يف القانون الدويل اجلنائي, رسرررالة ماجسرررتري يف القانون العام, كلية احلقوق بن عكنون, اجلزائر,    - 60
 .82ص
حيرم حىت تردد العسرررررررركري يف تنفيذ مؤدى هذه النظرية أن العسرررررررركري عليه واجب طاعة رئيسرررررررره و أن هذه الطاعة تكون عمياء، وبناءا على ذلك     -1

" يف دفاعه أن أوامر هتلر " جاهاريس  األمر مهما كانت عدم مشرررررررروعيته و قد أثريت مسرررررررألة الطاعة العمياء أمام حمكمة نورمربغ حيث قرر الربوفسرررررررور 
فحص هذه األوامر لكي  كانت ملزمة و مبثابة قوانني لذا املرؤوسرررني غري مسرررئولني عن اجلرائم املرتكبة أثناء احلرب العاملية الثانية, وأنه مل يكن يف مقدورهم

 اجليش األملاين لذا كان عليهم معرفة الصررررررررررفة اإلجرامية  يتبنوا عدم مشررررررررررروعيتها وقد رفضررررررررررت احملكمة هذا الدفع حبجة أن هؤالء القادة هلم خربة كبرية يف
 .389ألفعاهلم و من مث عصيان أوامر هتلر،ألكثر تفصيل ، أنظر يف ذلك: أمحد فتحي سرور, القانون الدويل االنساين, مرجع سبق ذكره، ص
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اتريخ انعقاد حمكمة نورمربغ اليت استقرت على عدم اعتبار أمر الرئيس   ،م1945وبقيت هذه املساءلة بني أخذ ورد إىل غاية  
أو    ،ادة "الثامنة" من الئحتها على أنه: "كون املتهم تصرف طبقاً ألوامر حكومتهاألعلى مزيال لعدم مشروعية الفعل حيث نصت امل

 . (62)، ولكن ميكن أن يعترب سبباً لتخفيض العقوبة إذا قررت احملكمة أن العدالة تتطلب ذلك"املسؤولية رئيسه ال يعفيه من 
ن إطاعة األوامر ال يعترب سبباً من أسباب اإلابحة أو وعموماً فإنه مثة اتفاق وإمجاع يف الفقه املعاصر على الفكرة القائلة أب

على أساس أن الفعل اجملرم غالباً ما ينفذه شخص يتمتع بكامل قواه العقلية اليت متكنه من الفهم والتمييز    املسؤولية مانعاً من موانع  
 .(63)وإبرادة تسمح له ابالختيار

ستثناء يرد على هذا املبدأ وهو أنه إذا مل تكن للمرؤوس مكنة من هذا هو الرأي السائد يف الفقه احلديث إال أن هناك ا
املبادئ  أهم  بصياغة  املكلفة  املتحدة  لألمم  القانونية  اللجنة  أكدته  ما  وهذا  معنوايً  مكره  العقاب كونه  من  يعفي  فإنه  االختيار 

 املستخلصة من قانون وأحكام حمكمة نورمربغ يف أحد مبادئها على النحو التايل: 
على أمر صادر له من حاكمه أو من رئيسه األعلى بشرط أن ال يكون    بناءً من اقرتف اجلرمية الدولية    املسؤولية يعفي من    "ال

 .(64)لديه مكنة االختيار"
أكد يف املادة "التاسعة" من املشروع على أنه:  م1978كما أن املقرر اخلاص بتقنني اجلرائم ضد السالم وأمن البشرية لعام 

أو رئيس إداري إذا كان الفاعل غري قادر معنوايً على    ،األمر الصادر من حكومة   املسؤولية "يشكل ما يلي استثناءاً على مبادئ  
 االختيار". 

