


 

 



 

 

 

  الفهـرس
 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

أدوات سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف إعاقة التحقيق 
 أو ايقافه أمام املحكمة الجنائية الدولية وسبل تجاوزها

 17 نجاح مطر دقماقد. 

مدى شرعية لجان التحقيق اإلسرائيلية كبديل عن 
 العدالة الجنائية الدولية

 من منظور القانون الجنائي الدولي
 69 د. محمد عبد الفتاح شتيه

الجنائي املتعلق بالجرائم  االدعاءشكاليات تحريك إ
وآفاق تجاوزها عماًل بنظام املحكمة  اإلسرائيلية

 الدوليةالجنائية 
 89 د. تامر حامد القاضي

التكييف القانوني لالنتهاكات اإلسرائيلية يف 
 فلسطين وفقا الختصاص املحكمة الجنائية الدولية

 121 د سامية جمال الغصين

التكييف القانوني النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي يف 
 مسيرات العودة الكبرى وآليات الحماية

 الدوليوفقا ألحكام القانون 

 د. عثمان يحيى أبو مسامح
 159 د. عمران يحيى أبو مسامح

 فلسطين وعدالة املحكمة الجنائية الدولية
 يف ضوء قواعد املالحقة واإلنصاف

 203 د. عبد القادر صابر جرادة

املسئولية الجنائية الدولية ملرتكبي الجرائم 
 اإلسرائيلية يف غزة وآليات محاكمتهم

 245 مسامحد. عثمان يحيى أبو 

 شــرون حسينـة د.أ طبيعة تكييف الجرائم املرتكبة بحق الفلسطينيين
 307 د.لبنـه معمـري

اجراءات التحقيق االبتدائي أمام املحكمة الجنائية 
 الدولية

 347 العويطي جبريل د. أحمد



 

 

 

 

 

 

بعاد القانونية النضمام فلسطين للمحكمة الجنائية األ
 الدولية

 393 شريعةبو أحمد أد. محمد 

عدالة املحكمة الجنائية الدولية يف ضوء التجارب 
 .الدولية

 425 سماعيل نزار تمرازإد. 

اإلحالة الفلسطينية أمام املحكمة الجنائية الدولية: 
 الوقائع القانونية واالعتبارات السياسية

 د/ وفاء دريدي
 465 د/ وسيلة مرزوقي

 انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 القانون الدولي الجنائييف ظل 

 د. فاطمة قفاف
 501 أ. كريمة عبد الله أدراه

العقبات التي تواجه الضحايا الفلسطينيين أمام 
 املحكمة الجنائية الدولية وطرق التغلب عليها

عبد الرحمن سالم  .أ
 525 سالمة

دراسة -إحالة دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية 
الجرائم املزعم ارتكابها يف األراضي استشرافية ألهم 

 2014يونيو  13الفلسطينية املحتلة منذ 

 أ. زكرياء طرطاق
 563 أ. أحمد شقورة

مالحقة االحتالل ىلع جرائمه أمام املحكمة الجنائية 
 وفرص( )تحدياتالدولية 

 589 د.زينب أحمد الخالدي

القيود الواردة ىلع تحريك الدعوى أمام املحكمة 
 625 أبو مدينهارون والء  .أ الدولية الجنائية

إجراءات املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خالل 
 مرحلة الدراسة األولية لحالة فلسطين

 669 د.عصام بارة

حق انتصاف ضحايا الجرائم الدولية وفق نظام روما 
 األساسي بين توفير الحماية وتأمين جبر األضرار

 خالدي فتيحةد.
695 



 

 

 

 مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
 

مجلــــة ةلميــــة مشرمــــةا تا ــــر ا عــــفشاتها   ــــا   ا ةمــــا  ال ش يــــة 

ــــر    ا    ــــ  تش ــــراءا  ي ــــة اإلس ــــا جامع ــــع تاإلمه ــــة ال  ــــؤتمرات العلمي للم

املجلـــــة ا تـــــماق تشـــــري الاألـــــة ااملحتـــــحةية اا عـــــالة   ال شـــــح  

ـــة  ـــة املا ـــح   يمـــا املـــي   لـــ  املعر  اإل ســـا ية مـــا اســـ فيا ماـــ  العلمي

ال ـــا  حق اعـــااا التـــرا ج تا ـــر املجلـــة ال شـــح  العلميـــة املشرمـــة ي  ـــا  

اللغ ـــــيعر العرييـــــة يا اإل جليتاـــــةا ااـــــ ك تشرـــــيك ال شـــــح  مـــــع مشرمـــــيع 

 م خصصيعج

  ؤاة املجلةر
ــــراء  ــــة اإلس ــــؤتمرات جامع ــــة مل ــــة املشرم ــــح  العلمي ــــر ال ش ــــت      ال مي

 املشلية االااليةج

 جلةر سالة امل
ــــح  اإل ســــا ية  ــــة   العل ــــة املشرم ــــح  العلمي ــــة لا ــــر ال ش تســــع  املجل

اال ط يتيــــة ال ــــع تســــ تط ها املــــؤتمرات العلميــــة ال ــــع تاإلمهــــا جامعــــة 

اإلســــراء مشليــــ، ا اليــــ،ا ل صــــ ل املجلــــة مرجعاــــا ةلمياــــا اســــ فيا ماهــــا 

ــــة  ــــة اةملي ال ــــا  يع اعــــااا التــــرا  يمــــا اخــــا   ــــة اإل ــــرا ت املج معي

 ال امية    لسطيع اخا جهاج



 

 

 يهااف املجلةر
 

  تجميـــــج   ـــــال ا ةمـــــا  ال ش يـــــة للمـــــؤتمرات ل صـــــ ل مرجعاـــــا ةلمياـــــا

ــــرا ت  ــــة اإل  ــــا    ــــا اخ ــــرا ا يم ــــااا الت ــــا  حق اع ــــ  ال  ــــ فيا ما اس

 املج معية اةملية ال امية    لسطيع اخا جهاج

   ـــــح   ـــــر ال شـــــح  العلميـــــة ال ـــــع ت ميـــــت يا عـــــالة    تـــــح  العل

 ســــا ية اال ط يتيــــة املخ لفــــةا اال ــــع مــــع  ــــ  ها يق ت ــــرة  تــــا ة اإل

 .معر ية لهذه العلح 

    يــــــرام  ســــــهامات امل خصصــــــيع ا الصــــــعيا املشلــــــع االــــــاالع 

 .الشتح  املخ لفة للعلح  اإل سا ية اال ط يتية

  ــــراع ــــاء ااملفر ــــع العلم ــــيع م ــــيع امل خصص ــــصت ي ــــرااي  االص ــــر ال تحثي

 . لسطيع اخا جهاايساتذ  الجامعات   

    ــــيع امل خصصــــيع ــــا امع ي ــــع ييف ــــع يش  ــــااق ةلم ــــ رة تع ــــة    ألام

 .العلح  اإل سا ية اال ط يتية

  ــــات ــــرا  ال رألي ــــا    ــــ فا   ماه ــــأل لصس ــــا امييع ا ل ــــح  ا يف ــــر يش   

 .العلمية اال تحاك الساحي



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدقق لغة إنجليزية
حمد الحساينةأد.   

 
 مدقق لغة عربية

 د. أسماء الشقاقي
 

 تصميم وإخراج
ونةسرياض ح دحمأ.أ  

  
ومتابعةق يتنس  

 م. تهاني وحيد أبو وطفة
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االفتتاحية
 

 سك الل  الر مع الر يكي

الشما لل   ب العامليع االصص  االسص  ا ي رف ا   ياء ااملرسليعا   ياا مشما 
 اا آل  اعش   يجمعيع

مع مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات الشما لل  الذي يةا اا ا  عاا  العا  ال امع 
العلميةا ااملخصص لا ر يشح  مؤتمر يفلية التا حق يعاحاقر " لسطيع اةاالة 
املشرمة الجاا ية الاالية   تحء ألحاةا املص تة ااإل صاف"ا  ي  ةما املؤتمر  ل  
ال ش    ال شااات ال ع  تشح   اق ألا   الفلسطياييع ا مص تة املجرميع مع 

ات اط األا   ا   ص  اإلسرا يلعا اةمة ا تتااك تصح  لل ريي  التا ح ع  جاح 
للجرا ك املرتر ة يشر الفلسطياييع مع أل ة ألحات ا   ص  اإلسرا يلعا ا ل  يفيفية 
الحعح  للعاالة ااملساءلة اتشتير اإل صاف للملشااا الفلسطياييعا امحاجهة 

 لتا ح يةجاملعحألات ال ع تت    اج   لأل يالحسا ة ا

( يش اا اج اماا ةملية ال شريك ياجاحا  ي   شر  19اعر  هذا العا  ة ر عفشات  )
ا يذ  يفة ما   اسعاا لملماق   ر ال شح  ةالية الجح   ال ع ت تيا ياملاهجية 
العلمية الرعياة اتتا   تا ة ةلمية  حةية اتشتر اإل ا   لأليفا امييع اال ا  يع 

 اعااا الترا ج

ا  هذا املتا    اسعاا      تا  يجتاة ال رر اا م ااق  ل  يةملاء هيئة ال شرار 
ايةملاء اللجاة العلمية ااملشرميع ا جهح هك الش ي ة ال ع ي ملت إلعاا  هذا 

 العا    عح ت  امل ر ةج 

ا عايفك   ا ةاا  التا مة يق  س مر ي جحاا معااير اخ يا  ال شح  اتشريمهاا يما 
ع   ر يشح  ةلمية ةالية الجح   تخا  العلك ااملعر ة اتتا   لح  خصألة املم

ية ااإلسصمية لإل را ت ال ع امر يها املج مج الفلسطياع ااملج معات العري
 جااإل سا ية جمعاء

  ج ةصء مشما مطر                                                                                                  
 امل رف العا 



 

 
 

 املؤتمر العلمي الدولي
 

  لسطيع اةاالة املشرمة الجاا ية الاالية
   تحء ألحاةا املص تة ااإل صاف

 

 توطئة:

ا ةملـــــحاة   2015يراـــــة ي لســـــطيع   ا ا  مـــــع  صـــــلت  الـــــة  
الــــحل يــــاب هـــــذه  ياســــ طاة هايعــــ ل ااملشرمــــة الجاا يــــة الااليــــةا 
ـــة يمشايفمـــة ـــة للمطال  ـــلطات املشرم ـــع س ـــ ص  اإلســـرا يلع ة  جرا مـــ  ا  

 يشر الفلسطياييعج 

ـــــا  ـــــئتلت ـــــ  ا  ُي   ـــــاف ال غل ـــــة يه ـــــة الاالي ـــــة الجاا ي املشرم
 لـــك  تهـــا  اإل ســـا ية جمعـــاءاال ـــع  ةت ـــات مص تـــة مرتر ـــع الجـــرا ك

ـــذي  ـــج ال ـــاجت املاي ـــأل الش ـــح  ل ـــة ه ـــيا   الاال ـــاي س ـــا م  ـــ اع ـــ   ات خلف
ـــــاةهك ةـــــع  ـــــاي    ـــــاالييع يشجـــــة م  الشرـــــا  الطغـــــا  ااملجـــــرميع ال

 املصلشة العليا لاالهكج

ـــحي ـــة ا  ـــذه املص ت ـــع ه ـــها العاالر ـــةر ا ـــة م  ـــرا ت التا ح ي ـــع اإل  ا م
اإل ـــــرا ت امل علتـــــة يا خ صـــــا  التملـــــا ع الفلســـــطياع االــــــاالعا 

ــــا ــــع   األ ــــ  ا م ــــص ية مجل ــــع   ع ــــع م ــــا  ال  ــــر يا املتات ال شتي
  الحعــــح   لــــ  العاالــــة  طيــــة الجهــــا الفلســــطياع االــــاالعع ــــ  ها ت
ــــةا  ــــ ل ال شتاالاالي ــــة     ــــا  للمشرم ــــع عــــص ية املــــاةع الع ــــر م ي
ـــح  التا ح يـــة  جةامـــ  ـــأل اإل ـــرا ت ااتـــج الشل ـــ  إلـــرح تل ـــذي ا طل ا مـــر ال

ـــا ـــ ة له ـــة ا املااس ـــة ةتيم ـــرا ت  جرا ي ـــ      ـــحك يس ـــيج الشت ـــ    تمل   
    تم  يعة الشر مع ألرا  يا يعياج

 



 

 

 

 

 

 
 

 :رؤيـة املـؤتمر

ال ميـــت   ال شـــح  العلميـــة ال ـــع مـــع  ـــ  ها املســـاهمة   تتـــااك 
ـــا   ـــرا يلع يم ـــ ص  اإلس ـــلطات ا   ـــة س ـــ  ملشايفم ـــات امل ل ـــح  االي ـــح    تص

 املشرمة الجاا ية الااليةج 

 

 

 :رسـالة املـؤتمر

ــــع  ــــااات ال  ــــ    ال ش ــــ  ال ش ــــؤتمر  ل ــــع  امل ــــح   اق اس ــــا تش أل
مـــع جاــــح  اتـــ اط األــــا   ألـــا   الفلســـطياييع ا مص تــــة املجـــرميع 

ــــ   ــــح  لل ريي ــــااك تص ــــ  تت ــــؤتمر  ل ــــع  امل ــــرا يلعا ااس ــــ ص  اإلس ا  
التـــــا ح ع للجـــــرا ك املرتر ـــــة يشـــــر الفلســـــطياييع مـــــع أل ـــــة ألـــــحات 
ـــاءلة اتشتيـــر  ـــح  للعاالـــة ااملس ـــ  يفيفيـــة الحع ـــ ص  اإلســـرا يلعا ا ل ا  
ــــ     ــــع تت ــــات ال  ــــة املعحأل ــــطياييعا امحاجه ــــشااا الفلس ــــاف للمل اإل ص

    لأل يالحسا ة التا ح يةجاج

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :أهـداف املـؤتمر
 

 اسع  هذا املؤتمر ل شتير ةا  يهااف يهمهار    

  تســــلي  الملــــحء ا ا  هايفــــات اجــــرا ك ســــلطات ا  ــــ ص  اإلســــرا يلع
 ايياق ال ريي  التا ح ع لهاج  عاملرتر ة يشر الفلسطيايي

 الجاا يـــــة الااليـــــةاإلجرا ـــــع للمشرمـــــة االاإلـــــا  التـــــا ح ع  تحتـــــيل 
ـــــا  ـــــة اعـــــص يات  اا ره ـــــا  للمشرم ـــــاق عـــــص يات املـــــاةع الع ايي

 جاملخ لفة
   ـــا ـــرا يلع يم ـــ ص  اإلس ـــع ســـلطات ا   ـــرميع م ـــة املج ـــات مص ت ـــاق آلي يي

 املشرمة الجاا ية الااليةج 
  مص تـــــة عـــــح ك تألـــــا ال عـــــرف ا اإل ـــــراليات اإلجرا يـــــة ال ـــــع

يمـــا  املشرمـــة الجاا يـــة  عمـــع ســـلطات ا  ـــ ص  اإلســـرا يل امل همـــيع
 الااليةج

    ال عراــــــ  يــــــاا  املؤسســــــات املشليــــــة الفلســــــطياية االااليــــــة
 تشتير العاالة اا  صاف للفلسطياييعج

  ـــ راتيجية ـــج اس ـــةات ـــا ح ع   اةلي ـــا  الت ـــا ات الاإل ـــت أل ـــاهك   تعتا تس
ــــطياع ــــا ع الفلس ــــيع االتمل ــــة امل هم ــــ ص   ملص ت ــــلطات ا   ــــع س م

 يا تراب جرا ك يشر ال ع  الفلسطياعج اإلسرا يلع

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 محاور املؤتمر

 ال شرك يما  املشرمة الجاا ية الاالية تشااات ا ر ج 
 ةاالة املشرمة الجاا ية الاالية   تحء ال جا ب الااليةج 
 إل يعة تريي  الجرا ك املرتر ة يشر الفلسطياييعج 
  الااليةجمت مليات العاالة يما  املشرمة الجاا ية 
 ما امل حألج يما  الاا ر  ال مهيااة مر لة ما يعا ا  هاء الا اسة ا اليةج 
 ي اات سلطات ا   ص  اإلسرا يلع    ةاألة ال شتير يا  اتا   اس ة تجاامهاج 
 جراءات املص تة يما  املشرمة الجاا ية الااليةج  
 جراءات املساءلة اا  صاف   املشرمة الجاا ية الااليةج  
  الفــــر  الفلســــطياية   محاجهــــة الخصــــح  يمــــا  املشرمــــة الجاا يــــة

الااليـــــة اا ســـــ فا   مـــــع ا  خايهـــــا يفعملـــــح   املر ـــــ  ال افيـــــذي 
 لجمعية الاا  ا ةملاء   املشرمةج

  العت ــــات ال ــــع تع ــــر  ا   صــــاف لشتــــحك الملــــشااا الفلســــطياييع
 يما  املشرمة اس ة ال غل  ةليهاج

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 رئاسة املؤتمر
 

 رئيس املؤتمر
 د. طارق محمد الديراوي

 

 

 رئيس اللجنة العلمية
 د. عالء محمد مطر

 

 التحضيريةرئيس اللجنة 
 أ. سليمان أبو سالمة

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 كلمة رئيس املؤتمر
 د. طارق الديراوي

 

ـــذي  ـــ  ال ـــا لل ـــا  يالشم ـــر يالع ـــاقام ـــيا ا  ااإل س ـــص  ا س ـــص  االس ـــذياالص ـــا ال  مشم
ســـص  ا اإل ياـــ   الـــة اعـــاأل،األحلـــ   ةـــا اا ـــت  اللـــ   رـــاق  رمـــ  ي رـــك يمـــا 
 ســـاء  ةا مـــ   االعـــامليع ا  اق اجعلاـــا مـــع املش ـــيع للعـــا ي ـــاةح اللـــ   العـــا ا

 جلة إل ساء العاالة   املج معاتلهذه الغااة ااسي ق ارحق هذا املؤتمر ها ،يا

اال شـــ   ال علـــيك العـــالعمعـــالع ا ســـ ا  الـــايف ح  مشمـــح  ييـــح مـــحا  اماـــر ســـعا   
ـــايف ح  مشمـــا ال ـــصلا  اماـــر  ـــؤتمرا معـــالع ا ســـ ا  ال ـــع الفلســـطياع ا اةـــع امل العلم

اإلســــراءا مجلـــ    ا   جامعـــة  الشســـاااة   ـــي راهيك  يـــالعـــا  الفلســـطياعا الـــايف ح  
الــــايف ح  ةــــا اق الشجــــا    ــــي  جامعــــة اإلســــراء االــــر ي  ال ــــر  للمــــؤتمرج  ســــ ا ا 

 ج  ي  اللجاة العلمية للمؤتمر الايف ح  ةصء مطر

   ي  جامعة ألرإلال /تح     ا اة متا ع ي ير يج  ج

 سالك   شع ارع   ي  مجل  ا مااء   جامعة الجااق /ل ااق ج يج 

 سليما ع مح ي ة ا الل    ي  املريفت الاالع للا اسات اال ش  العلمع  جيج 

 آمياة   ي  ما ا  الشتحألييع الجتا رايع يج  ا ت 

مـــع خـــا ل الـــ ص  ا اخلهـــاج امل ـــا يفيع  يم ـــا يفاتهكاالملـــيحف الرـــرا  الـــذاع  ـــر ح ا  
 الت ـــ  يســـعاالرـــراك يفـــةه ياســـم   امـــااخصتهكا الشملـــح   هـــذا املـــؤتمر ي شـــحثهك 
ق    ـــرف يرـــك يا  ـــح  لـــح يفـــاق هـــذا اللتـــاء اجاهيـــ، يفاـــا)خيـــر اللـــ  عـــ ايفك جميعـــا يرـــة 
ق اــــتال هــــذه الغمــــة ايق  ل تــــع   ياللــــ    ســــ  ســــراء الرــــع     ــــاب جامعــــة اإل

  االسصمة(يرة الخير  اايفك جميع، ةحا  ألا مة ا شع اي

ـــح   ـــعا ا الي ـــع ياس ـــك  ق  ل ت ـــة اإل ير ـــاب جامع ــــاح    ـــراء      ـــؤتمرس ـــات امل   عالي
ـــة  ـــة الاالي ـــة الجاا ي ـــة املشرم ـــطيع اةاال ـــر " لس ـــج ة  ـــك الراي ـــاالع املشر ـــع ال العلم

ـــحء ألحاةـــا املص تـــة ااإل صـــاف"ا  جامع اـــا يال عـــااق مـــج جامعـــة  الـــذي تعتـــاه  ت



 

الــــاالع للا اســــات اال شــــ   ااملريفــــت-ل اــــاق  –جاــــاق  اجامعــــة-تــــح    –ألرإلــــال 
 ج رايعاما ا  الشتحألييع الجتا–ات العلمع امل عا  ال خصص

ــــر  ــــة  ي ــــح  مهم ــــا خط ــــة  اع ــــة الاالي ــــة الجاا ي ــــاء املشرم ــــراك  ق     ــــح  ا الر  مل
 لــــ   مســــ حألة  شــــح  ةمــــا  ا ألامــــة العاالــــة الجاا يــــة الااليــــة ال ــــع تهــــاف يساســــ،

تشتيــــر املحام ــــة  يــــيع  تــــحك اإل ســــاق ةامــــة ا تــــحك امل همــــيع االملــــشااا ا اهــــذا 
ـــ ـــاب اتس ـــع العت ـــصت م ـــاهر  اإل  ـــا لإل ـــج   ـــص  ات ـــع خ ـــ ة ا م ـــة املااس لي  العتحي

مرتر ـــع الجـــرا ك ا يف ـــر خطـــح  ا اتمرـــيع املشرمـــة مـــع  التيـــا  يمـــا ي  ـــئت مـــع يجلـــ  
ــــك  ــــا   لألم ــــيع الع ــــاق ا م ــــح  ةا ــــا  يف ــــا أل ــــة امل حخــــا  ماهــــا يفم ــــر العاال اتشتي

لـــــا  تحأليعـــــ  ا الاإلـــــا  ا ساســـــع للمشرمـــــة  يـــــ   18/07/1998امل شـــــا    
ـــاما  ـــة م ـــاء املشرم ـــا  " ق     ـــ   أل ـــة  ل ـــح  ةمصأل ـــة  اخط ـــا  املت ل ـــ  لألجي ـــص  هاا يم

 ا ما    املسير   شح  تحك اإل ساق ال املة ا رك التا حق "ج
 اهــــافاملــــؤتمر اــــ تع   األــــت  ســــاس   مســــا  التملــــية الفلســــطيايةا ا  ق هــــذا

 لــــ  تســــلي  الملــــحء ا ا  هايفــــات اجــــرا ك ســــلطات ا  ــــ ص  اإلســــرا يلع املرتر ــــة 
ـــطياييع ـــر الفلس ـــر ايش ـــ  تشتي ـــع   ل ـــع ا  ااس ـــا م ـــااف العاا ـــي ك ه ـــا س ـــع تاااله م

لتـــا لتيـــت الـــاةح   لـــ  هـــذا  املشـــاا  الخمســـة مـــع  عاليـــات هـــذا املـــؤتمر خـــص  
ــــة ا ــــع املؤسســــات العلمي ــــج املــــا ع  مؤسســــاتاملــــؤتمر اســــ جاية ااســــعة م املج م

ـــــا امييع ـــــحإلع  اا يف ـــــا حق    اخـــــة ال ـــــا  الت ـــــا  يع ا ج  اخا جـــــ  اتحعـــــلتاال 
اللجاــــة العلميــــة يعــــا  يف يــــر مــــع ال شــــح  ااملــــااخصت ال ــــع ســــ عر  مــــع خــــص  

   ير ام  املؤتمر  الخمسة املتر  الجلسات العلمية 

ــــع  ــــة ال ــــرر يق يا  الخ ــــا  اســــمشحا ل ــــذاع ســــاهمحا    تتــــا  يجتا ــــ  يفا ــــة ال ل
ــــذا ــــاح ه ــــة  املــــؤتمرا  ج ــــة ال شملــــيراة ايةملــــاء اللجا ــــةايةملــــاء اللجا ــــة  العلمي ايفا 

ــــات اإلالج ــــعه ــــة ال  ــــة املخ لف ــــاق الفاي ــــة االلج ــــة اا يفا امي ــــا   ســــاةات    ا ا ألي
   يالاجاحجايق ترلة يةمالهك  االساا ا اجيا لهك ال ح ير  العلمعاهذا املؤتمر 

العلميــــة ال ــــع ســــ  اي يعــــا    الجلســــاتمــــع امل ــــا يفة  اآمــــة يق  ســــ فيا جميعــــ،
ايق اشتـــر املـــؤتمر   ـــا   إلي ـــة  عالـــة تســـاةا الجهـــات  ا    ا يـــةاهـــذه الجلســـة 

ـــــة  ـــــع تحاجـــــ  الاال ـــــة ال  ـــــع ا  ـــــراليات التا ح ي ـــــر م ـــــصل الر ي املســـــؤالة   ة
ــــة  ــــة الجاا ي ــــ  املشرم ــــا ال ــــةاالفلســــطياية  ــــيع لجؤه ــــة  الاالي ــــر  ال ــــرر لرا  اييف

 جع ايتما  للجميج ال ح ير االساا الشاترا
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أدوات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إعاقة التحقيق أو ايقافه أمام المحكمة 
 الجنائية الدولية وسبل تجاوزها

Tools To Stop The Occupation Before The International 
Criminal Court 

 نجاح مطر دقماق د.

 أستاذ مساعد في القانون الدولي العام

 كلية الحقوق/ جامعة القدس

najahduq@yahoo.com 
DOI: 10.51516/1860-000-008-001 

 الملخص:
وفقًا لما جاء في  1/7/2002تملك المحكمة الجنائية الدولية التي دخل نظامها حيز النفاذ في 

التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، من خالل ضمان مقاضاة ديباجتها الوالية على أخطر الجرائم 
على الصعيد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، وأّن هذه  مرتكبيها على نحو فعال باتخاذ تدابير

المحكمة المنشأة بموجب النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية. وجاءت 
رام الدائم لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ولوضع حد إلفالت مرتكبي هذه المحكمة لضمان االحت

الجرائم التي تهدد السلم واألمن والرفاه في العالم من العقاب وعلى اإلسهام في منع هذه الجرائم. 
، كخطوة هامة لوقف سياسة االفالت 1/4/2015ودخل نظام روما حيز النفاذ لدولة فلسطين في 

 انة التي يتمتع بها المجرمون اإلسرائيليون.من العقاب والحص
ويهدف البحث إلى ترسيخ مفهوم العدالة الجنائية الدولية لوضع آليات لتوظيف القانون الدولي نحو 
عدالة جنائية حقيقية على أرض الواقع من خالل المحكمة الجنائية الدائمة تجاوزًا إلعاقة عملها 

 من قبل إسرائيل.
ما هي أدوات االحتالل اإلسرائيلي في إعاقة التحقيق أمام المحكمة  :حث حولوتتمحور إشكالية الب

الجنائية الدولية؟ فإسرائيل  تدرك بأّن القضاء الجنائي الدولي قضاء تكميلي، وتعمل على تأخير 
إنفاذ العدالة الدولية، ليؤثر على سالمة األداء والمسار من خالل قضائها اإلسرائيلي الهش والمسيس 

 تارًا بالقانون الدولي وقضائه.استه
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وتتبع الباحثة في إعداد البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خالل مبحثين وخاتمة تحتوي نتائج 
وتوصيات أمام تحديات جسام للعمل على استراتيجية فلسطينية دولية عربية شاملة لتقديم مجرمي 

 الحرب اإلسرائيليين  للعدالة الجنائية الدولية.
 المحكمة الجنائية الدولية، جرائم إسرائيل، التحقيق. المفتاحية: الكلمات

Abstract: 
 The ICJ whose statue came into force on the 7th of January 2002 according 

to its preamble, has jurisdiction over the most serious crimes of concern to 

the entire international community, by ensuring that the perpetrators are 

effectively prosecuted by taking measures at the national level and 

strengthening international cooperation. The court was established under 

the statute will be complementary to national criminal jurisdiction. This 

court came to ensure permanent respect for achieving international 

criminal justice, to put an end to impunity for perpetrators of crimes that 

threaten peace, security and prosperity in the world, and to contribute to 

preventing these crimes. The Rome Statute entered into force for the State 

of Palestine on the 1st of April 2015, as an important step to stop the policy 

of impunity and the immunity that the Israeli criminal have. 

The research aims to consolidate the concept of international criminal 

justice first and to develop mechanisms for employing international law 

towards real criminal justice on the ground through the Permanent 

Criminal Court, bypassing the obstruction of its work by Israel. 

The research problem can be summarized in this question: What are the 

instruments of the Israeli State that obstruct the investigation before the 

ICC? Israel is aware that the international criminal justice is 

complementary, and it does its best to delay the enforcement of 

international  justice, in order to affect the safety of performance and course 

through its fragile and politicized Israeli judiciary in disregard for 

international law and its judiciary. 

The researcher followed the descriptive analytical approach, through two 

sections and a conclusion which contains the most important results and 

recommendations facing enormous challenges to work on a comprehensive 

international Arab Palestinian strategy to bring the Israeli war criminals to 

international criminal justice. 

 

Key words: International Criminal Court, Israeli crimes, 

investigation. 
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 :المقدمة
تأتي أهمية إنشاء نظام للعدالة الجنائية الدولية بعد أن نادى الرأي العام العالمي بضرورة 

لعام  1947العمل على وجودها، حيث واجهت لجنة القانون الدولي عراقيل سياسية ما بين أعوام 
إلى أن  حققت مشروع إنشاء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اتخذت  1996

مان بهدف وضع حد لضلحكومات قرارًا سياسيًا خشية من مصداقيتها أمام الرأي العام وتجاهله، ا
ستمرارهم العدم إفالت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، ألّن الحصانة كانت بمثابة مكافأة لهم 

لدولية افي انتهاكات حقوق االنسان التي هزت ضمير االنسانية، خالفًا لمعيار نصوص االتفاقيات 
 التي هي جزء من القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي تحظر تلك االنتهاكات الجسيمة.

وإّن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أمر ينسجم مع حقوق المتهم في إجراء محاكمة محايدة يتمتع 
مسؤولية الفردية في أ الفيها بالضمانات القانونية الثابتة وفقًا للمبادئ القانونية العامة، وتفعيل لمبد

القانون الدولي الذي سيقلل من حاالت اللجوء لفرض الجزاءات الجماعية الدولية ذات اآلثار والنتائج 
 .1القاسية على الشعب

، 2فمسؤولية الفرد عن انتهاكات حقوق االنسان تشمل كل الفئات مهما اختلفت مراكزهم القانونية
وما يميز طبيعة المسؤولية الجزائية النتهاكات قواعد القانون الدولي االنساني هو إنشاء المحاكم 

التي دخلت حيز   1998الجنائية الخاصة وصوال إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 
امة الجرم جسع ، لإلقتصاص من الجناة بتوقيع العقوبة الجنائية المتناسبة م1/7/2002النفاذ في 

 الذي اقترفوه، ومقابل ذلك، اقتضاء حقوق المجنى عليهم وجبر األضرار التي لحقت بهم. 
وينعقد االختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية طبقًا لنص المادة الخامسة من نظام روما 

إّن لعدوان، و األساسي في جرائم اإلبادة الجماعية، جرائم ضد االنسانية، جرائم الحرب، وجريمة ا
اختصاصها بشأن الجرائم هو اختصاص مكمل للقضاء الوطني، حيث ربط نظام روما للمحكمة 
الجنائية الدولية إعمال مبدأ التكامل بأولوية االختصاص للقضاء الوطني بشأن الجرائم األكثر 

 خطورة.
 عمل على مواءمةالوعليه، ما دام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تكميلي مما يدفع الدولة 

لمالحقة  دوليةال تشريعاتها الداخلية بما يتالءم ويتوافق مع مقتضيات نظام روما للمحكمة الجنائية
                                                           

ائية كيف نجحنا في إنشاء المحكمة الجن –د. إبراهيم دراجي، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية  -1
المؤتمر العلمي لجامعة بيروت العربية، القانون الدولي  االنساني، آفاق وتحديات،  بيروت، منشورات  -الدولية

 وما بعدها. 167، ص 3، ج2005، 1الحلبي الحقوقية، ط 
قصد بالفئات، سواء كان رئيسًا أو مرؤوسًا، فقد يكون مسؤواًل كبيرًا في الدولة أو عون تنفيذ. لالستزادة انظر:  -2 

، ص 2011، 1أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي االنساني، الجزائر، دار األكاديمية للنشر، ط د. 
 وما بعدها. 101
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مرتكبي الجرائم الدولية سواء كانت مرتكبة من قبل مواطنيها أو على أراضيها وفي حال عدم قدرتها 
لطة ة الدولية. ناهيكم عن سأو عدم رغبتها في إجراء تحقيق ينتقل االختصاص للمحكمة الجنائي

من نظام روما في إرجاء التحقيق والمقاضاة في حال استخدام  16مجلس األمن وفق نص المادة 
 ضغوط سياسية.
  أهداف البحث:

الدفاع عن حقوق الضحايا ووضع حد لسياسة إفالت مرتكبي أشد الجرائم خطورة على سلم  -1
 اإلنسانية وأمنها من العقاب لتحقيق العدالة.

فرض احترام حقوق االنسان التي أصبحت عالمية لمالحقة مرتكبي الجرائم األشد خطورة على  -2
 المجتمع الدولي من خالل قضاء دولي مستقل.

التأكيد على ضرورة قيام الدول األطراف في ميثاق روما باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل  -3
لية، يثاق روما للمحكمة الجنائية الدو إدخال تعديالت على تشريعاتها الوطنية لكي تتواءم مع م

 لكفالة كل صور التعاون بينها.
التعاون القضائي من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات والمتابعات التي  -4

 تباشرها من حيث التسليم و/أو المحاكمة.
 أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث لتسليط الضوء على انتهاكات اسرائيل  بحق المواطنين الفلسطينيين دون   -1
 مساءلة مرتكبيها وإفالتهم من العقاب.

العمل في المحافل الدولية على فضح ممارسات االحتالل االسرائيلي بحق الفلسطينيين من  -2
 خالل استخدام اآلليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية.

 إشكالية البحث:
 اآلتي: تتمحور إشكالية البحث بالسؤال 

 المستخدمة إلعاقة التحقيق أمام العدالة الجنائية الدولية؟ اإلسرائيليما هي أدوات االحتالل 
 ويتفرع عنها األسئلة اآلتية التي سيجيب عليها البحث:

دولية كمة الجنائية الهل نحن أمام إزدواجية المعايير في الحالة الفلسطينية أمام قضاء المح -1
 لمواجهة معوقات التحقيق اإلسرائيلي؟

هل سيقوم مجلس األمن بإرجاء التحقيق ألجل غير مسمى النعاش عملية السالم ما بين  -2
 فلسطين وإسرائيل؟

لماذا العدالة الجنائية ترضخ للتسييس وفق مصالح الدول العظمى تحت غطاء حماية  -3
 حقوق االنسان؟
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قانوني فلسطيني مكثف لمالحقات قضائية دولية ضمن االختصاص هل نحن أمام اشتباك  -4
 العالمي ضد جريمة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة؟

هل ينتهج مجلس األمن سياسة اسقاط بعض القضايا المرفوعة مقابل االنسحاب من مناطق  -5
 معينة و/أو عدم الضم؟

 منهج البحث:
يلي، لتحليل نصوص نظام روما األساسي للوقوف على دور اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحل

منظمات المجتمع الدولي في تكييف جرائم اسرائيل وفق االختصاص النوعي للمحكمة الجنائية 
 الدولية. 

 ارتأت الباحثة تقسيمه إلى مبحثين:  تقسيم البحث:
 المبحث األول: حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 المبحث الثاني: أثر المعوقات الداخلية والخارجية في عرقلة العدالة الجنائية الدولية.
وابرزت الباحثة في الخاتمة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات هامة تساهم في العمل على 

 ترسيخ أسس لعدالة جنائية دولية مستقلة.
 

 أمام المحكمة الجنائية الدولية 1المبحث األول: حالة دولة فلسطين
ُتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ثمرة جهود المجتمع الدولي إلماطة اللثام عن أهوال تلك الحروب 
 التي ارتكبت فيها جرائم دولية، حيث أفضْت لنتاِئَج وخيمة ال يتصورها العقل البشري على االنسانية.

 بتطبيق العدالة الجنائية، إذ تم إنشاء خمس لجان تحقيق وبعد الحرب العالمية الثانية أدت المطالبة
ثغرات العدالة الخاصة  تفادي، وصوال إلى 2دولية، ومباشرة العدالة الجنائية الدولية بمحاكم خاصة

                                                           

تستخدم " حالة" لإلشارة لنشاطات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم الدولية، تحديدًا، جرائم الحرب  -1 
 طين،  والحالة كمصطلح، تستخدمه المحكمة للتصنيف الجغرافيوالجرائم ضد االنسانية التي ترتكب في فلس

للدراسات األولية والتحقيقات الجنائية والمحاكمات. انظر: الوالية االقليمية للمحكمة الجنائية في فلسطين، 
 مؤسسة الحق، عن الصفحة االلكترونية:                      

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html 
التي  1993من المحاكم الجنائية الخاصة التي تنظر باالنتهاكات التي وقعت من األفراد تلك التي انشئت عام  -2 

وتلك للنظر في الجرائم التي وقعت في رواندا،  1994وقعت في يوغسالفيا السابقة، وتلك التي انشئت عام 
 للنظر في الجرائم التي وقعت في سيراليون. 2000التي انشئت عام 

انظر: د. محمد حسن القاسمي، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن، عشر سنوات من التعايش أم من 
ن،  و التصادم، اإلمارات، جامعة اإلمارات العربية، كلية القانون، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والخمس

 عن الصفحة االلكترونية: 5، ص 2014يناير، 
https://platform.almanhal.com/Reader/2/58890 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html
https://platform.almanhal.com/Reader/2/58890
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، لوضع حٍد إلفالت 1بقضاء جنائي دولي على أن يطبق دائماً من خالل محكمة جنائية دولية دائمة
العقاب، ولضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال باتخاذ تدابير على  مرتكبي الجرائم الخطيرة من

 .2الصعيد الوطني، وكذلك تعزيز التعاون الدولي
وتم تقسيم المبحث إلى مطلبين، المطلب األول: هيكلة المحكمة الجنائية الدولية، والمطلب الثاني: 

 انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
 المطلب األول

 المحكمة الجنائية الدوليةهيكلة 
ا لقانون المعاهدات نييعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية استناداً إلى اتفاقيتي في

 .19863و1969لعامي 
 128ويتألف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثالثة عشر بابًا، موزعة على 

 . 4الباب الرابع: بتكوين المحكمة وإدارتهامادة، وقد تم تحديد 
وتتشكل المحكمة الجنائية الدولية من هيئة الرئاسة؛ شعبة االستئناف، وشعبة ابتدائية وتمهيدية؛ 

. أما القانون الواجب التطبيق في المحكمة، النظام األساسي 5مكتب المدعي العام؛ وقلم المحكمة
 لواجبةااعد االثبات الخاصة بالمحكمة أوال. والثاني: المعاهدات وأركان الجرائم والقواعد اإلجرائية، قو 

التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات 
المسلحة. وإال فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للدول التي 

ع هذا النظام من عادتها أن تمارس واليتها على الجريمة، شريطة أال تتعارض هذه المبادئ م
 . 6األساسي وال مع القانون الدولي وال مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً 

                                                           

مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام  –د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية  -1 
 وما بعدها.  10، ص 2004، 1سي، القاهرة، دار الشروق، طاألسا

 ، عن الصفحة االلكترونية:                1998ديباجة ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -2 
.http://www.roayapedia.org/wiki/index     

 
االتفاق معاهدة دولية أيأ كانت تسميته، حيث إّن التسمية ال تؤدي دورًا مهما في هذا المجال، فقد يسمى يعتبر  -3 

اتفاقًا أو معاهدة أو بروتوكول أو إعالنًا أو ميثاقًا أو عهدًا...الخ. مشار  إليه في د. طالل ياسين العيسى، ود. 
 .58، ص 2009نية، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر، علي الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانو 

 128إلى  119والمواد المشار إليها أعاله من  1998انظر: النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -4 
 . 

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 43المادة  -5 
 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من النظام 21الفقرة األولى من المادة  -6 

http://www.roayapedia.org/wiki/index
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من نظام روما  ال يجوز إبداء أية   120ومن منطلق الحفاظ على وحدة المعاهدة نصت المادة 
م من النظام وضعت استثناًء بالرغم من أحكا 124. وفي المادة 1تحفظات  على النظام األساسي"

، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفًا في هذا النظام األساسي أن تعلن عدم 12من المادة  1الفقرة 
قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام األساسي عليها، وذلك فيما 

دولة قد لدى حصول إدعاء بأّن مواطنين من تلك ال 8يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 
ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أّن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها. ويمكن في أي وقت سحب 
االعالن الصادر بموجب هذه المادة، ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر االستعراضي 

 .123من المادة  1للفقرة  الذي يعقد وفقاً 
ق في اقتراح التعديل بعد مضي سبع سنوات من تاريخ وألي دولة طرف في النظام األساسي الح

دخوله حيز النفاذ، بحيث يقدم نص التعديل المقترح إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم بدوره 
 .2على الفور بتعميمه على جميع األطراف

المشاكل،  عضوبعد إبرام المعاهدة تشرع في إحداث آثارها القانونية، إال أنه يحدث عند التطبيق ب
بحيث يكتنف الغموض بعض أحكامها، األمر الذي من شأنه أن يؤدي لعرقلة تطبيقها بشكل غير 

، والنص الواضح ال يحتاج إلى تفسير ويجب أن تفسر المعاهدة وفقاً العتبارات حسن النية، 3مقبول
 .4ألّن المبدأ األساسي في  تفسير المعاهدة الوقوف على نص المعاهدة

من النظام األساسي التي تقضي بأنه، يحال إلى جمعية الدول  119/2ويرد النص في المادة 
األطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام 

ية أي جمع –ال يسوى إال عن طريق المفاوضات خالل ثالثة أشهر من بدايته ويجوز للجمعية 
                                                           

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولالستزادة حول التحفظات في المعاهدات الدولية،   120المادة  -1 
انظر: البند د. من الفقرة األولى من المادة الثانية تعريف التحفظ وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

د. أحمد الرفاعي، ود. نجاح دقماق، المدخل لدراسة القانون الدولي العام، القدس، دار الفكر  ، وانظر:1969
وما بعدها، وانظر أيضا:  د. مخلد الطراونة، القانون الدولي العام، بدون دار  209،ص 2018، 1العربي، ط

ة والمصادر، األردن، المقدم –وما بعدها. ود. محمد علوان، القانون الدولي العام  150، ص 2015نشر، 
 وما بعدها.  234، ص 1، ج2007، 3ط

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 121/1المادة  -2 
، 1د. أحمد الرفاعي، د. نجاح دقماق، المدخل لدراسة القانون الدولي العام، القدس، دار الفكر العربي، ط -3 

 .223، ص 2018
ة على األخذ بالتفسير النصي، مفضلة له على سواه. ففي قضية النزاع الحدودي استقرت محكمة العدل الدولي -4 

بين ليبيا وتشاد أكدت المحكمة على أّن " التفسير يجب أن يستند قبل أي شيء آخر على نص المعاهدة، 
. دوكإجراء إضافي يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير أخرى مثل األعمال التحضيرية للمعاهدة". مشار إليه في 

 .348، ص 1محمد علوان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، هامش 
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أن تسعى هي بذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية مسائل  –ألطراف الدول ا
أخرى لتسوية النزاع بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للنظام األساسي لتلك 

 .1المحكمة". ويتضح العالقة بين المحكمتين في تسوية النزاع
وما للمحكمة الجنائية الدولية هو إجراءات إبرام المعاهدات ما ينطبق على نظام ر ّن ويمكن القول: إ

، من حيث أهلية عقد المعاهدات، والمراحل 1969الدولية وفقاً التفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
التي تمر فيها، كالمفاوضة واالعتماد والتعبير عن الرضا بالمعاهدة ودخولها بالنفاذ، أي نحن هنا 

اليين، التوقيع على المعاهدة واالرتضاء النهائي عن طريق التصديق وفق السلطة أمام تصرفين متت
المختصة بالدولة، إما تنفيذية أو تشريعية أو السلطتين معا، تحتاج إلذن برلماني وطني حتى يتم 
دمجها بالقانون الوطني، واالنضمام إلعطاء المعاهدة أكثر فعالية، " باعتباره اسلوب" تثبت الدولة 

من اتفاقية فيينا  11/ب والمادة 2/1وجبه على المستوى الدولي رضاها االلتزام بالمعاهدة" )مبم
للمعاهدات( باإلضافة إلى تسوية المنازعات بشأن تطبيقه أو تفسيره، وفقا للقاعدة العامة أو األصلية 

 .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  31في التفسير م 
 الجنائية الدولية للمحكمةالمطلب الثاني: انضمام فلسطين 

، 2بعد االعتراف بها دولة  غير عضو مراقب في األمم المتحدة -تغير المركز القانوني لفلسطين 
 2012تشرين الثاني/ 29الصادر في  19/67بناًء على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

االحتالل.  وسبق أن تقدمت فلسطين بطلب لمجلس األمن في ، من كيان لدولة، أي دولة تحت 3
، للحصول على العضوية الكاملة، ولكن تباين اآلراء في مجلس األمن حول قبول 23/9/2011

                                                           
مشار إليه في د. عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي)دراسة تحليلية تأصيلية(، القاهرة،  -1

 .24، ص 2001، 1دار النهضة العربية، ط
الجمعية العامة لألمم  دعت 1974سعة والعشرين عام أنه في جدول أعمال الدورة التاإلى تجدر اإلشارة  -2 

المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشعب الفلسطيني إلى االشتراك بمداولتها بشأن قضية فلسطين في 
(، كما ودعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية إلى االشتراك 29 -)د3210جلساتها العامة، القرار 

دوراتها وفي اعمالها وفي جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعايتها، واعتبرت أّن لمنظمة  بصفة مراقب في
-)د 3237التحرير حقًا مماثاًل فيما يتعلق بكافة المؤتمرات الدولية التي تعقدها هيئات األمم األخرى، القرار 

29.) 
مركز  –، قرار اتخذته الجمعية العامة 37األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، البند   -3 

 ، عن الصفحة االلكترونية:             A/RES/67/19فلسطين في األمم المتحدة، رقم الوثيقة، 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A
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األعضاء الجدد لم يطرح الطلب للتصويت، وانقسموا داخل المجلس لثالث مجموعات، منهم من 
 .1الثالث سيمتنع عن التصويت يؤيد المسعى الفلسطيني، والثاني، يرفض والرأي

فإسرائيل هي دولة احتالل، وال تزال مستمرة بأعمال غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة  
والجوالن السوري المحتل، أبرزها توسيع المستوطنات اإلسرائيلية وارتكاب مستوطنيها العنف ضد 

سرًا، ألراضي، وترحيل الفلسطينيين قالفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرة ا
قلين األسرى والمعتواستخدام القوة المفرطة بحق السكان الفلسطينيين، واستمرار اساءة معاملة 

الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص األطفال منهم، وحصار غزة، واستغالل الموارد الطبيعية في 
المقرر الخاص مايكل لينك سياسة  . وانتقد تقرير2األراضي المحتلة والجوالن السوري المحتل

منزل لعائالت فلسطينية على  2000إسرائيل المستمرة في هدم المنازل، حيث دمرت أكثر من 
أفعال ارتكبها أحد أفرادها، مشددًا على أّن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه في القانون 

، وإّن هذه المادة ال 1949م من اتفاقية جنيف الرابعة لعا 33الدولي اإلنساني من خالل المادة 
  3تسمح بأي استثناءات.

وترفض إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة قانونًا على األراضي المحتلة، رغم قرارات الشرعية 
الدولية المتكررة، من قبل مجلس األمن والجمعية العامة، التي تطالبها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 

ين تحت االحتالل على األراضي المحتلة، حيث تتنكر إسرائيل الخاصة بالمدني 1949لعام 
من اتفاقية الهاي لعام  42لصالحية تطبيق هذه االتفاقية على األراضي المحتلة، علمًا أّن المادة 

حددت بداية االحتالل إذ أشارت إلى " تعتبر األرض محتلة متى وضعت فعليًا تحت سلطة  1907

                                                           

لجنة بمجلس األمن تعجز عن االجماع بشأن طلب عضوية فلسطين باألمم المتحدة. عن الصفحة  -1 
 االلكترونية:

-nce24.com/ar/20111108https://www.fra 
تقرير اللجنة الخاصةةةةةةةةةة المعنية بالتحقيق في الممارسةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةرائيلية التي تمس حقوق االنسةةةةةةةةةان للشةةةةةةةةةعب  -2 

الةةةةفةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةيةةةةنةةةةي وغةةةةيةةةةره مةةةةن السةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةان الةةةةعةةةةرب فةةةةي األراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةمةةةةحةةةةتةةةةلةةةةةةةة.عةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةحةةةةةةةة 
 االلةةةةةةةكةةةةةةةتةةةةةةةرونةةةةةةةيةةةةةةةة:                                                        

https://www.un.int/uae/ar/statements_speeches/      
 
مايكل لينك، عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين غير قانوني وإهانة للعدالة، وينطوي على انتهاكات خطيرة  -3 

 ضد الفلسطينيين، عن الصفحة االلكترونية:                                                                           
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058461 

 

https://www.france24.com/ar/20111108-
https://www.un.int/uae/ar/statements_speeches/
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058461
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ل فقط إلى األراضي التي اقيمت عليها مثل هذه السلطة وباإلمكان الجيش المعادي، ويمتد االحتال
  1ممارستها".

كما أكدت محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض 
الفلسطينية المحتلة بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول األول التفاقيات جنيف على 

سطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإذ تشير إلى القواعد الملحقة باتفاقية الهاي األرض الفل
. وفي قرار آخر لمحكمة العدل الدولية أكدت في 19072بشأن قوانين واعراف الحرب البرية لعام 

ي ف رأيها االستشاري، المتعلق بمشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها، الصادر
( على أّن " عددًا كبيرًا جدًا من قواعد القانون الدولي االنساني 79) فقرة 1996يوليو لعام  8

الواجبة التطبيق أثناء النزاع المسلح تعد أساسية جدًا" إلى الحد الذي " يوجب على جميع الدول 
صدق أم لم ت احترام هذه القواعد األساسية، سواء أكانت قد صدقت على االتفاقيات المنضمة لها

 .3عليها"
أوردت مجموعة من األفعال بأنها انتهاكات  1949وتجدر اإلشارة إلى أّن اتفاقيات جنيف لعام 

جسيمة لقواعدها، وتنص على أّن الدول األطراف ملزمة بتعقب األشخاص الذين يزعم ارتكابهم هذه 
يمهم لتس -إذا فضلت ذلك –االنتهاكات، أو أصدروا أوامر بارتكابها، وإحضارهم أمام محاكمها، أو 

، وكذلك نظام روما 4للمحاكمة لدولة أخرى بشرط أن تكون الدولة قد قدمت دعوى ظاهرة ضدهم" 
 5األساسي للمحكمة يفترض المسؤولية الجنائية الفردية.

وردًا على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانها المستمر، وما اقترفته إسرائيل 
على قطاع غزة 6ضد االنسانية في " عملية الرصاص المصبوب"  من جرائم حرب ترتقي لجرائم

                                                           

 .87-86، ص 2011إبراهيم شعبان، القدس في قرارات األمم المتحدة، القدس، جمعية الدراسات العربية،  -1 
ية في القدس القانوناألمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، األعمال اإلسرائيلية غير  - 2

 .7، ص A/ES10/273الشرقية المحتلة وبقية األرض الفلسطينية، فتوى محكمة العدل الدولية، رقم الوثيقة، 
مشار إليه في د. سعيد سالم جويلي، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي االنساني،  -3 

 .267، ص 3، ج2005نساني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، مؤتمرات علمية، القانون الدولي اال
من اتفاقية  129من اتفاقية جنيف الثانية، المادة  50من اتفاقية جنيف األولى، المادة  49انظر: المادة  -4 

 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  146جنيف الثالثة، والمادة 
 كمة الجنائية الدولية.من النظام األساسي  للمح 25المادة  -5 
اطلقت اسرائيل عليها اسم " عوفيرت يتسوكا" أي الرصاص المسبوك، وهي شبيهة بعملية السور الواقي في  -6 

، وكانت إسرائيل في كل عملية تشنها على األراضي المحتلة تطلق عليها عدة 2000الضفة الغربية، عام 
إلى  7/3اء، منها ، عملية البرونز أو خطة " المائة يوم" من تسميات بدأت فترة تولي ارئيل شارون رئاسة الوزر 

وحدة، على أن تعامل كل واحدة  64، التي هدفت إلى  تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 14/6/2001
منها بصورة منفصلة عن األخرى، وعملية الرد المتدحرج، والرحلة الملونة، ومسألة وقت وغيرها من المسميات، 
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، 1 2009كانون الثاني/ يناير  18و  2008كانون أول/ ديسمبر  27في الفترة الممتدة ما بين 
د. علي خشان، وزير العدل األسبق في  - 2009كانون الثاني/ يناير/  12في يوم  -وقع 

( من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يقر 12/3دة )الحكومة الفلسطينية، إعالنًا بموجب  الما
بوالية تلك المحكمة بهدف تحديد ومالحقة ومحاكمة المسؤولين عن األفعال التي ارتكبت في إقليم 

والمشتركين معهم في ارتكابها"، حيث تجيز المادة المشار  2002تموز /يوليو  1فلسطين منذ يوم 
 . 2نظام أن تقبل ممارسة المحكمة الختصاصهاإليها أعاله لدولة غير طرف بال

يناير/كانون أول عام  1ويأتي إنضمام فلسطين للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 
أي بعد االعتراف بها دولة غير عضو  1/4/2015أشهر في  3ودخلت حيز النفاذ بعد  2015

الثاني أعلنت فلسطين بإيداع إعالنها الثاني كانون  1. وبتاريخ 29/11/20123باألمم المتحدة في 
، معلنة قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على 4( وفق ميثاق روما3)12بموجب المادة 

 .  20145حزيران  13الجرائم الدولية المرتكبة على اإلقليم الفلسطيني منذ 
يناير/كانون الثاني عام  16ي وجاء قرار مكتب اإلدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، ف

حيث أعلنت المدعية العامة بفتح دراسة أولية كخطوة لعدم إفالت المجرمين من العقاب،  2015
للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في الدراسة األولية في " الوضع في فلسطين" للتأكد إذا كانت 

                                                           

، انظر: د. نجاح دقماق، التحول في مفهومي المقاومة واإلرهاب في األراضي  الفلسطينية المحتلة، لالستزادة
 .193-192ص  2012القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، 

لنزاع اأنشأ رئيس مجلس حقوق االنسان بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن  2009نيسان /ابريل  3في  -1 
في غزة، مسندًا إليها والية "قوامها التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق االنسان" 
برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. لالستزادة، انظر: د. نجاح دقماق، التحول في مفهومي المقاومة واإلرهاب 

 وما بعدها. 196في األراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص 
مشار إليه في مؤسسة الحق، بشأن إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية  -2 

 .4، ص 2010( من نظام روما األساسي، ورقة موقف، 12/3الدولية وفق المادة )
 ، عن الصفحة االلكترونية:  1/4/2015فلسطين تنظم رسميًا للمحكمة الجنائية الدولية، تاريخ النشر،  -3 

https://arabic.rt.com/news/778786 
 

من نظام روما األساسي  21يجيز االعالن لدولة غير طرف في نظام روما بموجب الفقرة الثالثة من المادة  -4 
 للمحكمة الجنائية أن تقبل اختصاصها فيما يتعلق بحالة بعينها.

، عن 2020/مايو/19الوالية اإلقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، أسئلة واجوبة، مؤسسة الحق،  -5 
 الصفحة االلكترونية:

https://www.alhaq.org/ar/publications/16793.html 
 

https://arabic.rt.com/news/778786
https://www.alhaq.org/ar/publications/16793.html
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. بعكس المدعي العام 1جنائية الدوليةمعايير نظام روما قد تم استيفاؤها لفتح تحقيق بالمحكمة ال
 لسطينلعدم يقينه فيما إذا كانت ف األسبق لويس اوكامبو الذي لم ينتقل لمرحلة التحقيقات نظراً 

. وعند لقائه وزير العدل األسبق د. علي خشان، قال: "إّن 2تعتبر دولة بموجب القانون الدولي 
 .3هناك عناصر قانونية معقدة يتعين تقييمها"

وعقب اإلعالن الثاني، أطلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة إعالمية ضد المحكمة 
الجنائية الدولية لنزع الشرعية عنها وعن المدعية العامة، وإّن قرار المحكمة ينحاز سياسيًا ضد 

كومته مع اون ح. كما قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان: إنه يوصي بعدم تع4إسرائيل
 . 5المحكمة
، قامت دولة فلسطين بإحالة جرائم االحتالل اإلسرائيلي للمحكمة الجنائية  22/5/2018وبتاريخ 

من نظام روما األساسي، باعتبارها دولة طرف بالنظام األساسي للمحكمة  14الدولية وفق المادة 
 الجنائية الدولية.

ية في المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، أمرت بموجبه أصدرت الدائرة التمهيد 13/7/2017وبتاريخ 
قلم المحكمة إنشاء نظام خاص بالمعلومات وفعاليات التوعية على وجه السرعة لصالح الضحايا 

                                                           

منظمة العفو الدولية، تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة،  -1 
 الصفحة االلكترونية:

-into-investigation-icc-opt-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/12/israel
justice-towards-step-historic-a-crimes-war/ 

 2- available at.:OTP, Situation in Palestine (3 April 2012),  See 
-AFA9-4FAF-FEB9-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-https://www.icc

.pdf836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG 
مشار إليه في مؤسسة الحق، بشأن إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية  -3 

 . 4، ص 2010من النظام روما األساسي،  رام هللا/ فلسطين  12/3الدولية وفق المادة 
 االلكترونية:نتنياهو يطلق حملة إعالمية ضد المحكمة الجنائية الدولية، عن الصفحة  -4 

https://www.aljazeera.net/news/international/2015/1/19 
، عن 2015يناير/  30فلسطين، مدعية المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا أوليًا، هيومن رايتس ووتش،  -5 

 االلكترونية:الصفحة 
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/30/266577 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/12/israel-opt-icc-investigation-into-war-crimes-a-historic-step-towards-justice/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/12/israel-opt-icc-investigation-into-war-crimes-a-historic-step-towards-justice/
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf
https://www.aljazeera.net/news/international/2015/1/19
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/30/266577
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والتجمعات السكانية المتضررة في سياق الحالة في فلسطين"، كما أمرت أيضًا " بإنشاء صفحة 
 . 1المحكمة، مخصصة للضحايا في فلسطين"معلومات على الموقع االلكتروني الخاص ب

، وبعد إجراء التدقيق التمهيدي اإللزامي، أعلنت المدعية 2019كانون األول/ ديسمبر/ 20وفي 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية" فاتو بنسودا" أنه تم استيفاء جميع المعايير القانونية ... لفتح 

من الدائرة التمهيدية األولى " للمحكمة الجنائية التحقيق" ، ومع ذلك قررت الحصول على قرار 
الدولية" بشأن نطاق الوالية اإلقليمية للمحكمة في وضع فلسطين، والتأكيد على أّن األراضي التي 

" "أ" تشمل الضفة الغربية، بما فيها 2"12يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها بموجب المادة 
 .2القدس الشرقية، وقطاع غزة

فضت المحكمة الدولية في الهاي طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتوا بنسودا" وقد ر 
إصدار حكم بشأن الوالية اإلقليمية لإلراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في 

رار الدائرة ق الجرائم اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ 
التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة، المتعلق في 
االختصاص اإلقليمي في الحالة بفلسطين، جاء العتبار فني، بدعوى أّن الطلب الذي قدمته 

 .3صفحات(  110المدعية العامة تجاوز عدد الصفحات المسموح بها )
وعلق الدكتور إبراهيم شعبان، المحاضر في جامعة القدس، حيث قال: " يبدو أّن الدائرة التمهيدية 
أرادت أن تنقذ نفسها من ورطة عبر رمي الكرة في الملعب الفلسطيني، من خالل هذا الطلب، الذي 

حسم في لليس من اختصاص الدائرة التمهيدية أو صالحياتها، ذلك، أّن هذه الدائرة عليها واجب ا
موضوع الضفة الغربية والقدس كاراض محتلة لحسم  اختصاصها كمحكمة جنائية دولية، فهي 
هيئة قضائية وليست جسمًا إداريًا". وبإمكان المدعية أن تحسم هذه المسألة دون اللجوء للدائرة 

                                                           

مؤسسة الحق، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية  -1 
، عن الصفحة 2018/يوليو/14فلسطين،  تأمر بالتواصل مع الضحايا في

  https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2244.htmlااللكترونية:                                  
 

كانون أول/ديسمبر  20ضع في فلسطين، الكسندر لونجاروف، الوالية القضائية " المحكمة الجنائية الدولية" الو  -2 
 ، عن الصفحة االلكترونية:2019
-almhkmt-alqdayyt-analysis/alwlayt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

flstyn-fy-alwd-w-aldwlyt-aljnayyt 
، 2020يناير/ 22المحكمة الجنائية ترفض الحكم بشأن الوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية لخطأ إجرائي،  -3 

 عن الصفحة االلكترونية:
2770/https://refugeesps.net/post/1 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2244.html
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://refugeesps.net/post/12770/
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 وقبلت اختصاصها 2015التمهيدية لتعزيز رأيها، ففلسطين هي طرف في نظام روما منذ  عام 
 .1" 2009منذ عام 

من النظام األساسي للمحكمة " يشرع  53وتجدر اإلشارة إلى أّن الدراسة األولية تجرى وفق المادة 
المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول 

عية العامة من خالل تلك لمباشرة إجراء ذلك بموجب هذا النظام األساسي". ويقوم مكتب المد
الدراسة بتقييم أولي للمعلومات التي تلقاها، ويصنفها للتحقق من كونها تقع في نطاق اختصاص 
المحكمة أم ال، ودراسة القضايا المتعلقة باالختصاص من عدمه بالجرائم المزعومة، ومسألة 

 :3ربع مراحل. كما أوضحت المدعية العامة بأّن الدراسة األولية تمر بأ2المقبولية
 األولى: تقييم أولي للتأكد من أّن الجرائم تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة.

الثانية: االختصاصات، الزمني، الموضوعي، االقليمي، والشخصي، والتحقق من انطباق ذلك 
لالستمرار بالدراسة. في الحالة الفلسطينية، تم استيفاء ذلك، رغم طلبها الحصول على تأكيد من 

رة التمهيدية فيما يتعلق بنطاق االختصاص االقليمي وإن كانت الجرائم موضع البحث قد حدثت الدائ
على أرض اقليم دولة طرف في نظام روما األساسي أو على متن سفينة أو طائرة تابعة لدولة 

 طرف.
عنية مالثالثة: مبدأ التكامل، حيث إّن المحكمة الجنائية دورها تكميلي، يتطلب أن تكون الدولة ال

 غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على المساءلة.
الرابعة: مصلحة العدالة، ال تعريف محدد لها، إال أنه من غير المطلوب من المدعية العامة أن 

ذه العدالة، ولذا يتوجب التحديد فإّن ذلك، لن يقوض هلمصلحة  تثبت المضي في االجراءات يعتبر
 ة.المصلح

وبعد ذلك ينتقل مكتب المدعية العامة لمرحلة التحقيقات، باستثناء حاالت تتصرف فيها من تلقاء 
نفسها وتحتاج لتفويض من الدائرة التمهيدية مشفوعًا باإلدلة التي بحوزتها. كما يجوز للضحايا 

                                                           

د. إبراهيمم شعبان، ماذا وراء طلب الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لبيان المركز القانوني التفاقيات  -1 
 ، عن  الصفحة االلكترونية:30/5/2020أوسلو، 

&id=38007http://amin.org/Print.php?t=opinion 
 

على  2014وسيم الشنطي، قراءة قانونية حول مجريات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم عدوان  -2 
    /https://www.alzaytouna.net/2019/07/27قطاع غزة، عن الصفحة االلكترونية:

 
 الوالية اإلقليمية للمحكمة الجنائية في فلسطين، عن الصفحة االلكترونية: مؤسسة الحق، -3 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html#_Toc40782461 

http://amin.org/Print.php?t=opinion&id=38007
https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html#_Toc40782461
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ان هناك أسباب ما إذا ك التقدم للدائرة وفقًا لقواعد اإلجراء والدليل، وللدائرة التمهيدية الحق في تحديد
معقولة للمضي في التحقيقات من عدمه، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن 

 . 1االختصاص أو قبول الدعوى 
 

 المبحث الثاني:  أثر المعوقات الداخلية والخارجية لعرقلة العدالة الجنائية الدولية
نرتأي من خالل هذا المبحث تسليط الضوء على المعوقات الداخلية والخارجية التي تعيق عمل 
العدالة الجنائية الدولية أمام حالة دولة فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد اإلحالة التي تقدمت 

األساسي  روما بها. إذ تم  تقسيم المبحث إلى مطلبين: المطلب األول: المعوقات الداخلية في نظام
 للمحكمة الجنائية الدولية، والثاني: المعوقات الخارجية إلعاقة التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية. 

 المطلب األول: المعوقات الداخلية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
لسلم واألمن فإّن مجلس األمن مكلف بمهمة الحفاظ على ا 1945وفقًا لميثاق األمم المتحدة لعام 

الدوليين، وعليه أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على األمن وفق الفصل السابع من الميثاق. 
وبالمقابل، جاءت المحكمة الجنائية الدولية لردع ومالحقة مرتكبي الجرائم األشد خطورة على السلم 

 واألمن الدوليين.
على مقاصد ومبادئ األمم المتحدة، وإنشاء  وأكدت ديباجة ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية

.  كما يتم تنظيم العالقة 2محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة ذات عالقة بمنظومة األمم المتحدة
بينهما بموجب اتفاق تعتمده جمعّية الدول األطراف في النظام األساسّي ويبرمه بعد ذلك رئيس 

بين األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في الدورة .  وتم تنظيم العالقة 3المحكمة نيابة عنها
  4الثامنة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة

 سلطة مجلس األمن في اإلحالة:
عندما يقرر مجلس األمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، أن يحيل -أ

من النظام، حالة ارتكبت فيها على ما  13إلى المدعي العام للمحكمة عماًل بالفقرة "ب" من المادة 

                                                           

، 1الشروق، ط اسة القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دارد. محمود شريف بسيوني، ود. خالد صيام، مدخل لدر  -1 
 .357، ص 2007

 .1998انظر: ديباجة ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -2 
 .1998من  ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  2المادة  -3 
ائية الدولية، األمم المتحدة، الجمعية العامة، اتفاق بشأن العالقة بين المحكمة األمم المتحدة والمحكمة الجن -4 

 ، عن الصفحة االلكترونية:8، المحكمة الجنائية الدولية، ص 154الدورة الثامنة والخمسون، البند 
-world.org/cgihttps://www.ref

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
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 ام علىمن النظام، يحيل األمين الع 5يبدو، جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في المادة 
الفور قرار مجلس األمن الخطي إلى المدعي العام مشفوعًا بالمستندات والمواد األخرى التي قد 
تكون وثيقة الصلة بقرار المجلس. وتتعهد المحكمة بإبقاء مجلس األمن على علم في هذا الصدد، 

تمد اختصاصه من . باإلضافة إلى أنه يس1وفقًا للنظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد االثبات
 .2004نصوص االتفاق المبرم ما بين األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عام 

فسلطة االحالة من قبل مجلس األمن وفق ميثاق روما يستند للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 
من ، حيث إّن لمجلس األمن سلطات واسعة في مجال حفظ السلم واأل 51إلى  39من المواد 

. وسلطات مجلس األمن متدرجة مروراً من الضغط 2الدوليين، وصاحب المسؤولية الرئيسية في ذلك
 . 3" من الميثاق42،43"، وانتهاًء باستخدام القوة المسلحة " المادتان 41الدبلوماسي واالفتصادي "م 

مجلس األمن يجعل تأسيس إمكانية تحريك الدعوى من قبل  4وإّن السلطات الواسعة لمجلس األمن
. وبالتالي، على األمم 5مشكوكًا في صحته، كأنه يؤدي إلى تعديل ضمني لميثاق األمم المتحدة

المتحدة أن تبحث عن نظام آخر غير الفيتو ألّن مجلس األمن عجز عن إعادة السلم واألمن 
ل الدوليين إلى نصابهما في حاالت عدة رغم قيام الحروب واالعتداءات مستمرة ووجود احتال

                                                           

من االتفاق ما بين األمم المتحدة  17فقرة "ب" من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  13المادة  -1 
 سابق،عن الصفحة االلكترونية:والمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة، مرجع 
-https://www.refworld.org/cgi

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442 
األمم المتحدة "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سريعًا فعااًل، من ميثاق  24أشارت المادة  -2 

يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدوليين، ويوافقون 
 على أّن المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

 .448، ص 2006د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعالقات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية،  -3 
أعضاء منتخبين، وخمس أعضاء دائمين " الصين والواليات المتحدة األمريكية،  10يتكون مجلس األمن من  -4 

 في مجلس األمن، إذا كانت المسألة المنظورةوفرنسا، والمملكة المتحدة، واالتحاد الروسي". ويختلف التصويت 
في المسائل اإلجرائية، تؤخذ القرارات بموافقة تسعة من  2/27" إجرائية" أم " موضوعية" حيث تفيد المادة 

أّن القرارات المتعلقة بالمسائل " الموضوعية" تؤخذ بموافقة تسعة من  3/27أعضاء مجلس األمن وتقرر المادة 
 ينها أصوات األعضاء الدائمين".أعضاء المجلس من ب

أ. ولد يوسف مولود، عن واقع تعطيل فعالية المحكمة الجنائية الدولية بضرورات حفظ السلم واألمن  -5 
، ص 6، مج2020، 2الدوليين، الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ع 

 عن الصفحة االلكترونية: 90
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133737 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
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، وتكرس سياسة المصالح فيه والكيل بمكيالين، ويملك سلطة تقديرية واسعة 1لألراضي بل وضم لها
في تكييف حالة ما أنها تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين، حيث لجأ للفصل السابع في حاالت 

عتبار أّن ا عدة تتعلق بنزاع داخلي، والمعيقات هنا أمام المجلس ليست قانونية إنما سياسية على 
عضوين من المجلس لم يصدقا على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبامكانهما استخدام 

. فهناك غموض يكتنف مجلس األمن من حيث مراقبة شرعية أعماله ومدى الوفاء 2الفيتو
ألمن ابمستلزمات مقاصد ومبادئ األمم المتحدة عن طريق التقيد بأحكام الميثاق، وإخضاع مجلس 

للرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية لتقييم تصرفاته إلضفاء مسحة ديمقراطية على منظمة األمم 
 . 3المتحدة

وننوه إلى أّن المعادلة في العالقة ما بين مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية في مسألة 
اللتزام ب السياسي، وعليه، ااالختصاص وقبول الدعوى تتمثل في أّن مجلس األمن له ممارسة الجان

بهذا االختصاص وفق ميثاق األمم المتحدة، أما في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية فدورها 
ويشير ميثاق األمم المتحدة إلى  .4قضائي وينبغي عليها االلتزام به وفقًا لنصوص النظام األساسي

، فإّن غياب  5من مصادر القانون الدولي""... احترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها 
الذي يجب أن يحكم تصرفات أشخاص القانون الدولي، ليس بحاجة لمبدأ آخر  -مبدأ حسن النية 
أدى لتغليب االعتبارات السياسية من خالل عالقة الدول دائمة العضوية مع   -يكمله ) الفيتو( 

يذ نظام روما بحسن نية، يعني استبعاد أي محاولة . وإّن تنف6أطراف النزاع على االعتبارات القانونية
للغش في القانون أو حيل أو خدع، ويتطلب اإلخالص للتعهدات التي أخذها األطراف على عاتقهم، 

                                                           

د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدولية، عمان، مكتبة دار  -1 
 .119، ص 1997، 1الثقافة للنشر والتوزيع، ط

جلس د ميهوب، العالقة بين مالواليات المتحدة والصين لم تصدقا على النظام األساسي للمحكمة، انظر: يزي  -2 
األمن والمحكمة الجنائية الدولية، مقتضيات العدالة واحتماالت التسييس، الجزائر، المركز القومي للبحوث 

 .93، ص 53،مج2010، 2االجتماعية والجنائية،ع
Voir: Severn Bernard Negueko.Accepter ou rejeter la CPI. Quel avenir pour la  3

justice  pénale  international en Afrique, L’Harmattan ,Paris,2018.p46.   
يزيد ميهوب، العالقة ما بين مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية، مقتضيات العدالة واحتماالت التسييس،   -4 

 . عن دار المنظومة94، ص 53،مج2010، 2الجزائر، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ع
  /file:///C:/Users/DELL/Documentsالصفحة االلكترونية:

 
، 2007، 3،ط1د. محمد علوان، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ج -5 

 .300ص 
 .119القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص د. عبد الكريم علوان، الوسيط في  -6 

file:///C:/Users/DELL/Documents/
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" مما يتعارض مع 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  18ويستفاد من نص المادة 
 . 1طل موضوع المعاهدة أو الغرض منها للخطر"مقتضيات التنفيذ بحسن نية القيام بأعمال تع

وتجدر اإلشارة إلى أّن مجلس األمن تصدى  لعدة حاالت، منها الحالة في جمهورية كونغو 
الديمقراطية، وأعرب في مرات عدة عن استيائه من انتهاكات حقوق االنسان والقانون الدولي 

ة قراطية لتحرير رواندا والقوات المسلحاالنساني وخاصة االنتهاكات التي ترتكبها القوات الديم
الرواندية السابقة / قوات انتراهاموي، والميليشيا المنشقة بقيادة لوران نيكوندا وغيرهما من الميليشيات 
والجماعات المسلحة، وعناصر من القوات المسلحة لجمهرية الكونغو الديمقراطية، والشرطة الوطنية 

خبارات األخرى، ويكرر دعواته إلى وضع حد لإلفالت من العقاب، الكونغولية، ودوائر األمن واالست
من خالل محاكمة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة  لحقوق  االنسان والقانون الدولي االنساني دون 

. كما أعرب مجلس األمن في قرار آخر عن بالغ  قلقة العميق  إزاء الحالة االنسانية 2تأخير
وخروقات انتهاكات حقوق االنسان المرتكبة بحق المدنيين، مشددًا  واستمرار ارتفاع معدالت العنف

. فما دامت هذه الحالة خطيرة وتشكل تهديدًا للسلم 3على اإلسراع بمحاكمة مرتكبي هذه االنتهاكات
واألمن الدوليين، لماذا لم يحيلها للمحكمة الجنائية الدولية وفق الفصل السابع من ميثاق األمم 

 المتحدة؟
فل القول: أّن المحكمة الجنائية تتأرجح ما بين االعتبارات السياسية والقانونية، وتغليبها ومن نا

األولى على الثانية عندما يتعلق األمر بأولويات حفظ السلم واألمن الدوليين، تلك المهمة التي 
الحالة بأنيطت برغبات ومصالح الدول دائمة العضوية فيه، نظراً للتناقض الذي أظهره مجلس األمن 

 السابقة.
وهكذا تعامل مجلس األمن مع القضية الفلسطينية بطريقة مخالفة ألوضاع مشابهة، تهدد السلم 
واألمن الدوليين، على سبيل المثال: اتخذ مجلس األمن قرارات خاصة بالتمييز العنصري في 

خذ توصيات و اتروديسيا وجنوب افريقيا وترجمها إلى جزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق، أ

                                                           

، وانظر أيضًا: د. محمد علوان، القانون الدولي 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  18المادة  -1 
 .301العام، مرجع سابق، ص 

 2007بر/ديسم 21، المعقودة في 5814، في جلسته  2007لعام  1794األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار  -2 
 عن الصفحة االلكترونية:

https://undocs.org/ar/S/RES/1794(2007) 
عن الصفحة    S/RES/1991رقم الوثيقة:  – 2011لعام  1991األمم المتحدة، قرار مجلس األمن رقم  -3 

 االلكترونية:
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1991(2011) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1794(2007)
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1991(2011)
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بموجب صالحيات الجمعية العامة حيث ترجمت إلى قرارات ذات صفة تنفيذية بحق المعتدين كما 
 . 1حصل في النزاع الكوري 

تشرين الثاني عام  30ويصنف نظام الفصل العنصري كجريمة بموجب القانون الدولي بتاريخ 
ري الدولية لقمع جريمة الفصل العنص ، حيث اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة االتفاقية1973

، وذلك نتيجة لسياسة 1976تموز في العام  18والمعاقبة عليها، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 
كما أّن ميثاق روما للمحكمة  الفصل العنصري التي تمارسه األقلية البيضاء في جنوب إفريقيا.

لفصل م ضد االنسانية، وبموجب اتفاقية االجنائية الدولية صنف جريمة الفصل العنصري من الجرائ
العنصري، فإنه يحظر وبشكل واضح سن تشريعات تهدف لحرمان مجموعة عرقية من الحق في 
المغادرة والعودة إلى بالدهم، وإسرائيل حرمت الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من العودة لوطنهم 

مع تعريف  العنصرية، ويبدو أنه يتناسب االثنية أي –األصلي، بحيث يستند للتصنيفات العرقية 
التمييز العنصري وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك إسرائيل لحق العودة جريمة 

 . 2مستمرة ال تسقط بالتقادم
وهنا نالحظ التباين في التعامل مع حاالت النزاع، حيث إّن مجلس األمن ال يساوي بين قراراته 

ولماذا لم يصدر مجلس األمن قرارًا في الحالة بين قرارات دولية أخرى. الخاصة بفلسطين و 
الفلسطينية؟ علما بأنه أصدر قرارات لها القوة االلزامية، كإنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 

 . 3في كل من رواندا ويوغسالفيا سابقاً 
وي  لمنع تفاقم حالة ما، أو تدابير تنطفميثاق األمم المتحدة خّول مجلس األمن باستخدام تدابير إما 

 .4على استعمال القوة المسلحة وأخرى لصون األمن والسلم الدوليين
من ميثاق األمم المتحدة استعمال شتى التدابير إلنفاذ قراراتها، بحيث ينشئ  41وأظهرت المادة 

دولية لمحاكمة  ، محاكمالمجلس بانتظام هيئات فرعية لدعم أو تنفيذ تلك التدابير، ومن هذه الهيئات
                                                           

، 2011مشار إليه في : إبراهيم شعبان، القدس في قرارات األمم المتحدة، القدس، جمعية الدراسات العربية،  -1 
  62ص 

 ل العنصري بموجب القاانون الدولي، عن الصفحة االلكترونية:غيل بولنج، إسرائيل وجريمة الفص -2 
-ar/item/1723-ar/haqelawda-ar/periodicals-https://www.badil.org/ar/publications

p5.html 
  1993/ ايار/ مايو 23المؤرخ في  1993لعام  827في يوغسالفيا بموجب القرار -إنشاء محكمة جنائية تم   -3 
لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي االنساني. وفي رواندا أنشأ مجلس األمن بموجب  -

.  انظر: المحاكم الدولية 1994نوفمبر تشرين الثاني /  8( محكمة جنائية دولية خاصة في 1994) 955القرار 
 األمم المتحدة عن الصفحة االلكترونية: –

tribunals-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/international 
 .1945من ميثاق األمم المتحدة لعام  42، و41، 40المواد  -4 

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1723-p5.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1723-p5.html
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/international-tribunals
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مسؤولين عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي االنساني، على غرار ما جرى في محكمتي 
 . 1994و1993يوغسالفيا السابقة ورواندا المنشأتين في عام 

كما أّن نطاق مجلس األمن من حيث المكان، يتمتع بسلطة اإلحالة أيًا كان مكان ارتكاب الجريمة 
لجناة فيها أي سواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف في النظام األساسي أو  جنسية ا

للمحكمة أو ليست طرفًا، ففي هذه الحالة يمتد االختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية إلى 
أقاليم الدول غير األطراف في النظام األساسي بغض النظر عن قبول تلك الدولة الختصاص 

إلى المدعي العام للمحكمة دارفور  وتأكد ذلك، عندما قام مجلس األمن بإحالة قضيةالمحكمة. 
الجنائية الدولية على الرغم من أّن السودان ليس طرفًا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

 .1الدولية
الجنائية من ميثاق روما للمحكمة  16مجلس األمن وارجاء التحقيق أو المقاضاة، عمال بالمادة -ب

الدولية، يصدر مجلس األمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، عدم البدء أو المضي في أي 
تحقيق أو محاكمة، يحيل األمين العام هذا الطلب على الفور إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام. 

 سوتخطر المحكمة مجلس األمن، عن طريق األمين العام، بتلقيها ذلك الطلب، كما تخطر مجل
األمن، حسب االقتضاء وعن طريق األمين العام، بما تكون قد اتخذته من إجراءات في هذا 

 . 2الصدد
وقد شكلت سلطة مجلس األمن في تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية خالفات حادة وجدالً واسعًا 

بإمكانية إلرادة الدول في مناقشات مؤتمر روما، وأدعت الدول دائمة العضوية في مجلس األمن 
أن تقوم المحكمة بإعاقة جهود المجلس في الحفاظ على السلم الدولي، وترى دول أخرى أّن إخضاع 
هيئة قضائية لجهاز سياسي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على استقالليتها وعدم مساواة الدول 

 . 3أمام القانون 
                                                           

د. نجيب بن عمر عوينات، مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية، تكامل أم تعارض في تكريس تطبيق  -1 
أعمال المؤتمر الدولي الرابع،  –القانون الدولي االنساني، الجزائر، مركز جيل البحث العلمي، عن دار المنظومة 

 .2014ربية على القانون الدولي االنساني، الت
  http://search.mandumah.com/Record/874332عن الصفحة االلكترونية:

 
لمتحدة ، واالتفاق المبرم ما بين األمم ا1998من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  16المادة  -2 

 والمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة والخمسون، مرجع سابق، عن الصفحة االلكترونية:
-https://www.refworld.org/cgi
pdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442bin/texis/vtx/rwmain/opendoc 

لالستزادة حول آراء الدول في مناقشات مؤتمر روما ، انظر: األزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس األمن في  -3 
 وما بعدها.  174، ص 2010عمل المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

http://search.mandumah.com/Record/874332
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
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قة طة إرجاء التحقيق بصفة مطلفالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أعطى مجلس األمن سل
دون قيود، حيث ال يجوز المضي في التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهرًا بناًء على طلب 

 . 1من مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وله تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها
من شأن ذلك إعاقة عدالة جاء مفتوحًا دون تحديد لعدد مرات التجديد، و  16كما أّن نص المادة 

المحكمة  الجنائية الدولية، واتالف األدلة وإخفاء البراهين، كما تحرم طلبات التجديد الضحايا من 
حقهم في التعويض وتحرم المتهم من حقه في محاكمة مباشرة، ويكون موقوفًا احتياطيًا ألجل غير 

والنص جاء معلقًا ما بين تنسيق .  أي أّن التجديد بصفة ال متناهية، 2محدد من دون محاكمة
وتعاون لتحقيق العدالة وتعارض وتبعية من جهة ثانية، أي ما بين ضرورات التسوية وما بين 

 .3مطالب العدالة
ولتوضيح ذلك نشير نشير إلى أّن طلب إرجاء التحقيق فقط إنحصر بمجلس األمن وليس باإلحالة 

من أجهزة األمم المتحدة، على اعتبار أّن مجلس من الدولة أو المدعي العام وال بأي جهاز آخر 
األمن وفق الفصل السابع من الميثاق هو المخول الرئيس بحفظ السلم واألمن الدوليين ويعمل نائبًا 

من الميثاق وتلتزم جميع الدول  24عن جميع الدول األعضاء في هيئة األمم وفق نص المادة 
 4من ميثاق األمم المتحدة. 25بقبول قراراته وتنفيذها استنادًا للمادة 

وتتخوف بعد االتجاهات من مبدأ سياسة القوة التي قد تحكم عمل المحكمة، مما يؤدي ذلك لخلق 
عالقة ذات طابع خاص بين عمليات العدالة وعمليات السالم، إذ يؤثر ذلك على المفهوم الواقعي 

الدولي في ميثاق األمم المتحدة تنتقل  . فاإلشكالية الموجودة بين العدالة والسلم5للعدالة الجنائية
للمحكمة الجنائية الدولية، ونظام روما جاء وفق معاهدة دولية، ال تتعدى صالحيات مجلس األمن 

من ميثاق األمم المتحدة" إذا تعارضت االلتزامات  103وفق الميثاق، حسب ما جاء في نص المادة 

                                                           

 .1998ية الدولية من نظام روما للمحكمة الجنائ 16المادة  -1 
، 2006فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  -2 

 .107ص 
وما  177األزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  -3 

 بعدها.
اختصاص مجلس األمن في إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، طرابلس، د.سعاد سالم المهدوي،  -4 

وما بعدها  208، ص 3، مج2018، 5مجلة البحوث العلمية، جامعة افريقيا للعلوم االنسانية والتطبيقية، ع
  rch.mandumah.com/Record/947617http://sea. عن الصفحة االلكترونية:

 
مشار إليه في د. عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي" دراسة تحليلية تأصيلية"، القاهرة،  -5 

 وما بعدها.  110، ص 2001، 1دار النهضة العربية، ط

http://search.mandumah.com/Record/947617
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، حكام هذا الميثاق مع التزام دولي آخر يرتبطون بهالتي يرتبط بها أعضاء " األمم المتحدة" وفقًا أل
 . 1فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"

ويمكن أن يعمل التعليق على اتخاذ حلول سياسية دائمة كعنصر ضغط إضافي لتغليب السياسي 
طالب ى معلى القانوني والقضائي، أي االتيان بحلول سلمية طويلة األمد، أو مصالحة وطنية عل

 .2العدالة وانصاف الضحايا
وتستطيع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن أن تفرض على الدول األعضاء في األمم المتحدة 

. وكما لها أن تشل 3 41، م39، م25التوقف عن التعاون مع المحكمة وفق نصوص الميثاق، م 
ا برمها مع العديد من الدول لثنيهعمل المحكمة خارج مجلس األمن من خالل عقد اتفاقيات ثنائية ت

عن التعاون مع المحكمة، ودعمت الواليات المتحدة هذا اإلجراء بإصدار قانون حماية أفراد القوات 
المسلحة األمريكية، والذي يسمح بقطع المعونة العسكرية عن الدول التي صادقت على نظام روما. 

 35مليون دوالر ممنوحة إلى  47وق قيمتها فكانت الواليات المتحدة قد علقت مساعدة عسكرية تف
بلدًا، ألنها رفضت ضمان الحصانة للرعايا األمريكية أمام المحكمة. كما أعلنت السفارة األمريكية 

 .4مليون دوالر 2.7في بريتوريا أّن المساعدات المخصصة لجنوب افريقيا تم تعليقها وتبلغ قيمتها 
ل حال التأجيل؟ أي هل ستحقق مكسبًا سياسيًا للتفاوض مقابوهل فلسطين ستأخذ مسارًا بدياًل في 
 اسقاط و/ أو تأجيل بعض الملفات؟

القانون هو أحد أدوات السياسة والعكس غير صحيح، فالسياسي يقرر استعمال األداة القانونية أو 
ة قد ياالقتصادية أو العسكرية ويوظفها لخدمة أهدافه السياسية، ومن هنا تبدو القيادة الفلسطين

                                                           

 .1945من ميثاق األمم المتحدة لعام  103المادة  -1 
 .182حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  األزهر لعبيدي، -2 
 39" يتعهد أعضاء " األمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" . المادة 25المادة  -3 

اًل من أعمال العدوان، " يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عم
لحفظ السلم  42و41ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا ألحكام المادتين 

" لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال 41واألمن الدولي أو اعادته إلى نصابه. المادة 
أن يطلب إلى أعضاء " األمم المتحدة" تطبيق هذه  -ته، ولهتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرارا

التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 
 والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العالقات الدبلوماسية.

مجد أنور، الحصانة أحد التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة مركز بحوث الشرطة، ع أ -4 
 وما بعدها.  479، ص 2005يناير/ 27
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أرادت استخدام البعد القانوني لطلب حل عادل على الرغم من أّن الوقائع على األرض معاكسة 
 .1تمامًا لمنطق العدالة

يقول الدكتور معتز قفيشه، يمكن لفلسطين أن تستخدم القضايا التي ترفع ضد إسرائيل للتفاوض 
ة يك مستوطنات، عودعليها للحصول على مكاسب سياسية )مثل إطالق سراح معتقلين، تفك

 . 2الجئين، انسحاب من أراض معينة( مقابل تأجيل أو اسقاط قضايا معينة من قبل المجلس
ويخالف البحث الرأي السابق من حيث، االسقاط و/أو التأجيل في وضع قضايا الحل النهائي رزمة 

 مجلس األمنواحدة،  أي أنه في ظل غياب توازن القوى في النظام العالمي الجديد ولصالحية 
السياسية، فإننا أمام سيطرة القوى العظمى دائمة العضوية في مجلس األمن، تلك القوى التي لم 
تستطع حتى التدخل في أي قرار وفق الفصل السابع فيما يتعلق بفلسطين. وما بين تداعيات صفقة 

أمام المحكمة طين لسفالقرن بتصفية القضية الفلسطينية، واالشتباك القانوني ضد إسرائيل من قبل 
الجنائية الدولية، وما يقابلها من وعيد وتهديد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية من قبل الواليات 

 المتحدة األمريكية.
وبناًء على تلك المعطيات، نحن اليوم أمام حالة اشتباك وتصارع أحداث لقلب المعادلة على 

نهيار طبيع، بتبيض وجه إسرائيل وإنقاذها من االمستوى اإلقليمي، وبالتحديد العربي وسياسة الت
اقتصادي قادم، في الوقت الذي تنشط فيه األخيرة وبدعم الواليات المتحدة السقاط نشاط حركات 
المقاطعة ضدها، والتالعب بقلب الملفات وأولها مساءلة إسرائيل عن جرائمها إلى سياسة بناء 

دانات من بعض الدول، رغم وجود تغيير رسمي عالقات تطبيع مع الدول العربية لتأخذ سلم اال
الصهيوني  اراالستعمعلى أرض الواقع بعقد اتفاقات ثنائية والمستفيد األكبر إسرائيل وفق هدف 

لحقوق الشعب الفلسطيني. ومن انعكاسات ذلك، تضييق الخناق  االكتراثفي الوطن العربي دون 
حدة حل القضية الفلسطينية وفق أروقة األمم المتعليهم دون العودة للمرجعية األساس فيما يتعلق ب

وحل الدولتين. وجاءت موجة قطار التطبيع ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية بدعم ورعاية 
الواليات المتحدة، كموجات الربيع العربي لدفع الشعوب لإلنقالب والفوضى في المنطقة ولعزل دول 

ضية الفلسطينية، بحيث يصبح األمن القومي العربي في الممانعة، والنيل من الدعم المتواصل للق
 خطر، وتكون هذه الدول أدوات لضرب القضية الفلسطينية من قلبها كذراع مساعد إلسرائيل.

وليس غريبًا تأجيل ملف الالجئين، ألنه أجل للمراحل النهائية في اتفاقية اوسلو ما بين منظمة  
. 1999والتي من المفترض ان يتم البث فيه عام  9319التحرير الفلسطينية وإسرائيل من عام 

                                                           

د. إبراهيم شعبان، عناصر الحل النهائي للقضية الفلسطينية في ضوء القانون الدولي، مجلة سياسات، رام هللا،  -1 
 .10، ص 2014، 27معهد السياسات العامة، ع

 د. معتز قفيشة، فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية، عن الصفحة االلكترونية: -2 
https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 
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ناهيكم عن  اسقاط حق تقرير المصير، حيث إّن اتفاقية اوسلو لم تطرق لهذا الحق الجماعي اآلمر 
 بالمطلق ال من قريب أو بعيد. 

أما بخصوص اطالق سراح أسرى فلسطينيين، فإسرائيل تتعامل مع هذا الملف وفق بادرة حسن 
عمليات اإلفراجات تمت وفق صفقات تبادل بوجود وسيط، باستثناء ما تم باتفاقية النية، وحتى 
بإطالق سراح أسرى فلسطينيين. ورغم ذلك، وجدت عمليات كثيرة إلطالق  1994القاهرة عام 

سراح أسرى فلسطينيين من خالل صفقات تبادل أسرى مع جنود إسرائيليين عبر وسطاء، إال أّن 
هم مرة ثانية على ذات التهمة األولى بإدعاء العودة لنشاطهم السابق دون أي إسرائيل تعاود اعتقال

 اعتبار التفاق الوساطة.
كما ويشكل االستيطان الذي زادت وتيرته،  عقبة أمام أي عملية سالم رغم قرارات الشرعية الدولية 

الفصل  قبتفكيك المستوطنات التي تشكل جريمة حرب. حيث إّن قرارات مجلس األمن تتخذ وف
إلى أّن إنشاء إسرائيل  2016لعام  2334السادس وليس السابع، ويشير قرار مجلس األمن رقم 

بما فيها القدس الشرقية، ليس له  1967للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
حل  قأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقي

. فتلك القرارات تفتقر آلليات تنفيذ مما عزز عدم 1الدولتين واحالل السالم العادل والدائم والشامل
 المساءلة والمالحقة والتمادي باإلستيالء على أراضي الغير بالقوة في خالف للشرعية الدولية .

من اتفاقية جنيف  49وتجدر اإلشارة إلى أنه تم حظر االستيطان في الفقرة السادسة من المادة 
 1977عماًل بالفقرة الخامسة من البروتوكول األول لعام  85، واعتبرته المادة 1949الرابعة لعام 

مخالفة جسيمة وجريمة حرب، كما أورد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في نص الفقرة الثامنة 
مة التفاقات جنيف المؤرخة على أّن االستيطان يشكل أحد االنتهاكات الجسي 8من البند "ب" م 

الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية، وهو  1977والبروتوكول اإلضافي لعام  1949/ آب/ 12في 
جريمة حرب تشملها اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، كما اعتبر االستيطان أيضًا جريمة 

 . 2الدولية ضد االنسانية عماًل بالمادة السابعة من نظام روما للمحكمة الجنائية
ولذلك فإّن التأرجح ما بين التأجيل أو اإلسقاط لتحقيق مكاسب سياسية، يعتبر كذر للرماد في 
العيون. فإسرائيل طوال الوقت وحليفتها الواليات المتحدة تتالعب بعامل الزمن باحتاللها لألراضي 

على  ف الرابعة قانوناً والتي ترفض االعتراف بانطباق اتفاقية جني 1967الفلسطينية المحتلة عام 
                                                           

عن  S/RES/2334 (2016)، رقم الوثيقة: 2016لعام  2334األمم المتحدة، مجلس األمن قرار رقم  -1 
 الصفحة االلكترونية:

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/2334(2016) 
وما  128، ص 2001ات األمم المتحدة، القدس، جمعية الدراسات العربية، إبراهيم شعبان، القدس في قرار  -2 

 بعدها. 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/2334(2016)(
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هذه األراضي المحتلة. ورغم إعالن المبادئ ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وما تاله 
لعام  لنهائيةا من اتفاقية القاهرة وواشنطن كحل مرحلي لجزء من القضية الفلسطينية وصواًل للمرحلة

ان، الحدود، والالجئين واألمن التي بقيت تراوح مكانها، مع تأجيل للقدس، االستيط 1999
لمفاوضات الحل النهائي، إلى أن جاء دونالد ترامب، وخالفًا للشرعية الدولية، بمحاولة اسقاط ملف 

 القدس، وشرعنة االستيطان، وصفقة القرن، اعالنات انفرادية من ال يملك لمن ال يستحق. 
اسة االستيطان حتى تحقق تسوية سي لوقفوصفوة القول: أما آن األوان لمنظمة األمم المتحدة 

دائمة عبر مجلس األمن صاحب الصالحية السياسية أن يأخذ دوره الحقيقي في العمل على تأكيد 
. فالتأجيل ضمن مسار  1967من األراضي التي احتلتها عام  242انسحاب اسرائيل وفق قرار 

د بوقت وآلية ي إن لم يتقيالتفاوض،  باعتقادي سيتم دون تحقيق أي إنجاز على الصعيد الفلسطين
تنفيذ في حال التأجيل و/ أو االسقاط، ألننا أمام عقد إذعان بين طرف قوي وآخر ضعيف وما 
على األخير إال أن يرضخ للطرف األقوى ألننا أمام قانون القوة وليس قوة القانون، في وضع سلطة 

لجرائم ضائية لمالحقة مرتكبي اإرجاء التحقيق. فالمحكمة الجنائية ليست مجرد مؤسسة قانونية وق
الدولية، بل أيضًا جاءت لنشر احترام القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان حتى تساهم 

 في األمن والعدالة وسيادة القانون حفاظًا على السلم واألمن الدوليين.
 كاب جرائم دوليةكما إّن إنشاء هذه المحكمة لم يقف حائاًل دون إنشاء محاكم خاصة في حال ارت

في عدة مناطق، حيث يتم ذلك ما بين األمم المتحدة والحكومات الوطنية من خالل اتفاق، كما 
ولبنان  2003، وكمبوديا عام 2002، وتيمور الشرقية عام 2002حدث في سيراليون عام 

 . 20051عام
ثبت ية الدولية أن توعليه، وحتى ال يكون دور مجلس األمن انتقائي لحاالت، على المحكمة الجنائ

للعالم مسار العدالة الجنائية الدولية وعدم افالت المجرمين اإلسرائيليين من العقاب وإصدار مذكرات 
اعتقال بحقهم وأن تبتعد عن التسييس والكيل بمكيالين، إذ نعلم جيدًا أّن مجلس األمن والمحكمة 

ني جلس األمن والدور القضائي القانو الجنائية يتقاطعان بحدود معينة، من حيث الدور السياسي لم
 للمحكمة وكل منهما ينظران للنزاع بشكل مختلف عن اآلخر.  

وبداللة إرجاء التحقيق أو المقاضاة وفق مصلحة الواليات المتحدة األمريكية، فقد أصدر مجلس 
 16، وأشار إلى المادة 2005/ آذار/ مارس 13في جلسته المعقودة في  1593األمن القرار رقم 

                                                           

لالستزادة انظر: أحمد مبخوتة، فعالية نظام العدالة الدولية بين المتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ األمن والسلم  -1 
. 88، ص2016، 29، عالدوليين، الجزائر، جامعة ريان عاشور بالجلفة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية

 عن الصفحة االلكترونية:
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من نظام روما األساسي التي تقضي بأنه ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أو المضي في 
تحقيق أو مقاضاة لمدة إثني عشر شهرًا بعد أن يتقدم المجلس بطلب بهذا المعنى، وإنه يتصرف 

وضع لبموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، حيث جاء في الفقرة األولى، يقرر إحالة ا
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والفقرة الثانية،  2002/ تموز/ يوليو/1القائم في دارفور منذ 

يقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع األخرى في دارفور تعاونًا كاماًل مع 
ف في النظام ال يقع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم ما يلزم من مساعدة، وأّن الدول غير األطرا

عليها أي التزام، كما حثت جميع الدول والمنظمات االقليمية والدولية األخرى المعنية على أن 
 تعاونًا كاماًل. تتعاون 

ورغم أهمية القرار بالتصدي لإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان، 
سادسة من القرار جاءت لتتوافق ومصلحتها من حيث عدم إال أّن الواليات المتحدة في الفقرة ال

إخضاع أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان ال تكون طرفًا بنظام روما األساسي أو 
مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للوالية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى 

من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس، أو  ارتكابه أو االمتناع عن ارتكابه
االتحاد اإلفريقي أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الوالية 

. ويتضح من ذلك، أّن المحكمة ال تمارس اختصاصها على أشخاص تابعين 1الحصرية تنازالً تماماً 
في نظامها األساسي وإرجاء التحقيق لعدم احالة رعاياها أمام المحكمة. وهذا للدول غير األطراف 

القرار يندرج ضمن اإلزدواجية والتعامل بانتقائية مع الحاالت المعروضة وفق مصالح الدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن، فنحن أمام مظلة عدالة منقوصة، للمساهمة في إفالت المجرمين من 

 العقاب.
بإحالة الوضع في  2011لعام  1970قرارات مجلس األمن المشابهة، قرار مجلس األمن ومن 

. وفي ذات السياق، ومن مظاهر تسييس المحكمة وعبث مجلس 3( 2002) 1422، والقرار 2ليبيا
األمن بالعدالة الدولية أيضاً عندما أقدم على تشكيل نظام تحقيق دولي استثنائي عقب اغتيال رئيس 
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 (، إحالة الوضع في ليبيا، عن الصفحة االلكترونية:2011) 1970األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار  -2 

https://www.undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)  
عن الصفحة  S/RES/1422(2002)(، رقم الوثيقة 2002)1422األمم المتحدة، قرار مجلس األمن  -3 

 االلكترونية:
https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)(2
https://www.undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
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، في الوقت الذي تنكرت فيه العدالة الدولية 2005/ فبراير/14الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 
 .1 2006لجرائم اقترفتها إسرائيل في لبنان صيف 

أّن المحكمة ستفرغ من مضمونها عند إرجاء التحقيق، وتجديد الفترة إلى ما ال يتبين مما سبق، 
 ومبادئ العدل والمساواة وستكون مقيدة برغبات الدول الكبرى نهاية، بحيث تقضي على فكرة العدالة 

في مجلس األمن، التي تعفي نفسها مع حلفائها من العقاب، باإلضافة إلى توسيع صالحياته ليشمل 
مهامًا غير مدونة في الميثاق. كما أن تدخله بمجريات عدالة المحكمة يخل بأبسط قواعد العدالة. 

لى وسائل إصالح لمعالجة الخلل في آلية عمل مجلس األمن من خالل فنحن اليوم بأمس الحاجة إ
إجراء تعديل على ميثاق األمم المتحدة في مجلس األمن لتفادي العقبات ألّن وضعه اليوم ال 
يتماشى مع التوازنات االستراتيجية بالعالم، مما ينعكس هذا التغيير أيضًا على النظام األساسي 

 ة.للمحكمة الجنائية الدولي
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  87من المادة  7"ب" أو الفقرة 5وعمال بالفقرة  -ج

تحال إلى المحكمة مسألة من مجلس األمن وتقرر المحكمة بذلك، أّن دولة ما لم تتعاون معها، 
القلم  ستبلغ المحكمة مجلس األمن بذلك، أو تحيل المسألة إليه، حسب مقتضى الحال، ويرسل رئي

قرار المحكمة هنا إلى مجلس األمن، عن طريق األمين العام، مشفوعًا بالمعلومات المتصلة 
بالقضية. ويتولى مجلس األمن، عن طريق األمين العام، إبالغ المحكمة، عن طريق رئيس القلم، 

 بما يكون قد اتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف.
تعاون مع الدول والمحكمة الجنائية، كما للمحكمة أن تدعو فالنظام االساسي للمحكمة ميز بين ال

دولة غير طرف في هذا النظام لتقديم المساعدة المنصوص عليها، على أساس ترتيب خاص، أو 
اتفاق مع هذه الدولة أو على أساس مناسب آخر، وفي حال امتنعت، عقدت ترتيبًا خاصًا أو اتفاقًا 

لبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذ القبيل، مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الط
الدول األطراف أو مجلس األمن إذا كان قد أحال المسألة  جمعيةيجوز للمحكمة أن تخطر 

للمحكمة. كما أّن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى آليات التعاون القضائي الدولي في جرائم 
ظام األساسي، أي أنها جاءت لتكمل منظومة من الن 5محددة على سبيل الحصر حسب المادة 

 .2العدالة الجنائية في الجرائم الدولية األشد خطورة على المجتمع الدولي

                                                           

ر المنظومة، مركز الدراسات محمد الوادراسي، اآلليات القضائية لتطبيق القانون الدولي االنساني، دا -1 
  عن الصفحة االلكترونية: 169-168، ص 149االستراتيجية، شؤون الشرق األوسط، ع 

                                           http://search.mandumah.com/Record/593871 
 

 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية  87 -86ب التاسع، المادة انظر البا - 2 

http://search.mandumah.com/Record/593871
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ومن المعوقات األخرى تعارض نظام روما مع نصوص دساتير الدول في مسألتين هما: حصانات 
والملوك  رؤساء الدول المسؤولين ونظام العفو، حيث ال تعترف المحكمة الجنائية الدولية بحصانات

وكبار المسؤولين، إضافة المتياز العفو، وترى عدالة المحكمة أّن في ذلك تكريس لإلفالت من 
  .1العقاب، في الوقت الذي تحفل فيه دساتير بعض الدول بنصوص تحصنهم من المساءلة والعقاب

 لمستمروغياب العدالة اويقول غولدستون: إّن ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أكثر مما يجب، 
 .2يقوض أي أمل في عملية سالم ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف"

ومبدأ التكامل الذي سنأتي عليه بشكل مفصل في المطلب الثاني من المبحث الثاني، حيث إّن  
دور المحكمة الجنائية هو دور تكميلي للمحاكم الوطنية، وال تستطيع النظر في أية قضية إال في 

 حالة أّن تلك الدولة غير راغبة، أو غير قادرة  على متابعة التحقيق.
 وقات الخارجية لعرقلة سير إجراءات عدالة المحكمة الجنائيةالمطلب الثاني: المع

 عرقلة العدالة الجنائية من السلطة القائمة باالحتالل:أوال: 
ينتاب إسرائيل القلق مع نشاط المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية 

ائم والسياسية وجنودها العسكريين المتهمين باقتراف جر الدولية خشية من مالحقة قيادتها العسكرية 
حرب ترتقي لجرائم ضد االنسانية، حيث إّن االنتهاكات التي ارتكبت تندرج ضمن االختصاص 

وما رافقه من عمليات  2014النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، منها العدوان على قطاع غزة عام 
ول االمدادات والمعونات، وابعاد الفلسطينيين خارج أو القتل واالغتيال، وحصار للمدن ومنع وص

داخل المناطق الفلسطينية، تعذيب المعتقلين، وحرمان المعتقلين من المحاكمة العادلة، وإقامة سور 
حول الضفة الغربية وقطاع غزة، استخدام الدروع البشرية، ومهاجمة سيارات االسعاف والممرضين 

عهم من الوصول لمعالجة الجرحى، وقصف المنازل وهدمها، ناهيكم واألطباء والطواقم الطبية ومن
 عن استمرار اسرائيل بسياسة االستيطان في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة.

                                                           

بوزيد سراغني، تحدي القضاء الجنائي الدولي للسيادة، الجزائر، جامعة عبد الرحمان، ميرة، بجاية، مركز  -1 
 . عن الصفحة االلكترونية:46، ص 2016، 7جيل البحث العلمي، مجلة جيل األبحاث القانونية المعقمة،ع

content/uploads/2040/-http://jilrc.com/wp 
، تقرير مجلس حقوق االنسان، رقم الوثيقة: 39األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الجلسة  -2 

A/64/P.V39  :عن الصفحة االلكترونيةhttps://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/64/PV.39  
 

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2040/
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/64/PV.39
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، اعتبرت المفوضية السامية لحقوق االنسان 2021وفي عدوان اسرائيل األخير على قطاع غزة عام 
 الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة تشكل جرائم حرب في في األمم المتحدة ميشيل باشيليت: أنّ 

 .1حال تبين أّن الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين واهدافًا مدنية
قراراً بإنشاء لجنة تحقيق  2021/أيار/مايو/21واتخذ مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة في 

ون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان وجميع التجاوزات التي دولية للتحقيق في انتهاكات القان
في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي  2021نيسان/ابريل/ 13سبقت 
 .2إسرائيل
، لتضع حدًا 2015اغتنمت فلسطين الفرصة بعد انضمامها لنظام روما األساسي في العام وعليه، 

لجسيمة لحقوق المواطنيين الفلسطينيين التي ارتكبت على مدار احتاللها النتهاكات إسرائيل ا
 لألراضي الفلسطينية المحتلة لضمان إخضاع المسؤولين اإلسرائيليين أمام عدالة تلك المحكمة.

فإسرائيل وقعت على نظام روما في الوقت الذي وقعت أيضًا عليه الواليات المتحدة األمريكية في 
 2002دي ايهود براك وكلنتون، وعادت الدولتان وسحبت توقيعهما في عام في عه 31/12/2000

، أي أّن إسرائيل ليست طرفًا بالنظام األساسي 3في عهدي شارون وبوش اإلبن في ذات اليوم
 للمحكمة الجنائية الدولية. 

، أّن الدولة بالنسبة للمعاهدة 1969كما هو متعارف عليه ووفقاً التفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
إما طرف فيها أو من الغير، والدولة الطرف هي " الدولة التي رضيت االلتزام بالمعاهدة وكانت 

                                                           

، عن الصفحة 27/5/2021مسؤولة أممية، هجمات إسرائيل على الفلسطينيين قد تشكل جريمة حرب،  -1 
 االلكترونية:

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%81%D9%88
%D8%A-%D8%B6%D8%A9 

Human Rights Council Establishes International Commission of Inquiry to  - 2

Investigate Violations in the Occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem. And Israel- May 2021 27 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27119&L
angID=E 

 
عبد الحميد صيام، هل تستطيع السلطة الوطنية جرجرة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية،  -3 

 عن الصفحة االلكترونية: 2013/يناير/30
https://www.alquds.co.uk/ 

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%25A
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%25A
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27119&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27119&LangID=E
https://www.alquds.co.uk/
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. وقننت 2رفاً في المعاهدة". أما الدولة الغير فالمقصود بها " الدولة ليست ط1هذه نافذة بالنسبة إليها"
من االتفاقية " المعاهدة  26اتفاقية فيينا قاعدة األثر النسبي للمعاهدات، حيث جاء نص المادة 

من االتفاقية " ال تنشئ المعاهدات  34ملزمة إلطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية"، كما نصت المادة 
 التزامات أو حقوقًا للدول الغير برضاها".

  

                                                           

 .1969لقانون المعاهدات لعام الفقرة األولى "ز" من المادة الثانية من اتفاقية فيينا  -1 
 الفقرة األولى "ح" من المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. -2 
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 مبدأ التكامل في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةثانيا: 
قرر مجلس األمن عند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغسالفيا السابقة ونظيرتها رواندا 
منح كلتا الدولتين ما أطلق عليه " االختصاص" المتزامن باإلضافة لشرط األسبقية، علمًا بأّن 

فيما يتعلق بانتقاص سيادة الدول دون االخالل بهدف تقليل الحصانة واالفالت  االسبقية أثارت جدالً 
من العقاب، وانطلق التفكير من هنا أن تكون مكملة بداًل من األسبقية عليها وأال تتدخل إال في 

 .1حالة عدم توفر االختصاص الجنائي الوطني أو عدم قدرته على أداء مهامه
شر إلى لم تي ومبدأ التكامل، ال بد أن نشير إلى أّن األمم المتحدة وقبل البدء في النظام األساس

انعقاد االختصاص الجنائي الدولي إال في اتفاقيتين دوليتين، األولى: اتفاقية منع جريمة اإلبادة 
، والثانية وهي في غير اختصاص المحكمة اتفاقية جريمة 19482الجماعية والمعاقبة عليها عام 

 . 19733ي والمعاقبة عليها لعام قمع الفصل العنصر 
حيث نصت المادة السادسة من االتفاقية األولى على أنه" يحاكم األشخاص المتهمون بارتكاب 
جرائم اإلبادة الجماعية أو أي من األفعال األخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة 

محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام 
 .4إزاء من يكون من األطراف المتعاقدة قد اعترف بواليتها"

ويتبين من هذا النص، اّن االختصاص األصيل جاء للقضاء الوطني والمحكمة الجزائية تالية له 
عرف ما يأواًل، وأّن موافقة األطراف شرطًا ال غنى عنه للخضوع للمحكمة الجزائية ثانيًا، وهذا 

 . 5بالمقبولية

                                                           

أوسكار سوليرا، االختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولية للصليب األحمر،  -1 
 .166-165، ص 2002مختارات من عدد 

 9( المؤرخ في 3-الف)د 260وللتصديق أو لالنضمام بقرار من الجمعية العامة  أقرت وعرضت للتوقيع -2 
من  13طبقًا للمادة  1951/ كانون الثاني/يناير/12، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1948كانون األول/ديسمبر/

 االتفاقية.
( 28-) د 3068المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  -3 

وفقا ألحكام  1976تموز/ يوليو/ 18، ودخلت حيز النفاذ في 1973تشرين الثاني/نوفمبر/ 30المؤرخ في  
 من االتفاقية. 15المادة 

 .1948المادة السادسة من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  -4 
رت في محكمتي يوغسالفيا ورواندا، انظر: د .علي يوسف الشكري، القضاء لالستزادة حول المناقشات التي دا -5 

 وما بعدها. 134، 2005، 1الجنائي في عالم متغير، القاهرة، ايتراك للنشر والتوزيع، ط
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ورغم أهميته البالغة التي يكتسبها هذا المبدأ، إال أّن النظام األساسي لم يعرفه لالفتقار التام 
من ديباجة  النظام األساسي" تؤكد أّن المحكمة  10، لكن ورد في الفقرة 1لإلجراءات الوطنية

 ية".اليات القضائية الجنائية الوطنالجنائية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للو 
وجاء النص متفقًا مع المادة األولى من النظام" تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية ) المحكمة( .. 

 وتكون المحكمة مكملة لالختصاصات الجنائية الوطنية..".
ي ففهذا المبدأ ال يعني أّن المحكمة الجنائية سلطة تعلو على القضاء الوطني، إنما تكمله 

 .2االختصاص في حالة انهيار النظم القضائية الوطنية أو عدم جديتها في إجراء المحاكمة
ويتضح أّن المحكمة الجنائية لم تحل محل القضاء الوطني أو لتكون بديلة عنه، إنما جاءت لتتدخل 

تقل نفي القضايا األكثر خطورة عندما تكون نظم القضاء الوطني غير موجودة أو غير فعالة، أي لي
 االختصاص للقضاء الجنائي الدولي الذي يكمل بدوره هذا النقص في التشريع الوطني.

واعتبر مؤيدو العدالة الدولية أّن مبدأ التكامل جاء إلعطاء المحكمة الجنائية الدولية كلمتها األخيرة 
 . 3بالفصل،  عندما تفشل الدول الوفاء بالتزاماتها بشكل جيد

نائية الدولية يعتبر مكماًل للمحاكم الوطنية، أي أّن المحكمة الجنائية ال تتم وإّن تدخل المحكمة الج
 : 4كاآلتي إن حوكم الشخص أمام المحاكم الوطنية التابعة لدولته، ويبرر ذلك مسائل ثالث

 : المبدأ األساسي، القاضي بعدم جواز المحاكمة على ذات الفعل مرتين.األولى
ب إليها الفعل غير المشروع، فرصة إصالحه ومعالجته بنفسه، دون : إعطاء الدولة المنسو الثانية

 تدخل جهة خارجية عنها.
 : تقليل في عدد الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.الثالثة

وتجدر اإلشارة إلى أّن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية، حيث إّن األخيرة 
كامل مع أية جهة قضائية وطنية أو دولية، كما تختلفان من حيث نطاق ال يوجد فيها مبدأ الت

                                                           

The Future of the International Criminal Court: Complementarity "Linda E. Carter,  1

as a Strength or a Weakness?" (2013) University of the Pacific, McGeorge 
School of Law, Issue 3. 451, 451.-  

د. عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحليلية تأصيلية( القاهرة، دار النهضة  -2 
 .4، ص 2001، 1العربية، ط

"The principles of universal jurisdiction and complementarity: how  Xavier Philippe, - 3

do the two principles intermesh?" (2006) Selected articles on international 
humanitarian Law, Number 862, 375, 381.  

، ص 2006، 1ر النهضة العربية، طأحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي االنساني، القاهرة، دا -4 
149. 
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االختصاص وطبيعة المسؤولية، وهذا ال ينفي التعاون بين المحكمتين وفق ما أشارت إليه المادة 
( من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإّن التوجه للجنائية يكون إلزاميًا أو إجباريًا 119/2)

اء الوطني، أو لم ينعقد له االختصاص، أما العدل الدولية يكون التوجه إليها في متى فشل القض
.  ولهذا 1فيما يتعلق بحاالت اللجوء االلزامي 36أغلب األحوال اختيارياً عدا ما ورد نصه في المادة 

 ةيتضح أّن مبدأ التكامل يعطي الدور الرئيس للدولة، باعتبارها صاحبة سيادة، في ممارسة الوالي
. كما أّن السبب الرئيس لتفضيل اإلجراءات الوطنية على 2القضائية الجنائية على الجرائم الدولية

الدولية قدرتها على استعادة الثقة العامة بالمؤسسات الوطنية، وحتى تبين للضحايا أّن حقوقهم تؤخذ 
 .3على محمل الجد

 فرصة للتحايل على القانون من قبل إسرائيل ) محاكم تبرأ ذاتها من قفص االتهام(. 4مبدأ التكامل
إسرائيل لم تبد أية رغبة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولها سجل حافل بعدم التعامل مع 

، 5لجان دولية للتحقيق في االنتهاكات، فسبق لها أن شكلت لجان تحقيق الستخالص الدروس والعبر
ورفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، ومنعتها حتى من لقاء مسؤولين 

،  وللتحايل على القانون واالستفادة من أّن القضاء 6إسرائيليين ودخول األراضي الفلسطينية المحتلة
ي التحقيق فالدولي قضاء تكميلي،  بدأت إسرائيل باتخاذ سلسلة إجراءات وزعمت أّن اآللية المتبعة 

                                                           

اهرة، دار الق -دراسة تحليلية تأصيلية -د. عبد الفتاح السراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي -1 
 وما بعدها.  23، ص 1النهضة العربية، ط

The Catalysing Effect of the Rome Statute in Africa: Positive " Patricia Hobbs, - 2

Complementarity and Self-Referrals" (2020) Criminal Law Forum, 345, 346. 
التكامل ما هو؟ المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية ومكافحة االفالت من العقاب، عن الصفحة  -3 

 االلكترونية:
ar-icc-https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity 

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالمقبولية غير راغبة أو غير قادرة  17انظر: المادة  -4 
الحكومة اإلسرائيلية لفحص استعداد وأداء المستوى تعتبر هذه اللجان، لجان فحص حكومية، موكلة من قبل  -5 

، ولجنة كاهان 1973السياسي والمؤسسة األمنية، حيث تم تشكيل لجنة أغرانات عقب حرب رمضان عام 
. لالستزادة انظر: د. 2006، ولجنة فينوغراد في قصور حرب عام 1982عقب مذبحة صبرا وشاتيال عام 

قاومة واإلرهاب في األراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص نجاح دقماق، التحول في مفهومي الم
246-247. 

من جدول األعمال،  7األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق االنسان، الدورة الثانية عشرة،  البند  -6 
، رقم 4ص ، 20تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، الموجز التنفيذي، البند، 

 ،عن الصفحة االلكترونية: A/HRC/12/48(ADVANCE 1) ،23 Sptember 2009الوثيقة، 
18.pdf-HRC/AHRC12-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR 

 

https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc-ar
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC12-18.pdf


 

50 
 

تستجيب للمعايير الدولية، وإّن مسؤولين إسرائيليين ينشطون بالتحقيق، في الوقت الذي تعترف فيه 
بصعوبة تلقي الشكاوى والمعلومات من الشهود والضحايا داخل القطاع، ناهيكم عن عدم سماحها 

عوبة جعل صللجان وناشطي حقوق االنسان بالحصول على معلومات متعلقة باالنتهاكات، مما ي
ولقد أجرت   .1التوثيق أمرًا صعبًا بسبب ما  يفرضه الجيش اإلسرائيلي من قيود على حرية التنقل

بخصوص عملية " الرصاص المصبوب"، حيث تشير المعلومات التي تلقتها  2إسرائيل تحقيقاً 
 اتبه فرع التحقيق تحقيقاً جنائياً يقوم 36تحقيقاً من بينها  150المفوضية السامية، إلى إجراء قرابة 

في الشرطة العسكرية اإلسرائيلية، حيث تم إدانة جندي واحد فقط، ويبدو أنها قد أغلقت، وال 
معلومات تشير لتقديم طلبات مراجعة قضائية أو إعادة نظر من المدعي العام في أي من القرارات 

 .3القاضية بعدم مواصلة التحقيقات
ل هو محاكمات وهمية صورية لحرف مسار العدالة، وهنا يتبين أّن ما قامت به إسرائيوترى الباحثة 

ائية حماية المتورطين من المسؤولية الجنالنوايا المبيتة في سوء نيتها بسير االجراءات، ويعكس 
 وتبرأتهم.

كما قرر مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي يوسف شابيرا،  فتح تحقيق في عملية صنع القرار 
، عملية " الجرف 2014كري والسياسي إبان العدوان على قطاع غزة عام على المستويين العس

الصامد" مشيرًا إلى جوانب في القانون الدولي وآليات التحقيق التي تتبعها إسرائيل في الشكاوى 

                                                           

دخول الحقوقيين إلى غزة أو الخروج منها، عن الصفحة  غير راغبة أو غير قادرة، القيود اإلسرائيلية على -1 
 االلكترونية:

https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672 
ون أن يتم بالعمليات دتسمى هذه التحقيقات )تحقيق سير العمليات(، بحيث يتم مقابلة الجنود المشاركين  -2 

الحصول على شهادات من الضحايا أو شهود عيان، مما يؤدي بالنهاية إلى اجراءات تأديبية أو تحقيقات 
جنائية. انظر: تجاهل تام، االفالت من العقاب على انتهاكات قوانين الحرب أثناء حرب غزة، عن الصفحة 

  https://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059االلكترونية:
 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ، 7الجمعية العامة، مجلس حقوق االنسان، الدورة الثالثة عشرة، البند  -3 
رة على سرائيلية األخياألرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة االنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية اإل

، عن الصفحة   A/HRC/13/54،17March 2010، رقم الوثيقة، 12و11قطاع غزة المحتل، البند 
 pdf.2010مجلس حقوق االنسان  االلكترونية:

 

https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672
https://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059
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والمطالبات المتعلقة بانتهاكات النزاع المسلح وفقًا للقانون الدولي  والمبادئ التوجيهية المحددة 
 .1تحقيقإلجراءات ال

وقد حذر القاضي المتقاعد بنيامين نتنياهو من مغبة عدم نشر تقريره حول اخفاقات القيادة 
،  وإّن مهمته تندرج في فحص نشاطات 2014اإلسرائيلية أثناء الحرب على قطاع غزة في صيف 

 2السلطة التنفيذية، وإذا كانت تنفذ وفق مبادئ االقتصاد والنجاعة الفاعلية، والنزاهة.
تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تزاحم محاكم االحتالل اإلسرائيلي في اختصاصه إذا تبين و 

لها أن تلك الدولة ال ترغب، أو غير قادرة بسب إنهيار نظامها القانوني  وال تستطيع مالحقة المتهم 
لى نظام دقة عبهم. كما أّن إسرائيل ال تستطيع التهرب من التزاماتها الدولية في حال عدم المصا

روما، حيث يكفي أّن الدولة التي  وقعت على أراضيها الجرائم تعترف باختصاص المحكمة في 
 . 3نظر جرائم االعتداء

أّن هذه التحقيقات تفتقر للمساواة وليس قوامها العدالة، بل التهرب والمساهمة في ثقافة  ويتبين
سبل  وعليها التزامات بموجب القانون الدولي توفيرإفالت الجناة من العقاب، فإسرائيل دولة احتالل 

انتصاف الضحايا وجبر الضرر لألفراد الذين تعرضت حقوقهم النتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
االنساني وقانون حقوق االنسان، فهذه التحقيقات بمجملها غير منصفة، النتفاء االستقاللية فيها، 

                                                           

صالح عبد العاطي، التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية بين الجدية والتسويف، المركز الفلسطيني  -1 
، عن الصفحة االلكترونية: 10مسارات، ص  –ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية 

29/https://www.masarat.ps/article/47 
 
صالح عبد العاطي، التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية بين الجدية والتسويف، المركز الفلسطيني ألبحاث  -

، عن الصفحة االلكترونية: 10مسارات، ص  –السياسات والدراسات االستراتيجية 
le/4729/https://www.masarat.ps/artic 

 
مراقب الدولة اإلسرائيلي، يحذر نتنياهو من عدم نشر تقريره حول حرب غزة األخيرة، عن الصفحة  -2 

 االلكترونية: 
https://www.aa.com.tr/ar/ 

 
عن الصفحة   9 -7علمية، صوسيم الشنطي، فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية، أسئلة وأجوبة، ورقة  -3 

 االلكترونية:
pro/components/-content/plugins/extrawatch-http://www.alzaytouna.net/wp 

 

https://www.masarat.ps/article/4729/
https://www.masarat.ps/article/4729/
https://www.aa.com.tr/ar/
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/
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ة في إدعاءات القتل غير المشروع، الذي يكون قد ساهم والقاضي قد يكون هو الجالد فيها، خاص
 في وقع هذه االنتهاكات.

وبالتالي، أين العدالة واالستقالل في محاكم تبرأ ذاتها من قفص االتهام؟ فهذه المحاكم واللجان  
اإلسرائيلية مضيعة للوقت ومسرحية للتغطية على جرائهما وتبرئة الفاعلين، وحتى تعرقل عمل 

الجنائية الدولية بفتح تحقيق مستغلة مبدأ التكاملية،  تستمر التحقيقات حتى دون معرفة المحكمة 
 هوية المسؤولين عن االنتهاكات الخطيرة، ناهيكم عن إطالة أمد الحصانة للمجرمين.

وسبق لمسؤولين وساسة وقانونيين إبداء تخوفهم من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث 
ستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية أفيخاي ماندلبلبت، " يتمثل الموقف القانوني المبدئي أعرب الم

لدولة إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أّن المحكمة تفتقر إلى 
 .1االختصاص فيما يتعلق بإسرائيل"

قدم القانون الدولي لمواجهة مئات الدعاوى التي ستوقد أقام الجيش اإلسرائيلي طاقماً كبيراً من خبراء 
ضدهم من الفلسطينيين، معتبرين االنتفاضة القضائية الفلسطينية أصعب من االنتفاضة على 
األرض. وقال أستاذ القانون الدولي يوفال شاني: إّن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 

ر ورقة ضد إسرائيل سيمتلكها الفلسطينيون بعد االستيطان تبدو في هذا المضمون أقوى وأخط
 .2التصويت على عضوية دولة فلسطين

أّن تخوف إسرائيل كان قبل الحصول على عضوية الدولة، وجاء التخوف بمكانه ونستنتج من ذلك، 
خشية من المالحقات القضائية وما يجره القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات 

 لمجرمي الحرب اإلسرائيليين. اعتقال
وعملت إسرائيل على تحضير قائمة سرية لمسؤولين إسرائيليين في حال أقرت المحكمة الجنائية 
توصيات المدعية العامة بمباشرة التحقيق، وفي حال االفصاح عن هذه القائمة يعني أّن إسرائيل 

تفاديًا  فيها، مع حظر سفرهم تعترف ضمنيًا بمسؤولية هؤالء عن األحداث التي سيجري التحقيق
 .3لتوريط إسرائيل في إجراءات قانونية في حال اعتقالهم

                                                           

، عن الصفحة 20/12/2019ية وغزة، إسرائيل تزعم ال صالحية للجنائية الدولية في الضفة الغرب -1 
  /https://www.aa.com.tr/arااللكترونية:

 
إسرائيل شكلت طاقمًا قضائيًا رفيعًا لمواجهة انتفاضة الدعاوى الفلسطينية بعد اإلعالن عن الدولة وتخوف من  -2 

  /https://www.alquds.co.uk.2011/سبتمبر/18حرب. مالحقة الجنود والمستوطنين بتهم جرائم 
 

 ، عن الصفحة االلكترونية:2020/يوليو/16قائمة سرية بمسؤولين إسرائيليين قد يحاكمون بجرائم حرب،  -3 
https://www.alaraby.co.uk/ 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
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وتنتهج إسرائيل طرقًا أخرى للضغط على الفلسطينيين السقاط الملفات أمام المحكمة الجنائية 
وخاصة األقوى االستيطان، ناهيكم عن عدم دفع أموال المقاصة للضغط على الحكومة الفلسطينية، 

فض االتحاد األوروبي هذه الخطوة، إثر مصادقة إسرائيل على تننفيذ قانون يقضي باقتطاع حيث ر 
مليون شيكل من أموال المقاصة مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة  500أكثر من 

، وهددت الحكومة الفلسطينية باللجوء للمحاكم الدولية والمؤسسات الدولية 1لعوائل األسرى والشهداء
التخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمنع االحتالل من قرصنة هذه األموال، التي تأتي كلها في 

. وكان قائد الجيش 2سياق الضغط على الحكومة الفلسطينية بعرقلة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية
ون "مدفوعات جاإلسرائيلي قد أصدر قراراً يعتبر المدفوعات من قبل السلطة الوطنية لألسرى في الس

محظورة"، حيث تم تحذير البنوك الفلسطينية من تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال لها عالقة " 
 .3باإلرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوي قضائية

 قانون القوة األمريكية يحكم عمل العدالة الجنائية الدوليةثالثا: 
مختلف  العالمية األولى والثانية فيالحربين إّن المتتبع للواليات المتحدة ودورها التاريخي ما بعد 

هيئات القضاء الجنائي المؤقت، وصوالً للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في مجلس األمن، وسحب 
ت من العقاب التوقيعها من األخيرة باعتبارها غير طرف بالنظام األساسي، هو تكريس لسياسة االف

إعداد نظام بمناقشات  . فقد ساهمت الواليات المتحدة4للجناة األمريكيين واإلسرائيليين على حد سواء
روما األساسي، ووضعت العراقيل، وفرضت القيود على مسيرة العدالة الجنائية الدولية، ألنها تدرك 

                                                           

 
، عن الصفحة 21/4/2019إسرائيل ترفض طلبًا فرنسيًا بدفع أموال المقاصة الفلسطينية كاملة،  -1 

 /https://www.arab48.com االلكترونية:
 

، عن الصفحة 2017/ أغسطس/1فلسطين تهدد إسرائيل بمقاضاة إسرائيل في حال قرصنة أموال المقاصة،  -2 
 االلكترونية:

https://www.alaraby.co.uk/ 
، عن الصفحة 28/2/2020تهديد البنوك التي يتعاملون معها، اسرائيل توسع مالحقتها لألسرى،  -3 

 االلكترونية:
et/news/humanrights/2020https://www.aljazeera.n 

 -لالستزادة حول هذه المحاكم المؤقتة وتاريخها انظر: حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي -4 
 85، ص 2008، القاهرة، دار الكتب القانونية، -من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

لخطيب، مقتضيات العدالة الجنائية الدولية الدائمة، القاهرة، المركز القومي وما بعدها. وانظر أيضًا وردة ا
وما بعدها. ود. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي  19، ص 2015، 1لإلصدارات القانونية، ط

 وما بعدها.  168، ص 2001، 1الجنائي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020
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م لنزاع" وبالتالي، ال بد من حمايتهأّن لها جيوش بالميدان في مناطق عدة من بلدان العالم "مناطق ا
، 1من النظام األساسي 2فقرة  98بقالب سياسي من خالل عقد اتفاقيات ثنائية، وفق نص المادة 

فإّن الدولة التي تدخل في اتفاقية لإلفالت من العقاب مع الواليات المتحدة بعد توقيعها على نظام 
 النظام األساسي، وبالتالي، تكون قد خرقتروما تكون قد تصرفت بطريقة من شأنها إحباط هدف 

  2التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي الذي يحكم المعاهدات
وفي سابقة خطيرة ومن على منصة مرتكزات العدالة األممية هاجم دونالد ترامب مجلس حقوق 

حكمة بالم االنسان وسحب شرعية االعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ، وإّن بالده ال تعترف
الجنائية الدولية وليس لها أية والية قانونية أو شرعية، بسبب تحريك قضايا جنائية ترقى لمستوى 

 .3جرائم الحرب  وجرائم ضد االنسانية ضد القيادات اإلسرائيلية
فيليب ديكار، حينما قال: "  2002وسبق للناطق االعالمي في وزارة الخارجية األمريكية عام 

من البلدان لعقد اتفاقيات مماثلة، عدد كبير من البلدان"، مضيفًا أّن اتفاقيات سنعمل مع عدد 
 .4االفالت من العقاب " تعطينا الضمانات التي سعينا من أجلها"

 15وقد أصدرت هيومن رايتس ووتش عندما أعلن وزير الخارجية األمريكي مايكل بومبيو في 
 لموظفي المحكمة الجنائية الدولية مما سيعيق،  بيانا برفض منح تأشيرات 2019مارس/ آذار/

عن جرائم دولية خطيرة والذي جاء نتيجة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية المحتمل في المساءلة 
افغانستان الذي سينظر في سلوك موظفيين امريكيين، باإلضافة إلى التحقيق المحتمل في فلسطين 

.  ويقول ريتشارد ديكر،  مدير برنامج 5إسرائيليينوالذي من المرجح أن يشمل سلوك مسؤولين 
العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون العالمية، 

                                                           

معالجة مشكلة األثر المترتب على معاهدة تالية متعددة األطراف، أي قانون  98دة من الما 2قصد بالفقرة  -1 
 روما األساسي على االتفاقيات القائمة، أي اتفاقيات وضع القوات.

المحكمة الجنائية الدولية، مساعي الواليات المتحدة األمريكية إلحراز االفالت من العقاب عن االبادة الجماعية،  -2 
 4، ص 2002/أغسطس/آب/IOR 40/025/2002  ،1النسانية وجرائم الحرب، رقم الوثيقة: وجرائم ضد ا

 وما بعدها، عن الصفحة االلكترونية:
ar.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002 

 مائة وثالثون دولة من أنحاء العالم تعترف بشرعية المحكمة الجنائية الدولية، عن الصفحة االلكترونية: -3 
https://qudsnet.com/post/426348/ 

 
 .11االفالت من العقاب، مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية، مساعي الواليات المتحدة إلحراز  -4 
 ، عن الصفحة االلكترونية:2019/ آذار/  16الواليات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية،  -5 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328215 

https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002ar.pdf
https://qudsnet.com/post/426348/
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328215
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مما يضع الواليات المتحدة في صف الذين يرتكبون ويتسترون على االنتهاكات الجسيمة، وليس 
 . 1إلى جانب الذين يحاكمونها

واليات المتحدة قد سحبت تأشيرة الدخول للمدعية العامة فاتوا بنسودا، وأجبرتها على وكانت ال
الوقوف في طابور للحصول على تأشيرة كإجراء عقابي على خلفية التعاطي مع الحالة الفلسطينية 
أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي النهاية اضطرت السماح لها بالدخول لمشاركتها في جلسات 

 .2م المتحدة في نيويوركاألم
وفرض دونالد ترامب عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب 
ارتكبت في افغانستان من قبل جنود أمريكيين، بعدما خلص التحقيق األولي لوجود أسباب تدفع 

، تجميد عقوبات يعنيلالعتقاد بأّن جرائم حرب ارتكبت في  افغانستان، وقرار ترامب بفرض ال
 . 3أصول موظفي المحكمة الجنائية ومنعهم من دخول أراضيها

وإلجبار دولة فلسطين على اسقاط الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، قدم دونالد ترامب هدية 
االعتراف بالقدس  2017ديسمبر/ 6إلسرائيل في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في 

، إلعطاء الضوء األخضر 2018يل ونقل السفارة األمريكية للقدس في مايو/أيار/عاصمة إسرائ
إلسرائيل لفرض سيطرتها الكاملة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ودعم سياسة االحتالل 

 .4القائمة على التهويد والتهجير وضم األراضي
قرار   الجئين، على خالفولتصفية القضية الفلسطينية التي تعتبرها عقبة من حيث عودة ال

، قرر إزالة العقبة األخرى باإلضافة لملف القدس، وقف تمويل 1948/لعام 194الشرعية الدولية، 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بهدف حسم قضايا الحل النهائي 

 ضمن تفاهم امريكي إسرائيلي مشترك.

                                                           

 األمريكية تفرض عقوبات على المحكمة  الجنائية الدولية، عن الصفحة االلكترونية: الواليات المتحدة -1 
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409 

 ن الصفحة  االلكترونية:يومًا حاسمًا، ع 120تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم إسرائيل ،  -2 
https://www.alaraby.co.uk/ 

 
دونالد ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب أمريكية  -3 

 ، عن الصفحة االلكترونية:2020/حزيران/12محتملة في افغانستان، 
53017990-https://www.bbc.com/arabic/world 

 
 ، عن الصفحة االلكترونية:14/5/2018ماذا يعني نقل السفارة األمركية للقدس، الجزيرة،  -4 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14/ 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.bbc.com/arabic/world-53017990
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14/
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على الفلسطينيين أيضًا إلجبارها التراجع عن الملفات التي رفعت أمام  والتصعيد الخطير للضغط
المحكمة الدولية، عندما أعلنت وزارة الخارجية األمريكية إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واشنطن، حيث أكد صائب عريقات على إصرار الفلسطينيين على دفع الجنائية الدولية لفتح 

 .1رائم اإلسرائيليةتحقيق شامل في الج
جاءت بتفاصيل الحل السياسي  2020كانون الثاني/ يناير/  28كما أّن صفقة دونالد ترامب في 

، بهدف 2بعد نشر واشنطن لتفاصيل الشق االقتصادي فيما يتعلق بة " السالم من أجل اإلزدهار"
ب، بل ضد يليين فحسالضغط على فلسطين  إلسقاط  كل الدعاوى الجنائية الدولية، ال ضد اإلسرائ

األمريكيين، هذه الصفقة التي جاءت لتشريع عدد من األعمال  غير المشروعة بما فيها الضم 
اإلسرائيلي ألراض فلسطينية محتلة بشكل غير شرعي والبناء المستمر للمستوطنات اليهودية على 

 .3أراض فلسطينية
سها حيث قوضت منذ البداية عمل ويتضح أّن الواليات المتحدة األمريكية ارادت أن تحصن نف

إرجاء  16المحكمة الجنائية الدولية على مواطني الدول غير األطراف بالنظام، بدءًا من المادة 
التحقيق، وأيضاً من خالل التهديد والوعيد واالتفاقيات الثنائية التي تهدف لقطع اإلمدادات العسكرية 

في األساس الفالت المجرمين اإلسرائيليين من  في حال تسليم الجنود األمريكيين داعمة مواقفها
العقاب واألمريكيين الموزعين على افغانستان، العراق، واليمن وغيرها من مناطق النزاعات، ثم 
ساهمت بشكل مباشر بعقد اتفاقيات التطبيع ما بين بعض الدول العربية وإسرائيل وفق رؤية صفقة 

ملفات ة وثني التحرك الفلسطيني من خالل اسقاط الالقرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطيني
 أمام المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           

، عن 2018أيلول/ 18الخارجية األمريكية تعلن إغالق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن،  -1 
 الصفحة االلكترونية:

45473987-bic/worldhttps://www.bbc.com/ara 
 

لإلسةتزادة حول  تفاصةيل الشةقين السةياسةي واالقتصةادي، انظر: عزمي بشةارة، صةفقة ترامب نتنياهو، الطريق  -2 
، 1إلى النص ومنه اإلجابة عن سةةةةةةةةؤال ما العمل، لبنان،  المركز العربي لإلبحاث ودراسةةةةةةةةة السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات، ط

  /https://www.amazon.com، عن الصفحة االلكترونية:2020نيسان/ابريل/
 

 
، 2020/فبراير/11نهى أبو الدهب، إسرائيل ال تستطيع التنصل من كل القوانين الدولية كل الوقت، الثالثاء  -3 

 عن الصفحة االلكترونية:
ookings.edu/ar/2020/02/13/https://www.br 

 

https://www.bbc.com/arabic/world-45473987
https://www.amazon.com/
https://www.brookings.edu/ar/2020/02/13/
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 :الخاتمـة

إّن غياب النزاهة والحياد واالستقالل في نظام المحكمة الجنائية الدولية، يضع عدالتها في كفتي 
إزداجية التعامل بميزان ما بين تغليب االعتبارات السياسية على االعتبارات القانونية من خالل 

المعايير في القضايا المطروحة أمامها. ويعود ذلك إلى طبيعة النظام العالمي القائم على أحادية 
القطبية، وإلى ثغرات تعتري نظام روما األساسي، ومعوقات تطيل أمد التقاضي من خالل مبدأ 

، وإرجاء ضاء تكميليالتكاملية كإختصاص أصيل للقضاء الوطني، وأّن القضاء الدولي الجنائي ق
من النظام األساسي مما يترك المجال للمجرمين  16التحقيق من قبل مجلس األمن وفق المادة 

 اإلسرائيليين لإلفالت من العقاب.
وفي ظل تلك المؤشرات على المجتمع الدولي أن يقف سدًا منيعًا أمام انتقائية مجلس األمن والعمل 

مالحقة المجرمين اينما كانوا ومحاكمتهم و/ أو تسليمهم إلنصاف الضحايا والتعاون الدولي ل
 للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتوصل البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات كاآلتي: 
 النتائج 

عدم جدية التحقيقات اإلسرائيلية امام لجان التحقيق وصورية المحاكم اإلسرائيلية التي ستساهم  -1
 عرقل سير العدالة الجنائية الدولية.في إطالة إجراءات التقاضي، مما ي

استمرار إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين في ارتكابها جرائم حرب ترتقي  -2
لجرائم ضد االنسانية، تثبت الفشل الذريع لمبدأ التكاملية كأختصاص أصيل للتهرب من عدالة 

رة الهامة كمعيق أساسي الفالت المحكمة الجنائية الدولية، والتي يجب أن تحل هذه الثغ
 المجرمين اإلسرائيليين من العقاب.

غلبة االعتبارات السياسية على االعتبارات القضائية لمجلس األمن في التعاطي مع القضايا  -3
المطروحة وفق ازدواجية المعايير وتتماشى مع مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس 

 األمن.
السياسة والقضاء، ال يتم إال بتعديل الميثاق، ونظام روما إّن عملية فض االشباك ما بين  -4

للمحكمة الجنائية الدولية لنصل لدرجة استقالل العدالة الجنائية الدولية، بعيدًا عن تسييسها من 
 قبل مجلس األمن، لتثبيت مسار استقالل العدالة الجنائية الدولية عالميًا.

اتر استخدام أعراف تعدل ضمنيًا نصوص ميثاق على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدًا على تو  -5
 األمم المتحدة، فيما يتعلق بإيجاد نظام بديل توافقي بدال من حق النقض الفيتو.
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عدم مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دون عقاب،  سينعكس على ترك إرث مدمر  لعدالة   -6
المحكمة  والنصاف الضحايا وجبر الضرر، مما يجعلها عدالة منقوصة، بثقب افالت المجرمين 

 من العقاب.
اخضاع مجلس األمن لرقابة قضاء محكمة العدل الدولية، إلضفاء مسحة ديمقراطية على  -7

 أعماله.
 :التوصيات

على الدول التي انضمت إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية إزالة العوائق الدستورية و/  -1
 أو القانونية التي تشكل  حائال بينها وبين تنفيذ االلتزامات الدولية.

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسالم  ال مؤتمر إقليمي لوضع آلية تنفيذ لقرار مجلس األمن  -2
، وإنهاء االحتالل، ألّن 1967بانسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة عام  422الدولي 

المنظومة الدولية بنت قرارات الشرعية الدولية وفق هذا القرار، وجاء حل الدولتين على أساس 
، باإلضافة إلى إعالن المبادىء ما بين إسرائيل ومنظمة 338و 242قراري مجلس األمن 

 . 1993التحرير الفلسطينية عام 
العمل على رفد خبراء دوليين بالقانون الدولي لسد النقص في الخبرات القانونية الفلسطينية في  -3

متابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية، والمشكلة ليست بضعف توثيق مؤسسات حقوق 
االنسان الفلسطينية، وإنما عدم وصولها لمسرح الجريمة بسبب حظر حرية التنقل لنشطاء 

 النسان من قبل إسرائيل.حقوق ا
حرف مسار العدالة الجنائية الدولية من قبل إسرائيل بقطار التطبيع العربي، لتغطية الوجه  -4

الخفي الزمتها االقتصادية الخانقة داخلياً وخارجياً عن طريق اسقاط قرار مجلس حقوق االنسان 
رارات الشرعية خالفا لق بمحاكمة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، لتشكيل اتجاه تفاوضي

الدولية فيما يتعلق بفلسطين كخطوة استباقية لجر عجلة التفاوض عربياً وفلسطينياً نحو انتقاص 
 حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة والقدس.

على حكومة فلسطين في حال التوافق على تأجيل أحد الملفات المرفوعة أمام المحكمة الجنائية  -5
ية،  أن تتخذ خطوة استباقية قبل التوجه للتفاوض في مؤتمر دولي للسالم،  حول القضايا الدول

،  أن تضع عضوية إسرائيل على المحك " تعليق 1999العالقة في اتفاقية أوسلو لعام 
 242عضويتها" لحين حل عادل وتسوية سياسية للقضية الفلسطينية وفق قراري مجلس األمن 

 مع ربطها بآلية تنفيذ. 1967راضي المحتلة عام باالنسحاب من األ 338و
على فلسطين أن تشكل لوبي ضاغط حقوقي وقانوني بالعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي،  -6

إلحالة األمر للجمعية العامة لألمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية خاصة طبقًا لقرار االتحاد 
 اإلسرائيليين.لمقاضاة مجرمي الحرب  1950لعام  337من أجل السالم 
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 المصادر والمراجع

 أوال: المراجع باللغة العربية
اء كيف نجحنا في إنش –د. إبراهيم دراجي، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية 

المؤتمر العلمي لجامعة بيروت العربية، القانون الدولي االنساني، آفاق  -المحكمة الجنائية الدولية
 .2005، 1بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط وتحديات، 

 .2006د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعالقات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
المدخل  -د. أحمد اسكندري ود. محمد ناصر بو غزالة، محاضرات في القانون الدولي العام

 .1998، 1والتوزيع، طالقاهرة، دار الفجر للنشر  -والمعاهدات الدولية
د. أحمد الرفاعي، ود. نجاح دقماق، المدخل لدراسة القانون الدولي العام، القدس، دار الفكر 

 .2018، 1العربي، ط
، 1د. أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي االنساني، الجزئر، دار األكاديمية للنشر، ط 

2011. 
عمل المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، دار األزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس األمن في 

 .2010النهضة العربية، 
 .2011د.إبراهيم شعبان، القدس في قرارات األمم المتحدة، القدس، جمعية الدراسات العربية، 

د. أبو الخير عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام األساسي للمحكمة والجرائم 
 .1999مة بالنظر فيها، القاهرة، دار النهضة العربيية، التي تختص المحك

من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية  -حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي
 .2008، القاهرة، دار الكتب القانونية، -الدولية الدائمة

نساني، لية في القانون الدولي االد. سعيد سالم جويلي، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدو 
 . 2005مؤتمرات علمية، القانون الدولي االنساني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

د. طالل ياسين العيسى، ود. علي الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، األردن، 
 .2009دار اليازوري العلمية للنشر، 

الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدولية، عمان، د. عبد الكريم علوان، 
 .1997، 1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

د. عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي )دراسة تحليلية تأصيلية(، القاهرة، 
 .2001، 1دار النهضة العربية، ط

، 1لقهوجي، القانون الدولي الجنائي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، طد. علي عبد القادر ا
2001. 
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، 1د .علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي في عالم متغير، القاهرة، ايتراك للنشر والتوزيع، ط
2005. 

، ةفيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقي
2006. 

 .2007، 3المقدمة والمصادر، األردن، ط –د. محمد علوان، القانون الدولي العام 
مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني  –د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية 

 .2004، 1للنظام األساسي، القاهرة، دار الشروق، ط
 مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دارد. محمود شريف بسيوني، ود. خالد صيام، 

 .2007، 1الشروق، ط
 .2015د. مخلد الطراونة، القانون الدولي العام، بدون دار نشر، 

د. وردة الخطيب، مقتضيات العدالة الجنائية الدولية الدائمة، القاهرة، المركز القومي لإلصدارات 
 .2015، 1القانونية، ط

 جستير والدكتوراهرسائل الماثانيا: 
قراءة تحليلية تعتمد النص والمفاوضات الدبلوماسية لمؤتمر كمباال  -ماجد عبادي، جريمة العدوان

 .2018، رسالة ماجستير، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الحقوق، 2010
القاهرة،  ،د. نجاح دقماق، التحول في مفهومي المقاومة واإلرهاب في األراضي  الفلسطينية المحتلة

 .2012جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، 
 ثالثا: الدوريات، المجالت ومؤسسات حقوق االنسان

د. إبراهيم شعبان، عناصر الحل النهائي للقضية الفلسطينية في ضوء القانون الدولي، مجلة 
 .2014، 27سياسات، رام هللا، معهد السياسات العامة، ع

نة أحد التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة مركز بحوث أمجد أنور، الحصا
 .2005يناير/ 27الشرطة، ع 

أوسكار سوليرا، االختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولية للصليب 
 .2002األحمر، مختارات من عدد 

ص ومنه اإلجابة عن سؤال ما العمل، لبنان،  عزمي بشارة، صفقة ترامب نتنياهو، الطريق إلى الن
 .2020، نيسان/ابريل/1المركز العربي لإلبحاث ودراسة السياسات، ط

مؤسسة الحق، بشأن إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
 .2010( من نظام روما األساسي، ورقة موقف، 12/3وفق المادة )

 االتفاقيات والمواثيق الدوليةرابعا: 
 .1998نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -1
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 1907اتفاقية الهاي لعام  -2
 .1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  -3
 .1977البروتوكول اإلضافي المكمل األول التفاقيات جنيف األربع لعام  -4
 .1986، 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -5
  1948اتفاقية اإلبادة الجماعية لعام  -6
 .1973اتفاقية قمع جريمة  الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام  -7

 :دورات حقوق انسان وجمعية عامة وجمعية الدول األطراف بالجنائية
 .2008المحكمة الجنائية الدولية، جمعية الدول األطراف، الدورة السادسة المستأنفة  -1
، تقرير مجلس حقوق 39ة العامة، الدورة الرابعة والستون، الجلسة األمم المتحدة، الجمعي -2

 .A/64/P.V39االنسان، رقم الوثيقة: 
األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، األعمال اإلسرائيلية  -3

لعدل الدولية، اغير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية األرض الفلسطينية، فتوى محكمة 
 A/ES10/273رقم الوثيقة، 

 قرارات مجلس األمن والجمعية العامة:
 .1974لعام  3237قرار الجمعية العامة  رقم  1974لعام  3210قرار الجمعية العامة رقم  

/ ايار/ مايو 23المؤرخ في  1993لعام  827قرار مجلس األمن بتشكيل محكمة في يوغسالفيا: 
1993 . 

 8( محكمة جنائية دولية خاصة في 1994) 955األمن بتسكيل محكمة في رواندا: قرار مجلس 
 .1994تشرين الثاني / نوفمبر 
 (.2005) 1593قرار مجلس األمن رقم  

 S/RES/1422(2002(، رقم الوثيقة 2002)1422قرار مجلس األمن 
 S/RES/2334 (2016، رقم الوثيقة: 2016لعام  2334قرار  مجلس األمن قرار رقم 

 21، المعقودة في 5814، في جلسته  2007لعام  1794مجلس األمن، القرار قرار 
 2007ديسمبر/

    S/RES/1991رقم الوثيقة:  – 2011لعام  1991قرار مجلس األمن رقم 
 خامسا: عن الصفحة االلكترونية: أبحاث، مقاالت، تقارير، أخبار

التمهيةةديةةة للمحكمةةة الجنةةائيةةة الةةدوليةةة لبيةةان المركز د. إبراهيمم شةةةةةةةةةةةةةةعبةةان، مةةاذا وراء طلةةب الةةدائرة 
 ، عةةةن  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةحةةةةةةةة االلةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةةةةةة:30/5/2020الةةةقةةةةةةةانةةةونةةةي التةةةفةةةةةةةاقةةةيةةةةةةةات أوسةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةو، 

http://amin.org/Print.php?t=opinion&id=38007 
 

http://amin.org/Print.php?t=opinion&id=38007
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أحمد مبخوتة، فعالية نظام العدالة الدولية بين المتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ األمن والسلم 
 الدوليين، الجزائر، جامعة ريان 

 ،عن الصفحة االلكترونية:2016، 29عاشور بالجلفة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، ع
file:///C:/Users/DELL/Desktop/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84% 

كانون  20الكسندر لونجاروف، الوالية القضائية " المحكمة الجنائية الدولية" الوضع في فلسطين، 
 ، عن الصفحة االلكترونية:2019أول/ديسمبر 

-alqdayyt-analysis/alwlayt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
flstyn-fy-alwd-w-aldwlyt-aljnayyt-almhkmt 

 بد الرحمان، ميرةنبوزيد سراغني، تحدي القضاء الجنائي الدولي للسيادة، الجزائر، جامعة ع
، عن 2016، 7بجاية، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل األبحاث القانونية المعقمة،ع

  content/uploads/2040/-http://jilrc.com/wpالصفحة االلكترونية:
 

دونالد ترامب يفرض عقوبات على مسةةؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب 
 ، عن الصةةةةةةةةةةةةةةفحةةةةةةةة االلكترونيةةةةةةةة:2020/حزيران/12لةةةةةةةة في افغةةةةةةةانسةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةان، أمريكيةةةةةةةة محتم
53017990-https://www.bbc.com/arabic/world 

 
 

د.سعاد سالم المهدوي، اختصاص مجلس األمن في إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، 
، عن 3،مج2018، 5حوث العلمية، جامعة افريقيا للعلوم االنسانية والتطبيقية،عطرابلس، مجلة الب

 الصفحة االلكترونية:
http://search.mandumah.com/Record/947617 

ية، المحكمة الجنائية الدولعبد الحميد صيام، هل تستطيع السلطة الوطنية جرجرة إسرائيل إلى 
  /https://www.alquds.co.ukعن الصفحة االلكترونية: 2013/يناير/30

 
 غيل بولنج، إسرائيل وجريمة الفصل العنصري بموجب القاانون الدولي، عن الصفحة االلكترونية:

-ar/haqelawda-ar/periodicals-https://www.badil.org/ar/publications
p5.html-ar/item/1723 

كالوس كريس، حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان، اللجنة الدولية 
عن الصفحة  2018أيلول/ ديسمبر/ 6جلة االنساني، المركز االقليم لالعالم، للصليب األحمر، م

 االلكترونية:

file:///C:/Users/DELL/Desktop/Ù�Ø¹Ø§Ù�%25
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://www.bbc.com/arabic/world-53017990
http://search.mandumah.com/Record/947617
https://www.alquds.co.uk/
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1723-p5.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/1723-p5.html
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https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/06/2016 
على  للعدالة، وينطوي  مايكل لينك، عقاب إسةةةةةةةةةةةةةةرائيل الجماعي للفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيين غير قانوني وإهانة

 انةةةةتةةةةهةةةةةةةاكةةةةةةةات خةةةةطةةةةيةةةةرة ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةفةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةيةةةةنةةةةيةةةةيةةةةن، عةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةحةةةةةةةة االلةةةةكةةةةتةةةةرونةةةةيةةةةةةةة:
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058461 

 
 ومة،  مركزمحمد الوادراسي، اآلليات القضائية لتطبيق القانون الدولي االنساني، دار المنظ

 ، عن الصفحة االلكترونية:149الدراسات االستراتيجية، شؤون الشرق األوسط، ع 
http://search.mandumah.com/Record/593871 

 
تعايش أم د. محمد حسةةن القاسةةمي، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن، عشةةر سةةنوات من ال

من التصةةةةةةةةةةةادم، اإلمارات، جامعة اإلمارات العربية، كلية القانون، مجلة الشةةةةةةةةةةةريعة والقانون، العدد 
 ، عةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةحةةةةةةةة االلةةةةةةكةةةةةةتةةةةةةرونةةةةةةيةةةةةةةة:2014السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةةةع والةةةةةةخةةةةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون،  يةةةةةةنةةةةةةةايةةةةةةر، 

0https://platform.almanhal.com/Reader/2/5889 
 

، عن 27/5/2021مسؤولة أممية، هجمات إسرائيل على الفلسطينيين قد تشكل جريمة حرب، 
 الصفحة االلكترونية:

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%
%D8%A-81%D9%88%D8%B6%D8%A9 

 د. معتز قفيشة، فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية، عن الصفحة االلكترونية:
hp?action=view&id=17781https://www.qanon.ps/news.p 

د. نجيةةب بن عمر عوينةةات، مجلس األمن والمحكمةةة الجنةةائيةةة الةةدوليةةة، تكةةامةةل أم تعةةارض في 
تكريس تطبيق القانون الدولي االنسةةةةةةةةةةةاني، الجزائر، مركز جيل البحث العلمي، عن دار المنظومة 

، عن الصةةةةةةةةةةةةفحة 2014أعمال المؤتمر الدولي الرابع، التربية على القانون الدولي االنسةةةةةةةةةةةةاني،  –
  http://search.mandumah.com/Record/874332االلكترونية:

 
 نتنياهو يطلق حملة إعالمية ضد المحكمة الجنائية الدولية، عن الصفحة االلكترونية التالية:

https://www.aljazeera.net/news/international/2015/1/19 
نهى أبو الدهب، إسرائيل ال تستطيع التنصل من كل القوانين الدولية كل الوقت، الثالثاء 

 ، عن الصفحة االلكترونية:2020/فبراير/11
https://www.brookings.edu/ar/2020/02/13/ 

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/06/2016
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058461
http://search.mandumah.com/Record/593871
https://platform.almanhal.com/Reader/2/58890
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%25A
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/27/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%25A
https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781
http://search.mandumah.com/Record/874332
https://www.aljazeera.net/news/international/2015/1/19
https://www.brookings.edu/ar/2020/02/13/
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وسةةةةةةةةةيم الشةةةةةةةةةنطي، قراءة قانونية حول مجريات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم عدوان 

 عةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةاع غةةةةةةةةةةةزة، عةةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةرونةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةة: 2014
https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/ 

ولد يوسف مولود، عن واقع تعطيل فعالية المحكمة الجنائية الدولية بضرورات حفظ السلم واألمن 
، 2020، 2ع  الدوليين، الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 ، عن الصفحة االلكترونية:6مج
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133737 

يزيد ميهوب، العالقة ما بين مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية، مقتضيات العدالة واحتماالت 
، عن دار 53،مج2010، 2لمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، عالتسييس، الجزائر، ا

 الصفحة االلكترونية: -المنظومة 
file:///C:/Users/DELL/Documents/ 

 18الخارجية األمريكية تعلن إغالق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
 https://www.bbc.com/arabic/world-، عن الصفحة االلكترونية:2018أيلول/

45473987 
التكامل ما هو؟ المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية ومكافحة االفالت من العقاب، عن 

 الصفحة االلكترونية:
ar-icc-https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق ، 7الجمعية العامة، مجلس حقوق االنسان، الدورة الثالثة عشرة، البند 
ن في األرض الفلسةةةةطينية المحتلة، وبخاصةةةةة االنتهاكات الناشةةةةئة عن الهجمات العسةةةةكرية اإلنسةةةةا

 A/HRC/13/54،17، رقم الوثيقة، 12و11اإلسةةةةةةةرائيلية األخيرة على قطاع غزة المحتل، البند 
March 2010:2010مجلس حقوق االنسان  ، عن الصفحة  االلكترونية.pdf 

 
 األمم المتحدة عن الصفحة االلكترونية التالية: –المحاكم الدولية 

-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/international
tribunals 

حزيران/ يونيو  6-2المحكمة الجنائية الدولية، جمعية الدول األطراف، الدورة السادسة المستأنفة، 
عن الصفحة  ICC-ASP/6/SWGCA/2، ورقة مناقشة عن جريمة العدوان، رقم الوثيقة: 2008

 األلكترونية:

https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133737
file:///C:/Users/DELL/Documents/
https://www.bbc.com/arabic/world-45473987
https://www.bbc.com/arabic/world-45473987
https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc-ar
file:///C:/Users/DELL/Desktop/Ù�Ø¬Ù�Ø³%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ø³Ø§Ù�%202010.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/international-tribunals
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/international-tribunals
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-8F53-4CBE-C413-cpi.int/NR/rdonlyres/23C70E38-https://asp.icc
2Arabic1.pdf1BD15E142CCE/146572/ICCASP6SWGCA 

المحكمة الجنائية الدولية، مسةةةةةةةةةةةةةةةاعي الواليات المتحدة األمريكية إلحراز االفالت من العقاب عن 
،  IOR 40/025/2002االبادة الجماعية، وجرائم ضةةةةةةةد االنسةةةةةةةانية وجرائم الحرب، رقم الوثيقة: 

 ومةةةةةةةا بةةةةعةةةةةةةدهةةةةةةةا، عةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةحةةةةةةةة االلةةةةكةةةةتةةةةرونةةةةيةةةةةةةة: 4، ص 2002/أغسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةس/آب/1
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002ar

.pdf 
 

 22المحكمة الجنائية ترفض الحكم بشةةةةةةأن الوالية الجغرافية لألراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية لخطأ إجرائي، 
  /https://refugeesps.net/post/12770:، عن الصفحة االلكترونية2020يناير/

 –، قرار اتخذته الجمعية العامة 37األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، البند 
 رونية:، عن الصفحة االلكت  A/RES/67/19مركز فلسطين في األمم المتحدة، رقم الوثيقة، 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&
Lang=A 

من جدول  7األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق االنسان، الدورة الثانية عشرة،  البند 
األعمال، تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، الموجز التنفيذي، البند، 

،عن  A/HRC/12/48(ADVANCE 1) ،23 Sptember 2009، رقم الوثيقة، 4، ص 20
 لكترونية:الصفحة اال

18.pdf-HRC/AHRC12-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR 
 

 الوالية االقليمية للمحكمة الجنائية في فلسطين، مؤسسة الحق، عن الصفحة االلكترونية:
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html 

الوالية اإلقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسةةةةةةةةةةةةةةطين، أسةةةةةةةةةةةةةةئلة واجوبة، مؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةة الحق، 
 ، عةةةةةةةةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةرونةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةة:2020/مةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةةةو/19

https://www.alhaq.org/ar/publications/16793.html 
الواليات المتحدة األمريكية تفرض عقوبات على المحكمة  الجنائية الدولية، عن الصفحة 

 االلكترونية:
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409 

 ، عن الصفحة االلكترونية:2019/ آذار/  16ات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية، الوالي
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328215 

https://asp.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/23C70E38-C413-4CBE-8F53-1BD15E142CCE/146572/ICCASP6SWGCA2Arabic1.pdf
https://asp.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/23C70E38-C413-4CBE-8F53-1BD15E142CCE/146572/ICCASP6SWGCA2Arabic1.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/ior400252002ar.pdf
https://refugeesps.net/post/12770/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC12-18.pdf
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html
https://www.alhaq.org/ar/publications/16793.html
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/12/375409
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328215
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ن عن الدولة نية بعد اإلعالإسرائيل شكلت طاقمًا قضائيًا رفيعًا لمواجهة انتفاضة الدعاوى الفلسطي
 .2011/سةةةةةةةةةةةةةةةبتمبر/18وتخوف من مالحقةةةةةةةة الجنود والمسةةةةةةةةةةةةةةةتوطنين بتهم جرائم حرب. 

https://www.alquds.co.uk/ 
اتفاق بشأن العالقة بين المحكمة األمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، األمم المتحدة، الجمعية 

، عن الصفحة 8، المحكمة الجنائية الدولية، ص 154العامة، الدورة الثامنة والخمسون، البند 
 االلكترونية:

-https://www.refworld.org/cgi
endocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442bin/texis/vtx/rwmain/op 
، عن الصفحة 21/4/2019إسرائيل ترفض طلبًا فرنسيًا بدفع أموال المقاصة الفلسطينية كاملة، 

 االلكترونية:
https://www.arab48.com/ 

، عن 20/12/2019وغزة،  إسرائيل تزعم ال صالحية للجنائية الدولية في الضفة الغربية
 الصفحة االلكترونية:

https://www.aa.com.tr/ar/ 
تجاهل تام، االفالت من العقاب على انتهاكات قوانين الحرب أثناء حرب غزة، عن الصفحة 

 االلكترونية:
 https://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059 

 يومًا حاسمًا، عن الصفحة  االلكترونية: 120تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم إسرائيل ، 
https://www.alaraby.co.uk/ 

في الممارسةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةرائيلية التي تمس حقوق االنسةةةةةةةةان  تقرير اللجنة الخاصةةةةةةةةة المعنية بالتحقيق
 للشةةةةعب الفلسةةةةطيني وغيره من السةةةةكان العرب في األراضةةةةي المحتلة. عن الصةةةةفحة االلكترونية:

https://www.un.int/uae/ar/statements_speeches/ 
 

، عن الصفحة 28/2/2020التي يتعاملون معها، اسرائيل توسع مالحقتها لألسرى، تهديد البنوك 
 االلكترونية:

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020 
ن ن إلى غزة أو الخروج منها، عغير راغبة أو غير قادرة، القيود اإلسرائيلية على دخول الحقوقيي

 الصفحة االلكترونية:
https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672 

https://www.alquds.co.uk/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48e5d4442
https://www.arab48.com/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.un.int/uae/ar/statements_speeches/
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020
https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672
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يناير/  30فلسطين، مدعية المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا أوليًا، هيومن رايتس ووتش، 
 ن الصفحة االلكترونية:، ع2015

https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/30/266577 
، 2017/ أغسةةطس/1فلسةةطين تهدد إسةةرائيل بمقاضةةاة إسةةرائيل في حال قرصةةنة أموال المقاصةةة، 

  /https://www.alaraby.co.ukعن الصفحة االلكترونية:
، عن الصفحة 1/4/2015فلسطين تنظم رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، تاريخ النشر، 

 االلكترونية:
https://arabic.rt.com/news/778786 

، عن الصفحة 2020/يوليو/16يحاكمون بجرائم حرب، قائمة سرية بمسؤولين إسرائيليين قد 
 االلكترونية:

https://www.alaraby.co.uk/ 
لجنة بمجلس األمن تعجز عن االجماع بشأن طلب عضوية فلسطين باألمم المتحدة. عن 

 الصفحة االلكترونية:
-https://www.france24.com/ar/20111108 

 ، عن الصفحة االلكترونية:14/5/2018ماذا يعني نقل السفارة األمركية للقدس، الجزيرة، 
s/2018/5/14/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/event 

مائة وثالثون دولة من أنحاء العالم تعترف بشرعية المحكمة الجنائية الدولية، عن  الصفحة 
 االلكترونية:

https://qudsnet.com/post/426348/ 
منظمة العفو الدولية، تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، خطوة تاريخية نحو تحقيق 

 العدالة، الصفحة االلكترونية: 
-icc-opt-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/12/israel

justice-towards-step-historic-a-crimes-war-into-investigation/ 
، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، الدائرة التمهيدية في المحكمة مؤسسة الحق

، عن الصفحة 2018/يوليو/14الجنائية الدولية تأمر بالتواصل مع الضحايا في فلسطين، 
 االلكترونية:

ocacy/2244.htmlhttps://www.alhaq.org/ar/adv 
Human Rights Council Establishes International Commission of Inquiry 
to Investigate Violations in the Occupied Palestinian Territory, including 

East Jerusalem. And Israel- May 2021 27 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/30/266577
https://www.alaraby.co.uk/
https://arabic.rt.com/news/778786
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.france24.com/ar/20111108-
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14/
https://qudsnet.com/post/426348/
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2244.html
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https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI
D=27119&LangID=E 
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مدى شرعية لجان التحقيق اإلسرائيلية كبديل عن العدالة الجنائية الدولية من 

 منظور القانون الجنائي الدولي
The legitimacy  of Israeli  Investigation Committees as a 

Substitute for the International Criminal Justice from the 
Point of View of The International Criminal Law 

 محمد عبد الفتاح شتيهد. 
 ستاذ القانون الجنائي المساعدأ

 جامعة االستقالل  –كلية القانون 
 أريحا ـــ فلسطين

Moh.shtayah@pass.ps 
DOI: 10.51516/1860-000-008-002 

 :ملخص

تسعى دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى غل يد المحكمة الجنائية الدولية عن مالحقة ومقاضاة    
( من النظام األساسي 5المتهمين اإلسرائيليين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية الواردة في المادة )

لهذه المحكمة، وذلك بتشكيل لجان تحقيق من ضباط الجيش اإلسرائيلي؛ باعتبار أن اولوية 
 الختصاص للقضاء اإلسرائيلي على القضاء الجنائي الدولي. ا

واتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى أن التشريعات اإلسرائيلية    
تخلو من النص على الجرائم الدولية الخطيرة، ولذلك فإن عمل لجان التحقيق مخالف لمبدأ الشرعية 

 ن أن هذه اللجان تفتقد إلى المعاير الدولية للنزاهة والحيادية واالستقاللية.الجنائية الدولية، ناهيك ع

ومن أهم التوصيات التي وردت في هذا البحث دعوة وزارة العدل الفلسطينية والمؤسسات     
الحقوقية إلى اثبات عدم جدية لجان التحقيق اإلسرائيلية وعدم شرعية ما يصدر عن القضاء 

م ، ويوصي الباحث دولة فلسطين بالتوجه نحو إعادة إحالة القضايا التي نظرتها اإلسرائيلي من أحكا
 لجان التحقيق اإلسرائيلية وصدر فيها احكام من القضاء اإلسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 الكلمات المفتاحية: القضاء الجنائي الدولي، لجان التحقيق اإلسرائيلية، القانون الجنائي الدولي،
 الشرعية الجنائية الدولية، اولوية اختصاص القضاء الوطني.
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Abstract 

The Israeli occupation State seeks To hamper the work of 
International Criminal Court in the prosecution and adjudication of 
the Israeli charged with the most serious international crimes  
contained in article 5 of  the Statute of the Court, by forming 
investigative committees of the Israeli army officers, considering 
the supremacy of the Israeli jurisdictions over the international 
criminal justice. 

I have adopted the descriptive analytical approach in conducting 
this research and concluded that the Israeli legislations are 
devoid of any provisions for serious international crimes. Thus, 
the work of the investigation committees acts contrary to the 
principle of the international criminal jurisdiction, not to mention 
that these committees lacked the international standards of 
impartiality, neutrality, and independency. 

One of the most important recommendations contained in this 
research is calling upon the Palestinian Ministry of Justice and 
Human rights organizations to prove the absence of serious of 
the Israeli investigation committees and the  illegality of the 
Israeli judiciary of what it makes of provisions. We recommend 
Palestine state to trend towards referring the issues heard by the 
Israeli investigation committees and the judgements passed by 
the Israeli judiciary back to the international criminal court. 

Key Words: International Criminal Justice, Israeli Investigation 
Committees, International Criminal Law, International Criminal legitimacy, 
The Supremacy of National Jurisdictions. 
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 :مقدمة

أقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص التكميلي للمحكمة لتحقيق التوازن      
بين سةةةةةةةةةيادة الدول من جهة، والعدالة الجنائية الدولية وممارسةةةةةةةةةة هذه المحكمة للدور الرقابي تجاه 

 . 1القضاء الوطني من جهة أخرى 

جب التحقيق والمقاضةةةةةةةةاة في الجرائم ويلقي هذا االختصةةةةةةةةاص على عاتق القضةةةةةةةةاء الوطني وا    
الدولية الخطيرة التي تدخل في صةةةلب اختصةةةاص هذه المحكمة؛ وإذا لم يقم القضةةةاء الوطني بهذا 
الواجب ألسةةةةةةةةةباب تتعلق بعدم قدرته على التحقيق والمقاضةةةةةةةةةاة أو ألسةةةةةةةةةباب تتعلق بعدم رغبته في 

كمة ، ينعقد االختصةةاص للمحذلك، بقصةةد توفير نوع من الحصةةانة للمجرمين لإلفالت من العقاب
الجنائية الدولية لمنع اإلفالت من العقاب، ووضةةةةةةةةةةةةع حد للجرائم الدولية التي تهدد السةةةةةةةةةةةةلم واألمن 

 الدوليين.

وتسةةةةةةةةةةةةتغل دولة االحتالل هذه الطبيعة لالختصةةةةةةةةةةةةاص التكميلي، حيث تبذل كل ما بوسةةةةةةةةةةةةعها     
م دولة طر الجرائم الدولية في اقليلتحصةةةةةةين قادتها وجنودها ومسةةةةةةتوطنيها الذين ارتكبوا أبشةةةةةةع وأخ

فلسةةةةةةةةةةةةةةطين  المحتل، من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل إعالنها تشةةةةةةةةةةةةةةكيل لجان 
 تحقيق في الجرائم الُمدعي ارتكابها.

 ـــ أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث من الناحية العلمية في توضةةةةةةةةةةةةيح حقيقة لجان التحقيق اإلسةةةةةةةةةةةةرائيلية،     
دى شرعيتها ومشروعية ما تقوم به من تحقيقات، كما يسعى الباحث ليكون هذا البحث إضافة وم

للمكتبةة القةانونيةة ومرجع للبةاحثين والمهتمين في العةدالةة الجنةائيةة الةدوليةة، وبةدايةة ألبحةاث علمية 
لدحض االدعاءات اإلسةةةةةةةةرائيلية بشةةةةةةةةرعية لجان التحقيق وحجية احكام القضةةةةةةةةاء االسةةةةةةةةرائيلي امام 

 لمحكمة الجنائية الدولية.ا

ومن ناحية عملية تكمن أهمية هذا البحث في تشةةةةةةةةكيل نواة من الدفوع القانونية والموضةةةةةةةةوعية     
أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدم شةةةةةةةةةةةةةرعية ما تقوم به لجان التحقيق اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلية، واسةةةةةةةةةةةةةتعادة 

 اإلسرائيليين.  المحكمة الجنائية الدولية دورها في التحقيق ومالحقة المجرمين

                                                           
أشرف عمران البركي، االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة دكتوراه،  1

 .150،149، ص2012كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 ــــ مشكلة البحث:

تسةةةتغل دولة االحتالل اإلسةةةرائيلي االختصةةةاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقوم بتشةةةكيل 
لجان تحقيق من ضةةباط الجيش للتحقيق في الجرائم اإلسةةرائيلية الُمرتكبة على إقليم دولة فلسةةطين، 

 مالحقة المجرمين اإلسرائيليين؟لحجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن 

 هل القانون اإلسرائيلي ينسجم مع القانون الجنائي الدولي؟ .1
 هل تشكيل هذه اللجان ينسجم مع المعايير الدولية؟ .2
 هل تسعى هذه اللجان لتحقيق العدالة الجنائية الدولية؟ .3
 هل لقرارات هذه اللجان شرعية أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ .4

 

 البحث:ـــــ أهداف 

 يسعى الباحث من خالل هذا البحث إلى

  توضةةةةةةةةيح حقيقةةةةةةةةة التشةةةةةةةةريعات اإلسةةةةةةةةرائيلية ومةةةةةةةةدى انسةةةةةةةةجامها مةةةةةةةةع القةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي
 الدولي.

  بيةةةةةان مةةةةةدى شةةةةةرعية لجةةةةةان التحقيةةةةةق اإلسةةةةةرائيلية ومةةةةةدى شةةةةةرعية قراراتهةةةةةا ومةةةةةا يترتةةةةةب
 عليها من أحكام قضائية.

 قضةةةةةةةةاء الجنةةةةةةةةائي توضةةةةةةةةيح معةةةةةةةةايير أولويةةةةةةةةة اختصةةةةةةةةاص القضةةةةةةةةاء الةةةةةةةةوطني علةةةةةةةةى ال
 الدولي.

 .وزن حجية قرارات لجان التحقيق اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

 

 منهج البحث:

في هذا البحث يعتمد الباحث المنهج الوصةةةةةةةةةةةةةفي التحليلي، بحيث يقوم الباحث بتجميع المعلومات 
بتحليل  من ثم يقوم الباحثحول الموضةةوع من االتفاقيات الدولية ومن المراجع الفقهية والتقارير، و 

 هذه المعلومات ووضعها في ميزان القانون الجنائي الدولي وإبداء الرأي فيها.
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 خطة البحث:

 يتناول الباحث هذا البحث في ثالثة مطالب على النحو التالي:

 المطلب األول: المنظومة القانونية اإلسرائيلية في منظور القانون الجنائي الدولي.

 الثاني: لجان التحقيق اإلسرائيلية في منظور القانون الجنائي الدولي .المطلب 

 المطلب الثالث: حجية قرارات لجان التحقيق اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 المطلب األول

 المنظومة القانونية اإلسرائيلية في منظور القانون الجنائي الدولي

نتهاء من التحقيق االبتدائي بتكييف الواقعة، وهو ما يعني وصةةةةةةةةةةةةةف تلتزم النيابة العامة بعد اال   
الواقعة بالجريمة المنسوبة إلى المتهم من واقع النصوص القانونية، حيث يتأسس االتهام على هذا 

 .1التكييف القانوني

وهذا ينسةةةةةةةةةةةةةحب على تحقيق القضةةةةةةةةةةةةةاء الوطني في الجرائم الُمدعى ارتكابها، والتي تعتبر من     
ئم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، فيجب أن تكون هذه الجرائم من ضةةةةمن الجرا

 التشريعات الجنائية الوطنية للدولة صاحبة االختصاص األصيل في نظر الدعوى.

لذلك يقع على عاتق الدول التي ال ترغب في أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها     
الوطني؛ تضمين قانونها الوطني الجرائم الدولية وعقوباتها بحسب ما وردت في في مكان قضائها 

نظام المحكمة الجنائية الدولية، أو سةةةةةةةةةن تشةةةةةةةةةريع يحيل لنظام المحكمة الجنائية الدولية؛ مما يتيح 
للدولة مالحقة مرتكبي الجرائم الدولية ومقاضةةةةةةةةةةةاتهم أمام محاكمها الوطنية؛ ألنه للمحكمة الجنائية 

ية ممارسةةةة اختصةةةاصةةةها إزاء رعايا الدول غير األطراف المتهمين بارتكاب جرائم دولية، دون الدول
حةةاجةةه إلى قبول هةةذه الةةدولةةة بةةاختصةةةةةةةةةةةةةةةةاص المحكمةةة، وذلةةك إذا أحةةال مجلس األمن الحةةالةةة إلى 
المحكمةةة، أو إذا أحةةالةةت دولةةة طرف الحةةالةةة إلى المحكمةةة متهمةةة فيهةةا رعةةايةةا دولةةة غير طرف، 

 .2ولية على إقليمها أو ضد رعاياهابارتكاب جرائم د

وبتطبيق ذلك على حالة دولة االحتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي التي لم تنضةةةةةةةةةم إلى النظام األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي     
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن شروع دولة االحتالل بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ةةةةةةةةةةةةةةة إبادة 

                                                           
ة ، دار صيلية(، القاهر د. عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي)دراسة تحليلية تأ 1

 .44ص، 2001، 1النهضة العربية، ط
 ( الفقرة)ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.13( ، والمادة )1( الفقرة ) 12انظر: المادة) 2
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العدوان ةةةةةةةةةةةةةةةةةة التي يرتكبها جيشها ومستوطنوها  جماعية، جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، جريمة
ضد المدنيين الفلسطينيين واألعيان المدنية في اقليم دولة فلسطين المحتل،  ةةةةةةةةةةةةةةةة لوقف اختصاص 
المحكمة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يقتضي تعديل القانون اإلسرائيلي بما يتالءم مع النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

التي تشةةةةةةةةةةةةةةكل جريمة اإلبادة الجماعية بحسةةةةةةةةةةةةةةب ما ورد في  الدولية، حيث يلزم أن تكون األفعال
( وجرائم الحرب بحسةةةب ما ورد في 7(، الجرائم ضةةةد اإلنسةةةانية بحسةةةب ما ورد في المادة)6المادة)

( مكرر جزءا من 8( من النظام األسةةةةةةاسةةةةةةي، وجريمة العدوان بحسةةةةةةب ما ورد في المادة)8المادة )
 .1ولين عن هذه الجرائم أمام القضاء اإلسرائيليالقانون اإلسرائيلي حتى يتم مالحقة المسئ

( من 5وفي الواقع ال يتطرق القةانون الجنةائي اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلي للجرائم الةدوليةة الواردة في المةادة)    
، سوى أنه يذكر جرائم الحرب التي تتعلق بجرائم النظام 2النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

منيا بفترة النظام النازي منذ تسةةةةةةةةةةةةةةلم الحزب النازي مقاليد الحكم في النازي، أي الجرائم المحددة ز 
، تلك الجرائم 1945وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية في مايو  1933ألمانيا، وذلك منذ يناير 

التي وقعت داخل األراضةةةةةةةةةةةةي األلمانية فقط، وبعبارة أخرى يسةةةةةةةةةةةةري هذا القانون على الجرائم التي 
، ولم يرد في القانون الجنائي اإلسرائيلي من الجرائم ذات 3ئيل وخارج أراضيهاوقعت قبل قيام إسرا

الصةةلة بالجرائم الواردة في النظام األسةةاسةةي للمحكمة الجنائية الدولية غير جريمة النهب، في حين 

                                                           
النص على واجب الدول االعضاء في المعاهدة في  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  146تتضمن المادة  1

وضع تشريعات مناسبة تتيح التحقيق والمحاكمة بحق كل مسئول عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للمعاهدة، ويحدد 
قيق مع الى جهة مختصة، كما ان واجب التحمسئولية الدولة وواجبها في العمل بنفسها او بواسطة تسليم المخالفين 

المسئولين عن الجرائم الخطيرة وتقديمهم للمحاكمة منصوص عليه في سلسلة من المواثيق االضافية االخرى التي 
، البند رقم 1948من معاهدة حظر ومعاقبة جريمة االبادة الجماعية  6وقعت اسرائيل على بعض منها: البند رقم 

من معاهدة مناهضة  7، البند رقم 1954لحماية االثار الثقافية في خضم النزاعات المسلحة من ميثاق الهاي  28
من معاهدة حظر تطوير ،  14، البند رقم 1984التعذيب والمعاملة والعقوبات القاسية غير االنسانية او المهينة 
من معاهدة حظر استخدام ،  9م ، البند رق1993انتاج تخزين واستخدام االسلحة الكيماوية وما يتعلق بتدميرها 

من البروتوكول الثاني الملحق  17و  15والبنود  1997تخزين، انتاج ونقل األلغام ضد البشر وما يتعلق بتدميرها 
 بمعاهدة الهاي لحماية اآلثار الثقافية في خضم نزاع مسلح.

، )مدار( 63سلسلة اوراق اسرائيلية جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي مخالفات غائبة، ترجمة: سليم سالمة،  2
 .29، ص2014المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية، 

ليئور يفنه، ثغرة جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي واألحكام القضائية في المحاكم العسكرية، ترجمة مؤيد غنايم،  3
 .19،18، ص2013تل أبيب،  يش دين)منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان(، 
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أن األفعةةةال التي تعةةةد جرائم حرب وفقةةةا لهةةةذا النظةةةام، تعتبر في القةةةانون اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلي على أنهةةةا 
 .1جنائية عاديةمخالفات 

كما أن القانون الجنائي اإلسةةةةةةةةرائيلي ال يتضةةةةةةةةمن أي عقوبات لألفعال التي تعتبر جرائم دولية     
وفقا للنظام األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية، فهذا القانون ال يتضةةةةةةةةمن أي عقوبات تنبع من 

 .2الخطورة الخاصة لمثل هذه الجرائم

لجنائي اإلسةةرائيلي مبادئ القانون الدولي  وأهمها "مبدأ عدم ومن جهة أخرى يخالف القانون ا     
سريان التقادم على الجرائم الدولية"، وهو من المبادئ الثابتة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

، حيةةث إن القةةانون الجنةةائي اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلي يطبق التقةةادم على األفعةةال الواردة في القةةانون 3الةةدوليةةة
ما أن ذلك القانون ال يحتوي على مبدأ مسةةةةةئولية القادة والضةةةةةباط بسةةةةةبب أعمال الجنائي الدولي، ك

من شةةةةةةأنها أن تعتبر جرائم دولية وفقا لما جاء في القانون الجنائي الدولي، بل يتضةةةةةةمن مسةةةةةةئولية 
 .4الجنود والرتب الدنيا دون سواها

حكام ي اإلنسةةاني، وخاصةةة األبل ال تتضةةمن القوانين اإلسةةرائيلية األحكام العامة للقانون الدول     
التي تتعلق بتوفير الحماية للمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي اإلنسةةةاني، وخاصةةةة اتفاقيات 

؛ 5جنيف األربع التي يجب أن تكون جزءا من القانون الوطني لجميع دول العالم بما فيها إسةةةةةرائيل
 . 1951التي صدقت على هذه االتفاقيات عام 

الى تعليمات النائب العام العسكري العام االسرائيلي وهي تعليمات مهنية توجه مدعي  واستنادا    
النيابة العسةةكرية بشةةأن السةةياسةةة المنتهجه في تقديم لوائح اتهام بالمخالفات المختلفة، واجماال ليس 

حق ب في هذه التعليمات اي ذكر لقوانين الحرب او للمخالفات الدولية، وفي تطرقها الى المخالفات
فلسةةةةةةةةةةةةطينيين في المناطق المحتلة تخلو من اي ذكر للواجبات التي يفرضةةةةةةةةةةةةها القانون الدولي في 
معةةالجةةة مخةةالفةةات تتعلق بةةالمس بمواطنين محميين بموجةةب قوانين الحرب او في الحةةاالت التي 

 .6يشتبه بانطوائها على جرائم حرب

                                                           
 .31ةةة  29جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي مخالفات غائبة، ترجمة: سليم سالمة، مرجع سابق، ص 1
 .36ليئور يفنه، مرجع سابق، ص 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.29انظر: المادة )  3
 .36مرجع سابق، ص جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي مخالفات غائبة، ترجمة: سليم سالمة،  4
 .12، ص1999د. علي إبراهيم، ميثاق حماية المدنيين وقت الحرب، القاهرة،  مكتبة الرسالة، بدون طبعة،  5
 .40ص جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي مخالفات غائبة، ترجمة: سليم سالمة، مرجع سابق،  6
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ئول رائيلية في الجرائم الدولية المسةةةةةةةةةةوبهذا فإن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات اإلسةةةةةةةةةة    
عنها قادتها السةةةةياسةةةةيين والعسةةةةكرين والمسةةةةتوطنين، هي إجراءات باطلة اسةةةةتنادا إلى عدم مواءمة 
القانون الجنائي اإلسةةةةرائيلي مع النظام األسةةةةاسةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن ما بني على 

اص الذي تتذرع به إسرائيل، ويعقد االختصباطل فهو باطل. مما يعقل مبدأ االختصاص التكميلي 
 للمحكمة الجنائية الدولية.

 المطلب الثاني

 لجان التحقيق اإلسرائيلية في منظور القانون الجنائي الدولي

االسةةةةةةتفادة من االختصةةةةةةاص التكميلي للمحكمة  تسةةةةةةعى دولة االحتالل اإلسةةةةةةرائيلي جاهدة إلى    
الجنائية الدولية، الذي يقرر أسةةةةةةبقية اختصةةةةةةاص القضةةةةةةاء الوطني على القضةةةةةةاء الجنائي الدولي، 
وذلك من خالل تشةةةةةةةةةةةةةةكيل لجان تحقيق عسةةةةةةةةةةةةةةكرية للتحقيق في جرائم دولية خطيرة متهم بارتكابها 

لهم ماية هؤالء المتهمين، ومنع مثو بهدف ح، جيشةةةةها ومسةةةةتوطنوها في اقليم دولة فلسةةةةطين المحتل
 أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أن تكون التحقيقات مسةةةةةةةةةةةةتقلة وفعالة وسةةةةةةةةةةةةريعة ومحايدة، أي تراعي أصةةةةةةةةةةةةول  ومن المفترض    
المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي، وهو ما تفتقده التحقيقات اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلية في الجرائم 

يث إن حاقليم دولة فلسةةةطين المحتل، د المدنيين واألعيان المدنية في الدولية الخطيرة المرتكبة ضةةة
جهات التحقيق اإلسةةةةةةةةرائيلية في هذه الجرائم ال يتوافر فيها الحد األدنى من االسةةةةةةةةتقاللية والحيادية 

 .1والنزاهة، إضافة إلى بطء اإلجراءات وعدم جديتها وعدم فعالية الرقابة المدنية

 المستشار هو ق في إسرائيل في يد النائب العام العسكري، الذي يعتبرإذ تتركز سلطة التحقي    
 ، ويعملالقانون، ويشةةةةةةرف على القانون التأديبي في الجيش تنفيذ عن والمسةةةةةةئول للجيش القانوني

                                                           
ي ن والتي حققت في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة فوالجدير بالذكر أن لجنة األمم المتحدة للخبراء المستقلي 1

، خلصت إلى أن التحقيقات اإلسرائيلية تفتقد إلى الحيادية واالستقالل والخبرة المناسبة، وأنها 2008/2009العام 
ان و لم تطال إال جنودا من الرتب المتدنية في اتهامات بسرقة بطاقات إئتمان، لكن القادة الذين خططوا لهذا العد

وأمروا بتنفيذه لم تطلهم التحقيقات، وأن هناك شكاوى عديدة تم إغالقها دون فتح تحقيقات جنائية فيها، وقد شملت 
شكاوى لهجمات إسرائيلية على مرافق تابعة لألمم المتحدة وعلى ممتلكات مدنية، وطواقم ومرافق طبية، واستعمال 

اء ل وجرح فيها العديد من المدنيين، انظر: تقرير لجنة الخبر الفسفور األبيض في تلك الهجمات، وهجمات أخرى قت
المستقلين في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية 

ما في ب 64/254أو غير ذلك يتخذها كل من حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني في ضوء قرار الجمعية العامة 
ذلك رصد وتقييم مدى استقاللية هذه التحقيقات وفعاليتها ومصداقيتها وتوافقها مع المعايير الدولية، وثيقة 

 .22ةةةة 17، ص2010سبتمبر A/HRC/15/50،23رقم:



 

77 
 

 القضةةةةةاء يرأس الوقت نفس وفيمسةةةةةتشةةةةةارا قانونيا لرئيس األركان والسةةةةةلطات العسةةةةةكرية األخرى، 
 .1القانون الدولي اإلنساني انتهاكات في والتحقيق االدعاء عن المسئول العسكري 

 

ويعتمةةد النةةائةةب العةةام العسةةةةةةةةةةةةةةكري على ثالث آليةةات للتحقيق في ادعةةاءات انتهةةاكةةات القةةانون     
 :2الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة

االعتماد على تحقيقات وتقارير يعدها الجيش بناء على أوامر من القيادة العسةةةةةةةةةةةكرية من  .أ
مسةةةةةةةةةرح العمليات، وترسةةةةةةةةةل النتائج إلى النائب العام العسةةةةةةةةةكري الذي يقرر األمر أو عدم 

 األمر بإجراء تحقيق جنائي.
يجوز أن يعين وزير الدفاع أو رئيس األركان العامة ضةةةةةةةةةابطا أو مجموعة من الضةةةةةةةةةباط  .ب

عادة ما يكونون من ذوي الرتب العالية للتحقيق سةةةةةةةةةةةةرا في مسةةةةةةةةةةةةائل رفيعة المسةةةةةةةةةةةةتوى أو 
حسةةةاسةةةة، ويقدمون بعد ذلك نتائجهم وتوصةةةياتهم إلى النائب العام العسةةةكري، وتعرف هذه 

 التحقيقات باسم تحقيقات القيادة الخاصة.
يجوز أن يأمر النائب العام العسةةكري شةةعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشةةرطة العسةةكرية  .ت

 مباشةةةةةةةةةرة عند اسةةةةةةةةةتالم بإجراء تحقيق جنائي في ادعاء السةةةةةةةةةلوك الجنائي، ويقوم بذلك إما
 شكوى من أي مصدر أو على أساس نتائج إحدى تحقيقات القيادة.

 
وبعد االنتهاء من االسةتعراض تقدم شةعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشةرطة العسةكرية تقريرا      

إلى النيابة العسةةةةةةةةةةةةةةكرية وتحيل الملف السةةةةةةةةةةةةةةتعراضةةةةةةةةةةةةةةه من قبل مدع ويقرر بعد ذلك النائب العام 
أو رئيس النيابة العسةةةكرية ما إذا كان يتعين بدء إجراءات تأديبية أو جنائية أو مواصةةةلة  العسةةةكري 

التحقيقات، وتوجه النيابة العسةةةةةةةةةةةةةكرية االتهامات أمام محكمة عسةةةةةةةةةةةةةكرية إذا وجدت أن هناك أدلة 
 .3كافية إلمكانية اإلدانة

                                                           
تقرير لجنة الخبراء المستقلين في القانون الدولي (، نقال عن 178قانون العدالة العسكرية اإلسرائيلي، الفرع ) 1

نساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غير ذلك...،مرجع سابق، اإل
 .15ص

تقرير لجنة الخبراء المستقلين في القانون الدولي /أ(، نقال عن 539قانون العدالة العسكرية اإلسرائيلي، الفرع)  2
صد وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غير ذلك...، مرجع سابق، اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لر 

 .15ص
تقرير لجنة الخبراء المستقلين في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لرصد وتقييم انظر:  3

 .16أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غير ذلك...، مرجع سابق، ص
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العسةةةةةكري  نظام العدالةويتوفر بعض الضةةةةةمانات الهيكلية لتحقيق االسةةةةةتقاللية المتضةةةةةمنة في     
، إال أن المسةةةةةةةةةةةةئوليات المزدوجة للنائب العام العسةةةةةةةةةةةةكري في السةةةةةةةةةةةةياق المحدد لهذه 1اإلسةةةةةةةةةةةةرائيلي

التحقيقات يثير القلق إزاء عدم النزاهة، ذلك أن الثابت أن النائب العام العسةةةةةةكري هو المسةةةةةةتشةةةةةةار 
سةةه على رف في الوقت نفالقانوني لرئيس األركان والسةةلطات العسةةكرية األخرى، ومع ذلك فهو يشةة

القانون التأديبي في الجيش فعلى الرغم من أن جمع وظائف إسةةةداء المشةةةورة واإلشةةةراف في مكتب 
واحد ال يؤدي تلقائيا إلى تعارض في المصةةةةةةةةةةةةةةةالح أو عدم النزاهة، لكن هنا ال يمكن توفر النزاهة 

ق اني والقانون الدولي لحقو ألن العديد من االدعاءات باالنتهاكات الجسةةةةةيمة للقانون الدولي اإلنسةةةةة
اإلنسةةةةةةةان ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشةةةةةةةورة المقدمة من النائب العام العسةةةةةةةكري للجيش، الذي ُيعرض 

 .2عليه مسبقا الخطة ألي عملية عسكرية

 العام النائب إن التحقيقات، حيث وحيادية اسةةةةةةةةةةةةتقاللية على سةةةةةةةةةةةةلبا وبالتالي فإن هذا يؤثر    
تنفيذها للجيش أثناء  حول التوصةةةةةةيات وتقدم األوامر تصةةةةةةدر التي السةةةةةةلطة نفس هو العسةةةةةةكري 

يش فهو تةةابع لهيئةةة أركةةان الجالعمليةةات العسةةةةةةةةةةةةةةكريةةة، كمةةا أن تعيينةةه يتم بقرار من وزير الةةدفةةاع 
 .3اإلسرائيلي

وغالبا إذا ما قرر النائب العام العسةةةةةةةةةةةةةةكري فتح تحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي     
لى الشةةةةةةةةرطة العسةةةةةةةةكرية التحقيق، ليس بهدف الوصةةةةةةةةول إلى الحقيقة، وإنما بهدف تتو اإلنسةةةةةةةةاني، 

اسةةةةةةةتخالص المعلومات العسةةةةةةةكرية العملياتية، أي تحليل الحادثة من وجهة نظر عسةةةةةةةكرية داخلية 
السةةةةةةةةةتخالص العبر، والتوصةةةةةةةةةل إلى اسةةةةةةةةةتنتاجات؛ بغية تحسةةةةةةةةةين أداء الجيش اإلسةةةةةةةةةرائيلي، ويتم 

                                                           
العام العسكري إلى استعراض من قبل النائب العام والمحكمة العليا العاملة بوصفها محكمة  تخضع قرارات النائب 1

العدل العليا، بما في ذلك من خالل التماسات من قبل األشخاص والمجتمع المدني، وترى لجنة الخبراء المستقلين 
ة جديرة النائب العام العسكري يوفر آليفي القانون الدولي اإلنساني السابق ذكرها، أن اإلشراف المدني على قرارات 

بالثناء للحماية من اإلجراءات التعسفية، غير أنه لم يصل إلى علم اللجنة أي طلبات بشأن إجراء مراجعة قضائية 
ألحد قرارات النائب العام العسكري يتعلق بالتحقيقات ذات الصلة، وهذا أيضا ما يؤيده الباحث، بأنه لم يتم أي 

لقرارات النائب العام العسكري من قبل محكمة العدل العليا في أي من التحقيقات التي أجراها في  مراجعة قضائية
 ادعاءات انتهاكات القانون الدولي اإلنساني من قبل ضحايا فلسطينيين.

ييم قانظر: تقرير لجنة الخبراء المستقلين في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لرصد وت 2
 .22،21أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غير ذلك...، مرجع سابق، ص

انظر: تقرير غياب واضح لإلرادة: تحقيقات إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم التي  3
ان، فبراير (، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنس2009يناير 18-ديسمبر  27اقترفت خالل العدوان على قطاع غزة)

 .17، ص2010
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، حيث يعتمد التحقيق على 1لعملياتية داخل التسةةةةةلسةةةةةل القيادياسةةةةةتخالص المعلومات العسةةةةةكرية ا
إفادات الجنود دون االسةةتناد إلى شةةهود العيان اآلخرين، أو أي أدلة إضةةافية أخرى تناقض موقف 

 .2الجنود

فحتى تكون التحقيقات قانونية، البد من إجراء فحص بخصةةةةةةةةةةةةةةوص كل مس بفلسةةةةةةةةةةةةةةطيني أو     
توافرت حاجة عسةةةكرية للهجوم، ما إذا كان الهدف قانونيا، بممتلكات خاصةةةة، حيث تشةةةمل ما إذا 

، وهذا يجب أن يسةةةةةةتند إلى اسةةةةةةتيضةةةةةةاح شةةةةةةامل 3وما إذا كانت القوة التي تم اسةةةةةةتخدامها متناسةةةةةةبة
وموضةةوعي يقوم على الحقائق، وإلى جمع شةةهادات من الشةةهود والضةةحايا، ال أن يسةةتند فقط إلى 
تحقيقات ميدانية يقوم بها الجيش نفسةةةةةه، فتحقيقات الجيش اإلسةةةةةرائيلي جاءت بطبيعتها وماهيتها، 

ي غايته تقصةةةةةةةةةةةةةي الحقيقة وتحديد ألغراض ميدانية وليس من شةةةةةةةةةةةةةأنها أن تحل محل تحقيق جنائ
 المسئولية الجنائية للمتهمين الحقيقيين.   

ومن خالل التدقيق في تحقيقات الجيش اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلي يتضةةةةةةةةةةةةةةح أن اإلخالل بالقانون الدولي     
اإلنسةةةةةةاني وارتكاب جرائم دولية ال يكون إال في حال كان هناك مس متعمد بالمدنيين أو باألعيان 

أن يتخذ القصد الجنائي صورة القصد المباشر حتى تترتب المسئولية الجنائية  المدنية، أي ضرورة
 .4على عاتق القادة والجنود اإلسرائيليين

ويعتبر هذا األمر مخالف ألحكام المسةةةةةةةةةةةةةةئولية الجنائية في القانون الجنائي الدولي؛ ألن هذا     
حل موقف الجاني في الحالتين م القانون ال يميز بين القصد االحتمالي والمباشر، وذلك بحجة أن

تأثيم، وأن النتيجة اإلجرامية قد تحققت بإرادته وإن كان هناك فارق يسةةةةير في دور اإلرادة، فإنه ال 
يؤثر على التكييف القةةانوني ومقةةدار العقوبةةة الواجبةةة التطبيق، هةةذا من نةةاحيةةة، ومن نةةاحيةةة أخرى 

غت بيعة العرفية للقانون الدولي قد صةةةبتكتسةةةب التسةةةوية بين نوعي القصةةةد أهمية خاصةةةة ألن الط
الجريمة الدولية بصةةةةةةةةةةةةةةبغة تختلف تماما عن مثيلتها في الجريمة الداخلية المسةةةةةةةةةةةةةةتندة إلى قانون 

                                                           
. والجدير بالذكر أن هذه التحقيقات غير مجدية وتستخدم كبديل عن التحقيقات 20،19المرجع السابق، ص 1

  الجنائية الفعالة؛ وبالتالي ال تفي مطلقا بمتطلبات القانون الدولي.
2 Yael Stein,Void of Responsibility(Israel Military Policy Not to Investigate Killings 
of Palestinians by Soldiers),B Tselem" The Israeli Information Center for Human 
Rights in the Occupied Territories" ,October 2010,p.42,43. 

جان س. بكتيه، القانون الدولي اإلنساني)تطوره ومبادؤه(، منشور في: عمر مكي، القانون الدولي االنساني في  3
 .29ةةة  26، ص2017نزاعات المسلحة المعاصرة، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، بدون ط، ال
، المركز 2009( ابريل 59أ/ فاطمة العجو، المسئولية الجنائية للجيش اإلسرائيلي في غزة، مجلة عدالة، العدد) 4

 .3،2القضائي لحقوق األقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، ص 
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مكتوب، ومعنى ذلك عدم وضةةةوح فكرتها، بما في ذلك ما تنهض عليه من أركان، وخاصةةةة الركن 
اني، أي تكييف الحالة النفسةةية للجالمعنوي، ألن تحديد مقوماته تكتنفها صةةعوبات جمة، تمتد إلى 

عالقة السببية المعنوية بين اإلرادة والسلوك إضافة إلى أن الجريمة الدولية تقع مستندة إلى بواعث 
من نوع خاص، وغالبا ما تتم بتكليف من الغير، فال يرتكبها الجاني لتحقيق غرض شةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةي، 

مالي، وال ترتكب بتوافر القصد االحتومؤدي ذلك صعوبة توافر القصد المباشر، بل في أغلب األح
فةةإذا قيةةل بعةةدم كفةةايةةة هةةذا األخير لقيةةام الركن المعنوي فةةإن قواعةةد القةةانون الجنةةائي الةةدولي تكون 

، وقد أكد النظام األسةةةةةةةاسةةةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية على المسةةةةةةةئولية الجنائية القائمة على 1لغوا
 .2أساس القصد االحتمالي

وكثرة  اإلجراءاتفي بدء التحقيق، وبطء سةةةةةةةةةةةةةير  تأخير غير المبررعتبر الأخرى ي ومن ناحية    
 تقديم في النية وعدم وجوداإلسةةةةةةةةةةةةرائيلية،  واضةةةةةةةةةةةةح على عدم جدية التحقيقات دليل التحقيقات،

 الحدث، مما وقوع من أعوام وأحيانا أشةهر بعد غالبا إال التحقيقات حيث لم تبدأ للعدالة، المتهمين
يؤدي إلى فقدان أو تلف األدلة، وإلى نوع من الشةةةةةةةةةهادات المختلطة والمتضةةةةةةةةةاربة التي تؤثر على 
نتائج التحقيقات، وعدم تمكن الشةةةةةةةةةةةةةةهود الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيين أحيانا كثيرة من الوصةةةةةةةةةةةةةةول إلى المحاكم 
اإلسةةةةةةرائيلية لإلدالء بشةةةةةةهاداتهم  بعدم السةةةةةةماح لهم بالمرور عبر الحواجز العسةةةةةةكرية اإلسةةةةةةرائيلية 

 .3لمقامة بين المدن الفلسطينيةا

 وقعت أحداث في التحقيقات أن فتح أقرت العليا اإلسرائيلية العدل محكمة أن والجدير بالذكر    
 إمكانية على السلبي وتأثيرها الزمنية الفترة طول بسبب جدوى  ذي غير أمر الماضي العقد في

 .4الجنائية للمحاكمة كافية أدلة جمع

                                                           
د الحميد الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، أحمد عب 1

 .166،165، ص2005
والجدير بالذكر أن جميع الجرائم الدولية   ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.30/2انظر: المادة) 2

يتم ارتكابها أثر توجيه من سلطات الدولة، وقد يضطر منفذها اتيانها عن عدم رغبة أو عدم اقتناع بها، أي أنه ال 
يقصد تحقيقها مباشرة  وتقتضي العدالة والمنطق القانوني عدم مساءلته على أساس القصد المباشر، ولكنها تقتضي 

إفالته من العقاب أو عدم تخفيفه عليه، ومن هنا كانت مساءلته على أساس القصد االحتمالي المعادل  أيضا عدم
 للقصد المباشر ضرورة من ضرورات العدالة الجنائية الدولية

 غياب المساءلة والمحاسبة، مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، في األراضي المحتلة)بتسيلم( من خالل:  3
https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20140910_response_to_investigatio

ns_launched_by_idf  2020ديسمبر  20تاريخ الزيارة. 
انظر: محصنون من المحاسبة "عدم استعداد اسرائيل للتحقيق في الجرائم الدولية ومالحقة مرتكبيها"، المنظمة  4

 .5، ص2011الفدرالية الدولية لحقوق االنسان، سبتمبر 

https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20140910_response_to_investigations_launched_by_idf
https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20140910_response_to_investigations_launched_by_idf


 

81 
 

 دليل على ة،هامشي وجرائم جنود من الرتب المتدنية على التحقيق نطاق كما ويعتبر اقتصار    
، وتسةةةةعى إلى توفير الحصةةةةانة للمتهمين الحقيقيين، وهذا الجدية للتحقيقات إسةةةةرائيل اسةةةةتعداد عدم

 اماالته وتوجيه التحقيقبالطبع مخالف للنظام األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يركز 
 كجهة المحكمة لدى القضةةةةةية مقبولية لتقييم كشةةةةةرط خطورة األكثر الجرائم عن مسةةةةةئولية لألكثر

 التحقيقات قائمة على كبار وعسةةةكريين سةةةياسةةةيين مسةةةئولين وجود عدم وبالتالي فإن، اختصةةةاص
 .1االتهام وتوجيه للتحقيق االستعداد عدم على دامغا دليال

المتأصةةةةةةةةلة في جهاز القضةةةةةةةةاء الجنائي اإلسةةةةةةةةرائيلي، نهجا وتعد صةةةةةةةةفقات االدعاء احد المكونات 
لإلفالت من العقةةاب،  وذلةةك بةةإبرام اتفةةاق بين االدعةةاء وبين المتهم او موكلةةه بخصةةةةةةةةةةةةةةوص بنود 
االتهام او بخصةةوص العقوبة التي سةةتفرض على المتهم، وغالبية المتهمين الذين جرت محاكمتهم 

دعاء عترفوا بما نسةةةةةب إليهم في إطار صةةةةةفقات ابتهم تتعلق بارتكاب مخالفات ضةةةةةد فلسةةةةةطينيين ا 
سةةةةةوية مع اتفاق على العقوبة او بدونه، وتقر المحاكم العسةةةةةكرية اإلسةةةةةرائيلية في ممارسةةةةةاتها دون 
التطرق لمكانة الضةةةةةةةةةةحية كإنسةةةةةةةةةةان محمي بموجب القانون الدولي في الحاالت التي يمكن اعتبار 

 .2المخالفة جريمة دولية

 لضةةمان الدولة، أفرع من مدني لفرع الجيش يخضةةع أن نظام ديمقراطييجب في أي  واخيرا    
 نحو مسةةةةةئولياتها أغلب المدنية السةةةةةلطات وكلت إسةةةةةرائيل في الجيش، ولكن أفعال على المراقبة

 فراغا يشةةةبه ما شةةةكل مما العسةةةكرية، المؤسةةةسةةةة إلى اإلنسةةةانيالدولي  بالقانون  إسةةةرائيل التزامات
 العسةةكرية المؤسةةسةةة إلى إسةةرائيل حيث عهدت ،خالله من العسةةكري  العام النائب يعمل دسةةتوريا
 إقامة أسةةاسةةها على يتم التي األسةةس وحتى التحقيقات، وإرشةةادات المسةةلح، النزاع قوانين بتعريف

 العام النائب قرارات لمراجعة العليا العدل محكمة إلى منهجي بشةةةةةةةةكل إسةةةةةةةةرائيل االدعاء وتلجأ
 وقواعد تكوين العليا العدل محكمة األمر لدى واقع في ولكن، صةةةةةرفة مدنية كسةةةةةلطة العسةةةةةكري 

 بإشةةراف تقوم أن تسةةتطيع مؤسةةسةةة ال يجعلها مما االسةةتثنائية، الحاالت في فقط تسةةتخدم إجرائية
، حيث يعتبر هذا الغياب لإلشةةراف القضةةائي المدني العسةةكرية التحقيقات نظام لعمل ودوري  دقيق

 .3ائية الحقيقيةعامل أساسي في الحد من المساءلة الجن

                                                           
 .6المرجع السابق، ص 1
 .4546،جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي مخالفات غائبة، ترجمة: سليم سالمة، مرجع سابق، ص 2
ورقة التوت التي تغطي عورة االحتالل)جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق(، مركز  3

. وانظر: محصنون 27،26، ص2016المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، في األراضي المحتلة)بتسيلم(، مايو 
 .4الحقة مرتكبيها"، مرجع سابق، صمن المحاسبة "عدم استعداد اسرائيل للتحقيق في الجرائم الدولية وم
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مما سةةةةةةبق يسةةةةةةتخلص الباحث أن لجان التحقيق أو النيابة العسةةةةةةكرية اإلسةةةةةةرائيلية غير مؤهلة     
إلجراء تحقيقات واصةةةةةةةدار اتهام وفقا لألصةةةةةةةول المقررة في القانون الجنائي الدولي، وبالتالي مهما 
حاولت دولة االحتالل حجب اختصةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية، بلجان تحقيق فاقدة للشةةةةةةةرعية 

 الجنائية الدولية؛  فلن يكون لقراراتها حجية في القانون الجنائي الدولي.

 المطلب الثالث

 حجية قرارات لجان التحقيق اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

أقر النظام األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية االعتداد باألحكام الصةةةةةةةةةةةادرة عن المحاكم      
الوطنية في الجرائم التي تدخل في اختصةةةةةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث جاء فيه أنه "ال 
يجوز إال كما هو منصوص عليه في هذا النظام األساسي محاكمة أي شخص أمام هذه المحكمة 

 .1وك شكل األساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته"عن سل

 اوال: حجية قرار سلطات التحقيق الوطني:      

حينما تتصةةةةةةةةرف النيابة العامة في التحقيق االبتدائي تكون أمام خيارين: إما أن تحيل الدعوى     
، عوى في حوزة المحكمةإلى قضةةةةةةةاء الحكم للفصةةةةةةةل فيها، وهو األمر الطبيعي، حيث تصةةةةةةةبح الد

، 2وبالتالي فإن حكم القضةةةةةةةةاء سةةةةةةةةواء باإلدانة أو البراءة يعتبر حكما فاصةةةةةةةةال في الدعوى الجنائية
 وبهذا ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إعادة الحكم فيها.

وإما أن توقف السةةةةةةةةةةةةةةير في إجراءات التحقيق لتنتهي بذلك الدعوى بصةةةةةةةةةةةةةةدور قرارها بأال وجه     
لةةدعوى أو بحفظهةةا، فةةاألمر بةةأال وجةةه بمثةةابةةة قرار قضةةةةةةةةةةةةةةةائي يةةأتي بعةةد إجراء تحقيق في إلقةةامةةة ا

الدعوى، وبصةةةةدوره ينهي إجراءات السةةةةير فيها؛ كونه قد حاز حجية األمر المقضةةةةي فيه، أما أمر 
الحفظ فهو مجرد قرار إداري يصةةةةةةةدر عن النيابة العامة بوصةةةةةةةفها سةةةةةةةلطة اتهام، فال يكتسةةةةةةةب أي 

يبيح للمضةةةةةةةرور والمدعي االلتجاء إلى المحكمة الجنائية المختصةةةةةةةة إلعادة  حجية قضةةةةةةةائية، مما
 .3النظر في الدعوى 

ب( من النظام األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةي للمحكمة 17/1ويؤكد هذا المعنى للتصةةةةةةةةةةةةرف في التحقيق المادة)   
الجنائية الدولية، شةةةريطة أن ال يكون قرار السةةةلطات المعنية بإجراء التحقيق أو بعدم المقاضةةةاة قد 

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20/1انظر: المادة) 1
 .719، ص1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ط 2
ب األول، دار النهضة العربية، القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الكتا 3

 .772-769. ص2016
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ء ناتجا عن عدم رغبة الدولة وعدم قدرتها على ذلك، أما أمر الحفظ ال حجية له أمام المحكمة جا
 الجنائية الدولية التي لها مباشرة التحقيق رغم هذا القرار.

 ثانيا: حجية إصدار السلطات الوطنية قرارا بالعفو:

تكاب و عن المتهم بار وفيما يتعلق بأثر صةةةةةةةةةةةدور قرار من السةةةةةةةةةةةلطات المعنية في الدولة بالعف    
إحدى الجرائم الدولية الخطيرة، لم يرد في النظام األسةةةاسةةةي للمحكمة الجنائية الدولية نص صةةةريح 

( من إعالن حماية جميع األشةةةةةةةةخاص من 18يعالج هذه الحالة، غير أنه وتأسةةةةةةةةيسةةةةةةةةا على المادة)
ن صةةدور قسةةري ماالختفاء القسةةري فإنه لن يسةةتفيد أي شةةخص يرتكب عمل من أعمال االختفاء ال

قرار بالعفو عنه، وبالتالي فإذا ما أصةدرت السةلطات المعنية في الدولة صةاحبة االختصةاص قرار 
بالعفو عن الجريمة أو العقوبة فإنه ال يجوز للمحكمة أن تعيد التحقيقات في نفس القضةةةةةةةةةةية ما لم 

 .1تهمينيثبت أن قرار العفو قد صدر بهدف التحايل لنفي المسئولية الجنائية ضد الم

فإذا أصةةةةةةةةةةدرت محاكم دولة اإلحتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي قرارا بالعفو الصةةةةةةةةةةريح عن الجريمة أو عن     
العقوبة أو اسةةةةةةةةةةةتبدالها بأخرى أخف منها، فهذا يمثل نوعا من الحصةةةةةةةةةةةانة للشةةةةةةةةةةةخص المعني من 
المسةةةةةةةةةةةةةةئولية الجنائية عن جريمة واقعة في اختصةةةةةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو اتحد 

ييف القانوني للواقعة بين القضةةةةةةةةةةةةةةةائيين، األمر الذي يحق معه للمحكمة الجنائية الدولية أال التك
تعترف بحجية هذا القرار من محاكم دولة اإلحتالل، وأن تقبل إعادة النظر في الدعوى والتحقيق 

 .2فيها

جرائم لوتجنبا لممارسةةةةةةةةةةةة الدول لحقها في إصةةةةةةةةةةةدار قرار بالعفو عن المتهمين بارتكاب إحدى ا    
التي تدخل في نطاق اختصةةةةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية يؤيد الباحث ما ذهب إليه جانب من 

، أن يتضةةةةةمن النظام األسةةةةةاسةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية نصةةةةةا بأنه لن يسةةةةةري العفو الذي 3الفقه
من أيصةةةةةةدر من المحاكم اإل على هذه الطائفة من الجرائم، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على 

 البشرية واستقرارها.

                                                           
 .54،53د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 1
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، نجالء محمد عصر،  2

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يأخذ . والجدير بالذكر أن النظام 536،535، ص2011جامعة المنصورة، 
 .330،329بالعفو عن العقوبة، بل أخذ بإمكانية تخفيف العقوبة، انظر: أشرف عمران البركي، مرجع سابق، ص

 .54د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق،  3
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ومؤدى ما سبق أنه يشترط لكي يتم الدفع بقوة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم اإلسرائيلية     
أمام المحكمة الجنائية الدولية في إنهاء الدعوى الجنائية التي موضةةةةةةةةةةةةةةوعها إحدى الجرائم الدولية 

 .1ليمةومتفقا مع القواعد القانونية السالخطيرة، أن يكون الحكم قضائيا فاصال في الموضوع وباتا 

وبإسةةةةةةقاط ما سةةةةةةبق من مبادئ عامة تتحدث عن حجية قرارات لجان التحقيق التي تشةةةةةةكلها الدول 
المعنية بعقل اختصةةةةةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية على قرارات لجان التحقيق اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلية في 

الدولية، يرى الباحث أن اإلجراءات الجرائم الدولية التي تدخل في اختصةةةةةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية 
اإلسرائيلية تهدف في األول واألخر إلى نفي المسئولية الجنائية عن المتهمين اإلسرائيليين، وتوفير 
نوع من الحصةةةةانة لهم من المسةةةةاءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالتكييف القانون للوقائع غير 

ممكن للمحكمة الجنائية الدولية إضةةةةةةةةةةةةةةفائه على تلك متفق مع التكييف القانوني الذي كان من ال
الوقائع، فالجرائم التي يرتكبها جيش االحتالل ومستوطنوه ال يمكن أن تخرج عن التكييف القانوني 

( من النظام األسةةةةةاسةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن هذا التحقيق 5للجرائم الواردة في المادة)
عية التي يفترض توافرها لصةةةةحة التحقيق، وبالتالي كل ما يترتب مخالف للنزاهة والحياد والموضةةةةو 

على اإلجراءات التي تتخذها سلطات التحقيق اإلسرائيلية من قرارات وما يصدر عن محاكمها من 
أحكام، ال تحوز أي حجية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي من حق دولة فلسةةةةةةةةةةةةةطين إعادة 

ائم دولية خطيرة وتم التحقيق فيها من جانب السةةةةةةةةةلطات اإلسةةةةةةةةةرائيلية إحالة الحاالت التي تمثل جر 
وصدر فيها قرارات لجان التحقيق أو صدرت أحكام من المحاكم اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية 
الدولية إلعادة التحقيق في تلك الجرائم حسةةةةةب التكييف القانون الصةةةةةحيح لها، ومحاكمة المتهمين 

أحكام عادلة بحقهم، وهذا ال يخالف مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات  اإلسةةةةةةةةةةةرائيليين وإصةةةةةةةةةةةدار
 الجريمة مرتين.

 

 

 

 

 

 
                                                           

قوق، رسالة دكتوراه، كلية الحمحمود عثمان عبد الرحيم عبد العال، قوة الحكم الجنائي الصادر في جريمة دولية،  1
 .257، ص2011جامعة اإلسكندرية، 
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 النتائج: :اوال 

 مبدأ شرعية الجريمة هو اساس التجريم في القانون الجنائي الدولي. .1
 مبدأ التكامل يقتضي ازدواجية التجريم في القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني.إعمال  .2
 يخلو القانون الجنائي اإلسرائيلي من تجريم األفعال التي ُتعد جرائم دولية خطيرة. .3
يخالف القانون الجنائي اإلسرائيلي مبادئ القانون الجنائي الدولي ومنها مبدأ عدم تقادم  .4

 الجرائم الدولية.
ال يتضمن القانون الجنائي اإلسرائيلي قواعد حماية المدنيين الواردة في القانون الدولي  .5

 االنساني.
يخلو القانون الجنائي اإلسرائيلي من النص على المسئولية الجنائية للقادة السياسيين  .6

 والعسكرين ويقتصر على مسئولية الجنود والضباط من الرتب الدنيا.
اإلسرائيلي إلى االلتفاف على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تسعى دولة االحتالل  .7

 بتشكيل لجان تحقيق مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.
ال تكتسب قرارات لجان التحقيق واحكام القضاء اإلسرائيلي حجية أمام المحكمة الجنائية  .8

 الدولية.

 التوصيات: :ثانيا 

 ت الحقوقية إلى إثبات عدم جدية القضاء اإلسرائيليدعوة وزارة العدل الفلسطينية والمؤسسا .1
 في مالحقة المجرمين اإلسرائيليين.

دعوة وزارة العدل الفلسطينية ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني إلى توثيق ادلة  .2
 اثبات الجرائم اإلسرائيلية وتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ن إلى إعادة إحالة الحاالت التي تحقق فيها لجان التحقيق اإلسرائيلية او دعوة دولة فلسطي .3
 التي صدر فيها احكام قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة بدء التحقيق االبتدائي في القضايا  .4
 الُمحالة من دولة فلسطين.



 

86 
 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصا طراف إلى تضمين دعوة جمعية الدولة األ .5
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 شكاليات تحريك االدعاء الجنائي المتعلق بالجرائم اإلسرائيليةإ

 وآفاق تجاوزها عماًل بنظام المحكمة الجنائية الدولية

The problems of moving the criminal prosecution related to 
Israeli crimes 

And prospects for overcoming it, in accordance with the 
International Criminal Court system 

 د. تامر حامد القاضي
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 الجامعة اإلسالمية -كلية الشريعة والقانون 
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 ملخص البحث

الحقيقة أن انضمام دولة فلسطين لميثاق روما الدولي, يعد انجاز قانوني وسياسي, بالنظر 
لطبيعة أوضاعها, حيث ما زالت تعيش تحت سطوة العنصرية الصهيونية, التي تقترف أبشع الصور 

 نظام المحكمة الجنائية الدولية.الجرمية التي ينطبق عليها 

ال شك أن اإلنجاز الفلسطيني باالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية جاء حفاظاً على الحقوق 
ومالحقة المجرمين, إال أنه انجاز مغموس بالعراقيل واالشكاليات القانونية والعملية التي تواجه 

غزة  الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع إجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب
 بشكل خاص. 

أظهرنا في دراستنا السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية وفق ميثاق روما الدولي, 
ورصدنا االشكاليات االجرائية التي تواجه التحقيق االبتدائي المتعلق بالجرائم االسرائيلية وآفاق 

 القائم على استقراء أحكام نظام المحكمة الجنائية تجاوزها, باالستناد للمنهج الوصفي التحليلي

mailto:Dr.tamer.lawyer@gmail.com
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الدولية, األمر الذي أسهم في انجاز هذه الدراسة من خالل مبحثين, أتبعتهم خاتمة تحتوي على 
أهم النتائج ومنها وجود إشكاليات قانونية وعملية قد تواجه التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية, سيما 

جهة العراقيل واالشكاليات المثارة عبر التمسك بالدفع بعدم الجدية عدة توصيات من أهم إمكانية موا
 والنزاهة في التحقيقات اإلسرائيلية التي تجريها دولة االحتالل مع جنودها وقادتها المجرمين.

: االدعاء الجنائي ، الجرائم االسرائيلية ، آفاق تجاوز الجرائم ، المحكمة  الكلمات االفتتاحية
 ة .الجنائية الدولي

Abstract 

The truth is that the accession of the State of Palestine to the 

Rome International Charter is a legal and political achievement, 

given the nature of its situation, as it is still living under the sway 

of Zionist racism, which perpetrates the most heinous forms of 

crimes to which the International Criminal Court applies. 

There is no doubt that the Palestinian achievement of joining the 

International Criminal Court came in order to preserve rights and 

prosecute criminals. However, it is an achievement that is fraught 

with obstacles and legal and practical problems facing the 

criminal investigation of crimes committed against the Palestinian 

people in general and in the Gaza Strip in particular. 

In our study, we showed the competent authority to initiate 

criminal proceedings in accordance with the Rome International 

Charter, and we monitored the procedural problems facing the 

preliminary investigation related to Israeli crimes and the 

prospects for overcoming them, based on the descriptive 

analytical approach based on extrapolating the provisions of the 

International Criminal Court system, which contributed to the 

completion of this study through two sections, They were 

followed by a conclusion containing the most important results, 

including the existence of legal and practical problems that may 

face the investigation of Israeli crimes, especially several 

recommendations from the most important possibility of 

confronting the obstacles and problems raised by adhering to the 

defense of lack of seriousness and integrity in the Israeli 

investigations conducted by the occupying state with its soldiers 

and criminal leaders. 

Keywords : criminal prosecution, Israeli crimes, A horizon to transcend 

crimes, International Criminal Court. 

 تقديم 
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القانونية للدولة تبرز تجاه أشخاص القانون الدولي, بمدى قدرتها على  الثابت أن الشخصية
ممارسة حقوقها السيادية التي أقرها القانون والمواثيق الدولية ودستورها الوطني, ولعل ذلك ما ترجم 
عملياً بعد حصول فلسطين على صفة الدولة بعد تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر 

, حيث تمكنت من االنضمام للعديد من االتفاقيات والمنظمات الدولية التي تؤهلها إلى م2012عام 
النضال من أجل حريتها ونيل استقاللها التام على كامل تراب الوطن, ومن أهم هذه الشواهد انضمام 

 .م2014فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وسريان نظامها عليها رسميًا منذ األول من ابريل عام 
( الذي 123الحقيقة إن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية جعلها العضو رقم )

يكتسب الحقوق القضائية التي أقرها النظام, ومنها حق التقاضي الذي يخولها حق التقدم بالشكاوى 
ضيها, االجنائية عن الجرائم المرتكبة من قبل االحتالل اإلسرائيلي بحق شعبها وكيانها وسالمة أر 

وهو الحق الذي خولها التقدم بالعديد من الشكاوى حول جرائم قد اقترفت في أراضي فلسطين, منها 
م, 2014شكوى حرق الطفل علي دوابشة وعائلته واالستيطان وجرائم العدو في قطاع غزة عام 

اًل بالمادة مباعتبارها جرائم تدخل ضمن التكييف القانوني لما نختص به المحكمة الجنائية الدولية ع
 الخامسة من نظامها األساسي.

 :أهمية الدراسة 
إذا كان حق التقاضي يمنح فلسطين القدرة على تقديم الشكوى الجنائية للمحكمة الدولية, فإنه 
ال شك حق يقابله واجب مباشرة إجراءات التحقيق في الدعاوى من قبل االدعاء الدولي عماًل بنص 

الجنائية, وبالتالي تستطيع فلسطين أن تقاضي العدو اإلسرائيلي ( من نظام المحكمة 15المادة )
عن كافة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة, وهو التقاضي الذي يعد شكل من أشكال 
النضال من قبل دولة فلسطيني لنيل حقوقها وتقرير مصيرها وإرساء للعدالة الجنائية وإنهاء سطوة 

 وجبروت االحتالل.
قدم يمكن القول أن الدراسة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تجاه الدعاوى في ضوء ما ت

التي تدخل حوزتها بناء على شكوى الدولة المعتدى عليها أو البالغ من أحد أشخاص القانون 
الدولي أو من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه, لها أهمية نظرية في معرفة اإلجراء وضوابطه 

اصة في ظل حداثة وندرة الدراسات في الجانب اإلجرائي للتحقيق االبتدائي لدى المحكمة القانونية, خ
 الجنائية الدولية.

ولما كانت دراستنا سوف تتناول جانب إجرائي دقيق في إجراءات التحقيق االبتدائي, وذلك 
إلسرائيلي ا بتسليط الضوء على آليات تحريك االدعاء الجنائي من دولة فلسطين عن جرائم االحتالل

واالشكاليات اإلجرائية التي تعرقل التحقيق االبتدائي بشأنها وآفاق تجاوزها عماًل بنظام المحكمة 
الجنائية الدولية, فإنها دراسة تسجل أهمية علمية وعملية, خاصة وأن دولة فلسطين قد واجهت هذه 

الة من جانب, وما تفرضه الح اإلشكاليات في الشكاوى المقدمة منها لدى المحكمة الجنائية الدولية
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من ضرورة البحث عن اآلفاق التي تنير الطريق أمام الدولة لتجاوز هذه العقبات وفق أحكام النظام 
 األساسي للمحكمة من جانب اخر.

 
 :إشكاليات وتساؤالت الدراسة 

لمحكمة اإن االشكاليات اإلجرائية تظهرها الممارسة العملية إلجراءات التحقيق االبتدائي لدى 
الجنائية الدولية, فال شك أن فلسطين بتمتها بصفة الدولة وبانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية 
يمنحها حق التقاضي لدى المحكمة, فإن حق معرقل عمليًا بعدة إشكاليات ظهرت فعاًل عقب تقدم 

مي إليها التي ينتدولة فلسطين بالعديد من الشكاوى, أهم تلك االشكاليات القانونية قيام الدولة 
المجرمين بالتمسك بالنظام األساسي للمحكمة, وذلك بإجراء تحقيق ابتدائي  أو محاكمة لهم, وفق 
ما شرعت دولة االحتالل مع قادتها وجنودها في عدة قضايا مثل قضية حرق عائلة دوابشة وغيرها, 

والعملية  ن العرقة الميدانيةمما شكل عرقلة قانونية للبدء في ممارسة التحقيق االبتدائي, ناهيك ع
في تعنت دولة االحتالل وعدم تعاونها مع بعثات التحقيق الدولي,  بل منعها من دخول أراضي 

 دولة فلسطين.
في ضوء ما تقدم تظهر إشكالية الدراسة المتمثلة في العقبات القانونية التي تواجه التحقيق 

ة في دولة فلسطين, وما يتبع ذلك عدم قدرة االبتدائي في جرائم االحتالل اإلسرائيلي المرتكب
( من النظام األساسي للمحكمة, وما 15المدعي العام من ممارسة اختصاصاته عماًل بالمادة )

يتبع ذلك من اشكاليات قانونية قد تواجه التحقيق إذا تم إرجائه بقرار من مجلس األمن عماًل 
تثيرها بالمسائل والقرارات المتعلقة  ( من ذات النظام, واالشكاليات التي16بنص المادة )

( من ذات النظام, فكيف يمكن تجاوز هذه العقبات من 18,  17بالمقبولية عماًل بالمواد )
 الناحية القانونية وفتح آفاق المتابعة اإلجرائية للتحقيق في الجرائم اإلسرائيلية ؟

ة ائي أمام المحكمة الجنائيكما تثير دراستنا التساؤالت حول ماهية طرق تحريك االدعاء الجن
الدولية؟ وماهي السلطة القانونية للمدعي العام الدولي والدائرة التمهيدية بشأن مقبولية االدعاء؟ وما 
هي العقبات الميدانية التي تواجه التحقيق االبتدائي من قبل المدعي العام الدولي ؟ وما آفاق 

ما ها شخص من أشخاص القانون الدولة ؟ أتجاوزها؟ وهل فعاًل تستطيع فلسطين تجاوزها بصفت
 أن خضوعها لالحتالل يحول دون ذلك ؟

 :منهجية الدراسة 
الحقيقة أن دراسة اإلجراءات الجنائية وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية, تتطلب تتبع نصوص 

مرتكبة من لالنظام وآراء الفقه المتعلقة بآليات تحريك االدعاء من قبل دولة فلسطين بشأن الجرائم ا
قبل الجنود والقادة الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته والتنكيل بإرثه التاريخي وتمزيق أرضه 
وتقويض نظامه السياسي على النحو المخالف للنظام األساسي, وما يوجه ذلك من اشكاليات 
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يجعل  ألمر الذيإجرائية, وما تفرضه الحاجة البحثية إلى وضع األفق لتجاوز هذه االشكاليات, ا
 منهجية الدراسة قائمة على اسلوب البحث التحليلي لنصوص النظام األساسي للمحكمة.

 :خطة الدراسة 
 المبحث األول: السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائي وفق نظام المحكمة الجنائية.

ائم ر المبحث الثاني: االشكاليات االجرائية التي تواجه التحقيق االبتدائي المتعلق بالج
  االسرائيلية وآفاق تجاوزها.

 
 المبحث األول

 السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائي وفق نظام المحكمة الجنائية
, (1)الثابت أن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهاز دولي دائم قائم على مالحقة الجرائم الدولية

, وهي (2)االساسي التي تدخل في اختصاصها في ضوء نص المادة الخامسة من نظام روما
المالحقة التي تؤسس بنيان للدعوى الجنائية التي تحرك أمام المحكمة  بآليات متعددة يتولى التحقيق 

 فيها المدعي العام الدولي بما له من سلطات تحقيق واتهام ومباشرة لها أمام المحكمة.
 لمدعي العام سلطاتالحقيقة أن آليات تحريك الدعوى الجنائية الدولية أمام المحكمة تخول ا

وصالحيات مستمدة من النظام تتعلق بإجراء التحقيق وتحليل جدية المعلومات المتلقاة من جهات 
التحريك, ثم مباشرة إجراء اإلحالة للدائرة التمهيدية )دائرة ما قبل المحاكمة( ألخذ اإلذن بالبدء في 

 لمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام األساسي ل15التحقيق االبتدائي عماًل بالمادة )
في ضوء ما تقدم يقتضي الحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائي وفق نظام 

 -المحكمة الجنائية, تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
 المطلب األول: آليات تحريك االدعاء الجنائي لحوزة المحكمة الجنائية.

                                                           

( من النظام األساسي للمحكمة بقولها " يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم 5/1( نصت المادة )1)
خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم 

 أ. جريمة اإلبادة الجماعية, ب. الجرائم ضد اإلنسانية, ج. جرائم الحرب, د. جريمة العدوان ". -: التالية
( تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي ذات طابع دولي دائم لم ينشئ لمعالجة قضية معينة تنتهي 2)

الدولي  ال تعد بدياًل عن القضاء الجنائيبانتهاء الفصل فيها كما هو الحال في محاكم نورمبرغ وطوكيو, وإن كانت 
 في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ضد مقترفي لجرائم التي تختص بها المحكمة.

الدكتور محمود شريف بسيوني, المحكمة الجنائية الدولية, مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام 
, األستاذة بوهراوة رفيق, اختصاص المحكمة 18م, ص2004 األساسي, دار الشروق, الطبعة األولى, القاهرة,

م 2009الجنائية الدولية الدائمة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة اإلخوة منتوري, قسنطينة, 
 .29م, ص2010 –
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 شرة التحقيق االبتدائي.المطلب الثاني: مقبولية مبا
 

 المطلب األول
 آليات تحريك االدعاء الجنائي لحوزة المحكمة الجنائية 

الثابت أن اإلرادة الدولية اجمعت على ضرورة عدم إبقاء المجرمين مقترفي الجرائم الجسيمة 
م بانعقاد المؤتمر 1998, حيث توجت الجهود عام (1)ذات األثر الدولي خارج دائرة العقاب

دبلوماسي الدولي تحت إشراف منظمة األمم المتحدة, وهو المؤتمر الذي أسس المحكمة بموجب ال
, والذي رسم آليات تحريك الدعوى الجنائية لحوزة المحكمة وفق أسس تنطلق من ضرورة (2)نظامها

 مكافحة الجريمة الدولية.
نحو  اإلرادة الدولية اتجهتباستقراء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يالحظ أن 

( من نظام 13تحديد آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة بعدة طرق عماًل بنص المادة )
( وفقًا 5روما بقولها " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة )

حالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقًا إذا أ ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية: )أ(
)ب( إذا أحال مجلس  .حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 14للمادة 

األمن , متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو 

                                                           

الدولي,  ن الجنائي( الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي, المحكمة الجنائية الدولية, دراسة متخصصة في القانو 1)
 وما بعدها. 313م, ص2004دار الفكر العربي, القاهرة, 

( انعقد مؤتمر األطراف السامية لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية في مقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 2)
دولة  160وفود من م, وقد شارك في المؤتمر عدة 1998يوليو  17يونيو إلى  15في روما خالل الفترة ما بين 

منظمة غير حكومية, وعرض على المؤتمر  238وكالة دولية متخصصة و 14منظمة دولية غير حكومية و 17و
دولة, بينما اعترضت عليه سبع  120مشروع النظام األساسي إلنشاء محكمة جنائية دولية الذي تم اعتماده بموافقة 

دولة عن التصويت, وتم  21ين والهند وليبيا وقطر(, وامتنعت دول ) الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل والص
م, وبدأ نفاذ النظام األساسي للمحكمة في األول من 1998يوليو  17اعتماد النظام األساسي في نهاية المؤتمر في 

 م.2002يوليو عام 
, 373م, ص2005االسكندرية,  راجع للمزيد: الدكتور محمد فهاد الشاللدة, القانون الدولي اإلنساني, منشأة المعارف,

الدكتور نافذ المدهون, آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية, دراسة منشورة على موقع االلكتروني 
على الرابط  10:5م, الساعة 15/12/2020للمجلس التشريعي الفلسطيني, تاريخ زيارة الموقع االلكتروني 

 االلكتروني:
https://www.plc.ps/ar/home/study_details/9 

, 12م, ص1999الدكتور أبو الخير أحمد عطية, المحكمة الجنائية الدولية الدائمة, دار النهضة العربية, القاهرة, 
 .26, األستاذة بوهراوة رفيق, المرجع السابق, ص127الدكتور محمود شريف بسيوني, المرجع السابق, ص
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إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة  )ج( .فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
 -( ", وهذا ما نبينه في الفروع اآلتية:15تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة )

 
 

 الفرع األول
 تحريك الدعوى الجنائية من قبل دولة طرف في نظام روما 

االعضاء سلطة تحريك الدعوى لقد منح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول 
الجنائية لحوزة المحكمة, وهو اإلجراء الذي يتعلق بالتحريك دون المباشرة, حيث يتولى التحقيق 
االبتدائي المدعي العام الدولي, وُيباشر إجراء التحريك عبر طلب يقدم إليه من قبل دولة اإلحالة 

 .(1)جنائية الدوليةتبين فيه الحالة التي تشكل جريمة وفق نظام المحكمة ال
تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة لم يوجب على الدولة العضو إجراء التحريك 
عند وقوع حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت, 

( من 14من نص المادة )حيث تستخلص داللة جواز التحريك من العبارة االفتتاحية للفقرة األولى 
النظام األساسي, مع ضرورة تحديد الحالة التي تشكل جريمة في طلب اإلحالة, والظروف ذات 
الصلة, وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة قدر المستطاع عماًل 

 .(2)بالفقرة الثانية من ذات المادة, واإلحالة ال بد أن تكون مكتوبة
أن النظام األساسي للمحكمة قد حقق مقاصد إنشاء المحكمة في  نرى بدورنا في هذا المقام

مكافحة الجريمة الجسيمة حينما منح سلطة تحريك الدعوى ألي دولة من الدول االعضاء, وإن 
كان يؤخذ عليه مسألة جعل إجراء التحريك مسألة جوازية على اطالقها, فكان من باب أولى أن 

وب في التحريك للدولة المعتدى عليها حتى ال تترك العدالة الجنائية في تصرف رغبة يمنح الوج
الدول ومصالحها, وال يعقل القول أن المدعي العام يمكنه التحريك من تلقاء نفسه حال عدم تحريكها 
 من قبل الدول, فقد يخضع المدعي العام ذاته لضغوط دولية أو عراقيل ما تحول دون قيامه بمباشرة

 اإلجراء من تلقاء نفسه, ولعل ذلك ما تبرره الحالة الفلسطينية.
 الفرع الثاني

 تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس األمن 
الثابت أن النظام األساسي أكد تنظيم العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة بموجب اتفاق 

د ذلك رئيس المحكمة نيابة تعتمده جمعية الدول األطراف في هذا النظام األساسي, ويبرمه بع

                                                           

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية./أ( من النظام األ13( المادة )1)
 ( من نظام القواعد اإلجرائية واالثبات للمحكمة الجنائية الدولية.45( المادة )2)
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, وتعد من ثمار هذه العالقة تخويل مجلس األمن سلطة في تحريك الدعوى الجنائية أمام (1)عنها
/ب( من النظام االساسي بقولها " إذا أحال 13المحكمة بموجب قرار منه, حيث نصت المادة )

الة إلى المدعي العام مجلس األمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة, ح
 يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت ".

وبالتالي يباشر مجلس األمن الدولي صالحية تحريك الدعوى لحوزة المحكمة الجنائية 
الدولية, وهو اإلجراء الذي يتعلق بالتحريك دون مباشرة الدعوى, حيث يبقى اإلجراء األخير من 

, وقد منح المجلس هذا االختصاص انطالقًا من سلطاته في (2)دعي العاماختصاص األصيل للم
, وحتى ال يباشر مجلس (3)تطبيق الفصل السابع المتعلق باإلجراءات حيال انتهاكات حقوق اإلنسان

 .(4)األمن سلطته في تشكيل محاكم خاصة بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية
قبل مجلس األمن المتضمن تحريك الدعوى للمحكمة, أن قرار اإلحالة من  نالحظ مما تقدم

, (5)يعد من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى شكل محدد في التصويت داخل أعضاء المجلس
حيث ال بد أن يصدر قرار التحريك بموافقة تسعة من أعضاء المجلس يكون من بينها أصوات 

مباشرته في الواقع العملي بسبب تعارض  , وهو اإلجراء الذي يتعذر(6)األعضاء الدائمين متفقة
المصالح السياسية بين الدول العظمى, مما يجعل العدالة الجنائية رهن إرادتها لما لها من صالحيات 
استخدام حق الفيتو على المالحقة الجنائية, فال شك أن مسألة التحريك بعد من مسائل الفصل 

 إلصدار أي قرار بشأنها.السابع التي تحتاج إلى إجماع الدولة الدائمة 
 الفرع الثالث

 تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام
أخذ المشرع الدولي بالنظام اإلجرائي التحقيقي القائم على قدرة المدعي العام الدولي في 
تحريك الدعوى الجنائية ضد دولة االعتداء دون أن يطلب منه ذلك من قبل أي جهة, حيث نصت 

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2( المادة )1)
ي, أكاديمية شرطة دب( الدكتور محمد يوسف علوان, اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, مجلة األمن والقانون, 2)

 وما بعدها. 251م, ص2002العدد األول, دبي, 
م, 1998( األستاذ موسى بن تغري, عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام اتفاقية روما 3)

 .10م, ص2006رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة سعد دحلب بالبليدة, الجزائر, 
)4( Acte Final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies 
sur la création d'une Cour criminelle internationale, A/CONF.l 83/10, 17 juillet 1998, 
p8. 

نية, و ( الدكتور أحمد عبد هللا أبو العال, تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين, دار الكتب القان5)
 .181م, ص2005القاهرة, 

 ( من ميثاق األمم المتحدة.27( المادة )6)
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من النظام األساسي بقولها "  للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه  (15/1المادة )
 على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة ".

معطوفاً على ما تقدم يمكن القول أن المدعي العام الدولي يباشر اعمال االستدالل والتحقيق 
كمة الجنائية الدولية, حيث له سلطة تقصي الحقائق وتحليل في النظام اإلجرائي المتبع أمام المح

جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة 
األمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها 

شهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة وصواًل لمعرفة يراها مالئمة, ويجوز له تلقي ال
, وال شك أن هذه اإلجراءات تعد تحريكًا للدعوى الجنائية بمجرد بمباشر اإلجراء األول (1)الحقيقة

 .(2)فيها
يبدأ إجراء التحريك بقرار من قبل المدعي العام الدولي, والذي على أثره يباشر مكتبه 

, وال (3)اسة المعلومات لالضطالع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمةالمدعي العام جمع ودر 
يجوز ألي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي, وال يجوز له 

 .(4)أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات فيما لو كانت قد صدرت إليه
الدولي سلطة تحريك الدعوى لحوزة  أن منح المدعي العام نرى بدورنا في هذا المقام

المحكمة يعد من اإلجراءات التي تسهم بشكل واضح في مالحقة المجرمين, خاصة في ظل عدم 
إحالة أي دولة من الدول االعضاء الحالة التي تبدوا فيها أنها جريمة تختص بها المحكمة, بل أن 

تحريك والتحقيق بنزاهة, حيث ذهب النظام األساسي كفل مباشرة المدعي العام الدولي إلجراء ال
, بالقول أن المشرع الدولي أخذ بنظامين للتنحي وهما: التنحي الوجوبي عبر النص (5)بعض الفقه

, والتنحي الجوازي في حالة كان المدعي العام أو أحد نوابه أمام (6)على حاالت)عدم الصالحية(
                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15/2( المادة )1)
( وفق القواعد اإلجرائية العامة يعد إجراء تحريك الدعوى الجنائية نقلها من حالة السكون إلى حالة الحركة, وذلك 2)

 راءات التحقيق االبتدائي.باتخاذ إجراء من إج
م, 1988الدكتور محمود نجيب حسني, شرح قانون اإلجراءات الجنائية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 

 .108ص
 .375( الدكتور محمد الشاللدة, المرجع السابق, ص3)
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.42/1( المادة )4)
تور عبد القادر صابر جرادة, القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة, المجلد الثاني, الطبعة الثانية, عدد ( الدك5)

 .29, الدكتور أبو الخير عطية, المرجع السابق, ص665م, ص2010الرملة واللد, مكتبة أفاق, غزة, 
لها " ال يشترك المدعي العام وال نواب ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقو 42/7( نصت المادة )6)

المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول ألي سبب كان , ويجب تنحيتهم عن 
أي قضية وفقًا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى االشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها 
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ص محل التقاضي ينتمي إلى ذات جنسية دعوى تتعلق بدولة المدعي العام أو كان المتهم أو الشخ
 .(1)المدعي العام

تعقيبًا على حالة التنحي الواردة في النظام االساسي للمدعي العام الدولي أو أحد نوابه 
عند إجراء التحريك أو التحقيق االبتدائي في الدعوى, يمكن القول أن الشطر األول من المادة 

لصالحية في حالة كانت الدعوى تتعلق بدولة المدعي ( من النظام األساسي, يجعل عدم ا42/7)
العام سواء أكانت معتدية أم معتدى عليها, من حاالت التحي الوجوبي وليس الجوازي, بداللة الفقرة 
بقولها " ال يشترك المدعي العام وال نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها 

 موضع شك معقول ألي سبب كان ".
وال شك أن منح حق التنحي للمدعي العام سواء من تلقاء نفسه عن التحقيق أو بناء على  

طلب المتهم فيه ضمانة لنزاهة عمل التحقيق, خاصة وأن مرجع الفصل في منازعة التنحي للمدعي 
 . (2)العام أو أحد نوابه لقضاء محكمة االستئناف

 المطلب الثاني
 مقبولية مباشرة التحقيق االبتدائي 

تعتبر مرحلة التحقيق االبتدائي من المراحل األساسية في بنيان الدعوى الجنائية, حيث 
يباشرها المدعي العام الدولي عبر اإلجراءات األولية القائمة على تقصي الحقائق وجمع المعلومات 

لق ألساسي للمحكمة بضوابط إجرائية تتعحول الواقعة الجرمية, وهو االختصاص الذي قيده النظام ا
( من النظام األساسي, وهذا ما نوضحه في فرعين على النحو 15بالمقبولية استنادًا لنص المادة )

 -التالي:
 الفرع األول

 إجراء االدعاء العام المتعلق بمقبولية التحقيق االبتدائي 
وى ودخولها عقب تحريك الدع لقد وضع المشرع ضوابط إجرائية للبدء في التحقيق االبتدائي
( من نظام روما بقولها 15/3حوزة المحكمة بالطرق التي نص عليها النظام, حيث نصت المادة )

" إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقوالً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية 
دة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات طلبًا لإلذن بإجراء تحقيق, مشفوعًا بأية مواد مؤي

 لدى الدائرة التمهيدية وفقًا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ".

                                                           

جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة على المحكمة أو في قضية 
." 
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.42/1( المادة )1)
 /أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.42/8( المادة )2)
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يتضح مما تقدم أن النظام األساسي للمحكمة قيد سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيق 
يدية التابعة ائرة التمهاالبتدائي بقيد إجرائي يتعلق باإلذن الذي ال بد أن يحصل عليه من قبل الد

ومشفوعًا فيه بيان حول  ,(2), وهو اإلذن الذي يصدر بناء على طلب االدعاء مكتوباً (1)للمحكمة
الواقعة الجرمية المرتكبة والمعلومات األولية الواردة إليه من الجهات المحددة في الفقرة الثانية من 

ة القضائية للتحقيق االبتدائي الذي يجريه واإلذن يسبغ الصف, (3)( من النظام األساسي15المادة )
المدعي العام, ويمنع من فتح التحقيق الكيدي عبر تفنيد األدلة التي ترفق بطلب الحصول على 
المقبولية, وفيه تتحقق ضمانات العدالة من خالل االستماع للضحايا والمتهمين حول االسناد 

 الجرمي.
ي العام إذا استنتج بعد الدراسة األولية للوقائع تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أن المدع

الواردة في طلب التحريك, أن المعلومات المقدمة ال تشكل أساسًا معقواًل إلجراء التحقيق االبتدائي, 
عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا ال يمنعه من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن 

 .(4)أدلة جديدة الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو
 

 الفرع الثاني
 سلطة الدائرة التمهيدية بشأن مقبولية التحقيق االبتدائي 

, التي تختص (5)تعتبر الدائرة التمهيدية من األجهزة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية
 بإصدار القرار القضائي النهائي بشأن مقبولية مباشرة التحقيق االبتدائي من عدمه, فال يمكن

( 15/4للمدعي العام أن يباشر مهامه دون الحصول على اإلذن المسبق منها, حيث نصت المادة )
                                                           

للمحكمة الجنائية الدولية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, ( راجع للمزيد: الدكتورة سديرة نجوى, النظام اإلجرائي 1)
 .224م, ص2017 –م 2016جامعة اإلخوة منتوري, قسنطينة, 

 /( من نظام القواعد اإلجرائية واالثبات للمحكمة الجنائية الدولية.50/2( المادة )2)
ئية الدولية بقولها " عندما يعتزم /( من نظام القواعد اإلجرائية واالثبات للمحكمة الجنا50/1( نصت المادة )3)

(، 15( من المادة )3المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء تحقيق عماًل بالفقرة )
يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر 

لعام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر, ويجوز أيضا المدعي ا
للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في اإلخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا إذا ما قرر 

ته، طر سالمة سير التحقيق وفعاليأن هذا اإلخطار ال يمكن في سياق المالبسات المعنية للقضية أن يعرض للخ
أو أمن وراحة الضحايا والشهود, ويجوز للمدعي العام لدى قيامه بهذه المهام االستعانة بوحدة الضحايا والشهود 

 حسب االقتضاء ". 
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15/6( المادة )4)
 الجنائية الدولية. /ب( من النظام األساسي للمحكمة34( المادة )5)
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من النظام األساسي بقولها " إذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك 
ص المحكمة, صاأساساً معقوالً للشروع في إجراء تحقيق, وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اخت

كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن 
االختصاص ومقبولية الدعوى ", وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار 

 .(1)المتخذ
 أن تقييد مباشرة التحقيق االبتدائي بقيد اإلذن القضائي المبسق, نرى بدورنا في هذا المقام

يعد ضرب من ضروب العدالة الجنائية البعيدة عن األهواء السياسية, حيث منح النظام الدائرة 
التمهيدية سلطة تمحيص األدلة وتقييمها والتحقق من الواقعة بشأن اختصاص المحكمة بنظر 

ولعل ذلك يعد تحقيق قضائي أولي يؤسس لمشروعية وقوة للتحقيق  الدعوى المتعلقة بها من عدمه,
 الذي سوف يباشره المدعي العام الحقًا بعد الحصول على اإلذن.

أما في حالة رفض الدائرة التمهيدية اإلذن بإجراء التحقيق, فإن ذلك ال يحول دون قيام 
, ولعل ذلك (2)تتعلق بالحالة ذاتهاالمدعى العام بتقديم طلب الحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة 

يعد من الضمانات التي أكدها المشرع عقب تحريك الدعوى لحوزة المحكمة, فقد ال يجد المدعي 
العام المعلومات األولية عند التحريك بسبب الصراع المستمر أو وضع عراقيل أمام تقصي الحقائق 

ميدانية متعمدة من االحتالل وفق ما على النحو الذي تشهده دولة فلسطين المحتلة من عراقيل 
 نبينه الحقًا.

يمكن القول أن االختصاص القضائي للدائرة التمهيدية عمل على وجود رقابة على سلطة 
المدعي العام بشأن مباشرة التحقيق, حيث أوجب المشرع إبالغ الدائرة قبل الشروع في التحقيق عبر 

م إلى جدية الواقعة والمعلومات األولية, بل عليه الحصول على اإلذن منها متى خلص المدعي العا
إذا تلقى تحريكًا للدعوى أن يبلغ الدائرة التمهيدية حتى إذا رأى عدم وجود أساس معقول لبدء 

 .(3)التحقيق

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15/6( المادة )1)
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15/5( المادة )2)
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها " إذا تبين للمدعي العام بناًء على 53/2( نصت المادة )3)

)أ(  ألنه ال يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر  -, أنه ال يوجد أساس كاف للمقاضاة:التحقيق
أو )ج ( ألنه رأى  17(  ألن القضية غير مقبولة بموجب المادة أو )ب 58قبض أو أمر حضور بموجب المادة 

 يهم وسن أو اعتالل الشخص المنسوببعد مراعاة جميع الظروف, بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عل
 إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة, أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.

أو مجلس األمن في الحاالت التي  14=وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة لإلحالة بموجب المادة 
 تيجة التي انتهى إليها واألسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة ".بالن 13تندرج في إطار الفقرة )ب( من المادة 
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معطوفًا على ما تقدم أجاز المشرع للدائرة التمهيدية بناًء على طلب الدولة القائمة باإلحالة 
/ب( من النظام مراجعة قرار 13لب مجلس األمن بموجب المادة )( أو ط14بموجب المادة )

, ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة (1)المدعي العام المتعلق بعدم مباشرة التحقيق االبتدائي
, بل يجوز للدائرة التمهيدية أن تبادر من تلقاء نفسها إلى مراجعة قرار (2)النظر في ذلك القرار
اشرة إجراء التحقيق إذا كان قراره يستند أنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف المدعي العام بعدم مب

بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو مركز الشخص المنسوب إليه 
الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة, أو أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة, فلها أن تراجع قرار 

قيق, وفي هذه الحالة ال يصبح قرار المدعي العام نافذًا إال إذا اعتمدته الدائرة عدم مباشرة التح
 .(3)التمهيدية

أن منح الدائرة التمهيدية سلطة التصدي لقرار المدعي العام  المقام هذا نرى بدورنا في
المتعلق بعدم إجراء التحقيق, وإخضاعه للرقابة القضائية فيه ضمانة من ضمانات عدم التعسف 
أو االنحراف عند العدول عن مباشرة التحقيق, وال شك أن ذلك يحقق العدالة الجنائية, فال يعقل أن 
يكون تدخل الدائرة التمهيدية لعرقلة التحقيق, بل تدخلها ضمانة لمباشرته دون المساس بالدفوع 

أو بناء  ةالمتعلقة بالمقبولية واالختصاص, وُتباشر هذه السلطة بناء على طلب من دولة اإلحال
على طلب مجلس األمن في حالة تحريكه للدعوى أو من بتصدي مباشرة من قبل المحكمة من 

 تلقاء نفسها.
 

 المبحث الثاني
 االشكاليات االجرائية التي تواجه التحقيق االبتدائي المتعلق بالجرائم االسرائيلية وآفاق تجاوزها 

ى حول جلب المصالح والسيطرة عل الثابت أن المجتمع الدولي يشهد صراع سياسي مستمر
اآلخر, وتكوين األحالف بين المعسكرات المتنازعة, ولما كانت دولة الكيان الصهيوني جزء من 
هذا الصراع, بل الطرف الصاعد للسيطرة في الشرق األوسط بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية, 

 حدة ولدى الدول الصديقة لها.بما تقدمه لها من خدمات عسكرية ودعم دولي في األمم المت
األمر الذي ينعكس بدوره على العدالة اإلجرائية أمام المحكمة الجنائية الدولية, خاصة  

في القضايا التي أحيلت إلى المحكمة من قبل دولة فلسطين, والقضايا التي يمكن أن تحال عبر 
ج األجهزة القائمة على نفاذ (, حيث تحتا13الوسائل التي نص عليها النظام األساسي في المادة )

                                                           

 .674( الدكتور عبد القادر صابر جرادة, المرجع السابق, ص1)
 /أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.53/3( المادة )2)
 /ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.53/3( المادة )3)
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القانون الجنائي الدولي إلى تسهيل مهام التحقيق االبتدائي, والشك أن طبيعة االحتالل وعنصرية 
دولته والدعم الذي تحظى به, وضع اشكاليات إجرائية تواجه التحقيق االبتدائي مع المتهمين مرتكبي 

 -:الجرائم, وهذا ما نبينه في مطلبين على النحو التالي
 المطلب األول: االشكاليات اإلجرائية المتعلقة بقرار مجلس األمن واالختصاص التكميلي. 

 المطلب الثاني: االشكاليات العملية التي تعرقل جمع أدلة التحقيق بشأن جرائم االحتالل.
 
 
 

 المطلب األول
 االشكاليات اإلجرائية المتعلقة بقرار مجلس األمن واالختصاص التكميلي 

الثابت أن أهم ما كان مطروحًا على طاولة نقاش األطراف السامية في روما, هو العمل 
على ايجاد قاعد المالئمة بين اإلرادة المنفردة التي تنطلق من سيادة الدولة الواحدة, وبين اإلرادة 

انونية قالمشتركة التي يعبر عنها مجلس األمن الدولي, تمنح هذه القاعدة أن الدولة الواحدة مكانة 
تتمثل في حق األولوية في نظر الدعوى الجنائية هذا من جانب, سيما أنها تمنح مجلس األمن 

 .(1)ُمكنة إجرائية في طلب تأجيل التحقيق االبتدائي لدى المحكمة من جانب أخر
باإلطاللة على أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يالحظ أن إرادة األطراف 

وافقت على منح مجلس األمن الدولي صالحيات تحريك الدعوى أمام المحكمة عند السامية ت
ممارسة اختصاصه في حفظ السلم واألمن الدوليين متصرفًا بالباب السابع من ميثاق األمم 

, وال شك أن الجرائم التي ترتكبها دولة االحتالل في فلسطين تعد من أبشع صور اإلخالل (2)المتحدة
, وإن كانت هذه السلطة تكتنفها إشكاليات إجرائية مصدرها النظام األساسي للمحكمة (3)بنظام السلم

 من جانب وميثاق األمم المتحدة من جانب آخر, وهذا ما نبينه في الفرع األول.

                                                           

تدقيقًا وعماًل بقاعدة الموائمة بين االختصاص القضائي للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى, وبين ُمكنة الدولة ( 1)
الواحدة في عقد االختصاص المحلي لها بالتحريك ضد المتهم, وبين سلطة مجلس األمن في طلب تأجيل التحقيق, 

 ها على تحريك الدعوى أو مباشرتها أمام القضاءوما يسلس ذلك إلى وضع عراقيل واشكاليات عملية تعكس بظالل
 الجنائي الدولي.

 /ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.13( المادة )2)
م, بشأن 15/7/1948( الصادر بتاريخ 54( حدد مجلس األمن المقصود باإلخالل بالسلم بموجب القرار رقم )3)

ان لقرار وقف إطالق النار في فلسطين مظهر من مظاهر اإلخالل القضية الفلسطينية, حيث اعتبر عدم اإلذع
 ( من ميثاق األمم المتحدة.39بالسلم عماًل بالمادة )
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يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة قضائية دائمة، أنشئت بإرادة الدول 
وما األساسي، لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية األطراف الموقعة على نظام ر 

دولية مبنية على ركائز متينة, تراعى فيها حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وبما ال يتعارض مع 
، حيث أكدت الدول مجتمعة أن األولوية للقضاء الجنائي الوطني واعتبار (1)استقالل الدول وسيادتها

ية الدولية ذات اختصاص تكميلي, وال شك أن ذلك القى بظالله على وضع العراقيل المحكمة الجنائ
 أمام التحقيق االبتدائي في الجرائم اإلسرائيلية على النحو الذي نبينه في الفرع الثاني.

 
 
 
 

 الفرع األول
 االشكاليات اإلجرائية في ضوء صالحيات مجلس األمن 

الجنائية أمام المحكمة وفق الصالحيات التي يباشر مجلس األمن سلطة تحريك الدعوى 
/ب( بما له من صالحيات في 13منحت له بموجب النظام األساسي للمحكمة عماًل بنص المادة )

متابعة الجرائم التي تخل بالسلم واألمن الدوليين, وما يلزم من اتخاذ إجراءات عماًل بالفصل السابع 
ار اإلحالة إلى المحكمة من المسائل الموضوعية التي , حيث يعتبر قر (2)من ميثاق األمم المتحدة

 .(3)تحتاج إلى تسع أصوات من بين دول مجلس األمن, على أن يكون منها الدول دائمة العضوية
إذا تغيبت أي دولة من هذه الدول أو اعترضت باستخدام  في ضوء ما تقدم يرى الباحث

ونية شك أن هذه أولى العراقيل واإلشكاليات القانحق الفيتو على قرار التحريك, لن تتم اإلحالة وال 
, ويرجع (4)التي تواجه التحقيق بشأن الجرائم التي تدخل الدعاوى المتعلقة بها اختصاص المحكمة

                                                           

 .10( األستاذ موسى بن تغري, المرجع السابق, ص1)
 ( الدكتور محمد عزيز شكري, القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية, المؤتمرات العلمية, جامعة2)

بيروت العربية, المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق, القانون الدولي اإلنساني, آفاق وتحديات, الجزء الثالث, 
 .136م, ص2005منشورات الحلبي الحقوقية, 

( الدكتور محمد صافي يوسف, اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة 3)
, الدكتور أحمد عبد هللا أبو العال, 262م, ص2002لية, الطبعة األولى, دار النهضة العربية, القاهرة, الجنائية الدو 

 .13المرجع السابق, ص
)4( Rapport du Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour criminelle 
internationale, A/CN.4/L.491;A/CN.4/L.491/Rev.l, A/CN.4/L.491/Rev.2 et Add.l à3 
n 1994, p19. 
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السبب في إحداثها ميثاق األمم المتحدة, حيث تعتبر الواليات المتحدة االمريكية الحليف األكبر 
له في تنفيذ الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة, وال  , بل الداعم(1)لالحتالل اإلسرائيلي

شك أن استخدامها المتكرر لحق الفيتو يحول دون ممارسة المجلس لسلطته في تحريك الدعوى 
, وبالتالي ترتب هذه اإلشكالية استحالة قانونية للبدء في التحقيق االبتدائي (2)الجنائية أمام المحكمة

 .(3)نضد المتهمين اإلسرائيليي
الحقيقة أن الدول األعضاء في مجلس األمن, خاصة الدول دائمة العضوية, عملت على 
أن يكون للمجلس سلطة في إرجاء التحقيق االبتدائي لدى المحكمة بموجب قرار صادر عنه, 

, انطالقًا من السلطات المخولة له (4)يتضمن الطلب من المدعى العام إرجاء التحقيق ألجل ما
الفصل السابع بحفظ األمن والسلم الدوليين, متى كان التحريك أو المباشرة قد تؤثر على بموجب 

 .(5)االستقرار والسالم العالمي
انطالقًا مما تقدم لقد منح النظام األساسي لمجلس األمن سلطة تتمثل في طلب تأجيل 

يجوز البدء ال بقولها " ( من النظام 16التحقيق مع المتهمين مدة اثنى عشر شهرًا عماًل بالمادة )
أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساسي لمدة اثني عشر شهرًا بناء على 

من إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل ألطلب من مجلس ا
 ". مم المتحدة, ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتهاألالسابع من ميثاق ا

                                                           

( عمدت الواليات المتحدة األمريكية على استصدار قرار من مجلس األمن يمنح جنودها حصانة ضد المتابعات 1)
م,  12/7/2002( المؤرخ في 1422المتعلقة بسياستها في العديد من مناطق العالم، وجاء هذا القرار تحت رقم )

يضع استثناء على اختصاص المحكمة, بل تسعى هذه الدولة لتقديم الحماية لجنودها وجنود الدول  وهو القرار الذي
 .36الصديقة, األستاذ موسى بن تغري, المرجع السابق, ص

( األستاذ عصام نعمة اسماعيل, الواليات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي, المؤتمرات العلمية, جامعة بيروت 2)
ر العلمي السنوي لكلية الحقوق, القانون الدولي اإلنساني, آفاق وتحديات, الجزء الثالث, منشورات العربية, المؤتم

 .64م, ص2005الحلبي الحقوقية, 
( األشد على شعبنا الفلسطيني من 43م, قرار "الفيتو" رقم )18/12/2017( استخدمت الواليات المتحدة بتاريخ 3)

الحتالل، بعد التصويت ضد المشروع المصري المقدم لرفض إعالن قصوة مجلس األمن بالعمل لصالح دولة ا
الرئيس األمريكي  ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها من تل أبيب, لالطالع على العدد 

لزيارة ا اإلجمالي للفيتو األمريكي ضد القضية الفلسطينية, راجع: الموقع اإللكتروني لصحيفة قدس اإلخبارية, تاريخ
 , الرابط اإللكتروني التالي:5:35م, الساعة 12/12/2020

https://qudsn.net/post/134886/ 
( الدكتور أمجد هيكل, المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي, الطبعة الثانية, دار النهضة 4)

 .496م, ص2009بية, القاهرة, العر 
 .421( الدكتورة سديرة نجوى, المرجع السابق, ص5)

https://qudsn.net/post/134886/
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نرى بدورنا في هذا المقام أن الصالحيات التي منحت لمجلس األمن في ُمكنة طلب 
تأجيل التحقيق مع المتهمين مدة اثنى عشر شهرًا, وتجديدها أكثر من مرة دون وضع ضابط 

( من نظام روما, يجعل العدالة الجنائية رهن إرادة مجلس 16لعدد الطلبات عماًل بالمادة )
لدول دائمة العضوية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية التي سوف تباشر , خاصة ا(1)األمن

كل الوسائل التي تمكنها من الحصول على قرار يقضي بالطلب من المحكمة تأجيل التحقيق 
 .(2)االبتدائي مع المتهمين اإلسرائيليين

جلس األمن ولما كان إجراء طلب التأجيل يعد من المسائل الموضوعية التي ينظرها م 
متصرفًا بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة, فيمكن لدولة فلسطين مواجهة ذلك عبر 
التشبيك مع الدول دائمة العضوية التي تتعارض مصالحها مع حلفاء دولة الكيان, والصديقة 
لدولة فلسطين مثل الصين وروسيا, وذلك بفضح جرائم الصهيونية المرتكبة في األراضي 

نية, المتمثلة في العدوان واالستيطان وانتهاكات حقوق اإلنسان المتكررة, بما يضمن الفلسطي
تشكيل حلف قوي لمنع صدور مثل هذا القرار, الذي لو صدر لعرقل إجراءات التحقيق االبتدائي 
مع المتهمين اإلسرائيليين بشأن الجرائم التي حركت دولة فلسطين الدعوى بشأنها إلى ماال نهاية 

 الحفاظ على السلم واألمن الدوليين.بحجة 
سيما أن النظام األساسي أوجد الضمانات التي تكفل عدم التعسف في تقديم هذه الطلبات,  

( من النظام 53/2حيث منح االختصاص للمدعي العام في تقدير جديتها عماًل بنص المادة )
األساسي, ناهيك أن تقديم هذا الطلب لن يمنع المدعي العام الدولي من متابعة سير جمع 

 ( من النظام األساسي.16,  15الواقعة الجرمية عماًل بالمواد ) االستدالالت حول
أخيرًا يمكن القول أن مجلس األمن يستطيع أن يعرقل التحقيق االبتدائي في جرائم العدوان, 
نظرًا لعدم وجود تعريف لها في النظام األساسي, سيما أن للمجلس صالحيات في تحديد ماهية 

                                                           

( من نظام روما إيطاليا وإسبانيا واألردن, حيث قال ممثل المملكة األردنية 16( من الدول التي عارضت المادة )1)
شهرًا مؤكدًا أنه ال ينبغي  12آنذاك " ال يفهم لماذا يحتاج مجلس األمن إلى أن يطلب تعليق تحقيق لفترة تطول إلى 

 .422أن تصبح المحكمة مجرد ذيل تابع للمجلس " الدكتورة سديرة نجوى,  مرجع سابق, ص
( عملت الواليات المتحدة االمريكية على عرقلة التحقيق االبتدائي للمحكمة, بل التعبير عن الرفض الختصاص 2)

م حول تجديد مهمة قوات 12/7/2002بتاريخ  1422م المحكمة من خالل تحصين حلفائها, حيث صدر القرار رق
 12حفظ السالم في البوسنة والهرسك, والذي بموجبه منح الموظفين الحاليين والسابقين والتالين حصانة كاملة لمدة 

والذي يجدد  2003لعام  1487شهر عماًل بالفصل السابع, ثم صدر القرار في السنة التالية عن مجلس األمن رقم 
بشأن منح الحصانة لقوات متعددة  2003لعام  1497رجاء بذات الشروط, وعلى غرارهما القرار رقم طلب اإل

 الجنسيات في ليبيريا.
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, وتعد تلك الصالحيات من المسائل (1)سابع من ميثاق األمم المتحدةهذه الجرائم متصرفًا بالفصل ال
 .(2)الموضوعية التي يباشرها المجلس

م تمثل عدوان صريح 2014ال شك أن جرائم إسرائيل المرتكبة في قطاع غزة في عام  
على دولة فلسطين التي حصلت على صفة دولة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

م, وال شك أن سياسة المجلس المنحازة للعدو تجعل أمام التحقيق االبتدائي 2012نوفمبر عام 
تجاوزها أمر سهل بالنسبة لدولة فلسطين, نظرًا لبشاعة الجرائم المرتكبة التي  إشكالية, وإن كان

تصنف بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بل اإلبادة الجماعية لعدة عائالت مثل عائلة الدلو 
 وصيام وما حدث في الشجاعية ورفح وغيرها من الشواهد.

 
 
 

 
 الفرع الثاني

 ء االختصاص القضائي التكميليشكاليات اإلجرائية في ضو اإل 
سبق القول أن مؤتمر األطراف السامية منح األولوية لالختصاص القضائي المحلي في 
نظر الدعوى الجنائية التي تتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, متى 

( من النظام األساسي 17ة ), عماًل بنص الماد(3)عبرت الدولة بإرادتها المنفردة رغبتها في ذلك
 للمحكمة.

يأتي توافق الدول السامية على منح أولوية محاكمة المتهمين مرتكبي الجرائم الواردة في 
النظام االساسي للمحاكم الوطنية في إطار السعي وتشجيع النظم القضائية المحلية على مالحقة 

, وبما يضمن قيام عالقة تكامل بين القضاء المحلي والدولي, (4)المجرمين مرتكبي الجرائم الخطيرة

                                                           

)1( Rapport du Groupe; op cit, p113. 
)2( Acte Final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies 
sur la création d'une Cour crimine, p277. 

( راجع للمزيد: الدكتور عبد الفتاح محمد سراج, مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي, دار النهضة العربية, 3)
وما بعدها, الدكتور محمود شريف بسيوني, المحكمة الجنائية الدولية,  12م, ص2001الطبعة األولى, القاهرة, 

ريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية, مطابع روز اليوسف نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتا
 وما بعدها.  399م, ص 2002الجديدة, القاهرة, 

Martin(P.M), Tribunal pénal international, Recueil Dalloz, Paris, 1999, P 157. 
 .316( الدكتورة سديرة نجوى, المرجع السابق, ص4)
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وما يسفر عن ذلك من إشكالية عملية عند إعمال هذه العالقة, خاصة في ضوء الجرائم المرتكبة 
 -ضد الشعب الفلسطيني, وهذا ما نوضحه في النقاط اآلتية:

 أواًل: التكامل الموضوعي.
التكميلي الذي يخول القضاء الجنائي يعد التكامل الموضوعي من صور االختصاص 

الدولي نظر الدعاوى التي تتعلق بالجرائم التي نص عليها النظام األساسي, حينما يعجز القضاء 
المحلي عن نظر الدعاوى المتعلقة بها لعدم وجود نص عليها في قانون العقوبات المحلي )عدم 

 .(1) األصول القانونية )عدم الرغبة( القدرة( أو عقد محاكمات صورية غير جدية, ال تتبع فيها
نرى بدورنا في هذا المقام ضرورة سن قانون عقوبات موحد بين محافظات الوطن, 
يتضمن نصوص موضوعية معاصرة تواكب التطورات الحاصلة في التشريعات الجنائية الوطنية 

نائية الدولية والدولية, وبما يتضمن الموائمة بين ما ورد في النظام األساسي للمحكمة الج
واالتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي التي انضمت دولة فلسطين لها, وبما يضمن تشريع 

 قانون معاصر يتالءم مع متطلبات العصر واالستحداث الحاصل على كافة األصعدة.
 ثانيًا: التكامل اإلجرائي.

قواعد التي دولة الواحدة اليقصد بالتكامل اإلجرائي تضمين القوانين اإلجرائية السارية في ال
تعمل على مكافحة الجريمة الدولية, بحيث يكون هناك تعاون وطني ودولي في إجراءات التحقيق 
االبتدائي والنهائي متى تقرر مقبولية الدعوى, أيًا كانت طبيعة التعاون اإلجرائي سواء في سماع 

, األمر (2)لمتهم إلى مكان المحاكمةالشهود أو ندب الخبراء أو القبض والحبس االحتياطي أو نقل ا
, وتطبيقًا لمبدأ عدم جواز (3)الذي به يجنب المتهم مباشرة ازدواجية اإلجراءات االحتياطية بحقه

 ( من النظام األساسي للمحكمة.20/ج , 17/1محاكمة المتهم مرتين عماًل بالمواد )
 ثالثًا: التكامل التنفيذي للعقاب.
 قاب من صور التعاون المحلي والدولي في تنفيذ االحكام القضائيةيعد التكامل التنفيذي للع

الجنائية, بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها في الدعوى, يجوز للدولة المعنية أن 
تنفذ الحكم أو تطبق عقوبة على المتهم الذي ارتكب الجريمة الداخلة في اختصاصها من العقوبات 

( من نظام روما بقولها "  ليس في هذا الباب 80لمحلي, حيث نصت المادة )الواردة في نظامها ا

                                                           

من النظام األساسي بقولها " تتعاون الدول األطراف, وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي, ( 86( نصت المادة )1)
 تعاونًا تامًا مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها ".

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية.93/1( المادة )2)
 .61الفتاح محمد سراج, المرجع السابق, ص( الدكتور عبد 3)
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من النظام األساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو 
 .(1)يحول دون تطبيق قوانين الدول التي ال تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب "

كامل في االختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والتشريع يترتب على التعاون والت
الوطني, أن المحكمة الوطنية إذا ما باشرت اختصاصها في محاكمة المجرم مرتكب الجريمة الواردة 
في نظام روما, يمكنها الحكم عليه بالعقوبات الواردة في نظام المحكمة أو العقوبات الواردة في 

ون اشتراط أن يكون هناك تماثل بين العقوبات الواردة في النظام والعقوبات قانون العقوبات المحلي, د
الواردة في قانون العقوبات الوطني, حتى  لو تعارضت العقوبات الواردة في القانون األخير مع 

 ( من نظام روما المحددة لنوع العقوبات التي تقضي بها المحكمة.77المادة )
كمة الوطنية أن تطبق قواعد وأحكام مخالفة لنظام روما معطوفًا على ما تقدم يمكن للمح

عند محاكمة مجرم مرتكب جريمة من الجرائم الواردة في النظام, استنادًا وفق مبدأ اإلقليمية أو مبدأ 
سنة وفق قانون  18التكامل في االختصاص القضائي, مثل محاكمة شخص يقل عمره عن 

المتهم بتطبيق قاعدة القانون األصلح ألن الدولة بمجرد , سيما عدم جواز تمسك (2)األحداث الوطني
, وعدم الدفع (3)تصديقها يصبح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جزء من قانونها الوطني

, كما يمكن للمحكمة الوطنية أن تحكم باإلعدام خالفًا لما ورد في قائمة العقوبات التي (4)بالتقادم
 ( منه.80بالمادة ) نص عليها النظام عمالً 

 رابعًا: إشكالية تطبيق مبدأ التكامل فيما يتعلق بالجرائم اإلسرائيلية وآفاق حلها.
الحقيقة أن عدالة تطبيق مبدأ االختصاص التكميلي بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء 

ئة عنها, الناشالوطني يكمن في التعاون المشترك نحو مكافحة الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية 
وفق اصول إجرائية تكفل نزاهة التحقيق االبتدائي والنهائي, ولعل ذلك ما تنبه له مؤتمر األطراف 
السامية, بحيث ال يسلس ذلك إلى عقد محاكمات صورية تهربًا من المسئولية الجنائية من قبل 

قانون تهربًا من تطبيق الالدولة ذاتها, وهذا ما قامت به دولة االحتالل اإلسرائيلي في عدة وقائع 
 الدولي, خاصة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

معطوفاً على ما تقدم يمكن القول أن العدالة الجنائية الدولية تواجه اشكاليات عملية وعرقلة 
إزاء التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية, حيث سرعان ما تباشر دولة الكيان التحقيق الصوري, بل 

إلنسان االمحاكمة الهزلية غير الحقيقة لجنودها وقادتها, لكي تظهر بمظهر الدولة الحامية لحقوق 
                                                           

/أ( من النظام األساسي بقولها " ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة 103/1( نصت المادة )1)
 الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص المحكوم عليهم ".

 ائية الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة الجن26( المادة )2)
 .317( الدكتورة سديرة نجوى, المرجع السابق, ص3)
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.29( المادة )4)



 

109 
 

, وهذا ما حدث في محاكمة (1)والعمل وفق القانون الدولي, )مظهر الثعلب في ثوب الواعظين(
الجندي قاتل الشهيد الطفل علي دوابشة وحرق منزله لياًل على ساكنيه, وما حدث تفصياًل عقب 

م نزاهة دكل حرب أو عدوان يشنه االحتالل, والذي يأتي تطبيقًا كاشفًا لحالة " عدم الرغبة أو ع
 وصورية الحكم الصادر عن القضاء الوطني.

نرى بدورنا في هذا المقام أن الخروج من مأزق المحاكمات الصورية المانعة إلعمال 
نظام المحكمة الجنائية الدولية, يكمن في تطبيق النظام ذاته إزاء ما يحدث, حيث ال بد لدولة 

المجرمين اإلسرائيليين رغم وجود هذه فلسطين أن تسارع إلى تحريك الدعاوى الجنائية ضد 
المحاكمات, وذلك عبر التقدم بمذكرات قانونية ترفق بالشكوى تظهر عدم رغبة إسرائيل على عقد 
التحقيق والمحاكمة بطريق نزيهة, وبما يدلل بشكل واضح أن الهدف منها عرقلة سير العدالة 

( من النظام األساسي بقولها 17/1دة )الجنائية الدولية والتهرب من المسئولية عماًل بنص الما
 -تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة: 1من الديباجة والمادة  10" مع مراعاة الفقرة 

أ ( إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها والية عليها , مالم تكن الدولة 
ة أو غير قادرة على ذلك. ب( إذا كانت قد حقًا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضا

أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , 
 ما لم يكن القرار ناتجًا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقًا على المقاضاة.".

ئي أصاًل, إجراء التحقيق االبتدااتساقًا بما تقدم إذا كانت عدم الرغبة تتمثل في تطبيق عدم 
إال أن حالة عدم النزاهة في الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية يعد تطبيق من تطبيقات االستثناء 

/ج( من نظام روما بقولها " إذا كان الشخص 17/1على االختصاص التكميلي عمالً بنص المادة )
يكون من الجائز للمحكمة إجراء المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, وال 

                                                           

( قال مدير البحث الميداني في " بتسيلم اإلسرائيلية"  السيد كريم جبران " إن منظمته كانت تقّدم ملفات إلى 1)
اعتداء يتم على غزة بهدف التحقيق في انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي "ولكن  النيابة العامة اإلسرائيلية في كل

دون جدوى", وأضاف أن منظمته توصلت بعد تجربة طويلة إلى قناعة بأن جهاز التحقيق اإلسرائيلي غير قادر 
اني الدولي, ووفق سوغير مبني بشكل يؤهله للقيام بتحقيق العدالة، والتحقق بشكل جدي من انتهاكات القانون اإلن

الخبير جبران فإن "تشكيل لجان التحقيق اإلسرائيلية قبيل وصول اللجنة المشكلة من مجلس حقوق اإلنسان محاولة 
إلغالق الطريق أمام التحقيقات الدولية، والظهور بمظهر الحريص على احترام القوانين الدولية، بينما يشهد الواقع 

 بعكس ذلك".
اإللكتروني, التحقيقات اإلسرائيلية حول حرب غزة منزوعة الثقة, تمت زيارة الموقع اليوم الجمعة راجع: موقع الجزيرة 

 -صباحًا, على الرابط اآلتي: 10:29م, الساعة 18/2/2020الموافق 
portsandinterviews/2014https://www.aljazeera.net/news/re 

 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014
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", ولعل هذا النص يعد من أفق الحلول المقترحة لدولة  20من المادة  3محاكمة طبقًا للفقرة 
فلسطين عند سلوكها طريق تحريك الدعوى الجنائية التي تتعلق بجريمة مرتكبة من الجنود أو القادة 

مة الصورية الهادفة للتغطية الصهاينة تدخل ضمن اختصاص المحكمة, في ظل إجراء المحاك
( من نظام 20على الجرائم ووضع العراقيل تجاه المالحقة الجنائية, مع ضرورة التمسك بالمادة )

روما التي وضعت االستثناء على مبدأ التكامل, حيث نصت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة بقولها 
يكون محظورًا أيضًا بموجب المواد  "  الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك

ال يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات  8أو  7أو  6
 -في المحكمة األخرى:

أ (  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في 
 اختصاص المحكمة أو,

سم باالستقالل أو النزاهة وفقًا ألصول المحاكمات المعترف بها بموجب (  لم تجر بصورة تتب
القانون الدولي, أو جرت في هذه الظروف, على نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم الشخص 

 المعني للعدالة ".
 

 المطلب الثاني
 االشكاليات العملية التي تواجه جمع أدلة التحقيق بشأن جرائم االحتالل 

الشكاليات القانونية الواردة في نظام روما المتعلقة بالتحقيق االبتدائي, هناك بعيدًا عن ا
اشكاليات وعراقيل عملية تفرض نفسها بقوة بعيدًا عن القانون الدولي وتعقيداته, تتمثل في الوجه 
االخر للقانون هو فرض السياسات وتصارع المصالح وتعارضها, وسياسة الهيمنة والقوة والعنصرية 

ار حق الشعوب في تقرير مصيرها, فال شك أن هذه المظاهرة تعرقل وعرقلت فعاًل جمع أدلة وانك
التحقيق االبتدائي لتأسيس الدعوى الجنائية على أدلة وأسانيد دامغة على الجرائم اإلسرائيلية المقترفة 

 في دولة فلسطين.
قل جمع التي تعر الحقيقة يمكن رصد األسباب التي أسفرت عن طرح االشكاليات العملية 

األدلة في الدعاوى الجنائية القائمة لدى المحكمة أو التي سوف تحركها دولة فلسطين الحقًا ضد 
المجرمين من الرؤساء والقادة والجنود اإلسرائيليين, يتطلب معرفة األسباب التي أسلست إلى طرح 

ما  ا على سبيل المثالهذه االشكاليات, والعمل على وضع رؤية من قبل الباحث لتجاوزها, ومنه
 نتناوله في الفروع اآلتية:
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 الفرع األول
 بطء التعاون الدولي 

عبرت األطراف السامية في ديباجة نظام روما بالقول " إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة 
توحد جميع الشعوب, وأن ثقافات الشعوب تشكل معًا تراثًا مشتركًا, وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق 

كن أن يتمزق في أي وقت ", فال شك أن النسيج الرقيق المقصود سوف يتمزق, بل يتعرض يم
للتمزق عند عدم التعاون من قبل الجماعة الدولية في تدعيم التحقيق ضد اإلسرائيليين بسبب 

 تعارض المصالح فيما لو دعمت ذلك.
ت المتلقاة حول ولما كان المدعي العام مكلف بقوة القانون على تحليل جدية المعلوما

ارتكاب الجريمة, األمر الذي يخوله لهذا الغرض, أن يلتمس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة 
األمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها 

 .(1)يراها مالئمة
ر دة األمريكية الحليف األول واألكبيمكن القول أن بعض الدول حينما تجامل الواليات المتح

, (2)للكيان الصهيوني ومشروعه االستعماري, باعتبارهما في خندق واحد اتجاه المجتمع الدولي كله
وتسارع الدول العربية على إقامة عالقات ثنائية وجماعية وتدعيم سبل التطبيع مع االحتالل, يعد 

الجهات الحقوقية الدولية واإلقليمية في مباشرة  من أهم االشكاليات العملية التي يمكن أن تواجه
 عملها حول جمع األدلة.

أن تدعيم سبل التعاون الدولي في العمل على ارسال الجهات  نرى بدورنا في هذا المقام
الحقوقية لرصد وتوثيق األدلة وإحالتها للمدعي العام الدولي, يتطلب من دولة فلسطين تكتيف 

لجهود من قبل الدول الصديقة عبر جامعة الدول العربية ومؤسسات عملها نحو حشد المواقف وا
حقوق اإلنسان الدولية والمحلية واتحاد المحامين العرب عبر تشكيل لجان دولية بإشراف األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة واإلقليمية, بحيث تحظى بقوة العمل انطالقًا من قوة القرار 

 حول تشكيلها.
على ما تقدم ولتجاوز اشكاليات التواصل في عمل اللجان بسبب تفشي وباء  معطوفاً 

كورونا وصعوبة عقد االجتماعات بسبب هذا الفيروس يمكن اعتماد األجهزة اإللكترونية المعدة من 
قبل المنظمات الدولية, عبر تقنية عالية الجودة في حفظ المعلومات وتسليمها للمدعي العام بعد 

ها عبر سفراء األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات الحقوقية تدقيقها إرسال
 العالمية.

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15/2( المادة )1)
 .507( الدكتور أمجد هيكل, المرجع السابق, ص2)
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 الفرع الثاني
 عرقلة االحتالل اإلسرائيلي

مما ال شك فيه أن االحتالل اإلسرائيلي يعد من أولى اإلشكاليات العملية التي تواجه جهات 
جرائمه التي تدخل في اختصاص المحكمة التحقيق الدولية القائمة على تقصي الحقائق حول 

الجنائية الدولية, حيث يتحكم االحتالل عبر وضع الحواجز والسيطرة العسكرية على اإلقليم 
الفلسطيني, األمر الذي يتسبب في وضع عرقلة حقيقية أمام دخول هذه الجهات سواء في دخول 

 اإلقليم المحتل أو تنقلها داخله.
م 2014تموز )يوليو(  23ق اإلنسان الدولي قد قرر في تطبيقًا ذلك كان مجلس حقو 

تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد 
, ولتحديد المسؤولين عنها من أجل مالحقتهم, ولكن سرعان ما قام االحتالل بتاريخ (1)قطاع غزة

 .(2)جنة للقيام بمهامهام بمنع دخول هذه الل13/11/2014
الحقيقة يمكن القول أن منع دولة االحتالل اإلسرائيلي للجان التحقيق يعد من االنتهاكات 

, األمر الذي يشكل جرم (3)الجسيمة لقواعد الفانون الدولي اإلنساني خاصة قواعد جنيف والهاي
ة إلى بالمؤسسات الحقوقيوفق احكام القانون الدولي, يتطلب فضحه أمام الجهات الدولية, للدفع 

إعداد تقارير رسمية حول ذلك, ال شك أنها سوف تأخذ في الحسبان لدى المدعي العام الدولي في 
 تلقي المعلومات وتقصي الحقائق من الجهات الرسمية خارج اإلقليم الفلسطيني.

 
 
 
 

                                                           

( يترأس لجنة التحقيق وليام شاباس وهو أستاذ قانون دولي في لندن، وهي لجنة مكلفة بإعداد تقرير مكتوب عن 1)
 مجلس األمن الدولي.تحقيقات، ويتم عرضه على 

م, 18/12/2020( مركز الميزان لحقوق اإلنسان, زيارة الموقع اإللكتروني من قبل الباحث يوم الجمعة الموافق 2)
 -صباحًا, على الرابط اآلتي: 9:19الساعة 

http://www.mezan.org/post/19815 
ومن رايتس ووتش اإللكتروني, مقال بعنوان غير راغبة أو غير قادرة, القيود اإلسرائيلية على ( راجع موقع هي3)

م, تمت زيارة الموقع اليوم الجمعة الموافق 3/4/2017دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها, نشر بتاريخ 
على غالف البحث, كان  صباحًا, وهو الموقع الذي يحتوي على الخريطة الواردة 9:49م, الساعة 18/2/2020

 -قد نسخها الباحث عن تصفح الرابط اآلتي:
https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672 

http://www.mezan.org/post/19815
https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672
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 الفرع الثالث

 عرقلة االنقسام السياسي 
والقوة يملكها أصحاب الحق, والحق يحتاج لمن يدافع  يمكننا القول أن الوحدة مصدر القوة,

عنه, ونجاح الدفاع يكمن في قوة الدليل, فال شك أن قضية فلسطين تعتبر من أكثر القضايا عالميًا 
تحتاج للعدل واالنصاف, والذي لن يتحقق في ظل عرقلة االنقسام السياسي البغيض, الذي مزق 

ة, وعمل على إضعاف الثقة بها, بل عدم التعاون معها النسيج الوطني وعطل المؤسسات الوطني
محلياً وإقليماً ودوليًا, ولعل في ذلك اشكالية تواجه جمع األدلة الجنائية وتدقيقها قبل إحالتها للجهات 

 الدولية المختصة.
م تحديات كبيرة تجاه القضية 2007لقد ترك االنقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 

, كان من أهمها عدم التوافق في جمع األدلة من قبل (2)اء كانت محلية أو ودولية, سو (1)الفلسطينية
المؤسسات الوطنية التي بات ال تثق في بعضها البعض, بل تتبادل االتهام حول عدم شرعية 
تشكيلها, وال شك أن الوحدة الوطنية تعتبر األفق العملي لتجاوز هذه االشكالية, بل يعد تجنيب 

وقية الرسمية مثل القضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين تداعيات هذا االنقسام المؤسسات الحق
 أولوية وطنية للدفاع عن قضية فلسطين ومن أهما إعداد الوثائق حول جرائم االحتالل في فلسطين.

 تم بحمد هللا
 

 الخاتمة
عد من أهم المسائل ي إن البحث في االشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بالتحقيق االبتدائي

اإلجرائية التي تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه القانونية العادلة التي انتهكها االحتالل 
بأفعاله اإلجرامية المنظمة, ولما كانت دراستنا قد تمحورت حول ذلك, حيث رصدنا األسباب التي 

                                                           

جية )مسارات(, االستراتي( راجع للمزيد: وقائع المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 1)
بعنوان " كلفة االنقسام وأثره على الفلسطينيين" المنعقد في قاعات الهالل األحمر في مدينة غزة وعبر الفيديوكونفرنس 
في مدينة البيرة, نشرت مخرجات هذا المؤتمر على الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 

م, 18/12/2020رات(, زيارة الموقع اإللكتروني من قبل الباحث يوم الجمعة الموافق والدراسات االستراتيجية )مسا
 -صباحًا, على الرابط اآلتي: 10:9الساعة 

https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=43c452y4441170Y43c452 
راجع للمزيد: الدكتورة نسمة محسن حمزاوي, أثر االنقسام الفلسطيني على جهود تسوية القضية الفلسطينية,  (2)

 م.2018المكتب العربي للمعارف, القاهرة, 

https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=43c452y4441170Y43c452
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قق نية والعملية التي يمكن أن تحأثارت هذه اإلشكاليات مع وضع تصور حول آفاق الحلول القانو 
 لشعبنا سبل نيل حقوقه المشروعة.

يمكن القول أن خالصة بحثنا المعمق حول تحريك االدعاء الجنائي المتعلق بالجرائم 
اإلسرائيلية وما يترتب عليه من اشكاليات إجرائية تعرقل التحقيق االبتدائي بشأنها وآفاق تجاوزها 

  -ية الدولية, تتمثل في عدة نتائج وتوصيات نتناولها على النحو التالي:عماًل بنظام المحكمة الجنائ
 أواًل: النتائج 

تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية منوط بآليات حددها النظام االساسي, عبر  .1
إجراء تحقيق من قبل المدعي العام الدولي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب دولة عضو 

روما المنشئة للمحكمة أو بناء على طلب مجلس األمن, حيث يتولى التحقيق في اتفاقية 
االبتدائي المدعي العام بعد منحه اإلذن بذلك من قبل الدائرة التمهيدية, ويجمع المدعي 

 العام في يده سلطات التحقيق واالتهام ومباشرة الدعوى الجنائية امام المحكمة.
ية تضمن استقاللية المحكمة، بداللة الصالحيات يالحظ عدم وجود ضمانات إجرائية كاف .2

الممنوحة لمجلس األمن على مستوى مراحل الدعوى, سيما هيمنة الدول الكبرى ومصالحها 
 مع دولة االحتالل.

النظام األساسي للمحكمة قد حقق مقاصد إنشاء المحكمة في مكافحة الجريمة الجسيمة  .3
الدول االعضاء, وإن كان يؤخذ عليه مسألة حينما منح سلطة تحريك الدعوى ألي دولة من 

جعل إجراء التحريك مسألة جوازية على اطالقها, فكان من باب أولى أن يمنح الوجوب 
في التحريك للدولة المعتدى عليها حتى ال تترك العدالة الجنائية في تصرف رغبة الدول 

 ومصالحها.
المحكمة يعد من اإلجراءات إن منح المدعي العام الدولي سلطة تحريك الدعوى لحوزة  .4

التي تسهم بشكل واضح في مالحقة المجرمين, خاصة في ظل عدم إحالة أي دولة من 
الدول االعضاء الحالة التي تبدوا فيها أنها جريمة تختص بها المحكمة, بل أن النظام 
األساسي كفل مباشرة المدعي العام الدولي إلجراء التحريك والتحقيق بنزاهة عن النص 

ى حالة التنحي ورد المدعي العام أو أحد نوابه عند التحقيق إذا كان عمله محل شك عل
 في تقرير العدالة.

يتضح أن النظام األساسي للمحكمة قيد سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيق االبتدائي  .5
 بقيد إجرائي يتعلق باإلذن الذي ال بد أن يحصل عليه من قبل الدائرة التمهيدية التابعة

للمحكمة, وهو اإلذن الذي يصدر بناء على طلب االدعاء مشفوعًا فيه بيان حول الواقعة 
الجرمية المرتكبة والمعلومات األولية الواردة إليه, حيث تعد الدائرة التمهيدية المرجع 
القضائي لنزاهة التحقيق والبعد عن االهواء السياسية أو التدخل في أعمال االدعاء العام 
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مكن للدائرة التمهيدية أن تجبر المدعي على مباشرة التحقيق إذا بادرت بنفسها الدولي, في
 للتصدي لقراره المتعلق بعدم معقولية البدء بالتحقيق.

المدعي العام يجري تحقيقًا بنفسه حول المعلومات األولية فإذا وجد أساس للمقبولية, عليه  .6
جد بل الدائرة التمهيدية, وإذا لم يأن يتقدم بطلب الحصول على إذن مباشرة التحقيق من ق

أساس لذلك عليه إبالغها, ويمكنها أن تطلب منه العدول عن قراره المتعلق بعدم وجود 
 أساس أو معقولية للتحقيق, ولن يعتمد قراره إال بعد اعتماده من الدائرة التمهيدية.

وات ى تسع أصيعتبر قرار اإلحالة إلى المحكمة من المسائل الموضوعية التي تحتاج إل .7
من بين دول مجلس األمن, على أن يكون منها الدول دائمة العضوية, وبالتالي إذا تغيبت 
أي دولة من هذه الدول أو اعترضت باستخدام حق الفيتو على قرار التحريك, لن تتم 
اإلحالة وال شك أن هذه أولى العراقيل واإلشكاليات القانونية التي تواجه التحقيق بشأن 

التي تدخل الدعاوى المتعلقة بها اختصاص المحكمة, ويرجع السبب في إحداثها  الجرائم
ميثاق األمم المتحدة, سيما أن النظام األساسي للمحكمة قد تسبب في وضع إشكالية إجرائية 
أمام التحقيق االبتدائي بموجب صالحيات منحت لمجلس األمن تتمثل في الطلب بتأجيل 

نى عشر شهرًا, وتجديدها أكثر من مرة دون وضع ضابط التحقيق مع المتهمين مدة اث
( من النظام االساسي, وال شك أن هذا النص يجعل العدالة 16للعدد, عماًل بالمادة )

الجنائية رهن إرادة مجلس األمن خاصة الدول دائمة العضوية باعتبار أن طلب التأجيل 
 من المسائل الموضوعية.

لتغطية على جرائمها يكمن في وضع العراقيل القانونية, تدرك دولة االحتالل أن التهرب وا .8
استغالاًل لنصوص نظام روما التي منحت الدول حق التمسك بمبدأ االختصاص التكميلي, 
عبر الشروع في تحريك الدعاوى الجنائية الصورية أو إجراء التحقيق أو المحاكمة دون 

ة فلسطين لتجاوز هذه االشكالية نزاهة أو جدية, وقد خلصنا إلى أن المخرج واألفق لدول
يكمن في تطبيق النظام ذاته عبر التمسك باالستثناءات الواردة في النظام األساسي التي 
تخول المحكمة الجنائية الدولية االختصاص القضائي رغم المحاكمات الوطنية في حاالت 

 ظام روما.( من ن20,  17عدم القدرة أو عدم الرغبة أو عدم الجدية عماًل بالمواد )
المعيقات التي تواجه جمع أدلة التحقيق االبتدائي في الدعاوى الجنائية المتعلقة بدولة  .9

فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية كثيرة, ولكن أهمها بطء التعاون الدولي بسبب 
الحواجز والسيطرة العسكرية لالحتالل على اإلقليم الفلسطيني, وما يترتب على ذلك من 

لطرق وفصل المدن, خاصة بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس, سيما أن تقطيع ل
تفشي وباء كورونا وعدم السيطرة عليه يفرض عرقلة عملية للتعاون الدولي, ناهيك عن 
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السبب الفلسطيني المتمثل في االنقسام السياسي وعدم توحيد الصف الفلسطيني, وما أسلس 
 ة من قبل المؤسسات الوطنية.إلى عدم التوافق في جمع األدل

 
 ثانيًا: التوصيات.

وضع خطة وطنية وإقليمية تشرف عليها وزارة العدل ومؤسسات حقوقية ونقابة المحامين   .1
واتحاد المحامين العرب تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التي تشكل 

ي إطار ها للمدعي العام فجرائم وفق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, وتوثيقها وتسليم
 التعاون الدولي الذي نص عليه النظام األساسي.

دعوة القيادة الفلسطينية إلى عقد حوار يتبنى رؤية قانونية حول التحرك نحو تحريك   .2
الدعاوى الجنائية ضد المجرمين اإلسرائيليين, سيما تبني مخرجات هذا المؤتمر التي يبنى 

وعاجلة, مع ضرورة التأكيد على أن كفاح ومقاومة الشعب  عليها لجعل هذه التوصية عملية
الفلسطيني ضد المحتل ال يعد نشاط مجرم, بل تطبيقًا من تطبيقات حق تقرير المصير 

 وحق الدفاع الشرعي, تلك الحقوق التي كفلها القانون والمواثيق الدولية بالحماية. 
ة التي ينظرها مجلس األمن لما كان إجراء طلب التأجيل يعد من المسائل الموضوعي  .3

متصرفًا بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة, فيمكن لدولة فلسطين مواجهة ذلك عبر 
التشبيك مع الدول دائمة العضوية التي تتعارض مصالحها مع حلفاء دولة الكيان مثل 
الصين وروسيا, وعبر فضح السياسة الصهيونية في األراضي الفلسطينية المتمثلة في 
العدوان واالستيطان وانتهاكات حقوق اإلنسان المتكررة مما يشكل حلف قوي لمنع صدور 
مثل هذا القرار الذي لو صدر لعرقل إجراءات التحقيق االبتدائي مع المتهمين اإلسرائيليين 

 إلى ماال نهاية رغم تحريك الدعوى من قبل دولة فلسطين.
دولي تؤكد على أن التحقيقات التي تجريها إعداد مذكرة قانونية عاجلة للمدعي العام ال  .4

دولة االحتالل مع جنودها حول الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ماهي إال إجراءات 
صورية, تهدف إلى التمسك بأولوية الختصاص المحلي, بقصد التهرب من المالحقة 

ية ة الجنائية الدولالدولية, وتكشف هذه المذكرة داللة " عدم الرغبة " التي تخول المحكم
 مباشرة اختصاصها رغم إجراء هذه التحقيقات أو المحاكمات.

العمل على تدعيم سبل التعاون الدولي في العمل على ارسال الجهات الحقوقية لرصد   .5
وتوثيق األدلة وإحالتها للمدعي العام الدولي, وهذا يتطلب من دولة فلسطين تكتيف عملها 
نحو حشد المواقف والجهود من قبل الدول الصديقة وجامعة الدول العربية ومؤسسات 

محلية واتحاد المحامين العرب عبر تشكيل لجان دولية بإشراف حقوق اإلنسان الدولية وال
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األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة واإلقليمية, بحيث تحظى بقوة العمل انطالقًا 
 من قوة القرار حول تشكيلها.

م تحديات كبيرة تجاه القضية 2007لقد ترك االنقسام السياسي الفلسطيني منذ عام   .6
ء كانت محلية أو ودولية, كان من أهمها عدم التوافق في جمع األدلة من الفلسطينية, سوا

قبل المؤسسات الوطنية التي بات ال تثق في بعضها البعض, بل تتبادل االتهام حول عدم 
شرعية تشكيلها, وال شك أن الوحدة الوطنية تعتبر األفق العملي لتجاوز هذه االشكالية, بل 

الرسمية مثل القضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين  يعد تجنيب المؤسسات الحقوقية
تداعيات هذا االنقسام أولوية وطنية للدفاع عن قضية فلسطين ومن أهما إعداد الوثائق 

 حول جرائم االحتالل في فلسطين.
إعداد فريق حقوقي من المختصين بالقانون الجنائي واإلجراءات الجزائية والقانون الجنائي   .7

نون الدولي للعمل على إعداد الخطط القانونية لتحريك الدعاوي المتعلقة بالجرائم لدولي والقا
اإلسرائيلية المرتكبة في دولة فلسطين, ويعمل على تشكيلها وزير العدل, بحيث تباشر 
عملها في جمع األدلة وإعداد المذكرات القانونية والمتابعة مع المدعي العام الدولي بشأن 

 والنهائي.التحقيق االبتدائي 
توجيه خطابات للشرطة الدولية لمتابعة تحرك المجرمين من الجنود والقادة اإلسرائيليين  .8

المتهمين في الدعاوى التي حركت أمام المحكمة الجنائية, ووضع الئحة بأسمائهم إلدراجها 
 على قائمة ترقب الوصول لدى المطارات الدولية التي تتواجد بها الشرطة.
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 أواًل: المراجع العربية.
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 Rapport du Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour 
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https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014 
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https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=43c452y4441170Y43c452 
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 الملخص
ترتكةةةةةةةب قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي انتهاكةةةةةةةات جسةةةةةةةيمة ترقةةةةةةةى وفقةةةةةةةا ألركةةةةةةةان الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي 
وضةةةةةةعتها اللجنةةةةةةة التحضةةةةةةيرية للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة ولنظةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لجةةةةةةرائم 
حةةةةةرب وجةةةةةرائم ضةةةةةد االنسةةةةةانية بحةةةةةق البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية، واالسةةةةةتيطان المسةةةةةتمر فةةةةةي األراضةةةةةي 

حقةةةةةةوق الصةةةةةةحية لألسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين فةةةةةةي سةةةةةةجون االحةةةةةةتالل خةةةةةةالل الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة، وال
جائحةةةةةةة كورونةةةةةةا، وهةةةةةةي بةةةةةةذلك تنتهةةةةةةك الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة التةةةةةةي تضةةةةةةفيها قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي 

 االنساني عليهم. 

وقةةةةةد أوصةةةةةى الباحةةةةةث بضةةةةةرورة تفعيةةةةةل مالحقةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم االسةةةةةرائيليين أمةةةةةام المحكمةةةةةة  
البيئةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية، واسةةةةةةتمرار االسةةةةةةتيطان فةةةةةةي الضةةةةةةفة  الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة عةةةةةةن جةةةةةةرائمهم بحةةةةةةق

الغربيةةةةةةةة، واالنتهاكةةةةةةةات الخطيةةةةةةةرة التةةةةةةةي ترتكةةةةةةةب ضةةةةةةةد الحقةةةةةةةوق الصةةةةةةةحية لألسةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةين 
 الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، نظرا لجسامة تلك االنتهاكات. 

المحتلةةةةةةةة،  )البيئةةةةةةةة، األسةةةةةةةرى، االسةةةةةةةتيطان، جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب، األراضةةةةةةةي الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة:
 المحكمة الجنائية الدولية(.

Abstract 

The Israeli occupying forces are committing grave violations in 
accordance with the the crimes established by the Preparatory 
Commission for the Criminal Court and  International Criminal 
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Court (ICC) system of war crimes and crimes against humanity 
against the Palestinian environment, the continued settlement in 
the occupied Palestinian territories, and the health rights of 
prisoners and detainees in the occupation prisons during the 
Koruna pandemic, in violation of international protection, which is 
guaranteed by the rules of international humanitarian law. 

The researcher has recommended the necessity of activating the 
prosecution of the Israeli crimes perpetrators before the 
International Criminal Court for their crimes against the 
Palestinian environment, the continuation of settlement in the 
West Bank, and the serious violations committed against the 
health rights of prisoners and detainees in the occupation 
prisons. 

 Keywords: ( Environment, prisoners, settlement, War crimes, 
Occupied Territories, International Criminal Court  ) . 

 مقدمة: 

تعتبةةةةةر االنتهاكةةةةةات االسةةةةةرائيلية بحةةةةةةق البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية واسةةةةةةتمرار االسةةةةةتيطان وبنةةةةةاء جةةةةةةدار   
الفصةةةةةل العنصةةةةةري، اضةةةةةافة الةةةةةي سياسةةةةةة االهمةةةةةال الطبةةةةةي المتعمةةةةةد ضةةةةةد األسةةةةةرى الفلسةةةةةطينيين 
مةةةةةن أخطةةةةةر االنتهاكةةةةةات الممارسةةةةةة حاليةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةل قةةةةةوات االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي، ممةةةةةا يجعةةةةةل 

ة لتلةةةةك االنتهاكةةةةات التةةةةي قةةةةد ترقةةةةي الةةةةي درجةةةةة اعتبارهةةةةا جةةةةرائم حةةةةرب توضةةةةيح الطبيعةةةةة القانونيةةةة
وجةةةةرائم ضةةةةد االنسةةةةانية ضةةةةرورة ملحةةةةة، وذلةةةةك للنظةةةةر فةةةةي مةةةةدى اختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة 
الدوليةةةةةةة بةةةةةةالنظر فيهةةةةةةا وفةةةةةةق النظةةةةةةام االساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة "ميثةةةةةةاق رومةةةةةةا"، والمطالبةةةةةةة بمحاكمةةةةةةة 

قةةةةةد أصةةةةةبح ذلةةةةةك متاحةةةةةا بعةةةةةد انضةةةةةمام دولةةةةةة مرتكبةةةةةي تلةةةةةك الجةةةةةرائم مةةةةةن القةةةةةادة اإلسةةةةةرائيليين، و 
فلسةةةةةةطين لنظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي المنشةةةةةةأ للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ودخةةةةةةل حيةةةةةةز النفةةةةةةاذ فةةةةةةي 

م، وقةةةةةةةةد تقةةةةةةةةدمت فلسةةةةةةةةطين بطلةةةةةةةةب للتحقيةةةةةةةةق فةةةةةةةةي 2014نيسةةةةةةةةان  1دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين بتةةةةةةةةاريخ 
مةةةةةةة االنتهاكةةةةةةات اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة أمةةةةةةام المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة للمحك

م الماضةةةةةةي قرارهةةةةةةا 2021الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فةةةةةةاتو بنسةةةةةةودا والتةةةةةةي أصةةةةةةدرت فةةةةةةي شةةةةةةهر مةةةةةةارس 
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 13بفةةةةةةتح تحقيةةةةةةق فةةةةةةي مةةةةةةزاعم ارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم حةةةةةةرب فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية منةةةةةةذ تةةةةةةاريخ 
 .م وفق طلب اإلحالة المقدم من دولة فلسطين2014حزيران 

الثةةةةةة انتهاكةةةةةات جسةةةةةيمة أهميةةةةةة الدراسةةةةةة: تكمةةةةةن أهميةةةةةة الدراسةةةةةة فةةةةةي تسةةةةةليطها الضةةةةةوء علةةةةةى ث
 وهي:

_ االنتهاكةةةةةات االسةةةةةرائيلية بحةةةةةق البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية وذلةةةةةك لقلةةةةةة الدراسةةةةةات المتعلقةةةةةة بهةةةةةا، نظةةةةةرا 
لقلةةةةةةة األبحةةةةةةاث والدراسةةةةةةات المتعلقةةةةةةة بالحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة للبيئةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي االنسةةةةةةاني، 

 رغم كون جرائم البيئة من الجرائم الممتدة. 

تيطان وبنةةةةةاء جةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري فةةةةةي أراضةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة _ اسةةةةةتمرار جريمةةةةةة االسةةةةة
باعتبارهةةةةةا مةةةةةن الجةةةةةرائم المسةةةةةتمرة التةةةةةي ال تةةةةةزال آثارهةةةةةا مسةةةةةتمرة وتغيةةةةةر مةةةةةن الواقةةةةةع الجغرافةةةةةي 
والةةةةةةةديموغرافي للسةةةةةةةكان الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي المحتلةةةةةةةة، فةةةةةةةي محاولةةةةةةةة لضةةةةةةةم االراضةةةةةةةي 

 الفلسطينية في الضفة الغربية.

يةةةةةةةةةرة التةةةةةةةةةي تمارسةةةةةةةةةها سةةةةةةةةةلطات االحةةةةةةةةةتالل بةةةةةةةةةالحقوق الصةةةةةةةةةحية لألسةةةةةةةةةرى _ االنتهاكةةةةةةةةةات الخط
 والمعتقلين الفلسطينيين بشكل عام، وخالل جائحة كورونا بشكل خاص. 

 أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الي عدة أهداف هامة وهي كالتالي:

_ تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء علةةةةةةى أهةةةةةةم ثالثةةةةةةة انتهاكةةةةةةات اسةةةةةةرائيلية )مةةةةةةن وجهةةةةةةة نظةةةةةةر الباحةةةةةةث( تتعلةةةةةةق 
 ئة، االستيطان، االسرى.بالبي

_ ابةةةةةراز جسةةةةةامة وخطةةةةةورة االنتهاكةةةةةات الجسةةةةةيمة التةةةةةي ترتكبهةةةةةا سةةةةةلطات االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي 
فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالبيئةةةةةة واالسةةةةةتيطان واألسةةةةةرى، وانتهاكهةةةةةا لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي االنسةةةةةاني التةةةةةي 

 تكفل حمايتهم.

نوني لهةةةةةةةةةا وفةةةةةةةةةق النظةةةةةةةةةام _ توضةةةةةةةةةيح الطبيعةةةةةةةةةة القانونيةةةةةةةةةة لتلةةةةةةةةةك االنتهاكةةةةةةةةةات والتكييةةةةةةةةةف القةةةةةةةةةا
األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة، ومةةةةةدى اختصةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بةةةةةةالنظر 

 في تلك االنتهاكات.   

وهةةةةةةةذا يطةةةةةةةرح التسةةةةةةةاؤل الرئيسةةةةةةةي عةةةةةةةن الطبيعةةةةةةةة القانونيةةةةةةةة لتلةةةةةةةك االنتهاكةةةةةةةات ومةةةةةةةدى تةةةةةةةوافر  
نسةةةةانية حتةةةةى تةةةةدخل فةةةةي األركةةةةان القانونيةةةةة المطلوبةةةةة العتبارهةةةةا جةةةةرائم حةةةةرب أو جةةةةرائم ضةةةةد اال

نطةةةةةةةاق اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للنظةةةةةةةر فيهةةةةةةةا ومعاقبةةةةةةةة مرتكبيهةةةةةةةا مةةةةةةةن القةةةةةةةادة 
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االسةةةةةرائيليين العسةةةةةكريين والسياسةةةةةيين، وهةةةةةو مةةةةةا تةةةةةم االجابةةةةةة عليةةةةةه مةةةةةن خةةةةةالل تقسةةةةةيم الدراسةةةةةة 
 كالتالي: 

 لة. المبحث األول: االنتهاكات االسرائيلية للبيئة في األراضي الفلسطينية المحت

 المبحث الثاني: االستيطان وجدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة.

المبحةةةةةث الثالةةةةةث: االنتهاكةةةةةات التةةةةةي ترتكةةةةةب ضةةةةةد الحقةةةةةوق الصةةةةةحية لألسةةةةةرى الفلسةةةةةطينيين فةةةةةي 
 سجون االحتالل خالل جائحة كورونا.

الوصةةةةفي، وذلةةةةك مةةةةنهج الدراسةةةةة: المةةةةنهج العلمةةةةي المسةةةةتخدم فةةةةي البحةةةةث هةةةةو المةةةةنهج التحليلةةةةي 
يعنةةةةةةةي تبسةةةةةةةةيط الفكةةةةةةةةرة وتجزئتهةةةةةةةةا الةةةةةةةةي عناصةةةةةةةر، بهةةةةةةةةدف تحليةةةةةةةةل طبيعةةةةةةةةة تلةةةةةةةةك االنتهاكةةةةةةةةات، 
وإظهةةةةةةةةةار واقعهةةةةةةةةةا الممةةةةةةةةةارس مةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةلطات االحةةةةةةةةةتالل، والتوصةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةي التكييةةةةةةةةةف القةةةةةةةةةانوني 

 المناسب لها وفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية.

 المبحث األول

 الفلسطينية المحتلة االنتهاكات االسرائيلية للبيئة في األراضي

تتعةةةةةرض البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية لالنتهاكةةةةةات االسةةةةةرائيلية شةةةةةأنها شةةةةةأن االنسةةةةةان الفلسةةةةةطيني، حيةةةةةث 
لةةةةةةم تتوقةةةةةةف تلةةةةةةك االنتهاكةةةةةةات عةةةةةةن مصةةةةةةادرة االراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية واالسةةةةةةتيطان فيهةةةةةةا وإقامةةةةةةة 
جةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري، بةةةةةل تعةةةةةدت ذلةةةةةك الةةةةةي تلويةةةةةث البيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة الفلسةةةةةطينية وتةةةةةدمير 

اتهةةةةةةةا وسةةةةةةةرقة مواردهةةةةةةةا والسةةةةةةةيطرة عليهةةةةةةةا، وتقةةةةةةةوم سةةةةةةةلطات االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي بةةةةةةةذلك مقوم
منتهكةةةةةة قواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي االنسةةةةةاني التةةةةةي تفةةةةةرض علةةةةةى دولةةةةةة االحةةةةةتالل حمايةةةةةة سةةةةةالمة 
االقلةةةةةيم الواقةةةةةع تحةةةةةت سةةةةةيطرتها بمةةةةةوارده الطبيعيةةةةةة، وضةةةةةمان النظافةةةةةة والصةةةةةحة العامةةةةةة لسةةةةةكانه 

االضةةةةةرار بالبيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة، وصةةةةةون حةةةةةق السةةةةةكان بةةةةةالعيش  الةةةةةواقعين تحةةةةةت االحةةةةةتالل، وعةةةةةدم
 في بيئة سليمة و نظيفة.

 وقد تم تقسيم المبحث الحالي الي ثالثة مطالب كالتالي:

 المطلب األول: الحماية التي تتمتع بها البيئة وفق القانون الدولي االنساني. 

 فلسطينية المحتلة.المطلب الثاني: االنتهاكات االسرائيلية للبيئة في األراضي ال

المطلةةةةةب الثالةةةةةث: التكييةةةةةف القةةةةةانوني لتلةةةةةك االنتهاكةةةةةات المرتكبةةةةةة، ومةةةةةدى اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة 
 الجنائية الدولية بالنظر فيها.  
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 المطلب األول

 الحماية التي تتمتع بها البيئة وفق القانون الدولي االنساني

لدوليةةةةةة باهتمةةةةةام كةةةةةاف مثلمةةةةةا لةةةةةم تحةةةةةظ حمايةةةةةة البيئةةةةةة أثنةةةةةاء النزاعةةةةةات المسةةةةةلحة الدوليةةةةةة وغيةةةةةر ا
حظيةةةةت بةةةةاقي الفئةةةةات واألعيةةةةان المدنيةةةةة فةةةةي النزاعةةةةات المسةةةةلحة، حيةةةةث توجةةةةد أحكةةةةام قليلةةةةة فةةةةي 
القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني تتنةةةةةةاول بوضةةةةةةوح حمايةةةةةةة البيئةةةةةةة أثنةةةةةةاء النزاعةةةةةةات المسةةةةةةلحة، وتعَتبةةةةةةر 

 تلك األحكام التي تعاِلج هذا الموضوع الهام غير كافية. 

لةةةةةةك األحكةةةةةةام ألول مةةةةةةرة فةةةةةةي البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي األول التفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف أوال: وقةةةةةةد وردت ت
 م، فكانت كالتالي: 1977

 ( على قواعد أساسية يجب مراعاتها أثناء القتال:35نصت المةةادة )

_ يحظةةةةةةر اسةةةةةةتخدام وسةةةةةةائل أو أسةةةةةةاليب للقتةةةةةةال، يقصةةةةةةد بهةةةةةةا أو قةةةةةةد يتوقةةةةةةع منهةةةةةةا أن تلحةةةةةةق 3
 ة االنتشار.بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسع

ووفقةةةةةا لةةةةةنص المةةةةةادة السةةةةةابقة فأنةةةةةه يجةةةةةب مراعةةةةةاة التناسةةةةةب والضةةةةةرورة حةةةةةين اسةةةةةتخدام أسةةةةةاليب 
القتةةةةةةةال فةةةةةةةي العمليةةةةةةةات القتاليةةةةةةةة بحيةةةةةةةث ال تسةةةةةةةبب أضةةةةةةةرار شةةةةةةةديدة للبيئةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةة، أو غيةةةةةةةر 
الزمةةةةةة ويمكةةةةةن تفاديهةةةةةا، أو يقصةةةةةد منهةةةةةا التسةةةةةبب بأضةةةةةرار شةةةةةديدة للبيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة، وأن علةةةةةى 

اء العمليةةةةةةةات القتاليةةةةةةةة مراعةةةةةةةاة التةةةةةةةوازن بةةةةةةةين الضةةةةةةةرورة العسةةةةةةةكرية أطةةةةةةةراف النةةةةةةةزاع المسةةةةةةةلح أثنةةةةةةة
واالعتبةةةةةةةةارات االنسةةةةةةةةةانية، وضةةةةةةةةةرورة التمييةةةةةةةةةز بةةةةةةةةين األعيةةةةةةةةةان المدنيةةةةةةةةةة واألهةةةةةةةةةداف العسةةةةةةةةةكرية، 

 وتوجيه الهجمات والعمليات القتالية ضد األهداف العسكرية دون غيرها. 

 اء النص كما يلي:  (: فيما يتعلق بحماية البيئة الطبيعية، فج55وفي المةةادة )

_ تراعةةةةةةى أثنةةةةةةاء القتةةةةةةال حمايةةةةةةة البيئةةةةةةة الطبيعيةةةةةةة مةةةةةةن األضةةةةةةرار البالغةةةةةةة واسةةةةةةعة االنتشةةةةةةار 1  
وطويلةةةةةةةة األمةةةةةةةد، وتتضةةةةةةةمن هةةةةةةةذه الحمايةةةةةةةة حظةةةةةةةر اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةاليب أو وسةةةةةةةائل القتةةةةةةةال التةةةةةةةي 
يقصةةةةةد بهةةةةةا أو يتوقةةةةةع منهةةةةةا أن تسةةةةةبب مثةةةةةل هةةةةةذه األضةةةةةرار بالبيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة ومةةةةةن ثةةةةةم تضةةةةةر 

 قاء السكان.   بصحة أو ب

 _ تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.2 

وجةةةةةاءت هةةةةةذه المةةةةةادة لتؤكةةةةةد علةةةةةى الحمايةةةةةة التةةةةةي تتمتةةةةةع بهةةةةةا البيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة زمةةةةةن النزاعةةةةةات 
المسةةةةةةةةلحة، فحظةةةةةةةةرت اسةةةةةةةةتخدام كافةةةةةةةةة الوسةةةةةةةةائل واألسةةةةةةةةاليب القتاليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي يمكةةةةةةةةن أن تسةةةةةةةةبب 

تةةةةةدفعهم لمغةةةةةادرة أمةةةةةاكنهم بسةةةةةبب تلةةةةةك اآلثةةةةةار  أضةةةةةرارا للبيئةةةةةة أو تةةةةةؤثر علةةةةةى صةةةةةحة السةةةةةكان أو
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البيئيةةةةةةة الخطيةةةةةةرة التةةةةةةي تسةةةةةةببت بهةةةةةةا العمليةةةةةةات والوسةةةةةةائل القتاليةةةةةةة، وكةةةةةةذلك حظةةةةةةرت األعمةةةةةةال 
 االنتقامية والهجمات العشوائية ضمن حظرها لهجمات الردع الموجهة للبيئة الطبيعية.

 م، 1907هاي لعام ثانيا: االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ال

( مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة الهةةةةةةاي لقةةةةةةوانين وأعةةةةةةراف الحةةةةةةرب ويعتبةةةةةةر هةةةةةةذا الةةةةةةنص 55جةةةةةةاء فةةةةةةي المةةةةةةةةادة ) 
الةةةةةةةةوارد أول نةةةةةةةةص فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي االنسةةةةةةةةاني يةةةةةةةةوفر الحمايةةةةةةةةة للبيئةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةة خةةةةةةةةالل 
النزاعةةةةةةةةات المسةةةةةةةةلحة، ويفةةةةةةةةرض التةةةةةةةةزام حمايةةةةةةةةة الغابةةةةةةةةات واألراضةةةةةةةةي الزراعيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى سةةةةةةةةلطة 

 م بصيانتها والمحافظة عليها حيث أقر بأنه:االحتالل والقيا

"ال تعتبةةةةةةةر دولةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل نفسةةةةةةةها سةةةةةةةوى مسةةةةةةةئول إداري ومنتفةةةةةةةع مةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةات والمبةةةةةةةاني 
العموميةةةةةة والغابةةةةةات واألراضةةةةةي الزراعيةةةةةة التةةةةةي تملكهةةةةةا الدولةةةةةة المعاديةةةةةة والتةةةةةي توجةةةةةد فةةةةةي البلةةةةةد 

ت وإدارتهةةةةةا وفقةةةةةا لقواعةةةةةد الواقةةةةةع تحةةةةةت االحةةةةةتالل، وينبغةةةةةي عليهةةةةةا صةةةةةيانة بةةةةةاطن هةةةةةذه الممتلكةةةةةا
 االنتفاع".

ووفقةةةةةا لتلةةةةةك المةةةةةادة فانةةةةةه يحظةةةةةر كةةةةةذلك علةةةةةى دولةةةةةة االحةةةةةتالل السةةةةةيطرة أو االضةةةةةرار بةةةةةالموارد 
 الطبيعية للدولة المحتلة، بل يقع واجب حمايتها وصيانتها وعدم اهدارها.

ق التةةةةةةةي تطبةةةةةةة ( مةةةةةةةن قواعةةةةةةةد القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي االنسةةةةةةةاني العرفةةةةةةةي43ثالثةةةةةةةا: كمةةةةةةةا أن القاعةةةةةةةدة )
 المبادئ العامة إلدارة األعمال العدائية على البيئة الطبيعية جاءت كالتالي:

 ال يجوز الهجوم على أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفا عسكريا. .أ

يحظةةةةةةةر تةةةةةةةدمير أي جةةةةةةةزء مةةةةةةةن البيئةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةة إال فةةةةةةةي الحةةةةةةةاالت التةةةةةةةي تسةةةةةةةةتلزمها   .ب
 الضرورة العسكرية القهرية. 

الهجةةةةةوم علةةةةةى هةةةةةدف عسةةةةةكري قةةةةةد يتوقةةةةةع منةةةةةه التسةةةةةبب بأضةةةةةرار عارضةةةةةة للبيئةةةةةة ج.  يحظةةةةةر 
 ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

رابعةةةةا: ثةةةةم وضةةةةعت اللجنةةةةة الدوليةةةةة للصةةةةليب األحمةةةةر مجموعةةةةة مةةةةن المبةةةةادئ التوجيهيةةةةة بشةةةةأن 
م، فةةةةةي محاولةةةةةة منهةةةةةا لتعزيةةةةةز الحمايةةةةةة 1994حمايةةةةةة البيئةةةةةة أثنةةةةةاء النزاعةةةةةات المسةةةةةلحة فةةةةةي سةةةةةنة

الدوليةةةةةة للبيئةةةةةة بكافةةةةةة عناصةةةةةرها أثنةةةةةاء النزاعةةةةةات المسةةةةةلحة الدوليةةةةةة وغيةةةةةر الدوليةةةةةة، نظةةةةةرا لعةةةةةدم 
كفايةةةةة الحمايةةةةةة الحاليةةةةة، بيةةةةةد أن هةةةةةذه المبةةةةادئ التوجيهيةةةةةة لةةةةم تشةةةةةكل أي تقةةةةةدم مهةةةةم فةةةةةي تةةةةةوفير 

امن مةةةةةةةن تلةةةةةةةك المبةةةةةةةادئ فجةةةةةةةاء المبةةةةةةةدأ الثةةةةةةةزاعةةةةةةةات المسةةةةةةةلحة، حمايةةةةةةةة أفضةةةةةةةل للبيئةةةةةةةة أثنةةةةةةةاء الن
التوجيهيةةةةةة وأقةةةةةر بةةةةةأن تةةةةةدمير البيئةةةةةة الةةةةةذي ال تبةةةةةرره الضةةةةةرورة العسةةةةةكرية فيةةةةةه انتهةةةةةاك للقةةةةةةانون 
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اإلنسةةةةةةاني الةةةةةةدولي، وفةةةةةةي ظةةةةةةل ظةةةةةةروف معينةةةةةةة, يعاقةةةةةةب علةةةةةةى هةةةةةةذا التةةةةةةدمير بوصةةةةةةفه انتهاكةةةةةةا 
 خطيرا للقانون اإلنساني الدولي .

 المطلب الثاني

 اضي الفلسطينية المحتلةاالنتهاكات االسرائيلية للبيئة في األر 

تهةةةةدد االنتهاكةةةةات اإلسةةةةرائيلية البيئةةةةة الفلسةةةةطينية مةةةةن جميةةةةع جوانةةةةب الحيةةةةاة، حيةةةةث تتنةةةةوع أوجةةةةه 
تلةةةةةةك االنتهاكةةةةةةات مةةةةةةن مصةةةةةةادرة وتجريةةةةةةف لألراضةةةةةةي الزراعيةةةةةةة وإزالةةةةةةة الغطةةةةةةاء النبةةةةةةاتي وسةةةةةةرقة 

األراضةةةةي  الغةةةةالف الرملةةةةي وضةةةةخ الميةةةةاه العادمةةةةة وإلقةةةةاء النفايةةةةات الصةةةةلبة والسةةةةامة ودفنهةةةةا فةةةةي
الفلسةةةةةطينية، واالسةةةةةتيالء علةةةةةى الميةةةةةاه الجوفيةةةةةة والسةةةةةيطرة علةةةةةى المحميةةةةةات الطبيعيةةةةةة والغابةةةةةات، 
وتهديةةةةد الحيةةةةاة الحيوانيةةةةة البريةةةةة، وتوسةةةةيع ظةةةةاهرة التصةةةةحر وعةةةةدم التةةةةوازن البيئةةةةي، وغيرهةةةةا مةةةةن 
االنتهاكةةةةةةةةةات لكافةةةةةةةةةة عناصةةةةةةةةةر البيئةةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةةطينية البريةةةةةةةةةة والجويةةةةةةةةةة والبحريةةةةةةةةةة، اال اننةةةةةةةةةا هنةةةةةةةةةا 

تعرض جةةةةةزءا يسةةةةةيرا مةةةةةن تلةةةةةك االنتهاكةةةةةات بقصةةةةةد التركيةةةةةز وتسةةةةةليط الضةةةةةوء علةةةةةى خطةةةةةورة نسةةةةة
 تلك االنتهاكات وآثارها المدمرة على البيئة الفلسطينية. 

نقةةةةةةل ومعالجةةةةةةة ودفةةةةةةن النفايةةةةةةات والمخلفةةةةةةات الصةةةةةةلبة والسةةةةةةائلة الخطةةةةةةرة الصةةةةةةادرة عةةةةةةن  .1
 إسرائيل إلى األراضي الفلسطينية: 

ئةةةة الفلسةةةةطينية فةةةةان أهةةةم انتهةةةةاك يمكةةةن وصةةةةفه بأنةةةه مةةةةنظم ويةةةةأتي وفةةةق تقريةةةةر سةةةلطة حمايةةةةة البي
ضةةةةةمن خطةةةةةة وسياسةةةةةة عامةةةةةة تقةةةةةوم بةةةةةه دولةةةةةة االحةةةةةتالل اتجةةةةةاه البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية، هةةةةةو تلويةةةةةث 
البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية بالنفايةةةةةات الصةةةةةلبة والنفايةةةةةات الخطةةةةةرة االسةةةةةرائيلية،) ( حيةةةةةث تةةةةةتخلص سةةةةةلطة 

األرض عةةةةدا عةةةةن المةةةةواد الكيماويةةةةة الخطةةةةةرة  االحةةةةتالل مةةةةن نفاياتهةةةةا الخطةةةةرة بةةةةدفنها فةةةةةي بةةةةاطن
التةةةةةي تنتجهةةةةةا المصةةةةةانع االسةةةةةرائيلية ومخلفاتهةةةةةا التةةةةةي يةةةةةتم الةةةةةتخلص منهةةةةةا أيضةةةةةا فةةةةةي األراضةةةةةي 

مةةةةةةةن نفاياتهةةةةةةةا فةةةةةةةي  %50الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة، وتةةةةةةةتخلص سةةةةةةلطة االحةةةةةةةتالل مةةةةةةةن أكثةةةةةةةر مةةةةةةن 
 200بنحةةةةةةو أراضةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة وتقةةةةةةدر حجةةةةةةم النفايةةةةةات االسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة 

اضةةةةافة الةةةةي وجةةةةود  ألةةةةف طةةةةن سةةةةنويا تصةةةةنف غالبيتهةةةةا علةةةةى أنهةةةةا مةةةةن النةةةةوع السةةةةام والخطيةةةةر،
مكبةةةةةةات ومحطةةةةةةات معالجةةةةةةة النفايةةةةةةات االسةةةةةةرائيلية بمةةةةةةا فيهةةةةةةا النفايةةةةةةات الخطةةةةةةرة والسةةةةةةامة، وأهةةةةةةم 
تلةةةةةةةةك المحطةةةةةةةةات جهةةةةةةةةاز النفايةةةةةةةةات الرسةةةةةةةةمي الةةةةةةةةذي تةةةةةةةةديره سةةةةةةةةلطة االحةةةةةةةةتالل فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي 

كميةةةةةةةات الهائلةةةةةةةة مةةةةةةةن النفايةةةةةةةات االسةةةةةةةرائيلية تتسةةةةةةةبب بتةةةةةةةدمير وإتةةةةةةةالف وال الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة،
وتسةةةةةةةةةميم آالف الةةةةةةةةةدونمات ذات الطةةةةةةةةةابع الزراعةةةةةةةةةي، إضةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةي تلويةةةةةةةةةث المخةةةةةةةةةزون المةةةةةةةةةائي 

  الجوفي الفلسطيني، وتلويث البيئة والهواء الفلسطيني.
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ضةةةةةخ الميةةةةةاه العادمةةةةةة والصةةةةةرف الصةةةةةحي مةةةةةن المسةةةةةتوطنات علةةةةةى األراضةةةةةي الزراعيةةةةةة  .2
طينية:) ( تقةةةةةةةوم المسةةةةةةةتوطنات االسةةةةةةةرائيلية بضةةةةةةةخ الميةةةةةةةاه العادمةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة بهةةةةةةةا علةةةةةةةى الفلسةةةةةةة

األراضةةةةةةي الزراعيةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية المجةةةةةةاورة لهةةةةةةا، ممةةةةةةا يتسةةةةةةبب بأضةةةةةةرار بالغةةةةةةة بتلةةةةةةك األراضةةةةةةي 
الزراعيةةةةةةة وفسةةةةةةاد المحاصةةةةةةيل الزراعيةةةةةةة وارتفةةةةةةةاع نسةةةةةةبة ملوحتهةةةةةةا وعةةةةةةدم صةةةةةةالحياتها للزراعةةةةةةةة، 

سةةةةبب فةةةةةي انتشةةةةار األمةةةةةراض الجلديةةةةة، والحشةةةةةرات والقةةةةةوارض ال كمةةةةا أن تلةةةةةك الميةةةةاه العادمةةةةةة تت
سةةةةةةةيما فةةةةةةةي فصةةةةةةةل الصةةةةةةةيف، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى أثرهةةةةةةةا علةةةةةةةى قطةةةةةةةاع الثةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةة والغطةةةةةةةاء 
النبةةةةاتي فةةةةي المنةةةةاطق الزراعيةةةةة الفلسةةةةطينية التةةةةي يةةةةتم اغراقهةةةةا باسةةةةتمرار بالميةةةةاه العادمةةةةة وميةةةةاه 

 الصرف الصحي للمستوطنات االسرائيلية المجاورة.

السةةةةةةةةيطرة علةةةةةةةةةى مصةةةةةةةةةادر الميةةةةةةةةةاه الجوفيةةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةةطينية وتلويثهةةةةةةةةةا وزيةةةةةةةةةادة ملوحتهةةةةةةةةةا:  .3
تسةةةةةةيطر قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلية علةةةةةةى معظةةةةةةم مصةةةةةةادر الميةةةةةةاه الجوفيةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية فةةةةةةي 
أراضةةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة عبةةةةةةر بنةةةةةةاء المسةةةةةةتوطنات والتوسةةةةةةع فيهةةةةةةا وسةةةةةةيطرتها المحكمةةةةةةة عبةةةةةةر 

نهةةةةةا مةةةةةن السةةةةةيطرة علةةةةةى الثةةةةةروة المائيةةةةةة فةةةةةي األراضةةةةةي اصةةةةةدارها القةةةةةرارات العسةةةةةكرية التةةةةةي تمك
الفلسةةةةةةةةةةطينية، والةةةةةةةةةةتحكم فيهةةةةةةةةةةا، ومصةةةةةةةةةةادرة آبةةةةةةةةةةار الميةةةةةةةةةةاه الفلسةةةةةةةةةةطينية لصةةةةةةةةةةالح المسةةةةةةةةةةتوطنات 
االسةةةةةةرائيلية واالسةةةةةةتيالء علةةةةةةى عشةةةةةةرات الينةةةةةةابيع، وتحديةةةةةةد مجةةةةةةري نهةةةةةةر األردن، وتحديةةةةةةد عمةةةةةةق 

طنات فةةةةةوق منةةةةةاطق واقامةةةةةة المسةةةةةتو  متةةةةةر فقةةةةةط، 140_120حفةةةةةر اآلبةةةةةار الفلسةةةةةطينية مةةةةةا بةةةةةين 
الميةةةةةاه الجوفيةةةةةة الفلسةةةةةطينية أو بةةةةةالقرب منهةةةةةا وسةةةةةحبها الةةةةةي داخةةةةةل اآلبةةةةةار التةةةةةي تقةةةةةوم بحفرهةةةةةا، 
وذلةةةةك يتسةةةةبب بارتفةةةةةاع نسةةةةبة ملوحةةةةةة الميةةةةاه الفلسةةةةةطينية وعةةةةدم صةةةةةالحيتها للشةةةةرب أو للزراعةةةةةة، 
وانخفةةةةةاض حصةةةةةة المةةةةةواطن الفلسةةةةةطيني مةةةةةن اسةةةةةتخدام وشةةةةةرب الميةةةةةاه مقارنةةةةةة بحصةةةةةة المةةةةةواطن 

ئيلي بمقةةةةةدار واحةةةةةد الةةةةةي سةةةةةبعة، كمةةةةةا كانةةةةةت تتعمةةةةةد المسةةةةةتوطنات اإلسةةةةةرائيلية فةةةةةي قطةةةةةاع االسةةةةةرا
خةةةةةزان الجةةةةةوفي غةةةةةزة إلةةةةةى ضةةةةةخ ميةةةةةاه الصةةةةةرف الصةةةةةحي إلةةةةةى الكثبةةةةةان الرمليةةةةةة الواقعةةةةةة شةةةةةمال ال

    للمياه في قطاع غزة.

تجريةةةةةةةةف األراضةةةةةةةةي الزراعيةةةةةةةةة واقةةةةةةةةتالع األشةةةةةةةةجار: تتعةةةةةةةةرض مسةةةةةةةةاحات شاسةةةةةةةةعة مةةةةةةةةن  .4
األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة الةةةةةةي التجريةةةةةةف واقةةةةةةتالع المزروعةةةةةةات األراضةةةةةةي الزراعيةةةةةةة فةةةةةةي 

منهةةةةةا، ومنةةةةةع وصةةةةةول مالكيهةةةةةا اليهةةةةةا لزراعتهةةةةةا أو حصةةةةةاد محاصةةةةةيلهم، ممةةةةةا يةةةةةؤدي الةةةةةي تلفهةةةةةا، 
وهةةةةةي سياسةةةةةة اسةةةةةرائيلية مقصةةةةةودة بهةةةةةدف السةةةةةيطرة علةةةةةى األراضةةةةةي الزراعيةةةةةة تلةةةةةك وسةةةةةلبها مةةةةةن 

 بداية االنتفاضة الثانية.منذ  أصحابها، وقد تم  اقتالع أكثر من مليون شجرة

 نقل الكثير من الصناعات الملوثة من إسرائيل الي أراضي الضفة الغربية:  .5
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بسةةةةبب الضةةةةرر البيئةةةةي الكبيةةةةر الةةةةذي تحدثةةةةه المصةةةةانع والتجمعةةةةات الصةةةةناعية االسةةةةرائيلية يةةةةتم  
نقلهةةةةةةةا إلةةةةةةةى المسةةةةةةةتوطنات المقامةةةةةةةة علةةةةةةةى أراضةةةةةةةي الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة، مثلمةةةةةةةا تةةةةةةةم نقةةةةةةةل مصةةةةةةةنع 

لصةةةةةنع الغةةةةةاز الةةةةةي مدينةةةةةة طةةةةةولكرم بالضةةةةةفة الغربيةةةةةة الةةةةةذي كةةةةةان مقامةةةةةا بةةةةةالقرب مةةةةةن ديوكسةةةةةين 
مدينةةةةة نتانيةةةةا االسةةةةرائيلية النبعةةةةاث روائةةةةح كريهةةةةة مةةةةن المصةةةةنع، وعةةةةالوة علةةةةى ذلةةةةك فهةةةةو يخةةةةزن 
كميةةةةةةات كبيةةةةةةرة مةةةةةةن الغةةةةةةاز يمكةةةةةةن أن تةةةةةةؤدي إلةةةةةةى كارثةةةةةةة بيئيةةةةةةة اذا مةةةةةةا تسةةةةةةربت، وغيةةةةةةره مةةةةةةن 

اجي واالسبسةةةةةةةةةةتوس، واألسةةةةةةةةةةمدة الكيماويةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةانع للمبيةةةةةةةةةةدات الحشةةةةةةةةةةرية، والصةةةةةةةةةةوف الزجةةةةةةةةةة
 لمياه، والمعدات البالستيكية.واألنابيب ومرشحات ا

 المطلب الثالث

التكييةةةةةف القةةةةةانوني لتلةةةةةك االنتهاكةةةةةات المرتكبةةةةةة، ومةةةةةدى اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 
 بالنظر فيها

ة الجنائيةةةةة ( الخاصةةةةة بجةةةةرائم الحةةةةرب فةةةةي النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةة8جةةةةاء فةةةةي نةةةةص المةةةةةةادة )
 الدولية، بأنه:  

. يكةةةةةةون للمحكمةةةةةةة اختصةةةةةةاص فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب، والسةةةةةةيما عنةةةةةةدما ترتكةةةةةةب فةةةةةةي 1
 إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

 . ولغرض هذا النظام األساسي تعني "جرائم الحرب":2

انين واألعةةةةةةةةراف السةةةةةةةارية علةةةةةةةةى المنازعةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة ( االنتهاكةةةةةةةات الخطيةةةةةةةرة األخةةةةةةةةرى للقةةةةةةةو )ب
 المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من األفعال التالية:

" تعمةةةةد شةةةةن هجةةةةوم مةةةةع العلةةةةم بةةةةأن هةةةةذا الهجةةةةوم سيسةةةةفر عةةةةن خسةةةةائر تبعيةةةةة فةةةةي األرواح أو  
اق عةةةةةن إصةةةةةابات بةةةةةين المةةةةةدنيين أو عةةةةةن إلحةةةةةاق أضةةةةةرار مدنيةةةةةة أو إحةةةةةداث ضةةةةةرر واسةةةةةع النطةةةةة

وطويةةةةل األجةةةةل وشةةةةديد للبيئةةةةة الطبيعيةةةةة يكةةةةون إفراطةةةةه واضةةةةحًا بالقيةةةةاس إلةةةةى مجمةةةةل المكاسةةةةب 
 العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة".

 ية أركان هذه الجريمة كالتالي:وقد وضعت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدول

 أن يشن مرتكب الجريمة هجوما. .1

أن يكةةةةةةون الهجةةةةةةوم مةةةةةةن شةةةةةةأنه أن يسةةةةةةفر عةةةةةةن خسةةةةةةائر عرضةةةةةةية فةةةةةةي األرواح أو عةةةةةةن  .2
إصةةةةةابات بةةةةةين المةةةةةدنيين أو عةةةةةن إلحةةةةةاق أضةةةةةرار بأعيةةةةةان مدنيةةةةةة أو عةةةةةن إلحةةةةةاق ضةةةةةرر واسةةةةةع 
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النطةةةةةاق وطويةةةةةل األجةةةةةل وشةةةةةديد بالبيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة يكةةةةةون إفراطةةةةةه واضةةةةةح بالقيةةةةةاس إلةةةةةى مجمةةةةةل 
 الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

أن يكةةةةون مرتكةةةةب الجريمةةةةة علةةةةى علةةةةم بةةةةأن الهجةةةةوم مةةةةن شةةةةأنه أن يسةةةةفر عةةةةن خسةةةةائر  .3
عرضةةةةةية فةةةةةي األرواح أو عةةةةةن إصةةةةةابات بةةةةةين المةةةةةدنيين أو عةةةةةن إلحةةةةةاق أضةةةةةرار بأعيةةةةةان مدنيةةةةةة 
أو عةةةةةن إلحةةةةةاق ضةةةةةرر واسةةةةةع النطةةةةةاق وطويةةةةةل األجةةةةةل وشةةةةةديد بالبيئةةةةةة الطبيعيةةةةةة يكةةةةةون إفراطةةةةةه 

 المتوقعة الملموسة المباشرة.واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية 

 أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. .4

أن يكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةةود نةةةةةةزاع  .5
 مسلح.

 

ويةةةةرى الباحةةةةث بأنةةةةه قةةةةد تةةةةوافرت كافةةةةة أركةةةةان جريمةةةةة االضةةةةرار واسةةةةعة النطةةةةاق وطويلةةةةة األجةةةةل 
 الطبيعية الفلسطينية من حيث أن: والشديدة للبيئة

قةةةةوات االحةةةةتالل االسةةةةرائيلية تشةةةةن هجومةةةةا مباشةةةةرا وغيةةةةر مباشةةةةر ضةةةةد البيئةةةةة الطبيعيةةةةة  .1
 الفلسطينية، فهي ترتكب تلك االنتهاكات وفق سياسة عامة وممنهجة ومستمرة.

االنتهاكةةةةةةات المرتكبةةةةةةة مةةةةةةن قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلي قةةةةةةد ألحقةةةةةةت أضةةةةةةرار واسةةةةةةعة   .2
النطةةةةةةةةاق وطويلةةةةةةةةة األجةةةةةةةةل وشةةةةةةةةديدة بالبيئةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية، وذلةةةةةةةةك وفةةةةةةةةق بعةةةةةةةةض مةةةةةةةةا 
استعرضةةةةةةةنا مةةةةةةةن انتهاكةةةةةةةات تتعةةةةةةةرض لهةةةةةةةا البيئةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية هنةةةةةةةا، ووفةةةةةةةق التقةةةةةةةارير األمميةةةةةةةة 

 كن إثبات تلك األضرار بسهولة.والحكومية والحقوقية التي تؤكد ذلك، ويم

االنتهاكةةةةةةةات االسةةةةةةةرائيلية للبيئةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية منةةةةةةةذ اللحظةةةةةةةة االولةةةةةةةى لالحةةةةةةةتالل مسةةةةةةةتمرة  .3
ولةةةةم تتوقةةةةف مطلقةةةةا سةةةةواء مةةةةن سةةةةلطات االحةةةةتالل أو مةةةةن المسةةةةتوطنين وهةةةةو يعلةةةةم كامةةةةل العلةةةةم 

ة بأنةةةةةةةه اجراءاتةةةةةةةه وممارسةةةةةةةاته تلحةةةةةةةق أضةةةةةةةرار شةةةةةةةديدة واسةةةةةةةعة النطةةةةةةةاق وطويلةةةةةةةة األجةةةةةةةل بالبيئةةةةةةة
الفلسةةةةةطينية، وال يمكةةةةةن القةةةةةول بعةةةةةدم التعمةةةةةد أو أن هنةةةةةاك ميةةةةةزة عسةةةةةكرية مةةةةةثال يحصةةةةةل عليهةةةةةا 
تفةةةةةةوق تلةةةةةةك األضةةةةةةرار، وأن مةةةةةةا يقةةةةةةوم سياسةةةةةةة ممنهجةةةةةةة بهةةةةةةدف السةةةةةةيطرة علةةةةةةى مةةةةةةوارد البيئةةةةةةة 
الفلسةةةةةةطينية واالسةةةةةةتفادة منهةةةةةةا، أو االضةةةةةةرار بهةةةةةةا واهةةةةةةدارها وتلويثهةةةةةةا وافسةةةةةةادها ان لةةةةةةم يسةةةةةةتطع 

 بها. السيطرة عليها والتحكم
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كمةةةةةةةةا هةةةةةةةةو معةةةةةةةةروف فةةةةةةةةان حالةةةةةةةةة االحةةةةةةةةتالل الحربةةةةةةةةي الةةةةةةةةذي تخضةةةةةةةةع لةةةةةةةةه االراضةةةةةةةةي  .4
الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة فةةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة بمةةةةةةا فيهةةةةةةا مدينةةةةةةة القةةةةةةدس تنةةةةةةدرج ضةةةةةةمن النزاعةةةةةةات 
المسةةةةةةةلحة الدوليةةةةةةةةة، واالراضةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةةة تصةةةةةةةةنف بةةةةةةةةأراض محتلةةةةةةةةة وفةةةةةةةةق قةةةةةةةةرارات 

دوليةةةةةةةة، ووفةةةةةةةق الةةةةةةةرأي االستشةةةةةةةاري الشةةةةةةةهير الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة ومجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن والمنظمةةةةةةةات ال
الصةةةةةادر عةةةةةن محكمةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة المتعلةةةةةق بمةةةةةدى قانونيةةةةةة جةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري عةةةةةام 

 م. 2004

وأخيةةةةةةرا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بةةةةةةالركن الخةةةةةةامس واالخيةةةةةةر بكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم  .5
لطات بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةة التةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةود نةةةةةزاع مسةةةةةلح، فمةةةةةةن يرتكةةةةةب تلةةةةةك االنتهاكةةةةةات سةةةةةة

احةةةةةةتالل رسةةةةةةمية وجماعةةةةةةات مةةةةةةن المسةةةةةةتوطنين الةةةةةةذين يعلمةةةةةةون بتواجةةةةةةدهم فةةةةةةي اراضةةةةةةي محتلةةةةةةة 
م، وال يمكةةةةةةةن التةةةةةةةذرع بعةةةةةةةدم 1948ويعلمةةةةةةةون بالصةةةةةةةراع العربةةةةةةةي االسةةةةةةةرائيلي الةةةةةةةدائر منةةةةةةةذ عةةةةةةةام 

 معرفتهم بوجود نزاع مسلح مطلقا.

مةةةةةة الحةةةةةرب كافةةةةةة األركةةةةةان التةةةةةي وضةةةةةعتها اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لجري
المتمثلةةةةةةةةة فةةةةةةةةي االضةةةةةةةةرار بالبيئةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية متةةةةةةةةوفرة وبةةةةةةةةذلك ينعقةةةةةةةةد االختصةةةةةةةةاص للمحكمةةةةةةةةة 
بةةةةةةالنظر فةةةةةةي تلةةةةةةك االنتهاكةةةةةةات التةةةةةةي ترقةةةةةةي لدرجةةةةةةة اعتبارهةةةةةةا جةةةةةةرائم حةةةةةةرب وفةةةةةةق نةةةةةةص المةةةةةةادة 

 .2الثامنة ب/

 المبحث الثاني

 االستيطان وجدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية

لالسةةةةةتيطان االسةةةةةرائيلي فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة ولواقعةةةةةه  يتعةةةةةرض المبحةةةةةث الثةةةةةاني
الخطيةةةةر الةةةةذي يلقةةةةي بأثةةةةاره السةةةةلبية والخطيةةةةرة علةةةةى كافةةةةة منةةةةاحي حيةةةةاة الفلسةةةةطينيين ويصةةةةادر 
حقةةةةةةةةوقهم المشةةةةةةةةروعة، حيةةةةةةةةث تعتبةةةةةةةةر االنتهاكةةةةةةةةات االسةةةةةةةةرائيلية االسةةةةةةةةتيطانية مخالفةةةةةةةةة للقةةةةةةةةانون 

نوني لتلةةةةةك االنتهاكةةةةةات وفةةةةةق النظةةةةةام األساسةةةةةي الةةةةةدولي االنسةةةةةاني، كمةةةةةا يتعةةةةةرض للتكييةةةةةف القةةةةةا
للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ومةةةةدى اختصةةةةاص المحكمةةةةة بةةةةالنظر فيهةةةةا، وقةةةةد تةةةةم تقسةةةةيم المبحةةةةث 

 الثاني كما يلي:

 المطلب األول: االستيطان وجدار الفصل العنصري في القانون الدولي االنساني.

 ية المحتلة. المطلب الثاني: واقع االستيطان في أراضي الضفة الغرب

المطلةةةةةةةةةب الثالةةةةةةةةةث: التكييةةةةةةةةةف القةةةةةةةةةانوني لجريمةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةتيطان ومةةةةةةةةةدى اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة 
 الجنائية بالنظر فيها.
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 المطلب األول

 االستيطان وجدار الفصل العنصري في القانون الدولي االنساني

م، عةةةةةةةةن 1967لةةةةةةةةم تتوقةةةةةةةةف حكومةةةةةةةةات االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي المتعاقبةةةةةةةةة منةةةةةةةةذ حةةةةةةةةرب العةةةةةةةةام 
تيطان واالسةةةةةةةةةتيالء علةةةةةةةةةى األراضةةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةر مصةةةةةةةةةادرة محةةةةةةةةةاوالت االسةةةةةةةةة

األراضةةةةةةةي وهةةةةةةةدم المنةةةةةةةازل الفلسةةةةةةةطينية وبنةةةةةةةاء الوحةةةةةةةدات والبةةةةةةةؤر االسةةةةةةةتيطانية، وزيةةةةةةةادة أعةةةةةةةداد 
المسةةةةةةةتوطنين فيهةةةةةةةا، وتهجيةةةةةةةر السةةةةةةةكان الفلسةةةةةةةطينيين، رغةةةةةةةم أن ذلةةةةةةةك يعتبةةةةةةةر مخالفةةةةةةةا للقةةةةةةةانون 

اضةةةةةي المحتلةةةةةة التةةةةةي تتمتةةةةةع بحمايةةةةةة خاصةةةةةة الةةةةةدولي، فاألراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية لهةةةةةا وضةةةةةعية األر 
مةةةةةةةةن كافةةةةةةةةة االجةةةةةةةةراءات والتصةةةةةةةةرفات الصةةةةةةةةادرة عةةةةةةةةن جهةةةةةةةةة االحةةةةةةةةتالل الهادفةةةةةةةةة الةةةةةةةةي التغييةةةةةةةةر 

 الديمغرافي والجغرافي لألراضي المحتلة لصالح سلطة االحتالل.

 م:1949أوال: عدم شرعية االستيطان وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

احةةةةةتالل حربةةةةةي لألراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية التةةةةةي احتلتهةةةةةا بعةةةةةد ال زالةةةةةت إسةةةةةرائيل فةةةةةي وضةةةةةع سةةةةةلطة 
م، 1949م، ونتيجةةةةةةةةة لةةةةةةةةذلك، تنطبةةةةةةةةق معاهةةةةةةةةدة جنيةةةةةةةةف الرابعةةةةةةةةة لعةةةةةةةةام 1967حةةةةةةةةرب حزيةةةةةةةةران 

والمبةةةةةةادئ األخةةةةةةرى للقةةةةةةانون اإلنسةةةةةةاني الةةةةةةدولي علةةةةةةى هةةةةةةذه األراضةةةةةةي بمةةةةةةا فيهةةةةةةا مدينةةةةةةة القةةةةةةدس 
سةةةةةرائيلية لضةةةةةم الشةةةةةرقية التةةةةةي مةةةةةا زالةةةةةت أيضةةةةةا أرضةةةةةا محتلةةةةةة علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن المحةةةةةاوالت اإل

المدينةةةةةةةة لتكةةةةةةةون جةةةةةةةزءا مةةةةةةةن دولةةةةةةةة إسةةةةةةةرائيل، واعةةةةةةةالن الةةةةةةةرئيس األمريكةةةةةةةي ترامةةةةةةةب أن القةةةةةةةدس 
 م، ونقله للسفارة األمريكية اليها.2017عاصمة اسرائيل عام 

م قةةةةةوانين م، الخاصةةةةةة بةةةةةاحترا1907مةةةةةن اتفاقيةةةةةة الهةةةةةاي لعةةةةةام  (46بدايةةةةةة فقةةةةةد أكةةةةةدت المةةةةةةةادة )
ز اسةةةةةةتيالء قةةةةةةوة االحةةةةةةتالل علةةةةةةى األمةةةةةةالك الخاصةةةةةةة علةةةةةةى عةةةةةةدم جةةةةةةوا وأعةةةةةةراف الحةةةةةةرب البريةةةةةةة،

ألهةةةةةةةالي األراضةةةةةةةي المحتلةةةةةةةة ومصةةةةةةةادرتها، فةةةةةةةورد فيهةةةةةةةا بأنةةةةةةةه: "ينبغةةةةةةةي احتةةةةةةةرام شةةةةةةةرف األسةةةةةةةرة 
وحقوقهةةةةةةةا, وحيةةةةةةةاة األشةةةةةةةخاص والملكيةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة, وكةةةةةةةذلك المعتقةةةةةةةدات والشةةةةةةةعائر الدينيةةةةةةةة، وال 

 تجوز مصادرة الملكية الخاصة".

رب بعةةةةةة الخاصةةةةةة بحمايةةةةةة السةةةةةكان المةةةةةدنيين زمةةةةةن الحةةةةةوقةةةةةد أكةةةةةدت مبةةةةةادئ اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف الرا
علةةةةةةى عةةةةةةدم شةةةةةةرعية قيةةةةةةام سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل بنقةةةةةةل مجموعةةةةةةات مةةةةةةن سةةةةةةكانها  م،1949لعةةةةةةام 

الحةةةةاملين لجنسةةةةةيتها الةةةةةي األراضةةةةةي المحتلةةةةة واسةةةةةكانهم فيهةةةةةا فةةةةةي تجمعةةةةات أو مةةةةةدن، فةةةةةورد فةةةةةي 
الفقةةةةةةرة السادسةةةةةةة مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةة بأنةةةةةةه "ال يجةةةةةةوز لدولةةةةةةة االحةةةةةةتالل أن  49المةةةةةةادة 

ى األراضةةةةةةي التةةةةةةي تحتلهةةةةةةا"، فالمةةةةةةادة السةةةةةةابقة ترحةةةةةةل أو تنقةةةةةةل جةةةةةةزءا مةةةةةةن سةةةةةةكانها المةةةةةةدنيين إلةةةةةة
تحظةةةةةةةةر علةةةةةةةةى قةةةةةةةةوات االحةةةةةةةةتالل االسةةةةةةةةرائيلية نقةةةةةةةةل مجموعةةةةةةةةات مةةةةةةةةن سةةةةةةةةكانها المةةةةةةةةدنيين إلةةةةةةةةى 

 األراضي الفلسطينية التي تحتلها في الضفة الغربية، وبناء مستوطنات أو توطينهم فيها.
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ل أن تةةةةةدمر أي ( مةةةةةن ذات االتفاقيةةةةةة بأنةةةةةه: " يحظةةةةةر علةةةةةى دولةةةةةة االحةةةةةتال53وأكةةةةةدت المةةةةةةةادة )
ممتلكةةةةةةةةات خاصةةةةةةةةة ثابتةةةةةةةةة أو منقولةةةةةةةةة تتعلةةةةةةةةق بةةةةةةةةأفراد أو جماعةةةةةةةةات، أو بالدولةةةةةةةةة أو السةةةةةةةةلطات 
العامةةةةةةةة، أو المنظمةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةة أو التعاونيةةةةةةةة، إال إذا كانةةةةةةةت العمليةةةةةةةات الحربيةةةةةةةة تقتضةةةةةةةي 
حتمةةةةا هةةةةذا التةةةةدمير"، فمةةةةا تقةةةةوم بةةةةه قةةةةوات االحةةةةتالل االسةةةةرائيلية مةةةةن هةةةةدم لمنةةةةازل الفلسةةةةطينيين، 

صةةةةةةةةةةادرة ألراضةةةةةةةةةةيهم، واقةةةةةةةةةةتالع لمزروعةةةةةةةةةةاتهم، وتةةةةةةةةةةدمير ألراضةةةةةةةةةةيهم الزراعيةةةةةةةةةةة، ومنشةةةةةةةةةةآتهم وم
الصةةةةةةةةناعية والتجاريةةةةةةةةة، ممةةةةةةةةا أدى إلةةةةةةةةى خسةةةةةةةةارة الممتلكةةةةةةةةات الخاصةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية ومصةةةةةةةةادر 
كسةةةةةةةةب الةةةةةةةةرزق للفلسةةةةةةةةطينيين، وفةةةةةةةةرض قيةةةةةةةةود علةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةول إلةةةةةةةةى الخةةةةةةةةدمات العامةةةةةةةةة مثةةةةةةةةل 

لي االنسةةةةةةاني، ويعتبةةةةةةر انتهةةةةةةاك جسةةةةةةيم الخةةةةةةدمات الصةةةةةةحية والتعليميةةةةةةة، مخةةةةةةالف للقةةةةةةانون الةةةةةةدو 
للحمايةةةةة التةةةةي يتمتةةةةع بهةةةةا السةةةةكان المةةةةدنيون وأعيةةةةانهم المدنيةةةةة زمةةةةن النزاعةةةةات المسةةةةلحة، وحةةةةين 

 وقوعهم تحت االحتالل. 

 ثانيا: عدم شرعية االستيطان وفق قرارات األمم المتحدة:

ومجلةةةةس األمةةةةن)  كمةةةةا أن العديةةةةد مةةةةن القةةةةرارات الصةةةةادرة عةةةةن الجمعيةةةةة العامةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة،
( أكةةةةةةةةدت علةةةةةةةةى عةةةةةةةةدم شةةةةةةةةرعية بنةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةتوطنات االسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةطينية 
وطالبةةةةت بتفكيكهةةةةا والتوقةةةةف عةةةةن بنةةةةاء مسةةةةتوطنات جديةةةةدة، واالمتنةةةةاع عةةةةن اتخةةةةاذ أي عمةةةةل قةةةةد 
يةةةةةؤدي إلةةةةةى تغييةةةةةر الوضةةةةةع القةةةةةانوني والطةةةةةابع الجغرافةةةةةي أو أي عمةةةةةل قةةةةةد يةةةةةؤدي إلةةةةةى التةةةةةأثير 

ب السةةةةةةكاني لألراضةةةةةةي العربيةةةةةةة المحتلةةةةةةة، بمةةةةةةا فيهةةةةةةا القةةةةةةدس، واعتبةةةةةةرت الملمةةةةةةوس فةةةةةةي التركيةةةةةة
كافةةةةةةة تلةةةةةةةك األعمةةةةةةةال واالجةةةةةةةراءات باطلةةةةةةةة والغيةةةةةةة، وأن المسةةةةةةةتوطنات المقامةةةةةةةة فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي 
العربيةةةةةةةةة المحتلةةةةةةةةة غيةةةةةةةةر شةةةةةةةةرعية وغيةةةةةةةةر قانونيةةةةةةةةة ومخالفةةةةةةةةة للقةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي العرفةةةةةةةةي، اال أن 

تسةةةةةةتمر فةةةةةةي اسةةةةةةتيطانها واسةةةةةةتيالءها اسةةةةةةرائيل تضةةةةةةرب بكافةةةةةةة تلةةةةةةك القةةةةةةرارات عةةةةةةرض الحةةةةةةائط و 
وسةةةةةةةرقتها لألراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة، وتتجاهةةةةةةةل بشةةةةةةةكل كامةةةةةةةل الشةةةةةةةرعية الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي 
تحظةةةةةر كافةةةةةة ممارسةةةةةاتها االسةةةةةتيطانية تلةةةةةك، بةةةةةل علةةةةةى العكةةةةةس تمامةةةةةا فقةةةةةد لجةةةةةأت إلةةةةةى سياسةةةةةة 

سةةةةع التحةةةةدي واإلصةةةةرار علةةةةى االسةةةةتمرار فةةةةي سياسةةةةاتها االسةةةةتيطانية بةةةةدون توقةةةةف، وعليةةةةه فالتو 
فةةةةي المسةةةةتوطنات اإلسةةةةرائيلية ال يةةةةزال مسةةةةتمرا، رغةةةةم مةةةةا ورد فةةةةي اتفاقيةةةةات أوسةةةةلو مةةةةن ضةةةةرورة 
عةةةةةدم اتخةةةةةاذ أي إجةةةةةراءات مةةةةةن الجانةةةةةب الفلسةةةةةطيني أو اإلسةةةةةرائيلي، كةةةةةي ال يةةةةةؤدي ذلةةةةةك للتةةةةةأثير 

  سلبي على قضايا الوضع النهائي.ال

ن اعتبةةةةاره انجةةةةاز والةةةةذي يمكةةةة ة األخيةةةةرة،وكةةةةان أهةةةةم قةةةةرار صةةةةادر عةةةةن مجلةةةةس األمةةةةن فةةةةي الفتةةةةر 
عضةةةةةةوا  14م، حيةةةةةةث  صةةةةةةوت 2016لعةةةةةةام  2334قةةةةةانوني فلسةةةةةةطيني دولةةةةةةي هةةةةةةام، قةةةةةةرار رقةةةةةم 

فةةةةةي مجلةةةةةس األمةةةةةن لصةةةةةالح القةةةةةرار، وامتنعةةةةةت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة عةةةةةن التصةةةةةويت ضةةةةةد القةةةةةرار 
م، بنةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةتوطنات االسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي األراض 1980الةةةةةةةةذي انتقةةةةةةةةد ألول مةةةةةةةةرة منةةةةةةةةذ العةةةةةةةةام 
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ة الغربيةةةةةةةةة بمةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا مدينةةةةةةةةة القةةةةةةةةدس، وأكةةةةةةةةد القةةةةةةةةرار علةةةةةةةةى أن العربيةةةةةةةةة المحتلةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الضةةةةةةةةف
، بمةةةةةةا 1967المسةةةةةتوطنات اإلسةةةةةرائيلية المقامةةةةةة فةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة منةةةةةذ عةةةةةام 

فيهةةةةةةةا القةةةةةةةدس الشةةةةةةةرقية، غيةةةةةةةر شةةةةةةةرعية بموجةةةةةةةب القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي، وطالةةةةةةةب إسةةةةةةةرائيل السةةةةةةةلطة 
األنشةةةةةطة االسةةةةةتيطانية فةةةةةي القائمةةةةةة بةةةةةاالحتالل بةةةةةأن توقةةةةةف علةةةةةى الفةةةةةور وبشةةةةةكل كامةةةةةل جميةةةةةع 

األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة، بمةةةةةةةا فيهةةةةةةةا القةةةةةةةدس الشةةةةةةةرقية، وأن تحتةةةةةةةرم بشةةةةةةةكل تةةةةةةةام جميةةةةةةةع 
التزاماتهةةةةةةا القانونيةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةذا المجةةةةةةال، وأن مجلةةةةةةس األمةةةةةةن لةةةةةةن يعتةةةةةةرف بةةةةةةأي تغييةةةةةةرات علةةةةةةى 

، بمةةةةةا فيهةةةةةا مةةةةةا يتعلةةةةةق بالقةةةةةدس، وبوقةةةةةف جميةةةةةع األنشةةةةةطة االسةةةةةتيطانية 1967حةةةةةدود مةةةةةا قبةةةةةل 
ئيلية، وبةةةةةأن علةةةةةى جميةةةةةع الةةةةةدول عةةةةةدم تقةةةةةديم أي مسةةةةةاعدة إلسةةةةةرائيل تسةةةةةتخدم خصيصةةةةةا اإلسةةةةةرا

 في النشاطات االستيطانية.

م، عةةةةةن مجلةةةةةس حقةةةةةوق االنسةةةةةان التةةةةةابع لألمةةةةةم 2013، عةةةةةام 31/36كمةةةةةا تةةةةةم اصةةةةةدار القةةةةةرار 
المتحةةةةةدة، والةةةةةذي فيةةةةةه تمةةةةةت مطالبةةةةةة مكتةةةةةب المفةةةةةوض السةةةةةامي لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان بإعةةةةةداد قاعةةةةةدة 

ا سةةةةةنويا لجميةةةةةع الشةةةةةركات التجاريةةةةةة االسةةةةةرائيلية والدوليةةةةةة التةةةةةي مكنةةةةةت بشةةةةةكل بيانةةةةةات وتحةةةةةديثه
مباشةةةةةةةر أو غيةةةةةةةر مباشةةةةةةةر، أو يسةةةةةةةرت واسةةةةةةةتفادت مةةةةةةةن بنةةةةةةةاء ونمةةةةةةةو المسةةةةةةةتوطنات فةةةةةةةي األرض 
الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة، لضةةةةةةةمان عةةةةةةةدم مشةةةةةةةاركة الشةةةةةةةركات فةةةةةةةي االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة لحقةةةةةةةوق 

 مناطق النزاعات المسلحة. اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها من

 المطلب الثاني

 واقع االستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة

قةةةةةةدرت أعةةةةةةداد المسةةةةةةتوطنين االسةةةةةةرائيليين فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة 
م، 2019بمةةةةةا فيهةةةةةا مدينةةةةةة القةةةةةدس وفةةةةةق جهةةةةةاز االحصةةةةةاء المركةةةةةزي الفلسةةةةةطيني الصةةةةةادر عةةةةةام 

فةةةةةةةةي  232,093فةةةةةةةةي الضةةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةةة،  456,169مسةةةةةةةةتوطن اسةةةةةةةةرائيلي، ) 688,262) ( ب
مسةةةةةتعمرة، ويبلةةةةةغ  151مدينةةةةةة القةةةةةدس(، وعةةةةةدد المسةةةةةتعمرات االسةةةةةرائيلية فةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة ب

 .461العدد الكلي للمستعمرات والبؤر االستيطانية

ويةةةةةةتم تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء فةةةةةةي المطلةةةةةةب الحةةةةةةالي علةةةةةةى واقةةةةةةع االسةةةةةةتيطان فةةةةةةي ثالثةةةةةةة منةةةةةةاطق مةةةةةةن 
األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة ألهميتهةةةةةا السياسةةةةةية واالقتصةةةةةادية والدينيةةةةةة التةةةةةي تتمتةةةةةع  منةةةةةاطق

بهةةةةةةا فةةةةةةي اطةةةةةةار الصةةةةةةراع العربةةةةةةي الفلسةةةةةةطيني، وهةةةةةةذه المنةةةةةةاطق هةةةةةةي مدينةةةةةةة القةةةةةةدس ألهميتهةةةةةةا 
الدينيةةةةةة والسياسةةةةةية، ثةةةةةم جةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري الةةةةةذي نهةةةةةب مسةةةةةاحات شاسةةةةةعة مةةةةةن أراضةةةةةي 

ى رأي استشةةةةاري مةةةةن محكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة بعةةةةدم الضةةةةفة الغربيةةةةة رغةةةةم حصةةةةول فلسةةةةطين علةةةة
م، وضةةةةةةةةرورة ازالةةةةةةةةة اسةةةةةةةةرائيل لةةةةةةةةه وتعةةةةةةةةويض المتضةةةةةةةةررين منةةةةةةةةه، وثالثةةةةةةةةا 2004قانونيتةةةةةةةةه عةةةةةةةةام 
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منةةةةاطق األغةةةةوار الشةةةةمالية والتةةةةي تعتبةةةةر مةةةةن أخصةةةةب المنةةةةاطق الزراعيةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين ويطلةةةةق 
تالل عليهةةةةةا سةةةةةلة خضةةةةةةروات فلسةةةةةطين، وتتعةةةةةرض لهجمةةةةةةة اسةةةةةتيطانية شرسةةةةةة مةةةةةةن قةةةةةوات االحةةةةةة

 االسرائيلي.  

 أوال: جدار الفصل العنصري:

م، فةةةةةةي عهةةةةةةد رئةةةةةةةيس 23/6/2002بةةةةةةدأ فةةةةةةي بنةةةةةةاء جةةةةةةةدار الفصةةةةةةل العنصةةةةةةري بتةةةةةةةاريخ  .1
الةةةةةةةوزراء االسةةةةةةةرائيلي شةةةةةةةارون، بهةةةةةةةدف منةةةةةةةع دخةةةةةةةول الفلسةةةةةةةطينيين مةةةةةةةن الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة إلةةةةةةةى 

ول إسةةةةةةرائيل ألسةةةةةةباب أمنيةةةةةةة تتعلةةةةةةق بمنةةةةةةع الهجمةةةةةةات اإلرهابيةةةةةةة علةةةةةةى حةةةةةةد تعبيرهةةةةةةا، ويبلةةةةةةغ طةةةةةة
كةةةةةةم منةةةةةةه حتةةةةةةى اآلن، وعنةةةةةةد إتمةةةةةةام بنةةةةةةاء الجةةةةةةدار وفةةةةةةق 488كيلةةةةةةومتر، تةةةةةةم بنةةةةةةاء  714الجةةةةةةدار

دونةةةةةم مةةةةةن أراضةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة  526,677المسةةةةةار المحةةةةةدد فسةةةةةوف تقتطةةةةةع اسةةةةةرائيل بةةةةةذلك 
  من مجمل مساحة الضفة الغربية. %9.4والتي تشكل ما نسبته 

والمةةةةةوارد الطبيعيةةةةةة داخةةةةةل  الجةةةةةدار يعيةةةةةق وصةةةةةول الفلسةةةةةطينيين إلةةةةةى الخةةةةةدمات العامةةةةةة .2
منةةةةةةةاطق الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة المحتلةةةةةةةة، ويعطةةةةةةةل حيةةةةةةةاتهم األسةةةةةةةرية واالجتماعيةةةةةةةة، ويقةةةةةةةوض سةةةةةةةبل 
العةةةةيش وكسةةةةب الةةةةرزق حيةةةةث يمنةةةةع المزارعةةةةون مةةةةن الوصةةةةول الةةةةي أراضةةةةيهم الزراعيةةةةة وزراعتهةةةةا 
ورعايتهةةةةا، حيةةةةث تعتبةةةةر الزراعةةةةة  مةةةةن أهةةةةم مصةةةةادر الةةةةدخل الرئيسةةةةية فةةةةي تلةةةةك، ويفةةةةاقم تجزئةةةةةة 

الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة، ويمنةةةةةةع التواصةةةةةةل الجغرافةةةةةةي بينهةةةةةةا، ويلقةةةةةةى بآثةةةةةةاره الثقيلةةةةةةة علةةةةةةى  األرض
كافةةةةة منةةةةةاحي الحيةةةةةاة للفلسةةةةةطينيين، إلةةةةةى جانةةةةةب نظةةةةةام التصةةةةةاريح والبوابةةةةةات المةةةةةرتبط بةةةةةه والتةةةةةي 
تعيةةةةةةق حركةةةةةةة السةةةةةةكان وتمنعهةةةةةةا، يشةةةةةةكل انتهاكةةةةةةا اللتزامةةةةةةات إسةةةةةةرائيل بموجةةةةةةب القةةةةةةانون الةةةةةةدولي 

هةةةةةةدف الجةةةةةةدار الةةةةةةي تقسةةةةةةيم السةةةةةةكان علةةةةةةى أسةةةةةةاس عرقةةةةةةي وفصةةةةةةل ويجةةةةةةب تفكيكةةةةةةه، (( كمةةةةةةا ي
السةةةةكان الفلسةةةةطينيين عةةةةن بعضةةةةهم الةةةةبعض وعرقلةةةةة حةةةةركتهم مةةةةن خةةةةالل فةةةةرض حظةةةةر التجةةةةول 
واالغةةةةةةالق، ومصةةةةةةادرة آالف الةةةةةةدونمات مةةةةةةن األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية، وهةةةةةةو يعتبةةةةةةر أحةةةةةةد أشةةةةةةكال 

ل تفرضةةةةه اسةةةةةرائي التمييةةةةز العنصةةةةري المتجةةةةذر فةةةةي نظةةةةام التمييةةةةز العنصةةةةري االسةةةةتعماري الةةةةذي
 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

، أصةةةةةةةدرت محكمةةةةةةةة العةةةةةةةدل الدوليةةةةةةةة رأيةةةةةةةا استشةةةةةةةاريا حةةةةةةةول 2004تموز/يوليةةةةةةةو  9فةةةةةةةي  .3
جةةةةةةدار الفصةةةةةةل العنصةةةةةةري) ( بنةةةةةةاءا علةةةةةةى طلةةةةةةب قةةةةةةدم مةةةةةةن الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة 

تلةةةةةة، للمحكمةةةةةة، خلصةةةةةت المحكمةةةةةة فيةةةةةه الةةةةةي أن إنشةةةةةاء الجةةةةةدار فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المح
بمةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا داخةةةةةةةةل القةةةةةةةةدس وحولهةةةةةةةةا مخةةةةةةةةالف للقةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي، وأن إسةةةةةةةةرائيل بتبنيهةةةةةةةةا النظةةةةةةةةام 
المصةةةةاحب للجةةةةدار قةةةةد انتهكةةةةت العديةةةةد مةةةةن االلتزامةةةةات الدوليةةةةة الملقةةةةاة علةةةةى عاتقهةةةةا باعتبارهةةةةا 
سةةةةلطة احةةةةتالل، وأن عليهةةةةا التزامةةةةا قانونيةةةةا بوضةةةةع حةةةةد لهةةةةذا الوضةةةةع غيةةةةر القةةةةانوني، والتوقةةةةف 
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ة الجةةةةدار فةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةطينية المحتلةةةةة، واصةةةةالح األضةةةةرار التةةةةي سةةةةةببتها فةةةةورا عةةةةن اقامةةةة
لألشةةةةةةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةةةةةةين أو القةةةةةةةةةةةانونيين المعنيةةةةةةةةةةةين، وابطةةةةةةةةةةةال كافةةةةةةةةةةةة االجةةةةةةةةةةةراءات التشةةةةةةةةةةةريعية 

 والتنظيمية المتعلقة به.

 ثانيا: القدس: 

تحتةةةةةةل مدينةةةةةةة القةةةةةةدس مكانةةةةةةا جوهريةةةةةةا وخاصةةةةةةا فةةةةةةي الصةةةةةةراع العربةةةةةةي االسةةةةةةرائيلي نظةةةةةةرا ألهميةةةةةةة 
م، إلةةةةةةي هجمةةةةةةة 1967هةةةةةةذه المدينةةةةةةة الدينيةةةةةةة والسياسةةةةةةية، وقةةةةةةد تعرضةةةةةةت منةةةةةةذ احتاللهةةةةةةا عةةةةةةام 

شرسةةةةةةة مةةةةةةةن االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي بهةةةةةةدف تغييةةةةةةةر معالمهةةةةةةا وطمسةةةةةةةها وتفريغهةةةةةةا مةةةةةةةن سةةةةةةةكانها 
م بسةةةةن قةةةةانون أعلةةةةن فيةةةةه 30/7/1980العةةةةرب بشةةةةتى السةةةةبل والوسةةةةائل، قةةةةام الكنيسةةةةت بتةةةةاريخ 

العاصةةةةةةةمة الموحةةةةةةةدة لدولةةةةةةةة إسةةةةةةةرائيل، وأنهةةةةةةةا تعتبةةةةةةةر  أن القةةةةةةةدس )بشةةةةةةةطريها الغربةةةةةةةي والشةةةةةةةرقي(
المقةةةةةر الرسةةةةةمي لكةةةةةل مةةةةةن رئةةةةةيس الدولةةةةةة والكنيسةةةةةت والحكومةةةةةة والمحكمةةةةةة العليةةةةةا، ويعكةةةةةس هةةةةةذا 
القةةةةةةانون الموقةةةةةةف الرسةةةةةةمي اإلسةةةةةةرائيلي، الةةةةةةذي يةةةةةةدل علةةةةةةى ضةةةةةةم الحكومةةةةةةة اإلسةةةةةةرائيلية للقةةةةةةدس 

صةةةةةةةة) (، وهةةةةةةةذا الشةةةةةةةرقية لتصةةةةةةةبح جةةةةةةةزءا مةةةةةةةن عاصةةةةةةةمتها المزعومةةةةةةةة، وأن تصةةةةةةةبح يهوديةةةةةةةة خال
االجةةةةةةراء يعتبةةةةةةر مخةةةةةةالف للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي العرفةةةةةةي والتفاقيةةةةةةة الرابعةةةةةةة التةةةةةةي تحظةةةةةةر جةةةةةةواز ضةةةةةةم 
أراضةةةةةي الغيةةةةةةر بةةةةةةالقوة، ونقةةةةةةل السةةةةةةيادة لالحةةةةةتالل، وتغيةةةةةةر الوضةةةةةةع القةةةةةةانوني لسةةةةةةكان األراضةةةةةةي 

 المحتلة.

وقةةةةةةةةد واصةةةةةةةةلت حكومةةةةةةةةات االحةةةةةةةةتالل االسةةةةةةةةرائيلية منةةةةةةةةذ احةةةةةةةةتالل المدينةةةةةةةةة بفةةةةةةةةرض عةةةةةةةةدد مةةةةةةةةن 
الممارسةةةةةات الهادفةةةةةة الةةةةةي تهويةةةةةد المدينةةةةةة وضةةةةةمها بشةةةةةكل نهةةةةةائي وكامةةةةةل، وتمثلةةةةةت السياسةةةةةات و 

 تلك السياسات في بعض اإلجراءات كما يلي:

االسةةةةةتيطان داخةةةةةل مدينةةةةةة القةةةةةدس وحولهةةةةةا: هةةةةةدفت السياسةةةةةات االسةةةةةرائيلية الةةةةةي تكثيةةةةةف  .1
 التواجةةةةةةد االسةةةةةةتيطاني االسةةةةةةرائيلي داخةةةةةةل وحةةةةةةول مدينةةةةةةة القةةةةةةدس، بهةةةةةةدف فصةةةةةةل البلةةةةةةدة القديمةةةةةةة

عةةةةةةةن القةةةةةةةدس الشةةةةةةةرقية وفصةةةةةةةلهما عةةةةةةةن بةةةةةةةاقي منةةةةةةةاطق الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة، وأحكمةةةةةةةت السياسةةةةةةةة 
اإلسةةةةةةرائيلية قبضةةةةةةةتها علةةةةةةى المدينةةةةةةةة بواسةةةةةةطة جةةةةةةةدار الفصةةةةةةل العنصةةةةةةةري، وحتةةةةةةى نهايةةةةةةةة عةةةةةةةام 

وطن داخةةةةةةل مدينةةةةةةة القةةةةةةةدس مسةةةةةةت200,000م، كةةةةةةان عةةةةةةدد المسةةةةةةتوطنون قةةةةةةد تجةةةةةةةاوز ال2014
 الشرقية.

تقةةةةةةةةةال المقدسةةةةةةةةةيين وبةةةةةةةةةدون أي اتهامةةةةةةةةةات االعتقةةةةةةةةةال: تواصةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةلطات االحةةةةةةةةةتالل اع .2
موجهةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةم، ووفةةةةةةةةةق تقةةةةةةةةةارير مؤسسةةةةةةةةةات األسةةةةةةةةةرى علةةةةةةةةةى أن أعلةةةةةةةةةى نسةةةةةةةةةبة اعتقةةةةةةةةةاالت فةةةةةةةةةي 

م، 2020المحافظةةةةةةةات سةةةةةةةجلت فةةةةةةةي القةةةةةةةدس وبلةةةةةةةداتها منةةةةةةةذ بدايةةةةةةةة العةةةةةةةام حتةةةةةةةى نهايةةةةةةةة العةةةةةةةام 
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( حالةةةةةةةة اعتقةةةةةةةال كانةةةةةةةت أعالهةةةةةةةا فةةةةةةةي بلةةةةةةةدة العيسةةةةةةةوية حيةةةةةةةث سةةةةةةةجلت 1975ووصةةةةةةةلت إلةةةةةةةى )
 قاصرات. 3( من النساء بينهن 100( قاصرا، و)363من بينها )( حالة اعتقال، 642)

مصةةةةةةةادرة الهويةةةةةةةات وسةةةةةةةحب االقامةةةةةةةات ومنةةةةةةةع لةةةةةةةم شةةةةةةةمل العةةةةةةةائالت الفلسةةةةةةةطينية: وقةةةةةةةد  .3
بطاقةةةةةةةةةةة هويةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةكان  14،600صةةةةةةةةةةادرت سةةةةةةةةةةلطات االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلية نحةةةةةةةةةةو 

م، 1967المقدسةةةةةةةةيين الةةةةةةةةذي يتمتعةةةةةةةةون بحةةةةةةةةق اإلقامةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي المدينةةةةةةةةة مةةةةةةةةا بةةةةةةةةين عةةةةةةةةام 
بالمائةةةةةة مةةةةةن العةةةةةائالت الفلسةةةةةطينية فةةةةةي  20م، ممةةةةةا ألحةةةةةق ضةةةةةررا مباشةةةةةرا بةةةةةأكثر مةةةةةن 2020و

مدينةةةةةةةة القةةةةةةةدس المحتلةةةةةةةة،) ( وذلةةةةةةةك بهةةةةةةةدف الحفةةةةةةةاظ علةةةةةةةى أغلبيةةةةةةةة ديموغرافيةةةةةةةة يهوديةةةةةةةة فةةةةةةةي 
 القدس، وطرد سكانها العرب منها.

مصةةةةةةةةادرة األراضةةةةةةةةي ومنةةةةةةةةع البنةةةةةةةةاء وهةةةةةةةةدم مئةةةةةةةةات المنةةةةةةةةازل الفلسةةةةةةةةطينية بحجةةةةةةةةة عةةةةةةةةدم  .4
ها علةةةةةةةى تةةةةةةةراخيص واجبةةةةةةةار مالكيهةةةةةةةا علةةةةةةةى هةةةةةةةدمها بأيةةةةةةةديهم وهةةةةةةةو مةةةةةةةا يعةةةةةةةرف بالهةةةةةةةدم حصةةةةةةةول
 الذاتي.

 ثالثا: األغوار الشمالية: 

 %91,59تشةةةةةةكل مسةةةةةةاحة األغةةةةةةوار الواقعةةةةةةة تحةةةةةةت سةةةةةةيطرة االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي مةةةةةةا نسةةةةةةبته 
مةةةةةةن إجمةةةةةةالي مسةةةةةةاحتها، وتصةةةةةةنف ضةةةةةةمن منةةةةةةاطق )ج( حسةةةةةةب اتفاقيةةةةةةة أوسةةةةةةلو الثانيةةةةةةة لعةةةةةةام 

مةةةةةةن إجمةةةةةةالي  %50غةةةةةةوار أمنةةةةةةا قوميةةةةةةا إسةةةةةةتراتيجيا للفلسةةةةةةطينيين، إذ تشةةةةةةكل ، وتعةةةةةةد األ1995
مةةةةةن إجمةةةةةالي نةةةةةاتج الخضةةةةةراوات، إضةةةةةافة  %60المسةةةةةاحات الزراعيةةةةةة بالضةةةةةفة الغربيةةةةةة، وتنةةةةةتج 

وتقةةةةةوم سةةةةةلطات االحةةةةةتالل بانتهاكةةةةةات خطيةةةةةرة  بئةةةةةرا للميةةةةةاه الجوفيةةةةةة، 167علةةةةةى  إلةةةةةى احتوائهةةةةةا
سةةةةكرية لمصةةةةةادرة االراضةةةةي، ومصةةةةادرة عشةةةةةرات فةةةةي منطقةةةةة األغةةةةوار مثةةةةةل اصةةةةدار األوامةةةةر الع

مةةةةةةةن أراضةةةةةةةي  %46اآلالف مةةةةةةةن األراضةةةةةةةي بحجةةةةةةةة أنهةةةةةةةا امةةةةةةةالك غةةةةةةةائبين، وإعالنهةةةةةةةا حةةةةةةةوالي 
 مسةةةةةةاحة االغةةةةةةوار محميةةةةةةات طبيعيةةةةةةة، مةةةةةةن %20الغةةةةةةور كمنةةةةةةاطق تةةةةةةدريب عسةةةةةةكرية، وكةةةةةةذلك 

اضةةةةةةافة الةةةةةةةي هةةةةةةةدم منةةةةةةةازل وتجمعةةةةةةةات سةةةةةةكانية بحجةةةةةةةة عةةةةةةةدم التةةةةةةةرخيص، وتجريةةةةةةةف األراضةةةةةةةي 
 كان الفلسطينيين.  الزراعية للس

 المطلب الثالث

 التكييف القانوني لجريمة االستيطان ومدى اختصاص المحكمة الجنائية بالنظر فيها

( المتعلقةةةةةةةةة بجةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةرب فةةةةةةةةي النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة 8ورد فةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةادة )
 الدولية بأن:  
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عنةةةةةةدما ترتكةةةةةةب فةةةةةةي . يكةةةةةةون للمحكمةةةةةةة اختصةةةةةةاص فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب، والسةةةةةةيما 1
 إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

 . لغرض هذا النظام األساسي تعني "جرائم الحرب":2

( االنتهاكةةةةةةةات الخطيةةةةةةةرة األخةةةةةةةةرى للقةةةةةةةوانين واألعةةةةةةةةراف السةةةةةةةارية علةةةةةةةةى المنازعةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة )ب
 أي فعل من األفعال التالية:المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، 

" قيةةةةام دولةةةةة االحةةةةتالل علةةةةى نحةةةةو مباشةةةةر أو غيةةةةر مباشةةةةر، بنقةةةةل أجةةةةزاء مةةةةن سةةةةكانها المةةةةدنيين 
إلةةةةةةةى األرض التةةةةةةةي تحتلهةةةةةةةا، أو أبعةةةةةةةاد أو نقةةةةةةةل كةةةةةةةل سةةةةةةةكان األرض المحتلةةةةةةةة أو أجةةةةةةةزاء مةةةةةةةنهم 

 داخل هذه األرض أو خارجها".

يةةةةةةة أركةةةةةةان جريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان التةةةةةةي وقةةةةةةد حةةةةةةددت اللجنةةةةةةة التحضةةةةةةيرية للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدول
اذا مةةةةةةا تةةةةةةوافرت ينعقةةةةةةةد االختصةةةةةةاص فيهةةةةةةةا للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة بةةةةةةةالنظر فيهةةةةةةا كجةةةةةةةرائم 

 رب وبمعاقبة مرتكبيها كالتالي:ح

 أن يقوم مرتكب الجريمة: .1

)ا( علةةةةةةى نحةةةةةةو مباشةةةةةةر أو غيةةةةةةر مباشةةةةةةر، بنقةةةةةةل بعةةةةةةض مةةةةةةن سةةةةةةكانه إلةةةةةةى األرض             
 التي يحتلها؛ أو

ب( بإبعةةةةةةاد أو نقةةةةةةل كةةةةةةل سةةةةةةكان األرض المحتلةةةةةةة أو بعضةةةةةةهم داخةةةةةةل هةةةةةةذه األرض  )          
 أو خارجها.

 أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به. .2

أن يكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةةود نةةةةةةزاع  .3
 مسلح.

بةةةةةالنظر الةةةةةي األركةةةةةان التةةةةةي وضةةةةةعتها اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية نجةةةةةد أن قةةةةةوات االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلية 
تقةةةةةوم بجةةةةةريمتين مةةةةةن جةةةةةرائم الحةةةةةرب التةةةةةي تنعقةةةةةد للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة صةةةةةالحية النظةةةةةر 

 فيها ومعاقبة مرتكبيها حيث: 

ا مةةةةةةةن تقةةةةةةةوم قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي بإبعةةةةةةةاد السةةةةةةةكان الفلسةةةةةةةطينيين ونقلهةةةةةةةم قسةةةةةةةر  .1
امةةةةةاكنهم التةةةةةي يقيمةةةةةوا فيهةةةةةا الةةةةةي منةةةةةاطق اخةةةةةرى وذلةةةةةك عبةةةةةر مصةةةةةادرة أراضةةةةةيهم وهةةةةةدم منةةةةةازلهم 
ومنةةةةع لةةةةم شةةةةمل العةةةةائالت وسةةةةحب بطاقةةةةات الهويةةةةة وابعةةةةاد العشةةةةرات مةةةةنهم الةةةةي خةةةةارج الةةةةبالد، 
باإلضةةةةةةةافة الةةةةةةةي جريمةةةةةةةة االسةةةةةةةتيطان التةةةةةةةي تمارسةةةةةةةها كسياسةةةةةةةة عامةةةةةةةة وممنهجةةةةةةةة عبةةةةةةةر اقامةةةةةةةة 
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ى األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة فةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة بمةةةةةا فيهةةةةةا المسةةةةةتوطنات االسةةةةةرائيلية علةةةةة
مدينةةةةةة القةةةةةدس، واالسةةةةةتمرار فةةةةةي بنةةةةةاء جةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري الةةةةةذي صةةةةةادرت لبنائةةةةةه مئةةةةةات 

 الدونمات من االراضي الفلسطينية.

 ( المتعلقة بجرائم ضد االنسانية:7في المةةادة )

ال التاليةةةةةةةة "جريمةةةةةةةة ضةةةةةةةد _  لغةةةةةةةرض هةةةةةةةذا النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي, يشةةةةةةةكل أي فعةةةةةةةل مةةةةةةةن األفعةةةةةةة1
اإلنسةةةةانية" متةةةةى ارتكةةةةب فةةةةي إطةةةةار هجةةةةوم واسةةةةع النطةةةةاق أو منهجةةةةي موجةةةةه ضةةةةد أيةةةةة مجموعةةةةة 

 -من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم :

 (  جريمة الفصل العنصري.)ي

(  تعنةةةةةةةي " جريمةةةةةةةة الفصةةةةةةةل العنصةةةةةةةري " أيةةةةةةةة أفعةةةةةةةال ال إنسةةةةةةةانية : )ح1_  لغةةةةةةةرض الفقةةةةةةةرة 2
وترتكةةةةةب فةةةةةي سةةةةةياق نظةةةةةام مؤسسةةةةةي  1عةةةةةال المشةةةةةار إليهةةةةةا فةةةةةي الفقةةةةةرة تماثةةةةةل فةةةةةي طابعهةةةةةا األف

قوامةةةةةه االضةةةةةطهاد المنهجةةةةةي والسةةةةةيطرة المنهجيةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب جماعةةةةةة عرقيةةةةةة واحةةةةةدة إزاء أيةةةةةة 
 جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام .

لفصةةةةةةةل العنصةةةةةةةري ة احةةةةةةةددت اللجنةةةةةةةة التحضةةةةةةةيرية للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة أركةةةةةةةان جريمةةةةةةة
 كالتالي:

 أن يرتكب مرتكب الجريمة فعال الإنسانيا ضد شخص أو أكثر.  .1

مةةةةةةن  ٧مةةةةةةن المةةةةةةادة  ١أن يكةةةةةةون ذلةةةةةةك الفعةةةةةةل مةةةةةةن األفعةةةةةةال المشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي الفقةةةةةةرة  .2
 النظام األساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك األفعال.

لتةةةةةي تثبةةةةةةت طبيعةةةةةة ذلةةةةةةك أن يكةةةةةون مرتكةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة ا .3
 الفعل.

وجةةةةةدار الفصةةةةةل العنصةةةةةري الةةةةةذي أوشةةةةةك علةةةةةى االنتهةةةةةاء يعتبةةةةةر أحةةةةةدث جةةةةةدار فصةةةةةل عنصةةةةةري 
فةةةةي العصةةةةر الحةةةةديث بعةةةةد سةةةةقوط نظةةةةام الفصةةةةل العنصةةةةري فةةةةي جنةةةةوب أفريقيةةةةا، ويةةةةرى الباحةةةةث 
بأنةةةةةةةةه بةةةةةةةةالنظر الةةةةةةةةي األركةةةةةةةةان التةةةةةةةةي وضةةةةةةةةعتها اللجنةةةةةةةةة التحضةةةةةةةةيرية لتحديةةةةةةةةد جريمةةةةةةةةة الفصةةةةةةةةل 

تةةةةةوافرة فةةةةةي بنةةةةةاء الجةةةةةدار التةةةةةي تقةةةةةوم بةةةةةه قةةةةةوات االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلية فةةةةةي العنصةةةةةري، فأنهةةةةةا م
 ان الفلسةةةةةةةطينيين ودولةةةةةةةة اسةةةةةةةرائيل،األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة والةةةةةةةذي يفصةةةةةةةل بةةةةةةةين السةةةةةةةك

وبالتةةةةةةالي مةةةةةةا تقةةةةةةوم بةةةةةةه جريمةةةةةةة فصةةةةةةل عنصةةةةةةري ينعقةةةةةةد االختصةةةةةةاص بةةةةةةالنظر فيهةةةةةةا للمحكمةةةةةةة 
 حتالل العسكريين والسياسيين. الجنائية الدولية وبمعاقبة مرتكبيها من قادة اال
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 المبحث الثالث

االنتهاكةةةةةات التةةةةةي ترتكةةةةةب ضةةةةةد حقةةةةةوق األسةةةةةرى الفلسةةةةةطينيين الصةةةةةحية فةةةةةي سةةةةةجون االحةةةةةتالل 
 خالل جائحة كورونا

تواصةةةةةةةل اسةةةةةةةرائيل انتهاكاتهةةةةةةةا الجسةةةةةةةيمة بحةةةةةةةق األسةةةةةةةرى الفلسةةةةةةةطينيين المعتقلةةةةةةةين فةةةةةةةي سةةةةةةةجون 
ايروس كورونةةةةةةا هةةةةةةذا العةةةةةةام، الةةةةةةذي احتاللهةةةةةةا ومراكةةةةةةز االعتقةةةةةةال، علةةةةةةى الةةةةةةرغم مةةةةةةن انتشةةةةةةار فةةةةةة

يفةةةةةرض ظروفةةةةةا صةةةةةحية فةةةةةي غايةةةةةة الخطةةةةةورة علةةةةةى كافةةةةةة المةةةةةواطنين فةةةةةي جميةةةةةع أنحةةةةةاء العةةةةةالم، 
وقةةةةةةد أثةةةةةةرت تلةةةةةةك الجائحةةةةةةة بشةةةةةةكل كبيةةةةةةر علةةةةةةى األسةةةةةةرى فةةةةةةي السةةةةةةجون االسةةةةةةرائيلية، فضةةةةةةاعفت 
معانةةةةةةةاتهم وزادت مةةةةةةةن وتيةةةةةةةرة وجسةةةةةةةامة االنتهاكةةةةةةةات التةةةةةةةي ترتكةةةةةةةب بحقهةةةةةةةم مةةةةةةةن ادارة مصةةةةةةةلحة 

السةةةةةةرائيلية، قةةةةةةد ترقةةةةةةي تلةةةةةةك االنتهاكةةةةةةات التةةةةةةي ترتكةةةةةةب بحقهةةةةةةم الةةةةةةي درجةةةةةةة اعتبارهةةةةةةا السةةةةةةجون ا
جةةةةةةةرائم حةةةةةةةرب وجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد االنسةةةةةةةانية وفةةةةةةةق النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، 
نتعةةةةةرض فةةةةةي المبحةةةةةث الحةةةةةالي الةةةةةي واقةةةةةع األسةةةةةرى الصةةةةةحي فةةةةةي سةةةةةجون االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلية 

م الصةةةةةحية التةةةةةي كفلهةةةةةا القةةةةةانون الةةةةةدولي االنسةةةةةاني واالنتهاكةةةةةات الجسةةةةةيمة التةةةةةي ترتكةةةةةب بحقةةةةةوقه
والعديةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن المواثيةةةةةةةةةةق واالتفاقيةةةةةةةةةةات واالعالنةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةة ذات الشةةةةةةةةةةأن، ولطبيعةةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةك 
االنتهاكةةةةةات القانونيةةةةةة وتكييفهةةةةةا القةةةةةانوني باالسةةةةةتناد الةةةةةي  النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

 الدولية.

 كالتالي: وقد تم تقسيم المبحث الحالي الي ثالثة مطالب 

 المطلب األول: الحقوق الصحية التي يتمتع بها األسرى وفق القانون الدولي االنساني. 

المطلةةةةةةةةةب الثةةةةةةةةةاني: انتهاكةةةةةةةةةات الحقةةةةةةةةةوق الصةةةةةةةةةحية التةةةةةةةةةي يتعةةةةةةةةةرض لهةةةةةةةةةا األسةةةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةةةين 
 الفلسطينيين في سجون االحتالل خالل جائحة كورونا.

المرتكبةةةةةة، ومةةةةةدى اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة  المطلةةةةةب الثالةةةةةث: التكييةةةةةف القةةةةةانوني لتلةةةةةك االنتهاكةةةةةات
 الجنائية الدولية بالنظر فيها.  

 المطلب األول

 الحقوق الصحية التي يتمتع بها األسرى وفق القانون الدولي االنساني

تضةةةةةمنت العديةةةةةد مةةةةةن االتفاقيةةةةةات والصةةةةةكوك الدوليةةةةةة حقوقةةةةةا صةةةةةحية للسةةةةةجناء والمحتجةةةةةزين فةةةةةي 
فةةةةةةةي الحصةةةةةةول علةةةةةةةى الرعايةةةةةةةة والخةةةةةةةدمات  أمةةةةةةاكن االعتقةةةةةةةال واالحتجةةةةةةةاز، وكفلةةةةةةت لهةةةةةةةم الحةةةةةةةق

الصةةةةةةةحية وتلقةةةةةةةي العةةةةةةةالج، وقةةةةةةةد أقةةةةةةةرت بدايةةةةةةةة تلةةةةةةةك الحقةةةةةةةوق فةةةةةةةي اإلعةةةةةةةالن العةةةةةةةالمي لحقةةةةةةةوق 
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ثةةةةةةم  روف "مناسةةةةةةبة للصةةةةةةحة والرفاهيةةةةةةة"،اإلنسةةةةةةان، حيةةةةةةث أكةةةةةةدت علةةةةةةى حةةةةةةق الجميةةةةةةع فةةةةةةي ظةةةةةة
م، 1966انضةةةةةةةم العهةةةةةةةد الةةةةةةةدولي للحقةةةةةةةوق االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة والثقافيةةةةةةةة الصةةةةةةةادر عةةةةةةةام 

علةةةةةى حةةةةةق الجميةةةةةع دون اسةةةةةتثناء فةةةةةي التمتةةةةةع بةةةةةأعلى مسةةةةةتوى مةةةةةن الصةةةةةحة الجسةةةةةمية  للتأكيةةةةةد
والعقليةةةةةة يمكةةةةةن بلوغةةةةةه، وتشةةةةةمل التةةةةةدابير التةةةةةي يتعةةةةةين علةةةةةى الةةةةةدول األطةةةةةراف فةةةةةي هةةةةةذا العهةةةةةد 

 اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل:

ة والمهنيةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةراض األخةةةةةةةةرى وعالجهةةةةةةةةا )ج( الوقايةةةةةةةةة مةةةةةةةةن األمةةةةةةةةراض الوبائيةةةةةةةةة والمتوطنةةةةةةةة
 ومكافحتها.

الطبيةةةةةةة للجميةةةةةةع فةةةةةةي حالةةةةةةة  )د( تهيئةةةةةةة ظةةةةةةروف مةةةةةةن شةةةةةةأنها تةةةةةةأمين الخةةةةةةدمات الطبيةةةةةةة والعنايةةةةةةة
 المرض.

رى وقةةةةةةةةد كفلةةةةةةةةت كةةةةةةةةذلك اتفاقيةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةف االربةةةةةةةةع الحمايةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة للحقةةةةةةةةوق الصةةةةةةةةحية لألسةةةةةةةة
يجةةةةب أن يتمتةةةةع بهةةةةا أسةةةةرى الحمايةةةةة والحقةةةةوق الصةةةةحية التةةةةي  والمعتقلةةةةين فنصةةةةت موادهةةةةا علةةةةى

 الحرب والمعتقلين من المدنيين في األراضي المحتلة وقد جاءت كالتالي: 

) مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةة لحمايةةةةةةة األشةةةةةةخاص المةةةةةةدنيين فةةةةةةي وقةةةةةةت 76ورد فةةةةةةي المةةةةةةةةادة )
م بأنةةةةةةه: "يحتجةةةةةةز األشةةةةةةخاص المحميةةةةةةون المتهمةةةةةةون فةةةةةةي البلةةةةةةد المحتةةةةةةل، 1949الحةةةةةةرب لعةةةةةةام 

إذا أدينةةةةةوا. ويفصةةةةةلون إذا أمكةةةةةن عةةةةةن بقيةةةةةة المحتجةةةةةزين، ويخضةةةةةةعون  ويقضةةةةةون فيةةةةةه عقةةةةةوبتهم
لنظةةةةةام غةةةةةذائي وصةةةةةحي يكفةةةةةل المحافظةةةةةة علةةةةةى صةةةةةحتهم وينةةةةةاظر علةةةةةى األقةةةةةل النظةةةةةام المتبةةةةةع 

 في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية".

 قوق الصحية التالية للمعتقلين: ( من ذات االتفاقية فقد نصت على الح85وأما المةةادة )

"مةةةةةةةن واجةةةةةةةب الدولةةةةةةةة الحةةةةةةةاجزة أن تتخةةةةةةةذ جميةةةةةةةع التةةةةةةةدابير الالزمةةةةةةةة والممكنةةةةةةةة لضةةةةةةةمان إيةةةةةةةواء 
األشةةةةةةخاص المحميةةةةةةةين منةةةةةةةذ بةةةةةةةدء اعتقةةةةةةةالهم فةةةةةةةي مبةةةةةةةان أو أمةةةةةةةاكن تتةةةةةةةوفر فيهةةةةةةةا كةةةةةةةل الشةةةةةةةروط 
الصةةةةةةحية وضةةةةةةمانات السةةةةةةالمة وتكفةةةةةةل الحمايةةةةةةة الفعالةةةةةةة مةةةةةةن قسةةةةةةوة المنةةةةةةاخ وآثةةةةةةار الحةةةةةةرب، وال 

جةةةةةةوز بةةةةةةأي حةةةةةةال وضةةةةةةع أمةةةةةةاكن االعتقةةةةةةال الةةةةةةدائم فةةةةةةي منةةةةةةاطق غيةةةةةةر صةةةةةةحية أو أن يكةةةةةةون ي
 مناخها ضارا بالمعتقلين". 

ويجةةةةةب أن تكةةةةةون المبةةةةةاني محميةةةةةة تمامةةةةةا مةةةةةن الرطوبةةةةةة، وكافيةةةةةة التدفئةةةةةة واإلضةةةةةاءة، وبخاصةةةةةة 
بةةةةةين الغسةةةةةق وإطفةةةةةةاء األنةةةةةوار، ويجةةةةةب أن تكةةةةةةون أمةةةةةاكن النةةةةةوم كافيةةةةةةة االتسةةةةةاع والتهويةةةةةةة، وأن 

معتقلةةةةةون بةةةةةالفراش المناسةةةةةب واألغطيةةةةةة الكافيةةةةةة، مةةةةةع مراعةةةةةاة المنةةةةةاخ وأعمةةةةةار المعتقلةةةةةين يةةةةةزود ال
وجنسةةةةةةةةهم وحةةةةةةةةالتهم الصةةةةةةةةحية، وتةةةةةةةةوفر للمعتقلةةةةةةةةين السةةةةةةةةتعمالهم الخةةةةةةةةاص نهةةةةةةةةارا ولةةةةةةةةيال مرافةةةةةةةةق 
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صةةةةةحية مطابقةةةةةة للشةةةةةروط الصةةةةةحية وفةةةةةي حالةةةةةة نظافةةةةةة دائمةةةةةة، ويةةةةةزودون بكميةةةةةات مةةةةةن المةةةةةاء 
 نظافتهم وغسل مالبسهم الخاصة."والصابون كافية الستعمالهم اليومي و 

وبأنةةةةه: "تكةةةةون الجرايةةةةة الغذائيةةةةة اليوميةةةةة للمعتقلةةةةين كافيةةةةة مةةةةن حيةةةةث كميتهةةةةا ونوعيتهةةةةا وتنوعهةةةةا 
بحيةةةةةث تكفةةةةةل التةةةةةوازن الصةةةةةحي الطبيعةةةةةي وتمنةةةةةع اضةةةةةطرابات الةةةةةنقص الغةةةةةذائي، ويراعةةةةةى كةةةةةذلك 

 (.89النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين"، وذلك في المادة )

 ( بأنه:91بالشروط الصحية والرعاية الطبية فقد ورد في المةةادة ) وفيما يتعلق

"تةةةةوفر فةةةةي كةةةةل معتقةةةةل عيةةةةادة مناسةةةةبة، يشةةةةرف عليهةةةةا طبيةةةةب مؤهةةةةل ويحصةةةةل فيهةةةةا المعتقلةةةةون 
علةةةةى مةةةةا يحتاجونةةةةه مةةةةن رعايةةةةة طبيةةةةة وكةةةةذلك علةةةةى نظةةةةام غةةةةذائي مناسةةةةب، وتخصةةةةص عنةةةةابر 

 لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

الةةةةةةوالدة والمعتقلةةةةةةين المصةةةةةةابين بةةةةةةأمراض خطيةةةةةةرة أو الةةةةةةذين تسةةةةةةتدعي حةةةةةةالتهم  ويعهةةةةةةد بحةةةةةةاالت
عالجةةةةةةةا خاصةةةةةةةةا، أو عمليةةةةةةةةة جراحيةةةةةةةةة أو عالجةةةةةةةةا بالمستشةةةةةةةفى، إلةةةةةةةةى أي منشةةةةةةةةأة يتةةةةةةةةوفر فيهةةةةةةةةا 
العةةةةالج المناسةةةةب وتقةةةةدم لهةةةةم فيهةةةةا رعايةةةةة ال تقةةةةل عةةةةن الرعايةةةةة التةةةةي تقةةةةدم لعامةةةةة السةةةةكان، كمةةةةا 

أجهةةةةةزة ضةةةةةرورية للمحافظةةةةةة علةةةةةى صةةةةةحتهم فةةةةةي  تكةةةةةون معالجةةةةةة المعتقلةةةةةين، وكةةةةةذلك تركيةةةةةب أي
ت، والنظةةةةةةةةارات الطبيةةةةةةةةة، حالةةةةةةةةة جيةةةةةةةةدة، وبخاصةةةةةةةةة تركيبةةةةةةةةات األسةةةةةةةةنان وغيرهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن التركيبةةةةةةةةا

 مجانية".

 ( من ذات االتفاقية فقد ورد فيها: 92أما المةةادة )

"تجةةةةةةرى فحةةةةةةوص طبيةةةةةةة للمعتقلةةةةةةين مةةةةةةرة واحةةةةةةدة علةةةةةةى األقةةةةةةل شةةةةةةهريا، والغةةةةةةرض منهةةةةةةا بصةةةةةةورة 
ة الصةةةةةةةحية والتغذويةةةةةةةة العامةةةةةةةة، والنظافةةةةةةةة، وكةةةةةةةذلك اكتشةةةةةةةاف األمةةةةةةةراض خاصةةةةةةةة مراقبةةةةةةةة الحالةةةةةةة

المعديةةةةةةة، وبخاصةةةةةةة التةةةةةةدرن واألمةةةةةةراض التناسةةةةةةلية والمالريةةةةةةا ويتضةةةةةةمن الفحةةةةةةص بوجةةةةةةه خةةةةةةاص 
مراجعةةةةةةةة وزن كةةةةةةةل شةةةةةةةخص معتقةةةةةةةل، وفحةةةةةةةص بالتصةةةةةةةوير باألشةةةةةةةعة مةةةةةةةرة واحةةةةةةةدة علةةةةةةةى األقةةةةةةةل 

 سنويا".

أسةةةةةةرى الحةةةةةةرب ورد فيهةةةةةةا "تتكفةةةةةةل  مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الثالثةةةةةةة بشةةةةةةأن معاملةةةةةةة 15أمةةةةةةا المةةةةةةادة 
الدولةةةةةةةة التةةةةةةةي تحتجةةةةةةةز أسةةةةةةةرى حةةةةةةةرب بإعاشةةةةةةةتهم دون مقابةةةةةةةل وبتقةةةةةةةديم الرعايةةةةةةةة الطبيةةةةةةةة التةةةةةةةي 

 تتطلبها حالتهم الصحية مجانا."

: "تةةةةةوفر فةةةةةي مةةةةةأوي أسةةةةةرى الحةةةةةرب ظةةةةةروف مالئمةةةةةة مماثلةةةةةة لمةةةةةا يةةةةةوفر لقةةةةةوات 25وفةةةةةي المةةةةةادة 
هةةةةةةذه الظةةةةةةروف عةةةةةةادات وتقاليةةةةةةد  الدولةةةةةةة الحةةةةةةاجزة المقيمةةةةةةة فةةةةةةي المنطقةةةةةةة ذاتهةةةةةةا، وتراعةةةةةةي فةةةةةةي

 األسرى، ويجب أال تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
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وتنطبةةةةةةق األحكةةةةةةام المتقدمةةةةةةة علةةةةةةي األخةةةةةةص علةةةةةةي مهةةةةةةاجع أسةةةةةةرى الحةةةةةةرب، سةةةةةةواء مةةةةةةن حيةةةةةةث 
مسةةةةةةاحتها الكليةةةةةةة والحةةةةةةد األدنةةةةةةى لكميةةةةةةة الهةةةةةةواء التةةةةةةي تتخللهةةةةةةا أو مةةةةةةن حيةةةةةةث المرافةةةةةةق العامةةةةةةة 

 والفراش، بما في ذلك األغطية.

ن األمةةةةةةةاكن المخصصةةةةةةةة لالسةةةةةةةتعمال الفةةةةةةةردي أو الجمةةةةةةةاعي ألسةةةةةةةرى الحةةةةةةةرب ويجةةةةةةةب أن تكةةةةةةةو 
محميةةةةةة تمامةةةةةا مةةةةةن الرطوبةةةةةة، ومةةةةةدفأة ومضةةةةةاءة بقةةةةةدر كةةةةةاف، وعلةةةةةي األخةةةةةص فةةةةةي الفتةةةةةرة بةةةةةين 

 الغسق وإطفاء اإلضاءة. وتتخذ جميع االحتياجات لمنع أخطار الحريق". 

حيةةةةةةةةث كميتهةةةةةةةةا  :" تكةةةةةةةةون جرايةةةةةةةةات الطعةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةية اليوميةةةةةةةةة كافيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن26وفةةةةةةةةي المةةةةةةةةادة 
ونوعيتهةةةةا وتنوعهةةةةا لتكفةةةةل المحافظةةةةة علةةةةى صةةةةحة أسةةةةرى الحةةةةرب فةةةةي حالةةةةة جيةةةةدة وال تعرضةةةةهم 
لةةةةةةنقض الةةةةةةوزن أو اضةةةةةةطرابات العةةةةةةوز الغةةةةةةذائي، ويراعةةةةةةى كةةةةةةذلك النظةةةةةةام الغةةةةةةذائي الةةةةةةذي اعتةةةةةةاد 

 ر تأديبية جماعية تمس الغذاء.عليه األسرى، ويحظر اتخاذ أي تدابي

الحةةةةاجزة باتخةةةةاذ كافةةةةة التةةةةدابير الصةةةةحية الضةةةةرورية لتةةةةأمين فقةةةةد ألزمةةةةت الدولةةةةة  29أمةةةةا المةةةةادة 
نظافةةةةةة المعسةةةةةكرات ومالءمتهةةةةةا للصةةةةةحة والوقايةةةةةة مةةةةةن األوبئةةةةةة، وبأنةةةةةه يجةةةةةب أن تتةةةةةوفر ألسةةةةةرى 
الحةةةةةرب، نهةةةةةارا ولةةةةةيال، مرافةةةةةق صةةةةةحية تسةةةةةتوفي فيهةةةةةا الشةةةةةروط الصةةةةةحية وتراعةةةةةي فيهةةةةةا النظافةةةةةة 

توجةةةةةد فيهةةةةةا أسةةةةةيرات حةةةةةرب، الدائمةةةةةة، وتخصةةةةةص مرافةةةةةق منفصةةةةةلة للنسةةةةةاء فةةةةةي أي معسةةةةةكرات 
وإلةةةةةي جانةةةةةب الحمامةةةةةات والمرشةةةةةات )األدشةةةةةاش( التةةةةةي يجةةةةةب أن تةةةةةزود بهةةةةةا المعسةةةةةكرات، يةةةةةزود 
أسةةةةةةرى الحةةةةةةرب بكميةةةةةةةات كافيةةةةةةة مةةةةةةةن المةةةةةةاء والصةةةةةةةابون لنظافةةةةةةة أجسةةةةةةةامهم وغسةةةةةةل مالبسةةةةةةةهم، 

 ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيالت ووقت.

وفر فةةةةةي كةةةةةل معسةةةةةكر عيةةةةةادة مناسةةةةةبة يحصةةةةةل فيهةةةةةا ورد بأنةةةةةه يجةةةةةب أن: "تةةةةة 30وفةةةةةي المةةةةةادة 
أسةةةةةةةرى الحةةةةةةةرب علةةةةةةةي مةةةةةةةا قةةةةةةةد يحتةةةةةةةاجون إليةةةةةةةه مةةةةةةةن رعايةةةةةةةة، وكةةةةةةةذلك علةةةةةةةي النظةةةةةةةام الغةةةةةةةذائي 

 المناسب، وتخصص عند االقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

وأن أسةةةةةرى الحةةةةةرب المصةةةةةابون بةةةةةأمراض خطيةةةةةرة أو الةةةةةذين تقتضةةةةةي حةةةةةالتهم عالجةةةةةا خاصةةةةةا أو 
ة جراحيةةةةة أو رعايةةةةة بالمستشةةةةفى، ينقلةةةةون إلةةةةي أيةةةةة وحةةةةدة طبيةةةةة عسةةةةكرية أو مدنيةةةةة يمكةةةةن عمليةةةة

معةةةةةالجتهم فيهةةةةةا، حتةةةةةى إذا كةةةةةان مةةةةةن المتوقةةةةةع إعةةةةةادتهم إلةةةةةي وطةةةةةنهم فةةةةةي وقةةةةةت قريةةةةةب، ويجةةةةةب 
مةةةةةةةنح تسةةةةةةةهيالت خاصةةةةةةةة لرعايةةةةةةةة العجةةةةةةةزة، والعميةةةةةةةان بوجةةةةةةةه خةةةةةةةاص، وإلعةةةةةةةادة تةةةةةةةأهيلهم لحةةةةةةةين 

 إعادتهم إلي الوطن.

األسةةةةةةةةةرى مةةةةةةةةن عةةةةةةةةرض أنفسةةةةةةةةهم علةةةةةةةةةي السةةةةةةةةلطات الطبيةةةةةةةةة المختصةةةةةةةةةة  وأنةةةةةةةةه ال يجةةةةةةةةوز منةةةةةةةةع
لفحصةةةةةهم، وتعطةةةةةي السةةةةةلطات الحةةةةةاجزة ألي أسةةةةةير عةةةةةولج شةةةةةهادة رسةةةةةمية، بنةةةةةاء علةةةةةي طلبةةةةةه، 
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تبةةةةين طبيعةةةةةة مرضةةةةةه وإصةةةةةابته، ومةةةةةدة العةةةةةالج ونوعةةةةةه، وترسةةةةةل صةةةةةورة مةةةةةن هةةةةةذه الشةةةةةهادة إلةةةةةي 
 الوكالة المركزية ألسرى الحرب.

ج أسةةةةةةرى الحةةةةةةرب، بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةةك تكةةةةةةاليف أي أجهةةةةةةزة وتتحمةةةةةةل الدولةةةةةةة الحةةةةةةاجزة تكةةةةةةاليف عةةةةةةال
الزمةةةةةةةة للمحافظةةةةةةةة علةةةةةةةى صةةةةةةةحتهم فةةةةةةةي حالةةةةةةةة جيةةةةةةةدة، وعلةةةةةةةى األخةةةةةةةص األسةةةةةةةنان والتركيبةةةةةةةات 

 االصطناعية األخرى والنظارات الطبية".

بأنةةةةةةه يجةةةةةةب أن تجةةةةةةري فحةةةةةةوص طبيةةةةةةة ألسةةةةةةرى الحةةةةةةرب مةةةةةةرة واحةةةةةةدة علةةةةةةى  31وأقةةةةةةرت المةةةةةةادة 
جيل وزن كةةةةل أسةةةةير، والغةةةةرض مةةةةن هةةةةذه األقةةةةل فةةةةي كةةةةل شةةةةهر، ويشةةةةمل الفحةةةةص مراجعةةةةة وتسةةةة

الفحةةةةةةوص هةةةةةةو علةةةةةةى األخةةةةةةص مراقبةةةةةةة الحالةةةةةةة العامةةةةةةة لصةةةةةةحة األسةةةةةةرى وتغةةةةةةذيتهم ونظةةةةةةافتهم، 
 وكشف األمراض المعدية."

 ذجية الدنيا لمعاملة السجناء:القواعد النمو 

تةةةةةةوفر اإلدارة لكةةةةةةل سةةةةةةجين، فةةةةةةي السةةةةةةاعات المعتةةةةةةادة، وجبةةةةةةة طعةةةةةةام ذات قيمةةةةةةة غذائيةةةةةةة  20. 
 على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم.كافية للحفاظ 

. لكةةةل سةةةجين غيةةةر مسةةةتخدم فةةةي عمةةةل فةةةي الهةةةواء الطلةةةق حةةةق فةةةي سةةةاعة علةةةى األقةةةل فةةةي 21
كةةةةةةل يةةةةةةوم يمةةةةةةارس فيهةةةةةةا التمةةةةةةارين الرياضةةةةةةية المناسةةةةةةبة فةةةةةةي الهةةةةةةواء الطلةةةةةةق، إذا سةةةةةةمح الطقةةةةةةس 

 بذلك.

األقةةةةةل، يكةةةةةون علةةةةةى  . يجةةةةةب أن تةةةةةوفر فةةةةةي كةةةةةل سةةةةةجن خةةةةةدمات طبيةةةةةب مؤهةةةةةل واحةةةةةد علةةةةةى22
بعةةةةةض اإللمةةةةةام بالطةةةةةب النفسةةةةةي، وينبغةةةةةي أن يةةةةةتم تنظةةةةةيم الخةةةةةدمات الطبيةةةةةة علةةةةةى نحةةةةةو وثيةةةةةق 
الصةةةةةلة بةةةةةإدارة الصةةةةةحة العامةةةةةة المحليةةةةةة أو الوطنيةةةةةة. كمةةةةةا يجةةةةةب أن تشةةةةةتمل علةةةةةى فةةةةةرع للطةةةةةب 

 النفسي تشخيص بغية حاالت الشذوذ العقلي وعالجها عند الضرورة.

عنايةةةةةةة متخصصةةةةةةة فينقلةةةةةةون إلةةةةةةى سةةةةةةجون متخصصةةةةةةة أو  ( أمةةةةةةا السةةةةةةجناء الةةةةةةذين يتطلبةةةةةةون 2) 
إلةةةةةةةى مستشةةةةةةةفيات مدنيةةةةةةةة، ومةةةةةةةن الواجةةةةةةةب، حةةةةةةةين تتةةةةةةةوفر فةةةةةةةي السةةةةةةةجن خةةةةةةةدمات العةةةةةةةالج التةةةةةةةي 
تقةةةةةةدمها المستشةةةةةةةفيات، أن تكةةةةةةةون معةةةةةةةداتها وأدواتهةةةةةةةا والمنتجةةةةةةات الصةةةةةةةيدالنية التةةةةةةةي تةةةةةةةزود بهةةةةةةةا 

أن تضةةةةم جهةةةةازا وافيةةةةة بغةةةةرض تةةةةوفير الرعايةةةةة والمعالجةةةةة الطبيةةةةة الالزمةةةةة للسةةةةجناء المرضةةةةي، و 
 من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

 ( يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.3) 
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. فةةةةةةةي سةةةةةةةجون النسةةةةةةةاء، يجةةةةةةةب أن تتةةةةةةةوفر المنشةةةةةةةآت الخاصةةةةةةةة الضةةةةةةةرورية لتةةةةةةةوفير الرعايةةةةةةةة 23
 والعالج قبل الوالدة وبعدها. 

وقةةةةةةت ممكةةةةةةن بعةةةةةةد دخولةةةةةةه السةةةةةةجن، ثةةةةةةم  . يقةةةةةةوم الطبيةةةةةةب بفحةةةةةةص كةةةةةةل سةةةةةةجين فةةةةةةي أقةةةةةةرب24
بفحصةةةةه بعةةةةد ذلةةةةك كلمةةةةا اقتضةةةةت الضةةةةرورة، وخصوصةةةةا بغيةةةةة اكتشةةةةاف أي مةةةةرض جسةةةةدي أو 
عقلةةةةةةةةي يمكةةةةةةةةن أن يكةةةةةةةةون مصةةةةةةةةابا بةةةةةةةةه واتخةةةةةةةةاذ جميةةةةةةةةع التةةةةةةةةدابير الضةةةةةةةةرورية لعالجةةةةةةةةه، وعةةةةةةةةزل 

 السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية.

لبدنيةةةةةةةة والعقليةةةةةةةة للمرضةةةةةةةي، وعليةةةةةةةه أن يقابةةةةةةةل يوميةةةةةةةا يكلةةةةةةةف الطبيةةةةةةةب بمراقبةةةةةةةة الصةةةةةةةحة ا25. 
جميةةةةةع السةةةةةجناء المرضةةةةةي، وجميةةةةةع أولئةةةةةك الةةةةةذين يشةةةةةكون مةةةةةن اعةةةةةتالل، وأي سةةةةةجين اسةةةةةترعى 

 انتباهه إليه على وجه خاص.

( علةةةةى الطبيةةةةب أن يقةةةةدم تقريةةةةرا إلةةةةى المةةةةدير كلمةةةةا بةةةةدا لةةةةه أن الصةةةةحة الجسةةةةدية أو العقليةةةةة 2) 
جةةةةراء اسةةةةتمرار سةةةةجنه أو مةةةةن جةةةةراء أي ظةةةةرف مةةةةن لسةةةةجين مةةةةا قةةةةد تضةةةةررت أو ستتضةةةةرر مةةةةن 

 ظروف هذا السجن.

. علةةةةةةى الطبيةةةةةةب أن يقةةةةةةوم بصةةةةةةورة منتظمةةةةةةة بمعاينةةةةةةة الجوانةةةةةةب التاليةةةةةةة وأن يقةةةةةةدم النصةةةةةةح  26
 إلى المدير بشأنها:

 )أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،

 )ب( مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،

 المرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية في السجن،)ج( حالة 

 .ة مالبس السجناء ولوازم أسرتهم)د( نوعية ونظاف

 المطلب الثاني

انتهاكةةةةةات الحقةةةةةوق الصةةةةةحية التةةةةةي يتعةةةةةرض لهةةةةةا األسةةةةةرى والمعتقلةةةةةين الفلسةةةةةطينيين فةةةةةي سةةةةةجون 
 االحتالل خالل جائحة كورونا

ت الصةةةةةحية التةةةةةي دأبةةةةةت إدارات السةةةةةجون نسةةةةةتعرض فةةةةةي المطلةةةةةب الحةةةةةالي جملةةةةةة مةةةةةن االنتهاكةةةةةا
اإلسةةةةةةةرائيلية علةةةةةةةى ممارسةةةةةةةتها تجةةةةةةةاه األسةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةين الفلسةةةةةةةطينيين البةةةةةةةالغ عةةةةةةةددهم حتةةةةةةةى 

أسةةةةةير ومعتقةةةةةل فةةةةةي سةةةةةجونها، والتةةةةةي تنةةةةةتهج سياسةةةةةة اإلهمةةةةةال  4400م حةةةةةوالي 2020نةةةةةوفمبر 
لمزمنةةةةة الطبةةةةي المتعمةةةةد، واالسةةةةتهتار والمماطلةةةةة فةةةةي تقةةةةديم العةةةةالج  وخاصةةةةة لةةةةذوي األمةةةةراض ا

أسةةةةير فلسةةةةطيني، األمةةةةر الةةةةذي تسةةةةبب فةةةةي زيةةةةادة معانةةةةاتهم،  750الةةةةذي يقةةةةدر عةةةةددهم بحةةةةوالي 



 

146 
 

أسةةةةةةيرا كةةةةةةان مةةةةةةن  222م، استشةةةةةةهد 1976ووفةةةةةةاة العديةةةةةةد مةةةةةةن األسةةةةةةرى المرضةةةةةةى، فمنةةةةةةذ عةةةةةةام 
اكةةةةةةةةات وهةةةةةةةةذه االنته سياسةةةةةةةةة اإلبمةةةةةةةةال الطبةةةةةةةةي المتعمةةةةةةةةد، أسةةةةةةةةيرا استشةةةةةةةةهدوا نتيجةةةةةةةةة 67بيةةةةةةةةنهم 
 كالتالي:

لمتكةةةةةةةةرر والمماطلةةةةةةةةة فةةةةةةةةي تقةةةةةةةةديم العةةةةةةةةالج واالمتنةةةةةةةةاع عةةةةةةةةن إجةةةةةةةةراء اإلهمةةةةةةةةال الطبةةةةةةةةي ا .1
العمليةةةةةات الجراحيةةةةةة لألسةةةةةرى المرضةةةةةى، إال بعةةةةةد قيةةةةةام األسةةةةةرى بخطةةةةةوات احتجاجيةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل 

 تلبية مطالبهم بذلك.

عةةةةةةةةدم تقةةةةةةةةديم العةةةةةةةةالج المناسةةةةةةةةب لألسةةةةةةةةةرى المرضةةةةةةةةى كةةةةةةةةل حسةةةةةةةةب طبيعةةةةةةةةة مرضةةةةةةةةةه،  .2
ي لألسةةةةةير المةةةةةريض، فالطبيةةةةةب فةةةةةي واالكتفةةةةةاء بةةةةةالفحص الشةةةةةكلي دون القيةةةةةام بةةةةةالفحص الجسةةةةةد

السةةةةجون اإلسةةةةرائيلية يعةةةةالج جميةةةةع األمةةةةراض بقةةةةرص أكةةةةامول ومسةةةةكنات أو بكةةةةأس مةةةةاء، وفةةةةي 
 بعض األحيان يتم تقديم أدوية منتهية الصالحية لألسرى.

عةةةةةدم إجةةةةةراء فحوصةةةةةات طبيةةةةةة شةةةةةاملة ودوريةةةةةة لألسةةةةةرى حيةةةةةث أن غالبيةةةةةة األسةةةةةرى لةةةةةم  .3
سةةةةةنة أو أكثةةةةةر مةةةةةن  15سةةةةةنوات أو  10كثةةةةةر مةةةةةن يةةةةةتم خضةةةةةوعهم لهةةةةةذا الفحةةةةةص رغةةةةةم مةةةةةرور أ

ذلةةةةك فةةةةي داخةةةةل السةةةةجون فخةةةةالل هةةةةذه الفتةةةةرة مئةةةةات األسةةةةرى لةةةةم يةةةةتم فحصةةةةهم بواسةةةةطة طبيةةةةب 
 ولم يفحص ضغطهم أو نبضهم أو حرارتهم. 

نقةةةةل األسةةةةرى المرضةةةةى بواسةةةةطة سةةةةيارة مغلقةةةةة غيةةةةر صةةةةحية بةةةةدال مةةةةن نقلهةةةةم بسةةةةيارات   .4
 اإلسعاف المجهزة طبيا، مع تكبيل أيديهم وأرجلهم.

عةةةةةةدم وجةةةةةةود أطبةةةةةةاء اختصاصةةةةةةين داخةةةةةةل عيةةةةةةادة السةةةةةةجن، كأطبةةةةةةاء العيةةةةةةون واألسةةةةةةنان  .5
نسةةةةةةةةةةبة  واألنةةةةةةةةةةف واإلذن والحنجةةةةةةةةةةرة، واالمةةةةةةةةةةراض المزمنةةةةةةةةةةة، واألورام السةةةةةةةةةةرطانية التةةةةةةةةةةي ازدادت

اصةةةةةةابة األسةةةةةةرى فيهةةةةةةا فةةةةةةي السةةةةةةنوات االخيةةةةةةرة وقةةةةةةد تةةةةةةوفى عةةةةةةدد مةةةةةةنهم بسةةةةةةبب االهمةةةةةةال فةةةةةةي 
 معالجتهم من تلك األمراض السرطانية التي أصيبوا بها ولم يتلقوا لها العالج المناسب.

افتقةةةةةار عيةةةةةادات السةةةةةجون إلةةةةةى وجةةةةةود أطبةةةةةاء منةةةةةاوبين لةةةةةيال لعةةةةةالج الحةةةةةاالت المرضةةةةةية  .6
 الطارئة.

عةةةةةالج والةةةةةدعم النفسةةةةةي للعديةةةةةد مةةةةةن الحةةةةةاالت النفسةةةةةية لألسةةةةةرى المعتقلةةةةةين عةةةةةدم تقةةةةةديم ال .7
 التي تستوجب ذلك. 

عةةةةةةةدم تةةةةةةةوفير األجهةةةةةةةزة الطبيةةةةةةةة المسةةةةةةةاعدة لةةةةةةةذوي االحتياجةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة، كةةةةةةةاألطراف  .8
الصةةةةةةةةةناعية لفاقةةةةةةةةةدي األطةةةةةةةةةراف، والنظةةةةةةةةةارات الطبيةةةةةةةةةة، وكةةةةةةةةةذلك أجهةةةةةةةةةزة التةةةةةةةةةنفس والبخاخةةةةةةةةةات 

 ائية المزمنة.لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهو 
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 عدم تقديم الغذاء الصحي المتوازن والمناسب لألسرى. .9

عةةةةةةدم وجةةةةةةود غةةةةةةرف أو عنةةةةةةابر عةةةةةةزل للمرضةةةةةةى المصةةةةةةابين بةةةةةةأمراض معديةةةةةةة كةةةةةةالجرب  .10
مةةةةةةثال ممةةةةةةا يعةةةةةةرض بقيةةةةةةة األسةةةةةةرى لإلصةةةةةةابة نظةةةةةةرا ألعةةةةةةدادهم الكبيةةةةةةرة داخةةةةةةل غةةةةةةرف االعتقةةةةةةال 

 الشديد في مواد التنظيف. الضيقة التي تفتقد للتهوية وللرطوبة الشديدة والنقص 

تعةةةةةةةاني األسةةةةةةةيرات مةةةةةةةن عةةةةةةةدم وجةةةةةةةود أخصةةةةةةةائي أو أخصةةةةةةةائية أمةةةةةةةراض نسةةةةةةةائية إذ ال   .11
يوجةةةةد سةةةةوى طبيةةةةب عةةةةام، خاصةةةةة أن مةةةةن بةةةةين األسةةةةيرات مةةةةن اعةةةةتقلهن وهةةةةن حوامةةةةل، وبحاجةةةةة 
إلةةةةى متابعةةةةة صةةةةحية، خاصةةةةة أثنةةةةاء الحمةةةةل وعنةةةةد وبعةةةةد الةةةةوالدة، اضةةةةافة الةةةةي إجبةةةةار األسةةةةيرات 

 وهن مقيدات األيدي دون االكتراث بمعاناتهن آالم المخاض والوالدة.على الوالدة 

ولةةةةةةم تقةةةةةةم إدارة سةةةةةةجون االحةةةةةةتالل باتخةةةةةةاذ أيةةةةةةة إجةةةةةةراءات وقائيةةةةةةة لمنةةةةةةع انتشةةةةةةار الفيةةةةةةروس بةةةةةةين 
األسةةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةجونها، أو إطةةةةةةةةةالق سةةةةةةةةةراح األسةةةةةةةةرى خاصةةةةةةةةةة المرضةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةنهم 

امةةةةةت بةةةةةإطالق سةةةةةراح اآلالف مةةةةةن بةةةةةأمراض مزمنةةةةةة وخطيةةةةةرة أسةةةةةوة بالعديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول التةةةةةي ق
السةةةةةةةةةجناء مةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةجونها، أو حولةةةةةةةةةت الةةةةةةةةةبعض مةةةةةةةةةنهم للحجةةةةةةةةةر المنزلةةةةةةةةةي، وتجةةةةةةةةةاوزت أعةةةةةةةةةداد 

إصةةةةةةةابة منةةةةةةةذ إعةةةةةةةالن انتشةةةةةةةار الوبةةةةةةةاء فةةةةةةةي  300اإلصةةةةةةةابات بفيةةةةةةةروس كورونةةةةةةةا بةةةةةةةين األسةةةةةةةرى 
م، بةةةةةةةل تعمةةةةةةةدت فةةةةةةةرض إجةةةةةةةراءات تنكيليةةةةةةةة بحةةةةةةةق 2020سةةةةةةةجون االحةةةةةةةتالل فةةةةةةةي شةةةةةةةهر إبريةةةةةةةل 

ل جائحةةةةةةة كورونةةةةةةا، منتهكةةةةةةة بةةةةةةذلك الحمايةةةةةةة التةةةةةةي يتمتةةةةةةع بهةةةةةةا األسةةةةةةرى لزيةةةةةةادة معانةةةةةةاتهم خةةةةةةال
األسةةةةةةةةرى فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي لحقةةةةةةةةوقهم الصةةةةةةةةحية وبخاصةةةةةةةةة فةةةةةةةةي أوقةةةةةةةةات انتشةةةةةةةةار األوبئةةةةةةةةة 

 نت بعض تلك االجراءات كالتالي:واألمراض المعدية، وقد كا

سةةةةةةةحب أصةةةةةةةناف عديةةةةةةةدة مةةةةةةةن "الكانتينةةةةةةةا التةةةةةةةي يقةةةةةةةوم األسةةةةةةةرى بشةةةةةةةرائها علةةةةةةةى نفقةةةةةةةتهم  .1
شةةةةةةةةمل أنةةةةةةةةواع معينةةةةةةةةة مةةةةةةةةن المنظفةةةةةةةةات والمعقمةةةةةةةةات الضةةةةةةةةرورية لتنظيةةةةةةةةف الغةةةةةةةةرف الخاصةةةةةةةةة" وت

 وتعقيمها.

صةةةةةنفا مةةةةةن المةةةةةواد الغذائيةةةةةة واألساسةةةةةية بمةةةةةا  140. قيةةةةةام مصةةةةةلحة السةةةةةجون بمنةةةةةع أكثةةةةةر مةةةةةن 2
فيهةةةةةةةةا أدوات التنظيةةةةةةةةف التةةةةةةةةي يحتاجهةةةةةةةةا األسةةةةةةةةرى للحصةةةةةةةةول علةةةةةةةةى وجبةةةةةةةةات غذائيةةةةةةةةة صةةةةةةةةحية 

  اومتهم له.س لرفع مناعتهم ومقومتوازنة لمواجهة الفايرو 

. عةةةةةةةةدم اخضةةةةةةةةةاع األسةةةةةةةةةرى المشةةةةةةةةتبه بإصةةةةةةةةةابتهم بفةةةةةةةةةايروس كورونةةةةةةةةا ألخةةةةةةةةةذ عينةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةنهم 3
وفحصةةةةةةها للتأكةةةةةةد مةةةةةةن اصةةةةةةابتهم بالفةةةةةةايروس، واقتصةةةةةةر فحصةةةةةةهم علةةةةةةى قيةةةةةةاس درجةةةةةةة الحةةةةةةرارة 

 مرتين في اليوم فقط.
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. مماطلةةةةةةةةة إدارة السةةةةةةةةجون فةةةةةةةةي القيةةةةةةةةام بةةةةةةةةاإلجراءات الوقائيةةةةةةةةة والتةةةةةةةةدابير االحترازيةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةة 4
ل أقسةةةةةةام األسةةةةةةرى، وعةةةةةةدم تخفيةةةةةةف االكتظةةةةةةةاظ الموجةةةةةةود فةةةةةةي سةةةةةةجون االحةةةةةةتالل، والةةةةةةةذي داخةةةةةة

بةةةةةدوره يعتبةةةةةةر بيئةةةةةةة مثاليةةةةةةة النتشةةةةةةار الفةةةةةةايروس، وعةةةةةةدم اتبةةةةةةاع نظةةةةةةام التباعةةةةةةد االجتمةةةةةةاعي بةةةةةةين 
 األسرى، مما قد يؤدي إلصابة أعداد هائلة من األسرى.

وتخفيةةةةةةةف االحتكةةةةةةةاك  . عةةةةةةةدم الفصةةةةةةةل بةةةةةةةين السةةةةةةةجانين االسةةةةةةةرائيليين واألسةةةةةةةرى الفلسةةةةةةةطينيين5
بيةةةةةةةنهم، بعةةةةةةةد اكتشةةةةةةةاف اصةةةةةةةابة العديةةةةةةةد مةةةةةةةن السةةةةةةةجانين االسةةةةةةةرائيليين بفةةةةةةةايروس كورونةةةةةةةا، ممةةةةةةةا 

 يعرض األسرى الفلسطينيين لخطر انتقال الفايروس اليهم وانتشاره بينهم.

 . حرمان األسرى من ممارسة الرياضة والتعرض للشمس.6

الكمامةةةةات داخةةةةل السةةةةجون للوقايةةةةة مةةةةن  . عةةةةدم السةةةةماح لألسةةةةرى بتةةةةوفير وارتةةةةداء القفةةةةازات أو7
 انتشار الفايروس.

. عةةةةةةةةدم االسةةةةةةةةتجابة للنةةةةةةةةداءات التةةةةةةةةي اطلقتهةةةةةةةةا مؤسسةةةةةةةةات حقوقيةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةة ومجلةةةةةةةةس حقةةةةةةةةوق 8
االنسةةةةةان التةةةةةابع لألمةةةةةم المتحةةةةةدة ) ( بةةةةةاإلفراج الفةةةةةوري عةةةةةن األسةةةةةرى وخاصةةةةةة المرضةةةةةى وكبةةةةةار 

مةةةةةةةنهن، والمعتقلةةةةةةةين السةةةةةةةن واألشةةةةةةةخاص ذوي االعاقةةةةةةةة، واألطفةةةةةةةال والنسةةةةةةةاء وخاصةةةةةةةة الحوامةةةةةةةل 
 االداريين، واتباع جملة من االجراءات بهدف حماية األسرى والمحتجرين.

. وقةةةةف كافةةةةة الزيةةةةارات العائليةةةةة والقانونيةةةةة لألسةةةةرى، والتواصةةةةل الهةةةةاتفي، ثةةةةم جةةةةرى اسةةةةتئنافها 9
 ضمن قيود محددة.

. عةةةةةةةدم اجةةةةةةةراء فحوصةةةةةةةات للتأكةةةةةةةد مةةةةةةةن اصةةةةةةةابة المعتقلةةةةةةةين الجةةةةةةةدد بفةةةةةةةايروس كورونةةةةةةةا قبةةةةةةةل 10
ادخةةةةةةالهم الةةةةةةي السةةةةةةجون، ممةةةةةةا يعةةةةةةرض األسةةةةةةرى المعتقلةةةةةةين مسةةةةةةبقا لخطةةةةةةر االصةةةةةةابة ممةةةةةةن تةةةةةةم 

 اعتقالهم حديثا. 

وقةةةةد اسةةةةتجابت اسةةةةرائيل للضةةةةغوط الدوليةةةةة والفلسةةةةطينية التةةةةي مورسةةةةت عليهةةةةا إلعطةةةةاء األسةةةةرى 
كورونةةةةا بعةةةةد أن عارضةةةةت ذلةةةةك جهةةةةات اسةةةةرائيلية عديةةةةدة مثةةةةل وزيةةةةر األمةةةةن الفلسةةةةطينيين لقةةةةاح 

الةةةةةةداخلي عميةةةةةةةر أوهانةةةةةةةا ومحاولةةةةةةةة أعضةةةةةةةاء فةةةةةةةي الكنيسةةةةةةةت االسةةةةةةةرائيلي التقةةةةةةةدم بمشةةةةةةةروع لمنةةةةةةةع 
اللقةةةةاح عةةةةةن األسةةةةةرى، وقةةةةةد تةةةةةم تطعةةةةةيم األسةةةةرى الفلسةةةةةطينيين بعةةةةةد االنتهةةةةةاء مةةةةةن عمليةةةةةة تطعةةةةةيم 

 كافة سكان دولة اسرائيل. 

 المطلب الثالث
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ييةةةةةف القةةةةةانوني لتلةةةةةك االنتهاكةةةةةات المرتكبةةةةةة، ومةةةةةدى اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة التك
 بالنظر فيها

أوال: ورد فةةةةةي المةةةةةادة السةةةةةابعة الفقةةةةةرة األولةةةةةى مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 
المتعلقةةةةةة بتحديةةةةةد الجةةةةةرائم ضةةةةةد االنسةةةةةانية بأنةةةةةه يشةةةةةكل أي فعةةةةةل مةةةةةن األفعةةةةةال التاليةةةةةة "جريمةةةةةةة 

اإلنسةةةةةانية" متةةةةةى ارتكةةةةةب فةةةةةي إطةةةةةار هجةةةةةوم واسةةةةةع النطةةةةةاق أو منهجةةةةةي موجةةةةةه ضةةةةةد أيةةةةةة ضةةةةةد 
 مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: 

 )و( التعذيب: 

 فأنه:  1وقد ورد في الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه لغرض الفقرة 

نيًا أو عقليةةةةةةةًا، )هةةةةةةةة( يعنةةةةةةةي "التعةةةةةةةذيب" تعمةةةةةةةد إلحةةةةةةةاق ألةةةةةةةم شةةةةةةةديد أو معانةةةةةةةاة شةةةةةةةديدة، سةةةةةةةواء بةةةةةةةد
بشةةةةةةةخص موجةةةةةةةود تحةةةةةةةت إشةةةةةةةراف المةةةةةةةتهم أو سةةةةةةةيطرته، ولكةةةةةةةن ال يشةةةةةةةمل التعةةةةةةةذيب أي ألةةةةةةةم أو 

 معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءًا منها أو نتيجة لها. 

وقةةةةةد حةةةةةددت اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة أركةةةةةان جريمةةةةةة التعةةةةةذيب باعتبارهةةةةةا 
االنسةةةةةانية التةةةةةي ينعقةةةةةد اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بةةةةةالنظر مةةةةةن ضةةةةةمن جةةةةةرائم ضةةةةةد 

 ها إذا توفرت األركان التالية:فيها ومعاقبة مرتكبي

أن يلحةةةةةةةق مرتكةةةةةةةب الجريمةةةةةةةة ألمةةةةةةةا شةةةةةةةديدا أو معانةةةةةةةاة شةةةةةةةديدة، سةةةةةةةواء بةةةةةةةدنيا أو نفسةةةةةةةيا،  .1
 بشخص أو أكثر.

الجريمةةةةةة أن يكةةةةةون هةةةةةذا الشةةةةةخص أو هةةةةةؤالء األشةةةةةخاص محتجةةةةةزين مةةةةةن قبةةةةةل مرتكةةةةةب  .2
 أو تحت سيطرته.

أال يكةةةةةةةةون ذلةةةةةةةةك األلةةةةةةةةم أو تلةةةةةةةةك المعانةةةةةةةةاة ناشةةةةةةةةئين فقةةةةةةةةط عةةةةةةةةن عقوبةةةةةةةةات مشةةةةةةةةروعة أو  .3
 مالزمين لها أو تابعين لها.

أن يرتكةةةةةب السةةةةةلوك كجةةةةةزء مةةةةةن هجةةةةةوم واسةةةةةع النطةةةةةاق أو منهجةةةةةي موجةةةةةه ضةةةةةد سةةةةةكان  .4
 مدنيين.

منهجةةةةةي  أن يعلةةةةةم مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة بةةةةةأن السةةةةةلوك جةةةةةزء مةةةةةن هجةةةةةوم واسةةةةةع النطةةةةةاق أو  .5
 موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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ويةةةةرى الباحةةةةث بأنةةةةه قةةةةد تةةةةوافرت األركةةةةان العامةةةةة لجريمةةةةة التعةةةةذيب التةةةةي يتعةةةةرض لهةةةةا األسةةةةرى 
والمعتقلةةةةةةين الفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي سةةةةةةجون االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلي كجريمةةةةةةة ضةةةةةةد االنسةةةةةةانية، وبةةةةةةذلك 

لتلةةةةةةةةك االنتهاكةةةةةةةةات للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، ويبةةةةةةةةدو ذلةةةةةةةةك  ينعقةةةةةةةةد االختصةةةةةةةةاص بةةةةةةةةالنظر
 واضحا من خالل ما يلي:

المعانةةةةةةاة الجسةةةةةةدية والنفسةةةةةةية الشةةةةةةديدة التةةةةةةي تلحةةةةةةق باألسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين الفلسةةةةةةطينيين  .1
فةةةةي سةةةةةجون االحةةةةةتالل جةةةةةراء سياسةةةةةة االهمةةةةال الصةةةةةحي المتعمةةةةةد التةةةةةي تنتهجهةةةةةا ادارات سةةةةةجون 

 االحتالل ضدهم.

والمعتقلةةةةةةةةين الفلسةةةةةةةةطينيين تحةةةةةةةةت السةةةةةةةةيطرة الكاملةةةةةةةةة لقةةةةةةةةوات االحةةةةةةةةتالل  يقةةةةةةةةع االسةةةةةةةةرى  .2
االسةةةةةةرائيلي ويخضةةةةةةعون لعقوبةةةةةةات وأحكةةةةةةام بالسةةةةةةجن عاليةةةةةةة جةةةةةةدا وعةةةةةةدد كبيةةةةةةر مةةةةةةنهم يخضةةةةةةع 
لالعتقةةةةةةةال االداري بةةةةةةةدون أن يةةةةةةةتم توجيةةةةةةةه تهةةةةةةةم لةةةةةةةه، وهةةةةةةةو اعتقةةةةةةةال تعسةةةةةةةفي وانتقةةةةةةةامي تمارسةةةةةةةه 

 لسطينيين.سلطات االحتالل االسرائيلي ضد األسرى والمعتقلين الف

المعانةةةةةةةاة الشةةةةةةةديدة التةةةةةةةي يعانيهةةةةةةةا األسةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةين ليسةةةةةةةت ناشةةةةةةةئة عةةةةةةةن عقوبةةةةةةةات  .3
لجةةةةرائم جنائيةةةةة ارتكبوهةةةةا، ولكةةةةن لةةةةدورهم المكفةةةةول دوليةةةةا فةةةةي مقاومةةةةة االحةةةةتالل، وفةةةةي كثيةةةةر مةةةةن 
األحيةةةةةةةةان تكةةةةةةةةون اعتقةةةةةةةةاالت تعسةةةةةةةةفية وانتقاميةةةةةةةةة وبةةةةةةةةدون أي مبةةةةةةةةرر أو تهةةةةةةةةم موجهةةةةةةةةه لألسةةةةةةةةرى 

 والمعتقلين.

ة االعتقةةةةةةال سياسةةةةةةة عامةةةةةةة وممنهجةةةةةةة تقةةةةةةوم بهةةةةةةا قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل منةةةةةةذ احةةةةةةتالل سياسةةةةةة .4
 األراضي الفلسطينية بدون توقف، وهي موجهه للفلسطينيين رجاال ونساء وأطفاال.

قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي بواسةةةةةةةطة ادارات سةةةةةةةجونها مةةةةةةةن تقةةةةةةةوم بتلةةةةةةةك الممارسةةةةةةةات  .5
واالعتقةةةةةةةاالت واالهمةةةةةةةال الصةةةةةةةحي المتعمةةةةةةةد وانتهةةةةةةةاك كافةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق الصةةةةةةةحية لألسةةةةةةةرى وهةةةةةةةي 

 على علم كامل بكافة الظروف الواقعية المتعلقة بالنزاع المسلح.  

نةةةةةه لغةةةةةرض هةةةةةذا النظةةةةةام األساسةةةةةي ثانيةةةةةا: كمةةةةةا ورد فةةةةةي المةةةةةادة الثامنةةةةةة مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي أ
 تعني "جرائم الحرب "

م، أي فعةةةةةةةل 1949آب / أغسةةةةةةةطس  12أ( االنتهاكةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة التفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةف المؤرخةةةةةةةة 
مةةةةةةن األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة ضةةةةةةد األشةةةةةةخاص، أو الممتلكةةةةةةات الةةةةةةذين تحمةةةةةةيهم أحكةةةةةةام اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف 

 ذات الصلة :

 جراء تجارب بيولوجية.. التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إ2
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 . تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.3

التعةةةةةذيب كجريمةةةةةة  وقةةةةةد حةةةةةددت اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة أركةةةةةان جريمةةةةةة
 حرب كالتا

أن يوقةةةةةةع مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة ألمةةةةةةا بةةةةةةدنيا أو معنويةةةةةةا شةةةةةةديدا أو معانةةةةةةاة شةةةةةةديدة لشةةةةةةخص  .1
 أو أكثر. 

أن يوقةةةةةةةع مرتكةةةةةةةب الجريمةةةةةةةة ألمةةةةةةةا أو معانةةةةةةةاة ألغةةةةةةةراض مةةةةةةةن قبيةةةةةةةل: الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى  .2
معلومةةةةةةات أو اعتةةةةةةراف، أو لغةةةةةةرض العقةةةةةةاب أو التخويةةةةةةف أو اإلكةةةةةةراه أو ألي سةةةةةةبب يقةةةةةةوم علةةةةةةى 

 أي نوع من التمييز.

أن يكةةةةةةةون ذلةةةةةةةك الشةةةةةةةخص أو أولئةةةةةةةك األشةةةةةةةخاص ممةةةةةةةن تشةةةةةةةملهم بالحمايةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةة أو  .3
 م.١٩٤٩ أكثر من اتفاقيات جنيف لعام

أن يكةةةةةون مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة علةةةةةى علةةةةةم بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةة التةةةةةي تثبةةةةةت ذلةةةةةك الوضةةةةةع   .4
 المحمي.

 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. .5

أن يكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةةود نةةةةةةزاع  .6
 مسلح.

 الإنسانية كجريمة حرب كالتالي:يمة المعاملة الوحددت اللجنة التحضيرية أركان جر 

أن يوقةةةةةةع مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة ألمةةةةةةا بةةةةةةدنيا أو معنويةةةةةةا شةةةةةةديدا أو معانةةةةةةاة شةةةةةةديدة لشةةةةةةخص  .1
 أو أكثر.

أن يكةةةةةةةون ذلةةةةةةةك الشةةةةةةةخص أو أولئةةةةةةةك األشةةةةةةةخاص ممةةةةةةةن تشةةةةةةةملهم بالحمايةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةة أو  .2
 م.١٩٤٩أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 

لةةةةةى علةةةةةم بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةة التةةةةةي تثبةةةةةت ذلةةةةةك الوضةةةةةع أن يكةةةةةون مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة ع .3
 المحمي.

 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  .4

أن يكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةةود نةةةةةةزاع  .5
 مسلح.
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ر بالجسةةةةةم أو وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق بجريمةةةةةة الحةةةةةرب تعمةةةةةد إحةةةةةداث معانةةةةةاة شةةةةةديدة أو إلحةةةةةاق أذى خطيةةةةة
 ( 1بالصحة، فقد حددت اللجنة التحضيرية أركان تلك الجريمة كالتالي:)

أن يتسةةةةةةبب مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة فةةةةةةي ألةةةةةةم بةةةةةةدني أو معنةةةةةةوي شةةةةةةديد أو معانةةةةةةاة شةةةةةةديدة أو  .1
 أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

أو  أن يكةةةةةةةون ذلةةةةةةةك الشةةةةةةةخص أو أولئةةةةةةةك األشةةةةةةةخاص ممةةةةةةةن تشةةةةةةةملهم بالحمايةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةة .2
 م.١٩٤٩أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 

أن يكةةةةةون مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة علةةةةةى علةةةةةم بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةة التةةةةةي تثبةةةةةت ذلةةةةةك الوضةةةةةع  .3
 المحمي.

 أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. .4

أن يكةةةةةةون مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت وجةةةةةةود نةةةةةةزاع  .5
 مسلح.

مةةةةةا يتعلةةةةةق بجةةةةةرائم الحةةةةةرب ) التعةةةةةذيب والمعاملةةةةةة الالإنسةةةةةانية، بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك إجةةةةةراء تجةةةةةارب في
بيولوجيةةةةةةة، وتعمةةةةةةد إحةةةةةةداث معانةةةةةةاة شةةةةةةديدة أو إلحةةةةةةاق أذى خطيةةةةةةر بالجسةةةةةةم أو بالصةةةةةةحة( التةةةةةةي 
ينعقةةةةةةد االختصةةةةةةاص للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بةةةةةةالنظر فيهةةةةةةا وبمعاقبةةةةةةة مرتكبيهةةةةةةا، وبةةةةةةالنظر 

حةةةةةةةددتها اللجنةةةةةةةة التحضةةةةةةةيرية للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، فةةةةةةةإن فةةةةةةةي األركةةةةةةةان العامةةةةةةةة التةةةةةةةي 
الباحةةةةةث يةةةةةرى بةةةةةأن كافةةةةةة األركةةةةةان المطلوبةةةةةة لتلةةةةةك الجةةةةةرائم متةةةةةوفرة فةةةةةي االنتهاكةةةةةات االسةةةةةرائيلية 
التةةةةةةي تقةةةةةةوم بهةةةةةةا سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلية اتجةةةةةةاه األسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين الفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي 

 سجون االحتالل ويبدو ذلك من:

ت والممارسةةةةةةات االسةةةةةةرائيلية اتجةةةةةةاه األسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين الفلسةةةةةةطينيين تنةةةةةةدرج السياسةةةةةةا  .1
فةةةةةي اطةةةةةار التعةةةةةذيب الممةةةةةنهج والمعاملةةةةةة الالإنسةةةةةانية، وقةةةةةد تسةةةةةببت بمعانةةةةةاة شةةةةةديدة وأذى جسةةةةةيم 
بالصةةةةةةحة الجسةةةةةةدية والنفسةةةةةةية لألسةةةةةةرى، وفةةةةةةي العديةةةةةةد مةةةةةةن الحةةةةةةاالت ادت الةةةةةةي وفةةةةةةاتهم، نتيجةةةةةةة 

 القانون الدولي االنساني. انتهاك حقوقهم الصحية المكفولة في

األسةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةين الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي سةةةةةةةجون االحةةةةةةةتالل تشةةةةةةةملهم حمايةةةةةةةة اتفاقيةةةةةةةة   .2
م، وذلةةةةةةةةةك 1949م، وبعضةةةةةةةةهم التفاقيةةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةف الثالثةةةةةةةةة لعةةةةةةةةام 1949جنيةةةةةةةةف الرابعةةةةةةةةة لعةةةةةةةةام 

النطبةةةةةةةاق اتفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف الرابعةةةةةةةة علةةةةةةةى كافةةةةةةةة األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة وفةةةةةةةق قةةةةةةةرارات 
 ولية ممثلة بقرارات األمم المتحدة.الشرعية الد
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سةةةةةةةلطات االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلية وادارة سةةةةةةةجونها علةةةةةةةى علةةةةةةةم كامةةةةةةةل بخضةةةةةةةوع األسةةةةةةةرى  .3
والمعتقلةةةةةةين ألحكةةةةةةام اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةة والثالثةةةةةةة، رغةةةةةةم رفضةةةةةةها االعتةةةةةةراف بةةةةةةذلك، ولكنهةةةةةةا 

كةةةةذلك علةةةةى مةةةةن الناحيةةةةة القانونيةةةةة الدوليةةةةة تعلةةةةم بةةةةانهم يتمتعةةةةون بهةةةةذا الوضةةةةع المحمةةةةي، وهةةةةي 
علةةةةةم بةةةةةأن االراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة تخضةةةةةع لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي االنسةةةةةاني باعتبارهةةةةةا 
أراضةةةةةةي محتلةةةةةةة مةةةةةةن قبلهةةةةةةا باعتبارهةةةةةةا سةةةةةةلطة احةةةةةةتالل حربةةةةةةي، وأن السةةةةةةكان الفلسةةةةةةطينيين بمةةةةةةا 
فةةةةةةيهم األسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين يعتبةةةةةةرون أشةةةةةةخاص محميةةةةةةين باعتبةةةةةةارهم سةةةةةةكان األراضةةةةةةي الواقعةةةةةةة 

 أن كافة ممارساتها وانتهاكاتها تلك تأتي في ذلك االطار. تحت االحتالل، و 

 الخاتمة:

تعتبةةةةةةةر االنتهاكةةةةةةةات االسةةةةةةةرائيلية للبيئةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية والسةةةةةةةيطرة علةةةةةةةى مواردهةةةةةةةا وثرواتهةةةةةةةا، كمةةةةةةةا 
التسةةةةةةةةبب بأضةةةةةةةةرار بالغةةةةةةةةة لهةةةةةةةةا، واسةةةةةةةةتمرار بنةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةتوطنات االسةةةةةةةةرائيلية وجةةةةةةةةدار الفصةةةةةةةةل 

ام السةةةةةيطرة علةةةةةى مدينةةةةةة القةةةةةدس وتفريغهةةةةةا مةةةةةن العنصةةةةةري فةةةةةي أراضةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة، وإحكةةةةة
سةةةةةةكانها العةةةةةةرب، اضةةةةةةافة الةةةةةةي انتهاكاتهةةةةةةا الدائمةةةةةةة للحقةةةةةةوق الصةةةةةةحية لألسةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةين فةةةةةةي 
سةةةةةةةةةجون االحةةةةةةةةةتالل وخاصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةل جائحةةةةةةةةةة كورونةةةةةةةةةا التةةةةةةةةةي ازدادت بسةةةةةةةةةببها معانةةةةةةةةةاتهم، 

تفعيةةةةةل  انتهاكةةةةةات خطيةةةةةرة تةةةةةدخل فةةةةةي نطةةةةةاق المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة للنظةةةةةر فيهةةةةةا، وينبغةةةةةي
مالحقةةةةةةة مرتبكةةةةةةي تلةةةةةةك االنتهاكةةةةةةات والجةةةةةةرائم الخطيةةةةةةرة، وقةةةةةةد حاولةةةةةةت الدراسةةةةةةة التعةةةةةةرض لةةةةةةذلك 
بشةةةةةيء مةةةةةن التفصةةةةةيل والتوضةةةةةيح لطبيعةةةةةة تلةةةةةك االنتهاكةةةةةات القانونيةةةةةة وتحديةةةةةد تكييفهةةةةةا القةةةةةانوني 

 الصحيح وفق نظام المحكمة األساسي.

االنتهاكةةةةةةات والجةةةةةةرائم النتةةةةةةائج: توصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة الةةةةةةي أن عةةةةةةدم تفعيةةةةةةل مالحقةةةةةةة مرتكبةةةةةةي تلةةةةةةك 
االسةةةةةةةةةرائيليين، يمةةةةةةةةةنح اسةةةةةةةةةرائيل الفرصةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةتمرار انتهاكاتهةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةيطرتها علةةةةةةةةةى األراضةةةةةةةةةي 
الفلسةةةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةةةة بمواردهةةةةةةةةةا وثرواتهةةةةةةةةةا، ومواصةةةةةةةةةلة سياسةةةةةةةةةة االهمةةةةةةةةةال الطبةةةةةةةةةي واالنتهةةةةةةةةةاك 
الجسةةةةةةةيم للحقةةةةةةةوق الصةةةةةةةحية لألسةةةةةةةرى والمعتقلةةةةةةةين الفلسةةةةةةةطينيين، وأنةةةةةةةه البةةةةةةةد مةةةةةةةن فضةةةةةةةح تلةةةةةةةك 

 الجرائم وتسليط الضوء على خطورتها.االنتهاكات و 

 توصي الدراسة بعدة توصيات أهمها:

_مواصةةةةةلة تسةةةةةليط الضةةةةةوء علةةةةةى االنتهاكةةةةةات االسةةةةةرائيلية علةةةةةى البيئةةةةةة الفلسةةةةةطينية لمةةةةةا لهةةةةةا مةةةةةن 
آثةةةةار سةةةةلبية قةةةةد تمتةةةةد لةةةةدول الجةةةةوار والمنطقةةةةة، كةةةةون جةةةةرائم البيئةةةةة مةةةةن الجةةةةرائم الممتةةةةدة، ولقلةةةةة 

 قش تلك االنتهاكات رغم خطورتها.  الدراسات واألبحاث التي تنا
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_ مالحقةةةةةة مرتكبةةةةةي تلةةةةةك االنتهاكةةةةةات أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة واعةةةةةداد ملفةةةةةات خاصةةةةةة 
لكةةةةةةل مةةةةةةن البيئةةةةةةة واالسةةةةةةتيطان، واألسةةةةةةرى ومعانةةةةةةاتهم فةةةةةةي السةةةةةةجون خاصةةةةةةة فةةةةةةي ظةةةةةةل جائحةةةةةةة 

 كورونا. 

_ توثيةةةةةةق كافةةةةةةةة االنتهاكةةةةةةةات التةةةةةةي تقةةةةةةةوم سةةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي للبيئةةةةةةةة ولألراضةةةةةةةي   
المحتلةةةةة الفلسةةةةطينية، واألسةةةةرى والمعتقلةةةةين بشةةةةكل قةةةةانوني وكامةةةةل لالسةةةةتفادة مةةةةن تلةةةةك الملفةةةةات 
امةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وغيرهةةةةةةا مةةةةةةن المحةةةةةةاكم التةةةةةةي يمكةةةةةةن مالحقةةةةةةة مرتكبةةةةةةي تلةةةةةةك 

 االنتهاكات أمامها.

 ائمة المصادر والمراجعق

 الكتب: 

_ خلةةةةدون بهةةةةاء الةةةةدين أبةةةةو السةةةةعود: أثةةةةر االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي علةةةةى حةةةةق السةةةةيادة الفلسةةةةطينية 
 م.2009على القدس وفقا ألحكام القانون الدولي، القدس، 

_ عبةةةةةةةدالحكيم العمةةةةةةةري، االسةةةةةةةتيطان اإلسةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي المحتلةةةةةةةة دراسةةةةةةةة فةةةةةةةي أحكةةةةةةةام 
العةةةةةةةةةام، المركةةةةةةةةةز الةةةةةةةةةديمقراطي العربةةةةةةةةةي للدراسةةةةةةةةةات االسةةةةةةةةةتراتيجية والسياسةةةةةةةةةية القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي 

 م.2019واالقتصادية، ألمانيا، برلين، 

 الرسائل العلمية: 

_ سةةةةامي مصةةةةطفى أبةةةةو بكةةةةر، حمايةةةةة البيئةةةةة فةةةةي القةةةةانون الةةةةدولي االنسةةةةاني، دراسةةةةة تطبيقيةةةةة  
 م.2017ن، على فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية القانو 

_ مةةةةةةراد منةةةةةةذر المةةةةةةدني، مسةةةةةةئولية الدولةةةةةةة عةةةةةةن الضةةةةةةرر البيئةةةةةةي" حالةةةةةةة األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية 
م"، رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتير، جامعةةةةةةةة النجةةةةةةةاح الوطنيةةةةةةةة، كليةةةةةةةة القةةةةةةةانون، 1967المحتلةةةةةةةة منةةةةةةةذ عةةةةةةةام 

 م.2017

 المجالت والدوريات والتقارير:

سةةةةةةارات، نحةةةةةو سياسةةةةةةات _ المركةةةةةز الفلسةةةةةطيني ألبحةةةةةةاث السياسةةةةةات والدراسةةةةةةات االسةةةةةتراتيجية م
فلسةةةةةةةطينية فاعلةةةةةةةةة لمواجهةةةةةةةة االسةةةةةةةةتعمار االسةةةةةةةةتيطاني فةةةةةةةي األغةةةةةةةةوار، ورقةةةةةةةة سياسةةةةةةةةات إعةةةةةةةةداد 

 م.2020إيناس مومنه وحسن غروف وعبدالفتاح الشرقاوي وعدنان عبدهللا، تموز 
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_المبةةةةةةةةةادرة الفلسةةةةةةةةةطينية لتعميةةةةةةةةةق الحةةةةةةةةةوار العةةةةةةةةةالمي والديمقراطيةةةةةةةةةة، يةةةةةةةةةوم األسةةةةةةةةةير الفلسةةةةةةةةةطيني 
م، ورقةةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةةائق، فلسةةةةةةةةةةطين، رام هللا، 2020نيسةةةةةةةةةةان  17وأرقةةةةةةةةةةام،  :األسةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةي حقةةةةةةةةةةائق

 م.2020فلسطين، 

_ الهيئةةةةةة المسةةةةةتقلة لحقةةةةةوق االنسةةةةةان، البيئةةةةةة فةةةةةي أراضةةةةةي السةةةةةلطة الوطنيةةةةةة الفلسةةةةةطينية، حالةةةةةة 
 م.2005دراسية محافظة بيت لحم، تقرير خاص، رام هللا، فلسطين، 

التلةةةةةةةوث البيئةةةةةةةي بفعةةةةةةةل المنةةةةةةةاطق _ الهيئةةةةةةةة المسةةةةةةةتقلة لحقةةةةةةةوق االنسةةةةةةةان، تقريةةةةةةةر خةةةةةةةاص عةةةةةةةن 
الصةةةةةناعية ومكبةةةةةات النفايةةةةةات االسةةةةةرائيلية فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة" منطقةةةةةة سةةةةةلفيت 

 م. 2018نموذجا"، رام هللا، فلسطين، 

_ اللجنةةةةةةةة التحضةةةةةةةيرية للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، تقريةةةةةةةر الصةةةةةةةيغة النهائيةةةةةةةة لمشةةةةةةةروع نةةةةةةةص 
 م.2000يويورك، نوفمبر ، نPCNICC/2000/1/Add.2أركان الجرائم، 

_ سةةةةلطة جةةةةودة البيئةةةةة الفلسةةةةطينية، حالةةةةة البيئةةةةة فةةةةي األراضةةةةي الفلسةةةةطينية المحتلةةةةة مقةةةةدم الةةةةي 
السةةةةةةيد مكةةةةةةارم ويبسةةةةةةون المقةةةةةةةرر الخةةةةةةاص لحالةةةةةةة حقةةةةةةوق االنسةةةةةةةان فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية 

 م.   2015_2014المحتلة، 

نون الةةةةةدولي لحمايةةةةةة البيئةةةةةة _ مايكةةةةةل بوتةةةةةه، كةةةةةارل بةةةةةروخ، جةةةةةوردن دايمنةةةةةد ودافيةةةةةد ينسةةةةةن، القةةةةةا
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 اإلسرائيلي في مسيرات العودة الكبرى التكييف القانوني النتهاكات االحتالل 

 وآليات الحماية

 وفقا ألحكام القانون الدولي
Legal adaptation of the Israeli occupation violations in the Great 

March of Return and protection mechanisms 

In accordance with the provisions of international law 

DOI: 10.51516/1860-000-008-005 
 :لملخصا

كشةةةةةةف انتهاكةةةةةةات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر هةةةةةةدف البحةةةةةةث إلةةةةةةى 
الحصةةةةةةار وأفعالةةةةةةه المخالفةةةةةةة لالتفاقيةةةةةةات والمواثيةةةةةةق الدوليةةةةةةة، والتةةةةةةي تعتبةةةةةةر انتهاكةةةةةةات جسةةةةةةيمة 

اإلنسةةةةةاني، وأيضةةةةةا يهةةةةةدف إلةةةةةى تحديةةةةةد آليةةةةةات الحمايةةةةةة الدوليةةةةةة للفلسةةةةةطينيين، للقةةةةةانون الةةةةةدولي 
فةةةةي حةةةةين تمثلةةةةت مشةةةةكلة البحةةةةث حةةةةول مةةةةا التكييةةةةف القةةةةانوني النتهاكةةةةات االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي 

 في مسيرات العودة الكبرى في القانون الدولي وسبل الحماية الدولية لها.

، حيةةةةث تنةةةةاول الباحثةةةةان فةةةةي المطلةةةةب واشةةةةتمل البحةةةةث علةةةةى مطلةةةةب تمهيةةةةدي ومبحثةةةةين وخاتمةةةةة
التمهيةةةةةةدي نبةةةةةةذة تعريفيةةةةةةة عةةةةةةن مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار، فيمةةةةةةا تنةةةةةةاوال فةةةةةةي المبحةةةةةةث 
األول التكييةةةةةةةف القةةةةةةةانوني النتهاكةةةةةةةات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي خةةةةةةةالل مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةةر 

نيين الحصةةةةةةار وفقةةةةةةا ألحكةةةةةةام القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، وفةةةةةةي المبحةةةةةةث الثةةةةةةاني آليةةةةةةات الحمايةةةةةةة للفلسةةةةةةطي
 المتظاهرين وفقا ألحكام القانون الدولي.