الثالثة والثالثني" من نظام روما األساسي السالف الذكر على عدم اعتبار طاعة أوامر الرئيس األعلى كما نصت املادة " 
 واستثنت من ذلك احلاالت التالية:  ، كقاعدة عامة   املسؤولية مانعا من موانع  

 إذا كان على الشخص املنفذ التزام قانوين إبطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس األعلى. -1
 يكن الشخص على علم أن األمر املنفذ غري مشروع. إذا مل  -2
واجلرائم اإلنسانية نظراً ملا    ، واستثنت من عدم املشروعية الظاهرة جرمييت اإلابدة اجلماعية   ، إذا مل تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة  -3

 تنطوي عليه اجلرميتني من أفعال تبدو من طبيعتها خطرية وغري مشروعة. 
ال القانون  فإن  من  وعليه  لالحتجاج ابإلعفاء  العليا  األوامر  بنظرية طاعة  يعرتفان  الدويل ال  اجلنائية    املسؤولية وطين وحىت 

والعقاب عن الفعل، ألن قبوهلا يعد خرقاً للنظام االجتماعي الذي حياول فيه القانون التوفيق بني نشاطات أعضاء اجملتمع ومحاية  
  املسؤوليةرية ال يعين إقصاءها ولكنها قد تؤدي يف بعض  احلاالت إىل التخفيف من  غري أن عدم األخذ هبذه النظ  ،حقوقهم املقدسة 

 . (65) وختفيض عقوبة اجلاين
 
 

 
 .45م، ص1959-1960 حممد جنيب حسين، دروس يف القانون اجلنائي الدويل, دار النهضة العربية, القاهرة, - 62
 .218م، ص1989حممد عبد املنعم عبد اخلالق، النظرية العامة للجرمية, الدولية, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق, جامعة عني مشس  - 63
 .134د. عبد هللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، مرجع سبق ذكره، ص - 64
 .160م، اإلسكندرية، ص2006حجازي، قواعد أساسية يف نظام حمكمة اجلزاء الدولية، دار الفكر اجلامعي،  عبد الفتاح بيومي  - 65



Elhadi Salem Mohammed OMAR 

 

 

 

 

 

 

 
787 

إذا كان العلم شرط لتوافر القصد اجلنائي فإن اجلهل أو الغلط يف الوقائع األساسية    ، اثلثا: اخلطأ أو الغلط يف الصفة اإلجرامية للفعل
اجلرمية يؤدي إىل انتفاءه كما أن الغلط يعين العلم على حنو خيالف احلقيقة ويف كلتا احلالتني ينتفي العلم حبقيقة الواقعة  اليت تقوم عليها  

 وينتفي معها القصد اجلنائي.
العامة    فالقاعدة  ، فالعلم ينصرف إىل معرفة بعض الوقائع اليت يستلزمها القانون يف الفعل اجملرم وكذا التكييف القانوين له وعليه

أو أنه وقع يف غلط عند تفسريه لنفيه القصد اجلنائي عمال بقاعدة ال يعذر اإلنسان    ،تقضي بعدم احتجاج اجلاين جبهله للقانون
 .(66)جبهله للقانون واليت تبنتها معظم التشريعات الداخلية 

نظراً  لطبيعته العرفية، فهل ميكن مساءلة  لكن يثار التساؤل حول إمكانية إقرار العلم ابلقانون يف القانون الدويل اجلنائي  
اجلاين على جهله ابلصفة اآلمثة ألفعاله كما يف قوانني احلرب وعاداهتا مثال، حيث تفرض التزامات معينة على احملاربني ويعد اإلخالل  

 هبا جرمية دولية رغم ما قد تنطوي عليه هذه االلتزامات من غموض؟ 
أو اتفاقياً والذي يعترب الفعل املرتكب جمرماً حىت   ،أبنه جيب افرتاض العلم ابلقانون سواء كان عرفياً   "galser"أجاب الفقيه  

ميكن القول بتوافر القصد اجلنائي، فإذا ثبت عدم توافر العلم ابلصفة اآلمثة للفعل أو كان فهمه على حنو غري مطابق إلرادة اجملتمع  
 .(67) وطوكيو ،وهذا ما أخذت به حمكمة نورمربغ ،املسؤوليةالدويل كان اخلطأ هنا سبباً المتناع 

أو يف القانون وذلك مبناسبة   ،أما خبصوص موقف جلنة القانون الدويل فقد وضعت عدة اقرتاحات بشأن الغلط يف الواقع
وقائع اليت تشكل اجلرمية  إعدادها مشروع تقنني اجلرائم ضد السالم وأمن البشرية، فإذا كان الشخص وقت ارتكابه الفعل غري مدرك لل

ال يكون السلوك مما يعاقب عليه بعكس ما إذا كان يدري مدى خمالفة سلوكه للقانون فإنه ال يكون مسئوالً جنائياً، ما مل يكن هذا 
حتت    م1998  ولقد نصت املادة "الثانية والثالثني" من قانون حمكمة روما لعام  ،(68) اخلطأ من املتعذر جتنبه فإنه جيوز ختفيف العقوبة 