وفةةةةةي الخاتمةةةةةة، خلةةةةةص الباحثةةةةةان إلةةةةةى مجموعةةةةةة مةةةةةن النتةةةةةائج والتوصةةةةةيات، كانةةةةةت أهةةةةةم النتةةةةةائج 
مسةةةةيرات العةةةةودة وكسةةةةر الحصةةةةار مسةةةةيرات شةةةةعبية، سةةةةلمية التةةةةي توصةةةةل إليهةةةةا الباحثةةةةان، هةةةةي: 

 أحمد أبو مسامحد. عثمان يحيى 
 أستاذ القانون العام المساعد

كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية 
 بغزة

 د. عمران يحيى أحمد أبو مسامح
 أستاذ القانون الدستوري والدولي المساعد
كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية 

 بغزة
oabumusameh@iugaza.edu.ps imusameh@iugaza.edu.ps 

mailto:oabumusameh@iugaza.edu.ps
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النتهاكةةةةةةةات وقانونيةةةةةةةة، أيضةةةةةةةا تعةةةةةةةرض المتظةةةةةةةاهرون فةةةةةةةي مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةةار 
جسةةةةةيمة وتةةةةةدهور خطيةةةةةر لوضةةةةةع حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان الفلسةةةةةطيني مةةةةةن قبةةةةةل االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي 

، فةةةي حةةةين كانةةةت أهةةةم التوصةةةيات التةةةي توصةةةال إليهةةةا، هةةةةي: مةةةا يخةةةالف أحكةةةام القةةةانون الةةةدولي
ضةةةةرورة تةةةةةوفير الغطةةةةةاء الةةةةةدولي مةةةةن وسةةةةةائل وآليةةةةةات لحمايةةةةةة المتظةةةةاهرين فةةةةةي مسةةةةةيرات العةةةةةودة 

أهةةةةةةةةةةدافهم المشةةةةةةةةةةروعة، ومحاسةةةةةةةةةةبة االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي علةةةةةةةةةةى  وكسةةةةةةةةةةر الحصةةةةةةةةةةار لتحقيةةةةةةةةةةق
انتهاكاتةةةةه بحقهةةةةم، وكةةةةذلك دعةةةةوة المجتمةةةةع الةةةةدولي إلةةةةى ضةةةةرورة رفةةةةع الحصةةةةار البةةةةري والبحةةةةري 
والجةةةةوي عةةةةن قطةةةةةاع غةةةةزة كحةةةةق لكةةةةةل إنسةةةةان أن يعةةةةةيش بحريةةةةة وفقةةةةا ألحكةةةةةام وقةةةةرارات القةةةةةانون 

قةةةةةف جميةةةةةع أشةةةةةكال العةةةةةدوان ضةةةةةد الةةةةةدولي والشةةةةةرعية الدوليةةةةةة، واحتةةةةةرام حقةةةةةوق الفلسةةةةةطينيين وو 
 الشعب الفلسطيني.

ـــــات االفتتاحيـــــة آليةةةةةات  –: إنتهاكةةةةةات االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي _ مسةةةةةيرات العةةةةةودة الكبةةةةةرى  الكلم
 الحماية . 

Abstract 

The aim of the research was to uncover the violations of the 
Israeli occupation during the marches of return and break the 
siege and its actions in violation of international conventions and 
covenants, which are considered grave violations of international 
humanitarian law. In addition, it aimed to identify the mechanisms 
of the international protection for Palestinians, while the problem 
of research was about what is the legal adaptation of the 
violations of the Israeli occupation in the great marches of return 
international law and international protections for it. 

The research included a preliminary demand, two studies and a 
conclusion, where the two researchers dealt with an introductory 
statement about the marches of return and breaking the siege, 
while in the first topic they handled the legal adaptation of the 
violations of the Israeli occupation during the marches of return 
and breaking the siege in accordance with the provisions of 
international law, and in the second topic they investigated the 
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protection mechanisms for Palestinian demonstrators in 
accordance with The provisions of international law. 

In conclusion, the two researchers concluded a set of 
conclusions and recommendations; the most important findings 
were: Return Marches and breaking the siege are popular, 
peaceful and legal marches. In return marches and breaking the 
siege, the demonstrators were also subjected to grave violations 
and a serious deterioration of the Palestinian human rights 
situation by the occupation in violation of the provisions of 
international law. According to the most important 
recommendations, they recommended  the need to provide 
international cover of means and mechanisms to protect 
protesters during the return marches and break the siege to 
achieve their legitimate goals, to hold the Israeli occupation 
accountable for its violations against them, as well as to call on 
the international community to lift the land, sea and air blockade 
of the Gaza Strip as the right of every human being to live freely 
in accordance with the provisions and resolutions of international 
law and international legitimacy, respect the rights of Palestinians 
and stop all forms of aggression against the Palestinian people. 

KeyWords: Israeli occupation Violation- Great Narch of Return- 
Provisions of International Law. 

 مقدمة:

بعةةةةد فةةةةوز حركةةةةة المقاومةةةةة اإلسةةةةالمية حمةةةةاس فةةةةي االنتخابةةةةات التشةةةةريعية فةةةةي فلسةةةةطين بتةةةةاريخ 
، بةةةةدأ االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي ينةةةةتهج سياسةةةةة ممنهجةةةةة فةةةةي التعامةةةةل مةةةةع قطةةةةاع 2016ينةةةةاير  25

غةةةةةزة، حيةةةةةث بةةةةةدأ يضةةةةةيق الخنةةةةةاق والحصةةةةةار علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة، وقةةةةةد عةةةةةزز ذلةةةةةك بعةةةةةد أحةةةةةداث 
 ، والتي حدثت إثر الفلتان األمني في قطاع غزة.2007عام 
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والمحليةةةةةةة والتةةةةةةي حملةةةةةةت وعلةةةةةةى إثةةةةةةر ذلةةةةةةك، قامةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن الحمةةةةةةالت الدوليةةةةةةة واإلقليميةةةةةةة 
شةةةةةعارات التضةةةةةةامن وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار عةةةةةةن قطةةةةةةاع غةةةةةةزة، تعةةةةةةرض الكثيةةةةةةر منهةةةةةةا للتضةةةةةةييق مةةةةةةن 
قبةةةةةل االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي وقةةةةةد وصةةةةةل األمةةةةةر إلةةةةةى االعتةةةةةداء العسةةةةةكري المسةةةةةلح عليهةةةةةا، حيةةةةةث 

 60ناشةةةةةةطين أتةةةةةةراك وإصةةةةةةابة  10تةةةةةةم االعتةةةةةةداء علةةةةةةى سةةةةةةفينة مرمةةةةةةرة، والةةةةةةذي أدى إلةةةةةةى مقتةةةةةةل 
 آخرين.

ت كسةةةةةر الحصةةةةةار المفةةةةةروض علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة، والتةةةةةي كةةةةةان آخرهةةةةةا محليةةةةةا، تواصةةةةةلت حمةةةةةال
مسةةةةةيرة العةةةةةودة وكسةةةةةر الحصةةةةةار، والتةةةةةي جةةةةةاءت نتيجةةةةةة دعةةةةةوات شةةةةةعبية فلسةةةةةطينية مةةةةةن قطةةةةةاع 
غةةةةةةزة للخةةةةةةروج فةةةةةةي مسةةةةةةيرات شةةةةةةعبية سةةةةةةلمية علةةةةةةى الحةةةةةةدود الزائلةةةةةةة مةةةةةةع االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي، 

مةةةةةارس  30رض الفلسةةةةةطيني، الموافةةةةةق وذلةةةةةك فةةةةةي الةةةةةذكرى السةةةةةنوية الثانيةةةةةة واألربعةةةةةين ليةةةةةوم األ
2018. 

واجةةةةه االحةةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي هةةةةةذه المسةةةةيرات الشةةةةةعبية السةةةةلمية بارتكابةةةةةه العديةةةةد مةةةةةن االنتهاكةةةةةات 
الجسةةةةةيمة للقةةةةةانون الةةةةةدولي، مةةةةةن حيةةةةةث اسةةةةةتخدامه لألسةةةةةلحة المحرمةةةةةة دوليةةةةةا، وتعمةةةةةده اسةةةةةتهداف 

حفيين ورجةةةةةةال إسةةةةةةعاف المةةةةةةدنيين والفئةةةةةةات المشةةةةةةمولة بالحمايةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، مةةةةةةن صةةةةةة
 وطواقم طبية وأطفال ونساء وغيرهم.

ورغةةةةم ذلةةةةك؛ فةةةةإن مسةةةةيرات العةةةةودة وكسةةةةر الحصةةةةار مازالةةةةت متواصةةةةلة وتأخةةةةذ طابعهةةةةا الشةةةةعبي 
 السلمي، في سبيل الوصول إلى األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

 

 أهمية البحث:

خطةةةر القضةةةايا التةةةي يجةةةةب تتمثةةةل أهميةةةة البحةةةث فةةةي أنةةةه مةةةن المواضةةةيع الشةةةائكة اليةةةوم، وأحةةةد أ
انتهاكةةةةات االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي فةةةةي مسةةةةيرات االهتمةةةةام بهةةةةا، حيةةةةث يسةةةةلط الضةةةةوء حةةةةول أحكةةةةام 

وفقةةةةا للقةةةةانون الةةةةدولي بفروعةةةةه المتعلقةةةةة بالبحةةةةث، وال نبةةةةالغ لةةةةو  العةةةةودة الكبةةةةرى وآليةةةةات الحمايةةةةة
الوسةةةةائل قلنةةةةا إن احتةةةةرام حقةةةةوق اإلنسةةةةان الفلسةةةةطيني والعمةةةةل علةةةةى حمايتهةةةةا هةةةةو أحةةةةد الطةةةةرق و 

 التي يمكن من خاللها حل مشكلة االحتالل في فلسطين.
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 مشكلة البحث:

انطلقةةةةةت مسةةةةةيرة شةةةةةعبية سةةةةةلمية علةةةةةى الحةةةةةدود الزائلةةةةةة فةةةةةي قطةةةةةاع غةةةةةزة علةةةةةى الحةةةةةدود الشةةةةةرقية 
منهةةةةةا، تطالةةةةةب بحةةةةةق العةةةةةودة لالجئةةةةةين الفلسةةةةةطينيين إلةةةةةى ديةةةةةارهم التةةةةةي هجةةةةةروا منهةةةةةا منةةةةةذ عةةةةةام 

الحصةةةةار الجةةةةةائر علةةةةى قطةةةةاع غةةةةةزة، والةةةةذي اشةةةةتد خةةةةةالل ، وأيضةةةةا طالبةةةةت بفةةةةةك وكسةةةةر 1948
السةةةةةنوات األخيةةةةةرة، التةةةةةي أصةةةةةبحت سةةةةةنوات عجافةةةةةا علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة، والتةةةةةي كةةةةةان البةةةةةد مةةةةةن 

 دراستها دراسة بحثية، لمعرفة الجوانب القانونية واإلشكاليات التي تثار حولها.

ـــــرئيس ا تـــــي: "مـــــا  وني التكييـــــف القـــــانويمكـــــن صـــــياغة مشـــــكلة البحـــــث فـــــي الســـــؤال ال
فــــي القــــانون الــــدولي وســــبل النتهاكــــات االحــــتالل اإلســــرائيلي فــــي مســــيرات العــــودة الكبــــرى 

 الحماية الدولية لها؟".

 أسئلة البحث:

 ماهية مسيرات العودة وكسر الحصار؟ .1

مةةةةةةا مةةةةةةدى تطبيةةةةةةق القواعةةةةةةد القانونيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى أحةةةةةةداث مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر  .2
 الحصار؟

ي بحةةةةق الفلسةةةةطينيين المتظةةةةاهرين فةةةةي مسةةةةيرة العةةةةودة مةةةةا انتهاكةةةةات االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيل .3
 الكبرى؟

مةةةةةةةةةا دور مجلةةةةةةةةةةس األمةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةابع لألمةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةوفير الحمايةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة   .4
 للفلسطينيين المتظاهرين خالل مسيرات العودة وكسر الحصار؟

مةةةةةةا دور الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة فةةةةةةي تةةةةةةوفير الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة للفلسةةةةةةطينيين   .5
 ن خالل مسيرات العودة وكسر الحصار؟المتظاهري

مةةةةةةةا دور المحةةةةةةةاكم الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي تةةةةةةةوفير الحمايةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للفلسةةةةةةةطينيين المتظةةةةةةةاهرين   .6
 خالل مسيرات العودة وكسر الحصار؟
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 أهداف البحث:

يهةةةةةةةدف هةةةةةةةذا البحةةةةةةةث إلةةةةةةةى كشةةةةةةةف انتهاكةةةةةةةات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي خةةةةةةةالل مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة 
لالتفاقيةةةةةةةات والمواثيةةةةةةةق الدوليةةةةةةةة، والتةةةةةةةي تعتبةةةةةةةر انتهاكةةةةةةةات وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةةار وأفعالةةةةةةةه المخالفةةةةةةةة 

جسةةةةةيمة للقةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني، وأيضةةةةةا يهةةةةةدف إلةةةةةى تحديةةةةةد دور األمةةةةةم المتحةةةةةدة والمحةةةةةاكم 
الدوليةةةةة فةةةةي تةةةةوفير وإيجةةةةاد آليةةةةات الحمايةةةةة الدوليةةةةة للفلسةةةةطينيين خةةةةالل مسةةةةيرات العةةةةودة وكسةةةةر 

 الحصار.

 منهج البحث:

ى اتبةةةةةةةةاع المةةةةةةةةنهج الوصةةةةةةةةفي التحليلةةةةةةةةي، وكةةةةةةةةذلك المةةةةةةةةنهج يعتمةةةةةةةةد البحةةةةةةةةث بشةةةةةةةةكل كبيةةةةةةةةر علةةةةةةةة
التكييةةةةةةةةةةف القةةةةةةةةةةانوني النتهاكةةةةةةةةةةات االحةةةةةةةةةةتالل اإلحصةةةةةةةةةةائي، الةةةةةةةةةةذي يناسةةةةةةةةةةب موضةةةةةةةةةةوع دراسةةةةةةةةةةة 

، اإلسةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةي مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة الكبةةةةةةةرى وآليةةةةةةةات الحمايةةةةةةةة وفقةةةةةةةا ألحكةةةةةةةام القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي
 وتبيان أهم النصوص القانونية التي عالجت الموضوع.

 هيكلية البحث:

التكييةةةةةةةف القةةةةةةةانوني فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء مةةةةةةةا تقةةةةةةةدم، تنةةةةةةةاول الباحثةةةةةةةان هةةةةةةةذا الموضةةةةةةةوع، تحةةةةةةةت عنةةةةةةةوان: 
النتهاكةةةةةات االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةي مسةةةةةيرات العةةةةةودة الكبةةةةةرى وآليةةةةةات الحمايةةةةةة وفقةةةةةا ألحكةةةةةام 

، وقةةةةةةد قسةةةةةةما البحةةةةةةث إلةةةةةةى مطلةةةةةةب تمهيةةةةةةدي ومبحثةةةةةةين وخاتمةةةةةةة، علةةةةةةى النحةةةةةةو القةةةةةةانون الةةةةةةدولي
 اآلتي:

 ية عن مسيرات العودة وكسر الحصارنبذة تعريف مطلب تمهيدي:

التكييةةةةةةف القةةةةةةانوني النتهاكةةةةةات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة  المبحــــــث األول:
 وكسر الحصار وفقا ألحكام القانون الدولي

ـــــــاني: آليةةةةةةةات حمايةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينيين المتظةةةةةةةاهرين فةةةةةةةي مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةةر  المبحـــــــث الث
 الحصار وفقا ألحكام القانون الدولي
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 خاتمة: النتائج والتوصيات

 المطلب التمهيدي

 نبذة تعريفية عن مسيرات العودة وكسر الحصار

اسةةةةةتخدم الحصةةةةةار مةةةةةرارا فةةةةةي سةةةةةياق العالقةةةةةات الدوليةةةةةة بهةةةةةدف فةةةةةرض نةةةةةوع مةةةةةن العزلةةةةةة علةةةةةى 
المنطقةةةةةةة المحاصةةةةةةرة، ودفةةةةةةع الجهةةةةةةة المسةةةةةةتهدفة بةةةةةةه إلةةةةةةى القيةةةةةةام بعمةةةةةةل مةةةةةةا أو االمتنةةةةةةاع عةةةةةةن 

االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي مةةةةع قطةةةةاع غةةةةزة حينمةةةةا فةةةةرض حصةةةةاره عليةةةةه وأحكةةةةم عمةةةةل، وهكةةةةذا عمةةةةل 
إغالقةةةةةه، لكةةةةةن مةةةةةع تواصةةةةةل أنةةةةةين قطةةةةةاع غةةةةةزة تحةةةةةت وطةةةةةأة الحصةةةةةار الخةةةةةانق، ترتفةةةةةع النةةةةةداءات 
الدوليةةةةةةةة علةةةةةةةى المسةةةةةةةتويات كلهةةةةةةةا، الرسةةةةةةةمية وغيةةةةةةةر الرسةةةةةةةمية، إنهائةةةةةةةه وكسةةةةةةةره، وأيضةةةةةةةا كةةةةةةةان 

علةةةةى قطةةةةاع غةةةةزة، ولةةةةم تكةةةةن مسةةةةيرة للفلسةةةةطينيين دورهةةةةم فةةةةي المطالبةةةةة برفةةةةع الحصةةةةار الجةةةةائر 
العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار أولةةةةةةى الوسةةةةةةائل التةةةةةةي اسةةةةةةتخدمها الفلسةةةةةةطينيون فةةةةةةي قطةةةةةةاع غةةةةةةزة فةةةةةةي 

 سبيل ذلك، ولن تكون آخرها.

بصةةةةةةةةةورتها –كانةةةةةةةةت مسةةةةةةةةةيرات العةةةةةةةةةودة الكبةةةةةةةةةرى حلمةةةةةةةةةا وأصةةةةةةةةةبحت حقيقةةةةةةةةةة، صةةةةةةةةةاحب فكرتهةةةةةةةةةا 
أبةةةةةو ارتيمةةةةةةة مةةةةةةن الكاتةةةةةةب والناشةةةةةةط السياسةةةةةي الفلسةةةةةةطيني أحمةةةةةةد  -األخيةةةةةرة، فهةةةةةةي فكةةةةةةرة ممتةةةةةدة

غةةةةزة، الةةةةذي عمةةةةل جاهةةةةدا مةةةةع ثلةةةةة مةةةةن الشةةةةباب الفلسةةةةطيني علةةةةى بلةةةةورة فكةةةةرة مسةةةةيرات العةةةةودة 
الكبةةةةةةرى، والتةةةةةةي تعتمةةةةةةد بشةةةةةةكل أساسةةةةةةي علةةةةةةى المقاومةةةةةةة الشةةةةةةعبية السةةةةةةلمية؛ النتةةةةةةزاع الحقةةةةةةوق، 
وعلةةةةةةةى رأسةةةةةةةها حةةةةةةةق العةةةةةةةودة الةةةةةةةذي طةةةةةةةال انتظةةةةةةةاره ومةةةةةةةا انفةةةةةةةك االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي والقةةةةةةةوى 

اعمةةةةةة لةةةةةه بالتةةةةةآمر عليةةةةةه ومحاولةةةةةة إسةةةةةقاطه، وقةةةةةد تةةةةةم تشةةةةةكيل اللجنةةةةةة التنسةةةةةيقية االسةةةةةتعمارية الد
الدوليةةةةةة لمسةةةةةيرات العةةةةةودة الكبةةةةةرى، حيةةةةةث تةةةةةم التواصةةةةةل مةةةةةع قةةةةةوى المجتمةةةةةع المةةةةةدني والحراكةةةةةات 
الشةةةةةةةةبابية والنسةةةةةةةةائية والشةةةةةةةةعبية ووجهةةةةةةةةاء العشةةةةةةةةائر والقةةةةةةةةوى والفصةةةةةةةةائل الفلسةةةةةةةةطينية ومنظمةةةةةةةةات 

ة فةةةةةةي العةةةةةةالم العربةةةةةةي وبقيةةةةةةة أنحةةةةةةاء العةةةةةةالم؛ لةةةةةةدعوتها المجتمةةةةةةع المةةةةةةدني والمنظمةةةةةةات التضةةةةةةامني
لالنخةةةةةةراط فةةةةةةي دعةةةةةةم ومسةةةةةةاندة هةةةةةةذا العمةةةةةةل الجمةةةةةةاهيري السةةةةةةلمي عبةةةةةةر تشةةةةةةكيل لجةةةةةةان وطنيةةةةةةة 
ومحليةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول المختلفةةةةةةة للمسةةةةةةاهمة الفاعلةةةةةةة فةةةةةةي المسةةةةةةيرات والمظةةةةةةاهرات المتزامنةةةةةةة مةةةةةةع 

 الحراك المركزي للمتظاهرين في قطاع غزة.

فلسةةةةطينيين جةةةةوهر القضةةةةية الفلسةةةةطينية؛ فهةةةةي قضةةةةية شةةةةعب طةةةةرد مةةةةن تعةةةةد قضةةةةية الالجئةةةةين ال
أرضةةةةه منةةةةذ أكثةةةةر مةةةةن سةةةةةبعين عامةةةةا بقةةةةوة اإلرهةةةةاب، ليحةةةةل مكانةةةةةه شةةةةعب آخةةةةر ينفةةةةي وجةةةةةوده، 
مالكةةةةةا هةةةةةذه األرض تحةةةةةت ادعةةةةةاء سةةةةةافر: "أرض بةةةةةال شةةةةةعب، لشةةةةةعب بةةةةةال أرض"؛ حيةةةةةث طةةةةةرد 
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هم ليةةةةتم تشةةةةريدهم فةةةةي مئةةةةات األلةةةةوف مةةةةن الفلسةةةةطينيين مةةةةن بيةةةةوتهم وأجبةةةةروا علةةةةى مغةةةةادرة ديةةةةار 
مختلةةةةةةف األقطةةةةةةار العربيةةةةةةة وبقيةةةةةةة دول العةةةةةةالم، ليقةةةةةةام علةةةةةةى أنقةةةةةةاض مجةةةةةةتمعهم ووطةةةةةةنهم كيةةةةةةان 
آخةةةةةر هةةةةةو "إسةةةةةرائيل"، وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن إقةةةةةرار المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بحةةةةةق الالجئةةةةةين الفلسةةةةةطينيين 
بةةةةةةةةةالعودة والتعةةةةةةةةةويض، وكفالةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةادئ القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي واالتفاقيةةةةةةةةةات والمعاهةةةةةةةةةدات الدوليةةةةةةةةةة 

ت األمةةةةةم المتحةةةةةدة ذات العالقةةةةةة لهةةةةةذا الحةةةةةق، إال إن المجتمةةةةةع الةةةةةدولي عجةةةةةز عةةةةةن إنفةةةةةاذ وقةةةةةرارا
القةةةةةةةرارات ذات الصةةةةةةةلة بعةةةةةةةودة الالجئةةةةةةةين، وعلةةةةةةةى الةةةةةةةرغم مةةةةةةةن تحةةةةةةةرك الالجئةةةةةةةين الفلسةةةةةةةطينيين 
ونضةةةةةةالهم المسةةةةةةةتمر مةةةةةةةن أجةةةةةةةل ضةةةةةةةمان حقةةةةةةةوقهم إال إن االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي اليةةةةةةةزال يتنكةةةةةةةر 

هجةةةةروا منهةةةةا، ولةةةةذلك قةةةةرر الالجئةةةةون أخةةةةذ زمةةةةام المبةةةةادرة لحقهةةةةم فةةةةي العةةةةودة إلةةةةى ديةةةةارهم التةةةةي 
عبةةةةةر التحركةةةةةات السةةةةةلمية ومةةةةةن خةةةةةالل مسةةةةةيرات العةةةةةودة الكبةةةةةرى والتةةةةةي تةةةةةأتي امتةةةةةدادا لنضةةةةةال 
الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةةطيني مةةةةةةن أجةةةةةةةل حةةةةةةق العةةةةةةةودة، والتةةةةةةي كةةةةةةةان أبرزهةةةةةةا مسةةةةةةةيرة العةةةةةةودة فةةةةةةةي عةةةةةةةام 

لتةةةةةةي ينظمهةةةةةةا أهلنةةةةةةا ، ومسةةةةةةيرات العةةةةةةودة ا2012، والمسةةةةةةيرة العالميةةةةةةة إلةةةةةةى القةةةةةةدس عةةةةةةام 2011
 في إبريل/ نيسان من كل عام. 48في مناطق 

مسةةةةةةيرة العةةةةةةودة الكبةةةةةةرى: هةةةةةةي عمةةةةةةل جمةةةةةةاهيري مةةةةةةنظم، يسةةةةةةتند إلةةةةةةى ركةةةةةةائز قانونيةةةةةةة وشةةةةةةرعية 
راسةةةةةةخة، ومنطلقةةةةةةات إنسةةةةةةانية واضةةةةةةحة، تنطلةةةةةةق بهةةةةةةا جمةةةةةةوع الالجئةةةةةةين فةةةةةةي مسةةةةةةيرات حاشةةةةةةدة، 

وال تلقةةةةةةةي حجةةةةةةةرا وال بصةةةةةةةدور عاريةةةةةةةة وأقةةةةةةةدام حافيةةةةةةةة، ال تحمةةةةةةةل سةةةةةةةالحا وال تطلةةةةةةةق رصاصةةةةةةةة 
( مةةةةةن القةةةةةرار 11تشةةةةةتبك مةةةةةع أحةةةةةد، همهةةةةةا الوحيةةةةةد وغايتهةةةةةا المطلقةةةةةة هةةةةةي تطبيةةةةةق الفقةةةةةرة رقةةةةةم )

إلةةةةةةى أرضةةةةةةهم  1948وتحقيةةةةةةق عةةةةةةودة الالجئةةةةةةين الةةةةةةذين هجةةةةةةروا فةةةةةةي عةةةةةةام  194األممةةةةةةي رقةةةةةةم 
وديةةةةةارهم وممتلكةةةةةاتهم فةةةةةورا وبشةةةةةكل سةةةةةلمي ودون اسةةةةةتخدام العنةةةةةف أو االشةةةةةتباك مةةةةةع أي جةةةةةيش 

لمية، متسةةةةةةةلحين بإيمةةةةةةةانهم الراسةةةةةةةخ بأنةةةةةةةه ال يضةةةةةةةيع حةةةةةةةق وراءه مطالةةةةةةةب، فةةةةةةةي مسةةةةةةةيراتهم السةةةةةةة
ومسةةةةةتندين لشةةةةةرعية القةةةةةرار األممةةةةةي وحقهةةةةةم بتطبيقةةةةةه كالجئةةةةةين مسةةةةةجلين رسةةةةةميا فةةةةةي المؤسسةةةةةة 

 الدولية، وتتبنى المسيرة المبادئ التالية:

هةةةةةةي أسةةةةةةلوب نضةةةةةةالي مسةةةةةةتدام ومتةةةةةةراكم، وليسةةةةةةت فعاليةةةةةةة موسةةةةةةمية أو حةةةةةةدثا ليةةةةةةوم  .1
شمسةةةةةةه، ولةةةةةةن تنتهةةةةةي إال بتحقيةةةةةةق العةةةةةةودة الفعليةةةةةةة لالجئةةةةةةين  واحةةةةةد ينتهةةةةةةي بغةةةةةةروب

 الفلسطينيين.

هةةةةةةةي مسةةةةةةةيرة وطنيةةةةةةةة متجةةةةةةةاوزة لالختالفةةةةةةةات السياسةةةةةةةية، يلتقةةةةةةةي فيهةةةةةةةا الفلسةةةةةةةطينيون  .2
بمختلةةةةف مكونةةةةاتهم علةةةةى القضةةةةية الجامعةةةةة المتمثلةةةةة فةةةةي عةةةةودة الالجئةةةةين، ويجةةةةب 

اعتبةةةةةارات أن تظةةةةةل هةةةةةذه القضةةةةةية الوطنيةةةةةة الجامعةةةةةة بمنةةةةةأى عةةةةةن أي اختالفةةةةةات أو 
 حزبية.
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هةةةةةةةي مسةةةةةةةيرة شةةةةةةةعبية وطنيةةةةةةةة، تتصةةةةةةةدرها العةةةةةةةائالت برجالهةةةةةةةا ونسةةةةةةةائها وأطفالهةةةةةةةا،  .3
ويشةةةةةارك فيهةةةةةا بإيجابيةةةةةة كةةةةةل مكونةةةةةات المجتمةةةةةع المةةةةةدني الفلسةةةةةطيني والمناصةةةةةرون 

 األحرار من كل دول العالم.

هةةةةي مسةةةةيرة حقوقيةةةةة تنةةةةادي بحةةةةق إنسةةةةاني يتمثةةةةل فةةةةي حةةةةق عةةةةودة الالجئةةةةين؛ لةةةةذلك  .4
العةةةةةةودة هةةةةةةو مبةةةةةةرر لمواصةةةةةةلة المسةةةةةةيرة مهمةةةةةةا بلةةةةةةغ مةةةةةةداها فةةةةةةإن عةةةةةةدم إنجةةةةةةاز حةةةةةةق 

 الزمني، وال عالقة لها بأي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة.

( مةةةةةن قةةةةةرار 11هةةةةي مسةةةةةيرة قانونيةةةةة تسةةةةةتند إلةةةةةى القةةةةرارات الدوليةةةةةة، وأبرزهةةةةةا الفقةةةةرة ) .5
، والةةةةةةةةةةذي يةةةةةةةةةةدعو صةةةةةةةةةةراحة إلةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةودة الالجئةةةةةةةةةةين 194األمةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةدة رقةةةةةةةةةةم 
 قت إلى قراهم وبلداتهم التي هجروا منها وتعويضهم.الفلسطينيين في أقرب و 

هةةةةةةةي تشةةةةةةةمل مختلةةةةةةةف أمةةةةةةةاكن تواجةةةةةةةد الالجئةةةةةةةين الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي غةةةةةةةزة والضةةةةةةةفة  .6
ولبنةةةةةةان وسةةةةةةوريا واألردن وغيرهةةةةةةا مةةةةةةن دول العةةةةةةالم،  48الغربيةةةةةةة والقةةةةةةدس ومنةةةةةةاطق 

وتهةةةةدف إلةةةةى اعتصةةةةام الالجئةةةةين سةةةةلميا فةةةةي أقةةةةرب نقطةةةةة مةةةةن بيةةةةوتهم التةةةةي هجةةةةروا 
 منها قسرا.

إنجةةةةاح المسةةةةيرة يقتضةةةةي دورا فةةةةاعال مةةةةن جميةةةةع القةةةةوى فةةةةي التحشةةةةيد وكافةةةةة أشةةةةكال  .7
الةةةةدعم، مةةةةع األخةةةةذ بعةةةةين االعتبةةةةار فةةةةي الوقةةةةت ذاتةةةةه أال يظهةةةةر الطةةةةابع الفصةةةةائلي 
فةةةةةي المسةةةةةيرة لتعميةةةةةق مةةةةةأزق االحةةةةةتالل وهةةةةةو يواجةةةةةه الشةةةةةعب مباشةةةةةرة وحرمانةةةةةه مةةةةةن 

"منظمةةةةات إرهابيةةةةة" تسةةةةويق دعايةةةةة دوليةةةةة أن هةةةةذه األنشةةةةطة تابعةةةةة لمةةةةا يةةةةزعم أنهةةةةا 
 لتبرير العنف ضدها.

هةةةةي مسةةةةيرة سةةةةلمية مةةةةن مبتةةةةدئها إلةةةةى منتهاهةةةةا بشةةةةكل كامةةةةل، ويجةةةةب أن تخلةةةةو مةةةةن  .8
 أي مظاهر للسالح، أو من إلقاء الحجارة أو إشعال اإلطارات.

تعتمةةةةةةةد المسةةةةةةةيرة أسةةةةةةةلوب االعتصةةةةةةةام المفتةةةةةةةوح والتقةةةةةةةدم المتةةةةةةةدرج، ونصةةةةةةةب الخيةةةةةةةام  .9
ك الفاصةةةةةل مةةةةةع أراضةةةةةينا وبيوتنةةةةةا وديارنةةةةةا وإقامةةةةةة حيةةةةةاة طبيعيةةةةةة بةةةةةالقرب مةةةةةن السةةةةةل

، واسةةةةةتجالب وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم الدوليةةةةةة 1948التةةةةةي تةةةةةم تهجيرنةةةةةا منهةةةةةا قسةةةةةرا عةةةةةام 
 إليصال رسالتها إلى كل العالم، وقد يتواصل االعتصام أسابيع أو شهورا.

نشةةةةر ثقافةةةةة الطةةةةابع السةةةةلمي للمسةةةةيرة، وأنهةةةةا شةةةةكل نضةةةةالي جديةةةةد مختلةةةةف عةةةةن  .10
ة، ولضةةةةةمان عةةةةةدم تحييةةةةةد المسةةةةةيرة عةةةةةن رسةةةةةالتها يفضةةةةةل المواجهةةةةةات وإلقةةةةةاء الحجةةةةةار 

أن تبةةةةةةةةدأ باعتصةةةةةةةةام قبةةةةةةةةل الشةةةةةةةةريط العةةةةةةةةازل بسةةةةةةةةبعمائة متةةةةةةةةر علةةةةةةةةى األقةةةةةةةةل؛ منعةةةةةةةةا 
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الشةةةةةةتباك الشةةةةةةبان مةةةةةةع قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل، ثةةةةةةم يكةةةةةةون التقةةةةةةدم تةةةةةةدريجيا علةةةةةةى مراحةةةةةةل 
 إلطالة أمد التحشيد الداخلي والخارجي.

ر مركزيةةةةةة تفرزهةةةةةا كةةةةةةل الهيئةةةةةات المشةةةةةرفة علةةةةةى إدارة المسةةةةةيرة هةةةةةةي إدارات غيةةةةة .11
سةةةةةاحة علةةةةةى أن تنسةةةةةق اإلدارات المختلفةةةةةة فةةةةةي السةةةةةاحات المختلفةةةةةة بالشةةةةةكل الةةةةةذي 

 تتوافق عليه ويحقق نجاح الفكرة.

ُيرفةةةةةةةةع خةةةةةةةةالل المسةةةةةةةةيرة واالعتصةةةةةةةةام علةةةةةةةةم فلسةةةةةةةةطين وحةةةةةةةةده دون أي شةةةةةةةةعارات  .12
( وشةةةةةةةعارات إنسةةةةةةةانية تشةةةةةةةرح عدالةةةةةةةة قضةةةةةةةية 194حزبيةةةةةةةة، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى قةةةةةةةرار )

 العربية واإلنجليزية والعبرية.الالجئين باللغات 

الالجئةةةةةةةةةون هةةةةةةةةةم مسةةةةةةةةةئولية األمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة؛ لةةةةةةةةةذلك تقةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةى المؤسسةةةةةةةةةات  .13
الحقوقيةةةةةة مهمةةةةةة مراسةةةةةلة األمةةةةةم المتحةةةةةدة والمؤسسةةةةةات الدوليةةةةةة التابعةةةةةة لهةةةةةا وطلةةةةةب 
اإلشةةةةةةةةراف مةةةةةةةةن قبلهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى هةةةةةةةةذه المسةةةةةةةةيرات وتوجيةةةةةةةةه رسةةةةةةةةائل تحفيزيةةةةةةةةة لدولةةةةةةةةة 

 االحتالل بعدم استهدافها.

ع مختلةةةةةةةةةةف النشةةةةةةةةةةطاء والمؤسسةةةةةةةةةةات الداعمةةةةةةةةةةة للحقةةةةةةةةةةوق يجةةةةةةةةةةب التواصةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةة .14
الفلسةةةةةطينية عبةةةةةر العةةةةةالم وخلةةةةةق حالةةةةةة مسةةةةةاندة عالميةةةةةة لفكةةةةةرة مسةةةةةيرة العةةةةةودة، كمةةةةةا 
يجةةةةةب حشةةةةةد كافةةةةةة الجهةةةةةود اإلعالميةةةةةة والحقوقيةةةةةة عبةةةةةر العةةةةةالم لتمثةةةةةل ظهةةةةةر إسةةةةةناد 

 حاميا لهذه المسيرة من احتماالت العنف اإلسرائيلي.

 .1لحالة التشتت واللجوءمسيرة العودة الكبرى إنهاء  .15

فمسةةةةةيرات العةةةةةودة الكبةةةةةرى وكسةةةةةر الحصةةةةةار مسةةةةةيرات سةةةةةلمية وقانونيةةةةةة، تبتعةةةةةد عةةةةةن أي  
أجنةةةةدات وأهةةةةةداف فصةةةةةائلية، فهةةةةي حةةةةةراك وطنةةةةةي شةةةةعبي وشةةةةةكل مةةةةةن أشةةةةكال المقاومةةةةةة الشةةةةةعبية 
السةةةةةةةلمية التةةةةةةةةي ال يلقةةةةةةةي بةةةةةةةةاال لالختالفةةةةةةةات األيديولوجيةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةية، وهةةةةةةةةي مسةةةةةةةيرة مسةةةةةةةةتمرة 

واقةةةةع جديةةةةد يةةةةدفع باتجةةةةاه تحقيةةةةق عملةةةةي لحةةةةق العةةةةودة المقةةةةدس وفقةةةةا لقةةةةرارات  تهةةةةدف إلةةةةى فةةةةرض
 (.194الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم )

                                                           
المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى، تم نشرها من قبل اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى، يوم  1

، كما maseera2018، على صفحة مسيرة العودة الكبرى على الفيسبوك: 2018مارس  06وافق: الثالثاء، الم
 وتم نشرها على الصفحة الشخصية للكاتب والناشط السياسي الفلسطيني أحمد أبو ارتيمة على الفيسبوك.
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وازدادت مطالةةةةةةب الجمةةةةةةاهير فةةةةةةي مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة إلةةةةةةى المطالبةةةةةةة بكسةةةةةةر الحصةةةةةةار المفةةةةةةروض 
ة علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة؛ حيةةةةةث شةةةةةكلت المسةةةةةيرة أداة قةةةةةوة بيةةةةةد الجمهةةةةةور الفلسةةةةةطيني فةةةةةي قطةةةةةاع غةةةةةز 

 للضغط على االحتالل اإلسرائيلي لكسر الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة.

وقةةةةةةةد حققةةةةةةةت مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةةار بعضةةةةةةةا مةةةةةةةن أهةةةةةةةدافها؛ حيةةةةةةةث سةةةةةةةاهمت فةةةةةةةي 
التخفيةةةةف مةةةةن حةةةةدة الحصةةةةار المفةةةةروض علةةةةى القطةةةةاع، إال إن هةةةةذا األمةةةةر لةةةةيس هةةةةو المطلةةةةب 

ثمةةةةةةةةا تصةةةةةةةةرح الجمةةةةةةةةاهير حي-مةةةةةةةةن وراء مسةةةةةةةةيرات العةةةةةةةةودة وكسةةةةةةةةر الحصةةةةةةةةار، فهةةةةةةةةي مسةةةةةةةةتمرة 
 إلى أن يتم تحقيق مطالبها وأهدافها بشكل كامل. -الفلسطينية

 المبحث األول

 التكييف القانوني النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي خالل مسيرات العودة وكسر الحصار

يةةةةةزال االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي متمسةةةةةكا بسياسةةةةةاته اإلجراميةةةةةة الممنهجةةةةةة المتعمةةةةةدة ضةةةةةد الشةةةةةعب ال
فخةةةةةةةالل مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةةار فةةةةةةةي قطةةةةةةةاع غةةةةةةةزة قةةةةةةةام بالعديةةةةةةةد مةةةةةةةن  الفلسةةةةةةةطيني،

الجةةةةةةةرائم واالنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة لقواعةةةةةةةد القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني والقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي لحقةةةةةةةوق 
اإلنسةةةةةةان، السةةةةةةيما اتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف اإلنسةةةةةةانية األربعةةةةةةة وبروتوكوالتهةةةةةةا الملحقةةةةةةة لهةةةةةةا، والنظةةةةةةام 

)نظةةةةةةام رومةةةةةةةا( وقةةةةةةانون الهةةةةةةةاي والمواثيةةةةةةق واالتفاقيةةةةةةةات  األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةةة
الدوليةةةةةة واألعةةةةةراف الدوليةةةةةة، مةةةةةن ميثةةةةةاق األمةةةةةم المتحةةةةةدة واإلعةةةةةالن العةةةةةالمي لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان، 
والعهةةةةةةةةةدين الةةةةةةةةةةدوليين، واتفاقيةةةةةةةةةةات مناهضةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةةة، واتفاقيةةةةةةةةةات حظةةةةةةةةةةر األسةةةةةةةةةةلحة 

ئ اإلنسةةةةةانية الدوليةةةةةة، وغيرهةةةةةا مةةةةةن المحرمةةةةةة دوليةةةةةا، واتفاقيةةةةةات حقةةةةةوق الطفةةةةةل والمةةةةةرأة، والمبةةةةةاد
المواثيةةةةةةةةةق واالتفاقيةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةي تمثةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةةةاني والقةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي لحقةةةةةةةةةوق 

 اإلنسان.

وفيمةةةةةا يلةةةةةي تفصةةةةةيال لالنتهاكةةةةةات الجسةةةةةيمة لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني والقةةةةةانون الةةةةةدولي 
ات العةةةةةةةةةودة وكسةةةةةةةةةر لحقةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةان التةةةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةةةا االحةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي خةةةةةةةةةالل مسةةةةةةةةةير 

 :1الحصار

 المطلب األول: القتل العمد واالستهداف المتعمد للمدنيين

                                                           
ة الفلسطينية ة الصحاإلحصائيات واألرقام التي سترد في هذا المبحث، موثقة في التقرير الخاص الصادر عن وزار  1

نوفمبر  23 – 2018مارس  30حول االعتداءات اإلسرائيلية بحق المشاركين في مسيرة العودة السلمية من 
 صفحة. 17، وقد ورد التقرير في 2019
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قامةةةةةةةت قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي باسةةةةةةةتعمال القةةةةةةةوة المفرطةةةةةةةة والمميتةةةةةةةة فةةةةةةةي تعاملهةةةةةةةا مةةةةةةةع 
المتظةةةةةةاهرين السةةةةةةلميين؛ حيةةةةةةث تسةةةةةةبب اسةةةةةةةتخدام قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي القةةةةةةوة المفرطةةةةةةةة 

( فلسةةةةةطينيا متظةةةةةاهرا وإصةةةةةةابة 316العةةةةةةودة وكسةةةةةر الحصةةةةةار بقتةةةةةةل )والمميتةةةةةة خةةةةةالل مسةةةةةيرات 
بالةةةةةةذخيرة الحيةةةةةةة والقنابةةةةةةل المتفجةةةةةةرة،  1( فةةةةةةي المستشةةةةةةفيات19464( متظةةةةةةاهرا مةةةةةةنهم )35703)

 دون أن تتعرض حياة جنود االحتالل اإلسرائيلي للخطر.

 ( مةةةةن إجمةةةةالي الشةةةةهداء، حيةةةةث بلةةةةغ%96.2وقةةةةد شةةةةكلت فئةةةةة الةةةةذكور مةةةةن الشةةةةهداء مةةةةا نسةةةةبته )
( شةةةةةةةةهيدا، أمةةةةةةةةا فئةةةةةةةةة الةةةةةةةةذكور مةةةةةةةةن الجرحةةةةةةةةى فقةةةةةةةةد شةةةةةةةةكلت مةةةةةةةةا نسةةةةةةةةبته 304عةةةةةةةةدد الشةةةةةةةةهداء )

( 18220( مةةةةةةن إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةى فةةةةةةي المستشةةةةةةفيات، حيةةةةةةث بلةةةةةةغ عةةةةةةدد الجرحةةةةةةى )93.6%)
( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي %3.8جريحةةةةةةةا، فةةةةةةةي حةةةةةةةين شةةةةةةةكلت فئةةةةةةةة اإلنةةةةةةةاث مةةةةةةةن الشةةةةةةةهداء مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته )

اث مةةةةن الجرحةةةةى فقةةةةد شةةةةةكلت ( شةةةةهيدة، أمةةةةةا فئةةةةة اإلنةةةة12الشةةةةهداء، حيةةةةث بلةةةةغ عةةةةدد الشةةةةهداء )
( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةى فةةةةةةةي المستشةةةةةةةفيات، حيةةةةةةةث بلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد الجرحةةةةةةةى %6.4مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته )

 ( إصابة.1244)

( مةةةةةةةن %19.6سةةةةةةةنة( مةةةةةةا نسةةةةةةبته ) 18وقةةةةةةد شةةةةةةكلت فئةةةةةةةة األطفةةةةةةال مةةةةةةن الشةةةةةةةهداء )أقةةةةةةل مةةةةةةن 
( شةةةةةةةهيدا، أمةةةةةةا فئةةةةةةةتهم مةةةةةةن الجرحةةةةةةةى فقةةةةةةةد 62إجمةةةةةةالي الشةةةةةةةهداء، حيةةةةةةث بلةةةةةةةغ عةةةةةةدد الشةةةةةةةهداء )

( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةى فةةةةةةةي المستشةةةةةةةفيات، حيةةةةةةةث بلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد %22.7) شةةةةةةةكلت مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته
سةةةةةةنة( مةةةةةةن الشةةةةةةهداء  39-18( جريحةةةةةةا، فةةةةةةي حةةةةةةين شةةةةةةكلت الفئةةةةةةة العمريةةةةةةة )4424الجرحةةةةةةى )

( شةةةةةهيدا، أمةةةةةا 237( مةةةةةن إجمةةةةةالي الشةةةةةهداء، حيةةةةةث بلةةةةةغ عةةةةةدد الشةةةةةهداء )%75.0مةةةةةا نسةةةةةبته )
المستشةةةةةفيات، ( مةةةةن إجمةةةةةالي الجرحةةةةى فةةةةةي %70.8فئةةةةتهم مةةةةةن الجرحةةةةى فقةةةةةد شةةةةكلت نسةةةةةبتهم )

سةةةةةةةنة( مةةةةةةةةن  59-40( جريحةةةةةةةا، وأمةةةةةةةا الفئةةةةةةةة العمريةةةةةةةة )13790حيةةةةةةةث بلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد الجرحةةةةةةةى )
( شةةةةةهيدا، 15( مةةةةةن إجمةةةةةالي الشةةةةةهداء، حيةةةةةث بلةةةةةغ عةةةةةدد الشةةةةةهداء )%4.7الشةةةةةهداء مةةةةةا نسةةةةةبته )

( مةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةي %5.8أمةةةةةةةةةا فئةةةةةةةةةتهم مةةةةةةةةةن الجرحةةةةةةةةةى فقةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةبتهم )
سةةةةنة فمةةةةا  60جريحةةةةا، وأمةةةةا الفئةةةةة العمريةةةةة )( 1134المستشةةةةفيات، حيةةةةث بلةةةةغ عةةةةدد الجرحةةةةى )

( 2( مةةةةن إجمةةةةالي الشةةةةهداء، حيةةةةث بلةةةةغ عةةةةدد الشةةةةهداء )%0.6فةةةةوق( مةةةةن الشةةةةهداء مةةةةا نسةةةةبته )

                                                           
( من إجمالي اإلصابات، بينما كانت نسبة الجرحى الذين %54.5لقد شكلت إصابات المستشفيات ما نسبته ) 1

(، حيث بلغ عدد الجرحى في %45.5انيا عبر النقاط الطبية الميدانية ومراكز الرعاية األولية )تم معالجتهم ميد
( جريحا، في حين بلغ عدد الحاالت التي تم معالجتها ميدانيا عبر النقاط الطبية الميدانية 19464المستشفيات )

( إصابة ميدانيا فيما تم 16239) ( إصابة، وقد تم معالجة29094المختلفة ومراكز الرعاية الصحية األولية )
 ( حالة للمستشفيات.12855تحويل )
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( مةةةةةةن إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةى فةةةةةةي %0.6شةةةةةةهيدا، أمةةةةةةا فئةةةةةةتهم مةةةةةةن الجرحةةةةةةى فقةةةةةةد شةةةةةةكلت نسةةةةةةبتهم )
 ( جريحا.116المستشفيات، حيث بلغ عدد الجرحى )

ر جةةةةةةةةيش االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي أفيغةةةةةةةةدور ليبرمةةةةةةةةان إن ، قةةةةةةةةال وزيةةةةةةةة2018يونيةةةةةةةةو  09بتةةةةةةةةاريخ 
جنةةةةةةوده احترفةةةةةةوا قتةةةةةةل المتظةةةةةةاهرين الفلسةةةةةةطينيين عنةةةةةةد الحةةةةةةدود الشةةةةةةرقية لقطةةةةةةاع غةةةةةةزة، وكتةةةةةةب 
ليبرمةةةةةان فةةةةةي تغريةةةةةدة لةةةةةه علةةةةةى تةةةةةويتر: "جنودنةةةةةا احترفةةةةةوا فةةةةةي القتةةةةةل علةةةةةى حةةةةةدود غةةةةةزة، وهةةةةةذا 

 االحتراف أثبت نفسه".

للقةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني؛ بةةةةل إنةةةةه يعةةةةد أشةةةةدها  يشةةةةكل القتةةةةل العمةةةةد أحةةةةد المخالفةةةةات الجسةةةةيمة
خطةةةةةةةةورة علةةةةةةةةى اإلطةةةةةةةةالق، لكونةةةةةةةةه يشةةةةةةةةكل اعتةةةةةةةةداء علةةةةةةةةى أحةةةةةةةةد الحقةةةةةةةةوق األساسةةةةةةةةية لإلنسةةةةةةةةان 
والمكفولةةةةةة فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن الوثةةةةةائق واالتفاقيةةةةةات الدوليةةةةةة والتشةةةةةريعات الوطنيةةةةةة بحمايةةةةةة خاصةةةةةة 

 وهو الحق في الحياة.

تفاقيةةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة، وخاصةةةةةة المةةةةةادتين حيةةةةث يعةةةةةد القتةةةةةل العمةةةةةد مةةةةةن المخالفةةةةةات الجسةةةةيمة ال
( مةةةةةةةن االتفاقيةةةةةةةة، والتةةةةةةةي تعتبةةةةةةةر مخالفتهةةةةةةةا مةةةةةةةن جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة 147، 146)
، وهةةةةةةةذا 1977( مةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةول اإلضةةةةةةةافي األول التفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةةف األربعةةةةةةةة لعةةةةةةةام 5/ 85)

كمةةةةةا يعتبةةةةةر ، 1998/ أ( مةةةةةن نظةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لعةةةةةام 2/ 8مةةةةةا أكدتةةةةةه المةةةةةادة )
/ أ( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي 1/ 7القتةةةةةةل العمةةةةةةد مةةةةةةن الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية بموجةةةةةةب المةةةةةةادة )

 للمحكمة الجنائية الدولية.

ومةةةةةةن جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب تعمةةةةةةد توجيةةةةةةه هجمةةةةةةات ضةةةةةةد السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين بصةةةةةةفتهم هةةةةةةذه أو أفةةةةةةراد 
شةةةةةن  . ومةةةةةن جةةةةةرائم الحةةةةةرب أيضةةةةةا تعمةةةةةد1مةةةةةدنيين ال يشةةةةةاركون مباشةةةةةرة فةةةةةي األعمةةةةةال الحربيةةةةةة

هجةةةةوم، مةةةةع العلةةةةم بةةةةأن هةةةةذا الهجةةةةوم سيسةةةةفر عةةةةن خسةةةةائر تبعيةةةةة فةةةةي األرواح أو عةةةةن إصةةةةابات 
 .2بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية

ـــاة  ـــا وتعمـــد إحـــداث معان ـــوة المفرطـــة واألســـلحة المحرمـــة دولي ـــاني: اســـتخدام الق ـــب الث المطل
 شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة

                                                           
، 1977/ أ( من البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف األربع لعام 3/ 85( والمادة )3، 2/ 51المادة ) 1

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/ ب/ 8والمادة )
الملحق باتفاقيات جنيف  1977( من البروتوكول اإلضافي األول لعام 3/ 35/ أ( والمادة )2/ 57المادة ) 2

 .1949األربعة لعام 
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االحةةةةةةةةةتالل بشةةةةةةةةةكل عشةةةةةةةةةوائي المةةةةةةةةةدنيين العةةةةةةةةةزل السةةةةةةةةةلميين، وأفرطةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتهدفت قةةةةةةةةةوات 
اسةةةةةةةتخدامها لألسةةةةةةةلحة التةةةةةةةي تلحةةةةةةةق معانةةةةةةةاة شةةةةةةةديدة بالمتظةةةةةةةاهرين الفلسةةةةةةةطينيين السةةةةةةةلميين، وال 
تتناسةةةةةةب هةةةةةةذه األسةةةةةةلحة مةةةةةةع الوسةةةةةةائل التةةةةةةي اسةةةةةةتخدمها المتظةةةةةةاهرون الفلسةةةةةةطينيون، والتةةةةةةي ال 

كحةةةةةةةةةةةرق إطةةةةةةةةةةارات السةةةةةةةةةةةيارات  تشةةةةةةةةةةكل خطةةةةةةةةةةةرا علةةةةةةةةةةى حيةةةةةةةةةةةاة جنةةةةةةةةةةود االحةةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي،
)الكاوشةةةةةوك(، التةةةةةي يواجههةةةةةا جنةةةةةود االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي باسةةةةةتخدام الرصةةةةةاص الحةةةةةي والقنابةةةةةل 

واألسةةةةةةةلحة عشةةةةةةةوائية األثةةةةةةةر التةةةةةةةي تلحةةةةةةةق  1المتفجةةةةةةةرة والرصةةةةةةةاص المعةةةةةةةدني المغلةةةةةةةف بالمطةةةةةةةاط
 ضررا باإلنسان والبيئة.

ا فةةةةي الجسةةةةد وتنفجةةةةر فةةةةي ولجةةةةأت قةةةةوات االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي إلةةةةى اسةةةةتخدام أعيةةةةرة تسةةةةبب هتكةةةة
أن قةةةةةوات  -النةةةةةاطق باسةةةةةم وزارة الصةةةةةحة الفلسةةةةةطينية-داخلةةةةةه، وقةةةةةد أكةةةةةد الطبيةةةةةب أشةةةةةرف القةةةةةدرة 

االحةةةةةةتالل اسةةةةةةتخدمت أنواعةةةةةةا جديةةةةةةدة مةةةةةةن الرصةةةةةةةاص الحةةةةةةي الةةةةةةذي يسةةةةةةبب تهتكةةةةةةا فةةةةةةي جسةةةةةةةد 
المصةةةةةاب وجةةةةةروح عميقةةةةةة، وأشةةةةةار إلةةةةةى أنةةةةةه أخطةةةةةر مةةةةةا يسةةةةةتخدمه الجةةةةةيش كونةةةةةه يحةةةةةدث فةةةةةي 

ات تةةةةؤدي إلةةةةةى المةةةةةوت فةةةةي كثيةةةةةر مةةةةةن األحيةةةةان؛ ألن هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن أجسةةةةاد المصةةةةةابين إصةةةةةاب
الرصةةةةةةةةاص يختةةةةةةةةرق جسةةةةةةةةد المصةةةةةةةةاب وينفجةةةةةةةةر فةةةةةةةةي داخةةةةةةةةل الجسةةةةةةةةد وتصةةةةةةةةيب شةةةةةةةةظاياه عةةةةةةةةدة 

 أعضاء، حيث ينتشر بباقي الجسد مستهدفا كافة األعضاء.

واسةةةةةتخدمت قةةةةةوات االحةةةةةتالل الغةةةةةاز بشةةةةةكل مفةةةةةرط، فلةةةةةم يعةةةةةد الغةةةةةاز المسةةةةةيل للةةةةةدموع؛ بةةةةةل تةةةةةم 
ة أخةةةةةرى تسةةةةةبب االختنةةةةةاق، وقةةةةةد أكةةةةد النةةةةةاطق باسةةةةةم وزارة الصةةةةةحة بأنةةةةةه ال يمكةةةةةن اسةةةةتبداله بمةةةةةاد

تحديةةةةةد نوعيةةةةةة الغةةةةةاز المسةةةةةتخدم إال إنةةةةةه يةةةةةؤدي إلةةةةةى نوبةةةةةات تشةةةةةنج عنيفةةةةةة وإجهةةةةةاد عةةةةةام وقةةةةةيء 
وسةةةةعال شةةةةديد وسةةةةرعة فةةةةي دقةةةةات القلةةةةب، وأكةةةةد أن نوعيةةةةة الغةةةةاز المسةةةةتخدمة خطيةةةةر ومجهةةةةول 

 عيد على صحة المصاب.اآلثار واألعراض الصحية على المستوى الب

كمةةةةةا اسةةةةةتخدم جنةةةةةود االحةةةةةتالل الرصةةةةةاص المعةةةةةدني المغلةةةةةف بالمطةةةةةاط، فهةةةةةي تختةةةةةرق وتةةةةةؤدي 
إلةةةةةى تهشةةةةةم وكسةةةةةور فةةةةةي جسةةةةةم المصةةةةةاب، ويكةةةةةون هةةةةةذ الرصةةةةةاص قاتةةةةةل إذا أطلةةةةةق مةةةةةن مسةةةةةافة 

                                                           
يعتبر الرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي يستخدمه االحتالل اإلسرائيلي في قمع المظاهرات الفلسطينية  1

موجب اللوائح واألنظمة ( المسموح به ب40سالحا قاتال، خصوصا عندما يطلق من مدى أقرب من المدى البالغ )
المعمول بها لدى االحتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وهذه المقذوفات ليست مطاطا أو مادة بالستيكية 
بسيطة؛ إذ إنها تتكون من أساس معدني مطلي في حالة المقذوفات الكروية وبطبقة قليلة من المطاط، وفي حالة 

مطاطية أسمك بقليل، وبحسب معطيات مستشفى المقاصد اإلسالمية المقذوفات األسطوانية تتألف من طبقة 
 بالقدس؛ فإن نصف اإلصابات القاتلة سببها رصاص معدني مغلف بمطاط.

تقرير منظمة العفو الدولية، "إسرائيل واألراضي المحتلة، االستخدام المفرط للقوة المميتة"، أكتوبر تشرين أول 
 (.MDE 15/41/00، رقم الوثيقة )2000



 

173 
 

( متةةةةةرا علةةةةةى األجةةةةةزاء العلويةةةةةة للجسةةةةةم؛ فهةةةةةو رصةةةةةاص ذو بةةةةةؤرة فوالذيةةةةةة محاطةةةةةة 40تقةةةةةل عةةةةةن )
اطق باسةةةةةةةم وزارة الصةةةةةةةحة أن معظةةةةةةةم الشةةةةةةةهداء فةةةةةةةي مسةةةةةةةيرة العةةةةةةةودة بالمطةةةةةةةاط، وقةةةةةةةد أكةةةةةةةد النةةةةةةة

 الكبرى على أثر ذلك الرصاص الذي يسبب تفتتا وتهتكا في األجساد.

واسةةةةةتهدف جنةةةةةود االحةةةةةتالل أمةةةةةاكن قاتلةةةةةة مةةةةةن أجسةةةةةام المتظةةةةةاهرين الفلسةةةةةطينيين، تركةةةةةزت علةةةةةى 
لشةةةةةةةةهداء المنطقةةةةةةةة العلويةةةةةةةة مةةةةةةةن الجسةةةةةةةم، كةةةةةةةالرأس والصةةةةةةةدر، ممةةةةةةةا أوقةةةةةةةع عةةةةةةةددا كبيةةةةةةةرا مةةةةةةةن ا

والجرحةةةةةى فةةةةةي صةةةةةفوف المتظةةةةةاهرين المةةةةةدنيين السةةةةةلميين، وأيضةةةةةا تعمةةةةةد إصةةةةةابتهم فةةةةةي منةةةةةاطق 
محةةةةةةةددة مةةةةةةةن أجسةةةةةةةادهم وأطةةةةةةةرافهم إلحةةةةةةةداث العاهةةةةةةةات واإلعاقةةةةةةةات فةةةةةةةي أطةةةةةةةرافهم، حيةةةةةةةث أدى 

( مصةةةةةةةابا فةةةةةةةي 468االسةةةةةةةتخدام المفةةةةةةةرط والمتعمةةةةةةةد مةةةةةةةن قبةةةةةةةل قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل إلةةةةةةةى إصةةةةةةةابة )
ن إجمةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةى فةةةةةةةي المستشةةةةةةةفيات، وإصةةةةةةةابة ( مةةةةةةة%2.4أنحةةةةةةةاء الجسةةةةةةةم أي مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته )

( مةةةةةةن إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةى فةةةةةةي %10.1( مصةةةةةةابا فةةةةةةي الةةةةةةرأس والرقبةةةةةةة أي مةةةةةةا نسةةةةةةبته )1969)
( %14.5( مصةةةةةةةابا فةةةةةةةي األطةةةةةةةراف العلويةةةةةةةة أي مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته )2832المستشةةةةةةةفيات، وإصةةةةةةةابة )

( مصةةةةةةابا فةةةةةةي األطةةةةةةراف السةةةةةةفلية 9389مةةةةةةن إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةى فةةةةةةي المستشةةةةةةفيات، وإصةةةةةةابة )
( مصةةةةةابا 949( مةةةةةن إجمةةةةةالي الجرحةةةةةى فةةةةةي المستشةةةةةفيات، وإصةةةةةابة )%48.2نسةةةةةبته )أي مةةةةةا 

( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةى فةةةةةةةةي المستشةةةةةةةةفيات، %4.9فةةةةةةةي الصةةةةةةةةدر والظهةةةةةةةةر أي مةةةةةةةةا نسةةةةةةةةبته )
( مةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةالي %4.1( مصةةةةةةةةةابا فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةبطن والحةةةةةةةةةوض أي مةةةةةةةةةا نسةةةةةةةةةبته )800وإصةةةةةةةةةابة )

اق غةةةةةةةاز استنشةةةةةةة–( مصةةةةةةةابا إصةةةةةةةابات أخةةةةةةةرى 3057الجرحةةةةةةةى فةةةةةةةي المستشةةةةةةةفيات، وإصةةةةةةةابة )
 ( من إجمالي الجرحى في المستشفيات.%15.7أي ما نسبته ) -وغير مصنف

( جريحةةةةةةةا، ويمثلةةةةةةةون 7927وشةةةةةةةكلت اإلصةةةةةةةابات الناتجةةةةةةةة عةةةةةةةن اسةةةةةةةتخدام الرصةةةةةةةاص الحةةةةةةةي )
( مةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةي المستشةةةةةةةةةفيات، أمةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةدد المصةةةةةةةةةابين بالرصةةةةةةةةةاص 45.7%)

( مةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةالي %7.7)( جريحةةةةةةةةا، ويمثلةةةةةةةةون 1498المعةةةةةةةةدني المغلةةةةةةةةف بالمطةةةةةةةةاط فقةةةةةةةةد بلةةةةةةةةغ )
( 2525الجرحةةةةةةةةى فةةةةةةةةي المستشةةةةةةةةفيات، وقةةةةةةةةد بلةةةةةةةةغ عةةةةةةةةدد اإلصةةةةةةةةابات مةةةةةةةةن استنشةةةةةةةةاق الغةةةةةةةةاز )

( مةةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةي المستشةةةةةةةةةةفيات، وبلةةةةةةةةةةغ عةةةةةةةةةةدد %13.0إصةةةةةةةةةةابة، ويمثلةةةةةةةةةةون )
( مةةةةةةن إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةى فةةةةةةي %10.7( إصةةةةةةابة، ويمثلةةةةةةون )2073اإلصةةةةةةابات مةةةةةةن الشةةةةةةظايا )

( جريحةةةةةا، ويمثلةةةةةون 1888نبلةةةةةة غةةةةةاز فقةةةةةد بلةةةةةغ )المستشةةةةةفيات، أمةةةةةا عةةةةةدد المصةةةةةابين بانفجةةةةةار ق
( مةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةى فةةةةةةةةي المستشةةةةةةةةفيات، وعةةةةةةةةدد المصةةةةةةةةابين بضةةةةةةةةربات وكسةةةةةةةةور 9.7%)

( مةةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةي %9.2( جريحةةةةةةةةةةا، ويمثلةةةةةةةةةةون )1787وكةةةةةةةةةةدمات فقةةةةةةةةةةد بلةةةةةةةةةةغ )
( %1.7( إصةةةةةةابة، ويمثلةةةةةةون )322المستشةةةةةةفيات، وقةةةةةةد بلةةةةةةغ عةةةةةةدد اإلصةةةةةةابات مةةةةةةن انفجةةةةةةارات )

سةةةةةةةقوط –حةةةةةةةى فةةةةةةةي المستشةةةةةةةفيات، فةةةةةةةي حةةةةةةةين بلغةةةةةةةت اإلصةةةةةةةابات األخةةةةةةةرى مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي الجر 
 ( من إجمالي الجرحى في المستشفيات.%7.4( إصابة، ويمثلون )1444) -وحرق 
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وقةةةةةد وصةةةةةلت بعةةةةةض اإلصةةةةةابات إلةةةةةى حةةةةةد إحةةةةةداث عاهةةةةةة مسةةةةةتديمة أو إعاقةةةةةة دائمةةةةةة فةةةةةي جسةةةةةد 
( حالةةةةةةةةة شةةةةةةةلل، وقةةةةةةةةد 26( حالةةةةةةةةة بتةةةةةةةر و)158المصةةةةةةةاب، حيةةةةةةةةث بلغةةةةةةةت مجمةةةةةةةةوع اإلعاقةةةةةةةات )

توزعةةةةت اإلعاقةةةةات إلةةةةى بتةةةةر أطةةةةراف سةةةةفلية أو علويةةةةة أو بتةةةةر فةةةةي أصةةةةابع اليةةةةد أو شةةةةلل، فقةةةةد 
( حالةةةةةة بتةةةةةر، أمةةةةةا بتةةةةةر األطةةةةةراف العلويةةةةةة فقةةةةةد بلغةةةةةت 124بلةةةةةغ عةةةةةدد بتةةةةةر األطةةةةةراف السةةةةةفلية )

( حالةةةةةة بتةةةةةر، أمةةةةةا حةةةةةاالت 30( حالةةةةةة بتةةةةةر، فةةةةةي حةةةةةين بلةةةةةغ عةةةةةدد البتةةةةةر فةةةةةي أصةةةةةابع اليةةةةةد )4)
 نصفي سفلي. ( منها شلل%42.3الشلل فتمثل )

( حالةةةةة بتةةةةر، فةةةةي حةةةةين 29سةةةةنة( ) 18وقةةةةد بلغةةةةت حةةةةاالت البتةةةةر مةةةةن فئةةةةة األطفةةةةال )أقةةةةل مةةةةن 
 55( حالةةةةة بتةةةةر، وأمةةةةا الفئةةةةة العمريةةةةة )أكثةةةةر مةةةةن 125سةةةةنة( ) 55-18بلغةةةةت الفئةةةةة العمريةةةةة )

 ( حاالت بتر.4سنة( فقد بلغت )

قيةةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة إن تعمةةةةةد إحةةةةةداث المعانةةةةةاة الشةةةةةديدة يعتبةةةةةر مةةةةةن المخالفةةةةةات الجسةةةةةيمة التفا
( التةةةةةةةةةةي اعتبةةةةةةةةةةرت تعمةةةةةةةةةةد إحةةةةةةةةةةداث معانةةةةةةةةةةاة شةةةةةةةةةةديدة أو 147، خاصةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةادة )1949لعةةةةةةةةةةام 

اإلضةةةةةرار الخطيةةةةةر بالسةةةةةالمة البدنيةةةةةة أو الصةةةةةحية مةةةةةن المخالفةةةةةات الجسةةةةةيمة لالتفاقيةةةةةة؛ وتعتبةةةةةر 
( مةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةول اإلضةةةةةةةافي 5/ 85المخالفةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة التفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةةف، وفقةةةةةةةا للمةةةةةةةادة )

( مةةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةةام 3/ أ/ 8مةةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةةةرب. كمةةةةةةةةةةا اعتبةةةةةةةةةةرت المةةةةةةةةةةادة ) 1977األول لعةةةةةةةةةةام 
األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة "تعمةةةةةةةد إحةةةةةةةداث معانةةةةةةةاة شةةةةةةةديدة أو إلحةةةةةةةاق أذى خطيةةةةةةةر 

 بالجسم أو الصحة" من جرائم الحرب.

ويعتبةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةتخدام األسةةةةةةةةةلحة والقنابةةةةةةةةةل والمعةةةةةةةةةدات والمةةةةةةةةةواد ووسةةةةةةةةةائل القتةةةةةةةةةال، التةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةبب 
 .1التي ال مبرر لها أو تكون عشوائية بطبيعتها، من جرائم الحرباإلصابات واآلالم 

/ ك( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة؛ فةةةةةإن األفعةةةةةال 1/ 7وبموجةةةةةب المةةةةةادة )
الالإنسةةةةةانية التةةةةةةي تتسةةةةةبب فةةةةةةي معانةةةةةاة شةةةةةةديدة أو فةةةةةي أذى خطيةةةةةةر يلحةةةةةق بالجسةةةةةةم أو الصةةةةةةحة 

ية متةةةةةى ارتكبةةةةةت فةةةةةي إطةةةةةار واسةةةةةع أو منهجةةةةةي العقليةةةةةة أو البدنيةةةةةة، تشةةةةةكل جةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةان
 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

 المطلب الثالث: استهداف المسعفين والصحفيين

لقةةةةةةةد تعمةةةةةةةدت قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي إطةةةةةةةالق الرصةةةةةةةاص الحةةةةةةةي والرصةةةةةةةاص المعةةةةةةةدني 
المغلةةةةةةةةةةف بالمطةةةةةةةةةةاط وقنابةةةةةةةةةةل الغةةةةةةةةةةاز بشةةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةةر تجةةةةةةةةةةاه الطةةةةةةةةةةواقم الطبيةةةةةةةةةةة والمسةةةةةةةةةةعفين 

                                                           
، 1907( من اتفاقية الهاي لعام 28( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )20/ ب/ 8المادة ) 1

 .1977( من البروتوكول اإلضافي األول لعام 2/ 35والمادة )
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يين، كمةةةةةا قامةةةةةت باسةةةةةتهداف سةةةةةيارات اإلسةةةةةعاف الفلسةةةةةطينية، رغةةةةةم كونهةةةةةا تحمةةةةةل شةةةةةارة والصةةةةةحف
، مةةةةةا 1( شةةةةةهيدا4الصةةةةةليب األحمةةةةةر الدوليةةةةةة، حيةةةةةث شةةةةةكلت االعتةةةةةداءات علةةةةةى الطةةةةةواقم الطبيةةةةةة )

(، وبلةةةةةةةغ إجمةةةةةةالي الجرحةةةةةةةى مةةةةةةةن %25( إنةةةةةةاث بنسةةةةةةةبة )1( و)%75( ذكةةةةةةةور بنسةةةةةةةبة )3بةةةةةةين )
ا بةةةةةةين إصةةةةةةابات مباشةةةةةةرة بالرصةةةةةةاص الحةةةةةةي، ( جريحةةةةةةا، مةةةةةة776المسةةةةةةعفين والطةةةةةةواقم الطبيةةةةةةة )

إصةةةةةةابات قنابةةةةةةل غةةةةةةاز وإصةةةةةةابات شةةةةةةظايا وجةةةةةةروح قطعيةةةةةةة وغيرهةةةةةةا، حيةةةةةةث شةةةةةةكلت اإلصةةةةةةابات 
( إصةةةةةةةةابة، 557( إصةةةةةةةةابة، واإلصةةةةةةةةابات بقنابةةةةةةةةل الغةةةةةةةةاز )108المباشةةةةةةةةرة بالرصةةةةةةةةاص الحةةةةةةةةي )

( إصةةةةةةةابة، حيةةةةةةةث كانةةةةةةةت أعلةةةةةةةى نسةةةةةةةبة 111وإصةةةةةةةابات أخةةةةةةةرى مةةةةةةةن شةةةةةةةظايا وجةةةةةةةروح قطعيةةةةةةةة )
(، ومةةةةةةن %13.9(، ويليهةةةةةةا الرصةةةةةةاص الحةةةةةةي بنسةةةةةةة )%71.8از بنسةةةةةةبة )إصةةةةةةابة بقنابةةةةةةل الغةةةةةة

 (.%14.3ثم الشظايا وأخرى بنسبة )

وقةةةةد أدت هةةةةذه االعتةةةةداءات إلةةةةى انتهاكةةةةات ضةةةةد سةةةةيارات اإلسةةةةعاف، حيةةةةث بلةةةةغ التلةةةةف الجزئةةةةي 
( سةةةةةةيارة 3( سةةةةةةيارة إسةةةةةةعاف وبلةةةةةةغ التلةةةةةةف الكلةةةةةةي عةةةةةةدد )133ضةةةةةةد سةةةةةةيارات اإلسةةةةةةعاف عةةةةةةدد )

 إسعاف.

االحةةةةةةةتالل النةةةةةةةار علةةةةةةةةى المسةةةةةةةعفة رزان أشةةةةةةةرف النجةةةةةةةةار، متطوعةةةةةةةة فةةةةةةةةي وقةةةةةةةد أطلقةةةةةةةت قةةةةةةةةوات 
، حيةةةةةث كانةةةةةت تعمةةةةةل فةةةةةي سةةةةةاحات العمةةةةةل 2018يونيةةةةةو  01اإلغاثةةةةةة الطبيةةةةةة، وذلةةةةةك بتةةةةةاريخ 

اإلنسةةةةةاني فةةةةةي إسةةةةةعاف وإغاثةةةةةة جرحةةةةةى مسةةةةةيرات العةةةةةودة مةةةةةن اليةةةةةوم األول، وقةةةةةد تةةةةةم قتلهةةةةةا رغةةةةةم 
ى أنهةةةةا كانةةةةت تعمةةةةل فةةةةي جانةةةةب ارتةةةةدائها معطفهةةةةا األبةةةةيض وبطاقتهةةةةا الطبيةةةةة، والةةةةذي يةةةةدل علةةةة

 إسعاف المرضى، إال إن االحتالل اإلسرائيلي غض الطرف عن ذلك حينما قتلها.

وأكةةةةد مةةةةدير العالقةةةةات العامةةةةة فةةةةي مستشةةةةفى ناصةةةةر الطبةةةةي فةةةةي خةةةةان يةةةةونس، أن الشةةةةهيد ياسةةةةر 
مرتجةةةةةى وصةةةةةل المستشةةةةةفى بعةةةةةد تعرضةةةةةه للرصةةةةةاص فةةةةةي منطقةةةةةة الةةةةةبطن، وكانةةةةةت حالتةةةةةه أثنةةةةةاء 

طيةةةةةرة جةةةةدا، فإصةةةةةابته سةةةةببت اختراقةةةةةا فةةةةي الطحةةةةةال، والقولةةةةون، والحالةةةةةب، وصةةةةوله للمستشةةةةفى خ
والكبةةةةد، فيمةةةةا انتشةةةةرت شةةةةظايا الرصةةةةاص فةةةةي جسةةةةده، وأضةةةةاف أن األطبةةةةاء أجةةةةروا لةةةةه عمليةةةةات 
فوريةةةةةةة، لكةةةةةةن األضةةةةةةرار التةةةةةةي تسةةةةةةبب بهةةةةةةا العيةةةةةةار النةةةةةةاري كبيةةةةةةرة، مةةةةةةا تسةةةةةةبب باستشةةةةةةهاده بعةةةةةةد 

                                                           
 ( شهداء، وهم:4بلغ إجمالي الشهداء من العاملين بالطاقم الصحي ) 1

 ا، الدفاع المدني.عام 35الشهيد موسى جبر أبو حسنين،  .1
 عاما، متطوع اإلغاثة الطبية. 21الشهيدة رزان أشرف النجار،  .2
 عاما، مؤسسة نبض الحياة. 23الشهيد عبد هللا صبري القططي،  .3
 عاما، الهالل األحمر الفلسطيني. 36الشهيد محمد صبحي سالمة الجديلي،  .4
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سةةةةةتخدمها جةةةةةيش االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي سةةةةةاعات مةةةةةن إصةةةةةابته، وأشةةةةةار إلةةةةةى أن األسةةةةةلحة التةةةةةي ي
 ضد المدنيين محرمة دوليا، خصوصا الرصاص المتفجر داخل الجسد.

وقةةةةةد تعمةةةةةد االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي اسةةةةةتهداف الصةةةةةحفيين أيضةةةةةا، فقةةةةةد قامةةةةةت قناصةةةةةة االحةةةةةتالل 
، بإصةةةةةابة الصةةةةةحفي ياسةةةةةر عبةةةةةد الةةةةةرحمن مرتجةةةةةى بعيةةةةةار 2018إبريةةةةةل  06اإلسةةةةةرائيلي بتةةةةةاريخ 
األمةةةةةر الةةةةةذي أدى إلةةةةةى استشةةةةةهاده بعةةةةةد سةةةةةاعات قليلةةةةةة مةةةةةن إصةةةةةابته، رغةةةةةم نةةةةةاري فةةةةةي الةةةةةبطن، 

ارتدائةةةةةه سةةةةةترة واقيةةةةةة تحمةةةةةل إشةةةةةارة الصةةةةةحافة المتعةةةةةارف عليهةةةةةا دوليةةةةةا، ومةةةةةا يةةةةةدلل علةةةةةى تعمةةةةةد 
اسةةةةتهدافه، هةةةةو مةةةةا نشةةةةرته "صةةةةحيفة هةةةةآرتس" العبريةةةةة فةةةةي اليةةةةوم التةةةةالي الستشةةةةهاده، حيةةةةث جةةةةاء 

الموجةةةةةةود علةةةةةةى الحةةةةةةدود  -االحةةةةةةتالل-ش فيهةةةةةةا: "إن اسةةةةةةتهداف مرتجةةةةةةى جةةةةةةرى رغةةةةةةم علةةةةةةم الجةةةةةةي
مةةةةةع غةةةةةزة، بأنةةةةةه صةةةةةحافي ويحمةةةةةل شةةةةةارة الصةةةةةحافة، وجةةةةةرى اسةةةةةتهدافه فةةةةةي مسةةةةةافة تزيةةةةةد علةةةةةى 

متةةةةرا عةةةةن السةةةةياج إلةةةةى الشةةةةرق مةةةةن غةةةةزة، عنةةةةدما كةةةةان يتةةةةابع المسةةةةيرات فةةةةي خةةةةان يةةةةونس،  300
للجمعةةةةة الثانيةةةةة علةةةةى التةةةةوالي"، ومةةةةا يةةةةدلل أيضةةةةا علةةةةى تعمةةةةد اسةةةةتهدافه، تصةةةةريح وزيةةةةر جةةةةيش 

الحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي أفيغةةةةةةةدور ليبرمةةةةةةةان بعةةةةةةةد االسةةةةةةةتهداف: "إن أي شةةةةةةةخص يطيةةةةةةةر طةةةةةةةائرات ا
 فوق جنود الجيش اإلسرائيلي يعرض نفسه للخطر". 1بدون طيار

كمةةةةا وتةةةةم إصةةةةابة الصةةةةحفي أحمةةةةد أبةةةةو حسةةةةين بجةةةةراح خطيةةةةرة برصةةةةاص االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي، 
، غيةةةةةر 2018مةةةةارس  31اريخ أثنةةةةاء قيامةةةةه بمهامةةةةه بتغطيةةةةة أحةةةةداث مسةةةةيرة العةةةةودة الكبةةةةرى بتةةةة

 25أن إصةةةةةةابته كانةةةةةةت خطيةةةةةةرة بعيةةةةةةار نةةةةةةاري فةةةةةةي الةةةةةةبطن، ممةةةةةةا أدت إلةةةةةةى استشةةةةةةهاده بتةةةةةةاريخ 
 .2018إبريل 

( مةةةةةن اتفاقيةةةةةة 20وتعةةةةةد هةةةةةذه األفعةةةةةال مخالفةةةةةة للقةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني، فقةةةةةد نصةةةةةت المةةةةةادة )
بصةةةةةةةورة  جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةةة علةةةةةةةى أنةةةةةةةه: "يتمتةةةةةةةع بةةةةةةةاالحترام والحمايةةةةةةةة األشةةةةةةةخاص الةةةةةةةذين يعملةةةةةةةون 

منتظمةةةةةةةةةة، وحصةةةةةةةةةرا فةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةغيل المستشةةةةةةةةةفيات المدنيةةةةةةةةةة وإدارتهةةةةةةةةةا، بمةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةيهم الموظفةةةةةةةةةون 
المنخرطةةةةةون فةةةةةي البحةةةةةث عةةةةةن المةةةةةدنيين الجرحةةةةةى والمرضةةةةةى وعةةةةةن حةةةةةاالت العجةةةةةز والةةةةةوالدة أو 

( مةةةةةةةن بروتوكةةةةةةةول 1/ 12فةةةةةةةي إخالئهةةةةةةةم ونقلهةةةةةةةم والعنايةةةةةةةة بهةةةةةةةم"، كةةةةةةةذلك فقةةةةةةةد نصةةةةةةةت المةةةةةةةادة )
وقةةةةت عةةةةدم انتهةةةةاك الوحةةةةدات الطبيةةةةة وحمايتهةةةةا وأال جنيةةةةف األول، علةةةةى أنةةةةه: "يجةةةةب فةةةةي كةةةةل 

( مةةةةةةن نفةةةةةةس البروتوكةةةةةةول، علةةةةةةى أنةةةةةةةه: 21تكةةةةةةون هةةةةةةدفا ألي هجةةةةةةوم"، كةةةةةةذلك نصةةةةةةت المةةةةةةةادة )
"يجةةةةةب أن تتمتةةةةةع المركبةةةةةات الطبيةةةةةة بةةةةةاالحترام والحمايةةةةةة التةةةةةي تقررهةةةةةا االتفاقيةةةةةات وهةةةةةذا اللحةةةةةق 

 "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة".

                                                           
 في إشارة إلى طائرات الصحافة التي يستخدمها الصحفيون من أجل التصوير. 1
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( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة "تعمةةةةةةد 24/ ب/ 8كمةةةةةةا اعتبةةةةةةرت المةةةةةةادة )
توجيةةةةةةةه هجمةةةةةةةات ضةةةةةةةد المبةةةةةةةاني، والمةةةةةةةواد والوحةةةةةةةدات الطبيةةةةةةةة، ووسةةةةةةةائل النقةةةةةةةل، واألفةةةةةةةراد مةةةةةةةن 

 مستعملي الشارات المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي"، من قبيل جرائم الحرب.

، 1/ 79فيين، حيةةةةةث نةةةةةص فةةةةةي المةةةةةادة )كمةةةةةا ومةةةةةنح بروتوكةةةةةول جنيةةةةةف األول الحمايةةةةةة للصةةةةةح
. يعةةةةةةةد الصةةةةةةحفيون الةةةةةةذين يباشةةةةةةةرون مهمةةةةةةات مهنيةةةةةةة خطةةةةةةةرة فةةةةةةي منةةةةةةةاطق 1(، علةةةةةةى أنةةةةةةه: "2

. 2(. 50المنازعةةةةةات المسةةةةةلحة أشخاصةةةةةا مةةةةةدنيين ضةةةةةمن منطةةةةةوق الفقةةةةةرة األولةةةةةى مةةةةةن المةةةةةادة )
يجةةةةةب حمةةةةةايتهم بهةةةةةذه الصةةةةةفة بمقتضةةةةةى أحكةةةةةام االتفاقيةةةةةات وهةةةةةذا اللحةةةةةق "البروتوكةةةةةول" شةةةةةريطة 

 يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين ...". أال

ــــة مــــن األطفــــال والنســــاء  ــــات الخاصــــة المشــــمولة بالحماي ــــب الرابــــع: اســــتهداف الفئ المطل
 وكبار السن

لقةةةةةد قامةةةةةت قةةةةةوات االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي بتعمةةةةةد اسةةةةةتهداف المةةةةةدنيين، المشةةةةةمولين بالحمايةةةةةة فةةةةةي 
واألطفةةةةةةةةةال وكبةةةةةةةةةار السةةةةةةةةةن وذوي االحتياجةةةةةةةةةات المواثيةةةةةةةةةق واالتفاقيةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة، مةةةةةةةةةن النسةةةةةةةةةاء 

( طفةةةةةال وبنسةةةةةبة 62سةةةةةنة( ) 18الخاصةةةةةة، حيةةةةةث بلةةةةةغ عةةةةةدد الشةةةةةهداء مةةةةةن األطفةةةةةال )أقةةةةةل مةةةةةن 
( شةةةةةةةهيدة أي مةةةةةةةا 12( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي الشةةةةةةةهداء، وبلةةةةةةةغ عةةةةةةةدد الشةةةةةةةهداء مةةةةةةةن النسةةةةةةةاء )19.6%)

سةةةةةنة فمةةةةةا  60( مةةةةةن إجمةةةةةالي الشةةةةةهداء، وبلةةةةةغ عةةةةةدد الشةةةةةهداء مةةةةةن كبةةةةةار السةةةةةن )%3.8نسةةةةةبته )
( مةةةةةن إجمةةةةةالي الشةةةةةهداء، أمةةةةةا الجرحةةةةةى، فقةةةةةد شةةةةةكلت %0.6( شةةةةةهيدا أي مةةةةةا نسةةةةةبته )2( )فةةةةةوق 

( مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي اإلصةةةةةةةابات، حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت عةةةةةةةدد النسةةةةةةةاء %7.4إصةةةةةةةابة النسةةةةةةةاء مةةةةةةةا نسةةةةةةةبته )
( مصةةةةةابا أي مةةةةةا 6534( سةةةةةيدة، فيمةةةةةا بلةةةةةغ عةةةةةدد األطفةةةةةال المصةةةةةابين )2642الالتةةةةةي أصةةةةةبن )

 60د اإلصةةةةابة فةةةةي فئةةةةة كبةةةةار السةةةةن )( مةةةةن إجمةةةةالي الجرحةةةةى، وقةةةةد بلةةةةغ عةةةةد%18.3نسةةةةبته )
( مةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةالي الجرحةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةي %0.6( إصةةةةةةةةةابة أي مةةةةةةةةةا نسةةةةةةةةةبته )116سةةةةةةةةةنة فمةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةوق( )

 المستشفيات.

وقامةةةةت قةةةةوات االحةةةةتالل بتعمةةةةد اسةةةةتهداف وقتةةةةل القعيةةةةد فةةةةادي حسةةةةن أبةةةةو سةةةةلمي )الشةةةةهير بةةةةأبو 
 من ذوي االحتياجات الخاصة خالل أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار. 1صالح(

د منحةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن االتفاقيةةةةةةات والمواثيةةةةةةق الدوليةةةةةةة الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة الخاصةةةةةةة باألطفةةةةةةال لقةةةةةة
والنسةةةةةاء وكبةةةةةار السةةةةةن، فقةةةةةد جةةةةةاء فةةةةةي إعةةةةةالن األمةةةةةم المتحةةةةةدة بشةةةةةأن حمايةةةةةة النسةةةةةاء واألطفةةةةةال 

                                                           
، ُيذكر أن الشاب فادي أبو صالح تعرض لقصف 2018مايو  14استشهد الشاب القعيد فادي أبو صالح بتاريخ  1

ه طرفي ، أي قبل عشر سنوات من استشهاده، حيث فقد2008مايو  14من قبل طائرات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 
 السفليين بالكامل.
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التأكيةةةةةد علةةةةةى ضةةةةةرورة تةةةةةوفير حمايةةةةةة  1974فةةةةةي حةةةةةاالت الطةةةةةوارئ والمنازعةةةةةات المسةةةةةلحة عةةةةةام 
ن السةةةةةةةكان المةةةةةةةدنيين، وقةةةةةةةد حظةةةةةةةرت الفقةةةةةةةرة األولةةةةةةةى منةةةةةةةه خةةةةةةةاص للنسةةةةةةةاء واألطفةةةةةةةال مةةةةةةةن بةةةةةةةي

االعتةةةةةةةداء علةةةةةةةى المةةةةةةةدنيين وقصةةةةةةةفهم بالقنابةةةةةةةل، األمةةةةةةةر الةةةةةةةذي يلحةةةةةةةق آالمةةةةةةةا ال تحصةةةةةةةى بهةةةةةةةم، 
وخاصةةةةةةةة بالنسةةةةةةةاء واألطفةةةةةةةال الةةةةةةةذين هةةةةةةةم أقةةةةةةةل أفةةةةةةةراد المجتمةةةةةةةع مناعةةةةةةةة، وأدان اإلعةةةةةةةالن هةةةةةةةذه 

 األعمال.

نةةةةةةه ال يجةةةةةةوز أن يكةةةةةةون محةةةةةةال ( مةةةةةةن البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي األول، أ41ولقةةةةةةد قةةةةةةررت المةةةةةةادة )
للهجةةةةةةةوم الشةةةةةةةخص العةةةةةةةاجز عةةةةةةةن القتةةةةةةةال أو الةةةةةةةذي يعتةةةةةةةرف بأنةةةةةةةه كةةةةةةةذلك لمةةةةةةةا يحةةةةةةةيط بةةةةةةةه مةةةةةةةن 

( مةةةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةةةول اإلضةةةةةةةةةافي األول، أن الهجةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةى 58. واعتبةةةةةةةةةرت المةةةةةةةةةادة )1ظةةةةةةةةةروف
شةةةةخص مةةةةا مةةةةع العلةةةةم أنةةةةه عةةةةاجز عةةةةن القتةةةةال يشةةةةكل أحةةةةد االنتهاكةةةةات الجسةةةةيمة لهةةةةذا الملحةةةةق 

 رائم الحرب.مع اعتبارها إحدى ج

 المبحث الثاني

 الحصار آليات حماية الفلسطينيين المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر

بةةةةةةدأ االهتمةةةةةةام الةةةةةةدولي بإيجةةةةةةاد اآلليةةةةةةات الخاصةةةةةةة بالحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة للمةةةةةةدنيين خةةةةةةالل النزاعةةةةةةات 
المسةةةةةةةلحة علةةةةةةةى الصةةةةةةةعيد الةةةةةةةدولي، عنةةةةةةةدما أشةةةةةةةرفت الحةةةةةةةرب العالميةةةةةةةة األولةةةةةةةى علةةةةةةةى نهايتهةةةةةةةا، 
وبةةةةةرز هةةةةةذا االهتمةةةةةام فةةةةةي ميثةةةةةاق عصةةةةةبة األمةةةةةم، ثةةةةةم فةةةةةي ميثةةةةةاق منظمةةةةةة األمةةةةةم المتحةةةةةدة، ثةةةةةم 
ظهةةةةةةةر جليةةةةةةةا فةةةةةةةي المحاكمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي تمةةةةةةةت فةةةةةةةي سةةةةةةةبيل تعزيةةةةةةةز حفةةةةةةةظ السةةةةةةةلم واألمةةةةةةةن 
الةةةةةةةدوليين، وعةةةةةةةدم إفةةةةةةةالت المجةةةةةةةرمين مةةةةةةةن العقةةةةةةةاب علةةةةةةةى ارتكةةةةةةةابهم جةةةةةةةرائم هةةةةةةةددت المجتمةةةةةةةع 

 البشري بأسره.

خطيةةةةر لوضةةةةع حقةةةةوق اإلنسةةةةان الفلسةةةةطيني خةةةةالل مسةةةةيرات  علةةةةى ضةةةةوء مةةةةا بينةةةةاه مةةةةن تةةةةدهور
العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار، تظهةةةةةةر الحاجةةةةةةة الملحةةةةةةة واألهميةةةةةةة البالغةةةةةةة لتةةةةةةوفير الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة 
للفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة بشةةةةةةكل عةةةةةةام وللفلسةةةةةةطينيين خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات 

 العودة وكسر الحصار بشكل خاص.

 الدولية من خالل األمم المتحدةالمطلب األول: الحماية 

                                                           
( من البروتوكول اإلضافي األول: إذا وقع في 2/ 41ويكون الشخص عاجزا عن القتال، طبقا لنص المادة ) 1

قبضة الخصم، أو أعلن بوضوح عن نيته في االستسالم، أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب 
اع عن نفسه، ويتمتع هذا الشخص بالحماية بشرط أن يمتنع جروح أو مرض، وبالتالي أصبح غير قادر على الدف

 عن أي عمل عدائي وأال يحاول الفرار. -حال تواجده في أي حالة من هذه الحاالت–
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لقةةةد جةةةاء فةةةي ديباجةةةة ميثةةةاق األمةةةم المتحةةةدة مةةةا يؤكةةةد علةةةى أن المجتمةةةع الةةةدولي قةةةد حةةةاول بنةةةاء 
منظومةةةةة متكاملةةةةةة مةةةةةن أجةةةةل الحفةةةةةاظ علةةةةةى السةةةةلم واألمةةةةةن الةةةةةدوليين، ومةةةةن أجةةةةةل إنقةةةةةاذ البشةةةةةرية 

واه كةةةةةي واإلنسةةةةةانية مةةةةةن الحةةةةةروب وويالتهةةةةةا، وفةةةةةي سةةةةةبيل ذلةةةةةك قةةةةةرر المجتمةةةةةع الةةةةةدولي ضةةةةةم قةةةةة
يحةةةةافظ علةةةةى السةةةةلم واألمةةةةن الةةةةدوليين: "نحةةةةن شةةةةعوب األمةةةةم المتحةةةةدة ... قةةةةد آلينةةةةا علةةةةى أنفسةةةةنا 
أن ننقةةةةةذ األجيةةةةةال المقبلةةةةةة مةةةةةن ويةةةةةالت الحةةةةةرب التةةةةةي فةةةةةي جيةةةةةل واحةةةةةد جلبةةةةةت علةةةةةى اإلنسةةةةةانية 
مةةةةرتين أحزانةةةةا يعجةةةةز عنهةةةةا الوصةةةةف ... وفةةةةي سةةةةبيل هةةةةذه الغايةةةةة اعتزمنةةةةا أن نضةةةةم قوانةةةةا كةةةةي 

 من الدولي ...".نحتفظ بالسلم واأل

. وهةةةةةذه مهمةةةةةة صةةةةةعبة 1يتصةةةةةدر حفةةةةةظ السةةةةةلم واألمةةةةةن الةةةةةدوليين مقدمةةةةةة مقاصةةةةةد األمةةةةةم المتحةةةةةدة
عهةةةةةد بهةةةةةا ميثةةةةةاق األمةةةةةم المتحةةةةةدة بصةةةةةفة أساسةةةةةية إلةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن، حيةةةةةث منحةةةةةه مجموعةةةةةة 
مةةةةةةةن السةةةةةةةلطات والصةةةةةةةالحيات التةةةةةةةي تتةةةةةةةراوح مةةةةةةةا بةةةةةةةين اللجةةةةةةةوء إلةةةةةةةى الوسةةةةةةةائل السةةةةةةةلمية التةةةةةةةي 

مةةةةةن الميثةةةةةاق واتخةةةةةاذ التةةةةةدابير القسةةةةةرية التةةةةةي نةةةةةص عليهةةةةةا الفصةةةةةل  تضةةةةةمنها الفصةةةةةل السةةةةةادس
السةةةةةابع؛ وألن مجلةةةةةس األمةةةةةن ال يمكنةةةةةه القيةةةةةام بتبعاتةةةةةه فةةةةةي شةةةةةأن إزالةةةةةة التهديةةةةةد للسةةةةةلم وإعةةةةةادة 
السةةةةةلم إلةةةةةى نصةةةةةابه مةةةةةا لةةةةةم يملةةةةةك مةةةةةن السةةةةةلطات مةةةةةا يمكنةةةةةه مةةةةةن اسةةةةةتخدام القةةةةةوة الماديةةةةةة عنةةةةةد 

متحةةةةةةدة بةةةةةةأن يضةةةةةةعوا تحةةةةةةت تصةةةةةةرف مجلةةةةةةس ، فقةةةةةةد ألةةةةةةزم الميثةةةةةةاق أعضةةةةةةاء األمةةةةةةم ال2االقتضةةةةةةاء
األمةةةةن فةةةةي سةةةةبيل المسةةةةاهمة فةةةةي حفةةةةظ السةةةةلم واألمةةةةن الةةةةدوليين مةةةةا يلةةةةزم مةةةةن القةةةةوات المسةةةةلحة 
والمسةةةةةةاعدات والتسةةةةةةهيالت الضةةةةةةرورية بمةةةةةةا فيهةةةةةةا حةةةةةةق المةةةةةةرور بمقتضةةةةةةى اتفةةةةةةاق أو اتفاقيةةةةةةات 

ام . ورغةةةةم ذلةةةةك فةةةةإن مجلةةةةس األمةةةةن لةةةةم يتوصةةةةل حتةةةةى اآلن إلةةةةى إبةةةةر 3خاصةةةةة تبرمهةةةةا الةةةةدول معةةةةه
 االتفاقات الخاصة المحددة للقوات المسلحة التابعة لمجلس األمن.

وباعتمةةةةةاد النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، أسةةةةةند لمجلةةةةةس األمةةةةةن دور فعةةةةةال فةةةةةي 
مكافحةةةةة اإلفةةةةالت مةةةةن العقةةةةاب علةةةةى جريمةةةةة اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة، وجةةةةرائم الحةةةةرب، والجةةةةرائم ضةةةةد 

ساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى أنةةةةةةه يجةةةةةةوز اإلنسةةةةةةانية والعةةةةةةدوان، ويةةةةةةنص النظةةةةةةام األ
لمجلةةةةةس األمةةةةةن، وهةةةةةو يتصةةةةةرف بموجةةةةةب الفصةةةةةل السةةةةةابع مةةةةةن الميثةةةةةاق، أن يحيةةةةةل إلةةةةةى نظةةةةةر 
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الحةةةةةةاالت التةةةةةةي يبةةةةةةدو فيهةةةةةةا أن واحةةةةةةدة أو أكثةةةةةةر مةةةةةةن هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم 

 .4التي ارتكبت
                                                           

 .1945( من ميثاق األمم المتحدة عام 1/ 1المادة ) 1
سطية، األردن، ات شرق أو نضال عودة، الحماية الدولية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، مجلة دراس 2

 .74، ص2001، 14، العدد 5المجلد 
 ، ومن الجدير ذكره بأنه لم يتم تنفيذ هذه المادة حتى اآلن.1945( من ميثاق األمم المتحدة عام 43المادة ) 3
 / ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.13المادة ) 4
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عامةةةةةةةة فةةةةةةةي أن قراراتةةةةةةةه ملزمةةةةةةةة ويتميةةةةةةةز مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن فةةةةةةةي األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة عةةةةةةةن الجمعيةةةةةةةة ال
ألعضةةةةةاء األمةةةةةم المتحةةةةةدة، وفةةةةةي أنةةةةةه هةةةةةو الةةةةةذي يخةةةةةتص بتسةةةةةوية المنازعةةةةةات واتخةةةةةاذ التةةةةةدابير 

 القسرية.

إال إن الميثةةةةةاق قةةةةةد أسةةةةةبغ كةةةةةذلك علةةةةةى الجمعيةةةةةة العامةةةةةة عةةةةةبء صةةةةةيانة السةةةةةلم واألمةةةةةن الةةةةةدوليين 
يات . بةةةةةةةةل إن الممارسةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة قةةةةةةةد سةةةةةةةةارت فةةةةةةةي اتجةةةةةةةةاه توسةةةةةةةيع صةةةةةةةةالح1بمفهومةةةةةةةه الواسةةةةةةةع

الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةذا الصةةةةةةدد، خاصةةةةةةة إذا مةةةةةةا فشةةةةةةل مجلةةةةةةس األمةةةةةةن فةةةةةةي القيةةةةةةام بالةةةةةةدور 
المنةةةةوط بةةةةه، نظةةةةرا لعةةةةدم تةةةةوافر إجمةةةةاع األعضةةةةاء الةةةةدائمين فيةةةةه، فقةةةةد أصةةةةدرت الجمعيةةةةة العامةةةةة 

( الةةةةةذي أطلةةةةةق عليةةةةةه قةةةةةرار االتحةةةةةاد مةةةةةن أجةةةةةل السةةةةةالم فةةةةةةي 277لألمةةةةةم المتحةةةةةدة قرارهةةةةةا رقةةةةةم )
ي الجةةةةةةزء األول منةةةةةةه بأنةةةةةه فةةةةةةي الحالةةةةةةة التةةةةةةي يبةةةةةةدو فيهةةةةةةا أن ، والةةةةةذي يةةةةةةنص فةةةةةة02/11/1950

هنةةةةاك تهديةةةةدا للسةةةةلم واألمةةةةن الةةةةدوليين أو إخةةةةالال بهمةةةةا أو عمةةةةال مةةةةن أعمةةةةال العةةةةدوان، ويعجةةةةز 
مجلةةةةس األمةةةةن عةةةةن أداء وظيفتةةةةه فةةةةي هةةةةذا الشةةةةأن تحةةةةل الجمعيةةةةة العامةةةةة محلةةةةه، وتبحةةةةث علةةةةى 

خصةةةةةوص الوسةةةةةائل المشةةةةةتركة التةةةةةي الفةةةةةور الحالةةةةةة وتصةةةةةدر قراراتهةةةةةا ألعضةةةةةاء األمةةةةةم المتحةةةةةدة ب
تتخةةةةذ بشةةةةأنها ومةةةةن بينهةةةةا القةةةةوة العسةةةةكرية عنةةةةد االقتضةةةةاء فةةةةي حةةةةالتي اإلخةةةةالل بالسةةةةلم أو وقةةةةوع 
العةةةةةةةدوان، حيةةةةةةةث أصةةةةةةةبح بإمكةةةةةةةان الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة اتخةةةةةةةاذ قةةةةةةةرارات مشةةةةةةةابهة لقةةةةةةةرارات مجلةةةةةةةس 

منهةةةةةةا األمةةةةةةن، وفقةةةةةةا للفصةةةةةةل السةةةةةةابع مةةةةةةن الميثةةةةةةاق، واسةةةةةةتخدام التةةةةةةدابير القسةةةةةةرية الجماعيةةةةةةة، و 
 القوة المسلحة.

، كةةةةةةرر رؤسةةةةةةاء الةةةةةةدول والحكومةةةةةةات تأكيةةةةةةد التةةةةةةزامهم 2005وفةةةةةةي مةةةةةةؤتمر القمةةةةةةة العةةةةةةالمي لعةةةةةةام 
بةةةاحترام حقةةةوق اإلنسةةةان، بمةةةا فةةةي ذلةةةك مسةةةؤولية كةةةل دولةةةة علةةةى حةةةدة عةةةن حمايةةةة السةةةكان مةةةن 
اإلبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة، وجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية؛ وتسةةةةةةتلزم هةةةةةةذه المسةةةةةةؤولية منةةةةةةع 

هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم، وكةةةةةةذلك الحةةةةةةث علةةةةةةى ارتكابهةةةةةةا، وأعلةةةةةةن رؤسةةةةةةاء الةةةةةةدول والحكومةةةةةةات أنةةةةةةه:  وقةةةةةةوع
"ينبغةةةةةةةةي للمجتمةةةةةةةةع الةةةةةةةةدولي أن يقةةةةةةةةوم، حسةةةةةةةةب االقتضةةةةةةةةاء؛ بتشةةةةةةةةجيع ومسةةةةةةةةاعدة الةةةةةةةةدول علةةةةةةةةى 
االضةةةةةطالع بهةةةةةذه المسةةةةةؤولية، ودعةةةةةم األمةةةةةم المتحةةةةةدة فةةةةةي إنشةةةةةاء قةةةةةدرة علةةةةةى اإلنةةةةةذار المبكةةةةةر"، 

الجمعيةةةةةة العامةةةةةة النظةةةةةر فةةةةةي مفهةةةةةوم المسةةةةةؤولية  وأكةةةةةدوا كةةةةةذلك علةةةةةى الحاجةةةةةة إلةةةةةى أن تواصةةةةةل
عةةةةةةن حمايةةةةةةة السةةةةةةكان مةةةةةةن اإلبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة، وجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية ومةةةةةةا 
يترتةةةةب علةةةةى هةةةةذه المسةةةةؤولية، مةةةةع مراعةةةةاة مبةةةةادئ الميثةةةةاق والقةةةةانون الةةةةدولي العةةةةام، وأكةةةةدوا مةةةةن 

سةةةةةةةةكان مةةةةةةةةن اإلبةةةةةةةةادة جديةةةةةةةةد التةةةةةةةةزامهم بمسةةةةةةةةاعدة الةةةةةةةةدول علةةةةةةةةى بنةةةةةةةةاء قةةةةةةةةدراتها علةةةةةةةةى حمايةةةةةةةةة ال
                                                           

 .1945( من ميثاق األمم المتحدة عام 2/ 11، 12المادتان ) 1
إن للجمعية العامة اختصاص أصيل في النظر في كل األمور المتعلقة بالسلم والمبادئ العامة للتعاون لرفع المعاناة 

 اإلنسانية بما في ذلك حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
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الجماعيةةةةةةة، وجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، ومسةةةةةةاعدة الةةةةةةدول التةةةةةةي تشةةةةةةهد تةةةةةةوترات 
 .1قبل أن تنشب فيها األزمات والنزاعات

وخةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار، تقةةةةةةدمت دولةةةةةةة الكويةةةةةةت، والتةةةةةةي تمثةةةةةةل المجموعةةةةةةة 
تةةةةةوفير الحمايةةةةةة الدوليةةةةةة العربيةةةةةة فةةةةةي مجلةةةةةس األمةةةةةن، بمشةةةةةروع قةةةةةرار لمجلةةةةةس األمةةةةةن يطالةةةةةب ب

للفلسةةةةةةةةطينيين، ويةةةةةةةةدين مةةةةةةةةا يقةةةةةةةةوم بةةةةةةةةه االحةةةةةةةةتالل مةةةةةةةةن انتهاكةةةةةةةةات وجةةةةةةةةرائم بحةةةةةةةةق الفلسةةةةةةةةطينيين 
المتظةةةةةةاهرين خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار، ويةةةةةةدعو مشةةةةةةروع القةةةةةةرار إلةةةةةةى حمايةةةةةةة 
المةةةةةةدنيين الفلسةةةةةةطينيين وتوقةةةةةةف جةةةةةةيش االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي عةةةةةةن "اسةةةةةةتخدام أي قةةةةةةوة مفرطةةةةةةة 

وعشةةةةةةوائية"، غيةةةةةةر أن هةةةةةةذه المسةةةةةةاعي قةةةةةةد فشةةةةةةلت فةةةةةةي الحصةةةةةةول علةةةةةةى قةةةةةةرار  وغيةةةةةةر متناسةةةةةةبة
بةةةةةرفض مشةةةةةروع القةةةةةرار، حيةةةةةث  2018يونيةةةةةو  01بةةةةةذلك، فقةةةةةد صةةةةةوت مجلةةةةةس األمةةةةةن بتةةةةةاريخ 

دول عةةةةةةةةن التصةةةةةةةةويت، فةةةةةةةةي حةةةةةةةةين اسةةةةةةةةتخدمت الواليةةةةةةةةات  4دول القةةةةةةةةرار وامتنعةةةةةةةةت  10أيةةةةةةةةدت 
يقةةةةا لمنةةةةدوب بوليفيةةةةا فةةةةي المتحةةةةدة األمريكيةةةةة "حةةةةق الفيتةةةةو الةةةةنقض" ضةةةةده، وقةةةةد أعقةةةةب القةةةةرار تعل

مجلةةةةةةس األمةةةةةةةن، حيةةةةةةةث قةةةةةةةال: "مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن أصةةةةةةبح محةةةةةةةتال بوجةةةةةةةود عضةةةةةةةو دائةةةةةةةم يصةةةةةةةوت 
 باستمرار لصالح إسرائيل".

ولةةةةةم تكةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةرة األولةةةةةى الةةةةةتم يةةةةةتم المطالبةةةةةة فيهةةةةةا بتةةةةةوفير الحمايةةةةةة الدوليةةةةةة للفلسةةةةةطينيين؛ 
بتةةةةةةةوفير الحمايةةةةةةةة حيةةةةةةةث حةةةةةةةاول الفلسةةةةةةةطينيين وبعةةةةةةةض الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة واإلسةةةةةةةالمية بالمطالبةةةةةةةة 

 :2الدولية للفلسطينيين

، نشةةةةةةطت القيةةةةةةادة الفلسةةةةةةطينية 1967بعةةةةةةد احةةةةةةتالل مةةةةةةا تبقةةةةةةى مةةةةةةن فلسةةةةةةطين عةةةةةةام  .1
علةةةةةةةى الصةةةةةةةعيد الةةةةةةةدولي لتةةةةةةةوفير حمايةةةةةةةة دوليةةةةةةةة للشةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةطيني مةةةةةةةن خطةةةةةةةر 
االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي، وتقةةةةةدمت دولةةةةةة شةةةةةقيقة بطلةةةةةب إرسةةةةةال بعثةةةةةة تحةةةةةت إشةةةةةراف 

سةةةةةةةةطيني، لكةةةةةةةةن فشةةةةةةةةلت المحةةةةةةةةاوالت بسةةةةةةةةبب األمةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةدة لحمايةةةةةةةةة الشةةةةةةةةعب الفل
معارضةةةةةة االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي، حيةةةةةث اعتبةةةةةر المنةةةةةاطق الفلسةةةةةطينية التةةةةةي احتلهةةةةةا 

ليسةةةةةت منةةةةةاطق محتلةةةةةة؛ بةةةةةل منةةةةةاطق متنةةةةةازع عليهةةةةةا  1967علةةةةةى أثةةةةةر حةةةةةرب عةةةةةام 
 وال سيادة عليها، وبأنها استولت عليها في حرب دفاعية.

ار مجلةةةةةةس األمةةةةةةن رقةةةةةةم ، صةةةةةةدر قةةةةةةر 1967بعةةةةةةد احةةةةةةتالل األراضةةةةةةي العربيةةةةةةة عةةةةةةام  .2
بتقةةةةةةةةةةديم الحمايةةةةةةةةةةة لسةةةةةةةةةةكان األراضةةةةةةةةةةي العربيةةةةةةةةةةة  1967يونيةةةةةةةةةةو  14( فةةةةةةةةةةي 237)

                                                           
 (.60/1ية العامة لألمم المتحدة )( من قرار الجمع139، 138الفقرتان ) 1
عبد الحكيم حالسة، حول الحماية الدولية للفلسطينيين، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، السنة األولى، العدد  2

 .htm-2/p7http://www.oppc.pna.net/mag/%20mag.2، 2001الثاني، إبريل/ يونيو 

http://www.oppc.pna.net/mag/%20mag2/p7-2.htm
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المةةةةةةدنيين، لكةةةةةةن فشةةةةةةلت مهمةةةةةةة تنفيةةةةةةذ القةةةةةةرار بسةةةةةةبب إدخةةةةةةال االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي 
 لليهود العرب ضمن دائرة القرار.

( لعةةةةةةام 2443كةةةةةةذلك صةةةةةةدر عةةةةةةن الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة القةةةةةةرار رقةةةةةةم ) .3
بتةةةةةةةةةوفير الحمايةةةةةةةةةة للشةةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةةطيني، لكةةةةةةةةةن االحةةةةةةةةةتالل  الةةةةةةةةةذي يطالةةةةةةةةةب 1968

 اإلسرائيلي قاوم تنفيذ القرار، متذرعا بالحجج سابقة الذكر.

ضةةةةةةد  1994بعةةةةةةد المذبحةةةةةةة التةةةةةةي قةةةةةةام بهةةةةةةا أحةةةةةةد المسةةةةةةتوطنين فةةةةةةي الخليةةةةةةل عةةةةةةام  .4
، 1994( لعةةةةةةةةام 904المصةةةةةةةةلين الفلسةةةةةةةةطينيين، أصةةةةةةةةدر مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن القةةةةةةةةرار )

ر الحمايةةةةةةةة واألمةةةةةةةن للشةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةطيني"، والةةةةةةةذي "أكةةةةةةةد علةةةةةةةى الحاجةةةةةةةة إلةةةةةةةى تةةةةةةةوفي
(" TIPHوذلةةةةةةةةةك بإرسةةةةةةةةةةال "قةةةةةةةةةوات المةةةةةةةةةةراقبين الةةةةةةةةةدوليين المةةةةةةةةةةؤقتين فةةةةةةةةةي الخليةةةةةةةةةةل )

وبةةةةالرغم مةةةةن أنهةةةةا المةةةةرة الوحيةةةةدة التةةةةي وافةةةةق فيهةةةةا االحةةةةتالل علةةةةى مثةةةةل هةةةةذه القةةةةوة، 
لكةةةةن كانةةةةت الموافقةةةةة للتهةةةةرب مةةةةن احتمةةةةال إرسةةةةال قةةةةوة حمايةةةةة دوليةةةةة تحةةةةت إشةةةةراف 

د تةةةةم االلتفةةةةاف علةةةةى مةةةةا جةةةةاء فةةةةي قةةةةرار مجلةةةةس األمةةةةن بواسةةةةطة األمةةةةم المتحةةةةدة، وقةةةة
 .1994مارس  31اتفاقية الخليل الموقعة في القاهرة في 

، 2000أكتةةةةةةةةوبر  7( بتةةةةةةةةاريخ 1322بعةةةةةةةةد صةةةةةةةةدور قةةةةةةةةرار مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن رقةةةةةةةةم ) .5
والةةةةذي يةةةةدين االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي السةةةةتخدامه المفةةةةرط للقةةةةوة، كمةةةةا يطالبةةةةه كسةةةةلطة 

لتزاماتةةةةةه القانونيةةةةةة وبمسةةةةةؤولياته بموجةةةةةب اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف احةةةةةتالل "أن يتقيةةةةةد بدقةةةةةة با
الرابعةةةةة المتعلقةةةةةة بحمايةةةةة المةةةةةدنيين وقةةةةت الحةةةةةرب"، تقةةةةدم المراقةةةةةب الفلسةةةةطيني لةةةةةدى 

، ببحةةةةةث نشةةةةةر 2000أكتةةةةةوبر  25األمةةةةةم المتحةةةةةدة بطلةةةةةب إلةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن فةةةةةي 
قةةةةةةةوة حمايةةةةةةةة دوليةةةةةةةة فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية والقةةةةةةةدس، لكةةةةةةةن بعةةةةةةةد االتصةةةةةةةاالت 

 19ات والمناقشةةةةةةات والتعةةةةةةديالت، رفةةةةةةض مجلةةةةةةس األمةةةةةةن القةةةةةةرار بتةةةةةةاريخ والمشةةةةةةاور 
 .2000ديسمبر 

، تقةةةةةةةةدمت الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة بمشةةةةةةةةروع قةةةةةةةةرار لمجلةةةةةةةةس 2001مةةةةةةةةارس  15وبتةةةةةةةةاريخ  .6
األمةةةةةةن حةةةةةةول إمكانيةةةةةةة إرسةةةةةةال قةةةةةةوة حمايةةةةةةة دوليةةةةةةة للشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني، غيةةةةةةر أن 

مةةةةةةةارس  28القةةةةةةةرار قوبةةةةةةةل بةةةةةةةالرفض بعةةةةةةةد التصةةةةةةةويت فةةةةةةةي مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن بتةةةةةةةاريخ 
؛ نظةةةةةةةةرا السةةةةةةةةتخدام الواليةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةة "حةةةةةةةةق الةةةةةةةةنقض الفيتةةةةةةةةو" 2001
 ضده.
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وقةةةةةةد تمةةةةةةت مطالبةةةةةةات عديةةةةةةدة بتةةةةةةوفير الحمايةةةةةةة للشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني خةةةةةةالل حةةةةةةرب  .7
، وأيضةةةةةةا خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر 2014، وكةةةةةةذلك حةةةةةةرب 2009، 2008

 الحصار.

للفلسةةةةةطينيين؛ فإنةةةةةه بإمكةةةةةان ورغةةةةةم الفشةةةةةل الةةةةةذي القةةةةةاه طلةةةةةب الكويةةةةةت بتةةةةةوفير الحمايةةةةةة الدوليةةةةةة 
الفلسةةةةطينيين التوجةةةةةه إلةةةةى الجمعيةةةةةة العامةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةدة واسةةةةةتغالل قةةةةرار "االتحةةةةةاد مةةةةن أجةةةةةل 
السةةةةةةةالم"، حيةةةةةةةث أصةةةةةةةبح بإمكةةةةةةةان الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة اتخةةةةةةةاذ قةةةةةةةرارات مشةةةةةةةابهة لقةةةةةةةرارات مجلةةةةةةةس 

هةةةةةةا األمةةةةةةن، وفقةةةةةةا للفصةةةةةةل السةةةةةةابع مةةةةةةن الميثةةةةةةاق، واسةةةةةةتخدام التةةةةةةدابير القسةةةةةةرية الجماعيةةةةةةة، ومن
القةةةةةوة المسةةةةةلحة، والعمةةةةةل مةةةةةن خةةةةةالل ذلةةةةةك علةةةةةى تةةةةةوفير الحمايةةةةةة الدوليةةةةةة للفلسةةةةةطينيين، خاصةةةةةة 
فةةةةةي ظةةةةةل تجربةةةةةة هةةةةةذا القةةةةةرار سةةةةةابقا، حينمةةةةةا أعلةةةةةن رئةةةةةيس الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة دونالةةةةةد 
ترامةةةةةةب بةةةةةةأن القةةةةةةدس عاصةةةةةةمة إلسةةةةةةرائيل، وفةةةةةةي ظةةةةةةل فشةةةةةةل مجلةةةةةةس األمةةةةةةن فةةةةةةي إدانةةةةةةة القةةةةةةرار 

لواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة الفيتةةةةو، تةةةةم اللجةةةةوء إلةةةةى الجمعيةةةةة ورفضةةةةه، خاصةةةةة وقةةةةد اسةةةةتعملت ا
العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة واسةةةةةتنادا إلةةةةةى قةةةةةرار "االتحةةةةةاد مةةةةةن أجةةةةةل السةةةةةلم" تةةةةةم االستحصةةةةةال علةةةةةى 
قةةةةرار يةةةةةرفض إعةةةةالن الةةةةةرئيس األمريكةةةةي، ويعتبةةةةةره مخالفةةةةا لالتفاقيةةةةةات الدوليةةةةة والقةةةةةانون الةةةةةدولي، 

السةةةةالم" يمكةةةةن تجةةةةاوز العقبةةةةات التةةةةي واجهتنةةةةا فةةةةي  وبةةةةالتي فإنةةةةه خةةةةالل قةةةةرار "االتحةةةةاد مةةةةن أجةةةةل
مجلةةةةس األمةةةةن، كمةةةةا إنةةةةه لةةةةيس مةةةةن حةةةةق الةةةةدول الخمسةةةةة الدائمةةةةة العضةةةةوية فةةةةي مجلةةةةس األمةةةةن 
اسةةةةةةتعمال "حةةةةةةق الفيتةةةةةةو الةةةةةةنقض" فةةةةةةي عمليةةةةةةات التصةةةةةةويت فةةةةةةي الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة، خاصةةةةةةة وأن 

ب العاجةةةةةل جميةةةةةع الوقةةةةةائع والةةةةةدالئل تشةةةةةير إلةةةةةى أن مجلةةةةةس األمةةةةةن لةةةةةن يغيةةةةةر موقفةةةةةه فةةةةةي القريةةةةة
 من جرائم االحتالل اإلسرائيلي.

نيابةةةةةة عةةةةةن منظمةةةةةة التعةةةةةاون -، وتركيةةةةةا -نيابةةةةةة عةةةةةن المجموعةةةةةة العربيةةةةةة–وقةةةةةد قةةةةةدمت الجزائةةةةةر 
، ودولةةةةةةة فلسةةةةةةطين بصةةةةةةفتها المراقةةةةةةب، مشةةةةةةروع قةةةةةةرار يةةةةةةنص علةةةةةةى تةةةةةةوفير الحمايةةةةةةة -اإلسةةةةةةالمي

بحةةةةةةةةق  للشةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةطيني، ويةةةةةةةةدين قةةةةةةةوات االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي عمةةةةةةةةا يرتكبةةةةةةةه مةةةةةةةةن جةةةةةةةرائم
الفلسةةةةطينيين فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة، أمةةةةام الجمعيةةةةة العامةةةةة للتصةةةةويت عليةةةةه بعةةةةد فشةةةةل مجلةةةةس األمةةةةن 
فةةةةةي اتخةةةةةاذ قةةةةةرار بالموضةةةةةوع بسةةةةةبب الفيتةةةةةو األمريكةةةةةي عليةةةةةه، ولةةةةةم يكةةةةةن تقةةةةةديم مشةةةةةروع القةةةةةرار 
بنةةةةةاء علةةةةةى قةةةةةرار االتحةةةةةاد مةةةةةن أجةةةةةل السةةةةةالم وإنمةةةةةا كةةةةةان اسةةةةةتكماال للةةةةةدورة االسةةةةةتثنائية الطارئةةةةةة 

( مةةةةةةن جةةةةةةدول األعمةةةةةةال، "األعمةةةةةةال اإلسةةةةةةرائيلية غيةةةةةةر القانونيةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةدس 5)العاشةةةةةةرة، البنةةةةةةد 
 الشرقية المحتلة وبقية األرض الفلسطينية المحتلة".

، تةةةةةةم التصةةةةةةويت علةةةةةةى مشةةةةةةروع القةةةةةةرار، وقةةةةةةد حصةةةةةةل علةةةةةةى موافقةةةةةةة 2018يونيةةةةةةو  13وبتةةةةةةاريخ 
( دولةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن التصةةةةةةةةةويت، حيةةةةةةةةةث 45( دول، وامتنةةةةةةةةةاع )8( دولةةةةةةةةةة، مقابةةةةةةةةةل اعتةةةةةةةةةراض )120)

نةةةةةةت الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة اسةةةةةةتخدام قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي للقةةةةةةوة بشةةةةةةكل أدا
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مفةةةةةةةةةرط وغيةةةةةةةةةر متناسةةةةةةةةةب وعشةةةةةةةةةوائي ضةةةةةةةةةد المةةةةةةةةةدنيين الفلسةةةةةةةةةطينيين فةةةةةةةةةي األرض الفلسةةةةةةةةةطينية 
المحتلةةةةةةة، وطالبةةةةةةت االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي، باعتبةةةةةةاره السةةةةةةلطة القائمةةةةةةة بةةةةةةاالحتالل، بةةةةةةأن يتقيةةةةةةد 

وليات القانونيةةةةةة الواقعةةةةةة علةةةةةى عاتقةةةةةه، بموجةةةةةب اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف تقيةةةةةدا تامةةةةةا بااللتزامةةةةةات والمسةةةةةؤ 
الرابعةةةةة، كةةةةةذلك حثةةةةت علةةةةةى تةةةةةوفير المسةةةةاعدة اإلنسةةةةةانية الفوريةةةةةة دون عوائةةةةق للسةةةةةكان المةةةةةدنيين 

 الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقةةةةةةد أثبتةةةةةةت التجربةةةةةةة أن الهةةةةةةدف مةةةةةةن إرسةةةةةةال القةةةةةةوات الدوليةةةةةةة لألراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية والعربيةةةةةةة 
مسةةةةةةرحا لعمليةةةةةةات حربيةةةةةةة بةةةةةةين الةةةةةةدول العربيةةةةةةة واالحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي،  المحتلةةةةةةة التةةةةةةي كانةةةةةةت

ينحصةةةةر فةةةةي مجةةةةرد السةةةةعي إلةةةةى تهدئةةةةة األوضةةةةاع فةةةةي هةةةةذه المنطقةةةةة عةةةةن طريةةةةق العمةةةةل علةةةةى 
تنفيةةةةةةذ قةةةةةةرار وقةةةةةةف إطةةةةةةالق النةةةةةةار أو قةةةةةةرار وقةةةةةةف عمليةةةةةةات القتةةةةةةال أو احتةةةةةةرام اتفةةةةةةاق الهدنةةةةةةة أو 

يل األوضةةةةةةاع القائمةةةةةةة فةةةةةةي منةةةةةةاطق اإلقةةةةةةالل مةةةةةةن حةةةةةةدة التةةةةةةوتر، ولةةةةةةيس مةةةةةةن مسةةةةةةؤولياتها تعةةةةةةد
التةةةةةةةوتر أو تغييرهةةةةةةةا، سةةةةةةةواء مةةةةةةةن الناحيةةةةةةةة القانونيةةةةةةةة أو مةةةةةةةن الناحيةةةةةةةة السياسةةةةةةةية، وإنمةةةةةةةا يتعةةةةةةةين 
عليهةةةةةةا دائمةةةةةةا أن تكةةةةةةون علةةةةةةى الحيةةةةةةاد سياسةةةةةةيا وقانونيةةةةةةا فةةةةةةي عالقاتهةةةةةةا بةةةةةةأطراف النةةةةةةزاع؛ وذلةةةةةةك 

ة" وأخةةةةذت علةةةةى بسةةةةبب تةةةةأثير الةةةةدول الغربيةةةةة التةةةةي دعمةةةةت منةةةةذ البدايةةةةة قيةةةةام "الدولةةةةة الصةةةةهيوني
عاتقهةةةةةا مسةةةةةؤولية اسةةةةةتمرارها فةةةةةي الوجةةةةةود وتفوقهةةةةةا علةةةةةى الةةةةةدول العربيةةةةةة؛ ألن ذلةةةةةك يتوافةةةةةق مةةةةةع 

 .1مصالحها في المنطقة

 المطلب الثاني: الحماية الدولية من خالل المحاكم الجنائية الدولية

التةةةةةي لمةةةةةا كانةةةةةت الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي نطةةةةةاق القةةةةةانون الةةةةةدولي مةةةةةن الجةةةةةرائم المهمةةةةةة والخطةةةةةرة 
تعةةةةةةدد المجتمةةةةةةةع البشةةةةةةري وتلحةةةةةةةق كةةةةةةةوارث مفجعةةةةةةة باإلنسةةةةةةةانية، وأن تحةةةةةةةريم هةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم مةةةةةةةن 
الناحيةةةةةة الواقعيةةةةةة ال قيمةةةةةة لةةةةةه إن لةةةةةم يرافةةةةةق ذلةةةةةك وضةةةةةع القواعةةةةةد القانونيةةةةةة لمعاقبةةةةةة األشةةةةةخاص 
الةةةةةةذين يرتكبةةةةةةون هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم؛ لهةةةةةةذا كةةةةةةان ال بةةةةةةد مةةةةةةن وجةةةةةةود جهةةةةةةة قضةةةةةةائية تتةةةةةةولى محاكمةةةةةةة 

 .2ء بحقهمالمجرمين، وفرض الجزا

 الفرع األول: المحكمة الجنائية الدولية

لقةةةةةد أثبتةةةةةت المحةةةةةاوالت الدوليةةةةةة السةةةةةابقة إلنشةةةةةاء محةةةةةاكم دوليةةةةةة مةةةةةدى الحاجةةةةةة إلةةةةةى نظةةةةةام دائةةةةةم 
للعدالةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة؛ نظةةةةةرا لمةةةةةا تعرضةةةةةت لةةةةةه المحةةةةةاكم السةةةةةابقة مةةةةةن صةةةةةعوبات وعراقيةةةةةل 

تكثيةةةةف الجهةةةةود مةةةةن أجةةةةل التوصةةةةل  وتعقيةةةةدات وانتقةةةةادات، وهةةةةو مةةةةا حةةةةدا بةةةةالمجتمع الةةةةدولي إلةةةةى
                                                           

 .78نضال عودة، الحماية الدولية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص 1
سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، المجلد الثالث، القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة  2

 .17، ص2011للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 
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إلةةةةةى إقةةةةةرار النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، السةةةةةيما الةةةةةدور الةةةةةذي اضةةةةةطلعت بةةةةةه 
األمةةةةم المتحةةةةدة بهةةةةذا الشةةةةأن مةةةةن خةةةةالل لجنةةةةة القةةةةانون الةةةةدولي واللجنةةةةة التحضةةةةيرية التةةةةي أنشةةةةأت 

م نظةةةةةةام لهةةةةةةذا الغةةةةةةرض، وقةةةةةةد تكللةةةةةةت جهةةةةةةود األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة بالنجةةةةةةاح، إذ تمخضةةةةةةت عنهةةةةةةا قيةةةةةةا
رومةةةةةةا األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، والةةةةةةذي اعتمةةةةةةد فةةةةةةي المةةةةةةؤتمر الدبلوماسةةةةةةي الةةةةةةذي 

 .1998يوليو  17عقد في روما بتاريخ 

، وبةةةةةذلك 2002يوليةةةةةو  1دخةةةةةل النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة حيةةةةةز النفةةةةةاذ فةةةةةي 
ها علةةةةةى األشةةةةةخاص وجةةةةةدت الهيئةةةةةة القضةةةةةائية الدائمةةةةةة التةةةةةي لهةةةةةا السةةةةةلطة لممارسةةةةةة اختصاصةةةةة

 .1إزاء أشد الجرائم خطورة وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي

جةةةةةاء النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بالعديةةةةةد مةةةةةن األحكةةةةةام والضةةةةةوابط التةةةةةي مةةةةةن 
 شأنها الحيلولة دون إفالت المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

ة الدوليةةةةةة، تعةةةةةدادا للجةةةةةرائم التةةةةةي ( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةة5تضةةةةةمنت المةةةةةادة )
تةةةةةةدخل ضةةةةةةمن اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، حيةةةةةةث يقتصةةةةةةر اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة 
علةةةةى النظةةةةر فةةةةي أشةةةةد الجةةةةرائم خطةةةةورة وموضةةةةع اهتمةةةةام المجتمةةةةع الةةةةدولي بأسةةةةره، وهةةةةذه الجةةةةرائم 
كمةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةددتها المةةةةةةةةةادة المةةةةةةةةةذكورة تنحصةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي جريمةةةةةةةةةة اإلبةةةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةةةة، الجةةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةةد 

 ة، جرائم الحرب وجريمة العدوان.اإلنساني

بةةةةةةةالرجوع إلةةةةةةةى النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة وموقفةةةةةةةه مةةةةةةةن جةةةةةةةرائم االحةةةةةةةتالل 
اإلسةةةةةرائيلي بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني، نجةةةةةةد أن جميةةةةةع تلةةةةةةك الجةةةةةةرائم التةةةةةةي يرتكبهةةةةةةا االحةةةةةةتالل 

( مةةةةن 5)اإلسةةةةرائيلي ضةةةةد أبنةةةةاء الشةةةةعب الفلسةةةةطيني جميعهةةةةا قةةةةد تةةةةم الةةةةنص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة 
النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، والمةةةةةواد التةةةةةي تضةةةةةمنت صةةةةةورا لهةةةةةا كمةةةةةا ذكرنةةةةةا 

 سابقا.

لقةةةةةةةد رفةةةةةةةةض االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةةي البدايةةةةةةةةة التوقيةةةةةةةةع علةةةةةةةى النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وخاصةةةةةةة أن النظةةةةةةام أدرج جريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان مةةةةةةن ضةةةةةةمن جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب، 

الحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي؛ حيةةةةةةةث إن جريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان وجميةةةةةةةع جرائمةةةةةةه التةةةةةةةي وهةةةةةةذا مةةةةةةا يقلةةةةةةةق ا
تشةةةةةةةةكل جةةةةةةةةرائم دوليةةةةةةةةة الزالةةةةةةةةت مسةةةةةةةةتمرة فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةطينية، وقةةةةةةةةد حةةةةةةةةاول االحةةةةةةةةتالل 
اإلسةةةةةرائيلي وبةةةةةةدعم ومسةةةةةاندة مةةةةةةن الواليةةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةةة للحيلولةةةةةة دون إدراجهةةةةةةا ولكنهةةةةةةا 

ي علةةةةةى النظةةةةةام فةةةةةي اليةةةةةوم األخيةةةةةر المتةةةةةاح فيةةةةةه فشةةةةةلت فةةةةةي النهايةةةةةة، ووقةةةةةع االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيل

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1المادة ) 1
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، وأرفقةةةةةةت مةةةةةةع التوقيةةةةةةع إعالنةةةةةةا يتضةةةةةةمن رفةةةةةةض 2000ديسةةةةةةمبر  31للةةةةةةدول بةةةةةةالتوقيع بتةةةةةةاريخ 
تفسةةةةةير نصةةةةةوص النظةةةةةام تفسةةةةةيرا سياسةةةةةيا ضةةةةةد االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ومواطنيةةةةةه، ويكشةةةةةف هةةةةةذا 

األساسةةةةي للمحكمةةةةة اإلعةةةةالن عةةةةن نيةةةةة االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي المسةةةةتقبلية بعةةةةدم االلتةةةةزام بالنظةةةةام 
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، خاصةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل عةةةةةدم التصةةةةةديق علةةةةةى النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة لغايةةةةةة 
اآلن، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى مةةةةةةةا تؤكةةةةةةةده ممارسةةةةةةةات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي ومةةةةةةةا يصةةةةةةةدر عنةةةةةةةه مةةةةةةةن 
إعالنةةةةةات أنةةةةةه لةةةةةن يوافةةةةةق علةةةةةى مثةةةةةول جنةةةةةوده وضةةةةةباطه وقادتةةةةةه ورؤسةةةةةائه المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب 

 قضاء الجنائي الدولي.جرائم دولية أمام ال

لكةةةةةن مةةةةةن الممكةةةةةن فةةةةةي الوقةةةةةت الحةةةةةالي مالحقةةةةةة المجةةةةةرمين اإلسةةةةةرائيليين عةةةةةن الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة 
التةةةةةةي ارتكبوهةةةةةةا ويرتكبوهةةةةةةا اآلن؛ فقةةةةةةد أصةةةةةةبحت هةةةةةةذه اإلمكانيةةةةةةة حقيقيةةةةةةة بعةةةةةةد قيةةةةةةام المحكمةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة ودخةةةةةةةةول نظامهةةةةةةةةا األساسةةةةةةةةي حيةةةةةةةةز التنفيةةةةةةةةذ، وهةةةةةةةةو مةةةةةةةةا يؤكةةةةةةةةده االحةةةةةةةةتالل 

ئيلي نفسةةةةةه، وفةةةةةي تعليقةةةةةه علةةةةةى نصةةةةةوص معاهةةةةةدة رومةةةةةا أعلةةةةةن )آالن بيكةةةةةر( المستشةةةةةار اإلسةةةةةرا
القضةةةةةةةةةائي لةةةةةةةةةوزارة الخارجيةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةريح أعقةةةةةةةةةب انفضةةةةةةةةةاض مةةةةةةةةةؤتمر رومةةةةةةةةةا 
الدبلوماسةةةةةي، بةةةةةأن االتفاقيةةةةةة لةةةةةم ُتبةةةةةِق حصةةةةةانة ألحةةةةةد بمةةةةةن فةةةةةيهم المسةةةةةتوطنين ورئةةةةةيس الةةةةةوزراء 

كمةةةةةة قبةةةةةل خمسةةةةةين عامةةةةةا أليةةةةةدناها ألنهةةةةةا كانةةةةةت ووزرائةةةةةه، مردفةةةةةا أنةةةةةه لةةةةةو تةةةةةم تشةةةةةكيل هةةةةةذه المح
سةةةةةتوفر الحمايةةةةةة لليهةةةةةود مةةةةةن االضةةةةةطهاد آنةةةةةةذاك، أمةةةةةا اليةةةةةوم فهةةةةةم معرضةةةةةون للمقاضةةةةةاة سةةةةةةواء 
كةةةةةةةان أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني أم العربةةةةةةةي أم اإلسةةةةةةةالمي أم العةةةةةةةالمي أم المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة 

 .1الدولية

ي، إذ إن أداة القضةةةةةاء الجنةةةةةائي ويشةةةةةهد الوقةةةةةت الحةةةةةالي تطةةةةةورا وتغيةةةةةرا جةةةةةذريا فةةةةةي الواقةةةةةع الةةةةةدول
الةةةةةةةدولي قةةةةةةةد ظهةةةةةةةرت إلةةةةةةةى الوجةةةةةةةود بعةةةةةةةد قيةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ودخةةةةةةةول نظامهةةةةةةةا 
األساسةةةةةي حيةةةةةز التنفيةةةةةذ، وينتظةةةةةر مةةةةةن هةةةةةذه المحكمةةةةةة تحقيةةةةةق طموحةةةةةات وآمةةةةةال الشةةةةةعوب فةةةةةي 

                                                           
، وميثاق المحكمة 1907بالعودة إلى الوثائق القانونية الدولية ومن بينها اتفاقية الهاي لقواعد الحرب البرية لعام  1

، 1925، وبروتوكول جنيف الذي يحرم استعمال األسلحة الكيميائية لعام 1945العسكرية الدولية في نورمبرغ لعام 
، واتفاقية 1948ي تحظر من اإلبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام ، واالتفاقية الت1928كيلوج لعام  -وميثاق بريان

، واالتفاقية التي 1977، والبروتوكول األول الملحق بها لعام 1949جنيف الخاصة بحماية ضحايا الحروب لعام 
 ا نظام روما، وغيرها من المواثيق القانونية الدولية السيم1980تحرم استعمال أنواع محددة من السالح العادي لعام 

، يمكننا تصنيف جرائم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 1998األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
المحتلة على أنها جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية، ويبقى التساؤل عن دور 

 ذه الجرائم اإلسرائيلية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.المحكمة الجنائية الدولية في التصدي له
عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، والحرب على غزة، المجلد الثاني، المحكمة الجنائية الدولية، 

 وما بعدها. 811، ص2010مكتبة آفاق، غزة، فلسطين، الطبعة الثانية، 
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الوقةةةةوف فةةةةي وجةةةةه كةةةةل مةةةةن تسةةةةول لةةةةه نفسةةةةه فةةةةي ارتكةةةةاب أي مةةةةن الجةةةةرائم الدوليةةةةة الداخلةةةةة فةةةةي 
 .1ها وضمان مالحقته وعدم إفالته من الجزاء الجنائياختصاص

لقةةةةةد آن األوان الحةةةةةديث عةةةةةن محاكمةةةةةة مجرمةةةةةي االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 
عضةةةةةوا فةةةةةي  2015أبريةةةةةل  1الدوليةةةةةة، خاصةةةةةة بعةةةةةدما أصةةةةةبحت دولةةةةةة فلسةةةةةطين رسةةةةةميا بتةةةةةاريخ 

ة دبلوماسةةةةةةية وقضةةةةةةائية المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وهةةةةةةو مةةةةةةا يعتبةةةةةةر خطةةةةةةوة جديةةةةةةدة فةةةةةةي حملةةةةةة
تتةةةةةةيح لدولةةةةةةة فلسةةةةةةطين مالحقةةةةةةة مجرمةةةةةةي االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي بتهمةةةةةةة ارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم دوليةةةةةةة 

 بحق الشعب الفلسطيني.

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الحةةةةةةق فةةةةةةي رفةةةةةةع 1/ 13أعطةةةةةةت المةةةةةةادة )
ة أن تمةةةةارس الةةةةدعوى أمةةةةام المحكمةةةةة للةةةةدول األطةةةةراف فيهةةةةا، حيةةةةث نصةةةةت علةةةةى أنةةةةه: "للمحكمةةةة

( وفقةةةةةةا ألحكةةةةةةام هةةةةةةذا النظةةةةةةام 5اختصاصةةةةةةها فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجريمةةةةةةة مشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة )
األساسةةةةةي فةةةةةي األحةةةةةةوال التاليةةةةةة: أ. إذا أحالةةةةةةت دولةةةةةة طةةةةةرف إلةةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةةام وفقةةةةةا للمةةةةةةادة 

 ( حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت".14)

الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة للةةةةةةدول األطةةةةةةراف إحالةةةةةةة حالةةةةةةة مةةةةةةا إلةةةةةةى  أجةةةةةةاز النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة
( التةةةةةةةي تحةةةةةةدد ممارسةةةةةةة االختصةةةةةةاص بموجةةةةةةب اإلحالةةةةةةةة 14المحكمةةةةةةة بموجةةةةةةب نةةةةةةص المةةةةةةادة )

 من قبل الدول األطراف، بالوسائل التالية:

. يجةةةةةةوز لدولةةةةةةة طةةةةةةرف أن تحيةةةةةةل إلةةةةةةى المةةةةةةدعي العةةةةةةام أيةةةةةةة حالةةةةةةة يبةةةةةةدو فيهةةةةةةا أن جريمةةةةةةة أو 1"
ة فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت، وأن تطلةةةةةب إلةةةةةى المةةةةةدعي أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم الداخلةةةةة

العةةةةام التحقيةةةةق فةةةةي الحالةةةةة بغةةةةرض البةةةةت فيمةةةةا إذا كةةةةان يتعةةةةين توجيةةةةه االتهةةةةام لشةةةةخص معةةةةين 
 أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

. تحةةةةةةدد الحالةةةةةةةة قةةةةةةدر المسةةةةةةةتطاع، الظةةةةةةروف ذات الصةةةةةةةلة وتكةةةةةةون مشةةةةةةةفوعة بمةةةةةةا هةةةةةةةو فيمةةةةةةةا 2
 ت مؤيدة".متناول الدولة المحيلة مستندا

لكةةةةةل دولةةةةةة طةةةةةرف الحةةةةةق فةةةةةي تحريةةةةةك الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة متةةةةةى تعلقةةةةةت 
بةةةةةالجرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، بالطلةةةةةب مةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام إجةةةةةراء التحقيةةةةةق 
الةةةةةةةالزم فةةةةةةةي البةةةةةةةت فةةةةةةةي إمكانيةةةةةةةة توجيةةةةةةةه االتهةةةةةةةام بارتكةةةةةةةاب إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تةةةةةةةدخل فةةةةةةةي 

                                                           
. 817الدولي، والحرب على غزة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي 1

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 .406، ص2009عمان، األردن، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، 
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أكثةةةةةةةر، بتحديةةةةةةةد الظةةةةةةةروف ذات الصةةةةةةةلة بموضةةةةةةةوع االتهةةةةةةةام اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة لشةةةةةةةخص أو 
 مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة.

وفةةةةةةةي هةةةةةةةذا السةةةةةةةياق تسةةةةةةةتطيع دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين مالحقةةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةة الجنةةةةةةةود والقةةةةةةةادة المسةةةةةةةئولين 
اإلسةةةةةةرائيليين عةةةةةةن الجةةةةةةرائم التةةةةةةي يتعةةةةةةرض لهةةةةةةا الفلسةةةةةةطينيين خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةةر 

 الجنائية الدولية.الحصار عن طريق المحكمة 

مةةةةةةةةايو  22مةةةةةةةةن الجةةةةةةةةدير ذكةةةةةةةةره بةةةةةةةةأن وزارة الخارجيةةةةةةةةة والمغتةةةةةةةةربين الفلسةةةةةةةةطينية أفةةةةةةةةادت بتةةةةةةةةاريخ 
بأنهةةةةةةةا أحالةةةةةةةت ملفةةةةةةةات جةةةةةةةرائم االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي إلةةةةةةةى المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةة  2018

الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة "فةةةةةاتو بنسةةةةةودا"، حيةةةةةث أعلنةةةةةت فةةةةةي تصةةةةةريحات صةةةةةحفية، اسةةةةةتعداد المحكمةةةةةة 
تةةةةةةةدابير الالزمةةةةةةةة بشةةةةةةةأن التطةةةةةةةورات األخيةةةةةةةرة فةةةةةةةي غةةةةةةةزة، وقالةةةةةةةت إن طةةةةةةةاقم المحكمةةةةةةةة التخةةةةةةةاذ ال

يتةةةةابعون عةةةةن كثةةةةب تطةةةةورات األوضةةةةاع فةةةةي القطةةةةاع، ويسةةةةجل أيةةةةة جريمةةةةة محتملةةةةة قةةةةد يشةةةةملها 
 اختصاص المحكمة.

وبةةةةةةةالرجوع إلةةةةةةةى الورقةةةةةةةة التةةةةةةةي أصةةةةةةةدرتها وزارة الخارجيةةةةةةةة بشةةةةةةةأن ذلةةةةةةةك؛ فإننةةةةةةةا نجةةةةةةةد أن طلةةةةةةةب 
االسةةةةتيطان، أمةةةةا الجةةةةرائم األخةةةةرى التةةةةي تةةةةم ذكرهةةةةا فةةةةي الطلةةةةب،  اإلحالةةةةة قةةةةد ركةةةةز علةةةةى جريمةةةةة

القتةةةةةل العمةةةةةد، الفصةةةةةل العنصةةةةةري، حصةةةةةار غةةةةةزة، نقةةةةةل الفلسةةةةةطينيين قسةةةةةرا، التعةةةةةذيب، مصةةةةةادرة 
األراضةةةةةي والممتلكةةةةةات، هةةةةةدم البيةةةةةوت ومرافقهةةةةةا، االعتقةةةةةال التعسةةةةةفي الجمةةةةةاعي والجةةةةةدار، فهةةةةةي 

 نسةةةةتطيع االسةةةةتفادة فةةةةي التركيةةةةز علةةةةةى ملحقةةةةة بجريمةةةةة االسةةةةتيطان، لكةةةةن هةةةةذا ال يعنةةةةةي أننةةةةا ال
/ أ( مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة 14الجةةةةةةةةرائم األخةةةةةةةةرى، خاصةةةةةةةةة وأن المةةةةةةةةادة )

الدوليةةةةةة تحةةةةةدثت عةةةةةن إحالةةةةةة جريمةةةةةة أو أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم الداخلةةةةةة فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، 
ر ومةةةةةةن الممكةةةةةةةن أن يةةةةةةةتم إدخةةةةةةال جةةةةةةةرائم االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي خةةةةةةالل مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة وكسةةةةةةة

الحصةةةةةةار ضةةةةةةمن جريمةةةةةةة القتةةةةةةل العمةةةةةةد، لكةةةةةةةن هةةةةةةذا األمةةةةةةر يرجةةةةةةع إلةةةةةةى المعلومةةةةةةات والوثةةةةةةةائق 
والتقةةةةةارير المقدمةةةةةة والمرفقةةةةةة مةةةةةع طلةةةةةب اإلحالةةةةةة، وأيضةةةةةا إلةةةةةى فريةةةةةق التحقيةةةةةق وموقةةةةةف المةةةةةدعي 
العةةةةام، ومةةةةن الممكةةةةن االسةةةةتفادة مةةةةن تقريةةةةر مجلةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان التةةةةابع لألمةةةةم المتحةةةةدة فةةةةي 

األمةةةةةر لةةةةةةيس قويةةةةةا، وبإمكةةةةةان دولةةةةةة فلسةةةةةطين إحالةةةةةة ملةةةةةةف  هةةةةةذا الخصةةةةةوص، لكةةةةةن يبقةةةةةى هةةةةةذا
مسةةةةةيرات العةةةةةودة وكسةةةةةر الحصةةةةةار بشةةةةةكل مسةةةةةتقل مةةةةةع تضةةةةةمينه الوثةةةةةائق واألوراق التةةةةةي تدعمةةةةةه 

 وتقويه.

 الفرع الثاني: االختصاص القضائي العالمي

القةةةةةةانون اإلنسةةةةةةاني يلقةةةةةةي واجبةةةةةةا عامةةةةةةا علةةةةةةى جميةةةةةةع الةةةةةةدول بمحاكمةةةةةةة المجةةةةةةرمين الةةةةةةدوليين أو 
قةةةةةا لمبةةةةةدأ االختصةةةةةاص العةةةةةالمي، وقةةةةةد جةةةةةاء النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة تسةةةةةليمهم طب
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الدوليةةةةةة مؤكةةةةةدا علةةةةةى مبةةةةةدأ االختصةةةةةاص العةةةةةالمي بةةةةةالنص فةةةةةي ديباجتةةةةةه علةةةةةى أنةةةةةه: "وإذ تةةةةةذكر 
بةةةةأن مةةةةن واجةةةةب كةةةةل دولةةةةة أن تمةةةةارس واليتهةةةةا القضةةةةائية الجنائيةةةةة علةةةةى أولئةةةةك المسةةةةئولين عةةةةن 

 ارتكاب جرائم دولية".

الجنةةةةةائي العةةةةةالمي ذلةةةةةك النظةةةةةام القةةةةةانوني الةةةةةذي يمةةةةةنح المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة  يقصةةةةةد باالختصةةةةةاص
فةةةةةةي جميةةةةةةةع الةةةةةةةدول الواليةةةةةةةة علةةةةةةةى مرتكبةةةةةةةي الفعةةةةةةةل غيةةةةةةةر المشةةةةةةةروع دوليةةةةةةةا، والمتواجةةةةةةةدين فةةةةةةةوق 
أراضةةةةيها بغةةةةض النظةةةةر عةةةةن مكةةةةان وقةةةةوع الفعةةةةل غيةةةةر المشةةةةروع وطبيعتةةةةه، ومةةةةن ثةةةةم يشةةةةير هةةةةذا 

ختصةةةةاص الجنةةةةائي العةةةةالمي علةةةةةى االختصةةةةاص العةةةةالمي إلةةةةى حةةةةق كةةةةل دولةةةةة فةةةةي ممارسةةةةة اال
األفةةةةراد بخصةةةةوص الجةةةةرائم الدوليةةةةة دون النظةةةةر إلةةةةى مبةةةةدأ اإلقليميةةةةة، أي حتةةةةى ولةةةةو لةةةةم ترتكةةةةب 

. وبغةةةةةض النظةةةةةر كةةةةةذلك عةةةةةن الجنسةةةةةية التةةةةةي ينتمةةةةةي إليهةةةةةا المةةةةةتهم؛ 1تلةةةةةك الجةةةةةرائم علةةةةةى إقليمهةةةةةا
نسةةةةية المةةةةتهم فهةةةةذا المبةةةةدأ ال يقةةةةيم أيةةةةة رابطةةةةة بةةةةين اإلقلةةةةيم الةةةةذي وقعةةةةت عليةةةةه هةةةةذه الجةةةةرائم وج

 .2بارتكابها

يعبةةةةةةر مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص العةةةةةةالمي عةةةةةةن وحةةةةةةدة المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي فةةةةةةي مكافحةةةةةةة أشةةةةةةد الجةةةةةةرائم 
خطةةةةةةورة التةةةةةةي تهةةةةةةدده، وذلةةةةةةك بةةةةةةالقبض والمحاكمةةةةةةة علةةةةةةى كةةةةةةل شةةةةةةخص مةةةةةةتهم بارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم 
معاقةةةةةب عليهةةةةةا بموجةةةةةب قوانينهةةةةةا يتواجةةةةةد فةةةةةي إقلةةةةةيم أيةةةةةة دولةةةةةة بغةةةةةض النظةةةةةر عةةةةةن جنسةةةةةيته أو 

 .3ع عليها االعتداء أو جنسية المعتدى عليه أو مكان الجريمةالمصلحة التي وق

حيةةةةةةث نصةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن االتفاقيةةةةةةات علةةةةةةى مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي، وشةةةةةةكلت 
خطةةةةةوة مهمةةةةةة علةةةةةى صةةةةةعيد إقةةةةةرار مبةةةةةدأ االختصةةةةةاص القضةةةةةائي  1949اتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف لعةةةةةام 

الةةةةدولي الدائمةةةةة، وكةةةةذلك  العةةةةالمي لتضةةةةييق الفةةةةراغ القةةةةانوني النةةةةاجم عةةةةن غيةةةةاب آليةةةةات القضةةةةاء
، 1968، واتفاقيةةةةةة عةةةةةدم تقةةةةةادم جةةةةةرائم الحةةةةةرب لعةةةةةام 1977البروتوكةةةةةول اإلضةةةةةافي األول لعةةةةةام 

، واتفاقيةةةةةةةةة مناهضةةةةةةةةة التعةةةةةةةةذيب؛ إال إن جميةةةةةةةةع 1973ومبةةةةةةةةادئ القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةام لعةةةةةةةةام 
االتفاقيةةةةةةات الدوليةةةةةةة التةةةةةةي تشةةةةةةكل قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني لةةةةةةم تةةةةةةنص علةةةةةةى عقوبةةةةةةات 

ددة لمرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تحظرهةةةةةا، ولةةةةةم تحةةةةةدد سةةةةةلطة قضةةةةةائية معينةةةةةة لمحاكمةةةةةة محةةةةة
المتهمةةةةةةةين بارتكابهةةةةةةةا وإحةةةةةةةالتهم إلةةةةةةةى محاكمهةةةةةةةا الخاصةةةةةةةة أو تسةةةةةةةليمهم لغةةةةةةةرض المحاكمةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 دول أخرى معينة.

                                                           
 .546، ص2004(، 74الدولية لألفراد، مجلة القانون واالقتصاد، العدد ) محمد علي مخادمة، المسئولية الجنائية 1

M. Morris, Atrocity and the Dilemma of Jurisdiction, The Yerodia Decision of the  2

International Court of Justice, REDI, Vol.58, 2002, P.9. 
 .136، ص1969النهضة العربية، القاهرة، عبد الفتاح محمد سراج، القانون الدولي العام، دار  3
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شةةةةةةهد العةةةةةةالم تطةةةةةةورا كبيةةةةةةرا علةةةةةةى صةةةةةةعيد مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي، وقةةةةةةد فّعلةةةةةةت 
ذلةةةةةك المبةةةةةدأ وأقرتةةةةةه فةةةةةي قوانينهةةةةةا الوطنيةةةةةة، وتعتبةةةةةر دول أوروبةةةةةا رائةةةةةدة فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول 

ذلةةةةةةةك المجةةةةةةةال باعتبارهةةةةةةةا الراعيةةةةةةةة لالتفاقيةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةة بحقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان كالةةةةةةةدنمارك 
وبلجيكةةةةةا وإسةةةةةبانيا، غيةةةةةر أن بعةةةةةض القضةةةةةايا كشةةةةةفت مةةةةةدى التواطةةةةةؤ األوروبةةةةةي مةةةةةع االحةةةةةتالل 

 مريكي الداعم لالحتالل اإلسرائيلي.اإلسرائيلي واالنحياز خلف الموقف األ

ومةةةةةن أمثلةةةةةة التطبيةةةةةق الةةةةةدولي لمبةةةةةدأ االختصةةةةةاص القضةةةةةائي العةةةةةالمي والتةةةةةي تخةةةةةص فلسةةةةةطين، 
أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء  20022، وقضةةةةةةةية شةةةةةةةاؤول موفةةةةةةةاز عةةةةةةةام 20051قضةةةةةةةية دورون ألمةةةةةةةوج عةةةةةةةام 

أمةةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةاء البلجيكةةةةةةةةةي، وقضةةةةةةةةةية كرمةةةةةةةةةي  20063البريطةةةةةةةةةاني، ومحاكمةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةارون عةةةةةةةةةام 
أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء  20065القضةةةةةةةاء الةةةةةةةدانماركي، وقضةةةةةةةية موشةةةةةةةيه يعةةةةةةةالون عةةةةةةةام  أمةةةةةةةام 4غيلةةةةةةةون 

أمةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةاء  20096النيوزيلنةةةةةةةةدي، وقضةةةةةةةةية بنيةةةةةةةةامين بةةةةةةةةن إليعيةةةةةةةةزر ودان حةةةةةةةةالوتس عةةةةةةةةام 
 اإلسباني، وغيرهم.

فالقةةةةةةانون الةةةةةةدولي العةةةةةةةام يقةةةةةةرر اختصاصةةةةةةةا عالميةةةةةةا يعطةةةةةةةي الحةةةةةةق للدولةةةةةةةة مالحقةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةة 
عتبةةةةةةار للجنسةةةةةةية التةةةةةةي يحملونهةةةةةةا أو المكةةةةةةان الةةةةةةذي ترتكةةةةةةب مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة دون أي ا 

فيةةةةةةه الجريمةةةةةةة، أي ينعقةةةةةةد االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي الجنةةةةةةائي أليةةةةةةة دولةةةةةةة ترغةةةةةةب فةةةةةةي مالحقةةةةةةةة 
الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة، وأفضةةةةةل للعدالةةةةةة أن يقةةةةةدم مرتكبةةةةةي الجريمةةةةةة للمحاكمةةةةةة أمةةةةةام دولةةةةةة أخةةةةةرى مةةةةةن 

 أن يظل حرا طليقا غير مؤاخذ بجرائمه.

علةةةةةةةةى ضةةةةةةةةوء مةةةةةةةةا تقةةةةةةةةدم؛ فإنةةةةةةةةه بإمكةةةةةةةةان الفلسةةةةةةةةطينيين التحةةةةةةةةرك علةةةةةةةةى مسةةةةةةةةتوى االختصةةةةةةةةاص 
القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي لمحاكمةةةةةةة قةةةةةةادة وجنةةةةةةود االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي عمةةةةةةا يرتكبونةةةةةةه مةةةةةةن جةةةةةةرائم 

                                                           
لتورطه في عدد من المخالفات الجسمية التي تعتبر مخالفات جنائية في المملكة المتحدة بموجب قانون اتفاقيات  1

، ودوره 10/01/2002( منزال في مخيم رفح بتاريخ 59، والتي من أهمها: التدمير التعسفي لة )1957جنيف لعام 
 .2002الح شحادة عام في عملية اغتيال ص

 وذلك لمحاكمته وفقا للقانون البريطاني كمجرم حرب، حيث تقدم بالدعوى عدد من العائالت الفلسطينية. 2
وذلك لتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، ولمسئوليته عن مجزرة صبرا وشاتيال وعن تلك المجازر  3

 .1982اجتياح االحتالل اإلسرائيلي للبنان عام  التي ارتكبت بحق الالجئين الفلسطينيين خالل
وذلك لتأييد ممارسة التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلية، حيث لم تقبل أوراق  4

 اعتماده كسفير في الدانمارك.
 لفلسطينيين.بحق ا 1949وذلك لالشتباه في ضلوعه في ارتكاب مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة  5
 .2002وذلك لتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وإبادة شعب، ولدورهما في عملية اغتيال صالح شحادة لعام  6
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دوليةةةةةةةةةة وانتهاكةةةةةةةةةات جسةةةةةةةةةيمة للمواثيةةةةةةةةةق واالتفاقيةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةكل القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي 
 صار.اإلنساني خالل مسيرات العودة وكسر الح

 الفرع الثالث: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

ل للنظةةةةر فةةةةي  يقصةةةةد بالمحةةةةاكم الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الخاصةةةةة أو المؤقتةةةةة، تلةةةةك المحةةةةاكم التةةةةي ُتشةةةةكا
الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تقةةةةةع فةةةةةي منطقةةةةةة معينةةةةةة وفةةةةةي زمةةةةةن معةةةةةين، ويكةةةةةون أعضةةةةةاؤها مةةةةةن عةةةةةدة 

 .1دول

ة أدت المطالبةةةةةات بالعدالةةةةةة إلةةةةةى إنشةةةةةاء عةةةةةدد مةةةةةن منةةةةةذ انتهةةةةةاء الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى والثانيةةةةة
، وكةةةةةةذلك 3، وعةةةةةدد مةةةةةةن المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الخاصةةةةةة2لجةةةةةان التحقيةةةةةق الدوليةةةةةة الخاصةةةةةة

. وقةةةةةةد تةةةةةةةم تشةةةةةةةكيل بعةةةةةةض مةةةةةةةن هةةةةةةةذه 4ُعقةةةةةةدت عةةةةةةةدد مةةةةةةن المحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةة المفوضةةةةةةة دوليةةةةةةةا

                                                           
 .66سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص 1
 ومن تلك اللجان: 2

 .1919قوبات لعام لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب، وتنفيذ الع .1
 .1943لجنة األمم المتحدة لجرائم الحرب لعام  .2
 .1946لجنة الشرق األقصى لعام  .3
للتحقيق في جرائم الحرب واالنتهاكات األخرى للقانون الدولي اإلنساني في  1992لجنة الخبراء لعام  .4

 يوغسالفيا.
 للقانون اإلنساني الدولي في رواندا.للتحقيق في االنتهاكات الخطيرة  1994لجنة الخبراء المستقلة لعام 

 ومن تلك المحاكم: 3
 .1945المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب على الساحة األوروبية )نورمبرغ( لعام  .1
 .1946المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق األقصى )طوكيو( لعام  .2
 .1993ليوغسالفيا لعام المحكمة الجنائية الدولية  .3
 .1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام  .4
 .1996المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون لعام  .5

 .2005المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان لعام 
 وتلك المحاكم هي: 4

ت المقدمة من الدول ( بناء على الطلبا1923 -1921المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا األلمانية ) .1
 المتحالفة استنادا إلى معاهدة فرساي )محاكمات ليبزج(.

( بموجب قانون 1955 -1946المحاكمات التي أجراها الحلفاء األربعة الكبار على الساحة األوروبية ) .2
 (.10بمجلس الرقابة رقم )

صى ى توجيهات لجنة الشرق األقالمحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق األقصى بناء عل
(1946- 1951.) 
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 1945برغ المحةةةةةةاكم باتفةةةةةةاق بةةةةةةين الةةةةةةدول المنتصةةةةةةرة بةةةةةةالحرب وبإرادتهةةةةةةا، مثةةةةةةل: محكمةةةةةةة نةةةةةةورم
، وأيضةةةةةةا قةةةةةةد تةةةةةةم تشةةةةةةكيل بعضةةةةةةها بنةةةةةةاء علةةةةةةى قةةةةةةرارات صةةةةةةدرت مةةةةةةن 1945ومحكمةةةةةةة طوكيةةةةةةو 

ومحكمةةةةةةة  1993مجلةةةةةةس األمةةةةةةن التةةةةةةابع لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة، مثةةةةةةل: محكمةةةةةةة يوغسةةةةةةالفيا السةةةةةةابقة 
 .1994رواندا 

وتمةةةةةةت تلةةةةةةك المحاكمةةةةةةات واللجةةةةةةان تحةةةةةةت مسةةةةةةميات قانونيةةةةةةة مختلفةةةةةةة تبعةةةةةةا اللتزامةةةةةةات متباينةةةةةةة، 
. وتلةةةةةةك السياسةةةةةةة تعكةةةةةةس 1بنتةةةةةةائج مغةةةةةةايرة لمةةةةةةا كةةةةةةان منشةةةةةةودا منهةةةةةةا أصةةةةةةال وجةةةةةةاء العديةةةةةةد منهةةةةةةا

ظهةةةةةةور المسةةةةةةئولية والعدالةةةةةةة كقةةةةةةيم دوليةةةةةةة معتةةةةةةرف بهةةةةةةا أو سياسةةةةةةات ضةةةةةةرورية للنظةةةةةةام الةةةةةةدولي 
 .2وإعادة السالم

ال شةةةةةةةك أنةةةةةةةه مةةةةةةةن غيةةةةةةةر الممكةةةةةةةن تشةةةةةةةكيل مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن الةةةةةةةدولي لمحةةةةةةةاكم جنائيةةةةةةةة خاصةةةةةةةة 
حيةةةةةةةث إن الواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة األمريكيةةةةةةة سةةةةةةةتجهض بمحاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةي االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي؛ 

أي مشةةةةةروع قةةةةةرار يحةةةةةال إلةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن بهةةةةةذا الشةةةةةأن باسةةةةةتخدام الفيتةةةةةو، ولعةةةةةل مةةةةةا يؤكةةةةةد 
ذلةةةةةةك هةةةةةةو اسةةةةةةتخدامها للفيتةةةةةةو إلبطةةةةةةال مشةةةةةةروع القةةةةةةرار الةةةةةةذي يطالةةةةةةب بتةةةةةةوفير الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة 

ه المةةةةرة األولةةةةى للفلسةةةةطينيين المتظةةةةاهرين فةةةةي مسةةةةيرات العةةةةودة وكسةةةةر الحصةةةةار، ولةةةةم تكةةةةن هةةةةذ
 ولن تكون األخيرة.

لكننةةةةا نةةةةرى أنةةةةه ال يشةةةةترط أن يةةةةتم تشةةةةكيل محةةةةاكم خاصةةةةة عةةةةن طريةةةةق مجلةةةةس األمةةةةن فقةةةةط، فقةةةةد 
شةةةةةةكلت الةةةةةةدول المنتصةةةةةةرة فةةةةةةي الحةةةةةةروب محةةةةةةاكم نةةةةةةورمبرغ وطوكيةةةةةةو؛ فإننةةةةةةا نةةةةةةرى أنةةةةةةه بإمكةةةةةةان 
جامعةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة أو منظمةةةةةةة المةةةةةةؤتمر اإلسةةةةةةالمي بةةةةةةأن تقةةةةةةوم بتشةةةةةةكيل محةةةةةةاكم خاصةةةةةةة 

حاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةي االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي، والعمةةةةةةل المشةةةةةةترك بةةةةةةين الةةةةةةدول فةةةةةةي سةةةةةةبيل تحقيةةةةةةق بم
العدالةةةةةةة للفلسةةةةةةطينيين المتظةةةةةةاهرين خةةةةةةالل مسةةةةةةيرات العةةةةةةودة وكسةةةةةةر الحصةةةةةةار ومالحقةةةةةةتهم عةةةةةةن 

 جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني.

 الفرع الرابع: القضاء الفلسطيني

ئيةةةةةة لمحاكمهةةةةةا الوطنيةةةةةة، وتخضةةةةةع هةةةةةذه الواليةةةةةة لقاعةةةةةدة تةةةةنظم كةةةةةل دولةةةةةة الواليةةةةةة القضةةةةةائية الجنا
االختصةةةةاص اإلقليمةةةةي التةةةةةي تقضةةةةي باختصةةةةاص محةةةةةاكم الدولةةةةة بةةةةالنظر فةةةةةي الجةةةةرائم جميعهةةةةةا 

                                                           
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق  1

وما  5، ص2002الدولية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
 بعدها.

عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، والحرب على غزة، المجلد األول، الجريمة الدولية، مكتبة آفاق،  2
 .177، ص2010غزة، الطبعة الثانية، 
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التةةةةي تقةةةةع علةةةةى إقليمهةةةةا، كمةةةةا تخضةةةةع لقاعةةةةدة االختصةةةةاص الشخصةةةةي فةةةةي جةةةةرائم معينةةةةة تقةةةةع 
 .1في الخارج

بقية ممارسةةةةةةةة الواليةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة لقةةةةةةةد قةةةةةةةرر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة أسةةةةةةة
للقضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني، وقةةةةةةةةد حةةةةةةةدد النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةي الجةةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تخضةةةةةةةةع للمحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةةة 

( مةةةةةةن النظةةةةةةام 1والجةةةةةةرائم التةةةةةةي تخضةةةةةةع للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الوطنيةةةةةةة، وطبقةةةةةةا لةةةةةةنص المةةةةةةادة )
 األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فإنةةةةةةه تخضةةةةةةع جميةةةةةةع الجةةةةةةرائم للمحةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةة؛ إال إن

( مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وضةةةةةةةةعت األسةةةةةةةةاس لهةةةةةةةةذا 17المةةةةةةةةادة )
 االختصاص على النحو اآلتي:

إذا أجةةةةرت المحةةةةاكم الوطنيةةةةة التحقيةةةةق أو المحاكمةةةةة فةةةةي دعةةةةوى تخةةةةتص بةةةةالنظر فيهةةةةا؛  .1
ففةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة لةةةةيس للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة حةةةةق النظةةةةر فةةةةي تلةةةةك القضةةةةية، وإن 

 ئم األربع الواردة في اختصاص المحكمة.كانت ضمن الجرا

إذا لةةةةةةةم تجةةةةةةةر المحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةة التحقيةةةةةةةق أو المحاكمةةةةةةةة؛ فللمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة  .2
االختصةةةةةاص بةةةةةالنظر فيهةةةةةا، بشةةةةةرط أن تكةةةةةون ضةةةةةمن الجةةةةةرائم األربةةةةةع التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي 

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تجةةةةةر المحاكمةةةةةة، علةةةةةى الةةةةةرغم إذا أجةةةةةرت المحةةةةةاكم الوطنيةةةةةة التحقيةةةةةق فةةةةةي قضةةةةةية ولةةةةةم  .3
مةةةةةةةن اختصاصةةةةةةةها بةةةةةةةالنظر فةةةةةةةي القضةةةةةةةية، بسةةةةةةةبب عةةةةةةةدم رغبتهةةةةةةةا بالمحاكمةةةةةةةة أو عةةةةةةةدم 

 قدرتها؛ فللمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر القضية.

إذا سةةةةةةةةةبق للمحةةةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةةةة أن نظةةةةةةةةةرت فةةةةةةةةةي القضةةةةةةةةةية وأصةةةةةةةةةدرت قرارهةةةةةةةةةا؛ فلةةةةةةةةةيس  .4
 للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص، بسبب سبق النظر فيها.

ذا كةةةةان القضةةةةية ليسةةةةت علةةةةى درجةةةةة مةةةةن الخطةةةةورة، أي أنهةةةةا لةةةةم تةةةةدخل ضةةةةمن الجةةةةرائم إ .5
األربةةةةةةع الكبةةةةةةرى التةةةةةةي تخضةةةةةةع للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة؛ فلةةةةةةيس للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 

 الدولية حق النظر فيها وإن لم يتخذ القضاء الوطني أية إجراءات بصددها.

ي للةةةةةدول األطةةةةةراف التةةةةةي يمكنهةةةةةا أن وواضةةةةةح ممةةةةةا تقةةةةةدم، أن األولويةةةةةة للقضةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةوطن
تتمسةةةةةك بأحكةةةةةام مبةةةةةدأ التكامةةةةةل تجةةةةةاه المحكمةةةةةة، لالحتجةةةةةاج بةةةةةأن دعةةةةةوى مةةةةةا بخصةةةةةوص إحةةةةةدى 

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي هةةةةةي مةةةةةن اختصاصةةةةةها، إال 5الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة )
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إن هةةةةةذا التمسةةةةةك يتطلةةةةةب منهةةةةةا أن تكةةةةةون راغبةةةةةة وقةةةةةادرة علةةةةةى إجةةةةةراء التحقيةةةةةق والمقاضةةةةةاة فةةةةةي 
ك الةةةةةدعوى، وهةةةةةذا يسةةةةةتلزم بالضةةةةةرورة تكيةةةةةف التشةةةةةريعات الوطنيةةةةةة علةةةةةى النحةةةةةو الةةةةةذي يتسةةةةةق تلةةةةة

( فةةةةي 15والنظةةةةام األساسةةةةي، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك تضةةةةمينها الجةةةةرائم المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة )
تشةةةةةةةريعاتها الوطنيةةةةةةةة، وإزالةةةةةةةة أيةةةةةةةة حةةةةةةةواجز تحةةةةةةةول دون محاكمةةةةةةةة مرتكبةةةةةةةي تلةةةةةةةك الجةةةةةةةرائم، بمةةةةةةةا 

ة اسةةةةةةةةتنادا إلةةةةةةةى المبةةةةةةةادئ المعروفةةةةةةةةة فةةةةةةةي القةةةةةةةةانون يضةةةةةةةمن محاكمةةةةةةةة الجميةةةةةةةةع محاكمةةةةةةةة عادلةةةةةةة
 الجنائي الدولي.

وقةةةةةد تضةةةةةمن الملحةةةةةق القةةةةةانوني التفاقيةةةةةة أوسةةةةةلو بةةةةةين منظمةةةةةة التحريةةةةةر الفلسةةةةةطينية واالحةةةةةتالل 
تنظةةةةةةةةيم واليةةةةةةةة القضةةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني للنظةةةةةةةةر فةةةةةةةي الةةةةةةةةدعاوى التةةةةةةةةي  13/09/1993اإلسةةةةةةةرائيلي 

أو المنازعةةةةةةةةات الجنائيةةةةةةةةة أو فةةةةةةةةي  يكةةةةةةةةون طرفهةةةةةةةةا أو أحةةةةةةةةدها إسةةةةةةةةرائيليا، سةةةةةةةةواء فةةةةةةةةي المسةةةةةةةةائل
( مةةةةةن الملحةةةةةق تنظةةةةةيم 2، 1. ففةةةةةي المنازعةةةةةات الجنائيةةةةةة تناولةةةةةت المادتةةةةةان )1المنازعةةةةةات المدنيةةةةةة

واليةةةةة القضةةةةةاء الفلسةةةةةطيني بشةةةةةأن الجةةةةرائم التةةةةةي تقةةةةةع فةةةةةي المنةةةةاطق الخاضةةةةةعة للسةةةةةلطة الوطنيةةةةةة 
الفتةةةةةةرة  علةةةةةةى نحةةةةةةو يةةةةةةنقص مةةةةةةن واليةةةةةةة هةةةةةةذا القضةةةةةةاء تبعةةةةةةا النتقةةةةةةاص السةةةةةةيادة الوطنيةةةةةةة خةةةةةةالل

 االنتقالية، وذلك على النحو اآلتي:

ال يحةةةةةةةق للقضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني النظةةةةةةةر فةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم الجنائيةةةةةةةة التةةةةةةةي يرتكبهةةةةةةةا أحةةةةةةةد  .1
اإلسةةةةةرائيليين فةةةةةي المنةةةةةاطق الخاضةةةةةعة للسةةةةةلطة الوطنيةةةةةة، سةةةةةواء ارتكةةةةةب ضةةةةةد أحةةةةةد 
الفلسةةةةةةةطينيين أو األجانةةةةةةةب، ويقتصةةةةةةةر دور القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني فةةةةةةةي هةةةةةةةذه الحالةةةةةةةة 

علةةةةةةى مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة اإلسةةةةةةرائيلي والتحةةةةةةرز عليةةةةةةه وعلةةةةةةى علةةةةةةى مجةةةةةةرد القةةةةةةبض 
أدوات الجريمةةةةةةةةة وحمايتةةةةةةةةه وإجةةةةةةةةراء التحقيقةةةةةةةةات الممكنةةةةةةةةة ثةةةةةةةةم يسةةةةةةةةلم المجةةةةةةةةرم إلةةةةةةةةى 
القضةةةةةةاء اإلسةةةةةةرائيلي لمحاكمتةةةةةةه هنةةةةةةاك فةةةةةةي إسةةةةةةرائيل دون مبةةةةةةدأ المعاملةةةةةةة بالمثةةةةةةل، 
بمعنةةةةى لةةةةو أن فلسةةةةطينيا ارتكةةةةب جريمةةةةة ضةةةةد إسةةةةرائيلي أو ضةةةةد أحةةةةد اإلسةةةةرائيليين 

طين المحتلةةةةةة، فةةةةةةال تكةةةةةون إسةةةةةرائيل ملزمةةةةةةة بتسةةةةةليمه للقضةةةةةاء الفلسةةةةةةطيني فةةةةةي فلسةةةةة
لمحاكمتةةةةةةةه بةةةةةةةل يحةةةةةةةاكم أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء فةةةةةةةي إسةةةةةةةرائيل وال يحةةةةةةةق للسةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة 

 الفلسطينية المطالبة به.

ال يحةةةةق للقضةةةةاء الفلسةةةةطيني النظةةةةر فةةةةي الجةةةةرائم التةةةةي تقةةةةع مةةةةن أحةةةةد الفلسةةةةطينيين  .2
آت العسةةةةةةةكرية اإلسةةةةةةةرائيلية داخةةةةةةةل ضةةةةةةةد اإلسةةةةةةةرائيليين فةةةةةةةي المسةةةةةةةتوطنات أو المنشةةةةةةة

المنةةةةةةةاطق الخاضةةةةةةةعة للسةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية، ويحةةةةةةةاكم أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء فةةةةةةةي 
 إسرائيل.
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إلسةةةةةرائيل واليةةةةةة القةةةةةبض علةةةةةى كةةةةةل شةةةةةخص تشةةةةةتبه فيةةةةةه أنةةةةةه قةةةةةام بعمةةةةةل إجرامةةةةةي  .3
ضةةةةةةةد إسةةةةةةةرائيل أو اإلسةةةةةةةرائيليين داخةةةةةةةل منةةةةةةةاطق السةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة أو تطلةةةةةةةب مةةةةةةةن 

ه وتسةةةةةةليمه لهةةةةةةا لمحاكمتةةةةةةه أمةةةةةةام القضةةةةةةاء فةةةةةةي الشةةةةةةرطة الفلسةةةةةةطينية القةةةةةةبض عليةةةةةة
 إسرائيل، سواء كان فلسطينيا أو كان أجنبيا.

األجانةةةةةةب السةةةةةةائحون أو العةةةةةةابرون مةةةةةةن المنةةةةةةاطق الخاضةةةةةةعة للسةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة إذا  .4
خرجةةةةةةةةةوا أو انحرفةةةةةةةةةوا عةةةةةةةةةن الطريةةةةةةةةةق أو الطةةةةةةةةةرق المحةةةةةةةةةددة لهةةةةةةةةةم خاصةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةرق 

أريحةةةةةا )الطريةةةةةق  العرضةةةةةية أو الطريةةةةةق الةةةةةرئيس شةةةةةمال جنةةةةةوب الةةةةةذي يقطةةةةةع منطقةةةةةة
( يكةةةةةون للسةةةةةلطات اإلسةةةةةرائيلية حةةةةةق القةةةةةبض علةةةةةيهم واسةةةةةتجوابهم، وتخطةةةةةر 90رقةةةةةم 

السةةةةلطة الوطنيةةةةة بةةةةذلك، فةةةةإن كةةةةان هنةةةةاك جريمةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت ويحتةةةةاج األمةةةةر إلةةةةى 
مزيةةةةد مةةةةن التحقيةةةةق بشةةةةأن السةةةةائح، عندئةةةةذ تقةةةةوم السةةةةلطة الوطنيةةةةة بةةةةه أمةةةةام القضةةةةاء 

ادة األولةةةةةى لةةةةةم يوضةةةةح مةةةةةا إذا كةةةةةان / أ( مةةةةةن المةةةة6الفلسةةةةطيني، لكةةةةةن نةةةةص الفقةةةةةرة )
يجةةةةةةةب تسةةةةةةةليم األجنبةةةةةةةي السةةةةةةةائح إلةةةةةةةى القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني أم ال، أمةةةةةةةا إذا قةةةةةةةبض 
علةةةةةى السةةةةةائح األجنبةةةةةي مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةلطة الوطنيةةةةةة خةةةةةارج المنةةةةةاطق المشةةةةةار إليهةةةةةا 
سةةةةةةابقا، فيجةةةةةةب علةةةةةةى السةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة أن تخطةةةةةةر إسةةةةةةرائيل بةةةةةةذلك علةةةةةةى الفةةةةةةور، 

موقةةةةةوف وتقةةةةةديم أي مسةةةةةاعدة ضةةةةةرورية بمةةةةةا وتمكنهةةةةةا فةةةةةي أقةةةةةرب فرصةةةةةة بمقابلةةةةةة ال
فةةةةي ذلةةةةك اإلخطةةةةار القنصةةةةلي بنةةةةاء علةةةةى طلةةةةب منةةةةه، وهةةةةذا بةةةةال شةةةةك تةةةةدخل سةةةةافر 
فةةةةي الشةةةةئون الوطنيةةةةة الخاضةةةةعة للسةةةةلطة الوطنيةةةةة وفقةةةةا لمبةةةةدأ إقليميةةةةة القةةةةوانين مةةةةا 
لةةةةةم يتفةةةةةق علةةةةةى غيةةةةةر ذلةةةةةك، وكةةةةةان ينبغةةةةةي علةةةةةى األقةةةةةل أن يتةةةةةرك األمةةةةةر للسةةةةةلطة 

بدولةةةةةة األجنبةةةةةي أو بقنصةةةةةليته إذا طلةةةةةب ذلةةةةةك، كمةةةةةا لةةةةةم الوطنيةةةةةة للقيةةةةةام باالتصةةةةةال 
/ ب( مةةةةن المةةةةادة األولةةةةى مةةةةن الملحةةةةق المةةةةذكور مةةةةا إذا كةةةةان 6يبةةةةين نةةةةص الفقةةةةرة )

يجةةةةةةةب تسةةةةةةةليم األجنبةةةةةةةي إلةةةةةةةى إسةةةةةةةرائيل أم ال، ونةةةةةةةرى أنةةةةةةةه اسةةةةةةةتنادا لمبةةةةةةةدأ إقليميةةةةةةةة 
القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي يجةةةةةةةب أن يحةةةةةةةاكم األجنبةةةةةةةي أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني وطبقةةةةةةةا 

لجنةةةةةةائي الفلسةةةةةةطيني باعتبةةةةةةاره السةةةةةةاري فةةةةةةي مكةةةةةةان وقةةةةةةوع الجريمةةةةةةة وفقةةةةةةا للقةةةةةةانون ا
 / أ( من المادة األولى سالفة الذكر.6للفقرة )

بينمةةةا تناولةةةت المةةةادة الثانيةةةةة مةةةن الملحةةةق تنظةةةيم التعةةةةاون بةةةين األجهةةةزة األمنيةةةة فةةةةي  .5
السةةةةلطة الوطنيةةةةة ومةةةةا يقابلهةةةةا مةةةةن أجهةةةةزة أمنيةةةةة فةةةةي إسةةةةرائيل فةةةةي مختلةةةةف الجوانةةةةب 

لمنةةةةةةع وقةةةةةةوع الجريمةةةةةةة أو أي عمةةةةةةل يشةةةةةةكل خطةةةةةةرا مباشةةةةةةرا علةةةةةةى السةةةةةةالمة األمنيةةةةةةة 
العامةةةةةةةة أو الصةةةةةةةةحة العامةةةةةةةة لكةةةةةةةةال الطةةةةةةةرفين بمةةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك المنةةةةةةةع مةةةةةةةةن السةةةةةةةةفر 
واسةةةةةتدعاء الشةةةةةهود واسةةةةةتجوابهم وتسةةةةةليم المشةةةةةتبه فةةةةةيهم مةةةةةن المتهمةةةةةين، لكنةةةةةه فيمةةةةةا 
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ص علةةةةى يتعلةةةةق بةةةةالفقرة الرابعةةةةة مةةةةن المةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن الملحةةةةق القةةةةانوني والتةةةةي تةةةةن
أنةةةةه: "عنةةةةدما ترتكةةةةب جريمةةةةة فةةةةي داخةةةةل مسةةةةتوطنة ويكةةةةون جميةةةةع المشةةةةتركين فيهةةةةا 
فلسةةةةةةةةةطينيين مةةةةةةةةةن قطةةةةةةةةةاع غةةةةةةةةةزة أو منطقةةةةةةةةةة أريحةةةةةةةةةا أو زوارهةةةةةةةةةم تخطةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةةوات 
اإلسةةةةةةةرائيلية الشةةةةةةةرطة الفلسةةةةةةةطينية علةةةةةةةى الفةةةةةةةور وتسةةةةةةةلم مرتكةةةةةةةب الجريمةةةةةةةة واألدلةةةةةةةة 

بةةةةةةةاألمن"، التةةةةةةةي جمعةةةةةةةت للشةةةةةةةرطة الفلسةةةةةةةطينية إال إذا كانةةةةةةةت الجريمةةةةةةةة لهةةةةةةةا صةةةةةةةلة 
وحيةةةث إنةةةه لةةةم يةةةرد فةةةي هةةةذا الملحةةةق مفهةةةوم محةةةدد ألمةةةن اإلسةةةرائيلي؛ فةةةإن إسةةةرائيل 
تسةةةةتغل المفهةةةةوم الموسةةةةع ألقصةةةةى حةةةةد ممكةةةةن وتعتبةةةةر كةةةةل جريمةةةةة ولةةةةو فرديةةةةة تقةةةةع 
فةةةةةي مسةةةةةتوطنة إسةةةةةرائيلية ماسةةةةةة بةةةةةاألمن اإلسةةةةةرائيلي حتةةةةةى تعطةةةةةي الواليةةةةةة للقضةةةةةاء 

 .1اإلسرائيلي للنظر فيها

ن يقةةةةةةةوم االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي بمحاكمةةةةةةةة أي مةةةةةةةن رعايةةةةةةةاه أمةةةةةةةام إنةةةةةةةه مةةةةةةةن غيةةةةةةةر المتصةةةةةةةور أ
القضةةةةةاء المحلةةةةةي، بسةةةةةبب انتهةةةةةاك أحةةةةةد مواطنيةةةةةه أحكةةةةةام القةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، هةةةةةذا بةةةةةالرغم 
مةةةةةن إصةةةةةراره علةةةةةى مالحقةةةةةة ومحاكمةةةةةة المتهمةةةةةين بالممارسةةةةةات النازيةةةةةة منةةةةةذ أكثةةةةةر مةةةةةن نصةةةةةف 

يلي موجةةةةةةودا علةةةةةةى خارطةةةةةةة قةةةةةةرن مةةةةةةن الزمةةةةةةان وفةةةةةةي وقةةةةةةت لةةةةةةم يكةةةةةةن كيةةةةةةان االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائ
 .2العالم

بالتةةةةةةةةالي فةةةةةةةةإن المحاكمةةةةةةةةة أمةةةةةةةةام محةةةةةةةةاكم االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي بالنسةةةةةةةةبة لمسةةةةةةةةاءلة ومحاكمةةةةةةةةة 
 .3المسئولين اإلسرائيليين ال ينبغي أخذها في االعتبار، إذ إنها في مصاف المستحيل

سةةةةةةنوات، ( 5( بانتهةةةةةةاء مةةةةةةدتها وهةةةةةةي )1993وبةةةةةةالرغم مةةةةةةن ذلةةةةةةك فقةةةةةةد انتهةةةةةةت اتفاقيةةةةةةة )أوسةةةةةةلو 
هةةةةذا مةةةةن جهةةةةة، ومةةةةن جهةةةةة أخةةةةرى فةةةةإن مةةةةا قةةةةام بةةةةه االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي مةةةةن إجةةةةراءات علةةةةى 
األرض، كاالسةةةةةتخراب )االسةةةةةتيطان(، ومةةةةةا ارتكبةةةةةه مةةةةةن جةةةةةرائم بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني يلغةةةةةي 

 .4االتفاقية بقوة األمر الواقع ونتائجه

لقةةةةةةةةةةد أصةةةةةةةةةةبحت فلسةةةةةةةةةةطين دولةةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةةةب أحكةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةدولي، حيةةةةةةةةةةث إنةةةةةةةةةةه بتةةةةةةةةةةاريخ 
( تةةةةةةةم التصةةةةةةةويت 19/67وبموجةةةةةةةب قةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة ) 29/11/2012

                                                           
، 2001( لسنة 2مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 1

ة القضاء واالختصاص القضائي، الدعوى القضائية وأساليبها، غزة، فلسطين، الكتاب األول، التنظيم القضائي، والي
 وما بعدها. 192، ص2003الطبعة األولى، 

أمين مكي مدني، الوالية القضائية الجنائية الدولية، محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في  2
 وما بعدها. 32، ص2001مارس  فلسطين، مجلة القانون والقضاء، العدد الثالث،

 .173عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص 3
 .814عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 4
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لمةةةةةنح فلسةةةةةطين دولةةةةةة غيةةةةةر عضةةةةةو فةةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةةدة، ومةةةةةن ثةةةةةم فلةةةةةديها الكثيةةةةةر مةةةةةن الحقةةةةةوق 
 ولي معترف بها في األمم المتحدة.والواجبات التي تمتلكها أي دولة على المستوى الد

يعةةةةةةد مبةةةةةةةدأ االختصةةةةةةةاص الةةةةةةةوطني مةةةةةةةن المبةةةةةةادئ األصةةةةةةةلية والمحجةةةةةةةوزة للدولةةةةةةةة فةةةةةةةي العالقةةةةةةةات 
 .1الدولية، والمعترف به طبقا لقانون األمم

وعلةةةةى ذلةةةةك نةةةةرى أنةةةةه يتوجةةةةب علةةةةى دولةةةةة فلسةةةةطين أن تحةةةةدد اختصاصةةةةها القةةةةانوني والقضةةةةائي 
ختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، حتةةةةى تسةةةةتطيع بةةةةالجرائم الدوليةةةةة األربةةةةع التةةةةي تخضةةةةع ال

أن تمةةةةةارس حةةةةةق مقاضةةةةةاة المجةةةةةرمين وإنةةةةةزال العقوبةةةةةات بحقهةةةةةم بموجةةةةةب قوانينهةةةةةا التةةةةةي تصةةةةةدرها 
 وأمام محاكمها القضائية.

 الخاتمة

لقةةةةةةةد تعرضةةةةةةةنا فةةةةةةةي هةةةةةةةذا البحةةةةةةةث لموضةةةةةةةوع هةةةةةةةام ودقيةةةةةةةق وحةةةةةةةديث والةةةةةةةذي هةةةةةةةدف إلةةةةةةةى دراسةةةةةةةة 
إلسةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةي مسةةةةةةةيرات العةةةةةةةودة الكبةةةةةةةرى وآليةةةةةةةات التكييةةةةةةةف القةةةةةةةانوني النتهاكةةةةةةةات االحةةةةةةةتالل ا

الحمايةةةةة وفقةةةةا ألحكةةةةام القةةةةانون الةةةةدولي، وعلةةةةى ضةةةةوء ذلةةةةك خلةةةةص الباحثةةةةان إلةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن 
 النتائج والتوصيات:

 أوال: نتائج البحث

مسةةةةةيرات العةةةةةودة وكسةةةةةر الحصةةةةةار مسةةةةةيرات شةةةةةعبية، سةةةةةلمية وقانونيةةةةةة، تبتعةةةةةد عةةةةةن أي  .1
نةةةةي شةةةةعبي، وشةةةةكل مةةةةن أشةةةةكال المقاومةةةةة أجنةةةةدات وأهةةةةداف فصةةةةائلية، فهةةةةي حةةةةراك وط

الشةةةةةةةعبية السةةةةةةةلمية التةةةةةةةي ال يلقةةةةةةةي بةةةةةةةاال لالختالفةةةةةةةات األيديولوجيةةةةةةةة والسياسةةةةةةةية، وهةةةةةةةي 
مسةةةةةةيرة مسةةةةةةتمرة تهةةةةةةدف إلةةةةةةى فةةةةةةرض واقةةةةةةع جديةةةةةةد يةةةةةةدفع باتجةةةةةةاه تحقيةةةةةةق عملةةةةةةي لحةةةةةةق 

 .194العودة المقدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 

العةةةةةةودة وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةار للقضةةةةةةية الفلسةةةةةةطينية مكانتهةةةةةةا والتةةةةةةةي لقةةةةةةد أعةةةةةةادت مسةةةةةةيرات  .2
انطلقةةةةةةةت بقةةةةةةةرار إجمةةةةةةةاعي فلسةةةةةةةطيني وطنةةةةةةةي؛ فجةةةةةةةاءت لتؤكةةةةةةةد علةةةةةةةى الحقةةةةةةةوق الثابتةةةةةةةة 

 للشعب الفلسطيني وتطالب باستردادها كاملة دون التنازل عن أي منها.

تعةةةةةةةةرض المتظةةةةةةةةاهرون فةةةةةةةةي مسةةةةةةةةيرات العةةةةةةةةودة وكسةةةةةةةةر الحصةةةةةةةةار النتهاكةةةةةةةةات جسةةةةةةةةيمة  .3
ع حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان الفلسةةةةةةطيني مةةةةةةن قبةةةةةةل االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي وتةةةةةةدهور خطيةةةةةةر لوضةةةةةة

 ما يخالف أحكام القانون الدولي.

                                                           

29.P.N. Drost, the Crime of State, Book II, Genocide, Leyden, 1959, P.3 1 
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هنةةةةةةاك عةةةةةةدة وسةةةةةةائل وآليةةةةةةات يمكةةةةةةن أن تتخةةةةةةذ لحمايةةةةةةة الفلسةةةةةةطينيين المتظةةةةةةاهرين فةةةةةةي  .4
 مسيرات العودة وكسر الحصار، منها:

 الحماية الدولية من خالل األمم المتحدة. .أ

 لجنائية الدولية، من مثل:الحماية الدولية من خالل المحاكم ا .ب

 المحكمة الجنائية الدولية. -

االختصةةةةةاص القضةةةةةائي العةةةةةالمي، والةةةةةذي يمةةةةةنح المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة فةةةةةي جميةةةةةع  -
الةةةةةدول الواليةةةةةة علةةةةةى مرتكبةةةةةي الفعةةةةةل غيةةةةةر المشةةةةةروع دوليةةةةةا والمتواجةةةةةدين فةةةةةوق 

 أراضيها بغض النظر عن مكان وقوع الفعل غير المشروع وطبيعته.

 ولية الخاصة كما يوغسالفيا ورواندا.المحاكم الجنائية الد -

 والقضاء الفلسطيني. -

عجةةةةةز الوسةةةةةةائل الدوليةةةةةةة عةةةةةةن تةةةةةةوفير الحمايةةةةةة الدوليةةةةةةة للفلسةةةةةةطينيين؛ وذلةةةةةةك نةةةةةةابع مةةةةةةن  .5
هيمنةةةةة الةةةةدول الكبةةةةرى، وخاصةةةةة الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة، كةةةةذلك الطةةةةابع السياسةةةةي 

 والمصالح الدولية التي تسود وتسيطر على العالقات الدولية.

م يبةةةةةق أمةةةةةام الفلسةةةةةطينيين إال الحمايةةةةةة الذاتيةةةةةة، بمعنةةةةةى االعتمةةةةةاد علةةةةةى أنفسةةةةةهم، فةةةةةي لةةةةة .6
 سبيل حماية أنفسهم وتحرير أرضهم من االحتالل.

 ثانيا: توصيات البحث

مةةةةع الشةةةةعب الفلسةةةةطيني مةةةةن أجةةةةل اسةةةةتعادة  ف المجتمةةةةع الةةةةدولينوصةةةةي بضةةةةرورة وقةةةةو  .1
 حقوقه المشروعة المكفولة في القانون الدولي.

تةةةةوفير الغطةةةةاء الةةةةدولي مةةةةن وسةةةةائل وآليةةةةات لحمايةةةةة المتظةةةةاهرين فةةةةي مسةةةةيرات ضةةةةرورة  .2
العةةةةةةودة الكبةةةةةةرى وكسةةةةةةةر الحصةةةةةةار لتحقيةةةةةةق أهةةةةةةةدافهم المشةةةةةةروعة، ومحاسةةةةةةبة االحةةةةةةةتالل 

 اإلسرائيلي على انتهاكاته بحقهم.

دعةةةةةةوة المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي إلةةةةةةى ضةةةةةةرورة رفةةةةةةع الحصةةةةةةار البةةةةةةري والبحةةةةةةري والجةةةةةةوي عةةةةةةن  .3
عةةةةيش بحريةةةةة وفقةةةةا ألحكةةةةام وقةةةةرارات القةةةةانون الةةةةدولي قطةةةةاع غةةةةزة كحةةةةق لكةةةةل إنسةةةةان أن ي

والشةةةةةةةرعية الدوليةةةةةةةة، واحتةةةةةةةرام حةةةةةةةق الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي التنقةةةةةةةل والحركةةةةةةةة ووقةةةةةةةف جميةةةةةةةع 
 أشكال العدوان والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
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ضةةةةةةرورة تحةةةةةةرك الجاليةةةةةةات الفلسةةةةةةطينية والعربيةةةةةةة فةةةةةةي الخةةةةةةارج للضةةةةةةغط علةةةةةةى سةةةةةةفارات  .4
مةةةةةةن قبةةةةةةل الفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي، وكةةةةةةذللك الضةةةةةةغط 

والةةةةةةةداخل المحتةةةةةةةل، وإظهةةةةةةةار الوجةةةةةةةه البشةةةةةةةع لالحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي أمةةةةةةةام الةةةةةةةرأي العةةةةةةةام 
 العالمي.

نوصةةةةةي بضةةةةةرورة تشةةةةةكيل محةةةةةاكم جنائيةةةةةة وطنيةةةةةة ودوليةةةةةة خاصةةةةةة لمحاسةةةةةبة االحةةةةةتالل  .5
 اإلسرائيلي على ارتكابهم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

مةةةةةةةةةع البيانةةةةةةةةةات والمعلومةةةةةةةةةات واألدلةةةةةةةةةة والوثةةةةةةةةةائق لتحريةةةةةةةةةك نوصةةةةةةةةةي بإعةةةةةةةةةداد العةةةةةةةةةدة وج .6
الةةةةةةةدعاوى أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لمحاكمةةةةةةةة مجرمةةةةةةةي االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي 
وعقةةةةةةابهم؛ فالعدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة تقتضةةةةةةي توجيةةةةةةه االتهةةةةةةام إلةةةةةةيهم ومثةةةةةةولهم أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة 

فاعليةةةةةةة لتوقيةةةةةةع الجةةةةةةزاء العةةةةةةادل بحقهةةةةةةم، حتةةةةةةى تصةةةةةةبح أحكةةةةةةام القةةةةةةانون الةةةةةةدولي أكثةةةةةةر 
 وإلزاما على صعيد الممارسة العملية.

نوصةةةةةةةةي بضةةةةةةةةرورة تطةةةةةةةةوير مسةةةةةةةةيرات العةةةةةةةةودة وكسةةةةةةةةر الحصةةةةةةةةار، وعمةةةةةةةةل المراجعةةةةةةةةات  .7
المسةةةةةةتمرة؛ حتةةةةةةى ال تحةةةةةةافظ علةةةةةةى شةةةةةةكلها الشةةةةةةعبي السةةةةةةلمي، وال تحيةةةةةةد عةةةةةةن أهةةةةةةدافها 

 المشروعة.

 قائمة المراجع والمصادر

 أوال: الكتب العربية

مةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة. نشةةةةةةأتها ونظامهةةةةةةا المحك(. 2002بسةةةةةةيوني، محمةةةةةةود شةةةةةةريف. ) .1
األساسةةةةةةةةي مةةةةةةةةع دراسةةةةةةةةة لتةةةةةةةةاريخ لجةةةةةةةةان التحقيةةةةةةةةق الدوليةةةةةةةةة للمحةةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة 

 . مطابع روز اليوسف الجديدة. القاهرة.3ط  السابقة.

القضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي. والحةةةةةةةرب علةةةةةةةى (. 2010جةةةةةةةرادة، عبةةةةةةةد القةةةةةةةادر صةةةةةةةابر. ) .2
. مكتبةةةةةةةةةة آفةةةةةةةةةاق. غةةةةةةةةةزة. 2ط  ة الدوليةةةةةةةةةة.غةةةةةةةةةزة. المجلةةةةةةةةةد الثةةةةةةةةةاني. المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة

 فلسطين.
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 :الملخص

التطبيةةةةةةع مةةةةةةع االحةةةةةةةتالل هةةةةةةو االشةةةةةةتراك فةةةةةةةي أي مشةةةةةةروع أو مبةةةةةةادرة أو نشةةةةةةةاط ، سةةةةةةواء أكةةةةةةةان 
محليةةةةةةةةًا أم دوليةةةةةةةةًا ، مصةةةةةةةةمم خصيصةةةةةةةةًا للجمةةةةةةةةع بةةةةةةةةين فلسةةةةةةةةطينيين أو عةةةةةةةةرب وإسةةةةةةةةرائيليين ، وال 
يهةةةةدف صةةةةراحة إلةةةةةى مقاومةةةةة أو فضةةةةةح االحةةةةتالل وكةةةةةل أشةةةةكال التمييةةةةةز واالضةةةةطهاد الممةةةةةارس 

 ضد الشعب الفلسطيني. 

وأهةةةةم أشةةةةكاله هةةةةي تلةةةةك النشةةةةاطات التةةةةي تهةةةةدف إلةةةةى التعةةةةاون فةةةةي مجةةةةاالت الحيةةةةاة ، ومنهةةةةا    
: العلميةةةةةةةةةة أو الفنيةةةةةةةةةة أو المهنيةةةةةةةةةة .... بهةةةةةةةةةدف إلةةةةةةةةةى إزالةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةواجز النفسةةةةةةةةةية بةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةرب 

 والمحتلين . 

هةةةةةذا هةةةةةو التطبيةةةةةع الةةةةةذي كةةةةةان محظةةةةةورًا منةةةةةذ بدايةةةةةة االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي لفلسةةةةةطين ، ولكنةةةةةه    
م بعةةةةد التطبيةةةةع السياسةةةةي بةةةةين عةةةةدد مةةةةن الةةةةدول 2020أكثةةةةر ايالمةةةةًا وضةةةةررًا سةةةةنة ظهةةةةر بصةةةةورة 

العربيةةةةة والمحتةةةةل، وهةةةةو مةةةةا يعنةةةةي رفةةةةع كافةةةةة الحةةةةواجز بةةةةين الشةةةةعوب العربيةةةةة والمحتلةةةةين ، ولقةةةةد 
صةةةةةدر عةةةةةن الجامعةةةةةة الةةةةةدول العربيةةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن القةةةةةرارات التةةةةةي تحظةةةةةر وتحةةةةةرم التطبيةةةةةع مةةةةةع 

 االحتالل .

مةةةةةادي أو معنةةةةةوي يقةةةةةدم لالحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي لفلسةةةةةطين مةةةةةن شةةةةةخص  وبالتةةةةةالي ، فكةةةةةل دعةةةةةم   
طبيعةةةةي أو اعتبةةةةاري قبةةةةل أو أثنةةةةاء أو بعةةةةد ارتكابةةةةه جريمةةةةة دوليةةةةة فةةةةي فلسةةةةطيني ؛ يعةةةةد اشةةةةتراكًا 
فةةةةةةةي هةةةةةةةذه الجريمةةةةةةةة ويتحمةةةةةةةل المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة والمدنيةةةةةةةة عنهةةةةةةةا ، والتةةةةةةةي عالجهةةةةةةةا المشةةةةةةةرع 

 م .1998لية لسنة الدولي في نظام روما للمحكمة الجنائية الدو 

 التطبيع ، المقاطعة ، الجريمة الدولية ، المسئولية الجناية الدولية . كلمات مفتاحية .
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Abstract: 

All material or moral support provided to the Israeli occupation of 

Palestine by a natural or legal person before, during or after 

committing an international crime in a Palestinian; He is 

considered a participant in this crime and bears criminal and civil 

responsibility for it, which was dealt with by the international 

legislator in the Rome Statute of the International Criminal Court 

of 1998. 

Normalization with the occupation is participation in any act, 

initiative or activity, whether local or international, specifically to 

combine Palestinians or Arabs with Israelis, and does not aim 

explicitly to resist or expose the occupation and all forms of 

discrimination and persecution practiced against the Palestinian 

people. 

The most important of its forms are those activities that aim to 

cooperate in the fields of life, including: scientific, technical or 

professional .... with the aim of removing psychological barriers 

between the Arabs and the occupiers. 

This is the normalization that has been prohibited since the 

beginning of the Israeli occupation of Palestine, but it appeared in 

a more painful and harmful way in the year 2020 AD, after the 

political normalization between a number of Arab countries and 

the occupier, which means lifting all barriers between the Arab 

peoples and the occupiers, and the Arab League issued many 

decisions prohibiting and forbidding normalization with the 

occupation. 

KeyWords: Normalization – Interrupt- International Crime- 

International Criminal Responsibility. 

 العدل وبهداه الحقبسم هللا 

، والصةةةةةالة والسةةةةةالم علةةةةةى المبعةةةةةوث هدايةةةةةة  خيةةةةةر بةةةةةداءة دومةةةةةًا وأبةةةةةدًا هةةةةةي البةةةةةدء بشةةةةةكر هللا 
 . للخلق سيدنا محمد 

علمتنةةةةا ، وزدنةةةةا ورسةةةةخنا وفقهنةةةةا فةةةةي العلةةةةم ؛ إنةةةةك مجيةةةةب اللهةةةةم علمنةةةةا مةةةةا ينفعنةةةةا ، وانفعنةةةةا بمةةةةا 
 الدعاء .
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 أواًل : موضوع الدراسة .

م وحتةةةةةةى يومنةةةةةةا 1948منةةةةةذ نشةةةةةةأة االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي علةةةةةةى أرض فلسةةةةةةطين التاريخيةةةةةةة سةةةةةةنة 
هةةةةةةةةةةذا؛ هنةةةةةةةةةةاك أشةةةةةةةةةةخاص ومؤسسةةةةةةةةةةات وشةةةةةةةةةةركات ودول تدعمةةةةةةةةةةه بأشةةةةةةةةةةكل مختلفةةةةةةةةةةة ؛ منهةةةةةةةةةةا : 

 واالقتصادية ... .العسكرية واألمنية والمالية 

ولمةةةةا كةةةةان احةةةةتالل األوطةةةةان فةةةةي حةةةةد ذاتةةةةه سةةةةلوك مجةةةةرم علةةةةى صةةةةعيد القةةةةانون الةةةةدولي ؛ فةةةةإن 
قواعةةةةةةد االشةةةةةةتراك الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي مةةةةةةن حيةةةةةةث : االتفةةةةةةاق والتحةةةةةةريض والمسةةةةةةاعدة ؛ تسةةةةةةتوجب 
مسةةةةةاءلة الفاعةةةةةل والشةةةةةريك جنائيةةةةةًا أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وفقةةةةةًا ألحكةةةةةام نظةةةةةام رومةةةةةا 

 م .1998لسنة 

ويةةةةةةأتي التطبيةةةةةةع العربةةةةةةي واإلسةةةةةةالمي مةةةةةةع االحةةةةةةتالل ليحمةةةةةةل صةةةةةةورًا جديةةةةةةدة مةةةةةةن صةةةةةةور دعةةةةةةم 
 االحتالل وتعاون أسود ورافعة لتثبت أركان حكمه في فلسطين .

ولمةةةةةةةا كانةةةةةةةت المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة هةةةةةةةي : االلتةةةةةةةزام بتحمةةةةةةةل النتةةةةةةةائج القانونيةةةةةةةة المترتبةةةةةةةة  
زام هةةةةةو الجةةةةةزاء الجنةةةةةائي ، فةةةةةإن أهةةةةةم مةةةةةا علةةةةةى تةةةةةوافر أركةةةةةان الجريمةةةةةة ، وموضةةةةةوع ذلةةةةةك االلتةةةةة

يرتبةةةةةةه ثبةةةةةةوت المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لألفةةةةةةراد والمؤسسةةةةةةات والشةةةةةةركات والةةةةةةدول مةةةةةةن آثةةةةةةار 
تلةةةةةةك التةةةةةةي تضةةةةةةمن احتةةةةةةرام حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان ، وترسةةةةةةيخ قةةةةةةيم السةةةةةةالم واإلنسةةةةةةانية التةةةةةةي تكةةةةةةون 

المباشةةةةر الةةةةذي  جريمةةةةة دعةةةةم االحةةةةتالل قةةةةد أهةةةةدرت الكثيةةةةر مةةةةن مقوماتهةةةةا، باإلضةةةةافة إلةةةةى األثةةةةر
يةةةةةوفره ثبةةةةةوت تلةةةةةةك المسةةةةةئولية مةةةةةةن اسةةةةةتقرار العدالةةةةةة الجنائيةةةةةةة للمجتمةةةةةع الةةةةةةدولي ،  وثةةةةةم التقةةةةةةدم 

 خطوة كبيرة صوب التخلص من االحتالل .

 ثانيًا : أهمية البحث .

الةةةةدعم بكةةةةل صةةةةوره يشةةةةكل الرافعةةةةة الصةةةةلبة التةةةةي يسةةةةتند عليهةةةةا االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي فةةةةي تثبيةةةةت 
 وتمدده في فلسطين ، بل والوطن العربي .  أركان حكمه ، وتوسعه 

وإن موضةةةةةةةوع المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لةةةةةةةداعمي االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي إزاء جرائمةةةةةةةه فةةةةةةةي 
فلسةةةةةطين مةةةةةن الموضةةةةةوعات المهمةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال الدراسةةةةةات القانونيةةةةةة ، والتةةةةةي تتمثةةةةةل فيمةةةةةا هةةةةةو 

  -تاٍل : 

 األهمية العلمية . – 1

فةةةةي تجةةةةريم االشةةةةتراك علةةةةى المةةةةدى الةةةةذي بلغةةةةه نظةةةةام رومةةةةا البحةةةةث محاولةةةةة جةةةةادة للوقةةةةوف  – أ
 في القانون الجنائي الدولي ، وخاصة في دعم االحتالل عندما يتركب جريمة دولية .
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لةةةةةةةم يتنةةةةةةةاول الفقةةةةةةةه الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي موضةةةةةةةوع المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة لةةةةةةةداعمي االحةةةةةةةتالل  – ب
دور نظةةةةةام رومةةةةةا للمحكمةةةةةةة ، فةةةةةرغم صةةةةةبالبحةةةةةث الكةةةةةافي والةةةةةوافي  إزاء جرائمةةةةةه فةةةةةي اإلسةةةةةرائيلي

م ؛ إال أن الفقةةةةةةةه أحجةةةةةةةم عةةةةةةةن دراسةةةةةةةته وتحليلةةةةةةةه ألسةةةةةةةباب 1998الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة منةةةةةةةذ سةةةةةةةنة 
 متنوعة ومتعددة .

كثةةةةرت فةةةةةي زماننةةةةةا أسةةةةاليب دعةةةةةم االحةةةةةتالل ، وظهةةةةرت صةةةةةور جديةةةةةدة مةةةةن خةةةةةالل سياسةةةةةة  - ج
م ، وسةةةةةةةةتتوالى وتةةةةةةةةزداد فةةةةةةةةي السةةةةةةةةنوات القادمةةةةةةةةة مظةةةةةةةةاهر 2020التطبيةةةةةةةةع التةةةةةةةةي ازدادت سةةةةةةةةنة 

االجةةةةةرام الةةةةةدولي مةةةةةن جنةةةةةاة تفننةةةةةوا فةةةةةي ابتةةةةةداع وسةةةةةائل إجراميةةةةةة حديثةةةةةة لةةةةةم نعهةةةةةدها مةةةةةن قبةةةةةل ؛ 
سةةةةةةلطان الغةةةةةةاب ، وظهةةةةةةرت جةةةةةةرائم دوليةةةةةةة جديةةةةةةدة ؛ دون أن يةةةةةةأبهوا بشةةةةةةريعة أو قةةةةةةانون ، فسةةةةةةاد 

األمةةةةر الةةةةذي اسةةةةتوجب تقةةةةديم دراسةةةةة وافيةةةةة لتقةةةةديم نتةةةةائج وتوصةةةةيات نتمنةةةةى أن تفيةةةةد فةةةةي الحةةةةد 
 من الظاهرة اإلجرامية الدولية . 

نظةةةةرًا ألهميةةةةة وحيويةةةةة الةةةةدور الملقةةةةى علةةةةى عةةةةاتق القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي ، فقةةةةد اقتضةةةةى  -د 
المسةةةةةئولية الجزائيةةةةةة وحةةةةةدودها فةةةةةي مجةةةةةال دعةةةةةم االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ، األمةةةةةر توضةةةةةيح قواعةةةةةد 

 والتي ينبغي على القضاء الجنائي الدولي مراعاتها .

إن انضةةةةةمام دولةةةةةة فلسةةةةةطين المحتلةةةةةةة للنظةةةةةام األسةةةةةاس للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة يرتةةةةةةب  -ه 
مةةةةةةةن  علةةةةةةى عاتقهةةةةةةا أن تضةةةةةةةع فةةةةةةي اعتبارهةةةةةةةا مةةةةةةا يفرضةةةةةةه النظةةةةةةةام القضةةةةةةائي الجنةةةةةةةائي الةةةةةةدولي

 التزامات .

 األهمية العملية . – 2

يسةةةةتهدف هةةةةذا البحةةةةث أن يكةةةةون وثيقةةةةة لكةةةةل العةةةةاملين فةةةةي هةةةةذا الحقةةةةل تسةةةةاعد علةةةةى كشةةةةف  -أ 
الجةةةةرائم الدوليةةةةة التةةةةي ارتكبةةةةت فةةةةي فلسةةةةطين مطةةةةالبين بتحقيةةةةق دولةةةةي يكشةةةةف حقيقةةةةة مةةةةا حةةةةدث 

 ويحدث من جرائم دعم االحتالل .

علةةةةةى جرائمةةةةةه فةةةةةي فلسةةةةةطين ومجةةةةةازاة مةةةةةن يدعمةةةةةه إن مجةةةةةازاة الجنةةةةةاة مةةةةةن قةةةةةادة االحةةةةةتالل  –ب 
ويعاونةةةةةه فةةةةةي ذلةةةةةك يسةةةةةتوجب مباشةةةةةرة إجةةةةةراءات جزائيةةةةةة تطبيقيةةةةةة ؛ يةةةةةأتي البحةةةةةث لتنةةةةةاول جةةةةةزء 

 منها يساعد في تحقيق العدالة للضحايا .

إن االحتكةةةةةةةام لقواعةةةةةةةد األخةةةةةةةالق واألعةةةةةةةراف القانونيةةةةةةةة والقضةةةةةةةائية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي  -ج 
القةةةةةانون والقضةةةةةاء توجةةةةةب علينةةةةةا إعمةةةةةال ضةةةةةميرنا فةةةةةي تطبيةةةةةق اسةةةةةتقرت فةةةةةي ضةةةةةمير كةةةةةل أهةةةةةل 

حلةةةةةول ناجعةةةةةة ومنصةةةةةفة فةةةةةي الوقةةةةةت ذاتةةةةةه لمسةةةةةاعدة الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني فةةةةةي مالحقةةةةةة المحتةةةةةل 
 ومن يعاونه .
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يةةةةأتي البحةةةةث لبلةةةةورة الحلةةةةول القانونيةةةةة التةةةةي مةةةةن شةةةةأنها أن تسةةةةهم وتعةةةةزز الجهةةةةود المبذولةةةةة  –د 
 ومن يدعمهم . لمالحقة اإلجرام والمجرمين اإلسرائيليين

 ثالثًا : مشكلة البحث وتساؤالته .

عةةةةةالج المشةةةةةرع الةةةةةدولي المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة لةةةةةداعمي االحةةةةةتالل فةةةةةي عةةةةةدد نظةةةةةام رومةةةةةا  
م ؛ إال أنهةةةةةةةةا افتقةةةةةةةةرت فةةةةةةةةي بعةةةةةةةةض المواضةةةةةةةةع إلةةةةةةةةى 1998للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لسةةةةةةةةنة 

ا يةةةةؤدي إلةةةةى ضةةةةعف ضةةةةرورة األخةةةةذ بالجوانةةةةب العمليةةةةة التةةةةي تتميةةةةز بهةةةةا الجةةةةرائم الدوليةةةةة ؛ ممةةةة
الحمايةةةةةةة القانونيةةةةةةة المسةةةةةةتهدفة مةةةةةةن وراء تجةةةةةةريم هةةةةةةذا السةةةةةةلوك البشةةةةةةري الهةةةةةةدام ، األمةةةةةةر الةةةةةةذي 
اسةةةةةةتتبع منةةةةةةا تفسةةةةةةير وتةةةةةةدقيق النصةةةةةةوص التجريميةةةةةةة المرتبطةةةةةةة بهةةةةةةا للمسةةةةةةاعدة فةةةةةةي الحةةةةةةد مةةةةةةن 
إفةةةةةالت الجنةةةةةاة مةةةةةن العقةةةةةاب بسةةةةةبب مثالةةةةةب وضةةةةةبابية تلةةةةةك النصةةةةةوص وهةةةةةذا األمةةةةةر يثةةةةةار فةةةةةي 

 وهو :التساؤل الرئيس 

ـــه  ـــداعمي االحـــتالل اإلســـرائيلي إزاء جرائم ـــة ل ـــة الدولي ـــة للمســـئولية الجنائي مـــا القواعـــد العام
 في فلسطين ؟

 -ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالية : 

 ما المقصود بدعم االحتالل وصوره ؟  - 1

 ما مفهوم التطبيع بين االحتالل والدول العربية واإلسالمية ؟ – 2

 دعم االحتالل ؟ ما خطورة – 3

 ما الطبيعة القانونية لدعم االحتالل ؟ – 4

 ما قواعد التسوية بين المساهمين في وقوع جريمة دعم االحتالل ؟ - 5

 ما طبيعة جرائم حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ؟ – 6

 ما مسئولية الفرد والشركات والدول عن دعم االحتالل ؟ – 7

 رابعًا : منهج الدراسة .

دراسةةةةةتنا علةةةةةى أسةةةةةلوب علمةةةةةي متةةةةةوازن يسةةةةةتهدف تحقيةةةةةق الغايةةةةةة المرجةةةةةوة منةةةةةه ، وهةةةةةو  اعتمةةةةةدت
 األسلوب التحلةيلي التأصيلي للنصوص القانونية التي تنظم جريمة دعم االحتالل . 

علةةةةى أن نلحةةةةق المسةةةةئولية الجنائيةةةةة عةةةةن دعةةةةم االحةةةةتالل بنصةةةةوص القةةةةانون الجنةةةةائي الةةةةدولي ، 
فهمهةةةةةا وتحليلهةةةةةا وتأصةةةةةيلها بالسياسةةةةةة الجنائيةةةةةة التةةةةةي يتبعهةةةةةا مةةةةةع ضةةةةةرورة الةةةةةربط والتةةةةةأثير فةةةةةي 
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الشةةةةةارع الةةةةةدولي؛ ألن األخيةةةةةر يسةةةةةتمد وجةةةةةوده مةةةةةن المصةةةةةلحة االجتماعيةةةةةة الدوليةةةةةة التةةةةةي يعبةةةةةر 
 عنها المشرع ، فيصبح التشريع مادة حيوية ومتطورة .

فةةةةي قهةةةةي واستعرضةةةةنا بالتحليةةةةل لمةةةةنهج التشةةةةريع والقضةةةةةاء ؛ محةةةةاولين التركيةةةةز علةةةةى اإلثةةةةراء الف
كتةةةةب السةةةةابقين مةةةةن الفقهةةةةاء الةةةةذين شةةةةرحوا المبةةةةادئ العامةةةةة للقةةةةانون الجنةةةةائي الةةةةدولي ، آخةةةةذين 

  واأللباب .منها ما يوضح أفكارنا ويقربها لألذهان 

 هيكلية البحث . :خامسًا 

وتطبيقهةةةةا علةةةةى قادتةةةةه الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي ظةةةةل جةةةةرائم االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي أضةةةةحت العدالةةةةة 
دم المسةةةةاواة ؛ مةةةةن أهةةةةم مةةةةا يشةةةةغل تفكيرنةةةةا ، وال نتةةةةألم ألي شةةةةيء قةةةةدر تألمنةةةةا وداعميةةةةه علةةةةى قةةةة

 لظلم شعوب األرض قاطبة ؛ ألنه أمر محرم تحريمًا مؤبدًا . 

وتفصةةةةةةيالت المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة المتربةةةةةةة علةةةةةةى دعةةةةةةم  وال ريةةةةةةب : إن اإللمةةةةةةام بأدبيةةةةةةات
 اهةةةةةةةا مقةةةةةةةدمًا إلمكانيةةةةةةةة تناولهةةةةةةةتقتضةةةةةةةي العةةةةةةةرض للمفترضةةةةةةةات الرئيسةةةةةةةة الةةةةةةةالزم توافر  االحةةةةةةةتالل

 -بصورة موضوعية ، وهكذا ستكون خطتنا على نحو ما هو تاٍل : 

 .المبحث األول : الطبيعة القانونية لدعم االحتالل اإلسرائيلي 

 المطلب األول : التكييف القانوني لدعم االحتالل .

 المطلب الثاني : صور دعم االحتالل اإلسرائيلي  .

 اإلسرائيلي : حدود المسئولية الجناية الدولية عن دعم االحتالل  الثاني المبحث

 المطلب األول : مسئولية األفراد والشركات عن دعم االحتالل .

 المطلب الثاني : مسئولية الدول عن دعم االحتالل  .

 اإلسرائيلي وعقوبتها المبحث الثالث : أركان جريمة دعم االحتالل 

 اإلسرائيلية دعم االحتالل المطلب األول : أركان جريم

 اإلسرائيليالمطلب الثاني : عقوبة جريمة دعم االحتالل 

 المبحث األول 

 الطبيعة القانونية لدعم االحتالل اإلسرائيلي 

 تمهيد :
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تثيةةةةةةةةةةةر الطبيعةةةةةةةةةةةة القانونيةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةدعم االحةةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةةرائيلي لفلسةةةةةةةةةةةطين العديةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن  
المسةةةةاهمة فةةةةي دعمةةةةه ، وهةةةةو مةةةةا سةةةةنتولى اإلشةةةةكاليات ، منهةةةةا : التكييةةةةف القةةةةانوني لةةةةه وصةةةةور 

 -بيانه على نحو ما هو تاٍل :

 المطلب األول : التكييف القانوني لدعم االحتالل .

: " فعةةةةةل غيةةةةةر مشةةةةةروع فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي صةةةةةادر مةةةةةن شةةةةةخص ذي  1الجريمةةةةةة الدوليةةةةةة هةةةةةي 
إرادة معةةةةدة قانونةةةةًا ، ومتصةةةةل علةةةةى نحةةةةو معةةةةين بالعالقةةةةة بةةةةين دوليتةةةةين أو أكثةةةةر ، ولةةةةه عقوبةةةةة 

 توقع ألجله " .

ووفقةةةةةًا لهةةةةةذا التعريةةةةةف يقتصةةةةةر مجةةةةةال التجةةةةةريم والعقةةةةةاب الةةةةةدوليين علةةةةةى العالقةةةةةات بةةةةةين الةةةةةدول 
ارتكابهةةةةةةا إال مةةةةةةن دولةةةةةةة ،  -بموجةةةةةةب ذلةةةةةةك الةةةةةةرأي  -تصةةةةةةور وحةةةةةةدها ، فالجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ال ي

وال تقةةةةع إال علةةةةى دولةةةةة أخةةةةرى ، وعلةةةةى هةةةةذا يخةةةةرج مةةةةن نطةةةةاق التعريةةةةف الجةةةةرائم الدوليةةةةة التةةةةي 
 . 2يرتكبها األفراد والمنظمات الدولية أو تلك التي تقع عليها 

قةةةةةةةانون سةةةةةةةواء أكةةةةةةةان يحظرهةةةةةةةا ال -وعرفهةةةةةةةا الةةةةةةةبعض بأنهةةةةةةةا : " كةةةةةةةل مخالفةةةةةةةة للقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي 
تقةةةةةةع بفعةةةةةةل أو تةةةةةةرك مةةةةةةن فةةةةةةرد محةةةةةةتفظ بحريتةةةةةةه فةةةةةةي االختيةةةةةةار )مسةةةةةةئول  -الةةةةةةوطني أم يقرهةةةةةةا 

أخالقيةةةةةةةًا( إضةةةةةةةرارًا بةةةةةةةاألفراد أو بةةةةةةةالمجتمع الةةةةةةةدولي بنةةةةةةةاء علةةةةةةةى طلةةةةةةةب الدولةةةةةةةة أو تشةةةةةةةجيعها أو 
رضةةةةائها ة فةةةةي الغالةةةةب ة ويكةةةةون مةةةةن الممكةةةةن مجازاتةةةةه جنائيةةةةًا عنهةةةةا طبقةةةةًا ألحكةةةةام هةةةةذا القةةةةانون 

 "3 . 

ينا أهميةةةةة تحديةةةةد مفهةةةةوم الجريمةةةةة الدوليةةةةة مةةةةن أنةةةةه سةةةةوف يترتةةةةب علةةةةى هةةةةذا التحديةةةةد وتبةةةةدو لةةةةد
إدراك الجوانةةةةةةب القانونيةةةةةةة بصةةةةةةفة عامةةةةةةة والضةةةةةةوابط القانونيةةةةةةة المعنيةةةةةةة بصةةةةةةفة خاصةةةةةةة ، ودون 

 معرفة هذا المصطلح ، فإنه يصعب تحديد تلك الجوانب والضوابط.

بةةةةةل كمةةةةةا اسةةةةةتبان كانةةةةةت مثةةةةةار  بيةةةةةد أن تحديةةةةةد مفهومهةةةةةا مسةةةةةألة ليسةةةةةت مةةةةةن اليسةةةةةير بمكةةةةةان ،
جةةةةدل عميةةةةق فةةةةةي األوسةةةةاط العلميةةةةة ؛ لةةةةةذلك تغاضةةةةى العديةةةةةد مةةةةن الفقهةةةةاء عةةةةةن محاولةةةةة وضةةةةةع 

                                                           
ة  1959د. محمود نجيب حسةةةةةةةةةةةةةةني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار النهضةةةةةةةةةةةةةةة العربية ، القاهرة ،  1

 . 59م ، ص 1960
د. محمد صافي يوسف ، اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة  2

 . 34م ، ص 2002، 
د. محمد محيي الدين عوض ، دراسةةةةات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون واالقتصةةةةاد ، العدد األول ،  3

 . 632م ، ص 1965جامعة القاهرة ، السنة الخامسة والثالثون ، مارس 
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تعريةةةةةةف لهةةةةةةا ، كمةةةةةةا تقاعسةةةةةةت بعةةةةةةض المةةةةةةؤتمرات واالتفاقةةةةةةات الدوليةةةةةةة عةةةةةةن محاولةةةةةةة التصةةةةةةدي 
 .  1لهذه اإلشكالية 

التةةةةةةةي شةةةةةةةابت أو والمتأمةةةةةةةل لمجمةةةةةةةل التعريفةةةةةةةات سةةةةةةةالفة البيةةةةةةةان ، وأوجةةةةةةةه القصةةةةةةةور أو االنتقةةةةةةةاد 
وجهةةةةةت لبعضةةةةةها يسةةةةةتطيع أن يسةةةةةتنتج العناصةةةةةر الرئيسةةةةةة التةةةةةي ينبغةةةةةي أن تتةةةةةوافر فةةةةةي تعريةةةةةف 

 . 2الجريمة الدولية 

ويقتضةةةةةةةي األمةةةةةةةر عةةةةةةةدم حصةةةةةةةر هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف فةةةةةةةي نطةةةةةةةاق الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تخةةةةةةةتص بنظرهةةةةةةةا 
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الدائمةةةةةةة ، فةةةةةةاألخيرة فةةةةةةي الوقةةةةةةت الحاضةةةةةةر تخةةةةةةتص بنظةةةةةةر جةةةةةةرائم 

علةةةةى سةةةةبيل الحصةةةةر ، وهةةةةي : جةةةةرائم اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة وجةةةةرائم الحةةةةرب والجةةةةرائم ضةةةةد محةةةةددة 
 اإلنسانية وجريمة العدوان . 

ونخلةةةةةةةص مةةةةةةةن ذلةةةةةةةك : إن الجريمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة هةةةةةةةي سةةةةةةةلوك إجرامةةةةةةةي أصةةةةةةةلي أو تبعةةةةةةةي يرتكةةةةةةةب 
إخةةةةالاًل بقواعةةةةد القةةةةانون الجنةةةةائي الةةةةدولي يترتةةةةب عليةةةةه المسةةةةاس بمصةةةةلحة دوليةةةةة يحميهةةةةا ويوقةةةةع 

 الجنائي الدولي على مرتكبه الجزاء المناسب . القضاء 

وبالتةةةةةالي ، فتقةةةةةديم أي صةةةةةورة مةةةةةن صةةةةةور دعةةةةةم االحةةةةةتالل عنةةةةةد ارتكابةةةةةه لجريمةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم 
 األربع ؛ يعد جريمة دولية يتحمل مرتكبها المسئولية الجنائية الدولية عنها .

ري قبةةةةةل أو وثةةةةةم ، فكةةةةةل دعةةةةةم مةةةةةادي أو معنةةةةةوي يقةةةةةدم لالحةةةةةتالل مةةةةةن شةةةةةخص طبيعةةةةةي أو اعتبةةةةةا
أثنةةةةةاء أو بعةةةةةد ارتكابةةةةةه جريمةةةةةة دوليةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطيني ؛ يعةةةةةد اشةةةةةتراكًا أصةةةةةليًا أو تبعيةةةةةًا فةةةةةي هةةةةةذه 

 الجريمة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية عنها .

 المطلب الثاني : صور دعم االحتالل اإلسرائيلي  .

يةةةةة محةةةةددة يشةةةةمل اختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة مةةةةن حيةةةةث الموضةةةةوع أربةةةةع جةةةةرائم دول
 3جيةةةةدًا ، وهةةةةي : جريمةةةةة اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة وجةةةةرائم الحةةةةرب والجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية والعةةةةةدوان 

 . 

                                                           
رية ، دد. السةةةةةةةةةيد أبو عيطة ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة الثقافة الجامعية ، اإلسةةةةةةةةةكن 1

 . 38م ، ص 2001
2 See W. Schabas ،An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge 

University Press, 2001. P.29.  
 ( من النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية .5راجع : المادة )3 
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وهةةةةةةذه الجةةةةةةرائم متوافقةةةةةةة مةةةةةةع القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي ، ومةةةةةةع مفهةةةةةةوم قةةةةةةانون الشةةةةةةعوب الملةةةةةةزم 
 . 1لجميع الدول بحيث ال يجوز للدول التقليل من شأنها 

صةةةةةور المسةةةةةاهمة االجراميةةةةةة ، والةةةةةذي يتصةةةةةور  ولمةةةةةا كةةةةةان دعةةةةةم االحةةةةةتالل صةةةةةورة مةةةةةن 
أن يرتكةةةةةةةب عنةةةةةةةد وقةةةةةةةوع أي مةةةةةةةن الجةةةةةةةرائم األربةةةةةةةع ، فةةةةةةةإن األمةةةةةةةر يتطلةةةةةةةب بيةةةةةةةان صةةةةةةةور هةةةةةةةذه 

 المساهمة .

، فاألشةةةةةةكال الرئيسةةةةةةة نجةةةةةةدها  2فنظةةةةةةام المسةةةةةةاهمة اإلجراميةةةةةةة يعرفةةةةةةه القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي 
سةةةةةةاعدة بوسةةةةةةةائلها متمثلةةةةةةة مةةةةةةن جهةةةةةةة فةةةةةةي التحةةةةةةريض والمةةةةةةؤامرة ، ومةةةةةةن جهةةةةةةة أخةةةةةةرى فةةةةةةي الم

، ويةةةةةدخل فةةةةةي البنةةةةةاء القةةةةةانوني للمسةةةةةاهمة فكةةةةةرة الفاعةةةةةل غيةةةةةر المباشةةةةةر أو المعنةةةةةوي  3المختلفةةةةةة 
 . 4، والفاعل مع غيره واالتفاق الجنائي 

وإذا كانةةةةةت أنظمةةةةةة المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بعةةةةةد الحةةةةةرب العالميةةةةةة الثانيةةةةةة لةةةةةم تةةةةةذكر موضةةةةةوع 
؛ إال أن تلةةةةةةةةةةك المحةةةةةةةةةةاكم أقةةةةةةةةةةرت المبةةةةةةةةةةادئ  5المسةةةةةةةةةةاهمة ؛ إال بخصةةةةةةةةةةوص جريمةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةؤامرة 

الخاصةةةةةة بالمسةةةةةاهمة اإلجراميةةةةةة لكةةةةةل الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي أنظمتهةةةةةا ، منطلقةةةةةة فةةةةةي 
ذلةةةةك مةةةةةن مبةةةةةدأ عةةةةةام يقضةةةةةي بةةةةةأن القواعةةةةةد العامةةةةةة فةةةةةي القةةةةةانون الجنةةةةةائي المحلةةةةةي تطبةةةةةق كةةةةةذلك 

                                                           

See M. Cherif Bassiouni 1،Explanatory Note On The ICC Statue, International Review  
Of Penal Law, Vol. 71, 2000, P. 10. 

( من اتفاقية منع جريمة اإلبادة 3( من النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية ، والمادة )25راجع : المادة ) 2
 م .1948الجماعية والمعاقبة عليها لعام 

جي ، جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، د. إبراهيم الدرا 3
 . 840م، ص 2002جامعة عين شمس ، 

- K. Askin، Sexual Violence In Decisions & Indictments Of The Yugoslav and 
Rwanda Tribunals: Current Status, American Journal Of International Law, Vol. 93 

No. 1, January, 1999, P.104. 
 راجع في هذا المعنى :                       4

                      - N. Zakr، Analyse Spécifique Du Crime De Génocide Dans Le 
Tribunal Pénal International Pour Le Rwanda, Revue Sc. Crim. ( 2 ) Avr.-Juin, Dalloz, 

2001. P. 267. 
( من نظام محكمة 5( من نظام محكمة نورمبرج ، والفقرة األخيرة من المادة )6راجع : الفقرة األخيرة من المادة ) 5

 طوكيو.
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اعةةةةةةد ، حيةةةةةةث كةةةةةةان مةةةةةةن الضةةةةةةروري االعتمةةةةةةاد علةةةةةةى قو  1فةةةةةةي مجةةةةةةال القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي 
المسةةةةةةةاهمة اإلجراميةةةةةةةة للوصةةةةةةةول إلةةةةةةةى أولئةةةةةةةك الةةةةةةةذين ينظمةةةةةةةون ويشةةةةةةةجعون ويحرضةةةةةةةون علةةةةةةةى 

 . 2ارتكاب الجرائم الدولية 

ويثيةةةةةر موضةةةةةوع المسةةةةةاهمة اإلجراميةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال دعةةةةةم االحةةةةةتالل عةةةةةدة مسةةةةةائل تتعلةةةةةق  
ببيةةةةةةةةان طبيعةةةةةةةةة التطبيةةةةةةةةع مةةةةةةةةع االحةةةةةةةةتالل والتسةةةةةةةةوية بةةةةةةةةين كافةةةةةةةةة المسةةةةةةةةاهمين فةةةةةةةةي الجريمةةةةةةةةة ، 

 ل المعنوي واالتفاق الجنائي الرتكاب جرائم دولية أو مسألة المؤامرة :ومسئولية الفاع

 أواًل : التطبيع مع االحتالل .

التطبيةةةةةع هةةةةةو االشةةةةةتراك فةةةةةي أي مشةةةةةروع أو مبةةةةةادرة أو نشةةةةةاط ، سةةةةةواء أكةةةةةان محليةةةةةًا أم دوليةةةةةًا ، 
مصةةةةةةمم خصيصةةةةةةًا للجمةةةةةةع بةةةةةةين فلسةةةةةةطينيين أو عةةةةةةرب وإسةةةةةةرائيليين ، وال يهةةةةةةدف صةةةةةةراحة إلةةةةةةى 
مقاومةةةةةةةةة أو فضةةةةةةةةح االحةةةةةةةةتالل وكةةةةةةةةل أشةةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةز واالضةةةةةةةةطهاد الممةةةةةةةةارس ضةةةةةةةةد الشةةةةةةةةعب 

 .  3الفلسطيني 

ي تلةةةةةك النشةةةةةاطات التةةةةةي تهةةةةةدف إلةةةةةى التعةةةةةاون فةةةةةي مجةةةةةاالت الحيةةةةةاة ، وأهةةةةةم أشةةةةةكال التطبيةةةةةع هةةةةة
ومنهةةةةةا : العلميةةةةةة أو الفنيةةةةةة أو المهنيةةةةةة .... بهةةةةةدف إلةةةةةى إزالةةةةةة الحةةةةةواجز النفسةةةةةية بةةةةةين العةةةةةرب 

 والمحتلين . 

ويسةةةةةةةةتثنى مةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةك المنتةةةةةةةةديات والمحافةةةةةةةةل الدوليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تعقةةةةةةةةد خةةةةةةةةارج الةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةي : 
ارض التةةةةةةةةةي يشةةةةةةةةةترك فيهةةةةةةةةةا إسةةةةةةةةةرائيليون إلةةةةةةةةةى جانةةةةةةةةةب كةةةةةةةةةالمؤتمرات أو المهرجانةةةةةةةةةات أو المعةةةةةةةةة

 مشاركين دوليين ، وال تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالمحتلين .

كمةةةةةا تسةةةةةتثنى مةةةةةن ذلةةةةةك حةةةةةاالت الطةةةةةوارئ القصةةةةةوى المتعلقةةةةةة بالحفةةةةةاظ علةةةةةى الحيةةةةةاة البشةةةةةرية ، 
كانتشةةةةةةةةةةار جائحةةةةةةةةةةة أو حةةةةةةةةةةدوث كارثةةةةةةةةةةة طبيعيةةةةةةةةةةة أو بيئيةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةتوجب التعةةةةةةةةةةاون الفلسةةةةةةةةةةطيني 

 .سرائيليواإل

هةةةةةةذا هةةةةةةو التطبيةةةةةةع الةةةةةةذي كةةةةةةان محظةةةةةةورًا منةةةةةةذ بدايةةةةةةة االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي لفلسةةةةةةطين ، ولكنةةةةةةه 
م بعةةةةد التطبيةةةةع السياسةةةةي بةةةةين عةةةةدد مةةةةن الةةةةدول 2020ظهةةةةر بصةةةةورة أكثةةةةر ايالمةةةةًا وضةةةةررًا سةةةةنة 

                                                           
د. عبد الرحمن حسين عالم ، المسئولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي ، الجريمة الدولية وتطبيقاتها  1

 وما بعدها . 147م ، ص 1988دار نهضة الشرق، ، الجزء األول ، 
See W. Schabas 2 ،Genocide In International Law،Op. Cit. P. 290.  

https://rsgleb.org/article.php?id=1052&cid=22&catidval=0 3 
 صباحًا . 9,  50م ، الساعة 9/12/2021تاريخ الزيارة 

https://rsgleb.org/article.php?id=1052&cid=22&catidval=0


 

213 
 

العربيةةةةةةة والمحتةةةةةةل، وهةةةةةةو مةةةةةةا يعنةةةةةةي رفةةةةةةع كافةةةةةةة الحةةةةةةواجز بةةةةةةين الشةةةةةةعوب العربيةةةةةةة والمحتلةةةةةةين ، 
ل مجةةةةةاالت الحيةةةةةاة بيةةةةةنهم ، وهةةةةةو مةةةةةا يزيةةةةةل مفهةةةةةوم العةةةةةداوة ، ويقةةةةةدم للمحتةةةةةل واالشةةةةةتراك فةةةةةي كةةةةة

خدمةةةةةة لةةةةةم يكةةةةةن يحلةةةةةم بهةةةةةا يومةةةةةًا مةةةةةن األيةةةةةام ، ويجعةةةةةل تحريةةةةةر فلسةةةةةطين فةةةةةي ذيةةةةةل االهتمامةةةةةات 
العربيةةةةةةةةة ، ويةةةةةةةةزيح الواجبةةةةةةةةات الملقةةةةةةةةاة علةةةةةةةةى العةةةةةةةةرب اتجةةةةةةةةاه القضةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةطينية باعتبارهةةةةةةةةا 

 قضيتهم األولى .

 

 التطبيع مع االحتالل .ثانيًا : حظر وتحريم 

تقةةةةةوم العالقةةةةةات الدبلوماسةةةةةية بةةةةةدور مهةةةةةم فةةةةةي مجةةةةةال العالقةةةةةات الدوليةةةةةة ، وتعةةةةةد بمثابةةةةةة القةةةةةوى 
المحكمةةةةةة للحيةةةةةاة الدوليةةةةةة ومبعةةةةةث نشةةةةةاطها وسةةةةةلوكها ، وهةةةةةي بالنسةةةةةبة لكةةةةةل دولةةةةةة بمثابةةةةةة األداة 
 التةةةةةي يمكنهةةةةةا لةةةةةةو أحسةةةةةنت اسةةةةةتعمالها مةةةةةةن الحصةةةةةول علةةةةةةى كةةةةةل المزايةةةةةا التةةةةةةي تسةةةةةعى إليهةةةةةةا ،

 . 1ومن تبوء المركز الالئق بها في العالم 

وإن التبةةةةةةةادل الدبلوماسةةةةةةةي وإقامةةةةةةةة العالقةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةية وتبةةةةةةةادل السةةةةةةةفراء بةةةةةةةين الةةةةةةةدول يمثةةةةةةةل 
تجسةةةةيدًا لمبةةةةدأ السةةةةيادة ، ويعتبةةةةر أيضةةةةًا تعبيةةةةرًا عةةةةن حةةةةق الةةةةدول فةةةةي رسةةةةم سياسةةةةاتها الخارجيةةةةة 

المواثيةةةةةق واألعةةةةةراف الدوليةةةةةة  وفةةةةةق مصةةةةةالحها القوميةةةةةة ، وهةةةةةذا حةةةةةق طبيعةةةةةي لكةةةةةل الةةةةةدول كفلتةةةةةه
م ، لكةةةةةةةةن 1963م والقنصةةةةةةةةلية لسةةةةةةةةنة 1961واتفاقيةةةةةةةةات )فيينةةةةةةةةا( للعالقةةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةةية لسةةةةةةةةنة 

 . 2عندما يتعلق األمر بإسرائيل ، فإن األمر مختلف تمامًا 

إن إقامةةةةة العالقةةةةات الدبلوماسةةةةية وتبةةةةادل السةةةةفراء بةةةةين الةةةةدول هةةةةو أمةةةةر طبيعةةةةي فةةةةي حالةةةةة عةةةةدم 
انتهةةةةةاك للقةةةةةانون الةةةةةدولي ، أو اسةةةةةةتمرار دولةةةةةة فةةةةةي السةةةةةيطرة علةةةةةى أراضةةةةةةي وجةةةةةود عةةةةةدوان ، أو 

دول أخةةةةةةرى بةةةةةةالقوة، وضةةةةةةمها لسةةةةةةيادتها رغةةةةةةم مخالفةةةةةةة ذلةةةةةةك القةةةةةةانون الةةةةةةدولي واتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف 
  .األربع

إسةةةةةةةرائيل مةةةةةةةا زالةةةةةةةت ُتصةةةةةةةنف كدولةةةةةةةة احةةةةةةةتالل ؛ وتسةةةةةةةيطر علةةةةةةةى أجةةةةةةةزاء كبيةةةةةةةرة وواسةةةةةةةعة مةةةةةةةن 
ن ، وتسةةةةةتعد لضةةةةةم أجةةةةةزاء واسةةةةةعة مةةةةةن الضةةةةةفة األراضةةةةةي العربيةةةةةة ، بةةةةةل ضةةةةةّمت القةةةةةدس والجةةةةةوال

الغربيةةةةةةةة ، وتمةةةةةةةارس العةةةةةةةدوان بشةةةةةةةكل يةةةةةةةومي علةةةةةةةى فلسةةةةةةةطين وسةةةةةةةورية ولبنةةةةةةةان ... ، وتنتهةةةةةةةك 

                                                           
م 1977القانون الدبلوماسي ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدبلوماسي ،  1

 . 13، ص 
( من اتفاقية )فيينا( 3. راجع : والمادة ) م1961( للعالقات الدبلوماسية لعام فيينا( من اتفاقية )2راجع : المادة ) 2

 م1963للعالقات القنصلية لعام 
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القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي واالتفاقيةةةةةةةات الموقعةةةةةةةة، وتسةةةةةةةتثمر فةةةةةةةي سياسةةةةةةةة تثبيةةةةةةةت حقةةةةةةةائق جديةةةةةةةدة علةةةةةةةى 
ا األرض مةةةةةةن خةةةةةةالل االسةةةةةةتخراب )االسةةةةةةتيطان( والتهويةةةةةةد لخلةةةةةةق واقةةةةةةع جديةةةةةةد علةةةةةةى األرض بمةةةةةة

 يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس األمن .

ولقةةةةةد صةةةةةدر عةةةةةن الجامعةةةةةة الةةةةةدول العربيةةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن القةةةةةرارات التةةةةةي تحظةةةةةر وتحةةةةةرم التطبيةةةةةع 
م ، والقةةةةةةةرار رقةةةةةةةم 1951مةةةةةةةع االحةةةةةةةتالل ومنهةةةةةةةا : قةةةةةةةانون مقاطعةةةةةةةة )إسةةةةةةةرائيل( منتصةةةةةةةف سةةةةةةةنة 

ربيةةةةةةةة لالحةةةةةةةتالل ( ، والةةةةةةةذي بموجبةةةةةةةه أصةةةةةةةدرت الجامعةةةةةةةة القةةةةةةةانون الموحةةةةةةةد للمقاطعةةةةةةةة الع849)
اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلي الةةةةةةةةةةةةةذي أقةةةةةةةةةةةةةره مجلةةةةةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي دورتةةةةةةةةةةةةةه الثانيةةةةةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةةةةةرين بتةةةةةةةةةةةةةاريخ 

 م .11/12/1954

م ، ورأى فةةةةةي 1964ينةةةةةاير 17و 13مةةةةةا بةةةةةين  مةةةةةؤتمر القمةةةةةة العربةةةةةي األول فةةةةةي القةةةةةاهرةوهنةةةةةاك 
  .االحتالل الصهيوني )الخطر األساس( الذي يتوجب على األمة العربية بأسرها دفعه

سةةةةةةةبتمبر  1أغسةةةةةةةطس و 29؛ المنعقةةةةةةةد مةةةةةةةا بةةةةةةةين  مةةةةةةةؤتمر القمةةةةةةةة العربةةةةةةةي الرابةةةةةةةع ، بةةةةةةةالخرطومو 
م ، وقةةةةد عرفةةةةت تلةةةةةك القمةةةةة باسةةةةم )قمةةةةة الةةةةالءات الةةةةةثالث( 1967م عقةةةةب حةةةةرب يونيةةةةو 1967

بةةةةةةةةه ، وال تفةةةةةةةةاوض ، إذ أكةةةةةةةةد المشةةةةةةةةاركون فيهةةةةةةةةا أنةةةةةةةةه ال صةةةةةةةةلح مةةةةةةةةع االحةةةةةةةةتالل ، وال اعتةةةةةةةةراف 
  .معه

، حيةةةةث أعلةةةةن أن السةةةةالم يتطلةةةةب  م بةةةةالجزائر1973سةةةةنة  مةةةةؤتمر القمةةةةة العربةةةةي السةةةةادسو 
انسةةةةةةحاب االحةةةةةةتالل مةةةةةةن جميةةةةةةع األراضةةةةةةي المحتلةةةةةةة ، بمةةةةةةا فيهةةةةةةا القةةةةةةدس ، واسةةةةةةتعادة الحقةةةةةةوق 

  .الوطنّية الثابتة للشعب الفلسطيني

وقةةةةةةةةةرار قمةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةدس التةةةةةةةةةي ُعقةةةةةةةةةدت فةةةةةةةةةي الظهةةةةةةةةةران بالمملكةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةعودية بتةةةةةةةةةةاريخ 
م، والةةةةةةةذي نةةةةةةةص علةةةةةةةى : " التأكيةةةةةةةد علةةةةةةةى أن مقاطعةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل الصةةةةةةةهيوني ، 15/4/2018

 . 1ونظامه االستعماري ، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه ... " 

 ي .ثالثًا : مقاطعة االحتالل اإلسرائيل

                                                           

م مادة في 2019ونشير إلى أن )االتحاد البرلماني العربي( أدَخَل في اجتماع ُعقد في عّمان في آذار/ مارس  1 
 .إعالنه الختامي يدعو فيها جميع البرلمانات العربية إلى تكثيف نضالها ضد التطبيع

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%201_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%204pdf.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/content/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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هةةةةي حركةةةةة فلسةةةةطينية المنشةةةةأ عالميةةةةة االمتةةةةداد تسةةةةعى  (BDS) حركةةةةة مقاطعةةةةة إسةةةةرائيل
لمقاومةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل واألبارتهايةةةةةةةد اإلسةةةةةةةرائيلي ألجةةةةةةةل تحقيةةةةةةةق الحريةةةةةةةة والعدالةةةةةةةة والمسةةةةةةةاواة فةةةةةةةي 

 . 1فلسطين وصواًل إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات 

العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن قةةةةةةةةوانين لمقاطعةةةةةةةةة االحةةةةةةةةتالل ، ومنهةةةةةةةةا المشةةةةةةةةرع ولقةةةةةةةةد أصةةةةةةةةدرت الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة 
م وطبقةةةةةةه 1958( لسةةةةةةنة 10األردنةةةةةةي الةةةةةةذي أصةةةةةةدر القةةةةةةانون الموحةةةةةةد لمقاطعةةةةةةة إسةةةةةةرائيل رقةةةةةةم )

فةةةةةي المملكةةةةةة األردنيةةةةةة والمحافظةةةةةةات الشةةةةةمالية )الضةةةةةفة الغربيةةةةةة( والةةةةةةذي ألغةةةةةاه االحةةةةةتالل سةةةةةةنة 
 م في الضفة الغربية .1967

ي أو اعتبةةةةةةاري أن يعقةةةةةةد اتفاقةةةةةةًا تجاريةةةةةةًا أو ماليةةةةةةًا مةةةةةةع والةةةةةةذي يحظةةةةةةر علةةةةةةى أي شةةةةةةخص طبيعةةةةةة
 . 2هيئات أو أشخاص مقيمين في االحتالل أو يحملون جنسيته 

وأصةةةةةةدرت الةةةةةةدول العربيةةةةةةة المطبعةةةةةةة مةةةةةةع االحةةةةةةتالل قةةةةةةوانين تلغةةةةةةي العمةةةةةةل بقةةةةةةوانين المقاطعةةةةةةة ، 
مرسةةةةومًا  منهةةةةا دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة الةةةةذي أصةةةةدر رئيسةةةةها السةةةةيد/ خليفةةةةة بةةةةن زايةةةةد آل نهيةةةةان

م 1972( لسةةةةةنة 15م بإلغةةةةةاء القةةةةةانون االتحةةةةةادي رقةةةةةم )2020( لسةةةةةنة 4بقةةةةةانون اتحةةةةةادي رقةةةةةم )
فةةةةةةي شةةةةةةأن مقاطعةةةةةةة "إسةةةةةةرائيل" والعقوبةةةةةةات المترتبةةةةةةة عليةةةةةةه ، وذلةةةةةةك فةةةةةةي أعقةةةةةةاب اإلعةةةةةةالن عةةةةةةن 

 اتفاق التطبيع .

ولقةةةةةةةد قضةةةةةةةت محكمةةةةةةةة الةةةةةةةنقض : " أن األفعةةةةةةةال الماديةةةةةةةة التةةةةةةةي أقةةةةةةةدم عليهةةةةةةةا المةةةةةةةتهم الطةةةةةةةاعن 
بة للتهمةةةةةةة األولةةةةةةى المسةةةةةةةندة إليةةةةةةه ال تشةةةةةةكل أركةةةةةةان وعناصةةةةةةةر جنايةةةةةةة الخيانةةةةةةة بةةةةةةةالمعنى بالنسةةةةةة

( مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةات ، وإنمةةةةةةةةا تشةةةةةةةةكل 114المقصةةةةةةةةود والمنصةةةةةةةةوص عليةةةةةةةةه فةةةةةةةةي المةةةةةةةةادة )
المةةةةةةادة  بةةةةةةالتطبيق القةةةةةةانوني السةةةةةةليم أركةةةةةةان وعناصةةةةةةر الجنايةةةةةةة بةةةةةةالمعنى المنصةةةةةةوص عليةةةةةةه فةةةةةةي

وهةةةةو نةةةةص خةةةةاص  م ،1958( لسةةةةنة 10الثانيةةةةة مةةةةن القةةةةانون الموحةةةةد لمقاطعةةةةة إسةةةةرائيل رقةةةةم )
فةةةةي قةةةةانون خةةةةاص واجةةةةب التطبيةةةةق ، وال يتعةةةةارض مةةةةع قةةةةانون العقوبةةةةات العةةةةام ، حيةةةةث نصةةةةت 

قةةةةد بالةةةةذات أو المةةةةادة المةةةةذكورة علةةةةى أنةةةةه )يحةةةةذر علةةةةى كةةةةل شةةةةخص طبيعةةةةي أو اعتبةةةةاري أن يع
بالواسةةةةةطة اتفاقةةةةةًا مةةةةةع هيئةةةةةات أو أشةةةةةخاص مقيمةةةةةين فةةةةةي إسةةةةةرائيل أو منتمةةةةةين إليهةةةةةا بجنسةةةةةةيتهم 
أو يعملةةةةةون لحسةةةةةابها أو يعملةةةةةون لمصةةةةةلحتهم أينمةةةةةا أقةةةةةاموا ؛ وذلةةةةةك متةةةةةى كةةةةةان محةةةةةل االتفةةةةةاق 
صةةةةةةفقات تجاريةةةةةةة أو عمليةةةةةةات ماليةةةةةةة أو أي تعامةةةةةةل آخةةةةةةر أيةةةةةةًا كانةةةةةةت طبيعتةةةةةةه...( ، وأن نةةةةةةص 

رة تةةةةدخل فةةةةي بةةةةاب جةةةةرائم االتصةةةةال بالعةةةةدو لمقاصةةةةد غيةةةةر مشةةةةروعة ، وتةةةةنم عةةةةن المةةةةادة المةةةةذكو 

                                                           

bds-is-https://bdsmovement.net/ar/what 1 
 ظهرًا . 12,  47م ، الساعة 15/12/2020تاريخ الزيارة 

 م .1958( لسنة 10( من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم )2راجع : المادة )2 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%207667
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%207667
https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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جشةةةةةةع وطمةةةةةةع المةةةةةةواطنين ممةةةةةةن يقةةةةةةدمون علةةةةةةى ارتكابهةةةةةةا ، كمةةةةةةا يةةةةةةدخل فةةةةةةي مفهةةةةةةوم الصةةةةةةفقات 
التجاريةةةةة بيةةةةع األراضةةةةي الخاصةةةةة أو محاولةةةةة البيةةةةع أو التوسةةةةط والسمسةةةةرة فةةةةي عمليةةةةة البيةةةةع أو 

ص سةةةةةاكن بةةةةةةالده أو هيئةةةةةةات أو أشةةةةةةخاص محاولةةةةةة البيةةةةةةع مةةةةةةع أحةةةةةةد رعايةةةةةا العةةةةةةدو أو مةةةةةةع شةةةةةةخ
مقيمةةةةةين فةةةةةةي بةةةةةةالده أو منتمةةةةةين إليهةةةةةةا بجنسةةةةةةيتهم أو يعملةةةةةون لحسةةةةةةابها أو يعملةةةةةةون لمصةةةةةةلحتهم 

 . 1أينما أقاموا ... 

وتطبيقةةةةةةًا لةةةةةةذلك نجةةةةةةد أن محكمةةةةةةة االسةةةةةةتئناف قةةةةةةد أخطةةةةةةأت فيمةةةةةةا توصةةةةةةلت إليةةةةةةه مةةةةةةن تطبيقةةةةةةات 
جةةةةةةة الحكةةةةةةم ال يسةةةةةةتند إلةةةةةةى قانونيةةةةةةة، وأن مةةةةةةا أوردتةةةةةةه مةةةةةةن تعليةةةةةةل وتسةةةةةةبيب للوصةةةةةةول إلةةةةةةى نتي

أسةةةةةاس قةةةةةانوني أو واقعةةةةةي وال يتفةةةةةق وأحكةةةةةام القةةةةةانون ومخالفةةةةةًا للثابةةةةةت بواقعةةةةةة الةةةةةدعوى ؛ األمةةةةةر 
الةةةةةةذي يسةةةةةةتوجب تعةةةةةةديل وصةةةةةةف التهمةةةةةةة المسةةةةةةندة للمةةةةةةتهم الطةةةةةةاعن ممةةةةةةا يتعةةةةةةين نقةةةةةةض القةةةةةةرار 

 . المطعون فيه من حيث التكييف القانوني

مةةةةةةةتهم الطةةةةةةةاعن نجةةةةةةةد أن تلةةةةةةةك التهمةةةةةةةة ، وهةةةةةةةي أمةةةةةةةا فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق بالتهمةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة المسةةةةةةةندة لل
االتصةةةةال بالعةةةةدو مةةةةن أجةةةةل السمسةةةةرة فةةةةي بيةةةةع عقةةةةار هةةةةي فةةةةي األصةةةةل جريمةةةةة مسةةةةتقلة قائمةةةةة 

( مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةانون 127لمةةةةةةةةةادة )ا بةةةةةةةةةذاتها ، ومعاقةةةةةةةةةب عليهةةةةةةةةةا بالعقوبةةةةةةةةةة المنصةةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي
؛ إال أنةةةةةةه إذا أدت هةةةةةةذه الجريمةةةةةةة إلةةةةةةى وقةةةةةةوع نتيجةةةةةةة ضةةةةةةارة يعاقةةةةةةب عليهةةةةةةا القةةةةةةانون  العقوبةةةةةةات

بعقوبةةةةة أشةةةةد طبقةةةةًا لمةةةةا نصةةةةت عليةةةةه المةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن القةةةةانون الموحةةةةد لمقاطعةةةةة إسةةةةرائيل رقةةةةم 
ث م ، فإنةةةةةةه والحالةةةةةةة هةةةةةةذه ينشةةةةةةأ عندئةةةةةةذ تعةةةةةةدد معنةةةةةةوي فةةةةةةي الجةةةةةةرائم ، بحيةةةةةة1958( لسةةةةةةنة 10)

                                                           

م بشأن إلغاء قوانين 1972( لسنة 481م ، واألمر المعدل رقم )6719( لسنة 71... ولما كان األمر رقم )1 
م ، وعلى وجه الخصوص في 1958( لسنة 10مقاطعة إسرائيل ومنها القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم )

ية لالمسائل المتعلقة بالصفقات العقارية المتصلة ببيع العقارات للعدو أو محاوالت البيع أو التوسط والسمسرة في عم
بيع العقار سواء أكان البيع أم محاولة البيع أم التوسط أم السمسرة لألفراد أو الهيئات أو الدولة ذاتها ، ال يتعلق 
بأمن قوات االحتالل وال مصلحة ظاهرة فيه للسكان ، بل إنه تقرر لمصلحة االحتالل ومواطنيه ومؤسساته ، فإنه 

ون الدولي ، ويتعين على القضاء الوطني استبعاده واالمتناع عن تطبيقه؛ يكون ، والحالة هذه ؛ مخالفًا ألحكام القان
ذلك أن إسرائيل كدولة محتلة سعت وتسعى وبكافة الوسائل والطرق وتحت مسميات عدة لقضم األراضي الفلسطينية 

أنشأت و  ، وفي سبيل ذلك عمدت إلى إلغاء التشريعات التي تجرم هذه األفعال وسارعت في إقامة المستوطنات ،
شركات عدة لشراء األراضي العربية من أصحابها ضعاف النفوس وخلقت شبكات من السمسرة والعمالء والمزورين 
، والغاية من هذا كله ال تخدم مصلحة السكان ، بل فرض واقع جديد على األرض بغية ضمها أو تمليكها حقًا أو 

ن ، يل يتم ترسيمها من خالل محراث االستيطان والمستوطنيامتيازًا خاصًا بالفلسطينيين ؛ باعتبار أن حدود إسرائ
 .وفي هذا كله مخالفة لقانون االحتالل الحربي وحدود سلطة الدولة المحتلة في تعديل أو إلغاء أو سن التشريعات

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%206581#A06581_127
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%206581#A06581_127
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تعتبةةةةةر جريمةةةةةة االتصةةةةةال بالعةةةةةدو مةةةةةن أجةةةةةل السمسةةةةةرة فةةةةةي محاولةةةةةة بيةةةةةع عقةةةةةار وتسةةةةةريبه للعةةةةةدو 
( مةةةةةةةن قةةةةةةةانون 57المةةةةةةةادة ) فعةةةةةةةاًل واحةةةةةةةدًا متعةةةةةةةدد األوصةةةةةةةاف بةةةةةةةالمعنى المنصةةةةةةةوص عليةةةةةةةه فةةةةةةةي

، ويعاقةةةةةب المةةةةةتهم فةةةةةي هةةةةةذه الحالةةةةةة بالعقوبةةةةةة المقةةةةةررة للوصةةةةةف األشةةةةةد علةةةةةى اعتبةةةةةار  العقوبةةةةةات
 . 1أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ، ووصف خاص أخد بالوصف الخاص " 

 رابعًا : التسوية بين المشاركين في دعم االحتالل .

 النظريةةةةةةةةة السةةةةةةةةائدة فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي تقةةةةةةةةر المسةةةةةةةةاواة التامةةةةةةةةة بةةةةةةةةين كافةةةةةةةةة 
المسةةةةاهمين فةةةةي ارتكةةةةاب دعةةةةةم االحةةةةتالل ، وذلةةةةك بالنسةةةةبة للمراحةةةةةل المختلفةةةةة التةةةةي تمةةةةر بهةةةةةا ، 

 . 2وهذا االتجاه يأخذ به الفقه الجنائي الدولي 

ويسةةةةتند فةةةةةي تأييةةةةةدها إلةةةةةى خطةةةةةورة الجريمةةةةةة الدوليةةةةةة ، وهةةةةةو مةةةةةا يجعةةةةةل اإلقةةةةةدام علةةةةةى المسةةةةةاهمة 
ميةةةةةةة فةةةةةةي شةةةةةةخص المسةةةةةةاهم ، فيهةةةةةةا بةةةةةةأي صةةةةةةورة كاشةةةةةةفًا عةةةةةةن قةةةةةةدر كبيةةةةةةر مةةةةةةن الخطةةةةةةورة اإلجرا

وخطةةةةةةةورة السةةةةةةةلوك اإلجرامةةةةةةةي ، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى خطةةةةةةةورة الجةةةةةةةاني ، فكةةةةةةةان حريةةةةةةةًا التوسةةةةةةةع فةةةةةةةي 
نطةةةةةاق التجةةةةةريم والجةةةةةزاء الجنةةةةةائي ، بحيةةةةةث يشةةةةةمل كافةةةةةة صةةةةةور المسةةةةةاهمة اإلجراميةةةةةة ، ويجعةةةةةل 
منهةةةةةةا قسةةةةةةائم متسةةةةةةاوية فةةةةةةي تقريةةةةةةر المسةةةةةةئولية واسةةةةةةتحقاق العقةةةةةةاب ذاتةةةةةةه دون تفرقةةةةةةة بةةةةةةين قةةةةةةدر 

 .  3كل مساهم مساهمة 

                                                           

 م )غير منشور( .24/6/2012م( ، جلسة 116/2010نقض جنائي فلسطيني ، رام هللا ، رقم )1 
رحمن محمد ، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، رسالة دكتوراه ، كلية د. إسماعيل عبد ال 2

 .  308م ، ص 2000الحقوق ، جامعة المنصورة ، 
د. سوسن تمر خان بكة ، الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية ،  -

 .  148م ، ص 2004القاهرة،  رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة
د. محمد عبد المنعم عبد الخالق ، النظرية العامة للجريمة الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،  -

 . 290م، ص 1988جامعة عين شمس ، 
- C. Lombois، Droit Pénal International, Deuxième édition, Dalloz, Paris, 1979, 

P.110 
. F. Desportes، F. Le Gunehec Le Nouveau Droit Pénal, Tome 1, Economica, 

Paris, 1994, P. 117. 
 . 114م ، ص 1999د. حسنين عبيد ، الجريمة الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3

د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة العاشرة ، دار النهضة  -
 . 369م، ص 1983ة ، القاهرة ، العربي

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%206581#A06581_27
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%206581#A06581_27
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: " المسةةةةاهمة فةةةةي إعةةةةداد أو تنفيةةةةذ  1وتبعةةةةًا لةةةةذلك قةةةةررت محكمةةةةة )نةةةةورمبرج( فةةةةي حكةةةةم لهةةةةا أن 
خطةةةةةةةة مةةةةةةةدبرة أو مةةةةةةةؤامرة بقصةةةةةةةد ارتكةةةةةةةاب إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم المنصةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا، تعنةةةةةةةي طبقةةةةةةةًا 
لتفسةةةةةةةير المحكمةةةةةةةة : لةةةةةةةيس فقةةةةةةةط المسةةةةةةةاهمة فةةةةةةةي مةةةةةةةؤامرة بةةةةةةةالمعنى الفنةةةةةةةي للتعبيةةةةةةةر، وإنمةةةةةةةا أي 
 اشةةةةةتراك يتمثةةةةةل فةةةةةي المسةةةةةاهمة فةةةةةي تنظةةةةةيم ، أو تنفيةةةةةذ أي جنايةةةةةة مةةةةةن الجنايةةةةةات التةةةةةي عةةةةةددتها

 ( من نظام المحكمة " . 6المادة )

ويشةةةةمل ذلةةةةك التحةةةةريض واالشةةةةتراك بالمسةةةةاعدة فةةةةي دعةةةةم االحةةةةتالل ، أيةةةةًا كةةةةان نوعهةةةةا طبقةةةةًا لمةةةةا 
 . 2تقرره المبادئ العامة في القانون الجنائي الحديث 

واسةةةةةتند القضةةةةةاء فةةةةةي هةةةةةذا التفسةةةةةير علةةةةةى أن القةةةةةانون المةةةةةذكور أعةةةةةد مةةةةةن بةةةةةين صةةةةةور السةةةةةلوك 
ة( علةةةةةى جريمةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي القةةةةةانون ، والمسةةةةةاهمة اإلجرامةةةةةي )الموافقةةةةة

 . 3في مخططات ، أو مشروعات تتعلق بتنفيذ تلك الجناية 

ولقةةةةةةد سةةةةةةاوى نظةةةةةةام )رومةةةةةةا( بةةةةةةين كةةةةةةل المسةةةةةةاهمين فةةةةةةي الجريمةةةةةةة أيةةةةةةًا كانةةةةةةت صةةةةةةورة السةةةةةةلوك 
، حيةةةةةث قةةةةرر فةةةةةي وضةةةةوح تةةةةةام المسةةةةةئولية الجنائيةةةةة للشةةةةةخص عةةةةن أي جريمةةةةةة تةةةةةدخل 4المرتكةةةةب

فةةةةي اختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي حةةةةال قيةةةةام ذلةةةةك الشةةةةخص بمةةةةا يلةةةةي : ارتكةةةةاب 
تلةةةةةك الجريمةةةةةة أو األمةةةةةر أو اإلغةةةةةراء بارتكةةةةةاب أو الحةةةةةث علةةةةةى ارتكةةةةةاب جريمةةةةةة وقعةةةةةت بالفعةةةةةل 

المسةةةةةاعدة بةةةةةأي شةةةةةكل آخةةةةةر ؛ لغةةةةةرض تيسةةةةةير أو شةةةةةرع فيهةةةةةا أو تقةةةةةديم العةةةةةون أو التحةةةةةريض أو 
ارتكةةةةةاب تلةةةةةك الجريمةةةةةة ، أو الشةةةةةروع فةةةةةي ارتكابهةةةةةا بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك تةةةةةوفير وسةةةةةائل ارتكابهةةةةةا ، أو 
المسةةةةةةاهمة بةةةةةةأي طريقةةةةةةة أخةةةةةةرى فةةةةةةي قيةةةةةةام جماعةةةةةةة مةةةةةةن األشةةةةةةخاص يعملةةةةةةون بقصةةةةةةد مشةةةةةةترك 

 الرتكاب تلك الجريمة أو الشروع فيها .

 

 

 

                                                           

Voir S. Glaser 1،, Librairie Général De Droit Et De Infraction International 
Jurisprudence, Paris, 1957. P. 182. 

 .  323م ، ص 2001د. فتوح الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ،  2
 م .1945( لعام 10رتين )ج ، د( من المادة الثانية من القانون رقم )راجع : الفق 3
 ( من النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية .25راجع : المادة ) 4



 

219 
 

 

 المبحث الثاني

 اإلسرائيلي ية الدولية عن دعم االحتالل حدود المسئولية الجنا

 تمهيد :

المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة هةةةةةةي : االلتةةةةةةةزام بتحمةةةةةةل النتةةةةةةةائج القانونيةةةةةةة المترتبةةةةةةةة علةةةةةةى تةةةةةةةوافر  
 أركان الجريمة ، وموضوع ذلك االلتزام هو الجزاء الجنائي .

وهةةةةةةةةذا هةةةةةةةةو شةةةةةةةةأن تقةةةةةةةةديم الةةةةةةةةدعم لالحةةةةةةةةتالل باعتبةةةةةةةةاره صةةةةةةةةورة مةةةةةةةةن صةةةةةةةةور االشةةةةةةةةتراك  
الجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ؛ علةةةةةةى أسةةةةةةاس أنةةةةةةه قةةةةةةد اسةةةةةةتقر اآلن فةةةةةةي  يقةةةةةةين الجماعةةةةةةة االجرامةةةةةةي فةةةةةةي 

الدوليةةةةةةةةة المعاصةةةةةةةةرة وضةةةةةةةةميرها شةةةةةةةةجب اللجةةةةةةةةوء إلةةةةةةةةى مثةةةةةةةةل تلةةةةةةةةك  الجةةةةةةةةرائم ، وأن منةةةةةةةةاط أيةةةةةةةةة 
مسةةةةئولية وضةةةةابطها يكمةةةةن ة كقاعةةةةدة عامةةةةة ة فةةةةي ارتكةةةةاب واقعةةةةة غيةةةةر مشةةةةروعة منسةةةةوبة إلةةةةى 

 : 1طة سببية فاعلها ، وترتبط بالضرر أو بالنتيجة الواقعة براب

 المطلب األول : مسئولية األفراد والشركات عن دعم االحتالل .

 أواًل : مسئولية األفراد عن دعم االحتالل .

يثيةةةةر تعةةةةاظم المركةةةةز الةةةةذي يحتلةةةةه الفةةةةرد فةةةةي ظةةةةل القةةةةانون الجنةةةةائي الةةةةدولي بعةةةةض اإلشةةةةكاليات 
 حول مدى اعتباره من أشخاص ذلك القانون . 

لةةةةةةيس شخصةةةةةةًا مةةةةةةن أشةةةةةةخاص ذلةةةةةةك القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي ؛ : إن الفةةةةةةرد  2فةةةةةةرأى الةةةةةةبعض 
 -بصةةةةةةةفة مباشةةةةةةةرة  -اسةةةةةةةتنادًا إلةةةةةةةى أن القةةةةةةةول : بةةةةةةةأن قواعةةةةةةةد ذلةةةةةةةك القةةةةةةةانون تخاطةةةةةةةب األفةةةةةةةراد 

يقتضةةةةةةةي إمكانيةةةةةةةة قيةةةةةةةام تلةةةةةةةك القواعةةةةةةةد بتحميةةةةةةةل األفةةةةةةةراد بااللتزامةةةةةةةات ، ومةةةةةةةنحهم الحقةةةةةةةوق دون 
ونهةةةةةةةةا ، فةةةةةةةةي حةةةةةةةةين أن واقةةةةةةةةع تطلةةةةةةةةب إذن ، وموافقةةةةةةةةة الدولةةةةةةةةة أو المنظمةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي يتبع

 -مةةةةثاًل  -األمةةةةور يشةةةةير إلةةةةى غيةةةةر ذلةةةةك ، فالقاعةةةةدة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ذات المصةةةةدر االتفةةةةاقي 
ال تطبةةةةةةةق علةةةةةةةى األفةةةةةةةراد ؛ إال إذا قبلتهةةةةةةةا الدولةةةةةةةة وفقةةةةةةةًا لقواعةةةةةةةدها الدسةةةةةةةتورية ، بمةةةةةةةا  يعنةةةةةةةي أن 

باشةةةةةرة . ولةةةةةذا الدولةةةةةة تشةةةةةكل الوسةةةةةيط بةةةةةين الفةةةةةرد وتلةةةةةك القاعةةةةةدة ، وأن العالقةةةةةة بينهمةةةةةا غيةةةةةر م

                                                           
د. أحمد أبو الوفا ، تعريف اإلرهاب الدولي ، والجهود الدولية لقمعه ومكافحته ، المجلس األعلى للثقافة ، غير  1

 . 37موضح سنة النشر ، ص 
 وما بعدها . 86د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص  2
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 1فةةةةإن الفةةةةرد يمكةةةةن اعتبةةةةاره موضةةةةوعًا للقةةةةانون الةةةةدولي ، ولكةةةةن لةةةةيس شخصةةةةًا مةةةةن   أشخاصةةةةه 
. 

ورأى الةةةةةبعض اآلخةةةةةر : إنةةةةةةه بةةةةةالرغم مةةةةةةن أن الةةةةةدول مةةةةةةا زالةةةةةت أهةةةةةةم أشةةةةةخاص القةةةةةةانون  
الةةةةدولي العةةةةام، فةةةةإن الفةةةةرد يسةةةةأل دوليةةةةًا حينمةةةةا يلةةةةج بفعلةةةةه فةةةةي العالقةةةةة بةةةةين دولتةةةةين أو أكثةةةةر ، 

ه تةةةةأثير عليهةةةةا ، أو يكةةةةون عنصةةةةرًا مةةةةن عناصةةةةر قيامهةةةةا أو اتجاههةةةةا علةةةةى نحةةةةو فيكةةةةون لسةةةةلوك
 .  2معين 

وأن التفكيةةةةةر فةةةةةي مةةةةةنح الشخصةةةةةية القانونيةةةةةة الدوليةةةةةة للفةةةةةرد يمثةةةةةل اسةةةةةتجابة للتطةةةةةورات الحديثةةةةةة 
التةةةةةي يمةةةةةر بهةةةةةا القةةةةةانون الةةةةةةدولي العةةةةةام ، خاصةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةةل مةةةةةا يسةةةةةمى : )بالعولمةةةةةة( ، وثةةةةةةورة 
المعلومةةةةةةةةات واالتصةةةةةةةةاالت وثةةةةةةةةورة الهندسةةةةةةةةة الوراثيةةةةةةةةة ، والضةةةةةةةةرورات التةةةةةةةةي تقتضةةةةةةةةي مكافحةةةةةةةةة 

 .  3الجريمة الدولية 

إن مةةةةنهج الفقةةةةه التقليةةةةدي الةةةةذي يعةةةةد أن الفةةةةرد لةةةةيس شخصةةةةًا مةةةةن أشةةةةخاص القةةةةانون :  قيقةةةةةوالح
الجنةةةةائي الةةةةدولي هةةةةو مةةةةنهج محةةةةل نظةةةةر ؛ ذلةةةةك أن أسةةةةاس هةةةةذا الةةةةرأي هةةةةو النظةةةةر إلةةةةى القةةةةانون 

                                                           
 .  636راجع في موقف ذلك الفقه : د. إبراهيم الدراجي ، مصدر سابق ، ص  1

م 1998د. إبراهيم العناني ، القانون الدولي العام ، الدولة ، الجزء الثاني ، غير موضح جهة النشر   -
 .  134، ص 

المدخل لدراسةةةةة القانون الدولي اإلنسةةةةاني ، دار النهضةةةةة العربية ، القاهرة ، د. سةةةةعيد سةةةةالم جويلي ،  -
 . 222م ، ص 2003ة  2002

- M. Dixon & R. McCorquodale، Cases & Materials on International law, Third 
Edition, Blackstone Press limited, London, 2000, P. 242. 

 160م ، ص 1998لقانون الجنائي الدولي ، دار النهضةة العربية ، القاهرة ، د. أشةرف شةمس الدين ، مبادئ ا 2
. 

- M. Shaw، International Law, Cambridge Low Price Editions, UK, Fourth 
Edition 1997. P.184.  

- D. Mac Sweeney، International Standards Of Fairness, Criminal Procedure 
& The International Criminal Court, International Review Of Penal Law, Vol. 

68, No. 1/2 – 1997. P. 239. 
 . 226د. سعيد سالم جويلي ، مصدر سابق ، ص  3
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الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي باعتبةةةةةةاره )قةةةةةةانون الةةةةةةدول( ، أو علةةةةةةى األقةةةةةةل هةةةةةةو القةةةةةةانون الةةةةةةذي تمثةةةةةةل فيةةةةةةه 
 تها بغيرها .الدولة بشكل أو بآخر في عالق

ولعةةةةل تلةةةةك النظةةةةرة كانةةةةت صةةةةحيحة فيمةةةةا مضةةةةى ، ولكنهةةةةا لةةةةم تعةةةةد كةةةةذلك أثةةةةر التطةةةةور الحاصةةةةل 
فةةةةةةي المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي ، فقةةةةةةد تغيةةةةةةر المةةةةةةدلول التقليةةةةةةدي للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي ، فلةةةةةةم تعةةةةةةد المسةةةةةةئولية 

، وإنمةةةةا مةةةةن المتصةةةةور وجةةةةود  1عالقةةةةة بةةةةين الةةةةدول وحةةةةدها )أي : مسةةةةئولية دولةةةةة تجةةةةاه أخةةةةرى( 
 2ى للمسةةةةئولية الدوليةةةةة ، منهةةةةا : المسةةةةئولية الجنائيةةةةة للفةةةةرد علةةةةى الصةةةةعيد الةةةةدولي حةةةةاالت أخةةةةر 

 ؛ باعتباره محورًا جديدًا يبني عليه القانون الجنائي الدولي بعض أحكامه وقواعده  .

فلةةةةم تعةةةةد النظةةةةرة التقليديةةةةة تتفةةةةق مةةةةع خطةةةةورة الجةةةةرائم الدوليةةةةة ، والتةةةةي باتةةةةت تهةةةةدد أمةةةةن  
اإلبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة . تلةةةةةةك الجريمةةةةةةة كةةةةةةان إسةةةةةةباغ الصةةةةةةفة الدوليةةةةةةة  الةةةةةةدول واسةةةةةةتقرارها ، مثةةةةةةل :

أن لهةةةةةةا صةةةةةةفة دوليةةةةةةة؛  -اآلن  -عليهةةةةةةا يثيةةةةةةر خالفةةةةةةًا فةةةةةةي الةةةةةةرأي ، ولكةةةةةةن مةةةةةةن المتفةةةةةةق عليةةةةةةه 
ألنهةةةةةا تهةةةةةم المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بأسةةةةةره. وهةةةةةي لةةةةةم تتطلةةةةةب ة فةةةةةي كثيةةةةةر مةةةةةن صةةةةةورها ة أن يعمةةةةةل 

راد عةةةةةاديين ، ومةةةةةع ذلةةةةةك فةةةةةال شةةةةةك الجةةةةاني لحسةةةةةاب دولةةةةةة أو باسةةةةةمها ، فقةةةةةد ال تقةةةةةع إال مةةةةن أفةةةةة
  . 3في ثبوت الصفة الدولية لها 

وبةةةةةةات مةةةةةةن المسةةةةةةتقر فةةةةةةي التنظةةةةةةيم الةةةةةةدولي المعاصةةةةةةر أن الفةةةةةةرد هةةةةةةو محةةةةةةور المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي 
بشةةةةةتى تنظيماتةةةةةه ومؤسسةةةةةاته وأصةةةةةبح مةةةةةن المقبةةةةةول القةةةةةول : بةةةةةأن إصةةةةةالح الفةةةةةرد هةةةةةو الخطةةةةةوة 

للقةةةةةةول : بةةةةةةأن الفةةةةةةرد أصةةةةةةبح مةةةةةةن األولةةةةةةى لتقةةةةةةدم النظةةةةةةام الةةةةةةدولي فةةةةةةي مجموعةةةةةةه ؛ ولةةةةةةذا نميةةةةةةل 
أشةةةةخاص القةةةةانون الةةةةدولي العةةةةام ، وحجةةةةر الزاويةةةةة لةةةةدى تحديةةةةد المسةةةةئولية عةةةةن اقتةةةةراف الجةةةةرائم 

                                                           
د. مخلد الطراونة ، العالقة بين النظام األساسي للمحكمة الجنائية  الدولية ، واألنظمة القضائية الوطنية ، بحث  1

المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في المعهد الدولي لتضامن النساء ،  مقدم للورشة العربية
 . 23 - 22م ، ص 2003عمان ، األردن ، خالل الفترة ما بين السابع عشر حتى التاسع عشر من مايو 

 .  48د. أحمد أبو الوفا ، تعريف اإلرهاب الدولي ، مصدر سابق ، ص  2
 . 168، مصدر سابق ، ص د. أشرف شمس الدين  3
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، اسةةةةةةةتنادًا إلةةةةةةةى االعتةةةةةةةراف للفةةةةةةةرد بأهليةةةةةةةة  2، بغةةةةةةةض النظةةةةةةةر عةةةةةةةن هويةةةةةةةة مرتكبهةةةةةةةا  1الدوليةةةةةةةة 
 . 3التقاضي دوليًا 

د ، فقةةةةةةةةد أصةةةةةةةةبح محةةةةةةةةاًل وبةةةةةةةةدون الةةةةةةةةدخول فةةةةةةةةي التفصةةةةةةةةيالت المتعلقةةةةةةةةة بةةةةةةةةالمركز الةةةةةةةةدولي للفةةةةةةةةر 
لالهتمةةةةةام المباشةةةةةر لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي ، فأضةةةةةحت لةةةةةه حقةةةةةوق وعليةةةةةه التزامةةةةةات فةةةةةي ظةةةةةل 

 . 4قواعده 

ويبةةةةدو ذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل تمتعةةةةه بأهليةةةةة إجرائيةةةةة تتمثةةةةل فةةةةي إمكانيةةةةة أن يتقةةةةدم بشةةةةكوى أو طلةةةةب 
 . 5أو االدعاء المباشر ضد الدول أمام المحاكم المحلية أو الدولية 

ت محكمةةةةة )نةةةةورمبرج( فةةةةي قضةةةةائها مسةةةةئولية الفةةةةرد الجنائيةةةةة طبقةةةةًا للقةةةةانون الةةةةدولي ، ولقةةةةد أكةةةةد
حيةةةةث جةةةةاء فةةةةي حيثيةةةةات حكةةةةم لهةةةةا : " لقةةةةد قيةةةةل أن القةةةةانون الةةةةدولي يهةةةةتم فقةةةةط بأعمةةةةال الةةةةدول 
ذات السةةةةةةةيادة ، وبالنتيجةةةةةةةة فإنةةةةةةةه ال يفةةةةةةةرض عقوبةةةةةةةات علةةةةةةةى األفةةةةةةةراد ، وباإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى ذلةةةةةةةك 

                                                           

See Ch.. Blakesley 1،Comparing The Ad Hoc Tribunal For Crimes Against  
Humanitarian Law In The Former Yugoslavia & The Project For An International 
Criminal Court, Prepared By The International Law Commission, International Review 

Of Penal Law, Vol. 67 No. 1/2, 1996. PP.144-145.  
- C. Lombois، Op. Cit.  P.108. 

See B. Broomhall 2،The International Criminal Court: Overview, And Cooperation  
With State, International Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999, P. 

61. 
- D. Mac Sweeney، Op. Cit. P. 239. 

 وما بعدها .   40د. إبراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، مصدر سابق ، ص  3
 .  276د. السيد أبو عيطة ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص  -
د. عبةد الفتةاح بيومي حجةازي ، المحكمةة الجنةائيةة الةدوليةة ، دار الفكر الجةامعي ، اإلسةةةةةةةةةةةةةةكنةدريةة ،  -

 .  97م ، ص 2004
 وما بعدها . 37د. أحمد أبو الوفا ، تعريف اإلرهاب الدولي ، مصدر سابق ، ص  4

 الطبيعة الدولية ،د. محمد منصةةةةةةةور الصةةةةةةةاوي ، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات  -
 .     239دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، غير موضح سنة النشر ، ص 

                          - M. Shaw، Op. Cit. PP.184-185. 
 .  207د. إسماعيل عبد الرحمن محمد ، مصدر سابق ، ص  5
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ل السةةةةةيادة ، فةةةةةإن أولئةةةةةك الةةةةةذين يتولةةةةةون تنفيةةةةةذه ال يمكةةةةةن عنةةةةةدما يكةةةةةون ذلةةةةةك العمةةةةةل مةةةةةن أعمةةةةةا
مسةةةةاءلتهم ، وذلةةةةك باحتمةةةةائهم تحةةةةت سةةةةتار نظريةةةةة سةةةةيادة الدولةةةةة ، لكةةةةن تلةةةةك المقةةةةولتين ة فةةةةةي 
نظةةةةر المحكمةةةةة ة يجةةةةب رفضةةةةهما ، إذ إن مةةةةن األمةةةةور المعتةةةةرف بهةةةةا فةةةةي القةةةةانون الةةةةدولي أنةةةةه 

 .  1فروضة على الدول يفرض التزامات بمسئوليات على عاتق األفراد  كما هي م

وقةةةةد سةةةةارت علةةةةى الةةةةنهج ذاتةةةةه محكمتةةةةا : )يوغسةةةةالفيا السةةةةابقة وروانةةةةدا( ، حيةةةةث نصةةةةت المةةةةادة 
( مةةةةةةةن نظاميهمةةةةةةةا األساسةةةةةةةين علةةةةةةةى أن اختصاصةةةةةةةهما القضةةةةةةةائي يكةةةةةةةون علةةةةةةةى األشةةةةةةةخاص 6)

 .  2الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم الواردة فيهما 

 . 3في تقريرها السنوي األول  وهذا ما أكدته محكمة )يوغسالفيا السابقة(

 ثانيًا : مسئولية المؤسسات والشركات عن دعم االحتالل . 

 المسئولية الجنائية الدولية للمؤسسات والشركات. – 1

                                                           
لية ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسةةةةةةةكندرية ، د. عباس السةةةةةةةعدي ، مسةةةةةةةئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدو  1

 . 209م ، ص 2002
 .14د. محمد منصور الصاوي ، مصدر سابق ، ص   -

                                      – D. Mac Sweeney، Op. Cit. P. 238. 
سةةةةاسةةةةًا تبنته نائية الفردية أويعد ذلك االتجاه الذي شةةةةهدته مراحل التطور التاريخي ؛ لترسةةةةيخ مبدأ المسةةةةئولية الج 2

م ، وذلك من خالل الجهود التي بذلتها لجنة القانون 1976اللجان التحضةةةةةةةيرية للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 
 الدولي باألمم المتحدة ؛ لصياغة مشروع النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

See M. Cherif Bassiouni، Holocaust In International Criminal Law, Western 
International Law Journal – 9, 1979, P. 18. etc. 

Neither organizations nor legal persons 3،nor states can be brought to trial before  
the tribunal. Proceeding can be instituted only against individuals. The concept of? 

Collective “Liability is increasingly yielding to the nation of individual responsibility in 
international humanitarian law". 

       A / 49 / 342 – S / 1994 / 1007 .29 August 1994 . 
The first annual report of the international tribunal for the prosecution of 

persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed 
in the territory of the farmer Yugoslavia since 1991– P. 13 . 
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يقصةةةةةةد بالشةةةةةةخص االعتبةةةةةةاري )المعنةةةةةةوي ، أو الحكمةةةةةةي( مجموعةةةةةةة األشةةةةةةخاص واألمةةةةةةوال التةةةةةةي 
تهةةةةةدف إلةةةةةى تحقيةةةةةق هةةةةةدف معةةةةةين ، ويعتةةةةةرف المشةةةةةرع لهةةةةةا بالشخصةةةةةية القانونيةةةةةة بالقةةةةةدر الةةةةةالزم 

 .  1لتحقيق ذلك الهدف 

هةةي فةةي األصةةل فكةةرة قديمةةة ، وهةةي مةةا زالةةت مةةن  للشةةخص االعتبةةاري  الجنائيةةة والمسةةئولية
التةةةةةةي تثيةةةةةةر الكثيةةةةةةر مةةةةةةن الجةةةةةةدل الفقهةةةةةةي والقضةةةةةةائي ، ولةةةةةةم يسةةةةةةتقر وضةةةةةةعها بشةةةةةةكل المسةةةةةةائل 

 . 2حاسم في العديد من الشرائع الجنائية الحديثة ، باستثناء األنجلوأمريكية ومن واالها 

 الجنائيةةةة التشةةةريع المةةةوازن يعتةةةرف بفكةةةرة المسةةةئولية : إن االتجةةةاه الحةةةديث فةةةي والحقيقـــة
القةةةانون الجنةةةائي المحلةةةةي ؛ ممةةةا يعنةةةي أنهةةةا قةةةد تجةةةةاوزت االعتبةةةاريين فةةةي مجةةةال  لألشةةةخاص

جميةةةةع مراحةةةةل الجةةةةدل الفقهةةةةي حةةةةول مالءمةةةةة األخةةةةذ بهةةةةا مةةةةن عدمةةةةه ، وأصةةةةبحت تمثةةةةل حقيقةةةةة 
كثيةةةةر مةةةةةن الةةةةدول ، مةةةةع اخةةةةةتالف فةةةةي شةةةةةروط  تشةةةةريعية حيةةةةث أقرهةةةةةا المشةةةةرع صةةةةراحة فةةةةةي

 قيامها . 

ئولية الجنائيةةةةةةة الفرديةةةةةةة ، ( مةةةةةةن نظةةةةةةام )رومةةةةةةا( األحكةةةةةةام العامةةةةةةة للمسةةةةةة25وقةةةةةةد أفةةةةةةردت المةةةةةةادة )
 :  3والتي بموجبها ينعقد االختصاص للمحكمة ، وهي 

يسةةةةةةةةأل الشةةةةةةةةخص جنائيةةةةةةةةًا أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة ؛ إذا كةةةةةةةةان فةةةةةةةةةاعاًل  -أ  
 . 4لجريمة من اختصاص المحكمة ، أو شريكًا في ارتكابها 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل حول المسئولية الجزائية لألشخاص االعتبارية :    1

        - Voir J. Soyer، Droit Pénal Et Procédure Pénale, Librairie Générale De Droit 
Et De Jurisprudence, Paris, 1993, P. 132. 

          - Voir G. Stefani، G. Levasseur، B. Bouloc Droit Pénal Général, Edition 
Dalloz, Paris, 1997, P. 240 et ss. 

2 N Criminal LAWSee : JUDGE N. Bardaky LECTURES O،Delivered at the Jerusalem  
Law classes، (1943-1945), P. 99. 

3 See B. Broomhall ،The International Criminal Court: Overview ،& Cooperation With  
State، Op. Cit. P. 61-62. 

4 See M. Arsanjani ،urt, American The Rome Statute Of The International Criminal Co 
Journal Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P. 36. 



 

225 
 

 . 1يسأل الشخص في حالة شروعه في ارتكاب جريمة دولية  -ب 

ال تةةةةةةةةؤثر المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة الفرديةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مسةةةةةةةةئولية الةةةةةةةةدول بموجةةةةةةةةب أحكةةةةةةةةام القةةةةةةةةانون  -ج 
 الدولي. 

( مةةةةةةن نظةةةةةةام )رومةةةةةةا( يمكةةةةةةن للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة أن تفصةةةةةةل 4/  25فبموجةةةةةةب المةةةةةةادة )
فةةةةةي الةةةةةدعوى التةةةةةي أمامهةةةةةا ؛ لمعاقبةةةةةة األفةةةةةراد المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة ، ثةةةةةم تفصةةةةةل 

ليةةةةةةةة بمةةةةةةةا لهةةةةةةةا مةةةةةةةن اختصاصةةةةةةةات فةةةةةةةي مةةةةةةةدى تةةةةةةةوافر المسةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةة محكمةةةةةةةة العةةةةةةةدل الدو 
بمفهومهةةةةا السةةةةابق فةةةةي حةةةةق تلةةةةك الدولةةةةة ؛ لكةةةةي يمكةةةةن مسةةةةاءلتها عةةةةن طريةةةةق دفةةةةع التعويضةةةةات 

 . 2وغيرها : كوسيلة لجبر الضرر المترتب على الجريمة 

إن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة يثبةةةةةةةت فةةةةةةةي حةةةةةةةق األشةةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةةين فقةةةةةةةط ، وهةةةةةةةم الةةةةةةةذين  -د 
عرضةةةةةةةين لتوقيةةةةةةةع الجةةةةةةةزاءات المقةةةةةةةررة ، ولةةةةةةةذا فقةةةةةةةد اسةةةةةةةتبعد المشةةةةةةةرع الةةةةةةةدولي نظريةةةةةةةة يكونةةةةةةةون م

المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة للدولةةةةةةة أو المنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ، حيةةةةةةث مةةةةةةا زالةةةةةةت تلةةةةةةك المسةةةةةةئولية ؛ 
 مسئولية مدنية بحتة . 

غيةةةةةر أنةةةةةه يجةةةةةب عةةةةةدم الخلةةةةةط بةةةةةين ذلةةةةةك مةةةةةن ناحيةةةةةة ، وبةةةةةين مسةةةةةئولية مةةةةةوظفي تلةةةةةك الةةةةةدول ، 
والمنظمةةةةةةات مةةةةةةن ناحيةةةةةةة أخةةةةةةرى ، إذ يمكةةةةةةن اعتبةةةةةةار أولئةةةةةةك مسةةةةةةئولين كةةةةةةأفراد مسةةةةةةئولية جزائيةةةةةةة 

 . 3عن ارتكابهم أيًا من الجرائم الدولية 

مبةةةةةةدأ فةةةةةةي ونعتقةةةةةد بصةةةةةةواب االعتةةةةةةراف بالمسةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة للشةةةةةةخص االعتبةةةةةةاري مةةةةةن حيةةةةةةث ال
مجةةةةةةةال القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي ؛ وذلةةةةةةةك مواكبةةةةةةةة للتطةةةةةةةورات االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة فةةةةةةةي 
العصةةةةةر الحةةةةةديث ، مةةةةةع ضةةةةةرورة الةةةةةنص علةةةةةى الجةةةةةزاءات الجنائيةةةةةة التةةةةةي تتناسةةةةةب نوعةةةةةًا وكمةةةةةًا 
مةةةةةةةةع طبيعتةةةةةةةةه ، فالشةةةةةةةةركات والمؤسسةةةةةةةةات التةةةةةةةةي تةةةةةةةةدعم المسةةةةةةةةتخربات )المسةةةةةةةةتوطنات( تتحمةةةةةةةةل 

                                                           
 / و( من النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية . 3/  25راجع : المادة ) 1
 .  106د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مصدر سابق ، ص  2

الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ، د. منى محمود مصةةةةةةةةةةةةةةطفى ،  -
 .  55م ، ص 1989دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

انظر : المحكمة الجنائية الدولية ، دليل للتصةةةةةديق على نظام روما األسةةةةةاسةةةةةي وتطبيقه ، مشةةةةةروع مشةةةةةترك بين  3
مقراطي ، والمركز الدولي إلصةةةةةةةالح القانون الجنائي ، وسةةةةةةةياسةةةةةةةة المركز الدولي لحقوق اإلنسةةةةةةةان ، والتطوير الدي

القضةةةةةةاء الجنائي ، ترجمة وتحرير : صةةةةةةادق عودة ، وعيسةةةةةةى زايد ، مركز السةةةةةةائل للترجمة ، عمان ،  األردن ، 
 . 9،  8م ، ص 2000
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كها باعتبةةةةةار أن وجةةةةةود تلةةةةةك المسةةةةةتخربات وجةةةةةود غيةةةةةر مشةةةةةروع ، المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة عةةةةةن سةةةةةلو 
وتشةةةةةكل جريمةةةةةة دوليةةةةةة ، وثةةةةةم فمةةةةةن يةةةةةدعمها ، فهةةةةةو يةةةةةدعم ويسةةةةةاعد الجنةةةةةاة ويسةةةةةتحق المجةةةةةازاة 

 عن سلوكه .

فاالقتصةةةةةار علةةةةةى مسةةةةةاءلة الشةةةةةخص الطبيعةةةةةي حينمةةةةةا يقتةةةةةرف جريمةةةةةة دوليةةةةةة لحسةةةةةاب الشةةةةةخص 
يخةةةةةل باعتبةةةةةارات العدالةةةةةة ، وأن يهةةةةةةدر  االعتبةةةةةاري ، واسةةةةةتبعاد مسةةةةةئولية األخيةةةةةر مةةةةةةن شةةةةةأنه أن

مبةةةةةةدأ شخصةةةةةةية المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة ، وبةةةةةةذلك يكةةةةةةون تقريةةةةةةر تلةةةةةةك المسةةةةةةئولية وسةةةةةةيلة ال غنةةةةةةى 
عنهةةةةا لرفةةةةع الظلةةةةم ، وسةةةةوف يةةةةدفع الشةةةةخص االعتبةةةةاري إلةةةةى بةةةةذل مزيةةةةد مةةةةن العنايةةةةة ، وتةةةةوخي 

فعالةةةةة مةةةةن مزيةةةةد مةةةةن الحةةةةذر فةةةةي اختيةةةةار ممثليةةةةه ومراقبةةةةة سةةةةلوكهم ، وفةةةةي هةةةةذا مةةةةا يخلةةةةق وقايةةةةة 
 .  1اإلجرام 

 حظر ومكافحة منتجات المستوطنات . - 2

لقةةةةةةةد ازدادت المؤسسةةةةةةةات والشةةةةةةةركات التةةةةةةةي تسةةةةةةةاعد االحةةةةةةةتالل فةةةةةةةي العديةةةةةةةد مةةةةةةةن المجةةةةةةةاالت : 
 كالبناء في المستخربات أو االتجار ببضائعها ومنتجاتها . 

 (4ولقةةةةةةةد أصةةةةةةةدر المشةةةةةةةرع الفلسةةةةةةةطيني قةةةةةةةانون حظةةةةةةةر ومكافحةةةةةةةة منتجةةةةةةةات المسةةةةةةةتوطنات رقةةةةةةةم )
 م .2010لسنة 

والةةةةةةذي عةةةةةةرف المسةةةةةةتوطنات بأنهةةةةةةا : " التجمعةةةةةةات السةةةةةةكنية والصةةةةةةناعية والزراعيةةةةةةة والخدماتيةةةةةةة 
 .  2م " 1967اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

والتةةةةةداول هةةةةةو : " أي اتجةةةةةار أو تةةةةةرويج أو تسةةةةةويق أو تخةةةةةزين أو نقةةةةةل أو تعبئةةةةةة أو تغليةةةةةف أو 
نها إدخةةةةةال منتجةةةةةات المسةةةةةتوطنات للسةةةةةوق الفلسةةةةةطيني ، أو تقةةةةةديم منفعةةةةةة أيةةةةةة عمليةةةةةة مةةةةةن شةةةةةأ

 .  3أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها " 

                                                           
م ، ص 2006،  د. أحمد عوض بالل ، مبادئ قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1

590 . 
 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )1راجع : المادة )2 

وعرفت منتجات المستوطنات بأنها : السلع والخدمات التي تنتج كليًا أو جزئيًا في المستوطنات. وسلع 
 جزئيًا أو كليًا أو مخزن أو معبأ داخلالمستوطنات هي : كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصّنع 

أية مستوطنة. وخدمات المستوطنات هي : كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات، ومن 
 شأنه تقديم منفعة لها، لقاء مقابل مالي .

 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )1راجع : المادة ) 3 
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ويطبةةةةةق هةةةةةذا القةةةةةانون علةةةةةى جميةةةةةع منتجةةةةةات المسةةةةةتوطنات المتداولةةةةةة فةةةةةي السةةةةةوق الفلسةةةةةطيني، 
 . 1وعلى أي شخص يتداولها فيه 

موجةةةةةب قائمةةةةةة تصةةةةةدر بقةةةةةرار وتعةةةةةد كافةةةةةة منتجةةةةةات المسةةةةةتوطنات سةةةةةلعًا غيةةةةةر شةةةةةرعية، وتحةةةةةدد ب
 .  2من المجلس 

 . 3ويحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات 

 . 4ويحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات 

 

 المطلب الثاني : مسئولية الدول عن دعم االحتالل  .

الفةةةةةات الدوليةةةةةة نةةةةادى الفقةةةةةه الحةةةةديث بضةةةةةرورة توقيةةةةع الجةةةةةزاءات علةةةةةى الدولةةةةة التةةةةةي ترتكةةةةب المخ
 .  5؛ مثل : الحروب العدوانية ، أو انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساس 

ويبةةةةةةدو أن الوقةةةةةةت لةةةةةةم يحةةةةةةن بعةةةةةةد للقةةةةةةول بوجةةةةةةود مسةةةةةةئولية جنائيةةةةةةة للدولةةةةةةة عمةةةةةةا ترتكبةةةةةةه مةةةةةةن 
مخالفةةةةةات دوليةةةةةة ، والتةةةةةي تمثةةةةةل سةةةةةلوكًا إجراميةةةةةًا فةةةةةي المحةةةةةيط الةةةةةدولي ، فتلةةةةةك الفكةةةةةرة لةةةةةم تلةةةةةق 

 .  6الفقهاء والسياسيين على حد سواء  قبواًل عند معظم

وربمةةةةةا يقودنةةةةةا هةةةةةذا القةةةةةول إلةةةةةى إنكةةةةةار فكةةةةةرة مسةةةةةئولية الدولةةةةةة مةةةةةن أساسةةةةةها ؛ حتةةةةةى فةةةةةي إطارهةةةةةا 
التقليةةةةةةدي ، والقةةةةةةول األصةةةةةةةح هةةةةةةو : إنةةةةةةةه بقةةةةةةدر مةةةةةةةا للدولةةةةةةة مةةةةةةةن حريةةةةةةة ، فهةةةةةةةي مسةةةةةةئولة عةةةةةةةن 

 . 7تصرفاتها التي تصدر عنها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي 

                                                           

 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )3راجع : المادة ) 1 
 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )4/1راجع : المادة ) 2 
 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )4/2راجع : المادة ) 3 
 م .2010( لسنة 4( من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات رقم )4/3مادة )راجع : ال 4 
 . 270د. السيد أبو عيطة ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص  5
6 Voir C. Lombois ،Op. Cit.  P.108.   

- J. Soyer، Op. Cit. PP. 129-130. 
- R. Behnam Egypte Rapport National, Les Crimes Internationaux Et Le Droit Pénal 
Interne, Actes du Colloque Préparatoire, Tenu a, Hammamet, Tunisie 6-8 Juin 1987 

Revue Internationale De Droit Pénal, Vol. 60, 1989, P. 235. 
 . 188د. إسماعيل عبد الرحمن محمد ، مصدر سابق ، ص  7
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ورأى الةةةةةةبعض : أن الدولةةةةةةة كشةةةةةةخص اعتبةةةةةةاري ال ترتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة ، وإنمةةةةةةا يرتكبهةةةةةةا ممثلوهةةةةةةا، 
مسةةةةةةةةئولية األشةةةةةةةةخاص  -أواًل  -والقةةةةةةةةائمون بأعمةةةةةةةةال السةةةةةةةةلطة فيهةةةةةةةةا ؛ لةةةةةةةةذلك يجةةةةةةةةب أن تثبةةةةةةةةت 

 .  1الذين يعملون ويتصرفون باسمها 

جنائيةةةةةة  وأن الدولةةةةةة كشةةةةةخص اعتبةةةةةاري تعةةةةةد مسةةةةةئولة مةةةةةدنيًا فقةةةةةط ، وال يتصةةةةةور قيةةةةةام مسةةةةةئولية
لهةةةةةةا، وأن المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة عةةةةةةن جةةةةةةرائم الدولةةةةةةة تقةةةةةةع علةةةةةةى عةةةةةةاتق األفةةةةةةراد ، وأن الدولةةةةةةة ال 

 .2يمكن أن ترتكب أي سلوك سواء أكان جريمة أم غير ذلك 

ولقةةةةةد حسةةةةةم المشةةةةةرع الةةةةةدولي مشةةةةةكلة مةةةةةن أعقةةةةةد المشةةةةةكالت التةةةةةي أثيةةةةةرت عنةةةةةد إعةةةةةداد مشةةةةةروع 
لةةةةةةةك التةةةةةةةي كانةةةةةةةت تتعلةةةةةةةق بقضةةةةةةةية المسةةةةةةةئولية النظةةةةةةام األسةةةةةةةاس للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، ت

، إذ قةةةةةةةةرر نظةةةةةةةام )رومةةةةةةةا( أن لةةةةةةةةيس للمحكمةةةةةةةة اختصةةةةةةةاص علةةةةةةةةى  3الدوليةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة للدولةةةةةةةة 
الةةةةةدول أو الهيئةةةةةات االعتباريةةةةةة ، باإلضةةةةةافة إلةةةةةى أنةةةةةه ال يسةةةةةتثنى أحةةةةةدًا مةةةةةن المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة 

 . 4ي بسبب صفته الرسمية مثلما قد يكون واردًا في القانون الجنائي المحل

 

 

 

 

                                                           
د. عبد الفتاح محمد سةةةةراج ، مبدأ التكامل في القضةةةةاء الجنائي الدولي الطبعة األولى ، دار النهضةةةةة العربية ،  1

 .128م ، ص 2001القاهرة ، 
- G. Stefani، G. Levasseur; B. Bouloc، Op. Cit. P. 247 etc. 

 120 - 119م ، ص 1997د. إبراهيم العناني ، النظام الدولي األمني ، غير موضةةح جهة النشةةر ، القاهرة ،  2
 . 

د. محمد سةةةةةليم غزوي ، جريمة إبادة الجنس البشةةةةةري ، الطبعة الثانية ، مؤسةةةةةسةةةةةة شةةةةةباب الجامعة ،  -
 . 60م ، ص 1982اإلسكندرية ، 

Voir J. Soyer -،132. -Op. Cit. PP.1313  
- M. Dixon & R. McCorquodale، Op. Cit. P. 242. 

  See M. Arsanjani، Op. Cit. P. 37. 
 ( من النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية .27راجع : المادة ) 4

Voir G. Stefani  ،G. Levasseur ،B. Bouloc ،Op. Cit. P. 240 et ss.5  
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 المبحث الثالث

 اإلسرائيلي وعقوبتها أركان جريمة دعم االحتالل 

 تمهيد : 

، وقسةةةةمها نظةةةةام رومةةةةا إلةةةةى عقوبةةةةات بدنيةةةةة وهةةةةي : الحةةةةبس ،  1لكةةةةل جريمةةةةة أركةةةةان وعقوبةةةةات 
وماليةةةةةةة وهةةةةةةي : الغرامةةةةةةة والمصةةةةةةادرة ، ولكنةةةةةةه لةةةةةةم يقةةةةةةرر فةةةةةةرض عقوبةةةةةةة اإلعةةةةةةدام : كمةةةةةةا فعةةةةةةل 

 : 2المشرع الفلسطيني 

 .اإلسرائيلي أركان جريمة دعم االحتالل  المطلب األول :

لكةةةةةل جريمةةةةةة مجموعةةةةةة مةةةةةن األركةةةةةان ، ويتطلةةةةةب قيةةةةةام دعةةةةةم االحةةةةةتالل اجتمةةةةةاع ثالثةةةةةة أركةةةةةان ، 
وهةةةةةةي : الةةةةةةركن المةةةةةةادي والةةةةةةركن المعنةةةةةةوي والةةةةةةركن الةةةةةةدولي ، فةةةةةةإذا انتفةةةةةةى أحةةةةةةدها ، فةةةةةةال يكةةةةةةون 

 للجريمة وجود من الناحية الجنائية الدولية :

 : الركن الدولي .أواًل 

يشةةةةةترط لتحقةةةةةق صةةةةةفة الدوليةةةةةة فةةةةةي جريمةةةةةة دعةةةةةم االحةةةةةتالل أن يكةةةةةون الفعةةةةةل أو التةةةةةرك المةةةةةؤدي 
إليهةةةةا يمةةةةس مصةةةةالح أو قةةةةيم المجتمةةةةع الدوليةةةةة أو مرافقةةةةه الحيويةةةةة ؛ وذلةةةةك نتيجةةةةة ألن طبيعتهةةةةا 

 . 3الشائنة تضعها في موقةع إثارة قلق المجتمع الدولةي 

للتمييةةةةز بينهةةةةا وبةةةةين الجريمةةةةة المحليةةةةة هةةةةو معيةةةةار المسةةةةاس وال شةةةةك أن المعيةةةةار الةةةةذي يصةةةةلح 
بالمصةةةةةةةةةلحة الدوليةةةةةةةةةة ، فالجريمةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةد دوليةةةةةةةةةة إذا انتهةةةةةةةةةك السةةةةةةةةةلوك اإلجرامةةةةةةةةةي المكةةةةةةةةةون لهةةةةةةةةةا 
مصةةةةةةلحة دوليةةةةةةة عامةةةةةةة يحميهةةةةةةا القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي ، أمةةةةةةا إذا لةةةةةةم يمثةةةةةةل ذلةةةةةةك السةةةةةةلوك 

 . 4يمة دولية انتهاكًا لمصلحة تمس المجتمع الدولي ككل فإنها ال تعد جر 

                                                           
 . 5د. محمد الطراونة ، مصدر سابق ، ص  1

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. 
P.137. 

( من قانون 140،  139،  138،  137،  136،  134،  132،  131،  130،  17،  12راجع : المواد ) 2
 م .1979العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 

   .  123دولي األمني ، مصدر سابق ، ص د. إبراهيم العناني ، النظام ال 3
 .  223د. السيد أبو عيطة ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص  4



 

230 
 

والةةةةةةى جانةةةةةةب هةةةةةةذا المعيةةةةةةار فثمةةةةةةة ضةةةةةةابط يسةةةةةةاعد فةةةةةةي معظةةةةةةم الحةةةةةةاالت علةةةةةةى تكشةةةةةةف الةةةةةةركن 
الةةةةدولي للجريمةةةةة ، فةةةةإذا كةةةةان الفةةةةرد هةةةةو الةةةةذي يسةةةةأل طبقةةةةًا للقةةةةانون الجنةةةةائي الةةةةدولي ، فهةةةةو ال 

 .  1يسأل باعتباره فردًا عاديًا ، وإنما يسأل باعتباره يعمل باسم دولة وحسابها 

 . ن الماديثانيًا : الرك

ال يتصةةةةةور أن يرتكةةةةةب جريمةةةةةة دعةةةةةم االحةةةةةتالل إال اإلنسةةةةةان ؛ ألنهةةةةةا ال تعةةةةةدو أن تكةةةةةون سةةةةةلوكًا 
بشةةةةةريًا إراديةةةةةًا يعتةةةةةد بةةةةةه القةةةةةانون ، والةةةةةركن المةةةةةادي لهةةةةةذه الجريمةةةةةة شةةةةةأنه شةةةةةأن الجةةةةةرائم كافةةةةةة لةةةةةه 

 ، 2عناصر ثالثة ، وهي : السلوك اإلجرامي والنتيجة وعالقة السببية 

، فةةةةةةإذا لةةةةةةم تتخةةةةةةذ األفكةةةةةةار والمعتقةةةةةةدات  3م المشةةةةةةترك بةةةةةةين كافةةةةةةة الجةةةةةةرائم فالسةةةةةةلوك هةةةةةةو القاسةةةةةة
الداخليةةةةة لشةةةةخص مةةةةا مظهةةةةرًا خارجيةةةةًا ملموسةةةةًا ، فإنةةةةه لةةةةن يترتةةةةب عليهةةةةا أيةةةةة أضةةةةرار بالمصةةةةالح 

 . 4التي يحميها القانون الجنائي الدولي 

وال شةةةةك أن أغلةةةةب الجةةةةرائم الدوليةةةةة تتحقةةةةق بالسةةةةلوك اإليجةةةةابي الةةةةذي يتمثةةةةل فةةةةي اسةةةةتخدام القةةةةوة 
لتحقيةةةةةةق نتيجةةةةةةة يحظرهةةةةةةا القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي ، أو مباشةةةةةةرة سةةةةةةلوك يترتةةةةةةب عليةةةةةةه إهةةةةةةالك 

مةةةةثاًل  –. ففةةةةي مجةةةةال جريمةةةةة دعةةةةم االحةةةةتالل يتحقةةةةق السةةةةلوك  5جماعةةةةة معينةةةةة كليةةةةًا أو جزئيةةةةًا 
ماليةةةةةةةةة للمحتةةةةةةةةل لشةةةةةةةةراء أسةةةةةةةةلحة تسةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةي العةةةةةةةةدوان علةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةعب بتقةةةةةةةةديم مسةةةةةةةةاعدة  –

 الفلسطيني .

والنتيجةةةةةةة فةةةةةةي جريمةةةةةةة دعةةةةةةم االحةةةةةةتالل لهةةةةةةا مةةةةةةدلول مةةةةةةادي يتمثةةةةةةل فةةةةةةي األثةةةةةةر الخةةةةةةارجي الةةةةةةذي 
 . 6يتجسد فيه االعتداء على المصالح التي يحميها المشرع الدولي

أكةةةةةان إيجابيةةةةةًا أم سةةةةةلبيًا ، أمةةةةةا عالقةةةةةة السةةةةةببية ، فتعنةةةةةي : أن يكةةةةةون السةةةةةلوك اإلجرامةةةةةي سةةةةةواء 
هةةةةو الةةةةذي أفضةةةةى إلةةةةى تحقةةةةق النتيجةةةةة اإلجراميةةةةة التةةةةي يتطلبهةةةةا القةةةةانون فةةةةي أنمةةةةوذج الجريمةةةةة 

                                                           

 Voir J. Soyer, Droit Pénal Et Procédure Pénale, Librairie Générale De Droit Et 5 
De Jurisprudence, Paris, 1993, PP. 133-134. 

 . 530، ص  38م ، س 1987/  4/  1ق ، جلسة  57( لسنة  109نقض جنائي مصري رقم ) 2 
Voir M. Rassat, Droit Pénal, Presses Universitaires De France, 1987, P.345. 3 

 . 235. د. حميد السعدي ، مصدر سابق ، ص  330د. إبراهيم الدراجي ، مصدر سابق ، ص  4 
 . 259د. فتوح الشاذلي ، مصدر سابق ، ص  5
 .  37د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص  6

 - S. Glaser, Infraction International, Op. Cit. P. 11. 
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، فمةةةةةةةةن يقةةةةةةةةدم أسةةةةةةةةلحة لالحةةةةةةةةتالل ؛ بقصةةةةةةةةد إهالكهةةةةةةةةم كليةةةةةةةةًا أو جزئيةةةةةةةةًا ؛ تتحقةةةةةةةةق مسةةةةةةةةئوليته  1
 الجنائية عن جريمة اإلبادة الجماعية .

 . ثالثًا : الركن المعنوي 

دولي أن الشةةةةةةةةةخص ال يسةةةةةةةةةأل جنائيةةةةةةةةةًا عةةةةةةةةةن ارتكةةةةةةةةةاب جريمةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةةي أكةةةةةةةةةد المشةةةةةةةةةرع الةةةةةةةةة
اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، وال يكةةةةةةةةون عرضةةةةةةةة للعقةةةةةةةاب عنهةةةةةةةا إال إذا تحققةةةةةةةةت 

 .  2األركان المادية مع توافر القصد الجنائي والعلم 

 وقد أقر المشرع الدولي بأن القصد الجنائي يتوافر لدى الشخص عندما : 

 ذلك الشخص ة فيما يتعلق بسلوكه ة ارتكاب ذلك السلوك .أ ة يقصد 

ب ة يقصةةةةةد ذلةةةةةك الشةةةةةخص ، فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالنتيجةةةةةة ؛ التسةةةةةبب فيهةةةةةا أو يةةةةةدرك أنهةةةةةا سةةةةةتحدث 
 . 3 في إطار المسار العادي لألحداث 

وعلةةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال ينبغةةةةةي ة حتةةةةةى تقةةةةةوم أي جريمةةةةةة دعةةةةةم االحةةةةةتالل ة أن يعلةةةةةم الجةةةةةاني أن 
 . 4وان الشعب الفلسطيني أعماله تنطوي على عد

والقاعةةةةةدة أنةةةةةه لكةةةةةي يتةةةةةوافر العلةةةةةم الةةةةةذي يقةةةةةوم بةةةةةه القصةةةةةد الجنةةةةةائي إلةةةةةى جانةةةةةب اإلرادة ؛ يتعةةةةةين 
أن يحةةةةةيط الجةةةةةاني علمةةةةةًا بجميةةةةةع العناصةةةةةر القانونيةةةةةة للجريمةةةةةة ، فةةةةةإذا انتفةةةةةى العلةةةةةم بأحةةةةةد تلةةةةةك 

م علةةةةةى . فيجةةةةةب أن ينصةةةةةب العلةةةةة 5العناصةةةةةر بسةةةةةبب الجهةةةةةل أو الغلةةةةةط ؛ انتفةةةةةى القصةةةةةد بةةةةةدوره 
كافةةةةةةة عناصةةةةةةر الواقعةةةةةةة الماديةةةةةةة التةةةةةةي نةةةةةةص عليهةةةةةةا القةةةةةةانون ، أي : كافةةةةةةة مراحةةةةةةل السةةةةةةلوك أو 

 . 6االمتناع ، كما يشمل عالقة السببية بين السلوك والنتيجة 

 .اإلسرائيلي جريمة دعم االحتالل المطلب الثاني :  عقوبة 

 أواًل : عقوبة السجن .

                                                           
 .   108، ص  47م ، س 1996/  1/  21ق ، جلسة  64( ، لسنة 4326نقض جنائي مصري رقم  ) 1
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ( من النظام األ1/  30راجع : المادة ) 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .2/  30راجع : المادة ) 3
4 See M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity, Op. Cit. P. 278. - 
5  121. W. Schabas, An-Cit. PP. 120Voir S. Glaser, Infraction International, Op.  

Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. PP. 85-86. 
 - 180م ، ص 1993د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ،  6

181  . 
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لمةةةةةةا كةةةةةةان مةةةةةةن المتعةةةةةةارف عليةةةةةةه فةةةةةةي الصةةةةةةكوك الدوليةةةةةةة أن الحرمةةةةةةان مةةةةةةن الحةةةةةةق فةةةةةةي الحريةةةةةةة 
، فةةةةةإن السةةةةةجن مةةةةةن العقوبةةةةةات المقةةةةةرر فةةةةةي نظةةةةةام )رومةةةةةا(، وال  1مقبةةةةةول طبقةةةةةًا ألحكةةةةةام القةةةةةانون 

يجةةةةةب أن تتعةةةةةةدى عقوبةةةةةةة السةةةةةجن لعةةةةةةدد محةةةةةةدد مةةةةةن السةةةةةةنوات لفتةةةةةةرة تبلةةةةةغ ثالثةةةةةةين عامةةةةةةًا كحةةةةةةد 
السةةةةجن مةةةةدى الحيةةةةاة ، إن كةةةةان لهةةةةذا مةةةةا يبةةةةرره مةةةةن أقصةةةةى . ومةةةةع هةةةةذا يجةةةةوز فةةةةرض عقوبةةةةة 

 .  2شدة الجرم ، والظروف الفردية للشخص المدان 

وقةةةةد رأى الةةةةبعض أن توقيةةةةع عقوبةةةةةة السجةةةةةن مةةةةدى الحيةةةةةاة علةةةةى المجةةةةرمين الةةةةدوليين : كعقوبةةةةةة 
بديلةةةةة لعقوبةةةةةة اإلعةةةةدام جةةةةاءت لتبةةةةين مةةةةدى اسةةةةتنكار المجتمةةةةع الةةةةدولي لتةةةةك الجةةةةرائم ، وأن هةةةةذه 

وبةةةةة يمكةةةةن تةةةةداركها فةةةةي حةةةةال وقةةةةوع خطةةةةأ مةةةةا علةةةةى العكةةةةس مةةةةن عقوبةةةةة اإلعةةةةدام ، وتمثةةةةل العق
فةةةةةةي ذات الوقةةةةةةت صةةةةةةفة الةةةةةةردع مةةةةةةن كونهةةةةةةا تحةةةةةةرم المحكةةةةةةوم عليةةةةةةه مةةةةةةن حريتةةةةةةه طيلةةةةةةة حياتةةةةةةه 

 . 3للحيلولة دون تكرار وقوع الجريمة 

ومةةةةةن هنةةةةةا أنةةةةةاط المشةةةةةرع الةةةةةدولي بالمحكمةةةةةة سةةةةةلطة تفريةةةةةد العقةةةةةاب ، بحيةةةةةث تةةةةةرك لهةةةةةا  
تحديةةةةةةد العقوبةةةةةةة المالئمةةةةةةة التةةةةةةي تفةةةةةةرض علةةةةةةى المةةةةةةدان ؛ مراعةةةةةةاة لوجةةةةةةود أو عةةةةةةدم  الحريةةةةةةة فةةةةةةي

وجةةةةةةةةود الظةةةةةةةةروف المخففةةةةةةةةة ، أو الظةةةةةةةةروف المشةةةةةةةةددة ، مثةةةةةةةةل : شخصةةةةةةةةية الجةةةةةةةةاني وظةةةةةةةةروف 
ارتكةةةةةاب الجريمةةةةةة ، وجسةةةةةامة اآلثةةةةةار التةةةةةي ترتبةةةةةت عليهةةةةةا ، والتمييةةةةةز بةةةةةين الفةةةةةاعلين األصةةةةةليين 

 كاب الجريمة والمشتركين فيها .، أو األشخاص الذين قاموا بدور بارز في ارت

ومةةةةةةع عةةةةةةدم اإلخةةةةةةالل بأيةةةةةةة عقوبةةةةةةة أشةةةةةةد نةةةةةةص عليهةةةةةةا قةةةةةةانون العقوبةةةةةةات أو أي قةةةةةةانون آخةةةةةةر ، 
( مةةةةةن هةةةةةذا القةةةةةانون ، يعاقةةةةةب كةةةةةل مةةةةةن 12( والمةةةةةادة )9وباإلضةةةةةافة إلةةةةةى مةةةةةا ورد فةةةةةي المةةةةةادة )

الحةةةةةةبس مةةةةةدة ال تقةةةةةةل عةةةةةن سةةةةةةنتين وال تزيةةةةةد عةةةةةةن  - 1يخةةةةةالف أحكةةةةةةام هةةةةةذا القةةةةةةانون بةةةةةاآلتي : 
مةةةةس سةةةةنوات ، وغرامةةةةة ماليةةةةة ال تقةةةةل عةةةةن عشةةةةرة آالف دينةةةةار أردنةةةةي أو مةةةةا يعادلهةةةةا بالعملةةةةة خ

المتداولةةةةةة قانونةةةةةًا أو إحةةةةةدى هةةةةةاتين العقةةةةةوبتين، كةةةةةل مةةةةةن تةةةةةداول منتجةةةةةات المسةةةةةتوطنات ، وكةةةةةل 
 من شارك أو ساهم في تداولها أو وَرد سلعة أو خدمة للمستوطنات .

ر وال تزيةةةةةد عةةةةةن سةةةةةتة أشةةةةةهر ، وغرامةةةةةة ماليةةةةةة الحةةةةةبس مةةةةةدة ال تقةةةةةل عةةةةةن ثالثةةةةةة أشةةةةةه -أ  – 2 
ال تقةةةةةل عةةةةةن ألفةةةةةي دينةةةةةار أردنةةةةةي أو مةةةةةا يعادلهةةةةةا بالعملةةةةةة المتداولةةةةةة قانونةةةةةًا ، أو إحةةةةةدى هةةةةةاتين 

                                                           
1 Cit. P. 238. J. Soyer, Op. Cit. P. 153. Mac Sweeney, Op.  See D.  

 Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. See W. 1 
P.141 
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العقةةةةةةوبتين ، كةةةةةةل مةةةةةةن نقةةةةةةل أي مةةةةةةن منتجةةةةةةات المسةةةةةةتوطنات أو شةةةةةةارك أو سةةةةةةاهم فةةةةةةي نقلهةةةةةةا ، 
قةةةةةةل عةةةةةةن وتسةةةةةةحب رخصةةةةةةة السةةةةةةائق وتةةةةةةرخيص المركبةةةةةةة، مةةةةةةن الجهةةةةةةات المختصةةةةةةة، لمةةةةةةدة ال ت

 ستة أشهر. 

فةةةةي حالةةةةة التكةةةةرار ، تسةةةةحب رخصةةةةة السةةةةائق وتةةةةرخيص المركبةةةةة نهائيةةةةًا ، ويةةةةتم مصةةةةادرة  -ب 
المركبةةةةةةة ، التةةةةةةي اسةةةةةةتخدمت لنقةةةةةةل منتجةةةةةةات المسةةةةةةتوطنات أو اسةةةةةةتخدمت لتوريةةةةةةد أيةةةةةةة سةةةةةةلعة أو 

 خدمة للمستوطنات، وذلك وفقًا ألحكام القوانين ذات العالقة. 

ثةةةةةة أشةةةةةهر وال تزيةةةةةد عةةةةةن سةةةةةتة أشةةةةةهر وغرامةةةةةة ماليةةةةةة ال الحةةةةةبس مةةةةةدة ال تقةةةةةل عةةةةةن ثال -أ - 3
تقةةةةةةةل عةةةةةةةن ألفةةةةةةةي دينةةةةةةةار أردنةةةةةةةي أو مةةةةةةةا يعادلهةةةةةةةا بالعملةةةةةةةة المتداولةةةةةةةة قانونةةةةةةةًا، أو إحةةةةةةةدى هةةةةةةةاتين 
العقةةةةةةوبتين ، كةةةةةةل مةةةةةةن خةةةةةةّزن أو أّجةةةةةةر لغايةةةةةةات التخةةةةةةزين منتجةةةةةةات المسةةةةةةتوطنات ، وباإلضةةةةةةافة 

 إلى إغالق المحل ، لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

 التكرار ، يغلق المحل نهائيًا.في حالة  -ب 

الحةةةةبس مةةةةةدة ال تقةةةةةل عةةةةةن شةةةةهر وال تزيةةةةةد عةةةةةن ثالثةةةةةة أشةةةةهر، وغرامةةةةةة ماليةةةةةة ال تقةةةةةل عةةةةةن  - 4
خمسةةةةمائة دينةةةةار أردنةةةةي أو مةةةةا يعادلهةةةةا بالعملةةةةة المتداولةةةةة قانونةةةةًا ، أو إحةةةةدى هةةةةاتين العقةةةةوبتين 

، أو خةةةةةالف أي ، كةةةةةل مةةةةةن أخفةةةةةى معلومةةةةةات وفقةةةةةًا للفقةةةةةرات المةةةةةذكورة أعةةةةةاله ، مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةادة
 حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون.

 .وفي جميع األحوال ، تضاعف العقوبة ، في حالة التكرار - 5

والملحةةةةظ علةةةةى هةةةةذا الةةةةنص : أن المشةةةةرع قةةةةد أعةةةةد هةةةةذه الجةةةةرائم مةةةةن قبيةةةةل الجةةةةنح وفةةةةرض عليهةةةةا 
ى عقوبةةةةات تقليديةةةةة ، وكةةةةان يجةةةةدر بةةةةه الجنةةةةوح صةةةةوب التشةةةةديد لمةةةةا لهةةةةا مةةةةن خطةةةةورة بالغةةةةة علةةةة

القضةةةةةةية الفلسةةةةةةطينية وأن يفةةةةةةرض عقوبةةةةةةات تتناسةةةةةةب مةةةةةةع طبيعتهةةةةةةا ، مثةةةةةةل : حرمةةةةةةان الجةةةةةةاني 
الفلسةةةةةةطيني مةةةةةةن حقوقةةةةةةه السياسةةةةةةية ، إذ إن الشةةةةةةخص الةةةةةةذي يخةةةةةةون العبةةةةةةاد والةةةةةةبالد ال يصةةةةةةلح 
فةةةةةةي أي يةةةةةةوم مةةةةةةن األيةةةةةةام للعمةةةةةةل فةةةةةةي ممارسةةةةةةة العمةةةةةةل السياسةةةةةةي كةةةةةةأن يترشةةةةةةح لالنتخابةةةةةةات أو 

 أو الرئاسية أو المحلية بل والنقابية .  يكون له صوت في االنتخابات العامة

أمةةةةةا األجنبةةةةةي ، فتفةةةةةرض عليةةةةةه عقوبةةةةةات إضةةةةةافية ؛ مثةةةةةل : حرمانةةةةةه مةةةةةن دخةةةةةول فلسةةةةةطين بعةةةةةد 
 قضاء محكوميته .

ولقةةةةد جةةةةاء فةةةةي حكةةةةم لمحكمةةةةة االسةةةةتئناف : " إن اعتةةةةراف المسةةةةتأنفين لةةةةدى النيابةةةةة العامةةةةة جةةةةاء 
( مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجزائيةةةةة 214)متفقةةةةا وواقةةةةع حةةةةال الةةةةدعوى ومتةةةةوفرة بةةةةه شةةةةروط المةةةةادة 

، وأن هةةةةذا االعتةةةةراف بحةةةةد ذاتةةةةه يكفةةةةي إلدانةةةةة المسةةةةتأنفين ، واذا مةةةةا أخةةةةذنا بعةةةةين االعتبةةةةار أن 
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م تشةةةةةمل 2010( لسةةةةةنة 4عمليةةةةةة التةةةةةداول الةةةةةواردة فةةةةةي المةةةةةادة األولةةةةةى مةةةةةن قةةةةةرار بقةةةةةانون رقةةةةةم )
ع المسةةةةةةةةةتوطنات التةةةةةةةةةرويج أو االتجةةةةةةةةةار أو النقةةةةةةةةةل لمنتجةةةةةةةةةات وسةةةةةةةةةلع المسةةةةةةةةةتوطنات ، وأن سةةةةةةةةةل

ومنتجاتهةةةةةةا تشةةةةةةمل كةةةةةةل منةةةةةةتج صةةةةةةناعي أو زراعةةةةةةي أو غةةةةةةذائي أو تحةةةةةةويلي مصةةةةةةّنع جزئيةةةةةةًا أو 
 داخل أية مستوطنة . أو ُمخزن أو معبأ كلياً 

وحيةةةةةةث إن البضةةةةةةاعة المضةةةةةةبوطة تةةةةةةم نقلهةةةةةةا مةةةةةةن مسةةةةةةتوطنة )بركةةةةةةان( المقامةةةةةةة علةةةةةةى أراضةةةةةةي 
علةةةةى ذلةةةةك أيضةةةةًا أن  محافظةةةةة سةةةةلفيت بعةةةةد ان كانةةةةت مخزنةةةةة فةةةةي تلةةةةك المسةةةةتوطنة ، ومةةةةا أدل

 البضاعة المضبوطة كانت جديدة وليست تالفة .

كمةةةةةةةةةةا جةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةي محضةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةتجواب المسةةةةةةةةةةتأنف الثةةةةةةةةةةاني لةةةةةةةةةةدى النيابةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةةاريخ 
م مةةةةةةةةا يلةةةةةةةةي )أجةةةةةةةةاب أن السةةةةةةةةيارة المعروضةةةةةةةةة أمةةةةةةةةامي لةةةةةةةةي ، وهةةةةةةةةي مةةةةةةةةن نةةةةةةةةوع 27/10/2014

 15يك عةةةةةةدد اسةةةةةةوزي ، وأن البضةةةةةةاعة الموجةةةةةةودة بةةةةةةداخلها ، وهةةةةةةي عبةةةةةةارة عةةةةةةن تنكةةةةةةات بالسةةةةةةت
تنةةةةةك للشةةةةةيخ )ن.( مةةةةةن سةةةةةكان قةةةةةراوة بنةةةةةي حسةةةةةان وهةةةةةو الشةةةةةخص الموقةةةةةوف معةةةةةي علةةةةةى نفةةةةةس 
هةةةةذه القضةةةةةية ، وأن التنكةةةةةات قمةةةةةت بتحميلهةةةةا مةةةةةن مسةةةةةتوطنة بركةةةةةان ، وأنةةةةا أعمةةةةةل سةةةةةائق علةةةةةى 
هةةةةةذه الشةةةةةاحنة ، وإننةةةةةي توجهةةةةةت الةةةةةى المسةةةةةتوطنة بنةةةةةاًء علةةةةةى طلةةةةةب المةةةةةتهم )ن.( لتحميةةةةةل هةةةةةذه 

 التنكات( .

( لةةةةةم تةةةةةدحض الحقيقةةةةةة الثابتةةةةةة أعةةةةةاله ، إذ إن االدعةةةةةاء بةةةةةأن 1الدفاعيةةةةةة المبةةةةةرز )د/وأن البينةةةةةة 
التنكةةةةةةةات المضةةةةةةةبوطة وصةةةةةةةلت مةةةةةةةن )ألمانيةةةةةةةا( ، وبعةةةةةةةد ذلةةةةةةةك تةةةةةةةم بيعهةةةةةةةا للمةةةةةةةتهم )ن.( بعةةةةةةةد أن 
دخلةةةةةت ووصةةةةةلت مسةةةةةتوطنة )بركةةةةةان( ال يغيةةةةةر مةةةةةن األمةةةةةر شةةةةةيئًا علةةةةةى ضةةةةةوء مةةةةةا تةةةةةم ايضةةةةةاحه 

 ل المواد المخزنة داخل المستوطنة .من السابق أن سلع ومنتجات المستوطنات تشم

ومةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب آخةةةةةةةةر ، فةةةةةةةةإن المسةةةةةةةةتأنف األول اعتةةةةةةةةرف بشةةةةةةةةرائه لتلةةةةةةةةك التنكةةةةةةةةات مةةةةةةةةن إحةةةةةةةةدى 
  .المصةةةانع الموجةةةودة داخةةةل المسةةةتوطنة ودفةةةع ثمنهةةةا لغايةةةات االتجةةةار بهةةةا وبيعهةةةا للمةةةزارعين

مةةةةةةن هنةةةةةةا نجةةةةةةد أن مةةةةةةا توصةةةةةةل اليةةةةةةه الحكةةةةةةم المسةةةةةةتأنف باإلدانةةةةةةة لةةةةةةه أصةةةةةةل ثابةةةةةةت فةةةةةةي أوراق  
 .الدعوى متمثل باعتراف المستأنفين لدى النيابة العامة

أمةةةةةا القةةةةةول : إن العقوبةةةةةة مجحفةةةةةة كةةةةةون الغرامةةةةةة كبيةةةةةرة ، فإننةةةةةا نجةةةةةد أن العقوبةةةةةة جةةةةةاءت ضةةةةةمن 
الحةةةةةةةد القةةةةةةةانوني لمةةةةةةةا لقاضةةةةةةةي الموضةةةةةةةوع مةةةةةةةن سةةةةةةةلطة تقديريةةةةةةةة ، ومةةةةةةةن جانةةةةةةةب اخةةةةةةةر ، فةةةةةةةإن 

سةةةةةةةةتقر علةةةةةةةةى أن محكمتنةةةةةةةةا وبصةةةةةةةةفتها محكمةةةةةةةةة موضةةةةةةةةوع ، وحيةةةةةةةةث إن االجتهةةةةةةةةاد القضةةةةةةةةائي ا
األسةةةةةةةباب التخفيفيةةةةةةةة وتقةةةةةةةديرها يعةةةةةةةود لوجةةةةةةةدان محكمةةةةةةةة الموضةةةةةةةوع ، فإننةةةةةةةا ال نجةةةةةةةد فةةةةةةةي هةةةةةةةذه 

 الدعوى أي سبب تخفيفي ؛ لكي تأخذ به محكمتنا.
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م بشةةةةةأن 2010( لسةةةةةنة 4واذا مةةةةةا أخةةةةةذنا بعةةةةةين االعتبةةةةةار أن الهةةةةةدف مةةةةةن القةةةةةرار بقةةةةةانون رقةةةةةم )
ود الوطنيةةةةةة التةةةةةي تبةةةةةذلها القيةةةةةادة حظةةةةةر ومكافحةةةةةة منتجةةةةةات المسةةةةةتوطنات يتمثةةةةةل بتحقيةةةةةق الجهةةةةة

السياسةةةةةةية للشةةةةةةعب العربةةةةةةي الفلسةةةةةةطيني إلزالةةةةةةة المسةةةةةةتوطنات كليةةةةةةًا مةةةةةةن األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية 
مةةةةةةن خةةةةةةالل مكافحةةةةةةة ومقاطعةةةةةةة منتجةةةةةةات وخةةةةةةدمات المسةةةةةةتوطنات واحةةةةةةالل المنتجةةةةةةات الوطنيةةةةةةة 

عليةةةةةه  محلهةةةةةا ، وباإلضةةةةةافة إلةةةةةى مةةةةةا ورد فةةةةةي المةةةةةادة الثانيةةةةةة مةةةةةن هةةةةةذا القةةةةةانون ، وأن مةةةةةا أقةةةةةدم
 . 1المستأنفين عرقل ويعرقل الهدف من هذا القانون" 

 ثانيًا : عقوبة الغرامة والمصادرة .

العقوبةةةات الماليةةةة هةةةي العقوبةةةة التةةةي تمةةةس الحقةةةوق الماليةةةة للمحكةةةوم عليةةةه بةةةأن تنةةةال مةةةن ذمتةةةه 
الماليةةةةةةةةة بالزيةةةةةةةةادة مةةةةةةةةن عناصةةةةةةةةرها السةةةةةةةةلبية وهةةةةةةةةي : الغرامةةةةةةةةة أو باالنتقةةةةةةةةاص مةةةةةةةةن عناصةةةةةةةةرها 

 .2وهي : المصادرةااليجابية 

؛ ولةةةةةذا فإنةةةةةه  3وهةةةةةي عبةةةةةارة عةةةةةن عقوبةةةةةة يسةةةةةيرة ال يمكةةةةةن االكتفةةةةةاء بهةةةةةا فةةةةةي الجةةةةةرائم الجسةةةةةيمة 
عةةةةةالوة علةةةةةى عقوبةةةةةة السةةةةةجن يجةةةةةوز أن تفةةةةةرض المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة غرامةةةةةات أو تحكةةةةةم 

 .  4بمصادرة األصول أو الممتلكات المتحصلة من ارتكاب الجريمة 

ولةةةةةةدى قيةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة بتحديةةةةةةةد مةةةةةةا إذا كانةةةةةةةت تةةةةةةةأمر بفةةةةةةةرض غرامةةةةةةة ، وعنةةةةةةةد تحديةةةةةةةدها قيمةةةةةةةة 
الغرامةةةةةةةةة المفروضةةةةةةةةة ، تقةةةةةةةةرر عمةةةةةةةةا إذا كانةةةةةةةةت عقوبةةةةةةةةة السةةةةةةةةجن كافيةةةةةةةةة ، أم ال ، مةةةةةةةةع إيةةةةةةةةالء 
االعتبةةةةةار علةةةةةى النحةةةةةو الواجةةةةةب للقةةةةةدرة الماليةةةةةة للمةةةةةدان بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك أي أوامةةةةةر بالمصةةةةةادرة ، 

اء ، وتأخةةةةةةةذ المحكمةةةةةةةة فةةةةةةةي اعتبارهةةةةةةةا عمةةةةةةةا إذا كةةةةةةةان وأي أوامةةةةةةةر بةةةةةةةالتعويض حسةةةةةةةب االقتضةةةةةةة
، وإلةةةةةى أي مةةةةةدى كةةةةةان الةةةةةدافع حةةةةةافزًا  5الةةةةةدافع إلةةةةةى الجريمةةةةةة هةةةةةو الكسةةةةةب المةةةةةالي الشخصةةةةةي 

 . 6الرتكابها 

                                                           

 م .28/21/2016( ، جلسة 222/2016محكمة استئناف رام هللا ، القضية رقم ) 1 
 وما بعدها . 395د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص  2
ةةة الملكية مصونة ،  3م على أنه : " ... 2003( من النظام األساسي الفلسطيني المعدل لعام 21تنص المادة ) 3

ابةةل فعةةة العةةامةةة وفقةةًا للقةةانون في مقةةوال تنزع  الملكيةةة ، وال يتم االسةةةةةةةةةةةةةةتيالء على العقةةارات ، أو المنقوالت إال للمن
 ة ال مصادرة إال بحكم قضائي " . 4تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي . 

 (  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .77راجع : المادة ) 4
بات الخاصةةةةةةةةة ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلث145وذلك باإلضةةةةةةةةافة إلى العوامل المشةةةةةةةةار إليها في القاعدة ) 5

 بالمحكمة الجنائية الدولية .
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .1/ 146راجع : القاعدة رقم ) 6
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وعةةةةالوة علةةةةى ذلةةةةك تةةةةولي المحكمةةةةة االعتبةةةةار ة بصةةةةفة خاصةةةةة ة لمةةةةا يةةةةنجم عةةةةن الجريمةةةةة مةةةةن 
د علةةةةةى الجةةةةةاني مةةةةةن ارتكابهةةةةةا، أضةةةةةرار وإصةةةةةابات ، فضةةةةةاًل عةةةةةن المكاسةةةةةب النسةةةةةبية التةةةةةي تعةةةةةو 

مةةةةةن قيمةةةةةة مةةةةةا  % 75وال تتجةةةةةاوز القيمةةةةةة اإلجماليةةةةةة ة بةةةةةأي حةةةةةال مةةةةةن األحةةةةةوال ة مةةةةةا نسةةةةةبته 
يمكةةةةةن تحديةةةةةده مةةةةةن أصةةةةةول سةةةةةائلة أو قابلةةةةةة للتصةةةةةريف ، وأمةةةةةوال يملكهةةةةةا المةةةةةدان بعةةةةةد خصةةةةةم 

 . 1مبلغ مناسب يفي باالحتياجات المالية للمدان ومن يعولهم 

لةةةةةة معقولةةةةةةة يةةةةةدفع خاللهةةةةةا الغرامةةةةةةة ، ويجةةةةةوز لهةةةةةةا أن تسةةةةةمح لةةةةةةه وتعطةةةةةي المحكمةةةةةة المةةةةةةدان مه
 . 2بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة ، أو على دفعات خالل تلك الفترة 

وللمحكمةةةةةة الخيةةةةةار بةةةةةأن تحسةةةةةب الغرامةةةةةة وفقةةةةةةًا لنظةةةةةام الغرامةةةةةات اليوميةةةةةة ، وفةةةةةي تلةةةةةةك  
الحالةةةةةةة ال تقةةةةةةل المةةةةةةدة عةةةةةةن ثالثةةةةةةين يومةةةةةةًا : كحةةةةةةد أدنةةةةةةي ، وال تتجةةةةةةاوز خمةةةةةةس سةةةةةةنوات : كحةةةةةةد 
أقصةةةةةى ، وتقةةةةةوم بتحديةةةةةد قيمةةةةةة الةةةةةدفعات اليوميةةةةةة فةةةةةي ضةةةةةوء الظةةةةةروف الشخصةةةةةية للمةةةةةدان بمةةةةةا 

 . 3هم في ذلك االحتياجات المالية لمن يعول

 ـ التشريع الفلسطيني والعقوبة . 4

أشةةةةةةةار المشةةةةةةةرع الةةةةةةةدولي بداللةةةةةةةة واضةةةةةةةحة إلةةةةةةةى عةةةةةةةدم وجةةةةةةةود تعةةةةةةةارض بةةةةةةةين تطبيةةةةةةةق السةةةةةةةلطات 
؛ متةةةةةى انعقةةةةةد لهةةةةةا االختصةةةةةاص ، وبةةةةةين  4المحليةةةةةة للعقوبةةةةةات المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي قوانينهةةةةةا 

 العقوبةةةةةةات الةةةةةةواردة فةةةةةةي لنظةةةةةةام رومةةةةةةا فةةةةةةي حالةةةةةةة اختصاصةةةةةةه بنظةةةةةةر الةةةةةةدعوى ، وذلةةةةةةك بصةةةةةةرف
 5النظةةةةر عمةةةةا إذا كانةةةةت تلةةةةك العقوبةةةةات تتماثةةةةل مةةةةع تلةةةةك الةةةةواردة فةةةةي نظةةةةام )رومةةةةا( مةةةةن عدمةةةةه 

. فالمشةةةةرع المحلةةةةي يملةةةةك سةةةةلطة تقديريةةةةة فةةةةي تحديةةةةد العقوبةةةةات وفقةةةةًا لمبةةةةدأ التناسةةةةب الةةةةذي يقيةةةةد 
 المشرع في العقاب .

هم فةةةةةإذا جةةةةةاءت العقوبةةةةةات أشةةةةةد مةةةةةن العقوبةةةةةات الةةةةةواردة فةةةةةي نظةةةةةام )رومةةةةةا( ، امتنةةةةةع علةةةةةى المةةةةةت
التمسةةةةةك بالنصةةةةةوص الةةةةةواردة فيةةةةةه ؛ باعتبارهةةةةةا قانونةةةةةًا أصةةةةةلح للمةةةةةتهم ؛ ألنةةةةةه ال ُيعمةةةةةل بهةةةةةا إال 
حةةةةةةةين تمةةةةةةةارس المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةها ال عنةةةةةةةد ممارسةةةةةةةة القضةةةةةةةاء المحلةةةةةةةي 

                                                           
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .2/ 146راجع : القاعدة رقم ) 1
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .3/ 146راجع : القاعدة رقم ) 2
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .4/ 146راجع : القاعدة رقم ) 3
 ة الدولية .(  من النظام األساسي للمحكمة الجنائي80راجع : المادة ) 4
 . 65د. عبد الفتاح محمد سراج ، مصدر سابق ، ص  5
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اختصاصةةةةه ، وهةةةةي مشةةةةكلة قابلةةةةة لإلثةةةةارة عنةةةةدما يةةةةنص التشةةةةريع المحلةةةةي علةةةةى عقوبةةةةة اإلعةةةةدام 
 .  1ساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجنبها النظام األ

 

 الخاتمة والتوصيات

 تمهيد :

إن تحطةةةةةةيم القةةةةةةانون والعدالةةةةةةة الةةةةةةدوليين يعةةةةةةد مةةةةةةن أبةةةةةةرز نتةةةةةةائج التطبيةةةةةةع العربةةةةةةي اإلسةةةةةةرائيلي ؛ 
األمةةةةةةر الةةةةةةذي لةةةةةةن يةةةةةةؤثر علةةةةةةى وضةةةةةةع الفلسةةةةةةطينيين فحسةةةةةةب ، بةةةةةةل سةةةةةةتكون لةةةةةةه تبعةةةةةةات علةةةةةةى 

ير وهمةةةةةًا خاطئةةةةةًا بةةةةةالتوازن اإلقليمةةةةةي ، الشةةةةةرق األوسةةةةةط بأكملةةةةةه، وقةةةةةد يخلةةةةةق علةةةةةى المةةةةةدى القصةةةةة
 ولكن على المدى المتوسط سيؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار في العالم :

 :أواًل : النتائج 

كةةةةةةل دعةةةةةةم مةةةةةةادي أو معنةةةةةةوي يقةةةةةةدم لالحةةةةةةتالل مةةةةةةن شةةةةةةخص طبيعةةةةةةي أو اعتبةةةةةةاري قبةةةةةةل أو  - 1
الجريمةةةةةة ويتحمةةةةةل أثنةةةةةاء أو بعةةةةةد ارتكابةةةةةه جريمةةةةةة دوليةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين ؛ يعةةةةةد اشةةةةةتراكًا فةةةةةي هةةةةةذه 

 المسئولية الجنائية والمدنية عنها .

التطبيةةةةةةع هةةةةةةةو االشةةةةةةةتراك فةةةةةةةي أي مشةةةةةةةروع أو مبةةةةةةةادرة أو نشةةةةةةةاط ، سةةةةةةةواء أكةةةةةةةان محليةةةةةةةًا أم  - 2
دوليةةةةةًا، مصةةةةةمم خصيصةةةةةًا للجمةةةةةع بةةةةةين فلسةةةةةطينيين أو عةةةةةرب وإسةةةةةرائيليين ، وال يهةةةةةدف صةةةةةراحة 

الممةةةةةارس ضةةةةةد الشةةةةةةعب  إلةةةةةى مقاومةةةةةة أو فضةةةةةح االحةةةةةةتالل وكةةةةةل أشةةةةةكال التمييةةةةةز واالضةةةةةةطهاد
 الفلسطيني. 

سةةةةةاوى نظةةةةةام )رومةةةةةا( بةةةةةين كةةةةةل المسةةةةةاهمين فةةةةةي جةةةةةرائم دعةةةةةم االحةةةةةتالل أيةةةةةًا كانةةةةةت صةةةةةورة  - 3
السةةةةةةةلوك المرتكةةةةةةةب ، حيةةةةةةةث قةةةةةةةرر فةةةةةةةي وضةةةةةةةوح تةةةةةةةام المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة للشةةةةةةةخص عةةةةةةةن أي 

 جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

الةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةام ، وحجةةةةةةةةر الزاويةةةةةةةةة لةةةةةةةةدى تحديةةةةةةةةد أصةةةةةةةةبح الفةةةةةةةةرد مةةةةةةةةن أشةةةةةةةةخاص القةةةةةةةةانون  - 4
المسةةةةةئولية عةةةةةن اقتةةةةةراف الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة ومنهةةةةةا جريمةةةةةة دعةةةةةم االحةةةةةتالل ، بغةةةةةض النظةةةةةر عةةةةةن 

 هويته ، استنادًا إلى االعتراف للفرد بأهلية التقاضي دوليًا .

                                                           
 . 12د. أحمد فتحي سرور ، المحكمة الجنائية الدولية  ، مصدر سابق ، ص  1
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إن أهةةةةةةةم مةةةةةةةا يرتبةةةةةةةه ثبةةةةةةةوت المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لألفةةةةةةةراد والمؤسسةةةةةةةات والشةةةةةةةركات  - 5
دول مةةةةن آثةةةةار تلةةةةك التةةةةي تضةةةةمن احتةةةةرام حقةةةةوق اإلنسةةةةان ، وترسةةةةيخ قةةةةيم السةةةةالم واإلنسةةةةانية والةةةة

 التي تكون الجريمة الدولية قد أهدرت الكثير من مقوماتها.

الشةةةةةةةةركات والمؤسسةةةةةةةةات التةةةةةةةةي تةةةةةةةةدعم المسةةةةةةةةتخربات )المسةةةةةةةةتوطنات( تتحمةةةةةةةةل المسةةةةةةةةئولية  - 6
ود غيةةةةةةر مشةةةةةةروع ، وتشةةةةةةكل الجنائيةةةةةةة عةةةةةةن سةةةةةةلوكها باعتبةةةةةةار أن وجةةةةةةود تلةةةةةةك المسةةةةةةتخربات وجةةةةةة

جنةةةةاة ويسةةةةتحق المجةةةةازاة عةةةةن سةةةةلوكه جريمةةةةة دوليةةةةة، وثةةةةم فمةةةةن يةةةةدعمها ، فهةةةةو يةةةةدعم ويسةةةةاعد ال
. 

 ثانيًا : التوصيات .

يجةةةةةب االعتةةةةةراف بالمسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة للشةةةةةخص االعتبةةةةةاري مةةةةةن حيةةةةةث المبةةةةةدأ فةةةةةي مجةةةةةال  – 1
اعيةةةةةةةة فةةةةةةةي العصةةةةةةةر جةةةةةةةرائم دعةةةةةةةم االحةةةةةةةتالل ؛ وذلةةةةةةةك مواكبةةةةةةةة للتطةةةةةةةورات االقتصةةةةةةةادية واالجتم

الحةةةةةةةديث ، مةةةةةةةع ضةةةةةةةرورة الةةةةةةةنص علةةةةةةةى الجةةةةةةةزاءات الجنائيةةةةةةةة التةةةةةةةي تتناسةةةةةةةب نوعةةةةةةةًا وكمةةةةةةةًا مةةةةةةةع 
 طبيعته.

يجةةةةدر بالمشةةةةرع الجنةةةةوح صةةةةوب التشةةةةديد فةةةةي عقوبةةةةة دعةةةةم االحةةةةتالل لمةةةةا لهةةةةا مةةةةن خطةةةةورة  - 2
بالغةةةةة علةةةةى القضةةةةية الفلسةةةةطينية وأن يفةةةةرض عقوبةةةةات تتناسةةةةب مةةةةع طبيعتهةةةةا ، مثةةةةل : حرمةةةةان 

سةةةةةطيني مةةةةةن حقوقةةةةةه السياسةةةةةية ، أمةةةةةا األجنبةةةةةي ، فتفةةةةةرض عليةةةةةه عقوبةةةةةات إضةةةةةافية الجةةةةةاني الفل
 ؛ مثل : حرمانه من دخول فلسطين بعد قضاء محكوميته .

يجةةةةةب إجةةةةةراء دراسةةةةةة رسةةةةةمية تبةةةةةين عةةةةةدد ومواقةةةةةع المسةةةةةتوطنات فةةةةةي المحافظةةةةةات الشةةةةةمالية  – 3
فلسةةةةطين فةةةةي وتحديةةةةد المنتجةةةةات المحظةةةةور التعامةةةةل بهةةةةا بدقةةةةة متناهيةةةةة ؛ بفعةةةةل عةةةةدم عضةةةةوية 

منظمةةةةة التةةةةرقيم العالميةةةةة . وذلةةةةك حتةةةةى ال يةةةةؤدي إلةةةةى التبةةةةاس الةةةةوعي لةةةةدى التةةةةاجر والمسةةةةتهلك 
 وتجريم التاجر دون أن يكون على علم بأن المنتج هو منتج مستوطنات .

يجةةةةةةةةب مالءمةةةةةةةةة التشةةةةةةةةريعات العربيةةةةةةةةة مةةةةةةةةع نظةةةةةةةةام )رومةةةةةةةةا( األسةةةةةةةةاس للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة  - 4
ة فيهةةةةا لتجنةةةةب سةةةةلب المحكمةةةةة االختصةةةةاص القضةةةةائي علةةةةى الدوليةةةةة، وتضةةةةمين الجةةةةرائم الدوليةةةة

 الوقائع التي تشكل جرائم دعم االحتالل . 

يجةةةةةب إنشةةةةةاء مركةةةةةةز لتبةةةةةادل المعلومةةةةةةات والتنسةةةةةيق وخلةةةةةق شةةةةةةبكات االتصةةةةةال ؛ لالطةةةةةةالع  – 5
علةةةةى مةةةةا يةةةةدور فةةةةي السةةةةاحة الدوليةةةةة مةةةةن قضةةةةايا تنظةةةةر أو فةةةةي طةةةةور اإلعةةةةداد وإبةةةةداء النصةةةةح 

 حول ما نحتاجه .
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جةةةةةةةب األخةةةةةةةذ بعةةةةةةةين االعتبةةةةةةةار أهميةةةةةةةة اإلعةةةةةةةداد المهنةةةةةةةي للقضةةةةةةةايا ، ممةةةةةةةا يقتضةةةةةةةي بةةةةةةةذل ي – 6
 الجهد الالزم لجمع األدلة وإعداد قوائم الشهود والبيانات الوثائقية والفنية .

ضةةةةةرورة خلةةةةةق وعةةةةةي جمةةةةةاهيري عةةةةةن طريةةةةةق بةةةةةرامج التعلةةةةةيم والتوعيةةةةةة ليقةةةةةف الةةةةةرأي العةةةةةام  - 7
آثةةةةةةةاره اإليجابيةةةةةةةة علةةةةةةةى المجتمةةةةةةةع ، وتحقيةةةةةةةق علةةةةةةةى أهميةةةةةةةة وأبعةةةةةةةاد جرائةةةةةةةد دعةةةةةةةم االحةةةةةةةتالل ، و 

 رغباته في مالحقة ومجازاة المجرمين الدوليين .

 المراجع

 :أواًل : المراجع العربية 

د. إبةةةةةةةراهيم الةةةةةةةدراجي ، جريمةةةةةةةة العةةةةةةةدوان ومةةةةةةةدى المسةةةةةةةئولية القانونيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة عنهةةةةةةةا ،  (1
 م .2002رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

العنةةةةةاني ، القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام ، الدولةةةةةة ، الجةةةةةزء الثةةةةةاني ، غيةةةةةر موضةةةةةح د. إبةةةةةراهيم  (2
 م1998جهة النشر  

د. أحمةةةةد أبةةةةو الوفةةةةا ، تعريةةةةف اإلرهةةةةاب الةةةةدولي ، والجهةةةةود الدوليةةةةة لقمعةةةةه ومكافحتةةةةه ،  (3
 المجلس األعلى للثقافة ، غير موضح سنة النشر.

، دار النهضةةةةةةةة  د. أحمةةةةةةةد عةةةةةةةوض بةةةةةةةالل ، مبةةةةةةةادئ قةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةات ، القسةةةةةةةم العةةةةةةةام (4
 م .2006العربية ، القاهرة ، 

انتصةةةةةار الكةةةةةردي ، إشةةةةةكاالت إنشةةةةةاء المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ، رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير ،  (5
 م .1998الجامعة األردنية ، عمان ، 

د. إسةةةةةةماعيل عبةةةةةةد الةةةةةةرحمن محمةةةةةةد ، الحمايةةةةةةة الجنائيةةةةةةة للمةةةةةةدنيين فةةةةةةي زمةةةةةةن النزاعةةةةةةات  (6
 م.2000ق ، جامعة المنصورة ، المسلحة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقو 

د. أشةةةةةرف شةةةةةمس الةةةةةدين ، مبةةةةةادئ القةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي ، دار النهضةةةةةة العربيةةةةةة ،  (7
 م1998القاهرة ، 

د. السةةةةةيد أبةةةةةو عيطةةةةةة ، الجةةةةةزاءات الدوليةةةةةة بةةةةةين النظريةةةةةة والتطبيةةةةةق ، مؤسسةةةةةة الثقافةةةةةة  (8
 م .2001الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 م1999دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. حسنين عبيد ، الجريمة الدولية ،  (9
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د. محمةةةةةةةد عبةةةةةةةد المةةةةةةةنعم عبةةةةةةةد الخةةةةةةةالق ، النظريةةةةةةةة العامةةةةةةةة للجريمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ،  (10
 م1988رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

د. محمةةةةةةةةد زكةةةةةةةةي أبةةةةةةةةةو عةةةةةةةةامر ، قةةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةات ، القسةةةةةةةةةم العةةةةةةةةام ، الةةةةةةةةةدار  (11
 م .1993الجامعية ، بيروت ، 

سةةةةةةةةةف ، اإلطةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةام للقةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةةةائي ، د. محمةةةةةةةةةد صةةةةةةةةةافي يو  (12
 م2002الطبعة األولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. محمةةةةةةد محيةةةةةةي الةةةةةةدين عةةةةةةوض ، دراسةةةةةةات فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي ،  (13
مجلةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةانون واالقتصةةةةةةةةةةاد ، العةةةةةةةةةةدد األول ، جامعةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةاهرة ، السةةةةةةةةةةنة الخامسةةةةةةةةةةة 

 م .1965والثالثون ، مارس 

د سةةةةةةليم غةةةةةةزوي ، جريمةةةةةةة إبةةةةةةادة الجةةةةةةنس البشةةةةةةري ، الطبعةةةةةةة الثانيةةةةةةة ، د. محمةةةةةة (14
 م1982مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

د. محمةةةةةةةةةود نجيةةةةةةةةةب حسةةةةةةةةةني ، دروس فةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةةائي الةةةةةةةةةدولي ، دار  (15
 م .1960ة  1959النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. محمةةةةةةةةود محمةةةةةةةةود مصةةةةةةةةطفى ، شةةةةةةةةرح قةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةات ، القسةةةةةةةةم العةةةةةةةةام ،  (16
 م .1983الطبعة العاشرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. منةةةةةى محمةةةةةود مصةةةةةطفى ، الجريمةةةةةة الدوليةةةةةة بةةةةةين القةةةةةانون الةةةةةدولي الجنةةةةةائي  (17
 م1989والقانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

د. سةةةةةةعيد سةةةةةةالم جةةةةةةويلي ، المةةةةةةةدخل لدراسةةةةةةة القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني ، دار  (18
 م2003ة  2002لعربية ، القاهرة ، النهضة ا

د. سوسةةةةةةةن تمةةةةةةةر خةةةةةةةان بكةةةةةةةة ، الجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء النظةةةةةةةام  (19
األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، رسةةةةةةةالة دكتةةةةةةةوراة ، كليةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق ، جامعةةةةةةةة 

 م .2004القاهرة، 

د. عبةةةةةةاس السةةةةةةعدي ، مسةةةةةةئولية الفةةةةةةرد الجنائيةةةةةةة عةةةةةةن الجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ، دار  (20
 م2002معية ، اإلسكندرية ، المطبوعات الجا
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د. عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن حسةةةةةةةين عةةةةةةةالم ، المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة فةةةةةةةي نطةةةةةةةاق القةةةةةةةانون  (21
الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي ، الجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة وتطبيقاتهةةةةةةا ، الجةةةةةةزء األول ، دار نهضةةةةةةة الشةةةةةةرق 

 م .1988، 

د. عبةةةةةد الفتةةةةةاح محمةةةةةةد سةةةةةراج ، مبةةةةةةدأ التكامةةةةةل فةةةةةي القضةةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةةدولي  (22
 م2001النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األولى ، دار 

د. عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح بيةةةةةةةومي حجةةةةةةةازي ، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، دار الفكةةةةةةةر  (23
 م2004الجامعي ، اإلسكندرية ، 

د. علةةةةةةي صةةةةةةادق أبةةةةةةو هيةةةةةةف ، القةةةةةةانون الدبلوماسةةةةةةي ، القةةةةةةانون الدبلوماسةةةةةةي ،  (24
 م1977منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 

الةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي ، دار المطبوعةةةةةةةات الجامعيةةةةةةةة د. فتةةةةةةةوح الشةةةةةةةاذلي ، القةةةةةةةانون  (25
 م2001، اإلسكندرية ، 

 ثانيًا : المراجع األجنبية .

1) B. Broomhall، The International Criminal Court: Overview, 
And Cooperation With State, International Review Of Penal 
Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999 

2) C. Lombois، Droit Pénal International, Deuxième édition, 
Dalloz, Paris, 1979.  

3) Ch.. Blakesley، Comparing The Ad Hoc Tribunal For 
Crimes Against Humanitarian Law In The Former 
Yugoslavia & The Project For An International Criminal 
Court, Prepared By The International Law Commission, 
International Review Of Penal Law, Vol. 67 No. 1/2, 1996. 

4) D. Mac Sweeney، International Standards Of Fairness, 
Criminal Procedure & The International Criminal Court, 
International Review Of Penal Law, Vol. 68, No. 1/2 – 
1997. 



 

242 
 

5) F. Desportes، F. Le Gunehec Le Nouveau Droit Pénal, 
Tome 1, Economica, Paris, 1994 

6) K. Askin، Sexual Violence In Decisions & Indictments Of 
The Yugoslav and Rwanda Tribunals: Current Status, 
American Journal Of International Law, Vol. 93 No. 1, 
January, 1999, 

7) M. Arsanjani، The Rome Statute Of The International 
Criminal Court, American Journal Of International Law, Vol. 
93 No. 1, January, 1999, 

8) M. Cherif Bassiouni، Explanatory Note On The ICC Statue, 
International Review Of Penal Law, Vol. 71, 2000 

9) M. Dixon & R. McCorquodale، Cases & Materials on 
International law, Third Edition, Blackstone Press limited, 
London, 2000. 

10) M. Cherif Bassiouni، Holocaust In International 
Criminal Law, Western International Law Journal – 9, 1979 

11) M. Shaw، International Law, Cambridge Low Price 
Editions, UK, Fourth Edition 1997 

12) N. Zakr، Analyse Spécifique Du Crime De Génocide 
Dans Le Tribunal Pénal International Pour Le Rwanda, 
Revue Sc. Crim. ( 2 ) Avr.-Juin, Dalloz, 2001 
N. Bardaky LECTURES ON Criminal LAW، Delivered at the 
Jerusalem Law classes، (1943-1945), P. 99. 

13) J. Soyer، Droit Pénal Et Procédure Pénale, Librairie 
Générale De Droit Et De Jurisprudence, Paris, 1993 



 

243 
 

14) R. Behnam Egypte Rapport National, Les Crimes 
Internationaux Et Le Droit Pénal Interne, Actes du Colloque 
Préparatoire, Tenu a, Hammamet, Tunisie 6-8 Juin 1987 
Revue Internationale De Droit Pénal, Vol. 60, 1989 

15) S. Glaser، Infraction International, Librairie Général 
De Droit Et De Jurisprudence, Paris, 1957. 

16) W. Schabas ،An Introduction To The International 
Criminal Court, Cambridge University Press, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

245 
 

 

 

 المسئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم اإلسرائيلية في غزة وآليات محاكمتهم

International criminal responsibility for perpetrators of 
Israeli crimes in Gaza and mechanisms for their trial 
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التةةةةةالي: هةةةةةل يمكةةةةةن تحميةةةةةل االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي تةةةةةدور مشةةةةةكلة البحةةةةةث حةةةةةول السةةةةةؤال الةةةةةرئيس 
المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة جنائيةةةةةةا أمةةةةةةام القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي عةةةةةةن جرائمةةةةةةه فةةةةةةي غةةةةةةزة ومةةةةةةا هةةةةةةي 
اآلليةةةةات القانونيةةةةة لمحاكمةةةةة مرتكبيهةةةةا؟، وقةةةةد هةةةةدف البحةةةةث إلةةةةى معرفةةةةة مةةةةدى إمكانيةةةةة مسةةةةاءلة 

رتكابةةةةةه الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة فةةةةةي االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي أمةةةةةام القضةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةدولي ومحاكمتةةةةةه ال
 غزة.

اسةةةةتخدم الباحةةةةث المةةةةنهج التحليلةةةةي للنصةةةةوص القانونيةةةةة التةةةةي تةةةةنظم موضةةةةوع البحةةةةث، واشةةةةتمل 
البحةةةةةث علةةةةةى مبحثةةةةةين وخاتمةةةةةة، حيةةةةةث تنةةةةةاول الباحةةةةةث فةةةةةي المبحةةةةةث األول المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة 

كمةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لمرتكبةةةةةةةةي الجةةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي غةةةةةةةةزة، وفةةةةةةةةي المبحةةةةةةةةث الثةةةةةةةةاني آليةةةةةةةةات محا
 الجرائم اإلسرائيلية في غزة. المتهمين اإلسرائيليين بارتكاب

ةةةةل االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي رؤسةةةةاء وقةةةةادة  توصةةةةل البحةةةةث إلةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن النتةةةةائج أهمهةةةةا: َتحما
وجنةةةةةودا وأفةةةةةرادا المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة عةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكةةةةةب بحةةةةةق الفلسةةةةةطينيين فةةةةةي 

واكتمةةةةةال قواعةةةةةد النظةةةةةام القةةةةةانوني الجنةةةةةائي الةةةةةدولي بكافةةةةةة  غةةةةةزة بموجةةةةةب قواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي،
عناصةةةةةره مةةةةةن حيةةةةةث ترتيةةةةةب المسةةةةةئولية وتوقيةةةةةع الجةةةةةزاءات الجنائيةةةةةة علةةةةةى مقترفةةةةةي الجةةةةةرائم وإن 
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خضةةةةةع األمةةةةةر إلةةةةةى حسةةةةةابات سياسةةةةةية فالمشةةةةةكلة ليسةةةةةت فةةةةةي عةةةةةدم وجةةةةةود الةةةةةنص القةةةةةانوني بةةةةةل 
البحةةةةةةةث مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن فةةةةةةةي انتقائيةةةةةةةة بعةةةةةةةض الةةةةةةةدول لتطبيةةةةةةةق القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي ذاتةةةةةةةه، وقةةةةةةةدم 

أهمهةةةةةةةةةا: ضةةةةةةةةةرورة تحديةةةةةةةةةد دولةةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةةطين الختصاصةةةةةةةةةها القةةةةةةةةةانوني والقضةةةةةةةةةائي  االقتراحةةةةةةةةةات
بةةةةةةةالجرائم الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي تخضةةةةةةةع الختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، وتوصةةةةةةةية الةةةةةةةدول 
العربيةةةةةةةة واإلسةةةةةةةالمية بإنشةةةةةةةاء محكمةةةةةةةة جنائيةةةةةةةة عربيةةةةةةةة عليةةةةةةةا ومحكمةةةةةةةة أخةةةةةةةرى إسةةةةةةةالمية عليةةةةةةةا 

الطةةةةةةةابع الةةةةةةةدولي، وأن يقةةةةةةةوم المجتمةةةةةةةع الةةةةةةةدولي بتشةةةةةةةكيل محكمةةةةةةةة  تخةةةةةةةتص بنظةةةةةةةر الجةةةةةةةرائم ذات
جنائيةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةةة لمحاكمةةةةةةةةةة المتهمةةةةةةةةةين اإلسةةةةةةةةةرائيليين عةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةرائمهم ضةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةعب 
الفلسةةةةطيني، كمةةةةا أن علةةةةى مجلةةةةس األمةةةةن أن يقةةةةوم بواجباتةةةةه تجةةةةاه مةةةةا يحةةةةدث ومةةةةا زال يرتكبةةةةه 

 االحتالل اإلسرائيلي من جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني.

ــــــــــةا آليةةةةةةةةةةات  –الجةةةةةةةةةةرائم االسةةةةةةةةةةرائيلية  –: المسةةةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة  لكلمــــــــــات االفتتاحي
  .المحاكمة

Abstract 

The research problem revolves around the following main 

question: Can the Israeli occupation be held criminally 

responsible before the international criminal judiciary for its 

crimes in Gaza, and what are the legal mechanisms to prosecute 

the perpetrators? in Gaza. 

The researcher used the analytical method for the legal texts that 

organize the topic of the research, and the research included two 

studies and a conclusion. In the first topic, the researcher dealt 

with the international criminal responsibility of perpetrators of 

Israeli crimes in Gaza, and in the second topic the mechanisms of 

trying Israeli suspects of committing Israeli crimes in Gaza. 

The research reached a set of results, the most important of which 

are: The Israeli occupation heads, commanders, soldiers and 

individuals have assumed international criminal responsibility for 

the crimes committed against the Palestinians in Gaza in 

accordance with the rules of international law, and the rules of the 

international criminal legal system are complete with all its 

elements in terms of arranging responsibility and imposing 

criminal sanctions on the perpetrators of crimes. The matter was 

subject to political calculations, as the problem is not the lack of a 

legal text, but rather the selectivity of some countries to apply the 

international law itself. The research presented a set of proposals, 

the most important of which are: the need for the state of Palestine 

to define its legal and judicial jurisdiction over international 



 

247 
 

crimes that are subject to the jurisdiction of the International 

Criminal Court, and the recommendation of Arab and Islamic 

countries to establish a supreme Arab criminal court and another 

supreme Islamic court to deal with crimes of an international 

character, and for the international community to form a criminal 

court International, especially, to prosecute the Israeli accused for 

their crimes against the Palestinian people, and the Security 

Council must fulfill its duties regarding what is happening and 

still being committed by the Israeli occupation of international 

crimes against the Palestinian people. 

KeyWords: International Criminal Responsibility- Israeli Crimes 

– Trial Mechanisms. 

 

 مقدمة:

مةةةةةةن عةةةةةةدم وجةةةةةةود  1948لقةةةةةةد عةةةةةةانى الفلسةةةةةةطينيون منةةةةةةذ االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي لفلسةةةةةةطين عةةةةةةام 
مؤسسةةةةةةة قضةةةةةةائية وطنيةةةةةةة تهةةةةةةدف إلةةةةةةى حصةةةةةةر جةةةةةةرائم االحةةةةةةتالل فةةةةةةي فلسةةةةةةطين وتوثيقهةةةةةةا وفقةةةةةةا 

 للمعايير الدولية، لما لهذا األمر من أهمية قصوى من جهة القانون الجنائي الدولي.

 – 2008السةةةةةت األخيةةةةةرة عةةةةةدة حةةةةةروب تراوحةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين األعةةةةةوام شةةةةةهدت غةةةةةزة فةةةةةي السةةةةةنوات 
حةةةةةةرب الفرقةةةةةةان علةةةةةةى قطةةةةةةاع  2009وبدايةةةةةةة عةةةةةةام  2008، حيةةةةةةث كانةةةةةةت نهايةةةةةةة عةةةةةةام 2014

جريحةةةةا، تةةةةال ذلةةةةك  5500شةةةةهيدا وأكثةةةةر مةةةةن  1489غةةةةزة والتةةةةي راح ضةةةةحيتها علةةةةى مةةةةا يقةةةةرب 
ا وأكثةةةةةر شةةةةةهيد 174حةةةةةرب حجةةةةةارة السةةةةةجيل والتةةةةةي راح ضةةةةةحيتها مةةةةةا يقةةةةةارب  2012فةةةةةي العةةةةةام 

والتةةةةةي راح ضةةةةةحيتها  2014جريحةةةةةا، وكانةةةةةت حةةةةةرب العصةةةةةف المةةةةةأكول فةةةةةي عةةةةةام  1222مةةةةةن 
، وال 15/08/2014جريحةةةةةةةةةا حتةةةةةةةةةى تاريخةةةةةةةةةه الموافةةةةةةةةةق  10181شةةةةةةةةةهيدا و 1980أكثةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن 

يةةةةةةةزال المحتةةةةةةةل اإلسةةةةةةةرائيلي يعةةةةةةةيش فةةةةةةةي غطرسةةةةةةةته النعةةةةةةةدام مالحقةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين اإلسةةةةةةةرائيليين 
 ب الفلسطيني.ومحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم ضد الشع

ال شةةةةةةةةك أن البحةةةةةةةةث عةةةةةةةةن المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة عةةةةةةةةن الجةةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي غةةةةةةةةزة 
واآلليةةةةات القانونيةةةةة لمالحقةةةةة مرتكبيهةةةةا مةةةةن األهميةةةةة بمكةةةةان فةةةةي ظةةةةل تزايةةةةد االهتمةةةةام والمطالبةةةةة 
بمةةةةةةنح القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني صةةةةةةالحية النظةةةةةةةر فةةةةةةةي هةةةةةةةذه الجةةةةةةرائم لمحاكمةةةةةةةة مرتكبيهةةةةةةةا والحكةةةةةةةم 

حايا وذويهةةةةةم عةةةةةن الضةةةةةرر الةةةةةذي أصةةةةةابهم، خاصةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل اسةةةةةتمرار تعطيةةةةةل بتعةةةةةويض الضةةةةة
حةةةةةةق الضةةةةةةحايا الفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي الحصةةةةةةول علةةةةةةى انصةةةةةةاف قضةةةةةةائي فعةةةةةةال علةةةةةةى المسةةةةةةتويين 

 اإلقليمي والدولي.
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إن إبقةةةةةةةةاء الضةةةةةةةةحايا الفلسةةةةةةةةطينيين وذويهةةةةةةةةم دون إنصةةةةةةةةاف قضةةةةةةةةائي، السةةةةةةةةمة الواضةةةةةةةةحة التةةةةةةةةي 
راهين الثابتةةةةةةةةة والقةةةةةةةةرائن القويةةةةةةةةة والمتهمةةةةةةةةين تتنةةةةةةةةاقض مةةةةةةةةع الكثيةةةةةةةةر مةةةةةةةةن األدلةةةةةةةةة الظةةةةةةةةاهرة والبةةةةةةةة

المعةةةةروفين بأسةةةةمائهم وصةةةةفاتهم، التةةةةي جمعهةةةةا علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال ال الحصةةةةر تقريةةةةر القاضةةةةي 
م 2008غولدسةةةةةةتون حةةةةةةول الحةةةةةةرب علةةةةةةى غةةةةةةزة التةةةةةةي شةةةةةةنها االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي نهايةةةةةةة عةةةةةةام 

عرضةةةةةةت  م، وال ينقصةةةةةةنا سةةةةةةوى البةةةةةةدء فةةةةةةي إجةةةةةةراءات المحاكمةةةةةةة التةةةةةةي إن2009وبدايةةةةةةة عةةةةةةام 
للقتلةةةةةة والمعتةةةةةدين ومةةةةةن كةةةةةان وراءهةةةةةم  -بةةةةةإذن هللا-عليهةةةةةا القضةةةةةية، فسةةةةةتكون اإلدانةةةةةة محتومةةةةةة 

 ومن ساعدهم ومن شاركهم بأي صورة، لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.

لةةةةةم يبةةةةةذل المجتمةةةةةع الةةةةةدولي دورا فةةةةةاعال فةةةةةي منةةةةةع الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي يتعةةةةةرض لهةةةةةا الشةةةةةعب 
ماعيةةةةةةة وجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب، والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، وجريمةةةةةةة الفلسةةةةةةطيني، كجةةةةةةرائم اإلبةةةةةةادة الج

العةةةةدوان، وقةةةةد ُأبةةةةرم النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ال ليضةةةةفي علةةةةى تلةةةةك الجةةةةرائم 
صةةةةةفة الجنائيةةةةةة، وإنمةةةةةا لتأكيةةةةةدها، حيةةةةةث سةةةةةبقته العديةةةةةد مةةةةةن االتفاقيةةةةةات والمواثيةةةةةق الدوليةةةةةة فةةةةةي 

اسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة أنةةةةةةه تبنةةةةةةى حظرهةةةةةا وتجريمهةةةةةةا، ولكةةةةةةن مةةةةةةا يميةةةةةةز النظةةةةةةام األس
 .1آلية دائمة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتحميلهم المسئولية الجنائية الشخصية عنها

 مشكلة البحث:

عةةةةانى الشةةةةعب الفلسةةةةطيني مةةةةن جةةةةرائم االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي منةةةةذ مةةةةا يزيةةةةد عةةةةن سةةةةبعين عامةةةةا، 
ائال دون مالحقةةةةة مجرمةةةةي االحةةةةتالل وقةةةةد واجةةةةه العديةةةةد مةةةةن العقبةةةةات والتحةةةةديات التةةةةي تقةةةةف حةةةة

اإلسةةةةرائيلي جنائيةةةةا ومةةةةدنيا عةةةةن جةةةةرائمهم بحةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني سةةةةواء أكانةةةةت تلةةةةك العقبةةةةات 
 أو التحديات محلية أو دولية.

ــــل االحــــتالل اإلســــرائيلي " تتمثةةةةل مشةةةةكلة البحةةةةث فةةةةي السةةةةؤال الةةةةرئيس التةةةةالي ــــن تحمي هــــل يمك
ـــ ـــا أمـــام القضـــاء الجن ـــة جنائي ـــي غـــزة ومـــا هـــي المســـئولية الدولي ـــدولي عـــن جرائمـــه ف ائي ال
ـــــا؟"  ـــــة مرتكبيه ـــــة لمحاكم ـــــات القانوني ويتفةةةةةرع عةةةةةن هةةةةةذا السةةةةةؤال مجموعةةةةةة مةةةةةن األسةةةةةئلة ا لي

 الفرعية، وهي كالتالي:

هةةةةةل تترتةةةةةب المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة لمرتكبةةةةةي الجةةةةةةرائم اإلسةةةةةرائيلية فةةةةةةي غةةةةةزة ومةةةةةةا  .1
 هي اآلثار القانونية المترتبة عليها؟

                                                           
سامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  1

 .133، ص2009بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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ت القانونيةةةةة المناسةةةةبة والقابلةةةةة للتطبيةةةةق لولةةةةوج القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي مةةةةا هةةةةي اآلليةةةةا .2
أو غيةةةةةةره مةةةةةةن المحةةةةةةاكم فةةةةةةي الوقةةةةةةت الحاضةةةةةةر لمحاكمةةةةةةة المسةةةةةةئولين اإلسةةةةةةرائيليين عمةةةةةةا 

 اقترفته أيديهم من جرائم دولية في غزة؟

هةةةةةةةةل القضةةةةةةةةاء الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي كفيةةةةةةةةل بتحقيةةةةةةةةق الحمايةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لحقةةةةةةةةوق الشةةةةةةةةعب  .3
 العدالة الجنائية الدولية له وخاصة في قطاع غزة؟الفلسطيني وتجسيد 

ـــــة عـــــن الجـــــرائم لكةةةةةل مةةةةةا تقةةةةةدم آثةةةةةر الباحةةةةةث اختيةةةةةار موضةةةةةوع  ـــــة الدولي "المســـــئولية الجنائي
كموضةةةةوع للبحةةةةث علةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن الكتابةةةةة فيةةةةه  اإلســــرائيلية فــــي غــــزة وآليــــات محــــاكمتهم"

اصةةةةةةرة المتخصصةةةةةةة التةةةةةةي ترافقهةةةةةةا بعةةةةةةض الصةةةةةةعوبات مةةةةةةن بينهةةةةةةا نةةةةةةدرة المراجةةةةةةع القانونيةةةةةةة المع
تناولةةةةةت موضةةةةةوع البحةةةةةث، وحداثةةةةةة المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةة التةةةةةي لةةةةةم تصةةةةةدر بعةةةةةد أحكامةةةةةةا 

 قضائية من شأنها أن توضح بصفة تفصيلية األحكام الواردة في اتفاقية روما.

 أهمية البحث:

تنبعةةةةةةةث أهميةةةةةةةة البحةةةةةةةث فةةةةةةةي نةةةةةةةدرة الدراسةةةةةةةات القانونيةةةةةةةة المعاصةةةةةةةرة المتخصصةةةةةةةة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال 
الجنةةةةةائي الةةةةةدولي وتطبيقةةةةةه علةةةةةى القضةةةةةية الفلسةةةةةطينية مةةةةةن حيةةةةةث تسةةةةةليط الضةةةةةوء علةةةةةى  القةةةةةانون 

مةةةةةا يرتكبةةةةةه االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي مةةةةةن جةةةةةرائم دوليةةةةةة بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني بغةةةةةزة وتحميلةةةةةه 
 المسئولية الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم.

ة فةةةةةي غةةةةةزة وآليةةةةةةات ويركةةةةةز البحةةةةةث علةةةةةةى المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة عةةةةةن الجةةةةةرائم اإلسةةةةةةرائيلي
محةةةةةةةةاكمتهم؛ إلعطةةةةةةةةاء االهتمةةةةةةةةام بالبحةةةةةةةةث والتوعيةةةةةةةةة باالتفاقيةةةةةةةةات والمعاهةةةةةةةةدات الدوليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي 
يحةةةةةةةتكم إليهةةةةةةةا المجتمةةةةةةةع الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي مثةةةةةةةل هةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم؛ آخةةةةةةةذ بعةةةةةةةين االعتبةةةةةةةار االحةةةةةةةتالل 
اإلسةةةةرائيلي وإلزامةةةةه بةةةةاحترام القةةةةانون والقضةةةةاء الةةةةةدوليين، ومةةةةن هةةةةذا المنطلةةةةق يأمةةةةل الباحةةةةةث أن 

بحثةةةةه هةةةةذا رافةةةةدا للمكتبةةةةة الفلسةةةةطينية ومرجعةةةةا مهمةةةةا لكةةةةل المعنيةةةةين والمهتمةةةةين فةةةةي هةةةةذا  يكةةةةون 
 المجال.

 أهداف البحث:

هةةةةةدفت الدراسةةةةةة إلةةةةةى معرفةةةةةة مةةةةةدى ترتيةةةةةب المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لمرتكبةةةةةي هةةةةةذه الجةةةةةرائم 
واآلثةةةةار القانونيةةةةة المترتبةةةةة عليهةةةةا، ومةةةةدى إمكانيةةةةة مسةةةةاءلة االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي أمةةةةام القضةةةةاء 
الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي ومحاكمتةةةةةةةةه الرتكابةةةةةةةةه مثةةةةةةةةل هةةةةةةةةذه الجةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةة، وصةةةةةةةةوال إلةةةةةةةةى اآلليةةةةةةةةات 

ج القضةةةةةةةةاء الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي أو غيةةةةةةةةره مةةةةةةةةن المحةةةةةةةةاكم فةةةةةةةةي الوقةةةةةةةةت الحاضةةةةةةةةر القانونيةةةةةةةةة لولةةةةةةةةو 
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لمحاكمةةةةةةة المسةةةةةةئولين اإلسةةةةةةرائيليين عةةةةةةن جةةةةةةرائمهم فةةةةةةي غةةةةةةزة، ومةةةةةةدى تحقيةةةةةةق العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 
 الدولية في ذلك.

 منهج البحث:

يعتمةةةةةد الباحةةةةةث بشةةةةةكل كبيةةةةةر علةةةةةى اتبةةةةةاع المةةةةةنهج التحليلةةةةةي للنصةةةةةوص القانونيةةةةةة التةةةةةي تةةةةةنظم 
ادهةةةةةا وهةةةةةدف المشةةةةةرع الةةةةةدولي مةةةةةن ورائهةةةةةا، وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل إلقةةةةةاء الضةةةةةوء البحةةةةةث، لفهةةةةةم أبع

 عليها بشكل أوسع.

 هيكلية البحث:

حةةةةةاول الباحةةةةةث عةةةةةرض جميةةةةةع األفكةةةةةار المتعلقةةةةةة بموضةةةةةوع البحةةةةةث بطريقةةةةةة متناسةةةةةقة ومتوازنةةةةةة 
قةةةةةةدر اإلمكةةةةةةان، تكفةةةةةةل تغطيةةةةةةة جميةةةةةةع جوانبهةةةةةةا، وقةةةةةةد اقتضةةةةةةت طبيعةةةةةةة البحةةةةةةث أن يةةةةةةتم تقسةةةةةةيم 

ن وخاتمةةةةةة، ووفقةةةةةا لةةةةةذلك سةةةةةتكون الهيكليةةةةةة العامةةةةةة للبحةةةةةث علةةةةةى النحةةةةةو موضةةةةةوعها إلةةةةةى مبحثةةةةةي
 اآلتي:

 المسئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم اإلسرائيلية في غزة المبحث األول:

آليةةةةةةات محاكمةةةةةةة المتهمةةةةةةين اإلسةةةةةةرائيليين بارتكةةةةةةاب الجةةةةةةرائم اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي  المبحــــــث الثــــــاني:
 غزة

 ياتالخاتمة: وتشمل النتائج والتوص

 

 المبحث األول

 المسئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم اإلسرائيلية في غزة

إن احتةةةةةرام المبةةةةةادئ والقواعةةةةةد فةةةةةي القةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، والتةةةةةي بمجملهةةةةةا تشةةةةةكل الواجبةةةةةات 
التةةةةي تلقةةةةي علةةةةى عةةةةاتق الةةةةدول االلتةةةةزام بهةةةةا واحترامهةةةةا، وإن أي عمةةةةل أو تصةةةةرف إيجابيةةةةا كةةةةان 

خرقةةةةةا وانتهاكةةةةةا اللتةةةةةزام يقةةةةةوم بةةةةةه أحةةةةةد أشةةةةةخاص القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام يرتةةةةةب أو سةةةةةلبيا يشةةةةةكل 
المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة، والتةةةةةةي منةةةةةةذ زمةةةةةةن بعيةةةةةةد كانةةةةةةت مثةةةةةةار نقةةةةةةاش حةةةةةةاد وجةةةةةةدل وخاصةةةةةةة ممةةةةةةن 
يؤيةةةةدون فكةةةةرة السةةةةيادة المطلقةةةةة للدولةةةةة التةةةةي كانةةةةت مةةةةن األفكةةةةار الحاضةةةةرة فةةةةي الفكةةةةر القةةةةانوني 

 الدولي العام التقليدي.
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الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي موضةةةةةةوعا ال زال فةةةةةةي مراحةةةةةةل  تعةةةةةةد المسةةةةةةئولية
تطةةةةوره ويكتنفةةةةه الغمةةةةوض، كمةةةةا تعةةةةد مةةةةن الموضةةةةوعات التةةةةي حةةةةدث بشةةةةأنها جةةةةدل واسةةةةع، وهةةةةذه 
المسةةةةةةئولية تتحقةةةةةةق عةةةةةةادة نتيجةةةةةةة تخلةةةةةةف الشةةةةةةخص القةةةةةةانوني الةةةةةةدولي عةةةةةةن القيةةةةةةام بالتزاماتةةةةةةه أو 

 .1اعد القانون الدوليإتيانه فعال غير مشروع يمس قاعدة من قو 

لتوضةةةةةةةيح المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لمرتكبةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةرائيلية، سةةةةةةةيتناول الباحةةةةةةةث فةةةةةةةي 
المطلةةةةةةةةب األول ماهيةةةةةةةةة المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، أمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي المطلةةةةةةةةب الثةةةةةةةةاني فسةةةةةةةةيتطرق 

 الباحث إلى محل المسئولية الجنائية الدولية.

 الجنائية الدوليةالمطلب األول: ماهية المسئولية 

تعةةةةد فكةةةةرة المسةةةةةئولية فكةةةةرة قديمةةةةةة عرفهةةةةا اليونةةةةان والرومةةةةةان والفةةةةرس، وكانةةةةةت المسةةةةئولية لةةةةةديهم 
. وقةةةةةد اسةةةةةتقرت التشةةةةةريعات 2واسةةةةةعة بحيةةةةةث تشةةةةةمل الحيةةةةةوان والجمةةةةةاد، باإلضةةةةةافة إلةةةةةى اإلنسةةةةةان

، الوطنيةةةةةة الحديثةةةةةة علةةةةةى عةةةةةدم االعتةةةةةداد بالمسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة إال فةةةةةي مواجهةةةةةة اإلنسةةةةةان الحةةةةةي
وتعتبةةةةةةر المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة هةةةةةةي محةةةةةةور أي نظةةةةةةام قةةةةةةانوني، وهةةةةةةي القةةةةةةادرة علةةةةةةى تفعيةةةةةةل هةةةةةةذا 

 .3النظام وتحويله من مجرد قواعد نظرية مجردة إلى التزامات قانونية

لبيةةةةان ماهيةةةةةة المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، سةةةةةنتناول فةةةةةي الفةةةةةرع األول فكةةةةةرة المسةةةةةئولية الدوليةةةةةة، 
 إلى مفهوم المسئولية الجنائية الدولية. أما في الفرع الثاني فسنتطرق 

 الفرع األول: فكرة المسئولية الدولية

تتحمةةةةل الدولةةةةة عنةةةةد اإلخةةةةالل بواجباتهةةةةا مسةةةةئولية دوليةةةةة، فةةةةإذا أخلةةةةت بواجةةةةب أدبةةةةي تركةةةةت أثةةةةرا 
سةةةةيئا فةةةةةي الةةةةرأي العةةةةةام العةةةةةالمي وأتاحةةةةت للدولةةةةةة المعنيةةةةة بهةةةةةذا اإلخةةةةةالل مقابلةةةةة المثةةةةةل بالمثةةةةةل، 

 .4جب قانوني فإنها تتحمل عندئذ مسئولية قانونيةأما إذا أخلت بوا

هنةةةةةةاك اجتهةةةةةةادات فقهيةةةةةةة حةةةةةةول تحديةةةةةةد مفهةةةةةةوم المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة، وتركةةةةةةز معظةةةةةةم التعةةةةةةاريف 
علةةةةى العناصةةةةر األساسةةةةية التةةةةي تقةةةةوم عليهةةةةا المسةةةةئولية الدوليةةةةة وأطرافهةةةةا واآلثةةةةار الناتجةةةةة عةةةةن 

                                                           
محمد صالح أبو رجب، المسئولية الجنائية الدولية للقادة، دار تجليد كتب أحمد بكر، مصر، الطبعة األولى،  1

 .61، ص2011
، 1971عبد السالم التوبخي، موانع المسئولية الجنائية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة األولى،  2

 .14ص
أحمد عبد الحميد الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  3

 ب.-، ص أ2006
 .253، ص1999الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، محمد المجذوب،  4
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يةةةةةةةة تقةةةةةةوم علةةةةةةةى التةةةةةةةزام الدولةةةةةةةة قيامهةةةةةةا، حيةةةةةةةث عرفهةةةةةةةا الفقيةةةةةةةه )دي فيشةةةةةةي( بأنهةةةةةةةا: "فكةةةةةةةرة واقع
 .1بإصالح النتائج المترتبة على عمل غير مشروع منسوب إليها"

بأنهةةةةا: "نظةةةةام قةةةةانوني يكةةةةون بمقتضةةةةاه علةةةةى الدولةةةةة التةةةةي ينسةةةةب إليهةةةةا  2عرفهةةةةا بعةةةةض الفقهةةةةاء
فعةةةةل غيةةةةر مشةةةةروع طبقةةةةا للقةةةةانون الةةةةدولي التةةةةزام بإصةةةةالح مةةةةا يترتةةةةب علةةةةى ذلةةةةك الفعةةةةل حيةةةةال 

 هذا الفعل ضدها".الدولة التي ارتكب 

بأنهةةةةةا: "النظةةةةةام الةةةةةذي بمقتضةةةةةاه تلتةةةةةزم الدولةةةةةة التةةةةةي تةةةةةأتي عمةةةةةال غيةةةةةر  3وعرفهةةةةةا الةةةةةبعض أيضةةةةةا
 مشروع طبقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل".

يالحةةةةةةةةظ علةةةةةةةةةى التعريةةةةةةةةف السةةةةةةةةةابق عةةةةةةةةةدم دقتةةةةةةةةه وعةةةةةةةةةدم شةةةةةةةةموليته لسةةةةةةةةةببين، األول: القتصةةةةةةةةةار 
ط علةةةةةى الةةةةةدول وكأنهةةةةةا الشةةةةةخص الوحيةةةةةد فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي، والثةةةةةاني: المسةةةةةئولية الدوليةةةةةة فقةةةةة

 اعتبار أن التعويض هو الجزاء القانوني الوحيد الذي ينتج عن قيام المسئولية الدولية.

لعةةةةةةل التطةةةةةةورات الدوليةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةذا المجةةةةةةال جعلةةةةةةت مةةةةةةن المناسةةةةةةب تعريةةةةةةف المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة 
أحةةةةد أشةةةةخاص القةةةةانون الةةةةدولي نتيجةةةةة إخاللةةةةه  علةةةةى أنهةةةةا: "األثةةةةر القةةةةانوني الةةةةذي يترتةةةةب علةةةةى

 .4بالتزاماته الدولية المقررة عليه وفقا ألحكام القانون الدولي"

بأنهةةةةةةا: "الحالةةةةةةة التةةةةةةي تتحقةةةةةةق بمجةةةةةةرد إخةةةةةةالل شةةةةةةخص القةةةةةةانون الةةةةةةدولي  5كمةةةةةةا عرفهةةةةةةا الةةةةةةبعض
بةةةةةالتزام ناشةةةةةئ عةةةةةن تعهداتةةةةةه الدوليةةةةةة أو قواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي، والتةةةةةي تسةةةةةتتبع إزالةةةةةة الضةةةةةرر 
النةةةةةةاجم عةةةةةةن هةةةةةةذا اإلخةةةةةةالل أو التعةةةةةةويض أو توقيةةةةةةع جةةةةةةزاء مةةةةةةن قبةةةةةةل الجماعةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى 

 الدولة التي وقع منها هذا اإلخالل".

بأنهةةةةةا: "حالةةةةةة قانونيةةةةةة دوليةةةةةة تثبةةةةةت بمجةةةةةرد قيةةةةةام أحةةةةةد أشةةةةةخاص  6هةةةةةا الةةةةةبعض اآلخةةةةةركمةةةةةا عرف
القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام بانتهةةةةةاك التةةةةةزام أحةةةةةد مبةةةةةادئ القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام أو اإلخةةةةةالل بةةةةةالتزام 

                                                           
1 Ch. Devisscher, Denial of Justice in International Law, 1952, Vol52, P.421. 
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 .868ص
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 .254، ص2005دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ناشةةةةئ عةةةةةن تعهداتةةةةه الدوليةةةةةة، مةةةةع مةةةةةا يسةةةةتتبع ذلةةةةةك مةةةةن آثةةةةةار جبةةةةر الضةةةةةرر أو توقيةةةةع عقوبةةةةةة 
قيةةةةةام نظةةةةةام قةةةةةانوني دولةةةةةي يهةةةةةدف إلزالةةةةةة الخطةةةةةر المةةةةةؤدي إلةةةةةى باسةةةةةم المجتمةةةةةع الةةةةةدولي، بغيةةةةةة 

 الضرر الواقع على إحدى الدول".

وبةةةةةةةذلك فةةةةةةةإن هةةةةةةةذه التعريفةةةةةةةات تةةةةةةةربط المسةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةة بةةةةةةةالجزاء بمفهومةةةةةةةه الواسةةةةةةةع، والةةةةةةةذي 
يتضةةةةةةةةةةمن الجةةةةةةةةةةزاءات الدوليةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةةةادية والعسةةةةةةةةةةكرية إضةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةى 

دثت، وكةةةةةةةذلك تتضةةةةةةةمن العناصةةةةةةةر األساسةةةةةةةية للمسةةةةةةةئولية التعةةةةةةةويض عةةةةةةةن األضةةةةةةةرار التةةةةةةةي حةةةةةةة
الدوليةةةةةةة، إذ أن عةةةةةةدم احتةةةةةةرام أحةةةةةةد أشةةةةةةخاص القةةةةةةانون الةةةةةةدولي العةةةةةةام اللتزاماتةةةةةةه الدوليةةةةةةة مهمةةةةةةا 
كةةةةةةان مصةةةةةةدر هةةةةةةذا االلتةةةةةةزام سةةةةةةواء كةةةةةةان مصةةةةةةدره قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي االتفةةةةةةاقي أو قواعةةةةةةد 

 ب المسئولية الدولية.القانون الدولي العرفي أو حتى المبادئ العامة للقانون يرت

إن قيةةةةام المسةةةةئولية الدوليةةةةة هةةةةي النتيجةةةةة المترتبةةةةة علةةةةى التصةةةةرف الةةةةدولي ومةةةةا ينةةةةتج عنةةةةه مةةةةن 
ضةةةةةرر مةةةةةادي ومعنةةةةةوي يصةةةةةيب أحةةةةةد أشةةةةةخاص القةةةةةانون الةةةةةدولي وإمكانيةةةةةة اسةةةةةناده إلةةةةةى شةةةةةخص 

 من أشخاص القانون الدولي.

را للغيةةةةةر ُيلةةةةةزم تسةةةةةتند المسةةةةةئولية الدوليةةةةةة علةةةةةى أسةةةةةاس أن كةةةةةل فعةةةةةل غيةةةةةر مشةةةةةروع يسةةةةةبب ضةةةةةر 
 فاعله إصالح هذا الضرر، ولقيام المسئولية الدولية يجب توافر شروط ثالثة:

 الشرط األول: أن يكون هناك ضرر لحق بدولة ما

يقصةةةةةةد بالضةةةةةةرر فةةةةةةي مجةةةةةةال القةةةةةةانون الةةةةةةدولي: "المسةةةةةةاس بحةةةةةةق أو بمصةةةةةةلحة مشةةةةةةروعة ألحةةةةةةد 
 .1أشخاص القانون الدولي العام"

جةةةةديا، بحيةةةةث يقةةةةع إخةةةةالل فعلةةةةي بحةةةةق مةةةةن حقةةةةوق الدولةةةةة يشةةةةترط فةةةةي هةةةةذا الضةةةةرر أن يكةةةةون 
. وقةةةةةةد يكةةةةةةون الضةةةةةةرر ماديةةةةةةا كاالعتةةةةةةداء علةةةةةةى حةةةةةةدود الدولةةةةةةة أو علةةةةةةى 2التةةةةةةي تشةةةةةةكو الضةةةةةةرر

إحةةةةةةةةةةةدى سةةةةةةةةةةةفنها أو طائراتهةةةةةةةةةةةا، أو معنويةةةةةةةةةةةا كانتهةةةةةةةةةةةاك كرامتهةةةةةةةةةةةا أو عةةةةةةةةةةةدم احتةةةةةةةةةةةرام أنظمتهةةةةةةةةةةةا 
 .3ورؤسائها
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 مت به دولة معينةالشرط الثاني: أن يكون هذا الضرر نتيجة عمل غير مشروع قا

يعةةةةةرف الفعةةةةةل غيةةةةةر المشةةةةةروع دوليةةةةةا علةةةةةى أنةةةةةه: "ذلةةةةةك الفعةةةةةل الةةةةةذي يتضةةةةةمن انتهاكةةةةةا إلحةةةةةدى 
قواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام أيةةةةةا كةةةةةان مصةةةةةدرها أو إخةةةةةالال بإحةةةةةدى االلتزامةةةةةات الدوليةةةةةة سةةةةةواء 

 .1كان هذا الفعل إيجابيا أم كان سلبيا"

رتكبـــت خطـــأ أو عمـــال مخالفـــا للقواعـــد الشـــرط الثالـــث: أن تكـــون الدولـــة المشـــكو منهـــا قـــد ا
 الدولية

الخطةةةةةأ قةةةةةد يكةةةةةون متعمةةةةةدا أو نتيجةةةةةة إهمةةةةةال مةةةةةن الدولةةةةةة، وتنتفةةةةةي المسةةةةةئولية إذا نةةةةةتج عةةةةةن قةةةةةوة 
 .2قاهرة، أو ظرف طارئ، أو عن خطأ ارتكبته الدولة التي أصابها الضرر

 الفرع الثاني: مفهوم المسئولية الجنائية الدولية

ة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة حةةةةةةةديثا نسةةةةةةةبيا، إذ إن التصةةةةةةةدي لةةةةةةةه فةةةةةةةي يعةةةةةةةد موضةةةةةةةوع تحديةةةةةةةد المسةةةةةةةئولي
المجةةةةةال الةةةةةةدولي لةةةةةةم يظهةةةةةةر إلةةةةةةى حيةةةةةةز الوجةةةةةود إال مةةةةةةن خةةةةةةالل المحاكمةةةةةةات الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، 
والتةةةةي كةةةةان أولهةةةةا )نةةةةورمبرغ وطوكيةةةةو(، وكةةةةذلك مةةةةن خةةةةالل بعةةةةض االتفاقيةةةةات الدوليةةةةة الحديثةةةةة 

لية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة عةةةةةةن التةةةةةةي تحةةةةةةدثت عةةةةةةن ضةةةةةةرورة وضةةةةةةع إطةةةةةةار قةةةةةةانوني لتحديةةةةةةد المسةةةةةةئو 
وبروتوكوليهةةةةةةةةةا  1949انتهاكةةةةةةةةةات قواعةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةةام كاتفاقيةةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةةف لعةةةةةةةةةام 

، باإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةى بعةةةةةةةةض المواثيةةةةةةةةق العالميةةةةةةةةة واالتفاقيةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة 1977اإلضةةةةةةةةافيين لعةةةةةةةةام 
لحقةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان والتةةةةةةةةي أوجبةةةةةةةةت علةةةةةةةةى الةةةةةةةةدول ضةةةةةةةةرورة اتخةةةةةةةةاذ كافةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةراءات الالزمةةةةةةةةة 

 .3وتحديد المسئولية عن ارتكاب الجرائم الدوليةالحترامها، 

ال شةةةةةةةك أن مفهةةةةةةةوم المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي الفقةةةةةةةه الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي مةةةةةةةا زال حةةةةةةةديثا 
وغامضةةةةا إلةةةةى حةةةةد بعيةةةةد، إذ إنةةةةه رغةةةةم محاولةةةةة الةةةةنص عليةةةةه فةةةةي المحاكمةةةةات الجنائيةةةةة الدوليةةةةة 

قر نهائيةةةةةا علةةةةةى مفهومةةةةةه، ومةةةةةا زال واالتفاقيةةةةةات والمواثيةةةةةق الدوليةةةةةة المعاصةةةةةرة، إال أنةةةةةه لةةةةةم يسةةةةةت
يخةةةةةةةتلط بالفقةةةةةةةه التقليةةةةةةةدي القةةةةةةةديم للمسةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةة، والتةةةةةةةي كانةةةةةةةت تقةةةةةةةوم أساسةةةةةةةا علةةةةةةةى فكةةةةةةةرة 

 .4التعويض
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سةةةةيتناول الباحةةةةث المسةةةةئولية الجنائيةةةةة فةةةةي الفقةةةةه التقليةةةةدي والفقةةةةه المعاصةةةةر، وذلةةةةك علةةةةى النحةةةةو 
 اآلتي:

 يةأوال: المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية الدول

لةةةةم يعتةةةةرف القةةةةانون الةةةةدولي فةةةةي بدايةةةةة نشةةةةأته بإمكانيةةةةة قيةةةةام مسةةةةئولية جنائيةةةةة دوليةةةةة علةةةةى غةةةةرار 
. بةةةةةةل إن مصةةةةةةطلح الجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة لةةةةةةم يكةةةةةةن مةةةةةةن المصةةةةةةطلحات 1المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة المدنيةةةةةةة

 .2الشائعة

يشةةةةار إلةةةةى أن هةةةةذا االتجةةةةاه قةةةةد أكةةةةد صةةةةعوبة تصةةةةور وجةةةةود المسةةةةئولية الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بسةةةةبب 
السةةةةةةلطة المركزيةةةةةةة الواحةةةةةةدة، كمةةةةةةا أن إنةةةةةةزال العقوبةةةةةةة بالدولةةةةةةة يحتةةةةةةاج لخضةةةةةةوع الفاعةةةةةةل غيةةةةةةاب 

 .3لسلطة عليا، وهو ما يتنافى مع مفهوم السيادة

لقةةةةةةد أنكةةةةةةر الفقةةةةةةه الةةةةةةدولي التقليةةةةةةدي إمكانيةةةةةةة وجةةةةةةود مسةةةةةةئولية جنائيةةةةةةة دوليةةةةةةة، علةةةةةةى اعتبةةةةةةار أن 
الي فةةةةةةإن المسةةةةةةئولية الدولةةةةةةة هةةةةةةي شةةةةةةخص للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي الوحيةةةةةةد المخاطةةةةةةب بأحكامةةةةةةه، وبالتةةةةةة

الجنائيةةةةة الدوليةةةةة إذا مةةةةا ترتبةةةةت فإنهةةةةا سةةةةتترتب فةةةةةي حةةةةق الدولةةةةة، ومةةةةن غيةةةةر المتصةةةةور توقيةةةةةع 
 .4جزاء جنائي على الدولة

 ثانيا: المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية الدولية

كةةةةةان البةةةةةد أن يهةةةةةتم النظةةةةةام القةةةةةانوني الةةةةةدولي باإلنسةةةةةان أينمةةةةةا وجةةةةةد، وأن تتجةةةةةه قواعةةةةةد النظةةةةةام 
بيةةةةةة حاجاتةةةةةه األساسةةةةةية، وأن يكةةةةةون إشةةةةةباع تلةةةةةك الحاجةةةةةات مةةةةةن بةةةةةين الغايةةةةةات المتوخةةةةةاة فةةةةةي لتل

 .5نطاق متطلبات الروابط اإلنسانية

بعةةةةةد الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى بةةةةةدأ القةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي يتقةةةةةدم باتجةةةةةاه االهتمةةةةةام بموضةةةةةوع 
اإلنسةةةةةةان  حقةةةةةوق األفةةةةةراد وحريةةةةةةاتهم، وصةةةةةاحب هةةةةةذا التطةةةةةةور اتجةةةةةاه قةةةةةانوني جديةةةةةةد ينظةةةةةر إلةةةةةى

علةةةةةةى أنةةةةةةه المحةةةةةةور لكافةةةةةةة التشةةةةةةريعات، وأنةةةةةةه الشةةةةةةخص الطبيعةةةةةةي لكةةةةةةل قةةةةةةانون، ممةةةةةةا يتطلةةةةةةب 
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االعتةةةةةراف بحقوقةةةةةه الدوليةةةةةة باعتبةةةةةاره مةةةةةن أشةةةةةخاص القةةةةةانون الةةةةةدولي وأن تكةةةةةون عليةةةةةه التزامةةةةةات 
 .1الرتباط ذلك بموضوع الحقوق ضمن نطاق النظام القانوني

دايةةةةةة نحةةةةةو ظهةةةةةور فكةةةةةرة المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة إذا كانةةةةةت الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى هةةةةةي نقطةةةةةة الب
الدوليةةةةةةة ضةةةةةةد مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة؛ فةةةةةةإن الحةةةةةةرب العالميةةةةةةة الثانيةةةةةةة هةةةةةةي البدايةةةةةةة الفعليةةةةةةة 

 .2لترسيخ فكرة المسئولية الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي

ه أدى التطةةةةةةةةور فةةةةةةةةي بعةةةةةةةةض المفةةةةةةةةاهيم والمتغيةةةةةةةةرات والمسةةةةةةةةتجدات الدوليةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى اعتةةةةةةةةراف الفقةةةةةةةة
 :3بالمسئولية الجنائية الدولية، ومنها

تطةةةةور مفهةةةةوم سةةةةةيادة الدولةةةةة، بحيةةةةث أصةةةةةبحت الةةةةدول تقبةةةةل وجةةةةةود التزامةةةةات تحةةةةد مةةةةةن  .1
 تصرفاتها وسلطاتها في مقابل وجود نظام أمني جماعي دولي.

عقةةةةد العديةةةةد مةةةةن االتفاقيةةةةات والمعاهةةةةدات الدوليةةةةة التةةةةي تهةةةةتم بةةةةالفرد وحقوقةةةةه وحرياتةةةةه،  .2
االلتزامةةةةةات الملقةةةةةاة علةةةةةى عاتقةةةةةه كمقابةةةةةل للحقةةةةةوق والحريةةةةةات الممنوحةةةةةة لةةةةةه، مةةةةةع إبةةةةةراز 

 وفرض تبعات النتهاك تلك االلتزامات.

أصةةةةةةبحت الجةةةةةةرائم مةةةةةةع التطةةةةةةورات التكنولوجيةةةةةةة العالميةةةةةةة أكثةةةةةةر شراسةةةةةةة وأضةةةةةةخم عةةةةةةددا  .3
مةةةةةةن حيةةةةةةةث القتةةةةةةةل والتةةةةةةدمير، حتةةةةةةةى إن ماليةةةةةةةين األطفةةةةةةةال والرجةةةةةةال والنسةةةةةةةاء قةةةةةةةد لقةةةةةةةوا 

 ال يمكن تصورها. حتفهم ضحايا بجرائم

التزايةةةةةد المتنةةةةةامي فةةةةةي حجةةةةةم وعةةةةةدد ونوعيةةةةةة الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة المرتكبةةةةةة واتسةةةةةاع نطاقهةةةةةا  .4
 التدميري وإخاللها بميزان العدالة الدولي.

فةةةةي ظةةةةل التطةةةةورات السةةةةابقة لةةةةم يكةةةةن مةةةةن المنطقةةةةي أن تمةةةةر الجةةةةرائم البشةةةةعة التةةةةي تهةةةةز ضةةةةمير 
بةةةةةةادئ القانونيةةةةةةة العامةةةةةةة تقةةةةةةرر أنةةةةةةه ال اإلنسةةةةةةانية دون محاكمةةةةةةة وعقةةةةةةاب رادع، ولمةةةةةةا كانةةةةةةت الم

عقوبةةةةة بةةةةدون مسةةةةئولية؛ فةةةةإن الفقةةةةه الةةةةدولي اعتةةةةرف بوجةةةةود المسةةةةئولية الجنائيةةةةة الدوليةةةةة كأسةةةةاس 
. وإن كانةةةةةت فكةةةةةرة 4لمحاكمةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم شةةةةةديدة الخطةةةةةورة علةةةةةى المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بأسةةةةةره

                                                           
 .25-24عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص 1
عبد الواحد الفار، دور محاكمات نورمبرج في تطوير المسئولية الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد  2

 .60-59، ص1995السابع عشر، يونيو 
. وائل عالم، 41-40أحمد عبد الحميد الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 3

 .87مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سابق، ص
 .87وائل عالم، مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سابق، ص 4
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أم لألفةةةةةةراد أم  نسةةةةةةبة تلةةةةةةك المسةةةةةةئولية إلةةةةةةى أشةةةةةةخاص القةةةةةةانون الةةةةةةدولي بصةةةةةةفة عامةةةةةةة أم للةةةةةةدول
 للدول واألفراد ما زالت محل جدال.

 المطلب الثاني: محل المسئولية الجنائية الدولية

أثةةةةار موضةةةةوع المسةةةةئولية الجنائيةةةةة الدوليةةةةة جةةةةدال طةةةةويال وأخةةةةذ نصةةةةيبا وافةةةةرا مةةةةن النقةةةةاش علةةةةى 
المسةةةةتوى الةةةةدولي، سةةةةواء كةةةةان ذلةةةةك مةةةةن قبةةةةل الفقةةةةه أو الهيئةةةةات العلميةةةةة غيةةةةر الرسةةةةمية أو علةةةةى 

 .1صعيد الرسميال

يةةةةةةدور محةةةةةةور النقةةةةةةاش حةةةةةةول مةةةةةةن يتحمةةةةةةل المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة أهةةةةةةو الدولةةةةةةة وحةةةةةةدها أم 
 الفرد وحده؟ أم تكون المسئولية مزدوجة بينهما؟

 الفرع األول: المسئولية الجنائية الدولية للدولة

 ذهةةةةةةب جانةةةةةةب مةةةةةةن الفقةةةةةةه إلةةةةةةى أن الدولةةةةةةة تعةةةةةةد وحةةةةةةدها هةةةةةةي المسةةةةةةئولة عةةةةةةن الجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة،
حيةةةةةث إنهةةةةةةا الشةةةةةخص الوحيةةةةةةد الممكةةةةةن تصةةةةةةور ارتكابةةةةةه لجريمةةةةةةة دوليةةةةةة، بحسةةةةةةب كةةةةةون أحكةةةةةةام 

 .2القانون الدولي تخاطب الدول فقط

 أوال: االتجاه المؤيد للمسئولية الجنائية الدولية للدولة

 استند أنصار هذا الرأي إلى عدة حجج تمثلت فيما يلي:

 مساءلته الدولة هي شخص القانون الجنائي الدولي الذي يمكن .1

اسةةةةتند مؤيةةةةدو هةةةةذا االتجةةةةاه علةةةةى أن القةةةةانون الةةةةدولي هةةةةو القةةةةانون الةةةةذي يةةةةنظم عالقةةةةات الةةةةدول 
فقةةةةةةةةةط، باعتبةةةةةةةةةار أنهةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةخص القةةةةةةةةةانوني الةةةةةةةةةدولي الوحيةةةةةةةةةد، وينكةةةةةةةةةر بالتةةةةةةةةةالي تمتةةةةةةةةةع الفةةةةةةةةةرد 
بالشخصةةةةية القانونيةةةةة الدوليةةةةة بةةةةأي حةةةةال مةةةةن األحةةةةوال؛ فالةةةةدول وحةةةةدها هةةةةي أشةةةةخاص القةةةةانون 

 .3الدولي

                                                           
1 International Law and the Use of Force by States, Oxford, 1963, P.150.  I. Brownlie,

H. Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Droit International Pénal, Center de 
droit international de L'Université Paris X-Nanterre (Cedin Paris X), Éditions A. 

Pedone, 13, rue Soufflot 75005, Paris, 2000, P.93-114. 
2 I. Brownlie, State Responsibility, Oxford, 1983, P.10. J. Weiler, A. Cassese, M. 

Spinedi (eds), International Crimes of State, Berlin, P.15. 
3 E. Hugues, la Notion De Terrorisme En Droit International, En Quéte D`une 

Définition Juridique, Journal Du Droit International, No.3, Paris, 2003, P.758. 
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أيضةةةةةةةا إلةةةةةةةى أن الحةةةةةةةاالت التةةةةةةةي يرتكةةةةةةةب فيهةةةةةةةا الفةةةةةةةرد الجةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةة، تظةةةةةةةل الدولةةةةةةةة اسةةةةةةةتندوا 
. وللدولةةةةة بعةةةةد ذلةةةةك أن تقةةةةع العقوبةةةةة الجنائيةةةةة المناسةةةةبة علةةةةى هةةةةذا 1مسةةةةئولة عةةةةن نتةةةةائج أفعالةةةةه

 .2الفرد من خالل نظامها القانوني الداخلي

تةةةةةةي تةةةةةةرى أن الدولةةةةةةة وجةةةةةةدير بالةةةةةةذكر أن هةةةةةةذا االتجةةةةةةاه يسةةةةةةتند إلةةةةةةى أفكةةةةةةار النظريةةةةةةة التقليديةةةةةةة ال
 .3وحدها هي المخاطبة بأحكام القانون الدولي

 اإلرادة المستقلة للدولة .2

اسةةةةتند مؤيةةةةدو هةةةةذا االتجةةةةاه علةةةةى أن الدولةةةةة مةةةةا هةةةةي إال مجةةةةرد كيةةةةان معنةةةةوي يفتقةةةةر إلةةةةى اإلرادة 
الالزمةةةةة الرتكةةةةاب الجةةةةرائم يدحضةةةةه مةةةةا اسةةةةتقر عليةةةةه الفقةةةةه الحةةةةديث مةةةةن أن للشةةةةخص المعنةةةةوي 

 .4إرادة واقعيةوجودا حقيقيا و 

واسةةةةةةتندوا أيضةةةةةةا إلةةةةةةى أن الدولةةةةةةة لهةةةةةةا إرادة مسةةةةةةتقلة ومتميةةةةةةزة عةةةةةةن إرادة األفةةةةةةراد المكةةةةةةونين لهةةةةةةا، 
وهةةةةي التةةةةي تخاطبهةةةةا قواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدولي، أمةةةةا األفةةةةراد فمةةةةا هةةةةم إال أدوات للتعبيةةةةر عةةةةن إرادة 

إن هةةةةةةةذه الدولةةةةةةةة وأعمةةةةةةةالهم وتصةةةةةةةرفاتهم تنسةةةةةةةب إلةةةةةةةى الدولةةةةةةةة، ومةةةةةةةا دام للدولةةةةةةةة إرادة ذاتيةةةةةةةة؛ فةةةةةةة
اإلرادة قةةةةةد تكةةةةةون إرادة إجراميةةةةةة، ومةةةةةن ثةةةةةم فةةةةةإن الدولةةةةةة تصةةةةةبح أهةةةةةال للتةةةةةداعي ومةةةةةن الممكةةةةةن أن 

 .5تكون لها مسئولية جنائية كما لها مسئولية مدنية

 فكرة السيادة ال تتعارض مع تقرير المسئولية الجنائية الدولية للدولة .3

اسةةةةةةتند مؤيةةةةةةدو هةةةةةةذا االتجةةةةةةاه إلةةةةةةى دحةةةةةةض فكةةةةةةرة تعةةةةةةارض فكةةةةةةرة السةةةةةةيادة مةةةةةةع تقريةةةةةةر المسةةةةةةئولية 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة للدولةةةةةةة، علةةةةةةى أسةةةةةةاس أن فكةةةةةةرة السةةةةةةيادة المطلقةةةةةةة لةةةةةةم تعةةةةةةد موجةةةةةةودة، وإنمةةةةةةا 
السةةةةةةةيادة القائمةةةةةةةة حاليةةةةةةةا هةةةةةةةي سةةةةةةةيادة مقيةةةةةةةدة، حيةةةةةةةث تتنةةةةةةةازل الدولةةةةةةةة عةةةةةةةن جةةةةةةةزء مةةةةةةةن سةةةةةةةيادتها 

                                                           
 حيث أن الفرد ال يمثل سوى األداة المنفذة لسياسة الدولة. 1
 .88وائل عالم، مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سابق، ص 2
3 roit de Gens, Hague Recueil, 1955, P.96.Kunz, La Crise et La Transformation du D 
ذهب الفقه األلماني إلى أن الشخص المعنوي ليس افتراضا فحسب؛ بل إنه كائن ذو وجود حقيقي وله إرادة  4

(، Hafrerمستقلة وخاصة به غير إرادة األفراد المكونين له، وقد طورت هذه النظرية من قبل العالم السويسري )
لمعنوي ال يملك أهلية التصرف فحسب؛ بل يملك قابلية التصرف الخاطئ، إذ إن شروط حيث رأى أن الشخص ا

اإلسناد المعنوي واألهلية الجنائية متوفرة، ومن ثم فهو يملك استعدادا إجراميا، كما أشار الفقيه )جيلنك( بهذا الشأن 
لية ب عليها، رسالة دكتوراه، كإلى أن الدولة شخص ورئيسها شخص آخر. عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقا

 .228-227، ص1955الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .44أحمد الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 5



 

259 
 

مجتمةةةةع دولةةةةي متةةةةوازن يخضةةةةع آلليةةةةات التعةةةةاون الةةةةدولي فةةةةي  للمجتمةةةةع الةةةةدولي فةةةةي سةةةةبيل إقامةةةةة
 .1مجال مكافحة الجرائم الدولية

 مبدأ شخصية العقوبة ال يتعارض مع تقرير المسئولية الجنائية الدولية للدولة .4

اسةةةةتند مؤيةةةةدو هةةةةذا االتجةةةةاه إلةةةةى االدعةةةةاء بةةةةأن فةةةةرض عقوبةةةةة جنائيةةةةة علةةةةى الةةةةدول سةةةةيؤدي إلةةةةى 
اء مةةةةردود عليةةةةه بأنةةةةه ال ينبغةةةةي الخلةةةةط بةةةةين العقوبةةةةة فةةةةي ذاتهةةةةا إلحةةةةاق الضةةةةرر بمواطنيهةةةةا األبريةةةة

وبةةةةةين مةةةةةا يترتةةةةةب عليهةةةةةا مةةةةةن آثةةةةةار؛ ففةةةةةي الكثيةةةةةر الغالةةةةةب توقةةةةةع العقوبةةةةةة علةةةةةى مرتكةةةةةب الفعةةةةةل 
اإلجرامةةةةةةي مةةةةةةن اآلدميةةةةةةين ويعةةةةةةاني مةةةةةةن آثارهةةةةةةا فةةةةةةي ذات الوقةةةةةةت أسةةةةةةرته ومةةةةةةن يعةةةةةةولهم دون أن 

التةةةةي قةةةةد تصةةةةيب المنتمةةةةين إلةةةةى يمةةةةس ذلةةةةك بمبةةةةدأ شخصةةةةية العقوبةةةةة، وعلةةةةى هةةةةذا فةةةةإن األضةةةةرار 
 .2الدولة نتيجة توقيع العقوبة عليها تعد من اآلثار وليس العقوبة ذاتها

 ثانيا: االتجاه المعارض للمسئولية الجنائية الدولية للدولة

 استند أنصار هذا الرأي إلى عدة حجج تمثلت فيما يلي:

 عدم إمكانية مساءلة الدولة ألنها شخص معنوي  .1

هةةةةةذا االتجةةةةةاه إلةةةةةى كةةةةةون الدولةةةةةة شخصةةةةةا معنويةةةةةا، والشةةةةةخص المعنةةةةةوي شةةةةةخص اسةةةةةتند مؤيةةةةةدو 
مجةةةةازي أو وهمةةةةي وأن المجسةةةةد لةةةةه هةةةةو الشةةةةخص الطبيعةةةةي، وبالتةةةةالي يكةةةةون هةةةةذا األخيةةةةر هةةةةو 

 .3المسئول عن أفعاله محل التجريم

واسةةةةةةتندوا أيضةةةةةةا إلةةةةةةى أن الدولةةةةةةة كشةةةةةةخص اعتبةةةةةةاري تعتبةةةةةةر مسةةةةةةئولة مةةةةةةدنيا فقةةةةةةط، وال يتصةةةةةةور 
ئيةةةةةةةة لهةةةةةةا، وأن المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة عةةةةةةن جةةةةةةةرائم الدولةةةةةةةة تقةةةةةةع علةةةةةةةى عةةةةةةةاتق قيةةةةةةام مسةةةةةةةئولية جنا

 .4األفراد، وأن الدولة ال يمكن أن ترتكب أي سلوك سواء أكان جريمة أم غير ذلك

                                                           
سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  1

 .44-43الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص . أحمد23، ص2003
 .116إبراهيم العناني، النظام الدولي األمني، مرجع سابق، ص 2
 .118إبراهيم العناني، النظام الدولي األمني، مرجع سابق، ص 3
ق، لد األول، الجريمة الدولية، مكتبة آفاعبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، والحرب على غزة، المج 4

 .354، ص2010غزة، الطبعة الثانية، 
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واسةةةةةةةتندوا أيضةةةةةةةا إلةةةةةةةى أن الدولةةةةةةةة كشةةةةةةةخص معنةةةةةةةوي ال يتةةةةةةةوافر لةةةةةةةديها القصةةةةةةةد الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةذي 
فةةةةةي عنهةةةةةا المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، يشةةةةةكل الةةةةةركن المعنةةةةةوي لقيةةةةةام أي جريمةةةةةة، وبالتةةةةةالي تنت

 .1وتثبت تلك المسئولية في حق األفراد المرتكبين لها

 تعارض المسئولية الجائية الدولية مع مبدأ السيادة .2

اسةةةةةتند مؤيةةةةةدو هةةةةةذا االتجةةةةةاه إلةةةةةى أن القةةةةةول بالمسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة للدولةةةةةة أمةةةةةر يتعةةةةةارض 
ئيةةةةةةة هنةةةةةةا يسةةةةةةتتبع إقةةةةةةرار وجةةةةةةود سةةةةةةلطة عليةةةةةةا فةةةةةةوق مةةةةةةع مبةةةةةةدأ السةةةةةةيادة؛ فةةةةةةإقرار المسةةةةةةئولية الجنا

الةةةةةدول أو التسةةةةةليم بحةةةةةق الةةةةةدول األخةةةةةرى المتضةةةةةررة فةةةةةي فةةةةةرض أو توقيةةةةةع العقةةةةةاب علةةةةةى الدولةةةةةة 
. وإزاء عةةةةةدم وجةةةةةود سةةةةةلطة عليهةةةةةا يمكنهةةةةةا مسةةةةةاءلة الدولةةةةةة وتوقيةةةةةع عقوبةةةةةات جنائيةةةةةة 2المسةةةةةئولة

 .3دولعليها؛ فإنه من الصعوبة بمكان االعتراف بالمسئولية الجنائية لل

 االصطدام بمبدأ شخصية العقوبة .3

اسةةةةتند مؤيةةةةدو هةةةةذا االتجةةةةاه إلةةةةى أنةةةةه لةةةةيس هنةةةةاك وسةةةةيلة حقيقيةةةةة لتوقيةةةةع جةةةةزاءات جنائيةةةةة علةةةةى 
الدولةةةةةة المسةةةةةتقلة، وأن الجةةةةةزاء الحقيقةةةةةي حيةةةةةال أيةةةةةة دولةةةةةة هةةةةةو الحةةةةةرب، وبةةةةةذلك يتحةةةةةول القةةةةةانون 

يةةةةق توقيةةةةع جةةةةزاء . كمةةةةا أن مسةةةةاءلة الدولةةةةة المعتديةةةةة عةةةةن طر 4الةةةةدولي ويصةةةةبح مصةةةةدرا للحةةةةرب
جنةةةةةائي عليهةةةةةةا يعنةةةةةةي أن تفةةةةةرض الدولةةةةةةة المنتصةةةةةةرة انتقامةةةةةا غيةةةةةةر عةةةةةةادل، ولةةةةةيس جةةةةةةزاء عةةةةةةادال 

 .5على الدولة طالما أنها انتصرت

واسةةةةتندوا أيضةةةةا إلةةةةى أنةةةةه ال يتصةةةةور إمكانيةةةةة توقيةةةةع عقوبةةةةات معينةةةةة علةةةةى الدولةةةةة مثةةةةل اإلعةةةةدام 
ئيةةةةةةةةا سيصةةةةةةةةطدم بمبةةةةةةةةدأ والسةةةةةةةةجن والحةةةةةةةةبس، باإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةى أن القةةةةةةةةول بمسةةةةةةةةئولة الدولةةةةةةةةة جنا

شخصةةةةةةية العقوبةةةةةةة؛ فتوقيةةةةةةع عقوبةةةةةةة جنائيةةةةةةة علةةةةةةى الدولةةةةةةة هةةةةةةو أمةةةةةةر يتعةةةةةةارض مةةةةةةع النصةةةةةةوص 
 .6الجزائية التي تنص على شخصية العقوبة، ومن ثمن فهي تخاطب أشخاصا طبيعيين

                                                           
. شريف كامل، 94-93، ص1980إبراهيم علي صالح، المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دار المعارف،  1

 .68-67، ص1997المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، 
 .231-230ميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، مرجع سابق، صعبد الح 2
محمد عبد العزيز أبو سخيلة، المسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات األمم المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  3

 .282، ص1978جامعة القاهرة، 
 .45، ص1988لعامة للكتاب، عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مطابع الهيئة المصرية ا 4
 .45، ص2004عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  5
 .39-38، ص184، 240عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  6
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واسةةةةةتندوا أيضةةةةةا إلةةةةةى أن الدولةةةةةة شةةةةةخص مةةةةةن أشةةةةةخاص القةةةةةانون الةةةةةدولي؛ فةةةةةإن المسةةةةةئولية هنةةةةةا 
لةةةةةةذين ارتكبةةةةةةوا تلةةةةةةك األفعةةةةةةال التةةةةةةي جرمتهةةةةةةا القةةةةةةوانين والمعاهةةةةةةدات، تقةةةةةةع حتمةةةةةةا علةةةةةةى األفةةةةةةراد ا

باإلضةةةةةافة إلةةةةةى مةةةةةا تتحملةةةةةةه الدولةةةةةة مةةةةةن تعةةةةةةويض األضةةةةةرار الناتجةةةةةة مةةةةةةن فعةةةةةل األفةةةةةراد الةةةةةةذين 
 .1كانوا يمثلون الدولة، أو كانوا في السلطة عند حدوث الضرر

 الفرع الثاني: المسئولية الجنائية الدولية لألفراد

محةةةةةةال لالهتمةةةةةةام المباشةةةةةةر لقواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، وأصةةةةةةبحت لةةةةةةه حقةةةةةةوق لقةةةةةةد أصةةةةةةبح الفةةةةةةرد 
. ويتضةةةةةةح ذلةةةةةةك مةةةةةةن خةةةةةةالل تمتعةةةةةةه بأهليةةةةةةة 2وعليةةةةةةه التزامةةةةةةات فةةةةةةي ظةةةةةةل قواعةةةةةةد هةةةةةةذا القةةةةةةانون 

إجرائيةةةةةة تتمثةةةةةل فةةةةةي إمكةةةةةان تقديمةةةةةه شةةةةةكوى أو طلةةةةةب أو االدعةةةةةاء المباشةةةةةر ضةةةةةد الدولةةةةةة أمةةةةةةام 
 .3المحاكم المحلية أو الدولية

لةةةةةةةةى أن المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة تنحسةةةةةةةةر عةةةةةةةةن األشةةةةةةةةخاص ذهةةةةةةةةب جانةةةةةةةةب مةةةةةةةةن الفقةةةةةةةةه إ
الطبيعيةةةةين الةةةةذين يتصةةةةرفون باسةةةةم الدولةةةةة ولحسةةةةةابها، وأن مسةةةةاءلة هةةةةؤالء األشةةةةخاص تعةةةةد فةةةةةي 

 .4ذات الوقت مساءلة للدولة التي يحملون جنسيتها

وقةةةةةةةد اسةةةةةةةتند مؤيةةةةةةةدو هةةةةةةةذا االتجةةةةةةةاه إلةةةةةةةى أن الشةةةةةةةخص الطبيعةةةةةةةي )الفةةةةةةةرد( بغةةةةةةةض النظةةةةةةةر عةةةةةةةن 
قةةةةوق وعليةةةةه التزامةةةةات تنبةةةةع مةةةةن طبيعتةةةةه اإلنسةةةةانية؛ لةةةةذا فمةةةةن الممكةةةةن أن يكةةةةون جنسةةةةيته، بةةةةه ح

                                                           

المعنوي في مجال القانون الجنائي المحلي الجزاءات اإلدارية: كالوقف إذا كان من المشروع أن يطبق على الشخص 
أو الحل، أو الجزاءات االقتصادية: كالغرامة والمصادرة اإلداريتين؛ فإن هذا ال يعني القول: بأن تلك الجزاءات 

 تعتبر جنائية بصورة حقيقية، ومن الممكن توصيفها بالتدابير اإلدارية أو المدنية.
R. Behuam, Egypte Rapport National, Les Crimes Internationaux Et Le Droit Pénal 
Interne, Actes du Colloque Préparatoire, Tenu a, Hammamet, Tunisie 6-8 Juin 1987 

Revue Internationale De Droit Pénal, Vol.60 1989, P.236. 
إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل  شريف عتلم، الجوانب الدستورية للتصديق واالنضمام 1

 .71، ص2002مقدمة إلى الندوة العربية بمقر الجامعة العربية، 
 .37أحمد أبو الوفا، تعريف اإلرهاب والجهود الدولية لقمعه ومكافحته، مطبوعات المجلس األعلى للثقافة، ص 2
على أنه: "يجوز ألي شخص أو  1950( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 25حيث نصت المادة ) 3

منظمة غير حكومية أو مجموعة من األفراد أو يتقدموا بشكوى إلى لجنة حقوق اإلنسان األوروبية يتضرر من 
 انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد أطراف المعاهدة".

4 S. Glaser, Infraction International, Librairie Général De Droit Et De Jurisprudence, 
Paris, 1957, P.111. 
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موضةةةةةةةوعا للقةةةةةةةانون الةةةةةةةوطني وفةةةةةةةي الوقةةةةةةةت ذاتةةةةةةةه موضةةةةةةةوعا ألحكةةةةةةةام القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي بوصةةةةةةةفه 
 .1عضوا في المجتمع الدولي

واسةةةةةتندوا أيضةةةةةا إلةةةةةى أنةةةةةه لكةةةةةي تتقةةةةةرر مسةةةةةئولية شةةةةةخص مةةةةةا يتعةةةةةين أن يكةةةةةون مةةةةةدركا بماهيةةةةةة 
التمييةةةةةةز بةةةةةةين الفعةةةةةةل المبةةةةةةاح والفعةةةةةةل اآلثةةةةةةم، وهةةةةةةذا ال يتةةةةةةوافر إال بالنسةةةةةةبة أفعالةةةةةةه، ولةةةةةةه مكنةةةةةةة 

للشةةةةةةخص الطبيعةةةةةةي، أمةةةةةةا الدولةةةةةةة فةةةةةةيمكن أن يفةةةةةةرض عليهةةةةةةا جةةةةةةزاءات تتناسةةةةةةب مةةةةةةع طبيعتهةةةةةةا 
 .2بحسب كونها شخصا اعتباريا مثل الحظر البحري والجوي والتعويض

نون األخةةةةةةرى يتوجةةةةةةه واسةةةةةةتندوا أيضةةةةةةا إلةةةةةةى أن القةةةةةةانون الةةةةةةدولي شةةةةةةأنه شةةةةةةأن بةةةةةةاقي فةةةةةةروع القةةةةةةا
بالخطةةةةاب لألفةةةةراد، فعالقةةةةات الةةةةدول التةةةةي ينظمهةةةةا القةةةةانون الةةةةدولي تهةةةةتم بةةةةاألفراد؛ إذ إن الةةةةدول 

 .3ال تعمل بذاتها، وإنما من خالل من يمثلها، فالفرد هو المصدر الحقيقي لسلطة الدولة

 تبنةةةةةةةت العديةةةةةةةد مةةةةةةةن االتفاقيةةةةةةةات والصةةةةةةةكوك الدوليةةةةةةةة ذات الصةةةةةةةلة هةةةةةةةذا االتجةةةةةةةاه، كمةةةةةةةا أخةةةةةةةذت
النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي لمحكمتةةةةةةةي –األنظمةةةةةةةة األساسةةةةةةةية للمحةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة بهةةةةةةةذا االتجةةةةةةةاه 

)نةةةةةةةةةةةورمبرغ وطوكيةةةةةةةةةةةو(، والمحكمةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةة )ليوغسةةةةةةةةةةةالفيا السةةةةةةةةةةةابقة( ومحكمةةةةةةةةةةةة )روانةةةةةةةةةةةدا(، 
إذ اكةةةةةةدت هةةةةةةذه األنظمةةةةةةة علةةةةةةى  -والمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، والمحةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةة المختلطةةةةةةة

اص الطبيعيةةةةةةةةين فحسةةةةةةةةب، وقةةةةةةةةرروا جميعةةةةةةةةا مبةةةةةةةةدأ المسةةةةةةةةئولية سةةةةةةةةريان أحكامهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى األشةةةةةةةةخ
 الجنائية الفردية.

 

 الفرع الثالث: المسئولية الجنائية المزدوجة للدولة والفرد

يةةةةرى أنصةةةةار هةةةةذا االتجةةةةاه أن مسةةةةئولية الفعةةةةل المجةةةةرم دوليةةةةا تقةةةةع علةةةةى الدولةةةةة والفةةةةرد معةةةةا؛ إذ 
ثةةةةم عليهةةةةا احتةةةةرام تلةةةةك القواعةةةةد إن الدولةةةةة هةةةةي الشةةةةخص المخاطةةةةب دوليةةةةا بقواعةةةةد القةةةةانون ومةةةةن 

وعةةةةةةدم مخالفتهةةةةةةا، وإال تحملةةةةةةت المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة مةةةةةةن جةةةةةةراء انتهةةةةةةاك هةةةةةةذه القواعةةةةةةد، كمةةةةةةا أن 

                                                           
إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  1

 .206-205، ص2000جامعة المنصورة، 
2 etude Du Droit International Pénal, Op. Cit., P.56.L'Introduction A  S. Glaser, 
3 Robert K. Woetzel, The Nuremberg Trials in International Law, London, Stevens 

and Sons Limited, 1962, P.98. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Uk5amB9V7WUAzhL_lwx.;_ylu=X3oDMTBydDFnbTUyBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1428162779/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fCriminalite-Collective-LAvenir-French-Edition%2fdp%2f1287350542/RK=0/RS=Npmh.XFTjnU9WxHqncC3aP5Z2H4-
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الفةةةةرد يسةةةةأل مسةةةةئولية جنائيةةةةة بحسةةةةب كونةةةةه ارتكةةةةب علةةةةى نحةةةةو فعلةةةةي الجريمةةةةة الدوليةةةةة لحسةةةةاب 
 .1الدولة التي يحمل جنسيتها

أنةةةةه إذا كانةةةةت المسةةةةئولية الجنائيةةةةة  إلةةةةى -مةةةةن أنصةةةةار هةةةةذا االتجةةةةاه–يةةةةذهب جانةةةةب مةةةةن الفقةةةةه 
للدولةةةةةةةة محةةةةةةةل خةةةةةةةالف؛ حيةةةةةةةث يقةةةةةةةرر الةةةةةةةبعض أن الدولةةةةةةةة ال يمكةةةةةةةن أن تعتبةةةةةةةر مسةةةةةةةئولة مةةةةةةةن 
الناحيةةةةة الجنائيةةةةةة ألنهةةةةا لةةةةةيس لهةةةةا إرادة خاصةةةةةة متميةةةةزة، إذ هةةةةةي شةةةةخص معنةةةةةوي يباشةةةةر عملةةةةةه 

ن عةةةةن طريةةةةق ممثليةةةةه مةةةةن األفةةةةراد، ومةةةةن ثةةةةم تكةةةةون شخصةةةةيتها قائمةةةةة علةةةةى الحيلةةةةة، بينمةةةةا القةةةةانو 
الجنةةةةةائي ال ينطبةةةةةق إال علةةةةةى أفةةةةةراد حقيقيةةةةةين ألنهةةةةةم وحةةةةةدهم الةةةةةذين يمكةةةةةن معةةةةةاقبتهم، فةةةةةإذا كةةةةةان 
الةةةةبعض يقةةةةول بةةةةذلك فةةةةال بةةةةد مةةةةن األخةةةةذ فةةةةي االعتبةةةةار أن القةةةةانون الةةةةدولي مهمتةةةةه حمايةةةةة الةةةةدول 
ضةةةةةةةةةد االعتةةةةةةةةةداءات التةةةةةةةةةي تتعةةةةةةةةةرض لهةةةةةةةةةا، ومةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةتحيل إذن أال تتحمةةةةةةةةةل نفةةةةةةةةةس الدولةةةةةةةةةة 

وال التةةةةةي تكةةةةةةون فيهةةةةةا مدانةةةةةة فةةةةةي جةةةةةرائم دوليةةةةةة، وأن االعتةةةةةةراف الجةةةةةزاءات الجنائيةةةةةة فةةةةةي األحةةةةة
بالشخصةةةةةةية الدوليةةةةةةة للدولةةةةةةة يتضةةةةةةمن أيضةةةةةةا االعتةةةةةةراف بالمسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ألن مةةةةةةن 

 .2نتائج هذا االعتراف نسبة صفة األهلية الرتكاب الجرائم

هنةةةةةاك  ذهةةةةةب جانةةةةةب مةةةةةن الفقةةةةةه إلةةةةةى أن فكةةةةةرة الخةةةةةروج علةةةةةى أحكةةةةةام القةةةةةانون الةةةةةدولي تعنةةةةةي أن
عةةةةةةددا مةةةةةةن التصةةةةةةرفات الممنوعةةةةةةة تتةةةةةةدرج مةةةةةةن مجةةةةةةرد االخةةةةةةالل المةةةةةةادي بااللتزامةةةةةةات التعاقديةةةةةةة 
الةةةةةذي ال يترتةةةةةب عليةةةةةه سةةةةةوى التعةةةةةويض المةةةةةالي، إلةةةةةى المخالفةةةةةات الجسةةةةةيمة التةةةةةي تمثةةةةةل جةةةةةرائم 

الةةةةةةةذين –دوليةةةةةةةة بمعناهةةةةةةةا الواسةةةةةةةع، وبالنسةةةةةةةبة لتلةةةةةةةك المخالفةةةةةةةات األخيةةةةةةةرة فةةةةةةةإن الدولةةةةةةةة واألفةةةةةةةراد 
يتحملةةةةةةةون المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة المترتبةةةةةةةة عليهةةةةةةةا، باعتبةةةةةةةار تلةةةةةةةك األفعةةةةةةةال  -يتصةةةةةةةرفون باسةةةةةةةمها

تةةةةدخل فةةةةي نطةةةةاق األعمةةةةال المعاقةةةةب عليهةةةةا جنائيةةةةا طبقةةةةا للمبةةةةادئ العامةةةةة المتعةةةةارف عليهةةةةا فةةةةي 
الةةةةةةةدول المتمدينةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك اسةةةةةةةتنادا لخطورتهةةةةةةةا الشةةةةةةةديدة علةةةةةةةى المصةةةةةةةالح الدوليةةةةةةةة واسةةةةةةةتهانتها 

 .3بالحياة اإلنسانية

مةةةةةةةةن جهةةةةةةةةة أخةةةةةةةةرى أن القةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي ال يمكنةةةةةةةةه أن يتجاهةةةةةةةةل  يقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا الفقةةةةةةةةه
المسةةةةئولية التةةةةي تقةةةةع علةةةةى األشةةةةخاص الطبيعيةةةةين بمناسةةةةبة األفعةةةةال اإلجراميةةةةة التةةةةي يرتكبونهةةةةا 
باسةةةةةم الدولةةةةةة، وأنةةةةةه إذا كانةةةةةت الجةةةةةزاءات الجنائيةةةةةة الخاصةةةةةة يجةةةةةب أن تطبةةةةةق علةةةةةى الةةةةةدول فةةةةةإن 

شةةةةةةةخاص الةةةةةةةذين قةةةةةةةادوا األمةةةةةةةة وارتكبةةةةةةةوا تلةةةةةةةك العقةةةةةةةاب الةةةةةةةدولي يجةةةةةةةب أن يمتةةةةةةةد أيضةةةةةةةا إلةةةةةةةى األ
                                                           

 .119، مرجع سابق، صإبراهيم العناني، النظام الدولي األمني 1
2 -V. Pella, La Codification Du Droit Penal International, R.G.D.I.P., 1952, P.176

178, Para 113-119. 
3 L. Oppenheim, International Law, Vol.1, Green and Co, Eight Edition, London, 1955, 

P.151. 
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األفعةةةةةال، ويخلةةةةةص إلةةةةةى القةةةةةول بةةةةةأن األفعةةةةةال المسةةةةةتوجبة للمسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة يمكةةةةةن أن 
ينشةةةةأ عنهةةةةةا نوعةةةةان مةةةةةن المسةةةةئولية، مسةةةةةئولية جماعيةةةةة للدولةةةةةة المنسةةةةوب لهةةةةةا ارتكةةةةاب الجريمةةةةةة 

اب األفعةةةةةةال المكونةةةةةةة لتلةةةةةةك الدوليةةةةةةة، ومسةةةةةةئولية فرديةةةةةةة لألفةةةةةةراد الطبيعيةةةةةةين الةةةةةةذين قةةةةةةاموا بارتكةةةةةة
الجريمةةةةةةة، ويؤسةةةةةةس هةةةةةةذا الفقةةةةةةه مسةةةةةةئولية األفةةةةةةراد الطبيعيةةةةةةين فةةةةةةي هةةةةةةذه الحالةةةةةةة وفقةةةةةةا لألسةةةةةةس 
والمبةةةةةةةادئ المعروفةةةةةةةة فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةداخلي، بينمةةةةةةةا يؤسةةةةةةةس مسةةةةةةةئولية الدولةةةةةةةة علةةةةةةةى 

 .1أساس عنصر حرية اإلرادة الذي يستند إليه القصد أو الخطأ

إلةةةةةةى أنةةةةةةه ينبغةةةةةةي أال تؤسةةةةةةس  -مةةةةةةن أنصةةةةةةار هةةةةةةذا االتجةةةةةةاه–وذهةةةةةةب جانةةةةةةب آخةةةةةةر مةةةةةةن الفقةةةةةةه 
مسةةةةئولية الةةةةةدول علةةةةةى أسةةةةةاس المنظةةةةةور األدبةةةةةي، إنمةةةةا تؤسةةةةةس علةةةةةى أسةةةةةاس معةةةةةايير تتفةةةةةق مةةةةةع 
طبيعتهةةةةةةةا، لةةةةةةةذا؛ فإنةةةةةةةه يؤيةةةةةةةد المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة لألفةةةةةةةراد والةةةةةةةدول معةةةةةةةا علةةةةةةةى أن يؤخةةةةةةةذ فةةةةةةةي 

 .2اريااالعتبار تناسب الجزاءات مع طبيعة الدولة بحسب كونها شخصا اعتب

 الفرع الرابع: تقييم االتجاهات الثالثة السابقة

يةةةةةةةرى الباحةةةةةةةث أن االتجةةةةةةةاه الثةةةةةةةاني هةةةةةةةو الةةةةةةةذي يتفةةةةةةةق مةةةةةةةع الفقةةةةةةةه الةةةةةةةدولي المعاصةةةةةةةر؛ بةةةةةةةل إن 
السةةةةةةةوابق القضةةةةةةةائية والصةةةةةةةكوك الدوليةةةةةةةة ذات الصةةةةةةةلة أقةةةةةةةرت هةةةةةةةذا االتجةةةةةةةاه، إذ إنةةةةةةةه ال مجةةةةةةةال 
لتأييةةةةةةةةةةةد االتجةةةةةةةةةةةاه األول حيةةةةةةةةةةةث إن الدولةةةةةةةةةةةة ال يمكةةةةةةةةةةةن اعتبارهةةةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةةةئولة مسةةةةةةةةةةةئولية جنائيةةةةةةةةةةةة 

ا إرادة حةةةةةرة مماثلةةةةةة إلرادة هةةةةةؤالء األشةةةةةخاص، فهةةةةةي كاألشةةةةةخاص الطبيعيةةةةةين؛ ألنةةةةةه لةةةةةيس لةةةةةديه
شةةةةةخص اعتبةةةةةةاري لةةةةةيس فةةةةةةي وسةةةةةعه مباشةةةةةةرة أعمالةةةةةةه إال عةةةةةن طريةةةةةةق ممثلةةةةةين مةةةةةةن األشةةةةةةخاص 
الطبيعيةةةةةين الةةةةةذين يتةةةةةوافر لةةةةةديهم اإلرادة الحةةةةةرة والتةةةةةي يمكةةةةةن أن تنصةةةةةرف إلةةةةةى ارتكةةةةةاب األفعةةةةةال 

يةةةةر المسةةةةئولية الجنائيةةةةة غيةةةةر المشةةةةروعة، كمةةةةا أنةةةةه ال يمكةةةةن تأييةةةةد االتجةةةةاه الثالةةةةث حيةةةةث إن تقر 
للدولةةةةةةة والفةةةةةةرد معةةةةةةا ال يتفةةةةةةق مةةةةةةع مبةةةةةةدأ شخصةةةةةةية العقوبةةةةةةة وتفريةةةةةةد العقةةةةةةاب، وأن تقريةةةةةةر هةةةةةةذه 
المسةةةةةئولية المزدوجةةةةةة يخةةةةةالف مبةةةةةدأ عةةةةةدم جةةةةةواز المحاكمةةةةةة علةةةةةى ذات الجريمةةةةةة مةةةةةرتين، وعةةةةةدم 

                                                           
الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، رسالة دكتوراه، سالم محمد سليمان األوجلي، أحكام المسئولية  1

. محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي 315، ص1997كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
، 1965، مارس 35الجنائي، مجلة القانون واالقتصاد، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد األول، السنة 

 .31-30. عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص382-381ص
 .376محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 2

J. Graven, Cours de Droit Pénal International, Le Caire, 1955, P.413. 
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جةةةةةةةةواز محاكمةةةةةةةةة شخصةةةةةةةةين عةةةةةةةةن جريمةةةةةةةةة واحةةةةةةةةدة دون أن يكةةةةةةةةون بينهمةةةةةةةةا رابطةةةةةةةةة المسةةةةةةةةاهمة 
 .1الجنائية

الثابةةةةةت أن المنصةةةةةب القيةةةةةادي أو الرئاسةةةةةي الةةةةةذي يشةةةةةغله أحةةةةةد المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب جةةةةةرائم مةةةةةن 
دوليةةةةةة ال يمكةةةةةن أن يكةةةةةون حةةةةةائال دون مسةةةةةاءلة هةةةةةذا الشةةةةةخص عمةةةةةا ارتكبةةةةةه مةةةةةن جةةةةةرائم تةةةةةدخل 

 .2في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية

رائم ال يمكةةةةةةن التةةةةةةذرع أو التمسةةةةةةك بالحصةةةةةةانة التةةةةةةي يتمتةةةةةةع بهةةةةةةا الشةةةةةةخص المةةةةةةتهم بارتكةةةةةةاب جةةةةةة
دوليةةةةةة، أو التةةةةةذرع بصةةةةةفته الرسةةةةةمية، كمةةةةةا لةةةةةو كةةةةةان رئةةةةةيس دولةةةةةة أو أحةةةةةد قادتهةةةةةا أو مسةةةةةئوليها 
الحكةةةةةوميين، حيةةةةةث إن مثةةةةةل هةةةةةذه الةةةةةذرائع ال يمكةةةةةن أن تشةةةةةكل دفاعةةةةةا أو ظرفةةةةةا مخففةةةةةا للعقوبةةةةةة 

 .3حال ارتكاب مثل هذه الجرائم

للتخفيةةةةةف منةةةةةه؛ ويؤيةةةةةد الباحةةةةةث القةةةةةول بةةةةةأن الحصةةةةةانة يجةةةةةب أن تكةةةةةون سةةةةةببا لتشةةةةةديد الجةةةةةزاء ال 
سةةةةةةلطات تمكنةةةةةةه مةةةةةةن التةةةةةةأثير علةةةةةةى عةةةةةةدد كبيةةةةةةر مةةةةةةن  -عةةةةةةادة–ألنةةةةةةه مةةةةةةن يتمتةةةةةةع بهةةةةةةا يمتلةةةةةةك 

 .4األشخاص، وهو ما يزيد من فداحة األضرار والخسائر الناجمة عن الجرائم الدولية

                                                           
في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، دار الطباعة الحديث، القاهرة،  المطالبة الدولية إلصالح الضرر 1

، 1992. محمود أحمد طه، مبدأ العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 233-232، ص1986
لنظرية . أحمد الرفاعي، ا39-38. عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص623-622ص

. عبد الغني محمود، وائل عالم، مركز الفرد في النظام 48-47العامة للمسئولية الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص
. سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار 92-91القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سابق، ص

 .418-417القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
( من النظام األساسي لمحكمة 6( من النظام األساسي لمحكمة )نورمبرغ(، والمادة )7وهذا ما أكدته المادة ) 2

( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بوهراوة رفيق، اختصاص 28، 27)يوغسالفيا السابقة(، والمادة )
، -طينةقسن–العلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري المحكمة الجنائية الدائمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و 

. عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات 93، ص2010 -2009الجزائر، 
 .31، ص2001السياسية واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، 

عادل عبد هللا المسدي، المحكمة الجنائية الدولية، ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2/ 27المادة ) 3
 .259، ص2014االختصاص وقواعد اإلحالة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين  4
 .830ص، 2002شمس، مصر، 
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وتنطبةةةةةةةةق المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة الفرديةةةةةةةةة علةةةةةةةةى عسةةةةةةةةكر الجةةةةةةةةيش واألشةةةةةةةةخاص الةةةةةةةةذين 
كمةةةةةةا أنهةةةةةةا قةةةةةةد تقةةةةةةع مةةةةةةن موظةةةةةةف عةةةةةةام فةةةةةةي الدولةةةةةةة أو مةةةةةةن  يباشةةةةةةرون وظيفةةةةةةة عامةةةةةةة مدنيةةةةةةة،
 .1مواطنين ال يتمتعون بهذه الصفة

بةةةةةةةةذلك يكةةةةةةةةون القائةةةةةةةةد العسةةةةةةةةكري والةةةةةةةةرئيس األعلةةةةةةةةى مسةةةةةةةةئولين مسةةةةةةةةئولية كاملةةةةةةةةة عةةةةةةةةن أعمةةةةةةةةال 
مرؤوسةةةةةيهم، عنةةةةةدما يتةةةةةوفر لةةةةةديهما العلةةةةةم، أو أنهمةةةةةا قةةةةةد تجةةةةةاهال بسةةةةةوء نيةةةةةة، المعلومةةةةةات التةةةةةي 

طتهم وسةةةةةةةيطرتهم الفعليةةةةةةةة، يرتكبةةةةةةةون أو أنهةةةةةةةم علةةةةةةةى توضةةةةةةةح أن األشةةةةةةةخاص الخاضةةةةةةةعين لسةةةةةةةل
وشةةةةةةك أن يرتكبةةةةةةوا أيةةةةةةا مةةةةةةن الجةةةةةةرائم الداخلةةةةةةة فةةةةةةي اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، إال 
أنهمةةةةةةا لةةةةةةم يتخةةةةةةذا اإلجةةةةةةراءات الضةةةةةةرورية والمالئمةةةةةةة لمنةةةةةةع ارتكةةةةةةاب هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم أو محاكمةةةةةةة 

 .2مرتكبيها

. فةةةةةةإن 3دوليةةةةةة أن يكةةةةةةون فةةةةةردا طبيعيةةةةةاإذا كةةةةةان الفقةةةةةه يشةةةةةةترط فةةةةةي الجةةةةةاني مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةة ال
المجنةةةةي عليةةةةه فةةةةي تلةةةةك الجريمةةةةة قةةةةد يكةةةةون فةةةةردا أو دولةةةةة أو المجتمةةةةع الةةةةدولي بأسةةةةره، وبةةةةالنظر 
إلةةةةةةى جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب؛ فإنهةةةةةةا قةةةةةةد ترتكةةةةةةب ضةةةةةةد األفةةةةةةراد العةةةةةةاديين سةةةةةةواء أكةةةةةةانوا مةةةةةةدنيين أم غيةةةةةةر 

فإنهةةةةا ترتكةةةةب ضةةةةد مةةةةدنيين بقةةةةتلهم أم بأخةةةةذهم رهةةةةائن، كمةةةةا أنهةةةةا إذا ارتكبةةةةت بصةةةةورة جماعيةةةةة، 
 .4الدولة كما ترتكب في الوقت ذاته ضد المجتمع الدولي بأسره

وبالتةةةةةةةةالي تثبةةةةةةةةت المسةةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةةة بحةةةةةةةةق االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي، حيةةةةةةةةث تثبةةةةةةةةت المسةةةةةةةةئولية 
الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة بحةةةةةةةةةق رؤسةةةةةةةةةاء االحةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي وقةةةةةةةةةادة وجنةةةةةةةةةود وأفةةةةةةةةةراد االحةةةةةةةةةتالل 

وليةةةةةةةةة بحةةةةةةةةق الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني منةةةةةةةةذ اليةةةةةةةةوم األول اإلسةةةةةةةةرائيلي عمةةةةةةةةا يرتكبةةةةةةةةوه مةةةةةةةةن جةةةةةةةةرائم د
 الحتالل فلسطين.

                                                           
أمين مكي مدني، المسئولية الشخصية والمحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل مقدمة للندوة العربية الدولية حول  1

المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في عمان، األردن، خالل الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من 
 .348-347ء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص. عبد القادر صابر جرادة، القضا9، ص2000ديسمبر 

M. Arsanjani, The Rome Statute of The International Criminal Court, American Journal 
of International Law, Vol.43, No.1, January 1999, P.37. 

دي، المحكمة الجنائية الدولية، ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. عادل عبد هللا المس28المادة ) 2
 .262مرجع سابق، ص

3 M. Dixon & R. McCorquodale, Cases & Materials on International Law, Third Edition, 
Blackstone Press Limited, London, 2000, P.242. 

-214مرجع سابق، ص إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، 4
215. 
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أمةةةةةا كيةةةةةان االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةيمكن فةةةةةرض جةةةةةزاءات عليةةةةةه تتناسةةةةةب مةةةةةع طبيعتةةةةةه بحسةةةةةب 
 كونه شخصا معنويا، مثل انهاء حالة االحتالل والتعويض.

 لمبحث الثانيا 

 اإلسرائيلية في غزةآليات محاكمة المتهمين اإلسرائيليين بارتكاب الجرائم 

لمةةةةةا كانةةةةةت الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي نطةةةةةاق القةةةةةانون الةةةةةدولي مةةةةةن الجةةةةةرائم المهمةةةةةة والخطةةةةةرة التةةةةةي 
تعةةةةةةدد المجتمةةةةةةةع البشةةةةةةري وتلحةةةةةةةق كةةةةةةةوارث مفجعةةةةةةة باإلنسةةةةةةةانية، وأن تحةةةةةةةريم هةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم مةةةةةةةن 
الناحيةةةةةة الواقعيةةةةةة ال قيمةةةةةة لةةةةةه إن لةةةةةم يرافةةةةةق ذلةةةةةك وضةةةةةع القواعةةةةةد القانونيةةةةةة لمعاقبةةةةةة األشةةةةةخاص 
الةةةةةةذين يرتكبةةةةةةون هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم؛ لهةةةةةةذا كةةةةةةان ال بةةةةةةد مةةةةةةن وجةةةةةةود جهةةةةةةة قضةةةةةةائية تتةةةةةةولى محاكمةةةةةةة 

 .1المجرمين، وفرض الجزاء بحقهم

لقةةةةةةد أصةةةةةةبح اآلن مةةةةةةن الممكةةةةةةن مالحقةةةةةةة المجةةةةةةرمين اإلسةةةةةةرائيليين علةةةةةةى الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة التةةةةةةي 
لجنائيةةةةةة ارتكبوهةةةةةا ويرتكبوهةةةةةا اآلن، فقةةةةةد أصةةةةةبحت هةةةةةذه اإلمكانيةةةةةة حقيقيةةةةةة بعةةةةةد قيةةةةةام المحكمةةةةةة ا

الدوليةةةةة ودخةةةةول نظامهةةةةا األساسةةةةي حيةةةةز التنفيةةةةذ، وهةةةةو مةةةةا يؤكةةةةده االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي نفسةةةةه، 
وفةةةةةةي تعليقةةةةةةه علةةةةةةى نصةةةةةةوص معاهةةةةةةدة رومةةةةةةا أعلةةةةةةن )اآلن بيكةةةةةةر( المستشةةةةةةار القضةةةةةةائي لةةةةةةوزارة 
الخارجيةةةةة اإلسةةةةرائيلية فةةةةي تصةةةةريح أعقةةةةب انفضةةةةاض مةةةةؤتمر رومةةةةا الدبلوماسةةةةي، بةةةةأن االتفاقيةةةةة 

ألحةةةةةد بمةةةةةن فةةةةةيهم المسةةةةةتوطنين ورئةةةةةيس الةةةةةوزراء ووزرائةةةةةه، مردفةةةةةا أنةةةةةه لةةةةةو تةةةةةم لةةةةةم ُتبةةةةةِق حصةةةةةانة 
تشةةةةكيل هةةةةةذه المحكمةةةةة قبةةةةةل خمسةةةةين عامةةةةةا أليةةةةدناها ألنهةةةةةا كانةةةةت سةةةةةتوفر الحمايةةةةة لليهةةةةةود مةةةةةن 
االضةةةةطهاد آنةةةةذاك، أمةةةةةا اليةةةةوم فهةةةةم معرضةةةةةون للمقاضةةةةاة سةةةةواء كةةةةةان أمةةةةام القضةةةةاء الفلسةةةةةطيني 

 .2محكمة الجنائية الدوليةأم العربي أم اإلسالمي أم العالمي أم ال

                                                           
سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، المجلد الثالث، القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة  1

 .17، ص2011للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 
، وميثاق المحكمة 1907ب البرية لعام بالعودة إلى الوثائق القانونية الدولية ومن بينها اتفاقية الهاي لقواعد الحر  2

، 1925، وبروتوكول جنيف الذي يحرم استعمال األسلحة الكيميائية لعام 1945العسكرية الدولية في نورمبرغ لعام 
، واتفاقية 1948، واالتفاقية التي تحظر من اإلبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1928كيلوج لعام  -وميثاق بريان

، واالتفاقية التي 1977، والبروتوكول األول الملحق بها لعام 1949بحماية ضحايا الحروب لعام جنيف الخاصة 
، وغيرها من المواثيق القانونية الدولية السيما نظام روما 1980تحرم استعمال أنواع محددة من السالح العادي لعام 

االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية  ، يمكننا تصنيف جرائم1998األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
المحتلة على أنها جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية، ويبقى التساؤل عن دور 
المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لهذه الجرائم اإلسرائيلية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. عبد القادر صابر 
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لتوضةةةةةةةيح آليةةةةةةةات محاكمةةةةةةةة المتهمةةةةةةةين اإلسةةةةةةةرائيليين بارتكةةةةةةةاب الجةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةي غةةةةةةةزة، 
سةةةةةةةيتناول الباحةةةةةةةث فةةةةةةةي المطلةةةةةةةب األول االختصةةةةةةةاص القضةةةةةةةائي الفلسةةةةةةةطيني بالمحاكمةةةةةةةة، أمةةةةةةةا 
فةةةةةةي المطلةةةةةةب الثةةةةةةاني فسةةةةةةةيتطرق الباحةةةةةةث إلةةةةةةى االختصةةةةةةةاص القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي بالمحاكمةةةةةةةة، 

 المطلب الثالث فسيستعرض الباحث االختصاص القضائي الدولي بالمحاكمة. بينما في

 المطلب األول: االختصاص القضائي الفلسطيني بالمحاكمة

تةةةةنظم كةةةةةل دولةةةةةة الواليةةةةةة القضةةةةةائية الجنائيةةةةةة لمحاكمهةةةةةا الوطنيةةةةةة، وتخضةةةةةع هةةةةةذه الواليةةةةةة لقاعةةةةةدة 
ي الجةةةةرائم جميعهةةةةةا االختصةةةةاص اإلقليمةةةةي التةةةةةي تقضةةةةي باختصةةةةاص محةةةةةاكم الدولةةةةة بةةةةالنظر فةةةةة

التةةةةي تقةةةةع علةةةةى إقليمهةةةةا، كمةةةةا تخضةةةةع لقاعةةةةدة االختصةةةةاص الشخصةةةةي فةةةةي جةةةةرائم معينةةةةة تقةةةةع 
 .1في الخارج

لقةةةةةةةد قةةةةةةةرر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة أسةةةةةةةبقية ممارسةةةةةةةة الواليةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة 
للقضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني، وقةةةةةةةةد حةةةةةةةدد النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةي الجةةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تخضةةةةةةةةع للمحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةةة 

( مةةةةةةن النظةةةةةةام 1جةةةةةةرائم التةةةةةةي تخضةةةةةةع للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الوطنيةةةةةةة، وطبقةةةةةةا لةةةةةةنص المةةةةةةادة )وال
األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فإنةةةةةةه تخضةةةةةةع جميةةةةةةع الجةةةةةةرائم للمحةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةة؛ إال أن 

( مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وضةةةةةةةةعت األسةةةةةةةةاس لهةةةةةةةةذا 17المةةةةةةةةادة )
 :2االختصاص على النحو اآلتي

أجةةةةرت المحةةةةاكم الوطنيةةةةة التحقيةةةةق أو المحاكمةةةةة فةةةةي دعةةةةوى تخةةةةتص بةةةةالنظر فيهةةةةا؛ إذا  .6
ففةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة لةةةةيس للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة حةةةةق النظةةةةر فةةةةي تلةةةةك القضةةةةية، وإن 

 كانت ضمن الجرائم األربع الواردة في اختصاص المحكمة.

الدوليةةةةةةةة إذا لةةةةةةةم تجةةةةةةةر المحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةة التحقيةةةةةةةق أو المحاكمةةةةةةةة، فللمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة  .7
االختصةةةةةاص بةةةةةالنظر فيهةةةةةا، بشةةةةةرط أن تكةةةةةون ضةةةةةمن الجةةةةةرائم األربةةةةةع التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي 

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           

القضاء الجنائي الدولي، والحرب على غزة، المجلد الثاني، المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة آفاق، غزة، جرادة، 
 .812-811، ص2010الطبعة الثانية، 

1 S. Macedo, Universal Jurisdiction, National Courts and the Prosecution of Serious 
Crimes Under International Law, Univ of Pennsylvania, 2003, P.12. 

( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي 17المادة ) 2
 .28-27الجنائي، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص



 

269 
 

إذا أجةةةةةرت المحةةةةةاكم الوطنيةةةةةة التحقيةةةةةق فةةةةةي قضةةةةةية ولةةةةةم تجةةةةةر المحاكمةةةةةة، علةةةةةى الةةةةةرغم  .8
مةةةةةةةن اختصاصةةةةةةةها بةةةةةةةالنظر فةةةةةةةي القضةةةةةةةية، بسةةةةةةةبب عةةةةةةةدم رغبتهةةةةةةةا بالمحاكمةةةةةةةة أو عةةةةةةةدم 

 الجنائية الدولية أن تنظر القضية. قدرتها، فللمحكمة

إذا سةةةةةةةةةبق للمحةةةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةةةة أن نظةةةةةةةةةرت فةةةةةةةةةي القضةةةةةةةةةية وأصةةةةةةةةةدرت قرارهةةةةةةةةةا، فلةةةةةةةةةيس  .9
 للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص، بسبب سبق النظر فيها.

إذا كةةةةةةةان القضةةةةةةةية ليسةةةةةةةت علةةةةةةةى درجةةةةةةةة مةةةةةةةن الخطةةةةةةةورة، أي أنهةةةةةةةا لةةةةةةةم تةةةةةةةدخل  .10
الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، فلةةةةةةةةيس ضةةةةةةةمن الجةةةةةةةرائم األربةةةةةةةع الكبةةةةةةةرى التةةةةةةةي تخضةةةةةةةع للمحكمةةةةةةةة 

للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة حةةةةةةةق النظةةةةةةةر فيهةةةةةةةا وإن لةةةةةةةم يتخةةةةةةةذ القضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني أيةةةةةةةة 
 إجراءات بصددها.

وقةةةةةد تضةةةةةمن الملحةةةةةق القةةةةةانوني التفاقيةةةةةة أوسةةةةةلو بةةةةةين منظمةةةةةة التحريةةةةةر الفلسةةةةةطينية واالحةةةةةتالل 
لتةةةةةةةةي تنظةةةةةةةةيم واليةةةةةةةة القضةةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني للنظةةةةةةةةر فةةةةةةةي الةةةةةةةةدعاوى ا 13/09/1993اإلسةةةةةةةرائيلي 

يكةةةةةةةةون طرفهةةةةةةةةا أو أحةةةةةةةةدها إسةةةةةةةةرائيليا، سةةةةةةةةواء فةةةةةةةةي المسةةةةةةةةائل أو المنازعةةةةةةةةات الجنائيةةةةةةةةة أو فةةةةةةةةي 
( مةةةةةن الملحةةةةةق تنظةةةةةيم 2، 1. ففةةةةةي المنازعةةةةةات الجنائيةةةةةة تناولةةةةةت المادتةةةةةان )1المنازعةةةةةات المدنيةةةةةة

واليةةةةة القضةةةةةاء الفلسةةةةةطيني بشةةةةةأن الجةةةةرائم التةةةةةي تقةةةةةع فةةةةةي المنةةةةاطق الخاضةةةةةعة للسةةةةةلطة الوطنيةةةةةة 
واليةةةةةةة هةةةةةةذا القضةةةةةةاء تبعةةةةةةا النتقةةةةةةاص السةةةةةةيادة الوطنيةةةةةةة خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة علةةةةةةى نحةةةةةةو يةةةةةةنقص مةةةةةةن 

 :2االنتقالية، وذلك على النحو اآلتي

ال يحةةةةةةةق للقضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني النظةةةةةةةر فةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم الجنائيةةةةةةةة التةةةةةةةي يرتكبهةةةةةةةا أحةةةةةةةد  .1
اإلسةةةةةرائيليين فةةةةةي المنةةةةةاطق الخاضةةةةةعة للسةةةةةلطة الوطنيةةةةةة، سةةةةةواء ارتكةةةةةب ضةةةةةد أحةةةةةد 

دور القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني فةةةةةةةي هةةةةةةةذه الحالةةةةةةةة  الفلسةةةةةةةطينيين أو األجانةةةةةةةب، ويقتصةةةةةةةر
علةةةةةةى مجةةةةةةرد القةةةةةةبض علةةةةةةى مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة اإلسةةةةةةرائيلي والتحةةةةةةرز عليةةةةةةه وعلةةةةةةى 
أدوات الجريمةةةةةةةةة وحمايتةةةةةةةةه وإجةةةةةةةةراء التحقيقةةةةةةةةات الممكنةةةةةةةةة ثةةةةةةةةم يسةةةةةةةةلم المجةةةةةةةةرم إلةةةةةةةةى 
القضةةةةةةاء اإلسةةةةةةرائيلي لمحاكمتةةةةةةه هنةةةةةةاك فةةةةةةي إسةةةةةةرائيل دون مبةةةةةةدأ المعاملةةةةةةة بالمثةةةةةةل، 

تكةةةةب جريمةةةةة ضةةةةد إسةةةةرائيلي أو ضةةةةد أحةةةةد اإلسةةةةرائيليين بمعنةةةةى لةةةةو أن فلسةةةةطينيا ار 
فةةةةةي فلسةةةةةطين المحتلةةةةةة، فةةةةةةال تكةةةةةون إسةةةةةرائيل ملزمةةةةةةة بتسةةةةةليمه للقضةةةةةاء الفلسةةةةةةطيني 

                                                           
 .1993سيتناول الباحث في بحثه هذا المسائل أو المنازعات الجنائية التي تضمنتها اتفاقية أوسلو  1
، 2001( لسنة 2مصطفى عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2

الكتاب األول، التنظيم القضائي، والية القضاء واالختصاص القضائي، الدعوى القضائية وأساليبها، غزة، فلسطين، 
 .193-192، ص2003الطبعة األولى، 
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لمحاكمتةةةةةةةه بةةةةةةةل يحةةةةةةةاكم أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء فةةةةةةةي إسةةةةةةةرائيل وال يحةةةةةةةق للسةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة 
 الفلسطينية المطالبة به.

الفلسةةةةطينيين  ال يحةةةةق للقضةةةةاء الفلسةةةةطيني النظةةةةر فةةةةي الجةةةةرائم التةةةةي تقةةةةع مةةةةن أحةةةةد .2
ضةةةةةةةد اإلسةةةةةةةرائيليين فةةةةةةةي المسةةةةةةةتوطنات أو المنشةةةةةةةآت العسةةةةةةةكرية اإلسةةةةةةةرائيلية داخةةةةةةةل 
المنةةةةةةةاطق الخاضةةةةةةةعة للسةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية، ويحةةةةةةةاكم أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء فةةةةةةةي 

 إسرائيل.