 أو الغلط يف القانون" على أنه: ،عنوان "الغلط يف الوقائع
 اجلنائية إال إذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب اجلرمية.  املسؤولية ال يشكل الغلط يف الوقائع سبباً المتناع  -1
ال يشكل الغلط يف القانون من حيث ما إذا كان نوع معني من أنواع السلوك يشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة سبباً   -2

اجلنائية إذا جنم عن هذا الغلط انتقاء    املسؤولية اجلنائية وجيوز مع ذلك أن يكون الغلط يف القانون سبباً المتناع    املسؤولية المتناع  
بذلك مت اجتهاد   ،أو كان الوضع على النحو اخلصوص عليه يف املادة "الثالثة والثالثني"   ،ب الرتكاب تلك اجلرميةالركن املعنوي املطلو 

أو أثناء النزاعات املسلحة يسمى ابلقانون    ،الفقه والقانون الدوليني إلنشاء فرع جديد يعين هبذه االنتهاكات سواء وقعت أثناء السلم
اجلنائية الدولية عن األفعال اليت تشكل جرائم مبقتضى القانون الدويل اجلنائي، واليت   املسؤولية فكرة  الدويل اجلنائي ومن هنا ظهرت  

أسندت للفرد بوصفه الشخص الطبيعي الذي تتوافر لديه اإلرادة اآلمثة وميكن توقيع العقوبة اجلزائية عليه وهو ما تضمنته العهود  
  م 1945، والئحة نورمربغ لعام  م1919، واتفاقية فرساي للسالم لعام  م1907  ،م1889واملواثيق الدولية كاتفاقييت الهاي لعام  

اليت تبنت يف أحد مبادئها أن األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم اليت تنتهك قواعد القانون الدويل هم بشر وليسوا كياانت جمردة إذ  
وأعيد التأكيد عليها يف اتفاقيات جنيف األربع لعام   ،يلجيب متابعتهم وتوقيع العقاب عليهم من أجل إنفاذ أحكام القانون الدو 

اجلنائية الدولية أيضاً يف أعمال جلنة القانون الدويل    املسؤولية ، كما مت تكريس قواعد  م1977وبروتوكوليها اإلضافيني لعام    ،م1949
ية، وكذا يف األنظمة األساسية للمحاكم عند صياغتها ملبادئ نورمربغ وإعدادها ملشروع مدونة اجلرائم ضد السالمة وأمن اإلنسان

 اجلنائية الدولية الظرفية )يوغسالفيا، ورواندا،( واحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة. 
 

 م على أنه: "ال يعذر أحد جبهل القانون."1996( من الدستور اجلزائري لعام (60نصت املادة  - 66
 .73و، ص1972حمي الدين علي عشماوي، حقوق املدنيني حتت االحتالل احلريب، عامل الكتاب ، القاهرة،  - 67
 .111د. عبد القادر البقريات، مرجع سبق ذكره، ص - 68
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 اخلامتة 
الدولية اجلنائية للقادة عن جرائم احلرب أثناء النزاعات املسلحة الداخلية من املواضيع املهمة وخاصة مع    املسؤولية الشك أن  

تنامي وتزايد النزاعات املسلحة واالضطراابت الداخلية يف الدول ما بعد عصر العوملة االقتصادية مع تدين اقتصادايت بعض الدول 
مى الربيع العريب كل هذا زاد من حدة التوتر داخل إقليم الدولة يف ضل فساد مستشري  يف القارة األفريقية وحدوث ثورات مبا يس

للطبقة احلاكمة وتيارات دينية متشددة وتدخالت خارجية لفرض دميقراطية مزيفة ومع كل هذا وذاك تنشب النزاعات املسلحة واليت 
فجرائم احلرب، ميكن أن يرتكبها أشخاص    ،حملرمة دولياً على أثرها ترتكب انتهاكات جسيمة وخطرية تصل إىل حد جرائم احلرب ا 

ميثلون الدولة وأيمرون ابرتكاهبا، كرئيس الدولة أو وزير الدفاع أو القادة العسكريني، كما تصدر عن األشخاص العاديني أو الضباط  
لة، بسبب تقصريها يف اختاذ التدابري  أو إحداها عن مسئولني يف الدولة تنشأ مسئولية الدو   ،واجلنود، ففي حالة صدور هذه اجلرائم 