إلسةةةةةرائيل واليةةةةةة القةةةةةبض علةةةةةى كةةةةةل شةةةةةخص تشةةةةةتبه فيةةةةةه أنةةةةةه قةةةةةام بعمةةةةةل إجرامةةةةةي  .3
سةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةة أو تطلةةةةةةةب مةةةةةةةن ضةةةةةةةد إسةةةةةةةرائيل أو اإلسةةةةةةةرائيليين داخةةةةةةةل منةةةةةةةاطق ال

الشةةةةةةرطة الفلسةةةةةةطينية القةةةةةةبض عليةةةةةةه وتسةةةةةةليمه لهةةةةةةا لمحاكمتةةةةةةه أمةةةةةةام القضةةةةةةاء فةةةةةةي 
 إسرائيل، سواء كان فلسطينيا أو كان أجنبيا.

األجانةةةةةةب السةةةةةةائحون أو العةةةةةةابرون مةةةةةةن المنةةةةةةاطق الخاضةةةةةةعة للسةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة إذا  .4
 خرجةةةةةةةةةوا أو انحرفةةةةةةةةةوا عةةةةةةةةةن الطريةةةةةةةةةق أو الطةةةةةةةةةرق المحةةةةةةةةةددة لهةةةةةةةةةم خاصةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةرق 

العرضةةةةية أو الطريةةةةق الرئيسةةةةي شةةةةمال جنةةةةوب الةةةةذي يقطةةةةع منطقةةةةة أريحةةةةا )الطريةةةةق 
( يكةةةةةون للسةةةةةلطات اإلسةةةةةرائيلية حةةةةةق القةةةةةبض علةةةةةيهم واسةةةةةتجوابهم، وتخطةةةةةر 90رقةةةةةم 

السةةةةلطة الوطنيةةةةة بةةةةذلك، فةةةةإن كةةةةان هنةةةةاك جريمةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت ويحتةةةةاج األمةةةةر إلةةةةى 
ه أمةةةةام القضةةةةاء مزيةةةةد مةةةةن التحقيةةةةق بشةةةةأن السةةةةائح، عندئةةةةذ تقةةةةوم السةةةةلطة الوطنيةةةةة بةةةة

/ أ( مةةةةةن المةةةةادة األولةةةةةى لةةةةةم يوضةةةةح مةةةةةا إذا كةةةةةان 6الفلسةةةةطيني، لكةةةةةن نةةةةص الفقةةةةةرة )
يجةةةةةةةب تسةةةةةةةليم األجنبةةةةةةةي السةةةةةةةائح إلةةةةةةةى القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني أم ال، أمةةةةةةةا إذا قةةةةةةةبض 
علةةةةةى السةةةةةائح األجنبةةةةةي مةةةةةن قبةةةةةل السةةةةةلطة الوطنيةةةةةة خةةةةةارج المنةةةةةاطق المشةةةةةار إليهةةةةةا 

ائيل بةةةةةةذلك علةةةةةةى الفةةةةةةور، سةةةةةةابقا، فيجةةةةةةب علةةةةةةى السةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة أن تخطةةةةةةر إسةةةةةةر 
وتمكنهةةةةةا فةةةةةي أقةةةةةرب فرصةةةةةة بمقابلةةةةةة الموقةةةةةوف وتقةةةةةديم أي مسةةةةةاعدة ضةةةةةرورية بمةةةةةا 
فةةةةي ذلةةةةك اإلخطةةةةار القنصةةةةلي بنةةةةاء علةةةةى طلةةةةب منةةةةه، وهةةةةذا بةةةةال شةةةةك تةةةةدخل سةةةةافر 
فةةةةي الشةةةةئون الوطنيةةةةة الخاضةةةةعة للسةةةةلطة الوطنيةةةةة وفقةةةةا لمبةةةةدأ إقليميةةةةة القةةةةوانين مةةةةا 

األقةةةةةل أن يتةةةةةرك األمةةةةةر للسةةةةةلطة  لةةةةةم يتفةةةةةق علةةةةةى غيةةةةةر ذلةةةةةك، وكةةةةةان ينبغةةةةةي علةةةةةى
الوطنيةةةةةة للقيةةةةةام باالتصةةةةةال بدولةةةةةة األجنبةةةةةي أو بقنصةةةةةليته إذا طلةةةةةب ذلةةةةةك، كمةةةةةا لةةةةةم 

/ ب( مةةةةن المةةةةادة األولةةةةى مةةةةن الملحةةةةق المةةةةذكور مةةةةا إذا كةةةةان 6يبةةةةين نةةةةص الفقةةةةرة )
يجةةةةةةةب تسةةةةةةةليم األجنبةةةةةةةي إلةةةةةةةى إسةةةةةةةرائيل أم ال، ونةةةةةةةرى أنةةةةةةةه اسةةةةةةةتنادا لمبةةةةةةةدأ إقليميةةةةةةةة 

يحةةةةةةةاكم األجنبةةةةةةةي أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةطيني وطبقةةةةةةةا  القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي يجةةةةةةةب أن
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للقةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الفلسةةةةةةطيني باعتبةةةةةةاره السةةةةةةاري فةةةةةةي مكةةةةةةان وقةةةةةةوع الجريمةةةةةةة وفقةةةةةةا 
 / أ( من المادة األولى سالفة الذكر.6للفقرة )

بينمةةةا تناولةةةت المةةةادة الثانيةةةةة مةةةن الملحةةةق تنظةةةيم التعةةةةاون بةةةين األجهةةةزة األمنيةةةة فةةةةي  .5
مةةةةن أجهةةةةزة أمنيةةةةة فةةةةي إسةةةةرائيل فةةةةي مختلةةةةف الجوانةةةةب  السةةةةلطة الوطنيةةةةة ومةةةةا يقابلهةةةةا

األمنيةةةةةةة لمنةةةةةةع وقةةةةةةوع الجريمةةةةةةة أو أي عمةةةةةةل يشةةةةةةكل خطةةةةةةرا مباشةةةةةةرا علةةةةةةى السةةةةةةالمة 
العامةةةةةةةة أو الصةةةةةةةةحة العامةةةةةةةة لكةةةةةةةةال الطةةةةةةةرفين بمةةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك المنةةةةةةةع مةةةةةةةةن السةةةةةةةةفر 
واسةةةةةتدعاء الشةةةةةهود واسةةةةةتجوابهم وتسةةةةةليم المشةةةةةتبه فةةةةةيهم مةةةةةن المتهمةةةةةين، لكنةةةةةه فيمةةةةةا 

لرابعةةةةة مةةةةن المةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن الملحةةةةق القةةةةانوني والتةةةةي تةةةةنص علةةةةى يتعلةةةةق بةةةةالفقرة ا
أنةةةةه: "عنةةةةدما ترتكةةةةب جريمةةةةة فةةةةي داخةةةةل مسةةةةتوطنة ويكةةةةون جميةةةةع المشةةةةتركين فيهةةةةا 
فلسةةةةةةةةةطينيين مةةةةةةةةةن قطةةةةةةةةةاع غةةةةةةةةةزة أو منطقةةةةةةةةةة أريحةةةةةةةةةا أو زوارهةةةةةةةةةم تخطةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةةوات 
اإلسةةةةةةةرائيلية الشةةةةةةةرطة الفلسةةةةةةةطينية علةةةةةةةى الفةةةةةةةور وتسةةةةةةةلم مرتكةةةةةةةب الجريمةةةةةةةة واألدلةةةةةةةة 

جمعةةةةةةةت للشةةةةةةةرطة الفلسةةةةةةةطينية إال إذا كانةةةةةةةت الجريمةةةةةةةة لهةةةةةةةا صةةةةةةةلة بةةةةةةةاألمن"، التةةةةةةةي 
وحيةةةث إنةةةه لةةةم يةةةرد فةةةي هةةةذا الملحةةةق مفهةةةوم محةةةدد ألمةةةن اإلسةةةرائيلي؛ فةةةإن إسةةةرائيل 
تسةةةةتغل المفهةةةةوم الموسةةةةع ألقصةةةةى حةةةةد ممكةةةةن وتعتبةةةةر كةةةةل جريمةةةةة ولةةةةو فرديةةةةة تقةةةةع 

للقضةةةةةاء  فةةةةةي مسةةةةةتوطنة إسةةةةةرائيلية ماسةةةةةة بةةةةةاألمن اإلسةةةةةرائيلي حتةةةةةى تعطةةةةةي الواليةةةةةة
 اإلسرائيلي للنظر فيها.

إنةةةةةةةه مةةةةةةةن غيةةةةةةةر المتصةةةةةةةور أن يقةةةةةةةوم االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي بمحاكمةةةةةةةة أي مةةةةةةةن رعايةةةةةةةاه أمةةةةةةةام 
القضةةةةةاء المحلةةةةةي، بسةةةةةبب انتهةةةةةاك أحةةةةةد مواطنيةةةةةه أحكةةةةةام القةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، هةةةةةذا بةةةةةالرغم 
 مةةةةةن إصةةةةةراره علةةةةةى مالحقةةةةةة ومحاكمةةةةةة المتهمةةةةةين بالممارسةةةةةات النازيةةةةةة منةةةةةذ أكثةةةةةر مةةةةةن نصةةةةةف

قةةةةةةرن مةةةةةةن الزمةةةةةةان وفةةةةةةي وقةةةةةةت لةةةةةةم يكةةةةةةن كيةةةةةةان االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي موجةةةةةةودا علةةةةةةى خارطةةةةةةة 
 .1العالم

بالتةةةةةةةةالي فةةةةةةةةإن المحاكمةةةةةةةةة أمةةةةةةةةام محةةةةةةةةاكم االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي بالنسةةةةةةةةبة لمسةةةةةةةةاءلة ومحاكمةةةةةةةةة 
 .2المسئولين اإلسرائيليين ال ينبغي أخذها في االعتبار، إذ إنها في مصاف المستحيل

( سةةةةةةنوات، 5( بانتهةةةةةةاء مةةةةةةدتها وهةةةةةةي )1993تهةةةةةةت اتفاقيةةةةةةة )أوسةةةةةةلو وبةةةةةةالرغم مةةةةةةن ذلةةةةةةك فقةةةةةةد ان
هةةةةذا مةةةةن جهةةةةة، ومةةةةن جهةةةةة أخةةةةرى فةةةةإن مةةةةا قةةةةام بةةةةه االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي مةةةةن إجةةةةراءات علةةةةى 

                                                           
 .33-32ة القضائية الجنائية الدولية، مرجع سابق، صأمين مكي مدني، الوالي 1
 .173عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص 2
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األرض، كاالسةةةةةتخراب )االسةةةةةتيطان(، ومةةةةةا ارتكبةةةةةه مةةةةةن جةةةةةرائم بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني يلغةةةةةي 
 .1االتفاقية بقوة األمر الواقع ونتائجه

ين دولةةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةةةب أحكةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةدولي، حيةةةةةةةةةةث إنةةةةةةةةةةه بتةةةةةةةةةةاريخ لقةةةةةةةةةةد أصةةةةةةةةةةبحت فلسةةةةةةةةةةط
( تةةةةةةةم التصةةةةةةةويت 19/67وبموجةةةةةةةب قةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة ) 29/11/2012

لمةةةةةنح فلسةةةةةطين دولةةةةةة غيةةةةةر عضةةةةةو فةةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةةدة، ومةةةةةن ثةةةةةم فلةةةةةديها الكثيةةةةةر مةةةةةن الحقةةةةةوق 
 في األمم المتحدة.والواجبات التي تمتلكها أي دولة على المستوى الدولي معترف بها 

يعةةةةةةد مبةةةةةةةدأ االختصةةةةةةةاص الةةةةةةةوطني مةةةةةةةن المبةةةةةةادئ األصةةةةةةةلية والمحجةةةةةةةوزة للدولةةةةةةةة فةةةةةةةي العالقةةةةةةةات 
 .2الدولية، والمعترف به طبقا لقانون األمم

وعلةةةةةى ذلةةةةةك يةةةةةرى الباحةةةةةث، أنةةةةةه يتوجةةةةةب علةةةةةى دولةةةةةة فلسةةةةةطين أن تحةةةةةدد اختصاصةةةةةها القةةةةةانوني 
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، والقضةةةةةةائي بةةةةةةالجرائم الدوليةةةةةةة األربةةةةةةع التةةةةةةي تخضةةةةةةع الختصةةةةةةاص 

حتةةةةى تسةةةةةتطيع أن تمةةةةةارس حةةةةةق مقاضةةةةةاة المجةةةةرمين وإنةةةةةزال العقوبةةةةةات بحقهةةةةةم بموجةةةةةب قوانينهةةةةةا 
 التي تصدرها وأما محاكمها القضائية.

 المطلب الثاني: االختصاص القضائي العالمي بالمحاكمة

ائية الفعالةةةةةة إذا كةةةةةان النظةةةةةام القةةةةةانوني الفلسةةةةةطيني غيةةةةةر قةةةةةادر علةةةةةى تقةةةةةديم سةةةةةبل العدالةةةةةة القضةةةةة
أو ال يبةةةةةدي االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي اسةةةةةتعدادا لةةةةةذلك؛ فةةةةةإن مقتضةةةةةيات العدالةةةةةة الجنائيةةةةةة تقتضةةةةةي 

 .3اللجوء إلى آليات قضائية بديلة

فالقةةةةةةانون اإلنسةةةةةةاني يلقةةةةةةي واجبةةةةةةا عامةةةةةةا علةةةةةةى جميةةةةةةع الةةةةةةدول بمحاكمةةةةةةة المجةةةةةةرمين الةةةةةةدوليين أو 
األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة تسةةةةةليمهم طبقةةةةةا لمبةةةةةدأ االختصةةةةةاص العةةةةةالمي، وقةةةةةد جةةةةةاء النظةةةةةام 

الدوليةةةةةة مؤكةةةةةدا علةةةةةى مبةةةةةدأ االختصةةةةةاص العةةةةةالمي بةةةةةالنص فةةةةةي ديباجتةةةةةه علةةةةةى أنةةةةةه: "وإذ تةةةةةذكر 
بةةةةأن مةةةةن واجةةةةب كةةةةل دولةةةةة أن تمةةةةارس واليتهةةةةا القضةةةةائية الجنائيةةةةة علةةةةى أولئةةةةك المسةةةةئولين عةةةةن 

 ارتكاب جرائم دولية".

يمةةةةةنح المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة يقصةةةةةد باالختصةةةةةاص الجنةةةةةائي العةةةةةالمي ذلةةةةةك النظةةةةةام القةةةةةانوني الةةةةةذي 
فةةةةةةي جميةةةةةةةع الةةةةةةةدول الواليةةةةةةةة علةةةةةةةى مرتكبةةةةةةةي الفعةةةةةةةل غيةةةةةةةر المشةةةةةةةروع دوليةةةةةةةا، والمتواجةةةةةةةدين فةةةةةةةوق 
أراضةةةةيها بغةةةةض النظةةةةر عةةةةن مكةةةةان وقةةةةوع الفعةةةةل غيةةةةر المشةةةةروع وطبيعتةةةةه، ومةةةةن ثةةةةم يشةةةةير هةةةةذا 

                                                           
 .814عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 1
2 Genocide, Leyden, 1959, P.329.P.N. Drost, the Crime of State, Book II,  
 .814عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 3
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االختصةةةةاص العةةةةالمي إلةةةةى حةةةةق كةةةةل دولةةةةة فةةةةي ممارسةةةةة االختصةةةةاص الجنةةةةائي العةةةةالمي علةةةةةى 
لجةةةةرائم الدوليةةةةة دون النظةةةةر إلةةةةى مبةةةةدأ اإلقليميةةةةة، أي حتةةةةى ولةةةةو لةةةةم ترتكةةةةب األفةةةةراد بخصةةةةوص ا

. وبغةةةةةض النظةةةةةر كةةةةةذلك عةةةةةن الجنسةةةةةية التةةةةةي ينتمةةةةةي إليهةةةةةا المةةةةةتهم؛ 1تلةةةةةك الجةةةةةرائم علةةةةةى إقليمهةةةةةا
فهةةةةذا المبةةةةدأ ال يقةةةةيم أيةةةةة رابطةةةةة بةةةةين اإلقلةةةةيم الةةةةذي وقعةةةةت عليةةةةه هةةةةذه الجةةةةرائم وجنسةةةةية المةةةةتهم 

 .2بارتكابها

العةةةةةةالمي عةةةةةةن وحةةةةةةدة المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي فةةةةةةي مكافحةةةةةةة أشةةةةةةد الجةةةةةةرائم  يعبةةةةةةر مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص
خطةةةةةةورة التةةةةةةي تهةةةةةةدده، وذلةةةةةةك بةةةةةةالقبض والمحاكمةةةةةةة علةةةةةةى كةةةةةةل شةةةةةةخص مةةةةةةتهم بارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم 
معاقةةةةةب عليهةةةةةا بموجةةةةةب قوانينهةةةةةا بتواجةةةةةد فةةةةةي إقلةةةةةيم أيةةةةةة دولةةةةةة بغةةةةةض النظةةةةةر عةةةةةن جنسةةةةةيته أو 

 .3مكان الجريمةالمصلحة التي وقع عليها االعتداء أو جنسية المعتدى عليه أو 

حيةةةةةةث نصةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن االتفاقيةةةةةةات علةةةةةةى مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي، وشةةةةةةكلت 
خطةةةةةوة مهمةةةةةة علةةةةةى صةةةةةعيد إقةةةةةرار مبةةةةةدأ االختصةةةةةاص القضةةةةةائي  1949اتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف لعةةةةةام 

العةةةةالمي لتضةةةةييق الفةةةةراغ القةةةةانوني النةةةةاجم عةةةةن غيةةةةاب آليةةةةات القضةةةةاء الةةةةدولي الدائمةةةةة، وكةةةةذلك 
، 1968، واتفاقيةةةةةة عةةةةةدم تقةةةةةادم جةةةةةرائم الحةةةةةرب لعةةةةةام 1977األول لعةةةةةام البروتوكةةةةةول اإلضةةةةةافي 

، واتفاقيةةةةةةةةة مناهضةةةةةةةةة التعةةةةةةةةذيب؛ إال أن جميةةةةةةةةع 1973ومبةةةةةةةةادئ القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةام لعةةةةةةةةام 
االتفاقيةةةةةةات الدوليةةةةةةة التةةةةةةي تشةةةةةةكل قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني لةةةةةةم تةةةةةةنص علةةةةةةى عقوبةةةةةةات 

لةةةةةم تحةةةةةدد سةةةةةلطة قضةةةةةائية معينةةةةةة لمحاكمةةةةةة محةةةةةددة لمرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تحظرهةةةةةا، و 
المتهمةةةةةةةين بارتكابهةةةةةةةا وإحةةةةةةةالتهم إلةةةةةةةى محاكمهةةةةةةةا الخاصةةةةةةةة أو تسةةةةةةةليمهم لغةةةةةةةرض المحاكمةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 دول أخرى معينة.

جةةةةاء إقةةةةرار مبةةةةدأ االختصةةةةاص القضةةةةائي العةةةةالمي وفةةةةق قواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني خالفةةةةا 
ولةةةةةةة مةةةةةةا علةةةةةةى األعمةةةةةةال التةةةةةةي للمبةةةةةةدأ العةةةةةةام الةةةةةةذي يةةةةةةنص علةةةةةةى انطبةةةةةةاق التشةةةةةةريع الجنةةةةةةائي لد

ارتكبةةةةةةت علةةةةةةى ترابهةةةةةةا الةةةةةةوطني، أو مةةةةةةن قبةةةةةةل مواطنيهةةةةةةا، بهةةةةةةدف حةةةةةةث الةةةةةةدول علةةةةةةى مالحقةةةةةةة 
األشةةةةةةةخاص مرتكبةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةة ومعةةةةةةةاقبتهم بغةةةةةةةض النظةةةةةةةر عةةةةةةةن جنسةةةةةةةيتهم، أو مكةةةةةةةان 

. حتةةةةى تحةةةةرمهم مةةةةن الحمايةةةةة التةةةةي قةةةةد توفرهةةةةا بعةةةةض األنظمةةةةة الديكتاتوريةةةةة 4ارتكةةةةاب الجريمةةةةة
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International Court of Justice, REDI, Vol.58, 2002, P.9. 
 .136، ص1969عبد الفتاح محمد سراج، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
إيان سكري، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، كلية الحقوق،  4

 .114، ص2002جامعة دمشق، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مطبعة الداودي، 
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المتهمةةةةين بارتكةةةةاب جةةةةرائم دوليةةةةة ممةةةةا قةةةةد يحةةةةول دون تقةةةةديمهم للعدالةةةةة وإفالتهةةةةم مةةةةن لمواطنيهةةةةا 
. وقةةةةةةةةد جةةةةةةةةاء االختصةةةةةةةةاص العةةةةةةةةالمي انطالقةةةةةةةةا مةةةةةةةةن مبةةةةةةةةدأ عالميةةةةةةةةة حقةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان 1العقةةةةةةةةاب

 .2وليعطي جميع الدول الحق في المالحقة والمحاكمة

فّعلةةةةةةت  شةةةةةةهد العةةةةةةالم تطةةةةةةورا كبيةةةةةةرا علةةةةةةى صةةةةةةعيد مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي العةةةةةةالمي، وقةةةةةةد
العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول ذلةةةةةك المبةةةةةدأ وأقرتةةةةةه فةةةةةي قوانينهةةةةةا الوطنيةةةةةة، وتعتبةةةةةر دول أوروبةةةةةا رائةةةةةدة فةةةةةي 
ذلةةةةةةةك المجةةةةةةةال باعتبارهةةةةةةةا الراعيةةةةةةةة لالتفاقيةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةة بحقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان كالةةةةةةةدنمارك 
وبلجيكةةةةةا وإسةةةةةبانيا، غيةةةةةر أن بعةةةةةض القضةةةةةايا كشةةةةةفت مةةةةةدى التواطةةةةةؤ األوروبةةةةةي مةةةةةع االحةةةةةتالل 

 واالنحياز خلف الموقف األمريكي الداعم لالحتالل اإلسرائيلي.اإلسرائيلي 

ومةةةةةن أمثلةةةةةة التطبيةةةةةق الةةةةةدولي لمبةةةةةدأ االختصةةةةةاص القضةةةةةائي العةةةةةالمي والتةةةةةي تخةةةةةص فلسةةةةةطين، 
أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء  20024، وقضةةةةةةةية شةةةةةةةاؤول موفةةةةةةةاز عةةةةةةةام 20053قضةةةةةةةية دورون ألمةةةةةةةوج عةةةةةةةام 

وقضةةةةةةةةةية كرمةةةةةةةةةي  أمةةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةاء البلجيكةةةةةةةةةي، 20065البريطةةةةةةةةةاني، ومحاكمةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةارون عةةةةةةةةةام 
أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء  20067أمةةةةةةةام القضةةةةةةةاء الةةةةةةةدانماركي، وقضةةةةةةةية موشةةةةةةةيه يعةةةةةةةالون عةةةةةةةام  6غيلةةةةةةةون 

أمةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةاء  20098النيوزيلنةةةةةةةةدي، وقضةةةةةةةةية بنيةةةةةةةةامين بةةةةةةةةن إليعيةةةةةةةةزر ودان حةةةةةةةةالوتس عةةةةةةةةام 
 اإلسباني، وغيرهم.

                                                           
لية للصليب ة الدو كورنيليو سورماروغا وأنديرس جونسون، احترام القانون الدولي اإلنساني وكفالة احترامه، اللجن 1

 .23، ص1993األحمر واالتحاد البرلماني الدولي، 
2  -A. Roberts, Prolonged Military Occupation, The Israeli Occupied Territories (1967

1988), in International Law and the Administration of Occupied Territories, edited by 
Emma Playfair, Oxford, Clarendon Press, 1992, P.53. 

لتورطه في عدد من المخالفات الجسمية التي تعتبر مخالفات جنائية في المملكة المتحدة بموجب قانون اتفاقيات  3
، ودوره 10/01/2002( منزال في مخيم رفح بتاريخ 59، والتي من أهمها: التدمير التعسفي لة )1957جنيف لعام 

 .2002ة عام في عملية اغتيال صالح شحاد
 وذلك لمحاكمته وفقا للقانون البريطاني كمجرم حرب، حيث تقدمت بالدعوى عدد من العائالت الفلسطينية. 4
وذلك لتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، ولمسئوليته عن مجزرة صبرا وشاتيال وعن تلك المجازر  5

 .1982االحتالل اإلسرائيلي للبنان عام  التي ارتكبت بحق الالجئين الفلسطينيين خالل اجتياح
وذلك لتأييد ممارسة التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلية، حيث لم تقبل أوراق  6

 اعتماده كسفير في الدانمارك.
 يين.بحق الفلسطين 1949وذلك لالشتباه في ضلوعه في ارتكاب مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة  7
 .2002وذلك لتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وإبادة شعب، ولدورهما في عملية اغتيال صالح شحادة لعام  8



 

275 
 

فالقةةةةةةانون الةةةةةةدولي العةةةةةةةام يقةةةةةةرر اختصاصةةةةةةةا عالميةةةةةةا يعطةةةةةةةي الحةةةةةةق للدولةةةةةةةة مالحقةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةة 
لجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة دون أي اعتبةةةةةةار للجنسةةةةةةية التةةةةةةي يحملونهةةةةةةا أو المكةةةةةةان الةةةةةةذي ترتكةةةةةةب مرتكبةةةةةةي ا

فيةةةةةةه الجريمةةةةةةة، أي ينعقةةةةةةد االختصةةةةةةاص القضةةةةةةائي الجنةةةةةةائي أليةةةةةةة دولةةةةةةة ترغةةةةةةب فةةةةةةي مالحقةةةةةةةة 
الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة، وأفضةةةةةل للعدالةةةةةة أن يقةةةةةدم مرتكبةةةةةي الجريمةةةةةة للمحاكمةةةةةة أمةةةةةام دولةةةةةة أخةةةةةرى مةةةةةن 

 ئمه.أن يظل حرا طليقا غير مؤاخذ بجرا

علةةةةى ضةةةةوء مةةةةا تقةةةةدم، يةةةةرى الباحةةةةث أنةةةةه مطلةةةةوب مةةةةن جامعةةةةة الةةةةدول العربيةةةةة ومنظمةةةةة المةةةةؤتمر 
اإلسةةةةةةالمي اتخةةةةةةاذ خطةةةةةةوات عمليةةةةةةة فةةةةةةي سةةةةةةبيل مالحقةةةةةةة المتهمةةةةةةين اإلسةةةةةةرائيليين ومحةةةةةةاكمتهم، 
وذلةةةةةك بإنشةةةةةاء محكمةةةةةة جنائيةةةةةة عربيةةةةةة عمليةةةةةا ومحكمةةةةةة أخةةةةةرى إسةةةةةالمية عليةةةةةا لمحةةةةةاكمتهم أمةةةةةام 

اإلنتربةةةةةةةةول الةةةةةةةةدولي والةةةةةةةةدول ذات العالقةةةةةةةةة بةةةةةةةةالقبض علةةةةةةةةى أي  أي مةةةةةةةةن المحكمتةةةةةةةةين ومطالبةةةةةةةةة
 .1متهم إسرائيلي وتسليمه ألي منهما

 المطلب الثالث: االختصاص القضائي الدولي بالمحاكمة

إن فكةةةةةةرة المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الدائمةةةةةةة لمحاكمةةةةةةة مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة ليسةةةةةةت فكةةةةةةرة 
رجةةةةةةال قةةةةةةد وقعةةةةةةوا ضةةةةةةحايا لفظةةةةةةائع ال يمكةةةةةةن جديةةةةةةدة، حيةةةةةةث إن ماليةةةةةةين األطفةةةةةةال والنسةةةةةةاء وال

 تصورها هزت ضمير اإلنسانية.

للنظةةةةر فةةةةي  1474إذ يعةةةةود تةةةةاريخ إنشةةةةاء أول محكمةةةةة جنائيةةةةة فةةةةي التةةةةاريخ الحةةةةديث إلةةةةى عةةةةام 
قضةةةةةةةةةية )بيتةةةةةةةةةر دي هاغنبةةةةةةةةةاخ( القائةةةةةةةةةد العسةةةةةةةةةكري فةةةةةةةةةي النمسةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةذي اتهةةةةةةةةةم بجةةةةةةةةةرائم القتةةةةةةةةةل، 

التةةةةةةةةي ارتكبةةةةةةةةت ضةةةةةةةةد "قةةةةةةةةوانين هللا االغتصةةةةةةةةاب والحنةةةةةةةةث فةةةةةةةةي اليمةةةةةةةةين، وغيرهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن الجةةةةةةةةرائم 
واإلنسةةةةةان" عنةةةةةدما احتةةةةةل مدينةةةةةة "بريسةةةةةاخ"، وكانةةةةةت المحكمةةةةةة مكونةةةةةة مةةةةةن قضةةةةةاة عةةةةةاديين مةةةةةن 

 .2األلزاس والنمسا وألمانيا وسويسرا

غيةةةةر أن أول اقتةةةةراح جةةةةدي إلنشةةةةاء محكمةةةةة جنائيةةةةة دوليةةةةة دائمةةةةة بنةةةةاء علةةةةى معاهةةةةدة كةةةةان قةةةةد 
لدوليةةةةةةةة للصةةةةةةةليب األحمةةةةةةةر فةةةةةةةي اجتمةةةةةةةاع قدمةةةةةةةه "غوسةةةةةةةتاف موانييةةةةةةةه"، أحةةةةةةةد مؤسسةةةةةةةي اللجنةةةةةةةة ا

، ولقةةةةةةةةد اسةةةةةةةةتوحى موانييةةةةةةةةه فكرتةةةةةةةةه مةةةةةةةةن المحكمةةةةةةةةة 03/01/1872عقدتةةةةةةةةه هةةةةةةةةذه اللجنةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 
 1871مةةةةةةايو  8التحكيميةةةةةةة التةةةةةةي أنشةةةةةةأت فةةةةةةي جنيةةةةةةف وفقةةةةةةا لمعاهةةةةةةدة واشةةةةةةنطن المؤرخةةةةةةة فةةةةةةي 

                                                           
 .816عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 1
ن عكنون، ر، كلية الحقوق، جامعة ببشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، رسالة ماجستي 2

. عصماني ليلى، االختصاص الشخصي للقضاء الجنائي الدولي، رسالة ماجستير، 7، ص2002 -2001الجزائر، 
 .6، ص2004 -2003كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 
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للبةةةةةت فةةةةةي الشةةةةةكاوى التةةةةةي قةةةةةدمتها الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة ضةةةةةد بريطانيةةةةةا العظمةةةةةى حةةةةةول 
 .1" بسفن الواليات المتحدةAlabamaر التي سببتها سفينة القراصنة "األضرا

لقةةةةد بةةةةاء هةةةةذا االقتةةةةراح بالفشةةةةل؛ ألن الةةةةدول كانةةةةت تخشةةةةى مةةةةن عواقةةةةب إنشةةةةاء مثةةةةل هةةةةذه اآلليةةةةة 
القضةةةةةةائية كمةةةةةةا رفةةةةةةض الفكةةةةةةرة معهةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي فةةةةةةي اجتمةةةةةةاع لةةةةةةه فةةةةةةي "كامبريةةةةةةدج" عةةةةةةام 

 .2ا، على اعتبار أنها فكرة سابقة ألوانه1895

الحقيقةةةةة إن الجهةةةةود التةةةةي بةةةةذلت إلنشةةةةاء قضةةةةاء جنةةةةائي دولةةةةي قةةةةد واجهةةةةت عراقيةةةةل سياسةةةةية مةةةةن 
بعةةةةةض الةةةةةدول التةةةةةي عطلةةةةةت الخطةةةةةى المتواثبةةةةةة بةةةةةإقرار نظةةةةةام أساسةةةةةي لمحكمةةةةةة جنائيةةةةةة دائمةةةةةة، 
غيةةةةةر أن هةةةةةذا التعطيةةةةةل لةةةةةم يثنةةةةةي المجتمةةةةةع الةةةةةدولي عةةةةةن إنشةةةةةاء محةةةةةاكم جنائيةةةةةة دوليةةةةةة مؤقتةةةةةة، 

جراميةةةةةةة الدوليةةةةةةة، ومنهةةةةةةا محاكمةةةةةةة )نةةةةةةورمبرغ، طوكيةةةةةةو، يوغسةةةةةةالفيا للنظةةةةةةر فةةةةةةي االنتهاكةةةةةةات اإل
 .3السابقة، ورواندا(

لبيةةةةان االختصةةةةاص القضةةةةائي الةةةةدولي بمحاكمةةةةة االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي علةةةةى جرائمةةةةه فةةةةي غةةةةزة، 
سةةةةةيتناول الباحةةةةةث فةةةةةي الفةةةةةرع األول اختصةةةةةاص المحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة المؤقتةةةةةة بالمحاكمةةةةةة، 

فسةةةةةةةةيتطرق الباحةةةةةةةةث إلةةةةةةةةى اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة أمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي الفةةةةةةةةرع الثةةةةةةةةاني 
 بالمحاكمة.

ــــرع األول: اختصــــاص المحــــاكم ال ــــة بالمحــــاكمالف ــــة المؤقت ــــة الدولي منةةةةذ انتهةةةةاء الحةةةةرب جنائي
العالميةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى أدت المطالبةةةةةةةةة بالعدالةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى إنشةةةةةةةةاء عةةةةةةةةدد مةةةةةةةةن لجةةةةةةةةان التحقيةةةةةةةةق الدوليةةةةةةةةة 

                                                           
جنة صليب األحمر، اللكيث هول كريستوفر، أول اقتراح إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، المجلة الدولية لل 1

 .336-335، ص1998(، جنيف، 60الدولية للصليب األحمر، العدد )
محمد عزيز شكري، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولي اإلنساني، منشورات  2

 .109-108، ص2005الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى، 
3 lity, For International Crimes, From Conjecture To Reality, J. Pejic, Accountabi

International Review Of The Red Cross, No.845, March, 2002, P.18. Ph. Curtin, 
Genocide In East Timor, Calling For An International Criminal Tripunal For East Timor 
In Light Of Acayesu, The Pennsylvania State University's, Penn State The Dickinson 

School Of Law, Vol.19, No.1, 2000, P.191-192. 
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، وكةةةةذلك ُعقةةةةدت عةةةةدد مةةةةن المحةةةةاكم 2ة الخاصةةةةة، وعةةةةدد مةةةةن المحةةةةاكم الجنائيةةةةة الدوليةةةة1الخاصةةةةة
 .3الوطنية المفوضة دوليا

وتمةةةةةةت تلةةةةةةك المحاكمةةةةةةات واللجةةةةةةان تحةةةةةةت مسةةةةةةميات قانونيةةةةةةة مختلفةةةةةةة تبعةةةةةةا اللتزامةةةةةةات متباينةةةةةةة، 
. وتلةةةةةةك السياسةةةةةةة تعكةةةةةةس 4وجةةةةةةاء العديةةةةةةد منهةةةةةةا بنتةةةةةةائج مغةةةةةةايرة لمةةةةةةا كةةةةةةان منشةةةةةةودا منهةةةةةةا أصةةةةةةال

بهةةةةةةا أو سياسةةةةةةات ضةةةةةةرورية للنظةةةةةةام الةةةةةةدولي ظهةةةةةةور المسةةةةةةئولية والعدالةةةةةةة كقةةةةةةيم دوليةةةةةةة معتةةةةةةرف 
 .5وإعادة السالم

                                                           
 ومن تلك اللجان: 1

 .1919لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب، وتنفيذ العقوبات لعام  .5
 .1943لجنة األمم المتحدة لجرائم الحرب لعام  .6
 .1946لجنة الشرق األقصى لعام  .7
للتحقيق في جرائم الحرب واالنتهاكات األخرى للقانون الدولي اإلنساني في  1992براء لعام لجنة الخ .8

 يوغسالفيا.
 للتحقيق في االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي في رواندا. 1994لجنة الخبراء المستقلة لعام  .9

 ومن تلك المحاكم: 2
 .1945الحرب على الساحة األوروبية لعام المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي  .6
 .1946المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق األقصى لعام  .7
 .1993المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا لعام  .8
 .1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام  .9

 .1996المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون لعام  .10
 وتلك المحاكم هي: 3

( بناء على الطلبات المقدمة من الدول 1923 -1921المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا األلمانية ) .3
 المتحالفة استنادا إلى معاهدة فرساي )محاكمات ليبزج(.

( بموجب قانون 1955 -1946المحاكمات التي أجراها الحلفاء األربعة الكبار على الساحة األوروبية ) .4
 (.10مجلس الرقابة رقم )ب

المحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق األقصى بناء على توجيهات لجنة الشرق  .5
 (.1951 -1946األقصى )

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق  4
 .6-5، ص2002ية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة، الدولية للمحاكم الجنائ

 .177عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص 5



 

278 
 

أعقبةةةةت الحةةةةرب العالميةةةةة الثانيةةةةة محاكمةةةةات تاريخيةةةةة ذات أهميةةةةة كبةةةةرى فةةةةي مجةةةةال تةةةةدعيم فكةةةةرة 
الجريمةةةةة الدوليةةةةةة، فقةةةةةد أدى إلةةةةةى االعتةةةةةراف بفكةةةةرة المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بالنسةةةةةبة لألفةةةةةراد، 

 .1يثبت اقترافه إحدى الجرائم الدوليةوإمكان توقيع الجزاء الجنائي على كل من 

ل للنظةةةةةةر فةةةةةةي الجةةةةةةرائم  يقصةةةةةةد بالمحةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة المؤقتةةةةةةة، تلةةةةةةك المحةةةةةةاكم التةةةةةةي ُتشةةةةةةكا
 .2الدولية التي تقع في منطقة معينة وفي زمن معين، ويكون أعضاؤها من عدة دول

 1945أوال: المحكمة العسكرية الدولية في )نورمبرغ( عام 

ة العسةةةةةةةكرية الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي )نةةةةةةةورمبرغ( بموجةةةةةةةب اتفاقيةةةةةةةة لنةةةةةةةدن الموقعةةةةةةةة فةةةةةةةي أنشةةةةةةةئت المحكمةةةةةةة
لمحاكمةةةةةة مرتكبةةةةةي جةةةةةرائم الحةةةةةرب الةةةةةذين امتةةةةةدت جةةةةةرائمهم إلةةةةةى منةةةةةاطق  1945أغسةةةةةطس عةةةةةام 

 جغرافية غير محددة.

وقةةةةةد أحالةةةةةت اتفاقيةةةةةة لنةةةةةدن علةةةةةى الئحةةةةةة خاصةةةةةة تلحةةةةةق بهةةةةةا وتعتبةةةةةر جةةةةةزءا متممةةةةةا لهةةةةةا الةةةةةنص 
المحكمةةةةةةة واختصاصةةةةةةاتها واإلجةةةةةةراءات الواجبةةةةةةة االتبةةةةةةاع  علةةةةةةى الموضةةةةةةوعات المتعلقةةةةةةة بتشةةةةةةكيل

 .3أمامها، وتضمنت الالئحة الخاصة ثالثين مادة موزعة على سبعة أبواب

( مةةةةةةةةةةن الالئحةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى أن المحكمةةةةةةةةةةة تخةةةةةةةةةةتص بمحاكمةةةةةةةةةةة وعقةةةةةةةةةةاب كةةةةةةةةةةل 6نصةةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةةادة )
األشةةةةةةةةخاص الةةةةةةةةذين ارتكبةةةةةةةةوا بصةةةةةةةةفتهم الشخصةةةةةةةةية أو بوصةةةةةةةةفهم أعضةةةةةةةةاء فةةةةةةةةي منظمةةةةةةةةة تعمةةةةةةةةل 

حةةةةةور، فعةةةةةال يةةةةةدخل فةةةةةي نطةةةةةاق إحةةةةةدى الجةةةةةرائم التاليةةةةةة: الجةةةةةرائم ضةةةةةد السةةةةةالم، لحسةةةةةاب دول الم
 وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.

وقةةةةد أقةةةةرت الالئحةةةةة مسةةةةئولية المةةةةدبرين والمنظمةةةةين والمحرضةةةةين والشةةةةركاء، الةةةةذين سةةةةاهموا فةةةةي 
 .4وضع أو تنفيذ خطة عامة الرتكاب أحد األفعال التي تشكل إحدى الجرائم السابقة

                                                           
، 2002عباس السعدي، مسئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  1

 .117ص
 .66سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص 2
األبواب السبعة التي شملتها: تشكيل المحكمة الدولية، اختصاص المحكمة، لجنة التحقيق باإلجراءات، ضمانات  3

 حكم والعقوبة، والمصاريف.المحاكمة العادلة للمتهمين، سلطات المحكمة وإدارة المحكمة، ال
ة الجرائم ضد اإلنساني -( من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ على أن: "2/ 6حيث نصت المادة ) 4

هي القتل، اإلبادة، االسترقاق، واإلبعاد وغيرها من األفعال غير اإلنسانية المرتكبة ضد أي تجمع مدني قبل أو 
ائم على أساس سياسي أو عنصري أو ديني، تنفيذا ألي جريمة أو متعلقة بأي جريمة أثناء الحرب أو االضطهاد الق

تدخل في اختصاص المحكمة سواء أكان ذلك الفعل مجرما أم غير مجرم في القانون الوطني للدولة المرتكب على 
ي ذ خطة عامة أو فالقادة، المنظمون، المحرضون، المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفي –أرضها هذا الفعل. 
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عةةةةزى إلةةةةى محاكمةةةةات )نةةةةورمبرغ( الفضةةةةل فةةةةي تطبيقهةةةةا لفكةةةةرة القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي بطريقةةةةة ي
جديةةةةة ألول مةةةةرة فةةةةي التةةةةاريخ الحةةةةديث، وهةةةةو مةةةةا يعةةةةد نقلةةةةة قانونيةةةةة وحضةةةةارية وسةةةةابقة قضةةةةائية 
دوليةةةةةةة مهمةةةةةةة؛ إذ إنهةةةةةةا نجحةةةةةةت وألول مةةةةةةرة فةةةةةةي التةةةةةةاريخ فةةةةةةي محاكمةةةةةةة ومعاقبةةةةةةة مثيةةةةةةري حةةةةةةرب 

 .1االعتداء

 1946العسكرية الدولية في )طوكيو( عام  ثانيا: المحكمة

عقةةةةب هزيمةةةةة اليابةةةةان واستسةةةةالمها فةةةةي الحةةةةرب العالميةةةةة الثانيةةةةة، صةةةةدر إعةةةةالن خةةةةاص بتةةةةاريخ 
يقضةةةةةي بتشةةةةةكيل محكمةةةةةة عسةةةةةكرية دوليةةةةةة للشةةةةةرق األقصةةةةةى تتخةةةةةذ مةةةةةن  1946ينةةةةةاير عةةةةةام  19

 طوكيو مقرا لها.

( 5حصةةةةةرت المةةةةةادة ) ال يختلةةةةةف اختصةةةةةاص محكمةةةةةة )طوكيةةةةةو( عةةةةةن سةةةةةابقتها )نةةةةةورمبرغ(، فقةةةةةد
مةةةةةةن نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة اختصاصةةةةةةها فةةةةةةي ثةةةةةةالث جةةةةةةرائم هةةةةةةي: الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد السةةةةةةالم، والجةةةةةةرائم 
المرتكبةةةةةة ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية، وجةةةةةرائم الحةةةةةرب، باسةةةةةتثناء بعةةةةةض األمةةةةةور، والتةةةةةي ال تتغيةةةةةر تغييةةةةةرا 

 جوهريا.

يالحةةةةةةةظ أن المتهمةةةةةةةين المقةةةةةةةدمين للمحاكمةةةةةةةة قةةةةةةةد تمةةةةةةةت محةةةةةةةاكمتهم بصةةةةةةةفتهم الشخصةةةةةةةية فقةةةةةةةط، 
فهم أعضةةةةةةةةاء فةةةةةةةةي هيئةةةةةةةةات أو منظمةةةةةةةةات إرهابيةةةةةةةةة، إذ أنةةةةةةةةه لةةةةةةةةم يخةةةةةةةةول لمحكمةةةةةةةةة ولةةةةةةةةيس بوصةةةةةةةة

 .2)طوكيو( الحق في إسباغ الصفة اإلجرامية على تصرفات بعض الهيئات والمنظمات

كمةةةةا قةةةةرر نظةةةةام محكمةةةةة )طوكيةةةةو( علةةةةى أن المركةةةةز الرسةةةةمي للمتهمةةةةين قةةةةد يكةةةةون مةةةةن ظةةةةروف 
مةةةةن نظةةةةام )نةةةةورمبرغ( مةةةةن أن  (7تخفيةةةةف العقةةةةاب، وذلةةةةك علةةةةى عكةةةةس مةةةةا ذهبةةةةت إليةةةةه المةةةةادة )

 .3ذلك المركز ال يخفف العقاب

 1993ثالثا: المحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة( عام 

، سةةةةعت كةةةةل جمهوريةةةةة لالسةةةةتقالل، وكةةةةان ذلةةةةك 1992عقةةةةب تفكةةةةك االتحةةةةاد اليوغسةةةةالفي عةةةةام 
لمنهةةةةةارة مضةةةةةادا ألحكةةةةةام الصةةةةةرب فةةةةةي تكةةةةةوين صةةةةةربيا الكبةةةةةرى بتوحيةةةةةد جمهوريةةةةةات يوغسةةةةةالفيا ا

                                                           

اتفاق جنائي الرتكاب جرائم سابقة يكونون مسئولين عن جميع األفعال التي ارتكبت بواسطة أحد األشخاص في 
 سبيل تنفيذ تلك الخطة".

 .74أشرف محمد الشين، النظرية العامة للجريمة الدولية، مرجع سابق، ص 1
، قواعده الموضوعية واإلجرائية، دار الجامعة الجديدة، عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه 2

 .39، ص2008اإلسكندرية، 
. محيي الدين عوض، 193عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص 3

 .243دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص



 

280 
 

تحةةةةةت سةةةةةلطتهم ومةةةةةن ثةةةةةم ثةةةةةارت المنازعةةةةةات المسةةةةةلحة بةةةةةين الصةةةةةرب والكةةةةةروات والمسةةةةةلمين فةةةةةي 
البوسةةةةةةنة والهرسةةةةةةك، حيةةةةةةث كةةةةةةان الصةةةةةةراع فةةةةةةي بدايتةةةةةةه عبةةةةةةارة عةةةةةةن حةةةةةةرب أهليةةةةةةة مةةةةةةا لبثةةةةةةت أن 

 .1تحولت إلى صراع دولي على إثر تدخل صربيا لمساندة صرب البوسنة

بدايةةةةةةة لحملةةةةةةة وحشةةةةةةية مارسةةةةةةها الصةةةةةةرب، كةةةةةةان إعةةةةةةالن اسةةةةةةتقالل جمهوريةةةةةةة البوسةةةةةةنة والهرسةةةةةةك 
وسياسةةةةةةةة للتطهيةةةةةةةر العرقةةةةةةةي ارتكبةةةةةةةوا لتأمينهةةةةةةةا جةةةةةةةرائم القتةةةةةةةل والتعةةةةةةةذيب والترحيةةةةةةةل واالغتصةةةةةةةاب 

 .2وغيره من أشكال االعتداء الجنسي

اشةةةةةةتعل الصةةةةةةراع المسةةةةةةلح فةةةةةةي أعقةةةةةةاب إعةةةةةةالن صةةةةةةرب البوسةةةةةةنة اسةةةةةةتقاللهم عةةةةةةن البوسةةةةةةنة فةةةةةةي 
يا والجبةةةةةةةل األسةةةةةةةود، حيةةةةةةةث أمةةةةةةةدتهم وأيةةةةةةةدتهم فةةةةةةةي ذلةةةةةةةك جمهوريةةةةةةةة صةةةةةةةرب 1991إبريةةةةةةةل عةةةةةةةام 

باألسةةةةلحة والجنةةةةود وكةةةةان دعمةةةةا مباشةةةةرا ممةةةةا أدى إلةةةةى اسةةةةتيالء صةةةةرب البوسةةةةنة علةةةةى مةةةةا يزيةةةةد 
( مةةةةةن مسةةةةةاحة دولةةةةةة البوسةةةةةنة والهرسةةةةةك، وأصةةةةةبحت األغلبيةةةةةة المسةةةةةلمة فةةةةةي وضةةةةةع %70عةةةةةن )

ال تحسةةةةةةةد عليةةةةةةةه، حيةةةةةةةث تةةةةةةةم محاصةةةةةةةرتها فةةةةةةةي شةةةةةةةريط ضةةةةةةةيق مةةةةةةةن األرض وتعرضةةةةةةةوا لحةةةةةةةرب 
 .3إبادة

االنتهاكةةةةةات اإلنسةةةةةانية واالعتةةةةةداءات السةةةةةافرة التةةةةةي ارتكبهةةةةةا الصةةةةةرب ضةةةةةد المسةةةةةلمين فةةةةةي وأمةةةةةام 
البوسةةةةةنة والهرسةةةةةك، ونتيجةةةةةة لضةةةةةةغط الةةةةةرأي العةةةةةام العةةةةةالمي الةةةةةةذي أصةةةةةابه الةةةةةذهول مةةةةةا تناقلتةةةةةةه 
بعةةةةةةةض وسةةةةةةةائل اإلعةةةةةةةالم مةةةةةةةن ممارسةةةةةةةات وحشةةةةةةةية، وجةةةةةةةدت األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة نفسةةةةةةةها مضةةةةةةةطرة 

العديةةةةةد مةةةةةن القةةةةةرارات مةةةةةن خةةةةةالل مجلةةةةةس األمةةةةةن للتةةةةةدخل فةةةةةي هةةةةةذا الصةةةةةراع، وذلةةةةةك بإصةةةةةدارها 
 .4للعمل على مساعدة الضحايا في البوسنة والهرسك

فبرايةةةةةةةر  22( فةةةةةةةي 808وبنةةةةةةةاء علةةةةةةةى مبةةةةةةةادرة فرنسةةةةةةةية، أصةةةةةةةدر مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم )
، المنشةةةةةةئ لمحكمةةةةةةة جنائيةةةةةةة دوليةةةةةةة لمحاكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص المسةةةةةةئولين عةةةةةةن االنتهاكةةةةةةات 1993

الجسةةةةةةةيمة للقةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني المرتكبةةةةةةةة علةةةةةةةةى إقلةةةةةةةيم يوغسةةةةةةةالفيا السةةةةةةةةابقة منةةةةةةةذ عةةةةةةةةام 

                                                           
ي، القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمز  1

 .59-58، ص2002الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى، 
2 D. Kelly Askin, Sexual Violence in Decisions and Indictmonts of the Yugoslav and 

Rwandan Tribunals, Current Status, A.J.I.L, Vol.93, No.1, Jan 1999, PP.97-123. 
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، رسالة  3

 .163، ص2001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
4 paper,  The United Nations and the situation in the foruer Yugoslavia, Reference

New York, 15 March 1994, PP.34-52. 
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سةةةةةلطات مجلةةةةس األمةةةةةن طبقةةةةا للفصةةةةةل السةةةةةابع  . حيةةةةث يعةةةةةد إنشةةةةاء هةةةةةذه المحكمةةةةة مةةةةةن19911
 من ميثاق األمم المتحدة.

 25/05/1993( بتةةةةةةةةاريخ 827وبعةةةةةةةةد ثالثةةةةةةةةة أشةةةةةةةةهر، أصةةةةةةةةدر مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن القةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةم )
 .2بتبني النظام األساسي للمحكمة الذي أعده األمين العام لألمم المتحدة

 .3اب( مادة مقسمة إلى سبعة أبو 34وقد تضمن النظام األساسي للمحكمة )

طبقةةةةةةةةا لهةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي، فالمحكمةةةةةةةةة تخةةةةةةةةتص موضةةةةةةةةوعيا بمحاكمةةةةةةةةة المسةةةةةةةةئولين عةةةةةةةةن 
االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة للقةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي يوغسةةةةةةةالفيا المتمثلةةةةةةةة فةةةةةةةي: االنتهاكةةةةةةةات 

، جةةةةةرائم اإلبةةةةةادة 5، مخالقةةةةةة قةةةةةوانين الحةةةةةرب وأعرافهةةةةةا19494الجسةةةةةيمة التفاقيةةةةةات جنيةةةةةف لعةةةةةام 
 .7اإلنسانية، والجرائم ضد 6الجماعية

لقةةةةةةةد حصةةةةةةةر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة علةةةةةةةى األشةةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةةةين دون أن 
 .8يشير إلى األشخاص المعنوية أو االعتبارية من الدول والهيئات والمنظمات وغيرها

كمةةةةا جةةةةاء فةةةةي نظامهةةةةا بةةةةأن المسةةةةئولية الجنائيةةةةة أمةةةةام هةةةةذه المحكمةةةةة تتعلةةةةق بكةةةةل فةةةةرد خطةةةةط او 
أو شةةةةجع أو حةةةةرص علةةةةى التخطةةةةيط أو التنفيةةةةذ لجريمةةةةة مةةةةن الجةةةةرائم أمةةةةر أو ارتكةةةةب أو سةةةةاعد 

 .9المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة

                                                           
1 Alain Pellet, Le Tribunal Criminal International Pour L'ex (Yougoslavie) Poudre Aux 

Yeux Ou Avancée Décisive, Revue Générale De Droit International Public, No.1, 
Vol.98, France, 1994, P.31. 

 .204، ص2005لحريات العامة وحقوق اإلنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، خضر خضر، مدخل إلى ا 2
األبواب السبعة التي شملها: األساس القانوني لتأسيس المحكمة، اختصاص المحكمة، تنظيم المحكمة، أصول  3

 مة.التحقيق واإلجراءات االبتدائية، إجراءات المحاكمة وإجراءات ما بعد المحاكمة، واألحكام العا
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.2المادة ) 4
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.3المادة ) 5
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.4المادة ) 6
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.5المادة ) 7
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.6المادة ) 8
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.1/ 7المادة ) 9
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وقةةةةد أكةةةةد النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةةة علةةةةى مبةةةةدأ عةةةةدم االعتةةةةةداء بالحصةةةةانة، حيةةةةث أشةةةةار بةةةةةأن 
الصةةةةةةفة الرسةةةةةةمية للشةةةةةةخص المةةةةةةتهم سةةةةةةواء كةةةةةةان رئيسةةةةةةا لدولةةةةةةة أو حكومةةةةةةة أو حتةةةةةةى مةةةةةةن كبةةةةةةار 

 .1الحكومة، ال تعفيه المسئولية الجنائية كما أنها ال تخفف من العقوبةمسئولي 

وجةةةةاء فةةةةي نظةةةةام المحكمةةةةة بةةةةأن المةةةةرؤوس ُيسةةةةأل عةةةةن ارتكةةةةاب جريمةةةةة مةةةةن الجةةةةرائم المنصةةةةوص 
عليهةةةةةا فةةةةةي نظةةةةةام المحكمةةةةةة، إضةةةةةافة إلةةةةةى أن الةةةةةرئيس يكةةةةةون مسةةةةةئوال عةةةةةن أفعةةةةةال مرؤوسةةةةةيه، إذ 

عةةةةةةال المجرمةةةةةةة، أو إذا كةةةةةةان الةةةةةةرئيس لديةةةةةةه كةةةةةةان قةةةةةةد أصةةةةةةدر أمةةةةةةرا غيةةةةةةر مشةةةةةةروع بارتكةةةةةةاب األف
العلةةةةةةةم أو كةةةةةةةان بإمكانةةةةةةةه أن يعلةةةةةةةم بةةةةةةةأن مرؤوسةةةةةةةيه علةةةةةةةى وشةةةةةةةك ارتكةةةةةةةاب جةةةةةةةرائم أو أنهةةةةةةةم قةةةةةةةد 
ارتكبوهةةةةا بالفعةةةةل ولةةةةم يتخةةةةذ الةةةةرئيس التةةةةةدابير الضةةةةرورية والمعقولةةةةة لمنةةةةع ارتكةةةةاب هةةةةذه الجةةةةةرائم 

 .2أو معاقبة مرتكبيها

ريمةةةةةةة تنفيةةةةةةذا ألمةةةةةةر يصةةةةةةدر مةةةةةةن ونةةةةةةص نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة علةةةةةةى أن الشةةةةةةخص الةةةةةةذي يرتكةةةةةةب ج
حكومتةةةةةةةه أو مةةةةةةةن رئةةةةةةةيس أعلةةةةةةةى ال يعفةةةةةةةي مةةةةةةةن المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة؛ إال أنةةةةةةةه يمكةةةةةةةن تخفيةةةةةةةف 

 .3العقوبة عليه إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك

وقةةةةةد نةةةةةأت المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )ليوغسةةةةةالفيا السةةةةةابقة( علةةةةةى خةةةةةالف المحةةةةةاكم الخاصةةةةةة 
ر االتهةةةةام علةةةةى بعةةةةض المجةةةةرمين ولكةةةةن امتةةةةد اختصاصةةةةها فةةةةي )نةةةةورمبرغ وطوكيةةةةو(، فلةةةةم تقصةةةة

لكةةةةةةل مةةةةةةن ينتهةةةةةةك القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني بغةةةةةةض النظةةةةةةر عةةةةةةن انتمائةةةةةةه ألي مةةةةةةن أطةةةةةةراف 
 .4النزاع

فةةةةةي هةةةةةذا السةةةةةياق تكمةةةةةن أهميةةةةةة المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )ليوغسةةةةةالفيا السةةةةةابقة( فةةةةةي تطةةةةةوير 
موضةةةةةةةوعي، وبةةةةةةةاألخص مةةةةةةةا القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي مةةةةةةةن خةةةةةةةالل نظامهةةةةةةةا األساسةةةةةةةي واختصاصةةةةةةةها ال

( مةةةةةن نظامهةةةةةا والتةةةةةي تشةةةةةكل تعزيةةةةةزا وتفسةةةةةيرا للقةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي حسةةةةةب 3جةةةةةاء بالمةةةةةادة )
 .5ما جاء في االتفاقيات المكونة له

 

                                                           
 لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.( من ا2/ 7المادة ) 1
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.3/ 2/ 7المادة ) 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة(.4/ 7المادة ) 3
 .56لجنائية الدولية، مرجع سابق، صمحمود شريف بسيوني، المحكمة ا 4
5 T. Meron, war Crimes in Yugoslavia and The Development of International Law, 

A.J.I.L, Vol.88, No.1, Jan.1994, P.80. 
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 1994رابعا: المحكمة الجنائية الدولية )لرواندا( عام 

لةةةةةةةون تتكةةةةةةةون التركيبةةةةةةةة السةةةةةةةكانية فةةةةةةةي روانةةةةةةةدا مةةةةةةةن ثةةةةةةةالث قبائةةةةةةةل رئيسةةةةةةةة، قبائةةةةةةةل الهوتةةةةةةةو ويمث
( مةةةةةةةن مجمةةةةةةةوع السةةةةةةةكان، %15( مةةةةةةةن مجمةةةةةةةوع السةةةةةةةكان، وقبائةةةةةةةل التوتسةةةةةةةي ويمثلةةةةةةةون )84%)

( مةةةةةن مجمةةةةةوع السةةةةةكان، وكةةةةةان التنةةةةةوع العرقةةةةةي للتركيبةةةةةة السةةةةةكانية %1وقبائةةةةةل التةةةةةوا ويمثلةةةةةون )
قةةةةةد سةةةةةاعد االسةةةةةتعمار البلجيكةةةةةي فةةةةةي إدارة الةةةةةبالد المحتلةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل إثةةةةةارة الفةةةةةتن والصةةةةةراعات 

ولةةةةم تتوقةةةةف بلجيكةةةةا عةةةةن دعةةةةم وتشةةةةجيع هةةةةذه الصةةةةراعات حتةةةةى بعةةةةد بةةةةين الجماعةةةةات العرقيةةةةة، 
أن حصةةةةةلت روانةةةةةدا علةةةةةى اسةةةةةتقاللها؛ بةةةةةل ظلةةةةةت تعمةةةةةل علةةةةةى اسةةةةةتمرار الصةةةةةراع واسةةةةةتمر بةةةةةين 

 .1كل من قبائل الهوتو والتوتسي

ولقةةةةد كةةةةان انفةةةةراد قبائةةةةل الهوتةةةةو بةةةةالحكم فةةةةي روانةةةةدا وتحييةةةةد القبائةةةةل األخةةةةرى مةةةةن المشةةةةاركة فةةةةي 
ائةةةةل التوتسةةةةي، قةةةةد تسةةةةبب فةةةةي اتسةةةةاع نطةةةةاق عمليةةةةات القتةةةةال بةةةةين القةةةةوات الحكةةةةم، ومةةةةن بينهةةةةا قب

 .2الحكومية ومليشيات الجبهة الوطنية الرواندية

 1993وعلةةةةةةةى الةةةةةةةرغم مةةةةةةةن توقيةةةةةةةع اتفةةةةةةةاق فةةةةةةةي مدينةةةةةةةة )أروشةةةةةةةا( بتنزانيةةةةةةةا فةةةةةةةي أغسةةةةةةةطس عةةةةةةةام 
. إال أن الصةةةةةةراع 3يتضةةةةةةمن وقةةةةةةف العمليةةةةةةات القتاليةةةةةةة وتقاسةةةةةةم السةةةةةةلطة بةةةةةةين الهوتةةةةةةو والتوتسةةةةةةي

سةةةلح قةةةةد اسةةةةتمر، واشةةةةتدت الحةةةةرب اشةةةةتعاال بعةةةةد حةةةادث تحطةةةةم الطةةةةائرة التةةةةي كانةةةةت تقةةةةل كةةةةل الم
، إذ اعتقةةةةةةةد الهوتةةةةةةةو أن التوتسةةةةةةةي 06/04/1994مةةةةةةةن الرئيسةةةةةةةين الروانةةةةةةةدي والبورنةةةةةةةدي بتةةةةةةةاريخ 

وراء حادثةةةةةة إسةةةةةقاط الطةةةةةائرة، وحةةةةةدثت بعةةةةةدها أعمةةةةةال عنةةةةةف شةةةةةديدة شةةةةةملت كةةةةةل أنحةةةةةاء روانةةةةةدا، 
ين والمسةةةةةةةئولين الحكةةةةةةةوميين مةةةةةةةنهم رئةةةةةةةيس الةةةةةةةوزراء وعةةةةةةةدد وراح ضةةةةةةةحيتها اآلالف مةةةةةةةن المةةةةةةةواطن

                                                           
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق،  1

 .153ص
يحيى عبد هللا طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة خالد بن الوليد للطباعة والنشر  2

 .121، ص2010والتوزيع، صنعاء، الطبعة األولى، 
مالية شاستطاعت قبائل التوتسي إنشاء الجبهة الوطنية الرواندية وتمركزت قواتها ومقاتليها في قواعد على الحدود ال 3

، وبعد انتهاء الحرب الباردة وقلة 1990لرواندا، وبدأت عملياتها العسكرية ضد الحكومة الرواندية، خاصة بعد عام 
الدعم الخارجي للحكومة الرواندية، إضافة إلى دعم أوغندا وبعض القوى للجبهة الوطنية لرواندا استطاعت هذه 

وخضعت بعد ذلك الحكومة إلى التوقيع على اتفاق )أروشا( الذي األخيرة توجيه ضربات مؤلمة للحكومة الرواندية 
 يقضي بتقاسم السلطة بينهما.

U.N., The United Nations and the situation in Rwanda, Reference Paper, April 1995, 
P.1. 
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مةةةةن الةةةةوزراء، ولةةةةم يةةةةنج مةةةةن هةةةةذه األحةةةةداث أحةةةةد، حتةةةةى قةةةةوات حفةةةةظ السةةةةالم، وأفةةةةراد بعثةةةةة األمةةةةم 
 .1المتحدة التي كانت تتولى تقديم المساعدة للمدنيين

أدت هةةةةذه الحةةةةرب إلةةةةةى نةةةةزوح أكثةةةةر مةةةةةن مليةةةةوني روانةةةةةدي إلةةةةى الةةةةدول المجةةةةةاورة، فمةةةةنهم مليةةةةةون 
، بحسةةةةةب 1994ف نزحةةةةةوا إلةةةةةى زائيةةةةةر فةةةةةي أقةةةةةل مةةةةةن أسةةةةةبوعين خةةةةةالل شةةةةةهر يوليةةةةةو عةةةةةام ونصةةةةة

 .03/08/19942تقرير األمين العام لألمم المتحدة بتاريخ 

تجةةةةةةاه هةةةةةةذه المجةةةةةةازر البشةةةةةةرية واآلالم اإلنسةةةةةةانية وجهةةةةةةت الحكومةةةةةةة الروانديةةةةةةة فةةةةةةي يوليةةةةةةو عةةةةةةام 
بالتةةةةةةةدخل لوقةةةةةةةف هةةةةةةةذه نةةةةةةةداء عةةةةةةةاجال إلةةةةةةةى األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة تطالةةةةةةةب المجتمةةةةةةةع الةةةةةةةدولي  1994

. والتةةةةي كةةةةان 3المجةةةةازر، ولقةةةةد اسةةةةتجاب مجلةةةةس األمةةةةن لهةةةةذا النةةةةداء بإصةةةةدار عةةةةدد مةةةةن القةةةةرارات
الخةةةةةةةاص بإنشةةةةةةاء لجنةةةةةةةة الخبةةةةةةةراء للتحقيةةةةةةةق فةةةةةةةي االنتهاكةةةةةةةات  4(935مةةةةةةن أهمهةةةةةةةا القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم )

الجسةةةةيمة لقواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني، والتةةةةي ارتكبةةةةت خةةةةالل الحةةةةرب األهليةةةةة فةةةةي روانةةةةدا 
فةةةةةةي ذلةةةةةةك جةةةةةةرائم اإلبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة، وضةةةةةةرورة اإلبةةةةةةالغ عنهةةةةةةا للسةةةةةةكرتارية العامةةةةةةة لألمةةةةةةم  بمةةةةةةا

. وباشةةةةةرت لجنةةةةةة الخبةةةةةراء عملهةةةةةا لمةةةةةدة أربعةةةةةة أشةةةةةهر، والمالحةةةةةظ أن هةةةةةذه المةةةةةدة غيةةةةةر 5المتحةةةةةدة
 كافية لكي تستطيع اللجنة إنجاز المهام المسندة إليها على أكمل وجه.

اللجنةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل تحديةةةةةد مهامهةةةةةا بمسةةةةةائل حةةةةةاول مجلةةةةةس األمةةةةةن جاهةةةةةدا إنجةةةةةاح عمةةةةةل هةةةةةذه 
محةةةةةددة دون التحقيةةةةةق فةةةةةي أي ادعةةةةةاءات أخةةةةةرى عليهةةةةةا االنتهةةةةةاء منهةةةةةا فةةةةةي ثالثةةةةةة أشةةةةةهر، وفةةةةةي 

قةةةةةةةةدمت اللجنةةةةةةةةة تقريرهةةةةةةةةا األول إلةةةةةةةةى السةةةةةةةةكرتير العةةةةةةةةام لألمةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةدة، ثةةةةةةةةم  04/10/1994
 إلةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن، وقةةةةةد اسةةةةةتند مجلةةةةةس األمةةةةةن 09/12/1994قةةةةةدمت تقريرهةةةةةا النهةةةةةائي فةةةةةي 

 .6إلى هذين القرارين في إنشاء المحكمة الخاصة برواندا

                                                           
ألردن، الطبعة عمان، ا علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1

 .55، ص2008األولى، 
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق،  2

 .154ص
سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة  3

 .18-17، ص2004اه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دكتور 
4 U.N. Doc.S/RES/935. (1994). 
 .45عادل عبد هللا المسدي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 5
 .56علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق، ص 6
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الخةةةةةاص بإنشةةةةةاء المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة  19941( لعةةةةةام 955أصةةةةةدر مجلةةةةةس األمةةةةةن القةةةةةرار رقةةةةةم )
الدوليةةةةةةةة لروانةةةةةةةدا، متضةةةةةةةمنا النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي لمحكمةةةةةةةة روانةةةةةةةدا، وجةةةةةةةاء مقتبسةةةةةةةا مةةةةةةةن النظةةةةةةةام 

ات بمةةةةةةةا يتناسةةةةةةةب مةةةةةةةع األساسةةةةةةةي لمحكمةةةةةةةة يوغسةةةةةةةالفيا السةةةةةةةابقة مةةةةةةةع وجةةةةةةةود بعةةةةةةةض االختالفةةةةةةة
 .2ظروف رواندا

طبقةةةةةةةةا لهةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي؛ فالمحكمةةةةةةةةة تخةةةةةةةةتص موضةةةةةةةةوعيا بمحاكمةةةةةةةةة المسةةةةةةةةئولين عةةةةةةةةن 
االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة للقةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي روانةةةةةةةدا المتمثلةةةةةةةة فةةةةةةةي: جةةةةةةةرائم اإلبةةةةةةةادة 

ام ، وانتهاكةةةةةةات المةةةةةةادة الثالثةةةةةةة مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف لعةةةةةة4، الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية3الجماعيةةةةةةة
الخاصةةةةةةةةة بحمايةةةةةةةةة الضةةةةةةةةحايا وقةةةةةةةةت الحةةةةةةةةرب والبروتوكةةةةةةةةول اإلضةةةةةةةةافي الملحةةةةةةةةق بهةةةةةةةةذه  1949

 .08/06/19775( بتاريخ 2االتفاقية رقم )

تجةةةةةةةدر اإلشةةةةةةةارة إلةةةةةةةى أن المحكمةةةةةةةة لةةةةةةةم تخةةةةةةةتص بنظةةةةةةةر انتهاكةةةةةةةات قةةةةةةةوانين الحةةةةةةةرب وأعرافهةةةةةةةا، 
، الخاصةةةةةةةة بالمنازعةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة، علةةةةةةةى خةةةةةةةالف الوضةةةةةةةع فةةةةةةةي 1949واتفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف لعةةةةةةةام 

حكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )ليوغسةةةةةالفيا السةةةةةابقة(؛ نظةةةةةرا لطبيعةةةةةة الصةةةةةراع فةةةةةي روانةةةةةدا، إذ كةةةةةان الم
 .6عبارة عن حرب أهلية وليست دولية

حةةةةةةدد النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة بةةةةةةأن األشةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةةين دون غيةةةةةةرهم مةةةةةةن األشةةةةةةةخاص 
ل االعتباريةةةةةةةةة كالمنظمةةةةةةةةات والهيئةةةةةةةةات هةةةةةةةةم فقةةةةةةةةط المسةةةةةةةةئولين جنائيةةةةةةةةا أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة، ويشةةةةةةةةم

اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص المشةةةةةةتبه فةةةةةةي تةةةةةةورطهم بارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم إبةةةةةةادة وغيرهةةةةةةا مةةةةةةن 
االنتهاكةةةةةات الجسةةةةةيمة للقةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةدولي علةةةةةى إقلةةةةةيم )روانةةةةةةدا( وأقةةةةةاليم الةةةةةدول المجةةةةةةاورة 
لهةةةةةا، ولةةةةةم يقتصةةةةةر اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الشخصةةةةةي علةةةةةى األقةةةةةاليم المةةةةةذكورة؛ بةةةةةل امتةةةةةد ليشةةةةةمل 

ط أو حةةةةةةةرض علةةةةةةةى ارتكةةةةةةةاب أو ارتكةةةةةةةب أو سةةةةةةةاعد أو كةةةةةةةل شةةةةةةةخص أمةةةةةةةر أو ارتكةةةةةةةب أو خطةةةةةةة
شةةةةةةةجع بأيةةةةةةةة طريقةةةةةةةة كانةةةةةةةت، علةةةةةةةى إعةةةةةةةداد أو تنظةةةةةةةيم أو تنفيةةةةةةةذ إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم الداخلةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 .7اختصاص المحكمة، يكون مسئوال بصفته الشخصية عن هذه الجريمة

                                                           
1 U.N. Doc.S/RES/955. (1994). 
-240، ص2007ف بسيوني، القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، محمود شري 2

241. 
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.2المادة ) 3
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.3المادة ) 4
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.4المادة ) 5
 .241محمود شريف بسيوني، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص 6
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.6/ 5المادة ) 7
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جةةةةةاء النظةةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةةة مؤكةةةةةدا بةةةةةةأن الصةةةةةةفة الرسةةةةةمية للمةةةةةةتهم سةةةةةواء بوصةةةةةةفه رئةةةةةةيس 
ومةةةةةةة أو مةةةةةةن كبةةةةةةار المسةةةةةةئولين ال تعفيةةةةةةه مةةةةةةن المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة، وال يعتةةةةةةد بهةةةةةةا دولةةةةةةة أو حك

 .1كسبب لتخفيف العقوبة

كمةةةةا نةةةةص نظةةةةام روانةةةةدا علةةةةى مسةةةةئولية الةةةةرئيس األعلةةةةى عةةةةن أعمةةةةال مرؤوسةةةةيه، إذا كةةةةان األول 
يعلةةةةم أو كةةةةان بإمكانةةةةه أن يعلةةةةم أن المةةةةرؤوس كةةةةان يتأهةةةةب الرتكةةةةاب الجريمةةةةة، أو ارتكبهةةةةا ولةةةةم 

رئيس باتخةةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةةراءات الضةةةةةةةةرورية والمناسةةةةةةةةبة لمنةةةةةةةةع ارتكةةةةةةةةاب الجريمةةةةةةةةة أو عقةةةةةةةةاب يقةةةةةةةةم الةةةةةةةة
 .2مرتكبها

قةةةةةةةرر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة بةةةةةةةأن المةةةةةةةتهم بارتكةةةةةةةاب جريمةةةةةةةة نفةةةةةةةذها بموجةةةةةةةب أمةةةةةةةر مةةةةةةةن 
حكومتةةةةةةةه أو رئيسةةةةةةةه األعلةةةةةةةى ال يعةةةةةةةد سةةةةةةةببا إلعفائةةةةةةةه مةةةةةةةن المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة، ولكةةةةةةةن يمكةةةةةةةن 

 .3ذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلكاألخذ به كسبب لتخفيف العقوبة إ

وبةةةةةةذلك يكةةةةةةون النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة )لروانةةةةةةدا( قةةةةةةد جةةةةةةاء متطابقةةةةةةا مةةةةةةع 
النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة )ليوغسةةةةةةالفيا السةةةةةةابقة( فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالمسةةةةةةئولية 

 الجنائية لألفراد.

االختصةةةةاص للمحكمةةةةة، حتةةةةى ولةةةةو كةةةةان القضةةةةاء لقةةةةد جعةةةةل النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة أولويةةةةة 
المحلةةةةي قةةةةد سةةةةبق وأن حةةةةاكم الشةةةةخص نفسةةةةه عةةةةن ذات الجريمةةةةة، متةةةةى كةةةةان هنالةةةةك تةةةةراخ فةةةةي 
مباشةةةةرة إجةةةةراءات التقاضةةةةي بمةةةةا ال يتسةةةةق مةةةةع النيةةةةة فةةةةي تقةةةةديم المةةةةتهم للعدالةةةةة، وقةةةةد عبةةةةر عةةةةن 

لمسةةةةةةةاعد هةةةةةةةذا المعنةةةةةةةى النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة بقولةةةةةةةه: "إنةةةةةةةه سةةةةةةةيكون بمثابةةةةةةةة القضةةةةةةةاء ا
–للسةةةةةةةلطات القضةةةةةةةائية المحليةةةةةةةة"؛ بةةةةةةةل إنةةةةةةةه جعةةةةةةةل لالختصةةةةةةةاص القضةةةةةةةائي الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي 

 .4سلطة تعلو سلطة القضاء المحلي -ممثال في المحكمة

 خامسا: تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة المجرمين اإلسرائيليين

فةةةةةةي جلسةةةةةةته المعقةةةةةةودة فةةةةةةي الخةةةةةةامس  1993/ 808لقةةةةةةد أصةةةةةةدر مجلةةةةةةس األمةةةةةةن القةةةةةةرار رقةةةةةةم 
أنشةةةةةأ بموجبةةةةةه محكمةةةةةة خاصةةةةةة لمحاكمةةةةةة المسةةةةةئولين  1993والعشةةةةةرين مةةةةةن شةةةةةهر أيةةةةةار لعةةةةةام 

عةةةةةةةن االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة للقةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي التةةةةةةةي ارتكبةةةةةةةت فةةةةةةةي إقلةةةةةةةيم )يوغسةةةةةةةالفيا 
                                                           

 ة )لرواندا(.( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولي2/ 6المادة ) 1
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.3/ 6المادة ) 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(.4/ 6المادة ) 3
 ي( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لرواندا(. عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائ8المادة ) 4

 .214-213الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص
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ن انتهاكةةةةةةةةات فةةةةةةةةي جمهوريةةةةةةةةة البوسةةةةةةةةنة وخاصةةةةةةةةة مةةةةةةةةا ارتكةةةةةةةةب مةةةةةةةة 1991السةةةةةةةةابقة( منةةةةةةةةذ عةةةةةةةةام 
القاضةةةةةي بتشةةةةةكيل محكمةةةةةة جنائيةةةةةة دوليةةةةةة  1994/ 955والهرسةةةةةك، كةةةةةذلك أصةةةةةدر القةةةةةرار رقةةةةةم 

، وفةةةةةي 1994)لروانةةةةةدا( لمحاكمةةةةةة المسةةةةةئولين عةةةةةن ارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة فةةةةةي )روانةةةةةدا( عةةةةةام 
م كلةةةةةف مجلةةةةةس األمةةةةةن الةةةةةدولي األمةةةةةين العةةةةةام لألمةةةةةم المتحةةةةةدة بموجةةةةةب القةةةةةرار رقةةةةة 2000عةةةةةام 

وبالتعةةةةةةاون مةةةةةةع حكومةةةةةةة سةةةةةةيراليون بإنشةةةةةةاء محكمةةةةةةة خاصةةةةةةة مختلطةةةةةةة تجمةةةةةةع  2000/ 1315
اآلليةةةةةةات الوطنيةةةةةةة والدوليةةةةةةة مةةةةةةن قضةةةةةةاة وقةةةةةةوانين لمحاكمةةةةةةة المتهمةةةةةةين بارتكةةةةةةاب الجةةةةةةرائم التةةةةةةي 
تضةةةةةةمنها النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة، وترجمةةةةةةة لةةةةةةذلك فقةةةةةةد تةةةةةةم االتفةةةةةةاق بةةةةةةين األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة 

، وقةةةةةةد حةةةةةةدد االتفةةةةةةاق الموقةةةةةةع 2002ن الثةةةةةةاني مةةةةةةن عةةةةةةام كةةةةةةانو  16وحكومةةةةةةة سةةةةةةيراليون بتةةةةةةاريخ 
األسةةةةةس التةةةةةي يتوجةةةةةب العمةةةةةل بهةةةةةا فةةةةةي المحكمةةةةةة، حيةةةةةث تةةةةةم اعتبارهةةةةةا محكمةةةةةة مختلطةةةةةة دوليةةةةةة 
ووطنيةةةةةةة، وأشةةةةةةارت االتفاقيةةةةةةة إلةةةةةةى االختصةةةةةةاص الزمةةةةةةةاني الةةةةةةذي يقيةةةةةةد المحكمةةةةةةة بةةةةةةالنظر فةةةةةةةي 

حكمةةةةةةةة ومكةةةةةةةان الجةةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةةة مةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ معةةةةةةةين، كةةةةةةةذلك وضةةةةةةةحت االتفاقيةةةةةةةة تركيبيةةةةةةةة الم
 .1انعقادها واللغة التي ستعمل بها وتم العمل على إنشاء النظام األساسي للمحكمة

والقةةةةةرارات السةةةةةابقة التةةةةةي أصةةةةةدرها مجلةةةةةس األمةةةةةن هةةةةةي ترجمةةةةةة لصةةةةةالحياته المنصةةةةةوص عليهةةةةةا 
فةةةي ميثةةةاق األمةةةم المتحةةةدة وتحديةةةةدا مةةةا جةةةاء فةةةي الفصةةةل السةةةةابع المتعلةةةق باألعمةةةال التةةةي تتخةةةةذ 

( مةةةةةن الميثةةةةةاق علةةةةةى أنةةةةةه: 39السةةةةةلم واإلخةةةةةالل بةةةةةه، حيةةةةةث نصةةةةةت المةةةةةادة ) فةةةةةي حةةةةةاالت تهديةةةةةد
"يقةةةةرر مجلةةةةس األمةةةةن مةةةةا إذا كةةةةان قةةةةد وقةةةةع تهديةةةةد للسةةةةلم أو إخةةةةالل بةةةةه أو كةةةةان مةةةةا وقةةةةع عمةةةةال 
مةةةةن أعمةةةةال العةةةةدوان، ويقةةةةدم فةةةةي ذلةةةةك توصةةةةياته أو يقةةةةرر مةةةةا يجةةةةب اتخةةةةاذه مةةةةن التةةةةدابير طبقةةةةا 

مةةةةةن الةةةةةدولي أو إعادتةةةةةه إلةةةةةى نصةةةةةابه"، وتعتبةةةةةر ( لحفةةةةةظ السةةةةةلم واأل42، 41ألحكةةةةةام المةةةةةادتين )
هةةةةةذه الصةةةةةالحية أيضةةةةةا سةةةةةبيال لتحقيةةةةةق مبةةةةةادئ األمةةةةةم المتحةةةةةدة ومقاصةةةةةدها الةةةةةواردة فةةةةةي ميثةةةةةاق 

 .2األمم المتحدة

بنةةةةةاء علةةةةةى مةةةةةا تقةةةةةدم؛ فةةةةةإن مجلةةةةةس األمةةةةةن مطالةةةةةب بالقيةةةةةام بواجباتةةةةةه تجةةةةةاه مةةةةةا حةةةةةدث ومةةةةةا زال 
ائيلي بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني، يرتكةةةةةب مةةةةةن جةةةةةرائم دوليةةةةةة منظمةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل االحةةةةةتالل اإلسةةةةةر 

ومةةةةةةةا قامةةةةةةةت بةةةةةةةه قةةةةةةةوات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي منةةةةةةةذ قيامهةةةةةةةا بةةةةةةةاحتالل األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية 

                                                           
داود درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  1

 .41ص
. حفظ السلم واألمن 1( من الميثاق على أن: "مقاصد األمم المتحدة هي: 1حيث نصت الفقرة األولى من المادة ) 2
دولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع ال

أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 
 خالل بالسلم أو لتسويتها".المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإل
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بارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم الدوليةةةةةةة الواحةةةةةدة تلةةةةةةو األخةةةةةرى مةةةةةةن مةةةةةذابح ديةةةةةةر ياسةةةةةين وكفةةةةةةر قاسةةةةةم وقبيةةةةةةة 
ومجةةةةةةةازر صةةةةةةةبرا وشةةةةةةةاتيال وغيرهةةةةةةةا الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةن المةةةةةةةذابح والمجةةةةةةةازر، وصةةةةةةةوال إلةةةةةةةى الحةةةةةةةروب 

(، ومةةةةةةةةةةةا زالةةةةةةةةةةةت الجةةةةةةةةةةةرائم 2014، و2012، 2009 -2008تاليةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى غةةةةةةةةةةةزة عةةةةةةةةةةةام )المت
مسةةةةةةتمرة، كةةةةةةل ذلةةةةةةك يسةةةةةةتحق تحركةةةةةةا جةةةةةةادا مةةةةةةن مجلةةةةةةس األمةةةةةةن الةةةةةةدولي باتخةةةةةةاذ قةةةةةةرار بإنشةةةةةةاء 
محكمةةةةةةةة دوليةةةةةةةة خاصةةةةةةةة تضةةةةةةةمن محاكمةةةةةةةة مجرمةةةةةةةي االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيليين لتحقيةةةةةةةق العدالةةةةةةةة 

 صد األمم المتحدة.الدولية وحفظ السلم واألمن الدولي الذي يعتبر من مقا

وبمةةةةةةا أن الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة عمومةةةةةةا ال تسةةةةةةقط بالتقةةةةةةادم، خاصةةةةةةة بعةةةةةةد تبنةةةةةةي اتفاقيةةةةةةة عةةةةةةدم تقةةةةةةادم 
؛ فإنةةةةةه يتوجةةةةةب علةةةةةى 1968جةةةةةرائم اإلبةةةةةادة وجةةةةةرائم الحةةةةةرب والجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية فةةةةةي عةةةةةام 

مجلةةةةةةس األمةةةةةةن الةةةةةةدولي أو الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة أن تسةةةةةةعى إلةةةةةةى تشةةةةةةكيل محكمةةةةةةة 
 ظر في هذه الجرائم واالنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.خاصة تن

ومةةةةةع إدراكنةةةةةا أن هةةةةةذه اآلليةةةةةة قةةةةةد يصةةةةةعب تحقيقهةةةةةا فةةةةةي وقتنةةةةةا الحاضةةةةةر نظةةةةةرا لتركيبةةةةةة مجلةةةةةس 
األمةةةةةن الةةةةةدولي واالسةةةةةتخدام المتكةةةةةرر لحةةةةةق الةةةةةنقض مةةةةةن قبةةةةةل الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة؛ إال 

ي المسةةةةةةةةتقبل عنةةةةةةةةدما تسةةةةةةةةمح أن ذلةةةةةةةةك ال يمنةةةةةةةةع مةةةةةةةةن تكةةةةةةةةرار المحاولةةةةةةةةة وإمكانيةةةةةةةةة تحقيقهةةةةةةةةا فةةةةةةةة
 المعادلة السياسية الدولية بذلك.

 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالمحاكمة

لقةةةةةد أثبتةةةةةت المحةةةةةاوالت الدوليةةةةةة السةةةةةابقة إلنشةةةةةاء محةةةةةاكم دوليةةةةةة مةةةةةدى الحاجةةةةةة إلةةةةةى نظةةةةةام دائةةةةةم 
بات وعراقيةةةةةل للعدالةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة؛ نظةةةةةرا لمةةةةةا تعرضةةةةةت لةةةةةه المحةةةةةاكم السةةةةةابقة مةةةةةن صةةةةةعو 

وتعقيةةةةدات وانتقةةةةادات، وهةةةةو مةةةةا حةةةةدا بةةةةالمجتمع الةةةةدولي إلةةةةى تكثيةةةةف الجهةةةةود مةةةةن أجةةةةل التوصةةةةل 
إلةةةةةى إقةةةةةرار النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، السةةةةةيما الةةةةةدور الةةةةةذي اضةةةةةطلعت بةةةةةه 
األمةةةةم المتحةةةةدة بهةةةةذا الشةةةةأن مةةةةن خةةةةالل لجنةةةةة القةةةةانون الةةةةدولي واللجنةةةةة التحضةةةةيرية التةةةةي أنشةةةةأت 

الغةةةةرض، وقةةةةد تكللةةةةت جهةةةةود األمةةةةم المتحةةةةدة بالنجةةةةاح، إذ تمخضةةةةت عةةةةن قيةةةةام نظةةةةام رومةةةةا لهةةةةذا 
األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، والةةةةذي اعتمةةةةةد فةةةةي المةةةةؤتمر الدبلوماسةةةةي الةةةةذي عقةةةةد فةةةةةي 

 .1998يوليو  17روما بتاريخ 

 ، وبةةةةةذلك2002يوليةةةةةو  1دخةةةةةل النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة حيةةةةةز النفةةةةةاذ فةةةةةي 
وجةةةةةدت الهيئةةةةةة القضةةةةةائية الدائمةةةةةة التةةةةةي لهةةةةةا السةةةةةلطة لممارسةةةةةة اختصاصةةةةةها علةةةةةى األشةةةةةخاص 

 .1إزاء أشد الجرائم خطورة وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1المادة ) 1
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جةةةةةاء النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بالعديةةةةةد مةةةةةن األحكةةةةةام والضةةةةةوابط التةةةةةي مةةةةةن 
ئم دوليةةةةةةة، ومةةةةةةن بينهةةةةةةا مةةةةةةا يةةةةةةدور حةةةةةةول شةةةةةةأنها الحيلولةةةةةةة دون إفةةةةةةالت المتهمةةةةةةين بارتكةةةةةةاب جةةةةةةرا

أفكةةةةار التكامةةةةل والجديةةةةة والقةةةةدرة، فةةةةذهب هةةةةذا النظةةةةام إلةةةةى أهميةةةةة التكامةةةةل بةةةةين القضةةةةاء الةةةةوطني 
والقضةةةةةاء الةةةةةدولي، إذ بهةةةةةذا التعامةةةةةل وحةةةةةده يتحقةةةةةق إحكةةةةةام حلقةةةةةة العقةةةةةاب وعةةةةةدم اإلفةةةةةالت مةةةةةن 

 .1العدالة

د علةةةةةةةةى أن دور هةةةةةةةةةذه حةةةةةةةةرص النظةةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة علةةةةةةةةى التأكيةةةةةةةةة
المحكمةةةةةةة مكمةةةةةةل الختصةةةةةةاص المحةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةة الوطنيةةةةةةة؛ فالعالقةةةةةةة بةةةةةةين المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 
الدوليةةةةةةةة والمحةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة هةةةةةةةي عالقةةةةةةةة تقةةةةةةةوم علةةةةةةةى مبةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةل، ولكةةةةةةةن تبقةةةةةةةى 

 .2األولوية في االختصاص دائما للمحاكم الوطنية

الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فقةةةةةةط لتجنةةةةةةب إفةةةةةةالت  ينعقةةةةةةد االختصةةةةةةاص وفةةةةةةق النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة
مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة مةةةةةن العقةةةةةاب، كمةةةةةا فةةةةةي حالةةةةةة 
عةةةةةةةةةدم قةةةةةةةةةدرة المحةةةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةة بدولةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى القيةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةإجراءات التحقيةةةةةةةةةق أو 
المحاكمةةةةةةةةة، أو فةةةةةةةةي حالةةةةةةةةة قيةةةةةةةةام النظةةةةةةةةام القضةةةةةةةةائي الةةةةةةةةوطني بممارسةةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةةه بطريقةةةةةةةةة 

ية بغةةةةةةةرض التسةةةةةةةتر علةةةةةةةى الجنةةةةةةةاة مرتكبةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم ومسةةةةةةةاعدتهم علةةةةةةةى اإلفةةةةةةةالت مةةةةةةةن صةةةةةةةور 
 .3المسئولية الجنائية عنها

مةةةةةن هنةةةةةا يفهةةةةةم أن مبةةةةةدأ التكامةةةةةل هةةةةةو تلةةةةةك الصةةةةةياغة التوافقيةةةةةة التةةةةةي تبنتهةةةةةا الجماعةةةةةة الدوليةةةةةة 
لتكةةةةةون بمثابةةةةةة نقطةةةةةة االرتكةةةةةاز لحةةةةةث الةةةةةدول علةةةةةى محاكمةةةةةة المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب أشةةةةةد الجةةةةةرائم 

، علةةةةةةى أن تكمةةةةةةل المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ذلةةةةةةك النطةةةةةةاق مةةةةةةن االختصةةةةةةاص فةةةةةةي 4جسةةةةةةامة
                                                           

عبد العظيم موسى وزير، كلمة في مؤتمر العدالة ما بعد النزاعات المسلحة والمحكمة الجنائية الدولية، الحد من  1
لدول العربية، القاهرة، جمهورية مصر ، جامعة ا2009يناير  17 -15اإلفالت من العقاب ودعم العدالة الجنائية، 

العربية، مشار إليها في مؤلف األستاذ الدكتور/ محمود شريف بسيوني، النزاعات الدولية والحاجة إلى عدالة ما 
 .400، ص2010بعد النزاعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

النظام األساسي للمحكمة على أن المحكمة  وعلى هذا فقد أكدت الفقرة العاشرة من الديباجة والمادة األولى من 2
 الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية.

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.17المادة ) 3
فة خاصة ير في المالحقة والمحاكمة، وبصرأى بعض الفقه أن االختصاص التكاملي تعترضه عقبات كثيرة، وتأخ 4

م على أدلة الجريمة، ويقي -في الغالب–حالة عدم تعاون الدولة التي وضعت يدها على الدعوى، والتي يوجد لديها 
أرضها المتهم، ويعتقد صاحبه أنه يمكن تجاوز هذا العيب الهام بالنص على اعتبار سمو المحكمة الجنائية الدولية 

لوطنية كما هو منصوص عليه في نظام محكمتي )يوغسالفيا السابقة ورواندا(، وذلك الرأي يجانبه على المحاكم ا
الصواب؛ إذ إن اقتراحه سيجعل المحكمة الجنائية الدولية سلطة عليا فوق السلطات القضائية الوطنية، األمر الذي 
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حالةةةةةة عةةةةةدم قةةةةةدرة القضةةةةةاء المحلةةةةةي علةةةةةى إجةةةةةراء تلةةةةةك المحاكمةةةةةة؛ بسةةةةةبب عةةةةةدم اختصاصةةةةةه أو 
. 1فشةةةةةله فةةةةةي ذلةةةةةك النهيةةةةةار بنيانةةةةةه اإلداري أو عةةةةةدم إظهةةةةةار الجديةةةةةة لتقةةةةةديم المتهمةةةةةين للمحاكمةةةةةة

األول للتعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةع الجةةةةةةةةرائم الداخلةةةةةةةةة فةةةةةةةةي باعتبةةةةةةةةار أن ذلةةةةةةةةك الموقةةةةةةةةف يشةةةةةةةةكل خةةةةةةةةط الةةةةةةةةدفاع 
 .2اختصاص المحكمة

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، تعةةةةةدادا للجةةةةةرائم التةةةةةي 5تضةةةةةمنت المةةةةةادة )
تةةةةةةدخل ضةةةةةةمن اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، حيةةةةةةث يقتصةةةةةةر اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة 

ولي بأسةةةةره، وهةةةةذه الجةةةةرائم علةةةةى النظةةةةر فةةةةي أشةةةةد الجةةةةرائم خطةةةةورة وموضةةةةع اهتمةةةةام المجتمةةةةع الةةةةد
كمةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةددتها المةةةةةةةةةادة المةةةةةةةةةذكورة تنحصةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي جريمةةةةةةةةةة اإلبةةةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةةةة، الجةةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةةد 

 اإلنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.

بةةةةةةةالرجوع إلةةةةةةةى النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة وموقفةةةةةةةه مةةةةةةةن جةةةةةةةرائم االحةةةةةةةتالل 
لةةةةةةك الجةةةةةةرائم التةةةةةةي يرتكبهةةةةةةا االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني، نجةةةةةةد أن جميةةةةةع ت

( مةةةةن 5اإلسةةةةرائيلي ضةةةةد أبنةةةةاء الشةةةةعب الفلسةةةةطيني جميعهةةةةا قةةةةد تةةةةم الةةةةنص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة )
النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، والمةةةةةواد التةةةةةي تضةةةةةمنت صةةةةةورا لهةةةةةا كمةةةةةا ذكرنةةةةةا 

 سابقا.

ا وواجبةةةةةا باتخةةةةةاذ جميةةةةةع إذا كةةةةةان القةةةةةانون اإلنسةةةةةاني يفةةةةةرض علةةةةةى االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي التزامةةةةة
اإلجةةةةةراءات والتةةةةةدابير الالزمةةةةةة لضةةةةةمان قمةةةةةع ومعاقبةةةةةة مرتكةةةةةب تلةةةةةك الجةةةةةرائم وفقةةةةةا لةةةةةنص المةةةةةادة 

( مةةةةةن اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة الملزمةةةةةة لالحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي باعتبارهةةةةةا طرفةةةةةا فةةةةةي هةةةةةذه 146)
حةةةةةةةتالل االتفاقيةةةةةةةة، وباعتبةةةةةةةار سةةةةةةةلطة احةةةةةةةتالل بالنسةةةةةةةبة لألقةةةةةةةاليم الفلسةةةةةةةطينية الواقعةةةةةةةة تحةةةةةةةت اال

وحتةةةةةةةى اليةةةةةةةوم، إال أن االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي لةةةةةةةم يقةةةةةةةم بالوفةةةةةةةاء  1967اإلسةةةةةةةرائيلي منةةةةةةةذ عةةةةةةةام 
بالتزاماتةةةةةةه الةةةةةةذي يحةةةةةةتم عليةةةةةةه محاكمةةةةةةة المجةةةةةةرمين اإلسةةةةةةرائيليين، وفةةةةةةي الحةةةةةةاالت النةةةةةةادرة التةةةةةةي 
جةةةةةةةرت فيهةةةةةةةا محاكمةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين اإلسةةةةةةةرائيليين يجةةةةةةةب أن تةةةةةةةتم فةةةةةةةي غيةةةةةةةر محةةةةةةةاكم االحةةةةةةةتالل 

                                                           

اء ول. عبد القادر صابر جرادة، القضيمثل افتئاتا على القضاء الوطني، ويشكل مساسا خطيرا بمبدأ سيادة الد
 .234الجنائي الدولي، المجلد األول، مرجع سابق، ص

عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  1
 .6، ص2001

M. Arsanjani, The Rome Statute Of The International Criminal Court, Op. Cit., P.24. 
صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، ضمن مؤلف جماعي بعنوان )المحكمة الجنائية الدولية:  2

 .136، ص2003المواءمات الدستورية والتشريعية(، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
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ائم الدوليةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةذه إنمةةةةةةةةةا تصةةةةةةةةةدر عةةةةةةةةةن السياسةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة لالحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي؛ ألن الجةةةةةةةةةر 
 .1اإلسرائيلي

لقةةةةةةةد رفةةةةةةةةض االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةةي البدايةةةةةةةةة التوقيةةةةةةةةع علةةةةةةةى النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وخاصةةةةةةة أن النظةةةةةةام أدرج جريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان مةةةةةةن ضةةةةةةمن جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب، 

جريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان وجميةةةةةةةع جرائمةةةةةةه التةةةةةةةي وهةةةةةةذا مةةةةةةا يقلةةةةةةةق االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي، حيةةةةةةةث إن 
تشةةةةةةةكل جةةةةةةةرائم دوليةةةةةةةة مةةةةةةةا زالةةةةةةةت مسةةةةةةةتمرة فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية، وقةةةةةةةد حةةةةةةةاول االحةةةةةةةتالل 
اإلسةةةةةرائيلي وبةةةةةةدعم ومسةةةةةاندة مةةةةةةن الواليةةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةةة للحيلولةةةةةة دون إدراجهةةةةةةا ولكنهةةةةةةا 

يةةةةةر المتةةةةةاح فيةةةةةه فشةةةةةلت فةةةةةي النهايةةةةةة، ووقةةةةةع االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي علةةةةةى النظةةةةةام فةةةةةي اليةةةةةوم األخ
، وأرفقةةةةةةت مةةةةةةع التوقيةةةةةةع إعالنةةةةةةا يتضةةةةةةمن رفةةةةةةض 2000ديسةةةةةةمبر  31للةةةةةةدول بةةةةةةالتوقيع بتةةةةةةاريخ 

تفسةةةةةير نصةةةةةوص النظةةةةةام تفسةةةةةيرا سياسةةةةةيا ضةةةةةد االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ومواطنيةةةةةه، ويكشةةةةةف هةةةةةذا 
اإلعةةةةالن عةةةةن نيةةةةة االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي المسةةةةتقبلية بعةةةةدم االلتةةةةزام بالنظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة 

لدوليةةةةةة، خاصةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل عةةةةةدم التصةةةةةديق علةةةةةى النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة لغايةةةةةة الجنائيةةةةةة ا
اآلن، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى مةةةةةةةا تؤكةةةةةةةده ممارسةةةةةةةات االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي ومةةةةةةةا يصةةةةةةةدر عنةةةةةةةه مةةةةةةةن 
إعالنةةةةةات أنةةةةةه لةةةةةن يوافةةةةةق علةةةةةى مثةةةةةول جنةةةةةوده وضةةةةةباطه وقادتةةةةةه ورؤسةةةةةائه المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب 

 جرائم دولية أمام القضاء الجنائي الدولي.

ن الوقةةةةةةت الحةةةةةةالي يشةةةةةةهد تطةةةةةةورا وتغيةةةةةةرا جةةةةةةذريا فةةةةةةي الواقةةةةةةع الةةةةةةدولي، إذ إن أداة القضةةةةةةاء غيةةةةةةر أ
الجنةةةةائي الةةةةدولي قةةةةد ظهةةةةرت إلةةةةى الوجةةةةود بعةةةةد قيةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ودخةةةةول نظامهةةةةا 
األساسةةةةةي حيةةةةةز التنفيةةةةةذ، وينتظةةةةةر مةةةةةن هةةةةةذه المحكمةةةةةة تحقيةةةةةق طموحةةةةةات وآمةةةةةال الشةةةةةعوب فةةةةةي 

نفسةةةةه فةةةةي ارتكةةةةاب أي مةةةةن الجةةةةرائم الدوليةةةةة الداخلةةةةة فةةةةي الوقةةةةوف فةةةةي وجةةةةه كةةةةل مةةةةن تسةةةةول لةةةةه 
 .2اختصاصها وضمان مالحقته وعدم إفالته من الجزاء الجنائي

لقةةةةةةةةد آن لنةةةةةةةةا اآلن الحةةةةةةةةديث عةةةةةةةةن محاكمةةةةةةةةة مجرمةةةةةةةةي االحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة 
 2015أبريةةةةةةل  1الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، خاصةةةةةةة بعةةةةةةدما أصةةةةةةبحت دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين رسةةةةةةميا بتةةةةةةاريخ 

المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وهةةةةةو مةةةةةا يعتبةةةةةر خطةةةةةوة جديةةةةةدة فةةةةةي حملةةةةةة دبلوماسةةةةةية عضةةةةةوا فةةةةةي 
                                                           

ي الحرب، بحث في المؤلف )القانون الدولي صالح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية بمالحقة مجرم 1
اإلنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(، من إصدارات اللجنة الدولية للصليب األحمر، دار المستقبل 

 .477، ص2003العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 
وزيع، ة، دار الثقافة للنشر والتعمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولي 2

. عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي 406، ص2009عمان، األردن، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، 
 .817الدولي، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص
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وقضةةةةةائية تتةةةةةيح لدولةةةةةة فلسةةةةةطين مالحقةةةةةة مجرمةةةةةي االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي بتهمةةةةةة ارتكةةةةةاب جةةةةةرائم 
 دولية بحق الشعب الفلسطيني.

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الحةةةةةةق فةةةةةةي رفةةةةةةع 1/ 13أعطةةةةةةت المةةةةةةادة )
مةةةةام المحكمةةةةة للةةةةدول األطةةةةراف فيهةةةةا، حيةةةةث نصةةةةت علةةةةى أنةةةةه: "للمحكمةةةةة أن تمةةةةارس الةةةةدعوى أ

( وفقةةةةةةا ألحكةةةةةةام هةةةةةةذا النظةةةةةةام 5اختصاصةةةةةةها فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجريمةةةةةةة مشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة )
األساسةةةةةي فةةةةةي األحةةةةةةوال التاليةةةةةة: أ. إذا أحالةةةةةةت دولةةةةةة طةةةةةرف إلةةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةةام وفقةةةةةا للمةةةةةةادة 

 ر من هذه الجرائم قد ارتكبت".( حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكث14)

أجةةةةةةاز النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة للةةةةةةدول األطةةةةةةراف إحالةةةةةةة حالةةةةةةة مةةةةةةا إلةةةةةةى 
( التةةةةةةةي تحةةةةةةدد ممارسةةةةةةة االختصةةةةةةاص بموجةةةةةةب اإلحالةةةةةةةة 14المحكمةةةةةةة بموجةةةةةةب نةةةةةةص المةةةةةةادة )

 من قبل الدول األطراف، بالوسائل التالية:

العةةةةةةام أيةةةةةةة حالةةةةةةة يبةةةةةةدو فيهةةةةةةا أن جريمةةةةةةة أو . يجةةةةةةوز لدولةةةةةةة طةةةةةةرف أن تحيةةةةةةل إلةةةةةةى المةةةةةةدعي 1"
أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم الداخلةةةةةة فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت، وأن تطلةةةةةب إلةةةةةى المةةةةةدعي 
العةةةةام التحقيةةةةق فةةةةي الحالةةةةة بغةةةةرض البةةةةت فيمةةةةا إذا كةةةةان يتعةةةةين توجيةةةةه االتهةةةةام لشةةةةخص معةةةةين 

 أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

الصةةةةةةةلة وتكةةةةةةون مشةةةةةةةفوعة بمةةةةةةا هةةةةةةةو فيمةةةةةةةا . تحةةةةةةدد الحالةةةةةةةة قةةةةةةدر المسةةةةةةةتطاع، الظةةةةةةروف ذات 2
 متناول الدولة المحيلة مستندات مؤيدة".

لكةةةةةل دولةةةةةة طةةةةةرف الحةةةةةق فةةةةةي تحريةةةةةك الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة متةةةةةى تعلقةةةةةت 
بةةةةةالجرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، بالطلةةةةةب مةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام إجةةةةةراء التحقيةةةةةق 

م بارتكةةةةةةةاب إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تةةةةةةةدخل فةةةةةةةي الةةةةةةةالزم فةةةةةةةي البةةةةةةةت فةةةةةةةي إمكانيةةةةةةةة توجيةةةةةةةه االتهةةةةةةةا
اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة لشةةةةةةةخص أو أكثةةةةةةةر، بتحديةةةةةةةد الظةةةةةةةروف ذات الصةةةةةةةلة بموضةةةةةةةوع االتهةةةةةةةام 

 مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة.

وفةةةةةةةي هةةةةةةةذا السةةةةةةةياق تسةةةةةةةتطيع دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين مالحقةةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةة الجنةةةةةةةود والقةةةةةةةادة المسةةةةةةةئولين 
لفلسةةةةةطيني منةةةةةذ اليةةةةةوم األول الحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيليين عةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي يتعةةةةةرض لهةةةةةا الشةةةةةعب ا

، ولكةةةةةن ينبغةةةةةي علةةةةةى دولةةةةةة فلسةةةةةطين دراسةةةةةة المسةةةةةألة بصةةةةةورة كاملةةةةةة شةةةةةاملة لجميةةةةةع 1فلسةةةةةطين
 جوانب الموضوع والسير وفقا لمصلحة شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.

                                                           
و خاصة، أ سواء عن طريق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أو عن طريق إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة 1

 عن طريق االختصاص العالمي الدولي.
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 الخاتمة

لقةةةةةةةد تعةةةةةةةرض الباحةةةةةةةث فةةةةةةةي هةةةةةةةذا البحةةةةةةةث لموضةةةةةةةوع هةةةةةةةام ودقيةةةةةةةق والةةةةةةةذي هةةةةةةةدف إلةةةةةةةى دراسةةةةةةةة 
لجنائيةةةةةة لمرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم اإلسةةةةةرائيلية فةةةةةي غةةةةةزة وآليةةةةةات محةةةةةاكمتهم، وعلةةةةةى ضةةةةةوء المسةةةةةئولية ا

 ذلك خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات:

 أوال: نتائج البحث

اكتمةةةةال النظةةةةام القةةةةانوني الجنةةةةائي الةةةةدولي بكافةةةةة عناصةةةةره مةةةةن حيةةةةث ترتيةةةةب المسةةةةئولية  .1
وإن خضةةةةةةع األمةةةةةةر إلةةةةةةى حسةةةةةةابات وتوقيةةةةةةع الجةةةةةةزاءات الجنائيةةةةةةة علةةةةةةى مقترفةةةةةةي الجةةةةةةرائم 

سياسةةةةةية فالمشةةةةةكلة ليسةةةةةت فةةةةةي عةةةةةدم وجةةةةةود الةةةةةنص القةةةةةانوني بةةةةةل فةةةةةي النظةةةةةام الةةةةةدولي 
 ذاته.

 ال يسقط حق الدولة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية. .2

مةةةةةن الثابةةةةةت أن المنصةةةةةب القيةةةةةادي أو الرئاسةةةةةي الةةةةةذي يشةةةةةغله أحةةةةةد المتهمةةةةةين بارتكةةةةةاب  .3
ون حةةةةائال دون مسةةةةئولية هةةةةذا الشةةةةخص عمةةةةا ارتكبةةةةه مةةةةن جةةةةرائم دوليةةةةة ال يمكةةةةن أن يكةةةة

 جرائم تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية.

ال يمكةةةةةةن التةةةةةةذرع أو التمسةةةةةةك بالحصةةةةةةانة التةةةةةةي يتمتةةةةةةع بهةةةةةةا الشةةةةةةخص المةةةةةةتهم بارتكةةةةةةاب  .4
جةةةةةرائم دوليةةةةةة، أو التةةةةةذرع بصةةةةةفته الرسةةةةةمية، حيةةةةةث إن مثةةةةةل هةةةةةذه الةةةةةذرائع ال يمكةةةةةن أن 

 فا للعقوبة حال ارتكاب مثل هذه الجرائم.تشكل دفاعا أو ظرفا مخف

تنطبةةةةةق المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الفرديةةةةةة علةةةةةى عسةةةةةكر الجةةةةةيش واألشةةةةةخاص الةةةةةذين  .5
يباشةةةرون وظيفةةةة عامةةةة مدنيةةةة، كمةةةا أنهةةةا قةةةد تقةةةع مةةةن موظةةةف عةةةام فةةةي الدولةةةة أو مةةةن 

 مواطنين ال يتمتعون بهذه الصفة.

ومةةةةا األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي يعةةةةد طرفةةةةا موقعةةةةا علةةةةى نظةةةةام ر  .6
؛ إال أنةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةم يقةةةةةةةةةةم 31/12/2000الدوليةةةةةةةةةةة، حيةةةةةةةةةةث قامةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةالتوقيع عليةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةي 

بالتصةةةةديق عليةةةةه لغايةةةةة اآلن، وتؤكةةةةد ممارسةةةةته ومةةةةا يصةةةةدر عنةةةةه مةةةةن إعالنةةةةات أنةةةةه لةةةةن 
يوافةةةةق علةةةةى مثةةةةةول ضةةةةباطها وهيئةةةةةة أركانهةةةةا الحربيةةةةةة المتهمةةةةين بارتكةةةةةاب جةةةةرائم دوليةةةةةة 

 لدولي.أمام القضاء الجنائي ا

تثةةةةةةور المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لالحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي عةةةةةةن الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة التةةةةةةي  .7
ترتكةةةةةةب بحةةةةةةق الفلسةةةةةةطينيين بموجةةةةةةب قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، حيةةةةةةث تثبةةةةةةت المسةةةةةةئولية 
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الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بحةةةةق رؤسةةةةاء وقةةةةادة وجنةةةةود وأفةةةةراد االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي عمةةةةا يرتكبةةةةوه 
االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةيمكن فةةةةةرض عليةةةةةه جةةةةةزاءات  مةةةةةن جةةةةةرائم فةةةةةي غةةةةةزة، وأمةةةةةا كيةةةةةان

تتناسةةةةةةب مةةةةةةع طبيعتةةةةةةه بحسةةةةةةب كونةةةةةةه شخصةةةةةةا معنويةةةةةةا، مثةةةةةةل إنهةةةةةةاء حالةةةةةةة االحةةةةةةتالل 
 والتعويض.

لةةةةةم يقةةةةةم االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي بالوفةةةةةاء بالتزاماتةةةةةه التةةةةةي تحةةةةةتم عليةةةةةه محاكمةةةةةة المجةةةةةرمين  .8
واجبةةةةةةا باتخةةةةةةاذ اإلسةةةةةةرائيليين بةةةةةةالرغم مةةةةةةن أن القةةةةةةانون اإلنسةةةةةةاني يفةةةةةةرض عليةةةةةةه التزامةةةةةةا و 

جميةةةةع اإلجةةةةراءات والتةةةةدابير الالزمةةةةة لضةةةةمان قمةةةةع ومعاقبةةةةة مرتكةةةةب تلةةةةك الجةةةةرائم وفقةةةةا 
( مةةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةف الرابعةةةةةةةةة الملزمةةةةةةةةة لالحةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةرائيلي 146لةةةةةةةةنص المةةةةةةةةادة )

 باعتبارها طرفا في هذه االتفاقية.

ر يجةةةةةةب التمييةةةةةةز بةةةةةةين الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة وحةةةةةةق الشةةةةةةعوب فةةةةةةي مقاومةةةةةةة االحةةةةةةتالل لتقريةةةةةة .9
مصةةةةيرها، والتةةةةي تخضةةةةع الحةةةةتالل قةةةةوة أجنبيةةةةة، كمةةةةا هةةةةو الحةةةةال فةةةةي فلسةةةةطين والعةةةةراق 
وأفغانسةةةةتان، ممةةةةا يعطةةةةي تلةةةةك الشةةةةعوب حةةةةق المقاومةةةةة بجميةةةةع صةةةةورها وأسةةةةاليبها وهةةةةو 
الحةةةةةق الةةةةةذي كفلتةةةةةه الدسةةةةةاتير والمواثيةةةةةق واالعالنةةةةةات العالميةةةةةة، فةةةةةذلك الحةةةةةق ال يمكةةةةةن 

 .أن يكون إرهابا أو عدوانا أو أي توصيف آخر

إن الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تخةةةةةتص بهةةةةةا المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة تمثةةةةةل جةةةةةزءا  .10
فقةةةةةةةط ممةةةةةةةا كةةةةةةةان يجةةةةةةةب أن يةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اختصاصةةةةةةةها، إذ إن الجةةةةةةةرائم المهةةةةةةةددة لألمةةةةةةةن 
والسةةةةةةلم الةةةةةةدوليين قةةةةةةد تتسةةةةةةع ألكثةةةةةةر مةةةةةةن الجةةةةةةرائم األربعةةةةةةة المشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة 

 الخامسة من النظام األساسي للمحكمة.

األحةةةةةةداث اليوميةةةةةةة اليةةةةةةوم؛ فإنةةةةةةه يبةةةةةةدو جليةةةةةةا أن المحكمةةةةةةة  وفقةةةةةةا لمةةةةةةا تعرضةةةةةةه .11
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة سةةةةةوف تكةةةةةون ولفتةةةةةرة ليسةةةةةت بالقصةةةةةيرة محكمةةةةةة للضةةةةةعفاء فقةةةةةط، ولةةةةةن 
يكةةةةةون هنةةةةةاك مجةةةةةال أو حتةةةةةى قةةةةةدرة علةةةةةى تحقيةةةةةق العدالةةةةةة مةةةةةع مجرمةةةةةي كبةةةةةار الةةةةةدول، 
كمةةةةةةةا هةةةةةةةو الحةةةةةةةال مةةةةةةةع أمريكةةةةةةةا وبريطانيةةةةةةةا وجرائمهمةةةةةةةا فةةةةةةةي العةةةةةةةراق وجةةةةةةةرائم االحةةةةةةةتالل 

 إلسرائيلي في فلسطين.ا

 ثانيا: اقتراحات البحث

أن تحةةةةةةةدد دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين اختصاصةةةةةةةها القةةةةةةةانوني والقضةةةةةةةائي بةةةةةةةالجرائم الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي  .1
 تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
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أن تقةةةةةةوم الةةةةةةدول العربيةةةةةةة واإلسةةةةةةالمية بإنشةةةةةةاء محكمةةةةةةة جنائيةةةةةةة عربيةةةةةةة عليةةةةةةا ومحكمةةةةةةة  .2
 م ذات الطابع الدولي.أخرى إسالمية عليا تختص بنظر الجرائ

أن يقةةةةوم المجتمةةةةةع الةةةةدولي بتشةةةةةكيل محكمةةةةة جنائيةةةةةة دوليةةةةة خاصةةةةةة لمحاكمةةةةة المتهمةةةةةين  .3
 اإلسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

أن يقةةةةةةةةةوم مجلةةةةةةةةةس األمةةةةةةةةةن بواجبتةةةةةةةةةه تجةةةةةةةةةاه مةةةةةةةةةا يحةةةةةةةةةدث ومةةةةةةةةةا زال يرتكبةةةةةةةةةه االحةةةةةةةةةتالل  .4
 اإلسرائيلي من جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني.

المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بةةةةةاإلقرار بمسةةةةةئولية الدولةةةةةة مةةةةةدنيا وجنائيةةةةةا عةةةةةن تلةةةةةك الجةةةةةرائم أن يقةةةةةوم  .5
التةةةةةةةةةي ترتكبهةةةةةةةةةا، وعةةةةةةةةةدم االلتفةةةةةةةةةاف وراء فكةةةةةةةةةرة السةةةةةةةةةيادة التةةةةةةةةةي تتعةةةةةةةةةارض مةةةةةةةةةع تقريةةةةةةةةةر 
المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة؛ ألنةةةةةةه توجةةةةةةد طةةةةةةرق كثيةةةةةةرة لمعاقبةةةةةةة الدولةةةةةةة المعتديةةةةةةة عةةةةةةن طريةةةةةةق 

ذلةةةةك مةةةةن الناحيةةةةة السياسةةةةية، تطبيةةةةق أحكةةةةام البةةةةاب السةةةةابع مةةةةن ميثةةةةاق األمةةةةم المتحةةةةدة و 
ومةةةةةةةن الناحيةةةةةةةة القانونيةةةةةةةة فةةةةةةةرض العقوبةةةةةةةة الماليةةةةةةةة التأديبيةةةةةةةة التةةةةةةةي تتعةةةةةةةدى التعةةةةةةةويض 
المةةةةةادي وبمةةةةةا يتناسةةةةةب مةةةةةع وضةةةةةعها كدولةةةةةة مسةةةةةئولة مةةةةةن أشخاصةةةةةها الةةةةةذين يرتكبةةةةةون 

 مثل هذا النوع من الجرائم.

دعةةةةةوة المجتمةةةةةع الةةةةةدولي للضةةةةةغط علةةةةةى االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي مةةةةةن أجةةةةةل رفةةةةةع الحصةةةةةار  .6
واإلغةةةةةالق عةةةةةن األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة، واحتةةةةةرام حةةةةةق الفلسةةةةةطينيين فةةةةةي التنقةةةةةل 

 والحركة ووقف جميع أشكال العدوان والعنف ضد الشعب الفلسطيني.

أن تكةةةةةةون الحصةةةةةةانة سةةةةةةببا لتشةةةةةةديد الجةةةةةةزاء ال للتخفيةةةةةةف منةةةةةةه؛ ألنةةةةةةه مةةةةةةن يتمتةةةةةةع بهةةةةةةا  .7
شةةةةخاص، وهةةةةو سةةةةلطات تمكنةةةةه مةةةةن التةةةةأثير علةةةةى عةةةةدد كبيةةةةر مةةةةن األ -عةةةةادة–يمتلةةةةك 

 ما يزيد من فداحة األضرار والخسائر الناجمة عن الجرائم الدولية.

أن تبةةةةةةةةادر الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى تضةةةةةةةةةمين دسةةةةةةةةاتيرها قةةةةةةةةانون االختصةةةةةةةةاص العةةةةةةةةةالمي  .8
الجنةةةةائي، والةةةةذي يقضةةةةي بمحاكمةةةةة وعقةةةةاب مجرمةةةةي الحةةةةرب بغةةةةض النظةةةةر عةةةةن مكةةةةان 

رهم اللجةةةةوء للمحةةةةاكم ارتكةةةةاب الجريمةةةةة وجنسةةةةية المةةةةتهم، الةةةةذي يسةةةةمح لمواطنيهةةةةا أو غيةةةة
الوطنيةةةةةةة والتقةةةةةةدم بالةةةةةةدعاوى ضةةةةةةد مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب عةةةةةةن الجةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة فةةةةةةي حةةةةةةق 
الشةةةةةةةةةعوب العربيةةةةةةةةةة وبةةةةةةةةةاألخص الشةةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةةطيني والشةةةةةةةةةعب العراقةةةةةةةةةي، خاصةةةةةةةةةة أن 

 المحكمة الجنائية الدولية ال تطال أولئك المجرمين في الوقت الراهن.

ة والوثةةةةةةائق لتحريةةةةةةك الةةةةةةدعاوى أمةةةةةةام إعةةةةةةداد العةةةةةةدة وجمةةةةةةع البيانةةةةةةات والمعلومةةةةةةات واألدلةةةةةة .9
المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة لمحاكمةةةةةةةةةةة مجرمةةةةةةةةةةي االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي وعقةةةةةةةةةةابهم؛ 
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فالعدالةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة تقتضةةةةةةةي توجيةةةةةةةه االتهةةةةةةةام إلةةةةةةةيهم ومثةةةةةةةولهم أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة لتوقيةةةةةةةع 
الجةةةةةةزاء العةةةةةةادل بحقهةةةةةةم، حتةةةةةةى تصةةةةةةبح أحكةةةةةةام القةةةةةةانون الةةةةةةدولي أكثةةةةةةر فاعليةةةةةةة وإلزامةةةةةةا 

 رسة العملية.على صعيد المما

لقةةةةةةةد آن األوان الحةةةةةةةديث عةةةةةةةن محاكمةةةةةةةة مجرمةةةةةةةي االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي أمةةةةةةةام  .10
 1المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، خاصةةةةةة بعةةةةةدما أصةةةةةبحت دولةةةةةة فلسةةةةةطين رسةةةةةميا بتةةةةةاريخ 

عضةةةةةوا فةةةةةي المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وهةةةةةو مةةةةةا يعتبةةةةةر خطةةةةةوة جديةةةةةدة  2015أبريةةةةةل 
ن مالحقةةةةةةةة مجرمةةةةةةةي االحةةةةةةةتالل فةةةةةةي حملةةةةةةةة دبلوماسةةةةةةةية وقضةةةةةةائية تتةةةةةةةيح لدولةةةةةةةة فلسةةةةةةطي

اإلسةةةةرائيلي بتهمةةةةة ارتكةةةةاب جةةةةرائم دوليةةةةة بحةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني، ولكةةةةن ينبغةةةةي علةةةةى 
دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين دراسةةةةةةةة المسةةةةةةةةألة بصةةةةةةةورة كاملةةةةةةةةة شةةةةةةةاملة لجميةةةةةةةةع جوانةةةةةةةب الموضةةةةةةةةوع 

 والسير وفقا لمصلحة شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.

 المصادر والمراجع

 أوال: الكتب

 النظام الدولي األمني.إبراهيم العناني،  .1

إبةةةةةةةةراهيم علةةةةةةةةي صةةةةةةةةالح، المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة لألشةةةةةةةةخاص المعنويةةةةةةةةة، دار المعةةةةةةةةارف،  .2
1980. 

أحمةةةةةةد أبةةةةةةو الوفةةةةةةا، تعريةةةةةةف اإلرهةةةةةةاب والجهةةةةةةود الدوليةةةةةةة لقمعةةةةةةه ومكافحتةةةةةةه، مطبوعةةةةةةات  .3
 المجلس األعلى للثقافة.

لية، أشةةةةةةرف محمةةةةةةد الشةةةةةةين، النظريةةةةةةة العامةةةةةةة للجريمةةةةةةة الدوليةةةةةةة، دراسةةةةةةة تحليليةةةةةةة تأصةةةةةةي .4
2012. 

حةةةةةةةازم حسةةةةةةةن جمعةةةةةةةة، القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي العةةةةةةةام، الجةةةةةةةزء األول، دار النهضةةةةةةةة العربيةةةةةةةة،  .5
 .1993القاهرة، 

خضةةةةةةر خضةةةةةةر، مةةةةةةدخل إلةةةةةةى الحريةةةةةةات العامةةةةةةة وحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، المؤسسةةةةةةة الحديثةةةةةةة  .6
 .2005للكتاب، لبنان، 

سةةةةةةةامح خليةةةةةةةل الواديةةةةةةةة، المسةةةةةةةؤولية الدوليةةةةةةةة عةةةةةةةن جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب اإلسةةةةةةةرائيلية، مركةةةةةةةز  .7
 .2009ونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، الزيت
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سةةةةةامي جةةةةةاد عبةةةةةد الةةةةةرحمن واصةةةةةل، إرهةةةةةاب الدولةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام،  .8
 .2003منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

سةةةةهيل حسةةةةين الفةةةةتالوي، موسةةةةوعة القةةةةةانون الةةةةدولي الجنةةةةائي، المجلةةةةد الثالةةةةث، القضةةةةةاء  .9
الثقافةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةع، عمةةةةةةةةان، األردن، الطبعةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى، الةةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةةائي، دار 

2011. 

السةةةةةةةةيد أبةةةةةةةةو عطيةةةةةةةةة، الجةةةةةةةةزاءات الدوليةةةةةةةةة بةةةةةةةةين النظريةةةةةةةةة والتطبيةةةةةةةةق، مؤسسةةةةةةةةة  .10
 .2004الثقافة العربية، اإلسكندرية، 

شةةةةةةةريف كامةةةةةةةل، المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة لألشةةةةةةةخاص المعنويةةةةةةةة، دراسةةةةةةةة مقارنةةةةةةةة،  .11
 .1997الطبعة األولى، 

طةةةةةور مفهةةةةةوم جةةةةةرائم الحةةةةةرب، ضةةةةةمن مؤلةةةةةف جمةةةةةاعي صةةةةةالح الةةةةةدين عةةةةةامر، ت .12
بعنةةةةةةوان )المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة: المواءمةةةةةةات الدسةةةةةةتورية والتشةةةةةةريعية(، مطبوعةةةةةةات 

 .2003اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

عةةةةةةادل عبةةةةةةد هللا المسةةةةةةدي، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، االختصةةةةةةاص وقواعةةةةةةد  .13
 .2014ة الثانية، اإلحالة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبع

عةةةةةادل ماجةةةةةد، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة والسةةةةةيادة الوطنيةةةةةة، مركةةةةةز الدراسةةةةةات  .14
 .2001السياسية واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، 

عبةةةةةةةةةاس السةةةةةةةةةعدي، مسةةةةةةةةةئولية الفةةةةةةةةةرد الجنائيةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن الجريمةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة، دار  .15
 .2002المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

الةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي، مطةةةةةةةابع الهيئةةةةةةةة المصةةةةةةةرية عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحيم صةةةةةةةدقي، القةةةةةةةانون  .16
 .1988العامة للكتاب، 

عبةةةةةد السةةةةةالم التةةةةةوبخي، موانةةةةةع المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة، المنظمةةةةةة العربيةةةةةة للتربيةةةةةة  .17
 .1971والثقافة والعلوم، الطبعة األولى، 

عبةةةةةةةد العزيةةةةةةةز محمةةةةةةةد سةةةةةةةرحان، مبةةةةةةةادئ القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي العةةةةةةةام، دار النهضةةةةةةةة  .18
 .1991العربية، القاهرة، 

الغنةةةةةةةةي محمةةةةةةةةود، المطالبةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة إلصةةةةةةةةالح الضةةةةةةةةرر فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون  عبةةةةةةةةد .19
 .1986الدولي العام والشريعة اإلسالمية، دار الطباعة الحديث، القاهرة، 
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عبةةةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةةاح بيةةةةةةةةةةومي حجةةةةةةةةةةازي، المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة، دار الفكةةةةةةةةةةر  .20
 .2004الجامعي، اإلسكندرية، 

ر النهضةةةةةةةة العربيةةةةةةةة، عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح محمةةةةةةةد سةةةةةةةراج، القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي العةةةةةةةام، دا .21
 .1969القاهرة، 

عبةةةةةد الفتةةةةةاح محمةةةةةد سةةةةةراج، مبةةةةةدأ التكامةةةةةل فةةةةةي القضةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، دار  .22
 .2001النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 

عبةةةةةد القةةةةةةادر صةةةةةابر جةةةةةةرادة، القضةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةدولي، والحةةةةةةرب علةةةةةى غةةةةةةزة،  .23
 .2010الطبعة الثانية، المجلد األول، الجريمة الدولية، مكتبة آفاق، غزة، 

عبةةةةةد القةةةةةةادر صةةةةةابر جةةةةةةرادة، القضةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةدولي، والحةةةةةةرب علةةةةةى غةةةةةةزة،  .24
المجلةةةةةةةد الثةةةةةةةاني، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، مكتبةةةةةةةة آفةةةةةةةاق، غةةةةةةةزة، الطبعةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة، 

2010. 

 عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. .25

الةةةةةةةةدولي، مبادئةةةةةةةةه، قواعةةةةةةةةده عصةةةةةةةةام عبةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةاح مطةةةةةةةةر، القضةةةةةةةةاء الجنةةةةةةةةائي  .26
 .2008الموضوعية واإلجرائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

علةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةادق أبةةةةةةةةةةو هيةةةةةةةةةةف، القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةةةام، منشةةةةةةةةةةأة المعةةةةةةةةةةارف،  .27
 اإلسكندرية.

علةةةةةةةي يوسةةةةةةةف الشةةةةةةةكري، القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي عةةةةةةةالم متغيةةةةةةةر، دار  .28
 .2008ألولى، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة ا

عمةةةةةةر محمةةةةةةود المخزومةةةةةةي، القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني فةةةةةةي ضةةةةةةوء المحكمةةةةةةة  .29
الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، دار الثقافةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةع، عمةةةةةةةةان، األردن، الطبعةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى، 

 .2009اإلصدار الثاني، 

فةةةةةةةةةاروق محمةةةةةةةةةد صةةةةةةةةةادق األعرجةةةةةةةةةي، المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة، نشةةةةةةةةةأتها  .30
سةةةةةةةة فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي، دار الخلةةةةةةةود وطبيعتهةةةةةةةا ونظامهةةةةةةةا األساسةةةةةةةي، درا

 .2012للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

محمةةةةةةةةد المجةةةةةةةةذوب، الوسةةةةةةةةيط فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةام، الةةةةةةةةدار الجامعيةةةةةةةةة  .31
 .1999للطباعة والنشر، 
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محمةةةةةةةد صةةةةةةةالح أبةةةةةةةو رجةةةةةةةب، المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للقةةةةةةةادة، دار تجليةةةةةةةد  .32
 .2011مد بكر، مصر، الطبعة األولى، كتب أح

محمةةةةةد طلعةةةةةت الغنيمةةةةةي، األحكةةةةةام العامةةةةةة فةةةةةي قةةةةةانون األمةةةةةم، قةةةةةانون السةةةةةالم،  .33
 .1973منشأة المعارف باإلسكندرية، 

محمةةةةةد عزيةةةةةز شةةةةةكري، القةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني والمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة،  .34
لطبعةةةةةةةة األولةةةةةةةى، القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني، منشةةةةةةةورات الحلبةةةةةةةي الحقوقيةةةةةةةة، لبنةةةةةةةان، ا

2005. 

محمةةةةةود أحمةةةةةد طةةةةةه، مبةةةةةدأ العقوبةةةةةات، دار النهضةةةةةة العربيةةةةةة، القةةةةةاهرة، الطبعةةةةةة  .35
 .1992الثانية، 

محمةةةةةةود شةةةةةةريف بسةةةةةةيوني، القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني، دار النهضةةةةةةة العربيةةةةةةة،  .36
 .2007القاهرة، الطبعة الثانية، 

محمةةةةةةةةود شةةةةةةةةريف بسةةةةةةةةيوني، المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، نشةةةةةةةةأتها ونظامهةةةةةةةةةا  .37
األساسةةةةةةةةي مةةةةةةةةع دراسةةةةةةةةة لتةةةةةةةةاريخ لجةةةةةةةةان التحقيةةةةةةةةق الدوليةةةةةةةةة للمحةةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة 

 .2002السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

محمةةةةةةود شةةةةةةريف بسةةةةةةيوني، النزاعةةةةةةات الدوليةةةةةةة والحاجةةةةةةة إلةةةةةةى عدالةةةةةةة مةةةةةةا بعةةةةةةد  .38
 .2010النزاعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

د وأحمةةةةةد غةةةةةازي الهرمةةةةةزي، القضةةةةةاء الةةةةةدولي الجنةةةةةائي، الةةةةةدار مرشةةةةةد أحمةةةةةد السةةةةةي .39
العلميةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةةع ودار الثقافةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةةع، األردن، الطبعةةةةةةةةةة 

 .2002األولى، 

مصةةةةةطفى عبةةةةةد الحميةةةةةد عيةةةةةاد، الوسةةةةةيط فةةةةةي شةةةةةرح قةةةةةانون أصةةةةةول المحاكمةةةةةات  .40
القضةةةةةةائي، واليةةةةةةة  ، الكتةةةةةةاب األول، التنظةةةةةةيم2001( لسةةةةةةنة 2المدنيةةةةةةة والتجاريةةةةةةة رقةةةةةةم )

القضةةةةةةةةاء واالختصةةةةةةةةاص القضةةةةةةةةائي، الةةةةةةةةدعوى القضةةةةةةةةائية وأسةةةةةةةةاليبها، غةةةةةةةةزة، فلسةةةةةةةةطين، 
 .2003الطبعة األولى، 

وائةةةةةةةةل عةةةةةةةةالم، مركةةةةةةةةز الفةةةةةةةةرد فةةةةةةةةي النظةةةةةةةةام القةةةةةةةةانوني للمسةةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةةة، دار  .41
 .2001النهضة العربية، القاهرة، 
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 يحيةةةةةةةةى عبةةةةةةةةد هللا طعيمةةةةةةةةان، جةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةرب فةةةةةةةةي نظةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة .42
الدوليةةةةة، مكتبةةةةة خالةةةةد بةةةةن الوليةةةةد للطباعةةةةة والنشةةةةر والتوزيةةةةع، صةةةةنعاء، الطبعةةةةة األولةةةةى، 

2010. 

 ثانيا: الرسائل العلمية

إبةةةةةراهيم الةةةةةدراجي، جريمةةةةةة العةةةةةدوان ومةةةةةدى المسةةةةةئولية القانونيةةةةةة الدوليةةةةةة عنهةةةةةا، رسةةةةةالة  .1
 .2002دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

النظريةةةةةةة العامةةةةةةة للمسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، رسةةةةةةالة أحمةةةةةةد عبةةةةةةد الحميةةةةةةد الرفةةةةةةاعي،  .2
 .2006دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

إسةةةةةةةماعيل عبةةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن محمةةةةةةةةد، الحمايةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة للمةةةةةةةدنيين فةةةةةةةةي زمةةةةةةةن النزاعةةةةةةةةات  .3
 .2000المسلحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

ة الدوليةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةرائم المنظمةةةةةةةةةة أشةةةةةةةةرف إبةةةةةةةةةراهيم العزونةةةةةةةةةي، القواعةةةةةةةةةد القانونيةةةةةةةةة .4
 .2001للمخدرات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 

بشةةةةور فتيحةةةةة، تةةةةأثير المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةي سةةةةيادة الةةةةدول، رسةةةةالة ماجسةةةةةتير،  .5
 .2002 -2001كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

الدائمةةةةةةةةة، رسةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةتير، كليةةةةةةةةة بةةةةةةةةوهراوة رفيةةةةةةةةق، اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة  .6
 -2009، الجزائةةةةةر، -قسةةةةةنطينة–الحقةةةةةوق والعلةةةةةوم السياسةةةةةية، جامعةةةةةة اإلخةةةةةوة منتةةةةةوري 

2010. 

سةةةةةالم محمةةةةةد سةةةةةليمان األوجلةةةةةي، أحكةةةةةام المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة عةةةةةن الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة فةةةةةي  .7
 .1997التشريعات الوطنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

خةةةةةان بكةةةةةة، الجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية فةةةةةي ضةةةةةوء أحكةةةةةام النظةةةةةام األساسةةةةةي سوسةةةةةن تمةةةةةر  .8
 .2004للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

طةةةةاهر عبةةةةد السةةةةالم إمةةةةام منصةةةةور، الجةةةةرائم المرتكبةةةةة ضةةةةد اإلنسةةةةانية ومةةةةدى المسةةةةئولية  .9
الحقةةةةةةةةوق، جامعةةةةةةةةة عةةةةةةةةين شةةةةةةةةمس، القانونيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة عنهةةةةةةةةا، رسةةةةةةةةالة دكتةةةةةةةةوراه، كليةةةةةةةةة 

2005. 

عبةةةةةد الحميةةةةةد خمةةةةةيس، جةةةةةرائم الحةةةةةرب والعقةةةةةاب عليهةةةةةا، رسةةةةةالة دكتةةةةةوراه، كليةةةةةة  .10
 .1955الحقوق، جامعة القاهرة، 
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عصةةةةةةماني ليلةةةةةةى، االختصةةةةةةاص الشخصةةةةةةي للقضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي، رسةةةةةةالة  .11
 .2004 -2003ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

سةةةةةخيلة، المسةةةةةئولية الدوليةةةةةة عةةةةةن تنفيةةةةةذ قةةةةةرارات األمةةةةةم محمةةةةةد عبةةةةةد العزيةةةةةز أبةةةةةو  .12
 .1978المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

مسةةةةةةةعد عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن زيةةةةةةةدان قاسةةةةةةةم، تةةةةةةةدخل األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة فةةةةةةةي النزاعةةةةةةةات  .13
المسةةةةةلحة غيةةةةةر ذات الطةةةةةابع الةةةةةدولي، رسةةةةةالة دكتةةةةةوراه، كليةةةةةة الحقةةةةةوق، جامعةةةةةة القةةةةةاهرة، 

2001. 

 اث والدوريات العلمية والتقارير والمجالت والمنشوراتثالثا: األبح

أمةةةةةةين مكةةةةةةي مةةةةةةدني، المسةةةةةةئولية الشخصةةةةةةية والمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، ورقةةةةةةة عمةةةةةةل  .1
مقدمةةةةةةة للنةةةةةةدوة العربيةةةةةةة الدوليةةةةةةة حةةةةةةول المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة التةةةةةةي عقةةةةةةدت فةةةةةةةي 
عمةةةةةةةةان، األردن، خةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن الثةةةةةةةةامن عشةةةةةةةةر حتةةةةةةةةى الحةةةةةةةةادي والعشةةةةةةةةرين مةةةةةةةةن 

 .2000سمبر دي

إيةةةةةةةان سةةةةةةةكري، اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة،  .2
تحةةةةةدي الحصةةةةةانة، كليةةةةةة الحقةةةةةوق، جامعةةةةةة دمشةةةةةق، اللجنةةةةةة الدوليةةةةةة للصةةةةةليب األحمةةةةةر، 

 .2002مطبعة الداودي، 

داود درعةةةةةةةةةةاوي، تقريةةةةةةةةةةر حةةةةةةةةةةول جةةةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةةةرب والجةةةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةةةانية، الهيئةةةةةةةةةةة  .3
 لحقوق المواطن.الفلسطينية المستقلة 

شةةةةةةةةريف عةةةةةةةةتلم، الجوانةةةةةةةةب الدسةةةةةةةةتورية للتصةةةةةةةةديق واالنضةةةةةةةةمام إلةةةةةةةةى النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي  .4
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، ورقةةةةةةة عمةةةةةةل مقدمةةةةةةة إلةةةةةةى النةةةةةةدوة العربيةةةةةةة بمقةةةةةةر الجامعةةةةةةة 

 .2002العربية، 

صةةةةةةةالح الةةةةةةةدين عةةةةةةةامر، اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة بمالحقةةةةةةةة مجرمةةةةةةةي الحةةةةةةةرب،  .5
دولي اإلنسةةةةةةةةاني، دليةةةةةةةةل للتطبيةةةةةةةةق علةةةةةةةةى الصةةةةةةةةعيد بحةةةةةةةةث فةةةةةةةةي المؤلةةةةةةةةف )القةةةةةةةةانون الةةةةةةةة

الةةةةةةوطني(، مةةةةةةن إصةةةةةةدارات اللجنةةةةةةة الدوليةةةةةةة للصةةةةةةليب األحمةةةةةةر، دار المسةةةةةةتقبل العربةةةةةةي، 
 .2003القاهرة، الطبعة األولى، 

عبةةةةةةد الةةةةةةرحيم صةةةةةةدقي، القةةةةةةانون الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي، المجلةةةةةةة المصةةةةةةرية للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي،  .6
 .184، 240العدد 
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ت نةةةةةورمبرج فةةةةي تطةةةةوير المسةةةةةئولية الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة، عبةةةةد الواحةةةةد الفةةةةةار، دور محاكمةةةةا .7
 .1995مجلة الدراسات القانونية، العدد السابع عشر، يونيو 

كورنيليةةةةةةو سةةةةةةورماروغا وأنةةةةةةديرس جونسةةةةةةون، احتةةةةةةرام القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني وكفالةةةةةةة  .8
 .1993احترامه، اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد البرلماني الدولي، 

يسةةةةةةتوفر، أول اقتةةةةةةراح إلنشةةةةةةاء محكمةةةةةةة جنائيةةةةةةة دوليةةةةةةة دائمةةةةةةة، المجلةةةةةةة كيةةةةةةث هةةةةةةول كر  .9
(، جنيةةةةةةف، 60الدوليةةةةةة للصةةةةةليب األحمةةةةةر، اللجنةةةةةة الدوليةةةةةة للصةةةةةليب األحمةةةةةر، العةةةةةدد )

1998. 
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 الملخص:

 عةةن نبحةث تجعلنةا قبةل إسةةرائيل مةن الفلسةطيني الشةةعب بحةق الجسةيمة إن االنتهاكةات
 بحةق الجةرائم المرتكبةة إسةرائيل علةى قةادة مالحقةة مةن خاللهةا يمكةن التةي الطةرق  جميةع

للجةةرائم اإلسةةرائيلية المرتكبةةة بحةةق  القةةانوني التكييةةف فةةي البحةةث الشةةعب؛ لةةذا تبةةرز أهميةةة
 الةدولي القةانون  انطبةاق ومةدى المرتكبةة الدوليةة الجةرائم هةذه واقعيةة بيةان فةي الفلسةطينيين

 .النظرية الناحية من إسرائيل ولو على

وإلظهةةةةار حجةةةةم االعتةةةةداء والجريمةةةةة التةةةةي ارتكبهةةةةا االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي فةةةةي فلسةةةةطين تةةةةم تقسةةةةيم 
هةةةةةةةذا الموضةةةةةةةوع إلةةةةةةةى مبحثةةةةةةةين تنةةةةةةةاوال أبشةةةةةةةع الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تخةةةةةةةتص بةةةةةةةالنظر فيهةةةةةةةا المحكمةةةةةةةة 

جريمةةةةةة اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة، والجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية، وجةةةةةرائم الحةةةةةرب،  الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وهةةةةةي
 وجريمة العدوان.

 مباشةةرة فةةي الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة العةةام مةةا يسةةتدعي تحركةةا سةةريعا مةةن قبةةل المةةدعي
 بحةق اإلسةرائيلي االحةتالل قةوات ترتكبهةا التةي للجةرائم نفسةه، بالنسةبة مةن تلقةاء التحقيقةات

 ضمن اختصاص المحكمة. تدخل والتي الفلسطينيين،

ـــــــــة: القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي؛ المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة؛ جةةةةةةةةةرائم االحةةةةةةةةةتالل  الكلمـــــــــات المفتاحي
 اإلسرائيلي؛ فلسطين. 
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Abstract 

The grave violations against the Palestinian people by Israel have 

led us to search for all the ways through which the leaders of 

Israel can be prosecuted for the crimes committed against the 

people; therefore, the importance of research on the legal 

adaptation of the Israeli crimes committed against the Palestinians 

is in showing the reality of these international crimes committed 

and the extent of the applicability of international law to Israel, 

even in theory. 

 In order to show the extent of the aggression and crime 

committed by the Israeli occupation in Palestine, this topic was 

divided into two sections that dealt with the most heinous crimes 

that the International Criminal Court is competent to consider, 

namely the crime of genocide, crimes against humanity, war 

crimes, and the crime of aggression 

 These calls for a quick move by the Prosecutor of the 

International Criminal Court to initiate investigations on his own, 

with regard to the crimes committed by the Israeli occupation 

forces against the Palestinians, which fall within the jurisdiction 

of the Court. 

Key words: International Law; The International Criminal Court; 

Israeli Occupation Crimes; Palestine. 

 مقدمة:

 مفهةوم ترسةيخ اجةل مةن واألفةراد الدوليةة والمنظمةات الةدول بةذلتها التةي الحثيثةة الجهةود رغةم
 أكةده بمةا االلتةزام علةى الجميةع حةرص وقةد العةالم، وشةعوب بةين الةدول الوديةة العالقةات

 الدوليةة والخالفةات النزاعةات اجةل حةل مةن الةدولي والعةرف والقةانون  المتحةدة األمةم ميثةاق
ممةا  القانونيةة، القواعةد لهةذه الخروقةات مةن العديةد نجةد ذلةك ومةع انةه إال سةلمي، بشةكل

 يرتكبةون  الةذين األشةخاص لمالحقةة الدوليةة الجنائيةة إنشةاء المحكمةة فةي اإلسةراع إلةى دعةا
 المسةؤولين مالحقةة مةن الحصةانة تحةول ال أن اجةل الحةروب، ومةن ضةحايا بحةق الجةرائم

 الجرائم. هذه عن

 يمكةن ال الجسةامة مةن حةدا اإلسةرائيلية لحقةوق المةواطن الفلسةطيني االنتهاكةات بلغةت ولقةد
ومةةا يةةزال االحةةتالل اإلسةةرائيلي يضةةرب بعةةرض الحةةائط جميةةع  متفرجةةا، يبقةةى أن للعةةالم معةةه

اقيةةةةةةات جنيةةةةةةف قةةةةةرارات الشةةةةةةرعية الدوليةةةةةةة، ويةةةةةةرفض تحمةةةةةةل مسةةةةةةؤولياته التةةةةةةي تفرضةةةةةةها عليةةةةةةه اتف
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كمحتةةةةةةةةل بشةةةةةةةةان حمايةةةةةةةةة المةةةةةةةةدنيين. فةةةةةةةةي الوقةةةةةةةةت الةةةةةةةةذي حةةةةةةةةان فيةةةةةةةةه محاسةةةةةةةةبة إسةةةةةةةةرائيل عةةةةةةةةن 
 االنتهاكات الجسيمة في فلسطين. 

وإن الحةةةةةةديث عةةةةةةن المسةةةةةةؤولية الدوليةةةةةةة سةةةةةةواء جنائيةةةةةةا أو مةةةةةةدنيا بالنسةةةةةةبة لمةةةةةةا اقترفتةةةةةةه السةةةةةةلطات 
هةةةةةةا جةةةةةةرائم اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي فلسةةةةةةطين، يجةةةةةةب أن تسةةةةةةبقه مسةةةةةةألة تكييةةةةةةف هةةةةةةذه األفعةةةةةةال علةةةةةةى أن

دوليةةةةةة، وهةةةةةذا يكةةةةةون بمطابقةةةةةة األفعةةةةةال علةةةةةى النصةةةةةوص التجريميةةةةةة الموجةةةةةودة فةةةةةي االتفاقيةةةةةات 
 الدولية التي عنت بذلك.

الجماعيةةة،  اإلبةةادة مةةن جريمةةة لكةةل المقصةةود مةةن خةةالل هةةذا البحةةث بتوضةةيح وسةةنقوم
 علةةى تطبيقهةةا مةةوجزة، مةةع بصةةورة العةةدوان الحةةرب، جريمةةة جةةرائم ضةةد اإلنسةةانية، جةةرائم

 تكييفةاً  نعطةي أي مةن أحةداث، جةرى  مةا ضةوء علةى مناقشةتها ثةم لةدينا، المتةوفرة الوقةائع
 . للوقائع ابتدائياً 

قبةةل  مةةن المرتكبةةة للجةةرائم السةةليم القةةانوني التكييةةف توضةةيح إلةةى البحةةث هةةذا ويهةةدف
المرتكبةةةة،  الجةةةرائم تحديةةةد أركةةةان االحةةةتالل اإلسةةةرائيلي بحةةةق الشةةةعب الفلسةةةطيني، ومةةةدى

عةةةةن اإلشةةةةكالية اآلتيةةةةة: مةةةةا مةةةةدى اعتبةةةةار االنتهاكةةةةات اإلسةةةةرائيلية  اإلجابةةةةة فةةةةي والمسةةةةاهمة
 بحق الفلسطينيين جرائم دولية) فكرة التجريم إلثبات المسؤولية الدولية( ؟

التأصةةيلي  التحليلةةي األسةةلوب اسةةتخدام علةةى قامةةت البحةةث لمةةنهج الرئيسةةة وتعةةد الركيةةزة
 مةن وذلةك ورائهةا، وهةدف أبعادهةا، لفهةم الدراسةة؛ هةذه نظمةت التةي القانونيةة للنصةوص

 استجالء حقيقتها. بهدف ؛ موضوعية بشكل بصورة عليها الضوء إلقاء خالل

 وفي ضوء ذلك، سوف نتناول  بهذه الدراسة المبحثين اآلتيين:

اإلنسةةةانية المرتكبةةةة بحةةةةق  ضةةةد والجةةةةرائم الجماعيةةةة المبحةةةث األول: جريمةةةة اإلبةةةادة-
 الفلسطينيين.

 العدوان المرتكبة بحق الفلسطينيين. وجريمة الحرب الثاني: جرائمالمبحث -

 اإلنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين ضد والجرائم الجماعية اإلبادة المبحث األول: جريمة

 تحرمهةةا حةةق الفلسةةطينيين جةةرائم فةةي المرتكبةةة الجةةرائم اإلسةةرائيلية أن فيةةه الشةةك ممةةا
 بالةذات الماسةة راجةع لخطورتهةا وهةذا األخةالق، مبةادئ وكةذلك الدوليةة والقةوانين األعةراف
 مجموعةات الةدولي، النتهاكهةا حةق المجتمةع نةواة  أو أساسةي محةور تعتبةر التةي البشةرية
 كانةت مهمةا للفةرد األساسةية الحقةوق  إنتهةاك طريةق عةن الحيةاة، وذلةك فةي بأكملهةا بشةرية
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 ذلةك، سةواء وراء السةبب كةان البشةرية، ومهمةا المجموعةات هةذه إلفنةاء المتبعةة الطريقةة
 الجماعية( اإلبادة إثني. )جريمة أو ديني عرقي، قومي، لسبب كان

 المةدنيين السةكان مةن مجموعةة ضةد منهجةي أو النطةاق واسةع هجةوم إطةار فةي أو ترتكةب
القسةةري  والنقةةل السةةكان وإبعةةاد واالسةةترقاق واإلبةةادة العمةةد، بةةالهجوم والقتةةل علةةم وعةةن

 ضةد )جةرائم .العنصةري  القسةري والفصةل االختفةاء أو االغتصةاب أو التعةذيب أو للسةكان
 اإلنسانية(

وبنةةةةةاءا علةةةةةى هةةةةةذا الطةةةةةرح، تقتضةةةةةي منةةةةةا دراسةةةةةة هةةةةةذا المبحةةةةةث تقسةةةةةيمه إلةةةةةى مطلبةةةةةين، اآلتةةةةةةي 
 بيانهما:

 الجماعية اإلبادة جريمة األول: المطلب

 حيةاة اإلنسةان بةالخطر تهةدد ألنهةا الدوليةة؛ الجةرائم أخطةر الجماعيةة اإلبةادة جريمةة تعتبةر
 فةرداً  باإلبةادة تهةدد ال أنهةا علمنةا أكبةر إذا بصةورة خطورتهةا وتظهةر وكرامتةه، وصةحته
 إثنيةة أو قوميةة ألسةباب: كاملةة جماعةات أو جماعةة تهةدد بةل ، أفةراد مجموعةة واحةدًا أو

 يتعرضةوا قةد أنهةم إال المباشةرة الجسةدية للتصةفية يتعرضةوا لةم وإن دينيةة حتةى أو عرقيةة أو
 الحياة. مدى ضحايا منهم طاقاتهم وتجعل من تحد نفسية ألمراض

الجماعيةةةةة وكةةةةذا أركانهةةةةا، وهةةةةذا مةةةةن  اإلبةةةةادة جريمةةةةة وسةةةةنتناول فةةةةي هةةةةذا المطلةةةةب تعريةةةةف 
 خالل الفرعين التاليين:

 الجماعية اإلبادة تعريف جريمة األول: الفرع

 ارتكةاب فةي وتتمثةل البشةري، الجةنس إبةادة هةي: الجماعيةة االبةادة جريمةة تعريةف يمكةن
 أذى وإحةداث القتةل طريةق عةن معينةة دينيةة أو أو عرقيةة وطنيةة مجموعةة لتةدمير أفعةال

 نقةل أو تناسةلها، إجةراءات تمنةع اتخةاذ أو ألعضةاء المجموعةة، جسةيم عقلةي أو جسةماني
 الجماعيةة اإلبةادة تعريفةات جريمةة مجموعةة وهنةاك .1أخةرى  مجموعةة إلةى مجموعةة أطفةال
 :نقاط مجموعة في تلخيصها يمكن

                                                           
العربي،  الفكر دار القاهرة، مكتبة)اإلنساني،  الدولي القانون  الشاللدة، فهاد محمدراجع في الموضوع:  -1

   .376، ص( 2005سنة
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 : بإعتبارهةا1نـورمبيرج لمحكمـة األساسـي النظـام مـن ج فقـرة 06 المـادة أوال/ تعريـف
 يلي:"...واإلضةطهادات مةا علةى نصةت حيةةث ذلةةك الوقةةت، فةةي اإلنسةةانية ضةةد جريمةة

 فةي تةدخل بالتبعيةة لجريمةة مرتكبةة كانةت متةى دينيةة أو عنصةرية أو سياسةية ألسةباب
 خرقةا تعةد األفعةال هةذه كانةت إذا عمةا النظةر وبغةض بهةا، تةرتبط أو المحكمةة إختصةاص

 " أوال. إقليمها على ارتكبت التي للدولة للقانون الوطني

جةةاء فةةي المةةادة : 2عليهــا والمعاقبــة الجماعيــة اإلبــادة جريمــة منــع ثانيــا/ تعريــف إتفاقيــة
 المرتكبةةةةةاألفعةةةةال  الثانيةةةةة مةةةةن هةةةةذه االتفاقيةةةةة:" أن اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة تعنةةةةي أي فعةةةةل مةةةةن

 دينية."  أو عنصرية عرقية وطنية جماعة على جزئيا أو كليا القضاء بقصد

 ووفقا لنص هذه المادة تتمثل األفعال المجرمة ما يلي:

 .الجماعة أعضاء قتل -1

 .الجماعة ألعضاء العقلية أو الجسدية السالمة على الخطير اإلعتداء -2

 .كليا أو جزئيا المادي تدميرها بها يراد معيشية لظروف عمدا الجماعة إخضاع-3

 .الجماعة داخل النسل إعاقة إلى ترمي تدابير فرض -4

  3أخرى. جماعة إلى جماعة من عنوة األطفال نقل-5

 إسةرائيل مةن غةزة قطةاع فةي األعةزل الفلسةطيني الشةعب ضةد تشةن التةي اإلبةادة حةرب وإن
 المسةلم الفلسةطيني الشةعب تصةفية هةدفها دينيةة عرقيةة، أنهةا حةرب علةى دليةل خيةر هةو

 الهيةا بيةت فةي المرتكبةة البةارزة المجةزرة األمثلةة ومةن اليهةودي، الشةعب لصةالح والمسةيحي
 .غزة قطاع وكل مناطق البلح ودير ورفح وجباليا وخزاعة

                                                           
 لمحاكمة عسكرية محكمة إنشاء والمتضمن  1945أوت  8بتاريخ لندن اتفاقية بموجب نورمبيرج أنشئت محكمة -1

 .الحرب مجرمي كبار
أقرت اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و المعاقبة عليها وعرضت للتوقيع وللتصديق أو لالنضمام بقرار  -2

 .1951يناير  12، تاريخ بدء النفاذ: 1948ديسمبر  9( المؤرخ في 3-ألف )د 260الجمعية العامة 

 .17/08/1948وكان توقيعها بتاريخ  09/03/1950وقد صادقت إسرائيل على هذه االتفاقية بتاريخ
أيمن عبد العزيز سالمة، المسؤولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، )القاهرة، دار العلوم، سنة راجع:  -3

 .422-421(، ص ص2006
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: علةةى الةةرغم مةةن أهميةةة اتفاقيةةة 1الدوليــة الجنائيــة للمحكمــة األساســي ثالثــا/ تعريــف النظــام
عليهةةا، فةةان أهةةم تطةةور سةةجل علةةى مسةةتوى القةةانون  والمعاقبةةة الجماعيةةة اإلبةةادة جريمةةة منةةع

الدوليةةةة سةةةنة  الجنائيةةةة الةةةدولي الجنةةةائي تمثةةةل فةةةي تبنةةةي المجموعةةةة الدوليةةةة لنظةةةام المحكمةةةة
1998 . 

وبالفعةةةةةل فقةةةةةد حةةةةةدد النظةةةةةام األساسةةةةةي فةةةةةي المةةةةةادة الخامسةةةةةة أنةةةةةواع الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةي تةةةةةدخل 
 الدولية ومن هذه الجرائم جريمة اإلبادة الجماعية. ضمن اختصاص المحكمة الجنائية

 التاليةةة األفعةةال مةةن فعةةل أي ووفقةةا لةةنص المةةادة السادسةةة فةةان اإلبةةادة الجماعيةةة تعنةةي:"
 إهالكةاً  تلةك دينيةة بصةفتها أو عرقيةة أو إثنيةة أو قوميةة : جماعةة إهةالك بقصةد يرتكةب

 : جزئياً  أو كلياً 

 . الجماعة أفراد قتل -أ

 . الجماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ررض إلحاق -ب

 . جزئياً  أو كلياً  الفعلي إهالكها بها يقصد معيشية ألحوال عمداً  الجماعة إخضاع -ج

 . الجماعة داخل اإلنجاب منع تستهدف تدابير فرض -د

  2.أخرى" جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل -ه

                                                           
مؤتمر دبلوماسي نتيجة انعقاد  1998يوليو  17في روما في  النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعُتمد -1

 .2002يوليو  1في  النفاذ دولي ُنظم تحت رعاية األمم المتحدة ودخل حيز

 االتفاقية دخلت ولقد الدولية، الجنائية بتأسيس المحكمة الخاصة روما اتفاقية إلى 2014 عام فلسطين وانضمت
 فلسطين دولة تصبح االنضمام قبول عن اإلعالن وبهذا ،2015أفريل01 في للفلسطينيين بالنسبة النفاذ حيز

 1967 عام المحتلة الفلسطينية األراضي تدخل ، وبذلك2002سنة التي تأسست المحكمة في 123 رقم العضو
 وعملها. المحكمة الجنائية نطاق ضمن

 على وقادتها إلسرائيل المقاضاة الدولية إسرائيل نقاضي كيف الدهشان، طالل لمزيد من التفصيل راجع: سعيد
 5ص ، ( 2017الطبعة األولى، سنة واالستشارات، للدراسات الزيتونة )بيروت، مركز الفلسطينيين، بحق جرائمهم

17. 

ة أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولي :علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أنظر في الموضوع: -2
 .360(، ص 2001الجنائية، )بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
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تةدمير  أو برمتهةا جماعةة تةدمير الجريمةة مرتكبةي تعمةد) الجزئةي أو الكلةي (بعبةارة ويقصةد
 واحةدة. ويعتبةةر منطقةة فةي يعيشةون  أعضةةاء أو المتعلمةين أعضةائها مثةل: منهةا، جةزء

 يعلةم كةان طالمةا الجماعةة، أفةراد مةن واحةد شةخص بقتةل قةام ولةو حتةى مرتكبةًا لهةا؛ الجةاني
 معيةار هنةاك فلةيس جزئيةًا، أو كليةاً  الجماعةة تةدمير إلةى ترمةي خطةة أوسةع فةي اشةترك أنةه

 أعةداد إهةالك إلةى الجةاني إرادة اتجةاه هةو فةالمهم لثبةوت الجريمةة، الضةحايا لعةدد محةدد
  .1الجماعة تلك أفراد من كبيرة

القوميةة  وهةي: ، 2ومميةز واضةح بشةكل معينةة جماعةات يحمةي رومةا نظةام أن والمالحةظ
 تتحةدد الةذين األفةراد مجموعةة : القوميةة بالجماعةات ويقصةد والدينيةة، والعرقيةة واالثنيةة

 فهةي االثنيةة، الجماعيةة أمةا مشةترك. قةومي بأصةل أو معةين بلةد بجنسةية هةويتهم المشةتركة
 تةةراث أو مشةةتركة لغةة أو مشةةتركة ثقافيةةة بتقاليةد هةةويتهم تتحةدد مةن األفةةراد مجموعةة
 بالصةفات هةويتهم تتحةدد األفةةراد مةةن مجموعةةة فتعنةةي العرقيةةة، الجماعةةة أمةةا مشةترك.

 بعقيةدة هةويتهم تتحةدد األفةراد مةن مجموعةة ويقصةد بهةا: الدينيةة، الجماعةة وأخيةراً  الجسةدية،
 مشتركة. أو شعائر ممارسات أو مذاهب أو معتقدات أو مشتركة دينية

 

 

 

                                                           

 اإلبادة : األول إلى قسمين، الجماعية اإلبادة جرائم قسم أنه الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من يتضح-
 الجماعة على القضاء إلى تؤدي مادية بأفعال القيام المادية: اإلبادة وتعني. المعنوية اإلبادة واآلخر: ، المادية
 البشرية النفس على التأثير يمثل الذي االستئصال المعنوي  فتعني: المعنوية واإلبادة اإلنجاب. ومنع كالقتل البشرية

 أخرى. إلى جماعة من عنوة األطفال معيشية معينة. كنقل لظروف فإخضاعها وشعورها وأحاسيسها

 1- An Introduction To The International Criminal Court, ,Schabas A. William )UK, 
Cambridge University, 2001 (,P32 

 2- ,Malcolm N. Shaw ional Law, Internat)UK, Cambridge Low Price Editions, 
Fourth Edition,  

1997(,P 209. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=William%20A.%20Schabas&eventCode=SE-AU
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 1الجماعية اإلبادة أركان جريمة الثاني: الفرع

أركةةةان: الةةةركن الجماعيةةةة ثالثةةةة  لقيةةةام المسةةةؤولية الجنائيةةةة يجةةةب أن تتةةةوفر فةةةي جريمةةةة اإلبةةةادة
 المادي والركن المعنوي والركن الدولي، وذلك كما يلي:

ــــركن المــــادي:  الجماعيةةةةة كةةةةل مةةةةا يةةةةدخل فةةةةي  يشةةةةمل الةةةةركن المةةةةادي لجريمةةةةة اإلبةةةةادةأوال/ ال
تكوينهةةةةةا وتكةةةةةون لةةةةةه طبيعةةةةةة ماديةةةةةة، ويتمثةةةةةل الةةةةةركن المةةةةةادي لهةةةةةذه الجريمةةةةةة فةةةةةي احةةةةةد األفعةةةةةال 

محةةةةةددة علةةةةةى سةةةةةبيل الحصةةةةةر فةةةةةي تعريةةةةةف جريمةةةةةة المكونةةةةةة للسةةةةةلوك اإلجرامةةةةةي، وهةةةةةذه األفعةةةةةال 
الجماعيةةةة فةةةي المةةةادة السادسةةةة مةةةن نظةةةام رومةةةا األساسةةةي، وتأخةةةذ المظةةةاهر والصةةةور  اإلبةةةادة

 المادية التالية:

 وهةو الجريمةة، هةذه فةي والطةاغي معةروف الفعةل هةذا الجماعـة: )أعضـاء( أفـراد قتـل-1
 دون  األفةراد كةل علةى تقةع بحيةث تطهيرهةا، المةراد الجماعةة مةن الطريةق السةريع للةتخلص

 سةلوك يكةون  أن ويسةتوي  كانةت، وسةيلة واألطفةال، وبةأي والشةيوخ والنسةاء رجةال بةين تمييةز
 مةن معةين تشةترط عةدد وال الجماعةة، أفةراد بعةض علةى تقةع أن ويكفةي سةلبي، أو ايجةابي
  2المحتل. قبل من بخطة منهجية ويتم القتلى ،

، التةةةةي اقترفتهةةةةا قةةةةوات االحةةةةتالل 1948ومةةةةن أمثلةةةةة القتةةةةل الجمةةةةاعي مذبحةةةةة ديةةةةر ياسةةةةين عةةةةام 
بصةةةةةةفة فجائيةةةةةةة ضةةةةةةد سةةةةةةكان ديةةةةةةر ياسةةةةةةين العربيةةةةةةة،  1948ابريةةةةةةل  09اإلسةةةةةةرائيلي مسةةةةةةاء يةةةةةةوم 

 شخصا. )250(وقامت القوات المعتدية بقتل 

 اإلضةافةب البلةدة، سةكان علةى فةتح النةار تةم حيةث جماعيةة، لمةذابح يةونس خةان وتعرضةت
وهنةةاك مةةذابح قلقيليةةة . شةةهيدا ( 275 ) الشةةهداء عةةدد وبلةةغ المجةةاور، المخةةيم إلةةى
 وشةاتيال عةةام صةبرا ومذبحةة ، 1956قاسةم عةةام ، وكفةر 1953، وقبيةة عةام 1953عةام

اإلبراهيمةةي  الحةةرم ومذبحةةة شةةهيد، ( 3500 ) مةةن أكثةر ضةةحيتها راح والتةةي 1982
 الكثير. وغيرها  2004رفح عام ، ومذبحة 1994عام

                                                           
 قانوني سند ويعتبره الركن الشرعي لجريمة اإلبادة الجماعية فكرة يرفض من هناك الدولي القانون  مجال في إن -1

 عليها والمعاقب الجريمة لتلك المجرم القانوني النص في يتمثل فانه كذلك إذا اعتبرناه ولكن بالركن، وليس وفقط،
 .اإلجرائية ال ولما الشرعية الموضوعية لمبدأ تخضع ،إذ

 كلية أطروحة دكتوراه، الحرب، جرائم على والعقاب المسئولية حسام علي عبد الخالق الشيخة،أنظر:  -2
 .555 ، ص2001القاهرة، سنة جامعة الحقوق،
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 فرديةة صةورة فةي المةدنيين قتةل عمليةات زالةت ومةا إسةرائيل قةد مارسةتالفـردي:  القتـل-2
 وإرهةابهم، وتةرويعهم الفلسةطينيين مةن االنتقةام إمةا إطةار فةي القتةل أتةى نشةأتها، وقةد منةذ
 صةورة فةي زال ومةا أتةى كمةا الفلسةطينية، المقاومةة بعةض عناصةر تصةفية بقصةد وإمةا

 إطةار فةي هنالةك أتةت القتةل صةور أن مةن الخةارج، وبةالرغم أو الةداخل فةي اغتيةاالت
 القتةل صةورة مةن تقتةرب مةذابح جعةل منهةا قةد يةومي بشةكل ممارسةتها تكةرار فةإن فةردي،

 العديةد قتةل حيةث إسةرائيلية متكاملةة، منظومةة فشةكلت الجةرائم تلةك تعةددت وقةد ،1الجمةاعي
 أحمةد  عرفةات، والشةيخ ياسةر الةرئيس ومةنهم: الطريقةة بتلةك الفلسةطينيين الشةهداء مةن

 عبةد العزيةز والةدكتور الةوزير، خليةل  والشةهيد ، مصةطفى علةي أبةو  والشةهيد ياسةين،
 .هذا المجال في طويلة والقائمة ، ... صيام سعيد والنائب الرنتيسي،

وهةي الصةةورة الثانيةةة  :جســيم )عقلــي(معنــوي  أو بــدني أذى بإلحــاق الجماعيــة اإلبــادة-3
للةةةةةةةركن المةةةةةةةادي لجريمةةةةةةةة اإلبةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةة ضةةةةةةةمن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، 

 الفعةل هةذا ويتحقةق الجماعةة، ألعضةاء والعقليةة الجسةدية السةالمة علةى وتمثةل االعتةداء
 إلةى يفضةي الةذي التشةويه والجةرح مثةل: الضةرب معنويةة أو ماديةة كانةت وسةيلة بةأي

 يتضةح وهةذا بطيئةة إبةادة بمثابةة تعتبةر السةابقة األفعةال مسةتديمة، وهةذه عاهةات إحةداث
 . بينهم اإلعاقات وعدد المصابين األشخاص أثار من

 اإلهـالك فـي عمـدا التسـبب بهـا يقصـد معيشـية أحـوال بفـرض الجماعيـة اإلبـادة-4
 الجريمةة مرتكةب يفةرض ويقصةد بةه أن بطيئةة، إبةادة بمثابةة هةو أيضةا الفعةل هةذا :المـادي
تةؤدي  التةي والطةرق  الوسةائل مجمةوع أكثةر، أي أو شةخص علةى معينةة معيشةية أحةوال
 األساسةية المةوارد مةن الجماعةة حرمةان مةن جزئةي أو كلةي إهةالك إلةى البعيةد المةدى بشةكل
 تجلةب قاسةية مناخيةة ظةروف فةي العةيش أو والةدواء، عنهةا، كالمةاء والغةذاء غنةى ال التةي

 الخ... إمدادات الكهرباء قطع المستشفيات، عالج، هدم دون  األمراض

ويمكةةةةةةةن أن تتحقةةةةةةةق هةةةةةةةذه الصةةةةةةةورة مةةةةةةةن صةةةةةةةور اإلبةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةة بواسةةةةةةةطة الحصةةةةةةةار الةةةةةةةذي 
 مةةن 2008 أواخةةر عةةام لغةةزة حةةدث مةةا يفةةرض علةةى جماعةةة لمةةدة زمنيةةة معينةةة، وهةةو

 الطعةام وذلةك بقلةة النسةاء، األطفةال مةن العديةد وفةاة عنةه ، حيةث نجةم2014والعةام حصةار

                                                           
أطروحة دكتوراه،  المسلحة، النزاعات زمن في للمدنيين الجنائية الحماية محمد، الرحمن عبد إسماعيلأنظر:  -1

 .560 ص ،2000المنصورة، سنة  جامعة الحقوق، كلية
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 وال فلسةطين فةي قبةل مةن حةدثت كلهةا األفعةال وهةذه وغيرهةا، الضةرورية والمةواد واألدويةة
 . تزال

يطلةةق الفقةةه علةةى هةةذه اإلنجــاب:  منــع تســتهدف تــدابير بفــرض الجماعيــة اإلبــادة-5
 الفعةةل هةةذا الصةةورة مةةن صةةور اإلبةةادة الجماعيةةة صةةورة إعاقةةة النسةةل فةةي الجماعةةة، وينطةةوي 

 نمةةوهم دون  ويحةةول التناسةةل مةن يمةنعهم الجماعةة ألنةه ألعضةاء بيولوجيةة إبةادة علةى
 بتةر أو إجهةةاض الحوامةةل أو الرجةةال عةةن النسةةاء بفصةةل وذلةةك واسةةتمرارهم، وتزايةدهم

 )العقةاقير فتنةاول النسةاء أمةا الةذكور خصةي( الجنسةين أحةد تعقةيم أو التناسةلية األعضةاء
جةةاب قتةةل الرضةةع واألطفةةةال ويةةدخل ضةةةمن صةةورة منةةع اإلن .البيةةوت هةةدم التةةزاوج بعةةةد منةةع

 صغار السن.

وتتحقةةةق هةةةذه الصةةةورة عنةةةد النقةةةل القسةةةري : 1قســـرا األطفـــال بنقـــل الجماعيـــة اإلبـــادة-6
لألطفةةةةةال مةةةةةن جماعةةةةةة إلةةةةةى جماعةةةةةة أخةةةةةرى، قصةةةةةد فصةةةةةلهم عةةةةةن جماعةةةةةاتهم األصةةةةةلية، وذلةةةةةك 

 يمثةل إذ ثقافيةة، إبةادة علةى مةا نوعةا وهةذا ينطةوي  لقطةع أي صةلة لهةم بجةذورهم األصةلية،
 لغةة يتعلمةون  ال كةونهم االجتمةاعي، واسةتمرارها الجماعةة الثقةافي مسةتقبل الصةغار هةؤالء

 لهةم تةوفر جماعةة ينقلةون إلةى أن ويسةوي  تقاليةدها، وال عاداتهةا وال دينهةا وال جمةاعتهم
 الجسةدية اإلبةادة تتحقةق الحالةة هةذه وفةي أو ال، والثقافيةة واالجتماعيةة الصةحية الرعايةة

 .جانب الثقافية إلى

يشةةةةةكل الةةةةةركن المعنةةةةةوي ركنةةةةةا أساسةةةةةيا فةةةةةي جريمةةةةةة اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة ثانيـــــا/ الـــــركن المعنـــــوي: 
إضةةةةافة للةةةةركن المةةةةادي، وقةةةةد أكةةةةد نظةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة علةةةةى أهميةةةةة الةةةةركن المعنةةةةوي 

مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي: "ال يسةةةةةةةأل الشةةةةةةةخص جنائيةةةةةةةا عةةةةةةةن ارتكةةةةةةةاب  30وفقةةةةةةةا لةةةةةةةنص المةةةةةةةادة 
محكمةةةةةة، وال يكةةةةةون عرضةةةةةة للعقةةةةةاب علةةةةةى هةةةةةذه الجريمةةةةةة، إال جريمةةةةةة تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص ال

 إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد والعلم."

وعرفةةةةةةت نفةةةةةةس المةةةةةةادة القصةةةةةةد بأنةةةةةةه ارتكةةةةةةاب الشةةةةةةخص السةةةةةةلوك المجةةةةةةرم قانونةةةةةةا والتسةةةةةةبب فةةةةةةي 
 2النتيجة التي يحدثها سلوكه.

والبةةةةةةد مةةةةةةن تةةةةةةوافر عالقةةةةةةة سةةةةةةبيبة بةةةةةةين إرادة الجةةةةةةاني والفعةةةةةةل أو التصةةةةةةرف الةةةةةةذي أتةةةةةةاه، فيسةةةةةةأل 
اإلنسةةةةةةةان ويعاقةةةةةةةب عةةةةةةةن أفعالةةةةةةةه التةةةةةةةي أتاهةةةةةةةا بإرادتةةةةةةةه، وال تكةةةةةةةون هةةةةةةةذه اإلرادة مجرمةةةةةةةة إال إذا 
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كانةةةةت مدركةةةةة وقائمةةةةة علةةةةى مكنةةةةة التمييةةةةز بةةةةين األفعةةةةال المحظةةةةورة والمباحةةةةة، فةةةةالركن المعنةةةةوي 
المةةةةةةةادي للجريمةةةةةةةة وشخصةةةةةةةية الجةةةةةةةاني، وتظهةةةةةةةر هةةةةةةةذه العالقةةةةةةةة سةةةةةةةيطرة عالقةةةةةةةة بةةةةةةةين المظهةةةةةةةر 

 1الجاني على الفعل وآثاره.

ويعبةةةةر عةةةةن هةةةةذه العالقةةةةة بالقصةةةةد الجنةةةةائي، الةةةةذي يتخةةةةذ صةةةةورة القصةةةةد الجنةةةةائي العةةةةام والقصةةةةد 
الجنةةةةةةائي الخةةةةةةاص. فالقصةةةةةةد الجنةةةةةةائي العةةةةةةام يتكةةةةةةون مةةةةةةن العلةةةةةةم واإلرادة، أي أن ينصةةةةةةرف علةةةةةةم 

ينطةةةةةوي علةةةةةى اسةةةةةتهداف جماعةةةةةة معينةةةةةة بالقتةةةةةل أو اإليةةةةةذاء البةةةةةدني أو الجةةةةةاني إلةةةةةى أن الفعةةةةةل 
 العقلي الجسيم .

وان القصةةةةةةةد العةةةةةةةام وحةةةةةةةده يعتبةةةةةةةر غيةةةةةةةر كةةةةةةةاف لتةةةةةةةوافر الةةةةةةةركن المعنةةةةةةةوي فةةةةةةةي جريمةةةةةةةة اإلبةةةةةةةادة 
الجماعيةةةةةةةةة، بةةةةةةةةل يجةةةةةةةةب أن يكةةةةةةةةون هنةةةةةةةةاك قصةةةةةةةةد خةةةةةةةةاص بالنسةةةةةةةةبة ل ثةةةةةةةةار العامةةةةةةةةة لألفعةةةةةةةةال 

الخاصةةةةةةية التةةةةةةي تميةةةةةةز جريمةةةةةةة اإلبةةةةةةادة  المحظةةةةةةورة، فقصةةةةةةد تةةةةةةدمير أو إهةةةةةةالك الجماعةةةةةةة وهةةةةةةي
الجماعيةةةةةةة عةةةةةةن جريمةةةةةةة القتةةةةةةل العاديةةةةةةة. فهةةةةةةةذه الجريمةةةةةةة تحةةةةةةدث وتتحقةةةةةةق عنةةةةةةدما تكةةةةةةون نيةةةةةةةة 

 القضاء على الفرد أو أفراد ينتمون لمجموعة معينة أو يرتبطون بها.

لةةةةذلك فةةةةةان المعيةةةةةار الحاسةةةةةم لتقريةةةةةر حةةةةةدوث جريمةةةةة اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة هةةةةةو انتمةةةةةاء أو عضةةةةةوية 
جنةةةةي عليةةةةه أو الضةةةةحية لجماعةةةةة معينةةةةة، ولةةةةيس هويةةةةة ذلةةةةك الفةةةةرد، وبالتةةةةالي فانةةةةه إذا الفةةةةرد الم

 قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد الخاص تتحقق جريمة اإلبادة الجماعية.

ولقةةةةةةد تبنةةةةةةت لجنةةةةةةة القةةةةةةانون الةةةةةةدولي هةةةةةةذا الموقةةةةةةف واعتبةةةةةةرت بأنةةةةةةه: " ال يكفةةةةةةي لجريمةةةةةةة اإلبةةةةةةادة 
فعةةةةةةةال المعةةةةةةةددة، فتعريةةةةةةةف هةةةةةةةذه الجريمةةةةةةةة يتطلةةةةةةةب الجماعيةةةةةةةة القصةةةةةةةد العةةةةةةةام الرتكةةةةةةةاب احةةةةةةةد األ

 2قصدا خاصا بالنسبة ل ثار العامة لألفعال المحظورة."

المقصةةةةةود بالقصةةةةةد الخةةةةةاص أثنةةةةةاء محاكمةةةةةة  3وقةةةةةد حةةةةةددت المحكمةةةةةة الدوليةةةةةة ليوغسةةةةةالفيا سةةةةةابقا
عةةةةدد مةةةةن المتهمةةةةين الصةةةةرب فبينةةةةت بةةةةان:" جريمةةةةة اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة هةةةةي جريمةةةةة ترتكةةةةب ضةةةةد 

لجماعةةةةةة بعينهةةةةةا، وتسةةةةةتهدف هةةةةةذه الجماعةةةةةة بسةةةةةبب ذلةةةةةك االنتمةةةةةاء، والمهةةةةةم فةةةةةي أفةةةةةراد ينتمةةةةةون 
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هةةةةذا الشةةةةأن هةةةةو القصةةةةد فةةةةي اختيةةةةار وتحديةةةةد هةةةةذه الجماعةةةةة المسةةةةتهدفة باإلبةةةةادة، علةةةةى أسةةةةاس 
 1 صفات أفرادها العرقية أو العنصرية أو الدينية."

يمكةةةةةن  والجةةةةةدير بالمالحظةةةةةة أن القصةةةةةد الجنةةةةةائي الخةةةةةاص يعتبةةةةةر مةةةةةن أصةةةةةعب العناصةةةةةر التةةةةةي
إثباتهةةةةةا، حيةةةةةث غالبةةةةةا مةةةةةا تكةةةةةون األدلةةةةةة المتاحةةةةةة لثبةةةةةوت الجريمةةةةةة اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة أدلةةةةةة غيةةةةةر 
مباشةةةةةةرة أو ظرفيةةةةةةة، وقةةةةةةد حاولةةةةةةت المحةةةةةةاكم الدوليةةةةةةة الخاصةةةةةةة وضةةةةةةع بعةةةةةةض المعةةةةةةايير يمكةةةةةةن 

 الرجوع إليها إلثبات القصد الجنائي الخاص في جريمة اإلبادة الجماعية.

 خطةةة علةةى بنةةاء ارتكابهةةا جريمةةة اإلبةادة الجماعيةةة فةي بةه يقصةدالــدولي:  ثالثـا/ الــركن
 قبةل مةن تنفيةةذها تشةجع علةى أو فيهةا الكبةار المسةؤولين ينفةذها الدولةةة، مةن مرسةومة

 أثنية.  قومية دينية مشتركة: ذات روابط مجموعة ضد عاديين، أفراد أو الموظفين

 الدولةة لةذات تةابع يكةون  أن فممكةن أخةرى، لدولةة تةابع عليةه المجنةي أن يكةون  يشةترط وال
ويسةتوي أن  2 مشةاكل. يثيةر أو الحكةم معةارض لنظةام يكةون  أن قةادر ألنةه تصةفيته بقصةد

 3تقع جريمة اإلبادة الجماعية في وقت السلم أو في وقت الحرب.

 اإلنسانية ضد الجرائم  :الثاني المطلب

إن القةةةةةانون الةةةةةدولي الجنةةةةةائي ال يعاقةةةةةب علةةةةةى كةةةةةل الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة وإنمةةةةةا يعاقةةةةةب علةةةةةى الجةةةةةرائم 
األشةةةةةد خطةةةةةورة، التةةةةةي تمةةةةةس القةةةةةيم العليةةةةةا للمجتمةةةةةع الةةةةةدولي بأسةةةةةره، حيةةةةةث تةةةةةأتي خطةةةةةورة هةةةةةذه 
الجةةةةةةرائم مةةةةةةن كونهةةةةةةا ترتكةةةةةةب بشةةةةةةكل منةةةةةةتظم وعلةةةةةةى نطةةةةةةاق واسةةةةةةع، ولكةةةةةةي يةةةةةةتم تحديةةةةةةد مفهةةةةةةوم 

عاقةةةةةةب عليهةةةةةةا القةةةةةةانون الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي، وحتةةةةةةى نةةةةةةتمكن مةةةةةةن الجريمةةةةةةة ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية التةةةةةةي ي
تمييزهةةةةا عةةةةن غيرهةةةةا مةةةةن الجةةةةرائم، البةةةةد أن يتضةةةةمن ذلةةةةك تعريفهةةةةا، وكةةةةذا العناصةةةةر التةةةةي تشةةةةكل 
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األركةةةةان العامةةةةة لهةةةةا، ليخةةةةتم هةةةةذا المطلةةةةب بتنةةةةاول بعةةةةض صةةةةور الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية التةةةةي 
 ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين.

 تم تقسيم هذا المطلب إلى ثالث فروع، هي كالتالي: وبناءا عليه

 اإلنسانية ضد الجرائم تعريف األول: الفرع

تعةةةةةةةد الجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية حديثةةةةةةةة نسةةةةةةةبيا علةةةةةةةى الصةةةةةةةعيد الةةةةةةةدولي، وفةةةةةةةي بعةةةةةةةض القةةةةةةةوانين 
لجنةةةةة تحقيةةةةق فةةةةي جةةةةةرائم  1919الوطنيةةةةة، فبعةةةةد الحةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةى أسةةةةس الحلفةةةةاء سةةةةةنة 

األلمةةةةان، وعةةةةالوة علةةةةى تلةةةةك الجةةةةرائم وجةةةةدت اللجنةةةةة أيضةةةةا أنهةةةةا ارتكبةةةةت  الحةةةةرب التةةةةي ارتكبهةةةةا
جةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد القةةةةةةةةوانين اإلنسةةةةةةةانية، حيةةةةةةةةث أنهةةةةةةةم قتلةةةةةةةةوا المةةةةةةةواطنين والسةةةةةةةةكان المةةةةةةةدنيين خةةةةةةةةالل 
الحةةةةةةرب، وقةةةةةةد اعترضةةةةةةت الواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة األمريكيةةةةةةة واليابةةةةةةان بقةةةةةةوة علةةةةةةى تجةةةةةةريم مثةةةةةةل تلةةةةةةك 

اإلنسةةةةةانية تعةةةةةد انتهاكةةةةةات للقةةةةةانون األخالقةةةةةي األفعةةةةةال، علةةةةةى أسةةةةةاس أن الجةةةةةرائم ضةةةةةد القةةةةةوانين 
 وليس للقانون الوضعي.

كمةةةةا انةةةةه لةةةةم يكةةةةن للجةةةةرائم ضةةةةد القةةةةوانين اإلنسةةةةانية تعريةةةةف مسةةةةتقل عةةةةن جةةةةرائم الحةةةةرب، إال بعةةةةد 
 األساسةةي ، عنةةدما تطرقةةت لهةةا المةةادة السادسةةة الفقةةرة ج مةةن النظةةام1الحةةرب العالميةةة الثانيةةة

رفتهةةةةةا كمةةةةةا يلةةةةةي: " القتةةةةةل العمةةةةةد، اإلبةةةةةادة، االسةةةةةترقاق، للمحكمةةةةةة العسةةةةةكرية نةةةةةورمبرغ، حيةةةةةث ع
واألفعةةةةال الالإنسةةةةانية األخةةةةرى المرتكبةةةةة ضةةةةد أيةةةةة مجموعةةةةة مةةةةن السةةةةكان المةةةةدنيين قبةةةةل الحةةةةرب 
وأثناءهةةةةةا، أو اإلضةةةةةطهادات ألسةةةةةباب سياسةةةةةية عرقيةةةةةة أو دينيةةةةةة، تنفيةةةةةذا ألي مةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي 

سةةةةةواء كانةةةةةت تشةةةةةكل انتهاكةةةةةا للقةةةةةانون  تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة وارتباطةةةةةا بهةةةةةذه الجةةةةةرائم،
 الوطني للدولة التي ارتكبت فيها أم ال تشكل ذلك."

أمةةةةةةا النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ليوغوسةةةةةةالفيا السةةةةةةابقة، فقةةةةةةد عةةةةةةرف الجةةةةةةرائم 
 سةةةلطة المحكمةةةة الدوليةةةة ضةةةد اإلنسةةةانية فةةةي نةةةص المةةةادة الخامسةةةة منةةةه كمةةةا يلةةةي:" لهةةةذه

 النةةزاع إطةةار فةي ارتكابهةا تةةم متةةى التاليةة، الجةرائم ارتكبةةوا الةةذين األشةخاص محاكمةة
 ضةد ارتكابهةا تةم طالمةا الةدولي، أو المحلةي الطةابع ذلةك اخةذ النظةر عةن بغةض المسةلح،
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 االغتصةةاب، التعةذيب، اإلبعةاد، السةجن، االسةترقاق، اإلبةادة، القتةل، مةدنيين: سةةكان أي
 .1األخرى" اإلنسانية غير األفعال وكل دينية، أو عرقية أو سياسية ألسباب االضطهاد

 الدوليةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن الثالثةة المةادة فةي الجريمةة هةذه تعريةف جةاء كمةا
 محاكمةة سةلطة لروانةدا الدوليةة للمحكمةة ، كالتةالي:"2روانةدا فةي الحةرب مجرمةي لمحاكمةة

 ومنهجةي واسةع مةن هجةوم كجةزء ارتكبةت متةى التاليةة، الجةرائم علةى المسةؤولين األشةخاص
اإلبةادة،  دينيةة: القتةل، أو عرقيةة أو أثنيةة أو سياسةية أو قوميةة ألسةباب مةدنيين، أي علةى

 أو سياسةةية ألسةةباب االضةةطهاد االغتصةةاب، التعةةذيب، اإلبعةةاد، السةةجن، االسةةترقاق،
 3األخرى." اإلنسانية غير األفعال وكل دينية، أو عرقية

والتعةةةةةةذيب واالغتصةةةةةةاب التةةةةةةي لةةةةةةم يةةةةةةتم وبةةةةةةذلك نجةةةةةةد أن هةةةةةةذه المةةةةةةادة أضةةةةةةافت جةةةةةةرائم السةةةةةةجن 
 ذكرهةةةا فةةةي نظةةةام المحكمةةةة العسةةةكرية نورمبةةةورغ، وقةةةد وردت نفةةةس الجةةةرائم السةةةابقة فةةةي النظةةةام

للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بروانةةةةدا فةةةةي المةةةةادة الثالثةةةةة منةةةةه، حيةةةةث جةةةةاءت بتعريةةةةف  األساسةةةةي
نةةةةزاع المسةةةةلح" بةةةةل الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية، والتةةةةي تختلةةةةف عةةةةن سةةةةابقتها فةةةةي عةةةةدم ذكةةةةر عبةةةةارة "ال

 انه اشترط وجود "هجوم واسع النطاق."

 ضةد الجريمةة أشةكال تأخةذ االضةطهاد، وجةود علةى ينصةان الميثةاقين مةن كةل حةين فةي
 ألسةباب االضةطهاد أن يعتبةر اليوغوسةالفي النظةام أن بينهمةا هةو الفةارق  لكةن اإلنسةانية،

 واالغتصةاب التعةذيب ثةلمثلهةا م أشةكالها، مةن شةكل مجةرد هةو دينيةة أو عرقيةة أو سياسةية

                                                           
: دراسة تحليلية مرشد احمد السيد واحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائيراجع في الموضوع:  -1

لعلمية األردن، الدار ا)،  للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا مقارنة مع محاكم نوتمبرغ وطوكيو وروندا
 .122ص  (،2002الدولية، الطبعة األولى، سنة 

مادة، اقتبست معظم أحكامها ونصوصها  32ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا مؤلفا من جاء النظام األ -2
 1994من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة. لعام 

طروحة أللتفصيل راجع: بختة لعطب، القضاء الدولي الجنائي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، 
 137، ص2017دكتوراه، جامعة تلمسان، سنة 

راجع: عادل عبد هللا المسدي، المحكمة الجنائية الدولية: االختصاص وقواعد اإلحالة، ) القاهرة، دار النهضة  -3
 .73، 72(، ص ص: 2002العربية، الطبعة األولى، سنة 
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 أركةةان مةةن ركةةن األسةةباب هةةذه يعتبةةر الةةذي روانةةدا نظةةام عكةةس علةةى واالسةةترقاق،
 .2األسباب لهذه وفقا يكون  المدنيين على المنظم الهجوم أن أي ،1الجريمة

ولقةةةةةةد توالةةةةةةت االجتهةةةةةةادات الفقهيةةةةةةة فةةةةةةي تعريةةةةةةف الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية وتطةةةةةةوير مفهومهةةةةةةا، 
الدوليةةةةةة واللجةةةةةان المختصةةةةةة للسةةةةةعي إليجةةةةةاد تعريةةةةةف شةةةةةامل، حتةةةةةى يعةةةةةد وتواصةةةةةلت المةةةةةؤتمرات 

المرجعيةةةةةة الثابتةةةةةة لمفهةةةةةوم الجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية للعمةةةةةل بةةةةةه كتشةةةةةريع دولةةةةةي، إلةةةةةى أن تكللةةةةةت 
الجهةةةةةود الدوليةةةةةة بالوصةةةةةول إلةةةةةى نظةةةةةام محكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، والةةةةةذي اوجةةةةةد تعريفةةةةةا شةةةةةامال 

 إطةةةار ا األفعةةةال التةةةي يشةةةكل ارتكابهةةةا فةةةيمةةةن خةةةالل المةةةادة السةةةابعة منةةةه، حيةةةث عةةةدد فيهةةة
المةةدنيين جريمةةة  السةةكان مةةن مجموعةةة أيةةة ضةةد موجةه منهجةي أو واسةع النطةةاق هجةوم

 .3ضد اإلنسانية

ولةةةةةةةم يشةةةةةةةترط  نظةةةةةةةام محكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي المةةةةةةةادة السةةةةةةةابعة منةةةةةةةه ارتكةةةةةةةاب األفعةةةةةةةال 
مسةةةةلح دولةةةةي، ممةةةةا يشةةةةكل المشةةةةكلة للةةةةركن المةةةةادي فةةةةي جريمةةةةة ضةةةةد اإلنسةةةةانية فةةةةي إطةةةةار نةةةةزاع 

تطةةةةةةةةورا فةةةةةةةةي مفهومهةةةةةةةةةا الةةةةةةةةذي صةةةةةةةةاغته وحةةةةةةةةةددت مقوماتةةةةةةةةه القواعةةةةةةةةد العرفيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةابقة، ومةةةةةةةةةا 
نستخلصةةةةه مةةةةن نةةةةص هةةةةذه المةةةةادة أن الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية قةةةةد ترتكةةةةب فةةةةي زمةةةةن السةةةةلم كمةةةةا 
فةةةةةةي زمةةةةةةن الحةةةةةةرب، وبةةةةةةذلك فانةةةةةةه قةةةةةةد تةةةةةةم تصةةةةةةحيح الخطةةةةةةأ الةةةةةةذي ورد فةةةةةةي نصةةةةةةوص المحةةةةةةاكم 

 .4شترطت قيام حالة الحرب الرتكاب الجرائم ضد اإلنسانيةالدولية السابقة التي ا

                                                           
 2011الجامعية، سنة  ديوان المطبوعات الجزائر، (اإلنسانية،  ضد الجرائم مفهوم البقيرات، القادر أنظر: عبد -1
 .26 ، ص )

تعريف األشخاص المدنيين  1977من البرتوكول اإلضافي األول إلتفاقيات جنيف لعام  50قررت المادة  -2
 والسكان المدنيين ، بنصها على أنه: 

لث نود األول والثاني والثاالمدني هو أي شخص ال ينتمي إلي فئة من فئات األشخاص المشار إليها في الب-1"
من هذا البروتوكول. وإذا ثار الشك حول  43والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة والمادة 

  .ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا

 يندرج في السكان المدنيين كافة األشخاص المدنيين -2

 د السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين"ال يجر  -3

 نظام محكمة الجنائية الدولية. 07راجع نص المادة  -3
صبرينة خلف هللا ، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة  أنظر في ذلك: -4

 .97، 96، ص ص: 2007قسنطينة، سنة 
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 اإلنسانية الجرائم ضد أركان الثاني: الفرع

 لكي تقوم هذه الجريمة البد لها من األركان العامة، التي تتمثل فيما يلي:  

يتمثةةةةةل فةةةةةي القيةةةةةام بسةةةةةلوك معةةةةةين قةةةةةد يكةةةةةون ايجابيةةةةةا أو سةةةةةلبيا، كمةةةةةا أن  أوال/ الـــــركن المـــــادي:
البةةةةةد أن يكةةةةةون غيةةةةةر مشةةةةةروع، الن القةةةةةانون يجرمةةةةةه، وبالتةةةةةالي فهةةةةةو يسةةةةةبغ عليةةةةةه  هةةةةةذا السةةةةةلوك

 صفة عدم المشروعية، وتعد صفة عدم المشروعية للسلوك الركن المادي للجريمة. 

اإلجراميةةةة، التةةةي يشةةةكل ارتكابهةةةا الةةةركن  وقةةةد عةةةدد نظةةةام محكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة السةةةلوكيات
ت علةةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال ال الحصةةةةةر، وهةةةةةي تتمثةةةةةل المةةةةةادي لجريمةةةةةة ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية، حيةةةةةث جةةةةةاء

 في: 

 القتل. -1

 اإلبادة.-2

 االسترقاق.-3

 للسكان. القسري  والنقل السكان إبعاد-4

 القواعةد يخةالف بمةا البدنيةة الحريةة مةن آخةر نحةو أي علةى الشةديد الحرمةان أو السةجن-5
 .الدولي للقانون  األساسية

 القسةري  الحمةل أو البغةاء علةى اإلكةراه  أو الجنسةي االسةتبعاد أو واالغتصةاب التعةذيب-6
 مةن الدرجةة هةذه مثةل علةى الجنسةي العةزف أشةكال مةن شةكل آخةر أي أو القسةري  والتعقةيم
 .الخطورة

 عرقيةة أو سياسةية ألسةباب السةكان، مةن محةدد مجمةوع أو محةددة جماعةة أيةة اضةطهاد-7
 فةي المعةرف النحةو علةى الجةنس بنةوع متعلقةة أو أو دينيةة، ثقافيةة أو أثنيةة أو قوميةة أو

 فيمةا وذلةك يجيزهةا. الةدولي ال القةانون  بةان عالميةا المسةلم مةن أخةرى  ألسةباب أو 03 الفقةرة
 .المحكمة اختصاص في تدخل جريمة بأية أو الفقرة هذه في إليه مشار فعل بأي يتصل

 .لألشخاص القسري  االختفاء-8

 .العنصري  الفصل جريمة-9

 معانةةاة فةةي عمةةدا تسةةبب والتةةي المماثةةل، الطةةابع ذات األخةرى  الالنسةانية األفعةال-10
 .البدنية أو العقلية بالصحة بالجسم، أو يلحق خطير أذى في أو شديدة،
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 المعنةوي  الةركن يتخةذ مقصةودة، جريمةة هةي اإلنسةانية ضةد الجريمةة ثانيـا/ الـركن المعنـوي:
 واإلرادة، العلةم يتطلةب العةام فالقصةد والخةاص؛ بشةقيه العةام الجنةائي القصةد صةورة فيهةا

 اإلنسةةان علةةى حقةةوق  جسةةيم اعتةةداء علةةى ينطةةوي  فعلةةه أن الجةةاني يعلةةم أن فيجةةب
 أيضةا ويجةب قيمتهةا، مةن الحةط صةورة فةي وإمةا لهةا كلةي إهةدار صةورة فةي إمةا األساسةية،

 األساسةية الحقةوق  مةن النيةل فهةو الخةاص القصةد أمةا الفعةل؛ هةذا إرادتةه إلةى تتجةه أن
 سياسية.... معينة: دينية،عرقية، وحدة أفرادها بين تربط بعينها لجماعة

الةذي  الفعةل كةان إذا العةام القصةد ويكفةي الخةاص، القصةد تةوافر يشةترط ال انةه ويالحةظ 
 إلةى الجةاني إرادة اتجهةت إذا اإلنسةانية ضةد الجريمةة فتقةع االسةترقاق، هةو الجةاني ارتكبةه

 . روابطهم أو كانت انتماءاتهم أي باألشخاص االتجار

 قةد تكةون  أن اإلنسةانية ضةد الجريمةة فةي الةدولي الةركن لتةوافر يكفةي / الـركن الـدولي:ثالثـا
 معينةة عقيةدة تجمعهةا بشةرية جماعةة الدولةة، ضةد جانةب مةن مرسةومة لحظةة تنفيةذا وقعةت

 .معين رباط أو

 الجنسةية، تلةك تحمةل ال أو الدولةة جنسةية تحمةل الجماعةة تلةك تكةون  أن ذلةك بعةد ويسةتوي 
 .1أجنبيا أو وطنيا الجريمة تلك عليه في المجني يكون  أن يستوي  أي

يتعةةةةين أن يكةةةةون مةةةةن شةةةةأن السةةةةلوك غيةةةةر المشةةةةروع الصةةةةادر عةةةةن إرادة  رابعــــا الــــركن الشــــرعي:
إجراميةةةةةة ومةةةةةةن قبةةةةةل شةةةةةةخص وباسةةةةةةم الدولةةةةةة أو برضةةةةةةاها أو بتشةةةةةةجيع منهةةةةةا، أن يكةةةةةةون مجرمةةةةةةا 

انون الةةةةةةةدولي ومنصةةةةةةةوص العقةةةةةةةاب عليةةةةةةةه بموجةةةةةةةب القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي، وخصوصةةةةةةةا بموجةةةةةةةب القةةةةةةة
 . 2الجنائي عن طريق الجزاء الجنائي

وتعةةةةد األفعةةةةال المنتهكةةةةة للقواعةةةةد الدوليةةةةة الخاصةةةةة بحقةةةةوق اإلنسةةةةان، مةةةةن األفعةةةةال التةةةةي تشةةةةكل 
جةةةةرائم دوليةةةةة خطيةةةةرة، خاصةةةةة أنهةةةةا تمةةةةس القةةةةيم العليةةةةا للمجتمةةةةع الةةةةدولي، ولتحديةةةةد الجةةةةرائم التةةةةي 

اإلنسةةةانية، البةةةد مةةةن النظةةةر  م ضةةةدترتكةةةب فةةةي حةةةق اإلنسةةةان والتةةةي تشةةةكل فةةةي مجموعهةةةا جةةةرائ
مةةةةن  08إلةةةةى  06فةةةةي اختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل اسةةةةتقراء المةةةةواد 

النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي محكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة، حيةةةةةةةث نجةةةةةةةد أنهةةةةةةةا ال تخةةةةةةةتص بةةةةةةةالنظر إال فةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم 

                                                           
 .126القهوجي، مرجع سابق، ص القادر عبد عليأنظر: -1
النظرية العامة للجريمة  : القانون الدولي الجنائي أوليات فتوح عبد هللا الشاذلي، القانون الدولي الجنائي: -2

 .209، ص ) 2002، )اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة الدولية
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خةةةةرى الخطيةةةةرة والجسةةةةيمة، أمةةةةا الجةةةةرائم األخةةةةرى األقةةةةل خطةةةةورة فقةةةةد تركةةةةت للمحةةةةاكم الدوليةةةةة األ
 .1أو الداخلية للنظر فيها

 الفرع الثالث: بعض صور الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين

بةةةةةةالنظر إلةةةةةةى الواقةةةةةةع الةةةةةةذي نعيشةةةةةةه نجةةةةةةد أن إسةةةةةةرائيل قةةةةةةد ارتكبةةةةةةت بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني 
اغلةةةةةةةب الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تةةةةةةةم الةةةةةةةنص عليهةةةةةةةا فةةةةةةةي النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، 

اإلنسةةةةانية التةةةةي ورد ذكةةةةر األفعةةةةال والصةةةةور التةةةةي تشةةةةكلها فةةةةي المةةةةادة  وخاصةةةةة جةةةةرائم ضةةةةد
السةةةةةابعة مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وهةةةةةي تتمثةةةةةل فةةةةةي أعمةةةةةال االعتةةةةةداء 
الالإنسةةةةةةةةةةاني الصةةةةةةةةةةارخ الةةةةةةةةةةذي يصةةةةةةةةةةيب المصةةةةةةةةةةالح الجوهريةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةخص أو لمجموعةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن 

 تلك النصوص عرض الحائط.  األشخاص أو السكان المدنيين، ضاربة بكل

ــــل العمــــد: مةةةةن الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية التةةةةي ارتكبتهةةةةا إسةةةةرائيل فةةةةي حةةةةق الفلسةةةةطينيين  أوال/ القت
شخصةةةةةا مةةةةةن  1800، والتةةةةةي راح ضةةةةةحيتها أكثةةةةةر مةةةةةن 1982نجةةةةةد مةةةةةذابح صةةةةةبرا وشةةةةةتيال عةةةةةام 

ين الفلسةةةةطينيين واللبنةةةةانيين مةةةةن الرجةةةةال والنسةةةةاء واألطفةةةةال، ثةةةةم مذبحةةةةة مخةةةةيم جنةةةةين فةةةةي فلسةةةةط
، ومةةةةا تةةةةزال جةةةةرائم القتةةةةل العمةةةةد متواليةةةةة ومتتاليةةةةة للجةةةةيش اإلسةةةةرائيلي علةةةةى قطةةةةاع 2002عةةةةام 

، إذ تعتبةةةةةةةر جةةةةةةةرائم القتةةةةةةةل العمةةةةةةةد الةةةةةةةذي تقةةةةةةةوم 2014، 2012، 2009، 2008غةةةةةةةزة لسةةةةةةةنوات 
بهةةةةا إسةةةةرائيل فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة مةةةةن الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية، خاصةةةةة أنهةةةةا تعلةةةةم بةةةةان هةةةةذا الهجةةةةوم 

 واح أو عن إصابات بين المدنيين. سيسفر عن خسائر في األر 

إن ممارسةةةةةةةةات إسةةةةةةةةرائيل تمثةةةةةةةةل انتهاكةةةةةةةةا صةةةةةةةةارخا لقواعةةةةةةةةد القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي  ثانيــــــــا/ اإلبــــــــادة:
مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة  07اإلنسةةةةاني، وتعتبةةةةر جريمةةةةة إبةةةةادة وفةةةةق مةةةةا جةةةةاء فةةةةي المةةةةادة 

الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، إذ أن غاراتهةةةةةةةةا الجويةةةةةةةةة وقصةةةةةةةةفها المةةةةةةةةدفعي البةةةةةةةةري وقصةةةةةةةةفها الصةةةةةةةةاروخي 
ن سةةةةكناهم فةةةةي غةةةةزة، يسةةةةتهدف قتةةةةل اكبةةةةر عةةةةدد البحةةةةري علةةةةى المةةةةواطنين األبريةةةةاء، وعلةةةةى أمةةةةاك

 من نساء وأطفال وكبار السن، مما يعني إبادة اكبر عدد من الفلسطينيين.

                                                           
القانون الجنائي في حماية حقوق اإلنسان، ) األردن، دار دجلة، سنة عبد هللا علي عبو سلطان، دور  -1

 .96، ص )2010
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ورغةةةةةم المناشةةةةةدات الدوليةةةةةة إلسةةةةةرائيل لوقةةةةةف اعتةةةةةدائها علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة إال أنهةةةةةا اسةةةةةتمرت فةةةةةي  
عةةةةةةةةدوانها علةةةةةةةةى مختلةةةةةةةةف منةةةةةةةةاطق القطةةةةةةةةاع المحاصةةةةةةةةر، حيةةةةةةةةث أن الحصةةةةةةةةار الةةةةةةةةذي تفرضةةةةةةةةه 

 .1عليه ومنعها وصول األغذية واألدوية الضرورية له هو إبادة في حد ذاتهإسرائيل 

ــــــذيب: ــــــا/ التع قةةةةةةد مارسةةةةةةت قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي أشةةةةةةكاال مةةةةةةن التعةةةةةةذيب والتمثيةةةةةةل  ثالث
بالفلسةةةةةةطينيين بتقطيةةةةةةع األطةةةةةةراف وبقةةةةةةر بطةةةةةةون الحوامةةةةةةل، إضةةةةةةافة إلةةةةةةى عمليةةةةةةات الةةةةةةذبح، بةةةةةةدءا 

مخةةةةةةيم صةةةةةةبرا و شةةةةةةتيال، وصةةةةةةوال إلةةةةةةى مةةةةةةا حةةةةةةدث مةةةةةةن األحةةةةةةداث التةةةةةةي شةةةةةةهدها الفلسةةةةةةطينيون ب
، إضةةةةةافة إلةةةةةى أعمةةةةةال القتةةةةةل والتعةةةةةذيب والحةةةةةرق لألطفةةةةةال والنسةةةةةاء، 2002بمخةةةةةيم جنةةةةةين عةةةةةام 

كمةةةةةا أن إسةةةةةرائيل تفننةةةةةت فةةةةةي اسةةةةةتخدام األسةةةةةلحة المحرمةةةةةة دوليةةةةةا، حيةةةةةث تتسةةةةةبب تلةةةةةك األسةةةةةلحة 
فةةةةة تحتةةةةوي فةةةةي بتةةةةر األطةةةةراف السةةةةفلية لضةةةةحاياها بصةةةةورة وحشةةةةية مةةةةع تركهةةةةا لجةةةةروح غيةةةةر مألو 

علةةةةى شةةةةظايا صةةةةغيرة ال تكتشةةةةفها حتةةةةى األشةةةةعة السةةةةينية، ويشةةةةير ذلةةةةك إلةةةةى اسةةةةتخدام األسةةةةلحة 
 .2ذات الكثافة العالية التي تؤدي إلى بتر األطراف فورا والى الحرق كذلك

هةةةةةي مةةةةةن الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة  رابعـــــا/ جريمـــــة التعقـــــيم القســـــري:
تصةةةةنيفها مةةةةن الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية نظةةةةرا لخطورتهةةةةا، ولكةةةةي تةةةةتم  الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، حيةةةةث تةةةةم

هةةةةذا الجريمةةةةة البةةةةد أن ال يكةةةةون لةةةةذلك مبةةةةرر طبيةةةةا أو عالجةةةةي، وان ال يصةةةةدر بموافقةةةةة حقيقةةةةة 
 أيةةة ضةةد موجةةه منهجةةي أو واسةةع النطةةاق للمةةتهم، وان يرتكةةب السةةلوك كجةةزء مةةن هجةةوم

ن هةةذا السةةلوك جةةزء مةةن الهجةةوم مةةع علةةم مرتكةةب الجريمةةة أ المةةدنيين، السةةكان مةةن مجموعةةة
 .3المدنيين السكان من مجموعة أية ضد موجه منهجي أو واسع النطاق

وقةةةةةد كشةةةةةفت تقةةةةةارير لخبةةةةةراء ايطةةةةةاليين وجةةةةةود دالئةةةةةل علةةةةةى اسةةةةةتخدام القةةةةةوات اإلسةةةةةرائيلية أسةةةةةلحة 
فتاكةةةةةةة محرمةةةةةةة دوليةةةةةةا، تتةةةةةةرك أعراضةةةةةةا غريبةةةةةةة لةةةةةةدى الجرحةةةةةةى والشةةةةةةهداء الفلسةةةةةةطينيين، ومعظةةةةةةم 

هةةةةةةي أسةةةةةةلحة كيماويةةةةةةة وذريةةةةةةة، تختةةةةةةرق أنسةةةةةةجة الجسةةةةةةم وتحةةةةةةدث بهةةةةةةا تشةةةةةةوهات هةةةةةةذه األسةةةةةةلحة 
 .4جنينية

                                                           
بات والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلث راجع: السيد مصطفى أبو الخير، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية-1

 .219، ص )2005، )مصر، إيتراك، الطبعة األولى، سنة وأركان الجرائم الدولية

أمينة حلياللي، مسؤولية إسرائيل عن الجرائم ضد اإلنسانية في فلسطين، مجلة  لمزيد من التفصيل أنظر: -2
 .278، ص 2010الدراسات القانونية، جامعة المدية، العدد األول، جانفي

 .120القهوجي، مرجع سابق، ص  القادر عبد علي -3

 .279أمينة حلياللي، مرجع سابق، ص راجع:-4
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إن جريمةةةةةة االضةةةةةطهاد هةةةةةي جريمةةةةةة عنصةةةةةرية ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية، يتعمةةةةةد  خامســـــا/ االضـــــطهاد:
فيهةةةةةةةةةا الجةةةةةةةةةاني حرمةةةةةةةةةان المجنةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةيهم مةةةةةةةةةن حقةةةةةةةةةوقهم األساسةةةةةةةةةية التةةةةةةةةةي كفلتهةةةةةةةةةا المواثيةةةةةةةةةق 

، وحريتةةةةةةةه فةةةةةةةي التعبيةةةةةةةر عةةةةةةةن رأيةةةةةةةه، والمعاهةةةةةةةدات الدوليةةةةةةةة، ومنهةةةةةةةا حةةةةةةةق اإلنسةةةةةةةان فةةةةةةةي التنقةةةةةةةل
وحريتةةةةةه فةةةةةي التقاضةةةةةي أمةةةةةام المحةةةةةاكم، وتكليفةةةةةه فةةةةةوق طاقتةةةةةه بأعمةةةةةال شةةةةةاقة، أو التمةةةةةايز بةةةةةين 

، كمةةةةةا أن االضةةةةةطهاد يظهةةةةةر بوضةةةةةوح فةةةةةي القوميةةةةةات 1البشةةةةةر علةةةةةى أسةةةةةاس العةةةةةرق أو الطوائةةةةةف
 والتمييز بينها بصورة اضطهادية كتغليب فرقة على أخرى.

الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني االضةةةةةطهاد وتتمثةةةةةل صةةةةةورة هةةةةةذه الجريمةةةةةة وقةةةةةد مارسةةةةةت إسةةةةةرائيل فةةةةةي حةةةةةق 
فةةةةي حرمةةةةانهم مةةةةن حقةةةةوقهم األساسةةةةية، وذلةةةةك بفةةةةرض الحصةةةةار علةةةةيهم، ومنةةةةع الغةةةةذاء والكسةةةةاء 

 عنهم.

فةةةةةالبرغم مةةةةةن الةةةةةنص علةةةةةى الجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة  
حةةةةةد مةةةةةن ارتكابهةةةةةا بالحمايةةةةةة والمسةةةةةاندة الدوليةةةةةة وتجريمهةةةةةا، إال أن الةةةةةدول الكبةةةةةرى تحةةةةةول دون ال

 .2التي تكفلها للدول التي ترتكبها

 العدوان المرتكبة بحق الفلسطينيين وجريمة الحرب المبحث الثاني: جرائم

 ألحقتةه الةذي الضةرر حجةم أن بةدليل التناسةب، معيةار كليةا اإلسةرائيلي االحةتالل يحتةرم لةم
 باإلسةرائيليين، أضةرار مةن الصةواريخ ألحقتةه قةد مةا كثيةرا فةاق تةزل بالفلسةطينيين قةد ولةم

 الفلسطينية. اإلسرائيليين والصواريخ من القوة المستخدمة بين التناسب فأين

 أن سةاد نسةبيا، فقةد ولةو مبكةرا الحةرب جةرائم عناصةر تحديةد الةدولي المجتمةع حةاول لةذا
 دليةل وهةذا نتائجهةا، وحصةر ويالتهةا لتخفيةف السةعي ومةن الحكمةة منةه، بةد ال شةر الحةرب

 وهةذه عةدوان، أو حةرب تفتعةل حتةى تهنةئ ال اإلسةرائيلي، التةي االحةتالل سةيطرة علةى
 مصةطلح يعةرف كةان مةؤخرا، وقةد إال أركانهةا وتحديةد تعريفهةا يةتم لةم وبالمناسةبة األخيةرة
 .بالحرب غير العادلة الوسطى العصور في العدوان

 التقسيم اآلتي بيانه:وبناءا على هذا الطرح، تقتضي منا دراسة هذا المبحث 

 

                                                           
 -هيمنة القانون أم قانون الهيمنة -محمود ضاري خليل ويوسف باسل، المحكمة الجنائية الدوليةراجع:  -1

 .223ص ) 2007)اإلسكندرية ، منشأة المعارف، سنة

 .223المرجع نفسه ، ص  -2
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 الحرب جرائم األول: المطلب

للسةيطرة  تسةعى فةراغ، بةل مةن الفلسةطيني الشةعب علةى وحروبهةا إسةرائيل يةأتي عةدوان لةم
 وذلةةك وشةةروطها، سياسةةتها لفةةرض المقاومةةة جنةةاح وقمةةع األرض الفلسةةطينية، علةةى

 مةن لحقهةا ومةاالفلسةطيني،  الشةعب بحةق المسةتمرة فةي حروبهةا األسةلحة احةدث باسةتخدام
  .الفلسطيني في الشعب الخسائر ألحقت جرائم حرب

جةةةرائم  جةةةرائم الحةةةرب، وأركانهةةةا، وكةةةذا بعةةةض صةةةور بهةةةذا سةةةنتناول فةةةي هةةةذا المطلةةةب: تعريةةةف
غةةزة، وهةذا مةن خةالل الفةةروع  قطةاع علةى العةدوان خةالل اإلسةةرائيليون  التةي ارتكبهةا الحةرب

 الثالث اآلتي بيانها:

 الحرب جرائم تعريف األول: الفرع

 قةانوني تعريةف وضةع مجةرد عنةد الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة نظةام رومةا األساسةي يقةف لةم
 عليهةةا ينطبةةق التةةي األفعةةال أي تحةةدد الدوليةةة الممارسةةات الحةةرب، وتةةرك عةةام لجةةرائم

والجةرائم  األفعةال تلةك عةدد حينمةا حميةداً  منهجةاً  نهةج بةل عدمةه، مةن جريمةة الحةرب وصةف
 وكةذا القتةال ميةدان فةي القةادة والجنةود يصةبح بحيةث ،1الثامنةة منةه مةن خةالل نةص المةادة

 والسةلوكيات مةن األفعةال عديةدة بةأنواع كاملةة درايةة علةى والةدفاع، العةام واالدعةاء القضةاة
 دوليةاً  األعمةال مجرمةاً  تلةك مةن عمةالً  يرتكةب مةن كةل يصةبح بحيةث حةرب، جةرائم تعةد التةي

 الجزاء. يستحق

                                                           
 الدولية الجنائية للمحكمة نظام روما األساسيجرائم الحرب هي: التي جاء تفصيلها في المادة الثامنة من  -1
،  )ب (و )أ(في الفقرة  1977، والبرتوكول اإلضافي األول لسنة 1949كريس التفاقيات جنيف األربعة لسنة ت

وتطبيقا للمادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف والبرتوكول اإلضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات 
ما يتعلق باالضطرابات والتوترات والمظاهرات الطابع الدولي، واستثنى النظام األساسي من االختصاص كل 

الداخلية.
  

مصر، مركز الدراسات (راجع: إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
 .103، ص ) 2015العربية، سنة
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 إلةةةى نظةةةام رومةةةا األساسةةةي للمحكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة قةةةد اسةةةتندت ونجةةةد المةةةادة الثامنةةةة مةةةن
 : 1الحرب، وهي كاآلتي جرائم لتقسيم معايير أربعة

 ، مثةةةل1949لعةةةام  جنيةةةف األربعةةةة الجةةةرائم التةةةي تمثةةةل انتهاكةةةات جسةةةيمة التفاقيةةةات-1
 أو النقةةل أو عليهةةا، واإلبعةةاد واالسةةتيالء واسةةع بالممتلكةةات تةةدمير إلحةةاق العمةةد، القتةةل

 المشروعين. غير الحبس

هةةةةةةي الجةةةةةةرائم التةةةةةةي تمثةةةةةةل انتهاكةةةةةةات خطيةةةةةةرة للقةةةةةةوانين واألعةةةةةةراف السةةةةةةارية فةةةةةةي المنازعةةةةةةات -2
 هجمةات توجيةه المةدنيين، وتعمةد السةكان إلةى هجمةات توجيةه تعمةد المسةلحة الدوليةة. مثةل

 مدنية. مواقع ضد

تهاكةةةةات جسةةةةيمة هةةةةي الجةةةةرائم التةةةةي تقةةةةع فةةةةي حالةةةةة نةةةةزاع مسةةةةلح غيةةةةر دولةةةةي والتةةةةي تمثةةةةل ان-3
جنيةةةةةف األربةةةةةع، والبرتوكةةةةةول اإلضةةةةةافي الثةةةةةاني لعةةةةةام  للمةةةةةادة الثالثةةةةةة مشةةةةةتركة فةةةةةي اتفاقيةةةةةات

 الهدنة. علم إساءة استعمال أو مختارا، استسلم مقاتل جرح أو .  كقتل19772

 المسةةلحة المنازعةةات علةةى السةةارية واألعةةراف للقةةوانين األخةةرى  الخطيةةرة االنتهاكةةات-4
 الغةةازات الةةدولي مثةةل اسةةتخدام للقةةانون  الثابةةت النطةةاق فةةي الةةدولي، ذات الطةةابع غيةةر

 أو المةواد أو مةن السةوائل حكمهةا فةي مةا وجميةع الغةازات مةن غيرهةا أو السةامة أو الخانقةة
 األجهزة.

 ُتشةكل اإلجراميةة، واألعمةال اإلسةرائيلية الهجمةات تلةك أن اإلنسةاني الةدولي القةانون  ويؤكةد
 حةةرب، جةةرائم أيضةةا وتعتبةةر ، 1949لعةام األربعةة جنيةةف جسةيمة التفاقيةةات مخالفةات
 تؤكةد والتةي غةزة، قطةاع فةي نطةاق واسةع علةى المنتشةرة الةدالئل االعتبةار بعةين وباألخةذ

 اإلسةرائيلية أثنةاء الممارسةات خةالل مةن الةدولي، اإلنسةاني للقةانون  اإلسةرائيلية االنتهاكةات
 مةنهم، األطفةال وتحديةدا المةدنيين، واسةتهداف والتةدمير والقصةف القتةل مةن العةدوان، فتةرة

                                                           
لجنائية الدولية، ؛ عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة ا377الشاللدة، مرجع سابق، ص  فهاد محمد -1
 .676، ص ) 2004اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي سنة(

تمثل هاته المادة في نظر الفقه الدولي معاهدة مصغرة ألنها تصف الحد األدنى من الحماية ومعايير التصرف  -2
 التي يجب على الدولة وخصومها المسلحين االلتزام بها.

، )2005الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة (راجع: عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، 
 .364ص 
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 اإلسةعاف، سةيارات واسةتهداف والمستشةفيات، االونةروا مةدراس مثةل اإليةواء وقصةف أمةاكن
 .حرب جرائم إسرائيل على ارتكاب القاطع الدليل تشكل فأنها

 الحرب جرائم أركان الثاني: الفرع

 التةي والتصةرفات لألفعةال هةائالً  تعةداداً  رومةا األساسةي نظةام مةن 08 المةادة عةددت لقةد
 نفةق مةن الخةروج فةي والمسةؤولية للمسةاعدة الجةزاء تسةتوجب حةرب، وبالتةالي جةرائم تعةد

 خةةالل . ومةةن1قةةانوني نةةص بنةةاء علةةى إال جةةزاء جنائيةةاً  وال جريمةةة القةةانوني ال الةةنص
 :هما أساسيين ركنين في تشترك جميعها أن يتضح دراستها

 نةزاع تعبيةر" ويشةمل بةه مقترنةاً  ويكةون  مسـلح: نـزاع سـياق فـي السـلوك يصـدر أوال/ أن
 المةةادي الةةركن يتميةةز الدوليةةة الجةةرائم كافةةة فةةبعكس ،2العسةةكري  دولةي" االحةةتالل مسةلح
 يكةون  أن يجةب حةرب، جريمةة بصةدد نكةون  لكةي أنةه وهةي بخاصةية متميةزة، الحةرب لجةرائم

 .به مقترناً  يكون  وأن ، المسلح النزاع أو أثناء الحرب تم قد اإلجرامي السلوك

 دولةة علةى الحةرب مةا دولةة إعةالن بمجةرد القانونيةة الناحيةة مةن قائمةة الحةرب وتعتبةر
 الحربيةة العمليةات بةدء بمجةرد قائمةة تعتبةر الحةرب فةإن الواقعيةة، الناحيةة مةن أخةرى؛ أمةا

 العةرف عليةه جةرى  مةا وهةو إعةالن، يسةبقها لةم ولةو الطةرفين المتحةاربين، أحةد قبةل مةن
 .3الدولي

 ال مسـلح: نـزاع وجـود تثبـت التـي الواقعيـة بـالظروف علـم علـى الجـاني يكـون  ثانيـا/أن
أم  مةدنياً  الجةاني أكةان سةواء الجريمةة فتقةع الجةيش، رجةال مةن يكةون  أن الجةاني فةي يشةترط

 مسةلح، نةزاع وجةود تثبةت التةي الواقعيةة بةالظروف الجةاني يعلةم أن يشةترط ولكةن .عسةكرياً 
 بةه تقةوم الةذي العةام الجنةائي القصةد ركنةي مةن ركنةاً  بوصةفه العلةم فةي عةداد عناصةر يةدخل

 بةد ال الجريمةة تلةك فةي فةالعلم واإلرادة، العلةم مةن عنصةري: يتكةون  الحةرب، والةذي جريمةة
 .4المسلح النزاع الجاني بحقيقة علم يشمل أن

                                                           
 وما بعدها. 180حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص أنظر في ذلك:  -1

ار النهضة العربية، سنة القاهرة، د(محمود شريف البسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، راجع في الموضوع:  -2
 .227،  ص )2002

 .193حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص -3
 .110، 109راجع: علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص:  -4
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كانةت  طالمةا الدوليةة الجنائيةة المسةئولية مةن اإلفةالت مةن يةتمكن لةن الجةاني أن والحقيقةة
 اسةتناداً  إفالتةه فةإن ولةذا مسةلح؛ نةزاع أنةه مةن للكافةة النةزاع حقيقةة تثبةت الواقعيةة الظةروف

 صةعبة مسةألة يصةبح الجنةائي القصةد انتفةاء ثةم ومةن السةابق، النحةو علةى النتفةاء العلةم،
 .1مستحيلة تكن لم إن

 علـى العـدوان خـالل اإلسـرائيليون  جـرائم الحـرب التـي ارتكبهـا صـور الفـرع الثالـث: بعـض
 غزة قطاع

 التةةي ارتكبهةةا تلةةك األفعةةال بعةةض نةةورد رومةةا نظةةام فةةي المقةةررة البنةةود ضةةوء علةةى
 غزة: قطاع على العدوان خالل اإلسرائيليون 

 بمثابةة أضةحى الحيةاة فةي لالنتقةاص القابةل وغيةر المتأصةل الحةق إنالعمـد:  أوال/القتـل
 العمةد القتةل جريمةة وتعةد .2القةانون  بسةيادة تعتةرف التةي الةدول جميةع فةي الزاويةة حجةر

 بحمايةة المشةمولين الشةخوص مةن شةخص أي علةى القتةل أفعةال وقعةت متةى حةرب جريمةة
 .الحربية العمليات وقت الدولية االتفاقيات من أكثر أو اتفاقية

التةاريخ  ولكةن اآلن، وحتةى القةدم منةذ تقةع حةرب جريمةة العمةد القتةل جريمةة أن والحقيقةة
مجةزرة غةزة  خصةوص وفةي بةه، تتعلةق مأسةاوية أحةداث فيهةا وقعةت منةه حقبةاً  لنةا يحمةل

 .الجرائم تلك من المئات اإلسرائيليون  والجنود ارتكب الضباط فقد

 األسةةلحة تشةةمل دوليةةاً  المحرمةةة األسةةلحة: 3دوليــاً  المحرمــة األســلحة اســتخدام ثانيــا/
 الةرئيس السةبب ولعةل التقليديةة، مةن األسةلحة أخةرى  وأنواعةاً  والبيولوجيةة والكيميائيةة النوويةة

                                                           
 .750عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صأنظر تفصيال:  -1

 .1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  (من العهد الدولي4/2نصت على هذا صراحة المادة)المادة  -2
الدولية لم تسلم من بعض االنتقادات الخاصة في مجال اختصاصها النوعي، فهي  الجنائية نجد أن المحكمة -3

لم تقم بتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل، واألسلحة البيولوجية، والكيميائية واأللغام المضادة لألفراد، وحتى 
ائم األخرى التي أسالت الكثير من الحبر، كالجريمة المنظمة وجرائم اإلرهاب الدولي، والتي كانت كثير بعض الجر 

من الدول متأهبة إلدراجها ضمن الجرائم، ويقول البعض انه بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يفقد تحقق انجاز 
قهورة والدول المغلوب على أمرها، والذي هو إنساني ضخم من شانه أن يفتح الطريق أمام تحقيق حلم الشعوب الم

 إنشاء محكمة دولية دائمة قادرة دائما على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مهما كانت مراكزهم في دولتهم.

راجع: أسامة غربي، جرائم الحرب والقضاء الدولي اإلنساني، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة االغواط، 
 .18، ص2019، جانفي العدد األول
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 سةالح إلةى األعةداء ضةد جيةوش يسةتخدم حربةي سةالح مجةرد كونهةا تجاوزهةا هةو لتحريمهةا
 الةذين إلةى الجنةود تةأثيره ويتعةدى بةل ، سةواء حةد علةى والمةدنيين الجنةود يقتةل أعمةى

 يستخدمونه.

حيةةةةةةةث حظةةةةةةةرت اسةةةةةةةتخدامها اتفاقيةةةةةةةات عةةةةةةةدة منهةةةةةةةا: اتفاقيةةةةةةةة حظةةةةةةةر وتقييةةةةةةةد اسةةةةةةةتعمال أسةةةةةةةلحة 
معينةةةةةةةةةةةة يمكةةةةةةةةةةةن اعتبارهةةةةةةةةةةةا مفرطةةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةةرر أو عشةةةةةةةةةةةوائية األثةةةةةةةةةةةر المؤرخةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي تقليديةةةةةةةةةةةة 

، والبرتوكةةةةةةول الثالةةةةةةث لحظةةةةةةر أو تقييةةةةةةد األسةةةةةةلحة المحرقةةةةةةة المةةةةةةؤرخ هةةةةةةو اآلخةةةةةةر 10/10/1980
 واألطبةاء الدوليةة الوكةاالت ومنةدوبو المراقبةون  فقةد رصةد ذلةك ومةع ،10/10/1980فةي 

 األسةةلحة مةةن لعةةدد إسةةرائيل دامالفلسةةطينية اسةةتخ األراضةةي فةةي الحقوقيةةة والمنظمةةات
 :1األسلحة تلك أهم ومن المحرمة دوليا،

 واإلصةابات التشةوهات أظهةرتالمـايكروويف:  أسـلحة أو الكهرومغناطيسـية األسـلحة-1
 فةي المحةرم، ظهةرت السةالح لةذلك عةوارض أنهةا القطةاع فةي المشةافي أطبةاء رصةدها التةي

 النةوع وذلةك العظةام، مخترقةة الجلةد وإذابةة وحرقهةا للجثةث طبيعيةة غيةر تشةويهات صةورة
 فةي حةروق  ظهةور مةع المسةتهدفين األشةخاص أوصةال تقطيةع فةي يتسةبب األسةلحة مةن

 .أجسادهم من مختلفة أجزاء

 األسةلحة مةن النةوع ذلةك :الهوائيـة الوقوديـة والقنابـل الفراغيـة والضـغط الحـرارة قنابـل-2
 باإلضةافة واضةحة، أسةباب دون  مةن القلةب فةي وتوقةف الةرئتين انهيةار فةي أثةره ظهةر قةد

 .الداخلية الجسم أعضاء تفجر أو وتفتت الدماغ في نزيف إلى

ــــيض:  الفســــفور 3-  27إن مةةةةا يميةةةةز االنتهاكةةةةات اإلسةةةةرائيلية فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة فةةةةي األب
علةةةةةةى سةةةةةةابقاتها اإلجراميةةةةةةة هةةةةةةو اسةةةةةةتعمال األسةةةةةةلحة الفسةةةةةةفورية فةةةةةةي العمليةةةةةةات  2008ديسةةةةةةمبر 

منهةةةةةةا. فاسةةةةةةتخدام إسةةةةةةرائيل األسةةةةةةلحة الفسةةةةةةفورية علةةةةةةى العسةةةةةةكرية وخصوصةةةةةةا القصةةةةةةف الجةةةةةةوي 
المةةةةةدنيين فةةةةةي قطةةةةةاع غةةةةةزة يعتبةةةةةر خرقةةةةةا للقواعةةةةةد األساسةةةةةية التةةةةةي تحةةةةةرم اسةةةةةتخدام كةةةةةل األسةةةةةلحة 
علةةةةى المةةةةدنيين، ويتجسةةةةد هةةةةذا الهتةةةةك فةةةةي عةةةةدم التمييةةةةز بةةةةين األهةةةةداف العسةةةةكرية والمدنيةةةةة أثنةةةةاء 

 2استخدام هذه األسلحة.

                                                           
القاهرة، سنة  جامعة الدولي، أطروحة دكتوراه، الجنائي القضاء جرادة، عبد القادر األسلحة: أنواع في انظر -1

 .بعدها وما 557 ،  ص2005
، مجلة العلوم 27/12/2008راجع: محمد فيصل ساسي، الجرائم الدولية إلسرائيل على جرائم قطاع غزة -2

 .214، ص2012، جوان 05والسياسية، جامعة الوادي، العدد القانونية 
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أي تلةةةةةةةةةك التةةةةةةةةةي يضةةةةةةةةةرم النةةةةةةةةةار فةةةةةةةةةي -كأسةةةةةةةةةلحة محرقةةةةةةةةةة  وإن اسةةةةةةةةةتخدام األسةةةةةةةةةلحة الفسةةةةةةةةةفورية
يخضةةةةةةةع لقيةةةةةةةود صةةةةةةةارمة، فاالسةةةةةةةتخدام ضةةةةةةةد أي هةةةةةةةدف عسةةةةةةةكري فةةةةةةةي  -األهةةةةةةةداف العسةةةةةةةكرية

منةةةةةةةاطق مأهولةةةةةةةة بالمةةةةةةةدنيين فعةةةةةةةل محظةةةةةةةور، ويةةةةةةةدخل فةةةةةةةي الحظةةةةةةةر كةةةةةةةذلك إطةةةةةةةالق األسةةةةةةةلحة 
المحرقةةةةةة فةةةةةي الجةةةةةو ضةةةةةد األهةةةةةداف العسةةةةةكرية الموجةةةةةودة داخةةةةةل التجمعةةةةةات السةةةةةكانية المدنيةةةةةة، 

المحظةةةةةةورات تةةةةةةةدخل فةةةةةةي مةةةةةةةا جةةةةةةاءت بةةةةةةةه اتفاقيةةةةةةات عةةةةةةةدة منهةةةةةةا: اتفاقيةةةةةةةة حظةةةةةةر وتقييةةةةةةةد هةةةةةةذه 
اسةةةةةةةةةتعمال أسةةةةةةةةةلحة تقليديةةةةةةةةةة معينةةةةةةةةةة يمكةةةةةةةةةن اعتبارهةةةةةةةةةا مفرطةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةرر أو عشةةةةةةةةةوائية األثةةةةةةةةةر، 

 والبرتوكول الثالث لحظر أو تقييد األسلحة المحرقة. 

فةةةةةي قطةةةةةاع غةةةةةزة وتعتبةةةةةر األسةةةةةلحة الفسةةةةةفورية الخطيةةةةةرة التةةةةةي اسةةةةةتعملتها إسةةةةةرائيل فةةةةةي عةةةةةدوانها 
مةةةةةن األسةةةةةلحة العشةةةةةوائية األثةةةةةر، والتةةةةةي يقصةةةةةد بهةةةةةا األسةةةةةلحة التةةةةةي يةةةةةرجح  27/12/2008فةةةةةي 

أن توقةةةةع قتلةةةةى وجرحةةةةى فةةةةي صةةةةفوف المةةةةدنيين، والتةةةةي تسةةةةبب آالمةةةةا مفرطةةةةة ال يبررهةةةةا الهةةةةدف 
  1العسكري المحدد.

 قنبلةةة عةةن عبةةارة هةةي:)الــدايم( بالمعــادن المحشــوة والمتفجــرات الصــغيرة القنابــل 4-
فةةي  (DIME)خاملةةة متفجةرة ومعةةادن كثيفةة حالةة فةةي مركةةب علةى تحتةوي  القطةةر غيرةصة

 انخفةاض مةع األهةداف ضةد واالنفجةار قاتلةة بدقةة الوصةول علةى قةادرة يجعلهةا ممةا داخلهةا؛
 واليةدين للةرجلين بتةر فةي تتمثةل غريبةة جروحةا تحةدث وهةي الجانبيةة، لألضةرار مةذهل

 .الظاهرة الجروح عالجوا قد األطباء يكون  أن مفهومة، بعد غير ووفيات

 غةوث وكالةة مقةر فسةفورية قةذائف فيهةا أصةابت التةي الحةوادث إحةدى وقعةت وقةد ذلةك
 النةار تشةعل لةم فهةي المةدنيين. السةكان مةن كثيةرون  لجةأ حيةث الدوليةة، وتشةغيل الالجئةين

 لألمةم العةام األمةين كةان بينمةا سةةقطت ولكنهةةا فحسةةب، األغذيةةة واألدويةة مخةةزون  فةي
 رفةةض وقةةد االحةةتالل، قةةادة مةةع يعقةةد اجتماعةةات  )مةةون  كةةي بةةان (المتحةةدة السةةابق

 كةانوا بةأن المقةاومين لوسةائل اإلعةالم، اإلسةرائيليون  بةه صةرح مةا بقةوة الةدوليون  المسةئولون 
 اإلسةرائيلي الحةرب وزيةر "إن :   )مةون  كةي بةان (وقةال المتحةدة. األمةم مقةار فةي يختبئةون 

 خطيرًا." انت خطأك اعترف بأنها باراك أيهود

 دمةاراً  وراءهةا خلفةت غةزة مجةازر أن الثابتةة الحقةائق مةن المـدنيين: علـى ثالثـا/الهجوم
 أثبةت وقةد أحةد، شةرورها مةن يسةلم فلةم بنارهةا، اكتةوى  الجميةع عةامر، وأن لكةل وخرابةاً 

                                                           
 .33عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص -1
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 والشةيوخ والنسةاء األطفةال مةن األبريةاء المةدنيون  هةم اكتةووا بنيرانهةا الةذين أكثةر أن العةدوان
 .العزل المسالمين

 : هما رئيستين قاعدتين على اإلنساني القانون  في المدنيين السكان حماية وترتكز

العسةكرية  القةوة تةدمير نحةو العسةكرية العمليةات توجيةه بقصةر المتحاربةة األطةراف التةزام-1
 الطةرف شةعب أو لمةواطني الجزئةي أو الكلةي اإلفنةاء ولةيس وإضةعافها، اآلخةر للطةرف
 األخر.