أو حىت من طرف األشخاص   ،أو اجلنود  ،واإلجراءات الالزمة ملنع حدوثها، أما إذا ارتكبت هذه اجلرائم من طرف القادة أو الضباط
إما أمام حماكم دولية  الدولية اجلنائية تقوم يف حق هؤالء بصفتهم الشخصية وحياكمون املسؤولية العاديني دون أن أيمتروا أبية أوامر، ف

وقد أثبت الواقع العملي حملاكمات جمرمي احلرب، بدءًا من حماكمات احلرب العاملية األوىل طبًقا   ، أو أمام حماكم داخلية   ،جنائية 
ينهم  للمادتني "مائتني ومثانية وعشرين"، "ومائتني وثالثني" من معاهدة فرساي، اليت متخض عنها حماكمة جمموعة من اجملرمني من ب

ومع تعدد انتهاكات حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، استشعر جملس األمن خطورة تلك االنتهاكات   "Muller"القائد ميولر  
لعام   القرار رقم "مثامنائة وسبعة وعشرين"  البوسنة واهلرسك، فأصدر  م،  1993اليت ارتكبها رئيس الصرب وقادته العسكريون يف 

نائية الدولية ليوغسالفيا سابًقا، ويعد القبض على الرئيس الصريب "سلوبودان ميلوسوفيتش" وتقدميه  والذي وضع نظام احملكمة اجل
الدول لرؤساء  املطلقة  السلطات  لتقلص  واضًحا  منوذًجا  احملكمة  أمام  الدائمة    ،للمحاكمة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  وجهت  وقد 

ك اجلرائم البشعة اليت ارتكبها يف البوسنة واهلرسك، ويف إقليم كوسوفا يف الفرتة من ليوغسالفيا سابًقا ستة وستينًا اهتاًما إليه عن تل
وال   ،الدولية اجلنائية عن جرائم احلرب ال تستثين القادة العسكريني رفيعي املستوى املسؤولية وخيلص القول أبن  ،م1999- م1991

 الدولية لعدم اإلفالت من العقاب.الزعماء والرؤساء استناداً لنص املادة "السابعة العشرين" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
 

 النتائج والتوصيات 
ة وابلتايل الدولية اجلنائية ال تتحدد أو تطبق سوى على الشخص الطبيعي مع جواز مسألة الدولة من الناحية املدني املسؤولية إن  -1

الدولية عن اجلرائم الدولية مسئولية مزدوجة إحدامها جنائية تقع على عاتق الفرد واألخرى مدنية تقع على الدولة  املسؤولية قد تكون 
ابحة الدولية اجلنائية عن جرائم احلرب واجلرائم الدولية التذرع أبمر الرئيس وابلتايل فإن ذلك ال يعد سبباً لإل  املسؤولية وال جيوز يف  

 ومانعاً من العقاب.
إذا كانت غري مشروعة كسبب من    2- العليا  األوامر  والقانون الدوليني واضح وصريح خبصوص رفض طاعة  إن موقف القضاء 

أسباب انتفاء املسؤولية كون أن واجب الطاعة الرائسية يتوقف عليه مستقبل اإلنسانية مجعاء ولنا يف احلرب العاملية الثانية درس حيث 
 ه ابسم األوامر العليا ارتكبت أفظع اجلرائم الدولية. أن
إن الغرض من توقيع العقاب على اجلرائم الدولية بصرف النظر عن زمان ارتكاهبا مزدوج إذ يهدف من جهة إىل مالحقة ومعاقبة   -3

ارتكاب تلك اجلرائم مستقبال من يرتكبون تلك اجلرائم حىت ال يظلوا بال عقاب، ومن جهة أخرى إىل ردع كل من تسول له نفسه  
 األمر الذي من شأنه التقليل من آالم و معاانة البشرية. 
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إن مبدأ التكامل بني القضائيني الدويل والداخلي حيتم على الدول تعديل قوانينها الوطنية مبا يتوافق واالتفاقيات الدولية يف جمال   -4
والعمل لتبسيط وتسيري التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية مبختلف    ،ملسلم هبا دولياً العدالة اجلنائية مع مراعاة حقوق اإلنسان واملصاحل ا

 أنواعها.
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