 ضةد هجوميةة أو أخةرى  عدائيةة عمليةات أيةة أو العسةكرية العمليةات توجيةه تحةريم -2
 1القتال. في بالفعل يشتركون  ال أنهم طالما السكان؛

 مهنيةة اختصاصةات إلةى المسةلحة القةوات أفةراد مةن ينتمةي مةن مةدنياً  يعةد ال أنةه ويالحةظ
 متةةى ؛ العسةةكري  القضةاء ورجةةال واألطبةةاء المهندسةةين : مثةل بحسةب األصةةل، وفنيةة

 2أفرادها. من المسلحة وأصبحوا القوات بخدمة التحقوا

 مةن شخصةاً  80أن مةن المتحةدة األمةم قالتةه مةا واسةعاً  انتشةاراً  لقيةت التةي الحةاالت ومةن
 صةباح بالصةواريخ إسةرائيل قصةفتهم عنةدما المخةازن  بأحةد احتمةوا قةد عائلةة السةموني كةانوا

 إن :النةاجين مةن عةدد وقةال مةنهم، ( 29 ) مةن أكثةر فاستشةهد ،05/01/2009يةوم
 السابق. في اليوم المكان إلى ذلك بالتوجه أمرهم الجيش

 فةي المجةزرة بدايةة منةذ إسةرائيل دأبةت قةدوتـدميرها:  المدنيـة األعيـان علـى الهجـوم رابعـا/
27/12 /2008، 

 فقةد واسةع، نطةاق علةى المةدنيين السةكان ومنةازل علةى هةدم المبةاني والمؤسسةات والمسةاجد
 آالت وكةل والمتفجةرات الطةائرات فةي ذلةك: مسةتخدمة المسةاكن مةن الكثيةر بإزالةة قامةت
تةةدمير  قبةةل تحةةذيري  أي إجةةراء باتخةةاذ االحةةتالل قةةوات تلتةةزم ال وعةةادة والجةةرف. الهةدم

 المنةازل؛ لتحةذرهم بأصةحاب تتصةل جةداً  القليلةة األحيةان بعةض فةي كانةت وإن المسةاكن،
 بقصةف تقةوم أن أو أقةل، أو دقةائق خمةس خةالل المسةكن تةرك بضةرورة هاتفيةاً  وتحةذرهم

معةةدودة،  بةةدقائق الشةةامل التةةدمير قبةةل اسةةتطالع طةةائرة مةةن تهديةةدي المنةةزل بصةةاروخ
 تةةدمير مشةةاهد وكانةةت األحيةةان. أغلةةب فةةي بةةالخروج سةةالمين لهةةم تسةةمح ال وبالتةةالي

                                                           
 .   1977لعام  جنيف  التفاقيات األول اإلضافي )البرتوكول(الملحق  من  48المادة  :راجع -1
 ص  ، )1999سنة  العربية، النهضة القاهرة، دار (الدولية، الجريمة عبيد، حسنين للتفصيل أكثر أنظر: -2

246 . 
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 علةةى حيةةاً  شةةاهداً  غةةزة مجةةزرة والمسةاجد فةةي والمؤسسةةات والمبةاني والمنةةازل الممتلكةات
 .الجرائم تلك اقتراف

 دمةرت التةي المبةاني عةدد وصةل حيةث عمةدًا، قصةفها تةم التةي الممتلكةات عةدد ذلةك ويؤكةد
 جةرائم االحةتالل اإلسةرائيلي اقترفةت فقةوات جزئيةًا، أو كليةاً  تةدميراً  مبنةى ألةف 22 أكثةر مةن

 للمصةادر وفقةاً  عةدوانها خةالل شةنت والتةي .1وقةادتهم منفةذيها تسةتوجب محاكمةة حةرب
 خاللهةا مةن اسةتهدفت القطةاع، فةي أهةداف ضةد جويةة ضةربة2500 اإلسةرائيلية  العسةكرية
 المبةاني غةةوث، وكالةة مةةدارس المسةاجد، الجمعيةةات الخيريةة، المدنيةة، المنشةات المنةازل،

 الصةرافة محةالت الصةيادين، األمنيةة، مرافةئ المواقةع عشةرات الحةدادة، ورش الحكوميةة،
 شةيء أي هنةاك لةم يبةق أنةه :بمعنةى ، التعليميةة والمؤسسةات الطبيةة يةاداتوالع والبلةديات

 بحيةث لةم ، والخدماتيةة التحتيةة البنيةة علةى للقضةاء منهةا محاولةة فةي إسةرائيل تسةتبيحه لةم
 .القطاع في آمن مكان هناك يعد

 العدوان المطلب الثاني: جريمة

 األمةن الجمةاعي نظةام علةى وأثةر دور مةن لةه لمةا العةدوان مفهةوم تحديةد أهميةة تبةرز
 يحةرم الةذي النظةام القةانوني وعناصةر وأسةس العةدوان أعمةال بةين الوثيقةة وللعالقةة الةدولي،
 تلةك تةرك عةدم المجتمةع الةدولي صةالح مةن أنةه الدوليةة، كمةا العالقةات فةي القةوة اسةتخدام
 تزايةةد الصةور ظةل خاصةةة فةي حةةول تفسةيرها، المتنازعةةة وأغةةراض الةدول ألهةةواء األعمةال

 لةم أنهةا باعتبةار درجةة خطورتةه إلةى تصةل لةم وإن العةدوان جريمةة صةور مةع تتماثةل التةي
 المسلح. النزاع لمفهوم ترق 

ولدراسةةةةةة مفهةةةةةوم جريمةةةةةة العةةةةةدوان فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي، تةةةةةم تقسةةةةةيم هةةةةةذا المطلةةةةةب إلةةةةةى الفةةةةةرعين 
 اآلتيين :

  العدوان جريمة الفرع األول: تعريف

 الجةرائم ضةمن أشةد أدرجتهةا حيةث العةدوان، لجريمةة الدوليةة الجنائيةة المحكمةة تعراضةت
 المجتمةع موضةع اهتمةام الجةرائم إحةدى لكونهةا نظةرا الختصاصةها تخضةع التةي خطةورة
 النظةةام مةةن 05المةةادة  مةةن األولةةى الفقةةرة مةةن )د( البنةةد فةةي فتناولتهةةا بأسةةره، الةةدولي

 اإلبةادة( فةي اختصاصةها لةةالداخ األخةرى  الةثالث كةالجرائم تحديةدها يةتم لةم وإن األساسةي،
                                                           

 والموقعة  1949لسنة الحرب وقت في المدنيين حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية من  46المادة بموجب وذلك -1
 .06/07/1951وصادقت عليها في تاريخ  08/12/1949إسرائيل بتاريخ  قبل من
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 األساسةةي تبنةةي النظةةام أثنةةاء ،1 )الحةةرب وجةةرائم اإلنسةةانية ضةةد الجةةرائم الجماعيةةة،
  .1998عام للمحكمة

 إجةراء التعةديالت غايةة إلةى العةدوان جريمةة نظةر فةي المحكمةة اختصةاص تعليةق تةم كمةا
 خاصةة لجنةة تةم إنشةاء السةياق هةذا وفةي ، 2009مطلةع حةددت والتةي رومةا بنظةام المتعلقةة
 ذلةةك، عةن الجهةاز المسةةؤول وتحديةةد العةةدوان تعريةةف لجريمةة وضةع مهمةةة لهةا أسةندت
 تقةدير سةلطة لمجلةس األمةن خولةت التةي 39 المةادة نةص مةع ذلةك يتعةارض أال شةريطة

   .2العدوان.  حالة

 عاصةمة أوغنةدا بكمبةاال العةدوان جريمةة بتعريةف الخةاص االستعراضةي المةؤتمر انعقةد وقةد
 و 121 للمةادتين وفقةا وذلةك ، 2010جةوان 11 إلةى مةاي 31 مةن الممتةدة الفتةرة فةي

بعةةد  وهةةذا الدوليةةة، الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام أحكةةام بتعةةديل الخاصةةتين123
 تعريةف لجريمةة اقتةراح وتةم التنفيةذ، حيةز النظةام هةذا دخةول تةاريخ مةن سةنوات، سةبع مةرور

 اإلجةراءات السةيما قواعةد اختصاصةاتها المحكمةة تمةارس بموجبهةا التةي والشةروط العةدوان
 08 المةةادة إلةةى إضةةافة االستعراضةةي المةةؤتمر توصةةل حيةةث المحكمةةة، أمةةام واإلثبةةات

 شةةامال وضةةعت مفهومةةا والتةةي الدوليةةة، الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةن مكةرر
 .الجريمة لهذه المختلفة الصور حددت كما العدوان، لجريمة

الدوليةةة  الجنائيةة للمحكمةة األساسةةي النظةام مةن مكةرر 08 المةادة أن إلةى ونشةير هةذا
 العةدوان بأنهةا: جريمةة عرفةت حيةث العةدواني، والعمةل العةدوان جريمةة بةين تمييةزا وضةعت

العسةكري  أو السياسةي العمةل فةي الةتحكم مةن فعةالً  يمكناةه وضةع لةه مةا، شةخص " قيةام

                                                           
 على اختصاصها تمارس المحكمة أن إلى روما نظام من الخامسة المادة من الثانية الفقرة نصت فقد لإلشارة -1

 التي الشروط ويضع العدوان جريمة يعرف 123 و 121 للمادتين وفقا الشأن بهذا حكم اعتمد متى جريمة العدوان
 األحكام مع متسقا الحكم هذا يكون  أن ويجب الجريمة، بهذه يتعلق فيما اختصاصها بموجبها تمارس المحكمة

 .المتحدة األمم من ميثاق الصلة ذات
راجع: عبد السالم دحماني، تجريم العدوان في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة  -2

 .21، ص 2014، ديسمبر 02مستغانم، العدد 
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عةدواني يشةكِّل  عمةل تنفيةذ أو بةدء أو إعةداد أو بتخطةيط العمةل، هةذا توجيةه مةن أو للدولةة
  1المتحدة." األمم لميثاق واضحا انتهاكا ونطاقه، وخطورته طابعه بحكم

العامةة  الجمعيةة الئحةة وضةعته أن سةبق الةذي التعريةف عةن يختلةف التعريةف هةذا إال أن
 بموجةب الفقةرة العةدوان عرفةت حيةث ، 1974ديسةمبر 14 بتةاريخ الصةادرة 3314 رقةم

 أو سةالمة دولةة سةيادة ضةد دولةة قبةل مةن المسةلحة القةوة اسةتخدام بأنةه: " منةه األولةى
 األمةم يتفةق وميثةاق ال أخةر شةكل بةأي أو أخةرى  لدولةة السياسةي االسةتقالل أو األراضةي،

 2" المتحدة.

العمةةل  الدوليةةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةةي النظةام مةن مكةرر 08 المةادة اعتبةةرت بينمةا
أو  أخةرى  دولةة سةيادة ضةد دولةة جانةب مةن المسةلحة للقةوة اسةتعمال كةل بأنةه:  العةدواني
 ميثةاق األمةم مةع تتعةارض أخةرى  طريقةة بةأي أو اسةتقاللها السياسةي، أو اإلقليميةة سةالمتها
سةةواء  التاليةةة، األعمةةال مةةن عمةةل أي علةةى العةةدواني العمةةل صةةفة وتنطبةةق المتحةةدة.
  المتحدة لألمم العامة الجمعية لالئحة وفقا وذلك بدونه، أو حرب بإعالن

3314  :3 

 أي احةتالل أو عليةه، الهجةوم أو أخةرى  دولةة إقلةيم بغةزو مةا لدولةة المسةلحة القةوات قيةام -أ
 دولةة ضةم إلقلةيم أي أو الهجةوم، أو الغةزو هةذا مثةل عةن يةنجم مؤقتةا، كةان ولةو عسةكري،

 القوة. باستعمال منه لجزء أو أخرى 

                                                           
 حرب إدارة السالم ضد موجهة جريمة يعد أنه:" على السادسة المادة من أ الفقرة في نورمبيرج الئحة تنص -1

 أو مدروس، مخطط في المشاركة أو الدولية للمعاهدات خرقا حرب أو ومتابعتها، وشنها اعدوانية وتحضيره
 ." السابقة األفعال الرتكاب أحد المؤامرة

  :وهي حاالت في مشروع المسلحة للقوات اللجوء يكون  و -2

 من 51 المادة في المتحدة األمم ميثاق و العام الدولي القانون  الطبيعي الحق هذا أكد وقد الشرعي: الدفاع حالة-
 .الميثاق

 .أجهزتها احد أو المتحدة األمم من بناءا لطلب المسلحة القوات استخدام -

 .مصيرها تقرير في الشعوب حق اجل من  المسلح الكفاح -
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر الثامنة المادة من األولى الفقرة أنظر: -3
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 اسةتعمال دولةة أو بالقنابةل، أخةرى  دولةة إقلةيم بقصةف مةا لدولةة المسةلحة القةوات قيةام -ب
 أخرى. دولة إقليم ضد أسلحة أية ما

 القةوات المسةلحة جانةب مةن سةواحلها علةى أو مةا دولةة مةوانئ علةى حصةار ضةرب -ج
 أخرى. لدولة

 أو الجويةة البحريةة أو البريةة المسةلحة القةوات بمهاجمةة مةا لدولةة المسةلحة القةوات قيةام -د
 أخرى. لدولة والجوي  البحري  األسطولين أو

 أخةرى بموافقةة دولةة إقلةيم داخةل الموجةودة المسةلحة قواتهةا باسةتعمال مةا دولةة قيةام -ه
 أي االتفةاق، أو عليهةا يةنص التةي الشةروط مةع يتعةارض وجةه علةى المضةيفة، الدولةة
 وضةعت مةا دولةة االتفةاق؛ سةماح نهايةة بعةد مةا إلةى المةذكور اإلقلةيم فةي لوجودهةا تمديةد

 عمةةل الرتكةةاب األخةةرى  هةةذه الدولةة تسةةتخدمه بةةأن أخةةرى  دولةةة تصةةرف تحةةت إقليمهةا
 ثالثة. دولة ضد عدواني

 مةن جانةب مرتزقةة أو نظاميةة غيةر قةوات أو مسةلحة جماعةات أو عصةابات إرسةال -ز
 تكةون مةن المسةلحة القةوة أعمةال مةن بأعمةال أخةرى  دولةة ضةد تقةوم باسةمها مةا دولةة

 .ذلك ملموس في بدور الدولة اشتراك أو أعاله، المعدة األعمال تعادل بحيث الخطورة

رومةا،  نظةام مةن مكةرر 08 المةادة نةص تحليةل خةالل مةن مالحظتةه يمكةن مةا أهةم إن 
 العةدوان لةم جريمةة لصةور تحديةدها وفةي  )مكةرر 8 المةادة أي( األخيةرة هةذه أن فةي يتمثةل
 الفقةرةبموجةب  المتحةدة، لألمةم العامةة الجمعيةة وضةعتها التةي العةدوان صةور عةن تخةرج
 شةرط تةم إدراج أنةه خاصةة ، 1974 ديسةمبر 14 فةي المؤرخةة 3314 الالئحةة مةن الثالثةة

 أن يكةةون  يجةةب أنةةه مضةةمونه للمحكمةةة، األساسةةي النظةةام مةةن 05/02  المةةادة فةةي
المةةؤتمر  فةةي فعةةال تجسةةد مةةا وهةةو ،1المتحةدة األمةةم ميثةةاق أحكةةام مةةع متسةةقا التعريةف

 .منها الثانية الفقرة في السيما مكرر 08 المادة إضافة بعد االستعراضي

 يتعلةق بهةذه فيمةا اختصاصةها تمةارس أن لهةا يجةوز ال الدوليةة الجنائيةة المحكمةة أن بيةد
 األقةل سةنوات علةى خمةس مضةي بعةد ترتكةب التةي العةدوان جةرائم يخةص فيمةا إال الجريمةة

 أو المصةادقةعلةى  واحةدة وسةنة العةدوان، بجريمةة المتعلقةة التعةديالت علةى التصةديق مةن

                                                           
 .207محمود شريف البسيوني، مرجع سابق، ص للتفصيل أكثر أنظر:  -1
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 08 وضةعته المةادة الةذي الشةرط وهةو طةرف، دولةة ثالثةين مةن التعةديالت قبةول علةى
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر

 الجنائيةة المحكمةة اختصةاص نطةاق مةن العةدوان جريمةة إخةراج واقعةة فةإن ، وبالتأكيةد
 ضةةد زالةةت ومةةا إسةةرائيل ارتكبتةةه الةةذي المتكةةرر العةةدوان جريمةةة غةةرار الدوليةةة علةةى
 تةؤدي  العةراق، علةى األنجلةوأمريكي والعةدوان كلبنةان  الةدول العربيةة وبعةض الفلسةطينيين

 فقةط، الصةورة وجةه غيةر يمثةل ال ذلةك أن غيةر إلةى حةين، ولةو المحكمةة يةد غةل إلةى
 التةي اإلبةادة الجماعيةة وجةرائم بطريةق الفظةائع دائمةاً  يكةةن لةم إن غالبةًا، يمةر فالعةدوان
 وشةاتيال، كةل مةن قانةا، صةبرا مجةازر شةاكلة علةى المحكمةة اختصةاص بةالتعريف يشةملها

 غزة. ومجازر

 الجنائيةةة المحكمةة باتةت فقةةد الدوليةة، الجةرائم أخطةر تشةةكل العةدوان جريمةة أن ورغةم
، 121 للمةةادتين وفقةةاً  الشةةأن بهةةذا حكةةم اعتمةةد متةةى عليهةةا االختصةةاص الدوليةةة تمةةارس

 فيمةةا اختصاصةةها المحكمةةة تمةةارس بموجبهةةا التةةي الشةةروط يعرفهةةا ويضةةع حيةةث 123
 بها. يتعلق

قبةل  مةن عليهةا والموافقةة تعريفهةا بعةد تصةبح سةوف الجريمةة تلةك فةإن ذلةك، مةن وبةالرغم
 علةى بالتصةديق قامةت التةي األطةراف الةدول علةى للتطبيةق قابلةة الةدول األطةراف، جمعيةة

 للتطبيةق قابلةة العةدوان جريمةة تصةبح ولةن التصةديق، مسةتندات إيةداع مةن عةام التعةديل بعةد
 التعديل. على توافق لم التي للدول ذلك بالنسبة من بالرغم

 العدوان جريمة الفرع الثاني: أركان

 حيةث العناصةر، مةن األخةرى  الجةرائم بقيةة عةن تختلةف ال دوليةة جريمةة العةدوان جريمةة
 إلةى والةركن الةدولي، إضةافة المعنةوي  الةركن المةادي، الةركن أركةان، ثالثةة مةن تتكةون  فهةي

 سةبق والتةي الجريمةة تجةرم هةذه التةي القانونيةة النصةوص فةي يتمثةل والةذي الشةرعي الةركن
 للمحكمةة األساسةي النظةام الةوارد علةى التعةديل أن إلةى اإلشةارة مةع إليهةا، أشةرنا أن و

لعةام    3314 رقةم العامةة الئحةة الجمعيةة فةي عليهةا المتفةق األركةان علةى الدوليةة الجنائيةة
 األساسي. نظامها من مكرر 08 المادة نص تطبيق في إليها االستناد قصد ،1974

 العةالم إلةى ويظهةر العةدوان، لجريمةة المةادي الجانةب الةركن هةذا يشةكلالمـادي:  أوال/الـركن
 وهةي بينهمةا، سةببية وعالقةة عليةه تترتةب ونتيجةة فعةل عةن يعبةر مةادي بمظهةر الخةارجي

الةركن  ويتمثةل الةوطني؛ الجنةائي القةانون  فةي المةادي للةركن المكونةة العناصةر ذاتهةا تقريبةا
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 ويشةمل هةذا العةدوان، لجريمةة المكةون  اإلجرامةي للنشةاط الدولةة ارتكةاب فةي إذا المةادي
 التنظةيم والتحضةير، أفعةال أحةد ارتكةاب ، نةورمبرغ الئحةة عليةه نصةت مةا وفةق النشةاط

   :1التالية من األفعال أيا ارتكاب على المؤامرة أو إدارتها أو العدوانية الحرب لشن

 القيةةام عدوانيةةة لحةةرب التحضةةير أو التنظةةيم فعةةل يتضةةمنالتحضــير:  و التنظــيم -1
 حالةة إلةى الجةيش كةدعوة الحةرب، بوقةوع تنبةئ أن شةأنها مةن العسةكرية التةي باالسةتعدادات

 يعةد والةذي أسةلحة شةراء يتضةمن أن يمكةن كمةا االحتيةاطيين، واسةتدعاء الجنةود الطةوارئ 
 تلةك أن علةى الحةرب، فةي البةدء نيةة تةوافر علةى العكةس، إلثبةات كانةت قابلةة وإن قرينةة

 شةن فةي سةلطته يسةتخدم عسةكري، مسةؤول عةن صةدرت إذا إال يعاقةب عليهةا ال األفعةال
 .  فيها البدء أو العسكرية الحملة هذه

 القةانون  ألحكةام الجسةيم االنتهةاك علةى الفعةل هةذا ينطةوي عدوانيـة:  حـرب فـي البـدء -2
 الةدوليين، واألمةن بالسةلم مساسةا عدوانيةة حةرب فةي البةدء ويعةد الدوليةة، واألعةراف الةدولي

 الدوليةةة النزاعةةات حةةل مبةةدأ مثةةل المتحةةدة، األمةةم منظمةةة عليهةةا التةةي تقةةوم وبالمبةةادئ
 فةي باسةتخدامها أو التهديةد القةوة اسةتخدام حظةر ومبةدأ ، 3/2 السةلمية المةادة بةالطرق 

 8 مةن المةادة والثانيةة األولةى الفقةرتين عليةه نصةت مةا وهةذا ،4/2الدوليةة المةادة  العالقةات
   .2الدولية الجنائية للمحكمة النظام األساسي من مكرر

 القائةةد إصةةدار أسةةاس علةةى العدوانيةةة الحةةرب إدارة تقةةومالعدوانيــة:  الحــرب إدارة -3
 بعمليةةات للقيةةام المسةةلحة، والقةةوات الجةةيش فةةي مرؤوسةةيه مةةن لكةةل ألوامةةر العسةةكري 
 إلةى اإلشةارة مةع العسةكرية، الوسةائل مةن وغيرهةا بالقنابةل مةا كالقصةف دولةة ضةد عسةكرية

 وضةع فةي يكونةون  أشةخاص عةدة أو واحةدا شخصةا يكةون  قةد جريمةة العةدوان مرتكةب أن
 فعةل ارتكبةت التةةي للدولةة العسةةكري  أو السياسةي العمةةل فةي الةةتحكم فعةال مةن يمكةنهم

 مكةرر أن 08 المةادة مةن الثانيةة الفقةرة نصةت حيةث ،3الفعةل توجيةه هةذا مةن أو العةدوان،

                                                           
الماجستير،  رسالة الدولية، الجنائية المحكمة نظام إطار في الدولية الجريمة مفهوم العنزي، مشعان راجع: كفاح -1

 14 .ص ، 2003سنة  الكويت، جامعة

 في البدء أن إلى الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر  8المادة من  3و  1الفقرات تشير -2
 .العرفية الدولي القانون  قواعد وكافة المتحدة األمم لميثاق واضحا انتهاكا يشكل بحكم خطورته العدوان

 األكاديمية المجلة الجنائية الدولية، للمحكمة األساسي النظام ظل في العدوان جريمة الوهاب شيتر، راجع: عبد -3
  .176ص ،2011األول، سنة  العدد ، جامعة بجاية،القانوني للبحث
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 العمةةل فةةي فعةةال الةةتحكم مةةن يمكنةةه وضةةع فةةي كةةان العةةدوان شةةخص جريمةةة مرتكةب
 .1العمل هذا توجيه من أو العدواني، العمل ارتكبت للدولة التي العسكري  أو السياسي

ارتكابهـا:  علـى المـؤامرة أو العـدوان جريمـة الرتكـاب مـدروس مخطـط فـي المسـاهمة -4
 السةيما طائلةة، وأمةواال كبيةرا وقتةا يسةتغرق  مةا غالبةا العةدوان جريمةة الرتكةاب التخطةيط إن

 كالمعةدات المسةتلزمات تةأمين مةن الحةرب خةالل للقةوات الةدعم تقةديم ثةم الجةيش تسةليح عنةد
 مةن إال الجريمةة هةذه ارتكةاب نتصةور أن يمكةن ال ثةم ومةن وغيرهةا، واألغذيةة العسةكرية

 وفةق العةدوان، جريمةة الرتكةاب مةدروس مخطةط علةى وبنةاء الدولةة، فةي المسةؤولين كبةار
 الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن مكةرر 08 المةادة مةن األولةى الفقةرة عليةه تةنص مةا

   .2الدولية

 الحملةة اإلعالميةة بةدء بةين مةا المرحلةة فتشةكل العةدوان، جريمةة ارتكةاب علةى التةآمر أمةا
 أن لمحكمةة نةورمبرغ التابعةة التحقيةق لجنةة اعتبةرت وقةد لهةا، الفعلةي البةدء وبةين للحةرب

 العالميةة نهايةة الحةرب حتةى ، 1919عةام النةازي  الحةزب تشةكيل بةدء مةن تمتةد المةؤامرة
 أو شخصةين بةين وجةود اتفةاق فةي التةأمر، جريمةة فةي المةادي النشةاط يتمثةل حيةث الثانيةة،

 الهجوميةة العسةكرية فةي األعمةال البةدء علةى المعتديةة، الدولةة فةي السةلطة رجةال مةن أكثةر
 3السةالم ضةد موجهةة دوليةة بأنهةا جةرائم تكيةف أن شةانها مةن أفعةال وارتكةاب مةا، دولةة ضةد
 . 

 لقيامهةا يفتةرض التةي العمديةة الجةرائم مةن العةدوان جريمةة تعتبةرالمعنـوي:  ثانيـا/الركن
 العلةم عنصةري  تةوافر الجنةائي القصةد فةي ويسةتلزم الجةاني، لةدى الجنةائي القصةد تةوافر

 علةى االعتةداء إلةى يةؤدي أن نشةاطه شةأن مةن بةأن الجةاني يعلةم أن ينبغةي واإلرادة، حيةث
مواطنيهةةا  أرواح وإزهةاق أراضةيها ووحةدة سةيادتها وانتهةاك مةا، دولةة إقلةيم سةالمة وحريةة

 محظةورا فةي أمةرا يعةد نشةاط مةن يرتكبةه مةا بةأن العلةم إلةى إضةافة النشةاط، لهةذا وإرادتةه
 العدوان. جريمة بارتكاب قام ذلك ومع المسؤولية، ويستوجب الدولي، القانون 

 1/3314رقةم القةرار مةن 05 المةادة أكدتةه مةا وهةذا خةاص قصةد تتطلةب ال الجريمةة فهةذه
 كةةان مهمةةا اعتبةةار أي للعةةدوان تبريةةر التةةي نصةةت علةةى انةةه: " ال يصةةلح 1974سةةنة 

                                                           
 الدولية. الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر  8المادة من الثانية الفقرة أنظر -1
 الدولية. الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر  8المادة من األولى أنظر الفقرة -2
 .147 ص السابق، العنزي، مرجع مشعان كفاح -3
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 بأيةة عليةه االعتةراف يترتةب وال ...ذلةك غيةر أو اعسةكري أو اقتصةاديا أو سياسةي باعثةه
 1أخر." نوع من مزايا أية أو إقليمية مكاسب

 لةدى الجةاني، واإلرادة العلةم تةوافر فةي التةآمر، جريمةة فةي المعنةوي  الةركن يةتلخص بينمةا
 الجةرائم الموجهةة مةن ويعةد مجةرم فعةل ارتكةاب يسةتهدف، إنمةا يقصةده الةذي االتفةاق بةأن
 2.ذلك إلى إرادته انصراف ثم السالم ضد

 الداخليةة، الجريمةة عةن الدوليةة الجريمةة يميةز الةذي هةو الةركن هةذاالـدولي:  ثالثـا/الركن
 المعتديةةة الدولةة بةةين مةزدوج عنصةةر هةو العةدوان جريمةةة فةي الةةدولي الةركن أن حيةث

 وهةو ،1974عةام  3314الالئحةة رقةم  مةن األولةى الفقةرة فةي جةاء الضةحية، مثلمةا والدولةة
 األساسةي النظةام مةن مكةرر 08 المةادة مةن الثالثةة الفقةرة خةالل عليةه مةن التأكيةد تةم مةا

 القةوة فةي اسةتعمال يتمثةل العةدواني :"العمةل أن فيهةا جةاء حيةث الجنائيةة الدوليةة للمحكمةة
 صةورة بةأي أو اإلقليميةة سةالمتها أو أخةرى  دولةة سةيادة ضةد مةا دولةة مةن جانةب المسةلحة

 3." المتحدة األمم ميثاق مع أخرى تتعارض

 أو بنةاء الدولةة باسةم العةدوان يةتم أن يجةب العةدوان جريمةة فةي الةدولي الةركن لقيةام وعليةه
 تصةدر األوامةر وأن أخةرى، دولةة ضةد العةدوان فعةل وقةوع علةى برضةاها أو خطتهةا علةى

 الهجةوم يكةون هةذا وقةد الدولةة، هةذه سةلطات طةرف مةن العسةكري  الهجةوم شةن المتضةمنة
 أو إرسةال عصةابات إلةى المعتديةة الدولةة لجةوء حالةة فةي وذلةك مباشةرة، غيةر صةورة فةي

 باسمها أو جانبها من مرتزقة أو نظامية غير قوات أو مسلحة جماعات

 4.المسلحة القوة بأعمال أخرى  دولة ضد تقوم

، أو )كنفةةةةةدرالي(ويعتبةةةةةر حربةةةةةا عدوانيةةةةةة االشةةةةةتباك المسةةةةةلح بةةةةةين الةةةةةدول تكةةةةةون اتحةةةةةادا شخصةةةةةيا 
وتكةةةةةةةون  -كاالنتةةةةةةةداب أو الوصةةةةةةةاية–االشةةةةةةةتباك بةةةةةةةين دولتةةةةةةةين تخضةةةةةةةع أحةةةةةةةداهما لنظةةةةةةةام دولةةةةةةةي 

                                                           
 .148 ص السابق، العنزي، مرجع مشعان كفاح -1
 59راجع: علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من مكرر  8المادة من الثالثة الفقرة أنظر -3
 .177الوهاب شيتر، مرجع سابق، ص عبد أنظر في ذلك: -4
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الثانيةةةةةةةةةة ذات سةةةةةةةةةيادة، فةةةةةةةةةال يشةةةةةةةةةترط أن يكةةةةةةةةةون أطةةةةةةةةةراف جريمةةةةةةةةةة االعتةةةةةةةةةداء دوال ذات سةةةةةةةةةيادة 
  1كاملة.

حتةةةةى وان اعتبةةةةرت إسةةةةرائيل مةةةةا جةةةةرى فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة نزاعةةةةا مسةةةةلحا غيةةةةر دولةةةةي، فهةةةةو بالتةةةةالي 
ه هةةةةةو اآلخةةةةةر المةةةةةادة الثالثةةةةةة المشةةةةةتركة مةةةةةن اتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف األربةةةةةع نةةةةةزاع مسةةةةةلح داخلةةةةةي تحميةةةةة

، والتةةةةةةةي تحظةةةةةةةر أفعةةةةةةةال كاالعتةةةةةةةداء علةةةةةةةى الحةةةةةةةق فةةةةةةةي الحيةةةةةةةاة والسةةةةةةةالمة البدنيةةةةةةةة 1949لعةةةةةةةام 
بخاصةةةةةةة القتةةةةةةل بجميةةةةةةع أشةةةةةةكاله، كمةةةةةةا يحظةةةةةةر تجويةةةةةةع غيةةةةةةر العسةةةةةةكريين كوسةةةةةةيلة مةةةةةةن وسةةةةةةائل 

 .)حظر حصار المدنيين مادام فيه تجويع للمحاصرين(الحرب 

 خاتمة:

 ارتكبتهةةا التةةي الجةةرائم بنةةاء علةةى مةةا سةةبق نسةةتخلص نتيجةةة واضةةحة لهةةذا البحةةث علةةى أن
رومةةا األساسةةي مسةةتوفية  فةةي نظةةام وردت دوليةةة جةةرائم تشةةكل إسةةرائيل بحةةق الفلسةةطينيين

 العةةدوان ، وجريمةة الجماعيةةة اإلبةةادة : جةةرائم ضةد اإلنسةةانية وجريمةة لجميةع أركانهةةا، وهةي
 تلةك الةذين ارتكبةوا وجنودهةا وضةباطها إسةرائيل قةادة تقةديم يقتضةي ممةا الحةرب؛ وجةرائم
 . الدولية الجنائية المحكمة إلى الجرائم

 حثيثةا سةعيا مكانتهةا أو قوتهةا، اخةتالف علةى وتسةعى تتكةاتف أن العةالم لةذا فالبةد لةدول
 إقةرار تحةاول وأنهةةا ألحكامةه، الةدولي ويمتثةل القةانون  يحتةةرم مةن بمظهةر الظهةةور إلةى

القةةانون،  عةةن الخةةارجين ومالحقةةة الةةدوليين، واألمةةن السةةلم علةةى والحفةةاظ الدوليةةة العدالةة
 المةدني بشةقيها الدوليةة المسةؤولية وتحديةد الدوليةة، الجةرائم ارتكةب فةي ومحاكمةة المتسةببين

 فلسطين. أراضي في االنتهاكات اإلسرائيلية على والجزائي

 ونورد بعض التوصيات، هي كاآلتي:

 مباشةةرة فةةي السةةريع التحةةرك الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة العةةام المةةدعي مةةن نطلةةب-1
 بحةق اإلسةرائيلي االحةتالل قةوات ترتكبهةا التةي للجةرائم نفسةه، بالنسةبة مةن تلقةاء التحقيقةات

 الممنوحةة للسةلطة اسةتنادا وذلةك ضةةمن اختصةةاص المحكمةة، تةةدخل والتةةي الفلسةطينيين،
 .الدولية الجنائية األساسي للمحكمة روما نظام من 15 المادة بموجب له

                                                           
 .62، 61القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ص: علي عبد للتفصيل أكثر أنظر:  -1
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 جةةرائم توثيةةق علةةى بالعمةةل الحكوميةةة والمؤسسةةات الحكوميةةة الجهةةات جميةةع نحةةث-2
 والسةند المرتكبةة والجريمةة عليةه والمجنةي الجةاني تبةين: ملفةات فةي االحةتالل اإلسةرائيلي

 .الجريمة ارتكاب على الجريمة واألدلة على المعاقب القانوني

 تسةتمر أن الفلسةطيني المةدني المجتمةع ومنظمةات الدوليةة الحقوقيةة للمنظمةات ينبغةي-3
 .العام المدعي ومكتب الدولية الجنائية مراقبة عمل المحكمة في

 السياسةية، فةإن التةأثيرات الجنائيةة الدوليةة بفعةل  المحكمةة تحيةد أن إمكانيةة مةن وبةالرغم
 عةةن اإلسةةرائيليين المسةةؤولين تحاسةةب أن فةةي علةةى المحكمةةة معقةةودا يةةزال ال األمةةل

 إنصةةاف فةي أن األمةل إال سةنوات عديةدة، يسةةتغرق  قةد األمةر هةذا أن رغةم جةرائمهم،
 قائما. زال ما اإلسرائيلية والجرائم االنتهاكات ضحايا الفلسطينيين

 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر: -أوال

 التشريع الدولي:-أ

 .1945المتحدة لعام  األمم ميثاق-1

 .1945للمحكمة العسكرية نورمبيرج لعام  األساسي النظام-2

 .1948)إبادة الجنس البشري( لعام إتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية -3

 .1949لعام  األربع جنيف اتفاقيات-4

 .1966لعام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-5

 .1977جنيف لعام  البرتوكول اإلضافي األول الملحق بإتفاقيات-6

اتفاقيةةةةةة حظةةةةةر وتقييةةةةةد اسةةةةةتعمال أسةةةةةلحة تقليديةةةةةة معينةةةةةة يمكةةةةةن اعتبارهةةةةةا مفرطةةةةةة الضةةةةةرر أو -7
 .1980عشوائية األثر لعام 

 .1980البرتوكول الثالث لحظر أو تقييد األسلحة المحرقة لعام-8

 .1993النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لعام-9

  1994رواندا لعام  في الحرب مجرمي لمحاكمة الدولية للمحكمة األساسي النظام-10

 . 1998الدولية لعام الجنائية للمحكمة األساسي نظام روما-11
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 ثانيا: قائمة المراجع باللغة العربية:

 الكتب:-أ

والقواعةةةةةةةةد  السةةةةةةةةيد مصةةةةةةةةطفى أبةةةةةةةةو الخيةةةةةةةةر، النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة-1
اإلجرائيةةةةةةةةة وقواعةةةةةةةةد اإلثبةةةةةةةةات وأركةةةةةةةةان الجةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةة، )مصةةةةةةةةر، إيتةةةةةةةةراك، الطبعةةةةةةةةة األولةةةةةةةةى، 

 .)2005سنة

إيمةةةةةان عبةةةةةد السةةةةةتار محمةةةةةد أبةةةةةو زيةةةةةد، ضةةةةةمانات المةةةةةتهم أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، -2
 .) 2015مصر، مركز الدراسات العربية، سنة(

اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة، )القةةةةةاهرة،  أيمةةةةةن عبةةةةةد العزيةةةةةز سةةةةةالمة، المسةةةةةؤولية عةةةةةن ارتكةةةةةاب جريمةةةةةة-3
 (.2006دار العلوم، سنة 

 وقادتهةةا إلسةةرائيل المقاضةةاة الدوليةةة إسةةرائيل؟ نقاضةةي كيةةف الدهشةةان، طةةالل سةعيد-4
 واالستشةةارات، للدراسةةات الزيتونةةة )بيةةروت، مركةةز الفلسةةطينيين، بحةةق جةةرائمهم علةةى

 (. 2017الطبعة األولى، سنة

الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة: االختصةةةةةةةاص وقواعةةةةةةةد اإلحالةةةةةةةة، )  عةةةةةةةادل عبةةةةةةةد هللا المسةةةةةةةدي، المحكمةةةةةةةة-5
 (.2002القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، سنة 

اإلسةةةةةةةةةكندرية، دار الفكةةةةةةةةةر (عبةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةاح بيةةةةةةةةومي حجةةةةةةةةةازي، المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، -6
 ) 2004الجامعي سنة

 ديةةوان المطبوعةةات الجزائةةر،( اإلنسةةانية،  ضةةد الجةةرائم مفهةةوم البقيةةرات، القةةادر عبةد-7
 .) 2011الجامعية، سنة 

عبةةةةةةةةد هللا علةةةةةةةةي عبةةةةةةةةو سةةةةةةةةلطان، دور القةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي فةةةةةةةةي حمايةةةةةةةةة حقةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةان، ) -8
 .)2010األردن، دار دجلة، سنة 

أهةةةةةةم الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة، المحةةةةةةاكم  :علةةةةةةي عبةةةةةةد القةةةةةةادر القهةةةةةةوجي، القةةةةةةانون الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي-9
 (.2001ي الحقوقية، سنة الدولية الجنائية، )بيروت، منشورات الحلب

الجزائةةةةةةر، ديةةةةةةوان المطبوعةةةةةةات (عمةةةةةةر سةةةةةةعد هللا، معجةةةةةةم فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي المعاصةةةةةةر، -10
 .)2005الجامعية، سنة 
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 : القةةةةانون الةةةةدولي الجنةةةةائي فتةةةةوح عبةةةةد هللا الشةةةةاذلي، القةةةةانون الةةةةدولي الجنةةةةائي: أوليةةةةات-11
 2002عةةةةةةةات الجامعيةةةةةةةة، سةةةةةةةنة النظريةةةةةةةة العامةةةةةةةة للجريمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، )اإلسةةةةةةةكندرية، دار المطبو 

(. 

العربةةي،  الفكةةر دار القةةاهرة، مكتبةة)اإلنسةاني،  الةةدولي القةةانون  الشةةاللدة، فهةةاد محمةد-12
 (. 2005سنة

القةةةةةةاهرة، دار النهضةةةةةةة العربيةةةةةةة، (محمةةةةةةود شةةةةةةريف البسةةةةةةيوني المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، -13
 .)2002سنة 

الدوليةةةةةة: هيمنةةةةةة القةةةةةانون أم قةةةةةانون محمةةةةةود ضةةةةةاري خليةةةةةل ويوسةةةةةف باسةةةةةل، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 
 .) 2007الهيمنة، )اإلسكندرية، منشأة المعارف، سنة

مرشةةةةةد احمةةةةةد السةةةةةيد واحمةةةةةد غةةةةةازي الهرمةةةةةزي، القضةةةةةاء الةةةةةدولي الجنةةةةةائي : دراسةةةةةة تحليليةةةةةة -14
للمحكمةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةة بيوغسةةةةةةةةالفيا مقارنةةةةةةةةة مةةةةةةةةع محةةةةةةةةاكم نةةةةةةةةوتمبرغ وطوكيةةةةةةةةو 

 (.2002علمية الدولية، الطبعة األولى، سنة األردن، الدار ال)وروندا، 

 األطروحات والمذكرات:-ب

 المسةلحة، النزاعةات زمةن فةي للمةدنيين الجنائيةة الحمايةة محمةد، الةرحمن عبةد إسةماعيل-1
 .2000المنصورة، سنة  جامعة الحقوق، أطروحة دكتوراه، كلية

انتهاكةةةةةات القةةةةةةانون الةةةةةةدولي بختةةةةةة لعطةةةةةةب، القضةةةةةاء الةةةةةةدولي الجنةةةةةائي ودوره فةةةةةةي الحةةةةةد مةةةةةةن -2
 .2017اإلنساني، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، سنة 

 الحةةرب، أطروحةةة جةةرائم علةةى والعقةةاب المسةةئولية حسةةام علةةي عبةةد الخةةالق الشةةيخة،-3
 .2001سنة القاهرة، جامعة كلية الحقوق، ، دكتوراه 

رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير، صةةةةةةبرينة خلةةةةةةف هللا ، جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب أمةةةةةةام المحةةةةةةاكم الدوليةةةةةةة الجنائيةةةةةةة، -4
 .2007جامعة قسنطينة، سنة 

القةةاهرة، سةةنة  دكتةةوراه، جامعةةة الةةدولي، أطروحةةة الجنةةائي القضةةاء جةةرادة، عبةةد القةةادر-5
2005. 

 الجنائيةةة المحكمةة نظةةام إطةار فةةي الدوليةةة الجريمةةة مفهةةوم العنةةزي، مشةةعان كفةاح-6
 .2003سنة  الكويت، رسالة الماجستير، جامعة الدولية،



 

346 
 

 المقاالت العلمية:-ج

أسةةةةةةةامة غربةةةةةةةي، جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب والقضةةةةةةةاء الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني، مجلةةةةةةةة الدراسةةةةةةةات القانونيةةةةةةةة -1
 .2019والسياسية، جامعة االغواط، العدد األول، جانفي 

أمينةةةةةةةة حلياللةةةةةةةي، مسةةةةةةةؤولية إسةةةةةةةرائيل عةةةةةةةن الجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين، مجلةةةةةةةة -2
 .2010دد األول، جانفي الدراسات القانونية، جامعة المدية، الع

عبةةةةةةةد السةةةةةةةالم دحمةةةةةةةاني، تجةةةةةةةريم العةةةةةةةدوان فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي، مجلةةةةةةةة القةةةةةةةانون -3
 2014، ديسمبر 02الدولي والتنمية، جامعة مستغانم، العدد 

الجنائيةةة  للمحكمةةة األساسةةي النظةةام ظةةل فةةي العةةدوان جريمةةة الوهةةاب شةةيتر، عبةةد-4
 .2011األول، سنة  العدد لقانوني،جامعة بجاية، ا للبحث المجلة األكاديمية الدولية،

محمةةةةةد األمةةةةةين بةةةةةن الةةةةةزين، أسةةةةةس اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي الجنةةةةةائي، المجلةةةةةة -5
، العةةةةةةةدد 48الجزائريةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم القانونيةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةادية والسياسةةةةةةةية، جامعةةةةةةةة الجزائةةةةةةةر، المجلةةةةةةةد 

 .2018، سنة 02
إلسةةةةةةةةةةةةةةةرائيل علةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةرائم قطةةةةةةةةةةةةةةةةاع محمةةةةةةةةةةةةةةةد فيصةةةةةةةةةةةةةةةل ساسةةةةةةةةةةةةةةةي، الجةةةةةةةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةةةةةةةة -6

، جةةةةةةوان 05، مجلةةةةةةة العلةةةةةةوم القانونيةةةةةةة والسياسةةةةةةية، جامعةةةةةةة الةةةةةةوادي، العةةةةةةدد 27/12/2008غةةةةةةزة
2012. 

 ثالثا: المراجع باللغة األجنبية:
- 1 Malcolm N. Shaw, International Law, )UK, Cambridge Low 

Price Editions, Fourth Edition, 1997 ( 
2-William A. Schabas, An Introduction To The International 
Criminal Court, )UK,Cambridge University, 2001  (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=William%20A.%20Schabas&eventCode=SE-AU
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 :ملخصال

بعةةةةةةةد تلقةةةةةةةي الةةةةةةةدائرة األوليةةةةةةةة شةةةةةةةكوى بخصةةةةةةةوص جريمةةةةةةةة دوليةةةةةةةة تةةةةةةةدخل اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة 
الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وبعةةةةد  موافقةةةةة الةةةةدائرة التمهيديةةةةة للبةةةةدء فةةةةي التحقيةةةةق، فةةةةي الحالةةةةة التةةةةي تكةةةةون 
مبةةةةةادرة تحريةةةةةك الةةةةةدعوى الجنائيةةةةةة مةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام نفسةةةةةه و تلقائيةةةةةا، لكةةةةةي يمةةةةةارس المةةةةةدعي 

ولةةةةي ، يجةةةةب أن يكةةةةون قةةةةد بلةةةةغ بوقةةةةوع جريمةةةةة دوليةةةةة تةةةةدخل فةةةةي العةةةةام صةةةةالحيات التحقيةةةةق األ
اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، ويةةةةةةةتم ذلةةةةةةةك بأحةةةةةةةد الطةةةةةةةرق المنصةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا فةةةةةةةي 

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة ، إذا قةةةةةةرر المةةةةةةدعي العةةةةةةام عةةةةةةدم وجةةةةةةود أسةةةةةةاس 13المةةةةةةادة )
أو أن الظةةةةةروف التةةةةةي  معقةةةةةول للفةةةةةتح الةةةةةدعوى الجنائيةةةةةة ففةةةةةي هةةةةةذه الحلةةةةةة يقةةةةةوم بةةةةةإجراء تحقيةةةةةق

تتعلةةةةةةةةةق بمةةةةةةةةةدى خطةةةةةةةةةورة الجريمةةةةةةةةةة ومصةةةةةةةةةالح الضةةةةةةةةةحايا أو  دور الشةةةةةةةةةخص المنسةةةةةةةةةوب إليةةةةةةةةةه 
الجريمةةةةة يمكةةةةن للةةةةدائرة التمهيديةةةةة مراجعةةةةة قةةةةرار المةةةةدعي العةةةةام بعةةةةدم مباشةةةةرة إجةةةةراء تحقيةةةةق مةةةةن 
تلقةةةةةاء نفسةةةةةه وفقةةةةةا لميثةةةةةاق رومةةةةةا االساسةةةةةي ولهةةةةةا أن تطلةةةةةب منةةةةةه إعةةةةةادة النظةةةةةر فةةةةةي ذلةةةةةك، ولةةةةةه 

ينظةةةةةر مةةةةةن جديةةةةةد فةةةةةي اتخةةةةةاذ قةةةةةرار الشةةةةةروع فةةةةةي التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة اسةةةةةتنادا  الحةةةةةق فةةةةةي أن
إلةةةةةةةى وقةةةةةةةائع أو معلومةةةةةةةات جديةةةةةةةدة ، وال يصةةةةةةةبح قةةةةةةةرار المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام نافةةةةةةةذا إال إذا اعتمدتةةةةةةةه 

 الدائرة التمهيدية   .   

     المحكمة الجنائية الدولية . –التحقيق االبتدائي  إجراءات : الكمات االفتتاحية 

mailto:Abumohand670@gmail.com
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Abstract: 

The Prosecutor of the International Criminal Court carries out two 

types of investigations in a criminal case, the first is related to the 

fact-finding procedures that he undertakes or what is known as 

preliminary investigations, and the second relates to the 

preliminary investigations that he undertakes after receiving the 

pre-trial chamber’s approval to start an investigation, in the case 

that is an initiative The criminal case is initiated automatically by 

the public prosecutor himself, in order for the public prosecutor to 

exercise the preliminary investigation powers, he must have been 

informed of the occurrence of an international crime within the 

jurisdiction of the International Criminal Court, and this is done 

by one of the methods stipulated in Article (13) of the statute of 

the court, if The Prosecutor has decided that there is no reasonable 

basis, such as the lack of a sufficient legal or factual basis to 

initiate an investigation, or that the circumstances related to the 

seriousness of the crime, the interests of the victims, or the role of 

the person accused of the crime. It has the right to review the 

decision to initiate an investigation or prosecution based on new 

facts or information, and it has the right to review the decision. 

The public may be invoked unless approved by the Pre-Trial 

Chamber. 

KeyWords:- Initial Inustigation Procedures , International 

Criminal Court. 

 : المقدمة

 60بعةةةةد اكتمةةةةال عةةةةدد التصةةةةديقات وهةةةةو  2002يوليةةةةوز  1دخلةةةةت المحكمةةةةة حيةةةةز التنفيةةةةذ منةةةةذ 
دولةةةةةة ، و أجهةةةةةزة المحكمةةةةةة: تتكةةةةةون  97تصةةةةةديقا، وإلةةةةةى يومنةةةةةا هةةةةةذا صةةةةةادقت علةةةةةى االتفاقيةةةةةة 

رئاسةةةةةةة المحكمةةةةةةة التةةةةةةي تتكةةةةةةون مةةةةةةن الةةةةةةرئيس والنائةةةةةةب األول والنائةةةةةةب -أجهةةةةةةزة المحكمةةةةةةة مةةةةةةن: 
مكتةةةةةةب -• اف، ودائةةةةةةرة المحاكمةةةةةةة، ودائةةةةةةرة المحاكمةةةةةةة المسةةةةةةبقةدائةةةةةةرة االسةةةةةةتئن-• الثةةةةةةاني للةةةةةةرئيس

المةةةةةةدعي العةةةةةةام، ويخةةةةةةتص بتلقةةةةةةي البالغةةةةةةات والمعلومةةةةةةات الخاصةةةةةةة بةةةةةةالجرائم التةةةةةةي تةةةةةةدخل فةةةةةةي 
• اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة وفحصةةةةةةةها وإجةةةةةةةراء التحقيةةةةةةةق بشةةةةةةةأنها، وتأييةةةةةةةد االتهةةةةةةةام أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة

يا، يةةةةةتم اختيةةةةةارهم مةةةةةن وتجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى أن عةةةةةدد قضةةةةةاة المحكمةةةةةة هةةةةةو ثمانيةةةةةة عشةةةةةر قاضةةةةة
أفضةةةةةةةل العناصةةةةةةةر التةةةةةةةي تتةةةةةةةوافر فةةةةةةةيهم المةةةةةةةؤهالت المطلوبةةةةةةةة لشةةةةةةةغل هةةةةةةةذه الوظيفةةةةةةةة الهامةةةةةةةة، 
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وبشةةةةةةرط أال تضةةةةةةم المحكمةةةةةةة أكثةةةةةةر مةةةةةةن قةةةةةةاض ينتمةةةةةةون إلةةةةةةى نفةةةةةةس الدولةةةةةةة، ويمةةةةةةارس قضةةةةةةاة 
المحكمةةةةةةةةة وظةةةةةةةةائفهم باسةةةةةةةةتقالل تةةةةةةةةام، ويتمتةةةةةةةةع قضةةةةةةةةاة المحكمةةةةةةةةة والمةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام والمةةةةةةةةدعون 

مةةةةةةةة فةةةةةةةي ممارسةةةةةةةاتهم لوظةةةةةةةائفهم، بالمزايةةةةةةةا والحصةةةةةةةانات الممنوحةةةةةةةة المسةةةةةةةاعدون ومسةةةةةةةجل المحك
ثانيةةةةةةةةةا: اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة المحكمةةةةةةةةةة • لرؤسةةةةةةةةةاء البعثةةةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةةةي

الجنائيةةةةة الدوليةةةةة هةةةةي مؤسسةةةةة قائمةةةةة علةةةةى معاهةةةةدة ملزمةةةةة فقةةةةط للةةةةدول األعضةةةةاء فيهةةةةا، فهةةةةي 
الةةةةوطني وإنمةةةةا هةةةةي مكمةةةةل لةةةةه،  ليسةةةةت كيانةةةةا فةةةةوق الةةةةدول، وليسةةةةت بةةةةديال عةةةةن القضةةةةاء الجنةةةةائي

غرضةةةةةةها هةةةةةةو التحقيةةةةةةق ومحاكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص الةةةةةةذين يرتكبةةةةةةون أشةةةةةةد الجةةةةةةرائم خطةةةةةةورة بحيةةةةةةث 
 تكون موضع االهتمام الدولي

 :  الدراسة أهمية

تكمةةةةةةن أهميةةةةةةة هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة فةةةةةةي معرفةةةةةةة ودراسةةةةةةة السةةةةةةلطة الممنوحةةةةةةة للمةةةةةةدعي العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة 
( مةةةةةن 5الدوليةةةةةة المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة ) الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة أثنةةةةةاء التحقيةةةةةق فةةةةةي الجةةةةةرائم

ميثةةةةةاق رومةةةةةا األساسةةةةةي يمثةةةةةل ، ومةةةةةن هنةةةةةا تتضةةةةةح أهميةةةةةة دراسةةةةةة السةةةةةلطات الخاصةةةةةة بالمةةةةةدعي 
 العام في مرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلة المحاكمة .

 : الدارسة أهداف

  : لالتي التوصل الدراسة هذه من الباحث يهدف  

مرحلةةةةة ماقبةةةةل التحقيةةةةق االبتةةةةدائي أثنةةةةاء  دور المةةةةدعي العةةةةام فةةةةي علةةةةى التعةةةةرف •
  .التحقيق االبتدائي وكذلك في مرحلة المحاكمة

عمةةل المةةدعي العةةام فةةي التحقيةةق فةةي  تحكةةم القواعةةد التةةي علةةى الضةةوء تسةةليط •
 الجرائم الدولية التي تدخل فيّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

للمةةةةةةةدعي العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة   معرفةةةةةةةة اإليجابيةةةةةةةات والسةةةةةةةلبيات لنةةةةةةةوع السةةةةةةةلطة الممنوحةةةةةةةة •
 .الجنائية الدولية وتناسبها مع العدالة الجنائية الدولية

 : الدراسة مشكلة

 تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو ماهي اجراءات التحقيق االبتدائي ؟ 

 ويتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعية وهي:

 امام المحكمة؟ ماهي سلطات المدعي العام في الدعوى الجنائية الدولية -1
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كيفيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةتح الةةةةةةةةةدعوى الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةل و المةةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةةام والةةةةةةةةةدول  -2
 المطارف؟

 ماهي المعيقات التحقيق األولي التي تواجه المدعي العام للمحكمة؟  -3

 : الدراسة منهج

 القانونيةة النصةوص بيةان لعةرض  التحليلةي الوصةفي و  تةم اتبةاع المةنهج الدراسةة هةذه فةي
 السلطات الممنوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . عن تحدثت التي

 هيكل الدراسة :

 ألغراض هذه الدراسة قمنا بتقسيم هذه الدراسة الي مقدمة ومبحثين حيث يشتمل على :

 دور المدعي العام في فتح الدعوى الجنائية: األول المبحث

 العامالمطلب األول : مباشرة التحقيق األولي من قبل المدعي 

 المطلب الثالث : سلطة المدعي العام أثناء التحقيق االبتدائي

 صالحيات التحقيق للمدعي العام في مرحلة المحاكمةالمبحث الثاني: 

 المطلب األول : دور المدعي العام في الطعن في قرار المحكمة

 المطلب الثاني: السلطة الممنوحة للمدعي العام أثناء المحاكمة 

راسةةةةةةةة جةةةةةةةاءت الخاتمةةةةةةةة مشةةةةةةةتملة علةةةةةةةى النتةةةةةةةائج  و التوصةةةةةةةيات وأخيةةةةةةةرًا قائمةةةةةةةة وفةةةةةةةي نهايةةةةةةةة الد
 بأسماء المراجع 

 

 دور المدعي العام في فتح الدعوى الجنائية :المبحث األول

للمحكمةةة  أن علةةى الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةن 31 المةةادة نصةةت
 إليهةا الجةرائم المشةار بإحةدى تتعلةق حالةة طةرف دولةة إحالةة حالةة فةي اختصاصةها ممارسةة

 المةدعي مةن بمبةادرة أو األمةن مجلةس مةن بإحالةة أو ، رومةا نظةام مةن الخامسةة المةادة فةي
 العام.
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 الدول من االحالة : أوال

 األطةراف الرئيسةية كونهةا رومةا نظةام مةن 31 المةادة بموجةب االحالةة حةق األطةراف للةدول
 نفةس النظةام مةن 31 المةادة مةن الثالثةة الفقةرة منحةت ، كمةا للمحكمةة األساسةي النظةام فةي

 قبلةت باختصةاص التةي الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام فةي طةرف غيةر للدولةة
 رعاياهةا أحةد كةان جةرائم أو مةن اقليمهةا علةى وقةع قةد يكةون  فيمةا اإلحالةة حةق المحكمةة

 1 بها متهما

  األطراف الدول طرف من االحالة -أ

 الجةرائم الةواردة مةن اقليمهةا علةى وقعةت العةام للمةدعي جريمةة أي إحالةة حةق طةرف لدولةة
 يتوجةب توجيةه كةان إذا فيمةا للمحكمةة ، للتحقيةق األساسةي النظةام مةن الخامسةة المةادة فةي

 ووثةائق تةرى  مسةتندات مةن حوزتهةا فةي مةا كةل تقةديم المحيلةة للدولةة معةين لشةخص االتهةام
 النظةام مةن 31 المةادة خطيةا ذكةرت االحالةة تكةون  أن طلبهةا علةى فةي جةاء مةا تؤيةد أنهةا

 أن علةى طةرف، دولةة قبةل مةن للةدعوى المحالةة المحكمةة قبةول حةاالت للمحكمةة األساسةي
 أو اقليمهةا علةى وقعةت إذا) المحكمةة (اختصةاص فةي الجةرائم الداخلةة مةن الجريمةة تكةون 
 فةي اختصاصةها مباشةرة يمكنهةا لهةا كمةا سةفينة تابعةة مةتن علةى أو طائرتهةا مةتن علةى

 مواطنيهةةا بةةين باالشةةتراك خةةارج اقليمهةةا ، أو تكةةون  رعاياهةةا أحةةد يرتكبهةةا التةةي الجريمةةة
 2طرف دولة ومواطني

  األطراف غير الدول طرف من االحالة -ب

 مباشةرة اختصاصةها للمحكمةة يجةوز أنةه رومةا نظةام مةن 31 المةادة مةن (2) الفقةرة نصةت
 باختصةاص المحكمةة، قبلةت أو األساسةي النظةام فةي طرفةا الةدول المعنيةة إحةدى كانةت إذا
 الدوليةة لكةن قبلةت الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام فةي طةرف غيةر كانةت لةو حتةى أي

مةتن  علةى أو طائرتهةا مةتن علةى أو اقليمهةا علةى وقعةت او لجريمةة المحكمةة باختصةاص
 الجريمةة تلةك فةي التحقيةق لمباشةرة المحكمةة إلةى الحالةة أن تحيةل يمكنهةا لهةا تابعةة سةفينة

                                                           
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من  (1)الفقرة  31المادة أنظر 1
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من  32المادة أنظر 2
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 اختصةةاص قبةةول اعةةالن بعةةد اإلحالةةة هةةذه اختصاصةةها وتكةةون  فةةي تةةدخل إذا كانةةت
 1 الدولية. المحكمة الجنائية

 األمن مجلس من االحالة :ثانيا

 كانةت فةي سةواء الدوليةة الجنائيةة المحكمةة إلةى مةا وضةع إحالةة صةالحية األمةن لمجلةس
السةابع  الفصةل بموجةب وذلةك ، للمحكمةة األساسةي النظةام فةي طةرف غيةر أو طةرف دولةة
 حالةة فةي الةدوليين واألمةن السةلم حفةظ سةلطة لةه خةول الةذي المتحةدة األمةم ميثةاق مةن

األساسةةي  النظةةام مةةن  31المةةادة مةةن )ب( الةةدوليين   والفقةةرة واألمةةن السةةلم 2تهديةةد
 تكةون  أن علةى وضةع إحالةة فةي اختصاصةه علةى نصةت التةي الجنائيةة الدوليةة للمحكمةة

المحكمةة  اختصةاص فةي تةدخل الجةرائم التةي مةن أكثةر أو جريمةة ارتكةاب فيهةا الحالةة يبةدو
 علةةى باإلحالةةة قةةراره حصةةول يشةةترط الموضةةوعية ، وبالتةةالي المسةةائل مةةن وهةةذا يعتبةةر

 أن يجةب الفيتةو، كمةا بحةق المتمتعةين الةدائمين األعضةاء بيةنهم مةن تسةعة أعضةاء موافقةة
 القواعةةد االجرائيةةة وقواعةةد الئحةةة مةةن  25القاعةةدة بموجةةب وذلةةك اإلحالةةة خطيةةة تكةةون 

 .3اإلثبات

 العام المدعي من بمبادرة في الدعوى الجنائية التحقيق :ثالثا

يقصةةةةةد بةةةةةالتحقيق: هةةةةةو مجموعةةةةةة اإلجةةةةةراءات الهادفةةةةةة إلةةةةةى البحةةةةةث عةةةةةن معلومةةةةةات و أدلةةةةةة قةةةةةد 
تةةةةةؤدي إلةةةةةةى معرفةةةةةةة الحقيقةةةةةةة أو جمعهةةةةةةا، و التةةةةةةي يترتةةةةةةب عليهةةةةةةا إحالةةةةةةة المةةةةةةتهم إلةةةةةةى المحكمةةةةةةة 

ختصةةةةةةة لمقاضةةةةةةاته، فةةةةةةي حالةةةةةةة ن تةةةةةةل المعلومةةةةةةات تعةةةةةةزز الشةةةةةةكوى بإرتكابةةةةةةه الجريمةةةةةةة ، أو الم
اإلفةةةةراج عنةةةةه إن كانةةةةت ال تةةةةوحي بةةةةذلك، وقةةةةد سةةةةارت أغلةةةةب التشةةةةريعات الجنائيةةةةة الوطنيةةةةة عةةةةل 
عةةةةةدم جةةةةةواز تقةةةةةديم الةةةةةدعاوى الجنائيةةةةةة إلةةةةةى المحكةةةةةم المختصةةةةةة قبةةةةةل التأكةةةةةد مةةةةةن إتمةةةةةام التحقيةةةةةق 

تلةةةةةك التشةةةةريعات  وتقصةةةةةر عليهةةةةا اسةةةةةتعمال اإلجةةةةةراءات  علةةةةى أيةةةةةدي سةةةةلطات مختصةةةةةة تحةةةةددها
التةةةةي تةةةةؤدي فةةةةي الكثيةةةةر مةةةةن األحيةةةةان إلةةةةى تحديةةةةد حريةةةةات األشةةةةخاص ، والمةةةةس بحقةةةةوقهم ، إذ 
يجةةةةب عةةةةدم تقةةةةديم الةةةةدعوى  إال بعةةةةد تةةةةدقيق وتأكةةةةد مةةةةن األدلةةةةة ، خوفةةةةا مةةةةن إربةةةةاك المحةةةةاكم فةةةةي 

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية األساسي النظام ( من  1الفقرة)  31المادة 1
العربية ، القاهرة،  النهضة دار )تحليلية دراسة (الدولي الجنائي القضاء في التكامل مبدأ سراج، محمد الفتاح عبد 2

 .142،ص 2004
 .156المرجع السابق، ص  سراج، محمد الفتاح عبد 3
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أمةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة قضةةةةايا كيديةةةةة أو غيةةةةر صةةةةحيحة وكغيرهةةةةا مةةةةن المحةةةةاكم تمةةةةر الةةةةدعوى 
 1الدولية بمرحلة التحقيق ولتخطي هذا األمر تقوم المحكمة بالقيام بألتي:

اإلجةةةةةراءات التمهيديةةةةةة لتحقيةةةةةق : يقةةةةةوم المةةةةةدعي العةةةةةام بإحالةةةةةة أي معلومةةةةةات بشةةةةةأن حالةةةةةة يعتقةةةةةد 
أنهةةةةا تشةةةةكل جريمةةةةة داخلةةةةة فةةةةي إختصةةةةاص المحكمةةةةة مةةةةن ثةةةةالث مصةةةةادر، مجلةةةةس األمةةةةن   و 
الةةةةةةةةدول األطةةةةةةةةراف، وجهةةةةةةةةات أخةةةةةةةةرى منهةةةةةةةةا مكتةةةةةةةةب المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام، وسةةةةةةةةبب تقسةةةةةةةةيم مصةةةةةةةةادر 

هةةةةا المةةةةدعي العةةةةام بةةةةاختالف المرجةةةةع الةةةةذي تقةةةةدم اإلحةةةةاالت هةةةةو إخةةةةتالف اإلجةةةةراءات التةةةةي يتبع
باإلحالةةةةةةةة، فقةةةةةةةد إعتبةةةةةةةر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن المصةةةةةةةدر الوحيةةةةةةةد الةةةةةةةذي يتبةةةةةةةع فةةةةةةةي 

 اإلجراءات الخاصة بإلحالة . 

الجهةةةةةةةة المختصةةةةةةةة بةةةةةةةالتحقيق وسةةةةةةةلطات المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام : مةةةةةةةن األمةةةةةةةور المهمةةةةةةةة التةةةةةةةي تثيةةةةةةةر 
وم بةةةةةةالتحقيق، ومةةةةةةدى السةةةةةةلطة الممنوحةةةةةةة إشةةةةةةكالية فةةةةةةي هةةةةةةذه المرحلةةةةةةة تحديةةةةةةد الجهةةةةةةة التةةةةةةي تقةةةةةة

لممارسةةةةة عملهةةةةا، فمةةةةن المعةةةةروف أن األنظمةةةةة اإلجرائيةةةةة تنقسةةةةم إلةةةةى قسةةةةمين بهةةةةذا الشةةةةأن: مةةةةن 
ذهةةةةةةب إلةةةةةةى إناطتهةةةةةةا بالقضةةةةةةاء حصةةةةةةرا ، ولةةةةةةم يجةةةةةةز ذلةةةةةةك لإلدعةةةةةةاء العةةةةةةام، بحجةةةةةةة أنةةةةةةه ينبغةةةةةةي 
 الفصةةةةةةل بةةةةةةين سةةةةةةلطتي اإلتهةةةةةةام و التحقيةةةةةةق ، فةةةةةةي حةةةةةةين ذهبةةةةةةت تشةةةةةةريعات أخةةةةةةرى إلةةةةةةى إناطةةةةةةة

التحقيةةةةةةق ، وقةةةةةةد إنعكةةةةةةس هةةةةةةذا الخةةةةةةالف علةةةةةةى باإلدعةةةةةةاء العةةةةةةام ، وبةةةةةةذلك تكونقةةةةةةد أوكلةةةةةةت إليةةةةةةه 
سةةةةةةةةةلطتا التحقيةةةةةةةةةق واإلتهةةةةةةةةةام أعمةةةةةةةةةال لجنةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدولي و اللجنةةةةةةةةةة التحضةةةةةةةةةيرية إلنشةةةةةةةةةاء 
المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، عنةةةةةد إعةةةةداد مشةةةةروع نظامهةةةةا األساسةةةةةي، وكةةةةذلك فةةةةي مةةةةؤتمر رومةةةةةا 

قةةةةةرار النظةةةةةام األساسةةةةةي، إذ إتجةةةةةه إلةةةةةى تخويةةةةةل هةةةةةذه السةةةةةلطة الدبلوماسةةةةةي الةةةةةذي تمخةةةةةض عنةةةةةه إ
إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام فكفةةةةةل لةةةةةه سةةةةةلطات واسةةةةةعة فةةةةةي هذهالمرحلةةةةةة، ليجمةةةةةع بةةةةةين يديةةةةةه سةةةةةلطتي 

 2التحقيق واإلتهام.

 جريمةة أو أن فيهةا يبةدو المحكمةة، علةى حالةة بإحالةة األمةن مجلةس أو الةدول تبةادر لةم إذا
ارتكبةت  قةد االساسةي النظةام مةن الخامسةة لمةادةا فةي عليهةا الجةرائم المنصةوص مةن أكثةر
 السةلطة منةه 35 والمةادة  ))ج الفقةرة 31 المةادة فةي كةرس للمحكمةة األساسةي النظةام فةإن

 الالزمةة الشةروط تةوفرت مةا منةه ، إذا بمبةادرة التحقيةق مباشةرة فةي التلقائيةة للمةدعي العةام
 محةل تكةن لةم حيةث العةام للمةدعي الممنوحةة السةلطة هةذه حةول ، لكةن هنةاك اخةتالف لةذلك

 مةن فمةنهم اآلراء بشةأنها، تبةاين فهنةاك رومةا، مةؤتمر فةي الوفةود المشةاركة كةل موافقةة
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 فتزعمةت  الةدعوى، لتحريةك التلقائيةة السةلطة العةام المةدعي أيةد مةنح مةن وهنةاك عةارض،
 التلقائيةةة السةةلطة العةةام المةةدعي لمةةنح المعةةارض األمريكيةةة االتجةةاه المتحةةدة الواليةةات
 عةةدم تضةةمن ضةةمانات كافيةةة وجةود عةةدم وكانةةت مبرراتهةا ، الجنائيةة الةةدعوى  لتحريةك
 قةد المحكمةة فهةذه أخةرى  جهةة ومةن هةذه السةلطة، اسةتعمال فةي العةام المةدعي تعسةف
 األسةاس أمةا عديمةة أو طائشةةة تلقيةه شةكاوى  لسةبب الةدول بسةيادة ماسةة كةأداة  تجعلةه

المحكمةةة  أمةةام الةةدعوى، لتحريةةك التلقائيةةة السةةلطة العةةام المةةدعي لمةةنح المؤيةةد االتجةةاه
 علةم متةى نفسةه، تلقةاء مةن التحقيةق مباشةرة العةام فللمةدعي تقييةد، دون  الدوليةة الجنائيةة

 .المحكمة اختصاص في تدخل بوقوع جريمة

 تةنص مةادة هنةاك فليسةت العةام المةدعي قبةل مةن الةدعوى  تحريةك لشةروط بالنسةبة أمةا
  بالمحكمةةة المتعلقةةة واإلجةةراءات المةةواد دراسةةةيتبةةين مةةن خةةالل  لكةةن عليهةةا صةةراحة

 : الدعوى من خاللها تحريك العام للمدعي الجنائية الدولية هناك عدة حاالت يمكن

 .العام المدعي إلى الحالة أحال قد األمن مجلس أو طرف دولة تكون  ال أن -أ

 المحكمةة اختصةاص قبلةت أو طةرف دولةة اقلةيم علةى ارتكبةت قةد الجريمةة تكةون  أن -ب
 أو

 .1رعاياها  أحد بمعرفة

 .وتحليلها المعلومات العام المدعي تلقي: الثاني المطلب

 للحصةول علةى العةام المةدعي معهةا يتعامةل التةي الجهةات للمحكمةة األساسةي النظةام حةدد
 المعروضة. بالحالة تتعلق معلومات

 : المعلومات تلقي -

 المعلومات: تلقي من العام المدعي تمكن مصادر عدة هناك

  : الدول من المعلومات العام المدعي تلقي - أ

 فيهةا تكةون  حالةة إحالةة حةق المحكمةة باختصةاص قبلةت والتةي للدولةة التةي تكةون طةرف
 إقليمها على وقعت جريمة
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 ومسةتندات بوثةائق طلبهةا ارفةاق عليهةا ويكةون  بمعةرفتهم، أو غيةرهم أو رعاياهةا مةن سةواء
 مؤيدة

 إضافية معلومات طلب العام للمدعي جاز كفايتها عدم حالة وفي للحالة

 األمةن مجلةس أولهةا : المتحـدة األمـم أجهـزة مـن المعلومـات العـام المـدعي تلقـي  -ب
 الذي

 مةن ب للفقةرة طبقةا العةام المةدعي إلةى اإلحالةة سةلطة للمحكمةة األساسةي النظةام لةه خةول
 المادة

طلةةب  حةةق العةةام للمةةدعي كمةةا الدوليةةة، الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةن 31 
 بالتعةاون  األخيةرة هةذه تعهةدت وقةد المتحةدة األمةم منظمةة هيئةات مةن إضةافية معلومةات

 الةى بإحالتهةا يقةوم الةذي العةام األمةين إلةى طلبهةا طريةق عةن ، المعلومةات هةذه معةه بتقةديم
 .مالئم مسؤول أو المعنية رئيس الهيئة

 العام للمدعي حيث الحكومية منها : المنظمات من المعلومات العام المدعي تلقي -ج

 ال اتفاقيات من يلزم ما يعقد وأن دولية ، حكومية منظمة أي مع التعاون  صالحيات

 أجهزة تزويد في ألهميتها نظرا حكومية والغير للمحكمة، األساسي النظام مع تتعارض

 النزاعات أثناء خاصة بالوقائع مباشر اتصال على تكون  كونها بالمعلومات المحكمة

 الدولية كاللجنة منها المعلومات التماس سلطة العام للمدعي روما نظام فمنح المسلحة،

 .األحمر للصليب

 نصةةت : المحكمــة بمقــر والشــفهية التحريريــة الشــهادات العــام المــدعي تلقــي  -د
 ( من2الفقرة)

 مةةن المعلومةةات علةةى الحصةةول امكانيةةة علةةى األساسةةي رومةةا نظةةام مةةن 35 المةةادة
 1موثوق بها. أخرى  مصادر أي من أو المصادر المذكورة سابقا
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 .عليها المتحصل المعلومات تحليل -

لتقيةةيم  لهةةا األولةةي والتحليةةل بةةالفحص يقةةوم والمعلومةةات اإلحةةاالت المةةدعي تلقةةي بعةةد
 مسةةبق بفةةرز العةةام المةةدعي يقةةوم المعلومةةات تلةةك تقيةةيم إلةةى مصةةداقيتها وللوصةةول
 الواضةح مةن لةيس التةي ومنهةا للمقاضةاة كأسةاس تصةلح التةي فمنهةا للمعلومةات واألدلةة ،

 مةن 28 للقاعةدة طبقةا المعمةق للفحةص تخضةع وهةذه المحكمةة فةي اختصةاص تةدخل أنهةا
 لهةةا التةةي واألدلةةة المعلومةةات العةةام يحةةدد المةةدعي 1االثبةةات، االجرائيةةة وقواعةةد القواعةةد
 الةدائرة مةن العةام المةدعي يطلةب أساسةها حيةث علةى الفحةص محةل بالحالةة وطيةدة عالقةة

 مةن يتوصةل التةي تلةةك المعلومةات التحقيةق االبتةةدائي ، أمةا فةي للشةروع اإلذن التمهيديةة
 الجهةة تلةك بإمكةان لكةن بةذلك، مقةدميها علةم ي ف المحكمةة، اختصةاص لعةدم خاللهةا

 . الحالة نفس عن الحقا تكتشف معلومة أي تقديم

 التحقيق فتح جدوى  مدى في العام قرار المدعي : ثانيا

 وجةود أسةاس حيةث مةن بتقييمهةا يقةوم المعلومةات تحليةل مةن العةام المةدعي ينتهةي بعةدما
 .عدمه من الدولية الجنائية المحكمة أمام الدعوى  إلقامة معقول

 االبتدائي التحقيق في للشروع معقول أساس وجود بعدم العام المدعي قرار - 

الةدعوى  عةن النظةر يصةرف التحقيةق لإلجةراء معقةول أسةاس وجةود عةدم إلةى التوصةل بعةد
إمةا  وذلةك الحالةة، بةنفس تتعلةق جديةدة ووقةائع أدلةة ظهةور غايةة إلةى الملةف بحفةظ ويةأمر
 .التحقيق محل الواقعة بموضوع ترتبط ألسباب أو قانونية لموانع

 التمهيديةة والةدائرة المحيلةة الجهةة إخطةار عليةه القةرار ، لهةذا العةام المةدعي توصةل بعةد
 النظةر إلعةادة قابةل فهةو نهائيةا لةيس القةرار وهةذا ، التحقيةق فةي الشةروع بقةرار عةدم
 يمنةةع ال التحقيةق فةةي الشةروع بعةةدم القةرار ألن التمهيديةة الةةدائرة مةةن قبةل والمراجعةة 

 التحقيق. من العام المدعي
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 أو للحالةة المحيلةة للدولةة فيجةوز جديةدة ، أدلةة ظهةور حالةة فةي جديةد مةن الحالةة نفةس فةي
 كتةابي طلةب يقةدم أن العةام، المةدعي إلةى الحالةة إحالةة مةن هةو كةان إذا األمةن، مجلةس

 1العام. المدعي قرار لمراجعة التمهيدية للدائرة المؤيدة مرفق باألسباب

 .االبتدائي التحقيق في للشروع معقول أساس بوجود العام المدعي قرار  -

 االبتةدائي، يقةدم التحقيةق فةي للشةروع معقةول أسةاس وجةود إلةى العةام المةدعي توصةل بعةد
إذن  علةى للحصةول إليهةا توصةل التةي المؤيةدة بةالمواد مرفقةا التمهيديةة للةدائرة كتابيةا طلبةا

اإلجرائيةة ،  الشةروط كةل اسةتوفى إذا للطلةب التمهيديةة الةدائرة بعةد دراسةة وذلةك بةالتحقيق،
 العةام للمةدعي بةاإلذن إمةا الطلةب، فةي تفصةل ثةم اضةافية، معلومةات طلةب لهةا كمةا يجةوز

 قةةابال يكةةون  لكةةن التحقيةق، فةةي بالشةةروع لةةه اإلذن تةةرفض أو التحقيةةق، بالشةروع فةةي
 بةنفس تتعلةق جديةدة وأدلةة لوقةائع مسةتندا العةام للمةدعي آخةر طلةب فةي حةال للمراجعةة

 طةرف دولةة قبةل مةن إحالةة علةى بنةاءً  األوليةة بتحقيقاتةه العةام المةدعي قيةام حالةة الحالةة فةي
 يخطةر فإنةه التحقيةق، فةي للبةدء معقةول أسةاس هنةاك أن إلةى وتوصةل نفسةه تلقةاءمةن  أو

 مةن شةهر النظةر، وبعةد الجةرائم موضةع علةى واليةة لهةا التةي والةدول دول األطةراف جميةع
 تحقيقةا سةتجري  أو أجةرت أنهةا العةام المةدعي وتعلةم تطلةب المعلومةة دول األطةراف تلقةي
 الةدائرة تكةون  أن شةرط لصةالحها التحقيةق عةن التنةازل العةام للمةدعي رعاياهةا فةيمكن مةع

 ذلةك يتضةمن أن ويجةب طلبةه، علةى بنةاءً  بةالتحقيق العةام تةأذن للمةدعي لةم التمهيديةة
 .2المتعلقة بالتحقيق المعلومات الطلب

ذلةك  ويكةون  التمهيديةة الةدائرة علةى الدولةة مةن المقةدم الطلةب بعةرض العةام المةدعي يقةوم
 باألسةاس مرفقةا قرارهةا التمهيديةة الةدائرة تصةدر ثةم المقدمةة، بالمعلومةات ومرفقةا خطيةا

 أو بالتنةازل لةه بالسةماح إمةا المحيلةة والدولةة العةام المةدعي بةه وتبلةغ إليةه الةذي اسةتندت
 الدولةة أو العةام المةدعي مةن باالسةتئناف للمراجعةة بةالطعن القةرار قةابال ويكةون هةذا عدمةه،

 المعنية.

أو  دوريةة بصةفة التحقيةق ذلةك فةي المحةرز التقةدم علةى الحصةول طلةب العةام للمةدعي يحةق
أصةبحت  حةال فةي التنةازل مةن أشةهر سةتة بعةد للدولةة التحقيةق عةن تنازلةه فةي النظةر إعةادة
إجةراء  عةن العةام المةدعي تنةازل رغةم بةالتحقيق القيةام فةي راغبةة غيةر أو قةادرة غيةر الدولةة
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 لحفةظ الالزمةة التحقيقةات إجةراء التمهيديةة الةدائرة مةن يلةتمس أن يمكنةه كمةا ، التحقيةق
 1.عليها للحصول فريدة فرصة وجدت األدلة إذا

 االبتدائي التحقيق أثناء العام المدعي اختصاصات : الثالث المطلب

أي  والمقاضةاة، التحقيةق إلجةراءات منةه الخةامس البةاب األساسةي رومةا نظةام خصةص لقةد
 للكشةف األدلةة كفحةص التحقيةق سةلطات تباشةرها اإلجةراءات التةي مجموعةة علةى يةنص

 .المحاكمة قبل عن الحقيقة

 . االبتدائي التحقيق مباشرة : األول الفرع

ويهةةدف  محةةددة، وأوضةةاع لشةةروط طبقةةا وذلةةك االبتةةدائي التحقيةةق العةةام المةةدعي يباشةةر
 ليتوصةل المرتكبةة الجريمةة شةأن فةي الحقيقةة عةن للكشةف وتقةديرها األدلةة عةن البحةث

 2المحاكمة. لمدى إلزامية

 المعروضة بالحالة المتصلة األدلة جمع : أوال

 المتعلقةة بتقةدير واألدلةة الوثةائق جميةع ليشةمل التحقيةق نطةاق بتوسةيع العةام المةدعي يقةوم
يقةةوم  وعليةةه للمحكمةةة، األساسةةي النظةةام بموجةةب جنائيةةة مسةةؤولية هنةةاك كانةةت إذا مةةا

 فةي بةالتحقيق 52 المةادة مةن (4 ) الفقةرة مةن ) أ الفرعيةة) للفقةرة طبقةا العةام المةدعي
 فعاليةة لضةمان الالزمةة التةدابير اتخةاذ وعليةه سةواء  حةد علةى التجةريم والتبرئةة ظةروف
  .اختصاص المحكمة في الجرائم التي تدخل في التحقيق

 القضائي التعاون  أحكام على بناءً  دولة إقليم على بتحقيقات القيام العام للمدعي يمكن

الةةدائرة  بةه تةةأذن بمةةا أو الدولةة مةع التعةةاون  باتفاقيةة سةواء وذلةةك القضةائية، والمسةاعدة
 أيةة مةع التعةاون  طلةب يمكنةه كمةا السةتجوابهم ، األشةخاص حضةور طلةب ولةه التمهيديةة،

او  المسةتندات سةرية علةى للحفةاظ الالزمةة التةدابير اتخةةاذ مةع حكوميةةة منظمةة دولةة أو
 3لمعلومات أو األدلة.
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 المحكمة اختصاص في تدخل جريمة وجود مدى في النظر : ثانيا

 العام المدعي أن نجد للمحكمة األساسي النظام من 51 المادة نص على استنادا

 : التحقيق في الشروع قبل نقطتين من بالتأكد ملزم

 تقةدير العةام فللمةدعي المحكمةة، اختصةاص فةي تةدخل جريمةة وجةود مةدى مةن التأكةد -أ
 مدى

الةدعوى  لمباشةرة معقةول أسةاس وجةود مةدى فةي بةالتحقيق وذلةك الجنائيةة الةدعوى  مشةروعية
 الةذي األولةي التحقيةق بمرحلةة تمةر ال األمةن مجلةس أو الةدول مةن اإلحالةة كانةت فةإذا

 مةن بمبةادرة اإلحالةة حالةة ففةي .منةه بمبةادرة الةدعوى  تحريةك عنةد يجريةه المةدعي العةام
 سةلطة بصةفته االبتةدائي التحقيةق ثةم ادعةاء كسةلطة األولةي التحقيةق العةام يباشةر المةدعي
  المرحلة. هذه في الدعوى  ويقدر مشروعية تحقيق،

األركةان  تةوفر مةدى فةي العةام المةدعي ينظةر الةدعوى، مشةروعية مةدى إلةى التوصةل بعةد
 فةي فيةه المشةتبه كةان واذا شةخص، إلةى نسةبتها مةن والتأكةد للجريمةة والمعنويةة الماديةة

 تةدخل جريمةة ارتكةاب مةن التأكةد يةتم المرحلةة هةذه سةؤولية فةيالم موانةع مةن حةاالت حالةة
 فللمةدعي الخطةورة مةن كافيةة درجةة علةى الةدعوى  لةم تكةن واذا المحكمةة  اختصةاص فةي

 معلومةات الدولةة مةن يطلةب أن لةه يجةوز التحقيةق، كمةا مالئمةة عةدم تقةدير سةلطة العةام
 المحلية . باإلجراءات متعلقة إضافية

الجةرائم  مةن التحقيةق محةل الجريمةة تكةون  أن يكفةي ال مشةروعة الةدعوى  لكةي تكةون  – ب
 المنصوص

 أمام مقبولة الدعوى  تكون  أن يجب بل فقط، روما نظام من الخامسة المادة في عليها

 مةدى فةي النظةر التحقيةق فةي الشةروع قةرار اتخةاذ عنةد العةام أيضةا ، فللمةدعي المحكمةة
 مقبولية

 أمةةام الةةدعوى  تقبةل فةةال للمحكمةةة، األساسةي النظةةام مةةن 33 المةةادة بموجةةب القضةية
 المحكمة

 إذا: ما حالة في الدولية الجنائية

 االضطالع في قادرة غير أو راغبة غير لكن الدعوى، على والية لها الدولة كانت - 
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 .المقاضاة أو بالتحقيق

 مةا المعنةي، الشةخص مقاضةاة عةدم وقةررت الةدعوى  فةي التحقيةق أجةرت قةد كانةت أو -  
 يكن لم

 .المقاضاة على حقا القدرة عدم أو الرغبة عدم عن القرار ناتجا

 مةرتين يجةوز محاكمتةه فةال الوقةائع، نفةس علةى محاكمتةه سةبق قةد الشةخص كةان أو - 
 على

 .الوقائع نفس

 .1الخطورة من كافية درجة على الدعوى  تكن لم أو - 

 التحقيق أوامر اصدار : ثالثا

 يمتثةل األشةخاص أن يجةب لةه، المسةندة بالوظيفةة القيةام مةن العةام المةدعي يةتمكن حتةى
 أمةام المحكمةة المثةول الشةخص رفةض حالةة وفةي بةالتحقيق، عالقةة لهةم بةأن يشةتبه الةذين

 استصةدار أمةرا سةلطة العةام للمةدعي األساسةي رومةا نظةام مةنح طوعيةة الدوليةة الجنائيةة
 مةا إذا لفحةص التقديريةة السةلطة األخيةرة ولهةذه التمهيديةة، الةدائرة مةن الحضةور أو بةالقبض

 إجةراءات  أخطةر مةن بةالقبض األمةر ال، يعتبةر أم معقةول أسةاس علةى مبنةي الطلةب كةان
 النظةام فةي ومحةددة واضةحة وإجراءاتةه فنجةد أحكامةه الشةخص، بحريةة الماسةة التحقيةق

 مةن بطلةب التمهيديةة الةدائرة أصةدرتها بةالقبض التةي األمةر أمثلةة ومةن للمحكمةة، األساسةي
 حسن البشير عمر" السوداني السابق الرئيس ضد العام المدعي

 األمةةر مةن الشةخص حريةة علةى خطةورة أقةةل إجةراء هةو بالحضةور األمةر نجةد بينمةا
 فتقةوم التمهيديةة ، الةدائرة مةن بالحضةور أمةر إصةدار طلةب سةلطة العةام بةالقبض وللمةدعي

 األخيرة هذه

 بةةأمر رسةةميا الشةةخص إخطةةار األمةةر يجةةب تصةةدر اقتنعةةت واذا الطلةةب ذلةةك بفحةةص
 امتثالةه عةدم حالةة وفةي أمةام المحكمةة، مثولةه تةاريخ علةى األمةر هةذا ويشةمل الحضةور 

 2ضده. بالقبض أمرا  بإصدار تقوم المحكمة أمام

                                                           
 .122أحمد جبريل العويطي ، مرجع سابق ، ص  1
، دار الفكر 1221الدولية بالمحاكم الوطنية, كلية الحقوق, العدد الدوليةنعيمة عمير، عالقة المحكمة الجنائية 2

 .247، ص 2004الجامعي، االسكندرية 
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 التحقيق  مرحلة خالل العادلة المحاكمة ضمانات : رابعا

الخاصةةة  الضةةمانات مةةن مجموعةةة الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةنح
 مةذنب، أنةه االعتةراف أو نفسةه تجةريم علةى إجبةاره عةدم فةي أساسةا لمتمثلةة أو بةالمتهم،

 فةةي الحةق ولةه الالإنسةانية ، المعاملةة أشةةكال مةن شةكل ألي إخضةاعه يمكةن كمةا ال
 بةالتهم إخطةاره ويجةب يفهمهةا، ال التةي باللغةةة االسةتجواب جةرى  بمتةرجم إذا االسةتعانة
 مسةاعدة علةى الحصةول ، ويمكنةه بمحةام االسةتعانة حةق ولةه االسةتجوابقبةل  لةه المنسةوبة

 الشخصةةية ظةةروفهم ورعايةةة والشةةهود علةةيهم المجنةةي قانونيةةة ، ويجةةب احتةةرام مصةةالح
 عنةف علةى تنطةوي  عنةدما وخاصةة الجريمةة طبيعةة االعتبةار ويؤخةذ بعةين والصةحة كالسةن

 1ضد األطفال. العنف أو الجنسين بين

 الدولية الجنائية المحكمة أمام الدعوى  مالئمة مدى : خامسا

 مةن المةادة (1الفقةرة) خةالل مةن الةدعوى  إقامةة مالئمةة مةدى تقةدير سةلطة العةام للمةدعي
 أن ( منهةا ج الفرعيةةة) الفقةرة فةةي أشةارت التةةي للمحكمةة، األساسةي النظةام مةن 51

 المجنةي ومصةالح الجريمةة خطةورة اعتبةاره فةي أخةذ كةان إذا فيمةا ينظةر المةدعي العةام
 العدالةة، مصةالح يخةدم لةن تحقيةق إجةراء بةأن تةدعو لالعتقةاد أسةباب ذلةك هنةاك ومةع علةيهم
 مالحقةة بعةدم قةرار يصةدر أي .التحقيةق فةي للشةروع معقةول وجةود أسةاس بعةدم فيقةرر
وقةائعي ،  أو قةانوني أسةاس تةوفر عةدم مةن تأكةده بعةد بةه، الةدائرة التمهيديةة ويخطةر المةتهم
 للمحكمةة، األساسةي النظةام مةن 58 للمةادة طبقةا الحضةور أو القةبضأمةر  إلصةدار كةاف

 الجنائيةة المحكمةةة أمةام رومةا نظةةام مةن 33 المةادة الةدعوى بموجةةب مقبوليةةة لعةدم أو
 .2العدالة مصالح لن يخدم التحقيق إجراء ألن أو الدولية ،

 التهم تثبيت جلسة خالل العام المدعي اختصاصات : الفرع األول

 بإحالةة شةخص تقةوم ال حيةث االبتةدائي، للتحقيةق قضةائية ضةمانة التمهيديةة الةدائرة تعتبةر
 إلةى مرحلةة فلالنتقةال كافيةة، أدلةة وجةود مةن التأكةد بعةد إال الدوليةة الجنائيةة إلةى المحكمةة

فةي  الةتهم اعتمةاد بعةد ذلةك ويكةون  الحكةم قضةاة أمةام الةدعوى  ملةف وضةع يجةب المحاكمةة

                                                           
 .196براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق ، ص 1
 الحلبي منشورات  الطبعة األولى، الجنائي، الدولي القانون  وتطور الدولية الجنائية المحكمة عيتاني ، زياد 2

 .127، ص  2015لبنان، ية،الحقوق
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 الةتهم، إليةه المنسةوب والشةخص العةام المةدعي بحضةور التمهيديةة الةدائرة تعقةدها جلسةة
 .العام المدعي من الصادر االدعاء طلب بناء على

 التهم اعتماد مرحلة في العام المدعي اختصاصات :أوال

 التةي تقةوم التمهيديةة الةدائرة إلةى الةدعوى  يحيةل التحقيةق، مةن العةام المةدعي انتهةاء بعةد
أطةةراف  علةى المحافظةة أجةل مةن المعنةي الشةخص ضةد الةتهم اجةراءات العتمةاد باتخةاذ

 .الدعوى 

التحقيةق  انتهةاء مةن معقولةة فتةرة خةالل الةتهم اعتمةاد جلسةة بعقةد التمهيديةة الةدائرة تقةوم
بحضةور  الجلسةة هةذه ، وتعقةد أمامهةا طوعيةة حضةوره أو المحكمةة إلةى الشةخص وتقةديم

 الجلسةة التمهيديةة الةدائرة فتعقةد ومحاميةه، الةتهم إليةه المنسةوب والشةخص العةام المةدعي
 الةتهم المةتهم لفةراره ، والعتمةاد غيةاب حالةة فةي العةام المةدعي طلةب علةى بنةاءً  تلقائيةا أو

 عريضةة بإعةداد األخيةةر هةةذا يقةوم أساسةها علةةى المحاكمةةة العةام المةدعي التةي يطلةب
 مةن بصةورة المعنةي الشةخص بتزويةد األخيةرة هةذه وتقةوم التمهيديةة، إلةى الةدائرة وإحالتهةا
 يعتمةدها، التةي واألدلةة الجلسةة فةي العةام المةدعي سةيقدمها التةي المتضةمن الةتهم المسةتند

 ( يةوم (11 أقصةاها فتةرة فةي االتهةام عريضةة تقةديم العةام وعلةى المةدعي دفاعةه، لتحضةير
 الةدائرة تصةرف المهلةة بهةذه العةام المةدعي أخةل إذا أمةا إقةرار الةتهم، جلسةة عقةد موعةد قبةل

 تبةدأ لهةا تمديةد ي أ أو المهلةة انقضةاء بعةد المقادمةة الةتهم واألدلةة عةن نظرهةا التمهيديةة
فةةي  النظةر فةي الةدائرة رئةيس يبةدأ ثةم األدلةة، وعةرض الةتهم بةتالوة الةتهم إقةرار جلسةة

 للشةةخص يمكةةن حيةةث األدلةةة، هةةذه بشةةأن أبةةديت التةةي والمالحظةةات  االعتراضةةات
 1أخرى. أدلة يقادم أو التهم عن يعترض أن التهم المنسوب إليه

تأجيةل  إمةا تقةرر المةتهم، لمحاكمةة كافيةة أدلةة وجةود إلةى االبتدائيةة الةدائرة تتوصةل لةم إذا
كفايةة  لعةدم التهمةة تعةديل أو األدلةة مةن المزيةد تقةديم العةام المةدعي مةن والطلةب الجلسةة
 األدلة.

 التهم تعديل مرحلة في العام المدعي اختصاصات :ثانيا

                                                           
 و األولى، دار الثقافة للنشةةةةةةر الطبعة اإلنسةةةةةةاني، الدولي القانون  ربيع، محمد وعماد الفتالوي  حسةةةةةةين سةةةةةةهيل 1

 .157، ص2010عمان،  التوزيع،
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 أي أو سةحب تعةديل ويمكنةه إقةراراتهم، جلسةة قبةل التحقيةق مواصةلة سةلطة العةام للمةدعي
الةةدائرة  إخطةةار العةةام المةدعي وعلةةى الةةتهم إليةةه المنسةةوب للشةخص الموجهةةة الةةتهم مةن

بهةذا  يةوم (35) عةن تقةل ال بمةادة إقةرار الةتهم جلسةة عقةد قبةل المعنةي والشةخص التمهيديةة
 المحاكمةة وقبةل الةتهم تثبيةت جلسةة بعةد التعةديل فةي الحةق لةه كمةا السةحب، أو التعةديل

 االبتدائية. الدائرة بإذن من

وملةةف  المةتهم التمهيديةةة الةدائرة تحيةةل لهةا، المحتملةة وإقةرار التعةديالت الةةتهم اعتمةاد بعةد
سةير  عةن مسةؤولة تكةون  ، ابتدائيةة دائةرة تشةكيل تتةولى التةي الرئاسةة هيئةة إلةى الةدعوى 

تكةون  التمهيديةة الةدائرة وظةائف مةن وظيفةة أي تمةارس أن لهةا ويجةوز اإلجةراءات الالحقةة
  .اإلجراءات تلك لسير كانت الزمة إذا بعملها متصلة

 في التحقيق  ومجلس األمن العام المدعي سلطة  : الرابع المطلب

 مراحةل بعةدة تةتم بمرورهةا الدوليةة الجنائيةة المحكمةة أمةام الدوليةة الجنائيةة الةدعوى  إقامةة
 رومةا نظةام مةن 31 المةادة فةي عليهةا المنصةوص الجهةات إحةدى مةن إحالتهةا ابتةداًء مةن
 وصةوال ،) العةام للمةدعي التلقائيةة بالمبةادرة أو األمةن، مجلةس أو طةرف، الدولةة (األساسةي

 التمهيديةة الةدائرة فةي المتمثلةة المحكمةة هيئةات فيهةا تشةترك التةي التحقيةق إجةراءات إلةى
 علةةى القيةةود مةةن مجموعةةة نجةةد أنةةه غيةةر مهةةم، تنظيمةي كونةةه جهةةاز العةةام والمةدعي

 والقواعةد الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام عليهةا فةي المنصةوص اختصاصةاته
 إجةةراء التحقيقةةات فةةي واسةةعة بسةةلطات العةةام المةةدعي اإلثبةةات، يتمتةةع االجرائيةةة وقواعةةد

 مةةن أخةةرى  لجهةةات بمةةا مقيةةدة لكنهةةا المحكمةةة، فةةي اختصةةاص الجةةرائم الداخلةةة حةةول
 عالقتةه فةي سةواء وذلةك.بشةأنها إجةراء تحقيقةات التةي يريةد القضةية فةي أولويةة ذات سةلطات

 1األطراف. الدول مع في عالقته أو ، األمن مجلس مع

 الدولية الجنائية المحكمة عمل في االمن مجلس تدخل : األول الفرع

 إشةكاليةلمعالجةة  الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 35 و 31 المةواد جةاءت
 األساسةي، وذلةك رومةا نظةام ظةل وفةي المتحةدة األمةم لميثةاق وفقةا الةدوليين واألمةن السةلم
 الفصةل السةابع وفةق المحكمةة إلةى حالةة إحالةة بحةق تتعلةق صةالحيات األمةن مجلةس بمةنح

األساسةي  رومةا نظةام مةن 31 المةادة مةن )ب( الفقةرة وبموجةب األمةم المتحةدة ميثةاق مةن
 صةالحية أيضةا لةه النظةام نفةس مةن 35 المةادة وبموجةب العةالمي السةلم تهديةد حالةة فةي

                                                           
 .254محمد شريف بسيوني ّ، مرجع سابق ، ص  1
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 العدالةة تحقيةق تعةارض حالةة فةي ، نشةاطها تجميةد بإمكانةه حيةث المحكمةة، إرجةاء نشةاط
 .1العالمي على السالم مع الحفاظ الدولية

 األمن مجلس من اإلحالة : أوال

 الةدوليين األمةن والسةلم علةى الحفةاظ مهمةة األمةن لمجلةس اإلحالةة كةون  حةق األمةن لمجلةس
 لكةن ، والسةلم الةدوليين األمةن تهديةد حالةة فةي المتحةدة األمةم لميثةاق السةابع للفصةل وفقةا
 حيةةث يجةةب الفيتةةو بحةةق المتمتعةةين أي الةةدائمين األعضةةاء لهيمنةةة القةةرار يخضةةع هةةذا

واألمةن  للسةلم تهديةدا فعةال تشةكل كانةت إذا مةا الحالةة تكييةف فةي الموافقةة علةى إجمةاعهم
معينةة  ض ألغةرا وذلةك الفيتةو حةق باسةتعمال الةدائمين األعضةاء أحةد رفةض فةإذا الةدوليين،
 المحكمةة اختصةاص فةي تةدخل الجةرائم التةي احةدى فيهةا وقعةت التةي الدولةة تلةك كحمايةة

 باختصةاص تقبةل ولةم طةرف دولةة علةى يقةع أن يمكةن األمةن مجلةس مةن كةون اإلحالةة
 نظةام يمةنح ، لةم مسةتحيلة اإلحالةة تصةبح الفيتةو حةق العضةو فبممارسةة أصةال، المحكمةة

 قرارات مشروعية رقابة حق الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما

ممارسةة  علةى نصةت التةي منةه 31 المةادة مةن  )ب (بةالفقرة اكتفةى حيةث األمةن، مجلةس
 األمةن مجلةس طةرف مةن وضةع إحالةة حالةة فةي اختصاصةها، وليةة الةد الجنائيةة المحكمةة
 جريمةة أن فيهةا يبةدو العةام المةدعي إلةى المتحةدة األمةم ميثةاق مةن السةابع الفصةلبموجةب 

ارتكبةت،  قةد األساسةي رومةا نظةام مةن الخامسةة المةادة فةي عليهةا الجةرائم المنصةوص مةن
 طةةرف مةةن اتباعهةةا االجرائيةةة الواجةةب القواعةةد للمحكمةةة األساسةةي يحةةدد النظةةام لةةم كمةا

 .2هذه الحالة في العام المدعي

القضةةائية  للهيئةةات التكامةةل مبةةدأ تمةةارس ال الدوليةةة الجنائيةةة المحكمةةة أن المالحةةظمةةن 
 يكةون  بةل األساسةي رومةا نظةام مةن ب(  31 (المةادة بموجةب اإلحالةة حالةة فةي الوطنيةة

 المةةادة كةةون  الةةوطني، االختصةةاص علةةى يسةةمو الدوليةةة الجنائيةةة اختصةةاص المحكمةةة
 لةةم المبةةدأ بهةةذا عمةةال العةةام المةةدعي طةةرف مةةن اتخاذهةةا المتضةمنة اإلجةةراءات الواجةةب

 غيةر أو طةرف بدولةة اإلحالةة تعلقةت إذا وهةذا األمةن  مجلةس طةرف اإلحالةة مةن إلةى تشةير
 أي هنةاك لةيس بةأن يةرى  مةن3 هنةاك تقبةل، لكةن لةم أو المحكمةة قبلةت باختصةاص طةرف
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 مةن اإلحالةة كانةت وان حتةى الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة يجيةز النظةام األساسةي فةي نةص
 فةةي عليهمةةا المنصةةوص مراعةةاة الشةةرطين دون  تمةةارس اختصاصةةها أن األمةةن مجلةةس

 مةن  )و ج )أ الفقةرتين بموجةب اإلحالةة عكةس رومةا، علةى نظةام مةن 32 و 38 المةادتين
 االختصةةاص بقواعةةد العةةام يلتةةزم المةةدعي أيةةن األساسةةي رومةةا نظةةام مةةن 41 المةةادة

 مةن اإلحالةة حالةة فةي بينمةا ، وظةائفتقيةد  والتةي األساسةي النظةام فةي عليهةا المنصةوص
 طلبةا فيقةدم التحقيةق القةرار بمباشةرة ويتخةذ المعلومةات جديةة بتقيةيم يقةوم األمةن مجلةس
 إذا التحقيةق فةي عةدم الشةروع قةرار ويتخةذ التحقيةق، بمباشةرة لةه لةإلذن التمهيديةة للةدائرة
 أو الحضور. بالقبض أمر إصدار لطلب وقائعي أو قانوني أساس أي انعدم

 التحقيق بإرجاء األمن مجلس سلطة : ثانيا

 األمةن دورا لمجلةس الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 31 المةادة منحةت لقةد
 قةد ارتكبةت، المحكمةة اختصةاص فةي تةدخل جريمةة أن فيهةا يبةدو مةا، حالةة بإحالةة ايجابيةا

 دورا سةلبيا منحتةه التةي األساسةي رومةا نظةام مةن 35 المةادة نجةد المةادة هةذه جانةب والةى
 يمكةةن أن الةنص الةدوليين ، وهةةذا واألمةن بالسةةلم تهديةدا وقةع التحقيةةق إذا بإرجةاء وذلةك
عنةد  كةان سةواء أي مراحلةه كةل فةي التحقيةق إجةراءات بتعليةق العةام المةدعي عمةل يوقةف

تعةود  الةدوليين واألمةن السةلم علةى الحفةاظ فمسةألة فيةه  السةير أثنةاء أو التحقيةق فةي الشةروع
للتجديةد ،  قابلةة شةهر 31 لمةدة المحكمةة نشةاط وتعليةق إيقةاف حةق لةه الةذي األمةن لمجلةس
 "اإلذن شةرط" اسةتبدال فيهةا رغةم التحقيةق مباشةرة العةام للمةدعي يجةوز ال الفتةرة هةذه وخةالل

 الديبلوماسةي رومةا المقةدم لمةؤتمر النظةام مشةروع مةن 35 المةادة فةي عليةه المنصةوص
 1الدول. من مجموعة عارضته الذي

 الدول  مع عالقته في العام المدعي اختصاصات : الثاني الفرع

 الدوليةة، ومةن الجنائيةة العدالةة تحقيةق هةو الدوليةة الجنائيةة المحكمةة إنشةاء مةن الهةدف إن
التكامةةل  مبةةدأ إطةةار فةةي وذلةةك الةةدول مةةع العةةام المةةدعي يتعامةةل ذلةةك تحقيةةق أجةةل

 وغيرهةا المعنيةة الدولةة إقلةيم علةى التحقيةق يمكنةه كمةا .رومةا نظةام فةي عليةه المنصةوص
 2بعمله. القيام من تمكنه التي من االختصاصات
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 النظر الجرائم موضع على والية لها التي والدول األطراف الدول إشعار : أوال

 الجةرائم المنصةوص مةن جريمةة بشةأن  31 المةادة بموجةب إحالةة العةام المةدعي تلقةي بعةد
 التحقيةق، معقةوال لبةدء أساسةا هنةاك أن وقةرر األساسةي رومةا نظةام مةن  5المةادة فةي عليهةا

 علةى المعلومةات بنةاءً  وذلةك رومةا نظةام مةن 35 و  31 بالمةادتين عمةال التحقيةق باشةر أو
 دول األطةةراف جميةةع بإشةةعار بهةا ، يقةةوم الموثةوق  المصةادر مختلةف مةن يتلقاهةا التةي

 المتةوفرة سةري بالمعلومةات أسةاس علةى النظةر، الجةرائم موضةع علةى واليةة لهةا التةي والةدول
 أن للدولةة للدولةة، ويجةوز يقةدمها التةي المعلومةات نطةاق مةن الحةد لةه يجةوز كمةا لديةه،

 أجةرت إذا عةن التحقيةق التنةازل اإلخطةار تلقيهةا مةن شةهر خةالل العةام المةدعي مةن تطلةب
 واليتهةا القضةةائية حةةدود فةةي األشةخاص مةةن غيةةرهم أو رعاياهةةا مةع تحقيقةا تجةةري  أو

 الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 5 المةادة فةي عليهةا الجةرائم المنصةوص بخصةوص
 الةذي تجريةه، بةالتحقيق المتعلقةة المعلومةات متضةمنا خطيةا التنةازل طلةب ويكةون  الدوليةة،

لةه  أذنةت إذا إال الدولةة لصةالح التحقيةق عةن العةام المةدعي يتنةازل األسةاس هةذا علةى
 إعالمةه للدولةة التحقيةق عةن تنازلةه بعةد العةام للمةدعي يحةق بةالتحقيق، التمهيديةة الةدائرة
 مةن يلةتمس أن يمكنةه طلبةه، كمةا علةى بنةاءً  أو المقاضةاة التحقيةق فةي المحةرز بالتقةدم
 الحةق، وقةت فةي عليهةا الحصةول يمكنةه ال إذا كةان وذلةك األدلةة حفةظ التمهيديةة الةدائرة
 أسةاس علةى التمهيديةة الةدائرة فيةه مغلقةة وتفصةل جلسةة فةي االلتمةاس هةذا فةي وينظةر

 وقةت أي فةي أو للدولةة التحقيةق عةن العةام المةدعي تنةازل مةن أشةهر سةتة مسةتعجل بعةد
 فةي راغبةة غيةر أو قةادرة غيةر الدولةة أن فيهةا يتةبن الظةروف فةي ملمةوس فيةه تغييةر يطةرأ

لةةه بةةإجراء  لةةإلذن التمهيديةةة للةةدائرة طلةةب تقةةديم العةةام للمةةدعي القيةةام بةةالتحقيق فيجةةوز
 1التحقيق.

 الدولية الجنائية المحكمة اختصاص على الوطني االختصاص أولوية :ثانيا

النظةةام  إلعةةداد التحضةةيرية األعمةةال بدايةةة منةةذ كبيةةر باهتمةةام التكامةةل مبةةدأ حظةةي لقةةد
 مةؤتمر فةي المشةاركة الوفةود بةين كبيةر اتفةاق فهنةاك الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة األساسةي

 مةةع تكميليةةا الدوليةةة الجنائيةةة المحكمةةة اختصةةاص يكةةون  أن علةةى رومةةا الديبلوماسةةي 
 الخاصةةة، الدوليةةة الجنائيةةة المحةةاكم عكةةس الجنةةائي الةةوطني، علةةى اختصةةاص القضةةاء

 ويعةةد الوطنيةةة، القضةةائية علةةى االختصاصةةات صةةدارة الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة لةةيس
 مما المحلية لألنظمة تكميليا القضائي اختصاصها
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مةا  قضةية كانةت مةا إذا اختصاصةها ممارسةة الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة يجةوز ال أنةه يعنةي
 الجنائيةة المحكمةة تضةع عليهةا لةم واليةة لهةا دولةة قبةل مةن المحاكمةة أو للتحقيةق تخضةع
 ديباجةة مةن (10) فةي الفقةرة إليةه باإلشةارة اكتفةت بةل التكامةل ، لمبةدأ تعريفةا محةددا الدوليةة
 األساسةةي، مةةن النظةةام األولةةى المةةادة فةةي إليةةه اإلشةةارة وردت كمةةا األساسةةي، النظةةام

 نظةةام أي القضةائية الوطنيةةة، لالختصاصةات مكملةةة سةةتكون  الدوليةةة الجنائيةة فالمحكمةة
 الجةرائم الدوليةة لالضةطالع علةى الةوطني الجنةائي للقضةاء األولويةة أعطةى األساسةي رومةا
 األساسةي النظةاممةن  الخامسةة المةادة فةي عليهةا والمنصةوص اختصاصةها فةي تةدخل التةي

 اإلجةةراءات الالزمةة اتخةةاذ مةن الةوطني الجنةائي القضةةاء يةةتمكن لةةم إذا ، أمةةا للمحكمةة
 فةي فشةله أو الدوليةة الجنائيةة المحكمةة اختصةاص فةي مرتكبةي الجةرائم الداخلةة لمالحقةة

 عليةه نصةت مةا وهةو الدوليةة، الجنائيةة المحكمةة اختصةاص إيةاه فيعقةد رفضةه أو ذلةك
  :1حالة روما األساسي وذلك في نظام من  33المادة

 بااللتزامات القانونية القيام رفضها أو عجزها أو الدولة رغبة لعدم أي : الرغبة عدم -

 جزئةي أو كلةي بانهيةار الدولةة فةي قضةائي رغ ا ف وجةود حالةة فةي وذلةك : القةدرة عةدم -
 علةى وقعةت التةي للدولةة كلةي انهيةار مةع تتةزامن الجةرائم الدوليةة ومعظةم لنظامهةا القضةائي،

 الجهةةاز بينهةةا ومةةن مسةةؤوليتها عةةن الدولةةة أجهةةزة مختلةةف إقليمهةةا تلةةك الجةةرائم وتخلةةي
 تكامةةل هنةةاك أي الةةوطني، إلجةةراءات القضةةاء تكميليةةا القضةةاء الةةدولي القضةةائي يعتبةةر

 2بينهما . تنافس   وليس بين القضائيين وتعاون 

 طرف دولة إقليم على التحقيق : ثالثا

قةد  جديةدة، أدلةة عةن والكشةف أقوالةه فةي صةادقا المةتهم كةان إذا مةا إلةى التوصةل بهةدف
 إتالفهةا خةول قبةل ومعاينتةه الواقعةة حةدوث مكةان إلةى االنتقةال التحقيةق تتطلةب ظةروف

 طةرف بشةروط دولةة إقلةيم علةى إجةراء التحقيةق سةلطة العةام للمةدعي األساسةي رومةا نظةام
 المتعلةةق التاسةةع البةةاب ألحكةام اإلجةراء وفقةا بهةذا العةام المةدعي محةددة يقةوم وإجةراءات
 التمهيديةة، الةدائرة بةه تةأذن الةذي النحةو علةى أو ، القضةائية الةدولي والمسةاعدة بالتعةاون 
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 يجةةوز القضةةائية، والمسةةاعدة ولةةي الةةد التعةةاون  لمقتضةةيات اسةةتجابة الدولةةة حالةةة ففةةي
 التحقيةق إجةراءات بةبعض بالقيةام لةه تسةمح لكةي لهةذه الدولةة طلةب توجيةه العةام للمةدعي

 النحةو علةى  وسةلطاتها وظائفهةا تمةارس أن إلزاميةة فللمحكمةة تةدابير أي دون  إقليمهةا علةى
 فةي تمارسةها أن أخةرى، دولةة أي إقلةيم فةي النظةام األساسةي هةذا فةي عليةه المنصةوص

الجةرائم  تلةك إقليمهةا علةى المرتكةب طةرف الدولةة قةدرة عةدم حالةة فةي الدولةة أمةا تلةك إقلةيم
 أخةذ بعةد العةام للمةدعي يجةوز القضةائي، نظامهةا انهيةار طلةب التعةاون ، بسةبب تنفيةذ علةى
 تلةك مةةع الممكنةة إجةراء المشةةاورات بعةد الطلةب ذلةك تنفيةذ الةةدائرة التمهيديةة مةن اإلذن

 الةدائرة مةن اإلذن وأخةذ معهةا، التشةاور بعةد الدولةة باسةتجابة مقيةد العةام الدولةة فالمةدعي
 1.طلب التعاون  تنفيذ على المعنية الدولة قدرة عدم حالة التمهيدية في

 المؤجل النفاذ رخصة : رابعا

 للمحكمةة التةي األساسةي النظةام مةن 312 المةادة تضةمنتها رخصةة المؤجةل النفةاذ يعتبةر
اختصةاص  قبولهةا عةدم تعلةن أن األساسةي النظةام فةي طرفةا تصةبح عنةدما لدولةة أجةازت

 المتعلقةة رومةا نظةام مةن الثامنةة المةادة فةي إليهةا المشةار باألفعةال يتعلةق فيمةا المحكمةة
 الدولةة تسةحب أن وقةت أي فةي ويمكةن سةريانه، بةدء مةن سةنوات سةبع لمةدة بجةرائم الحةرب،
 312 للمةادة طبقةا تعديلةه يمكةن للمحكمةة األساسةي النظةام فةي قصةور وأي ذلةك اإلعةالن 

 األمةين يسةتطيع النظةام، هةذا سةريان بةدء علةى سةنوات سةبع انقضةاء فبعةد رومةا، مةن نظةام
 تعةديالت أي فةي للنظةر األطةراف للةدول استعراضةيا مةؤتمرا يعقةد أن المتحةدة العةام لألمةم

 العةام المةدعي علةى يمنةع الةذي القيةد الدوليةة، فهةو الجنائيةة للمحكمةة ،النظةام األساسةي فةي
 2.المحكمة اختصاص في الجرائم الداخلة بعض أي إجراء بشأن مباشرة

 

 إقامــة أثنــاء للمحكمــة بــاألجهزة الداخليــة العــام المــدعي الخــامس: عالقــة المطلــب
 الدولية الجنائية الدعوى 

 قضةاة ويةتم سةتة مةن تتكةون  الدوليةة، الجنائيةة المحكمةة هيئةات مةن التمهيديةة الةدائرة تعتبةر
 فةةي رئيسةةيا دورا التمهيديةةة الةةدائرة للتجديةةد تلعةةب قابلةةة سةةنوات ثةةالث لمةةدة تعييةةنهم

 فةي العةام المةدعي دور لكةن فيهةا، المحكمةة بةالنظر تخةتص الجةرائم التةي فةي التحقيقةات
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 مةن التمهيديةة للةدائرة األساسةي نظةام رومةا خولةه بمةا مقيةد هةو بةل مطلقةا، لةيس التحقيقةات
 التمهيديةةة الةةدائرة فتعتبةةر مراحلهةةا المختلفةةة، فةةي التحقيقةةات بهةةذه تتعلةةق اختصاصةةات

 الدوليةة الجنائيةة المحكمةة إلةى تحيةل شةخص ال بحيةث االبتةدائي للتحقيةق قضةائية ضةمانة
 تتكفةل كمةا العةام، المةدعي صةحة قةرارات علةى وتحةرص األدلةة، كفايةة مةن التأكةد بعةد إال

 1التهم. باإلجراءات المتعلقة باعتماد حتى وتقوم التحقيق أوامر بإصدار

 التحقيق في الشروع في العام المدعي سلطة من تحد التي القيود : األول الفرع

 لةه بنةاءً  تةأذن بةأن وذلةك العةام، للمةدعي الممنوحةة السةلطة بتقييةد التمهيديةة الةدائرة تتمتةع
بإصةدار  تخةتص كمةا طلبةه، علةى بنةاءً  رفضةه أو االبتةدائي بةإجراء التحقيةق طلبةه علةى

 2العام المدعي طلب على بناءً  بالتحقيق والقرارات المتعلقة األوامر

 بإجراء التحقيق العام للمدعي التمهيدية الدائرة ترخيص : أوال 

المتعلقةة بجةرائم  المعلومةات أسةاس علةى نفسةه تلقةاء مةن التحقيقةات العةام المةدعي يباشةر
 انتهةاء التمهيديةة بعةد الةدائرة مةن إذن علةى حصةوله بشةرط المحكمةة، اختصةاص فةي تةدخل

 الحةاالت المنصةوص أحةد بموجةب إحالةة علةى بنةاءً  األوليةة، التحقيقةات مةن العةام المةدعي
 أسةاس معقةةول بوجةةود واقتناعةةه للمحكمةة، األساسةي النظةةام مةةن 31 المةةادة فةي عليهةا

فةي  بالشةروع إذن علةى ليحصةل التمهيديةة للةدائرة كتابيةا طلبةا يقةدم التحقيةق، فةي للشةروع
 أي مةن أو العةام المةدعي مةن إضةافية معلومةات طلةب التمهيديةة للةدائرة ويجةوز التحقيةق،

 مةةن والتأكةةد عليهةةا المعروضةةة المعلومةةات التمهيديةةة الةةدائرة دراسةةة بعةةدمةةن الضةةحايا، 
 تةدخل الةدعوى  وأن إجةراء تحقيةق فةي للشةروع معقةول أسةاس وجةود وتوصةلها إلةى صةحتها،

 مرفقةا ويكةون  إجةراء التحقيةق، فةي بالبةدء اإلذن قةرار فتصةدر اختصةاص المحكمةة، فةي
 معقةول أسةاس بوجةود التمهيديةة الةدائرة تقتنةع لةم إذا ذلةك، أمةا إلةى التةي دعةت باألسةباب

 قيةةام يمنةةع ال فهةةذا بةةإجراء التحقيةةق، اإلذن تقةةديم ورفضةةت إجةةراء تحقيةةق للشةةروع فةةي
 الحالةة، بعةد بةنفس تتعلةق جديةدة وأدلةة إلةى وقةائع يسةتند الحةق طلةب بتقةديم العةام المةدعي
 ذلةك التحقيةق عةن التنةازل لةه يحةق ال التحقيةق بمباشةرة اإلذن علةى العةام المةدعي حصةول

إذن  علةى حصةوله بعةد إال طلبهةا علةى بنةاء النظةر الجةرائم موضةع علةى واليةة لهةا لدولةة
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 قةرار اسةتئناف العةام المةدعي أو المعنيةة للدولةة يجةوز للتنةازل، كمةا التمهيديةة الةدائرة مةن
 1مستعجلة. بصورة الموضوع في للفصل االستئناف أمام دائرة التمهيدية الدائرة معارضة

 التحقيق أوامر استصدار : ثانيا

 الةدائرة والحضةور مةن القةبض أوامةر إصةدار طلةب العةام للمةدعي التحقيةق فةي الشةروع بعةد
 المةدعي العةام مةن المقدمةة والمعلومةات األدلةة فحةص بعةد اقتنعةت إذا التمهيديةة، وذلةك

اختصةةاص  فةي تةدخل جريمةة ارتكةب قةد الشةخص بةأن لالعتقةاد معقولةة أسةباب بوجةود
 ولعةدم المحكمةة أمةام حضةوره لضةمان ضةروريا أمةرا يعتبةر القةبض أمةر وأنالمحكمةة، 

المعلومةات  كافةة علةى القةبض أمةر تةوفر يجةب واجةراءات المحاكمةة، التحقيةق قيامةة بعرقلةة
 المفعةول سةاري  ويكةون  القةبض، أمةر اصةدار مةن التمهيديةة الةدائرة تمكةن التةي والشةروط
 علةى بةالقبض أمةر إصةدار التمهيديةة ئرةوللةدا ذلةك، بعكةس المحكمةة تةأمر أن إلةى غايةة

 طلةةب علةةى بنةةاءً  القةةبض أمةةر تعةةديل التمهيديةةة للةةدائرة يمكةةن الشةةخص احتياطيةةا، كمةةا
 الةدائرة اقتنعةت واذا فيةه، المةذكورة الجريمةة وصةف تعةديل فةي حالةة وذلةك العةام المةدعي

 المحكمةةة، أمةةام لمثولةةه يكفةةي أنةةه إذا رأت أمةةرا بالحضةةور تصةةدر أن يمكةةن التمهيديةة
 المثةةول، وتةةاريخ الشخصةةية المعلومةةات يشةةتمل علةةى أن الحضةةور أمةةر فةةي ويشةةترط
 أمةةر بإصةةدار تقةةوم المحكمةةة أمةةام عةدم امتثالةةه حالةةة فةي بةاألمر، أمةةا رسةةميا واخطةاره
 2. ضده القبض

 التهم اعتماد أثناء التهم تعديل في العام المدعي صالحية حدود : الثاني الفرع

أجةةل  مةن التمهيديةة الةدائرة إلةى الةدعوى  يحيةل التحقيةق، مةن العةام المةدعي انتهةاء بعةد
 المةدعي ويقةدم المعنةي، الشةخص ضةد إقةرار الةتهم بعةد وذلةك االبتدائيةة، للةدائرة تقةديمها

 وتقةوم واألدلةة، الةتهم لكةل مفصةل تقريةر المعنةي والشةخص التمهيديةة الةدائرة مةن العةام لكةل
 أو قبةل الةتهم تعةديل العةام للمةدعي ويمكةن ، الةتهم العتمةاد جلسةة بعقةد الةدائرة التمهيديةة

 3جلسة إقرار التهم. بعد
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 التهم اعتماد جلسة قبل التهم تعديل : أوال

للتقريةةر  تقديمةةه رغةةم الةةتهم، اعتمةةاد جلسةةة قبةةل التحقيةةق متابعةةة العةةام للمةةدعي يمكةةن
 يمكنةه كمةا بحوزتةه، التةي واألدلةة المعنةي للشةةخص الموجهةة الةتهم مةن لكةل المفصةل

 بإشةعار يقةوم أن ، علةى الجلسةة قبةل الةتهم سةحب أو تعةديل التحقيةق نتةائج باالعتمةاد علةى
 بةالتهم يةوم 35 أقصةاها مةدة فةي الجلسةة عقةد قبةل المةتهم والشةخص الةدائرة التمهيديةة

 فةي الةتهم لتلةك تةدعيما تقةديمها وينةوي  إليهةا يسةتند التةي األدلةة قائمةة واضةافة إلةى المعدلةة،
 السحب. بأسباب التمهيدية الدائرة يبلغ السحب حالة وفي الجلسة،

 .التهم اعتماد جلسة بعد التهم تعديل : ثانيا

 مةن المةدعي المقدمةة األدلةة أن إلةى إقةرار الةتهم جلسةة فةي التمهيديةة الةدائرة تتوصةل قةد
 تلةك األدلةة كةأن يبةدو حيةث التهمةة، تلةك تناسةب ال لكةن كافيةة، معينةة جريمةة بشةأن العةام

 الطلةب مةن التمهيديةة فللةدائرة االتهةام، محةل الجريمةة عةن تختلةف أخةرى  لجريمةة تؤسةس
 يمكةن المقدمةة كمةا األدلةة مةع تتناسةب أخةرى  بتهمةة التهمةة تلةك تعةديل العةام المةدعي
 التهمةةة، إذا تأكيةةد التمهيديةةة الةةدائرة رفضةةت ولةةو حتةةى التحقيةةق متابعةةة العةةام للمةةدعي
 المحاكمةة إذا بةدء وقبةل الةتهم اعتمةاد بعةد التهمةة، تلةك لتةدعيم إضةافية أدلةة علةى حصةل
 بعةد وذلةك الةتهم تلةك العتمةاد جديةة أسةباب وجةود تةدعم األدلةة تلةك أن إلةى توصةل

 بإضةافة المةتهم، الشةخص إلةى إشةعار وتقةديم التمهيديةة، الةدائرة مةن إذن حصةوله علةى
 الةتهم العتمةاد أخةرى  جلسةة عقةد فيطلةب منهةا، أشةد بةأخرى  تهمةة تعةويض أو أخةرى  تهًمةا

 1الجديدة.

 المحاكمة  في مرحلة صالحيات التحقيق للمدعي العام  :الثاني المبحث

 التةي تتوالهةا النهائيةة المرحلةة الجنائيةة الةدعوى  تةدخل الةتهم، اعتمةاد مرحلةة انتهةاء بعةد
 المرحلةة الحاسةمة تعتبةر إذ االسةتئناف، ودائةرة االبتدائيةة الةدائرة فةي الممثلتةين الحكةم جهتةي

االبتدائيةة  الةدائرة فتتةولى المةتهم، مصةير يتحةدد أساسةها علةى التةي الجنائيةة الةدعوى  فةي
 دور العةام للمةدعي حيةث القضةية، فةي يفصةل قةرار أو حكةم واصةدار إجةراءات المحاكمةة

 حتةى المحاكمةة، إرجةاء طلةب منهةا سةلطات بعةدة يتمتةع كونةه أيضةا المرحلةة هةذه هةام فةي
 مةن (231) القاعةدة مةن (1) الفقةرة وفقةا المحاكمةة لجلسةة يلةزم مةا تحضةير يةتمكن مةن

 غيةةر فةةي دولةةة إجةةراء المحاكمةة طلةب أيضةةا ويمكنةةه اإلثبةةات، القواعةد االجرائيةةة و قواعةةد
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 فةي المحكمةةة اختصةاص مةةن التأكةد طلةةب العةام للمةةدعي يجةوز كمةةا الدولةة المضةيفة،
 باإلدانةة الحكةم إصةدار إلةى التوصةل األدلةة بعةد تقةديم حةق ولةه أمامهةا الةدعوى ومقبوليتهةا

 أسةند حيةث االسةتئناف ، دائةرة فةي القةرار أمةام الطعةن مرحلةة تةأتي التبرئةة، أو العقوبةة أو
 للمحكمةةة األساسةةي النظةةام عةةن حسةةب الصةةادرة والقةةرارات األحكةةام وتقةةويم مراجعةةة لهةا

 تةعتتم ال الدوليةة الجنائيةة وكةون المحكمةة المةتهم، بحضةور إجرائهةا يجةب الدوليةة الجنائيةة
 فةي الموجةودة مختلةف المعلومةةات إلةى والتوصةل المتهمةين علةى للقةبض شةرطة بجهةاز

 للبةاب وفقةا الةدول وذلةك مةع التعةاون  طلةب إمكانيةة فللمحكمةة منظمةة  أو دولةة حةوزة
 1. الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من التاسع

 

 المحاكمة مرحلة في العام للمدعي صالحيات التحقيق : األول المطلب

 هيئةةة تشةكيل وذلةك بعةد  ذلةك  يتقةةرر غيةر لةةم مةا المحكمةة مقةر فةي المحاكمةة تنعقةد
 ويجةب االبتدائيةة ، أمةام الةدائرة إجةراءات المحاكمةة عةن المسةؤولة االبتدائيةة للةدائرة الرئاسةة

 المحاكمةة تأجيةل طلةب العةام للمةدعي يمكةن كمةا .المةتهم بحضةور المحاكمةة أن تكةون 
 الةدعوى  ومقبوليةة اختصةاص مةدى فةي النظةر االبتدائيةة وللةدائرة للجلسةة، مةا يلةزم لتحضةير

 الشةةخص أو العةةام للمةةدعي يجةةوز الحكةةم، صةةدور إلةةى التوصةةل المحكمةةة، وبعةد أمةام
 بالتمةاس أو باالسةتئناف إمةا الحكةم ذلةك فةي الطعةن بةذلك لةه صةفة ممةن غيةره أو المعنةي

 مةن تتكةون  التةي االبتدائيةة الشةعبة منهةا شةعب، عةدة مةن المحكمةة النظةر ، تتكةون  إعةادة
 دوائةر، ويقةوم بواسةطة شةعبة كةل فةي للمحكمةة القضةائية الوظةائف سةتة قضةاة، وتمةارس

 عةةدة االبتدائيةةة االبتدائيةةة للةةدائرة الةةدائرة بمهةةام االبتدائيةةة الشةةعبة قضةةاة ثالثةةة مةةن
 موعةد تحضةيرية لتحديةد جلسةة فةور تشةكيلها تعقةد حيةث المرحلةة، هةذه فةي اختصاصةات

 الحكم صدور حتى إجراءات المحاكمة في وتبدأ المحاكمة،

 المحاكمة في البدء قبل االبتدائية الغرفة أمام العام المدعي سلطات : األول الفرع

اخطةةار  االبتدائيةةة الةةدائرة علةةى المحاكمةةة، موعةةد وتحديةةد التحضةةيرية الجلسةةة عقةةد بعةةد
أو  العةام المةدعي أو االبتدائيةة للةدائرة يمكةن لكةن المحاكمةة، بموعةد الةدعوى  جميةع أطةراف
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 الدولةةة غيةةر دولةةة فةةي بةةإجراء المحاكمةةة أو المحاكمةةة ، موعةةد إرجةةاء طلةةب الةةدفاع
 1المضيفة.

 المحاكمة جلسة تأجيل  :أوال

وقصةةد  التمهيديةةة، الةةدائرة طةةرف مةةن بقةةرار االبتدائيةةة الةةدائرة إلةةى القضةةية إحالةةة بعةةد
 مةن مجموعةة وتتخةذ األطةراف مةع االبتدائيةة الةدائرة تتشةاور المحاكمةة لجلسةة التحضةير

 تحضةيرية جلسةة تشةكيلها فةور وسةريع، فتعقةد عةادل نحةو اإلجةراءات علةى التةدابير لسةير
 الموعةةد، وهنةةا بهةةذا الةةدعوى  جميةةع أطةةراف وتقةةوم بإشةةعار المحاكمةةة موعةةد جلسةةة لتحديةةد
 المحاكمةةة، تأجيةةل طلةب للةةدفاع أو الةدعوى  فةةي أساسةةي كطةةرف للمةةدعي العةام يجةوز

الجلسةة،  لهةذه يلةزم مةا لتحضةير منهةا، بطلةب الجلسةة ترجةئ االبتدائيةة أن للةدائرة ويجةوز
 .2التأجيالت.  وعن الموعد ذلك عن أعلن قد من أنه التأكد عليها ويجب

 المضيفة الدولة غير دولة في إجراء المحاكمة :ثانيا

األساسةةي  النظةةام فةةي جةةاء فاألصةةل المحاكمةةة، فيةةه تنعقةةد الةةذي المكةةان تحديةةد يجةةب
 أنةه غيةر بهولنةدا، الهةاي مدينةة هةو الةدائم المحكمةة مقةر أن الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة

 صةالح فةي ذلةك كةان إذا المضةيفة الدولةة أخةرى غيةر دولةة فةي المحاكمةة يجةوز عقةد
 المحاكمة من سير العدالة ولحسن

 االبتدائيةة يجةوز للةدائرة التكةاليف ،كمةا بأقةل الشةهود وانتقةاء األدلةة تحصةيل سةرعة حيةث
 مةن المةدعي توصةية أو طلةب علةى بنةاء الحالةة هةذه فةي المحاكمةة انعقةاد مكةان تغييةر
رئاسةة  إلةى التوصةية أو الطلةب هةذا ويوجةه المحكمةة، قضةاة أغلبيةة أو الةدفاع أو العةام

 الرئاسةة وتتأكةد فيهةا، المحكمةة تنعقةد أن المةراد الدولةة فيةه وتحةدد خطيةا ويقةدم المحكمةة،
 تغييةر أساسةها علةى الطلةب تةم التةي األسةباب أن مةن والتأكةد المعنيةة، الةدائرة مةن أراء

 كوجةود العدالةة، صةالح بتحقيةق مبةررة المقةر دولةة غيةر دولةة إلةى المحكمةة مكةان انعقةاد
 السةتعمالها المحكمةة، كالمقةابر مقةر إلةى إحضةارها يتعةذر الدولةة تلةةك داخةةل إقلةيم أدلةة

 3جماعية. جرائم إبادة على ارتكاب كدليل
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 المحاكم أثناء االبتدائية الغرفة أمام العام المدعي سلطات  :الثاني الفرع

تميةل  أنهةا يعتقةد والتةي حوزتةه فةي التةي األدلةة علةى للةدفاع يكشةف أن العةام المةدعي علةى
االدعةاء، وكةذلك  أدلةة مصةداقية علةى تةوثر أو ذنبةه، مةن تخفةف أو المةتهم، بةراءة إلظهةار
 بهةا أدلةةوا التةي البيانةات مةن ونسةخا للشةةهادة، اسةتدعاءهم ينةةوي  الةذين الشةهود أسةماء

 1المحاكمة. تبدأ ثم للدفاع، الكافي اإلعداد لتمكينه من

 أمامها ومقبوليتها الدعوى  في المحكمة اختصاص من التأكد : أوال

بالةةدعوى  اختصاصةةها مةةن بالتأكةةد االبتدائيةةة الةةدائرة أمةةام إجةةراءات المحاكمةةة تبةةدأ
بعةدم  دفةع أي فةي النظةر االبتدائيةة والةدائرة الةرئيس القاضةي فيباشةر أمامهةا  ومقبوليتهةا

مةن  بةإذن الحةق وقةت فةي أو المحاكمةة بةدء عنةد يقةدم الةدعوى  قبةول بعةدم أو االختصةاص
لهةا  التةي الدولةة أو المةتهم، طلةب علةى بنةاء نفسةها، أو تلقةاء مةن إمةا بهةا وتقةوم المحكمةة،

 بالمةادة عمةال باالختصةاص قبولهةا ُيطلةب التةي الدولةة أو الةدعوى، فةي النظةر اختصةاص
 (21) القاعةدة العةام أشةارت المةدعي الدوليةة، أو الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن
 تتعلةق مسةألة أو دائةرة طعنةا تتسةلم عنةدما أنةه علةى اإلثبةات االجرائيةة وقواعةد القواعةد مةن

 النظةام 21مةن 22 المةادة مةن 3) و (1 للفقةرة وفقةا قضةية مقبوليةة أو باختصاصةها
النحةةو  علةةى إلجراءاتهةةا وفقةةا تتصةةرف عنةةدما أو الدوليةةة، الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي

 الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةةام مةةن 22 المةةادة مةةن (1) الفقةرة عليةةه المنصةوص
 الدولية فإنها

أو  بتأييةةد المسةةألة أو الطعةةن تلحةةق أن لهةةا ويجةةوز إتباعةةه، اإلجةةراء الواجةب فةي تبةت
 تنعقةد الحةال هةذا وفةي .لةه داعةي ال تةأخيرا يسةبب ال ذلةك دام مةا بةإجراءات قضةائية

 أو الةدعوى  مقبوليةة فةي الطعةن يكةون  وال أوال، المسةألة أو الطعةن بشةأن المحكمةة وتبةت
 األساسةي النظةام مةن 22 المةادة فةي إليةه مشةار شةخص أي مةن اختصةاص المحكمةة

 نظةام مةن 22 المةادة ( مةن2) الفقةرة فةي إليهةا مشةار دولةة أو الجنائيةة الدوليةة، للمحكمةة
 صةالحية فيهةا لهةا يكةون  التةي االسةتثنائية الظةروف فةي مةرة واحةدة، إالّ  إالّ  األساسةي رومةا
 2من مرة. أكثر بالطعن اإلذن
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 الجلسات عالنية مبدأ : ثانيا

فةةي  تقةةرر أن االبتدائيةةة للةةدائرة يجةةوز علنيةةة، لكةةن جلسةةات فةةي المحاكمةةة تعقةةد أصةةال
علةةيهم  المجنةةي لحمايةةة سةةرية، وذلةةك جلسةةة اإلجةةراءات فةةي بعةةض اتخةةاذ معينةةة ظةةروف
 التةي الحساسةة أو السةرية المعلومةات لحمايةة اإلجةراءات أو فةي ركهةم ا واشةت والشةهود

 األساسةةي النظةةام مةةن 11 المةةادة مةةن (5الفقةةرة) نصةةت حيةةث كأدلةةة، يتعةةين تقةةديمها
 مةن معلومةات أو أدلةة أيةة حجةب العةام للمةدعي يجةوز " أنةه الدوليةة للمحكمةة الجنائيةة

 1 ".جسيم لخطر أسرته أو شاهد أي سالمة عنها تعريض الكشف شأن

 األدلة تقديم المرافعة و في العام المدعي حق : ثالثا

وتقةديم األدلةة،  رفعةة ا الةم حةق خةالل مةن المحاكمةة جلسةة فةي العةام المةدعي دور يظهةر
 تةم الحصةول التةي لهةا المؤيةدة واألدلةة الةتهم خاللةه يعةرض افتتةاحي بيةان بإلقةاء لةه ويسةمح
 االبتدائيةة سةلطة للةدائرة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةنح التحقيةق وقةد أثنةاء عليهةا
علةى  للمحافظةة الالزمةة الخطةوات جميةع واتخةاذ صةلتها، أو األدلةة قبةول فةي بالفعةل القيةام

 مةدى لتقريةر إليهةا المقدمةة األدلةة جميةع تقيةيم فةي السةلطة الجلسةة، ولهةا أثنةاء النظةام
 طلةب علةى بنةاء المقبوليةة فةي المحكمةة دائةرة وتفصةل مقبوليتهةا،  أو صةلتها بالموضةوع

مخالفةة  بطةرق  عليهةا الحصةول تةم قةد يكةون  ال أن ويجةب ذاتهةا تلقةاء مةن أو أحةد األطةراف
 الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام لالنتهةاك نتيجةة أي األساسةي، النظةام ألحكةام

 ودقيةق كامةل سةجل وحفةظ إعةداد المسةجل دوليةا، يتةولى بهةا المعتةرف اإلنسةان أو لحقةوق 
 منهةا والفيةديو، الصةوتية والتسةجيالت المستنسةخة اإلجةراءات كالنصةوص جميةع فيةه تةدون 

 متةى اإلجةراءات السةرية سةجل مةن جةزء أو الكامةل بالكشةف تةأمر، أن االبتدائيةة وللةدائرة
 الةةدائرة اعتمةةدتها التةةي الةةتهم سةةحب العةةام للمةةدعي عنةةه يجةةوز الكشةةف موانةةع تفةةتان

 ظةروف فةي التحقيةق علةى العةام المةدعي يعمةل كمةا الةدائرة االبتدائيةة، مةن بةإذن التمهيديةة،
 اإلنسةان لمبةدأ اسةتنادا الدوليةة، العدالةة لتحقيةق سةواء وذلةك حةد علةى التبرئةة و التجةريم

 علةى التطبيةق، ويكةون  الواجةب للقةانون  المحكمةة وفقةا أمةام إدانتةه تثبةت أن إلةى بةريء
 مذنب، كما المتهم أن إثبات العام المدعي
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حكمهةا  اصةدار قبةل معقةول شةك دون  مةذنب المةتهم أن تقتنةع أن المحكمةة علةى يجةب
 المةدعي االبتدائيةة الةدائرة يةرأس الةذي القاضةي يةدعو األدلةة تقةديم مةن االنتهةاء بإدانتةه بعةد

 1.المتكلمين آخر يكون  أن فرصة وللدفاع الختامية، ببياناتهم اإلدالء إلى والدفاعالعام 

 جبر األضرار  أو األحكام بإصدار المتعلق المسائل بشأن إضافية جلسات عقد رابعا:

ذات  إضةافية دفةوع أو أدلةة أيةة فةي للنظةر أخةرى  جلسةة تعقةد أن االبتدائيةة للةدائرة يجةوز
 مةن 12 المةادة فةي عليهةا المنصةوص بالةذنب  االعتةراف حالةة باسةتثناء بةالحكم صةلة

 أو منهةا بمبةادرة وذلةك المحاكمةة، إتمةام وقبةل الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة النظةام األساسةي
 االجرائيةة وقواعةد للقواعةد وفقةا الجلسةة وتعقةد المةتهم أو العةام المةدعي علةى طلةب بنةاء

 منهةا، بطلةب اسةتثنائية ظةروف فةي الجلسةة تلةك إرجةاء االبتدائيةة للةدائرة يمكةن اإلثبةات كمةا
 المشةتركين للضةحايا القةانونيين الممثلةين مةن بطلةب أو الةدفاع، أو العةام مةن المةدعي أو

 أن ويجةب المةتهم حضةور وفةي علنيةا الحكةم المحكمةة تصةدر األخيةر فةي اإلجةراءات فةي
 2مكتوبا ومسببا. يكون 

 المحكمة قرار في الطعن في العام المدعي سلطات : الثاني المطلب

الجنائيةةة  المحكمةةة مسةةتوى  علةةى االبتدائيةةة الةةدائرة تصةةدرها التةةي والقةةرارات األحكةةام إن
 تبنةى األخطةاء، تلةك وإلصةالح الحقيقةة تطةابق ال ومعلومةات أدلةة إلةى تسةتند قةد الدوليةة،

 فةي عليةه منصةوص هةو لمةا طبقةا األحكةام هةذه فةي للطعةن طةريقتين النظةام األساسةي
 باالسةتئناف بةالطعن وذلةك الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن الثةامن البةاب

 3 .النظر إعادة أو التماس

 االستئناف طلب حالة في العام المدعي سلطات : األول الفرع

 أمةام الةدائرة األدلةة تقةديم فةي المتبعةة اإلجةراءات القانونيةة نفةس االسةتئناف دائةرة أمةام تطبةق
مةةن  والسةةادس الخةةامس للبةاب بالنسةةبة الحةال اخةةتالف مراعةاة مةةع واالبتدائيةةة، التمهيديةة

بةةالتحقيق  اإلجةةراءات المتعلقةةة لهةةذه المنظمةةان الدوليةةة الجنائيةةة األساسةةي للمحكمةةة النظةةام
اسةةتئناف  االسةةتئناف بمةةا يخةةص فةةي حالةةة العةةام المةةدعي صةةالحيات والمحاكمةةة، تكمةةن
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 األخةرى  القةرارات اسةتئناف فةي أيضةا تظهةر كمةا ، العقوبةة أو حكةم اإلدانةة أو التبرئةة قةرار
 .المقبولية باالختصاص أو المتعلقة

 اإلدانة أو التبرئة قرار استئناف : أوال

األحكةةام  اسةةتئناف األساسةةي رومةةا نظةةام أجةةاز واإلنصةةاف، العةةدل لمقتضةةيات تحقيقةةا
 للمةةتهم فيحةةق التبرئةةة، أو والعقوبةةة باإلدانةةة المتعلقةةة االبتدائيةةة الةةدائرة عةةن الصةةادرة

 بينمةا بةالبراءة، الحكةم يكةون  ال أن شةرط والصةفة، المصةلحة شةرط لةه االسةتئناف كةون 
 مصةلحة يمثةل كونةه اإلدانةة أو بةالبراءة الحكةم حالةة فةي حةق االسةتئناف العةام للمةدعي
 فةي شخصةية مصةلحة لةه لةيس ألن نظةرا الجنائيةة، إقامةة العدالةة فةي الةدولي المجتمةع
 – الوقةائع فةي الغلةط   اإلجرائةي الغلةط التاليةة : ) األسةبابألحةد  اسةتنادا وذلةك الةدعوى،

 اسةتئناف عنةه نيابةة العةام المةدعي أو المةدان للشةخص يمكةن ( كمةا القةانون  فةي الغلةط
 كةان إذا مةا حالةة وهةو اخةر سةبب وجةود مةع السةابقة، باإلدانةة لألسةباب الصةادرة األحكةام

 االبتدائيةة الةدائرة مةن الصةادرة القةرارات فةي النزاهةة تمةس وجةود أسةباب إلةى يةدعو مةا هنةاك
 عةن نيابةة العةام أو المةدعي المةدان، للشةخص محةل الطعةن  ، كمةا الحكةم أصةدرت التةي
 أخةر سةبب ألي أو سةابقا، المةذكورة األسةباب باالسةتئناف ألحةد يتقةدم أن الشةخص ذلةك

 وفقةا بالعقوبةة حكةم أي اسةتئناف لهمةا اإلجةراءات أو القةرار ، كمةا موثوقيةة أو نزاهةة يمةس
 والعقوبةة، كمةا يجةوز الجريمةة بةين التناسةب بسةبب عةدم اإلثبةات االجرائيةة وقواعةد للقواعةد

النظةةام  مةةن 66 المةادة بمقتضةةى المتخةةذ التبرئةة أو اإلدانةةة قةةرار ضةةد االسةةتئناف رفةع
 نظةام مةن 61 المةادة بمقتضةى صةادرة عقوبةة أو الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة األساسةي

  روما نظام من 62 المادة بمقتضى صادر الضرر بجبرأو  روما،

 المحةدد الوقةت فةي االسةتئناف تقةديم عةدم حالةة وفةي المسةجل إلةى االسةتئناف اخطةار يقةدم
 الضةرر يجةوز بجبةر أمةر أو قةرار أو بحكةم تعلةق سةواء نهائيةا االبتدائيةة الةدائرة قةرار يصةبح

 مةن الطةرف طلةب تقةديم عنةد ،) يةوم 30 ( المحةددة الزمنيةة المهلةة تمديةد لةدائرة االسةتئناف
 .1االستئناف رفع ملتمس

دائةةرة  إلةةى المحاكمةةة سةةجل بإحالةةة باالسةةتئناف اخطةةار تقةةديم عنةةد المسةةجل علةةى
 الةدائرة أمةام اإلجةراءات القانونيةة فةي شةاركت التةي األطةراف جميةع ويخطةر االسةتئناف،

                                                           
 . 152العشاوي ،  مرجع سابق، ص عبد العزيز 1



 

378 
 

 أن اسةتئنافا قةدم طةرف ألي يجةوز باالسةتئناف ، كمةا اخطةار تقةديم تةم قةد بأنةه االبتدائيةة
 صدور قبل وقت أي في االستئناف يوقف

 األطةراف بإخطةار يقةوم ثةم االسةتئناف، بوقةف خطيةا اخطةارا المسةجل يقةدم وهنةا الحكةم،
 باسةم باالسةتئناف اخطةارا العةام المةدعي قةدم إذا مةا حالةة وفةي اإلخطةار، األخةرى بةذلك

 النظةام مةن 12 المةادة مةن (1) الفقةرة مةن  )ب( الفرعيةة للفقةرة وفقةا الشةخص المةدان
 بأنةه المةدان الشةخص ابةالغ العةام المةدعي علةى يكةون  للمحكمةة الجنائيةة الدوليةة األساسةي

 1. إجراءات االستئناف لمواصلة الفرصة لمنحه االستئناف وذلك وقف يعتزم

 األخرى  القرارات استئناف : ثانيا

 اإلفةراج عةن رفةض بمةنح أو المقبوليةة أو باالختصةاص المتعلقةة القةرارات اسةتئناف يجةوز
 الخةاص التمهيديةة قةرار الةدائرة اسةتئناف يجةوز كمةا المحاكمةة أو التحقيةق محةل الشةخص

 للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 21 مةن المةادة (3) الفقةرة بموجةب منهةا بمبةادرة بالتصةرف
 فريةدة فرصةة بوجةود يتعلةق فيمةا الةدائرة التمهيديةة دور عةن نصةت التةي الدوليةة الجنائيةة

 تةأثيرا  يةوثر أن شةأنها مةن مسةألة علةى ينطةوي  قةرار أي اسةتئناف يجةوز للتحقيةق، كمةا
 التمهيديةة الةدائرة وتةرى  المحاكمةة، نتيجةة علةى أو اإلجةراءات، وسةرعة علةى عدالةة كبيةرا

 سةير فةي كبيةر تقةدم إلةى تحقيةق يةودي أن يمكةن بشةأنه قةرارا  دائةرة االسةتئناف اتخةاذ أن
 بةالقرار ، الطةرف إخطةار مةن أيةام خمسةة خةالل االسةتئناف أن يقةدم ويجةب اإلجةراءات

 األسةباب فيةه القةرار ويبةين أصةدرت التةي الةدائرة الةى طلةب خطةي بواسةطة يكةون  أن علةى
 القاعةدة مةن  (2 )للفقةرة طبقةا باالسةتئناف إذن علةى للحصةول طلبةه فةي إليهةا يسةتند التةي

 العةام المةدعي أو المعنيةة للدولةة االثبةات، يجةوز االجرائيةة وقواعةد القواعةد ( مةن  (222
 الفقةةرة بموجةب التمهيديةة الةةدائرة صةةادر مةةن قةةرار اسةتئناف التمهيديةةة الةةدائرة مةن بةإذن

 الجنائيةة االساسةي للمحكمةة النظةام مةن 26 (مةن المةادة 3 الفقةرة)    مةن د( (الفرعيةة
 فةي هةذا االسةتئناف ويقةدم مسةتعجل، أسةاس علةى االسةتئناف هةذا فةي وينظةر الدوليةة،
  2بالقرار. الطرف إخطار من أيام خمسة غضون 
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 النظر إعادة التماس حالة في العام المدعي سلطات : الثاني الفرع

 اخةرى للطعةن وسةيلة نجةد االول الفةرع فةي اليةه تطرقنةا الةذي االسةتئناف حةق جانةب الةى
تبنةاه  ولقةد الحكةم، فةي النظةر اعةادة التمةاس أو رجعةة ا الةم حةق هةي المحكمةة قةرار فةي

 .منه 12 و 16 المادتين نصوص ضمن االساسي روما نظام

 االستئناف دائرة عن الصادر الحكم في النظر اعادة: اوال

 وجةد مةن إذا إال الطعةن تقبةل ال نهائيةة االسةتئنافية الةدائرة عةن الصةادرة االحكةام اعتبةر
 للشةخص االساسةي النظةام االحكةام ،أجةاز تلةك فةي النظةر إعةادة فرصةة يتةيح مةا االسةباب

 تلقةى اذا وفاتةه، بعةد مةن األحيةاء شةخص اي أو والديةه أو اوالده أو ولزوجتةه المةدان
 يمكةن كمةا أو العقوبةة، باإلدانةة الصةادر الحكةم مواجهةة وفاتةه قبةل منةه خطيةة تعليمةات

 إلعةادة دائةرة االسةتئناف الةى طلةب تقةديم عليةه المحكةوم عةن نيابةة العةام للمةدعي ايضةا
 ) ب( ،)أ( الفقةرات الفرعيةة العقوبةة، حةددت أو باإلدانةة الصةادر النهةائي الحكةم فةي النظةر

 الدوليةةة للمحكمةةة الجنائيةةة االساسةي النظةةام مةةن 16 المةةادة مةةن (1الفقةةرة) مةةن  )ج(و
 1العقوبة: في النظر بإعادة الطعن عليها يستند التي األسباب

 الصةادرة العقوبةة او االدانةة النظةر اعةادة أسةباب أولةى هةي و جديةدة ادلةة اكُتشةفت اذا -1
 عن

 بشرط: وذلك االستئنافية الدائرة

 اعةادة التمةاس طلةب مقةدم يكةون  ال ان علةى المحاكمةة، وقةت متاحةة تكةن لةم انهةا  -
 قد النظر

 المحاكمةة اثنةاء االدلةة هةذه ظهةور عةدم سةبب كةان اذا امةا ذلةك، فةي جزئيةا او كليةا تسةبب
 راجعا

 . المحكمة هيئة على عرضها وعدم اخفائها تعمد بحيث المدان الشخص الى

المحاكمةة  وقةت االعتبةار فةي ُوضةعت حاسةمة ادلةة ان الحكةم صةدور بعةد تبةين اذا  –
 مزورة أو ملفقة أو مزيفة كانت االدانة، عليها واعتمدت

 اعتماد في أو االدانة تقرير في اشتركوا الذين القضاة من اكثر أو واحد أنّ  تبين اذا -2
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بدرجةة  يتسةم نحةو جسةيما، علةى اخةالال بواجبةاتهم اخلةوا أو جسةيما سةلوكا ارتكبةوا قةد الةتهم،
االساسةي  النظةام مةن 61 المةادة بموجةب القاضةي ذلةك عةزل لتبريةر تكفةي الخطةورة مةن

 يثبةت معينةة حةاالت فةي المنصةب مةن العةزل علةى تةنّص  الدوليةة، التةي الجنائيةة للمحكمةة
 النظةةام بمقتضةةى بواجباتةةه جسةةيما اخةةالال اخةةلّ  أو جسةةيما سةلوكا ارتكةةب أن الشةخص

 ممارسةةة علةةى قةةادر غيةةر الشةةخص يكةةون  ان أو الدوليةةة  الجنائيةة االساسةي للمحكمةةة
 1الدولية. الجنائية للمحكمة االساسي النظام بموجب المطلوبة منه المهام

 العقوبة تخفيف بشأن المحكمة قبل من النظر اعادة : ثانيا

 20) البةاب ) فةةي المسةةألة هةةذه علةةى الدوليةة الجنائيةة للمحكمةةة االساسةةي النظةةام نةّص 
 النظةر بإعةادة الطعةن تقةديم فةي المةدان حةق الةى المحكمةة باإلضةافة احكةام بتنفيةذ المتعلةق

 الدوليةةة، الجنائيةةة للمحكمةةة االساسةةي النظةةام 16المةةادة بموجةةب االسةةتئناف  دائةةرة الةةى
 بعةد وذلةك للعقوبةة، تخفيةف أيّ  فةي البةت غيرهةا حةق دون  الحكةم اصةدرت التةي للمحكمةة
 كةان إذا مةا لتقريةر العقوبةة حكةم فةي النظةر المحكمةة المةدان تعيةد الشةخص الةى االسةتماع

 سةنة  (12 )أو العقوبةة، مةدة ثلثةي قضةى قةد يكةون الشةخص عنةدما وذلةك تخفيفةه، ينبغةي
 القانونيةة المةدد انقضةاء قبةل الحكةم فةي للمحكمةة النظةر يمكةن وال المؤبةد، السةجن حالةة فةي

 المةدان الشةخص بحضةور اسةتماع جلسةة بعقةد االسةتئناف دائةرة قضةاة المطلوبةة، يقةوم
 اليةه توصةلت القةرار الةذي بتبليةغ االسةتئناف دائةرة تقةوم ثةم محاميةه، أن يسةاعده يجةوز الةذي

 المحكمةة وتتخةذ النظةر إجةراءات إعةادة فةي شةاركوا الةذين لجميةع وقةت ممكةن أقةرب فةي
 :2القرارين أحد

 :التالية العوامل من اكثر او عامل توافر لديها ثبت ما اذا العقوبة حكم تخفيف  -1

 بةه تقةوم فيمةا المحكمةة مةع للتعةاون  الشةخص جانةب مةن والمسةتمر المبكةر االسةتعداد – أ
 من اعمال

 .والمقاضاة التحقيق

مةن  الصةادرة واألوامةر االحكةام تنفيةذ علةى بالمسةاعدة طواعيةة المةدان الشةخص قيةام – ب
 اخرى. قضايا في المحكمة

                                                           
 .321، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي  1
 .214، مرجع سابق، ص ضاري خليل محمود و باسيل يوسف 2
 



 

381 
 

 العقوبةة لتبريةر تكفةي الظةروف فةي وهةام واضةح تغييةر حةدوث تثبةت عوامةل ايةة – ج
 فةي بمةا المةدان للشةخص الشخصةية كةالظروف االثبةات، االجرائيةة وقواعةد حسةب القواعةد

 العقلية. أو البدنية حالته تدهور ذلك

 حالةة فةي وذلةك الدوليةة، الجنائيةة المحكمةة عةن الصةادر االصةلي الحكةم علةى االبقةاء -2
 عدم

 1الذكر. السابقة العوامل احد توفر

 هامةة نقطةة يتضةمن علةى الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة االساسةي النظةام الجةدير بالةذكر أن 
 جةاز رومةا، نظةام مةن 26 للمةادة وفقةا دعةوى  قبةول عةدم قةررت المحكمةة اذا انةه فةي تتمثةل

 بةان تةام اقتنةاع علةى يكةون  عنةدماالقةرار  فةي النظةر طلبةا إلعةادة ان يقةدم العةام للمةدعي
 بنةاء الةدعوى  اعُتبةرت وان سةبق الةذي االسةاس تلغةي شةأنها أن ومةن نشةأت قةد جديةدة وقةائع
  مقبولة غير عليه

 المحاكمة أثناء العام الثالث : السلطة  الممنوحة للمدعي المطلب

 متعةةةددة سةةةلطات مةةةنح المةةةدعي العةةةام بموجةةةب النظةةةام األساسةةةي للمحكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة
هةةذه  لكةةن المحاكمةةة، مرحلةةة أثنةةاء أخةةرى  سةةلطات جانةةب إلةةى المحاكمةةة، مرحلةةة قبةةل

 مةع عالقتةه فةي سةواء وذلةك أيضةةا، ضةةيقة أنهةا إالّ  واسةعة أنهةا رغةةم االختصاصةات
 المحاكمةة، كتأجيةل االبتدائيةة الةدائرة مةع أي الجنائيةة الدوليةة، للمحكمةة األجهةزة الداخليةة

 أو باإلدانةة االبتدائيةة الةةدائرة عةةن القةرار الصةةادر فةي بةةالطعن دائةرة االسةةتئناف مةع أو
 أيضةا ضةيقة أنهةا النظةر، كمةا إعةادة بالتمةاس أو باالسةتئناف إمةا التبرئةة وذلةك أو العقوبةة

 إرجةةاء فةةي ويظهةةر هةةذا الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة الخارجيةةة األجهةةزة مةةع عالقتةةه فةةي
 للمحكمةةة الجنائيةة األساسةي النظةام مةةن 21 للمةادة طبقةةا األمةن مجلةس مةةن المقاضةاة

بينهمةا  بالتعةاون  الةدول مةع عالقتةه فةي أو األمةن، مجلةس مةع عالقتةه فةي أي الدوليةة
عليةه  نةص لمةا وفقةا وذلةك ، المعلومةات تبةادل الشةهود، اسةتجواب المتهمةين، عةن بةالقبض

 و الدوليةة الجنائيةة المحكمةة عمةل سةير حسةن لضةمان رومةا نظةام مةن التاسةع البةاب فةي
 الجةرائم الدوليةة أبشةع مرتكبةي علةى العقةاب بتوقيةع مةن أجلةه، أنشةأت الةذي تحقيةق الهةدف

  2الدولية . الجنائية للمحكمة األساسي النظام في المنصوص عليها
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 .الجنائية الدولية للمحكمة الداخلية األجهزة مع العام المدعي سلطات

 حكةم إصةدار تتةولى التةي ابتدائيةة دائةرة تشةكل التةي الرئاسةة هيئةة إلةى الةدعوى  احالةة عنةد
 المحاكمةة بةةدء قبةل اإلجةراءات المتبعةة حتةى تتةولى والتةي القضةية فةي يفصةل أو قةرار

 النظةام أجةاز الحقيقةة عةن يعبةر الحكةم هةذا أن مةةن التأكةد أجةل وأثنةاء المحاكمةة مةن
 بالتمةاس أو باالسةتئناف فيةه الطعةن ألطةراف الةدعوى  الدوليةة للمحكمةة الجنائيةة األساسةي

 .1النظر إعادة

 االبتدائية الدائرة في عمل العام السلطة الممنوحة للمدعي : األول الفرع

 ذكةر المحاكمةة وتةم قبةل مةا مرحلةة فةي االبتدائيةة الةدائرة أمةام يقةوم المةدعي العةام بةدور هةام
صةةالحية  ذلةةك فةةي شةةيء أهةةم وكةان اإلثبةةات، االجرائيةةة وقواعةد بالقواعةةد بالتفصةةيل ذلةك

 األولةى للفقةرة وفقةا وذلةك المحاكمةة إرجةاء االبتدائيةة الةدائرة مةن الطلةب فةي العةام المةدعي
 دورا لةه أن نجةد ذلةك جانةب والةى اإلثبةات، االجرائيةة وقواعةد القواعةد مةن 231 مةن القاعةدة

 .المضيفة الدولة دولة غير في إجراء المحاكمة أيضا في

 المحاكمة تأجيل : أوال

 واصةدار حكةم إجةراءات المحاكمةة تتةولى التةي االبتدائيةة للةدائرة الرئاسةة هيئةة تشةكيل بعةد
موعةد  تحديةد بغيةة تحضةيرية جلسةة االبتدائيةة الةدائرة تعقةد القضةية، فةي يفصةل قةرار أو

 الةدعوى  مةن أطةراف أساسةي كطةرف العةام للمةدعي اإلجةراء يجةوز هةذا وحيةال المحاكمةة،
 الجلسةة ال لهةذه يلةزم مةا تحضةير مةن يةتمكن حتةى المحاكمةة، جلسةة موعةد طلةب تأجيةل

أي  مؤسةس الطلةب كةان وان حتةى نفسةه تلقةاء مةن المحاكمةة تأجيةل العةام للمةدعي يجةوز
 االبتدائيةة الةدائرة بموافقةة مقيةد فهةو لتلةك الجلسةة، يلةزم مةا تحضةير بغيةة التأجيةل يطلةب

  .إجراءات المحاكمة التي تتولى

 المضيفة الدولة غير دولة في إجراءات المحاكمة : ثانيا

 انعقةةاد فمكةةان الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة النظةةام األساسةةي مةةن 11 المةةادة لةةنص وفقةةا
 خاصةة حةاالت وفةي اسةتثناء لكةن بمدينةة هولنةدا، المحكمةة مقةر هةو باألصةل المحاكمةة
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 أو طلةب يقةدم أن العةام للمةدعي مدينةة الهةاي، يجةوز أخةرى غيةر دولةة فةي المحاكمةة تعقةد
 1المحكمة. انعقاد مكان لتغيير توصية

 موعةد الةدفاع، أو العةام المةدعي مةن بطلةب أو منهةا، بطلةب ترجةئ أن االبتدائيةة للةدائرة
 .المحاكمةةة بموعةةد الةةدعوى  جميةةع أطةةراف االبتدائيةةة بإخطةةار الةةدائرة وتقةةوم المحاكمةةة 

 تنعقةد "أي تةأجيالت وعةن الموعةد ذلةك عةن أعلةن قةد أنةه مةن التأكةد االبتدائيةة الةدائرة وعلةى
 مةةن كةان وان حتةى أمةرا مقيةةدا أيضةا المحكمةةة انعقةاد مكةان تغييةةر فيهةا إن المحكمةة

 إلةى المحكمةة انعقةاد مكةان بتغييةر بطلبةه األخيةر هةذا فيتقةدم المةدعي العةام، صةالحيات
 الدولةة باستشةارة تقةوم كمةا المعنيةة، أراء الةدائرة مةن تتأكةد بةدورها التةي المحكمةة، رئاسةة

 انعقةاد قةرار القضةاة يتخةذ األخيةرة  هةذه موافقةة حالةة وفةي المحكمةة فيهةا،  انعقةاد المقصةود
 2 الثلثين. وبأغلبية عامة جلسة في وذلك دولة غير الدولة المضيفة في المحكمة

 االستئناف دائرة في  العام للمدعي السلطة الممنوحة : الثاني الفرع

 وهةيأخةرى  دائةرة أعمةال وتبةدأ تنتهةي مهمتهةا فةإن حكمةا االبتدائيةة الةدائرة تصةدر عنةدما
 النظةام الحكةم، أخةذ اسةتئناف عليةه المحكةوم أو العةام المةدعي قةرر مةا إذا االسةتئناف دائةرة

 التةةي تصةدرها والقةرارات االحكةةام فةي الطعةةن بمبةدأ الدوليةةة الجنائيةة للمحكمةةة االساسةي
 االستئناف. بطريقتي وذلك الدولية الجنائية المحكمة مستوى  على االبتدائية الدائرة

 االستئناف  في العام المدعي اختصاصات بتقييد تتعلق اإلجراءات التي : أوال

وفةق  اسةتئنافها يمكةن ونهائيةة أوليةة منهةا مختلفةة قةرارات الدوليةة الجنائيةة المحكمةة تصةدر
 مسةجل إلةى االسةتئناف طلةب تقةديم القةرار، يةتم نةوع حسةب وذلةك مختلفةة إجةراءات ومةدد

 بةذلك االبتدائيةة الةدائرة أمةام القضةية سةاهمت فةي التةي األطةراف كةل يخطةر الةذي المحكمةة
 فةي تعقةد التةي االسةتئناف إلةى دائةرة االبتدائيةة الةدائرة مةن الملةف يحيةل ثةم االسةتئناف،

  إلى للوصول استماع، جلسة وقت أسرع

 3علنية. جلسة في ينطق والذي القضاة، بأغلبية أراء حكم اصدار

كالمتعلقةةة  الدوليةةة الجنائيةةة للمحكمةةة األوليةةة القةةرارات فةةي االسةةتئناف طلةةب يكةةون 
االسةتئناف  مقةدم الطةرف إخطةار تةاريخ مةن أيةام خمسةة يتجةاوز ال موعةد فةي بالمقبوليةة،
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 مةن 21 بالمةادة عمةال تةدابير اتخةاذ العةام المةدعي فيهةا يطلةب ال التةي الحةاالت فةي بينمةا
 التةدابير هةذه أنّ  يةةالتمهيد الةدائرة تةرى  ولكةن الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة النظةام األساسةي
 توصةلت واذا المحاكمةة، أثنةاء للةدفاع تعتبرهةا أساسةية التةي األدلةة علةى مطلوبةة للحفةاظ

جةاز  التةدابير، اتخةاذه لعةدم مقنةع سةبب وجةود عةدم إلةى العةام مةع المةدعي التشةاور بعةد
 اسةتئناف العةام للمةدعي يجةوز منهةا هنةا بمبةادرة التةدابير تتخةذ هةذه أن التمهيديةة للةدائرة

 االسةةتئناف خةةالل مقةةدم الطةةرف إخطةةار تةاريخ يةةومين مةةن يتجةةاوز ال موعةةد القةرار فةةي
 النهائيةة القةرارات فةي القةرار بينمةا بةذلك المسةتأنف الطةرف إخطةار تةاريخ مةن أيةام خمسةة

 أو اإلدانةة قةرار االسةةتئناف ضةد طلةب العةام للمةدعي يجةةوز الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة
أو  الجنائيةةة الدوليةةة، للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةن 66 المةةادة بموجةةب المتخةةذ التبرئةةة

 الجنائيةةة للمحكمةةة األساسةةي النظةةام مةةن 61 المةةادة بمقتضةةى الصةةادر العقوبةةة قةةرار
 موعةد فةةي األساسةةي رومةةا نظةام مةن 62 المةادة بموجةةب الضةةرر بجبةةر أو الدوليةة،
 األمةر أو الحكةم بةالقرار أو االسةتئناف مقةدم الطةرف إخطةار تةاريخ مةن يةوم (30)أقصةاه
 الضرر بجبر

 النظر إعادة وإجراءات التماس بما يخص أسباب العام المدعي اختصاصات :ثانيا

الصةادر  التبرئةة أو باإلدانةة الحكةم فةي النظةر إعةادة التمةاس بصةالحية العةام المةدعي يتمتةع
 النظةام مةن 16 المةادة عليهةا نّصةت األسةباب مةن جملةة علةى اسةتنادا االسةتئناف دائةرة عةن

 : الدولية الجنائية للمحكمة األساسي

 ال األدلةة هةذه إتاحةة عةدم وأنّ  المحاكمةة وقةت متاحةة تكةن لةم :جديةدة أدّلةة اكتشةاف  -
 عنةةد متةةوّفرة كانةت لةو حيةث أهميةة ذات تكةون  وأن للطلةب، الطةرف المقةدم يعةود إلةى
 مختلف. حكم تصدر أن الممكن من لكان المحاكمة

 بعةد ذلةك اكتشةاف وتةمّ  مةزّورة، أو مزيفةة أدلةة علةى اإلدانةة فةي المحاكمةة اعتمةاد  -
 صدور الحكم.

قةد  الةتهم اعتمةاد فةي أو اإلدانةة تقريةر فةي اشةتركوا الةذين القضةاة أو القاضةي كةان إذا -
 مةن بدرجةة يتسةم نحةو علةى الةدعوى  تلةك فةي بواجبةاتهم أخلةوا أو جسةيما سةلوكا ارتكبةوا
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 للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 61 المةادة وجةب بةم القاضةي ذلةك لعةزل الخطةورة يكفةي
  1االثبات. االجرائية وقواعد أوردت القواعد الدولية كما الجنائية

 المحاكمة اثناء العام المدعي سلطة 

طبقةا  المقاضةاة بإرجةاء التةدخل حةق االمةن لمجلةس إجةراءات المقاضةاة، فةي الشةروع بعةد
 والسةةلم االمةن تهةةدد كانةت اذا الدوليةة الجنائيةةة للمحكمةة االساسةةي للنظةام 21 للمةادة

 مجلةس تةدخل عةدم حالةة فةي المتحةدة، لكةن االمةم ميثةاق مةن للفصةل السةابع الةدوليين طبقةا
 لهةا المخةول الدوليةة االختصاصةات الجنائيةة المحكمةة تمةارس  المقاضةاة إلرجةاء االمةن

 مةن 2 المةادة فةي الجةرائم المنصةوص عليهةا ألحةد المجةرمين ومتابعةة محاكمةة اجةل مةن
 مةع كالتعةاون  عملهةا لحسةن سةير المكملةة منهةا الدوليةة، الجنائيةة للمحكمةة االساسةي النظةام
 2. والمحاكمة التحقيقات في الدول

 االمن          مجلس سلطة يخص بما العام المدعي اختصاصات طبيعة : االول الفرع

 فةي تةدخل أنهةا يةرى  حالةة أي فةي إحالةة الحةق األمةن مجلةس األساسةي رومةا نظةام خةول
 وهةذا العةالميين والسةلم تهةدد بةاألمن والتةي المحكمةة اختصةاص فةي إطةار الجةرائم الداخلةة

 بمقتضةاه يوصةي قةرار باتخةاذ الحةق لةه المتحةدة، كمةا األمةم لميثةاق السةابع الفصةل بموجةب
 لعةدم قةرار فةي اتخةاذ الحةق لةه أنّ  نجةد هةذا جانةب إيقافةه والةى أو بةالتحقيق البةدء عةدم
 واألمةن الةدوليين السةلم تهةدد كانةت إذا مةا حالةة فةي أيضةا  بوقفةه أو المقاضةاة فةي البةدء
 مجلةس اتخةذ الدوليةة إذا الجنائيةة للمحكمةة األساسةي النظةام مةن 21 المةادة بموجةب وذلةك
 أو عةدم البةةدء المحكمةةة فيةةه يطلةةب قةةرار الميثةاق مةةن السةةابع الفصةةل بموجةةب األمةن

إلةةى رئةةيس المحكمةةة  الفةةور علةةى الطلةةب العةةام األمةةين فيحيةةل المقاضةةاة، فةةي المضةةي
قابلةة  شةهر (21 ) لمةدة ذلةك ويكةون  بمقتضةاه، التقييةد المحكمةة وعلةى العةام ، ومةدعيها

 أمريكةا دول مةن مجموعةة حاولةت حيةث المحكمةة، عمةل يعيةق إجةراء سةلبي للتجديةد وهةو
 اسةتقاللية علةى خطيةر اعتبرتةه اإلجةراء الةذي هةذا تقّيةد ان رومةا فةي مفاوضةات الالتينيةة

 معارضةة لقةى فقةد جةدوى  دون  لكةن فقةط، واحةدة مةرة التجديةد يكةون  وطالبةت أن المحكمةة،
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 فةي سةلبي دور اإلرجةاء صةالحية االمةن مجلةس مةنح دائمةة العضةوية  يعتبةر الةدول مةن
 1 .االمن ومجلس الدولية الجنائية المحكمة بين العالقة من صور وهو المحكمة، عمل

 الدول مع العالقة في العام سلطات المدعي  :الثاني الفرع

 القضةاء الةوطني، اولويةة اي التكامةل مبةدأ الةى عملهةا فةي الدوليةة الجنائيةة المحكمةة تسةتند
 االساسةي للمحكمةة النظةام فةي عليهةا منصةوص حةاالت فةي اال اختصاصةها ينعقةد فةال

 ، ولتحقيةق 2ذلةك فةي ريبتهةا عةدم او الطةرف الدولةة قةدرة عةدم هةي و الدوليةة الجنائيةة
 اإلجةراءات وتعتمةد بةبعض تقةوم اجلةه مةن انشةأت الةذي الهةدف الدوليةة الجنائيةة المحكمةة

 مةا نةّص  هةو و الةدول مةع التعةاون  منهةا العدالةة تحقيةق الةى للوصةول الجهةات بعةض علةى
 الةدول عةاتق علةى الدوليةة يقةع الجنائيةة للمحكمةة االساسةي النظةام مةن التاسةع البةاب عليةه

الجةةرائم  فةةي التحقيةق والمقاضةةاة فةي المحكمةة مةةع التةةام بالتعةةاون  اساسةةي التةةزام األطةراف
 الدوليةة اي للمحكمةة الجنائيةة االساسةي النظةام فةي طرفةا كونهةا وذلةك عليهةا، المعروضةة

 مةن 16 المةادة مةن  (2 )الفقةرة رومةا خولةت نظةام مةن التاسةع البةاب احكةام بتطبيةق تتعهةد
عةن  الةدول الةى التعةاون  طلبةات صةالحي تقةديم الدوليةة الجنائيةة للمحكمةة االساسةي النظةام
 أّيةة الجنائيةة، او للشةةرطة المنظمةة الدوليةة طريةةق عةن او الديبلوماسةةية، القنةوات طريةق

 عةادة تسةتقبل التةي السةلطة ذلةك علةى بنةاء تحةدد ان وللدولةة مناسةبة، اقليميةة منظمةة
 المحكمةة مةن المقدمةة التعةاون  بةاتلطل ينبغةي العةدل كمةا وزارة المسةاعدة وهةي الطلبةات

 بةت مصةحوبة او الطلةب اليهةا الموجةه الرسةمية للدولةة اللغةات بإحةدى تكةون  ان للةدول
 تختةاره لمةا وفقةا المحكمةة، عمةل بإحةدى لغةات أو اللغةات، هةذه احةدى الةى رسةمية رجمةة

 علةى المحافظةة االخيةرة لهةذه التصةديق، كمةا او القبةول او االنضةمام عنةد الدولةة تلةك
 عةدم حالةة الطلةب فةي الضةروري لتنفيةذ بالقةدر إال لةه المؤيةدة والمسةتندات الطلةب سةرية

 للمحكمةة الجنائيةة االساسةي النظةام احكةام مةع يتنةافى بمةا التعةاون  لطلةب الدولةة امتثةال
قةةرار بهةةذا  اتخةةاذ لهةةا فيجةةوز المحكمةةة، وسةةلطات وظةةائف عرقلةةة عليةةه وينةةتج الدوليةةة،
 هةو كةان اذا االمةن، مجلةس الةى او األطةراف دول جمعيةة الةى المسةألة تحيةل وان المعنةى

اإلجةراءات  يحةدد لةم رومةا نظةام ان إال الدوليةة، الجنائيةة المحكمةة علةى المسةألة مةن احةال
للتعةاون  الرافضةة الدولةة بحةق االمةن ومجلةس األطةراف دول جمعيةة مةن الواجةب اتخاذهةا
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الدولةة  وامتنعةت األمةن مجلةس مةن بقةرار الدوليةة الجنائيةة المحكمةة علةى اإلحالةة كانةت إذا
 1. مناسبا يراه  اإلجراء الذي اتخاذ األمن مجلس فيتولى المطلوب، التعاون  عن

 :الخاتمة

إن السةةةةةةلطات الممنوحةةةةةةة لمةةةةةةدعي عةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، لةةةةةةدى المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 
اختصةةةةةةةةاص  الدوليةةةةةةةةة تعتبةةةةةةةةر مقيةةةةةةةةدة بعةةةةةةةةض الشةةةةةةةةيء نسةةةةةةةةبيا، ويمكةةةةةةةةن أن يكةةةةةةةةون مناسةةةةةةةةبا ألن

المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة تتعلةةةةق بجةةةةرائم دوليةةةةة خطيةةةةرة تمةةةةس سةةةةيادات الةةةةدول، فكةةةةان البةةةةد مةةةةن 
تقييةةةةةد هةةةةةذه الصةةةةةالحيات وخصوصةةةةةًا عنةةةةةد قيةةةةةام المةةةةةدعي العةةةةةام بمباشةةةةةرة التحقيقةةةةةةات فةةةةةةي الةةةةةدول 
ألن ذلةةةةةةك بةةةةةةالطبع يمةةةةةةس بسةةةةةةيادة الدولةةةةةةة، والقيةةةةةةام بطلةةةةةةب القةةةةةةبض علةةةةةةى المةةةةةةتهم سةةةةةةواء كةةةةةةان 

ولكةةةةن قةةةةد يسةةةةتخدم المةةةةدعي العةةةةام وسةةةةائله  .و شخصةةةةًا لةةةةه نفةةةةوذ فةةةةي الدولةةةةةشخةةةةةصًا عاديةةةةًا أ
والمحكمةةةةةةة سةةةةةةةلطاتها لتحقيةةةةةةةق أغةةةةةةةراض سياسةةةةةةةية مدفوعةةةةةةة إليةةةةةةه برغبةةةةةةة بعةةةةةةض الةةةةةةدول المةةةةةةؤثرة 
ومغلفةةةةةةة بغطةةةةةةاء الشةةةةةةرعية القانونيةةةةةةة، وهةةةةةةذا مةةةةةةا يفةةةةةةرغ العدالةةةةةةةة الدوليةةةةةةة مةةةةةةن مضةةةةةةمونها ويفةةةةةةتح 

وهةةةذا يتجلةةةى فةةةي حةةةاالت تةةةم فيهةةةا مبةةةادرة  .ا بعةةةدالمجةةةال لعةةةدم الثقةةةة بهةةةذه المحكمةةةة وأجهزتهةةة
المةةةةدعي العةةةةةام بفةةةةةتح التحقيةةةةةق مةةةةةن تلقةةةةةاء نفسةةةةةه فةةةةةي بعةةةةةض القضةةةةةايا التةةةةةي تخةةةةةص دول بعينهةةةةةا 
مثةةةةل  دولةةةةة السةةةةودان وعلةةةةى الوجةةةةه األخةةةةر كانةةةةت هنةةةةاك فرصةةةةة كبيةةةةرة للمةةةةدعي العةةةةام أن يقةةةةوم 

ي ترتكةةةةةةب فةةةةةةي بفةةةةةةتح تحقيةةةةةةق فةةةةةةوري وعاجةةةةةةل للبةةةةةةدء فةةةةةةي الةةةةةةدعوى الجنائيةةةةةةة  فةةةةةةي الجةةةةةةرائم التةةةةةة
فلسةةةةةطين وخاصةةةةةة قطةةةةةاع غةةةةةزه  السةةةةةيما أن هةةةةةذه الجةةةةةرائم فةةةةةي معظمهةةةةةا تشةةةةةكل جةةةةةرائم يعاقةةةةةب 

( منةةةةه  وهنةةةةا شةةةةاب  5عليهةةةةا القةةةةانون الةةةةدولي الجنةةةةائي وفقةةةةا لميثةةةةاق رومةةةةا األساسةةةةي فةةةةي المةةةةادة )
عمةةةةل المةةةةدعي العةةةةام  للمحكمةةةةة عةةةةدم المصةةةةداقية والتحيةةةةز فةةةةي السةةةةير فةةةةي االجةةةةراءات الجنائيةةةةة 

الجنائيةةةةة وفقةةةةا لسةةةةلطاته بموجةةةةب ميثةةةةاق رومةةةةا األساسةةةةي ، مةةةةن شةةةةأن هةةةةذا فقةةةةدت  لفةةةةتح الةةةةدعوى 
                    الثقة في المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها العدالة الجنائية التي قامن من أجلها.                                            

 النتائج:

االمةةةةةةةن وهةةةةةةةذا يفقةةةةةةةدها العدالةةةةةةةة  يوجةةةةةةةد تةةةةةةةدخل فةةةةةةةي عمةةةةةةةل المحكمةةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةةل مجلةةةةةةةس -1
  .والشفافية في كثير من الحاالت

لمجلةةةةس االمةةةةن سةةةةلطة إحالةةةةة الةةةةدعوى الجنايةةةةة وهةةةةي سةةةةلطة متنةةةةازع عليهةةةةا مةةةةع المةةةةدعي  -2
العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ،فهةةةةةةي سةةةةةةلطة أصةةةةةةلية مةةةةةةن صةةةةةةميم عمةةةةةةل المةةةةةةدعي 

 العام.
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شةةةةةهرا  12لمةةةةةدة يجةةةةةوز لمجلةةةةةس االمةةةةةن وفقةةةةةا لنظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي إرجةةةةةاء التحقيةةةةةق  -3
قابلةةةةةةة   وهةةةةةةذا مةةةةةةن شةةةةةةأنه أن يعيةةةةةةق العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة  للمحكمةةةةةةة بشةةةةةةكل عةةةةةةام وعمةةةةةةل 

 المدعي العام للمحكمة على الوجه الخصوص.

بموجةةةةةةب نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةةي أوكةةةةةةل للمةةةةةةدعي العةةةةةةةام سةةةةةةلطتي التحقيةةةةةةق واالتهةةةةةةةام ،  -4
 فةةةةةةةالجمع بةةةةةةةين سةةةةةةةلطة االتهةةةةةةةام والتحقيةةةةةةةق يبةةةةةةةدد تةةةةةةةوفير النزاهةةةةةةةة والشةةةةةةةفافية فةةةةةةةي عمةةةةةةةل

 المحكمة الجنائية الدولية.

تبةةةةةين مةةةةةن خةةةةةالل عمةةةةةل المةةةةةدعي العةةةةةام تحيةةةةةز واضةةةةةح فةةةةةي فةةةةةتح الةةةةةدعوة الجنائيةةةةةة فةةةةةي  -5
قضةةةةةايا معينةةةةةة وتغافلةةةةةه عةةةةةن بعةةةةةض الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكةةةةةب صةةةةةباحا ومسةةةةةاء فةةةةةي بعةةةةةض 
المنةةةةاطق والةةةةدول ممةةةةا نةةةةتج عنةةةةه عةةةةدم الثقةةةةة فةةةةي عدالةةةةة المحكمةةةةة وإنصةةةةاف المظلةةةةومين 

 لسطين نموذجا ( ومحاكمة مجرمي الحرب )قضية ف

 التوصيات :

الضةةةةغط علةةةةى  مجلةةةةس األمةةةةةن الحالةةةةة الةةةةدعوى الجنائيةةةةةة للمةةةةدعي العةةةةام فةةةةةي أي    -1
قضةةةةةةية مسةةةةةةتقبلية خصوصةةةةةةا حالةةةةةةة فلسةةةةةةطين ، خصوصةةةةةةا فةةةةةةي حةةةةةةق الةةةةةةدول غيةةةةةةر 

 األطراف وحصرها في المدعي العام .

تشةةةةةةكيل جهةةةةةةة قانونيةةةةةةة تكةةةةةةون مةةةةةةن الةةةةةةدول األطةةةةةةراف مةةةةةةن عملهةةةةةةا متابعةةةةةةة ومراقبةةةةةةة  -2
 العام وتوجيهه عند عدم تحقيق العدالة الجنائية الدولية. عمل المدعي

الفصةةةةةةل بةةةةةةين سةةةةةةلطتي االتهةةةةةةام والتحقيةةةةةةق الممنوحةةةةةةة للمةةةةةةدعي العةةةةةةام وفقةةةةةةا لنظةةةةةةةام  -3
رومةةةةةةا األساسةةةةةةي ممةةةةةةا يحقةةةةةةق العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة والنزاهةةةةةةة فةةةةةةي التحقيةةةةةةق فةةةةةةي جميةةةةةةع 

 مراحلة وعدم تسيس عمل المحكمة .

يةةةةةةة  قيةةةةةةام بعةةةةةةض  الةةةةةةدول فةةةةةةي ضةةةةةةرورة تحقةةةةةةق المةةةةةةدعي العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة مةةةةةةن جد -4
إجةةةةراءات  التحقيةةةةق والمحاكمةةةةة التةةةةي تقةةةةام أمةةةةام المحةةةةاكم الوطنيةةةةة  بشةةةةكل صةةةةوري 
وغيةةةةةةر حقيقةةةةةةةي ويهةةةةةةدف ذلةةةةةةةك إلةةةةةةى  عةةةةةةةدم  محاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةةي هةةةةةةذه الةةةةةةةدول أمةةةةةةةام 

 القضاء الدولي الجنائي     ) دولة الكيان اإلسرائيلي نموذجا(.
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حكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وتطةةةةةةةةور القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةةائي، زيةةةةةةةةاد عيتةةةةةةةةاني، الم .6
 . 2009منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان ، 

عبةةةةةد الحلةةةةةيم سةةةةةعيد ، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )االختصةةةةةاص والمبةةةةةادئ العامةةةةةة(،  .7
 .. 2008دار النهضة العربية، القاهرة ، د ط،

ة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، منشةةةةةةةأة ضةةةةةةةاري خليةةةةةةةل محمةةةةةةةود و باسةةةةةةةيل يوسةةةةةةةف، المحكمةةةةةةة .8
 .2007المعارف، االسكندرية،

عبةةةةةةةد العزيةةةةةةةز العشةةةةةةةاوي ، أبحةةةةةةةاث فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي، الجزائةةةةةةةر : دار  .9
 2007هومه، الجزء األول ، 

عبةةةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةةةاح بيةةةةةةةةةةومي حجةةةةةةةةةةازي، المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة، دار الفكةةةةةةةةةةر  .10
 .2007الجامعي االسكندرية،

التكامةةةةةةةل فةةةةةةةي القضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي  عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح محمةةةةةةةد سةةةةةةةراج، مبةةةةةةةدأ .11
 .2004)دراسة تحليلية( دار النهضة العربية   القاهرة، 

علةةةةةةةي يوسةةةةةةةف الشةةةةةةةكري ، القضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي عةةةةةةةالم متغيةةةةةةةر، دار  .12
 . 2008،عمان، 1الثقافة للنشر و التوزيع، ط 
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محمةةةةةةةةةةةةةةد جعفةةةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةةةةي، االتجابةةةةةةةةةةةةةةات الحديثةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةةدولي  .13
ولةةةةةةةةةى، المؤسسةةةةةةةةةة الجامعيةةةةةةةةةة للدراسةةةةةةةةةات والنشةةةةةةةةةر، بيةةةةةةةةةروت ، الجنائي،الطبعةةةةةةةةةة األ

2007. 

محمةةةةةةةةد حسةةةةةةةةني علةةةةةةةةي شةةةةةةةةعبان ، القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةةائي ،القةةةةةةةةاهرة ، دار  .14
 .2010النهضة العربية 

محمةةةةد حنفةةةةي محمةةةةود، جةةةةرائم الحةةةةرب أمةةةةام القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي, الطبعةةةةة  .15
 .2006, دار النهضة العربية, القاهرة,9

كمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة، نشةةةةةةةةةأتها و نظامهةةةةةةةةةا محمةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةريف سةةةةةةةةةيوني، المح .16
 ، 2002، مطابع روز اليوسف الجديدة، ، 2األساسي    ط

محمةةةةةد مصةةةةةباح عيسةةةةةى، حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان فةةةةةي العةةةةةالم المعاصةةةةةر، دار الةةةةةدواء،  .17
 .1، ط 2001ليبيا،   

محمةةةةةد نجيةةةةةب حسةةةةةني، الفقةةةةةه الجنةةةةةائي فةةةةةي اإلسةةةةةالم ، بةةةةةدون ط، بةةةةةدون سةةةةةنه،  .18
 .2002ر، القاهره ، اإلسكندررية للنش

محمةةةةةةود شةةةةةةريف بسةةةةةةيوني، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، دار النهضةةةةةةة العربيةةةةةةة  .19
2005. 

محمةةةةةةةةود نجيةةةةةةةةب حسةةةةةةةةني : دروس فةةةةةةةةي القةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي الةةةةةةةةدولي ، الطبعةةةةةةةةة  .20
 .2002األولى   دار النهضة العربية ، القاهرة 

 واختصاصةةاتها، الدائمةةة الدوليةةة الجنائيةةة المحكمةةة يشةةوي، معمةةر لينةةدة .21
 .2018 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة األولى، دار الطبعة

السةةةةةةيد مصةةةةةةطفى أبةةةةةةو الخيةةةةةةر، النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة   .22
وقواعةةةةةةد اإلثبةةةةةةات وأركةةةةةةان الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة، دار ايتةةةةةةراك للنشةةةةةةر والتوزيةةةةةةع، القةةةةةةاهرة، 

2005. 

ريمةةةةةة منتصةةةةةر سةةةةةعيد حمةةةةةودة، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة النظريةةةةةة العامةةةةةة للج .23
 .. 2006الدولية أحكام القانون الدولي الخاص دار الجامعة الجديدة للنشر,، 
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محمةةةةةد محةةةةةي الةةةةةدين عةةةةةوض، دراسةةةةةات فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي الجنةةةةةائي، مجلةةةةةة القةةةةةانون  .1
 . 1998واالقتصاد 

الماجسةةةةةةتير فةةةةةةي نحةةةةةةال صةةةةةةراح، تطةةةةةةور القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الدولي،مةةةةةةذكرة لنيةةةةةةل شةةةةةةھادة  .2
القةةةةةةانون والقضةةةةةةاء الجنةةةةةةائيين الةةةةةةدوليين، كليةةةةةةة  الحقةةةةةةوق، جامعةةةةةةة منتةةةةةةوري، قسةةةةةةنطينة، 

2007 

نعيمةةةةةة عميةةةةةر، عالقةةةةةة المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بالمحةةةةةاكم الوطنيةةةةةة, كليةةةةةة الحقةةةةةوق,  .3
 .  2004، دار الفكر الجامعي، االسكندرية 1221العدد الدولية

نةةةةةائي فةةةةةي مكافحةةةةةة الجريمةةةةةة الدوليةةةةةة ، رسةةةةةالة هشةةةةةام فريحةةةةةة ، دور القضةةةةةاء الةةةةةدولي الج .4
 . 2014دكتوراه  كلية الحقوق جامعة بسكر  
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 بعاد القانونية النضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدوليةاأل

Legal Dimensions of the Accession of Palestine to the 
International Criminal Court (ICC) 

 بو شريعةأحمد أد. محمد 

Mabusharea@hotmail.com 
DOI: 10.51516/1860-000-008-010 

 :الملخص

ناقشةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةة  دور منظمةةةةةةةةةة الجنايةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي محاكمةةةةةةةةةة مجرمةةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةرب 
االسةةةةةةةرائيليين  , وكيفيةةةةةةةة مالحقةةةةةةةتهم , واعطةةةةةةةت تعريةةةةةةةف لمنظمةةةةةةةة الجنايةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة , وبينةةةةةةةت 
األبعةةةةةاد القانونيةةةةةة النضةةةةةمام فلسةةةةةطين لمحكمةةةةةة الجنايةةةةةات الدوليةةةةةة والوضةةةةةع  القةةةةةانوني للضةةةةةحايا 

يةةةةةةات الدوليةةةةةةة , والتةةةةةةي قسةةةةةةمت الةةةةةةى محةةةةةةورين وهمةةةةةةا الدراسةةةةةةة الفلسةةةةةةطينيين أمةةةةةةام محكمةةةةةةة الجنا
األوليةةةةةةة التةةةةةةي قةةةةةةام بهةةةةةةا مكتةةةةةةب المةةةةةةةدعى العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لحالةةةةةةة فلسةةةةةةةطين, 
ومراحةةةةةل الدراسةةةةةة االوليةةةةةة وبةةةةةين المحةةةةةور الثةةةةةاني الملفةةةةةات الفلسةةةةةطينية المقدمةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة 

فلسةةةةةةةطين لمحكمةةةةةةةة الجنايةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة , الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة , واالثةةةةةةةار المترتبةةةةةةةة علةةةةةةةى انضةةةةةةةمام 
وكيفيةةةةةةة مالحقةةةةةةة مجرمةةةةةةةي الحةةةةةةرب اإلسةةةةةةةرائيليين , والعمةةةةةةل علةةةةةةى مسةةةةةةةائلة القةةةةةةادة اإلسةةةةةةةرائيليين 
أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة , وأظهةةةةةةرت المسةةةةةةئولية الفرديةةةةةةة للفةةةةةةرد والدولةةةةةةة امةةةةةةام محكمةةةةةةة 

مقاومةةةةةة الفلسةةةةةطينية الجنايةةةةةات الدوليةةةةةة , كمةةةةةا بينةةةةةت الدراسةةةةةة مةةةةةدي فةةةةةرص المسةةةةةائلة لعناصةةةةةر ال
 امام محكمة الجنايات الدولية. 

وخلصةةةةةةةت الدراسةةةةةةةة ان هنةةةةةةةاك ممارسةةةةةةةات وضةةةةةةةغوطات  تمةةةةةةةارس  علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةةل 
اسةةةةةةرائيل والواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة األمريكيةةةةةةة , مةةةةةةن اجةةةةةةل عةةةةةةدم المضةةةةةةي قةةةةةةدما نحةةةةةةو التحقيةةةةةةق مةةةةةةع 

 . .الحرب الجانب اإلسرائيلي حول جرائم

 المحكمة الجنائية الدولية . –انضمام فلسطين  –أبعاد قانونية كلمات افتتاحية : 
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Abstract 

This study has discussed the role of International Criminal 

Organization in the trial and pursuit of Israeli war criminals, and it 

has given a definition for this organization. It has also clarified the 

legal dimensions of the accession of Palestine to the International 

Criminal Court (ICC) and the legal situation of Palestinian victims 

before the court. The study has been divided into two axes. The 

first consists of the initial study- with its steps- of the Palestinian 

case conducted by the prosecutor of the ICC. The second 

comprises the Palestinian files submitted to the court, the 

consequences of the accession of Palestine to the court, the way to 

pursuing the Israeli war criminals, and an endeavor to sue the 

Israeli officials in the court. The second axis, moreover, has 

shown the responsibility of both the individual and nation before 

the ICC. The study has gone further to elucidate the extent of 

accountability for the Palestinian r.esistance in accordance with 

the ICC. 

The study has concluded that there are pressures from Israel and 

the USA imposed on the court so as not to go forward towards the 

investigation with the Israeli party over war crimes.  

KeyWords:- Legal Dimentions- Palestine's Accession- 

International Criminal Court. 

 مقدمة:

ارتكبةةةةةةت قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي العديةةةةةةد مةةةةةةن الجةةةةةةرائم والمجةةةةةةازر البشةةةةةةعة بحةةةةةةق المةةةةةةدنيين 
م 1948الفلسةةةةةةةطينيين منةةةةةةةذ احتاللهةةةةةةةا لألراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية فةةةةةةةي اعقةةةةةةةاب عةةةةةةةدوانها فةةةةةةةي عةةةةةةةام 

حيةةةةةث أن سةةةةةجل االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني حافةةةةةل بةةةةةالكثير مةةةةةن المجةةةةةازر بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني 
علةةةةةةةى مةةةةةةةدار سةةةةةةةنين االحةةةةةةةتالل حيةةةةةةةث ال تسةةةةةةةتطيع أي قةةةةةةةوة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا الكةةةةةةةون أن تتجاهةةةةةةةل مةةةةةةةا 
تعةةةةةرض لةةةةةه الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني مةةةةةن ويةةةةةالت ومجةةةةةازر علةةةةةى يةةةةةد العصةةةةةابات الصةةةةةهيونية ومةةةةةن 

شةةةةرات السةةةةنين فةةةةالكثير مةةةةن ابنةةةةاء الشةةةةعب ثةةةةم علةةةةى يةةةةد دولةةةةة الكيةةةةان الصةةةةهيوني علةةةةى مةةةةدار ع
الفلسةةةةةطيني ال زال يةةةةةذكر مجةةةةةزرة ديةةةةةر ياسةةةةةين وكفةةةةةر قاسةةةةةم وبلةةةةةد الشةةةةةيخ وابوشوشةةةةةة والطنطةةةةةورة 
وقبيةةةةةه وقلقيليةةةةةة وخةةةةةانيونس والكثيةةةةةر الكثيةةةةةر مةةةةةن المةةةةةذابح الصةةةةةهيونية حيةةةةةث سةةةةةقط االالف مةةةةةن 

أصةةةةبحنا فةةةةي  ابنةةةةاء الشةةةةعب الفلسةةةةطيني علةةةةى يةةةةد االحةةةةتالل الصةةةةهيوني وعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن اننةةةةا
القةةةةةرن الواحةةةةةد والعشةةةةةرون إال أن العقليةةةةةة الصةةةةةهيونية ال زالةةةةةت تتعامةةةةةل مةةةةةع الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني 
بةةةةةنفس الةةةةةنهج والفكةةةةةر الةةةةةذي تعاملةةةةةت بةةةةةه العصةةةةةابات الصةةةةةهيونية منةةةةةذ الثالثينيةةةةةات مةةةةةن القةةةةةرن 
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الماضةةةةةةةي حيةةةةةةةث القتةةةةةةةل واالبعةةةةةةةاد والتهجيةةةةةةةر وتةةةةةةةدمير البيةةةةةةةوت واالغتيةةةةةةةاالت والتةةةةةةةي لةةةةةةةن يكةةةةةةةون 
 التي تعرض لها قطاع غزة وحرق عائلة دوابشة والطفل أبو خضير.  اخرها الحروب

م والمجةةةةةةةةةازر التةةةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةدو 2000وعلةةةةةةةةةى أثةةةةةةةةةر انةةةةةةةةةدالع انتفاضةةةةةةةةةة االقصةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةام 
الصةةةةةهيوني بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةطيني والتةةةةةةي وصةةةةةةلت الةةةةةةى مسةةةةةتوى جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب الممنهجةةةةةةة 

ح باإلمكةةةةةان مالحقةةةةةة وعلةةةةةى اثةةةةةر انضةةةةةمام دولةةةةةة فلسةةةةةطيني الةةةةةى محكمةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة اصةةةةةب
مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب الصةةةةةةةهاينة فةةةةةةي المحةةةةةةةاكم الدوليةةةةةةة وجسةةةةةةةد انضةةةةةةمام فلسةةةةةةةطين الةةةةةةى المحكمةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة منعطفةةةةةةا وتحةةةةةةوال كبيةةةةةةرا علةةةةةةى طريةةةةةةق محاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب اإلسةةةةةةرائيليين 
عةةةةةن جةةةةةرائمهم البشةةةةةعة ضةةةةةد الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني ,فقةةةةةد اعلنةةةةةت المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي 

 ( انضةةةةةةةةمام دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين رسةةةةةةةةميا الةةةةةةةةى المحكمةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةبح العضةةةةةةةةو2015نسةةةةةةةةان/ ابريةةةةةةةةل )
(, وانبعةةةةةةةةةةث أمةةةةةةةةةةل مالحقةةةةةةةةةةة حقيقيةةةةةةةةةةة لقةةةةةةةةةةادة االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةةةي 123)  

 الفلسطينية المحتلة خاصة بعد قيام المدعية العامة بفتح تحقيق اولى منذ 

ظم الموقةةةةةةةةةةف ( عةةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةةرائم االسةةةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةةةطينية وتعةةةةةةةةةةا16/1/2015)
( عمةةةةةال 2018مةةةةةايو /22الفلسةةةةةطيني امةةةةةام المحكمةةةةةة بعةةةةةد االحالةةةةةة الفلسةةةةةطينية للمحكمةةةةةة فةةةةةي )

 20مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي, وتوصةةةةلت المدعيةةةةة العامةةةةة للمحكمةةةةة فةةةةي  14)أ( و13بالمةةةةادتين 
م فةةةةي ختةةةةام التحقيةةةةق االولةةةةى الةةةةى وجةةةةود اسةةةةاس معقةةةةول الرتكةةةةاب جةةةةرائم حةةةةرب 2019ديسةةةةمبر 

ة المحتلةةةةةة, وقناعتةةةةةه لضةةةةةرورة الشةةةةةروع فةةةةةي التحقيةةةةةق فةةةةةي الوضةةةةةع فةةةةةي فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطيني
)ا( , ولكةةةةةةةن قبةةةةةةةل البةةةةةةةدء بةةةةةةةالتحقيق طلبةةةةةةةت مةةةةةةةن الةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةة 53فلسةةةةةةةطين وفقةةةةةةةا للمةةةةةةةادة 

االولةةةةةةى قةةةةةةرارا قضةةةةةةائيا بشةةةةةةان نطةةةةةةاق الواليةةةةةةة االقليميةةةةةةة للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة أي تحديةةةةةةد المنطقةةةةةةة 
( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي, كةةةةةةل ذلةةةةةةك جسةةةةةةد 3)التةةةةةةي يمكةةةةةةن اجةةةةةةراء التحقيةةةةةةق فيهةةةةةةا وفقةةةةةةا للمةةةةةةادة 

خطةةةةةوات مهمةةةةةة فةةةةةي مسةةةةةار طويةةةةةل ومعقةةةةةد علةةةةةى طريةةةةةق مالحقةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم االسةةةةةرائيلية 
 في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

 أهمية الدراسة:

تكمةةةةةةن اهميةةةةةةة الدراسةةةةةةة فةةةةةةي بيةةةةةةان ماهيةةةةةةة الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة والقةةةةةةوانين الدوليةةةةةةة لضةةةةةةحايا الجةةةةةةرائم 
اء حقةةةةةةوقهم، وبيةةةةةةان االنتهاكةةةةةات اإلسةةةةةةرائيلية بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني الدوليةةةةةة وعقبةةةةةةات اسةةةةةةتيف

 واألبعاد القانونية الناجمة عن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
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 مشكلة الدراسة:

تكمةةةةن المشةةةةكلة البحثيةةةةة فةةةةي االنتهاكةةةةات الجسةةةةيمة بحةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني مةةةةن قبةةةةل اسةةةةرائيل 
يمكةةةةةةن مةةةةةةن خاللهةةةةةةا مالحقةةةةةةة قةةةةةةادة اسةةةةةةرائيل علةةةةةةى جعلتنةةةةةةا نبحةةةةةةث عةةةةةةن جميةةةةةةع الطةةةةةةرق التةةةةةةي 

 الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

 مناهج البحث 

 المنهاج الوصفي: 

الغةةةةرض مةةةةن الدراسةةةةة الوصةةةةفية هةةةةو بيةةةةان الحقةةةةائق وتقةةةةديم المعلومةةةةات ويكةةةةون ذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل 
الجنائيةةةةةةةة اسةةةةةةةتعراض االتفاقيةةةةةةةات واألنظمةةةةةةةة األساسةةةةةةةية للمحةةةةةةةاكم العسةةةةةةةكرية الدوليةةةةةةةة والمحةةةةةةةاكم 

 الدولية الدائمة والمؤقتة.

ـــــارن:  ـــــاج المق بيةةةةةان الفروقةةةةةات واالختالفةةةةةات مةةةةةن المحةةةةةاكم العسةةةةةكرية الدوليةةةةةة والمحةةةةةاكم المنه
الدوليةةةةةة المؤقتةةةةةة والمحةةةةةاكم الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الدائمةةةةةة وذلةةةةةك علةةةةةى صةةةةةعيد بيةةةةةان الضةةةةةحايا فةةةةةي 

 محاكمها.

 المنهاج التحليلي:

االسةةةةةباب والمبةةةةةررات التةةةةةي ادت الةةةةةى عةةةةةدم الفاعليةةةةةة الغةةةةةرض مةةةةةن المنهةةةةةاج التحليلةةةةةي هةةةةةو بيةةةةةان 
والقصةةةةةةةور وعةةةةةةةدم تمكةةةةةةةن ضةةةةةةةحايا الجةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةة مةةةةةةةن اسةةةةةةةتيفاء حقةةةةةةةوقهم, وتحليةةةةةةةل اللةةةةةةةوائح 

 الخاصة بالمحاكم الجنائية والدولية .

 تعريف محكمة الجنايات الدولية :

 م( , بهةةةةةدف1998هةةةةةى محكمةةةةةة دوليةةةةةة دائمةةةةةة مسةةةةةتقلة , تأسسةةةةةت بموجةةةةةب ميثةةةةةاق رومةةةةةا عةةةةةام )
محاكمةةةةةةةة ومعاقبةةةةةةةة األفةةةةةةةراد المهتمةةةةةةةين بارتكةةةةةةةاب أخطةةةةةةةر الجةةةةةةةرائم , وهةةةةةةةى :" جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب , 
وجةةةةةرائم االبةةةةةادة الجماعيةةةةةة , والجةةةةةرائم ضةةةةةد األنسةةةةةانية , وجريمةةةةةة العةةةةةدوان " وقةةةةةد دخةةةةةل الميثةةةةةاف 

( دولةةةةةةةة حتةةةةةةةى األن , مةةةةةةةن بيةةةةةةةنهم 123م(, وصةةةةةةةادقت عليةةةةةةةه )2002حيةةةةةةةز التنفيةةةةةةةذ فةةةةةةةي عةةةةةةةام )
 دولة فلسطين .

ومقةةةةةر المحكمةةةةةة فةةةةةي مدينةةةةةة الهةةةةةاى بهولنةةةةةدا , وتعتمةةةةةد المحكمةةةةةة فةةةةةي عملهةةةةةا عةةةةةدة لغةةةةةات منهةةةةةا 
اللغةةةةةة العربيةةةةةة ولكةةةةةن لغةةةةةات العمةةةةةل الرسةةةةةمية بالمحكمةةةةةة هةةةةةى االنجليزيةةةةةة والفرنسةةةةةية , وال تشةةةةةكل 
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المحكمةةةةةةةةةة أحةةةةةةةةةد أجهةةةةةةةةةزة منظمةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة رغةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةنح ميثاقهةةةةةةةةةا التأسيسةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةض 
 (.1الصالحيات لمجلس األمن )

 الدراسة:خطة 

 المركز القانوني للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.المبحث األول: 

: الدراسة المبدئية التي قام بها مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لحالة المطلب األول
 فلسطين.

 لدولية.الملفات الفلسطينية المقدمة أمام المحكمة الجنائية ا المطلب الثاني:

 ث األوللمبحا

 ليةدولالجنائية اللمحكمة ن يطفلسم نية النضماولقاند األبعاا

ومةةةةةةن شةةةةةةأن القةةةةةةرار تشةةةةةةجيع لجنةةةةةةة األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة لحقةةةةةةوق األنسةةةةةةان  علةةةةةةى اصةةةةةةدار " القائمةةةةةةة 
السةةةةةةوداء " للشةةةةةةركات العامةةةةةةة فةةةةةةي المسةةةةةةةتوطنات , فقةةةةةةد قالةةةةةةت صةةةةةةحيفة " يةةةةةةديعوت أحرنةةةةةةةوت " 

العةةةةةةةةالن عةةةةةةةةن القائمةةةةةةةةة , ووصةةةةةةةةفته أنةةةةةةةةه " تصةةةةةةةةاعد للحملةةةةةةةةة االسةةةةةةةةرائيلية , ان اللجنةةةةةةةةة تنةةةةةةةةوى ا
 .( 2) الديبلوماسية التى تهدف الى محاربة االستيطان المخالف لقرارات الجمعية العامة "

قالةةةةةت بنسةةةةةودا انهةةةةةا مقتنعةةةةةة بوجةةةةةود جةةةةةرائم حةةةةةرب قةةةةةد ارتكبةةةةةت وترتكةةةةةب ى الضةةةةةفة والقطةةةةةاع , 
األخةةةةةرى بالمشةةةةةاركة فةةةةةي اجرائةةةةةةات وانهةةةةةا ستسةةةةةمح للمجنةةةةةى علةةةةةيهم والةةةةةدول المعنيةةةةةة واألطةةةةةراف 

اصةةةةدار قةةةةرار الةةةةدائرة التمهيديةةةةة ,مةةةةا يعنةةةةى امكانيةةةةة مشةةةةاركة فلسةةةةطين فةةةةي المتابعةةةةة مةةةةع الةةةةدائرة 
 , من خالل امدادها باألراء القانونية والملفات .

وفةةةةةةى خضةةةةةةم ذلةةةةةةك تعةةةةةةددت المحةةةةةةاوالت الفلسةةةةةةطينية الحثيثةةةةةةة مةةةةةةن اجةةةةةةل نيةةةةةةل الحريةةةةةةة وتقريةةةةةةر 
ذ لمحتلة مناينية طلفلساالراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي اعلى م لجاثاالل الحتر انين مص لتخلالمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير وا

لعامة الجمعية ن امواء لية سدولن القةةةةةةةةرارات  امت لمئااى ةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةولحصاالل ةةةةةةةةةخةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةود، عق
ةةةةةةةت قةةةةةةةك طةةةةةرلذي ةةةةةةةف، وينيةةةةةةةطلفلسةةةةةةق اللحةةةةةةدة يؤلمالي ةةةةةةدولةةةةةةن األمةةةةةةس امجلةةةةةةدة أو لمتحةةةةةةم الألم

لة ءاةةةةةةةةمسوبة ةةةةةةةةي محاسةةةةةةةةفامةةةةةةاًل ة ةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةلمحكمةةةةةةةةواب ابأينية ةةةةةةةةطلفلساية ةةةةةةةةماسوبلدلا
ه ةةةةةةةةذحايا هةةةةةةةةضف اةةةةةةةةنصإل ةةةةةةةةجةةةةةةةةن أمدة االسةةةةةةرائليين ، واةةةةةةةةلقةةةةةةةةن اة مةةةةةةةةليدولةةةةةةةرائم الجاي ةةةةةةةةتكبرم

                                                           
 .14-1- 2019مقال: موسوعة قوانين واحكام المحاكم الفلسطينية , ( 1)
األمم المتحدة تنشر قائمة سوداء بالشركات العاملة في المستوطنات الشهر المقبل، صحيفة "يديعوت  ( 2)

 cutt.ly/xru7wA .22/12/2019أرجونوت"، 
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دأت المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوالت ب، ولمحتلةن ايطلساعة في فلسدار اعلى مدث لتي تحاعة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبشالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائم ا
ي ةةةةةةةةةةةمربة مجةةةةةةةةةةةل محاسةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةن أة مةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةلمحكمااه ةةةةةةةةباتجةةةةةةةةرك ينية للتحةةةةةةةطلفلسا
وات، نةةةةةةةةةسةةةةةةةةةذ يني منةةةةةةةةةطلفلسب اعةةةةةةةةةةلشةةةةةةةةةةق ابحرة تمةةةةةةةةةةلمسةةةةةةةةةةن جةةةةةةرائمهم اعةةةةةةةةةةرب االسةةةةةةرائليين لحا

 22/1/2009ق )علةةةةةةةةةى خشةةةةةةةةان( بتةةةةةةةةةاريخ ابةةةةةةةةةةةلسايني ةةةةةةةةةةةةطلفلسال ةةةةةةةةةةةدلعةةةةةةةةةةةةر ايم وزاةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةث حي
ص اةةةةةةختصال ةةةةةةواه قبةةةةةةبمقتضةةةةةةن ة يعلةةةةةةليدولاة ةةةةةةلجنائياة ةةةةةةلمحكماجل ةةةةةةمسةةةةةةدى لن الةةةةةةعةةةةةةداع إبإي

ر ل غيدوجبه للويسمح   بمث حي، ألساسيم ااظلنن ا( م(12/3وفقةةةةةةةةةةةةةةةةةًا للمةةةةةةةةةةةةةةةةةادة ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمحكما
ةةةةةةودع ين الةةةةةةعةةةةةةب إجوها بمةةةةةةختصاصالية دولاة ةةةةةةلجنائياة ةةةةةةلمحكماة ةةةةةةسرل مماةةةةةةتقبطةةةةةراف أن ألا
ن الةةةةةةةةةةةالعةةةةةةةةةةذا اهةةةةةةةةةةب جوينية بمةةةةةةةةةةطلفلساة ةةةةةةةةةةمولحكال ةةةةةةةةةةتقبك لةةةةةةةةةةذب، وةةةةةةةةةةةلمحكماجل ةةةةةةةةةةمسةةةةةةةةةةدى ل

ةةةةةةةةةرائم لجةةةةةةةةةن اعن ليوئةةةةةةةةلمساة ةةةةةةةةةمعاقبوة ةةةةةةةةةمحاكمةةةةةةةةةد ويدل تحةةةةةةةةةجةةةةةةةةن أة مةةةةةةةةةلمحكمص ااةةةةةةةةةباختص
ةةةةةةةةةدة لمن الةةةةةةةةةالعةةةةةةةةةذا اهء جاد ق، و2002و ليويذ ينية منطلفلساالراضةةةةةةةةي اعلى ةةةةةةةةةةب تكري تةةةةةةةةةةلتا

يني ةةةةةةةةطلفلسال ةةةةةةةةدلعةةةةةةةةر ايوزقع د وق، وقيع عليهولتور افذ اةةةةةةةةلنفةةةةةةةةز ال حيةةةةةةةةخةةةةةةةةدودة، ودمحةةةةةةةةر غي
و( امبةةةةةةةكةةةةةةةت) مورينةةةةةو أوقولةةةةةةك الذي ةةةةةةفم اةةةةةةلعاعي ةةةةةةدلمأن اال ن، إالةةةةةةإلعةةةةةةذا اى هةةةةةةه علةةةةةةي حينةةةةةةف
ه ةةةةةةةةةةي جانبةةةةةةةةةةحيح فةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةن يكةةةةةةةةةم لةةةةةةةةةةب لطلأن اة ةةةةةةةةةبحجن، يةةةةةةةةةةطفلسم ماةةةةةةةةةنضةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةض طفر

( 12/3دة )اةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةب الطا تتةةةةةةةةةةكم، ةةةةةةةةةةةلوةةةةةةةةةةت دينية ليسةةةةةةةةةةطلفلساة طلةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةو أن اهاالجرائةةةةةةةي، و
 (1) لية.دولالجنائية  اي للمحكمة ةةةألساسم ااظةةةلنةةةن ام

 29يخ راةةةةةةةةبتدر اةةةةةةةةلص( ا19/67ةةةةةةةةم )قةةةةةةةةدة رلمتحةةةةةةةةم اة لألمةةةةةةةةلعاموبنةةةةةةةاًء علةةةةةةةى قةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة ا
ةةةةةةةةةةم ألماي ةةةةةةةةةةفمراقةةةةةةةةب فة ةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةو عضغيةةةةةةةةر ة ةةةةةةةةةل،والةةةةةةةةذى اعتمةةةةةةةةد فلسةةةةةةةةطين دو2012نةةةةةةةةوفمبر 

م ماةةةةةةالنضن ايةةةةةةطفلسةةةةةةدور بح بمقةةةةةةصالجديةةةةةدة أعية ةةةةةةةضولاه ةةةةةةةذهةةةةةةةب جوبمةةةةةةث حي(، 2دة )ةةةةةةةلمتحا

                                                           
األمم المتحدة بشأن مالحقة مجرمي الحرب أكرم أسامة إبراهيم سهمود: األبعاد القانونية لوضع فلسطين لدى  (1)

 .253،254، ص2014اإلسرائيلين ، رسالة ماجستير معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة،
وقد اقرت الجمعيه العامه في هذا القرار بأن فلسطين تتمتع بعضويه كامله في منظمه االمم المتحده للتربيه  (2)

اديه واالجتماعيه لغربي اسيا و مجموعه دول اسيا والمحيط الهادئ وان فلسطين والعلوم والثقافه واللجنه االقتص
عضوا كامل العضويه ايضا في جامعه الدول العربيه و حركه بلدان عدم االنحياز ومنظمه التعاون االسالمي 

كدت على دوله عضو في االمم المتحده وا  132والصين وأقّرت بان دوله فلسطين حازت  باعتراف  77ومجموعه 
ضروره حل القضيه الفلسطينيه في جميع جوانبها وعلى مبدا العالميه العضويه في االمم المتحده واكدت على حق 

 1967الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واالستقالل في دولته فلسطين على االرض الفلسطينيه المحتله منذ عام 
 في االمم المتحده دون المساس بحقوق منظمه التحريروقررت منح فلسطين دوله غير عضويه لها صفه المراقب 

الفلسطينيه وامتيازاتها في االمم المتحده بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني وفقا  للقرارات ذات الصله ،انظر :االمم 
 .4،ص2012من جدول االعمال في الرابع من ديسمبر  37المتحده، الجمعيه العامه، الدوره السابعه والستون ،البند 
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ن يةةةةةةةةطفلست بحةةةةةةةةص، وأةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةلمحكماا ةةةةةةةمنه، وةةةةةةةةليدولت ااةةةةةةةمظلمنةةةةةةةن امةةةةةةةد يدللع
،  2015م اةةةةةةةل لعةةةةةةةيربن/ أاةةةةةةةنيسةةةةةةةن ل موألايخ راةةةةةةةتةةةةةةةن ة مةةةةةةةلمحكماي ةةةةةةةف 123ةةةةةةةم قةةةةةةةو رلعضا

الحةةةةةةةةةةةةةرب االسةةةةةةةةةةةةةرائليين وانصةةةةةةةةةةةةةاف ضةةةةةةةةةةةةةحايا مي رمالحقة مجر في مسادة يدحلة جرم ةةةةةةةةةةةةةةةدألتب
 الجرائم الدولية.   

 لآلتي:ث، لمبحذا اهم تقسيث لباحرى ايك  لق  ذفوو

لجنائية  المحكمة م امان أينييطلفلساني  للضحايا ولقانز  اكرلمال: وألب الطلما
 لية.دولا

ــــلثـــــب الطلما ــــ ثااني: ـ ــــتبرلمتر ااـ ــــة علـ ــــطفلسم ماـــــنضاى ـ ــــللمحكمن يـ ــــلجنائياة ـ ــــليدولاة ـ ة ـ
 الحرب االسرائيين.ي ـمرة مجـي مالحقـف

 لوألب الطلما

 ليةدولالجنائية المحكمة م امان أينييطلفلساني للضحايا ولقانز اكرلما

ت صبحد أن أبعأختلفةةةةةةةةت وضةةةةةةةةعية فلسةةةةةةةةطين الجديةةةةةةةةدة التةةةةةةةةى حققةةةةةةةةت, وتغيرمركزهةةةةةةةةا القةةةةةةةةانونى 
ةةةةةةةةةةةةق بجةةةةةةةةةةرائم تتعلت اةةةةةةةةةةةةملفةةةةةةةةةةةةدم تقبمقةةةةةةةةةةدورها أن بح ةةةةةةةةةةةص، وأليةدولا لجنائيةالمحكمة افي وًا عض

واجةةةةةةراء ها ةةةةةةةةل فحصةةةةةةةةجةةةةةةةةن أة مةةةةةةةةلمحكمم ااةةةةةةةةماالسةةةةةةرائيلي أتالل ةةةةةةةةالحةةةةةةةةوات اا قةةةةةةةةتكبتهارة ةةةةةةةةليدو
ن مركةةةةةًز ينييةةةةةةةطلفلساحايا ةةةةةةةبح للضةةةةةةةصأا ةةةةةةةكم، اةةةةةةةتكبيهرائلة مةةةةةةةل مسةةةةةةةجةةةةةةةن أأنها مةةةةةةةبشةةةةةةةق تحقي

 ًا لهذة العضوية.امام المحكمة تبع

  ن:عيرلى  فب إلطلمذا اهم تقسيث لباحرى ايك  لق ذفي سياو

لجنائية اللمحكمة م لعااعي دلمب ابها مكتم لتي قاالية وألالدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال: وألرع الفا
 ن.يطلية لحالة فلسدولا

 لية.دولالجنائية  المحكمة م اماأمة دلمقاينية طلفلست الملفاالثاني: رع  الفا

 لوألرع الفا

لية لحالة دولالجنائية اللمحكمة م لعااعي دلمب ابها مكتم لتي قاالية وألالدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
 نيطفلس

ن اعالنةةةةةةةةًا خاصةةةةةةةةةًا يةةةةةةةةةةةةطة فلسةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةت دوع، أود 2015فةةةةةةةةي االول مةةةةةةةةن كةةةةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةةةاير 
ألساسي للمحكمة اما م رواظنن ( م 12دة )لمان الثالثة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة الفقم ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب أجوبم
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حزيةةةةةران / يونيةةةةةو 13بةةةةةدًء مةةةةةن ة ةةةةةةةلمحكمص ااةةةةةةختصاه ةةةةةةجبوبمةةةةةةت قبلةةةةةةث حي، ةةةةةةةليودلاة ةةةةةةلجنائيا
ة ةةةةةةةةلمحكمس ايةةةةةةةةئرل ةةةةةةةةهابةةةةةةةةون فن اةةةةةةةةمرهيد يةةةةةةةةللسن يةةةةةةةةطمتها فلسةةةةةةةةدة قةةةةةةةةثيقةةةةةةةةب وجوبم 2014

ةةةةةةةةةك صن يةةةةةةةةةطفلسةةةةةةةةةت ع، أود  2015ر ايةةةةةةةةةاني/ ينةةةةةةةةةلثون اانةةةةةةةةةك 2ي ةةةةةةةةةف، وة ةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةلجنائيا
ما م رواظلى نت إنضمدة والمتحم الألمم لعان األميدى المحكمة لاى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلإمامها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنضا
ة ةةةةةةةةةةةةليدولالجنائية المحكمة اقبل مسجل ،  2015ر ايةةةةةةةةةةةةينةةةةةةةةةةةةوم السةةةةةةةةةةةابع مةةةةةةةةةةةن في ي، وألساسي ا
ا ةةةةةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةةةةن( مةةةةةةةةةةةن 3) 12دة اةةةةةةةةةةةلمم ااةةةةةةةةةةةًا ألحكةةةةةةةةةةةفقن ويةةةةةةةةةةةطه فلسةةةةةةةةةةةعتةةةةةةةةةةةذي أودلن االةةةةةةةةةةةإلعا
الدوليةةةةةة ة ةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةعيدلما ةةةةةةةتفتحن، الةةةةةةةالعةةةةةةةذا اى هةةةةةةةعل،وبنةةةةةاًء يةةةةةةةألساسا

د لةةةةةةةةدأ التب،  2015ر ايةةةةةةةةينةةةةةةةةن مةةةةةةةةر عشدس اةةةةةةةةلساي ةةةةةةةةفن يةةةةةةةةطي فلسةةةةةةةةة فةةةةةةةةة للحالةةةةةةةةليدراسةةةةةةة أو
لتي الجةةةةةةةةةةرائم اللمحكمة في م لعااعي دلمةةةةةةةةةةةةب ، امكتم بإجرائهةةةةةةةةةةا اةةةةةةةةةةةةي  قةةةةةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةةةةةليوألاة ةةةةةةةةةةةةسار
 . (1) هدما بعو 2014و نيوين / حزيرا13وم يذ منن يطفي فلست  تكبار

ينية ةةةةةةةةةةةةطلفلساي ةةةةةةةةةةةةضارأل اى ةةةةةةةةةةةةاليتها علطةةةةةةةةةةةت وبس، ليةدولالجنائية المحكمة وبةةةةةةةةةةةذلك تكةةةةةةةةةةةون ا
ة ةةةةةةةةةةةةلجنائيوى اعةةةةةةةةةةةةدلةةةةةةةةةةةةك ايرتحق حن يط( لتمنح فلس/12/2دة )ألماص انةةةةةةةةةةةةب جوبم، ةةةةةةةةةةةةةلمحتلا
أل اى ةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةتكبرلمالجةةةةةةةةرائم افي ق لفتح تحقيم اةةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةةدة للمةةةةةةةةةإلحالةةةةةةةةةب الطالل ةةةةةةةةةخةةةةةةةةةن م

عي دلمن امدرة بمبا، أو 14)أ,13ن)تيداةةةةةةةةلمةةةةةةةةص االل نةةةةةةةةخةةةةةةةةن ة مةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةطلفلساي ةةةةةةةةضار
ب جةةةةةةةرائم اةةةةةةةةتكاربهة ةةةةةةةةشةةةةةةةةود جولةةةةةةةةق لتحقياتح ةةةةةةةةفةةةةةةةةب لطه ةةةةةةةةلةةةةةةةةق يحث حي، نفسهء تلقان مم لعاا

ال م، اةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةدلماا ةةةةةةةةبهم اةةةةةةةةي قةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةليوألوالدراسةةةةةةة  ا (2)ينية. طلفلساالراضةةةةةةي افي رة يطخ
م لقيان اتمكنه ماساسةةةةةةةةًا معقةةةةةةةةواًل للمةةةةةةةةدعى العةةةةةةةةام ، كل ةةةةةةةةةةا تشةةةةةةةةةةلكنهةةةةةةةةةةر تحقيقةةةةةةةةًا جنائيةةةةةةةةًا، وتبتع

 ئي .داالبتق التحقيبإجراء ا

 لتالي:ق افك ولرى، وذألخن احلة عركل مز تتميدة مراحل، ولية بعوألر الدراسة اتمو

م اظةةةةةةةةةةلنن اةةةةةةةةةة( م53دة )اةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةص انةةةةةةةةةةن ى مةةةةةةةةةةلوألرة الفقب اجو: بمليوألم التقيياحلة راًل: مأو
قةةةةةةةرار، ى ةةةةةةةةلإل ةةةةةةةةصولتال ةةةةةةةةجةةةةةةةةن أم، نيفهاةةةةةةةةتص، ولمتاحةت اماولمعلةةةةةةةةص افحم تةةةةةةةةي، يةةةةةةةةألساسا

خل ديمة ترجن بأد ل لالعتقاومعقس ساك أاةةةةةةةةهنن اةةةةةةةةا كةةةةةةةةمم، إذا اةةةةةةةتةةةةةةةةم ى علةةةةةةةةعلةةةةةةةون مبنيةةةةةةةًا يك
الشةةةةةةةروع فةةةةةةةي اجةةةةةةةراء ل ةةةةةةةةجةةةةةةةةن أم، اةةةةةةةةتكابهةةةةةةةةرى اريجةةةةةةةةت، أو تكبةةةةةةةةد ارلمحكمة قص اختصاافي 

 (3) تحقيق.

                                                           
 .2015ابريل  9مؤسسة الحق  (1)
فاطمة أحمد محمد الشريف : مالحقة القادة االسرائيليين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ميثاق روما"دراسة  (2)

 .2019،163تحليلية ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة األزهر،غزة،فلسطين،
 للمحكمة الجنائية الدولية .( من نظام روما األساسي 1/53انظر : المادة ) (3)
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ـــــــحلرمثانيــــــًا:  ـــــــالختصدراســــــة اة ـ م اةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةدلمةةةةةةةةب امكتةةةةةةةةوم ة يقةةةةةةةةلحالاه ةةةةةةةةذي هةةةةةةةةف: وصاـ
ت اةةةةةةةةةالنتهاكةةةةةةةةةوع اقةةةةةةةةةدى وي مةةةةةةةةةفظةةةةةةةةةر ينةةةةةةةةةث بحيص، اةةةةةةةةةة باالختصةةةةةةةةلمتعلقاايا ةةةةةةةةلقضاة ةةةةةةةةسدراب
مني  زلواعي  وضولمالمحكمة ص ااةةةةةةةةةةةةةةختصن امةةةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةةةليوألاة ةةةةةةةةةةةةةةسد اربالةةةةةةةةةةةةةةق ي تتعلةةةةةةةةةةةةةةلتا

 لشخصي.أو اإلقليمي ص االختصاوا

أن ة ةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةلمحكمايع طتةةةةةةةةي تسةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةمنيزلرة االفتةةةةةةةةمني بزلص االختصاق ايتعلو
ن، ألمس امجلن جهة موإلحالة مت اكانث إذا بحي، ها عليهاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةختصاصرس ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم

ةةةةةةةةةةدأت بةةةةةةةةةةد قة ةةةةةةةةةةليوألاة ةةةةةةةةةةسد ارلةةةةةةةةةةت اكانإذا ا ةةةةةةةةةبينم، ةةةةةةةةةةإلحالايخ راةةةةةةةةةتن مد ينعقص فاالختصا
ء اً ةةةةةةةةه بنةةةةةةةنفسء اةةةةةةةتلقةةةةةةةن مم اةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةدلماا ةةةةةةةبهةةةةةةةر باشطةةةةةةةرف أو ة ةةةةةةةلةةةةةةةن دوة مةةةةةةةحالةةةةةةةب إجوبم
م اظةةةةةةةةةةلناه ةةةةةةةةةةخل فيةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةذي لايخ راةةةةةةةةةةلتةةةةةةةةةةون افيك( ، 3)12دة اةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةب اجوبمن الةةةةةةةةةةعإى ةةةةةةةةةةعل

ص اةةةةةةةةةةختصاا ةةةةةةةةةةفيهةةةةةةةةةةد ي ينعقةةةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةةةيدابلاة طةةةةةةةةةةنقةةةةةةةةةةو هن ياةةةةةةةةةةرلسذ وااةةةةةةةةةةةلنفةةةةةةةةةةةز اي حيةةةةةةةةةةةألساسا
ق اطنرر تقن أن إلعالةةةةةةةةةةةةةةةدم اي تقةةةةةةةةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةةةةةةةةلدولايع طتةةةةةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةةةةك لةةةةةةةةةةةةةةةب ذجوبم، وةةةةةةةةةةةةةةةةلمحكما
أن ى ةةةةةةةةةعل، يةةةةةةةةةألساساا ةةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةةنةةةةةةةةةن ( م3)12دة اةةةةةةةةةلمم احكاب أجومني بمزلص االختصاا

يخ راةةةةةةةى تةةةةةةةقصةةةةةةةو أه، و 1/7/2002يخراةةةةةةةل تةةةةةةةقبةةةةةةةرة فتص أي اةةةةةةةالختصةةةةةةةك الذي طةةةةةةةال يغ
 جعي.رمنية عليه بشكل  زلااليتها  رس  وتماأن ة ةةةللمحكمةةةن يمك

يع طتةةةةةةةةةةةال يسورة، كةةةةةةةةةةةذلمدة ااةةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةةب اجوبمن يةةةةةةةةةةةطه فلسةةةةةةةةةةةعتةةةةةةةةةةةذي أودلن االةةةةةةةةةةةإلعةةةةةةةةةةةب اجوبمو
ث إن حي، 2014و نيوي 13وم يذ تكبة منرلمالجةةةةةةةةةةةةرائم  افي ظةةةةةةةةةةةةةةر ينأن ال م إاةةةةةةةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةةةةةةةدلما

منية زلااليتها  ولمحكمة  اسة ريخ لمماراةةةةةةةةةةةلتةةةةةةةةةةةذا اا هةةةةةةةةةةةعالنهإي ةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةددت حن هي من يطفلس
 عليه.

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أن لممكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن امن كاإذا فيما ، ليةوألاسة د ارعي للوضولمص االختصاق ابينما يتعل
أن يعني ذا هت، وتكبد ارألساسي قاما م رواظنن ( م5دة )لمام احكاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب أجوة بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمرج

كل ةةةةةةةا يشةةةةةةةمأن سةةةةةلوكًا ى ةةةةةةةل علةةةةةةةدل يةةةةةةةومعقس اةةةةةةةسك أاةةةةةةهن إذاا ةةةةةةفيمظةةةةةةر، ينء اةةةةةةعدالةةةةةةب امكت
 دوان.يمة عرجةةرب، أو ة حةةيمرج، أو انيةةةإلنسةةد اة ضةةيمرجدة أو اةةبإة ةةيمرج

ةةةةةةةةث حيظةةةةةةةةر، لنال ةةةةةةةةة محةةةةةةةةلحالاى ةةةةةةةةلد إتناةةةةةةةةي باالسةةةةةةةةلشخصأو اي ةةةةةةةةإلقليمص ااةةةةةةةةالختصم اتةةةةةةةةيو
أن ة ةةةةةةةللمحكمةةةةةةةوز يج، يةةةةةةةألساساا ةةةةةةةمم رواظةةةةةةةنةةةةةةةن ( م12دة )اةةةةةةةلمةةةةةةةن اة مةةةةةةةلثانيةةةةةةةرة الفقةةةةةةةب احس
 ن:التيةةي حةةها فةةختصاصرس  ااةةتم
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ص اةةةةةةباالختصةةةةةةرف ا يعةةةةةةمةةةةةةو هطةةةةةةرف وة ةةةةةةلم دويةةةةةةقلإى ةةةةةةعلةةةةةةت تكباري ةةةةةةلت:الجةةةةرائم اا ــــــلهمأو
ة ةةةةةةةةيمرلجب ااةةةةةةةةتكربام تهةةةةةةةةلمص اخةةةةةةةةلشةةةةةةةةون اي يكةةةةةةةةلتطةةةةةةةةرف الاة ةةةةةةةةلدولاا: ةةةةةةةةثانيهم، ويةةةةةةةةإلقليما
عي ةةةةةةةةةدلمأن اي ةةةةةةةةةيعنةةةةةةةةةذا ه، ويةةةةةةةةةلشخصص ااةةةةةةةةةباالختصةةةةةةةةةرف ا يعةةةةةةةةةمةةةةةةةةةذا هوا ةةةةةةةةةعاياهةةةةةةةةةد رحأ
ي ةةةةةةلتن، و الجةةةةرائم ايةةةةةةطفلسم يةةةةةةقلإى ةةةةةةعلةةةةةةب تكري تةةةةةةلتالجةةةةرائم اة ةةةةةةلحالاه ةةةةةةذي هةةةةةةفةةةةةةدرس يم اةةةةةةلعا
أو ي ةةةةةةةةةةةإلقليمص ااةةةةةةةةةةةالختصاةةةةةةةةةةةق بيطتةةةةةةةةةةةن تثني مةةةةةةةةةةةيسن، ويةةةةةةةةةةةطة فلسةةةةةةةةةةةلدوا ةةةةةةةةةةةعايرا ةةةةةةةةةةةتكبهري
ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذفي هد يستبعث حي، ليدولن األمس اقبل مجلن إلحالة ماي حالة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف، يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلشخصا
ها ةةةةةةةةختصاصاة ةةةةةةةةسرما مماةةةةةةةةدة عنةةةةةةةةلمحكمةةةةةةةةد اال تتقي(، و12دة )اةةةةةةلماه ةةةةةةعليةةةةةةت ا نصةةةةةةة مةةةةةةلحالا

ظةةةةةةةر لنةةةةةةةرف اة بصةةةةةةةلمحكمص اتةةةةةةةةتخك لةةةةةةةةذك، واةةةةةةةةليهإال ةةةةةةةةلمحاة ةةةةةةةةلحالاي ةةةةةةةةي فةةةةةةةةمنزلر ااطةةةةةةةةباإل
ل ةةةةةةةةدولةةةةةةةةن اة مةةةةةةةةلأي دوة ةةةةةةةةاليةةةةةةةةت وتحةةةةةةةةون يقعةةةةةةةةون لمعنيم أو االفةةةةةةراد ايةةةةةةةةإلقلن ااةةةةةةةةكإذا ا ةةةةةةةةعم

 (1) األطراف.

ى ةةةةةةةةةبة علوعةةةةةةةةةصةةةةةةةةةر المراحلةةةةةةةة كثةةةةةةةةةن أة مةةةةةةةةةحلرلماه ةةةةةةةةةذهةةةةةةةةةر تعتب ة:ــــــــليولمقباة ــــــــحلرمثالثـــــــًا: 
ن م 19و18و17دة لماص اثيقًا بنوًا طتباارحلة رلماه ذهط تبةةةةةةةةةةةةةرتةةةةةةةةةةةةةث حيم، اةةةةةةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةةةةةةدلما
 ،ةةليدولاة ةلجنائياة ةي للمحكمةألساساما م رواظن

م  ضيحهوتن يمكطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة،  ولخوالتكامل  اهما: ن،  ويرطش،  ليةولمقبق التحقرط يشتو
 لتالي:و النحق افو

كمة لمحاالية ، أن وليةدولالجنائية اما للمحكمة م رواظنف يرفي تعء جا لتكامل:ا -١
 ةةاليوال إما هي 

ء اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مكملةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية محكمدولالجنائية المحكمة ث أن احي، نيوطلء اللقضاملةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مك
لجنائي ء ااًل للقضاون أوالية تكولأن امما يعني ، لدولوق امحكمة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ليسوني ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوطلا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ة تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبغي، اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعليها نم لتي قااألساسية دئ المبان امد يعذا ه، ونيوطلا
رو ضونية وطلدة السياوم امفهن بيس بةةةةةةةةةةةللض وااقةةةةةةةةةةةلتناة ةةةةةةةةةةةل، وا ازةةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةلجنائيا ةةةةةةةةةةةةلدالعا

 لية.دولالة دالعق اتحقيارت 

م اظةةةةةةةةةنةةةةةةةةةن ( م17دة )اةةةةةةةةةلمت اعةةةةةةةةةض، وةةةةةةةةةةلدالعةةةةةةةةةن امةةةةةةةةةن ممكةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةر كبةةةةةةةةةق أتحقيةةةةةةةةةرض بغو
ق أي تحقث إذا بحيالجةةةةةةةةةةةةةةةرائم،  اليتها علىولمحكمة اسة رلمماةةةةةةةةةةةةةةةةةةددات محةةةةةةةةةةةةةةةةةةودًا وا قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرو
 ختصاصها:واا ةاليتهوة ةلمحكمةد اة تفقةلتاليةروط الشةن امةرط ش
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ةةةةةةةةةةةةةد حم أتهةةةةةةةةةةةةةلمن ااةةةةةةةةةةةةةكأو ة ةةةةةةةةةةةةةيمرلجاا ةةةةةةةةةةةةةقليمهإى ةةةةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةةةةةت قعوي ةةةةةةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةةةةةةلدولم ااةةةةةةةةةةةةةقي  -أ
 ق أو المقاضاة بهذة الجريمة.التحقيةةةةب، اةةةةعاياهر

 لمعني.ص الشخة امقاضادم عوى عدلاالية على ولتي لها ت افي حال قرر  -ب

ةةةةةةرف ة مقتةةةةةةبمحاكم، ةةةةةةةيمرلجاا ةةةةةةقليمهإى ةةةةةةعلةةةةةةت قعوي ةةةةةةلتاة ةةةةةةلدولم ااةةةةةةقيق بةةةةةةسفةةةةةي حةةةةةال  -ت
معاقبة واز جدم لتي تقضي بعالعامة دة القاعامع ق فوايتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث بحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا ه، وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمرلجا
 ن.تيريمة مرلجذات اعلى ص لشخا

م اكةةةةةةةةلمحةةةةةةةةن امذ اجةةةةةةراءات اةةةةةةةةتخطةةةةةةةةورة  تبةةةةةةرر اكل خةةةةةةةةع ال يشةةةةةةةةقةةةةةةةةذي ولإذا كةةةةةةان الفعةةةةةةل ا -ث
 (1) ن.لييدولن  األمم  والسلدد اال يهم لمتهن امدر لصاوك السلون ايك، ةةةنيوطلا

ت اةةةةةةةةة بانتهاكةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةق اتحقةةةةةةةةن ل، لةةةةةةةةلتكامةةةةةةةةدأ المبوفقةةةةةةًا 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ها غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضأريمة على رلجت اقعولتي والمعنية الة دولت اكانإذا ال إ ،ليدولون اانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلقا

ةةةةةةر ألمةةةةةةذا اهةةةةةةذ يأخةةةةةةد ق(.و2ها)ةةةةةةنفسةةةةةةن مة اةةةةةةلمقاضق واالتحقيةةةةةةة بةةةةةةغبدرة و اراةةةةةقةةةةةر غيوة ةةةةةمعني
أو ةةةةةةةةق لتحقيةةةةةةةراءات اجذ إاةةةةةةةةنفدون إل ةةةةةةةةوي تحةةةةةةةةلتن انيةةةةةةةةوالقةةةةةةةود اجول ةةةةةةةقبيةةةةةةةن مةةةةةةةدة، كااًل عةةةةةةةشأ
ةةةةةةةةةةةةةةةةز كيرتدم، ولتقاو الحصانة و و العفال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمث، يةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمحلوى اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمساى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلة اةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمقاضا

م غةةةةةةةةةرلاى ةةةةةةةةةعلن ييوانةةةةةةةةةلثالجةةةةةةةرائم أو اي ةةةةةةةةتكبرمر غاةةةةةةةةى صةةةةةةةةعلةةةةةةةةودة مقصةةةةةةةةورة بصاإلجةةةةةةةراءات 
، ليةولمسئةةةةةةةةةةن امةةةةةةةةةةر ألكبةةةةةةةةةةط القسةةةةةةةةةةون ايتحملن يةةةةةةةةةةذلص اخاةةةةةةةةةةألشاى ةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةلدألم ااةةةةةةةةةةقيةةةةةةةةةةن م
ت اةةةةةةةلغايةةةةةةةذ ي ُتتخةةةةةةةلتاالجةةةةةةراءات اي ةةةةةةةة فةةةةةةةغبرلةةةةةةةدام انعاى ةةةةةةةل علةةةةةةةدي تةةةةةةةلتالمؤشةةةةةةرات امل تشتو

ي ةةةةةةةةةةلت، واإلجةةةةةةراءات اةةةةةةةةةةةلدالعةةةةةةةةةةق اتحقيدون ل ةةةةةةةةةةويحةةةةةةةةةةذي لر اأخيةةةةةةةةةةلت، وااةةةةةةةةةةمص خةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةحماي
دأ مبت يالغادرة لقدام انعد ايدتحن بشأق القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار يتعلونزاهتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا، وباستقاللها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ال تتس

الحياتها ةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةسرى مماةةةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةةةةدرة لقةةةةةةةةةةةةك اة تملةةةةةةةةةةةةلمعنيت ااطلةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةت اكانإذا لتكامل بما ا
ي ةةةةةةةةبيعطلةةةةةةةةن امك لةةةةةةةةذلةةةةةةةةدًا" ل جيةةةةةةةةلتكامةةةةةةةةدأ امبةةةةةةةدرك إسةةةةةرائيل " ت(. و3ه)ةةةةةةةمدعةةةةةةةن ائية مةةةةةةةلقضا

ةةةةةةةةةن ا مةةةةةةةةةهودجنوليها وئةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةحمايةةةةةةةةةدف به، تباقيةةةةةةةةةةسطةةةةةةةةةوات ابخم اةةةةةةةةةلقياى ةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةف تعكأن 
                                                           

خالد سمير موسى اثر االعتراف الدولي بفلسطين كدوله غير عضو على صعيد اختصاص المحكمه الجنائيه  (1)
الدوليه, امكانيه مالحقه قاده اسرائيل السياسيين والعسكريين رساله ماجستير كليه الحقوق واالداره العامه جامعه 

 .56، 55،ص  2017بيرزيت رام هللا فلسطين 
طفى حمدان:االثار القانونية الدولية لحصول فلسطين على صفة الدولة غير العضو محمد عز الدين مص (2)

المراقب في األمم المتحدة ، رسالة دكتوراة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية ،جامعة القاهرة، 
 .188، ص  2018مصر،

للمحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، مؤسسة انظر الدراسة األولية التي يجريها مكتب المدعي العام  (3)
 .9،10،ص2015الحق،



 

404 
 

اسةةةةةةةةةةرائييل ي ةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةلدولةةةةةةةةةةةةةرر مراقةةةةةةةةةةب اقك لةةةةةةةةةةةةةذًا لةةةةةةةةةةةةةتبع، وةةةةةةةةةةةةةةليدولالة ءاةةةةةةةةةةةةةلمسوابة ةةةةةةةةةةةةةلمحاسا
نع ةةةةةةة صةةةةةةي عمليةةةةةةفةةةةةةق تح تحقيةةةةةةف،  2014يوسةةةةف شةةةةابيار" فةةةةي شةةةةهر اب/أغسةةةةطس ي"ةةةةةةلقاضا

م اةةةةةةةةةلعةةةةةةةةةب النائةةةةةةةةةرر اقةةةةةةةةةك لةةةةةةةةةوء ذضي ةةةةةةةةةفري، وكةةةةةةةةةلعسواي ةةةةةةةةةلسياسن: اييوتةةةةةةةةةلمساى ةةةةةةةةةعلالقةةةةةةةرار 
ش يةةةةةةةةةةةجت اطاةةةةةةةةةةةي نشةةةةةةةةةةةائي فةةةةةةةةةةةجنةةةةةةةةةةةق تح تحقيةةةةةةةةةةةي( فةةةةةةةةةةةنروي عفةةةةةةةةةةةنري االسةةةةةةةةرائلي  )داكةةةةةةةةةةةلعسا
 2000ل ةةةةةةةةةةةةةمقتةةةةةةةةةةةةةةن عرت فةةةةةةةةةةةةةسأي ةةةةةةةةةةةةةلتد) واامةةةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةةةرف الجاة , ةةةةةةةةةةةةةالل عمليةةةةةةةةةةةةةةةخع فاةةةةةةةةةةةةةةةدلا

ة ةةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةةلمحكماع ةةةةةةةةةةةمنت اةةةةةةةةةةةلتحقيقةةةةةةةةةةةك اتلةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةدف إسةةةةةةةرائيل تهةةةةةةةةث حي(، 1يني)ةةةةةةةةطفلس
ة ةةةةةةةةسرللمماظةةةةةر النةةةةةةةةبةةةةةةةةن لكت، واالةةةةةةةةلحةةةةةةةةةك اتلةةةةةةةةةن ة عةةةةةةةةةمحاكمةةةةةةةةةق وتحقيةةةةةةةةةن اجةةةةةراء ة مةةةةةةةةةليدولا
ة ةةةةةةةةةةةي محاكمةةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةرائيل ة ةةةةةةةةةةغبأو رة ةةةةةةةةةةيدجةةةةةةةةةةدم ى عةةةةةةةةةةلر إيةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةث حيةةةةةةةةةةودة، لمعهاة ةةةةةةةةةةلعمليا
ت اةةةةةةةةةلمحاكم، وأن اينيةةةةةةةةةةةطلفلسب اعةةةةةةةةةةةلشةةةةةةةةةةةق ابحةةةةةةةةةةةرة يطخب جةةةةةةةرائم اةةةةةةةةةةةتكار يةةةةةةةةةةةفن يةةةةةةةةةةةورطلمتا
ةةةةةةةةم لوة ةةةةةةةةليزهت اةةةةةةةةبولعقةةةةةةةةت اكان، وكليةةةةةةةةةبالشت مةةةةةةةةتسةةةةةةةةود الجنض ابعةةةةةةةةلةةةةةةةةت ي تمةةةةةةةةلتدرة ااةةةةةةةةلنا

، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمحاكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق والتحقيأن اجةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات اعلى د كؤيولل ديذا هب، وتكرلمرم الجامع ب تتناس
ةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةدر ة تصةةةةةةةةةةةةةتكبرلمن الجةةةةةةةةةرائم األةةةةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةرائيلية، غيم اكةةةةةةةةةةةةةي محةةةةةةةةةةةةةفم تةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةب أن يج

 (2) إسرائيل.ة ةةةةلدوة لةةةةلعاماة ةةةةلسياسا

ى ةةةةةةةةة علةةةةةةةةتكبرلماة ةةةةةةةةيمرلجةةةةةةةةون اتكطةةةةةةةةورة أن لخر ااةةةةةةةةى معيةةةةةةةة: يقتض طــــــــورةلخر ااــــــــمعي -2
أن ا ةةةةةةةةبهةةةةةةةةد يقص(، و3ةةةةةةةةر)خاجةةةةةةراء آة ةةةةةةةةلمحكمذ ااةةةةةةةةتخةةةةةةةةرر اتب طةةةةةةةةورة،لخةةةةةةةةةن اة مةةةةةةةةةة كافيةةةةةةةةةجدر
كل ةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةلتايمة ةةةةةةةةةلجسالجةةةةةةةرائم اى ةةةةةةةةةها علةةةةةةةةةختصاصاة ةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةلمحكمرس ااةةةةةةةةةتم
ك، النتهااقليمها إقع على والالة دولأفةةةةةةةةراد اى ةةةةةةةةةةعلن ولييةةةةةةةةةةدولةةةةةةةةةةن األمم والةةةةةةةةةةلساى ةةةةةةةةةةعلطةةةةةةةةةةورة خ
ى ةةةةةةةةةةةةةةةةعلطةةةةةةةةةةةةةةةةورة كل خةةةةةةةةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةةةةةةلتواع الجةةةةةةةةةةةةةرائم انألخامسة منه دة الماا ما فيم رواظندد حد قو
ظةةةةر النةةةةةةةبم اةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةدلمةةةةةةةب امكتةةةةةةةوم يقةةةةةةةث حين، لييةةةةةةةدولةةةةةةةن األمم والةةةةةةةلسوالي ةةةةةةةدولاع ةةةةةةةلمجتما
ةةةةةةةةب، تكرلمال ةةةةةةةةلفعاة ةةةةةةةةبيعطمنها ةةةةةةةةضةةةةةةةةن مر، اييةةةةةةةةلمعةةةةةةةةن امةةةةةةةةدد ًا لعةةةةةةةةفقطةةةةةةةةورة ولخةةةةةةةةدأ اى مبةةةةةةةةلإ
ةةةةةةةةةن ة عةةةةةةةةةتبرلمتاائج ةةةةةةةةةلنتر أو ااةةةةةةةةةآلثب الجةةةةةةةرائم وااةةةةةةةةةتكوطةةةةةةةةةرق ارائل ةةةةةةةةةس،ووحاياةةةةةةةةةلضةةةةةةةةةةدد اعو

                                                           
على قطاع غزة وأطلقت عليها إسرائيل الجرف الصامد ، وهي عبارة عن تسمية لها خلفية  2014هي حرب  (1)

 توراتية.
للمحكمة الجنائية الدولية ،  األساسي للنظام فلسطين انضمام على المترتبة القانونية ياسر علي الفاهوم ،اآلثار (2)

 .90،ص  2016رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة القدس،القدس،فلسطين ،
غزة،ال مجلد األول،الجريمة الدولية ،الطبعة  على والحرب الدولي الجنائي د.عبدالقادر صابر جرادة ، القضاء(3)

 .298،ص  2010التانية، مكتبة آفاق،غزة،فلسطين ،
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ب جوبمن  مجتمعين يرطلشاكال  ر فوالة في حالة  تولحالة مقبابح ةةةةةةةةةةةةةةةةةه تصةةةةةةةةةةةةةةةةةعليالجةةةةةةةةةةةةةةةرائم، و
 (1) ما.م  رواظنن م 17دة لمام احكاأ

م اةةةةةةةعةةةةةةةزة ي غةةةةةةةفن الحةةةةةرب  أةةةةةةةبشةةةةةةةدة لمتحةةةةةةةم األماة ةةةةةةةلجنةةةةةةةن عدر اةةةةةةةلصةةةةةةةر ايرلتقن ايةةةةةةةبةةةةةةةث حي
ي ةةةةةةةةةةةتقرتالجةةةةةةةةةةرائم ه ةةةةةةةةةةةذهةةةةةةةةةةةث أن حي، الحتاللافها رقتالتي طةةةةةةةةةةةةورة الجةةةةةةةةةةرائم اخةةةةةةةةةةةةدى م، 2014

د تنةةةةةةةيسم أن اةةةةةةلعاعي ةةةةةةدلمةةةةةةب المكتن يمك، وانيةةةةةةةإلنسةةةةةةةد اضةةةةةةرب والجةةةةةرائم لحوى جةةةةةرائم اتةةةةةةلمس
ةةةةةةةري، لقسةةةةةةر التهجين وااطتيةةةةةةالسجةةةةرائم اى ةةةةةةلإافة ةةةةةضإ، تقلةةةةةةي مسةةةةةممةةةةةةر أيركتق، اةةةةةل عليهةةةةةويعو

نهج ةةةةةةلمماابع طةةةةةةلةةةةةةك الجةةةةرائم اتلةةةةةةذ تأخةةةةةةث حي، ليةةةةةةدولاع ةةةةةةلمجتمن ايةةةةةةعم أاةةةةةةمأة ةةةةةةلماثلاه ةةةةةةتوأدوا
ة ةةةةةةةةةةةةةةةيمرجب اةةةةةةةةةةةةةةةتكربااالسةةةةةةةةةةةةةةتمرار ي ةةةةةةةةةةةةةةةتالل فةةةةةةةةةةةةةةةالحاة ةةةةةةةةةةةةةةةلدول ةةةةةةةةةةةةةةةقبن تمثل سياسة تنتهج مو
ة ةةةةةةةةليوألتطةةةةةورات الدراسةةةةةة اي ةةةةةةةةفص اةةةةةةةةلخم ااةةةةةةةةلعاي عةةةةةةةةدلمةةةةةةر ايرتقش اقةةةةةةنةةةةةةث حين، اطتيةةةةةةالسا
 (2) عاله.ورة أكذلمط ااةةةلنق، ا2018ربةةةيمسدل/ وألون اانةةةي كةةةفدر اةةةلصا

طةةةةةةةةةةةةورة، لخاة ةةةةةةةةةةةةجر دراةةةةةةةةةةةةمعيول ةةةةةةةةةةةةبالتكامةةةةةةةةةةةةق لتي تتعلوالية ولمقبروط اشويةةةةةةةةةةةرى الباحةةةةةةةةةةةث أن 
ت اةةةةةةةةةةةةةلتحقيقاية ةةةةةةةةةةةةةورصوكلية ةةةةةةةةةةةةةالل شةةةةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةةةةن من، يةةةةةةةةةةةةةطي فلسةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةلحالاى ةةةةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةةق بطتن
ي ةةةةةةةة فةةةةةةةتكبرلمطةةةةةةةورة الجةةةةةرائم اخةةةةةةةدى مء االسةةةةةرائليلي ،واةةةةةةةةةلقضاها ةةةةةةةةةدري يصةةةةةةةةةلتت ااةةةةةةةةةبولعقوا

واردة لية بجةةةةةةرائم دوتعلقها ن، ولييةةةةةةةةدولم الةةةةةةةةلسةةةةةةةةن واألماى ةةةةةةةةة علةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةطلفلساألراضةةةةةةي ا
الرابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن حلة رلمالى إلعامة اعية دلمب اينتقل مكتك لذب، وألساسياما م رواظفي ن

 الدراسة األولية.

                                                           
 المحكمة اختصاص صعيد على عضو غير كدولة بفلسطين االعتراف الدولي موسى، أثرخالد سمير  (1)

الدولية،امكانية مالحقة قادة اسرائل السياسيين والعسكريين ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق واإلدارة العامة  الجنائية
 . 58، ص 2017،جامعة بيرزيت،رام هللا، فلسطين،

ركز مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحليله على جرائم الحرب المدعى بارتكابها في الضفة  (2)
ويدعي ، على وجه التحديد بان السلطات االسرائيلي 2014حزيران يونيو 13الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ 

بالقوة من  ها القدس الشرقية، وطرد الفلسطينيينقد انخرطت في توطين المدنيين في أراضي الضفة الغربية بما في
منازلهم بالضفة الغربية والقدس الشرقية ، وتفيد التقارير بأن االنشطة المتصلة باالستيطان شملت مصادرة االراضي 
واالستيالء عليها، والتخطيط للتوسع في المستوطنات واالذن به،وبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية ذات الصلة 
بها في المستوطنات ،كذلك يدعي بان السلطات االسرائيلية انخرطت في هدم الممتلكات الفلسطينية وطرد السكان 

من نظام روما االساسي الخاص  7الفلسطينيين ، كذلك تلقى المكتب معلومات بجرائم تدخل في سياق المادة 
كانون  5، ر عن أنشطة الدراسة األولية ،فلسطينبالجرائم ضد االنسانية في االراضي الفلسطينيةالمحتلة،انظر: تقري

 ، المحكمة الجنائية الدولية.  2018األول / ديسمبر
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=2018-otp-rep-PE-Palestine 
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، ليةوألر إجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات  الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اخآحلة رلماه ذهر لة: تعتبدالعاحلة مصلحة رمرابعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا: 
تتمثل في دة، مضان العتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات ألحياض الية في بعوألالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجبها تخضوبمو
بابًا ةةةةةةةةةةةسك " أاةةةةةةةةةةةهنةةةةةةةةةةةص أن تخلةةةةةةةةةةةد ة قةةةةةةةةةلعاما ةةةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةةث أن ابحي، ةةةةةةةةةةلدالعاالح ةةةةةةةةةمصر عتباا

ا ةةةةةةةةالعتبةةةةةةةةن ام، وة"ةةةةةةةةلدالعاالح ةةةةةةةةمصةةةةةةةةدم يخةةةةةةةةن " لةةةةةةةةق لتحقين اأةةةةةةةةبد اةةةةةةةةلالعتقو عةةةةةةةةدة" تةةةةةةةةيرهوج
ود، هةةةةةةةةةةةلش، واحاياةةةةةةةةةةةلضاة ةةةةةةةةةةةحمايةةةةةةةةةةةب جةةةةةةةةةةةة, واتكبرلماة ةةةةةةةةةةةيمرلجطةةةةةةةةةةةورة اة: خةةةةةةةةةةةلعالقارت ذات ا

ك لذك/ج(،  و1/53ة)لمااعليه ت ما نصذا ه،  وهارغيم  ولسالاالل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرص إفو
 (1) /ج(.2/53دة )لماا

ة ةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةةد أن انج/ب( ، 53/3دة)اةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةص الى نوع إجربالو
ى ةةةةةةةةةةةةةةعلق لتحقيرة امباشدم بعم لعااعي دلممراجعةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةرار افي ةةةةةةةةةةةةةةق لحةةةةةةةةةةةةةةت ايطعأة  ةةةةةةةةةةةةةةليدولا
ي ةةةةةةةةةةةةةةفورد ا ةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةك لذى ةةةةةةةةةةةةةلف إاةةةةةةةةةةةةا يضةةةةةةةةةةةةةكم(، 2ة )ةةةةةةةةةةةةةليولمقبأو اة ةةةةةةةةةةةةلدالعاةةةةةةةةةةةةةدأ مبس اةةةةةةةةةةةةسأ
م اةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةدلماى ةةةةةةةعلةةةةةةةب ه يجةةةةةةةنأى ةةةةةةةعلت منةةةةةةةي تضةةةةةةةلت، وااةةةةةةةمم رواظةةةةةةةنةةةةةةةن ( م15/4دة)اةةةةةةةلما

إذا ا ةةةةةةةمم يةةةةةةةبتقيةةةةةةةوم ها تقةةةةةةةدوري بةةةةةةةلت، واةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةدالاى ةةةةةةةلإة ةةةةةةةليوألالدراسةةةةةةة انتائج دم يقأن 
 الجرائم ام ال. في ق لتحقيافي روع ل للشةومعقس اةسك أاةهنن اةك

ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلدوللن إةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةةةةةةق، لتحقيرة ال لمباشومعقس ساود أجدم  وعم، لعااعي دلمرر افي حالة قو
ب لطتث ية بحيدلتمهيرة ائدالالى ب إلطبدم لتقاإلحالة, ب الت طمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدقق وأن بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتا

 .(3)ملعااعي دلممراجعة قرار امنها 

ي ةةةةةةةةفاسةةةةةةرائيل ا ةةةةةةةةتكبهري تةةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةليدولث أنةةةةةةة ال يوجةةةةةةد انصةةةةةةاف لضةةةةةةحايا الجةةةةةةرائم الباحرى ايو
ر تعبوخطيةةةةةرًا وًا ةةةةةةةةًا ممنهجةةةةةةةابعالجةةةةةرائم طه ةةةةةةةذهةةةةةةةةذ تأخةةةةةةةث حي، ةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةطلفلساألراضةةةةةي ا

في م لسالاحالل رص إكل فت مدعألتي االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائيلي االحتالل الة دوسياسة عامة لن ع
ب اةةةةةةةةةةةةةتكارفي ، وامعانهةةةةةةةةةةةةا ليةدولاألوسةةةةةةةةةةةةط مةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةالل تنكرهةةةةةةةةةةةةا لكافةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةرارات ا رق لشا
حايا ةةةةةةةةةةلضف ااةةةةةةةةةةنصإة ةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةلدالعةةةةةةةةةةب الطتت، وليةةةةةةةةةدولون اانةةةةةةةةةللقرة  تمةةةةةةةةةلمست ااةةةةةةةةةالنتهاكا
رة تيدة ويازل ةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةن أمةةةةةةةةةةةدة يدجةةةةةةةةةةةرص فم الهةةةةةةةةةةةمهس إيةةةةةةةةةةةلم، وئةةةةةةةةةةة ارلجاي ةةةةةةةةةةةتكبرة مةةةةةةةةةةةمعاقبو

                                                           
نائية الدولية ، للمحكمة الج األساسي للنظام فلسطين انضمام على المترتبة القانونية ياسر علي الفاهوم ،اآلثار (1)

 .91،ص  2016رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة القدس،القدس،فلسطين ،
 ( من النظام االساسى للمحكمة الجنائية الدولية . /53/3انظر : نص المادة )ب  (2)
مؤسسة  ،انظر الدراسة األولية التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين (3)

 .2015،12الحق،
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في ت تحققد ليها قرة إإلشاق السابابعة رألون المراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اتكذا به، ونيطفي فلسجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائمهم 
 ن.يطفلس

ة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةت انها 2019ر مبةةةةةةةةيسدل/ وألون اانةةةةةةةةك 20يخ راةةةةةةةةبتو
ى ةةةةةةةلت إلةةةةةةةصوتةةةةةةةد قن، ويةةةةةةةطي فلسةةةةةةةلحالة فوص الية بخصوألةةةةةةةةودا الدراسةةةةةةة ابنسو اتةةةةةةةةة فةةةةةةةةليدولا

ك لذكت، وتحققد قق ألساسي لفتح تحقياا ةةةةةةةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةب جوة بمةةةةةةةةةةةةةةنيوانلقر ااييةةةةةةةةةةةةةةلمعأن ا
م تةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةت أو تكبك جةةةةةةةةةةةرائم حةةةةةةةةةةةرب قةةةةةةةةةةةد اراةةةةةةةةةةةةهنأن لى إلية وألء الدراسةةةةةةةةةةةة انتهاد ابعت صلوت

ة ةةةةةةةعيدلمت الةةةةةةةصوتةةةةةةةث حيةةةةةةةزة، غع اطةةةةةةةقوقية ةةةةةةةرلشةةةةةةةدس القواة ةةةةةةةبيرلغافة ةةةةةةةلضاي ةةةةةةةا فةةةةةةةتكابهار
تالل ةةةةةةةةةةالحةةةةةةةةةةوات اقن افةةةةةةةةةراد أةةةةةةةةةةبد اةةةةةةةةةةل لالعتقومعقس ساألى إلية دولالجنائية اة للمحكمة ةةةةةةةةةةةلعاما

ن، نييدلمامتناسبة على ر غيت هجمان خالل شن مرب، حةةةةةةةةةةةةوا جةةةةةةةةةةةرائم تكبةةةةةةةةةةةةد ارقاالسةةةةةةةةةةةرائيلي 
ف الةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةبمةةةةةةةةةم لجسواحة ةةةةةةةةةيمة بالصةةةةةةةةةجسق اضةةةةةةةرار اةةةةةةةةلحإي ةةةةةةةةفدًا عمب لتسبد، والعمالقتل وا
ةةةةةةةد كل متعمةةةةةةبشةةةةةةةوم ه هجةةةةةةةجيوتك لةةةةةةةذك، ويةةةةةةةألساساا ةةةةةةةمرو ماظةةةةةةةنةةةةةةةن ة مةةةةةةةلثامندة ااةةةةةةةلمم ااةةةةةةةحكأ

ةةةةةةةةةف، وأن جنيت اةةةةةةةةالتفاقيةةةةةةةةةزة لمميون الشةةةةةةةعارات امدتخةةةةةةةةةيسن يةةةةةةةةةذلص اخاةةةةةةةةألشء واياةةةةةةةةةألشةةةةةةةةد اض
()ب( 2)8دة اةةةةةةةلمةةةةةةةب اجوبمةةةةةةةرب حةةةةةةةوا جةةةةةرائم تكبةةةةةةةد ارقاإلسةةةةةرائيلي تالل ةةةةةةةالحةةةةةةةوات اقء اةةةةةةةعضأ

ينية ةةةةةةةةطلفلساالراضةةةةةةي اى ةةةةةةةةلون اسةةةةةةرائيليون إنيةةةةةةةةدل مةةةةةةةةا نقةةةةةةةةمنهةةةةةةةةور مأة ةةةةةةةةبجملةةةةةةةةق ا يتعلةةةةةةةةفيم 8
ةةةةةةق فةةةةةةرب وة حةةةةةةيمرة جةةةةةةبمثابةةةةةةر ي تعتبةةةةةةلتن وااطتيةةةةةةالساة ةةةةةةيمربجةةةةةةرف ا تعةةةةةةي مةةةةةةه، وةةةةةةةلمحتلا
ة ةةةةةةةةليوألاة ةةةةةةةةسد ارلم ااةةةةةةةةي ختةةةةةةةةة فةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةعيدلمت الةةةةةةةةصوتك لةةةةةةةةذك، ي ةةةةةةةةألساساا ةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةن

ائل ةةةةةةةةةساالسةةةةةةةرائيلي وتالل ةةةةةةةةةالحةةةةةةةةةوات اقدام تخةةةةةةةةةساى ةةةةةةةةةلن إيةةةةةةةةةطي فلسةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةحاللةةةةةةةةةوص ابخص 
ع اطةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةفةةةةةةةةةودة لعمسةةةةةةيرات اي ةةةةةةةةةفن كيراةةةةةةةةةلمشص اخاةةةةةةةةةألشةةةةةةةةةد اة  ضةةةةةةةةمميتةةةةةةةةر غيوة ةةةةةةةةمميت

طفةةةةةةةاًل،  40ن مر كثم أبينهشةةةةةةةخص ،   200ةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةر كثأل ةةةةةةةةةةمقتةةةةةةةةةةن عر فةةةةةةةةةةسأا ةةةةةةةةةةممةةةةةةةةةةزة، غ
 ن.يرآلخف  االآلوجرح  ا

ةةةةةةةةةةةةةةةق لمتعلواة ةةةةةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةةةةةةةةلعاماعية دلمن اعدر لصار ايرلتقم افي ختاو
ة ةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةت البن، طيةةةةةةةةطة فلسةةةةةةةةحالةةةةةةةةوص ي بخصةةةةةةةةلوألةةةةةةةص الفحء ااةةةةةةةبانته

ي ةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةقليمإلاة ةةةةةةةةةلمحكمص ااةةةةةةةةةختصق ااطةةةةةةةةةي نةةةةةةةةفةةةةةةةةت لباى ةةةةةةةةلوألاة ةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةدالةةةةةةةةن ام
ة ةةةةةةةةةةسرة مماةةةةةةةةةللمحكمةةةةةةةةةةوز ي يجةةةةةةةةةةلترض األأن اى ةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةةد لتأكيم اتةةةةةةةةةةين، وأن يةةةةةةةةةةطع فلسةةةةةةةةةةضو
قية ةةةةةةةةةةةةرلشةةةةةةةةةةةةدس القواة ةةةةةةةةةةةبيرلغافة ةةةةةةةةةةةةلضامل ةةةةةةةةةةةةتش/ أ( 2/12دة )اةةةةةةةةةةةةلمةةةةةةةةةةةب اجوها بمةةةةةةةةةةةةختصاصا
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حكمها في  در تصن بألى وألاية  دلتمهيرة ائدالالعامة  اعية دلمت االبزة، وطغع اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقو
 .(1)مًا وي  120ون غض

ة ةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةعيدلمال ةةةةةةةةقبةةةةةةةةن ي مةةةةةةةةلوألةةةةةةةةق التحقيةةةةةةةةث بعةةةةةد األنتهةةةةةاء مةةةةةن  الباحةةةةةةةةرى اي
االراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي في رب حم جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائم ل لقياومعقس ساألى إصل ولت، واليةدولاة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلجنائيا
جةةةةةةةةةةةرائم ي ةةةةةةةةةةةةةةتكبرة مةةةةةةةةةةةةةةمحاكموة ةةةةةةةةةةةةةةقمالحر اةةةةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةةفم مهو تطةةةةةةةةةةةوره، لمحتلةاينية طلفلسا
ف صن ومت نتقلاة ةةةةةةةةةةةةتكبرلم، وأن الجةةةةةةةةةرائم اةةةةةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةةةةةطلفلساالراضةةةةةةةةةي اي ةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةرب لحا
ة ةةةةةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةةةةةم اسرل بةةةةةةةةةةةةومعقس اةةةةةةةةةةةةسوذات أة ةةةةةةةةةةةةقعيواة ةةةةةةةةةةةةحقيقت بحةةةةةةةةةةةةصءات وأعادالا

ةةةةةةةةةد يدى تحةةةةةةةةةلوألاة ةةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةن اة مةةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةةب ال، وأن طةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةللمحكم
ة طلةةةةةةةةةي للسةةةةةةةةةحقيقةةةةةةةةةد ة تحةةةةةةةةةبمثاب، ةةةةةةةةةةلمحتلاينية طلفلساي ةةةةةةةةةةةضارأل اي ةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةإلقليمياة ةةةةةةةةةةةاليولا
ةةةةةةةةةةم ألمةةةةةةةةةةن اعدرة اةةةةةةةةةةلصزاخةةةةةةةةر بةةةةةةةةالقرارات الي  ةةةةةةةةةدولون اانةةةةةةةةةلقأن اة ةةةةةةةةةخاصرة ئةةةةةةةةةداائية للةةةةةةةةةلقضا
ًا ةةةةةةةجميعةةةةةةةدت كأي ةةةةةةةلت، واةةةةةةةةليدولال ةةةةةةةدلعاة ةةةةةةةكممحةةةةةةةن عدر اةةةةةةةلصري ااةةةةةةةالستشةةةةةةةدة، والةةةةةرأي المتحا

، 1967م اةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةةةطلفلساإلسةةةةةةةةةرائيلي لالراضةةةةةةةةةي االحتالل اعية رشدم على ع
األراضةةةةةةةي اراضةةةةةةةى ه ةةةةةةةذه، وأن ةةةةةةةةةنيوعية قانةةةةةةةةرة شةةةةةةةيأيه طقتة ال تعؤلماتالل ةةةةةةةةالحاة طلةةةةةةةسوأن 
ةةةةةةق فوا ةةةةةةة عليهةةةةةةليدولاة ةةةةةةلجنائياة ةةةةةةحكملماة ةةةةةةاليةةةةةط وبسةةةةةن مةةةةةد الي البةةةةةبالت، وةةةةةةينية محتلةةةةةطفلس
ق لتحقيالعامة للمحكمة اة ةةةةةةةعيدلمالة ةةةةةةةصوال مةةةةةةةجةةةةةةةن أة مةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةدالةةةةةةةن امةةةةةةةدر يصةةةةةةةم حك

 ينية.طلفلساالراضي اتكبة في رلمالجرائم االسرائيلية افي 

 الفرع الثانى

 الدوليةالملفات الفلسطينية المقدمة أمام المحكمة الجنائية 

ةةةةةةةةةةس سؤلماا ةةةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةلإ2015ل ةةةةةةةةةةيربن/ أاةةةةةةةةةةي نيسةةةةةةةةةةفن يةةةةةةةةةةطفلسم دولةةةةةةةة ماةةةةةةةةةةنضأن ا
ني وانةةةةةةةةةةةلقاال ةةةةةةةةةةةلنضاي ةةةةةةةةةةةلية فةةةةةةةةةةةل مفصةةةةةةةةةةةوة تحطةةةةةةةةةةةنق، شةةةةةةةةكل ةةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةةللمحكم
ة ةةةةةةةةةةةة ثقافةةةةةةةةةةةلمكافحولي ةدوةةةةةةةةةةلء ااةةةةةةةةةةةةلقضم ااةةةةةةةةةةةةمن أئيلييةةةةةةةةةةةة ارإلسةةةةةةةةةةةةرب الحاي ةةةةةةةةةةةةمرة مجةةةةةةةةةةةةلمالحق

ةةةةةةةن ي مةةةةةةةسياسء اطةةةةةةةتالل بغةةةةةةةالحاة ةةةةةةةلدوا ةةةةةةةع بهةةةةةةةي تتمتةةةةةةةلتب ااةةةةةةةلعقةةةةةةةن امت الةةةةةةةإلفواانة ةةةةةةةلحصا
الل ةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةن ة مةةةةةةةةةةلمحكماى ةةةةةةةةةةلإل ةةةةةةةةةةوصولةةةةةةةةةةت اجهضألتي ايكية رألمدة المتحت االياولاحليفتها 

ذ تنفاةةةةةةةةةةسن، اينييطةةةةةةةةةةلفلسابالضحايا ق قضائية تتعلت ملفام يدتقق يسبةةةةةةةةةةث حيةةةةةةةةةةن ، ألمةةةةةةةةةةس امجل
ا ةةةةةةةهرباعتبا، ئيلةةةةةةة ارائي إلسةةةةةةةلقضم     ااظةةةةةةةلناي ةةةةةةل فةةةةةةي تتمثةةةةةةلت، واةةةةةةةلمحلياي ةةةةةةلتقاضابل ةةةةةةس
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ة ةةةةةةةةةةةلمتعلقت ااةةةةةةةةةةلملفاي ةةةةةةةةةةفق التحقيةةةةةةةةةةلي بةةةةةةةةةةدولون اانةةةةةةةةةةلقةةةةةةةةةةب اجوة بمةةةةةةةةةةمزلملواة ةةةةةةةةةةلمحتلةةةةةةةةةةوة القا
ا ةةةةةةةةةفيهرح مقتم يةةةةةةةةةدتق، وانيةةةةةةةةةإلنسالي ةةةةةةةةدوةلون اانةةةةةةةةةلقن وااةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةو ق احقت اةةةةةةةةةنتهاكت ابهاةةةةةةةةةبش
ةةةةةةةةةة إلسء ااةةةةةةةةةةلقضأن ال ةةةةةةةةةةا قبةةةةةةةةةةا فيمةةةةةةةةةةفنرعةةةةةةةةةةث حيةةةةةةةةةةم، لضحايا بشكل مالئف ااةةةةةةةةةةةةنصواة ةةةةةةةةةةةةلداللع
م ال تتست محاكمات  وتحقيقان ه مةةةةةةةةةةةةةيرا يجةةةةةةةةةةةةةموه ةةةةةةةةةةةةةيزنةةةةةةةةةةةةةر غيس ويةةةةةةةةةةةةةمسء اةةةةةةةةةةةةةقض، ئيليار

 .(1)ليةزهت  باوشكلية تنتج عنها  عقت نما محاكما، إعيةوضولموالة  دابالع

ةةةةةةةةد يدبتحن، اةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةوق ايني لحقةةةةةةةةطلفلسةةةةةةةةز اكرلماي ةةةةةةةةة فةةةةةةةةنيولقاندة ااعةةةةةةةةلمسةةةةةةةةدة احت وقامد فق
 ةةنيوقانت اةملف

ق تتعل، وملفا  40ها ؤبنام لتي تت الملفادد ابلغ ع، وليدولء القضام اماأللعمل 
ةةةةةةةةةةةةةز كرلمم ااةةةةةةةةةةةةةق، و2014م اةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةزة غع اطةةةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةةةعلدوان اإلسةةةةةةةةةةةرائيلي جميعها بالع

ن، اةةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةةوق الحقةةةةةةةةةةةق لحاة ةةةةةةةةةةةسسؤع مةةةةةةةةةةةمارك ت ةةةةةةةةةةةباالشن واةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةوق ايني لحقةةةةةةةةةةةطلفلسا
ي ةةةةةةةةةةةةهن، واةةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةةوق الحقر ميةةةةةةةةةةةةلضاة ةةةةةةةةةةةةسسؤمن، واةةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةةوق الحقةةةةةةةةةةةةز الميةةةةةةةةةزان كرمو
ة ةةةةةةةةنائيلجاة ةةةةةةةةللمحكمرة كةةةةةةةةذمم يةةةةةةةةدبتق، ينيةةةةةةةةةطلفلساألراضةةةةةةي اي ةةةةةةةةة فةةةةةةةةة عاملةةةةةةةةقيوحقت اةةةةةةةةةسسؤم
 20يخ راةةةةةةةةةةةبتةةةةةةةةةةةك ل، وذةةةةةةةةةةةةلمحتلاي ةةةةةةةةةةةضارأل اي ةةةةةةةةةةةفن اطتيةةةةةةةةةةةالساة ةةةةةةةةةةةيمربجةةةةةةةةةةةق ة تتعلةةةةةةةةةةةليدولا

ة ةةةةةةةةبعرألاقية ولحقت ااةةةةةةةةةسسؤلمن ايةةةةةةةةةكة برتةةةةةةةةةمشرة كةةةةةةةةةذمم يةةةةةةةةةدتقةةةةةةةةةم تك لةةةةةةةةةذك، 2017ربتمبةةةةةةةةةس
ةةةةةةةد معتملةةةةةةةز التمييةةةةةةةور والقصاه ةةةةةةةجن أواةةةةةةةتبي، وئيليةةةةةةة ارإلساة ةةةةةةةلدالعم ااظةةةةةةةل نةةةةةةةبالتحليةةةةةةةت لوتنا
 م.2017ر يسمبد 12يخ ربتا،  لة فيهدالعب ااةغيو

ن يةةةةةةا بةةةةةةمون اةةةةةةبالتعةةةةةةق ي تتعلةةةةةةلتةةةةةة ارت اشؤلمض ابعةةةةةةلرة اةةةةةةإلشةةةةةةن امةةةةةةد البق، ياةةةةةةلسةةةةةةذا اي هةةةةةةفو
ن، اةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةوق ايني لحقةةةةةةةةةطلفلسةةةةةةةةةز اكرلماة ةةةةةةةةةخاصوينية ةةةةةةةةةطلفلسن ااةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةوق احقت اةةةةةةةسسؤم
ط لنقااها في ارزب ن إيمك، وليةدولالجنائية اة ةةةةةةةةةةةةةةةةللمحكمم اةةةةةةةةةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةةةةةةةةةدلمب اةةةةةةةةةةةةةةةةمكتن يةةةةةةةةةةةةةةةةبو
 لتالية:ا

 ع.جتماا 2م: لعااعي دلمب اه مع مكتؤكارشز وكرلماها دلتي عقءات اللقادد اع 

ة ةةةةةةةةللمحكمم اةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةدلمةةةةةةةةب اى مكتةةةةةةةةلإليمها ةةةةةةةتسوها ةةةةةةةةدادعةةةةةةةةم اي تةةةةةةةلتارت اك ةةةةةةةةذلمةةةةةةةدد اع  
 2ة: ةةليدولاة ةةئيلجناا

 رة.كذم

                                                           

م لعاوي لسنر ايرلتقن، اإلنساوق ايني لحقطلفلسز اكرلمظر: انا (1)
 .٨٣١، ص2017
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،  (1)يكة ةةةةةةةةةرلشاع ةةةةةةةةةبرألت ااةةةةةةةةةمظلمنال ةةةةةةةةبقةةةةةةةةةن مرة كةةةةةةةةةذمت مةةةةةةةةةدق 21/12/2017يخ راةةةةةةةةةبت 
يشتبه في ن محاسبة مولفعال ق التحقين اعع إسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائيل متناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز واا بعجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعي فيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدت

 رب.حم جرائم تكابهار

، يكةةةةةةةةةةةرلشاع ةةةةةةةةةةبرألت ااةةةةةةةةةةمظلمنال ةةةةةةةةةةقبةةةةةةةةةةن مرة كةةةةةةةةةةذمك لةةةةةةةةةةذكت مةةةةةةةةةةدق 2/9/2017يخراةةةةةةةةةةبت  
وا مةةةةةةةةةدقةةةةةةةةد أقوى تةةةةةةةةةلمساي ةةةةةةةةفيعن رئيلييارس ن إييرعسكن ونييدمن ليؤومسن أةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةعي فيهةةةةةةةةةةدت

 مئة ارجةرب وحم ئة ارجب اةتكارى ةعل

 دس.لقابية يما فيها رلغالضفة  اإلنسانية في د  اض

ر  لحصاص اجل فحن أم 22/11/2016يخ رمة  بتادلمقرة اكذلمامتابعة   
 زةغع  اطعلى قروض لمفا

 ألساسية.م اقهوحقن من يطفلسون ملي ٢ن مر كثرم أيحذي لوا

م اةةةةةةةةلعاعي ةةةةةةةةدلماى ةةةةةةةةل، إ23/11/2015يخ راةةةةةةةةبتت مةةةةةةةةدي قةةةةةةةةلتاة ةةةةةةةةنيولقانرة اكةةةةةةةةذلماة ةةةةةةةةمتابع 
 ةةةلجنائياة ةةللمحكم

ئيلي ةةةةةةةةة ارإلسةةةةةةةةةدوان العاحايا ةةةةةةةةةضةةةةةةةةةن عت واةةةةةةةةةمظلمنةةةةةةةةةن اة عةةةةةةةةةبالنيابةةةةةةةةةودا، نسبو اتةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةليدولا
 .2014ف ي صيةةةفع اطةةةلقاى ةةةعل

ق لتي تتعلوالجنائية  اللمحكمة م لعااعي دللمت مدلتي قانية ولقانرة  اكذلمامتابعة   
زة غع اطلي على قئيارإلس دوان العافح في رينة دفي مذت لتي نفال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهانيبعت بتعليما

 .  (2)2014في 

ي ةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةةةةدرت اص، أةةةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةلجنائيالمحكمة م اماألضحايا دور الدا تأكيو
 ةرا رق، ةةلمحكما

ت ماوبالمعلص خام اظنء لمحكمة بإنشام اجبه قلوبمرت م، أ31/7/2018يخ ربتا
ق ياةةةةةةةةي سةةةةةةةةفةةةةةةةةررة لمتضاكانية ةةةةةةةلسا تاةةةةةةةةلتجمعواحايا ةةةةةةةةلضاالح ةةةةةةةبصةةةةةةةق ة تتعلةةةةةةةعيولتت ااةةةةةةفعاليو
على ت ماوصفحة معلء بإنشا، لمحكمةةةةةةةةةةةم اقلرة ئةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةرت امك ألةةةةةةةةةةذكن، يةةةةةةةةةطي فلسةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةلحالا
دم تقارز ح إبمثابة ةةةةةةةر يعتبةةةةةةةذا هن، ويةةةةةةةطي فلسةةةةةةةحايا فةةةةةةةة للضةةةةةةةمخصص، يةةةةةةةنرواللكتاع ةةةةةةةقولما

                                                           

 ةقةةلحا ةةةةسسؤم ن،اةةةإلنسا قوةةةحقل رميةةةلضا ةةةةسسؤم ،ناةةةإلنسا قوةةةقلح نزا ةةةلميا ةزةةكرم ن،اةةةإلنسا قوةةةحقل ينيةطةةلفلسا ةزةةكرلما(1)
  نإلنساا قوةةةحقل
 .139,140,141, مرجع سابق , ص2017أنظر : المركز الفلسطينى لحقوق االنسان , التقرير السنوى (2)
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ا ةةةةةةةةةةفارعت ، واةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةلمحكمم ااةةةةةةةةةةمن أينييةةةةةةةةةةطلفلساحايا ةةةةةةةةةةلضر ااةةةةةةةةةةفي مسوس ملم
ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةليوألاسة د ارلر ااإطفي ت لتي تمارءات اإلج ق افي سيام هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورب

ارءات ج إلضحايا في ايلعبه ذي لدور اة بالةةةةةةةةةةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةةةةةةةةةدد اتشةةةةةةةةةةةةةةةةةث حين، يةةةةةةةةةةةةةةةةةطفلس
م يةةةةةةةةةةدبتقحايا ةةةةةةةةةةللضح ماةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةلمحكمق ااتةةةةةةةةى عةةةةةةةةع علةةةةةةةةيقةةةةةةةةذي لك االلتةةةةةةةزام الةةةةةةةةذك، ولمحكمةا
حايا ةةةةةةةةةةةةةةلضةةةةةةةةةةةةةةد ايزوى تةةةةةةةةةةةةةةيقتضةةةةةةةةةةةةةةذا هةةةةةةةةةةةةةةم، وكل مالئةةةةةةةةةةةةةةبشم فهواةةةةةةةةةةةةةةمخم وهظةةةةةةةةةةةةةةرنت اةةةةةةةةةةةةةةجهو

ة ةةةةةةةةةيدلتمهيرة ائةةةةةةةةةدالأن اا ةةةةةةةةةكم، اتهاطاةةةةةةةةةنشوة ةةةةةةةةةلمحكمدور ال ةةةةةةةةةوة حةةةةةةةةةقيقودة ةةةةةةةةةكافيت اةةةةةةةةةموبمعل
رة ئدالن افإق، لعامة فتح تحقياية عدلمةةةةةةةةةةةةةرر اما تقةةةةةةةةةةةةةده عنةةةةةةةةةةةةةنأى ةةةةةةةةةةةةةلإا ةةةةةةةةةةةةةهارري ق ةةةةةةةةةةةةةفر يةةةةةةةةةةةةةتش

ت اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلملفت اتملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش(. وا1ة )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم القلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر فت أوتعليمان مزم ما يلم يدبتقوم ستق
ى ةةةةةةةةعلةةةةةةةةرب اإلسةةةةةةرائيلية لحاي ةةةةةةةةى ملفةةةةةةةةعل، ةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةمدلمقاينية ةةةةةةةةطلفلسا
االراضةةةةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةةةةطينية  االسةةةةةةةةةةةرائيلي فةةةةةةةةةةةي 2014,واالسةةةةةةةةةةةتيطان 2014ي ةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةزة غع اطةةةةةةةةةةةةةق

 المحتلة.

 :2014م في عازة غع اطئيلية على قارإلس رب الحاال: أو

ة ةةةةةةةةلمحكمص ااةةةةةةةةختص، اةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةألساسم ااظةةةةةةةةلناة ةةةةةةةةيباجةةةةةةةةددت دحةةةةةةةد لق
 الجرائمي ةةفظر النةةب

دة اةةةةةةةةةلمةةةةةةةةب اجوبمةةةةةةةةك ل، وذليةةةةةةةةةدولاع ةةةةةةةةلمجتماى ةةةةةةةةعلطةةةةةةةةةورة خةةةةةةةةد ألشاال ةةةةةةةةالفعاكل ةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةلتا
ةةةةةةةةرب، لحم ائةةةةةةةة ارج، وةةةةةةةةةلجماعيدة ااةةةةةةةةإلباة ةةةةةةةةيمربجالجةةةةةةرائم ، ه ةةةةةةةةذهةةةةةةةةددت حةةةةةةةةةث حي، ةةةةةةةةةلخامسا

 8دة لماوا8 ,7 ,6واد (لمالها  ت ضرتعةةةةةةدوان، ولعاة ةةةةةةيمرج، وانيةةةةةةةإلنسةةةةةةد اضوالجةةةةرائم 
 عليها.وم ي تقةلتن اكارألوايمة  رنة لكل  جولمكاألفعال ن اعت ثدتحرر) ومك

ةةةةةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةةةةةطس/ آب غسأ 26ةةةةةةةةةةةةةةةةةوز وتمةةةةةةةةةةةةةةةةةو/ ليوي 8ن ئيلي بيراإلساالحتالل الة ت دوقامث حي
ع اطةةةةةةى قةةةةةةعلت اسةةةرائيل هجومةةةا عسةةةكريا نةةةةةةشيومةةةا  ،  50  لي ةةةةةةوالح، و2014م اةةةةلعا

 مينيا  غالبيتهطفلس 2251ش اإلسةةةةةةةةةةةةرائيلي يةةةةةةةةةةةةةةةلجال ةةةةةةةةةةةةةةةة قتةةةةةةةةةةةةةةةلعملياه ةةةةةةةةةةةةةةةذالل هةةةةةةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةةةةةةزة، وغ
ف كما خل، ال ةةةةةةةةةةةفط 551ةةةةةةةةةةة أرة، وما 299م نهةةةةةةةةةةةبيةةةةةةةةةةةن م، ولةةةةةةةةةةةزلعن انييةةةةةةةةةةةدلمةةةةةةةةةةةن امي مظلعا

ةةةةةةةةك لذي ةةةةةةةةا فةةةةةةةةبم، نياةةةةةةةةدمرا اةةةةةةةةعقوا ةةةةةةةةبيت  1800ق لاطلناسع العةةةةةةةدوان دمةةةةةةةارا هةةةةةةةائال ووا
 لتحتية.البنى ت وافياةلمستشا

                                                           

  الضحايا في الحالة الفلسطينية . أنظر قرار الدائرة التمهيدية الخاص بانشاء ألية معلومات وتواصل مع(1)
  https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF 
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ةةةةةةزة ي غةةةةةةفةةةةةة ازع لنن ااةةةةةةبشةةةةةةدة لمتحةةةةةةم األمال ةةةةةةقبةةةةةةن تقلة مةةةةةةة مسةةةةةةليةةةةةةق دوة تحقيةةةةةةلجنء اةةةةةةنشةةةةةةم إتو
، A/HRC/EES/S‐21/1ةةةةةةةةةةةةةةة ارر لقةةةةةةةةةةةةةةةب اجوة بمةةةةةةةةةةةةةةةللجنت ائةةةةةةةةةةةةةةةنشةةةةةةةةةةةةةةةث أحي، 2014م اةةةةةةةةةةةةةةع
جل ن أم، ةلمحتلاينية طلفلساضي ارأل اى ةةةةةةةةةةةةةلإل وخةةةةةةةةةةةةةدلاى ةةةةةةةةةةةةةلإكلة ةةةةةةةةةةةةةلمشاة ةةةةةةةةةةةةةللجنت اعةةةةةةةةةةةةةسو

داءات لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةك التلب تجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ئيل لةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةن إلك، ولمعنيةت ااطلسلوالضحايا امقابلة 
ةةةةةةةةةض ع بعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةنيرولكتت اابالةةةةةةةةةمقةةةةةةةةة ارء جةةةةةةةةةم إت، وينيةةةةةةةةةةطلفلساي ةةةةةةةةةضارأل الها وخت دفضور

دات هاةةةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةةةلإة ةةةةةةةةةةةةةللجنت اتمعةةةةةةةةةةةةةس، واةةةةةةةةةةةةةةيدلماالمسافة ت اقاوعلى معةةةةةةةةةةةةةب حايا للتغلةةةةةةةةةةةةةلضا
في جميع ق لتحقياللجنة ء اعضاوض أفن أن اةةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةةوق احقةةةةةةةةةةةةس جللمق بةةةةةةةةةةةةس، وحاياةةةةةةةةةةةةلضا
ضي ارأل افي ن اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق الي لحقدولون القانواإلنساني الي دولون القانت انتهاكاا
ي ةةةةةةةةفةةةةةةةةك لةةةةةةةةزة، وذغع اطةةةةةةةةي قةةةةةةةةفص اةةةةةةةةكل خةةةةةةةةبش، وقيةرلشدس القابما فيها ، لمحتلةاينية طلفلسا

ت أو لعمليااه ذقبل هواء س،  2014و نيوي 13ذ منذة لمنفاية  رلعسكت  العملياق اياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس
 .(1)ها دبعأو ها ءثناأ

ن أةةةةةةةبشةةةةةةةدة لمتحةةةةةةةم اة لألمةةةةةةةلتابعاتقلة ةةةةةةةلمسةةةةةةةق التحقياة ةةةةةةةلجنةةةةةةةدرت " ص، أ2015حزيةةةةةران ي ةةةةةةةفو
ةةةةةةةرت جةةةةةةةد أقوة. ةةةةةةةللجنت ااةةةةةةةه تحقيقةةةةةةةليةةةةةةةت إا خلصةةةةةةةمل مةةةةةةةشتقريةةةةةرا  2014ةةةةةةةزة ي غةةةةةةةفةةةةةةة ازع لنا
ةةةةةةن مةةةةةة ار كبيةةةةةةددا ع عةةةةةةسةةةةةةو واى نحةةةةةةعلةةةةةةر يرلتقةةةةةةذا اي هةةةةةةفةةةةةةت ثق،   واملةةةةةةةشت اةةةةةةة تحقيقةةةةةةللجنا
الل ةةةةةةةةلي خةةةةةةةةدولون اانةةةةةةةةللقق اطةةةةةةةةلناعة ةةةةةةةةسواة  ةةةةةةةةلمنهجيت ااةةةةةةةةالنتهاكال ةةةةةةةةوحدات هاةةةةةةةةلشواة ةةةةةةةةلدألا
ةةةةةةةض بعةةةةةةةن أن الغ مةةةةةةةلباا ةةةةةةةقلقهةةةةةةةن ة عةةةةةةةللجنةةةةةةةرت اا عبةةةةةةةكم، 2014م اةةةةةةةعةةةةةةةزة ى غةةةةةةةعلةةةةةةةدوان لعا
ةةةةةةةةرب، لحم ائةةةةةةةة ارجوى تةةةةةةةةى مسةةةةةةةةلإى ةةةةةةةةقرتةةةةةةةةد ئيلي قةةةةةةةة ارإلسش ايةةةةةةةةلجانها ةةةةةةةةي شةةةةةةةةلتت ااةةةةةةةةلهجما

إلس ق ايلتحقت الياآلية وشموقة ن دبشأرة يطخت الؤتساورة كةةةةةةةةةةةةةةةةذلماة ةةةةةةةةةةةةةةةةللجنرت ااةةةةةةةةةةةةةةةةثأا ةةةةةةةةةةةةةةةةكم
 (.2ئيلية )ار

ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئيدالعاألعمال ف اتصنيم ت، لعامةاعية دلمب التي تلقاها مكتت اماولمعلاعلى وبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
ةةةةةةةةةةةةن دون أن م، لحةةةةةةةةةةةةمسةةةةةةةةةةةة ازع ا نةةةةةةةةةةةةنهأعلى ، 2014م خالل عازة غع اطفي قةةةةةةةةةةةةت قعوي ةةةةةةةةةةةةلتا

يل دبف صيوتك هنا، أو لير دوغيأم لي دوا ةةةةةةةةةةةعازن ن اةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةواء سةةةةةةةةةةة ازع لنةةةةةةةةةةةدد طبيعةةةةةةةةةةة اتح
 . (3)ازع لن ابيعة طل

                                                           

 زكرلما ذ،للنفا سعىتو عزا لنا نع ةرثؤم داتلشها ستمعت ةزغ نشأب قللتحقي دةلمتحا مألما لجنة :ظرنا(1)
 https://pchrgaza.org/ar/?p=7948 .نإلنساا قوحقل ينيطلفلسا
ثالثة اعوام على العدوان األسرائيلى على قطاع غزة , ) اسرائيل ترفض التحقيق في انتهاكات القانون  :ظرنا(2)

  .1, ص2017الدولى في قطاع غزة(,فسطين , غزة , 
 ( من تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول تطورات الدراسة االولية لحالة فلسطين . 273الفقرة ) :ظرنا(3)
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 لمحتلة:اينية طلفلساضي ارأل افي ن اطالستياثانيا: 

 8/ب/8/2دة اةةةةةةةةلماا ةةةةةةةةعليهةةةةةةةةت ي نصةةةةةةةةلتةةةةةةةةرب الحم ائةةةةةةةة ارجةةةةةةةةن مةةةةةةةةر تعتبن اطتيةةةةةةةةالساة ةةةةةةةةيمرج
ة ةةةةةةةةةةللمحكمةةةةةةةةةةون ي: يكةةةةةةةةةةآلتةةةةةةةةةةو النحاى ةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةلجنائياة ةةةةةةةةةةا للمحكمةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةةنةةةةةةةةن م
ةةةةةةةة ألعن وانيةةةةةةةةواللقةةةةةةةةرى ألخةةةةةةةةرة ايطلخت ااةةةةةةةةباالنتهاكةةةةةةةةةرب لحةةةةةةةةةق بجةةةةةرائم اا يتعلةةةةةةةةةفيمص اةةةةةةةةةختصا

، أي ليدولون اللقانةةةةةةةةةةةةةت لثابق ااطةةةةةةةةةةةةةلناي ةةةةةةةةةةةةةلحة فةةةةةةةةةةةةةلمست ااةةةةةةةةةةةةةعزلمنااى ةةةةةةةةةةةةةية علراةةةةةةةةةةةةةلسارف ا
ل ةةةةةبنقةةةةةر، مباشةةةةةر غيةةةةةر، أو مباشةةةةةو ى نحةةةةةتالل علةةةةةالحاة ةةةةةلم دواةةةةةة: قيةةةةةلتالياال ةةةةةألفعةةةةةن افعل م

أل ن انقل كل سكاد أو بعا، أو ألتي تحتلهارض األالى ن إنييدلماسكانها ن مازء ج أ
 ها.جرخارض أو  ألاه  ذخل هم دامنهة ازء جأو أة ةلمحتلاضي ار

م اظنق فرب ويمة حرينية يشكل جطلفلسالة دولافي ن اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائيلي اطالستيك إن الذل
م إسةةةةةةةةةةةةةةةةرائيل فقيام، 1949م لعاف جنيت تفاقيا، واليةدولالجنائية اي للمحكمة ةةةةةةةةةةةةةةةةةألساساا ةةةةةةةةةةةةةةةةةمرو
ةةةةةةةةةةةض ل بعةةةةةةةةةةةا بنقةةةةةةةةةةةقيامهوينية طلفلساضي ارأل اعلى ء تيالةةةةةةةةةةةالسواانية طتيةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةؤر البء اببنا

م يهةةةةةةةضةةةةةةةن أ ارمم حليهةةةةةةةرتأو ا ةةةةةةي تحتلهةةةةةةلتاي ةةةةةةضارأل اى ةةةةةةلن إنييةةةةةةدلما نينييةةةةةةطلفلسن اكاةةةةةةلسا
ةةةةةةةك تلق اطةةةةةةةل نةةةةةةةخن داينييةةةةةةةطلفلسن اكاةةةةةةةلسةةةةةةةض ال بعةةةةةةةا بنقةةةةةةةقيامه، أو ا ةةةةةةةجميعم نقلهةةةةةةةبةةةةةةةواء س

الرابعةةةةةةةة ة ةةةةةةةةالتفاقيةةةةةةةةن ا( م49دة )اةةةةةةةةلمص انةةةةةةةةيحة لةةةةةةةةرة صةةةةةةةةمخالفر يعتب، جهارخااألراضةةةةةةةي أو 
افي ةةةةةةةةةةإلضال ةةةةةةةةةةوكوترولبةةةةةةةةةةن ام/أ( 85/4دة)اةةةةةةةةةةلمف االةةةةةةةةةةيخك لةةةةةةةةةةذكةةةةةةةةةف، وجنيت اةةةةةةةةةتفاقيةةةةةةةةةن ام
ةةةةةةةةةةةةةةؤر لبارت، واتعم ةةةةةةةةةةةةةةلمسةةةةةةةةةةةةةةداد اعارء أتق ةةةةةةةةةةةةةباس(,و1) 1977ةةةةةةةةةةةةةةفجنيت اةةةةةةةةةةةةةةتفاقيةةةةةةةةةةةةةن ال موألا
لضفة اي ةةةةةةةةفن نيوطتةةةةةةةةلمسةةةةةةةةدد اعةةةةةةةةد أن نج، ةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةطلفلساألراضةةةةةةي اي ةةةةةةةةية فرتعماةةةةةةةةالسا
 137ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفون يعيشوطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن، مستف لأ  600لىإتفع د ارتلة قلمحدس القوابية رلغا

زء لجافي كبيةةةةةةةةةةةةةرًا حيا   12م تض، وسميات اإلسةةةةةةةةةةةةةرائيلية راطلسلاا ةةةةةةةةةةةةةةبهةةةةةةةةةةةةةةرف نة تعتوطتةةةةةةةةةةةةةةمس
تالل ةةةةةةةةةةةالحاا ةةةةةةةةةةةبهةةةةةةةةةةةرف انية ال يعتطتيةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةؤرة اب 100ك لةةةةةةةةذك، وةةةةةةةةةلمحتلةةةةةةةةدس القن اقي مرلشا

األراضةةةةةةةةي ي ةةةةةةةةةةةةانية فطتيةةةةةةةةةةةةالساة ةةةةةةةةةةةةعزلنةةةةةةةةةةةةرة اتيو ةةةةةةةةةةةةت وتزايةةةةةةةةدتتنامةةةةةةةةةةةةد لق(، و2اإلسةةةةةةةةرائيلي )

                                                           

اسالم راسم البيارى , جريمة االستيطان االسرائيلى في القانون الدولى االنسانى , بحث محكم منشور  :ظرنا(1)
 .113, ص2018, ديسمبر  29في مجلة جيل االبحاث القانونية المعمقة , لبنان , العدد

 5مدعية المحكمة الجنائية الدولية قلقون من تلويح اسرائل بضم غور االردن , أخبار األمم المتحدة , :ظرنا(2)
 .2019كانون األول / ديسمبر 

   https://news.un.org/ar/story/2019/12/1044901 
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 2334ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم قالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار رلي دولن األمس امجلدار صن إمم غرلالمحتلة على اينية طلفلسا
 ( .1)2016م اةع

ينية طلفلساألراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي افي ري الستعماء البناف اقوبإسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائيل خالله ن مب الذي طلوا
ي ةةةةةةةةةاني فطتيةةةةةةةةةالسط ااةةةةةةةةةلنشأن اى ةةةةةةةةةعلرار ةةةةةةةةةذا القةةةةةةهةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةد أق(، و2)1967 ماةةةةةةةلمحتلة عا

ت اةةةةةةةةنتهاكاى ةةةةةةةةعلطةةةةةةةةوي ين، وةةةةةةةةةنيوعية قانةةةةةةةةةرشأي ل ةةةةةةةةةة ال يحمةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةةطلفلساألراضةةةةةي ا
د ق، وةةةةةةةةةةةةلدو 14القةةةةةةةةةرار الح ةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةوت صةةةةةةةةةةةث حي، ليةةةةةةةةةةةدولون اانةةةةةةةةةةةلقةةةةةةةةةةةب اجوخة بمراةةةةةةةةةةةص

 (3مفاجئة.ر تعتبطوة في  خت يولتصن ايكية عرألمدة  المتحت االياولت  امتنعا

 لية:دولالجنائية اللمحكمة ن يطفلسن مة مدلمقاإلحالة اثالثًا: 

قالةةةةةت المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة , فةةةةةاتو بنسةةةةةودا , فةةةةةي بيةةةةةان صةةةةةادر عقةةةةةب 
لقائهةةةةا وزيةةةةر الخارجيةةةةة والمغتةةةةربين ريةةةةاض المةةةةالكى ,"تلقيةةةةت احالةةةةة مةةةةن حكومةةةةة دولةةةةة فلسةةةةطين 

رف فةةةةةةةي "نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةى ,بخصةةةةةةةوص الحالةةةةةةةة فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين منةةةةةةةذ , وهةةةةةةةى دولةةةةةةةة طةةةةةةة
)أ(  13بةةةةدون تحديةةةةد تةةةةاريخ النهةةةةاء الحالةةةةة وتديةةةةدا , عمةةةةال بالمةةةةادتين  2014حزيةةةةران 13

مةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةى للمحكمةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة )المحكمةةةة ( , فةةةةان دولةةةةة فلسةةةةطين  14
ص الزمنةةةةةةةى للمحكمةةةةةةةة , فةةةةةةةي تطلةةةةةةةب مةةةةةةةن المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة اجةةةةةةةراء تحقيةةةةةةةق , وفقةةةةةةةا لألختصةةةةةةةا

الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي الماضةةةةةى والحاضةةةةةر والتةةةةةى سةةةةةترتكب فةةةةةي المسةةةةةتقبل , فةةةةةي جميةةةةةع أنحةةةةةاء 
مةةةةن نظةةةةام المحكمةةةةة , أبغةةةةت رئاسةةةةة المحكمةةةةة بهةةةةذه  45اقلةةةةيم دولةةةةة فلسةةةةطين , وعمةةةةال بالمةةةةادة 

 .(4)األحالة

ةةةةةةةةةةةةةةق ا يتعلةةةةةةةةةةةةةةم، ةةةةةةةةةةةةةةةليدولاة ةةةةةةةةةةةةةةلجنائياللمحكمة ن يطلة فلست  دوحالأ 22/5/2018في حيةةةةةةةةةةةةةث 
، 1967نة ةةةةةةةةة سةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةطلفلساي ةةةةةةةةضارأل اي ةةةةةةةةعي فةةةةةةةةرلشةةةةةةةةر اغين اطتيةةةةةةةالساة ةةةةةةةيمربج
ها ةةةةةةةةةسري يماةةةةةةةةةلتةةةةةةةةةرة ايطلخةةةةةةةةةوري  بةةةةالجرائم افةةةةةةةق تح تحقيةةةةةةةبفم اةةةةةةلعاعي ةةةةةةةدلماة ةةةةةةةإلحالةةةةةةب االطتو

                                                           

الذى اتخذه مجلس االمن في جلستة   )2016)2334أنظر : االمم المتحدة , مجلس األمن , القرار (1)
 S/RES/2334(2016),  2016كانون اول / ديسمبر  23, المعقود في 7853

 انظر : االنتهاكات االسرائيلية لصالح المشروع االستعمارى , موقع منظمة التحرير الفلسطينية .  (2)

  ion, David Makovsky, Eariy implications of The UN settlements Resolut4

Policy Analysis, The 
  Washington Institute for Near East Policy, 27 December2016, p.1.5 

  م(2018-5-23انظر: )وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية وفا  بتاريخ  (4)
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دات يني قياطلفلساة ةةةةةةةةةةةةةإلحالةةةةةةةةةةةةف امل ملةةةةةةةةةةةةشن، وينييةةةةةةةةةةةةةطلفلسةةةةةةةةةةةةق ابحالسةةةةةةةةرائيلى  اتالل ةةةةةةةةةةةةالحا
مل ةةةةةةةةةةةةتش، وتقبليةةةةةةةةةةةةةلمسواة ةةةةةةةةةةةةيرلجاواة ةةةةةةةةةةةلحاليك الجةةةةةةةةةةةرائم الةةةةةةةةةةةةذكم، ومحاكمتهن يتعياسةةةةةةةةةةرائيلية  

ت اةةةةةةةةةةسرلممات وااةةةةةةةةةةلسياساع ةةةةةةةةةةى جميةةةةةةةةةةعي علةةةةةةةةةةرلشةةةةةةةةةةر اغين اطتيةةةةةةةةةةالساة ةةةةةةةةةةمظةةةةةةةةوة منةةةةةةةةةإلحالا
ن نيوطتةةةةةةةةلمساة ةةةةةةةةقاموال ةةةةةةةةمح بنقةةةةةةةةي تسةةةةةةةةلتقسةةةةةةةريا ، وايني ةةةةةةةةةطلفلسب اعةةةةةةةةةلشال ةةةةةةةةةحيرة لتةةةةةةةةةفدلهاا

ن ألمر افيوتم وميرلتء وااةةةةةةةةةلبنت ااططةةةةةةةةةمخك لةةةةةةةةةذك، وةةةةةةةةةلمحتلاينية ةةةةةةةةةطلفلساي ةةةةةةةةةضارأل اى ةةةةةةةةعل
 .(1) تناوطلمستر ايطوتو

ت اةةةةةةةلممتلكةةةةةةةدم ال هةةةةةةةوا حةةةةةةةي تلقاهةةةةةةةلتت ااةةةةةةةمولمعلاي ةةةةةةةة فةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةعيدلمةةةةةةةب امكتظةةةةةةةر نك لذك
ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةر كما ن، قيةرلشدس القوابية رلغالضفة افي م لهزمنان من ينييطلفلسن اكاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلسوطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرد ا

ي ةةةةةةةما  فةةةةةةةدقاالسةةةةةرائيلى تالل ةةةةةةةالحت ااطلةةةةةةةى سةةةةةةةل مضةةةةةةوحت اةةةةةةموي معلةةةةةةفةةةةةةك لذى ةةةةةةلإافة ةةةةةةضإ
ن مدس لقافي ر ألحمن ااةةةةةةةةةةلخاي ةةةةةةةةةةفن يةةةةةةةةةةلمتنقلة ااةةةةةةةةةةعرلةةةةةةةةةةدو، والبت ااةةةةةةةةةةتجمعن يةةةةةةةةةةوطتدة اةةةةةةةةةةعإ

ةةةةةةةةن ا مةةةةةةةةلهةةةةةةةةدم هةةةةةةةةدار قةةةةةةةرارات  صةةةةةةةةم، واة لهةةةةةةةةلتابعاكنية ةةةةةةةةلست ااةةةةةةةةلممتلكاعلى ء ستيالالاخالل 
ةةةةةةةةودا " بنسو اتةةةةةةةة فةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةرت اكةةةةةةةد ذقاالسةةةةةرائيلى، وتالل ةةةةةةةةالحت ااطلةةةةةةةسم اكةةةةةةةل محةةةةةةةقب
ت اةةةةةةةللممتلكع ةةةةةةةسوالر اميةةةةةةةةدلتةةةةةةةر ايعتب، يةةةةةةةألساساا ةةةةةةةةمم رواظةةةةةةةنةةةةةةةب جوة بمةةةةةةةةعامةةةةةةةدة ه كقاعةةةةةةةبأن

ةةةةةةةةةرب لحةةةةةةةةةةن جةةةةةةةرائم ام، ةةةةةةةةةةة محتلةةةةةةةةةقطل منةةةةةةةةةخن داكاةةةةةةةةةةلسال ةةةةةةةةةحيرت، ويةركةةةةةةةةةعسةةةةةةةةةةرورة ضدون 
عمال إزاء اسةةةةةةةةتمرار أا ةةةةةةةةةةةقلقهةةةةةةةةةةن ة عةةةةةةةةةةلعاماة ةةةةةةةةةةةعيدلمةةةةةةةةةةرت اا عبةةةةةةةةةةكمم"، اظةةةةةةةةةةلنةةةةةةةةةةةذا اهةةةةةةةةةةب حس

 .(2)اسرائيل مع زة غدود على حن لجانبياكال ن مون تكبها ممثلرلتي يف والعنا

 

 التوصيات : 

األسةةةةةتعانة بةةةةةالخبرات العالميةةةةةة فةةةةةي اعةةةةةداد الةةةةةدعاوى والملفةةةةةات الخاصةةةةةة تلةةةةةك التةةةةةى تتضةةةةةمن  -1
 مسائل قانونية معقدة 

                                                           

انظر : بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية , السيدة فاتو بنسودا , بشان االحالة المقدمة من  (1)
 فلسطين .

 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180522-otp-stat&ln=Arabic 
 .رألحما ناخ في دولبا جتمعم ءخالإ ترا وطت نشأب قلقلا نع برعت يةلودلا لجنائيةا لمحكمةا :ظرنا(2)

https://news.un.org/ar/story/2018/10/1019541 
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انشةةةةةاء مركةةةةةز فلسةةةةةطينى شةةةةةامل للكةةةةةل الفلسةةةةةطينى والعربةةةةةى لتبةةةةةادل المعلومةةةةةات والتنسةةةةةيق ,  -2
النصةةةةح  مةةةةع ايجةةةةاد شةةةةبكات اتصةةةةال لألطةةةةالع علةةةةى مةةةةا يةةةةدور فةةةةي السةةةةاحة الدوليةةةةة , وابةةةةداء 

 حول ما نحتاجة .

علةةةةةةى دول االتحةةةةةةاد االوربةةةةةةى واالسةةةةةةالمى , وجامعةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة تنشةةةةةةد تحقيةةةةةةق العدالةةةةةةة  -3
علةةةةةى تكثيةةةةةف الجهةةةةةود لمجابهةةةةةة اى قةةةةةرار مسةةةةةتقبلى تتخةةةةةذه الةةةةةدول العضةةةةةمى داخةةةةةل مجلةةةةةس 

 األمن بهدف ارجاء أجرائات التحقيق والمالحقة لقادة األحتالل امام المحاكم.

مةةةةةةةع الةةةةةةةدول المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لمالحقةةةةةةةة قةةةةةةةادة األحةةةةةةةتالل  وجةةةةةةةوب تعةةةةةةةاون دولةةةةةةةى -4
االأسةةةةةةةةرائيلى عةةةةةةةةن الجةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل رفةةةةةةةةع الحصةةةةةةةةانات عةةةةةةةةن قةةةةةةةةادة الحةةةةةةةةتالل 
وخصوصةةةةةةةةا مزدوجةةةةةةةةى الجنسةةةةةةةةية , اتسةةةةةةةةهيل تقةةةةةةةةديم ومالحقةةةةةةةةتهم أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة 

عةةةةةةدم األفةةةةةةالت  الدوليةةةةةة تحقيقةةةةةةا للعدالةةةةةةة , ولتحقيةةةةةق الةةةةةةدور المنةةةةةةاط بالمحكمةةةةةةة فةةةةةي ضةةةةةةمان
 من العقاب . 

يجةةةةةب علةةةةةى المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة األسةةةةةراع فةةةةةي المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة   -5
الدوليةةةةةةةة االسةةةةةةةراع فةةةةةةةي انجةةةةةةةاز وانهةةةةةةةاء الدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةة العلقةةةةةةةة , والشةةةةةةةروع فةةةةةةةي اجرائةةةةةةةات 

 التحقيق االبتدائى , لمالحقة القادة األسرائيلين عن جرائمهم الدولية . 

لمسةةةةئولية الدولةةةةة بشةةةةكل واضةةةةح فةةةةي جبةةةةر ضةةةةرر ضةةةةحايا الجةةةةرائم الدوليةةةةة , كةةةةون تحديةةةةد ا  -6
أن المةةةةةةذنب أقتةةةةةةرف الجريمةةةةةةة بةةةةةةأوامر عليةةةةةةا مةةةةةةن حكومتةةةةةةه وعبةةةةةةر عةةةةةةن سياسةةةةةةتها , وبتةةةةةةالى 

 البد من توفر المسئولية الدولية بحق الدولة التى ينتمى اليها الشخص المدان .

الحةةةةةرص علةةةةةى اعةةةةةادة النظةةةةةر فةةةةةي القةةةةةوانين الداخليةةةةةة للةةةةةدول , والتةةةةةى ال تتضةةةةةمن انصةةةةةاف  -7
 حقيقى للضحايا , وال تعمل على حمايتهم وجبر ضررهم بشكل فعال وقوى . 

 الكتب:

د. عبةةةةةةد الواحةةةةةةد الفةةةةةةار، الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة وسةةةةةةلطة العقةةةةةةاب عليهةةةةةةا، دار النهضةةةةةةة العربيةةةةةةة،  -1
 القاهرة.

، المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، دار الفكةةةةةةةةر الجةةةةةةةةامعي، د. عبةةةةةةةةد الفتةةةةةةةةاح بيةةةةةةةةومي حجةةةةةةةةازي  -2
 .2004اإلسكندرية، 

د. صةةةةةالح عبةةةةةد البةةةةةديع شةةةةةلبي، التةةةةةدخل الةةةةةدولي ومسةةةةةألة البوسةةةةةنة والهرسةةةةةك، دار النهضةةةةةة  -3
 .1996العربية، 



 

417 
 

د. سةةةةةةةةةعيد عبةةةةةةةةةد الطيةةةةةةةةةف حسةةةةةةةةةن، المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة، دار النهضةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة،  -4
2004. 

غزة،المجلةةةد  علةةةى والحةةةرب الةةةدولي الجنةةةائي القضةةةاءد.عبةةةدالقادر صةةةابر جةةةرادة ،  -5
 . 2010األول،الجريمة الدولية ،الطبعة التانية، مكتبة آفاق،غزة،فلسطين ،

أسةةةةةامة حسةةةةةين مح ةةةةةى الةةةةةدين , جةةةةةرائم االرهةةةةةاب علةةةةةى المسةةةةةتوى الةةةةةدولى والمحلةةةةةى )دراسةةةةةة  -6
 تحليلية (,)د.ط(, المكتب العربى الحديث ,  االسكندرية  (

 ط اإلحالةةة، وقواعةد االختصةةاص الدوليةةة الجنائيةةة لمسةدي، المحكمةةةد.عةادل عبةةدهللا ا -7
 .2002مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،١

للدراسةةةةات  الزيتونةةةة مركةةةز اسةةةرائيل ، نقاضةةةي د.سةةةعيد طةةةةالل الدهشةةةان،كيف -8
 . 2017 لبنان، بيروت، واالستشارات،

, المركةةةةةةةز  د. عبةةةةةةةد علةةةةةةةى محمةةةةةةةد سةةةةةةةوداى , حمايةةةةةةةة أسةةةةةةةرى الحةةةةةةةرب فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولى -9
 العربى للدراسات والبحوث العلمية .

د. وائةةةةةةةةل أحمةةةةةةةةد عةةةةةةةةاّلم، الحمايةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لضةةةةةةةةحايا الجريمةةةةةةةةة، دار النهضةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة،  -10
 .2004القاهرة، 

أسةةةةامة حسةةةةين مح ةةةةى الةةةةدين , جةةةةرائم االرهةةةةاب علةةةةى المسةةةةتوى الةةةةدولى والمحلةةةةى )دراسةةةةةة  -11
 كندرية  (.تحليلية (,)د.ط(, المكتب العربى الحديث ,  االس

د. عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح بيةةةةةةةومي حجةةةةةةةازي، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، دار الفكةةةةةةةر الجةةةةةةةامعي،  -12
 .2004اإلسكندرية، مصر ,

د. عبةةةةةةد علةةةةةةى محمةةةةةةد سةةةةةةوداى , حمايةةةةةةة أسةةةةةةرى الحةةةةةةرب فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولى , المركةةةةةةز  -13
 .2017العربى للدراسات والبحوث العلمية ,

وليةةةةةةةةة لضةةةةةةةةحايا الجريمةةةةةةةةة، دار النهضةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة، د. وائةةةةةةةةل أحمةةةةةةةةد عةةةةةةةةاّلم، الحمايةةةةةةةةة الد -14
 .2004القاهرة، 

د. محمةةةةةود شةةةةةريف بسةةةةةيوني، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، نشةةةةةأتها، ونظامهةةةةةا األساسةةةةةي،  -15
مةةةةةةع دراسةةةةةةة لتةةةةةةاريخ لجةةةةةةان التحقيةةةةةةق والمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة السةةةةةةابقة، نةةةةةةادي القضةةةةةةاة المصةةةةةةةري، 

 . 2001القاهرة، 
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الدوليةةةةة لحقةةةةوق االنسةةةةان فةةةةي إطةةةةار منظمةةةةه األمةةةةم المتحةةةةدة د. أحمةةةةد أبةةةةو الوفةةةةا، الحمايةةةةة  -16
 والوكاالت الدولية .

 رسائل علمية:

فاطمةةةةةةةةة أحمةةةةةةةةد محمةةةةةةةةد الشةةةةةةةةريف : مالحقةةةةةةةةة القةةةةةةةةادة االسةةةةةةةةرائيليين وفقةةةةةةةةا لنظةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة  -1
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ميثةةةةةةاق روما"دراسةةةةةةة تحليليةةةةةةة ، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير، كليةةةةةةة الحقوق،جامعةةةةةةة 

 .163،ص2019األزهر،غزة،فلسطين،

خالةةةةةد سةةةةةمير موسةةةةةى اثةةةةةر االعتةةةةةراف الةةةةةدولي بفلسةةةةةطين كدولةةةةةه غيةةةةةر عضةةةةةو علةةةةةى صةةةةةعيد  -2
اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةه الجنائيةةةةةةةةةه الدوليةةةةةةةةةه امكانيةةةةةةةةةه مالحقةةةةةةةةةه قةةةةةةةةةاده اسةةةةةةةةةرائيل السياسةةةةةةةةةيين 
والعسةةةةةةةةةكريين رسةةةةةةةةةاله ماجسةةةةةةةةةتير كليةةةةةةةةةه الحقةةةةةةةةةوق واالداره العامةةةةةةةةةه جامعةةةةةةةةةه بيرزيةةةةةةةةةت رام هللا 

 . 2017فلسطين 

الثار القانونيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لحصةةةةةةول فلسةةةةةةطين علةةةةةةى محمةةةةةةد عةةةةةةز الةةةةةةدين مصةةةةةةطفى حمةةةةةةدان:ا -3
صةةةةفة الدولةةةةة غيةةةةر العضةةةةو المراقةةةةب فةةةةي األمةةةةم المتحةةةةدة ،رسةةةةالة دكتةةةةوراة ، كليةةةةة االقتصةةةةاد 

 . 2018والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية ،جامعة القاهرة،مصر،

 ياألساسة للنظةام فلسةطين انضةمام علةى المترتبةة القانونيةة ياسةر علةي الفةاهوم ،اآلثةار -4
للمحكمةةةةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةة ، رسةةةةةةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةةةةةةتير ، كليةةةةةةةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةةةةةةةوق، جامعةةةةةةةةةةةةةةةة 

 . 2016القدس،القدس،فلسطين ، 

 صةعيد علةى عضةو غيةر كدولةة بفلسةطين االعتةراف الةدولي خالةد سةمير موسةى، أثةر -5
الدولية،امكانيةةةةة مالحقةةةةة قةةةةادة اسةةةةرائل السياسةةةةيين  الجنائيةةةةة المحكمةةةةة اختصةةةةاص

،كليةةةةةةة الحقةةةةةةوق واإلدارة العامةةةةةةة ،جامعةةةةةةة بيرزيةةةةةةت،رام هللا، والعسةةةةةةكريين ،رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير 
 . 2017فلسطين،

 األساسةي للنظةام فلسةطين انضةمام علةى المترتبةة القانونيةة ياسةر علةي الفةاهوم ،اآلثةار -6
للمحكمةةةةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةة ، رسةةةةةةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةةةةةةتير ، كليةةةةةةةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةةةةةةةوق، جامعةةةةةةةةةةةةةةةة 

 . 2016القدس،القدس،فلسطين ،

ئولية الجنائيةةةةةةة الفرديةةةةةةة وفقةةةةةةا ألحكةةةةةةام النظةةةةةةام االساسةةةةةةى مصةةةةةةطفى محمةةةةةةد درويةةةةةةش , المسةةةةةة -7
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة "دراسةةةةةةة مقارنةةةةةةة " , دراسةةةةةةة ماجسةةةةةةتير غيةةةةةةر منشةةةةةةور ,جامعةةةةةةة 

 .2015االزهر فلسطين ,
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د. محمةةةةةةود شةةةةةةريف بسةةةةةةيوني، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، نشةةةةةةأتها، ونظامهةةةةةةا األساسةةةةةةي،  -8
الجنائيةةةةةة السةةةةةابقة، نةةةةةادي القضةةةةةاة المصةةةةةري، مةةةةةع دراسةةةةةة لتةةةةةاريخ لجةةةةةان التحقيةةةةةق والمحكمةةةةةة 

 . 2001القاهرة، 

محمةةةةد احمةةةةد ابةةةةو شةةةةريعة: دور الشةةةةرعية الدوليةةةةة فةةةةي حمايةةةةة االسةةةةرى الفلسةةةةطينيين )دراسةةةةة  -9
حالةةةةةةة االسةةةةةةرى االطفةةةةةةال(، رسةةةةةةالة دكتةةةةةةوراه، معهةةةةةةد البحةةةةةةوث والدراسةةةةةةات العربيةةةةةةة، القةةةةةةاهرة، 

 .2020مصر ,

فاطمةةةةةة أحمةةةةةد محمةةةةةد الشةةةةةريف : مالحقةةةةةة القةةةةةادة االسةةةةةرائيليين وفقةةةةةا لنظةةةةةام المحكمةةةةةة    -10
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ميثةةةةةةاق روما"دراسةةةةةةة تحليليةةةةةةة ، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير، كليةةةةةةة الحقوق،جامعةةةةةةة 

 .2019األزهر،غزة،فلسطين،

خالةةةةةةد سةةةةةةمير موسةةةةةةى اثةةةةةةر االعتةةةةةةراف الةةةةةةدولي بفلسةةةةةةطين كدولةةةةةةه غيةةةةةةر عضةةةةةةو علةةةةةةى   -11
الجنائيةةةةةه الدوليةةةةةه امكانيةةةةةه مالحقةةةةةه قةةةةةاده اسةةةةةرائيل السياسةةةةةيين صةةةةةعيد اختصةةةةةاص المحكمةةةةةه 

والعسةةةةةةةةةكريين رسةةةةةةةةةاله ماجسةةةةةةةةةتير كليةةةةةةةةةه الحقةةةةةةةةةوق واالداره العامةةةةةةةةةه جامعةةةةةةةةةه بيرزيةةةةةةةةةت رام هللا 
 . 2017فلسطين 

محمةةةةد عةةةةةز الةةةةةدين مصةةةةةطفى حمةةةةةدان:االثار القانونيةةةةةة الدوليةةةةةة لحصةةةةةول فلسةةةةةطين علةةةةةى  -12
ة ،رسةةةةالة دكتةةةةوراة ، كليةةةةة االقتصةةةةاد صةةةةفة الدولةةةةة غيةةةةر العضةةةةو المراقةةةةب فةةةةي األمةةةةم المتحةةةةد

 . 2018والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية ،جامعة القاهرة،مصر،

 للنظةةام فلسةةطين انضةةمام علةةى المترتبةةة القانونيةةة ياسةةر علةةي الفةةاهوم ،اآلثةةار  -13
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير ، كليةةةةةةة الحقةةةةةةوق، جامعةةةةةةة  األساسةةةةةةي

 . 2016القدس،القدس،فلسطين ،

 صةعيد علةى عضةو غيةر كدولةة بفلسةطين االعتةراف الةدولي خالةد سةمير موسةى، أثةر -14
الدولية،امكانيةةةة         مالحقةةةة قةةةادة اسةةةرائل السياسةةةيين  الجنائيةةةة المحكمةةةة اختصةةةاص

والعسةةةةةةةةةكريين ،رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتير ،كليةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةوق واإلدارة العامةةةةةةةةةة ،جامعةةةةةةةةةة بيرزيةةةةةةةةةت،رام هللا،   
 . 2017فلسطين،

مةةةةةةد أبةةةةةةو الوفةةةةةةا، الحمايةةةةةةة الدوليةةةةةةة لحقةةةةةةوق االنسةةةةةةان فةةةةةةي إطةةةةةةار منظمةةةةةةه األمةةةةةةم د. أح  -15
 المتحدة والوكاالت الدولية ا، مرجع سابق .
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ثةةةةةةةائر خالةةةةةةةد عبةةةةةةةد هللا العقةةةةةةةاد: المركةةةةةةةز القةةةةةةةانوني لضةةةةةةةحايا الجةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةة " دراسةةةةةةةة   -16
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 :الملخص
تسةةةةةلط هةةةةةذه الدراسةةةةةة الضةةةةةوء علةةةةةى الةةةةةدور الةةةةةوظيفي الةةةةةذي تقدمةةةةةه المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، 

الجةةةةرائم باعتبارهةةةةا تمثةةةةل أول هيئةةةةة قضةةةةائية جنائيةةةةة دوليةةةةة دائمةةةةة؛ إذ تخةةةةتص بةةةةالنظر فةةةةي أشةةةةد 
الدوليةةةةةة خطةةةةةورة، وهةةةةةو الةةةةةدور الةةةةةذي قامةةةةةت بةةةةةه فةةةةةي عةةةةةدة محطةةةةةات و تجةةةةةارب سةةةةةابقة، و هةةةةةي 
التجةةةةارب التةةةةي خلفةةةةت نتةةةةائج و آثةةةةار و تبعةةةةات قانونيةةةةة و عمليةةةةة بةةةةارزة علةةةةى الصةةةةعيد الةةةةدولي. 
و عليةةةةةةه فقةةةةةةد أسةةةةةةهمت هةةةةةةذه المحكمةةةةةةة عبةةةةةةر مسةةةةةةاعيها المتواصةةةةةةلة فةةةةةةي ردع مرتكبةةةةةةي مختلةةةةةةف 

إلنسةةةةةةانية فةةةةةةي مختلةةةةةةف ربةةةةةةوع المعمةةةةةةورة عبةةةةةةر تسةةةةةةليط العقةةةةةةاب الجةةةةةةرائم البشةةةةةةعة التةةةةةةي طالةةةةةةت ا
علةةةةةةيهم، كمةةةةةةا سةةةةةةعت جاهةةةةةةدة إلةةةةةةى التصةةةةةةدي لظةةةةةةاهرة االفةةةةةةالت مةةةةةةن العقةةةةةةاب كنةةةةةةوع مةةةةةةن أنةةةةةةواع 

 .تحقيق العدالة و رد االعتبار للضحايا و ذويهم

وبةةةةذلك فةةةةان هةةةةذه المحكمةةةةة تسةةةةعى جاهةةةةدة إلةةةةى تفعيةةةةل دورهةةةةا مةةةةن أجةةةةل فةةةةرض سةةةةيادة القةةةةانون 
العدالةةةةةة و اإلنصةةةةةاف حرصةةةةةا منهةةةةةا علةةةةةى ضةةةةةمان حمايةةةةةة حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان عبةةةةةر إرسةةةةةاء مبةةةةةادئ 

األساسةةةةةةةةية مةةةةةةةةن مختلةةةةةةةةف االنتهاكةةةةةةةةات و الخروقةةةةةةةةات الجسةةةةةةةةيمة التةةةةةةةةي تهةةةةةةةةدد الشةةةةةةةةعوب و فةةةةةةةةي 
 .مقدمتهم المدنيين

 التجارب الدولية .  –: عدالة المحكمة الجنائية الدولية  الكلمات االفتتاحية
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Abstract    

      This study sheds light on the functional role played by the 

International Court Crime (ICC), which represents the first 

permanent international criminal judicial body. It has jurisdiction 

to deal with the most serious international crimes, which was its 

main mission in many experiences. The role that the ICC plays 

interestingly affected the international level; it has resulted in 

legal consequences and practical implications. The ICC has 

contributed to deterring and punishing the perpetrators of serious 

crimes that have violated humanity around the world. Moreover, it 

has worked on putting an end to impunity maintain justice and 

recompensate the victims and their relatives. Accordingly, the 

ICC seeks to take further steps to impose the rule of law by 

establishing the principles of justice and equity, to ensure the 

protection of basic human rights from all kinds of violations that 

threaten the nations, particularly citizens. 

KeyWords:- Justice of the International Criminal Court- International 

experiences. 
 

 مقدمة:

توجةةةةةت الجهةةةةةود الدوليةةةةةة الحثيثةةةةةة بوضةةةةةع النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة  فةةةةةي   
، وهةةةةةةو مةةةةةةا جعةةةةةةل مةةةةةةن المحكمةةةةةةة 2002م، الةةةةةةذي دخةةةةةةل حيةةةةةةز النفةةةةةةاذ فةةةةةةي يوليةةةةةةو 1998عةةةةةةام 

الجنائيةةةةة الدوليةةةةة أهةةةةم هيئةةةةة دوليةةةةة تعمةةةةل علةةةةةى متابعةةةةة ومعاقبةةةةة المجةةةةرمين مةةةةن رؤسةةةةاء وقةةةةةادة 
اد العةةةةةةاديين علةةةةةةى الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةة التةةةةةةي يقومةةةةةةون بارتكابهةةةةةةا سةةةةةةواء كةةةةةةان الةةةةةدول أو حتةةةةةةى األفةةةةةةر 

ذلةةةةةةةك داخةةةةةةةل بلةةةةةةةدانهم أو خارجهةةةةةةةا، ومنةةةةةةةذ دخةةةةةةةول نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي حيةةةةةةةز النفةةةةةةةاذ تلقةةةةةةةت 
المحكمةةةةةةة العديةةةةةةد مةةةةةةن الشةةةةةةكاوي عةةةةةةن إرتكةةةةةةاب عةةةةةةدة جةةةةةةرائم دوليةةةةةةة تةةةةةةدخل فةةةةةةي اختصاصةةةةةةها، 

سةةةةةانية وجريمةةةةةة العةةةةةدوان، وقةةةةةد تةةةةةم كجةةةةةرائم الحةةةةةرب وجةةةةةرائم اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة وجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلن
فةةةةتح تحقيقةةةةات فةةةةي أغلةةةةب القضةةةةايا التةةةةي تةةةةم إحالتهةةةةا إلةةةةى المحكمةةةةة التةةةةي تعةةةةددت فيهةةةةا الجهةةةةات 
المحيلةةةةةةة للقضةةةةةةايا، وعليةةةةةةه باشةةةةةةرت المحكمةةةةةةة تحقيقاتهةةةةةةا  فةةةةةةي تلةةةةةةك القضةةةةةةايا رغةةةةةةم العديةةةةةةد مةةةةةةن 

 الصعوبات والضغوطات التي واجهتها على عدة مستويات.
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 أهمية الدراسة:

بيةةةةةةةان دور المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة كآليةةةةةةةة دوليةةةةةةةة ضةةةةةةةرورية تهةةةةةةةدف إلةةةةةةةى فةةةةةةةرض وإرسةةةةةةةاء  
العدالةةةةةةة بمتابعةةةةةةة ومعاقبةةةةةةة مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة الخطيةةةةةةرة والتةةةةةةي تطةةةةةةال اإلنسةةةةةةانية وتهةةةةةةدد 
الشةةةةعوب كمةةةةا تةةةةؤثر علةةةةى االسةةةةتقرار الةةةةدولي، إذ يةةةةتم تسةةةةليط الضةةةةوء علةةةةى  مكةةةةامن الخلةةةةل فةةةةي 

عراقيةةةةةةل التةةةةةةي تقابلهةةةةةةا فةةةةةةي هةةةةةةذه المهمةةةةةةة، فضةةةةةةال عةةةةةةن تقةةةةةةديم أهةةةةةةم عملهةةةةةةا وأهةةةةةةم المعيقةةةةةةات وال
العوامةةةةةل التةةةةةي مةةةةةن شةةةةةأنها أن تسةةةةةاهم فةةةةةي تسةةةةةهيل مهمةةةةةة المحكمةةةةةة وتكةةةةةون أكثةةةةةر فاعليةةةةةة مةةةةةن 
ناحيةةةةةةة األداء، اضةةةةةةافة الةةةةةةى محاولةةةةةةة تقيةةةةةةيم هةةةةةةذا الةةةةةةدور الةةةةةةذي لعبتةةةةةةه و تلعبةةةةةةه المحكمةةةةةةة التةةةةةةي 

الشةةةةةةةعوب المنتهكةةةةةةةة  فةةةةةةةي سةةةةةةةبيل علقةةةةةةت عليهةةةةةةةا أمةةةةةةةال كبيةةةةةةةرة و طالمةةةةةةةا انتظرتهةةةةةةا  األجيةةةةةةةال و 
تحقيةةةةق مرماهةةةةا السةةةةامي وسةةةةعيًا منهةةةةا لتحقيةةةةق حمايةةةةة فعليةةةةة  لحقةةةةوق االنسةةةةان و فةةةةرض سةةةةيادة 
القةةةةانون تحةةةةت أي ظةةةةرف كةةةةان، وهةةةةو مةةةةا يفةةةةرض علةةةةى المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بةةةةأن تظهةةةةر 
كضةةةةمانة راسةةةةةخة  لحقةةةةوق الشةةةةةعوب األساسةةةةية، وهةةةةةذا بمةةةةا يتماشةةةةةى ويتوافةةةةق كةةةةةذلك مةةةةع احتةةةةةرام 

دة الةةةةدول ونظمهةةةةا القانونيةةةةة، وهةةةةو مةةةةا أكةةةةدت عليةةةةه مبةةةةادئ  وفةةةةروع القةةةةانون الةةةةدولي العةةةةام سةةةةيا
 وفي مقدمتها القانون الدولي االنساني.

 

 أهداف الدراسة:

دراسةةةةة أهةةةةم القضةةةةايا التةةةةي تةةةةم التحقيةةةةق فيهةةةةا مةةةةن قبةةةةل المحكمةةةةة و بيةةةةان التحقيقةةةةات فيهةةةةا ومةةةةةا 
ضةةةةةا ببيةةةةةان العوامةةةةةل التةةةةةي أثةةةةةةرت و وصةةةةةلت إليةةةةةه المحكمةةةةةة فةةةةةي هةةةةةذه القضةةةةةايا، كمةةةةةا يعنةةةةةى أي

الزالةةةةت تةةةةؤثر علةةةةى عمةةةةل المحكمةةةةة فةةةةي فةةةةرض عةةةةدالتها، اضةةةةافة إلةةةةى تقيةةةةيم هةةةةذا الةةةةدور الةةةةذي 
 خلف أثار و نتائج مهمة.

 إشكالية وتساؤالت البحث :

 _ ما دور المحكمة الجنائية الدولية في فرض العدالة الجنائية الدولية؟ 

 يها عدة تساؤالت أهمها:وعلى هذه االشكالية األساسية تتفرع عل

 _ ماهي أهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية ؟

 _ ماهي أهم العوامل المعيقة في المحكمة الجنائية الدولية ؟

 _ ماهي أهم العوامل المفعلة لدور المحكمة الجنائية الدولية؟
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 منهجية البحث:

الوصةةةةفي التحليلةةةةي الةةةةذي يعمةةةةل علةةةةى جمةةةةع وقةةةةد تةةةةم اإلعتمةةةةاد فةةةةي هةةةةذه الدراسةةةةة علةةةةى المةةةةنهج 
البيانةةةةات والمعلومةةةةات المتعلقةةةةة بموضةةةةوع هةةةةذه الدراسةةةةة وتحليلهةةةةا ثةةةةم تفسةةةةير نتائجهةةةةا ، كمةةةةا تةةةةم 
االعتمةةةةةةاد علةةةةةةى مجموعةةةةةةة مةةةةةةن البحةةةةةةوث العلميةةةةةةة المحكمةةةةةةة و الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة ذات الصةةةةةةلة 

 بالموضوع.

ن تحةةةةةدثنا فةةةةةي المبحةةةةةث األول ولإلجابةةةةةة علةةةةةى هةةةةةذه اإلشةةةةةكالية قمنةةةةةا بتقسةةةةةيم البحةةةةةث إلةةةةةى مبحثةةةةةي
عةةةةةةن القضةةةةةةايا التةةةةةةي تمةةةةةةت معالجتهةةةةةةا فةةةةةةي أروقةةةةةةة المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وفةةةةةةي المبحةةةةةةث 

 الثاني تحدثنا عن مدى فعالية عدالة المحكمة الجنائية الدولية.

 المبحث األول: القضايا التي تمت معالجتها في أروقة المحكمة الجنائية الدولية.

ة الدوليةةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن القضةةةةةايا التةةةةةي تمةةةةةت إحالتهةةةةةا إليهةةةةةا منةةةةةذ بةةةةةدء عالجةةةةةت المحكمةةةةةة الجنائيةةةةة
نفةةةةةةاذ ميثاقهةةةةةةا األساسةةةةةةي، وتعةةةةةةددت طةةةةةةرق رفةةةةةةع الشةةةةةةكاوي إلةةةةةةى المحكمةةةةةةة كمةةةةةةا ورد فةةةةةةي ميثةةةةةةاق 

منةةةةةه بةةةةةثالث طةةةةةرق وهةةةةةي القضةةةةةايا التةةةةةي يةةةةةتم إحالتهةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةل الةةةةةدول  13رومةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة 
مةةةةةن طةةةةةرف مجلةةةةةس األمةةةةةن) المطلةةةةةب  األطةةةةةراف) المطلةةةةةب األول(، والقضةةةةةايا التةةةةةي يةةةةةتم إحالتهةةةةةا

الثةةةةةةاني(، والقضةةةةةةايا التةةةةةةي يباشةةةةةةر فيهةةةةةةا المةةةةةةدعي العةةةةةةام التحقيةةةةةةق مةةةةةةن تلقةةةةةةاء نفسةةةةةةه) المطلةةةةةةب 
 الثالث(.

 المطلب األول: القضايا المحالة من قبل الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

طةةةةةةرف أن  منةةةةةةه علةةةةةى انةةةةةةه:" يجةةةةةوز لدولةةةةةةة 14لقةةةةةد نةةةةةةص ميثةةةةةاق رومةةةةةةا األساسةةةةةي فةةةةةةي المةةةةةادة 
تحيةةةةةل إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام أي حالةةةةةة يبةةةةةدو فيهةةةةةا أن جريمةةةةةة أو أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم الداخلةةةةةة فةةةةةي 

 اختصاص المحكمة قد ارتكبت.....".

وكةةةةان هنةةةةاك العديةةةةد مةةةةن القضةةةةايا التةةةةي بثةةةةت فيهةةةةا المحكمةةةةة كانةةةةت مرفوعةةةةة مةةةةن طةةةةرف بعةةةةض 
ريةةةةةةة الكونغةةةةةةو القضةةةةةةايا المحالةةةةةةة مةةةةةةن قبةةةةةةل جمهو الدولةةةةةةة الموقعةةةةةةة علةةةةةةى اتفةةةةةةاق رومةةةةةةا ومنهةةةةةةا: 

الديمقراطيةةةةة، جمهوريةةةةة أوغنةةةةدا، جمهوريةةةةة إفريقيةةةةا الوسةةةةطى ومةةةةالي، وقةةةةد صةةةةدر قةةةةرار المةةةةدعي 
العةةةةام للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بمباشةةةةرة التحقيةةةةق فةةةةي كةةةةل قضةةةةية مةةةةن قضةةةةايا الةةةةدول المةةةةذكورة 

صةةةةةارخة لحقةةةةةوق  توذلةةةةةك لمةةةةةا وقةةةةةع داخةةةةةل أقاليمهةةةةةا مةةةةةن جةةةةةرائم دوليةةةةةة أدت إلةةةةةى انتهاكةةةةةا
 اإلنسان.
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وسةةةةةةةنتطرق بشةةةةةةةيء مةةةةةةةن التفصةةةةةةةيل حةةةةةةةول القضةةةةةةةية المحالةةةةةةةة مةةةةةةةن طةةةةةةةرف جمهوريةةةةةةةة الكونغةةةةةةةو 
الديمقراطيةةةةة نظةةةةرًا لوصةةةةول التحقيةةةةق فيهةةةةا إلةةةةى مرحلةةةةة متطةةةةورة وكةةةةون أول مةةةةتهم يعةةةةرض أمةةةةةام 

 المحكمة يتعلق بها.

 الفرع األول: الجرائم الواقعة في اقيلم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هوريةةةةةةةةة الكونغةةةةةةةةو الديمقراطيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن شةةةةةةةةهر أغسةةةةةةةةطس سةةةةةةةةنة بةةةةةةةةدأت النزاعةةةةةةةةات تتفةةةةةةةةاقم فةةةةةةةةي جم
الرونةةةةةت كةةةةةابيال بخةةةةةروج القةةةةةوات الروانديةةةةةة  م، حينمةةةةةا أمةةةةةر رئةةةةةيس الجمهوريةةةةةة آنةةةةةذاك1998

م، ممةةةةةةا تسةةةةةةبب فةةةةةةي إحةةةةةةداث 1997المتواجةةةةةةدة فةةةةةةي الكونغةةةةةةو بعةةةةةةد تحقيةةةةةةق انتصةةةةةةاره فةةةةةةي عةةةةةةام 
مةةةةة، ثةةةةم حركةةةةة تمةةةةرد واسةةةةعة فةةةةي صةةةةفوف الجةةةةيش تفاقمةةةةت حةةةةدتها لترمةةةةي إلةةةةى اإلطاحةةةةة بالحكو 

مةةةةةا لبةةةةةث أن تطةةةةةور هةةةةةذا النةةةةةزاع إلةةةةةى نةةةةةزاع دولةةةةةي بتقةةةةةديم كةةةةةال مةةةةةن أوغنةةةةةدا وروانةةةةةدا الةةةةةدعم إلةةةةةى 
المتمةةةةةةردين بةةةةةةدعوى القلةةةةةةق علةةةةةةى أمةةةةةةن حةةةةةةدودهما، وبالمقابةةةةةةل حصةةةةةةلت الحكومةةةةةةة القائمةةةةةةة علةةةةةةى 

 1الدعم من أنغوال وناميبيا وتشاد وزمبابوي.

قةةف إطةةالق النةةار فةةي يوليةةو الوضةةع رغةةم إبةةرام اتفةةاق يقضةةي بو   وقةةد تواصةةل الصةةراع وتفةةاقم
م، حيةةةةةث تةةةةةم التوقيةةةةةع عليةةةةةه مةةةةةن قبةةةةةل الكونغةةةةةو الديمقراطيةةةةةة وأغنةةةةةدا ورونةةةةةدا وناميبيةةةةةا فةةةةةي 1999

لوزاكةةةةةا عاصةةةةةةمة زامبيةةةةةةا، كةةةةةذلك إحةةةةةةدى فصةةةةةةائل المتمةةةةةةردين وهةةةةةي حركةةةةةةة التحريةةةةةةر الكونغوليةةةةةةة. 
م نشةةةةةةةأت بعثةةةةةةةة منظمةةةةةةةة األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة فةةةةةةةي جمهوريةةةةةةةة الكونغةةةةةةةو 1999وفةةةةةةةي شةةةةةةةهر نةةةةةةةوفمبر 

راطيةةةةةةة كلفةةةةةةت عةةةةةةدد مةةةةةةن المةةةةةةراقبين والمةةةةةةوظفين بةةةةةةالتحقق مةةةةةةن فةةةةةةض االشةةةةةةتباك, وتيسةةةةةةير الديمق
المسةةةةاعدة اإلنسةةةةانية ورصةةةةد حقةةةةوق اإلنسةةةةان والمسةةةةاعدة علةةةةى تنفيةةةةذ إتفةةةةاق لوزاكةةةةا الةةةةذي يةةةةدعو 

 إلةةةةى التطبيةةةةع فةةةةي المنةةةةاطق الحدوديةةةةة، ومراقبةةةةة اإلتجةةةةار غيةةةةر مشةةةةروع باألسةةةةلحة وتسةةةةلل 
 2.يالجماعات المسلحة وإقامة حوار وطن

بعةةةةةد خةةةةةرق وقةةةةةف إطةةةةةالق النةةةةةار مةةةةةن قبةةةةةل القةةةةةوى المتصةةةةةارعة  اشةةةةةتد النةةةةةزاع وبلةةةةةغ ذروتةةةةةهوقةةةةةد 
م حيةةةةةث تةةةةةم االتفةةةةةاق علةةةةةى تشةةةةةكيل حكومةةةةةة وحةةةةةدة 2003الداخليةةةةةة واإلقليميةةةةةة إلةةةةةى غايةةةةةة يوليةةةةةو 

تقةةةوم علةةةى أسةةةاس اقتسةةةام السةةةلطة ولةةةم يتوقةةةف النةةةزاع عنةةةد هةةةذا الحةةةد بةةةل اسةةةتمر إلةةةى  وطنيةةةة
أبعةةةد مةةةن ذلةةةةك، حيةةةث لةةةةم تةةةتمكن هةةةةذه األخيةةةرة مةةةةن بسةةةط سةةةةلطاتها علةةةى المنةةةةاطق الشةةةرقية فةةةةي 

                                                           
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، عمان،  1

 .368، ص 2008األردن، الطبعة األولى، 
بومعزة منى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي اإلنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2

الماجستير في تخصص القانون الدولي اإلنساني، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 .91، ص2008-2009
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الةةةةةبالد التةةةةةي ظلةةةةةت تحةةةةةت سةةةةةيطرة حركةةةةةات التمةةةةةرد وال مةةةةةن إقةةةةةرار القةةةةةوانين وقيةةةةةام اإلصةةةةةالحات 
ام حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان، واسةةةةةةتمرار انعةةةةةةةدام األمةةةةةةةن والنةةةةةةةزاع الضةةةةةةرورية لبنةةةةةةةاء دعةةةةةةةائم األمةةةةةةن واحتةةةةةةةر 

العرقةةةةةي وارتكةةةةةاب االنتهاكةةةةةات المختلفةةةةةة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان والقةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني، بمةةةةةا فةةةةةي 
ذلةةةةةك جةةةةةرائم االغتصةةةةةاب، حيةةةةةث وردت تقةةةةةارير عةةةةةن المنظمةةةةةات الدوليةةةةةة غيةةةةةر الحكوميةةةةةة تفيةةةةةد 

لنةةةةزاع ارتكةةةةاب جةةةةرائم االسةةةةتعباد تواطةةةةؤ بعةةةةض أفةةةةراد القةةةةوات األمميةةةةة فةةةةي ارتكابهةةةةا، كمةةةةا شةةةةهد ا
سةةةةةةةنة  15الجنسةةةةةةةي، القتةةةةةةةل، التعةةةةةةةذيب، التهجيةةةةةةةر القسةةةةةةةري، واختطةةةةةةةاف األطفةةةةةةةال األقةةةةةةةل مةةةةةةةن 

الحكومةةةة والمجتمةةةع  لتجنيةةةدهم واسةةةتعبادهم جنسةةةيا. وفةةةي ظةةةل هةةةذه األوضةةةاع المزريةةةة لةةةم تقةةةم
الةةةةةةةدولي بةةةةةةةأي جهةةةةةةةود منسةةةةةةةقة للتصةةةةةةةدي الحتياجةةةةةةةات السةةةةةةةكان المةةةةةةةدنيين الةةةةةةةذي عصةةةةةةةفت بهةةةةةةةم 

 1الحرب.

ـــــيم  ـــــى إقل ـــــة عل ـــــة الدوليـــــة مـــــن الجـــــرائم المرتكب ـــــاني: موقـــــف المحكمـــــة الجنائي الفـــــرع الث
 جمهوية الكونغو الديمقراطية.

بسةةةةةبب األحةةةةةداث الحاصةةةةةلة علةةةةةى إقلةةةةةيم الجمهوريةةةةةة وعةةةةةدم تمكةةةةةن حكومةةةةةة الكونغةةةةةو الديمقراطيةةةةةة 
م بتوجيةةةةةةةه 2004مةةةةةةةارس  03بتةةةةةةةاريخ كةةةةةةةابيال مةةةةةةةن السةةةةةةةيطرة عليهةةةةةةةا، قةةةةةةةام رئةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةة 

إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة تتضةةةةةمن إحالةةةةةة الوضةةةةةع فةةةةةي بلةةةةةده منةةةةةذ  رسةةةةةالة
تةةةةاريخ سةةةةريان مفعةةةةول النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة والطلةةةةب منةةةةه التحقيةةةةق فةةةةي الجةةةةرائم المرتكبةةةةة 
علةةةةى كامةةةةل اإلقلةةةةيم الكونغةةةةولي والتةةةةزام الحكومةةةةة بالتعةةةةاون مةةةةع المحكمةةةةة. رحةةةةب المةةةةدعي العةةةةام 

ا الجمهوريةةةةةةة الكونغوليةةةةةةة الديمقراطيةةةةةةة، خاصةةةةةةة وأنةةةةةةه كةةةةةةان يترصةةةةةةد بالمبةةةةةةادرة التةةةةةةي قامةةةةةةت بهةةةةةة
الوضةةةع عةةةن بعةةةد، حيةةةث أعلةةةن هةةةذا األخيةةةةر عةةةن رغبتةةةه فةةةي طلةةةب اإلذن مةةةن الةةةدائرة التمهيديةةةةة 
للمحكمةةةةةةةة أثنةةةةةةةاء الةةةةةةةدورة الثانيةةةةةةةة لجمعيةةةةةةةة الةةةةةةةدول األطةةةةةةةراف، إلعمةةةةةةةال السةةةةةةةلطة المخولةةةةةةةة إليةةةةةةةه 

ائم المرتكبةةةةة فةةةةي هةةةةذه الدولةةةةة وخاصةةةةة بموجةةةةب النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة والتحقيةةةةق فةةةةي الجةةةةر 
تلةةةةةةك التةةةةةةي ارتكبةةةةةةت علةةةةةةى إقلةةةةةةيم )إيتةةةةةةوري(، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى تلقيةةةةةةه عةةةةةةدة اتصةةةةةةاالت مةةةةةةن أفةةةةةةراد 

 2.منظمات غير حكومية عن هذه الجرائم

بعةةةةةةد تقيةةةةةةيم المعلومةةةةةةات الةةةةةةواردة عةةةةةةن الجةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة علةةةةةةى إقلةةةةةةيم جمهويةةةةةةة الكونغةةةةةةو وثبةةةةةةوت 
 23جةةةةةةرائم باشةةةةةةةر المةةةةةةدعي العةةةةةةةام مةةةةةةن تةةةةةةةاريخ اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة فةةةةةةي النظةةةةةةةر فةةةةةةي هةةةةةةةذه ال

م وهةةةةو بةةةةدء نفةةةةاذ 2002 يوليةةةةو 01م التحقيةةةةق فةةةةي الجةةةةرائم المرتكبةةةةة منةةةةذ تةةةةاريخ 2004يونيةةةةو
                                                           

 .368عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 1
، مذكرة لنيل شهادة -أداء وعقبات-ق زكريا، آيات عبد السالم سهام، المحكمة الجنائية الدولية الدائمةطرطا 2

، تخصص قانون دولي ومنظمات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري  2ماستر 
 .43، ص2015-2014، قسنطينة، الجزائر، -1-قسنطينة 
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النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة، وبعةةةةةد هةةةةةذا القةةةةةرار أكةةةةةد المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة أن فةةةةةتح التحقيةةةةةق 
صةةةةةةةانة وحمايةةةةةةةة األول للمحكمةةةةةةةة يعةةةةةةةد الخطةةةةةةةوة األهةةةةةةةم فةةةةةةةي تقةةةةةةةدم العدالةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، وضةةةةةةةد الح

الضةةةةةةحايا، وأن هةةةةةةذا القةةةةةةرار اتخةةةةةةذ بالتعةةةةةةاون مةةةةةةع الحكومةةةةةةة الكونغوليةةةةةةة وعةةةةةةدد مةةةةةةن الحكومةةةةةةات 
م حيةةةةةةث يسةةةةةةمح 2004والمنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة، حيةةةةةةث انةةةةةةه تةةةةةةم توقيةةةةةةع هةةةةةةذا اإلتفةةةةةةاق فةةةةةةي أكتةةةةةةوبر 

بموجبةةةةه للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ببةةةةدء تحقيقةةةةات فةةةةي جةةةةرائم الحةةةةرب والجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية 
 1في البالد.التي إرتكبت 

وقةةةةةةةد باشةةةةةةةةر المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام تحقيقةةةةةةةةه فةةةةةةةةي الجةةةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةةةة فةةةةةةةةي إقلةةةةةةةةيم جمهوريةةةةةةةةة الكونغةةةةةةةةو 
الديمقراطيةةةةةةةة وذلةةةةةةةك بزيةةةةةةةارة محققةةةةةةةي المحكمةةةةةةةة لةةةةةةةبعض أقةةةةةةةاليم الجمهوريةةةةةةةة، ومةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ فةةةةةةةتح 

م فةةةةةةإن المحكمةةةةةةة مهتمةةةةةةة بدراسةةةةةةة سةةةةةةتة قضةةةةةةايا 2013أبريةةةةةةل  23التحقيةةةةةةق وإلةةةةةةى غايةةةةةةة تةةةةةةاريخ 
مهوريةةةةةةةة الكونغةةةةةةةو الديمقراطيةةةةةةةة، وهةةةةةةةي: قضةةةةةةةية المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام ضةةةةةةةد فةةةةةةةي الحالةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةة بج

تومةةةةاس لوبنغةةةةا دييلةةةةو، وقضةةةةية المةةةةدعي العةةةةام ضةةةةد بوسةةةةكو نتاغنةةةةدا، وقضةةةةية جيةةةةرمين كاتنغةةةةا، 
وقضةةةةةةةةةةية ومةةةةةةةةةةاثيو انغودجولةةةةةةةةةةو تةةةةةةةةةةةشوي، وكةةةةةةةةةةذلك قضةةةةةةةةةةية المةةةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةةةام ضةةةةةةةةةةد كاليكسةةةةةةةةةةتي 

يل عةةةةةةةن قضةةةةةةةية ، سةةةةةةةنتطرق بشةةةةةةةيء مةةةةةةةن التفصةةةةةةة2امباروشةةةةةةةيمانا وقضةةةةةةةية سيلفسةةةةةةةتر مةةةةةةةداكومور 
المةةةةةتهم تومةةةةةةاس لوبنغةةةةةا دييلةةةةةةو، كونهةةةةةا تعتبةةةةةةر الحالةةةةةة األولةةةةةةى التةةةةةي أصةةةةةةدرت المحكمةةةةةة حكمةةةةةةًا 

 بشئنها. 

 المطلب الثاني: القضايا المحالة من طرف مجلس األمن.

مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة بتمتةةةةع مجلةةةةس األمةةةةن بسةةةةلطة إحالةةةةة حالةةةةة  13أشةةةةارت المةةةةادة 
إلةةةةةةةةةى المحكمةةةةةةةةةة  بموجةةةةةةةةةب الفصةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةابع مةةةةةةةةةةن ميثةةةةةةةةةاق األمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة، وبةةةةةةةةةررت هةةةةةةةةةةذه 
الصةةةةةةالحيات إنطالقةةةةةةًا مةةةةةةن مسةةةةةةؤوليته فةةةةةةي حفةةةةةةظ السةةةةةةلم واألمةةةةةةن الةةةةةةدوليين، وأن هةةةةةةذه اإلحالةةةةةةة 

                                                           
 .327رجع سابق، ص عمر محمود المخزومي، م 1
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األمم المتحدة، الجمعية العامة،  A//323/67 ، الدورة الثالثة والستون، مذكرة من األمين العام، 2008- 2007
 .12-11ص  ، 2008أغسطس  22
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ألطةةةةةةراف فيهةةةةةةا أو غيةةةةةةر تتةةةةةةيح للمحكمةةةةةةة ممارسةةةةةةة اختصاصةةةةةةاتها علةةةةةةى جميةةةةةةع الةةةةةةدول سةةةةةةواء ا
األطةةةةةةةراف وهةةةةةةةةو مةةةةةةةةةا يمنحهةةةةةةةةا اختصاصةةةةةةةةا عالميةةةةةةةا فيمةةةةةةةا يخةةةةةةةةص الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةةي تةةةةةةةدخل فةةةةةةةةي 

 اختصاصها.

ولكةةةةةةن تجةةةةةةد اإلشةةةةةةارة إلةةةةةةى أن المحكمةةةةةةة غيةةةةةةر ملزمةةةةةةة بقةةةةةةرار اإلحالةةةةةةة، إنمةةةةةةا يكةةةةةةون هةةةةةةذا القةةةةةةرار 
للفةةةةت نظةةةةةر المحكمةةةةةة بوجةةةةةود جةةةةرائم دوليةةةةةة تحةةةةةدث فةةةةةي منطقةةةةةة معينةةةةة وذلةةةةةك وفقةةةةةًا لمةةةةةا نصةةةةةت 

مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا حيةةةةةةث جةةةةةةاء فيهةةةةةةا انةةةةةةه ال يشةةةةةةرع المةةةةةةدعي العةةةةةةام فةةةةةةةي  53/1المةةةةةةادة عليةةةةةةه 
التحقيةةةةةق إال بعةةةةةد تقييةةةةةيم األدلةةةةةة المتاحةةةةةة لةةةةةه والتأكةةةةةد مةةةةةن وجةةةةةود أسةةةةةاس معقةةةةةول لمباشةةةةةرة هةةةةةذا 
التحقيةةةةق، وقةةةةد أحةةةةال مجلةةةةس األمةةةةن للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة قضةةةةيتين وهمةةةةا قضةةةةية دارفةةةةور 

ة البحةةةةةةةث سةةةةةةةنكتفي بشةةةةةةةرح بعةةةةةةةض تفاصةةةةةةةيل قضةةةةةةةية والقضةةةةةةةية الليبيةةةةةةةة، ونظةةةةةةةرا لضةةةةةةةيق مسةةةةةةةاح
 دارفور.

 الفرع األول: أسباب النزاع في إقليم دارفور وإرتكاب جرائم دولية فيه.

يعتبةةةةةر إقلةةةةةيم دارفةةةةةو مةةةةةن أهةةةةةم المنةةةةةاطق فةةةةةي السةةةةةوادن، وذلةةةةةك إلعتبةةةةةارات عديةةةةةدة منهةةةةةا مسةةةةةاحته 
الهائلةةةةةة، وتسةةةةةكنه الواسةةةةةعة والثةةةةةروات الطبيعيةةةةةة الموجةةةةةودة فيةةةةةه باإلضةةةةةافة إلةةةةةى الثةةةةةروة البشةةةةةرية 

العديةةةةةد مةةةةةن القبائةةةةةل العربيةةةةةة واإلفريقيةةةةةة كةةةةةل هةةةةةذه الخصةةةةةائص فةةةةةي اإلقلةةةةةيم جعتلةةةةةه منطقةةةةةة نةةةةةزاع 
شةةةةبه دائمةةةةة سةةةةواء بةةةةين القبائةةةةل القاطنةةةةة فيةةةةه أو بسةةةةبب تةةةةدخالت خارجيةةةةة فةةةةي محاولةةةةة للسةةةةيطرة 

 على ثرواته.

اع داخةةةةل كانةةةت هنةةةةاك العديةةةةد مةةةن العوامةةةةل المهمةةةةة التةةةةي سةةةاهمت بشةةةةكل مباشةةةةر فةةةي تةةةةأجج النةةةةز 
اإلقلةةةةةيم منهةةةةةا مةةةةةا كانةةةةةت عوامةةةةةل اقتصةةةةةادية، ومنهةةةةةا مشةةةةةكالت الملكيةةةةةة وحيةةةةةازة األرض، وكةةةةةذلك 
النةةةةزاع بةةةةةين القبائةةةةل الرعويةةةةةة والزراعيةةةةة، وتشةةةةةابك الحةةةةدود وسةةةةةعة مسةةةةاحتها واشةةةةةتراكها مةةةةع عةةةةةدة 
دول، باإلضةةةةافة إلةةةةى إهمةةةةال الحكومةةةةة لإلقلةةةةيم ممةةةةا أدى إلةةةةى زيةةةةادة نسةةةةبة البطالةةةةة فيةةةةه ونقةةةةص 

 1وصعوبة المواصالت فيه، وأيضًا بعض التدخالت الخارجية فيه.التعليم 

إال أن هنةةةةةةاك عوامةةةةةةل أخةةةةةةرى أدت إلةةةةةةى تصةةةةةةاعد النةةةةةةزاع بدرجةةةةةةة خطيةةةةةةرة، إذ ال يمكةةةةةةن تصةةةةةةنيف 
النةةةةةزاع علةةةةةى أنةةةةةه بيئةةةةةي قبلةةةةةي فقةةةةةط، كمةةةةةا ال يمكةةةةةن تحميةةةةةل الحكومةةةةةة كامةةةةةل المسةةةةةؤولية الكاملةةةةةة 

 عن هذا التصعيد، وتتمثل هذه العوامل في:
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 سةةةةةةالح فةةةةةةي المنطقةةةةةةة بةةةةةةين أيةةةةةةدي القبائةةةةةةل، وخاصةةةةةةة أن دارفةةةةةةور كانةةةةةةت مسةةةةةةرحًا وفةةةةةةرة ال
لكثيةةةةةةر مةةةةةةن العمليةةةةةةات المسةةةةةةلحة، وعمليةةةةةةات القتةةةةةةال فةةةةةةي الةةةةةةدول المجةةةةةةاورة، حيةةةةةةث كةةةةةةان 
يجةةةةري بةةةةالقرب منهةةةةا النةةةةزاع الليبةةةةي التشةةةةادي  كمةةةةا جةةةةرى تغييةةةةر النظةةةةام عبةةةةر المعارضةةةةة 

 1.إفريقيا الوسطى الداخلية في تشاد لعدة مرات باإلضافة إلى عدم استقرار

  نشةةةةوب ثةةةةورة بقيةةةةادة المهنةةةةدس داوود يحيةةةةى بةةةةوالد ضةةةةد الحكومةةةةة بعةةةةد نجةةةةاح ثةةةةورة اإلنقةةةةاذ
والةةةةذي كةةةةان أحةةةةد أبةةةةرز قيةةةةادات الجبهةةةةة اإلسةةةةالمية خةةةةالل نجاحهةةةةا وذلةةةةك م 1989عةةةةام 

بسةةةةةبب وجةةةةةوده خةةةةةارج منظومةةةةةة الةةةةةوزارة واعتبةةةةةر ذلةةةةةك بمثابةةةةةة عةةةةةدم اإلعتةةةةةراف بةةةةةدوره فةةةةةي 
مةةةةةةةةن تسةةةةةةةةلم القيةةةةةةةةادة السياسةةةةةةةةية فةةةةةةةةي دارفةةةةةةةةور ال يمثلةةةةةةةةون ثقةةةةةةةةاًل نجةةةةةةةةاح الثةةةةةةةةورة، ورأى أن 

سياسةةةةيًا مثلةةةةه، وكةةةةان كةةةةل ذلةةةةك بعةةةةد إعةةةةالن انشةةةةقاقه عةةةةن الجبهةةةةة اإلسةةةةالمى وانضةةةةمامه 
إلةةةةةةةى الحركةةةةةةةة الشةةةةةةةعبية لتحريةةةةةةةر السةةةةةةةوادن بزعامةةةةةةةة جةةةةةةةون غةةةةةةةارنغ الةةةةةةةذي عملةةةةةةةت علةةةةةةةى 
مسةةةةةةةةاعدته فةةةةةةةةي الثةةةةةةةةورة، ولكةةةةةةةةن القةةةةةةةةوات المسةةةةةةةةلحة للحكومةةةةةةةةة إسةةةةةةةةتطاعت التصةةةةةةةةدي لةةةةةةةةه 

اعدة قةةةةوات الحركةةةةة الشةةةةعبية فةةةةي الجنوب)الجنجويةةةةد( والقضةةةةاء عليةةةةه وعلةةةةى الثةةةةورة، بمسةةةة
  2وبسط األمن في ربوع دارفور وجمع السالح من األهالي طوعًا.

م، عةةةةةةادت إلةةةةةةى الوجةةةةةةود حركةةةةةةة بةةةةةةوالد التمرديةةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةم إخمادهةةةةةةا تحةةةةةةت 2000وفةةةةةةي سةةةةةةنة 
ء دارفةةةةور المعارضةةةةين ، كمةةةةا أسةةةةس اإلسةةةةالميون مةةةةن أبنةةةةا“تحريةةةةر السةةةةودان“مسةةةةمى جديةةةةد هةةةةو 
م، بةةةدأت حركةةةة التمةةةرد بشةةةن 2003وفةةةي سةةةنة  .“حركةةةة العةةةدل والمسةةةاواة “للحكومةةةة السةةةودانية 

هجومةةةةةةات مشةةةةةةتركة علةةةةةةى مراكةةةةةةز الشةةةةةةرطة والقةةةةةةوات المسةةةةةةلحة، بلغةةةةةةت أوجهةةةةةةا فةةةةةةي أفريةةةةةةل مةةةةةةن 
، كمةةةةةةا قةةةةةةد “الغاشر)عاصةةةةةةمة واليةةةةةةة دافةةةةةةور(“نفةةةةةةس السةةةةةةنة فةةةةةةي الهجةةةةةةوم الةةةةةةذي اسةةةةةةتهدف مدينةةةةةةة 

رات المظةةةةةالم السياسةةةةةية واالجتماعيةةةةةة والتنمويةةةةةة واالقتصةةةةةادية وإلةةةةةزام الحكومةةةةةة قامتةةةةةا برفةةةةةع شةةةةةعا
بممارسةةةةة التطهيةةةةر العرقةةةةي عبةةةةر ميليشةةةةيا الجنجويةةةةد التةةةةي اسةةةةتعانت بهةةةةا الحكومةةةةة لقمةةةةع التمةةةةرد 

 3اإلقليم وخارجه إلى الدول المجاورة. وما صاحبه من نزوح للمدنيين داخل

وجةةةةةراء تلةةةةةك االنتهاكةةةةةات الخطيةةةةةرة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان والجةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة فةةةةةي حةةةةةةق المةةةةةةدنيين فقةةةةةةد 
م بتشةةةةةكيل لجنةةةةةة وطنيةةةةةة لتقصةةةةةي الحقةةةةةةائق برئاسةةةةةةة 2004قامةةةةةةت حكومةةةةةة السةةةةةودان فةةةةةي مةةةةةاي 

السةةةةةةةةيد ) دفةةةةةةةةع هللا الحةةةةةةةةاج يوسةةةةةةةةةف( رئةةةةةةةةيس القضةةةةةةةةةاء السةةةةةةةةةوداني األسةةةةةةةةةبق وعةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةن كبةةةةةةةةار 
االنتهاكةةةةات وذلةةةةك بموجةةةةب قةةةةانون لجةةةةان التحقيةةةةق  ن لتقصةةةةةي الحقةةةةةةائق حةةةةةةول هةةةةةةذهالقةةةةةةانونيي

                                                           
 .379عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص 1
 .124-123زكي البحيري، مرجع سابق، ص  2
 .52طرطاق زكريا، آيات عبد السالم زكريا، مرجع سابق، ص 3
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لقةةةةةةةد باشةةةةةةرت هةةةةةةذه اللجنةةةةةةةة أعمالهةةةةةةا، و توصةةةةةةلت إلةةةةةةى نتةةةةةةائج مهمةةةةةةةة،  1954السةةةةةوداني لسةةةةةنة 
حيةةةةةةث اتهمةةةةةت كافةةةةةةة أطةةةةةةراف النةةةةةزاع بالمشةةةةةاركة فةةةةةي وقةةةةةوع انتهاكةةةةةات جسةةةةةيمة لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان 

م إلةةةةةةى الةةةةةةةةرئيس 2005ينةةةةةةاير  25ةاني، ورفعةةةةةةةت بةةةةةةةذلك تقريرهةةةةةةةةا فةةةةةةي والقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةة
عمةةةةةةةر البشةةةةةةةير ونفةةةةةةت فيةةةةةةةه حةةةةةدوث جريمةةةةةةةة إبةةةةةةةادة لعةةةةةةةدم تةةةةةةةوفر شةةةةةةروطها، وأوصةةةةةةةت بضةةةةةةرورة 

حةةةةدثت ومعاقبةةةةة  تشةةةةةكيل لجةةةةةةان التحقيةةةةةةق القضةةةةةائي واإلداري للتحقيةةةةةق فةةةةي االنتهاكةةةةةات الةةةةةتي
 1المتورطين فيها.

لثــــاني: قضــــية دارفــــور فــــي أروقــــة األمــــم المتحــــدة وإحالــــة مجلــــس األمــــن القضــــية الفــــرع ا
 على المحكمة الجنائية الدولية.

نتيجةةةةةة لإلنتهاكةةةةةات الكبيةةةةةةرة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةةان وإلرتكةةةةةاب جةةةةةةرائم إبةةةةةادة جماعيةةةةةةة ضةةةةةد اإلنسةةةةةةانية 
سةةةةةةةبتمبر  18بتةةةةةةةاريخ  1564فةةةةةةةي إقلةةةةةةةيم دارفةةةةةةةور، قةةةةةةةرر مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن بموجةةةةةةةب القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم 

يعةةةةةةاز إلةةةةةةى األمةةةةةةين العةةةةةةام لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة) كةةةةةةوفي عنةةةةةةان( بتشةةةةةةكيل وإرسةةةةةةال لجنةةةةةةة م اإل2004
دوليةةةةةة للقيةةةةةام بالتحقيقةةةةةات فةةةةةي إنتهاكةةةةةات القةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني وحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان المرتكبةةةةةة 
مةةةةةةةن كافةةةةةةةة األطةةةةةةةراف، لمعرفةةةةةةةة مةةةةةةةدى إنطباقهةةةةةةةا مةةةةةةةع وصةةةةةةةف جةةةةةةةرائم اإلبةةةةةةةادة، وتحديةةةةةةةد هويةةةةةةةة 

م إلةةةةةةى األمةةةةةةين العةةةةةةام والتةةةةةةي 2005ينةةةةةةاير  25ا فةةةةةةي المةةةةةةرتكبين، وقةةةةةةد أحالةةةةةةت اللجنةةةةةةة تقريرهةةةةةة
أقةةةةرت فيةةةةه بةةةةأن جميةةةةع األطةةةةراف المشةةةةاركة فةةةةي النةةةةزاع ارتكبةةةةت جةةةةرائم دوليةةةةة بمةةةةا فةةةةيهم الحكومةةةةة 

 2السودانية.

وقةةةةةةةد إنتهةةةةةةةى رأي اللجنةةةةةةةة إلةةةةةةةى أن حكومةةةةةةةة السةةةةةةةودان لةةةةةةةم تتبةةةةةةةع سياسةةةةةةةة تقةةةةةةةوم علةةةةةةةى اإلبةةةةةةةادة 
األحيةةةةةةةان أفعةةةةةةةااًل بنيةةةةةةةة اإلبةةةةةةةادة  الجماعيةةةةةةة، وإن كةةةةةةةان بعةةةةةةةض األفةةةةةةةراد قةةةةةةةد إرتكبةةةةةةةوا فةةةةةةةي بعةةةةةةةض

الجماعيةةةةةةةة، وأن الجةةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةةة ال تقةةةةةةةل خطةةةةةةةورة عةةةةةةةن جةةةةةةةرائم اإلبةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةة، وكةةةةةةةذلك 
تضةةةةةةةةمن التقريةةةةةةةةر األشةةةةةةةةخاص الةةةةةةةةذين يعتقةةةةةةةةد أنهةةةةةةةةم مسةةةةةةةةؤولون عةةةةةةةةن الجةةةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةةةة ضةةةةةةةةد 
اإلنسةةةةةانية وجةةةةةرائم الحةةةةةرب، وأوصةةةةةت بةةةةةأن يحيةةةةةل مجلةةةةةس األمةةةةةن علةةةةةى جنةةةةةاح السةةةةةرعة الوضةةةةةع 

 3ر إلى المحكمة الجنائية الدولية.في دارفو 

، وقةةةةد كةةةةان فحةةةةوى القةةةةرار بإحالةةةةة  1593تةةةةم إصةةةةدر قةةةةرار مجلةةةةس األمةةةةن الةةةةدولي تحةةةةت رقةةةةم
الوضةةةةةةع فةةةةةةةي دارفةةةةةةةور إلةةةةةةى المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وذلةةةةةةةك مةةةةةةةن أجةةةةةةل وضةةةةةةةع حةةةةةةةد لتلةةةةةةةك 
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النزاعةةةةةةات الةةةةةةدائرة فةةةةةةي هةةةةةةذا اإلقلةةةةةةيم، والتةةةةةةي نةةةةةةتج عنهةةةةةةا عشةةةةةةرات اآلالف مةةةةةةن القتلةةةةةةى ومئةةةةةةات 
ف مةةةةةن الالجئةةةةةين والمشةةةةةردين، وأمةةةةةام عةةةةةدم احتةةةةةرام أطةةةةةراف النةةةةةزاع فةةةةةي دارفةةةةةور لإلتفاقةةةةةات اآلال

ووقةةةةةةف إطةةةةةةالق النةةةةةةار، ووضةةةةةةع حةةةةةةد النتهاكةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، والقةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني 
المرتكبةةةةةة فةةةةةي اإلقلةةةةةيم، ورغةةةةةم القةةةةةرارات الصةةةةةادرة عةةةةةن مجلةةةةةس األمةةةةةن إلسةةةةةتتباب السةةةةةلم واألمةةةةةن 

الةةةةذي أحةةةال الوضةةةةع فةةةةي السةةةةابق الةةةذكر  لتةةةي كةةةةان آخرهةةةةا القةةةرارالةةةدوليين فةةةةي ذلةةةك اإلقلةةةةيم وا
دارفةةةةور إلةةةةى المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، وقةةةةد كةةةةان لتقريةةةةر لجنةةةةة التحقيةةةةق الدوليةةةةة األثةةةةر البةةةةالغ 
لصةةةةةةدور هةةةةةةذا القةةةةةةرار، وتعتبةةةةةةر اإلحالةةةةةةة مةةةةةةن مجلةةةةةةس األمةةةةةةن إلةةةةةةى المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة 

 1األولى من نوعها.

م عةةةةةن 2005يونيةةةةةو  05( فقةةةةةد أعلةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة فةةةةةي 1593بنةةةةةاء علةةةةةى القةةةةةرار )
البةةةةدء فةةةةي إجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق فيمةةةةةا يخةةةةةةص الجةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة فةةةةي إقلةةةةةةيم دارفةةةةةةور بعةةةةةد تحليلةةةةةةه 

المقدمةةةةة  مةةةةن خةةةةالل العديةةةةد مةةةةن التقةةةةارير مةةةةن المنظمةةةةات الدوليةةةةة غةةةةير  وتقييمةةةةه للمعلومةةةةةات
زوده األمةةةةةةةين العةةةةةةةام لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة بمجموعةةةةةةة مةةةةةةن الوثةةةةةةائق التةةةةةةي تتضةةةةةةمن  الحكوميةةةةةةةة، وبمةةةةةةةا

مةةةن رئةةةيس لجنةةةة التحقيةةةق الدوليةةةة  قائمةةةة مختومةةةة باألشةةةخاص المشةةةتبه فةةةيهم كةةةةان قةةةةد تلقاهةةةةا
م إلةةةةةةى مجلةةةةةةةس 14/6/2006المعنيةةةةةةة بةةةةةةدارفور، وفةةةةةةي أول تقريةةةةةةةر قدمةةةةةةةه المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام فةةةةةةي 

فيةةةةةه النتةةةةةائج المتوصةةةةةل إليهةةةةةا مةةةةةن التحقيقةةةةةات األوليةةةةةة األمةةةةةةن بموجةةةةةةب قةةةةةةرار اإلحالةةةةةةة عةةةةةرض 
حيةةةةةةث أعلةةةةةةن عةةةةةةن عثةةةةةةةوره علةةةةةةةى أدلةةةةةةةة تثبةةةةةةةت حةةةةةةةدوث عمليةةةةةةات قتةةةةةةل وتعةةةةةةذيب واغتصةةةةةةاب فةةةةةةي 
اإلقلةةةةةيم، وأنةةةةةه بمجةةةةةرد االنتهةةةةةاء مةةةةةن جمةةةةةع األدلةةةةةة سةةةةةيقدم اسةةةةةةتنتاجاته إلةةةةةى القضةةةةةاة، وفةةةةةي هةةةةةذا 

يقتضةةةةةةي تعاونةةةةةةًا مةةةةةةع الحكومةةةةةةة،  اإلطةةةةةةار قةةةةةةدم المةةةةةةدعي العةةةةةةام طلبةةةةةةا إلةةةةةى الحكومةةةةةةة السةةةةةةودانية
ونتيجةةةةةةةة لةةةةةةةذلك فقةةةةةةةد قامةةةةةةةت وفةةةةةةةود بزيةةةةةةةارة السةةةةةةةودان وعقةةةةةةةدت لقةةةةةةةاءات مةةةةةةةع القضةةةةةةةاء والشةةةةةةةرطة 

 2والمصالح العسكرية وغيره.

،أصةةةةةدرت الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة بنةةةةةاًء علةةةةةى طلةةةةةب مةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام  2007أفريةةةةةل  27بتةةةةةاريخ 
ولةةةةة السةةةةابق للشةةةةؤون الداخليةةةةة أمةةةةرين بةةةةالقبض علةةةةى السةةةةيد)أحمد محمةةةةد هةةةةارون( هةةةةو وزيةةةةر الد

علةةةةةةةي “فةةةةةةةي حكومةةةةةةةة السةةةةةةةودان، وعلةةةةةةةى السةةةةةةةيد)محمد علةةةةةةةي عبةةةةةةةد الرحمةةةةةةةان( المعةةةةةةةروف باسةةةةةةةم 
)قائةةةةةد ميليشةةةةةات الجنحويةةةةةد(، وذلةةةةةك لمسةةةةةؤوليتهما عةةةةةن ارتكةةةةةاب جةةةةةرائم حةةةةةرب تتمثةةةةةل “ كوشةةةةةيب

فةةةةةةةي االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة للمةةةةةةةادة الثالثةةةةةةةة المشةةةةةةةتركة مةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةةف األربعةةةةةةةة لسةةةةةةةنة 
م، تقةةةةةةةةةدم المةةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةةام أمةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةةةة 2008يوليةةةةةةةةةو سةةةةةةةةةنة  14ي م، وفةةةةةةةةة1949

للمحكمةةةةةةةة إلصةةةةةةةدار األمةةةةةةةر بةةةةةةةالقبض علةةةةةةةى مةةةةةةةتهم ثالةةةةةةةث فةةةةةةةي قضةةةةةةةية دارفةةةةةةةور، هةةةةةةةو الةةةةةةةرئيس 
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السةةةةةةةوداني )عمةةةةةةةر حسةةةةةةةن البشةةةةةةةير( عةةةةةةةن مسةةةةةةةؤوليته فةةةةةةةي التخطةةةةةةةيط والتنفيةةةةةةةذ الرتكةةةةةةةاب جريمةةةةةةةة 
م تةةةةم 2009مةةةةارس   4وبتةةةةاريخاإلبةةةةادة الجماعيةةةةة والجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية وجةةةةرائم الحةةةةرب، 

إصةةةةةةدار قةةةةةةرار إلقةةةةةةاء القةةةةةةبض عليةةةةةةه بعةةةةةةد االقتنةةةةةةاع بوجةةةةةةود دليةةةةةةل معقةةةةةةول لالعتقةةةةةةاد بةةةةةةأن هةةةةةةذا 
أمةةةةر إلقةةةةاء القةةةةبض علةةةةى الةةةةرئيس السةةةةوداني، هةةةةو أول يعتبةةةةر و  ،الشةةةةخص قةةةةام بتلةةةةك الجةةةةرائم

سةةةةةابقة لهةةةةةذه المحكمةةةةةة عةةةةةن متابعةةةةةة رئةةةةةيس دولةةةةةة بعةةةةةد سةةةةةابقتي محكمتةةةةةي يوغوسةةةةةالفيا السةةةةةابقة 
وتجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى أن المحكمةةةةةة فةةةةةي قضةةةةةية دارفةةةةةور قةةةةةد نظةةةةةرت وحققةةةةةت ضةةةةةد  1ن،يو وسةةةةةيرال

خمةةةةس متهمةةةةين َمثلةةةةوا أمةةةةام المحكمةةةةةة وأمةةةةام المةةةةدعي العةةةةام وهةةةةةم: أحمةةةةد هةةةةارون، عمةةةةر حسةةةةةن 
عبةةةةةد هللا بةةةةةن أبةةةةةو بكةةةةةر نوريةةةةةت، عبةةةةةد الةةةةةرحيم محمةةةةةد أحمةةةةةد البشةةةةةير، بحةةةةةر إدريةةةةةس أبةةةةةو قةةةةةردة، 

 2حسين.

 من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. المطلب الثالث: القضايا المحركة

منةةةةه علةةةةى مةةةةا يةةةةأتي "  15لقةةةةد نةةةةص النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي المةةةةادة  
للمةةةةةةةدعي العةةةةةةةام أن يباشةةةةةةةر التحقيقةةةةةةةات مةةةةةةةن تلقةةةةةةةاء نفسةةةةةةةه علةةةةةةةى أسةةةةةةةاس المعلومةةةةةةةات المتعلقةةةةةةةة 

م بجمةةةةةةةع األدلةةةةةةةة بجةةةةةةةرائم تةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة ....". حيةةةةةةةث يقةةةةةةةوم المةةةةةةةدعي العةةةةةةةا
والمعلومةةةةةةات مةةةةةةن مصةةةةةةادر موثوقةةةةةةة، أو مةةةةةةن خةةةةةةالل تلقةةةةةةي شةةةةةةهادات شةةةةةةفوية أو مكتوبةةةةةةة بمقةةةةةةر 
المحكمةةةةةةة أو أي جهةةةةةةة أخةةةةةةرى، ولمباشةةةةةةرة المةةةةةةدعي العةةةةةةام اختصاصةةةةةةاته فةةةةةةي هةةةةةةذا الخصةةةةةةوص 
يجةةةةةةب عليةةةةةةه الحصةةةةةةول علةةةةةةى موافقةةةةةةة أوليةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة علةةةةةةى طلبةةةةةةه فةةةةةةي مباشةةةةةةرة 

 ذا اإلجراء ال يطبق إال على الدول الموقعة على نظامها.التحقيق مع اإلشارة إلى أن ه

وقةةةةةةد قةةةةةةام المةةةةةةدعي العةةةةةةام بتحريةةةةةةك دعةةةةةةوى ضةةةةةةد دولتةةةةةةين وهمةةةةةةا كينيةةةةةةا وكوتةةةةةةديفوار وسةةةةةةنتحدث 
 بشيء من التفصيل عن قضية كينيا.

 الفرع األول: أسباب الصراع الكيني وارتكاب جرائم دولية في اإلقليم.

م فةةةةةاز فيهةةةةةا المرشةةةةةح مةةةةةواي كيبةةةةةاكي، 2007العةةةةةام  شةةةةةهدت دولةةةةةة كينيةةةةةا انتخابةةةةةات رئاسةةةةةية فةةةةةي
وإذ تةةةةةم إتهامةةةةةه بتزويةةةةةر االنتخابةةةةةات مةةةةةن قبةةةةةل المعارضةةةةةة، وعلةةةةةى إثةةةةةر ذلةةةةةك قامةةةةةت مواجهةةةةةات 
عنةةةةف وتةةةةدمير وقتةةةةل وتشةةةةريد حيةةةةث تةةةةم حةةةةرق بعةةةةض البيةةةةوت وتهجيةةةةر سةةةةكانها،  ُقتةةةةل مةةةةا يزيةةةةد 
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نةةةةي شةةةةخص وتةةةةم تهجيةةةةر ونةةةةزوح اكتةةةةر مةةةةن نصةةةةف مليةةةةون إنسةةةةان مةةةةن الشةةةةعب الكي 1000عةةةةن 
 1إلى دول الجوار) الصومال واثيوبيا(.

وتةةةةةم الحةةةةةديث عةةةةةن ارتكةةةةةاب العديةةةةةد مةةةةةن الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة، واسةةةةةتخدام جميةةةةةع انةةةةةواع القةةةةةوة بةةةةةدون 
وجةةةةه حةةةةق وقتةةةةل االشةةةةخاص وتعنيةةةةف واغتصةةةةاب النسةةةةاء مةةةةن قبةةةةل أفةةةةراد الشةةةةرطة، التةةةةي تنةةةةدرج 
ضةةةةمن إطةةةةار جةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية، بحيةةةةث لةةةةم يجةةةةر فيهةةةةا أي تحقيقةةةةات رسةةةةمية داخةةةةل الدولةةةةة، 

مةةةةةة الدوليةةةةةة الجنائيةةةةةة بةةةةةأن يطلةةةةةب مباشةةةةةرة التحقيةةةةةق مةةةةةن تلقةةةةةاء ممةةةةةا أثةةةةةار المةةةةةدعي العةةةةةام للمحك
  2من ميثاق المحكمة. 15نفسه حسب نص المادة 

 الفرع الثاني: إجراءات تحريك الدعوى من قبل المدعي العام في إقليم كينيا.

لقةةةةةةةد تلقةةةةةةةى المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام فةةةةةةةي المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة العديةةةةةةةد مةةةةةةةن اإلخطةةةةةةةارات بوجةةةةةةةود 
اإلنسةةةةةان وإرتكةةةةةاب جةةةةةرائم حةةةةةرب فةةةةةي إقلةةةةةيم كينيةةةةةا، وبنةةةةةاًء علةةةةةى ذلةةةةةك باشةةةةةر  إنتهاكةةةةةات لحقةةةةةوق 

مةةةةةةن الميثةةةةةةاق األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة، وذلةةةةةةك  15المةةةةةةدعي العةةةةةةام اجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق وفقةةةةةةًا للمةةةةةةادة 
، وبعةةةةد ذلةةةةك تةةةةم التوصةةةةل إلةةةةى إتفةةةةاق بةةةةين وفةةةةد رفيةةةةع المسةةةةتوى مةةةةن حكومةةةةة 2008منةةةةذ فبرايةةةةر 

فةةةةةي مدينةةةةةة  2009يوليةةةةةو  3العةةةةةام وذلةةةةةك فةةةةةي  كينيةةةةةا برئاسةةةةةة وزيةةةةةر العةةةةةدل كليةةةةةونزو والمةةةةةدعي
لةةةةةةةةةون النصةةةةةةةةةيب األكبةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن يتحمن حماسبة  مالهةةةةةةةةةاي، واتفةةةةةةةةةق  الطرفةةةةةةةةةان علةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةوب 

المسةةةةؤولية عةةةةن أعمةةةةال العنةةةةف عقةةةةب اإلنتخابةةةةات، وذلةةةةك مةةةةن أجةةةةل منةةةةع نشةةةةوب أعمةةةةال عنةةةةف 
جديةةةةدة فةةةةي فتةةةةرة اإلنتخابةةةةات القادمةةةةة، وقةةةةد وافقةةةةت السةةةةلطات الكينيةةةةة علةةةةى أنةةةةه فةةةةي حالةةةةة فشةةةةل 

لجهةةةةةةود الوطنيةةةةةةة  فةةةةةةي إتخةةةةةةاذ إجةةةةةةراءات وقةةةةةةف أعمةةةةةةال العنةةةةةةف ومعاقبةةةةةةة مرتكبيهةةةةةةا  فسةةةةةةيحيلون ا
مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي فةةةةي  14الحالةةةةة إلةةةةى المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وفقةةةةًا ألحكةةةةام المةةةةادة 

 3غضون عام.

م اسةةةةةةتلم المةةةةةةدعي العةةةةةةام سةةةةةةتة صةةةةةةناديق تحتةةةةةةوي علةةةةةةى وثةةةةةةائق ومةةةةةةواد 2009يوليةةةةةةو  16وفةةةةةةي 
جمعهةةةةا مةةةةن قبةةةةل لجنةةةةة )واكةةةةي( والتةةةةي هةةةةي لجنةةةةة دوليةةةةة لتقصةةةةي الحقةةةةائق  داعمةةةةة للتحقيةةةةق تةةةةم

أنشةةةةأتها الحكومةةةةة الكينيةةةةة للتحقيةةةةق فةةةةي أعمةةةةال العنةةةةف التةةةةي وقعةةةةت خةةةةالل الفتةةةةرة مةةةةن ديسةةةةمبر 
م فةةةةةي أعقةةةةةاب اإلنتخابةةةةةةات الرئاسةةةةةية، وتضةةةةةمنت الوثةةةةةائق مظروفةةةةةةًا 2008م إلةةةةةى فبرايةةةةةر 2007

ي حةةةةددتهم لجنةةةةة واكةةةةي والمسةةةةؤولين عةةةةن أعمةةةةال فةةةةيهم والتةةةةتبه ةةةةةةملشمغلقةةةةًا يحتةةةةوي علةةةةى قائمةةةةة ا
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العنةةةةةةف، ومةةةةةةع ذلةةةةةةك فشةةةةةةلت الحكومةةةةةةة الكينيةةةةةةة فةةةةةةي محاسةةةةةةبة المجةةةةةةرمين خةةةةةةالل المةةةةةةدة المتفةةةةةةق 
 1عليها مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وبعةةةةد التحقيقةةةةات األوليةةةةة توصةةةةل المةةةةدعي العةةةةام إلةةةةى وجةةةةوب البةةةةدء فةةةةي رفةةةةع دعةةةةوى لمحاكمةةةةة 
م 2009رب فةةةةةي إقلةةةةةيم كينيةةةةةا، حيةةةةةث أنةةةةةه فةةةةةي السةةةةةادس مةةةةةن نةةةةةوفمبرالمتةةةةةورطين فةةةةةي جةةةةةرائم حةةةةة

طلةةةةب مةةةةةن الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة اإلذن للبةةةةةدء رسةةةةةيما فةةةةةي اجةةةةةراءات التحقيةةةةةق، وبعةةةةةد دراسةةةةةة الطلةةةةةب 
مةةةةةن قبلهةةةةةا توصةةةةةلت إلةةةةةى أن هنةةةةةاك أساسةةةةةًا معقةةةةةواًل للبةةةةةدء فةةةةةي تحقيةةةةةق واسةةةةةع النطةةةةةاق للوقةةةةةوف 

م أعطةةةةةةت 2010مةةةةةةارس  31يخ علةةةةةةى جميةةةةةةع انتهاكةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان فةةةةةةي المنطقةةةةةةة، وبتةةةةةةار 
المحكمةةةةةةةةة اإلذن للمةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام بمباشةةةةةةةةرة التحقيةةةةةةةةق فيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق بةةةةةةةةالجرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية 

  2م.2009نوفمبر  06م و 2005يونيو  01المتركبة في الفترة ما بين 

قةةةةام المةةةةدعي العةةةةام بةةةةالتجهيز لعةةةةرض قضةةةةيتين أو أكثةةةةر ضةةةةد األشةةةةخاص الةةةةذين يعتقةةةةد أن لهةةةةم 
المسةةةةةةةئولية الكبيةةةةةةةرة فةةةةةةةي أعمةةةةةةةال العنةةةةةةةف سةةةةةةةواء بتنظيمهةةةةةةةا أو التخطةةةةةةةيط لهةةةةةةةا أو تمويلهةةةةةةةا التةةةةةةةي 

م، وخةةةةالل هةةةةذه الفتةةةةرة 2010و 2009أعقبةةةةت اإلنتخابةةةةات وذلةةةةك خةةةةالل الفتةةةةرة مةةةةا بةةةةين عةةةةامي 
وتشةةةةةةمل هةةةةةةذه البعثةةةةةةات بلةةةةةةد بخصةةةةةةوص الحالةةةةةةة فةةةةةةي كينيةةةةةةا  11بعثةةةةةةة إلةةةةةةى  27أوفةةةةةةد المكتةةةةةةب 

الزيةةةارة األولةةةى التةةةي قةةةام بهةةةا المةةةدعي العةةةام إلةةةى كينيةةةا منةةةذ بةةةةدء التحقيةةةق وذلةةةك فةةةي الفتةةةرة مةةةن 
. والتقةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام خةةةةةةالل زيارتةةةةةةه بالضةةةةةحايا وغيةةةةةرهم مةةةةةن  2010أيار/مةةةةةايو  12إلةةةةةى  8

ي، بمةةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةةك الةةةةةةرئيس كيبةةةةةةةاكي األشةةةةةخاص المنتمةةةةةين إلةةةةةى جميةةةةةع شةةةةةرائح المجتمةةةةةع الكةةةةةةين
ورئةةةةةةةةةةةةيس الةةةةةةةةةةةةوزراء أودينغةةةةةةةةةةةةا اللةةةةةةةةةةةةذان أكةةةةةةةةةةةةدا دعمهمةةةةةةةةةةةةا التةةةةةةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةة 

 3.ومسؤوليته عن أمن المواطنين الكينيين

وتمةةةةةةت مواصةةةةةةلة التحقيقةةةةةةات فةةةةةةي الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانة المرتكبةةةةةةة والتةةةةةةي تمثلةةةةةةت فةةةةةةي القتةةةةةةل 
بعثةةةةةة إلةةةةةى  71قسةةةةةري واإلضةةةةةطاد واإلغتصةةةةةاب وذلةةةةةك عةةةةةن طريةةةةةق ارسةةةةةال والترحيةةةةةل والنقةةةةةل ال

م، كمةةةةا قةةةةام بتقةةةةديم طلبةةةةين بإصةةةةدار أوامةةةةر 2012و 2011 بلةةةةدًا خةةةةالل الفتةةةةرة مةةةةا بةةةةين  14
كةةةةةةةةل مةةةةةةةةن: ويليةةةةةةةةام  م وهةةةةةةةةم 2010ديسةةةةةةةةمبر  15بالحضةةةةةةةةور تتعلةةةةةةةةق ب سةةةةةةةةتة أشةةةةةةةةخاص فةةةةةةةةي 

ريمةةةةةي موثةةةةةاورا، سةةةةةاموي روتةةةةةو، وهنةةةةةري كيبرونةةةةةو كوسةةةةةغي، وجوشةةةةةوا أراب سةةةةةانغ، فرانسةةةةةيس كي

                                                           
 .318مخلط بلقاسم، مرجع سابق، ص 1
 .417فريجه محمد هشام، مرجع سابق، ص 2
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وأوهةةةةورو مويغةةةةاي كينياتةةةةةا، يمحمةةةةد حسةةةةةين علةةةةي وجميةعهةةةةةةم أعضةةةةةاء فةةةةةي الحركةةةةةة الديمقراطيةةةةةةة 
 1.البرتقاليةة أو حةزب الوحةدة الوطنيةة

م تقةةةةةةةدمت حكومةةةةةةةة كينيةةةةةةةا بطلةةةةةةةب بموجةةةةةةةب 2011مةةةةةةةارس  31وتجةةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إلةةةةةةى أنةةةةةةه فةةةةةةي 
وفةةةةي  ،مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي للطعةةةةةن فةةةةي مقبوليةةةةةة الةةةةةدعوى لةةةةةدى المحكمةةةةةة 19المةةةةةادة 

م، أصةةةةةةةةةدرت دائةةةةةةةةرة اإلسةةةةةةةةتئناف باألغلبيةةةةةةةةة قةةةةةةةةةرارًا يقةةةةةةةةضي بةةةةةةةةةرد الطعةةةةةةةةن 2011أغسةةةةةةطس  30
الةةةةةةةذي قدمتةةةةةةةه حكومةةةةةةةة كينيةةةةةةةا فةةةةةي القةةةةةةةرار الةةةةةةذي كانةةةةةةت الةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة الثانيةةةةةةة قةةةةةةد اتخذتةةةةةةه 

م بشةةةةةةأن مقبوليةةةةةةة الةةةةةةدعوى ذلةةةةةةك أنهةةةةةةا رأت أن الطلةةةةةةب المقةةةةةةدم لةةةةةم 2011مةةةةةةايو   30فةةةةةي 
يتضةةةةةةمن أدلةةةةةةة دامغةةةةةةة علةةةةةةى وجةةةةةةود إجةةةةةةراءات دامغةةةةةةة يجةةةةةري اتخاذهةةةةةا علةةةةةى الصةةةةةعيد الةةةةةوطني 

وبعةةةةةد تأكيةةةةةد المحكمةةةةةة علةةةةةى أحقيةةةةةة  2ة.فةةةةةي حةةةةةق األشةةةةةخاص موضةةةةةوع الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةة
السةةةةتة التةةةةي تةةةةم توجيةةةةه أصةةةةابع اإلتهةةةةام إلةةةةيهم أمةةةةام رفةةةةع الةةةةدعوى بةةةةدأت محاكمةةةةات األشةةةةخاص 

 3محكمة العدل الدولية عن طريق استدعائهم والتحقيق معهم.

 المبحث الثاني: مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في فرض عدالتها.

عقةةةةةب أن طةةةةةال القضةةةةةاء الةةةةةدولي الجنةةةةةائي المؤقةةةةةت الكثيةةةةةر مةةةةةن اإلنتقةةةةةادات القانونيةةةةةة، الشةةةةةكلية 
كةةةةةةان مةةةةةةن الةةةةةةالزم أخةةةةةةد تلةةةةةةك اإلنتقةةةةةةادات والسةةةةةةلبيات التةةةةةةي ظهةةةةةةرت عليةةةةةةه بعةةةةةةين   والموضةةةةةةوعية

اإلعتبةةةةةار فةةةةةي مرحلةةةةةة إنشةةةةةاء المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الدائمةةةةةة، حتةةةةةى تةةةةةتمكن هةةةةةذه األخيةةةةةرة 
مةةةةةن القيةةةةةام بوظيفتهةةةةةا الدوليةةةةةة المهمةةةةةة بكةةةةةل أريحيةةةةةة ونجاعةةةةةة خاصةةةةةة وأن إنشةةةةةائها شةةةةةكل بارقةةةةةة 

ة التةةةةي إنتظرتهةةةةا طيلةةةةة عقةةةةود طويلةةةةة مةةةةن أجةةةةل إنصةةةةافها أمةةةةل كبيةةةةرة بالنسةةةةبة للشةةةةعوب المنتهكةةةة
بإحقةةةةاق الحةةةةةق والقةةةةةانون ضةةةةد كةةةةةل المجةةةةةرمين الةةةةذين تورطةةةةةوا فةةةةةي حقهةةةةم بجةةةةةرائم دوليةةةةةة جسةةةةةيمة  
وذلةةةةةةك فةةةةةةةي مختلةةةةةةف ربةةةةةةةوع العةةةةةةالم، غيةةةةةةةر أن عدالةةةةةةة هةةةةةةةذه المحكمةةةةةةة قةةةةةةةد طالتهةةةةةةا العديةةةةةةةد مةةةةةةةن 

أثةةةةرت علةةةةى أدائهةةةةا  الشةةةةبهات و اإلنتقةةةةادات هةةةةي األخةةةةرى، وذلةةةةك راجةةةةع لعةةةةدة عوامةةةةل و أسةةةةباب
 و صورتها ومكانتها الدولية.

وهةةةةةةو مةةةةةةا إسةةةةةةتوجب منةةةةةةا تبيةةةةةةان أهةةةةةةم العوامةةةةةةل التةةةةةةي تعتةةةةةةرض و تعيةةةةةةق دور وعمةةةةةةل المحكمةةةةةةة 
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة مةةةةةن )المطلةةةةةب األول (، ثةةةةةم التطةةةةةرق الةةةةةى اهةةةةةم العوامةةةةةل التةةةةةي مةةةةةن شةةةةةأنها أن 
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 .14-13المتعلق بالحالة في كينيا، مرجع سابق، ص
 .13-12، المتعلق بالحالة في كينيا، مرجع سابق، ص 2012- 2011تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة  -



 

440 
 

تفعةةةةةةل مةةةةةةن دور وأداء هةةةةةةذه المحكمةةةةةةة )المطلةةةةةةب الثةةةةةةاني(، وأخيةةةةةةرا تقةةةةةةديم تقيةةةةةةيم لةةةةةةدور و عدالةةةةةةة 
 المحكمة الجنائية الدولية )المطلب الثالث(. 

 المطلب األول: العوامل المعيقة لدور المحكمة الجنائية الدولية. 

مةةةةةن ولةةةةدت المحكمةةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة عقةةةةب مخةةةةةاض عسةةةةير تةةةةةوج بإعتمةةةةاد نظامهةةةةةا األساسةةةةي 
خةةةةالل معاهةةةةدة دوليةةةةة تةةةةم االتفةةةةاق عليهةةةةا، لكةةةةن هةةةةذه الةةةةوالدة صةةةةاحبتها عةةةةدة عوائةةةةق، هنةةةةاك مةةةةن 
قةةةةةام بتقسةةةةةمها إلةةةةةى عوائةةةةةق داخليةةةةةة متضةةةةةمنة فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة، وأخةةةةةرى خارجيةةةةةة 
وهةةةةي تلةةةةك العوائةةةةق الناتجةةةةة عةةةةن الطبيعةةةةة التوفيقيةةةةة للمحكمةةةةة مةةةةن  جهةةةةة، إضةةةةافة إلةةةةى طبيعةةةةة 

 1ا النظام القانوني الدولي من جهة أخرى.المتغيرات التي يشهده

وهةةةةو مةةةةا يةةةةتم تفصةةةةيله فةةةةي هةةةةذا المطلةةةةب الةةةةذي يسةةةةعى الةةةةى دراسةةةةة المعيقةةةةات الداخليةةةةة الةةةةواردة 
فةةةةي النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة ) الفةةةةرع األول (، ثةةةةم التطةةةةرق إلةةةةى المعيقةةةةةات 

 الثاني (. الخارجية والخارجة عن نطاق النظام األساسي للمحكمة ) الفرع

 الفرع األول: العوامل المعيقة لدور المحكمة الجنائية الدولية.

تجابةةةةةه هةةةةةذه المحكمةةةةةة عراقيةةةةةل وعقبةةةةةات متعةةةةةددة تحةةةةةول دون أدائهةةةةةا وقيامهةةةةةا لمهامهةةةةةا المنوطةةةةةة 
بهةةةةةةا بكةةةةةةل موضةةةةةةوعية وحياديةةةةةةة ومةةةةةةن بةةةةةةين هةةةةةةذه العقبةةةةةةات نجةةةةةةد أن بعضةةةةةةها وارد فةةةةةةي نظامهةةةةةةا 

  2النظام األساسي للمحكمة.األساسي وبعضها اآلخر خارج عن نطاق 

 الفقرة األولى: المعيقات الداخلية الواردة في النظام األساسي للمحكمة.

يقصةةةةةةةد بالمعيقةةةةةةةات الداخليةةةةةةةة التةةةةةةةي تواجةةةةةةةه المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة وهةةةةةةةي بصةةةةةةةدد متابعةةةةةةةة 
منتهكةةةةةي قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني، تلةةةةةةك المعوقةةةةةات التةةةةةةي تتضةةةةةةح معالمهةةةةةا فةةةةةةي مةةةةةةواد 

فلةةةةةم يكةةةةةن مةةةةةن السةةةةةهل أن يصةةةةةدر النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة جةةةةةراء  3كمةةةةةة نفسةةةةةه،نظةةةةةام المح
االختالفةةةةةات األيديولوجيةةةةةة والسياسةةةةةية والقانونيةةةةةة والتبةةةةةاين الكبيةةةةةر بةةةةةين مواقةةةةةف الةةةةةدول المشةةةةةاركة 
وهةةةو مةةةا أثةةةر بشةةةكل كبيةةةر علةةةى الفعاليةةةة المرجةةةوة مةةةن هةةةذه المحكمةةةة وهةةةو مةةةا أدى فةةةي األخيةةةر 

                                                           
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، صالح زيد قصية، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان 1

 .601، ص 2008مصر، 
أعمر بركاني، حدوث اختصاصات المحكمة الجنائية في إقرار المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك قواعد  2

القانون الدولي اإلنساني، ملتقى وطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، كلية 
 . 1، ص2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

األمين بن عيسى، معوقات المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة منتهكي قواعد القانون الدولي اإلنساني، المعيار،  3
 .175، ص2018المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، العدد التاسع، 
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بلةةةةةورة هةةةةةذا النظةةةةةام األساسةةةةةي الةةةةةذي قيةةةةةد مةةةةةن سةةةةةلطات  للتوصةةةةةل إلةةةةةى حلةةةةةول وسةةةةةط تكللةةةةةت فةةةةةي
 المحكمة، ومن أهم هذه المعيقات نجد: 

 أوال: العوائق المتعلقة باختصاصات المحكمة:  

تتمثةةةةل هةةةةذه العوائةةةةق فةةةةي أوجةةةةه القصةةةةور التةةةةي طالةةةةت اختصاصةةةةات المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة 
وهةةةةو مةةةةا سةةةةيتم  أو التكميلةةةةي أو الشخصةةةةي، خاصةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى االختصةةةةاص الموضةةةةوعي

 تفصيله:

 / تقييد االختصاص الموضوعي:1

تةةةةةم تقييةةةةةد االختصةةةةةاص الموضةةةةةوعي للمحكمةةةةةة لكةةةةةون أن اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية الخاصةةةةةة بإنشةةةةةاء 
المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة نصةةةةت فةةةةي مسةةةةودتها علةةةةى سةةةةبع جةةةةرائم إضةةةةافة إلةةةةى الجةةةةرائم األربةةةةع 

والجةةةةرائم المرتكبةةةةة ضةةةةد مةةةةوظفي التةةةةي تةةةةم اعتمادهةةةةا فيمةةةةا بعةةةةد ذكةةةةرت الوثيقةةةةة جةةةةرائم اإلرهةةةةاب، 
األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة واألفةةةةةةراد المةةةةةةرتبطين بهةةةةةةم، وجةةةةةةرائم االتجةةةةةةار غيةةةةةةر المشةةةةةةروع بالمخةةةةةةدرات، لكةةةةةةن 
هةةةةذه الجةةةةرائم القةةةةت معارضةةةةة شةةةةديدة بحجيةةةةة عةةةةدم االتفةةةةاق علةةةةى تعريةةةةف مضةةةةبوط لهةةةةا، ولعةةةةدم 

لةةةةةى رغبةةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول فةةةةةي السةةةةةماح للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بممارسةةةةةة صةةةةةالحيتها ع
وتتمثةةةةةل أبةةةةةرز القيةةةةةود علةةةةةى االختصةةةةةاص  1هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن الجةةةةةرائم وتركةةةةةه للقضةةةةةاء الةةةةةوطني،

 الموضوعي في تقييد جريمتي الحرب والعدوان وهذا كاآلتي: 

 أ/ تقيد جرائم الحرب:

مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة علةةةةةةةى أشةةةةةةةد الجةةةةةةةرائم خطةةةةةةةورة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي  5نصةةةةةةت المةةةةةةةادة 
 08ومنهةةةةةا جةةةةةرائم الحةةةةةرب التةةةةةي نصةةةةةت عليهةةةةةا المةةةةةادة موضةةةةةع اهتمةةةةةام المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بأسةةةةةره 

مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة والتةةةةي ذكةةةةرت األفعةةةةال التةةةةي تعةةةةد جةةةةرائم حةةةةرب بشةةةةكل حصةةةةري 
يكةةةةةون » مةةةةةن نظةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة نصةةةةةت علةةةةةى: 08هةةةةةذا وإن الفقةةةةةرة األولةةةةةى مةةةةةن المةةةةةادة 

طةةةةار خطةةةةة أو للمحكمةةةةة اختصةةةةاص فيمةةةةا يتعلةةةةق بجةةةةرائم الحةةةةرب وال سةةةةيما عنةةةةدما ترتكةةةةب فةةةةي إ
 2«.سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم 

غيةةةةر أنةةةةه تةةةةم تقييةةةةد اختصةةةةاص المحكمةةةةة بشةةةةأن هةةةةذه الجريمةةةةة وذلةةةةك بموجةةةةب مةةةةا نصةةةةت عليةةةةه 
مةةةةن نظةةةةام المحكمةةةةة إذ أعطةةةةت الحةةةةق للةةةةدول األطةةةةراف فةةةةي أن تعلةةةةن عةةةةدم قبولهةةةةا  124المةةةةادة 

بةةةةةةدء سةةةةةةريان هةةةةةةذا النظةةةةةةام عليهةةةةةةا وهةةةةةةذا لةةةةةةدى  اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة لمةةةةةةدة سةةةةةةبع سةةةةةةنوات مةةةةةةن
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حصةةةةول إدعةةةةاء بةةةةأن أحةةةةد المةةةةواطنين مةةةةن تلةةةةك الدولةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةوا جريمةةةةة مةةةةن تلةةةةك الجةةةةرائم أو 
فةةةةإن كةةةةان الوجةةةةه اإليجةةةةابي لهةةةةذه المةةةةادة هةةةةو دفةةةةع الةةةةدول  1أن الجريمةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت فةةةةي إقليمهةةةةا،

تكبةةةةةي جةةةةةرائم الحةةةةةرب لالنضةةةةةمام إلةةةةةى النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة فإنهةةةةةا تسةةةةةاهم فةةةةةي إفةةةةةالت مر 
الةةةةةذين ينتمةةةةةون للةةةةةدول التةةةةةي أعلنةةةةةت قبولهةةةةةا لهةةةةةذا اإلسةةةةةتثناء لمةةةةةدة سةةةةةبع سةةةةةنوات ومةةةةةن بةةةةةين مةةةةةا 
يأخةةةةةذ أيضةةةةةةا علةةةةةةى المحكمةةةةةة بشةةةةةةأن جةةةةةةرائم الحةةةةةرب أنةةةةةةه ال يحظةةةةةةر إسةةةةةتعمال بعةةةةةةض األسةةةةةةلحة 
ذات الخطةةةةةةةةورة الشةةةةةةةةديدة والتةةةةةةةةي هةةةةةةةةي موضةةةةةةةةع اهتمةةةةةةةةام المجتمةةةةةةةةع الةةةةةةةةدولي كاألسةةةةةةةةلحة النوويةةةةةةةةة 

 2ماوية واأللغام المضادة لألشخاص.والبيولوجية والكي

 ب/ تقييد جريمة العدوان.

أثةةةةةارت جريمةةةةةة العةةةةةدوان جةةةةةداًل واسةةةةةعًا بةةةةةين الةةةةةدول أثنةةةةةاء المناقشةةةةةات الةةةةةدائرة بخصةةةةةوص النظةةةةةام 
غيةةةةةةر أن جمعيةةةةةةة الةةةةةةدول  3األساسةةةةةةي لةةةةةةذا لةةةةةةم تكةةةةةةن هةةةةةةذه الجريمةةةةةةة محةةةةةةل اتفةةةةةةاق بةةةةةةين الةةةةةةدول،

ل الةةةةةدورة السةةةةةادس عشةةةةةر المنعقةةةةةدة األطةةةةةراف قةةةةةد تمكنةةةةةت مةةةةةؤخرًا مةةةةةن إتخةةةةةاذ قةةةةةرار تةةةةةاريخي خةةةةةال
حيةةةةةةث توصةةةةةةلت الةةةةةةدول األطةةةةةةراف فةةةةةةي معاهةةةةةةدة رومةةةةةةا إلةةةةةةى االتفةةةةةةاق  2017ديسةةةةةةمبر  15فةةةةةةي 

م وذلةةةةةك فةةةةةي ختةةةةةام مؤتمرهةةةةةا العةةةةةام 2018يوليةةةةةو 17علةةةةةى تفعيةةةةةل "جريمةةةةةة العةةةةةدوان" بةةةةةدًء مةةةةةن 
م مةةةةةن أجةةةةةل اعتمةةةةةاد 2010السةةةةةنوي بنيويةةةةةورك،  وبالتةةةةةالي اعتمةةةةةاد التعةةةةةديالت التةةةةةي أقةةةةةرت فةةةةةي 

لةةةةةة " جريمةةةةةة العةةةةةدوان " وأركانهةةةةةا والشةةةةةروط المطلوبةةةةةة لممارسةةةةةة المحكمةةةةةة اختصاصةةةةةاتها  تعريةةةةةف
فةةةةي هةةةةذا المجةةةةال وبةةةةالرغم مةةةةن هةةةةذه الجهةةةةود الدوليةةةةة التةةةةي وفقةةةةت فةةةةي تعريةةةةف لجريمةةةةة العةةةةدوان 
إال أن تلةةةةك الجهةةةةود لةةةةم تةةةةنجح فةةةةي حةةةةل اإلشةةةةكاليات المتعلقةةةةة بالعةةةةدوان بةةةةل انةةةةه أضةةةةاف الكثيةةةةر 

ا الحةةةةةد مةةةةةن صةةةةةالحيات المحكمةةةةةة، وهةةةةةذا علةةةةةى ضةةةةةوء السةةةةةلطات مةةةةةن العقبةةةةةات التةةةةةي مةةةةةن شةةةةةأنه
( مكةةةةةةةةرر مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام 15المخولةةةةةةةةة لمجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن وفةةةةةةةةق نةةةةةةةةص المةةةةةةةةادة الخامسةةةةةةةةة عشةةةةةةةةر )

  4األساسي التي كرست سلطة ودور مجلس األمن في هذا الصدد.

ومنةةةةه فةةةةإن سةةةةلطات مجلةةةةس األمةةةةن قةةةةد قيةةةةدت دور المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وهةةةةو مةةةةا يتضةةةةح 
مكةةةةةةرر مةةةةةةن نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة األساسةةةةةةي التةةةةةةي نصةةةةةةت علةةةةةةى انةةةةةةه:"  06الفقةةةةةةرة  15فةةةةةةي المةةةةةةادة 

                                                           
، 2009وائل أنور بندق، المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  1

 .133ص
 .177األمين بن عيسى، مرجع سابق، ص  2
من نظامها األساسي، دار محمد الطروانة، المحكمة الجنائية الدولية دراسة في النص والتطبيق وموقف األردن  3

 .46، ص2014الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 
أحمد مبخوتة، مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية بين الواقع و المأمول، مجلة العلوم السياسية والقانون،  4

 .161، ص 2018، 12المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، العدد 
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عنةةةةةدما يخلةةةةةص المةةةةةدعي العةةةةةام إلةةةةةى وجةةةةةود أسةةةةةاس معقةةةةةول للبةةةةةدء فةةةةةي تحقيةةةةةق يتعلةةةةةق بجريمةةةةةة 
عةةةةدوان، عليةةةةه أن يتأكةةةةد أواًل إذا كةةةةان مجلةةةةس األمةةةةن قةةةةد اتخةةةةذ قةةةةرارًا مفةةةةاده وقةةةةوع عمةةةةل عةةةةدواني 

وأن يبلةةةةةغ األمةةةةةين العةةةةةام بالوضةةةةةع القةةةةةائم أمةةةةةام إرتكبتةةةةةه الدولةةةةةة المعنيةةةةةة، وعلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام 
وعلةةةةى ذلةةةةك ال يجةةةةوز للمحكمةةةةة  1المحكمةةةةة بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك أي معلومةةةةات أو وثةةةةائق ذات صةةةةلة"،

أن تبةةةةةدأ فةةةةةي اإلجةةةةةراءات الخاصةةةةةة بةةةةةالتحقيق فةةةةةي هةةةةةذه الجريمةةةةةة إال بعةةةةةد أن يصةةةةةدر قةةةةةرار مةةةةةن 
ارات السياسةةةةية مجلةةةةس األمةةةةن بوقةةةةوع حالةةةةة العةةةةدوان وهةةةةو مةةةةا يجعةةةةل المسةةةةألة محكومةةةةة باإلعتبةةةة

أواًل وهةةةةةةذا كشةةةةةةرط أساسةةةةةةي للبةةةةةةدء فةةةةةةي اإلجةةةةةةراءات القضةةةةةةائية مةةةةةةن قبةةةةةةل المحكمةةةةةةة تجةةةةةةاه هةةةةةةةذه 
  2الجريمة.

ممةةةةةا سةةةةةبق يتبةةةةةين أن التعريةةةةةف التةةةةةي تةةةةةم وضةةةةةعه لةةةةةم يحقةةةةةق مةةةةةا يصةةةةةبو إليةةةةةه، بسةةةةةبب إشةةةةةتراط 
موافقةةةةة مجلةةةةس األمةةةةن علةةةةى اختصةةةةاص المحكمةةةةة للنظةةةةر فةةةةي جريمةةةةة العةةةةدوان، مةةةةا يةةةةؤثر سةةةةلبًا 

 محكمة في ممارسة صالحياتها.على دور ال

 / تقييد االختصاص التكميلي.2

علةةةةةةةةى مبةةةةةةةةدأ تكامةةةةةةةةل  17نةةةةةةةةص النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة فةةةةةةةةي المةةةةةةةةادة 
النظةةةةةةامين القضةةةةةةائيين للمحكمةةةةةةة والةةةةةةدول األطةةةةةةراف، وأن االختصةةةةةةاص الجنةةةةةةائي الةةةةةةوطني دائمةةةةةةا 

وعليةةةةةةه فالمحكمةةةةةةة تسةةةةةةتطيع يكةةةةةةون لةةةةةةه األولويةةةةةةة علةةةةةةى اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة 
 ممارسة اختصاصاتها في حالتين فقط:

 عند إنهيار النظام القضائي الوطني.الحالة األولى:  -

ــــــة:  - ــــــة الثاني عنةةةةةةد رفةةةةةةض أو فشةةةةةةل النظةةةةةةام القضةةةةةةائي الةةةةةةوطني فةةةةةةي القيةةةةةةام بالتزاماتةةةةةةه الحال
فةةةةةةةي القانونيةةةةةةةة بةةةةةةةالتحقيق ومحاكمةةةةةةةة األشةةةةةةةخاص المشةةةةةةةتبه ارتكةةةةةةةابهم إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم الداخليةةةةةةةة 

  3اختصاص المحكمة، فالمحكمة الدولية تمارس اختصاصا تكميليا للقضاء الوطني.

مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة موجةةةةةة مةةةةةن االنتقةةةةةادات، نتيجةةةةةة  17هةةةةةذا وقةةةةةد أثةةةةةارت المةةةةةادة 
حصةةةةرها الصةةةةارم لمعةةةةايير األخةةةةذ بهةةةةذا المبةةةةدأ لكونهةةةةا تحةةةةد وتقيةةةةد مةةةةن تفعيةةةةل دور واختصةةةةاص 

                                                           
 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام  6/ 15انظر: المادة  1
أحمد مبخونة، تعريف جريمة العدوان وإشكالية تنازع االختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن،  2

 .55، ص 2019، 12، المجلد 1مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، العدد 
وجيز في الشرح والتعليق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وفقا آلخر التعديالت، حامد سيد محمد حامد، ال 3

 .41، ص 2016المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة االولى، 
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أنهةةةةةةا ليسةةةةةةت آليةةةةةةة ردعيةةةةةةة فيمةةةةةةا يخةةةةةةص الجةةةةةةرائم األشةةةةةةد  كمةةةةةةا انتقةةةةةةدت مةةةةةةن جانةةةةةةب 1المحكمةةةةةةة،
مةةةةةن نظةةةةةام  17و 1خطةةةةةورة علةةةةةى المجتمةةةةةع الةةةةةدولي ودليةةةةةل ذلةةةةةك التنةةةةةاقض بةةةةةين نةةةةةص المةةةةةادتين 

المحكمةةةةةةة فهةةةةةةذه األخيةةةةةةةرة قةةةةةةد ربطةةةةةةةت اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة بأولويةةةةةةة القضةةةةةةةاء الةةةةةةوطني بشةةةةةةةأن 
جةةةةةةرائم ذات خطةةةةةةورة علةةةةةةى المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي، وهةةةةةةي فةةةةةةي األصةةةةةةل مةةةةةةن صةةةةةةميم اختصاصةةةةةةات 

لمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ومةةةةةرد هةةةةةذا التقييةةةةةد هةةةةةو الرغبةةةةةة فةةةةةي تكةةةةةريس ومراعةةةةةاة مبةةةةةدأ السةةةةةيادة ا
 2الوطنية للدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة.

وفةةةةي مةةةةا يخةةةةص هةةةةذا الجانةةةةب فإننةةةةا نةةةةرى بةةةةأن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة قةةةةد 
حلةةةةةي قبةةةةةل اللجةةةةةوء إلةةةةةى المحكمةةةةةة وفةةةةةق فةةةةةي مسةةةةةألة مةةةةةنح األولويةةةةةة لالختصةةةةةاص القضةةةةةائي الم

الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة خاصةةةةةة أن هةةةةةذا ال يعنةةةةةي أنهةةةةةا سةةةةتتخلى نهائيةةةةةا عةةةةةن متابعةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم 
الدوليةةةةةةة الجسةةةةةةيمة إذ نظامهةةةةةةا يخولهةةةةةةا صةةةةةةالحية ممارسةةةةةةة اختصاصةةةةةةاتها فةةةةةةي حالةةةةةةة رفةةةةةةض أو 
فشةةةةةةةةةل القضةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةوطني قيامةةةةةةةةةه بمهامةةةةةةةةةه أو حتةةةةةةةةةى خةةةةةةةةةالل محةةةةةةةةةاكمتهم محاكمةةةةةةةةةات صةةةةةةةةةورية 

عليةةةةةه فةةةةةإن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الةةةةةذي جةةةةةاء باعتبةةةةةاره اختصاصةةةةةا وشةةةةةكلية، و 
تكميليةةةةا لالختصةةةةاص الةةةةوطني ال يعنةةةةي أبةةةةدا تملةةةةص المحكمةةةةة مةةةةن دورهةةةةا المنةةةةوط بهةةةةا فلهةةةةا أن 
تتةةةةابع مرتكبةةةةي تلةةةةك الجةةةةرائم بةةةةالموازاة مةةةةع احتةةةةرام سةةةةيادة الةةةةدول الوطنيةةةةة و التةةةةي تمثةةةةل أحةةةةد أهةةةةم 

قةةةةةانون الةةةةةةدولي، هةةةةةذا وقةةةةةد سةةةةةاهم االختصةةةةةاص التكميلةةةةةي بشةةةةةةكل المبةةةةةادئ التةةةةةي يقةةةةةوم عليهةةةةةا ال
 إيجابي في عملية استقطاب الدول وتصديقها على النظام األساسي للمحكمة.

 / تقييد االختصاص الشخصي.3

تمةةةةةارس المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة اختصاصةةةةةها فقةةةةةط تجةةةةةاه األشةةةةةخاص الةةةةةذين يرتكبةةةةةون جةةةةةرائم 
نظامهةةةةةةةا حيةةةةةةةز النفةةةةةةةاذ، أي أن اختصةةةةةةةاص تةةةةةةةدخل ضةةةةةةةمن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة بعةةةةةةةد دخةةةةةةةول 

المحكمةةةةة يطبةةةةق علةةةةى األفةةةةراد الةةةةذين يرتكبةةةةون جريمةةةةة تةةةةدخل ضةةةةمن اختصاصةةةةها، وال يسةةةةةتثنى 
 3أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية.

كمةةةةةا أن مةةةةةا يؤخةةةةةذ علةةةةةى هةةةةةذا االختصةةةةةاص هةةةةةو أن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة قةةةةةد نةةةةةص فةةةةةي 
عامةةةةةا، وهةةةةةو  18علةةةةةى أنةةةةةه يخةةةةةرج مةةةةةن اختصةةةةةاص األشةةةةةخاص الةةةةةذين هةةةةةم مةةةةةا دون  26المةةةةةادة 

مةةةةةةا يطةةةةةةرح إشةةةةةةكاليات عةةةةةةدة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بمسةةةةةةؤولياتهم الجزائيةةةةةةة، حيةةةةةةث أثبةةةةةةت الواقةةةةةةع العملةةةةةةي 

                                                           
مولود ولد يوسف، االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة،  1

 .176، ص 2015فلى، العدد الرابع، عين ااد
 .176األمين بن عيسى، مرجع سابق، ص  2
 .48محمد الطروانة، مرجع سابق، ص  3
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أو الكونغةةةةةةةةو الديمقراطيةةةةةةةةة، وبالتةةةةةةةةالي  تةةةةةةةةورطهم فةةةةةةةةي جةةةةةةةةرائم دوليةةةةةةةةة كمةةةةةةةةا حةةةةةةةةدث فةةةةةةةةي أوغنةةةةةةةةدا
فالمحكمةةةةة ليسةةةةت مختصةةةةة فةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة لكةةةةن هةةةةذا ال يعنةةةةي إباحةةةةة األفعةةةةال التةةةةي ارتكبوهةةةةا 

كمةةةةةةا  1بةةةةةةل علةةةةةةى القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني محةةةةةةاكمتهم وتحمةةةةةةيلهم المسةةةةةةؤولية تطبيقةةةةةةًا لمبةةةةةةدأ التكامةةةةةةل،
يةةةةةةام مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة علةةةةةةى عةةةةةةدة أسةةةةةةباب أخةةةةةةرى تمنةةةةةةع ق 31تضةةةةةةمنت المةةةةةةادة 

المسةةةةةؤولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة علةةةةةى غةةةةةرار حالةةةةةة القصةةةةةور العقلةةةةةي وحالةةةةةة السةةةةةكر، وحالةةةةةة الةةةةةدفاع 
  2عن النفس.

 ثانيا: العوائق المتعلقة بمقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة تتضةةةةمن مجموعةةةةةة  17نجةةةةد أن نةةةةص المةةةةادة 
قبةةةول الةةةةدعوى أمامهةةةا وهةةةذا الحصةةةةر التةةةي أتةةةةت بةةةه هةةةذه المةةةةادة يعتبةةةر تقييةةةةدًا  مةةةن حةةةاالت عةةةةدم

الختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة بنظرهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي جةةةةةةةةرائم خطيةةةةةةةةرة علةةةةةةةةى الصةةةةةةةةعيد الةةةةةةةةدولي، فهةةةةةةةةي تعتبةةةةةةةةر 
مختصةةةةة فةةةةي مجمةةةةل هةةةةذه الحةةةةةاالت بةةةةالنظر فةةةةي جةةةةرائم وقعةةةةةت فةةةةي أقةةةةاليم الةةةةدول األطةةةةةراف أو 

   3ادة المذكورة.من طرف مواطنيها وهي حاالت محددة حصرًا في نص الم

 ثالثا: العوائق المتعلقة بطبيعة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

م أن اإلتفةةةةةاق يعتبةةةةةر معاهةةةةةدة دوليةةةةةة أيةةةةةًا 1969مةةةةةن المتعةةةةةارف عليةةةةةه وفقةةةةةًا إلتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا لعةةةةةام 
كانةةةةةةت تسةةةةةةميته، ذلةةةةةةك أن التسةةةةةةمية ال تلعةةةةةةب دورًا هامةةةةةةًا فةةةةةةي هةةةةةةذا الخصةةةةةةوص، ويترتةةةةةةب علةةةةةةى 

 لتعاهدية للمحكمة الجنائية الدولية عدة أمور أهمها: الطبيعة ا

 . أن الدول ليست ملزمة باالرتباط بتلك المعاهدة 

  أن المعاهةةةةةدة التةةةةةي أنشةةةةةأت بموجبهةةةةةا المحكمةةةةةة هةةةةةي وليةةةةةدة مفاوضةةةةةات جةةةةةرت بشةةةةةأنها
 إلى أن اتخذت شكلها ومضمونها الحالي.

 واعةةةةد التةةةةي تطبةةةةق أن المعاهةةةةدة التةةةةي أنشةةةةأت بموجبهةةةةا المحكمةةةةة يسةةةةري عليهةةةةا كةةةةل الق
 على باقي المعاهدات الدولية مثل التفسير، اآلثار، والتطبيق.

                                                           
 .348مخلط بلقاسم ، مرجع سابق، ص  1
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 31أنظر: المادة  2
 .178األمين بن عيسى، مرجع سابق، ص 3
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كمةةةةةةا أن طبيعةةةةةةة النظةةةةةةةام األساسةةةةةةي المتمثةةةةةةةل فةةةةةةي شةةةةةةةكل المعاهةةةةةةدة الدوليةةةةةةةة المنشةةةةةةأة للمحكمةةةةةةةة 
يجعلهةةةةةا كيانةةةةةًا ممةةةةةاثالً لغيةةةةةره مةةةةةن الكيانةةةةةات القائمةةةةةة فالمحكمةةةةةة ال تقةةةةةوم بةةةةةأكثر ممةةةةةا هةةةةةي ملزمةةةةةة 

  1ي ال تعد بذلك كيانا فوق الدول.به في نظامها األساسي وه

 

 الفقرة الثانية: المعيقات الخارجية ) غير الواردة في النظام األساسي للمحكمة (.

يقصةةةةةد بالمعيقةةةةةةات الخارجيةةةةةةة التةةةةةي تواجةةةةةةه المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةة بشةةةةةةأن متابعةةةةةةة منتهكةةةةةةي 
المحكمةةةةة ذاتةةةةه بةةةةل قواعةةةةد القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني، تلةةةةك المعوقةةةةات التةةةةي ال تكمةةةةن فةةةةي نظةةةةام 

تكةةةةون بفعةةةةل قةةةةوى فاعلةةةةة فةةةةي المجتمةةةةع الةةةةدولي هةةةةي عةةةةادة الةةةةدول الكبةةةةرى ومواقفهةةةةا المناهضةةةةة 
لسياسةةةةة المحكمةةةةة وامتنةةةةاع هةةةةذه الةةةةدول عةةةةن تقةةةةديم يةةةةد العةةةةون للمحكمةةةةة بشةةةةأن مالحقةةةةة مرتكبةةةةي 

 وتتمثل أهم هذه المعيقات في:  2الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة.

 المتحدة األمريكية من المحكمة الجنائية الدولية.أوال: موقف الواليات 

يعتبةةةةر موقةةةةف الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة مةةةةن أكثةةةةر المواقةةةةف الدوليةةةةة إثةةةةارة للمعارضةةةةة ولعةةةةدم 
التعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة مباشةةةةةرة علةةةةةى الصةةةةةعيد العملةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وهةةةةةو موقةةةةةف 

معيقةةةةات مباشةةةةرة علةةةةى الصةةةةعيد كمةةةةا خلةةةةف هةةةةذا الموقةةةةف عةةةةدة آثةةةةار و  3مةةةةتحجج بعةةةةدة أسةةةةباب،
  العملي للمحكمة وهو ما سيتم تفصيله.

 :في وتتمثل/ أسباب معارضة الواليات المتحدة األمريكية للمحكمة الجنائية الدولية. 1

 دستور الواليات المتحدة األمريكية يكفل ضمانات قضائية أفضل. -أ

للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة  اعتبةةةةةرت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة أن أحكةةةةةام النظةةةةةام األساسةةةةةي
فةةةةةةي مجةةةةةةال الضةةةةةةمانات القضةةةةةةائية دون المسةةةةةةتوى المتةةةةةةوفر فةةةةةةي الدسةةةةةةتور األمريكةةةةةةي، وعليةةةةةةه ال 
يمكةةةةةن القبةةةةةول بةةةةةأن يةةةةةتم مالحقةةةةةة أمريكةةةةةي مةةةةةن قبةةةةةل المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بموجةةةةةب هةةةةةذه 

كةةةةةن األحكةةةةةام لعةةةةةدم احتوائهةةةةةا علةةةةةى الضةةةةةمانات الحمائيةةةةةة الةةةةةدنيا ومعةةةةةايير المحاكمةةةةةة العادلةةةةةة ول
باسةةةةةةةتقراء أحكةةةةةةةام البةةةةةةةاب الخةةةةةةةامس )التحقيةةةةةةةق والمقاضةةةةةةةاة( والبةةةةةةةاب السةةةةةةةادس )المحاكمةةةةةةةة( مةةةةةةةن 
نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة يتضةةةةةةةح أن نظامهةةةةةةا األساسةةةةةةي يضةةةةةةةمن الحقةةةةةةوق األساسةةةةةةةية 

                                                           
 .34-32ابق، ص صمحمد الطروانة، مرجع س 1
 .179األمين بن عيسى، مرجع سابق، ص 2
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 American BILL of Rights  المنصةةوص عليهةةا فةةي المنظومةةة األمريكيةةة للحقةةوق " 
لمتهمين فةةةةةةةةي النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة، أكثةةةةةةةةر " بةةةةةةةةل إن قائمةةةةةةةةة الضةةةةةةةةمانات الخاصةةةةةةةةة بةةةةةةةةا

تفصةةةةياًل وهةةةةو مةةةةا يجعةةةةل هةةةةذا النظةةةةام يةةةةوفر كةةةةل ضةةةةمانات المحاكمةةةةة العادلةةةةة التةةةةي طعنةةةةت فيهةةةةا 
    1الواليات المتحدة األمريكية.

ــــي -ب ــــر األطــــراف ف ــــدول غي ــــا ال ــــى رعاي ــــة إل ــــة الدولي ــــداد اختصــــاص المحكمــــة الجنائي امت
 نظامها األساسي.

لمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة إلةةةةةةى مةةةةةةواطني دولةةةةةةة غيةةةةةةر طةةةةةةرف، إذا مةةةةةةا إن امتةةةةةةداد اختصةةةةةةاص ا
ارتكبةةةةةةت الجريمةةةةةةة علةةةةةةى أرض دولةةةةةةة طةةةةةةرف أو علةةةةةةى أرض دولةةةةةةة قبلةةةةةةت اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة 
قةةةةةد أثةةةةةار مخةةةةةاوف الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة مةةةةةن أن تمةةةةةارس المحكمةةةةةة اختصاصةةةةةها علةةةةةى 

ولهةةةةةةةةا الختصةةةةةةةةاص القةةةةةةةوات العسةةةةةةةةكرية األمريكيةةةةةةةةة العاملةةةةةةةةة عبةةةةةةةةر البحةةةةةةةار حتةةةةةةةةى مةةةةةةةةع عةةةةةةةةدم قب
المحكمةةةةةة، ممةةةةةا سةةةةةيمنع الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة وفةةةةةق رأي وفةةةةةدها مةةةةةن الوفةةةةةاء بالتزاماتهةةةةةا 
تجةةةةاه حلفائهةةةةا أو المشةةةةاركة فةةةةي عمليةةةةات التةةةةدخل اإلنسةةةةاني، وهةةةةو األمةةةةر الةةةةذي يعةةةةد مةةةةن بةةةةين 
أهةةةةةم األسةةةةةباب التةةةةةي دعةةةةةت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة اإلحجةةةةةام عةةةةةن طريةةةةةق التصةةةةةديق علةةةةةى 

   2محكمة.نظام ال

/ ا ثـــــار المترتبـــــة علـــــى موقـــــف الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة مـــــن المحكمـــــة الجنائيـــــة 2
 الدولية:

إن الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة لةةةةةم تصةةةةةادق علةةةةةى معاهةةةةةدة رومةةةةةا، أي أنهةةةةةا غيةةةةةر ملزمةةةةةة لهةةةةةا 
كةةةةةان واضةةةةةحًا  1969مةةةةةن إتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا لقةةةةةانون المعاهةةةةةدات لعةةةةةام  18ونجةةةةةد أن نةةةةةص المةةةةةادة 

فةةةةرض علةةةةى الةةةةدول غيةةةةر المصةةةةادقة علةةةةى معاهةةةةدة عةةةةدم إتخةةةةاذ أي إجةةةةراء إلعاقةةةةة عمةةةةل عنةةةةدما 
غيةةةةةةر أن مةةةةةةا يبةةةةةةدر عةةةةةةن الواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة األمريكيةةةةةةة حيةةةةةةال النظةةةةةةام  3المعاهةةةةةةدة أو لنفاذهةةةةةةا،

األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ال يتماشةةةةةى أبةةةةةدا مةةةةةع التزاماتهةةةةةا تجاههةةةةةا، فنجةةةةةد مةةةةةن بةةةةةين 
 أهم نتائج آثار موقفها:

 م التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية كإجراء أولى.عد-أ

                                                           
لجنائية الدولية، مجلة الباحث للدراسات مجيد صوات، موقف الواليات المتحدة األمريكية من المحكمة ا 1

 .395، ص2018، 12األكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية باتنة، العدد 
 .497نور الدين سوداني، مرجع سابق، ص 2
 .503نور الدين سوداني، مرجع سابق، ص 3
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مةةةةايو  6أخطةةةةر " جةةةةون بولتةةةةون " وزيةةةةر الدولةةةةة للحةةةةد مةةةةن التسةةةةلح واألمةةةةن الةةةةدولي السةةةةابق فةةةةي  
رسةةةةةةةميا األمةةةةةةةين العةةةةةةةام لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة أن الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةة ال تنةةةةةةةوي أن  2002

 1تصبح طرفا في المعاهدة.

 األمريكية على مجلس األمن إلستصدار قرارات الحصانة لمواطنيها.الضغوطات  -ب

تقةةةةةدمت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة إلةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن بمشةةةةةروع  2002يونيةةةةةو  27بتةةةةةاريخ 
قةةةةةرار يتضةةةةةمن مةةةةةنح رعاياهةةةةةا الحصةةةةةانة ضةةةةةد مالحقةةةةةة المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة مسةةةةةتغلة فةةةةةي 

لحها فصةةةةةوت المجلةةةةةس ضةةةةةد مةةةةةنح مةةةةةن نظةةةةةام المحكمةةةةةة لتحقيةةةةةق مصةةةةةا 16ذلةةةةةك لةةةةةنص المةةةةةادة 
حيةةةةةةةةةث اسةةةةةةةةةةتجاب المجلةةةةةةةةةةس لمطالةةةةةةةةةب الواليةةةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةةةدة  2الحصةةةةةةةةةانة للجنةةةةةةةةةةود األمةةةةةةةةةةريكيين،

األمريكيةةةةةة بعةةةةةد تهديةةةةةدها لةةةةةه باالنسةةةةةحاب مةةةةةن جميةةةةةع عمليةةةةةات حفةةةةةظ السةةةةةالم الدوليةةةةةة الخاصةةةةةة 
 .بمنظمة األمم المتحدة في جميع أنحاء العالم

 قانون حماية أفراد القوات المسلحة. -ج

م قانونةةةةةًا يتضةةةةةمن حمايةةةةةة أفةةةةةةراد 2002سةةةةةبتمبر  30لواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة فةةةةةي شةةةةةرعت ا
القةةةةةةةوات المسةةةةةةةلحة األمريكيةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بةةةةةةةاقتراح مةةةةةةةن رئةةةةةةةيس لجنةةةةةةةة الشةةةةةةةؤون الخارجيةةةةةةةة بمجلةةةةةةةس 

 الشيوخ األمريكي، ومن جملة األهداف التي يهدف إليها هذا القانون ما يلي: 

ع المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة والحةةةةةةد مةةةةةةن منةةةةةةع األجهةةةةةةزة والهيئةةةةةةات األمريكيةةةةةةة التعةةةةةةاون مةةةةةة -
 مشاركة القوات األمريكية في عمليات حفظ السالم.

منةةةةةةةع المحةةةةةةةاكم األمريكيةةةةةةةة والحكوميةةةةةةةة الفدراليةةةةةةةة مةةةةةةةن أي تعةةةةةةةاون مةةةةةةةع المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة  -
الدوليةةةةةة ويشةةةةةمل هةةةةةذا المنةةةةةع حظةةةةةر وقةةةةةف أي شةةةةةخص موجةةةةةود علةةةةةى األراضةةةةةي األمريكيةةةةةة 

 يها اإلحالة على المحكمة.سواء كان أمريكيًا أو أجنبي مقيم ف

منةةةةع تخصةةةةيص أي نفقةةةةات مةةةةن قبةةةةل الحكومةةةةة األمريكيةةةةة لتمويةةةةل العمليةةةةات التةةةةي تقةةةةوم بهةةةةا  -
المحكمةةةةةة ضةةةةةد أي مةةةةةواطن أمريكةةةةةي أو أجنبةةةةةي مقةةةةةيم بصةةةةةفة دائمةةةةةة فةةةةةي الواليةةةةةات المتحةةةةةدة 

 3األمريكية، ومنع أي إجراء تقوم به المحكمة في األراضي األمريكية.

                                                           
مونية بن بوعبد هللا، اآلليات القانونية المتخذة من طرف الواليات المتحدة األمريكية لعرقلة عمل المحكمة  1
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 واإلفالت من العقاب.اتفاقيات الحصانة -د

أبرمةةةةةت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة ترسةةةةةانة مةةةةةن االتفاقيةةةةةات الثنائيةةةةةة مةةةةةع العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةدول 
والتةةةةةةةي تقضةةةةةةةةي بعةةةةةةةةدم تحريةةةةةةةةك الةةةةةةةةدعوى الجنائيةةةةةةةةة ضةةةةةةةةد الجنةةةةةةةةود األمةةةةةةةةريكيين أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة ممةةةةةا يوضةةةةةةح مسةةةةةاعي الحكومةةةةةةة األمريكيةةةةةة وحرصةةةةةةها علةةةةةى إفةةةةةةالت جنودهةةةةةةا 

ب فةةةةةي حالةةةةةة إرتكةةةةةاب جةةةةةرائم تخةةةةةتص بهةةةةةا المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وهةةةةةذا بعةةةةةد أن مةةةةةن العقةةةةةا
التةةةةةي وظفتهةةةةةا بسةةةةةوء  98إسةةةةةتندت إلةةةةةى الرخصةةةةةة الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص الفقةةةةةرة الثانيةةةةةة مةةةةةن المةةةةةادة 

نيةةةةة والتةةةةي تقضةةةةي بةةةةأن هةةةةذه المحكمةةةةة ال يجةةةةوز لهةةةةا أن تةةةةرغم دولةةةةة طةةةةرف فةةةةي نظامهةةةةا علةةةةى 
   1بتسليم أشخاص يتمتعون بالحصانة.إنتهاك التزاماتها أو قوانينها، وذلك 

وعليةةةةةه، يتعةةةةةين علةةةةةى الةةةةةدول األطةةةةةراف فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة عةةةةةدم 
إبةةةةةرام اتفاقيةةةةةات اإلفةةةةةالت مةةةةةن العقةةةةةاب مةةةةةع الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة أو الةةةةةدخول فيهةةةةةا، كمةةةةةا 

ئيةةةةةةة الدوليةةةةةةة أو ينبغةةةةةةي أن ال تةةةةةةرفض اعتقةةةةةةال األشةةةةةةخاص المتهمةةةةةةين مةةةةةةن قبةةةةةةل المحكمةةةةةةة الجنا
تسةةةةليمهم، ألنهةةةةا تكةةةةون بةةةةةذلك قةةةةد خرقةةةةت التزاماتهةةةةةا المترتبةةةةة علةةةةى مبةةةةةدأ التكامةةةةل، إضةةةةافة إلةةةةةى 
التزاماتهةةةةةا بالتعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة المتجسةةةةةدة فةةةةةي عةةةةةدة مةةةةةواد وعلةةةةةى نحةةةةةو خةةةةةاص فةةةةةي المةةةةةواد 

  27.2فضال عن المادة  90، 89، 87، 86

 ثانيا: المعيقات المتعلقة بالتعاون الدولي.

ظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة علةةةةةةةى التعةةةةةةةاون مةةةةةةةع المحكمةةةةةةةة لكةةةةةةةن هةةةةةةةذا أكةةةةةةةد الن
اإلقةةةةةرار لةةةةةيس إال التةةةةةزام صةةةةةوري تمتثةةةةةل لةةةةةه الةةةةةدول بإرادتهةةةةةا نظةةةةةرًا لخلةةةةةوه مةةةةةن عنصةةةةةر الجةةةةةزاء 
الةةةةةذي يسةةةةةلط علةةةةةى الدولةةةةةة الطةةةةةرف التةةةةةي تخةةةةةل بالتزاماتهةةةةةا بالتعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة، غيةةةةةر أنةةةةةه 

اون أقةةةةةةر نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة أنةةةةةةه يجةةةةةةوز لهةةةةةةا أن تتخةةةةةةذ قةةةةةةرار وكنتيجةةةةةةة لعةةةةةةدم التةةةةةةزام الدولةةةةةةة بالتعةةةةةة
بإحالةةةةةةة المسةةةةةةألة إلةةةةةةى جمعيةةةةةةة الةةةةةةدول األطةةةةةةراف لتنظةةةةةةر فةةةةةةي األمةةةةةةر، أو إلةةةةةةى مجلةةةةةةس األمةةةةةةن 

 3الدولي إذا كان هو من أحال المسألة إلى المحكمة.

ومةةةةن بةةةةين أكبةةةةر أسةةةةباب امتنةةةةاع الةةةةدول عةةةةن التعةةةةاون والتةةةةي تشةةةةكل عوائةةةةق أمةةةةام المحكمةةةةة هةةةةو 
الحفةةةةةةاظ علةةةةةةى معلومةةةةةةات أمنهةةةةةةا الةةةةةةوطني، وذلةةةةةةك عنةةةةةةد مثةةةةةةول كبةةةةةةار مسةةةةةةؤوليها تمسةةةةةةك الةةةةةةدول ب
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أمةةةةام المحكمةةةةة وطلةةةةب هةةةةذه األخيةةةةرة فتتمسةةةةك الدولةةةةة هنةةةةا بةةةةأن ذلةةةةك يمةةةةس أمنهةةةةا الةةةةوطني، وهةةةةي 
 1النقطة التي لم يقدم إزاءها النظام األساسي حلول مرضية.

اس أن وبةةةةةةذلك فلةةةةةةيس لجمعيةةةةةةة الةةةةةةدول األطةةةةةةراف سةةةةةةلطة فةةةةةةرض أي عقوبةةةةةةة ردعيةةةةةةة علةةةةةةى أسةةةةةة
النظةةةةام األساسةةةةي لةةةةم يةةةةنص علةةةةى أيةةةةة عقوبةةةةة فةةةةي هةةةةذا الخصةةةةوص أمةةةةا فةةةةي حالةةةةة اإلحالةةةةة إلةةةةى 
مجلةةةةةةس األمةةةةةةن إذا كةةةةةةان هةةةةةةو الةةةةةةذي أحةةةةةةال القضةةةةةةية إلةةةةةةى المحكمةةةةةةة فإنةةةةةةه يسةةةةةةتطيع بمةةةةةةا خولةةةةةةه 

منةةةةه أن يتخةةةةذ عقوبةةةةةة ردعيةةةةة، لكةةةةةن األمةةةةر تحكمةةةةةه  42ميثةةةةاق األمةةةةم المتحةةةةةدة وخاصةةةةة المةةةةةادة 
حالةةةةةة دولةةةةةة طةةةةةرف فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي، أمةةةةةا الدولةةةةةة غيةةةةةر  ازدواجيةةةةةة فةةةةةي التعامةةةةةل، هةةةةةذا فةةةةةي

  2الطرف فهي تدفع بعدم عضويتها فيه مما يجعلها غير ملتزمة تجاهها بأي التزام.

 ثالثا: إشكالية التهرب من اإلنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 

إلةةةةةةةى النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي تتجلةةةةةةةى األسةةةةةةةباب الرئيسةةةةةةةية فةةةةةةةي إعتةةةةةةةراض الةةةةةةةدول علةةةةةةةى اإلنضةةةةةةةمام 
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة وخاصةةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةةة فةةةةةةي االختصةةةةةةةاص الشخصةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة 

منةةةةةه فهةةةةةم غيةةةةةر معفيةةةةةين  27الةةةةةذي ال يعتةةةةةد بالصةةةةةفة الرسةةةةةمية لقةةةةةادة رؤسةةةةةاء الةةةةةدول فةةةةةي المةةةةةادة 
بةةةةةةذلك مةةةةةةن المسةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةة وبالتةةةةةةالي محةةةةةةاكمتهم فةةةةةةي حةةةةةةال ارتكةةةةةةابهم لجةةةةةةرائم منصةةةةةةوص 

إضةةةةافة إلةةةةى أن مسةةةةألة الةةةةدفع بالحصةةةةانة يعةةةةد حجةةةةة ال تعتةةةةد بهةةةةا المحكمةةةةة  3ام،عليهةةةةا فةةةةي النظةةةة
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فةةةةةةي حالةةةةةةة ارتكةةةةةةاب الجةةةةةةرائم التةةةةةةي تةةةةةةدخل فةةةةةةي نطةةةةةةاق اختصاصةةةةةةها وهةةةةةةو مةةةةةةا 
يشةةةةةةكل عامةةةةةةل ردع للمجةةةةةةرمين ويؤكةةةةةةد علةةةةةةى أن الرؤسةةةةةةاء والقةةةةةةادة لةةةةةةم يعةةةةةةودوا فةةةةةةي مةةةةةةأمن مةةةةةةن 

مةةةةن عمليةةةةة اإلنضةةةةمام محةةةةل ريبةةةةة وتريةةةةث بةةةةل وهةةةةو مةةةةا يجعةةةةل  4المالحقةةةةات القانونيةةةةة الدوليةةةةة،
وهاجسةةةةةةًا كبيةةةةةةرًا تجةةةةةةاه العديةةةةةةد مةةةةةةن الةةةةةةدول والرؤسةةةةةةاء والقةةةةةةادة الةةةةةةذين تورطةةةةةةوا فةةةةةةي جةةةةةةرائم دوليةةةةةةة 

 تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

 المطلب الثاني: العوامل المفعلة لدور المحكمة الجنائية الدولية. 

ين بمجةةةةةةال تطةةةةةةوير مؤسسةةةةةةات النظةةةةةةام إن مةةةةةةن أصةةةةةةعب التحةةةةةةديات التةةةةةةي تواجةةةةةةه عمةةةةةةل المهتمةةةةةة
القةةةةانوني الةةةةدولي ومنهةةةةا المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة هةةةةو البحةةةةث عةةةةن كيفيةةةةة تفعيةةةةل دورهةةةةا وفةةةةق 
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خاصةةةةةة  1صةةةةةالحياتها المخولةةةةةة لهةةةةةا حتةةةةةى تةةةةةؤدي مهامهةةةةةا علةةةةةى الوجةةةةةه والصةةةةةفة المرجةةةةةوة منهةةةةةا،
مةةةةةا وأن هةةةةةذه المحكمةةةةةة ال تمتلةةةةةك شةةةةةرطة مسةةةةةتقلة بهةةةةةا، بةةةةةل تعتمةةةةةد علةةةةةى حسةةةةةن نيةةةةةة الةةةةةدول في

يتعلةةةةةق بالتعةةةةةاون مةةةةةن حيةةةةةث األدلةةةةةة مثةةةةةل تقةةةةةديم الشةةةةةهادة والحصةةةةةول علةةةةةى الوثةةةةةائق والوصةةةةةول 
إلةةةةةى مكةةةةةان الحةةةةةادث، وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق باعتقةةةةةال المتهمةةةةةين، لةةةةةذلك فةةةةةإن قيامهةةةةةا بمهامهةةةةةا يةةةةةتم عبةةةةةر 
التعةةةةةاون مةةةةةع الةةةةةدول األطةةةةةةراف التةةةةةي إعترفةةةةةت باختصاصةةةةةها حيةةةةةةث تكةةةةةون ملزمةةةةةة بةةةةةه بموجةةةةةةب 

 2ئية الدولية.النظام األساسي للمحكمة الجنا

 وعليه سنتطرق إلى عاملين من بين أهم العوامل المفعلة لدور المحكمة الجنائية الدولية.

 الفرع األول: التزام الدول بمحاكمة مرتكبي األفعال المكونة للجرائم الدولية.

إن اإلنضةةةةةمام إلةةةةةى االتفاقيةةةةةات الدوليةةةةةة عمومةةةةةًا والتةةةةةي تشةةةةةكل مصةةةةةادر القةةةةةانون الةةةةةدولي  
صةةةةةةةةةوص يوجةةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةدول أن تضةةةةةةةةةةعها موضةةةةةةةةةع التنفيةةةةةةةةةةذ، وأن تتخةةةةةةةةةةذ علةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةه الخ

اإلجةةةةةةةةراءات الالزمةةةةةةةةة لةةةةةةةةذلك وخاصةةةةةةةةة موائمةةةةةةةةة تشةةةةةةةةريعاتها الوطنيةةةةةةةةة، فهةةةةةةةةي مطالبةةةةةةةةة بضةةةةةةةةرورة 
محاكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص المتهمةةةةةةين بارتكةةةةةةاب الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة ومعةةةةةةاقبتهم واتخةةةةةةاذ مةةةةةةا يلةةةةةةزم لتنفيةةةةةةذ 

وبةةةةةات الواجبةةةةةة التطبيةةةةةق فةةةةةي حالةةةةةة هةةةةةذا االلتةةةةةزام رغةةةةةم أن أغلةةةةةب تلةةةةةك االتفاقيةةةةةات لةةةةةم تحةةةةةدد العق
 إدانة مرتكبي تلك الجرائم الدولية.

فةةةةي االتفاقيةةةةة  49م فةةةةي كةةةةل مةةةةن المةةةةادة 1949وهةةةةو مةةةةا تؤكةةةةده اتفاقيةةةةات جنيةةةةف األربةةةةع لسةةةةنة 
مةةةةةن االتفاقيةةةةةة الثالثةةةةةة، والمةةةةةادة  129مةةةةةن االتفاقيةةةةةة الثانيةةةةةة، والمةةةةةادة  50األولةةةةةى، وكةةةةةذا المةةةةةادة 

نصةةةةةت علةةةةةى أن: " تتعهةةةةةد الةةةةةدول األطةةةةةراف المتعاقةةةةةدة بةةةةةأن  مةةةةةن االتفاقيةةةةةة الرابعةةةةةة التةةةةةي 146
تتخةةةةةةةذ أي إجةةةةةةةراء تشةةةةةةةةريعي يلةةةةةةةزم لفةةةةةةةةرض عقوبةةةةةةةات جنائيةةةةةةةةة فعالةةةةةةةة علةةةةةةةةى األشةةةةةةةخاص الةةةةةةةةذين 

   3يقترفون، أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية ".

هةةةةا التةةةةي اعتمةةةةدت وهةةةةو مةةةةا أكةةةةدت عليةةةةه اتفاقيةةةةة منةةةةع جريمةةةةة اإلبةةةةادة االجتماعيةةةةة والمعاقبةةةةة علي
علةةةةةةةى ضةةةةةةةرورة أن يةةةةةةةتم محاكمةةةةةةةة مرتكبةةةةةةةي  7، 6، 5، 4م إذ نصةةةةةةةت فةةةةةةةي المةةةةةةةواد 1948سةةةةةةةنة 

جريمةةةةة اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة أمةةةةام محكمةةةةة مختصةةةةة مةةةةن محةةةةاكم الدولةةةةة التةةةةي ارتكبةةةةت الفعةةةةل علةةةةى 
 4أرضةةةةةها أو أمةةةةةةام محكمةةةةةة جزائيةةةةةةة دوليةةةةةة حتةةةةةةى تةةةةةةتم معةةةةةاقبتهم علةةةةةةى أفعةةةةةالهم التةةةةةةي ارتكبوهةةةةةةا،
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التةةةةةةةةةي تعنةةةةةةةةةى بأحةةةةةةةةةد أهةةةةةةةةةم وأكثةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةرائم جسةةةةةةةةةامة والتةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةدخل ضةةةةةةةةةمن وهةةةةةةةةةي االتفاقيةةةةةةةةةة 
االختصاصةةةةةات الموضةةةةةوعية للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ونظامهةةةةةا األساسةةةةةي سةةةةةعيًا منهةةةةةا إلةةةةةى 
حمةةةةةل الةةةةةدول علةةةةةى معاقبةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة الجسةةةةةيمة تنفيةةةةةذًا لإللتزامةةةةةات الدوليةةةةةة فةةةةةي 

 هذه المجال.

ـــع  ـــرع الثـــاني: تعـــاون الـــدول م ـــي مجـــال التصـــدي للجـــرائم الف المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ف
 الدولية.

يقةةةةةةع علةةةةةةى عةةةةةةاتق الةةةةةةدول األطةةةةةةراف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا االلتةةةةةةزام العةةةةةةام بالتعةةةةةةاون مةةةةةةع المحكمةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة حيةةةةةةةث تمتثةةةةةةةل الةةةةةةةدول األطةةةةةةةراف لنظةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة وتعمةةةةةةةل 

ة مةةةةةن المحكمةةةةةة لتقةةةةةديم المسةةةةةاعدة فيمةةةةةا بموجةةةةةب إجةةةةةراءات قوانينهةةةةةا الوطنيةةةةةة بالطلبةةةةةات الموجهةةةةة
 من نظام روما: 93مثل ما حددته المادة  1يتصل بالتحقيق أو المقاضاة،

 تحديد هوية ومكان وجود األشخاص أو موقع األشياء. -

جمةةةةةع األدلةةةةةة بمةةةةةا فيهةةةةةا الشةةةةةهادة بعةةةةةد تأديةةةةةة اليمةةةةةين وتقةةةةةديم األدلةةةةةة بمةةةةةا فيهةةةةةا آراء وتقةةةةةارير  -
 الخبراء الالزمة للمحكمة.

 واب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة.استج -

 إبالغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية. -

 تيسير مثول األشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة. -

 النقل المؤقت لألشخاص. -

 فحص األماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور. -

 تنفيذ أوامر التفتيش والحجز. -

 توفير السجالت والمستندات بما في ذلك السجالت والمستندات الرسمية. -

 حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على األدلة. -

تحديةةةةةةةةةد وتعقةةةةةةةةةب وتجميةةةةةةةةةد أو حجةةةةةةةةةز العائةةةةةةةةةدات والممتلكةةةةةةةةةات واألدوات المتعلقةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةالجرائم  -
ة، بغةةةةةرض مصةةةةةادرتها فةةةةةي النهايةةةةةةة، دون المسةةةةةاس بحقةةةةةوق األطةةةةةةراف الثالثةةةةةة الحسةةةةةنة النيةةةةةة

                                                           
ازي، التعاون الدولي في مجال الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة التواصل في االقتصاد فاروق غ 1

 .181، ص2014، 38واإلدارة والقانون، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
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أي نةةةةةةوع آخةةةةةةر مةةةةةةن المسةةةةةةاعدة ال يحظةةةةةةره قةةةةةةانون الدولةةةةةةة الموجةةةةةةه إليهةةةةةةا الطلةةةةةةب، بغةةةةةةرض 
  1تيسير أعمال التحقيق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

ومنةةةةةه يمكةةةةةن اسةةةةةتخالص أهةةةةةم صةةةةةور تعةةةةةاون الةةةةةدول التةةةةةي مةةةةةن شةةةةةأنها أن تفعةةةةةل دور المحكمةةةةةة 
 الجنائية الدولية والتي تتمثل في: 

الةةةةةةدول أن تصةةةةةةدق علةةةةةةى النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فةةةةةةي يجةةةةةةب علةةةةةةى  -
أقةةةةةةةرب وقةةةةةةةت ممكةةةةةةةن ألن التصةةةةةةةديق العةةةةةةةالمي أمةةةةةةةر ضةةةةةةةروري يسةةةةةةةمح للمحكمةةةةةةةة بممارسةةةةةةةة 

 اختصاصها على نحو فعال ومتى اقتضت الحاجة.

يجةةةةةب علةةةةةةى الةةةةةدول إجةةةةةةراء مراجعةةةةةةة شةةةةةاملة لتشةةةةةةريعاتها الوطنيةةةةةةة لضةةةةةمان إمتثةةةةةةال قوانينهةةةةةةا  -
اماتهةةةةةةا الواقعةةةةةةة علةةةةةةى عاتقهةةةةةةا بموجةةةةةةب القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني وإدراج ومؤسسةةةةةةاتها اللتز 

الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي تشةةةةةريعاتها الوطنيةةةةةة، 
 وإخضاع مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة والردع على الصعيد الوطني.

ة للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة ينبغةةةةي أن تمةةةةد الةةةةدول يةةةةد العةةةةون لبعضةةةةها الةةةةبعض وأن تقةةةةدم المسةةةةاعد -
الدوليةةةةةة فيمةةةةةا يتصةةةةةل بالمقاضةةةةةاة عةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل ضةةةةةمن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، 
ويتطلةةةةةةب ذلةةةةةةك سةةةةةةن القةةةةةةوانين أو تعةةةةةةديلها لضةةةةةةمان نقةةةةةةل المتهمةةةةةةين بارتكةةةةةةاب هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم 

 2واألدلة والمعلومات المطلوبة.

 المطلب الثالث: تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية.

جةةةةاءت المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة كةةةةدليل للجهةةةةود الدوليةةةةة الماضةةةةية والحديثةةةةة التةةةةي بةةةةذلت قبةةةةل 
م الةةةةةذي حقةةةةةق هةةةةةذا اإلنجةةةةةاز التةةةةةاريخي والمتمثةةةةةل 1998وأثنةةةةةاء مةةةةةؤتمر رومةةةةةا الدبلوماسةةةةةي لعةةةةةام 

فةةةةي إنشةةةةاء أول محكمةةةةة جنائيةةةةة دوليةةةةة دائمةةةةة وقةةةةد بةةةةدأ سةةةةريان نفةةةةاذ االتفاقيةةةةة المنشةةةةئة لهةةةةا عةةةةام 
( دولةةةةةة، لتشةةةةةرع بةةةةةذلك 60مةةةةةال النصةةةةةاب الةةةةةالزم لعةةةةةدد الةةةةةدول المصةةةةةدقة البةةةةةالغ )بعةةةةةد اكت 2002

فةةةةةي مهامهةةةةةا المنوطةةةةةة بهةةةةةا وهةةةةةي التصةةةةةدي لمرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة الجسةةةةةيمة والخطيةةةةةرة التةةةةةي 
تةةةةةةةةةدخل ضةةةةةةةةةمن اختصاصةةةةةةةةةاتها الموضةةةةةةةةةوعية، وقةةةةةةةةةد نجحةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةذه المحكمةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةديها 

ا، غيةةةةر أن هةةةةذا الةةةةدور الةةةةذي تقدمةةةةه ومعالجتهةةةةا لعةةةةدة نمةةةةاذج وحةةةةاالت أيةةةةن قامةةةةت بةةةةدورها حيالهةةةة

                                                           
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 93أنظر: المادة  1
 نائية الدولية، اللجنة الدولية األصلية األحمر، متوفر على الرابط االلكتروني التالي: مؤسسات العدالة الج 2

circ. Orge/Ar/document/international-criminel-justice-institutions-o    :اطلع عليه يوم
22/12/2020. 
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المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لةةةةةةم يكةةةةةةن بالمسةةةةةةتوى المرجةةةةةةو منهةةةةةةا  فةةةةةةي جوانةةةةةةب عديةةةةةةدة وهةةةةةةو مةةةةةةا 
 جعل العالم ينظر إليها بعين الشك والريبة.

 وعليةةةةةةةةةةه سةةةةةةةةةةيعنى هةةةةةةةةةةذا المطلةةةةةةةةةةب بدراسةةةةةةةةةةة أهةةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةةلبيات التةةةةةةةةةةي طالةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةل المحكمةةةةةةةةةةة
 يةةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةي حققتهةةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةذه المحكمةةةةةةةةةةةة)الفةةةةةةةةةةرع األول ( ، ثةةةةةةةةةةةم التطةةةةةةةةةةرق الةةةةةةةةةةةى أهةةةةةةةةةةم االيجاب 
 ) الفرع الثاني(.  

 الفرع األول: أهم النقاط السلبية التي طالت دور المحكمة الجنائية الدولية:

 أوال: العدالة الجنائية الدولية بطيئة ومتغربة.

أساسةةةةةيًا فةةةةةي إضةةةةةعاف  يشةةةةةكل طةةةةةول أمةةةةةد إجةةةةةراءات المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وكلفتهةةةةةا عةةةةةامالً 
ي معهةةةةةةةا، ذلةةةةةةةك أن العدالةةةةةةةة تكمةةةةةةةن أهميتهةةةةةةةا فةةةةةةةي إنجةةةةةةةاز التحقيقةةةةةةةات ومالحقةةةةةةةة التعةةةةةةةاون الةةةةةةةدول

المجةةةةةةةةرمين بأسةةةةةةةةرع وقةةةةةةةةت ممكةةةةةةةةن، باعتبةةةةةةةةار أن اسةةةةةةةةتغراق الوقةةةةةةةةت الطويةةةةةةةةل فةةةةةةةةي التحقيقةةةةةةةةات 
والمالحقةةةةةةة والحكةةةةةةةم ومةةةةةةن ثةةةةةةةم تنفيةةةةةةذه يفقةةةةةةةد المحكمةةةةةةةة ثقةةةةةةة الضةةةةةةةحايا فةةةةةةي أمةةةةةةةل إنصةةةةةةةافهم ورد 

ق، كمةةةةا أنةةةةه يضةةةةع المحكمةةةةة فةةةةي حالةةةةة االعتبةةةةار لهةةةةم ورؤيةةةةة المجةةةةرمين ينةةةةالون عقةةةةابهم المسةةةةتح
  1غربة ويصعب من مهمتها من جانبها العملي خصوصًا.

 ثانيا: تأثير مجلس األمن على استقاللية المحكمة الجنائية الدولية.

إن الحةةةةةاالت التةةةةةي تةةةةةرتبط بهةةةةةا المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بمجلةةةةةس األمةةةةةن هةةةةةي حةةةةةاالت عديةةةةةدة 
ه الحةةةةةاالت هةةةةةي سةةةةةلطة مجلةةةةةس األمةةةةةن فةةةةةي إحالةةةةةة فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي، إال أن مةةةةةن أهةةةةةم هةةةةةذ

قضةةةةية مةةةةا علةةةةى المحكمةةةةة إلجةةةةراء التحقيةةةةق مةةةةن قبةةةةل المةةةةدعي العةةةةام إزاءهةةةةا إضةةةةافة إلةةةةى سةةةةلطة 
مجلةةةةةس األمةةةةةن فةةةةةي الطلةةةةةب مةةةةةن المحكمةةةةةة بوقةةةةةف السةةةةةير فةةةةةي إجةةةةةراءات دعةةةةةوى معينةةةةةة منظةةةةةورة 

ساسةةةةي أمامهةةةةا، وهةةةةو األمةةةةر الةةةةذي يقيةةةةد بشةةةةكل كلةةةةي دور المحكمةةةةة ويفةةةةرغ مضةةةةمون نظامهةةةةا األ
مةةةةن جةةةةوهره كمةةةةا يمثةةةةل تةةةةدخاًل صةةةةريحًا فةةةةي اختصاصةةةةات المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة التةةةةي يةةةةراد 

   2أن تكون هيئة قضائية مستقلة ال سلطان عليها من خارجها.

 ثالثا: تركيز دور المحكمة الجنائية الدولية على الدول اإلفريقية.

                                                           
ون الدولي العام، أطروحة أحمد محمود حمادي، التعاون الدولي مع المحاكم الجنائية الدولية في ضوء القان 1

مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم 
 .361، ص2016السياسية، جامعة بيروت العربية، 

حكمة، الخليل محمود ضاري، يوسف باسل، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت  2
 .197 -195، ص2003بغداد، الطبعة األولى،  
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اإلفةةةةةةالت مةةةةةةن العقةةةةةةاب علةةةةةةى الةةةةةةدول إقتصةةةةةةر نشةةةةةةاط المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فةةةةةةي محاربةةةةةةة 
اإلفريقيةةةةةةةة فقةةةةةةةط لتصةةةةةةةبح بةةةةةةةذلك إفريقيةةةةةةةا مخبةةةةةةةر تجةةةةةةةارب للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، فالةةةةةةةدول 
اإلفريقيةةةةةة التةةةةةي أحالةةةةةت قضةةةةةاياها إلةةةةةى المحكمةةةةةة أكةةةةةدت ثقتهةةةةةا بهةةةةةذه الهيئةةةةةة القضةةةةةائية الدوليةةةةةة 

التةةةةةةي  الدائمةةةةةةة عوضةةةةةةًا عةةةةةةن محاكمهةةةةةةا الوطنيةةةةةةة ورغةةةةةةم أن العةةةةةةالم يشةةةةةةهد الكثيةةةةةةر مةةةةةةن المجةةةةةةازر
ترتكةةةةةب يوميةةةةةًا وهةةةةةذا دون أي تعةةةةةاطي مةةةةةن قبةةةةةل المحكمةةةةةة وهةةةةةو مةةةةةا جعةةةةةل الكثيةةةةةر مةةةةةن الةةةةةدول 
اإلفريقيةةةةةةة تتةةةةةةوجس مةةةةةةن دورهةةةةةةا الةةةةةةذي بةةةةةةات يتسةةةةةةم بازدواجيةةةةةةة المعةةةةةةايير األمةةةةةةر الةةةةةةذي أدى إلةةةةةةى 
إنسةةةةةةحاب كةةةةةةل مةةةةةةن بورنةةةةةةدي وجنةةةةةةوب إفريقيةةةةةةا وغامبيةةةةةةا مةةةةةةن المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وهةةةةةةو 

 1سلبا على صورة وفعالية هذه الهيئة القضائية الهامة. األمر الذي من شأنه أن يؤثر

 .الفرع الثاني: أهم النقاط اإليجابية التي أحرزتها المحكمة الجنائية الدولية

 أوال: احترام نظام المحكمة الجنائية الدولية لمبدأ السيادة الوطنية.

بةةةةةةةدأ السةةةةةةةيادة ال يمكةةةةةةةن القةةةةةةةول أن نظةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة يشةةةةةةةكل اعتةةةةةةةداء علةةةةةةةى م
الوطنيةةةةة للةةةةدول باعتبةةةةار أن هةةةةذا النظةةةةام يسةةةةتند باألسةةةةاس إلةةةةى اتفاقيةةةةة دوليةةةةة أبرمةةةةت بالتراضةةةةي 
بةةةةةين الةةةةةدول األطةةةةةراف جميعةةةةةًا واتفاقهةةةةةا علةةةةةى إيجةةةةةاد هةةةةةذه المحكمةةةةةة بمحةةةةةض إرادتهةةةةةا واختيارهةةةةةا 
بةةةةةل إن هةةةةةةذا التصةةةةةةرف مةةةةةةا هةةةةةةو إال تعبيةةةةةةر حةةةةةةر ووجةةةةةةه واضةةةةةةح مةةةةةةن أوجةةةةةةه التعبيةةةةةةر عةةةةةةن هةةةةةةذه 

هنةةةةاك مةةةةن أجبةةةةر الةةةةدول رغمةةةةا عةةةةن إرادتهةةةةا علةةةةى إبةةةةرام هةةةةذه االتفاقيةةةةة المنشةةةةئة  السةةةةيادة، فلةةةةيس
 2للمحكمة الجنائية الدولية.

ــــي نظــــام  ــــداد بالحصــــانة ف ــــة ومبــــدأ عــــدم اإلعت ــــة الفردي ــــال المســــؤولية الجنائي ــــا: إعم ثاني
 المحكمة الجنائية الدولية. 

ه وإعتمةةةةةةاده لمبةةةةةةدأ عةةةةةةدم جةةةةةةاء النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ليؤكةةةةةةد علةةةةةةى تبنيةةةةةة
جةةةةةواز الةةةةةدفع بالحصةةةةةةانة وعةةةةةدم اإلعتةةةةةةداد بهةةةةةا والتةةةةةي نشةةةةةةأت مةةةةةن المركةةةةةةز الرسةةةةةمي للشةةةةةةخص، 
وأن هةةةةةةذا لةةةةةةن يكةةةةةةون مجةةةةةةااًل لإلعفةةةةةةاء أو التخفيةةةةةةف مةةةةةةن المسةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةة، كمةةةةةةا ال تحةةةةةةول 
الحصةةةةةةانات أو القواعةةةةةةد اإلجرائيةةةةةةة الخاصةةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةرتبط بالصةةةةةةفة الرسةةةةةةمية للشةةةةةةخص، سةةةةةةواء 

وهةةةةةو مةةةةةا يعةةةةةد  3ار القةةةةةوانين الوطنيةةةةةة أو الدوليةةةةةة دون اتخةةةةةاذ إجةةةةةراءات التحقيةةةةةقكانةةةةةت فةةةةةي إطةةةةة
                                                           

مولود ولد يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة إلفريقيا، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة  1
 .348 -345مولود معمري، تيزي وزو، )بدون عدد( )بدون سنة النشر(، ص

 .6، ص 2013لدولة، وزارة العدل العراقية، جعفر خزعل جاسم المؤمن، مجلس الشورى ا 2
أحمد مبخوتة، إعمال المسؤولية الجنائية الفردية في تجزئة المحاكم الجنائية الدولية، مجلة الفكر للدراسات  3

 .74، ص2019، 05القانونية والسياسية، جامعة الجياللي بونعامة، حميس مليانة، العدد 
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انجةةةةازًا وخطةةةةوة مهمةةةةةة جةةةةدًا فةةةةي سةةةةةبيل التصةةةةدي لظةةةةاهرة اإلفةةةةةالت مةةةةن العقةةةةاب رغةةةةةم مةةةةا شةةةةةاب 
هةةةةةةذه النقطةةةةةةة مةةةةةةن شةةةةةةوائب إال أنهةةةةةةا تعةةةةةةد مكسةةةةةةبا ثمينةةةةةةا فةةةةةةي مجةةةةةةال تكةةةةةةريس العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 

 الدولية.

 التحفظ على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ثالثا: التأكيد على عدم جواز

مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى أنةةةةةةه: ال يجةةةةةةوز  120أكةةةةةةدت المةةةةةةادة 
 1إبداء أية تحفظات على هذا النظام.

 رابعا: إنشاء الصندوق االستئماني لجبر ضرر المجني عليهم:

ا بتسةةةةةةةمية " صةةةةةةةندوق الضةةةةةةةحايا" بموجةةةةةةةب أنشةةةةةةةئ الصةةةةةةةندوق اإلسةةةةةةةتئماني أو مةةةةةةةا يعةةةةةةةرف أيضةةةةةةة
مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي والتةةةةي تةةةةنص علةةةةى: ينشةةةةأ صةةةةندوق اسةةةةتئماني  01فقةةةةرة  79المةةةةادة 

بموجةةةةةب قةةةةةرار مةةةةةن جمعيةةةةةة الةةةةةدول األطةةةةةراف لصةةةةةالح المجنةةةةةي علةةةةةيهم فةةةةةي الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل 
فةةةةةي إختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، ولصةةةةةالح أسةةةةةر المجنةةةةةي علةةةةةيهم كمةةةةةا يسةةةةةتند إنشةةةةةاء هةةةةةذا الصةةةةةندوق 

الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن جمعيةةةةةةةة الةةةةةةةدول األطةةةةةةةراف فةةةةةةةي دورتهةةةةةةةا األولةةةةةةةى  06إلةةةةةةةى القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم أيضةةةةةةةا 
م، حيةةةةةةث يحةةةةةةدد هةةةةةةذا القةةةةةةرار شةةةةةةروطا وقواعةةةةةةد التعةةةةةةويض 2002سةةةةةةبتمبر  09المنعقةةةةةةدة بتةةةةةةاريخ 

مةةةةةن األضةةةةةرار التةةةةةةي لحقةةةةةت بالضةةةةةةحايا وأسةةةةةرهم كمةةةةةةا تتمثةةةةةل مهمةةةةةةة هةةةةةذا الصةةةةةةندوق فةةةةةي دعةةةةةةم 
ادة الجماعيةةةةة والجةةةةرائم اإلنسةةةةانية وجةةةةرائم وتنفيةةةةذ البةةةةرامج التةةةةي تعةةةةالج الضةةةةرر النةةةةاجم عةةةةن اإلبةةةة

 2الحرب.

 خاتمة:

نخلةةةةةص فةةةةةي األخيةةةةةر الةةةةةى أن مسةةةةةألة العدالةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة التةةةةةي كانةةةةةت تبةةةةةرز عقةةةةةب كةةةةةل 
نةةةةزاع دولةةةةي يخلةةةةف كةةةةوارث انسةةةةانية جسةةةةيمة تهتةةةةز لهةةةةا البشةةةةرية، إسةةةةتدعت مةةةةن مختلةةةةف الفواعةةةةل 

ائيةةةةة  الدوليةةةةة  الدائمةةةةة إذ  تنطلةةةةق الدوليةةةةة  توحيةةةةد جهةةةةوده مةةةةن أجةةةةل انشةةةةاء هةةةةذه المحكمةةةةة الجن
مةةةةةن  نظامهةةةةةا األساسةةةةةي فةةةةةي عمليةةةةةة  التصةةةةةدي  لتلةةةةةك الجةةةةةرائم الخطيةةةةةرة  التةةةةةي تهةةةةةدد مصةةةةةير 
الشةةةةعوب ومسةةةةتقبل الةةةةدول وتةةةةنعكس سةةةةلبًا علةةةةى االمةةةةن و السةةةةلم الةةةةدوليين،  كمةةةةا تنةةةةزل العقةةةةاب 

وبالتةةةةةةةالي الةةةةةةةرادع علةةةةةةةى مرتكبةةةةةةةي تلةةةةةةةك الجةةةةةةةرائم  والمجةةةةةةةازر واإلنتهاكةةةةةةةات الصةةةةةةةارخة لإلنسةةةةةةةانية 

                                                           
 سي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام األسا 120أنظر: المادة  1
نزار عبدلي، الصندوق االستئماني كآلية جديدة لضمان تعويض ضحايا الجرائم الدولية المعروضة على  2

 .244، ص 2020المحكمة الجنائية الدولية، العدالة الجنائية الدولية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، 
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التصةةةةةةدي لظةةةةةةاهرة اإلفةةةةةةالت مةةةةةةن العقةةةةةةاب  وهةةةةةةو األمةةةةةةر الةةةةةةذي يسةةةةةةتوجب انفةةةةةةاذ قواعةةةةةةد القةةةةةةانون 
 الدولي االنساني و القانون الدولي الجنائي على الصعيد العملي.

واألكيةةةةةةةد أن اإلنشةةةةةةةاء العسةةةةةةةير للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة قةةةةةةةد إنعكةةةةةةةس بشةةةةةةةكل مباشةةةةةةةر علةةةةةةةى 
ا الكثيةةةةةةر مةةةةةةن العقبةةةةةةات والعوامةةةةةةل التةةةةةةي تحةةةةةةد مةةةةةةن مهمتهةةةةةةا ودورهةةةةةةا المهةةةةةةم والحسةةةةةةاس إذ قابلتهةةةةةة

نجاعتهةةةةةا سةةةةةواء فيمةةةةةا يخةةةةةص الثغةةةةةرات و العراقيةةةةةل التةةةةةي تضةةةةةمنها نظامهةةةةةا األساسةةةةةي، أو فيمةةةةةا 
يتعلةةةةةق بالعوامةةةةةل الخارجيةةةةةة التةةةةةي أفرزتهةةةةةا طبيعةةةةةة العالقةةةةةات الدوليةةةةةة السةةةةةائدة والمعقةةةةةدة  والتةةةةةي 

فةةةةةي ظةةةةةل تحةةةةةدي الةةةةةدول جعلةةةةةت مةةةةةن هةةةةةذه المحكمةةةةةة ال تبةةةةةرز بالمسةةةةةتوى المرجةةةةةو منهةةةةةا خاصةةةةةة 
الكبةةةةةرى لهةةةةةا وعةةةةةدم تعاونهةةةةةا معهةةةةةا وفةةةةةي مقدمةةةةةة هةةةةةذه الةةةةةدول نجةةةةةد ممارسةةةةةات الواليةةةةةات المتحةةةةةدة 
االمريكيةةةةة ومةةةةا تقةةةةوم بةةةةه مةةةةن مبةةةةادرات احاديةةةةة  فةةةةي سةةةةبيل شةةةةل دور هةةةةذه المحكمةةةةة وذلةةةةك عبةةةةر 
إبةةةةةرام اتفاقيةةةةةات ثانيةةةةةة تقضةةةةةي بةةةةةإفالت مواطنيهةةةةةا وجنودهةةةةةا مةةةةةن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

أو عبةةةةةر تفعيةةةةةل سةةةةةلطات مجلةةةةةس األمةةةةةن النافةةةةةذة  مةةةةةن أجةةةةةل الحةةةةةد مةةةةةن دورهةةةةةا، إضةةةةةافة  الدوليةةةةةة
الةةةةةى حمةةةةةل الةةةةةدول علةةةةةى عةةةةةدم التعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة  ومةةةةةا إلةةةةةى ذلةةةةةك مةةةةةن ضةةةةةغوطات سةةةةةلبية 

عليهةةةةا .. ، كمةةةةا تةةةةم التوصةةةةل أيضةةةةًا الةةةةى عةةةةدة عوامةةةةل جوهريةةةةة و ضةةةةرورية فةةةةي عمليةةةةة الةةةةدفع  
 اللية و فعالية.بالمحكمة  قدمًا نحو فرض عدالتها  بكل إستق

وعليةةةه نصةةةةل إلةةةةى أن إنشةةةاء المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الدائمةةةة فةةةةي حةةةةد ذاتةةةه يعةةةةد إنجةةةةازًا دوليةةةةًا 
تاريخيةةةةةًا، إال أن هةةةةةذه المحكمةةةةةة التةةةةةي ُعلقةةةةةت عليهةةةةةا آمةةةةةال كبيةةةةةرة و بحكةةةةةم الةةةةةدور الةةةةةذي مارسةةةةةته 
وذلةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةالل القضةةةةةةةايا  التةةةةةةةي قامةةةةةةةت  بةةةةةةةالنظر و الفصةةةةةةةل فيهةةةةةةةا مةةةةةةةن جهةةةةةةةة و تةةةةةةةأثيرات 

عوامةةةةل الخارجيةةةةة  مةةةةن جهةةةةة أخةةةةرى  يتضةةةةح جليةةةةًا  أنهةةةةا لةةةةم ترقةةةةى بعةةةةد الةةةةى المسةةةةتوى المرجةةةةو ال
منهةةةةةةةةا كمحكمةةةةةةةةة خولةةةةةةةةت بمهمةةةةةةةةة فةةةةةةةةرض العدالةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة  والتصةةةةةةةةدي إلةةةةةةةةى ظةةةةةةةةاهرة 
اإلفةةةةةةةالت مةةةةةةةن العقةةةةةةةاب عبةةةةةةةر متابعةةةةةةةة ومعاقبةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين الةةةةةةةذين تورطةةةةةةةوا بجةةةةةةةرائم  خطيةةةةةةةرة و 

الي اإلنتصةةةةةار للشةةةةعوب المقهةةةةةورة والضةةةةةحايا وذويهةةةةةم جسةةةةيمة فةةةةةي حةةةةةق اإلنسةةةةانية جمعةةةةةاء وبالتةةةةة
 ممن طالتهم تلك اإلنتهاكات الالإنسانية.

 هذا وتجدر بنا االشارة الى أهم النتائج  المتوصل اليها والتي نوجزها في:

أن أغلةةةةةةب القضةةةةةةايا التةةةةةةي نظةةةةةةرت فيهةةةةةةا المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة كانةةةةةةت قضةةةةةةايا تخةةةةةةص  _
 ذي أثار إمتعاض الكثير منها.الدول االفريقية، وهو األمر ال

أن إنشةةةةةاء المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بموجةةةةةب معاهةةةةةدة دوليةةةةةة شةةةةةارعة أكةةةةةد علةةةةةى المسةةةةةاعي  _
الدوليةةةةةة فةةةةةي المضةةةةةةي نحةةةةةو متابعةةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةةة و معةةةةةاقبتهم عليهةةةةةةا رغةةةةةم النقةةةةةةاط 

 السلبية التي طالت المحكمة.
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أن تةةةةةةةأثير بعةةةةةةةض العوامةةةةةةةل المعيقةةةةةةةة الداخليةةةةةةةة والخارجيةةةةةةةة إضةةةةةةةافة الةةةةةةةى طبيعةةةةةةةة العالقةةةةةةةات  _
الدوليةةةةةةةةة قةةةةةةةةد صةةةةةةةةعب أكثةةةةةةةةر دور المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة بةةةةةةةةل وشةةةةةةةةلها فةةةةةةةةي العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن 

 المناسبات وهو األمر الذي ضرب باستقاللية المحكمة وأضر كثيرًا بهيبتها الدولية.

ي وخاصةةةةةةة مجلةةةةةةس األمةةةةةةن التةةةةةةابع  لمنظمةةةةةةة األمةةةةةةم أن مسةةةةةةألة عةةةةةةدم تعةةةةةةاون المجتمةةةةةةع الةةةةةةدول _
المتحةةةةدة إضةةةةافة  للةةةةدول مةةةةع المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة شةةةةكل عائقةةةةًا كبيةةةةرًا أمةةةةام جهودهةةةةا فةةةةةي 

 فرض اختصاصاتها و توسيع نطاق عملها وحد من فعاليتها  .

أن مسةةةةةةألة تةةةةةةداخل صةةةةةةالحيات المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة كهيئةةةةةةة قضةةةةةةائية مةةةةةةع السةةةةةةلطات _ 
لمجلةةةةس األمةةةةن الةةةةذي يمثةةةةل هيئةةةةة دوليةةةةة تحكمةةةةه المصةةةةالح السياسةةةةية أدى الةةةةى تسةةةةييس  النافةةةةذة

المحكمةةةةةةة  فةةةةةةي عةةةةةةدة قضةةةةةةايا ومسةةةةةةائل وفةةةةةةي مقةةةةةةدمتها دور مجلةةةةةةس األمةةةةةةن فةةةةةةي حمايةةةةةةة الةةةةةةدول 
الكبةةةةةةةةةرى وحلفائهةةةةةةةةةا كالواليةةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةةة و حليفهةةةةةةةةةا الكيةةةةةةةةةان الصةةةةةةةةةهيوني مةةةةةةةةةن أي 

 ومصداقية المحكمة. متابعات جزائية وهو ما أساء كثيرا لصورة 

ومــــن بــــين أهــــم التوصــــيات التــــي مــــن شــــأنها أن تســــهم فــــي التأكيــــد علــــى دور المحكمــــة 
 ودعم عدالتها نجد:

ضةةةةرورة ضةةةةبط العالقةةةةةة بةةةةين مجلةةةةةس األمةةةةن والمحكمةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةة وفةةةةةق أطةةةةر قانونيةةةةةة  _
 دقيقة تضمن إستقاللية عمل المحكمة بما يتماشى مع مهمتها المنوطة بها .

ورة توحيةةةةةد الجهةةةةةود الدوليةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل التصةةةةةدي لعمليةةةةةة إبةةةةةرام اإلتفاقيةةةةةات الثنائيةةةةةة مةةةةةع ضةةةةةر  _
الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةة والتةةةةةةةي تهةةةةةةةدف إلةةةةةةةى حمايةةةةةةةة الجنةةةةةةةود األمةةةةةةةريكيين وإفالتهةةةةةةةم مةةةةةةةن 

 المتابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ي للمحكمةةةةةةة ضةةةةةةرورة تةةةةةةدارك مكةةةةةةامن الخلةةةةةةل وسةةةةةةد الثغةةةةةةرات المتضةةةةةةمنة فةةةةةةي النظةةةةةةام األساسةةةةةة _
 الجنائية الدولية والتي تم إستغاللها بسوء نية.

"مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي لكونهةةةةةةةا تشةةةةةةةكل ثغةةةةةةةرة 124ضةةةةةةةرورة العمةةةةةةةل علةةةةةةةى إلغةةةةةةةاء المةةةةةةةادة"   _
وذريعةةةةةة لإلفةةةةةالت مةةةةةن العقةةةةةاب أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وضةةةةةرورة تةةةةةرك بةةةةةاب تعةةةةةديل 

  ورية .النظام األساسي مفتوحا أمام الدول األطراف فيه بصفة د

ضةةةةةرورة إعتبةةةةةار التعةةةةةاون الةةةةةدولي مةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة قاعةةةةةدة دوليةةةةةة آمةةةةةرة تمتثةةةةةل  _
 لها جميع الدول.
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إنشةةةةةاء جهةةةةةاز تنفيةةةةةذي مةةةةةن قبةةةةةل الةةةةةدول األطةةةةةراف يهةةةةةدف الةةةةةى اإلشةةةةةراف المباشةةةةةر علةةةةةى مةةةةةا  _
       تقره المحكمة من أحكام وقرارات.

  

 قائمة المصادر و المراجع:

 _ الكتب.1

 .2008أمير فرج بوسف، المحكمة الجنائية الدولية، منشأة المعارف، االسكندرية، _ 1

_ حامةةةةةد سةةةةةيد محمةةةةةد حامةةةةةد ، الةةةةةوجيز فةةةةةي الشةةةةةرح و التعلةةةةةق علةةةةةى ميثةةةةةاق المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 2
الدوليةةةةةةةة وفقةةةةةةةا آلخةةةةةةةر التعةةةةةةةديالت ،المركةةةةةةةز القةةةةةةةومي لإلصةةةةةةةدارات القانونيةةةةةةةة، القةةةةةةةاهرة، الطبعةةةةةةةة 

 .2016األولى، 

أثةةةةةةر نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى سةةةةةةيادة الةةةةةةدول فةةةةةةي محيةةةةةةدلي، حسةةةةةةين علةةةةةةي _ 3
الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصاصةةةةةها، لبنةةةةةان، منشةةةةةورات الحلبةةةةةي الحقوقيةةةةةة، الطبعةةةةةة األولةةةةةى، 

2014. 

_ خليةةةةةةةل محمةةةةةةةود ضةةةةةةةاري، يوسةةةةةةةف باسةةةةةةةيل، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة هيمنةةةةةةةة القةةةةةةةانون أم 4
 . 2003بعة األولى،قانون الهيمنة، بيت الحكمة، بغداد، الط

_ زكةةةةةةةي البحيةةةةةةةري، دارفةةةةةةةور أصةةةةةةةول األزمةةةةةةةة وتةةةةةةةداعيات المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، مكتبةةةةةةةة 5
 .2008النهضة المصرية القاهرة، مصر، 

_ صةةةةةالح زيةةةةةد صةةةةةقيلة، ضةةةةةمانات الحمايةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لحقةةةةةوق االنسةةةةةان، دار النهضةةةةةة 6
 .2008العربية للنشر والتوزيع، مصر،

_ عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح حجةةةةةةةازي، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، دار الفكةةةةةةةر الجةةةةةةةامعي، االسةةةةةةةكندرية، 7
2004  . 

_ عمةةةةةةةر محمةةةةةةةود المخزومةةةةةةةةي، القةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني فةةةةةةةي ضةةةةةةةةوء المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة 8
 .2008الدولية دار الثقافة عمان، األردن، الطبعة األولى، 

دراسةةةةةةةة فةةةةةةةي الةةةةةةةنص و التطبيةةةةةةةق وموقةةةةةةةف _ محمةةةةةةةد الطروانةةةةةةةة، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة )9
 .2014األردن من نظامها األساسي(، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، 
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_ مصةةةةةطفى عبةةةةةدي، مظةةةةةاهر وتحةةةةةديات تعةةةةةاون الةةةةةدول مةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي 10
ظةةةةةل نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي ، العدالةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، المركةةةةةز الةةةةةديمقراطي العربةةةةةي، المانيةةةةةا، 

2020. 

_ وائةةةةةةل أنةةةةةةور بنةةةةةةدق، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، مكتبةةةةةةة الوفةةةةةةاء القانونيةةةةةةة ، االسةةةةةةكندرية، 11
 .2009الطبعة األولى،  

 تقارير هيئة األمم المتحدة. -2

، الةةةةةةةةةدورة  2008- 2007تقريةةةةةةةةةر المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة  للفتةةةةةةةةةرة  -1
األمةةةةةم المتحةةةةةدة، الجمعيةةةةةة العامةةةةةة،  A//323/67 الثالثةةةةةة والسةةةةةتون، مةةةةةذكرة مةةةةةن األمةةةةةين العةةةةةام،

 .2008أغسطس  22

، الةةةةةةةةةدورة  2010- 2009تقريةةةةةةةةةر المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة  للفتةةةةةةةةةرة  -2
األمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة، الجمعيةةةةةةةةةة  A//313/67 الخامسةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةتون مةةةةةةةةةذكرة مةةةةةةةةةن األمةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةام،

 .2010أغسطس  19العامة، 

، الةةةةةةةةةدورة  2011- 2010تقريةةةةةةةةةر المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة  للفتةةةةةةةةةرة  -3
األمةةةةةم المتحةةةةةدة، الجمعيةةةةةة العامةةةةةة، A//309/66السادسةةةةةة والسةةةةةتون مةةةةةذكرة مةةةةةن األمةةةةةين العةةةةةام، 

 .2011أغسطس  19

، الةةةةةةةةةدورة  2012- 2011تقريةةةةةةةةةر المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة  للفتةةةةةةةةةرة  -4
األمةةةةةم المتحةةةةةدة، الجمعيةةةةةة العامةةةةةة، A//308/67سةةةةةتون مةةةةةذكرة مةةةةةن األمةةةةةين العةةةةةام، السةةةةةابعة وال

 .2012أغسطس  14

 _المقاالت.3

_ أحمةةةةةةةةد مبخوتةةةةةةةةة، إعمةةةةةةةةال المسةةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةةة الفرديةةةةةةةةة فةةةةةةةةي تجربةةةةةةةةة المحةةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةةة 1
الدوليةةةةةة، مجلةةةةةة الفكةةةةةر للدراسةةةةةات القانونيةةةةةة و السياسةةةةةية ، جامعةةةةةة الجياللةةةةةي  بونعامةةةةةة، خمةةةةةيس 

 .2019، 05مليانة، العدد 

_ أحمةةةةةةد مبخوتةةةةةةة، تعريةةةةةةف جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان و إشةةةةةةكالية تنةةةةةةازع االختصةةةةةةاص بةةةةةةين المحكمةةةةةةة 2
الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ومجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن ،مجلةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق و العلةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةانية ، المركةةةةةةةز الجةةةةةةةامعي 

 . 2019، 12، المجلد 1تيسمسيلت، الجزائر ،العدد
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لجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بةةةةةةين الواقةةةةةةع و المةةةةةةأمول، مجلةةةةةةة _ أحمةةةةةةد مبخوتةةةةةةة، مسةةةةةةار تحقيةةةةةةق العدالةةةةةةة ا3
 .2018، 12العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي ، المانيا، العدد

_ األمةةةةين بةةةةةن عيسةةةةةى، معوقةةةةةات المحكمةةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة لمتابعةةةةةة منتهكةةةةةي قواعةةةةةد القةةةةةانون 4
شريسةةةةةةةي  تيسمسةةةةةةةيلت، الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني المعيةةةةةةةار، المركةةةةةةةز الجةةةةةةةامعي اخمةةةةةةةد بةةةةةةةن يحةةةةةةةي الون

 .2018الجزائر، العدد التاسع، 

_ بارعةةةةةة القدسةةةةةي، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )طبيعتهةةةةةا و اختصاصةةةةةاتها وموقةةةةةف الواليةةةةةات 5
المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة و اسةةةةةرائيل منهةةةةةا( ، مجلةةةةةة جامعةةةةةة دمشةةةةةق للعلةةةةةوم االقتصةةةةةادية و القانونيةةةةةة، 

 .2004، 20، المجلد  2العدد 

 .2013ؤمن، مجلس شورى الدولة، وزارة العدل العراقية، _ جعفر خزعل جاسم الم6

_ علةةةةةةةي الونيسةةةةةةةي، القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةةاني بةةةةةةةين االطةةةةةةةار المفةةةةةةةاهيمي  ومةةةةةةةدى فاعليةةةةةةةةة 7
المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي كتابعةةةةةةةةةة منتهكةةةةةةةةةي قواعةةةةةةةةةده، مجلةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةات و البحةةةةةةةةةوث 

 .2019، 4، المجلد1القانونية، جامعة المسيلة، العدد 

غةةةةةازي التعةةةةةاون الةةةةةدولي فةةةةةي مجةةةةةال الوظيفةةةةةة القمعيةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة،  _ فةةةةةاروق 8
مجلةةةةةةة التواصةةةةةةل فةةةةةةي االقتصةةةةةةاد و االدارة و القةةةةةةانون، كليةةةةةةة الحقةةةةةةوق، جامعةةةةةةة بةةةةةةاجي مختةةةةةةار 

 .2014، 38عنابة، العدد

_ مجيةةةةةد مةةةةةوات، موقةةةةةف الواليةةةةةات المتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة مةةةةةن المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، مجلةةةةةة 9
، 12للدراسةةةةةةةةةات األكاديميةةةةةةةةةة، كليةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةوق و العلةةةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةةية، باتنةةةةةةةةةة، العةةةةةةةةةدد الباحةةةةةةةةةث 

2018. 

_ منةةةةةةةى غبةةةةةةةولي، التوصةةةةةةةل الةةةةةةةى تعريةةةةةةةف جريمةةةةةةةة العةةةةةةةدوان ، المجلةةةةةةةة األكاديميةةةةةةةة للبحةةةةةةةث 10
، 1القةةةةةانوني، كليةةةةةة الحقةةةةةوق و العلةةةةةوم السياسةةةةةية، جامعةةةةةة عبةةةةةد الرحمةةةةةان ميةةةةةرة ، بجايةةةةةة، العةةةةةدد

 .2014، 09المجلد

ولةةةةةد يوسةةةةةف، االختصةةةةةاص التكميلةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، مجلةةةةةة صةةةةةوت _ مولةةةةةود 11
 .2015القانون، جامعة خميس مليانة عين الدفلي، العدد الرابع، 

_ مولةةةةةةود ولةةةةةةد يوسةةةةةةف، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة )محكمةةةةةةة إلفريقيةةةةةةا (، المجلةةةةةةة النقديةةةةةةة 12
، )بةةةةةةدون العةةةةةةدد(، )بةةةةةةدون  للقةةةةةةانون والعلةةةةةةوم السياسةةةةةةية ، جامعةةةةةةة مولةةةةةةود معمةةةةةةري ، تيةةةةةةزي وزو

 السنة( .
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_  مونيةةةةةةةة بةةةةةةةةن بوعبةةةةةةةد هللا، اآلليةةةةةةةةات القانونيةةةةةةةة المتحةةةةةةةةدة ومةةةةةةةن طةةةةةةةةرف الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة 13
االمريكيةةةةة لعرقلةةةةة عمةةةةل المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة، مجلةةةةة القةةةةانون و المجتمةةةةع، جامعةةةةة أحمةةةةةد 

 .2017، 10دراية، أدرار، العدد،

كآليةةةةةةة جديةةةةةةدة لضةةةةةةمان تعةةةةةةويض ضةةةةةةحايا الجةةةةةةرائم _ نةةةةةةزار عبةةةةةةدلي، الصةةةةةةندوق اإلسةةةةةةتئماني 14
الدوليةةةةةةةة المعروضةةةةةةةة علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، العدالةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، المركةةةةةةةز 

 .2020الديمقراطي العربي، المانيا، 

_ نةةةةةةةةور الةةةةةةةةدين  سةةةةةةةةوداني، الواليةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةة و المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، 15
 .2017، 10، المجلد  2اسات ، جامعة غرداية ، العدد مجلة الواحات للبحوث والدر 

 _أطروحات الدكتوراه و الماجستير.4

_ أحمةةةةةةةد محمةةةةةةةود حمةةةةةةةادي، التعةةةةةةةاون الةةةةةةةدولي مةةةةةةةع المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء 1
القةةةةانون الةةةةدولي العةةةةام أطروحةةةةة مقدمةةةةة كجةةةةزء مةةةةن متطلبةةةةات نيةةةةل درجةةةةة الةةةةدكتوراه فةةةةي الحقةةةةوق 

ام ، كليةةةةةةة الحقةةةةةةوق و العلةةةةةةوم السياسةةةةةةية ،جامعةةةةةةة بيةةةةةةروت العربيةةةةةةة ، قسةةةةةةم القةةةةةةانون الةةةةةةدولي العةةةةةة
،2016. 

_ ريمةةةةةة مقةةةةةران، دور ومكانةةةةةة الةةةةةدول فةةةةةي عمةةةةةل المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الدائمةةةةةة، رسةةةةةالة 2
مقدمةةةةةةة لنيةةةةةةل شةةةةةةهادة الةةةةةةدكتوراه فةةةةةةي القةةةةةةانون العةةةةةةام ، تخصةةةةةةص قةةةةةةانون جنةةةةةةائي عةةةةةةام ، كليةةةةةةة 

 .2016 1الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة

أداء -زكريةةةةةةةا طرطةةةةةةةاق، آيةةةةةةةات عبةةةةةةةد السةةةةةةةالم سةةةةةةةهام، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة الدائمةةةةةةةة _3
، تخصةةةةةص قةةةةةانون دولةةةةةي ومنظمةةةةةات دوليةةةةةة، كليةةةةةة  2، مةةةةةذكرة لنيةةةةةل شةةةةةهادة ماسةةةةةتر -وعقبةةةةةات

، قسةةةةةةةنطينة، الجزائةةةةةةةر، -1-الحقةةةةةةةوق والعلةةةةةةةوم السياسةةةةةةةية، جامعةةةةةةةة اإلخةةةةةةةوة منتةةةةةةةوري قسةةةةةةةنطينة 
2014-2015.  

_ فريحةةةةةةةة محمةةةةةةةد هشةةةةةةةام، دور القضةةةةةةةاء الةةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي فةةةةةةةي مكافحةةةةةةةة الجريمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، 4
، علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي دكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوراه شهادة ل أطروحة مقدمة لني

، بسةةةةةةةةةةكرة، الجزائةةةةةةةةةةر، وقةةةةةةةةةةم الحقةةةةةةةةةةةقس،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ة محمد خيضرةةةةةةةةةةجامع
2013-2014 . 

مةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، رسةةةةةالة لنيةةةةةل مخلةةةةةط بلقاسةةةةةم، محاك_ 5
شةةةةةةةهادة الةةةةةةةدكتوراه فةةةةةةةي الحقةةةةةةةوق، فةةةةةةةرع القةةةةةةةانون العةةةةةةةام ، كليةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق و العلةةةةةةةوم السياسةةةةةةةية ، 

 .2015جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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منةةةةةةى بةةةةةةةومعزة ، دور القضةةةةةةةاء الةةةةةةدولي الجنةةةةةةةائي فةةةةةةةي تطبيةةةةةةق القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني،  _6
مقدمةةةةة لنيةةةةل شةةةةهادة الماجسةةةةتير فةةةةي تخصةةةةص القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني، قسةةةةم القةةةةانون  مةةةةذكرة

 .2009-2008العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 _الملتقيات .5

_ أعمةةةةةةةةر بركةةةةةةةةاني، حةةةةةةةةدود اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة فةةةةةةةةي اقةةةةةةةةرار المسةةةةةةةةؤولية 1
الةةةةةدولي االنسةةةةةاني، ملتقةةةةةى وطنةةةةةي حةةةةةول اليةةةةةات الجنائيةةةةةة الفرديةةةةةة عةةةةةن انتهةةةةةاك قواعةةةةةد القةةةةةانون 

تنفيةةةةةذ القةةةةةانون الةةةةةدولي االنسةةةةةاني بةةةةةين الةةةةةنص و الممارسةةةةةة، كليةةةةةة الحقةةةةةوق و العلةةةةةوم السياسةةةةةية، 
 .2012جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

 _أنظمة أساسية و اتفاقيات :6

 _ اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية و المعاقبة عليها. 1

 ساسي لمحكمة الجنائية الدولية . _ النظام األ2
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اإلحالة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية: الوقائع القانونية واالعتبارات 

 السياسية
The Palestinian Referral Before the ICC: Legal Facts and 

Political Considerations 

 وفاء دريديأ. 
 الجزائر –جامعة باتنة  -  باحث قانوني
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 وسيلة مرزوقي .أ
 الجزائر -جامعة أم البواقي   -باحث قانوني   

DOI: 10.51516/1860-000-008-012 
 :ملخصال

تهةةةةةدف هةةةةةذه الدراسةةةةةة إلةةةةةى بيةةةةةان مسةةةةةار اإلجةةةةةراءات المتعلقةةةةةة بحالةةةةةة فلسةةةةةطين أمةةةةةام المحكمةةةةةة  
الجنائيةةةةة الدوليةةةةة  بةةةةدءا مةةةةن  المراحةةةةل التةةةةي قةةةةادت إلةةةةى انضةةةةمام فلسةةةةطين للمحكمةةةةة، ثةةةةم قبولهةةةةا 

(، مةةةةةةةرورا بمراحةةةةةةةل الدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةة لهةةةةةةةذه الحالةةةةةةةة أمةةةةةةةام 12/3اختصاصةةةةةةةها بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة )
حةةةةةديات التةةةةي تواجةةةةةه المحكمةةةةةة فةةةةةي ممارسةةةةتها الختصاصةةةةةها علةةةةةى حالةةةةةة المحكمةةةةة، وانتهةةةةةاء بالت

( الفصةةةةةل فةةةةةي 19/3فلسةةةةةطين، خاصةةةةةة بعةةةةةد طلةةةةةب المدعيةةةةةة العامةةةةةة  للمحكمةةةةةة عمةةةةةال بالمةةةةةادة )
 االختصاص االقليمي للمحكمة على األراضي الفلسطينية من الدائرة التمهيدية األولى. 

نائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةةة، اإلحالةةةةةةةة، فلسةةةةةةةةطين، المحكمةةةةةةةة الجالكلمـــــــات المفتاحيـــــــة: 
 الدراسة األولية، الدائرة التمهيدية.

Abstract: 

This study aims to clarify the course of procedures related to the 

situation of Palestine before the International Criminal Court, 

starting from the stages that led to Palestine’s accession to the 

court, then accepting its jurisdiction under Article 12/3, through 

the stages of the initial study of this case before the court, and 

ending with the challenges facing the court, in exercising its 

jurisdiction over the case of Palestine, especially after the court's 

public prosecutor, pursuant to Article (19/3), requested a decision 

on the court’s territorial jurisdiction over the Palestinian territories 

from the first Pre-Trial Chamber.  
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key words : Referral, Palestine, International Criminal Court, 

Prosecutor, Preliminary Study, Pre-Trial Chamber 

 

 مقدمة:

ام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، فيمةةةةةةا يتعلةةةةةق بتحريةةةةةةك الةةةةةةدعوى أمةةةةةةام ذات مةةةةةنح النظةةةةةة
المحكمةةةةةة، سةةةةةلطة اإلحالةةةةةة إلةةةةةى ثةةةةةالث جهةةةةةات: الةةةةةدول، مجلةةةةةس األمةةةةةن الةةةةةدولي والمةةةةةدعي العةةةةةام 
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بمبةةةةةةادرة تلقائيةةةةةةة. واسةةةةةةتنادا لةةةةةةذلك قامةةةةةةت فلسةةةةةةطين بإحالةةةةةةة الوضةةةةةةع 

كمةةةةةة، األمةةةةةر الةةةةةذي أثةةةةةار جةةةةةدال كبيةةةةةرا مةةةةةرده، حسةةةةةب الةةةةةبعض، القةةةةةائم علةةةةةى أراضةةةةةيها أمةةةةةام المح
غيةةةةةةاب اإلجمةةةةةةاع الةةةةةةدولي حةةةةةةول الوضةةةةةةع القةةةةةةانوني لدولةةةةةةة فلسةةةةةةطين، وفةةةةةةي مقةةةةةةدمتهم "إسةةةةةةرائيل" 

مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي قبولهةةةةةةةةا اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة  12/3التةةةةةةةةي أعلنةةةةةةةةت بموجةةةةةةةةب المةةةةةةةةادة 
ة القةةةةةدس الشةةةةةرقية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة عةةةةةن الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة علةةةةةى األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية خاصةةةةة

، ثةةةةةةم مصةةةةةةادقتها علةةةةةةى النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة، وبةةةةةةذلك اكتسةةةةةةبت 2014جةةةةةةوان  13منةةةةةةذ 
 صفة الدولة الطرف. 2015منذ الفاتح من أفريل 

ونتيجةةةةةة لقبةةةةةول اإلعةةةةةالن، الةةةةةذي تقةةةةةدمت بةةةةةه فلسةةةةةطين، أعلةةةةةن مكتةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة 
فلسةةةةةطين لتحديةةةةةد مةةةةةدى عةةةةةن إجةةةةةراء دراسةةةةةة أوليةةةةةة حةةةةةول الوضةةةةةع فةةةةةي  2015جةةةةةانفي  16فةةةةةي 

اسةةةةةتيفاء المعةةةةةايير المطلوبةةةةةة للشةةةةةروع فةةةةةي التحقيةةةةةق وفةةةةةق النظةةةةةام األساسةةةةةي، وبعةةةةةد حةةةةةوالي عةةةةةام 
، وبينمةةةةةةةةا كانةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة األوليةةةةةةةةة جاريةةةةةةةةة، قةةةةةةةةدمت 2018مةةةةةةةةايو  22ونصةةةةةةةف وتحديةةةةةةةةدا فةةةةةةةةي 

مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي إحالةةةةةةةة أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة  14/أ، و13باالسةةةةةةةتناد إلةةةةةةةى المةةةةةةةواد  فلسةةةةةةةطين
يةةةةةةةةة طالبةةةةةةةةة مةةةةةةةةن المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة التحقيةةةةةةةةق وفةةةةةةةةق الجنائيةةةةةةةةة الدول

االختصةةةةةةةاص الزمنةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة فةةةةةةةي الجةةةةةةةرائم الماضةةةةةةةية الحاليةةةةةةةة والمسةةةةةةةتقبلية الواقعةةةةةةةة ضةةةةةةةمن 
 االختصاص الموضوعي للمحكمة والمرتكبة في جميع أنحاء دولة فلسطين.

ن يفقةةةةةةدون األمةةةةةةل حةةةةةةول طةةةةةةول مةةةةةةدة إجةةةةةةراء الدراسةةةةةةة األوليةةةةةةة جعلةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن الحقةةةةةةوقييإن 
إمكانيةةةةةة فةةةةةتح تحقيةةةةةق فةةةةةي الحالةةةةةة الفلسةةةةةطينية، لكةةةةةن علةةةةةى خةةةةةالف المتوقةةةةةع، أعلنةةةةةت المدعيةةةةةة 

، إنهةةةةةاء هةةةةةذه الدراسةةةةةة األوليةةةةةة، 2019ديسةةةةةمبر  20العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بتةةةةةاريخ 
مؤكةةةةةدة نيتهةةةةةا المضةةةةةي قةةةةةدما لفةةةةةتح تحقيةةةةةق فةةةةةي الحالةةةةةة الفلسةةةةةطينية، ومشةةةةةيرة فةةةةةي الوقةةةةةت نفسةةةةةه 

ى قناعتهةةةةا بةةةةأن جةةةةرائم حةةةةرب قةةةةد ارتكبةةةةت أو ُترتكةةةةب فةةةةي الضةةةةفة الغربيةةةةة، القةةةةدس الشةةةةرقية، إلةةةة
 وقطاع غزة، األمر الذي أثار ردود فعل "إسرائيلية" وأمريكية معارضة.



 

467 
 

وانطالقةةةةةةا مةةةةةةن كةةةةةةون إسةةةةةةرائيل غيةةةةةةر طةةةةةةرف فةةةةةةي النظةةةةةةام األساسةةةةةةي، طلبةةةةةةت المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة 
دائرة التمهيديةةةةةةةة الفصةةةةةةل فةةةةةةي نطةةةةةةةاق ( مةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةي مةةةةةةن الةةةةةة3) 19بموجةةةةةةب المةةةةةةادة 

 االختصاص اإلقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

 أهمية البحث:

حةةةديثا جةةةدا، يةةةدور حةةةول مسةةةتجدات الحالةةةة  موضةةةوعا تنبةةةع أهميةةةة البحةةةث مةةةن كونةةةه يتنةةةاول
الفلسةةةةةطينية أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، ومةةةةةدى إمكانيةةةةةة فةةةةةتح تحقيةةةةةق حةةةةةول هةةةةةذه الحالةةةةةة 

دور قةةةةةةرار الةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة حةةةةةةول االختصةةةةةةاص اإلقليمةةةةةةي للمحكمةةةةةةة عمةةةةةةال بالمةةةةةةادة بعةةةةةةد صةةةةةة
 ( من النظام األساسي للمحكمة.19/3)

 أهداف البحث:

الضةةةةوء علةةةةى أهةةةةم الخطةةةةوات التةةةةي قةةةةادت إلةةةةى انضةةةةمام فلسةةةةطين  تسةةةةليط يهةةةةدف البحةةةةث إلةةةةى
تهةةةةةةا المدعيةةةةةةة للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، والتعةةةةةةرف علةةةةةةى مراحةةةةةةل الدراسةةةةةةة األوليةةةةةةة التةةةةةةي أجر 

العامةةةةةةة للمحكمةةةةةةة حةةةةةةول حالةةةةةةة فلسةةةةةةطين، بغيةةةةةةة معرفةةةةةةة اآلثةةةةةةار المترتبةةةةةةة علةةةةةةى طلةةةةةةب المدعيةةةةةةة 
( مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي، ممةةةةا سيسةةةةمح بفةةةةتح تحقيةةةةق فةةةةي الجةةةةرائم 19/3العامةةةةة إعمةةةةال المةةةةادة )

 المرتكبة في فلسطين المحتلة.

 مشكلة البحث:

ة الدوليةةةةةةةة مةةةةةةةن تجةةةةةةةاوز العقبةةةةةةةات األسةةةةةةةانيد القانونيةةةةةةةة التةةةةةةةي سةةةةةةةتمكن المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةة مةةةةةةةاهي
 السياسية التي تعترض ممارستها لواليتها القضائية على الجرائم المرتكبة في فلسطين؟

 مناهج البحث:

لإلجابةةةةةة علةةةةةى اإلشةةةةةكالية المطروحةةةةةة، اسةةةةةتخدمنا المةةةةةنهج التةةةةةاريخي، المةةةةةنهج الوصةةةةةفي والمةةةةةنهج 
التحليلةةةةةي لتحليةةةةةل نصةةةةةوص النظةةةةةام األساسةةةةةي، تقةةةةةارير والقةةةةةرارات الصةةةةةادرة عةةةةةن األجهةةةةةزة األمةةةةةم 
المتحةةةةةةدة، وجميةةةةةةع الوثةةةةةةائق الصةةةةةةادرة عةةةةةةن المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بموضةةةةةةوع 

 الدراسة. 

 حث:هيكلة الب 

المحةةةةةةور األول: االسةةةةةةةانيد القانونيةةةةةةةة التةةةةةةةي اعتمةةةةةةةدتها المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لقبةةةةةةةول حالةةةةةةةة 
 فلسطين
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المحةةةةةور الثةةةةةاني: التحةةةةةديات التةةةةةي تواجةةةةةه المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي ممارسةةةةةة اختصاصةةةةةها 
 على حالة فلسطين 

 

 لة الفلسطينية:المحور األول: األسانيد القانونية التي اعتمدتها المحكمة لقبول الحا

إن األسةةةةةانيد القانونيةةةةةة التةةةةةي تعتمةةةةةدها المحكمةةةةةة لقبةةةةةول اختصاصةةةةةها بةةةةةأي قضةةةةةية، هةةةةةو وجةةةةةوب 
تةةةةوافر شةةةةروط قبةةةةول االختصةةةةاص بموجةةةةب نظامهةةةةا األساسةةةةي ثةةةةم تنتقةةةةل لفةةةةتح التحقيةةةةق فةةةةي هةةةةذه 

 القضية للتأكد من مدى ارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها.

اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة حــــول حالــــة أوال: المراحــــل التــــي قــــادت إلــــى قبــــول 
 فلسطين

عنةةةةةدما  2009جةةةةةانفي  22تعةةةةةود خلفيةةةةةة عالقةةةةةة فلسةةةةةطين مةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة إلةةةةةى 
عةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي ارتكبهةةةةةا الكيةةةةةان اإلسةةةةةرائيلي أثنةةةةةاء عمليةةةةةة أودعةةةةةت فلسةةةةةطين إعالنهةةةةةا األول 

إلةةةةةةى أوائةةةةةةل سةةةةةةنة  2008ديسةةةةةةمبر  27الرصةةةةةةاص المصةةةةةةبوب فةةةةةةي عةةةةةةدوانها علةةةةةةى غةةةةةةزة مةةةةةةن 
( مةةةةةن 12/3وفقةةةةةا للمةةةةةادة )، ابتةةةةةداء مةةةةةن تةةةةةاريخ دخةةةةةول نظامهةةةةةا األساسةةةةةي حيةةةةةز التنفيةةةةةذ، 2009

نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، الةةةةةةذي يسةةةةةةمح للةةةةةةدول بقبةةةةةةول اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة. 
( بشةةةةةةكل عةةةةةةةام المتطلبةةةةةةات التةةةةةةةي يتوجةةةةةةب اسةةةةةةةتيفاؤها حتةةةةةةى تصةةةةةةةبح حالةةةةةةةة 12وتحةةةةةةدد المةةةةةةةادة )

( فتةةةةةةنظم تحديةةةةةةًدا حةةةةةةاالت الةةةةةةدول التةةةةةةي ال 3كمةةةةةةة، بينمةةةةةةا فقرتهةةةةةةا )ضةةةةةةمن اختصةةةةةةاص المح مةةةةةةا
تعتبةةةةر طرفةةةةا فةةةةي النظةةةةام األساسةةةةي ولكنهةةةةا تقبةةةةل اختصةةةةاص المحكمةةةةة، إذ تةةةةنص علةةةةى أنةةةةه: " 

(، جةةةةاز 2إذا كةةةةان قبةةةةول دولةةةةة غيةةةةر طةةةةرف فةةةةي هةةةةذا النظةةةةام األساسةةةةي الزمةةةةًا بموجةةةةب الفقةةةةرة )
تقبةةةةةةةل ممارسةةةةةةةةة المحكمةةةةةةةةة  لتلةةةةةةةك الدولةةةةةةةةة بموجةةةةةةةب إعةةةةةةةةالن يةةةةةةةودع لةةةةةةةةدى مسةةةةةةةجل المحكمةةةةةةةةة أن

اختصاصةةةةةها فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالجريمةةةةةة قيةةةةةد البحةةةةةث، وتتعةةةةةاون الدولةةةةةة القابلةةةةةة مةةةةةع المحكمةةةةةة دون 
 1أي تأخير أو استثناء وفقًا للباب التاسع من النظام األساسي".

ــــــويس مورينــــــو ومباشةةةةةةرة بعةةةةةةد إيةةةةةةداع فلسةةةةةةطين لهةةةةةةذا اإلعةةةةةةالن، قةةةةةةام المةةةةةةدعي العةةةةةةام حينهةةةةةةا  "ل
بأنةةةةةةه لةةةةةةن  2012أفريةةةةةةل  3أوليةةةةةةة حةةةةةةول فلسةةةةةةطين، ولكنةةةةةةه أعلةةةةةةن فةةةةةةي  دراسةةةةةةة بفةةةةةةتح أوكــــــامبو"

                                                           
القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية"، مجلة جامعة كريم،" االثار عمار عيسى  - 1

 .217، ص.2015/جوان1436، رمضان7، السنة 26تكريت للعلوم القانونية، العدد 
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فلسةةةةةةطين تعتبةةةةةةر دولةةةةةةة بموجةةةةةةب  ينتقةةةةةةل لمرحلةةةةةةة التحقيقةةةةةةات نظةةةةةةًرا لعةةةةةةدم يقينةةةةةةه فيمةةةةةةا إذا كانةةةةةةت
 1 القانون الدولي.

 فةي ارتكبةت التةي البحةث قيةد الجةرائم وتكييةف تحديةد فةي العةام المةدعي ينظةر أن فقبةل
 األساسةي النظةام مةن (12) المةادة ألغةراض الدولةة مفهةوم تحديةد علةى أوال ركةز فلسةطين،
 الةةدول، جميةةع أمةةام النظةةام األساسةةي إلةةى االنضةةمام بةةاب تفةةتح ( التةةي125/3والمةةادة )

المتحةةدة، وقةةد ركةةز المةةدعي العةةام فةةي  لألمةةم العةةام األمةةين لةةدى االنضةةمام صةةكوك وتةةودع
لحركةةة التحريةةر  حةةدةالمت لألمةةم العامةةة الجمعيةةة منحتةةه الةةذي المركةةز حججةةه علةةى أن

 صةةفة ولةةيس مراقةةب كيةةان صةةفة يتعةةدى ال 1974الفلسةةطينية فةةي قرارهةةا الصةةادر سةةنة 
 تقةدمت الةذي بالطلةب اطةالع العةام كةان علةى المةدعي مكتةب أن كمةا .2عضةو غيةر دولةة

 للمةةادة وفقةةا المتحةةدة األمةةمهيئةةة  إلةةى لالنضةةمام ،2011 سةةبتمبر23فةةي  فلسةةطين بةةه
 يؤكةد األمةن، ممةا مجلةس قبةل مةن بعةد فيمةا رفضةه وتةم المتحةدة األمةم ميثةاق مةن (4/2)

 تنطبةق ال التةي ( 12) للمةادة تفسةيره فةي الجنائيةة للمحكمةة العةام المةدعي إليةه ذهةب مةا
  3فلسطين كدولة. وضع على

مكتبةةةةةه يمكنةةةةةه مسةةةةةتقباًل أن ينظةةةةةر فةةةةةي مةةةةةزاعم حةةةةةول جةةةةةرائم  لكةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام أوضةةةةةح بةةةةةأن
قامةةةةت الهيئةةةةات المختصةةةةة فةةةةي منظمةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة بإيجةةةةاد مرتكبةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين فةةةةي حةةةةال 

   أهليتها كدولة.بمكانة فلسطين و  حل للقضية القانونية المتعلقة

، تقةةةةةةدمت فلسةةةةةةةطين عبةةةةةةر مجموعةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةدول العربيةةةةةةةة و  2012نةةةةةةوفمبر  29وفةةةةةةي تةةةةةةاريخ 
الصةةةةةديقة إلةةةةةى الجمعيةةةةةة العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة بمشةةةةةروع قةةةةةرار يتعلةةةةةق بترفيةةةةةع مكانةةةةةة فلسةةةةةطين 

                                                           
شفيق المصري، "انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية، موازين الربح والخسارة، والسبل األفضل  - 1

معها"، ورقة عمل قدمت في مؤتمر انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة،  للتعامل
 .2، ص.2014اكتوبر  23مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 

 ى، تحصلت منظمة التحرير الفلسطينية، على مركز مراقب في األمم المتحدة  بناءا عل1974اكتوبر  22منذ -2
(، مما يترتب عنه دعوتها لالشتراك في دورات الجمعية العامة 1974)3237قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

لألمم المتحدة و مؤتمراتها و المشاركة في أعمالها ، و في المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة. 
 أنظر:

 .220ص.عمار عيسى كريم، المرجع السابق،  -
3 - Idris FASSASSI, « Le procureur de la Cour pénale Internationale et le jeu d’échecs 

», Revue de Droit  International et de Droit Comparé, N°. 3, 2014, pp. 405-406. 
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، 1إلةةةةةى دولةةةةةة مراقةةةةةب فةةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةةدة، فحةةةةةاز مشةةةةةروع القةةةةةرار علةةةةةى أغلبيةةةةةة الةةةةةدول الحاضةةةةةرة
(، مانحةةةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةةةطين 67/19لمتحةةةةةةةةةةدة  قرارهةةةةةةةةةةا رقةةةةةةةةةةم )واتخةةةةةةةةةةذت الجمعيةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةم ا

، بعةةةةةد أن كانةةةةةت تشةةةةةغل 4مراقةةةةةب غيةةةةةر عضةةةةةو 3، ولكةةةةةن كدولةةةةةة2المركزلةةةةةذي كانةةةةةت تصةةةةةبو إليةةةةةه
وبةةةذلك تةةةةم االعتةةةراف بشةةةكل رسةةةةمي  مركةةةز منظمةةةة تعمةةةل بصةةةةفة مراقةةةب فةةةي األمةةةم المتحةةةةدة،

 بوجةةةةةود دولةةةةةة فلسةةةةةطين مةةةةةن أعلةةةةةى منبةةةةةر للمنظمةةةةةات الدوليةةةةةة، بعةةةةةد خمةةةةةس وسةةةةةتين سةةةةةنة  مةةةةةن
التصةةةةةةميم األممةةةةةةي الةةةةةةذي أعةةةةةةد لتقسةةةةةةيم فلسةةةةةةطين، إال أن إسةةةةةةرائيل لةةةةةةم تكةةةةةةن راضةةةةةةية عةةةةةةن ذلةةةةةةك  
معتبةةةةةرة أنةةةةةه طالمةةةةةا أنةةةةةه ال وجةةةةةود العتةةةةةراف إلسةةةةةرائيل كدولةةةةةة لليهةةةةةود فإنةةةةةه ال مكةةةةةان لالعتةةةةةراف 

 5بدولة فلسطين.

وعلةةةةى إثةةةةر ذلةةةةك القةةةةرار، قةةةةام مكتةةةةب المةةةةدعي العةةةةام للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بفحةةةةص اآلثةةةةار 
نونيةةةةةةة لهةةةةةةذا التطةةةةةةور ألغراضةةةةةةه الخاصةةةةةةة، وخلةةةةةةص علةةةةةةى أسةةةةةةاس تحليلةةةةةةه الموسةةةةةةع السةةةةةةابق القا

لهةةةةةذه المسةةةةةائل واالستشةةةةةارات التةةةةةي أجراهةةةةةا بشةةةةةأنها، إلةةةةةى أنةةةةةه علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن أن التغييةةةةةر فةةةةةي 
 2009مركةةةةةز فلسةةةةةةطين، فةةةةةإن ذلةةةةةةك لةةةةةةن يةةةةةؤدي بةةةةةةأثر رجعةةةةةي إلةةةةةةى قبةةةةةةول صةةةةةحة إعةةةةةةالن سةةةةةةنة 

                                                           
زيت بير  سالم الشاعر، "إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية: العقبات والتحديات"، سلسلة أوراق عمل - 1

 .1، ص.2019(، سبتمبر 5/2019للدراسات القانونية ، )
 Doc. off. NU. AG / Rés. 67/19 du 29 novembre 2012, para.2.                       -2  
من المعلوم أن الشروط العامة لقيام الدولة هي الشعب واإلقليم والحكومة. لكن القانون الدولي يشترط أن يكون -3

ما بشكل دائم على إقليمه وجنسية تثبت ذلك، كما يشترط أن يكون اإلقليم محددا وأن تكون الحكومة الشعب مقي
ذات سيادة وطنية على هذا اإلقليم. وفي الواقع السلطة الفلسطينية تفتقر إلى هذه الشروط، ومع ذلك فإن منظمة 

معية رحبت في ذلك الوقت أي سنة التحرير الفلسطينية حصلت على اعتراف أكثر من مائة دولة، كما أن الج
 أنظر: ،1988نوفمبر 15بإعالن دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في  1988

 .2شفيق المصري، المرجع السابق، ص.-
حاول رئيس السلطة الفلسطينية المطالبة بمقعد لفلسطين في األمم المتحدة، لكن الفيتو األمريكي حال دون - 4

ذلك، فطالب بإقرار فلسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة وكان له ما أراد. ويترتب على هذا اإلقرار أن الدول 
ي هذا ل عناصرها بحيث لم يعد بإمكانها التشكيك فالتي صوتت لصالح هذا القرار وأقرت بدولة فلسطين وباكتما

األمر أو التراجع عنه. للمزيد من التفصيل حول اآلثار القانونية إلقرار صفة دولة مراقب غير عضو في األمم 
 المتحدة، أنظر:

، 2014ني، اخليل الدحداح،" االعتراف بالدول وحقيقة فلسطين الدولة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الث -
 .233-230ص.

للمزيد من التفصيل حول المواقف التي تلت إعالن الجمعية العامة بإقرار فلسطين دولة مراقبة غير عضو في  - 5
 األمم المتحدة وشروط اعتبارها دولة، أنظر:

 وما يليها. 222المرجع  نفسه ، ص. -
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سةةةةةةةةطين يمكنهةةةةةةةةا أن تقبةةةةةةةةل باختصةةةةةةةةاص الةةةةةةةةذي سةةةةةةةةبق أن كةةةةةةةةان مفتقةةةةةةةةدا إلةةةةةةةةى الصةةةةةةةةحة، وأن فل
( مةةةةةةةةن 125( و )12، عمةةةةةةةةال بالمةةةةةةةةادتين )2012نةةةةةةةةوفمبر  29المحكمةةةةةةةةة اعتبةةةةةةةةارا مةةةةةةةةن تةةةةةةةةاريخ 

 1النظام األساسي.

باالنضةةةمام إلةةةى النظةةةام  لكةةةن فلسةةةطين لةةةم تنتهةةةز فرصةةةة وضةةةعها الجديةةةد، ولةةةم تقةةةم بةةةأي إجةةةراء
ة الدوليةةةةةةةة، إال بعةةةةةةةد األساسةةةةةةةي أو بإحالةةةةةةةة وضةةةةةةةع الجةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةرائيلية علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةة

، وقيةةةةام النةةةةزاع المسةةةةلح افةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة الةةةةةذي 2014فةةةةةي أفريةةةةل  فشةةةةل مفاوضةةةةات السةةةةالم
يومةةةةا. فاتجةةةةه الفلسةةةةطينيون إلةةةةى مجلةةةةس األمةةةةن فةةةةي محاولةةةةة لتمريةةةةر مشةةةةروع قةةةةرار  51اسةةةةتمر 

، ولكةةةةةن محةةةةةاوالتهم 1967دولةةةةةي يضةةةةةع جةةةةةدوال زمنيةةةةةا النتهةةةةةاء االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ألراضةةةةةي 
 .2باءت بالفشل

، بإيةةةةداع إعالنهةةةةا الثةةةةاني بموجةةةةب 2015جةةةةانفي  1نتيجةةةةة لةةةةذلك، قامةةةةت دولةةةةة فلسةةةةطين بتةةةةاريخ 
( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي، معلنةةةةةةة قبولهةةةةةةا اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة 3)12المةةةةةةادة 

علةةةةى الجةةةةرائم الدوليةةةةة المرتكبةةةةة علةةةةى األراضةةةةي الفلسةةةةطينية المحتلةةةةة بمةةةةا فيهةةةةا القةةةةدس الشةةةةرقية 
، وفةةةةةي اليةةةةوم التةةةةةالي مباشةةةةرة، أودعةةةةةت صةةةةك انضةةةةةمامها للمحكمةةةةة أمةةةةةام 2014جةةةةوان  13منةةةةذ 

، 2015أفريةةةةةةل  1ألمةةةةةةين العةةةةةةام لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة، ليرتةةةةةةب النظةةةةةةام األساسةةةةةةي آثةةةةةةاره عليهةةةةةةا منةةةةةةذ 
 3في المحكمة. 123وبذلك أصبحت فلسطين الدولة الطرف 

المحكمةةةةةة هةةةةةذا االنضةةةةةمام جعةةةةةل فلسةةةةةطين مؤهلةةةةةة للمشةةةةةاركة فةةةةةي جمعيةةةةةة الةةةةةدول األعضةةةةةاء فةةةةةي 
، الةةةةةةذي يفّعةةةةةةل RC/6 الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، فكانةةةةةةت الدولةةةةةةة الثالثةةةةةةين التةةةةةةي تصةةةةةةادق علةةةةةةى القةةةةةةرار

اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة علةةةةةةى جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان، وقةةةةةةدمت مسةةةةةةاهمتها الخاصةةةةةةة لموازنةةةةةةة المحكمةةةةةةة 
، 2017علةةةةى قضةةةةايا عرضةةةةت أمةةةةام جمعيةةةةة الةةةةدول األعضةةةةاء. وفةةةةي عةةةةام  وقامةةةةت بالتصةةةةويت

التنفيذيةةةةةة لجمعيةةةةةة الةةةةةدول األعضةةةةةاء والتةةةةةي تسةةةةةاعد الجمعيةةةةةة  تةةةةةم انتخابهةةةةةا عضةةةةةًوا فةةةةةي اللجنةةةةةة
 4 في القيام بمهام اختصاصاتها المختلفة.

                                                           

matière d’examens , Rapport sur les activités menées en 2015 en  ,BdP CPI -1

préliminaire, 12 Novembre 2015, para.49. 
وفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، أطروحة دكتوراه في - 2

 .333، ص.2016، 1باتنة  -القانون الدولي اإلنساني،  جامعة الحاج لخضر
tivités menées en 2015 en matière d’examens , Rapport sur les ac ,BdP CPI -3

préliminaire ,op.cit., para.50. 
 وأجوبة، على الموقع: الوالية اإلقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين أسئلةمؤسسة الحق،  - 4
-https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html 
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ثانيـــــا: الدراســـــة األوليـــــة لحالـــــة فلســـــطين أمـــــام مكتـــــب المـــــدي العـــــام للمحكمـــــة الجنائيـــــة 
 الدولية

بعةةةةةد تقةةةةةديم فلسةةةةةطين إلعةةةةةالن قبةةةةةول اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، شةةةةةرعت المدعيةةةةةة  
فةةةةةةةي حالةةةةةةةة  1بدراسةةةةةةةة أوليةةةةةةةة ثانيةةةةةةةة 2015جةةةةةةةانفي  16فةةةةةةةي  "فـــــــاتو بنســـــــودا"السةةةةةةةيدة  العامةةةةةةةة

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي يكةةةةةون مكتةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام مسةةةةةؤوال 15فبموجةةةةةب المةةةةةادة )فلسةةةةةطين. 
عةةةةةن إجةةةةةراء الدراسةةةةةات األوليةةةةةة لتقيةةةةةيم مةةةةةا إذا كانةةةةةت المعةةةةةايير المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي النظةةةةةام 

المناسةةةةب المضةةةةي قةةةةدما فةةةةي فةةةةتح التحقيةةةةق أم ال، مسةةةةتوفاة، مةةةةن أجةةةةل تحديةةةةد مةةةةا إذا كةةةةان مةةةةن 
 2مع العلم أن النظام األساسي لم يفرض أي قيد زمني لمدة إجراء الدراسة األولية.

ويقصةةةةةد بالدراسةةةةةة األوليةةةةةة، إجةةةةةراء تمهيةةةةةدي يةةةةةتم اتخةةةةةاذه مةةةةةن طةةةةةرف المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة 
ى  قةةةةةةرار مسةةةةةةتنير الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لفحةةةةةةص المعلومةةةةةةات المتاحةةةةةةة أمامهةةةةةةا بهةةةةةةدف التوصةةةةةةل إلةةةةةة

يسةةةةةةتند إلةةةةةةى معلومةةةةةةات وافيةةةةةةة بشةةةةةةأن التحقةةةةةةق مةةةةةةن تةةةةةةوافر أسةةةةةةاس معقةةةةةةول يسةةةةةةتند عليةةةةةةه توجيةةةةةةه 
االتهةةةةام بحةةةةق مرتكةةةةب الجريمةةةةة الدوليةةةةة عمةةةةال بالمعةةةةايير المحةةةةددة فةةةةي  النظةةةةام األساسةةةةي وفةةةةق 

(، حيةةةةةث يتوجةةةةةب علةةةةةى المدعيةةةةةة العامةةةةةة النظةةةةةر فةةةةةي المسةةةةةائل 53/1مةةةةةا نصةةةةةت عليةةةةةه المةةةةةادة )
صةةةةةاص والمقبوليةةةةةة للتوصةةةةةل إلةةةةةى قةةةةةرار بفةةةةةتح تحقيةةةةةق مةةةةةن عدمةةةةةه، إضةةةةةافة إلةةةةةى المتعلقةةةةةة باالخت

 3تفنيد الدفوع واآلراء المقدمة إلى مكتبها من األطراف المعنية أثناء الدراسة األولية.

                                                           
سبق أن أجرى المكتب دراسة أّولية للحالة في فلسطين بعد تلقي إعالن من المفترض أنه ُأودع بموجب المادة  - 1

. ونظر المكتب بعناية في جميع الُحجج القانونية 2009جانفي  22( من ِقبل السلطة الوطنية الفلسطينية في 3)12
مشاورات علنية، إلى أن مركز فلسطين في األمم ، بعد تحليل كامل و 2012التي ُقّدمت إليه، وخُلص في افريل 

المتحدة باعتبارها "كيانًا مراقبًا" كان عاماًل حاسمًا، ألن الدخول ضمن المنظومة الخاصة بنظام روما األساسي يتم 
 من خالل األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم بدور الوديع للمعاهدة، انظر:

"المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تفتح دراسة أّولية للحالة في المحكمة الجنائية الدولية، -
 فلسطين"، متوفر على الموقع:

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic  
وفي كولومبيا يخضع ، 2019وأنهتها سنة  2007ففي أفغانستان بدأت المدعية العامة دراستها األولية سنة  - 2

، وما زال 2010، وفي نيجيريا منذ سنة 2009، وفي غينيا منذ سنة 2004الوضع للدراسة األولية منذ سنة 
 الفحص في تلك الدول مستمر حتى اليوم. للمزيد من التفصيل، انظر:

على  2014عدوان  وسيم الشنطي، "قراءة قانونية حول مجريات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم -
 قطاع غزة"، متوفر على الموقع:

https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84 
 .196عمار عيسى كريم، المرجع السابق، ص. -3 
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بشةةةةةأن الدراسةةةةةات  2013وعلةةةةةى النحةةةةةو المبةةةةةين فةةةةةي وثيقةةةةةة سياسةةةةةة مكتةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام لسةةةةةنة 
ل: تتمثةةةةةةل األولةةةةةةى فةةةةةةي تحليةةةةةةل جديةةةةةةة المعلومةةةةةةات ، تمةةةةةةر هةةةةةةذه الدراسةةةةةةات بةةةةةةأربع مراحةةةةةة1األوليةةةةةةة

المتلقةةةةاة، أمةةةةا الثانيةةةةة فتتمثةةةةل فةةةةي تقيةةةةيم مةةةةدى اختصةةةةاص المحكمةةةةة، بينمةةةةا يقةةةةوم المةةةةدعي العةةةةام 
خةةةةةةالل المرحلةةةةةةة الثالثةةةةةةة بدراسةةةةةةة مةةةةةةدى مقبوليةةةةةةة هةةةةةةذه الحةةةةةةاالت المحتملةةةةةةة فةةةةةةي ضةةةةةةوء معةةةةةةايير 

ة واألخيةةةةرة إلةةةةى تحديةةةةد مةةةةا التكامةةةةل وخطةةةةورة الجةةةةرائم المرتكبةةةةة، فةةةةي حةةةةين تهةةةةدف المرحلةةةةة الرابعةةةة
 إذا كان فتح التحقيق يخدم مصلحة العدالة. 

 وفيما يلي يأتي شرح كل مرحلة:

 المرحلة األولى: تقييم المعلومات المتلقاة-1

خةةةةةةةالل هةةةةةةةذه المرحلةةةةةةةة، يتلقةةةةةةةى مكتةةةةةةةب المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام المعلومةةةةةةةات المرسةةةةةةةلة إليةةةةةةةه ويفحصةةةةةةةها 
( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي مةةةةةن أجةةةةةل "التحقةةةةةق مةةةةةن الجديةةةةةة"، ومنةةةةةذ شةةةةةروعه 15بموجةةةةةب المةةةةةادة )

، ركةةةةةز المكتةةةةةب علةةةةةى جمةةةةةع المعلومةةةةةات ذات 22015فةةةةةي الدراسةةةةةة األوليةةةةةة فةةةةةي شةةةةةهر جةةةةةانفي 
مةةةةةن ضةةةةةمنها المعلومةةةةةات المتاحةةةةةة علنةةةةةا والةةةةةواردة الصةةةةةلة بالموضةةةةةوع مةةةةةن المصةةةةةادر الموثوقةةةةةة، و 

مةةةةةةةةن األفةةةةةةةةراد والجماعةةةةةةةةات والمنظمةةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وغيةةةةةةةةر الدوليةةةةةةةةة بمةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا األمةةةةةةةةم 
المتحةةةةةةدة، ثةةةةةةم اتخةةةةةةذ خطةةةةةةوات لتحليةةةةةةل المعلومةةةةةةات المتلقةةةةةةاة والتحقةةةةةةق مةةةةةةن جةةةةةةديتها. وبعةةةةةةد ذلةةةةةةك 

فلسةةةةةةةطين طلةةةةةةةب التعةةةةةةةاون مةةةةةةةع الجهةةةةةةةات الرئيسةةةةةةةية التةةةةةةةي قةةةةةةةدمت المعلومةةةةةةةات مثةةةةةةةل حكةةةةةةةومتي 
جةةةةةةةوان مةةةةةةةن نفةةةةةةةس السةةةةةةةنة قةةةةةةةدم وزيةةةةةةةر خارجيةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين السةةةةةةةيد ريةةةةةةةاض  25وإسةةةةةةةرائيل، وفةةةةةةةي 

( مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق بةةةةةةةالجرائم التةةةةةةةي 15المةةةةةةةالكي بالغةةةةةةةا بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة )
ارتكبةةةةةةةت فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين، فقةةةةةةةدمت األخيةةةةةةةرة مزيةةةةةةةدا مةةةةةةةن المعلومةةةةةةةات فةةةةةةةي شةةةةةةةهري أوت وأكتةةةةةةةوبر 

ويليةةةةةة إلةةةةةى إعةةةةةالن أنهةةةةةا قةةةةةررت فةةةةةتح حةةةةةوار مةةةةةع ج 9، ممةةةةةا دفةةةةةع حكومةةةةةة إسةةةةةرائيل فةةةةةي 2015
مكتةةةةب المةةةةدعي العةةةةام بشةةةةأن الدراسةةةةة األوليةةةةة، ونشةةةةر تقريةةةةر عةةةةن الجوانةةةةب القانونيةةةةة والوقائعيةةةةة 

  2014.3للنزاع الذي دار في غزة سنة 

                                                           

CPI, BdP, Document de politique générale  relatif aux examens préliminaires, -1

Novembre 2013 , p p.9-18 
, Rapport présenté à l’Assemblée Générale des NU conformément à l’article  CPI -2

6 de l’Accord régissant les relations entre l’ONU et la Cour, 28 aout 2015, para.9 
, Rapport sur les activités menées en 2015 en matière d’examens  ,BdP CPI -3

préliminaire ,op.cit., paras.72-75. 
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 نةوفمبر 14بتةاريخ  العةام االدعةاء مكتةب عةن الدراسةة األوليةة الصةادر أنشةطة تقريةر أمةا
 فيمةا (15) للمةادة وفقةا بالغةا 86 تلقةى قةد 2016 نةوفمبر لغايةة أنةه أورد ، فقةد2016
  1الفلسطينية. بالحالة يتعلق فيما  2014جوان  13منذ ارتكبت مزعومة بجرائم يتعلق

 اإلسةةرائيلي فةي: الهجمةةات الةةدفاع مةن طةةرف جةةيش ارتكابهةا المزعةوم الجةرائم تمثلةت وقةد
 علةةى الهجمةةات األونةةروا، مةةدارس علةةى الهجمةةات والمةةدنيين، السةةكنية المبةةاني علةةى

 لفلسةطينيين المعاملةة إسةاءة االسةتيطان، أنشةطة األخةرى، التحتيةة والبنةى المدنيةة األعيةان
 العسةةكرية المحةةاكم وفةةق نظةةام ويحةةاكمون  ويحتجةةزون  علةةيهم القةةبض يلقةةي ممةةن

 يةد علةى ارتكابهةا المزعةوم الجةرائم أسةماه مةا لملخةص كةذلك التقريةر ويشةير اإلسةرائيلية.
 اسةةتخدام المةةدنيين، علةةى الهجمةةات المتمثلةةة فةةي: الفلسةةطينية المسةةلحة الجماعةةات
 مةع بالتعةاون  المتهمةين األشةخاص معاملةة إسةاءة ادعةاءات كةدروع، المحميةين لألشةخاص

 2 إسرائيل.

 االختصاص دراسة :الثانية لمرحلةا-

 بحيةةث باالختصةةاص، المتعلقةة القضةايا العةام المةدعي مكتةب يةدرس المرحلةة هةذه فةي
فةةي  تحديةدا المحكمةة اختصةاص ضةمن الدراسةة محةل االنتهاكةات وقةوع مةدى فةي ينظةر

 والشخصي. اإلقليمي الموضوعي، الزمني، االختصاص:

 يشةكل المرتكةب السةلوك اعتبةار الممكةن مةن كةةان إذا هةةذه المرحلةة تحديةدا حةول وتةدور
 علةى قةد ارتكةب السةلوك هةذا وأن األساسةي، النظةام مةن (5أحكةام المةادة ) بموجةب جريمةة

 وذلةك ،3رعاياهةا أحةد الجريمةة بارتكةاب المةتهم الشةخص يكةون  أن أو طةرف، دولةة إقلةيم
 اختصاصةها، تمةارس أن الدوليةة الجنائيةة المحكمةة تسةتطيع التةي الزمنيةة الواليةة حةدود فةي

وفقةةةا لإلعةةةالن الةةةذي أودعتةةةه فلسةةةطين بموجةةةب المةةةادة  ،2014جةةةوان  13بةةةدءا مةةةن  وذلةةةك
 4النظام األساسي للمحكمة.( من 12/3)

                                                           
 جرائمها بحق عن إسرائيل محاسبة على الدولية الجنائية المحكمة إلى فلسطين انضمام أثرحكيم العمري،"  - 1

 .1092ص. ،2019فريل أ ،1، العدد10المجلد  الفلسطيني"، مجلة العلوم القانونية و السياسية، الشعب
 .1093المرجع نفسه، ص.  - 2
 ، أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/2المادة ) - 3
ياسر علي فايز الفاهوم، اآلثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للنظام األساسي للمحكمة الجنائية  - 4

 .89، ص .2016الدولية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين،
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وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد أكةةةةدت دائةةةةرة اسةةةةتئناف المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي قرارهةةةةا المتعلةةةةق بطعةةةةن 
أن:"  2006ديسةةةةةمبر  14تومةةةةةاس لوبانغةةةةةا فةةةةةي مقبوليةةةةةة الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة الصةةةةةادر فةةةةةي 

مفهةةةةةةةةةةةوم االختصةةةةةةةةةةةاص يتحةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةن أربعةةةةةةةةةةةة زوايةةةةةةةةةةةا مختلفةةةةةةةةةةةة: االختصةةةةةةةةةةةاص الموضةةةةةةةةةةةوعي، 
خصةةةةةي، االختصةةةةةاص المكةةةةةاني ثةةةةةم االختصةةةةةاص الزمنةةةةةي. حيةةةةةث تجةةةةةد هاتةةةةةه االختصةةةةةاص الش

المظةةةةةةةاهر األربعةةةةةةةة لالختصةةةةةةةاص عباراتهةةةةةةةا فةةةةةةةي النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي، الةةةةةةةذي حةةةةةةةددها بةةةةةةةدءا مةةةةةةةن 
( التةةةةةي تحةةةةةدد الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل ضةةةةةمن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الموضةةةةةوعي والتةةةةةي 5المةةةةةادة )

الشخصةةةةةةةي الةةةةةةةذي  ( المنظمةةةةةةةة لكةةةةةةةل جريمةةةةةةةة، ثةةةةةةةم االختصةةةةةةةاص8و 7، 6تحيةةةةةةةل إلةةةةةةةى المةةةةةةةواد )
( 12( فاالختصةةةةةةةةةةةاص المكةةةةةةةةةةةاني الةةةةةةةةةةةذي تحةةةةةةةةةةةدده المادتةةةةةةةةةةةان )26( و )12تحكمةةةةةةةةةةةه المادتةةةةةةةةةةةان )

 .1( "11/ب(، وفي األخير االختصاص الزمني الذي تنظمه المادة )13و)

نهجةةةةةا ضةةةةةئيال للغايةةةةةة فةةةةةي  ففيمةةةةةا يتعلةةةةةق باالختصةةةةةاص الموضةةةةةوعي، اعتمةةةةةدت المدعيةةةةةة العامةةةةةة
فلسةةةةطينيين. ففةةةةي طلبهةةةةا المرسةةةةل إلةةةةى الةةةةدائرة التمهيديةةةةة، تةةةةم ضةةةةد التوصةةةةيفها للجةةةةرائم المرتكبةةةةة 

، فةةةةةةةي هةةةةةةةذا 2014اإلبقةةةةةةةاء علةةةةةةةى ثالثةةةةةةةة سةةةةةةةياقات مختلفةةةةةةةة: أولهةةةةةةةا، حةةةةةةةرب غةةةةةةةزة فةةةةةةةي صةةةةةةةيف 
السةةةةياق حةةةةددت المدعيةةةةة العامةةةةة جةةةةرائم حةةةةرب محتملةةةةة ارتكبهةةةةا الجةةةةيش اإلسةةةةرائيلي تتمثةةةةل فةةةةي 

فةةةةةةي إصةةةةةةابة جسةةةةةةيمة  شةةةةةةن هجمةةةةةةات غيةةةةةةر متناسةةةةةةبة، القتةةةةةةل العمةةةةةةد للمةةةةةةدنيين، والتسةةةةةةبب عمةةةةةةدا
للجسةةةةةةةةم أو الصةةةةةةةةحة، تعمةةةةةةةةد توجيةةةةةةةةه هجمةةةةةةةةات ضةةةةةةةةد أعيةةةةةةةةان أو مسةةةةةةةةتخدمي الشةةةةةةةةارات المميةةةةةةةةزة 

كمةةةةةا خلصةةةةةت إلةةةةةى وجةةةةةود أسةةةةةاس معقةةةةةول لالعتقةةةةةاد بارتكةةةةةاب  2 المبينةةةةةة فةةةةةي اتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف.
أعضةةةةةةاء مةةةةةةن حمةةةةةةاس والجماعةةةةةةات الفلسةةةةةةطينية المسةةةةةةلحة جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب المتمثلةةةةةةة فةةةةةةي: تعمةةةةةةد 

أو الممتلكةةةةةةةةات المدنيةةةةةةةةة، اسةةةةةةةةتعمال األشةةةةةةةةخاص المحميةةةةةةةةين توجيةةةةةةةةه هجمةةةةةةةةات ضةةةةةةةةد المةةةةةةةةدنيين 
كةةةةةدروع بشةةةةةرية، تعمةةةةةد حرمةةةةةان األشةةةةةخاص المحميةةةةةين مةةةةةن الحةةةةةق فةةةةةي المحاكةةةةةة العادلةةةةةة، القتةةةةةل 

 العمد، التعذيب أو المعاملة االانسانية أو االعتداء على الكرامة االنسانية. 

ماعةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةلحة إن إقحةةةةةةةةةام المدعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لحمةةةةةةةةةاس والج 
الفلسةةةةةطينية واتهةةةةةامهم بارتكةةةةةاب جةةةةةرائم الحةةةةةرب المةةةةةذكورة أعةةةةةاله، يعةةةةةد فةةةةةي نظرنةةةةةا غيةةةةةر منطقةةةةةي 

                                                           

r c. Thomas Lubanga Dyilo, (situation en République CPI, Ch. D’appel, Le Procureu -1

démocratique du Congo), Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo 
contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la 
soulevé par la défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, affaire N°. ICC-01/04-

01/06-772-tFRA, 14 décembre2006, paras.21 et 22. 
-2 , Rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examens  ,BdP CPI

préliminaire , 5 Décembre 2019, pp.60-63. 
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أملتةةةةةه اعتبةةةةةارات سياسةةةةةةية أكثةةةةةر منهةةةةةةا قانونيةةةةةة، وذلةةةةةةك مةةةةةن أجةةةةةةل إحةةةةةداث تةةةةةةوازن فةةةةةي دراسةةةةةةتها 
 األولية.

 أمةةةةةةا السةةةةةةياق الثةةةةةةاني فيتعلةةةةةةق بسياسةةةةةةة اسةةةةةةتعمار الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة، بمةةةةةةا فيهةةةةةةا القةةةةةةدس الشةةةةةةرقية،
حيةةةةةث يشةةةةةير طلةةةةةب المدعيةةةةةة العامةةةةةة إلةةةةةى ارتكةةةةةاب جريمةةةةةة الحةةةةةرب المتمثلةةةةةة فةةةةةي نقةةةةةل السةةةةةكان 
المةةةةةةةدنيين اإلسةةةةةةةرائيليين إلةةةةةةةى األراضةةةةةةةي المحتلةةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةةل أعضةةةةةةةاء المؤسسةةةةةةةات اإلسةةةةةةةرائيلية 

، وهةةةةةةو مةةةةةةا يةةةةةةدخل فةةةةةةي تغييةةةةةةر التركيبةةةةةةة البشةةةةةةرية 2014جةةةةةةوان  13وإقامةةةةةةة المسةةةةةةتوطنات منةةةةةةذ 
من، الجةةةةةةةرائم المتمثلةةةةةةةة فةةةةةةةي قمةةةةةةةع القةةةةةةةوات اإلسةةةةةةةرائيلية . أمةةةةةةةا السةةةةةةةياق األخيةةةةةةةر فيتضةةةةةةةللمنطقةةةةةةةة

 2018.1للمظاهرات التي جرت في إطار "مسيرة العودة الكبرى" في غزة منذ 

لكةةةةن الجةةةةدير باإلشةةةةارة هةةةةو عةةةةدم إبقةةةةاء المدعيةةةةة ألي تهمةةةةة بارتكةةةةاب "جريمةةةةة ضةةةةد اإلنسةةةةانية"  
ة السةةةةةةتهداف فةةةةةةي هةةةةةةذه المرحلةةةةةةة، علةةةةةةى الةةةةةةرغم مةةةةةةن ورود هةةةةةةذا الوصةةةةةةف فةةةةةةي التقةةةةةةارير الدوليةةةةةة

سياسةةةةةةةةةةة االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي ككةةةةةةةةةةل ال سةةةةةةةةةةيما الترحيةةةةةةةةةةل القسةةةةةةةةةةري للمةةةةةةةةةةدنيين الفلسةةةةةةةةةةطينيين 
ومصةةةةةادرة أراضةةةةةيهم فضةةةةةال عةةةةةن هةةةةةدم منةةةةةازلهم، السةةةةةجن و تعةةةةةذيب األسةةةةةرى، أو إطةةةةةالق النةةةةةار 
الجمةةةةاعي. ناهيةةةةك عةةةةن العديةةةةد مةةةةن جةةةةرائم الحةةةةرب  كتعمةةةةد توجيةةةةه هجمةةةةات ضةةةةد مواقةةةةع مدنيةةةةة 

الحةةةةةاق تةةةةةدمير واسةةةةةع بالممتلكةةةةةات واالسةةةةةتيالء عليهةةةةةا دون ضةةةةةرورة ال تشةةةةةكل أهةةةةةدافا عسةةةةةكرية، 
 عسكرية، االبعاد أو النقل غير المشروعين للسكان المدنيين.

ففيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق بإقامةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتوطنات فةةةةةةةةإن هنةةةةةةةةاك دعةةةةةةةةم رسةةةةةةةةمي كبيةةةةةةةةر حةةةةةةةةول عةةةةةةةةدم شةةةةةةةةرعية 
المسةةةةةةةتوطنات اإلسةةةةةةةرائيلية بموجةةةةةةةب القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي، حيةةةةةةةث قضةةةةةةةت محكمةةةةةةةة العةةةةةةةدل الدوليةةةةةةةة 

، كمةةةةةا أدان مجلةةةةةس األمةةةةةن 2مةةةةاع بةةةةةأن إقامةةةةةة المسةةةةةتوطنات يعتبةةةةةر انتهاكةةةةا للقةةةةةانون الةةةةةدوليباإلج
 2016فةةةةي مناسةةةةبات عديةةةةدة إقامةةةةة المسةةةةتوطنات باعتبارهةةةةةا غيةةةةر قانونيةةةةة، وكةةةةان آخرهةةةةا سةةةةةنة 

إلةةةةةى جانةةةةةب اإلدانةةةةةة السةةةةةنوية للجمعيةةةةةة العامةةةةةة إقامةةةةةة المسةةةةةتوطنات  .3(2334فةةةةةي قةةةةةراره رقةةةةةم )
االسةةةةةةةةتيطان مةةةةةةةةا أدان االتحةةةةةةةةاد األوروبةةةةةةةةي وجميةةةةةةةةع الةةةةةةةةدول تقريًبةةةةةةةةا باعتبارهةةةةةةةةا غيةةةةةةةةر قانونيةةةةةةةةة. ك

، حتةةةةةةةى المستشةةةةةةةار القةةةةةةةانوني إلسةةةةةةةرائيل: ثيةةةةةةةودور ميةةةةةةةرون قةةةةةةةال بعةةةةةةةدم باعتبةةةةةةةاره غيةةةةةةةر قةةةةةةةانوني

                                                           

Ibid.1 

 
    Occupied the in Wall a of Construction the of Consequences LegalICJ,  -  2 

, Reports 2004 , p.136, para.120.Territory Palestinian 
3  Résolution 2334 du Conseil de sécurité, 23 décembre 2016,-

Doc.ONU.S/RES/2334(2016). 
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، وهةةةةةو مةةةةةا يجعةةةةةل منهةةةةةا جريمةةةةةة 1شةةةةةرعيته عنةةةةةدما أطلقةةةةةت إسةةةةةرائيل هةةةةةذا المشةةةةةروع االسةةةةةتعماري 
 2حرب مكتملة األركان.

الزمنةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين، فإنةةةةه بموجةةةةب أمةةةةا فيمةةةةا يتعلةةةةق باالختصةةةةاص 
( مةةةةن النظةةةةام األساسةةةةي تخةةةةتص المحكمةةةةة بةةةةالنظر فةةةةي الجةةةةرائم المسةةةةتقبلية المرتكبةةةةة 11)المةةةةادة

، تةةةةةةةاريخ دخةةةةةةول النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي حيةةةةةةز التنفيةةةةةةةذ. وبالنسةةةةةةةبة 2002منةةةةةةذ الفةةةةةةةاتح مةةةةةةن جويليةةةةةةةة 
 2014جةةةةةةوان  13ي عليهةةةةةةا منةةةةةةذ للجةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين فيقةةةةةةوم االختصةةةةةةاص الزمنةةةةةة

 .2015جانفي  1التاريخ الذي حدده إعالن قبول اختصاص الذي قدمته فلسطين في 

فةةةةةي حةةةةةين يشةةةةةمل االختصةةةةةاص اإلقليمةةةةةي للمحكمةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين جميةةةةةع األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية 
، وتشةةةةةمل الضةةةةةفة 1949كمةةةةةا حةةةةةددها خةةةةةط الهدنةةةةةة لسةةةةةنة  1967التةةةةةي احتلتهةةةةةا إسةةةةةرائيل سةةةةةنة 

، وهةةةةةو مةةةةةةا حةةةةةدده اعةةةةةةالن قبةةةةةول اختصةةةةةةاص 3ا القةةةةةدس الشةةةةةةرقية وقطةةةةةاع غةةةةةةزةالغربيةةةةةة بمةةةةةا فيهةةةةةة
مةةةةةةةاي  22فلسةةةةةةةطين الختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة وأكةةةةةةةدت عليةةةةةةةه اإلحالةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية المقدمةةةةةةةة فةةةةةةةي 

، ومةةةةةا تجمةةةةةع عليةةةةةه  القةةةةةرارات  الصةةةةةادرة عةةةةةن  األمةةةةةم المتحةةةةةدة ، التةةةةةي تتفةةةةةق علةةةةةى أن  2018
فةةةةة والمحةةةةددة بخةةةةرائط تحةةةةتفظ ، المعر 1967جةةةةوان  4حةةةةدود دولةةةةة فلسةةةةطين هةةةةي  حةةةةدود اتفةةةةاق 

بهةةةةا األمةةةةم المتحةةةةدة، ومصةةةةادق عليهةةةةا بقةةةةرارات واضةةةةحة أهمهةةةةا: قةةةةرار حةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني 
، 1974نةةةةةوفمبر  22( الصةةةةةادر فةةةةةي3236فةةةةةي تقريةةةةةر المصةةةةةير، قةةةةةرار الجمعيةةةةةة العامةةةةةة رقةةةةةم )

الةةةةةذي طالةةةةةب إسةةةةةرائيل   2016ديسةةةةةمبر  23( الصةةةةةادر فةةةةةي 2334وقةةةةةرار مجلةةةةةس االمةةةةةن رقةةةةةم )
ورا وعلةةةةةةى نحةةةةةةو كامةةةةةةل  عةةةةةةن جميةةةةةةع األنشةةةةةةطة االسةةةةةةتيطانية، وشةةةةةةدد علةةةةةةى أن أي بةةةةةةالتوقف فةةةةةة

لةةةةةةن يعتةةةةةةرف بهةةةةةةا. يضةةةةةةاف إلةةةةةةى  1967جةةةةةةوان  4تغييةةةةةةرات علةةةةةةى الحةةةةةةدود المتفةةةةةةق عليهةةةةةةا فةةةةةةي 

                                                           

Prospects for a formal ICC investigation into the Palestine situation are nil “,10  « -1 
December 2019 , available at:-
https://kiaoragaza.wordpress.com/2019/12/10/prospects-for-a-formal-icc-
investigation-into-the-palestine-situation-are-nil 

ER , Eric DAVID, « Les colonies Israéliennes en Cisjordanie, Ghislain POISSONNI -3

un crime de guerre ? », Revue des droits de l’homme [Online], 16 | 2019, pp.2-33, 
disponible à l’adresse: http://journals.openedition.org/revdh/7353 ;  

محكمة الجنائية الدولية والوضع في فلسطين"، معهد واشنطن ألكسندر لونجاروف، "الوالية القضائية: ال - 3
 ، متوفر على الموقع:24/04/2020لسياسة الشرق األدنى،

-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-
aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn 
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ذلةةةةك فتةةةةوى محكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة حةةةةول اآلثةةةةار القانونيةةةةة للجةةةةدار العةةةةازل فةةةةي فلسةةةةطين، التةةةةي 
بالقضةةةةةةةية الفلسةةةةةةةطينية بمةةةةةةةا فيهةةةةةةةا مدينةةةةةةةة أكةةةةةةةدت علةةةةةةةى أهةةةةةةةم قةةةةةةةرارات األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة المتعلقةةةةةةةة 

. واعتبةةةةةرت الجةةةةةدار غيةةةةةر قةةةةةانوني ألنةةةةةه ينتهةةةةةك مجموعةةةةةة القواعةةةةةد الدوليةةةةةة التةةةةةي تؤكةةةةةد 1القةةةةةدس
  1967.2الوحدة الجغرافية ألراضي فلسطين على حدود اتفاقية 

 27، 26، 25أمةةةةةةا االختصةةةةةةاص الشخصةةةةةةي للمحكمةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين فيقةةةةةةوم  بموجةةةةةةب المةةةةةةواد )
ساسةةةةةةي علةةةةةةى مسةةةةةةؤولية جميةةةةةةع األشةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةين الةةةةةةذين ارتكبةةةةةةوا ( مةةةةةةن النظةةةةةةام األ28و 

جةةةةةةرائم فةةةةةةي فلسةةةةةةطين، بمةةةةةةا فةةةةةةيهم القةةةةةةادة والمسةةةةةةؤولين اإلسةةةةةةرائيليين عةةةةةةن ارتكةةةةةةاب الجةةةةةةرائم التةةةةةةي 
تةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةي اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، حيةةةةةةةةةث ال يمكةةةةةةةةن التةةةةةةةةذرع بالحصةةةةةةةةةانة 

فةةةةةةالت مةةةةةةن العقةةةةةةاب أمامهةةةةةةا، الدبلوماسةةةةةةية أو الصةةةةةةفة الرسةةةةةةمية للمةةةةةةتهم كسةةةةةةبب مةةةةةةن أسةةةةةةباب اإل
كةةةةةةةذلك يمتةةةةةةةد نطةةةةةةةاق االختصةةةةةةةاص الشخصةةةةةةةي ليطةةةةةةةال القةةةةةةةادة العسةةةةةةةكريين اإلسةةةةةةةرائيليين وكةةةةةةةذا 
أعضةةةةةاء السةةةةةلطة التنفيذيةةةةةة ممثلةةةةةة فةةةةةي رئةةةةةيس الحكومةةةةةة اإلسةةةةةرائيلية وأعضةةةةةاء المجلةةةةةس الةةةةةوزاري 
اإلسةةةةةرائيلي المصةةةةةغر للشةةةةةؤون األمنيةةةةةة والسياسةةةةةية، الةةةةةذي يضةةةةةم فةةةةةي عضةةةةةويته رئةةةةةيس األركةةةةةان 

 . 3االمن ورؤساء أجهزة األمن العام والمخابرات ووزير

 فحص المقبولية  :الثالثة المرحلة-

الجةةةةةةةرائم  جسةةةةةةةامة درجةةةةةةةةوتقةةةةةةةوم هةةةةةةةذه المرحلةةةةةةةة علةةةةةةةى تقيةةةةةةةيم اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة التكميلةةةةةةةي و 
، فانطالقةةةةةةا مةةةةةةن كةةةةةةون اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة مكمةةةةةةال للقضةةةةةةاء الةةةةةةوطني، ولةةةةةةيس بةةةةةةديال المرتكبةةةةةةة

تلتةةةةةةزم فيهةةةةةةا الةةةةةةدول بمسةةةةةةؤولياتها القانونيةةةةةةة بموجةةةةةةب عنةةةةةةه، ويقتصةةةةةةر علةةةةةةى الحةةةةةةاالت التةةةةةةي ال 
القةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةدولي، فةةةةةةةةةةةةإن االختصةةةةةةةةةةةةاص التكميلةةةةةةةةةةةةي يتطلةةةةةةةةةةةةب أن تكةةةةةةةةةةةةون الدولةةةةةةةةةةةةة المعنيةةةةةةةةةةةةة 

علةةةةةى المسةةةةةاءلة عةةةةةن  قةةةةةادرة غيةةةةةر أو المقاضةةةةةاة أو بةةةةةالتحقيق االضةةةةةطالع فةةةةةي راغبةةةةةة غيةةةةةر حًقةةةةةا
 4الجرائم ذات الصلة.

                                                           
اري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل بالنسبة للوضع القانوني صايل المومني، "أهمية الرأي االستش- 1

، 2013، 5، السنة 17، العدد 5لمدينة القدس"، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 وما يليها 105ص.

 المرجع نفسه. - 2
فاطمة أحمد محمد الشريف، مالحقة القادة اإلسرائيليين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية" ميثاق روما":  - 3

 160، ص.2019دراسة تحليلية، قسم القانون العام، جامعة األزهر، 
ادر واآلليات مصبدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق االنسان وحرياته األساسية: دراسة في ال - 4

 .565( ص.2011النظرية والممارسة العملية ) عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الطبعة األولى، 
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لجهةةةةات المختصةةةةة الفلسةةةةطينية سةةةةواء وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يشةةةةير الةةةةدكتور حكةةةةيم العمةةةةري إلةةةةى أن ا
تحةةةةةرز تقةةةةةةدما يةةةةةةذكر فةةةةةي مسةةةةةةار التحقيقةةةةةةات المتعلقةةةةةةة فةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة أو قطةةةةةاع غةةةةةةزة لةةةةةةم 

، 2014أثنةةةةةةةةاء نةةةةةةةةزاع غةةةةةةةةزة  1949باالنتهاكةةةةةةةةات الجسةةةةةةةةيمة التفاقيةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةف األربةةةةةةةةع لسةةةةةةةةنة 
ور، مسةةةةتندا فةةةةي ذلةةةةك إلةةةةى بيةةةةان لجنةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة المسةةةةتقلة للتحقيةةةةق بشةةةةأن نةةةةزاع غةةةةزة المةةةةذك

. وهةةةةةو مةةةةةا أكةةةةةده 1الةةةةةذي أشةةةةةار إلةةةةةى أن المسةةةةةاءلة مةةةةةن الجانةةةةةب الفلسةةةةةطيني غيةةةةةر كافيةةةةةة بةةةةةالمرة
، حيةةةةث 2018الدراسةةةة األوليةةةةة لسةةةنة  أنشةةةةطة مكتةةةب  المةةةدعي العةةةةام للمحكمةةةة فةةةةي تقريةةةر

السةةةةلطات الفلسةةةةطينية ليسةةةةت فةةةةي وضةةةةع يسةةةةمح لهةةةةا بممارسةةةةة واليتهةةةةا القضةةةةائية علةةةةى وجةةةةد أن 
ين ُيةةةةةزعم ارتكةةةةةابهم للجةةةةةرائم الداخلةةةةةة فةةةةةي االختصةةةةةاص الموضةةةةةوعي المسةةةةةؤولين اإلسةةةةةرائيليين الةةةةةذ

ومةةةن جهةةةة أخةةةرى، فةةةةإن الحكومةةةة اإلسةةةرائيلية أكةةةدت دائًمةةةا أن أنشةةةةطتها  للمحكمةةةة مةةةن جهةةةة،
المتعلقةةةةةة بإنشةةةةةاء المسةةةةةتوطنات قانونيةةةةةة، وخيةةةةةر مثةةةةةال علةةةةةى ذلةةةةةك قةةةةةرار محكمةةةةةة العةةةةةدل العليةةةةةا 

، وهةةةةةو مةةةةةا أكةةةةةد 2ها الحكومةةةةةة االسةةةةةرائيليةاإلسةةةةةرائيلية بشةةةةةرعية سياسةةةةةة االسةةةةةتيطان التةةةةةي اعتمةةةةةدت
، وجعةةةل المدعيةةة العامةةةة تؤكةةد علةةةى وجةةةود 2020الدراسةةة األوليةةةة لسةةنة  أنشةةطة تقريةةةرعليةةه 

أسةةةةةاس معقةةةةةول لالعتقةةةةةاد بأنةةةةةه فةةةةةي سةةةةةياق احةةةةةتالل إسةةةةةرائيل للضةةةةةفة الغربيةةةةةة  بمةةةةةا فيهةةةةةا القةةةةةدس 
ثلةةةةة فةةةةي نقةةةةل سةةةةكان الشةةةةرقية،  فةةةةإن أعضةةةةاء السةةةةلطات اإلسةةةةرائيلية ارتكبةةةةت جةةةةرائم الحةةةةرب المتم

دولةةةةةةة االحةةةةةةتالل إلةةةةةةى األراضةةةةةةي المحتلةةةةةةة ، وبالتةةةةةةالي تعةةةةةةد القضةةةةةةايا التةةةةةةي قةةةةةةد تنشةةةةةةأ عةةةةةةن هةةةةةةذه 
 3د(.-، أ،17/1الجرائم مقبولة بموجب المادة )

أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بةةةةةالجرائم المرتكبةةةةةة مةةةةةن طةةةةةرف االسةةةةةرائيليين، فكمةةةةةا هةةةةةو معةةةةةروف بأنةةةةةه رغةةةةةم 
ضةةةةةها التعةةةةةاون معهةةةةةا، إال أن ذلةةةةةك لةةةةةيس كافيةةةةةا موقفهةةةةةا المعةةةةةادي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ورف

للقةةةةةةول بعةةةةةةدم رغبةةةةةةة سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلي فةةةةةةي أو قةةةةةةدرتها علةةةةةةى اجةةةةةةراء التحقيقةةةةةةات، 
ألنهةةةةةةةةا تةةةةةةةةدرك تمامةةةةةةةةا خطةةةةةةةةورة الوضةةةةةةةةع، ممةةةةةةةةا جعلهةةةةةةةةا  تحةةةةةةةةول اهتمامهةةةةةةةةا نحةةةةةةةةو االختصةةةةةةةةاص 

وتتخةةةةةةذ خطةةةةةةةوات حاسةةةةةةمة لحمايةةةةةةةة نفسةةةةةةها مةةةةةةةن المحكمةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بةةةةةةةإجراء 4التكميلةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة

                                                           
 .1095حكيم العمري، المرجع السابق، ص. -1

   , Rapport sur les activités menées en 2015 en matière d’examens  ,BdP CPI  -2-
préliminaire ,5 décembre 2018, pp.76-77, paras 177 et 178. 
 ICC, Pré-Trial  Chamber I , Situation in the state of  Palestine, Prosecution request 
pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, 

01/18, 22 January, 2020,  p.54, para.95.-N° ICC-3  
 1فالنتينا أزاروف، "فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، - 4
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حقيقةةةةةةةات  واعةةةةةةةداد تقةةةةةةةارير حةةةةةةةول جةةةةةةةرائم عةةةةةةةدة منهةةةةةةةا: التحقيقةةةةةةةات اإلسةةةةةةةرائيلية حةةةةةةةول عمليةةةةةةةة ت
الجةةةةةرف الصةةةةةامد فةةةةةي غةةةةةزة، والتحقيقةةةةةات التةةةةةي تجريهةةةةةا وزارة الةةةةةدفاع بخصةةةةةوص القضةةةةةايا التةةةةةي 
تحركهةةةةةا المنظمةةةةةات الحقوقيةةةةةة الفلسةةةةةطينية. هةةةةةذا إلةةةةةى جانةةةةةب تصةةةةةريح المسةةةةةؤولين اإلسةةةةةرائيليين 

لوضةةةةةع فةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة وغةةةةةزة. لكةةةةةن رغةةةةةم ذلةةةةةك، فةةةةةإن بةةةةةأن دولةةةةةتهم لهةةةةةا اختصةةةةةاص علةةةةةى ا
، 2014التقريةةةةر الصةةةةادر عةةةةن لجنةةةةةة األمةةةةم المتحةةةةدة المسةةةةتقلة للتحقيةةةةةق بشةةةةأن النةةةةزاع فةةةةي غةةةةةزة 

أشةةةةةار إلةةةةةى أنةةةةةه يسةةةةةود اإلفةةةةةالت مةةةةةن العقةةةةةاب علةةةةةى كةةةةةل المسةةةةةتويات عةةةةةن االنتهاكةةةةةات المزعةةةةةوم 
وغةةةةةةزة، لةةةةةةذلك صةةةةةةرح  ارتكابهةةةةةةا مةةةةةةن طةةةةةةرف القةةةةةةوات اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي كةةةةةةل مةةةةةةن الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة

  1مفوضا اللجنة بأنه على إسرائيل تغيير سجلها المؤسف في مساءلة المخطئين.

ليسةةةةةت هةةةةةذه الحالةةةةةة الوحيةةةةةدة التةةةةةي تةةةةةدل علةةةةةى عةةةةةدم جديةةةةةة إسةةةةةرائيل وعةةةةةدم رغبتهةةةةةا فةةةةةي متابعةةةةةة 
الجةةةةرائم التةةةةي يرتكبهةةةةا مواطنوهةةةةا فةةةةي فلسةةةةطين، وإنمةةةةا كثيةةةةرة هةةةةي األمثلةةةةة التةةةةي تةةةةدل علةةةةى عةةةةدم 

ومةةةةةةةا قيةةةةةةةام السةةةةةةةلطات اإلسةةةةةةةرائيلية بهةةةةةةذه اإلجةةةةةةةراءات إال لتغطيةةةةةةةة إسةةةةةةةرائيل ضةةةةةةةد أي قانونيتهةةةةةةا، 
 مساءلة قانونية.

أمةةةةةةا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بموقةةةةةةف مكتةةةةةةب المةةةةةةدعي العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة مةةةةةةن هةةةةةةذه اإلجةةةةةةراءات، فإنةةةةةةه يةةةةةةرى 
بسةةةةبب محدوديةةةةة المعلومةةةةات المتاحةةةةة لديةةةةه فيمةةةةا يتعلةةةةق بةةةةاإلجراءات التةةةةي تةةةةم اتخاذهةةةةا ووجةةةةود 

وص ادعةةةةةةاءات أخةةةةةةرى، فةةةةةإن نطةةةةةةاق وحقيقةةةةةةة اإلجةةةةةراءات المحليةةةةةةة فةةةةةةي إجةةةةةراءات معلقةةةةةةة بخصةةةةة
إسةةةةرائيل ال يةةةةزال جاريةةةةا وسةةةةيلزم ابقةةةةاؤه قيةةةةد المراجعةةةةة فةةةةي سةةةةياق التحقيةةةةق. وفةةةةي المقابةةةةل خلةةةةص 
بالنسةةةةةبة للقضةةةةةايا المحتملةةةةةة التةةةةةي يةةةةةزعم ارتكابهةةةةةا مةةةةةن طةةةةةرف أعضةةةةةاء مةةةةةن حمةةةةةاس والجماعةةةةةات 

 2د( من النظام األساسي.-، أ17/1)المسلحة الفلسطينية ستكون مقبولة بموجب المادة 

 بمقاضةةاة المحكمةةة تلتةةزم ،د(،17/1بمعيةةار الخطةةورة المطلةةوب فةةي المةةادة) يتعلةةق وفيمةةا 
 ،" الجريمةة نطةاق " أسةاس علةى الخطةورة فةي وينظةر غيرهةا، دون  الجةرائم خطةورة أكثةر

 المةدعي مكتةب ينظةر بمعنةى عنهةا، الناجمةة واآلثةار الجريمةة، ارتكةاب وطريقةة وطبيعتهةا،
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 التةي والوسةائل ارتكابهةا، وطريقةة الجريمةة، مةن تضةرروا الةذين الضةحايا عةدد فةي العةام
 طابعةا منهجيةا تأخةذ الجريمةة أن اعتبةار إمكانيةة مةدى يشةمل وهةذا تنفيةذها، فةي اسةتعملت

 . 1عامة  سياسة أو خطة، جزءا من تشكل ،أو

أمامةةةةه، فةةةةي البدايةةةةة، علةةةةى  وقةةةةد اعتمةةةةد المةةةةدعي العةةةةام فةةةةي تحديةةةةد خطةةةةورة الحةةةةاالت المعروضةةةةة
معيةةةةةةار كمةةةةةةي يقةةةةةةوم علةةةةةةى عةةةةةةدد الضةةةةةةحايا، حيةةةةةةث تقةةةةةةوم القضةةةةةةايا اإلفريقيةةةةةةة األولةةةةةةى لكةةةةةةل مةةةةةةن 

خلفةةةةةت  ،أوغنةةةةةدا، الكونغةةةةةو الديمقراطيةةةةةة وإفريقيةةةةةا الوسةةةةةطى علةةةةةى نزاعةةةةةات مسةةةةةلحة طويلةةةةةة األمةةةةةد
مقتةةةةةةل آالف المةةةةةةةدنيين وارتكةةةةةةةاب أفعةةةةةةةال اغتصةةةةةةةاب وعنةةةةةةةف جنسةةةةةةةي واسةةةةةةةعة النطةةةةةةةاق أدت إلةةةةةةةى 

يةةةةةةين األشةةةةةةخاص. لكنةةةةةةه أدرك أن المعيةةةةةةار الكمةةةةةةي ال يعتبةةةةةةر كافيةةةةةةا لوحةةةةةةده لتحديةةةةةةد ترحيةةةةةةل مال
 :3، مستندا في ذلك إلى2مدى خطورة الحالة، بل يجب أيضا األخذ بالمعيار الكيفي

تةةةةةدرج الجةةةةةرائم علةةةةةى أسةةةةةاس جسةةةةةامتها، حيةةةةةث تةةةةةأتي جريمةةةةةة القتةةةةةل فةةةةةي المرتبةةةةةة األولةةةةةى ثةةةةةم  -
 يليها االغتصاب

م، فةةةةةالجرائم المنهجيةةةةةة والتةةةةةي تحةةةةةدث علةةةةةى نطةةةةةاق واسةةةةةع تظهةةةةةر سةةةةةياق ارتكةةةةةاب هاتةةةةةه الجةةةةةرائ-
 قسوة ووحشية وتطال فئات ضعيفة أو تتم بدافع تمييزي،

تأثير هذه الجرائم على االستقرار واألمن على المستوى اإلقليمي والمحلي من حيث األضرار  -
 االجتماعية واالقتصادية وحتى البيئية. 

الجنائية الدولية إلى أن كل هذه المعايير قد تم استيفاؤها  وقد توصلت المدعية العامة للمحكمة
فيما يتعلق بحالة فلسطين بغض النظر عن طلبها الحصول على تأكيد من الدائرة التمهيدية فيما 
يتعلق بنطاق االختصاص اإلقليمي، وإن كانت الجرائم موضع البحث قد حدثت على أرض إقليم 

  4 على متن سفينة أو طائرة تابعة لدولة طرف. دولة طرف في نظام روما األساسي أو
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 المرحلة الرابعة: تحقيق مصالح العدالة:-

في الوقت الذي ال يزال هذا المصطلح يفتقر إلى تعريف محدد، إال أنه من غير المطلوب من  
المدعية العامة أن تثبت أن المضي في اإلجراءات يعتبر لمصلحة العدالة، ولكن يتوجب عليها 

فقد اعتمد مكتب المدعي العام سياسة رسمية  1أن تحدد بأن ذلك لن يقوض مثل هذه المصلحة.
جبها إثارة قضية "مصلحة العدالة" فقط في ظروف استثنائية ويكون فيها االفتراض لصالح يتم بمو 

   التحقيق والتقاضي.

، 2لةةةةذا يتعةةةةين علةةةةى المةةةةدعي العةةةةام أن يبةةةةذل كةةةةل مةةةةا فةةةةي وسةةةةعه للموازنةةةةة بةةةةين العدالةةةةة والسةةةةالم
(، إذ يجةةةةةةةب عليةةةةةةةه أن يفضةةةةةةةل تحقيةةةةةةةق السةةةةةةةالم علةةةةةةةى 2و 53/1وهةةةةةةةو مةةةةةةةا تضةةةةةةةمنته المةةةةةةةادة )

لمتابعةةةةةةةات الجنائيةةةةةةةة ألن الوصةةةةةةةول إلةةةةةةةى اتفةةةةةةةاق ينهةةةةةةةي النةةةةةةةزاع يعةةةةةةةد شةةةةةةةرطا ضةةةةةةةروريا تفعيةةةةةةةل ا
 .3في تحقيق المصالحة والمساهمة لتحقيق المتابعة الجنائية الفعالة

و ممةةةةةةا تجةةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إليةةةةةةه  بصةةةةةةدد نهايةةةةةةة الدراسةةةةةةة األوليةةةةةةة لحالةةةةةةة فلسةةةةةةطين أمةةةةةةا المحكمةةةةةةة 
ول األطةةةةةةراف فةةةةةةي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة لجمعيةةةةةةة الةةةةةةد 18الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ، أنةةةةةةه أثنةةةةةةاء الةةةةةةدورة 

احتلةةةةةت اإلحالةةةةةة الفلسةةةةةطينية أمةةةةةام المحكمةةةةةة  2019الدوليةةةةةة التةةةةةي عقةةةةةدت بدايةةةةةة شةةةةةهر ديسةةةةةمبر 
آفةةةةةةةاق فةةةةةةةتح تحقيةةةةةةةق رسةةةةةةةمي للمحكمةةةةةةةة »مكانةةةةةةةة هامةةةةةةةة، حيةةةةةةةث شةةةةةةةكلت حةةةةةةةدثا موازيةةةةةةةا  بعنةةةةةةةوان 

"، وفةةةةي هةةةةةذا الصةةةةدد أوضةةةةح جةةةةون دوغةةةةةارد،  2020الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي حالةةةةةة فلسةةةةطين لعةةةةام
مقةةةةةرر الخةةةةةاص السةةةةةابق المعنةةةةةةي بحالةةةةةة حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان فةةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةةة ال

،  سةةةةةبب عةةةةةدم فةةةةةتح المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة  لتحقيةةةةةق  فةةةةةي هةةةةةذا الشةةةةةأن،  1967منةةةةةذ عةةةةةام 
رغةةةةةم وجةةةةةود أدلةةةةةة علةةةةةى الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي هةةةةةذه المنطقةةةةةة ، معيةةةةةدا ذلةةةةةك إلةةةةةى  عةةةةةدة أسةةةةةباب 

                                                           
 .91ياسر علي فايز الفاهوم، المرجع السابق، ص. - 1
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-Julie SAADA, «  La Justice pénale internationale, entre idéaux et justification », 
Revue Tiers Monde , N°.205,  Janvier- Mars 2011, p.58. 

La Cour pénale internationale et les  « Laure VAURS CHAUMETTE,-Anne  -3

Etats », in Statut de Rome de la cour pénale internationale Commentaire article par 
article(dir.) Julien FERNANDEZ et Xavier PACREAU,  tome1,éds. A.Pedone, Paris, 

2012, p.74. 
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بيةةةر فةةةي أن تجةةةري  المدعيةةةة العامةةةة فةةةاتو بنسةةةودة تحقيقةةةا ومعربةةةا عةةةن أنةةةه لةةةم يكةةةن لديةةةه أمةةةل ك
 .  2021جوان  15قبل نهاية واليتها في 

مةةةةةةةن هةةةةةةةذه األسةةةةةةةباب: أن مكتةةةةةةةب المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام يسترشةةةةةةةد باعتبةةةةةةةارات خارجةةةةةةةة عةةةةةةةن القةةةةةةةانون 
والسياسةةةةةة فةةةةةي صةةةةةنع القةةةةةرار، مشةةةةةيرا إلةةةةةى أن  المةةةةةدعي العةةةةةام السةةةةةابق للمحكمةةةةةة أجةةةةةرى دراسةةةةةة 

بنةةةةةةةاء علةةةةةةةى اإلعةةةةةةةالن الةةةةةةةذي تقةةةةةةةدمت  الحكومةةةةةةةة  2009سةةةةةةةنة  أوليةةةةةةةة للوضةةةةةةةع فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين
، وفةةةةي حالةةةةة أسةةةةطول الحريةةةةة المتوجةةةةه إلةةةةى غةةةةزة 2012الفلسةةةةطينية والةةةةذي  رفةةةةض فةةةةي أفريةةةةل 

سةةةةةةنوات بشةةةةةةأن الحالةةةةةةة  10، بمعنةةةةةةى أن المكتةةةةةةب كةةةةةةان يجةةةةةةري دراسةةةةةةة أوليةةةةةةة منةةةةةةذ 2013سةةةةةةنة 
بعةةةةةةة لمجلةةةةةةس حقةةةةةةوق التةةةةةةي يوجةةةةةةد بشةةةةةةأنها أربعةةةةةةة تقةةةةةةارير للجنةةةةةةة تقصةةةةةةي الحقةةةةةةائق المسةةةةةةتقلة التا

االنسةةةةةةان، وفتةةةةةةوى محكمةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة ، وقةةةةةةرارات مجلةةةةةةس االمةةةةةةن والجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم 
المتحةةةةةةدة، والعديةةةةةةد مةةةةةةن تقةةةةةةارير المنظمةةةةةةات غيةةةةةةر الحكوميةةةةةةة اإلسةةةةةةرائيلية، الفلسةةةةةةطينية والدوليةةةةةةة، 
 فضةةةةةال عةةةةةن تسةةةةةجيالت الفيةةةةةديو والتغطيةةةةةة التلفزيونيةةةةةة للعديةةةةةد مةةةةةن القنةةةةةوات التةةةةةي تفيةةةةةد بارتكةةةةةاب

 . 1جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية

لكةةةةةن بعةةةةةد أيةةةةةام قليلةةةةةة مةةةةةن تدخلةةةةةه، ألغةةةةةى القةةةةةرار الصةةةةةادر عةةةةةن المدعيةةةةةة العامةةةةةة بشةةةةةكل غيةةةةةر  
ديسةةةةةمبر، أعلنةةةةةت إنهةةةةةاء الدراسةةةةةة األوليةةةةةة التةةةةةي  20متوقةةةةةع فرضةةةةةية الخبيةةةةةر القةةةةةانوني. فبتةةةةةاريخ 

لمضةةةةةةةي ، بعةةةةةةد أن خلصةةةةةةةت إلةةةةةةةى أن هنةةةةةةاك أساًسةةةةةةةا معقةةةةةةةواًل ل 2015جةةةةةةةانفي  16دامةةةةةةت منةةةةةةةذ 
قةةةةدًما فةةةةي التحقيةةةةق، مؤكةةةةدة علةةةةى أنهةةةةا " مقتنعةةةةة بةةةةأن جةةةةرائم حةةةةرب قةةةةد ارتكبةةةةت أو ُترتكةةةةب فةةةةي 

و أن الةةةةةةدعاوى التةةةةةةي قةةةةةةد ، الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة، وخاصةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةدس الشةةةةةةرقية وفةةةةةةي قطةةةةةةاع غةةةةةةزة"
تنشةةةةأ عةةةةن الحالةةةةة سةةةةتكون مقبولةةةةة، و أنةةةةه ال توجةةةةد أسةةةةباب جوهريةةةةة تةةةةدعو لالعتقةةةةاد بةةةةأن إجةةةةراء 

ح العدالةةةةةةة. وبمةةةةةةا أن فلسةةةةةةطين قةةةةةةد قةةةةةةدمت إحالةةةةةةة بموجةةةةةةب المةةةةةةادتين تحقيةةةةةةق لةةةةةةن يخةةةةةةدم مصةةةةةةال
( فةةةةةإن إذن الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة لةةةةةيس مطلوًبةةةةةا لفةةةةةتح تحقيةةةةةق مةةةةةن قبةةةةةل مكتةةةةةب 14/أ( المةةةةةادة )13)

 2المدعي العام. 

                                                           

“Prospects for a formal ICC investigation into the Palestine situation are nil”,  «-1 
op.cit.  

 أنظر: -2
CPI ,BdP , Rapport sur les activités menées en 2015 en matière d’examens 
préliminaire ,5 décembre 2020,       pp.60-62, paras .220-225. 
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غيةةةةةر أنةةةةةه، ونظةةةةةرا للمسةةةةةائل المتعلقةةةةةة بالقةةةةةانون والوقةةةةةائع المرتبطةةةةةة بهةةةةةذه الحالةةةةةة، وهةةةةةي مسةةةةةائل 
( مةةةةن الةةةةدائرة 19/3لبةةةةت المدعيةةةةة العامةةةةة اسةةةةتنادا إلةةةةى المةةةةادة )فريةةةةدة ومحةةةةل خةةةةالف شةةةةديد، ط

 1التمهيدية البت في االختصاص اإلقليمي للمحكمة على األراضي الفلسطينية المحتلة.

التحــــــديات التــــــي تواجــــــه المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فــــــي ممارســــــة  المحــــــور الثــــــاني: 
 اختصاصها على حالة فلسطين 

حةةةةةول حالةةةةةة فلسةةةةةطين مسةةةةةائل مثيةةةةةرة للجةةةةةدل تقةةةةةوم حةةةةةول آثةةةةةار  الدراسةةةةةة األوليةةةةةةغةةةةةالق يطةةةةةرح إ 
( مةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةةي بالفصةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي 3) 19طلةةةةةةةةةب المدعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةادة 

االختصةةةةةةاص اإلقليمةةةةةةي )ثانيةةةةةةا(، والتةةةةةةي تعةةةةةةد االنعكاسةةةةةةات السياسةةةةةةية أهمهةةةةةةا. لكةةةةةةن قبةةةةةةل ذلةةةةةةك 
مهيديةةةةةةةة مةةةةةةةع ( لمعرفةةةةةةةة كيةةةةةةةف سةةةةةةةتتعامل الةةةةةةةدائرة الت19/3يتعةةةةةةةين التطةةةةةةةرق لمضةةةةةةةمون المةةةةةةةادة )

 طلب المدعية العامة)أوال(.

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  19/3أوال: مضمون المادة )

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بعنةةةةةةوان الةةةةةةدفع بعةةةةةةدم 19جةةةةةةاءت المةةةةةةادة )
فقةةةةةةةرة، منحةةةةةةةت األولةةةةةةةى السةةةةةةةلطة للمحكمةةةةةةةة  11االختصةةةةةةةاص أو مقبوليةةةةةةةة الةةةةةةةدعوى وتضةةةةةةةمنت 

حةةةةةدها فةةةةةي البةةةةةت فةةةةةي مقبوليةةةةةة الةةةةةدعوى أمامهةةةةةا، أمةةةةةا الثانيةةةةةة فقةةةةةد منحةةةةةت سةةةةةلطة الطعةةةةةن فةةةةةي و 
مقبوليةةةةة الةةةةدعوى أمةةةةام المحكمةةةةة إلةةةةى كةةةةل مةةةةن المةةةةتهم أو الشةةةةخص الةةةةذي صةةةةدر فةةةةي حقةةةةه أمةةةةر 

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي، وأيضةةةةةا 58بإلقةةةةةاء القةةةةةبض أو أمةةةةةر بالحضةةةةةور اسةةةةةتنادا إلةةةةةى المةةةةةادة )
(، وكةةةةةذا الدولةةةةةةة 17الةةةةةدعوى اسةةةةةةتنادا إلةةةةةى المةةةةةةادة ) الدولةةةةةة صةةةةةاحبة االختصةةةةةةاص بةةةةةالنظر فةةةةةةي

(. هةةةةةذه اإلجةةةةةراءات علةةةةةى العمةةةةةوم تكةةةةةون 12التةةةةي يطلةةةةةب قبولهةةةةةا باالختصةةةةةاص عمةةةةةال بالمةةةةادة )
 بعد الشروع في التحقيق وإصدار لوائح االتهام واألوامر بإلقاء القبض.

مةةةةةن ( محةةةةةل طلةةةةةب المدعيةةةةةة العامةةةةةة فتةةةةةنص علةةةةةى جةةةةةواز طلةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام 3أمةةةةةا الفقةةةةةرة )
المحكمةةةةةةة إصةةةةةةدار قةةةةةةرار بشةةةةةةأن مسةةةةةةألة االختصةةةةةةاص أو المقبوليةةةةةةة، وفةةةةةةي اإلجةةةةةةراءات المتعلقةةةةةةة 
باالختصةةةةةةاص أو المقبوليةةةةةةة. هةةةةةةذه الفقةةةةةةرة تتةةةةةةيح للمةةةةةةدعي العةةةةةةام طلةةةةةةب الحصةةةةةةول علةةةةةةى تأكيةةةةةةد 
حةةةةةول القضةةةةةايا المتعلقةةةةةة باالختصةةةةةاص، لكةةةةةن المثيةةةةةر للجةةةةةدل هةةةةةو توقيةةةةةت تقةةةةةديم هةةةةةذا الطلةةةةةب، 

                                                           
 أنظر: -1

Prosecution request , Situation in the state of  Palestine,  Trial Chamber I-ICC, Pré2

pursuant to article 19(3) for        a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in 
Palestine, op.cit., p.5, para.5. 
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الوقةةةةةةت الةةةةةةذي يمكةةةةةةن فيةةةةةةه للمةةةةةةدعي العةةةةةةام أن يقةةةةةةدم هةةةةةةذا  حيةةةةةةث أن هةةةةةةذه المةةةةةةادة لةةةةةةم تشةةةةةةر إلةةةةةةى
الطلةةةةةب، لكةةةةةن بةةةةةالرجوع إلةةةةةى عنةةةةةوان المةةةةةادة كمةةةةةا سةةةةةبقت اإلشةةةةةارة نجةةةةةده يةةةةةرتبط بحةةةةةاالت الةةةةةدفع 

وبالتةةةةةةالي يكةةةةةةون مةةةةةةن غيةةةةةةر الواضةةةةةةح جةةةةةةواز طلةةةةةةب المدعيةةةةةةة  بعةةةةةةدم االختصةةةةةةاص أو المقبوليةةةةةةة،
 .  1فتح التحقيق أصال( في هذه المرحلة تحديدا قبل أن يتم 19/3العامة بموجب المادة )

القاضةةةةةةي مةةةةةةارك بيةةةةةةرين دي بريشةةةةةةنبو  فةةةةةةي رأيةةةةةةه المخةةةةةةالف ضةةةةةةمن قةةةةةةرار وهةةةةةةو مةةةةةةا أشةةةةةةار إليةةةةةةه 
الةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة حةةةةةةول البةةةةةةت فةةةةةةي االختصةةةةةةاص اإلقليمةةةةةةي للمحكمةةةةةةة حةةةةةةول مسةةةةةةألة روهينغةةةةةةا 

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي غيةةةةةر 19/3ميانمةةةةةار فةةةةةي بةةةةةنغالديش، عنةةةةةدما أشةةةةةار إلةةةةةى أن المةةةةةادة )
علةةةةى الحالةةةةة المعنيةةةةة، ألنةةةةه يتعةةةةين أوال  التطةةةةرق إلةةةةى تفسةةةةيرها، ثةةةةم إلةةةةى معرفةةةةة قابلةةةةة للتطبيةةةةق 

 مةةةةدى وجةةةةود أسةةةةاس قةةةةانوني لتلقةةةةةي طلةةةةب المدعيةةةةة العامةةةةة فةةةةةي هةةةةذه المرحلةةةةة مةةةةن اإلجةةةةةراءات،
التةةةةي  1969( مةةةةن اتفاقيةةةةة فيينةةةةا لقةةةةانون المعاهةةةةدات لسةةةةنة 31/1مسةةةةندا فةةةةي رأيةةةةه إلةةةةى المةةةةادة )

عنةةةةةةى الةةةةةةذي يعطةةةةةةي أللفاظهةةةةةةا ضةةةةةةمن السةةةةةةياق الخةةةةةةاص تقضةةةةةةي بتفسةةةةةةير المعاهةةةةةةدات وفقةةةةةةا للم
 2.بموضوعها والغرض منها 

منةةةةذ إنشةةةةاء المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، يعةةةةد تقةةةةديم طلةةةةب المدعيةةةةة العامةةةةة بموجةةةةب فةةةةي الواقةةةةع، 
 2018ريةةةةةل فأ 9 ( المةةةةةرة الثانيةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة، وكانةةةةةت المةةةةةرة األولةةةةةى فةةةةةي19/3المةةةةةادة )

فيمةةةةا يتعلةةةةةق بوضةةةةةع الروهينجةةةةا )ميانمةةةةةار( فةةةةةي مخيمةةةةات بةةةةةنغالديش. مةةةةةن خةةةةالل هةةةةةذا الطلةةةةةب، 
التمسةةةةةت المدعيةةةةةة العامةةةةةة مةةةةةن الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة الفصةةةةةل فةةةةةي االختصةةةةةاص اإلقليمةةةةةي للمحكمةةةةةة 

،أ( علةةةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةةةنغالديش للةةةةةةةةةةةتمكن مةةةةةةةةةةةن ممارسةةةةةةةةةةةة 12/2الجنائيةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةادة )
، د( مةةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةةام 7/1ل القسةةةةةةةةةةري بموجةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةادة )اختصاصةةةةةةةةةةها علةةةةةةةةةةى جريمةةةةةةةةةةة الترحيةةةةةةةةةة

 3األساسي. 

ولمةةةةةا كانةةةةةت بةةةةةنغالديش دولةةةةةة طةةةةةرف فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي وميانمةةةةةار ليسةةةةةت كةةةةةذلك، خلصةةةةةت 
الةةةةدائرة فةةةةي قرارهةةةةا، الةةةةذي أصةةةةدرته بعةةةةد خمسةةةةة أشةةةةهر، إلةةةةى أن المحكمةةةةة لهةةةةا اختصةةةةاص علةةةةى 

وربمةةةةا علةةةةى جةةةةرائم ضةةةةد جريمةةةةة الترحيةةةةل القسةةةةري لشةةةةعب الروهينغةةةةا مةةةةن بورمةةةةا نحةةةةو بةةةةنغالدش 
                                                           

 . محكمة الجنائية الدولية في فلسطين.."، المرجع السابقمؤسسة الحق، "الوالية اإلقليمية لل -1 
ICC, Partially  dissenting  opinion  of judge MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT, -1

N0: ICC-RoC46(3)          01/1-Anx-ENG , 6September 2018, p.4 , para.7-8. 
, Request under regulation46(3) of the regulations of the  Trial Chamber I-ICC, Pré-2

court, Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under 
Article 19(3) of the Statute, N°. ICC-RoC46(3)-01/18, 6 September 2018,p.3, 
para.1.   
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، ألن جةةةةةزءا كبيةةةةةرا مةةةةةن الجريمةةةةةة 1( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي7اإلنسةةةةانية أخةةةةةرى واردة فةةةةةي المةةةةةادة )
سةةةةةبتمبر  18وقةةةةةع فةةةةةي إقلةةةةةيم دولةةةةةة بةةةةةنغالديش. وأعقةةةةةب الةةةةةرد اإليجةةةةةابي للةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة فةةةةةي 

 2. هذه الحالةبالفتح الفوري لتحقيق أولي في  2019

فلسةةةةطين هةةةةو قةةةةول بعةةةةض الدارسةةةةين بخطةةةةأ المدعيةةةةة العامةةةةة لكةةةةن المثيةةةةر لالهتمةةةةام فةةةةي حالةةةةة  
( كونهةةةةةةةةا ال تنطبةةةةةةةةق علةةةةةةةةى فلسةةةةةةةةطين ألن النطةةةةةةةةاق اإلقليمةةةةةةةةي 19/3اعتمادهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى المةةةةةةةةادة )

( مةةةةةن النظةةةةةام 5للمحكمةةةةةة فةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية هةةةةةو مسةةةةةرح الجةةةةةرائم المعةةةةةددة فةةةةةي المةةةةةادة )
كمةةةةةةة أو انضةةةةةةمام األساسةةةةةةي، وأن هةةةةةةذا اإلقلةةةةةةيم محةةةةةةدد وواضةةةةةةح بمجةةةةةةرد قبةةةةةةول اختصةةةةةةاص المح

الدولةةةةةةة المعنيةةةةةةة، وإال علةةةةةةى أي أسةةةةةةاس فتحةةةةةةت الدراسةةةةةةة األوليةةةةةةة فةةةةةةي الحالةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية، فلةةةةةةو 
وجةةةةةد مةةةةةانع قةةةةةانوني مةةةةةن وجةةةةةود اختصةةةةةاص إقليمةةةةةي للمحكمةةةةةة لظهةةةةةر هةةةةةذا المةةةةةانع لةةةةةدى قبةةةةةول 

 .3اعالن قبول االختصاص أو االنضمام الى المحكمة

                                                           

, Request under regulation46(3) of the regulations of  Trial Chamber I-C, PréIC -3

the court, Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under 
Article 19(3) of the Statute, op.cit., pp.42-
44.                                                                           

2 Ismehen MELOUKA;" La situation Palestinienne devant la Cour Pénale -
Internationale, entre jeux politiques et persistence des violations du droit 
international”, partie 2, 20/7/2020, disponible à l’adresse: 
https://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/la-situation-palestinienne-devant-la-cour-
penale-internationale-partie-ii 

 11، الخميس 21محمد جميل، "الحالة في فلسطين ...أين أخطأت المحكمة الجنائية الدولية؟"، العربي  - 3
 ، 2020جوان 

 
 

 الموقع: متوفر على
https://www2.arabi21.com/story/1277505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D
9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A
D%D9%83%D9%85%D8%A9-
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مةةةةةةةن موقةةةةةةةف الةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةة إزاء  هةةةةةةةذه القةةةةةةةراءة لطلةةةةةةةب المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة تجعلنةةةةةةةا نتخةةةةةةةوف 
االختصةةةةةةةةاص اإلقليمةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى فلسةةةةةةةةطين، سةةةةةةةةيما وان إسةةةةةةةةرائيل والواليةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة 
االمريكيةةةةةة تمارسةةةةةان كةةةةةل الضةةةةةغوط السياسةةةةةية علةةةةةى المحكمةةةةةة إلعاقةةةةةة فةةةةةتح أي تحقيةةةةةق محتمةةةةةل 

 في حالة فلسطين. 

 م األساسي( من النظا3) 19ثانيا: آثار طلب المدعية العامة بموجب المادة 

( مةةةةةن الةةةةةدائرة 19/3طلبةةةةةت المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة اسةةةةةتنادا إلةةةةةى المةةةةةادة )
التمهيديةةةةةة الفصةةةةةل فةةةةةي نطةةةةةاق االختصةةةةةاص اإلقليمةةةةةي للمحكمةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين بموجةةةةةب المةةةةةادة 

، أصةةةةةةةةدرت الةةةةةةةةدائرة أمةةةةةةةةرا بتحديةةةةةةةةد اإلجةةةةةةةةراء والجةةةةةةةةدول 2020جةةةةةةةةانفي  28، أ(. وفةةةةةةةةي 2/ 12)
( مةةةةةةن الالئحةةةةةةة اإلجرائيةةةةةةة وقواعةةةةةةد 103المالحظةةةةةةات داعيةةةةةةة بموجةةةةةةب القاعةةةةةةدة )الزمنةةةةةةي لتقةةةةةةديم 

االثبةةةةةات الضةةةةةحايا الفلسةةةةةطينيين، فلسةةةةةطين وإسةةةةةرائيل لتقةةةةةديم مالحظةةةةةاتهم الخطيةةةةةة حةةةةةول مسةةةةةائل 
صةةةةةفحة، فةةةةةي أجةةةةةل أقصةةةةةاه  30االختصةةةةةاص التةةةةةي طلبتهةةةةةا المدعيةةةةةة العامةةةةةة علةةةةةى أال تتجةةةةةاوز 

ظمةةةةةةةات أو األشةةةةةةةخاص الةةةةةةةراغبين إلةةةةةةةى . كمةةةةةةةا دعةةةةةةةت الةةةةةةةدول األخةةةةةةةرى والمن2020مةةةةةةةارس  16
، فضةةةةةةةال عةةةةةةةن 2020فيفةةةةةةةري  14طلةةةةةةةب اإلذن بتقةةةةةةةديم مالحظةةةةةةةات خطيةةةةةةةة فةةةةةةةي أجةةةةةةةل أقصةةةةةةةاه 

. وفةةةةي أعقةةةةاب هةةةةذا الطلةةةةب تلقةةةةت 1دعوتهةةةةا أصةةةةدقاء المحكمةةةةة لتقةةةةديم طلبةةةةاتهم حةةةةول الموضةةةةوع
 2. الدائرة التمهيدية عددا كبيرا من الطلبات

يهةةةةةةا طلةةةةةةب المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة، فإنهةةةةةةا تةةةةةةنص ، أ( التةةةةةةي أشةةةةةةار إل12/2وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالمةةةةةةادة ) 
علةةةةى أنةةةةه فةةةةي حالةةةةة اإلحالةةةةة مةةةةن دولةةةةة طةةةةرف أو بمبةةةةادرة تلقائيةةةةة مةةةةن المةةةةدعي العةةةةام فةةةةي فةةةةتح 
تحقيةةةةةةةةق، يجةةةةةةةةوز للمحكمةةةةةةةةة أن تمةةةةةةةةارس اختصاصةةةةةةةةها علةةةةةةةةى الةةةةةةةةدول األطةةةةةةةةراف فةةةةةةةةي نظامهةةةةةةةةا 

                                                           

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#author_2376 

Ordonnance fixant la procedure , Situation dans l’Etat de Palestine,  CPI, Ch.Pré I-1 
et le calendrier relatifs au dépôt observations, N° ICC-01/18, 28 Janvier, 2020 ; 
pp.7-8, paras.13- 17. 

Decision on , Situation in the state of  Palestine,  Trial Chamber I-ICC, Pré-2 
Applications for Leave to File Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of 
Procedure and Evidence, N°. ICC-01/18, 20 February 2020 pp.4-13 , paras.4-48 
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وفقةةةةةا للمةةةةةادة  1األساسةةةةةي أو الةةةةةدول التةةةةةي قبلةةةةةت اختصاصةةةةةها بموجةةةةةب إعةةةةةالن قبةةةةةول اختصةةةةةاص
(12/3  :) 

الدولةةةةةةة التةةةةةةي وقةةةةةةع علةةةةةةى إقليمهةةةةةةا إحةةةةةةدى الجةةةةةةرائم الداخلةةةةةةة ضةةةةةةمن االختصةةةةةةاص الموضةةةةةةوعي -
للمحكمةةةةة أو دولةةةةة تسةةةةجيل السةةةةفينة أو الطةةةةائرة إذا كانةةةةت الجريمةةةةة ارتكبةةةةت علةةةةى مةةةةتن السةةةةفينة 

 أو الطائرة.

 الدولة التي يكون الشخص المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها.-

لواليةةةةةة القضةةةةةائية العالميةةةةةة للمحكمةةةةةة فةةةةةي حةةةةةال إحالةةةةةة مجلةةةةةس /ب( أيضةةةةةا ا13وتمةةةةةنح المةةةةةادة )
 االمن ألي حالة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

، أ( أحةةةةةةةةةد ركةةةةةةةةةائز طلةةةةةةةةةب المدعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةادة 12/2تعتبةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةادة )  
( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي، فمباشةةةةةرة بعةةةةةد صةةةةةدور هةةةةةذا الطلةةةةةب اعترضةةةةةت إسةةةةةرائيل علةةةةةى 19/3)

، 2009. فمنةةةةةذ سةةةةةنة 2فلسةةةةةطين وأهليتهةةةةةا القانونيةةةةةة وسةةةةةيادتها اإلقليميةةةةةة الوضةةةةةع القةةةةةانوني لدولةةةةةة
لنفةةةةةةي صةةةةةةفة الدولةةةةةةة عةةةةةةن إسةةةةةةرائيل حملتهةةةةةةا  الشرسةةةةةةة ضةةةةةةد المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بةةةةةةدأت 

فلسةةةةةةطين بعةةةةةةد تقةةةةةةديمها ألول إعةةةةةةالن قبةةةةةةول اختصةةةةةةاص للمحكمةةةةةةة كمةةةةةةا سةةةةةةبقت االشةةةةةةارة، ورغةةةةةةم 
، الةةةةةةةذي مةةةةةةةنح فلسةةةةةةةطين 2012بر ( الصةةةةةةةادر فةةةةةةةي نةةةةةةةوفم67/19قةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة رقةةةةةةةم)

وصةةةةةف الدولةةةةةةة  المراقةةةةةةب غيةةةةةةر العضةةةةةةو إال أن إسةةةةةةرائيل والواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة االمريكيةةةةةةة ، كنةةةةةةدا 
،ألمانيةةةةةةةا  البرازيةةةةةةةل، جمهوريةةةةةةةة تشةةةةةةةيك، المجةةةةةةةر، النمسةةةةةةةا، اسةةةةةةةتراليا و أوغنةةةةةةةدا التةةةةةةةزال تعتةةةةةةةرض 
علةةةةةى هةةةةةذا الوصةةةةةف، حيةةةةةث قةةةةةدمت مالحظةةةةةات حةةةةةول عةةةةةدم اسةةةةةتيفاء فلسةةةةةطين لوصةةةةةف الدولةةةةةة 

، مشةةةةيرة فةةةةي موقفهةةةةا إلةةةةى 1933ادا إلةةةةى الشةةةةروط التةةةةي تتطلبهةةةةا اتفاقيةةةةة مونتيفيةةةةديو لسةةةةنة اسةةةةتن

                                                           
يدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية: نحو العدالة الدولية)بيروت، دار الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، ق- 1

 140(، ص.2006
مباشرة بعد صدور طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الى الدائرة التمهيدية األولى بإعمال المادة - 2
الختصاص اإلقليمي للمحكمة على األراضي الفلسطينية، قدمت إسرائيل  ( من النظام األساسي للبت في ا19/3)

وثيقة تتضمن  موقفها إزاء  حالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية  معتبرة إياها قضية سياسية ال يتعين 
 على المحكمة  الخوض فيها، للمزيد من التفصيل، انظر:

-« The International Criminal Court’s lack juridiction over the socalled « situation in 
Palestine »  », 20 Decembre, 2019 , p.1.available at : 
The%20InternationalCriminalCourt%E2%80%99slackofjurisdictionoverthe%20socalle
d%E2%80%9CsituationinPalestine%E2%80%9D- 
Memorandum%20oftheAttorney%20General%20(2).pdf 
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أن حالةةةةة  فلسةةةةطين تمثةةةةل حالةةةةة فريةةةةدة، وأن أي لجةةةةوء للقةةةةانون سةةةةيهدد الحةةةةل السياسةةةةي للقضةةةةية 
، كمةةةةةا أكةةةةةدت فةةةةةي موقفهةةةةةا علةةةةةى عةةةةةدم انطبةةةةةاق وصةةةةةف الدولةةةةةة علةةةةةى فلسةةةةةطين بةةةةةالمفهوم الةةةةةذي 

، رغةةةةةةةةم  تصةةةةةةةةويتها السةةةةةةةةابق علةةةةةةةةى 1مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي( 12/2يتطلبةةةةةةةةه تطبيةةةةةةةةق المةةةةةةةةادة )
عضةةةةوية فلسةةةةطين فةةةةي منظمةةةةة اليونسةةةةكو وكةةةةذا امةةةةام الجمعيةةةةة العامةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة العتمةةةةاد 

 .2012ديسمبر  4الصادر في  19/67القرار 

كمةةةةةةةا أشةةةةةةةارت اسةةةةةةةرائيل فةةةةةةةي ادعائهةةةةةةةا إلةةةةةةةى أن القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي يةةةةةةةولي اهتمامةةةةةةةا بالغةةةةةةةا   
والكيانةةةةةةات األخةةةةةةرى، وأنةةةةةةه ال يمةةةةةةنح مركةةةةةةز الدولةةةةةةة إال للكيانةةةةةةات  لمسةةةةةةألة التمييةةةةةةز بةةةةةةين الةةةةةةدول

التةةةةةةةي تسةةةةةةةتوفي معةةةةةةةايير موضةةةةةةةوعية تحقةةةةةةةق السةةةةةةةيادة، كمةةةةةةةا أنةةةةةةةه ال يوجةةةةةةةد أي دليةةةةةةةل علةةةةةةةى أن 
واضةةةةعي النظةةةةام األساسةةةةي قصةةةةدوا إعطةةةةاء مصةةةةطلح "دولةةةةة" معةةةةاني خاصةةةةة أخةةةةرى مثلمةةةةا كةةةةان 

المحكمةةةةةةةةة الجنايةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة األمةةةةةةةةر بالنسةةةةةةةةبة للقواعةةةةةةةةد اإلجرائيةةةةةةةةة وقواعةةةةةةةةد االثبةةةةةةةةات الخاصةةةةةةةةة ب
  2ليوغسالفيا السابقة.

( مةةةةةةةن الالئحةةةةةةةة اإلجرائيةةةةةةةة وقواعةةةةةةةد االثبةةةةةةةات 103لكةةةةةةةن أصةةةةةةةدقاء المحكمةةةةةةةة بموجةةةةةةةب القاعةةةةةةةدة )
الخاصةةةةةة بالمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، السةةةةةالفة الةةةةةةذكر، أشةةةةةاروا وفةةةةةي المةةةةةذكرات التةةةةةي قةةةةةةدموها 

بالتةةةةالي تنطبةةةةق عليهةةةةا المةةةةادة للةةةةدائرة التمهيديةةةةة إلةةةةى أن وصةةةةف الدولةةةةة ينطبةةةةق علةةةةى فلسةةةةطين و 
، أ( التةةةةةةةةي تضةةةةةةةةمنت اإلشةةةةةةةةارة الةةةةةةةةى الدولةةةةةةةةة الطةةةةةةةةرف، وبةةةةةةةةذلك ال يتعةةةةةةةةين علةةةةةةةةى الةةةةةةةةدائرة 12/2)

التمهيديةةةةةةة الفصةةةةةةل فةةةةةةي وصةةةةةةف الدولةةةةةةة وإنمةةةةةةا فيمةةةةةةا إذا كانةةةةةةت فلسةةةةةةطين دولةةةةةةة طرفةةةةةةا أو غيةةةةةةر 
ذلةةةةةك. وأضةةةةةافت العديةةةةةد مةةةةةن المنظمةةةةةات الحقوقيةةةةةة سةةةةةواء الفلسةةةةةطينية أو غيرهةةةةةا وكةةةةةذا مجموعةةةةةة 

ألكةةةةةاديميين المختصةةةةةين فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي بةةةةةأن وصةةةةةف الدولةةةةةة ينطبةةةةةق علةةةةةى فلسةةةةةطين مةةةةةن ا
اسةةةةةةةةةةةتنادا إلةةةةةةةةةةةى العديةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةةرارات الصةةةةةةةةةةةادرة عةةةةةةةةةةةن منظمةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةدة بةةةةةةةةةةةدءا 

، ممةةةةةا يجعةةةةةل 3( حةةةةةول تقسةةةةةيم فلسةةةةةطين إلةةةةةى دولةةةةةة اليهةةةةةود ودولةةةةةة العةةةةةرب 1947)181بةةةةةالقرار

                                                           

      1 ils les -:Quand les Etats reconnaissent Michael KEARNEY,”CPI/Palestine
Etats ?”, 24/04/2020 , disponible à l’adresse : justiceinfo.net/fr/les-debats-
justiceinfo/opinions/44179-cpi-palestine-quand-les-etats-reconnaissent-ils-les-

etats.html - 
تقول إسرائيل ان الالئحة اإلجرائية وقواعد االثبات الخاصة بالمحكة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  - 2

 اخذت بالمفهوم الواسع للدول ل لتشمل الكيانات غير الدول في إطار عمل المحكمة، انظر:
- « The International Criminal Court’s lack juridiction over the socalled « situation in 
Palestine »  »,op.cit., p.9. 

/ Res/ 181( II), 29 Novembre 1947, p.133, para. 3.Doc. off. NU. AG  - 3   
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قية وقطةةةةاع غةةةزة ثابتةةةة منةةةةذ عهةةةد االنتةةةةداب سةةةيادتها علةةةى الضةةةةفة الغربيةةةة بمةةةا فيهةةةةا القةةةدس الشةةةر 
 .1البريطاني أوائل القرن الماضي، ولكنها معطلة منذ ذلك الوقت

وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يقةةةةول األسةةةةتاذان عاصةةةةم خليةةةةل وهةةةةال شةةةةعيبي أن محكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة قةةةةد 
أقةةةةةةةرت بحةةةةةةةق الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي تقريةةةةةةةر مصةةةةةةةيرهم وهةةةةةةةذا الحةةةةةةةق يمتةةةةةةةد ليشةةةةةةةمل كةةةةةةةل األراضةةةةةةةي 

تلةةةةةة، بمعنةةةةةى الضةةةةةفة الغربيةةةةةة بمةةةةةا فيهةةةةةا القةةةةةدس الشةةةةةرقية وقطةةةةةاع غةةةةةزة، وهةةةةةذا الفلسةةةةةطينية المح
يشةةةةةةةكل عرفةةةةةةةا دوليةةةةةةةا يلةةةةةةةزم الةةةةةةةدول بةةةةةةةالتحرك إلنهةةةةةةةاء هةةةةةةةذا الوضةةةةةةةع غيةةةةةةةر القةةةةةةةانوني. ويضةةةةةةةيف 

ج ال  االسةةةةةتاذان أن اتفاقيةةةةةات أوسةةةةةلو التةةةةةي قسةةةةةمت الضةةةةةفة الغربيةةةةةة إلةةةةةى منةةةةةاطق أ، ب و
اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي فلسةةةةةةطين، ألنةةةةةةه تحةةةةةةول دون ممارسةةةةةةة المحكمةةةةةةة الختصاصةةةةةةها علةةةةةةى الجةةةةةةرائم 

بينمةةةةةةةا ال تتمتةةةةةةةع فلسةةةةةةةطين بالقةةةةةةةدرة علةةةةةةةى إنفةةةةةةةاذ قوانينهةةةةةةةا علةةةةةةةى إقليمهةةةةةةةا الواقةةةةةةةع تحةةةةةةةت سةةةةةةةيطرة 
إسةةةةرائيل، إال أنهةةةةا تتمتةةةةع بةةةةالحق بحكةةةةم القةةةةانون بسةةةةن و إنفةةةةاذ القةةةةوانين فةةةةي هةةةةذه المنةةةةاطق ممةةةةا 

 2 يؤهلها لمنح االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

شةةةةةاباس فيةةةةةرى بإمكانيةةةةةة أن يكةةةةةون كيةةةةةان معةةةةةين دولةةةةةة طرفةةةةةا حتةةةةةى وإن لةةةةةم  أمةةةةةا األسةةةةةتاذ ويليةةةةةام
وقبلةةةةةه  2008يكةةةةةن دولةةةةةة مسةةةةةتدال فةةةةةي ذلةةةةةك بطلةةةةةب االنضةةةةةمام الةةةةةذي قدمتةةةةةه جةةةةةزر كةةةةةوك سةةةةةنة 

وديةةةةةةع المعاهةةةةةةدات آنةةةةةةذاك، واعتبةةةةةةرت دولةةةةةةة طرفةةةةةةا رغةةةةةةم التسةةةةةةاؤالت التةةةةةةي تثيرهةةةةةةا مسةةةةةةألة كونهةةةةةةا 
رانيةةةةةةا وبيالروسةةةةةةيا التةةةةةةي لةةةةةةم تكةةةةةةن دوال . مضةةةةةةيفا حالةةةةةةة الهنةةةةةةد، الفلبةةةةةةين، أوك3دولةةةةةةة ذات سةةةةةةيادة

لكنهةةةةةا صةةةةةارت دوال أعضةةةةةاء فةةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةةدة ومةةةةةن ثةةةةةم  دوال أطرافةةةةةا فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي 
( مةةةةن ميثةةةةاق األمةةةةم المتحةةةةدة. هةةةةذا المركةةةةز 93/1لمحكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة اسةةةةتنادا إلةةةةى المةةةةادة )

مجلةةةةةةس القةةةةةةانوني كةةةةةةان نتيجةةةةةةة لقبةةةةةةولهم كةةةةةةدول أعضةةةةةةاء بموجةةةةةةب قةةةةةةرار سياسةةةةةةي صةةةةةةادر عةةةةةةن 
األمةةةةةةةن والجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة ولةةةةةةةيس تقييًمةةةةةةةا يمكةةةةةةةن أن تحةةةةةةةدده هيئةةةةةةةة قضةةةةةةةائية بتطبيةةةةةةةق معةةةةةةةايير 

 4اتفاقية مونتيفيديو أو أي معيار آخر

كمةةةةةا يةةةةةرى أن النظةةةةةام األساسةةةةةي ال يمةةةةةنح للةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة وال لةةةةةدوائر المحكمةةةةةة بشةةةةةكل عةةةةةام  
سةةةةةةلطة الرقابةةةةةةة القضةةةةةةائية علةةةةةةى مركةةةةةةز دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين كدولةةةةةةة طةةةةةةرف لغةةةةةةرض تطبيةةةةةةق المةةةةةةادة 

، أ(، الن اعتقةةةةةةاد الةةةةةةدوائر بتمتعهةةةةةةا بسةةةةةةلطة مماثلةةةةةةة، يعنةةةةةةي قةةةةةةدرتها علةةةةةةى الطعةةةةةةن فةةةةةةي 12/2)
                                                           

  مؤسسة الحق، " الوالية اإلقليمية للمحكمة..."، المرجع السابق. -1
 المرجع نفسه. - 2

-3 Opinion in  ate of  Palestine,Situation in the st Trial Chamber I,-ICC, Pré
Accordance with Article 103 of the   Rules of Procedure and Evidence, N°. ICC- 
01/18, 15 March 2020 , pp.3-7, paras.3-5. 

Ibid., p.8; para.13. -4 
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كةةةةةذا مجلةةةةةس األمةةةةةن، وبالتةةةةةالي الطعةةةةةن فةةةةةي وضةةةةةع فلسةةةةةطين صةةةةةحة قةةةةةرارات الجمعيةةةةةة العامةةةةةة و 
( السةةةةالفة الةةةةذكر. وهةةةةذا مةةةةا يعةةةةد مخالفةةةةا لسةةةةلطات الةةةةدوائر 12كدولةةةةة ومنةةةةه فةةةةي تطبيةةةةق المةةةةادة )

 .1بموجب النظام األساسي

أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بتحديةةةةةد النطةةةةةاق المكةةةةةاني الةةةةةذي يمكةةةةةن للمحكمةةةةةة أن تجةةةةةري عليةةةةةه تحقيقاتهةةةةةا  
ة إلسةةةةرائيل دفعةةةةت، كمةةةةا سةةةةبقت اإلشةةةةارة إليةةةةه، بعةةةةدم انطبةةةةاق فةةةةي فلسةةةةطين، فةةةةان الةةةةدول المسةةةةاند

وصةةةةةةف الدولةةةةةةة علةةةةةةى فلسةةةةةةطين ألن حكومتهةةةةةةا ال تمةةةةةةارس السةةةةةةيطرة الكاملةةةةةةة علةةةةةةى إقليمهةةةةةةا. إال 
أن األسةةةةةتاذ ويليةةةةةام شةةةةةاباس يةةةةةرى بأنةةةةةه لةةةةةيس مةةةةةن الضةةةةةروري بالنسةةةةةبة لدولةةةةةة طةةةةةرف أن تمةةةةةارس 

(، ويسةةةةتدل فةةةةي ذلةةةةك 12/2دة )السةةةةلطة الكاملةةةةة علةةةةى إقليمهةةةةا حتةةةةى تنطبةةةةق عليهةةةةا أحكةةةةام المةةةةا
بحالةةةةةة قبةةةةةرص التةةةةةي صةةةةةادقت علةةةةةى النظةةةةةام األساسةةةةةي رغةةةةةم أن جةةةةةزءا مهمةةةةةا مةةةةةن إقليمهةةةةةا واقةةةةةع 
تحةةةةت سةةةةلطة االحةةةةتالل التركةةةةي، ولةةةةم تثةةةةر مسةةةةألة اختصةةةةاص المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة علةةةةى 

تةةةةةي ، أ( السةةةةةالفة الةةةةذكر. واألمةةةةةر سةةةةةيان بالنسةةةةبة لألرجنتةةةةةين ال12/2إقليمهةةةةا ككةةةةةل وفقةةةةا للمةةةةةادة )
أعلنةةةةةةت أن جةةةةةةزءا مةةةةةةن أراضةةةةةةيها محتةةةةةةل بشةةةةةةكل غيةةةةةةر قةةةةةةانوني مةةةةةةن طةةةةةةرف المملكةةةةةةة المتحةةةةةةدة، 

 2 على إعالن المملكة المتحدة ضمها لجزر فوكالند. 2010واحتجت سنة 

أمةةةةةةا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بعةةةةةةدم وضةةةةةةوح الحةةةةةةدود الماديةةةةةةة لفلسةةةةةةطين، وتمسةةةةةةك إسةةةةةةرائيل وحليفاتهةةةةةةا مةةةةةةن 
دة التةةةةةةي يجةةةةةةب حلهةةةةةةا سياسةةةةةةيا، يقةةةةةةول الةةةةةةدول بضةةةةةةرورة توضةةةةةةيحها لكونهةةةةةةا مةةةةةةن المسةةةةةةائل المعقةةةةةة

الةةةةةةةدكتور شةةةةةةةاباس بةةةةةةةأن فلسةةةةةةةطين ليسةةةةةةةت الحالةةةةةةةةة الوحيةةةةةةةدة أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة التةةةةةةةي تثيةةةةةةةر هةةةةةةةةذا 
االشةةةةةةكال، بةةةةةةل هةةةةةةي كثيةةةةةةرة الةةةةةةدول األطةةةةةةراف فةةةةةةي النظةةةةةةام األساسةةةةةةي التةةةةةةي لهةةةةةةا حةةةةةةدود متنةةةةةةازع 
 عليهةةةةا، ممةةةةا جعلهةةةةا تلجةةةةأ لمحكمةةةةة العةةةةدل الدوليةةةةة للفصةةةةل فةةةةي القضةةةةايا الحدوديةةةةة التةةةةي تهمهةةةةا،

ولةةةةم يةةةةتم الفصةةةةل فيهةةةةا بعةةةةد. ممةةةةا يعنةةةةي أن عةةةةدم وضةةةةوح أو تحديةةةةد النطةةةةاق اإلقليمةةةةي للدولةةةةة ال 
يمنةةةةةةع مةةةةةةن االنضةةةةةةمام الةةةةةةى المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وال مةةةةةةن ممارسةةةةةةتها واليتهةةةةةةا القضةةةةةةائية 

 3اإلقليمية على تلك الدول.

يةةةةةةة ( علةةةةةةى الوال8وبةةةةةةالعودة إلةةةةةةى النظةةةةةةام األساسةةةةةةي نفسةةةةةةه، نجةةةةةةده يةةةةةةنص صةةةةةةراحة فةةةةةةي مادتةةةةةةه )
القضةةةةائية اإلقليميةةةةة إلقلةةةةيم قةةةةد ال يكةةةةون خاضةةةةعا للسةةةةلطة السةةةةيادية لدولةةةةة مةةةةا بسةةةةبب االحةةةةتالل 

،أ(، ممةةةةةا يةةةةةدل علةةةةةى أن 2مكةةةةةرر/ 8( و )-،ب8/2األجنبةةةةةي، وذلةةةةةك فةةةةةي الفقةةةةةرتين الفةةةةةرعيتين )

                                                           

Ibid., p.8, para.14. -1   
Ibid. -2. 

3    Ibid.- 
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واضةةةةةعي النظةةةةةام األساسةةةةةي ربمةةةةةا أخةةةةةذوا بعةةةةةين االعتبةةةةةار حالةةةةةة ال تكةةةةةون فيهةةةةةا الدولةةةةةة الطةةةةةرف 
 ممارسة سيطرتها السيادية على أراضيها.في وضع يمكنها من 

وممةةةةةةا تجةةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إليةةةةةةه فةةةةةةي هةةةةةةذا الصةةةةةةدد طلةةةةةةب إسةةةةةةرائيل بموجةةةةةةب الوثيقةةةةةةة التةةةةةةي قةةةةةةدمتها  
، تفةةةةةةةويض اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة إلةةةةةةةى االطةةةةةةةار 2020ديسةةةةةةةمبر 20بتةةةةةةةاريخ 

ن الةةةةةذي تعمةةةةةل وفقةةةةةه السةةةةةلطة القضةةةةةائية علةةةةةى الصةةةةةعيد الةةةةةوطني. لكةةةةةن األسةةةةةتاذ شةةةةةاباس يةةةةةرى أ
، أ( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة تخةةةةةةول المحكمةةةةةةة 12/2نطةةةةةةاق المةةةةةةادة )

ممارسةةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةةها علةةةةةةةةى إقلةةةةةةةةةيم دولةةةةةةةةة ولةةةةةةةةيس علةةةةةةةةى اإلقلةةةةةةةةةيم الةةةةةةةةذي تمةةةةةةةةارس محاكمهةةةةةةةةةا 
االختصةةةةةاص عليةةةةةه، مسةةةةةتندا فةةةةةي رأيةةةةةه الةةةةةى الحةةةةةاالت التةةةةةي تمةةةةةارس فيهةةةةةا العديةةةةةد مةةةةةن الةةةةةةدول 

بعةةةةةةة لهةةةةةةا، وهةةةةةةذا وفقةةةةةةا لمبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص الجنةةةةةةائي واليتهةةةةةةا القضةةةةةةائية علةةةةةةى أقةةةةةةاليم ليسةةةةةةت تا
العةةةةةالمي. وعليةةةةةه فةةةةةإن فكةةةةةرة  التفةةةةةويض ال تخةةةةةدم مسةةةةةألة تحديةةةةةد إقلةةةةةيم دولةةةةةة ألغةةةةةراض انطبةةةةةاق 

، أ(، وأن الواليةةةةةةةةة القضةةةةةةةةائية علةةةةةةةةى اإلقلةةةةةةةةيم هةةةةةةةةي أثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن آثةةةةةةةةار تصةةةةةةةةديق أو 12/2المةةةةةةةةادة )
 انضمام دولة طرف.

لةةةةةةةة التةةةةةةةي يمكةةةةةةةن للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة ومةةةةةةةن أجةةةةةةةل تحديةةةةةةةد نطةةةةةةةاق األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحت 
الدوليةةةةةةةةةة أن تمةةةةةةةةةارس واليتهةةةةةةةةةا القضةةةةةةةةةائية عليهةةةةةةةةةا يقتةةةةةةةةةرح االسةةةةةةةةةتاد شةةةةةةةةةاباس أن تحةةةةةةةةةذو الةةةةةةةةةدائرة 
التمهيديةةةةةة حةةةةةذو محكمةةةةةة العةةةةةدل الدوليةةةةةة فةةةةةي تحديةةةةةدها إلقلةةةةةيم فلسةةةةةطين المحتلةةةةةة حتةةةةةى تةةةةةتمكن 
المحكمةةةةةةةة مةةةةةةةن ممارسةةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةها علةةةةةةةةى الجةةةةةةةرائم الواقعةةةةةةةةة فةةةةةةةي فلسةةةةةةةةطين، حيةةةةةةةث ميةةةةةةةةزت 

، مسةةةةتندة إلةةةةى 1العةةةةدل الدوليةةةةة بةةةةين اإلقلةةةةيم السةةةةيادي إلسةةةةرائيل وإقلةةةةيم فلسةةةةطين المحتلةةةةةمحكمةةةةة 
 القرارات التي أصدرتها األمم المتحدة حول فلسطين. 

وأمةةةةةةام هةةةةةةذه األسةةةةةةانيد القانونيةةةةةةة يبقةةةةةةى أملنةةةةةةا معلقةةةةةةا علةةةةةةى تأخةةةةةةذ الةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة فةةةةةةي   
بمةةةةةةا جةةةةةةاءت بةةةةةةه قةةةةةةرارات  قرارهةةةةةةا حةةةةةةول نطةةةةةةاق االختصةةةةةةاص اإلقليمةةةةةةي للمحكمةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين

األمةةةةم المتحةةةةدة حةةةةول فلسةةةةطين، ممةةةةا سةةةةيعزز مةةةةن مركةةةةز فلسةةةةطين علةةةةى السةةةةاحة الدوليةةةةة ويثبةةةةت 
 استقاللية المحكمة وعدم تأثرها بأي اعتبارات سياسية.

 

 

                                                           
1 -Opinion in  Situation in the state of  Palestine, I,Trial Chamber -ICC, Pré

Accordance with Article 103 of the   Rules of Procedure and Evidence,op.cit., 
pp.14-15; paras.34-35. 
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 :خاتمة

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ألحقناها بمجموعة من التوصيات:

 نتائج:ال

مةةةةةةن المتوقةةةةةةع أن يكةةةةةةون الطريةةةةةةق أمةةةةةةام فةةةةةةتح المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة لتحقيةةةةةةق حةةةةةةول حالةةةةةةة فلسةةةةةةطين -
 طويال ومعقدا. 

( فةةةةةةتح البةةةةةةاب إلسةةةةةرائيل وحلفائهةةةةةةا بالةةةةةةدفع بعةةةةةةدم 19/3اسةةةةةتناد المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة إلةةةةةى المةةةةةةادة )-
 انطباق وصف الدولة على فلسطين وعدم سيادتها على أراضيها.

بنةةةةةاءا علةةةةةى مةةةةةا توصةةةةةلت إليةةةةةه الدراسةةةةةة األوليةةةةةة للمدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة -
بخصةةةةةوص الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين، سةةةةةيكون للمحكمةةةةةة اختصةةةةةاص علةةةةةى مةةةةةا اعتبرتةةةةةه 
المدعيةةةةةة العامةةةةةةة جةةةةةرائم حةةةةةةرب ارتكبتهةةةةةا حمةةةةةةاس والجماعةةةةةات المسةةةةةةلحة الفلسةةةةةطينية، وهةةةةةةذا مةةةةةةا 

الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكبهةةةةةا إسةةةةةرائيل يوميةةةةةا، والوسةةةةةائل التةةةةةي  يعةةةةةد غيةةةةةر منطقةةةةةي بةةةةةالنظر إلةةةةةى حجةةةةةم
تسةةةةتعملها فةةةةي ارتكابهةةةةةا لهاتةةةةه الجةةةةةرائم ال سةةةةيما األسةةةةلحة التةةةةةي ال تملكهةةةةا سةةةةةوى القةةةةوى الكبةةةةةرى 

 في العالم. 

النتةةةةةائج المتوصةةةةةل إليهةةةةةا فةةةةةي الدراسةةةةةة األوليةةةةةة حةةةةةول الجةةةةةرائم اإلسةةةةةرائيلية، يعطةةةةةي االنطبةةةةةاع  -
المتمثلةةةةةة أعمةةةةةال القتةةةةةل والتةةةةةدمير ونقةةةةةل جةةةةةزء مةةةةةن السةةةةةكان بأنهةةةةةا تقتصةةةةةر علةةةةةى جةةةةةرائم الحةةةةةرب 

المةةةةةةةةدنيين لدولةةةةةةةةة االحةةةةةةةةتالل علةةةةةةةةى األراضةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةطينية، ولةةةةةةةةيس انتهةةةةةةةةاج  إسةةةةةةةةرائيل سياسةةةةةةةةة 
ممنهجةةةةة ضةةةةد الفلسةةةةطينيين لسةةةةلبهم جميةةةةع حقةةةةوقهم علةةةةى أراضةةةةيهم  وهةةةةو مةةةةا يمثةةةةل جةةةةرائم ضةةةةد 

 اإلنسانية بامتياز.

ة تأكيةةةةةةةدها علةةةةةةةى األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية أهميةةةةةةةة سةةةةةةةيكون لقةةةةةةةرار الةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةة فةةةةةةةي حالةةةةةةة -
كبيةةةةةرة، حيةةةةةث سةةةةةيتم تجةةةةةاوز اإلطةةةةةار الصةةةةةارم لترسةةةةةيم الحةةةةةدود اإلقليميةةةةةة واالنتقةةةةةال إلةةةةةى مجةةةةةال 
التحقيةةةةةق فةةةةةي الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، مةةةةةن خةةةةةالل الحكةةةةةم علةةةةةى وجةةةةةود 

فةةةي تقريةةةةر  دولةةةة فلسةةةطين والتأكيةةةد علةةةى األراضةةةةي الواقعةةةة تحةةةت سةةةلطتها ومةةةن ثةةةةم حةةةق شةةةعبها
 مصيره.
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 توصيات:

ضةةةةةةرورة كسةةةةةةب دعةةةةةةم الةةةةةةدول الصةةةةةةديقة لفلسةةةةةةطين مةةةةةةن أجةةةةةةل التحةةةةةةرك بصةةةةةةورة مسةةةةةةتقلة علةةةةةةى -
صةةةةةعيد المحكمةةةةةة، والعمةةةةةل علةةةةةى إدراج التزامهةةةةةا بالقةةةةةانون الةةةةةدولي فةةةةةي أنظمتهةةةةةا المحليةةةةةة، ممةةةةةا 

 سيعيق جهود إسرائيل والواليات المتحدة لتسييس القضية.

تتخذه الةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةة اسةةةةةةةتجابة لطلةةةةةةةب المدعيةةةةةةةة بغةةةةةةةض النظةةةةةةةر عةةةةةةةن القةةةةةةةرار الةةةةةةةذي سةةةةةةة -
العامةةةةةة، سةةةةةيكون مةةةةةن الضةةةةةروري للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة أن تؤكةةةةةد اسةةةةةتقاللها وقةةةةةدرتها علةةةةةى 
إنهةةةةةةاء اإلفةةةةةةالت مةةةةةةن العقةةةةةةاب، والوقةةةةةةوف فةةةةةةي وجةةةةةةه الةةةةةةدول غيةةةةةةر األطةةةةةةراف التةةةةةةي تريةةةةةةد عرقلةةةةةةة 

 وظائفها.

 الفهرس:

 المصادر و المراجع:

 باللغة العربية:-أوال

 المصادر:-1

 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.- 

 الالئحة اإلجرائية وقواعد االثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.-

 المراجع:-2

 الكتب:-أ

بةةةةةدر الةةةةةدين محمةةةةةةد شةةةةةبل، الحمايةةةةةة الدوليةةةةةةة الجنائيةةةةةة لحقةةةةةوق االنسةةةةةةان وحرياتةةةةةه األساسةةةةةةية:  -
الممارسةةةةةةةة العمليةةةةةةةة )عمةةةةةةةان، دار الثقافةةةةةةةة للنشةةةةةةةر دراسةةةةةةةة فةةةةةةةي المصةةةةةةةادر واآلليةةةةةةةات النظريةةةةةةةة و 

 (.2011والتوزيع، الطبعة األولى، 

قيةةةةةدا نجيةةةةةب حمةةةةةد، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة: نحةةةةةو العدالةةةةةة الدوليةةةةةة )بيةةةةةروت، دار الحلبةةةةةي  -
 (.2006الحقوقية، الطبعة األولى، 
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 المقاالت والبحوث: -ب
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  المواقع اإللكترونية:-د

ألكسةةةةةةندر لونجاروف،"الواليةةةةةةة القضةةةةةةائية للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة والوضةةةةةةع فةةةةةةي فلسةةةةةةطين، -
 الموقع: ، متوفر على24/04/2020الشرق األدنى،  معهد واشنطن لسياسة

-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-
alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn 

فالنتينةةةةةةةةةا أزاروف، "فلسةةةةةةةةةطين فةةةةةةةةةي المحكمةةةةةةةةةة؟ التةةةةةةةةةداعيات غيةةةةةةةةةر المتوقعةةةةةةةةةة للتقاضةةةةةةةةةي أمةةةةةةةةةام -
 ، متوفر على الموقع:2015افريل  1ية، المحكمة الجنائية الدول

-https://al
shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8

-A%D9%86
%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8%D9%81%D9

3%D9%85%D8%A9%D8%9F 

المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة،" المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، فةةةةةاتو بةةةةةن سةةةةةودة، -
 تفتح دراسة أولية في حالة فلسطين"، متوفر على الموقع:

https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic 

محمةةةةد جميةةةةل، "الحالةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين ...أيةةةةن أخطةةةةأت المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة؟"، العربةةةةي  -
 ، متوفر على الموقع:2020جوان  11، الخميس 21

https://www2.arabi21.com/story/1277505/%D8%A7%D9%84%D
8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%
A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9
%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D
8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A
9#author_23 

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F
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https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F
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أجوبةةةةةة، و  الواليةةةةةة اإلقليميةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين أسةةةةةئلةمؤسسةةةةةة الحةةةةةق، -
 على الموقع:

-https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16807.html 

وسةةةةةةيم الشةةةةةةنطي ، قةةةةةةراءة قانونيةةةةةةة حةةةةةةول مجريةةةةةةات التحقيةةةةةةق فةةةةةةي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة  -
 على قطاع غزة، متوفر على الموقع: 2014بجرائم عدوان 

https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/%D9%85%D9%82%D8
%A7%D9%84 

 

 

 باللغة األجنبية: -2

1-Sources : 

a-Document de L’ONU : 

1- Resolutions de l’Assemblée Générale : 

- Doc. off. NU. AG / Res/ 181( II), 29 Novembre 1947. 

- Doc. off. NU. AG / Rés. 67/19 du 29 novembre 2012 

2- Resolutions du Conseil de Sécurité : 

-Résolution 2334 du Conseil de sécurité, 23 décembre 2016, 
Doc.ONU.S/RES/2334(2016). 

3- Décisions  de la C.I.J : 

- ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Reports 2004 136, para.120. 

b- Document de la CPI :  

1- Rapports du BdP de la CPI : 

https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
https://www.alzaytouna.net/2019/07/27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84


 

498 
 

-CPI, BdP, Document de politique générale relatif aux examens 
préliminaires, Novembre 2013. 

-CPI ,BdP , Rapport sur les activités menées en 2015 en 
matière d’examens préliminaire, 12 Novembre 2015. 

-CPI ,BdP , Rapport sur les activités menées en 2019 en 
matière d’examens préliminaire , 5 Décembre 2019. 

-CPI ,BdP , Rapport sur les activités menées en 2020 en 
matière d’examens préliminaire ,5 décembre 2020. 

2- Décisions  des chambres : 

- CPI, Ch. D’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
(situation en République démocratique du Congo), Arrêt relatif  à 
l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 
3 octobre 2006 relative à  l’exception  d’incompétence de la  
soulevé par la défense en vertu de l’article 19-2-a du Statut, 
affaire N°. ICC-01/04-01/06-772-tFRA, 14 décembre2006. 

-ICC, Partially  dissenting  opinion  of judge MARC PERRIN DE 
BRICHAMBAUT, N0: ICC-RoC46(3) 01/1-Anx-ENG , 6 
September 2018. 

-ICC, Pré-Trial Chamber I , Request under regulation46(3) of 
the regulations of the court, Decision on the “Prosecution’s 
Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the 
Statute, N°. ICC-RoC46(3)-01/18, 6 September 2018. 

-ICC, Pré-Trial  Chamber I , Situation in the state of  Palestine, 
Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the 
Court’s territorial jurisdiction in Palestine, N° ICC-01/18, 22 
January, 2020 



 

499 
 

-CPI, Ch.Pré I , Situation dans l’Etat de Palestine, Ordonnance 
fixant la procedure et le calendrier relatifs au dépôt observations, 
N° ICC-01/18, 28 Janvier 2020. 
-ICC, Pré-Trial Chamber I , Situation in the state of  Palestine, 
Decision on Applications for Leave to File Observations Pursuant 
to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, N°. ICC-
01/18, 20 Fabruary 2020. 

3-Rapport de la CPI présenté à l’AG de L’ONU: 

-Rapport de la CPI présenté à l’Assemblée Générale des NU 
conformément à l’article 6 de l’Accord régissant les relations 
entre l’ONU et la Cour, 28 aout 2015.  

2-References : 

a-Articles : 

 - Anne -Laure VAURS CHAUMETTE, « La Cour pénale 
internationale et les Etats », in Statut de Rome de la cour pénale 
internationale Commentaire article par article(dir.) Julien 
FERNANDEZ et Xavier PACREAU,  tome1,éds. A.Pedone, 
Paris, 2012. 

- Ghislain POISSONNIER , Eric DAVID, « Les colonies 
Israéliennes en Cisjordanie, un crime de guerre ? », Revue des 
droits de l’homme [Online], 16 | 2019, disponible à l’adresse: 
http://journals.openedition.org/revdh/7353 

-Gilbert BITTI, « Article :53 Overture d’une enquête » in Statut 
de Rome de la Cour Pénale Internationale      Commentaire 
article par article(dir.) Julien FERNANDEZ et Xavier PACREAU, 
tome.2, éds. A.Pedone, Paris, 2012. 



 

500 
 

-Idris - FASSASSI, « Le procureur de la Cour pénale 
Internationale et le jeu d’échecs », Revue de droit  international 
et de droit compare, n° 3, 2014. 

-Julie SAADA, «  La Justice pénale internationale, entre idéaux 
et justification », Revue Tiers Monde , N°.205,  Janvier- Mars 
2011. 

  b-Références électroniques : 

-Ismehen MELOUKA," La situation Palestinienne devant la Cour 
Pénale Internationale, entre jeux politiques et persistence des 
violations du droit international",partie 2, 20/7/2020, disponible à 
l’adresse : https://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/la-situation-
palestinienne-devant-la-cour-penale-internationale-partie-ii 

-Michael KEARNEY,”CPI/Palestine :Quand les Etats 
reconnaissent-ils les Etats ?, 24/04/2020 ; disponible à 
l’adresse : justiceinfo.net/fr/les-debats-
justiceinfo/opinions/44179-cpi-palestine-quand-les-etats-
reconnaissent-ils-les-etats.html 

- « Prospects for a formal ICC investigation into the Palestine 
situation are nil “,10 December 2019 , available at: 
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 :الملخص

تعةةةةةد الجريمةةةةةة مةةةةةن بةةةةةين الظةةةةةواهر المتعةةةةةارف عليهةةةةةا منةةةةةذ بةةةةةدء البشةةةةةرية حيةةةةةث انطلقةةةةةت   
علةةةةى مةةةةّر األزمنةةةةة فضةةةةال عةةةةن ذلةةةةك ذات توجةةةةه جمةةةةاعي  مةةةةن فعةةةةل فةةةةرادى حتةةةةى أصةةةةبحت

 خارق لكل القيم االجتماعية وعابرة لكل األقاليم الدولية.

وخيةةةةةر مثةةةةةال علةةةةةى ذلةةةةةك مةةةةةا شةةةةةهدته الدولةةةةةة الفلسةةةةةطينية وتشةةةةةهده اليةةةةةوم مةةةةةن اضةةةةةطهاد  
وجةةةةةةرائم مرتكبةةةةةةةة فةةةةةةةي حقهةةةةةةةا وحةةةةةةق اإلنسةةةةةةةانية مةةةةةةةن طةةةةةةةرف مةةةةةةا يسةةةةةةةمى بةةةةةةةاالحتالل اإلسةةةةةةةرائيلي 

 الغاشم.

وللتصةةةةةّدي لةةةةةذلك وتحقيةةةةةق مةةةةةا يسةةةةةمى بالعدالةةةةةة المنصةةةةةفة أواالنتقاليةةةةةه  كةةةةةان البةةةةةد مةةةةةن  
ح المجةةةةةةال للمسةةةةةةاءلة ورفةةةةةةع الةةةةةةتظلم أمامهةةةةةةا لضةةةةةةمان إيجةةةةةةاد آليةةةةةةة دوليةةةةةةة كوسةةةةةةيلة فعالةةةةةةة إليتةةةةةةا

 وتحقيق العدالة الجنائية الدولية.

و عليةةةةه أوجةةةةدت هةةةةذه اآلليةةةةة والمتمثلةةةةة فةةةةي نظةةةةام رومةةةةا، هةةةةذا األخيةةةةر الةةةةذي حةةةةدد أربةةةةع  
جةةةةةرائم دوليةةةةةة تةةةةةم ارتكابهةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةل العةةةةةدو المسةةةةةتبد علةةةةةى األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية ومةةةةةن بينهةةةةةا 

 جرائم ضد اإلنسانية، 

mailto:JaemmmmJae4@gmail.com
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ء معطيةةةةةةةات هةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم تبلةةةةةةةورت لةةةةةةةدينا إشةةةةةةةكالية تحديةةةةةةةد األفعةةةةةةةال التةةةةةةةي وفةةةةةةةي ضةةةةةةةو  
ارتكبهةةةةةا االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي علةةةةةى أسةةةةةاس جةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية ومةةةةةدى مالئمةةةةةة المنظومةةةةةة 
القانونيةةةةةةة والقضةةةةةةائية المحليةةةةةةة والدوليةةةةةةة فةةةةةةي مالحقةةةةةةة مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم وقةةةةةةدرتها علةةةةةةى تجةةةةةةاوز 

الدوليةةةةةة فةةةةةي خضةةةةةم تغليةةةةةب المصةةةةةالح السياسةةةةةية  تةةةةةداعيات  التقاضةةةةةي أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة
 على حساب ضحايا هذه الجرائم.

ألساسي،العدالة الجنائية الدولية،االحتالل اإلسرائيلي،نظام روما ا الجرائمالمفتاحية:  الكلمات
 .الدولية

Astract: 

 The crime is among the common phenomena since the start of 

humanity.An example of this is what the Palestinian state has been 

witnessed and witnessed today from persecution and crimes 

committed in their right and human right to the so-called Israeli 

occupation of the brutal occupation.To address and achieve the 

so-called equitable or transition justice, an international 

mechanism should be found as an effective means of wage 

accountability and applaudation for ensuring and achieving 

international criminal justice. 

He has created this mechanism, which is represented by the 

Rome, which has identified four international crimes committed 

by the desolate enemy on the Palestinian territories, including 

crimes against humanity, 

In the light of these offenses, we have the problem of identifying 

the actions committed by the Israeli occupation on the basis of 

crimes against humanity and the appropriateness of the local and 

international legal and judicial system in pursuing and ability to 

overcome the requirements of litigation before the International 

Criminal Court in the midst of political interests at the expense of 

victims of these crimes. 

Keywords: International Crimes, Israeli Occupation, Rome 

Statute, International Criminal Justice: 

 المقدمه:

تشةةةةهد األراضةةةةي الفلسةةةةطينية أفعةةةةااًل فظيعةةةةة ترتكةةةةب فةةةةي إطةةةةار هجةةةةومي واسةةةةع ومةةةةنهج لةةةةه آثةةةةار 
سةةةةةةلبية وخيمةةةةةةة علةةةةةةى أمةةةةةةن وسةةةةةةالمة األخةةةةةةوة فةةةةةةي فلطسةةةةةةين خاصةةةةةةة وعلةةةةةةى المجتمةةةةةةع العربةةةةةةي 
والةةةةةةةدولي عامةةةةةةةة، هةةةةةةةذه األفعةةةةةةةال فةةةةةةةي مجملهةةةةةةةا تشةةةةةةةكل جةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية وعلةةةةةةةى أساسةةةةةةةها 
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ل ذلةةةةةةةةك وجةةةةةةةدت الكثيةةةةةةةةر مةةةةةةةةن النصةةةةةةةةوص يفتةةةةةةةرض مالحقةةةةةةةةة ومسةةةةةةةةاءلة مرتكبيهةةةةةةةا، وفةةةةةةةةي سةةةةةةةةبي
القانونيةةةةةة واآلراء الفقهيةةةةةة لبيةةةةةان وتوضةةةةةيح طبيعةةةةةة هةةةةةذه الجةةةةةرائم، إال أن هةةةةةذه اآلراء والنصةةةةةوص 
لةةةةةم تكةةةةةةن بالمسةةةةةةتوى الةةةةةةذي يبةةةةةةين الصةةةةةةورة الحقيقيةةةةةةة لماهيةةةةةةة هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم، وخاصةةةةةةة فةةةةةةي ظةةةةةةل 

لقانونيةةةةةة تطةةةةةور واسةةةةةتحداث العةةةةةدو اإلسةةةةةرائيلي لوسةةةةةائل ارتكةةةةةاب هةةةةةذه الجةةةةةرائم، وعجةةةةةز الةةةةةنظم ا
عةةةةن مواجهتةةةةه، وذلةةةةك لمةةةةا يفرضةةةةه مةةةةن هيمنةةةةة وسةةةةطوة علةةةةى الةةةةدول الكبةةةةرى التةةةةي تملةةةةك قةةةةرار 

 تغيير المسار في العالم. 

وبنةةةةةةةاء عليةةةةةةةه، ارتينةةةةةةةا دراسةةةةةةةة هةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم ومحاولةةةةةةةة تحديةةةةةةةد الهةةةةةةةدف مةةةةةةةن دراسةةةةةةةتها، وتحديةةةةةةةد 
 اإلشكالية المتعلقة بها، على النحو التالي ذكره. 

 [ الهدف من الدراسة: 1]

هةةةةو ايضةةةةاح  طبيعةةةةه  الجةةةةرائم  ضةةةةد االنسةةةةانيه المرتكبةةةةة فةةةةي حةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني ومعرفةةةةة 
 موقف المجتمع الدولي منها ومدى مسئوليته عن متابعة مرتكبي هذه األفعال. 

 [ إشكالية الدراسة: 2]

تتبلةةةةةور فةةةةةي معرفةةةةةة مةةةةةا هةةةةةي مختلةةةةةف األفعةةةةةال التةةةةةي يرتكبهةةةةةا العةةةةةدو الصةةةةةهيوني علةةةةةى أسةةةةةاس 
 جرائمه ضد اإلنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل التقييم التالي: 

 :تحديد المفهوم القانوني لجرائم الكيان الصهيوني   المطلب األول 

 :الكيةةةةةةان الصةةةةةةهيوني وآليةةةةةةة نطةةةةةةاق المسةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةة عةةةةةةن جةةةةةةرائم  المطلــــــب الثــــــاني
 إقرارها وتطبيقها. 

 المطلب األول: تحديد المفهوم القانوني لجرائم الكيان الصهيوني

تعةةةةةةد الجةةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةل العةةةةةةةدو الصةةةةةةةهيوني بحةةةةةةق الشةةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني مةةةةةةةن ضةةةةةةةمن 
أخطةةةةةةر الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة التةةةةةةي تمةةةةةةس وبشةةةةةةكل مباشةةةةةةر المصةةةةةةالح والحقةةةةةةوق األساسةةةةةةية، ونظةةةةةةرًا 

الجةةةةةرائم، فقةةةةةد اهةةةةةتم المجتمةةةةةع الةةةةةدولي بهةةةةةا؛ حيةةةةةث كانةةةةةت والزالةةةةةت ترتكةةةةةب وتتمةةةةةدد  لخطةةةةةورة هةةةةةذه
فةةةةةي نطاقةةةةةه، بسةةةةةبب نزعةةةةةة السةةةةةيادة والسةةةةةلطة والقةةةةةوة التةةةةةي أدت إلةةةةةى تفاقمهةةةةةا واتخاذهةةةةةا أشةةةةةكااًل 
متعةةةةةةةددة دون حسةةةةةةةيب أو رقيةةةةةةةب، وهةةةةةةةو مةةةةةةةا يثيةةةةةةةر فةةةةةةةي مالحقةةةةةةةة مرتكبيهةةةةةةةا وتأسةةةةةةةيس العقةةةةةةةاب 

 والمالحقة بناء عليها. 

حاطةةةةة بمفهةةةةوم وماهيةةةةة هةةةةذه الجةةةةرائم، سةةةةنقوم بطةةةةرح هةةةةذا المطلةةةةب علةةةةى النحةةةةو وفةةةةي محاولةةةةة لإل
 التالي ذكره: 
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 أواًل: تعريف الجرائم ضد اإلنسانية

 ثانيًا: بيان أركانها 

 ثالثًا: الطبيعة القانونية لهذه الجرائم ومدى تطابقها مع ما ورد في نظام روما 

 أواًل: تعريف الجرائم ضد اإلنسانية

ة األفعةةةةةةال المكونةةةةةةة لهةةةةةةذه الجةةةةةةرائم واتخةةةةةةاذه صةةةةةةورًا تتجةةةةةةاوز فةةةةةةي البشةةةةةةاعة حةةةةةةدود نظةةةةةةرًا لخطةةةةةةور 
العقةةةةل اإلنسةةةةاني، لةةةةم يةةةةتم وضةةةةع تعريةةةةف جةةةةامع مةةةةانع وشةةةةافي لهةةةةذه الجةةةةرائم بةةةةالرغم مةةةةن الجهةةةةود 
الفقهيةةةةةة والتشةةةةةةريعية الدوليةةةةةة، وبقيةةةةةةت المحةةةةةةاوالت مسةةةةةتمرة مةةةةةةن أجةةةةةةل وضةةةةةعها ضةةةةةةمن منهجيةةةةةةة 

تشةةةةريع شةةةةامل يهتةةةةدي بةةةةه فةةةةي تحديةةةةد هةةةةذه الجةةةةرائم، واضةةةةحة تعتبةةةةر فةةةةي متابعةةةةة محاولةةةةة لوضةةةةع 
 وانقسمت اآلراء حول تحديد المفهوم إلى: 

 (1) ] أ [ تعريف فقهي "موسع عام:

حيةةةةةةةث يضةةةةةةةم هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف كافةةةةةةةة العناصةةةةةةةر المكونةةةةةةةة للجريمةةةةةةةة، إال أن صةةةةةةةياغته غامضةةةةةةةة 
عةةةةل ومهمةةةةة وتتعةةةةارض مةةةةن حيةةةةث التحديةةةةد مةةةةع مبةةةةدأ شةةةةرعية الجةةةةرائم والعقوبةةةةات، ذلةةةةك ألنةةةةه يج

م تحديةةةةد العناصةةةةر 2حقةةةةوق اإلنسةةةةان هةةةةدفًا ألسةةةةباب سياسةةةةية أو دينيةةةةة أو أيديولوجيةةةةة تتجةةةةه لعةةةةد
 والغموض الذي يعتد بها. 

بأنهةةةةا "الجةةةةرائم التةةةةي تنطةةةةوي علةةةةى عةةةةدوان صةةةةارخ علةةةةى إنسةةةةان  "Glaser"حيةةةةث عرفهةةةةا الفقيةةةةه 
 .(3)معين أو جماعات إنسانية العتبارات معينة"

                                                           

بأنها "جريمة دولية من جرائم القانون العام التي بمقتضاها تعتبر دولة ما "EugencAveneau"( عرفها الفقيه 1)
جرمة إذا أضرت بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو ألسباب سياسية أو دينية بحياة شخص أو مجموعة م

أشخاص أبرياء من أي جريمة من جرائم القانون العام وبحريتهم أو حقوقهم". للتفصيل راجع: حورية جاوي 
، شهر 2015(، السنة 4عدد )المسلمون في بورما والجرائم ضد اإلنسانية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، ال

 . 45، الصفحة 8
 
 
 

(3) Glaser Sttefan, Droit International Penal Conventional Bruxelles. E. Bruylant, 
1970, P. 17.  
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بأنهةةةةةةةا "خطةةةةةةةة منظمةةةةةةةة ألعمةةةةةةةال كثيةةةةةةةرة ترمةةةةةةةي إلةةةةةةةى هةةةةةةةدم  "RphaelLemkin"وعرفهةةةةةةةا الفقيةةةةةةةه 
األسةةةةةةةةةس االجتماعيةةةةةةةةةة والثقافيةةةةةةةةةة والمشةةةةةةةةةاعر الوطنيةةةةةةةةةة واللغةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةدين والكيةةةةةةةةةان االجتمةةةةةةةةةاعي 

 .(1)واالقتصادي للجماعات الوطنية ... والقضاء على حياة األفراد والجماعات"

 ]ب[ تعريف مضيق "حصري"  

متماشةةةةةةةيًا ومؤكةةةةةةةدًا لمبةةةةةةةدأ الشةةةةةةةرعية فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةائي يحةةةةةةةاول هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف أن يكةةةةةةةون 
الةةةةةدولي، والقةةةةةوانين الوطنيةةةةةة الداخليةةةةةة التةةةةةي تحةةةةةدد الجةةةةةرائم بدقةةةةةة، ويضةةةةةع تحديةةةةةدًا يهةةةةةدف إلةةةةةى 
إفسةةةةةةاح المجةةةةةةال أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة ويعطيهةةةةةةا حريةةةةةةة وقناعةةةةةةة عنةةةةةةد تطبيةةةةةةق الةةةةةةنص وإعمالةةةةةةه علةةةةةةى 

الدوليةةةةة العسةةةةكرية فةةةةي نةةةةورمبرج الوقةةةةائع المعروضةةةةة عليهةةةةا، وهةةةةو مةةةةا أخةةةةذ بةةةةه ميثةةةةاق المحكمةةةةة 
، عنةةةةةدما حةةةةةدد الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة أو التةةةةةي تةةةةةرتبط (2)1945سةةةةةنة 

بهةةةةذه الجةةةةرائم سةةةةواء كانةةةةت هةةةةذه األفعةةةةال مجرمةةةةة أم ال بمقتضةةةةى القةةةةوانين الوطنيةةةةة للدولةةةةة التةةةةي 
 .(3)ارتكبت فيها هذه األفعال

بحةةةةث فةةةةي الصةةةةور التةةةةي تتخةةةةذها الجريمةةةةة وممةةةةا يؤخةةةةذ علةةةةى هةةةةذا االتجةةةةاه أنةةةةه ال يةةةةدعو إلةةةةى ال
بغةةةةةةض النظةةةةةةر عةةةةةةن الجريمةةةةةةة ذاتهةةةةةةا، وال يعطةةةةةةي كةةةةةةل أفعةةةةةةال الجريمةةةةةةة نتيجةةةةةةة إلتبةةةةةةاع سةةةةةةلطات 
الةةةةدول األسةةةةاليب الحديثةةةةة والمتطةةةةورة فةةةةي ارتكةةةةاب هةةةةذه الجةةةةرائم فةةةةي وقةةةةت الحةةةةرب والسةةةةلم علةةةةى 

 حد السواء. 

 

 
                                                           

(1) Raphael Lemkin: Le Crime Gencide, Revue Blege de Droit International, 1964, 
P. 79.  

إضافة إلى ذلك قد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكم لها بأن غموض النص العقابي يؤدي  
إلى جهل المشرع باألحكام التي أثمها، فال يكون بيانها جليًا وال تحديدهًا قاطعًا أو فهمها مستقيمًا، بل مبهمًا 

النصةةةةةةةةةوص العقابية على داللتها أو نطاق جافًا، ومن ثم يلتبس معناها على أوسةةةةةةةةةاط الناس فال يقومون من 
تطبيقها مما يجعل أحداثهم طريقًا إلى التخبط وذلك نتيجة إلهمال المشةةةةرع ضةةةةبط هذه النصةةةةوص بما يحقق 

 المقاصد منها. 
، مجموعة أحكام المحكمة الدسةةةةةةةةتورية العليا، 1997يوليو  5راجع حكم المحكمة الدسةةةةةةةةتورية العليا، جلسةةةةةةةةة  

 . 709، ص8س
 ، الفقرة ج من المادة السادسة. 1945ميثاق محكمة نورمبرج الدولية العسكرية لسنة  ( راجع2)
( . عبد الواحد عثمان إسماعيل، الجرائم ضد اإلنسانية، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير، كلية 3)

 . 27، ص2006الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، عام 
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 ]ج[ تعريف توافقي شامل: 

قصةةةةةةور التعريفةةةةةةات السةةةةةةابقة ويحتويهةةةةةةا ويجمةةةةةةع بينهةةةةةةا، يعتبةةةةةةر هةةةةةةذا التعريةةةةةةف تةةةةةةوافقي يتالفةةةةةةى 
ويعةةةةةةرف بعةةةةةةض صةةةةةةةور الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية علةةةةةةى سةةةةةةبيل المثةةةةةةةال ولةةةةةةيس حصةةةةةةرًا، تاركةةةةةةةًا 
المجةةةةةال مةةةةةن تجةةةةةريم أي صةةةةةورة مسةةةةةتقبلية لهةةةةةذه األفعةةةةةال والتةةةةةي مةةةةةن الممكةةةةةن أن تقةةةةةع فةةةةةي ظةةةةةل 

 .(1)التطور المعاصر للنزاعات الدولية وغير الدولية

 .(2)1988اق روما األساسي للمحكمة الدولية الجنائية عام وهو ما أخذ به ميث

حيةةةةث إنةةةةه لةةةةم يةةةةربط الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية بجةةةةرائم الحةةةةرب أو الجةةةةرائم ضةةةةد السةةةةالم، كمةةةةا هةةةةو 
وارد فةةةةي ميثةةةةاق نةةةةورمبرج، بةةةةل جةةةةاء مسةةةةتوفيًا لةةةةه ومراعيةةةةًا للتطةةةةور صةةةةور الجةةةةرائم فةةةةي القةةةةانون 

ائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية وقوعهةةةةةا فقةةةةةط فةةةةةي إطةةةةةار الةةةةةدولي العةةةةةام، كمةةةةةا وأنةةةةةه تطلةةةةةب فقةةةةةط لقيةةةةةام الجةةةةةر 
لسةةةةلوك هجةةةةومي ممةةةةنهج وواسةةةةع المةةةةدى تجةةةةاه سةةةةكان مةةةةدنيين، ولةةةةم يشةةةةترط قيةةةةام الجريمةةةةة وفقةةةةًا 

 .(3)ألسس التمييز العنصري أو الديني أو غيرها، إال في أفعال االضطهاد فقط

وبنةةةةةاء عليةةةةةه، ومةةةةةن وجهةةةةةة نظرنةةةةةا نقتةةةةةرح التعريةةةةةف المتواضةةةةةع لجةةةةةرائم اإلنسةةةةةانية المرتكبةةةةةة مةةةةةن 
العةةةةةدو الصةةةةةهيوني بأنهةةةةةا "كةةةةةل فعةةةةةل مهمةةةةةا كةةةةةان نوعةةةةةه وتسةةةةةميته يشةةةةةكل هجومةةةةةًا أو جةةةةةزء مةةةةةن 
هجةةةةةةوم موجةةةةةةه بطريقةةةةةةة ممنهجةةةةةةة وواسةةةةةةعة النطةةةةةةاق علةةةةةةى السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين مةةةةةةع علةةةةةةم ودرايةةةةةةة 

 مرتكب هذا الفعل بهذا الهجوم". 

 انيًا: األركان القانونية لجرائم العدو الصهيونيث

تقةةةةةةوم الجةةةةةةرائم بصةةةةةةةفة عامةةةةةةة، ومةةةةةةن ضةةةةةةةمنها الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية بتةةةةةةوافر مجموعةةةةةةة مةةةةةةةن 
 األركان تمثل البنيان القانوني لها، وهذه األركان هي: 

 [ الركن المادي للجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة من الكيان الصهيوني:: 1] 
                                                           

ارالديلمي، الجرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية والمسةةةةؤولية الجنائية الدولية للفرد، رسةةةةالة ماجسةةةةتير في القانون ( انظر: المي1)
 . 12، ص2012الدولي، جامعة مولود مغمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

دة، وثيقة رقم: ( من ميثاق روما األسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةي للمحكمة الدولية الجنائية، وثائق األمم المتح7( راجع المادة )2)
PCNICC/1999/INF/3 . 

( تطلب نظام روما وقوع الجريمة في إطار سةةةةةةةةةةةةةلوك واسةةةةةةةةةةةةةع حتى ال تدخل ضةةةةةةةةةةةةةمن نطاق الجرائم العادية في 3)
الجنائية، ولم يشةةةترط وقوعها أثناء النزاعات المسةةةلحة الدولية وغير الدولية، وهو اختصةةةاص المحكمة الدولية 

 بين طرفي نزاع داخل إقليم الدولة أحدهما مسلح واآلخر غير مسلح. ما يفسر وقوع جرائم ضد اإلنسانية 
راجع . محمود شةةةةةةريف بسةةةةةةيوني، المحكمة الجنائية العراقية المختصةةةةةةة بالجرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية في ضةةةةةةوء  

 . 183-182، ص2005، دار الشرق، القاهرة، 1المحاكمة المنصفة، ط
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المةةةةةادي لجةةةةةرائم العةةةةةدو اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةي الفعةةةةةل الةةةةةذي يظهةةةةةر الجريمةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةز يتبلةةةةةور الةةةةةركن 
 .(1)الخيال والتفكير إلى الواقع الحقيقي واألكيد

ويتحقةةةةةق الةةةةةركن المةةةةةادي فةةةةةي القيةةةةةام أو االمتنةةةةةاع عةةةةةن القيةةةةةام بأفعةةةةةال تهةةةةةدد المصةةةةةالح الجوهريةةةةةة 
سةةةةةةةبب فةةةةةةةي لفئةةةةةةةة معينةةةةةةةة علةةةةةةةى أن يكةةةةةةةون القصةةةةةةةد مةةةةةةةن هةةةةةةةذه األعمةةةةةةةال إفنةةةةةةةاء الجماعةةةةةةةة أو ال

 .(2)تدميرها

كمةةةةةةا ويشةةةةةةترط الةةةةةةركن المةةةةةةادي لهةةةةةةذه الجةةةةةةرائم أن تكةةةةةةون فةةةةةةي إطةةةةةةار تنظيمةةةةةةي ممةةةةةةنهج هجةةةةةةومي 
وواسةةةةةةةع النطةةةةةةةاق، حيةةةةةةةث إن جسةةةةةةةامة الفعةةةةةةةل المكةةةةةةةون لهةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم هةةةةةةةو أسةةةةةةةاس قيةةةةةةةام الةةةةةةةركن 

 .(3)المادي لهذه الجرائم بغض النظر عن صفة المجني عليهم الواقع عليهم هذا الفعل

بالسةةةةةةةلوك اإليجةةةةةةةابي أو السةةةةةةةلبي، سةةةةةةةواء تةةةةةةةم هةةةةةةةذا السةةةةةةةلوك فةةةةةةةي صةةةةةةةورة  ويتحقةةةةةةةق هةةةةةةةذا الةةةةةةةركن
تحضةةةةةةةةةير أو شةةةةةةةةةروع أو مسةةةةةةةةةاهمة أو تحةةةةةةةةةريض أو اتفةةةةةةةةةاق أو مسةةةةةةةةةاعدة علةةةةةةةةةى ارتكةةةةةةةةةاب هةةةةةةةةةذه 

 .(4)الجريمة

كمةةةةا تجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةى ضةةةةرورة وجةةةةود رابةةةةط بةةةةين السةةةةلوك اإلجرامةةةةي والنتيجةةةةة المتوخةةةةاة منةةةةه، 
جابةةةةةةًا هةةةةةةو السةةةةةةبب الةةةةةةرئيس فةةةةةةي حةةةةةةدوث بحيةةةةةةث يكةةةةةةون هةةةةةةذا السةةةةةةلوك فةةةةةةي مجملةةةةةةه سةةةةةةلبًا أو إي

 .(5)النتيجة اإلجرامية وهو ما يعرف بعالقة السببية

 [ الركن المعنوي للجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة من الكيان الصهيوني:: 2]

يتمثةةةةل الةةةةةركن المعنةةةةوي للجةةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةةانية "جةةةةةرائم الكيةةةةان الصةةةةةهيوني" فةةةةي صةةةةةورة القصةةةةةد 
أركةةةةةةان الجريمةةةةةةة وإرادة ارتكابهةةةةةةا، كمةةةةةا يشةةةةةةترط ويتطلةةةةةةب إلةةةةةةى العةةةةةام والةةةةةةذي يقةةةةةةوم علةةةةةةى العلةةةةةم ب

                                                           

ضةةةةد اإلنسةةةةانية، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، جامعة مولود معمري، تيري،  ( محمد حماز، النظام القانوني الدولي للجرائم1)
 . 45، ص2012كلية الحقوق، 

. فرج هللا سمعان بطرس، الجرائم ضد اإلنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، دار المستقبل ( 2)
 . 441، ص2002، 1العربي،، القاهرة، ط

 . 152، ص2005( عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3)
( سلوى يوسف اإلكيابي، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بين نظام روما األساسي والمواثيق الدولية، بحث منشور 4)

 . 509، ص2013 ، ديسمبر37، سنة 4في مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد 
. عطية أحمد السةةةةةةةةويح، النظام القانوني الدولي لجرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية "أقلية الروهينغا نموذجًا"، مجلة الفقه ( 5)

 . 38-37، ص2020والقانون الدولية، العدد التاسع والثمانون، مارس 
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جانةةةةةةب ذلةةةةةةك القصةةةةةةد الخةةةةةةاص وهةةةةةةو النيةةةةةةة اإلجراميةةةةةةة فةةةةةةي إلحةةةةةةاق الضةةةةةةرر الجسةةةةةةيم بجماعةةةةةةة 
 .(1)معينة وانتهاك حقوقها وحرياتها األساسية بهدف تغيير موقفها إزاء ممارسته

( مةةةةةةةن 30المةةةةةةةادة )مةةةةةةةع كامةةةةةةةل اإلدراك واالختيةةةةةةةار لمرتكبةةةةةةةي هةةةةةةةذه األفعةةةةةةةال، وهةةةةةةةو مةةةةةةةا أكدتةةةةةةةه 
النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة عنةةةةةةةةدما تطلةةةةةةةةب فةةةةةةةةي الةةةةةةةةركن المعنةةةةةةةةوي ضةةةةةةةةد 

 .(2)اإلنسانية ضرورة توافر عنصر العلم واإلرادة

 [ الركن الشرعي للجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة من الكيان الصهيوني: 3]

التةةةةةي يضةةةةةفيها القةةةةةانون يتضةةةةةح الةةةةةركن الشةةةةةرعي للجريمةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي الصةةةةةفة غيةةةةةر المشةةةةةروعة 
الةةةةدولي بقواعةةةةده اآلمةةةةرة علةةةةى فعةةةةل معةةةةين، وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل قواعةةةةد التجةةةةريم التةةةةي تسةةةةبغ الصةةةةفة 

 .(3)الدولية اآلثمة وغير المشروعة التي تكسب الفعل صفة "الجريمة الدولية"

وهةةةةةةذه الصةةةةةةفة مةةةةةةا هةةةةةةي إال صةةةةةةفة عرفيةةةةةةة قررهةةةةةةا العةةةةةةرف الةةةةةةدولي واتفاقيةةةةةةات ومبةةةةةةادئ العامةةةةةةة 
ضةةةةةائية الدوليةةةةةة وآراء الفقةةةةةه الةةةةةدولي، حيةةةةةث أن هةةةةةذه الجريمةةةةةة فةةةةةي مضةةةةةمونها تعةةةةةد والسةةةةةوابق الق

كاشةةةةةةةةفة ومؤكةةةةةةةةدة لعةةةةةةةةرف دولةةةةةةةةي، ال منشةةةةةةةةئة لجريمةةةةةةةةة حتةةةةةةةةى وإن سةةةةةةةةبق تقريرهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي اتفاقيةةةةةةةةة 
 .(4)دولية

(، حيةةةةث قضةةةةت 2006وهةةةةو مةةةةا أكدتةةةةه محكمةةةةة البلةةةةدان األمريكيةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي سةةةةنة )
قاعةةةةدة قطعيةةةةة أو آمةةةةرة والبةةةةد مةةةةن العقةةةةاب علةةةةى تلةةةةك بةةةةأن أخطةةةةر الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية هةةةةو 

 .(5)الجرائم عماًل بالمبادئ العامة للقانون الدولي

                                                           

 . 115، ص1997( . حسنين عبيد، القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 30( راجع المادة )2)
( إن القاعدة التجريمية في القانون الجنائي الداخلي تتمثل في أن ينصب على الجريمة في تشريع يضفي عليها 3)

ر مبدأ ال سةةةةةعدم المشةةةةةروعية ويرصةةةةةد لها عقابًا، بينما ال مزورة لذلك في القانون الدولي الجنائي الذي ال يتك
جريمة وال عقوبة دون نص، وال يقلل من أهميته، فالقواعد التجريمية الدولية ذات صبغة عرفية صرفة كاشفة 

 ومؤكدة لما هو موجود سبقًا. 
راجع . طاهر عبد السةةةالم منصةةةور، الجرائم ضةةةد اإلنسةةةانية ومدى المسةةةئولية القانونية عنها، رسةةةالة دكتوراه،  

 .  172، ص2005شمس،  كلية الحقوق، جامعة عين
( محمد عبد العزيز سةةةةةةةةةةةةهل، الجرائم ضةةةةةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةةةةةانية المرتكبة أثناء الثورات العربية في إطار القانون الدولي 4)

 . 13، ص2013(، 154الجنائي، مقال منشورة في مجلة جامعة الدول العربية، األمانة العامة، العدد )
نسان، قضية الموناسيداريانو وآخرين ضد شيلي، الصادر في ( انظر حكم محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإل5)

 . 7، ص2006سبتمبر  26
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وعليةةةةه، فةةةةإن القواعةةةةد التجريميةةةةة للجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية المرتكبةةةةة مةةةةن االحةةةةتالل الصةةةةهيوني قةةةةد 
ة تةةةةةةم إقرارهةةةةةةا بموجةةةةةةب ميثةةةةةةاق األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة، والعهةةةةةةديين الةةةةةةدوليين للحقةةةةةةوق المدنيةةةةةةة والسياسةةةةةةي

واالقتصةةةةةةادية، واتفاقيةةةةةةة مناهضةةةةةةة التعةةةةةةذيب واإلعةةةةةةالن العةةةةةةالمي لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان ... وغيرهةةةةةةا 
 .(1)من المواثيق الدولية

كمةةةةةةةا أن األفعةةةةةةةال التةةةةةةةي احتوتهةةةةةةةا الجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية المرتكبةةةةةةةة مةةةةةةةن العةةةةةةةدو الصةةةةةةةهيوني 
، ومبةةةةةدأ حرمتهةةةةةا المبةةةةةادئ العامةةةةةة للقةةةةةانون، التةةةةةي مةةةةةن أهمهةةةةةا احتةةةةةرام السةةةةةالمة الجسةةةةةدية لألفةةةةةراد

احتةةةةرام الحقةةةةوق المكتسةةةةبة لألفةةةةراد والةةةةدول والجماعةةةةات، ومبةةةةدأ تحقيةةةةق السةةةةالمة والطمأنينةةةةة فةةةةي 
 .(2)ربوع النظام الدولي

 ثالثًا: الطبيعة القانونية لهذه الجرائم ومدى تطابقها مع نظام روما 

ال يخفةةةةةى علةةةةةى المجتمةةةةةع المحلةةةةةي والةةةةةدولي اليةةةةةوم مفهةةةةةوم الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي حةةةةةق الشةةةةةعب 
الفلسةةةةةةطيني، وهةةةةةةي ترتكةةةةةةب دون انقطةةةةةةاع ليةةةةةةل نهةةةةةةار وبصةةةةةةورة جسةةةةةةيمة، وبتوسةةةةةةع يتخةةةةةةذ صةةةةةةورًا 
وأشةةةةةكااًل يصةةةةةعب حصةةةةةرها وتكييفهةةةةةا، ابتةةةةةداء بالقتةةةةةل العمةةةةةد واإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة وإبعةةةةةاد السةةةةةكن 
والسةةةةةةةةجن والتعةةةةةةةةذيب واالغتصةةةةةةةةاب والتغييةةةةةةةةب القصةةةةةةةةري لألشةةةةةةةةخاص إلةةةةةةةةى المةةةةةةةةذابح الجماعيةةةةةةةةة 

ل المجرمةةةةةةةة والمحظةةةةةةةورة دوليةةةةةةةًا، تعتبةةةةةةةر فةةةةةةةي مجملهةةةةةةةا والحصةةةةةةةار الةةةةةةةدائم وغيرهةةةةةةةا مةةةةةةةن األفعةةةةةةةا
متطابقةةةةةة لمةةةةةا ورد فةةةةةي الةةةةةنظم والمواثيةةةةةق القضةةةةةائية الدوليةةةةةة األساسةةةةةية،ومن ضةةةةةمنها نظةةةةةام رومةةةةةا 

 .(3)األساسي الذي حدد هذه األفعال وجعلها من األفعال المحظورة

إال أن جسةةةةةةةامة وفظاعةةةةةةةة مةةةةةةةةا يرتكةةةةةةةب مةةةةةةةن أفعةةةةةةةةال مةةةةةةةن العةةةةةةةدو الصةةةةةةةةهيوني يجعةةةةةةةل الطبيعةةةةةةةةة 
قانونيةةةةةةةة لهةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم مزدوجةةةةةةةة بحيةةةةةةةث يعكةةةةةةةس وصةةةةةةةفها بأنهةةةةةةةا جةةةةةةةرائم حةةةةةةةرب وجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد ال

 .(4)اإلنسانية من النوع المتطور والمستحدث

وهةةةةةةةذا التكيةةةةةةةف القةةةةةةةانوني المةةةةةةةزدوج لهةةةةةةةذه األفعةةةةةةةال باعتبةةةةةةةار أنهةةةةةةةا جةةةةةةةرائم حةةةةةةةرب يرتكةةةةةةةز علةةةةةةةى 
 عاملين رئيسين، هما: 

                                                           

، والعديد من القرارات واألحكام والمواثيق ذات 2004( اتفاقية الطفل والميثاق العربي لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةان سةةةةةةةةةةةةنة 1)
ة ق محكمالصةةةةةةةةةةةةلة، مثل ميثاق المحكمة العسةةةةةةةةةةةةكرية في نورمبرج، والمحكمة العسةةةةةةةةةةةةكرية في طوكيو، ومواثي

 يوغسالفيا السابقة، وميثاق المحكمة الدولية لسيراليون، وميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
( . محمد عبد العزيز سةةةةةةةهيل، الجرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية المرتكبة أثناء الثورات العربية في إطار القانون الدولي 2)

 . 226-224الجنائي، مرجع سابق، ص
 من نظام روما األساسي.  (7( المادة )3)
 . 791، ص1970، 2. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط( 4)
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وهةةةةةةةةي القواعةةةةةةةةد التةةةةةةةةي تحكةةةةةةةةم القيةةةةةةةود القانونيةةةةةةةةة المفروضةةةةةةةةة علةةةةةةةةى الممارسةةةةةةةةات الحربيةةةةةةةة،  -1
العمليةةةةةات وتةةةةةنظم سةةةةةيرها، وهةةةةةو مةةةةةا أورده قةةةةةانون الهةةةةةاي متمةةةةةثاًل فةةةةةي القيةةةةةود التةةةةةي تةةةةةنظم 
الوسةةةةةائل القتاليةةةةةة والقواعةةةةةد التةةةةةي تميةةةةةز بةةةةةين المقةةةةةاتلين وغيةةةةةرهم، والتةةةةةي تحظةةةةةر اسةةةةةتهداف 

 .(1)األهداف المدنية المختلفة

ام وحمايةةةةةة ضةةةةةحايا الثةةةةةاني يتمثةةةةةل فةةةةةي قةةةةةانون جنيةةةةةف، والةةةةةذي يهةةةةةدف إلةةةةةى حتمةةةةةان احتةةةةةر  -2
 .(2)الحرب ومعاملتهم معاملة إنسانية

أمةةةةةا بالنسةةةةةبة للجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية، فةةةةةإن لجنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدولي التةةةةةي أرسةةةةةت مبةةةةةادئ نظةةةةةام 
نةةةةةورمبرج قةةةةةد أوردت الجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية مقترنةةةةةة بحالةةةةةة الحةةةةةرب، وهةةةةةو مةةةةةا يقتضةةةةةي التسةةةةةليم 

انية، وأن غالبيةةةةةة جةةةةةرائم الحةةةةةرب بةةةةةأن الحةةةةةرب هةةةةةي أكثةةةةةر موائمةةةةةة الرتكةةةةةاب جةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةة
هةةةةةةي فةةةةةةي الوقةةةةةةت نفسةةةةةةه جةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، والفةةةةةةرق الفاصةةةةةةل بينهمةةةةةةا أن جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب 

 . (3)ترتكب أثناء الحرب أما الجرائم األخرى فترتكب أثناء الحرب والسلم على حد السواء

تعريةةةةف الجةةةةرائم وهةةةةو مةةةةا أكةةةةده النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الدائمةةةةة مةةةةن خةةةةالل 
ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية وإدراجةةةةةه ذات األفعةةةةةال التةةةةةي تعةةةةةد جةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية التةةةةةي تضةةةةةمنها نظةةةةةام 
نةةةةورمبرج وذكرهةةةةةا صةةةةةراحة، كمةةةةا وأنةةةةةه أضةةةةةاف نوعةةةةًا آخةةةةةر مةةةةةن االضةةةةطهادات المرتكبةةةةةة لةةةةةدوافع 

 .(4)ثقافية جنبًا إلى جنب مع بعضها والتي ترتكب لدوافع سياسية ودينية وجنسية

                                                           

. محمد جواد علي، الجرائم ضةةد اإلنسةةانية وتطبيقها على واقع االنتهاكات اإلسةةرائيلية في انتفاضةةة األقصةةى، ( 1)
، 2المؤتمر العلمي السةةةةةةةةةةنوي السةةةةةةةةةةابع للقانون الدولي اإلنسةةةةةةةةةةاني، كلية الحقوق، جامعة المنصةةةةةةةةةةورة، المجلد 

 . 811، ص2003
، والبروتوكول اإلضافي الملحق بها في 1949رمة عام ( المقصود من قانون جنيف هو االتفاقيات األربعة المب2)

، حيث رسةةةةةةةةةةمت هذه االتفاقيات ووضةةةةةةةةةةحت أهم االنتهاكات الخطيرة التي ُترتكب خرقًا ألحكامها 1977عام 
وتعتبرهةةا جرائم حرب، ومن أبرزهةةا القتةةل العمةةد والتعةةذيةةب وإجراء التجةةارب البيولوجيةةة وتخريةةب الممتلكةةات 

ال تبرره الضةةةةةةرورة العسةةةةةةكرية، وأعمال العنف العنصةةةةةةري ... والترحيل القسةةةةةةري  واالسةةةةةةتيالء عليها عن نحو
ومهاجمة السةةةةةكان المدنيين واألعيان المدنية والمنشةةةةةآت الخطرة التي تحوي على قوة خطرة. للتفصةةةةةيل: راجع 

ئم ، كمةةا وردت جرائم الحرب في الجرا147، واالتفةةاقيةةة الثةةالثةةة م52و 50اتفةةاقيةةة جنيف األولى والثةةانيةةة م
، وجاءت هذه الجرائم 1998الداخلة في اختصةةةةةةةةةةاص المحكمة الجنائية الدولية المنشةةةةةةةةةةأة بموجب نظام روما 

على غرار ما هو وارد في اتفاقيات جنيف من أنماط تماشةةةةةةةةةةةةةةيًا مع تطور أن مفهوم قوانين وأعراف الحرب. 
 ( من النظام األساسي للمحكمة. 22( الفقرة )8راجع المادة )

 . 111( راجع . عبد الوهاب حومد، اإلجرام الدولي، مطبوعات جامعة تكريت، ص3)
( وبذلك يسةةةةةةةةةةةجل نظام روما تطورًا في ميدان القانون الدولي الجنائي اسةةةةةةةةةةةتجابة لما طرأ من مسةةةةةةةةةةةتجدات على 4)

 ظروف ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية. 
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المطلـــب الثـــاني: نطــــاق المســـؤولية الجنائيـــة عــــن جـــرائم الكيـــان الصــــهيوني وآليـــة إقرارهــــا 
 وتطبيقها 

تتحقةةةةةق المسةةةةةةؤولية الدوليةةةةةةة بصةةةةةةورة عامةةةةةةة فةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي يتةةةةةةوافر العناصةةةةةةر أو الشةةةةةةروط 
 (1)األساسية لتوافرها، وهذه العناصر تتمثل في:

 ني الدولي. الفعل الضار أو العمل غير المشروع طبقًا للقانو  -

وقةةةةةةةةوع هةةةةةةةةذا الفعةةةةةةةةل مةةةةةةةةن أحةةةةةةةةد أشةةةةةةةةخاص القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي أو الةةةةةةةةدول أو المنظمةةةةةةةةات  -
 الدولية. 

 أن ينتج عن هذا الفعل ضرر يصيب أحد أشخاص القانون الدولي.  -

وفةةةةةةي حالةةةةةةة تةةةةةةوافرت هةةةةةةذه العناصةةةةةةر والشةةةةةةروط فةةةةةةي أي عمةةةةةةل صةةةةةةادر مةةةةةةن اسةةةةةةتحقاق القةةةةةةانون 
 .(2)بنوعيها المدنية والجنائيةالدولي فإنه تترتب في حقه المسئولية الدولية 

وهةةةةو ال محةةةةال متةةةةوفر فةةةةي حةةةةق الكيةةةةان الصةةةةهيوني بةةةةال منةةةةازع عةةةةن تلةةةةك األفعةةةةال المرتكبةةةةة فةةةةي 
حةةةةةةةةق الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني، وبنةةةةةةةةاء عليةةةةةةةةه سةةةةةةةةنتناول المسةةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةةة عةةةةةةةةن جةةةةةةةةرائم العةةةةةةةةدو 

 اإلسرائيلي على النحو اآلتي: 

ــــان ال ــــانوني لمســــئولية الكي ــــرع األول: األســــاس الق ــــوت مســــئولية الف ــــة وثب صــــهيوني الدولي
 (3)قادتها

                                                           

لمعاصةةةةةر، دار ايتراك للطباعة والنشةةةةةر والتوزيع، . السةةةةةيد مصةةةةةطفى أحمد أبو الخير، مبادئ القانون الدولي ا( 1)
 . 138/91القاهرة، ص

( تشةةةةةةةمل المسةةةةةةةئولية المدنية بشةةةةةةةكل عام ضةةةةةةةرورة توقف الشةةةةةةةخص الدولي عن ارتكاب الفعل المخالف للقانون 2)
الةةةدولي، وأن يعمةةةل على إعةةةادة الحةةةال كمةةةا كةةةان عليةةةه من قبةةةل، وهو مةةةا يعرف "بةةةالتعويض العيني"، أو 

لي" في حالة عدم قدرة إعادة الحال إلى سةةةةةةابق ما كان عليه، وذلك لتعويض المضةةةةةةرور جراء "التعويض الما
ما أصةةةةةابه من أضةةةةةرار مادية ومعنوية. راجع د. أمجد محمد منصةةةةةور ود. محمد نصةةةةةر القطري، المسةةةةةئولية 

، جامعة وق الجنائية والمدنية الدولية لمرتكبي جرائم اإلبادة أمام القضةةةةةةةةاء، بحث منشةةةةةةةةور في مجلة كلية الحق
 وما بعدها.  822العلوم التطبيقية، البحرين، العدد الثاني والثالثون، الجزء الثالث، ص

( يترتب على إسةةةةرائيل بموجب قواعد المسةةةةئولية الدولية بنوعيها بصةةةةفتها قوة امتالك في األراضةةةةي الفلسةةةةطينية 3)
ناتجة عن عدوانها المسةةةةةةةةةةةتمر، ، فالمسةةةةةةةةةةةئولية المدنية بالتعويض عن كامل األضةةةةةةةةةةةرار ال1967المحتلة عام 

والمسئولية الجنائية بمحاكمة األشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من قادتها وأفراد 
قواتها المسةةلحة والمسةةتوطنين لألراضةةي الفلسةةطينية على حد السةةواء. راجع . إدوارد غريبي، تطور المسةةئولية 
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 29( الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة فةةةةةةةي 121يعتبةةةةةةةر قةةةةةةةرار التقيةةةةةةةيم رقةةةةةةةم )
، هةةةةةو األسةةةةةاس القةةةةةانوني للمسةةةةةئولية الدوليةةةةةة للكيةةةةةان الصةةةةةهيوني بنوعيهةةةةةا، ذلةةةةةك 1947نةةةةةوفمبر 

علةةةةةةى  بأنةةةةةةه قةةةةةةرار باطةةةةةةل فةةةةةةي حةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني لصةةةةةةدوره مةةةةةةن طةةةةةةرف ال يملةةةةةةك سةةةةةةيادة
فلسةةةةةطين وهةةةةةو األمةةةةةم المتحةةةةةدة، إال أنةةةةةه يقةةةةةى سةةةةةند إلقةةةةةرار مسةةةةةئولية الكيةةةةةان الصةةةةةهيوني دوليةةةةةًا، 
وتثةةةةةور المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة إلسةةةةةرائيل عةةةةةن جرائمهةةةةةا بموجةةةةةب العديةةةةةد مةةةةةن المواثيةةةةةق واالتفاقيةةةةةات 
والقةةةةةرارات الدوليةةةةةة، ومةةةةةن أهمهةةةةةا ميثةةةةةاق األمةةةةةم المتحةةةةةدة واتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف األربةةةةةع والبروتوكةةةةةول 

المضةةةةةاف إليهةةةةةا، واتفاقيةةةةةة جريمةةةةةة اإلبةةةةةادة، واتفاقيةةةةةة عةةةةةدم تقةةةةةادم جةةةةةرائم الحةةةةةرب المرتكبةةةةةة  األول
ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، ومبةةةةةةادئ نةةةةةةورمبرج التةةةةةةي صةةةةةةاغتها لجنةةةةةةة القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، ومبةةةةةةادئ التعةةةةةةاون 

، وكةةةةةةةذلك (1)الةةةةةةةدولي فةةةةةةةي تعقةةةةةةةب واعتقةةةةةةةال وتسةةةةةةةليم مجرمةةةةةةةي الحةةةةةةةرب والجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية

                                                           

، 1999لدولي، المجلة الدولية للصةةةةليب األحمر، مختارات من أعداد عام الجنائية الفردية بمقتضةةةةى القانون ا
 . 119ص

( من المعروض أن أراضي فلسطين محتلة لما بين معه أن إسرائيل قوة احتالل لهذه األراضي، وبالتالي تطبق 1)
ربعة على ، وتنص المادة الثانية المشةةةةةةةةةةةةةةتركة التفاقيات جنيف األ1907عليها اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

انطباق االتفاقيات جميعًا على حاالت االحتالل الجزئي واكلي حتى لو لم يواجه االحتالل مقاومة مسةةلحة أو 
. السيد مصطفى أحمد أبو الخير، مبادئ القانون الدولي المعاصر، ( د1لم تكن أحد دول النزاع طرفًا في ال)

 . 138/91دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص
( تشةةةةةةةمل المسةةةةةةةئولية المدنية بشةةةةةةةكل عام ضةةةةةةةرورة توقف الشةةةةةةةخص الدولي عن ارتكاب الفعل المخالف للقانون 1)

الةةةدولي، وأن يعمةةةل على إعةةةادة الحةةةال كمةةةا كةةةان عليةةةه من قبةةةل، وهو مةةةا يعرف "بةةةالتعويض العيني"، أو 
لتعويض المضةةةةةةرور جراء  "التعويض المالي" في حالة عدم قدرة إعادة الحال إلى سةةةةةةابق ما كان عليه، وذلك

ما أصةةةةةةابه من أضةةةةةةرار مادية ومعنوية. راجع . أمجد محمد منصةةةةةةور ود. محمد نصةةةةةةر القطري، المسةةةةةةئولية 
الجنائية والمدنية الدولية لمرتكبي جرائم اإلبادة أمام القضةةةةةةةةاء، بحث منشةةةةةةةةور في مجلة كلية الحقوق، جامعة 

 وما بعدها.  822الجزء الثالث، ص العلوم التطبيقية، البحرين، العدد الثاني والثالثون،
( يترتب على إسةةةةرائيل بموجب قواعد المسةةةةئولية الدولية بنوعيها بصةةةةفتها قوة امتالك في األراضةةةةي الفلسةةةةطينية 1)

، فالمسةةةةةةةةةةةئولية المدنية بالتعويض عن كامل األضةةةةةةةةةةةرار الناتجة عن عدوانها المسةةةةةةةةةةةتمر، 1967المحتلة عام 
ص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من قادتها وأفراد والمسئولية الجنائية بمحاكمة األشخا

قواتها المسةةلحة والمسةةتوطنين لألراضةةي الفلسةةطينية على حد السةةواء. راجع . إدوارد غريبي، تطور المسةةئولية 
، 1999الجنائية الفردية بمقتضةةةةى القانون الدولي، المجلة الدولية للصةةةةليب األحمر، مختارات من أعداد عام 

 . 119ص
( من المعروض أن أراضةةي فلسةةطين اتفاقيات، حيث إن األراضةةي الفلسةةطينية تخضةةع الحتالل كلي في جميع 1)

مدن الضةةةةةةةةةةةفة الغربية وغزة، مما يؤكد انطباق اتفاقيات جنيف األربع عليها حتى لو لم تكن فلسةةةةةةةةةةةطين طرفًا 
 ت الحرب. فيها، وباألخص االتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وق
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الدوليةةةةةة الصةةةةةادرة عةةةةةن الجمعيةةةةةة العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة ومجلةةةةةس العديةةةةةد مةةةةةن قةةةةةرارات الشةةةةةرعية 
 .(1)األمن والتي طالما انتهكتها إسرائيل في تحد سافر للشرعية الدولية

كمةةةةا تجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةى أن هةةةةذه المواثيةةةةق ومةةةةن ضةةةةمنها نظةةةةام رومةةةةا قةةةةد وجةةةةدت معةةةةايير لهةةةةذه 
إلقةةةةةرار مسةةةةةئولية القةةةةةادة ( منهةةةةةا معيةةةةةاريين منفصةةةةةلين 28المسةةةةةئولية، حيةةةةةث أوردت فةةةةةي المةةةةةادة )

والرؤسةةةةةاء، األول يخةةةةةص القةةةةةادة العسةةةةةكريين وقوامةةةةةه العلةةةةةم المفتةةةةةرض للقائةةةةةد بةةةةةأن القةةةةةوات تحةةةةةت 
، والثةةةةةةاني يتعلةةةةةةق بالرؤسةةةةةةاء (2)إمرتةةةةةةه ترتكةةةةةةب أو علةةةةةةى وشةةةةةةك ارتكابهةةةةةةا جةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية

ددًا المةةةدنيين وهةةةو علةةةم يقينةةةي بكةةةل مةةةا يقةةةوم بةةةه مةةةن هةةةم تحةةةت إمةةةرتهم، وهةةةذا المعيةةةار أكثةةةر تشةةة
مةةةةن سةةةةابقه، حيةةةةث يجعةةةةل قيةةةةام المسةةةةئولية للةةةةرئيس المةةةةدني عةةةةن جةةةةرائم مرؤوسةةةةيه أكثةةةةر صةةةةعوبة 

 .(3)في اإلتيان من تلك المتعلقة بالقائد العسكري 

ولقةةةةد حاولةةةةت وتحةةةةاول قةةةةوات الكيةةةةان الصةةةةهيوني التهةةةةرب مةةةةن المسةةةةئولية، باالسةةةةتناد علةةةةى عةةةةدم 
غةةةةةزة، وبةةةةذلك فةةةةةإن المةةةةادة الثامنةةةةةة انطبةةةةاق اتفاقيةةةةة جنيةةةةةف فةةةةي التطبيةةةةةق علةةةةى الضةةةةةفة الغربيةةةةة و 

مةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةية للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة التةةةةةةي تؤكةةةةةد علةةةةةةى أن االنتهاكةةةةةةات الخطيةةةةةةرة 
التفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف الخاصةةةةةةةة بمعاملةةةةةةةة المةةةةةةةدنيين فةةةةةةةي المنةةةةةةةاطق المحتلةةةةةةةة تعتبةةةةةةةر جةةةةةةةرائم حةةةةةةةرب، 
وبالتةةةةةةةالي فةةةةةةةإن الممارسةةةةةةةات الصةةةةةةةهيونية فةةةةةةةي الضةةةةةةةفة وغةةةةةةةزة هةةةةةةةي خةةةةةةةارج نطةةةةةةةاق اختصةةةةةةةاص 

مةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، إال أن ذلةةةةةةك يعتبةةةةةةر بةةةةةةاطاًل أمةةةةةةام األسةةةةةةانيد القانونيةةةةةةة المقةةةةةةررة فةةةةةةي المحك
 .(4)السابق

                                                           

( الذي يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 242( من أهم هذه القرارات قرار رقم )1)
( الخاص بحق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين هاجروا قسرًا عن أراضيهم بعد 194م، والقرار رقم )1967
 العدوان.  ( الخاص بتعريف3314، وكذلك القرار )1967، 1948حرب 

،للمدعي العام ضةةةةةد 2001فبراير  20( راجع حكم المحكمة الدولية الجنائية ليوغسةةةةةالفيا السةةةةةابقة الصةةةةةادر في 2)
( من 28. وانظر أيضةةةةةةةةًا الفقرة من المادة )190، صIT-96-Aدياللتش وآخرون في قضةةةةةةةةية شةةةةةةةةيلي، رقم 

 ميثاق روما األساسي. 
( وقد أكدت ذلك المحكمة الدولية الجنائية لرواندا عندما قضةةةةةت بأن "ال يتطلب إتيان وجود معرفة فعلية سةةةةةواء 3)

صةةةراحة أو حسةةةب الظروف، وال أن تقتنع الدائرة بأن المتهم علم فعاًل أن الجرائم كانت تقترف أو في سةةةبيلها 
لى ديه معلومات عامة من شةةةةةأنها أن تجعله علالقتراف، بل يتطلب فقط أن تقتنعه الذاكرة بأن المتهم كانت ل

يوليو  3دراية باألفعال المخالفة للقانون التي ربما يقترفها مرؤوسةةةةةةةةةه. راجع حكم محكمة رواندا الصةةةةةةةةةادر في 
 (. 28للمدعي العام ضد باغشليما، الفقرة ) ICTR95-IA-A، قضية رقم 2002

دولية وبيان حقوق المتهم أمامها، مجلة الحقوق، جامعة ( راجع مخلد الطروانة، التعريف بالمحكمة الجنائية ال4)
 وما بعدها.  185، ص2004البحرين، المجلد األول، العد الثاني، يوليو 
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الفــــــرع الثــــــاني: الوســــــائل القانونيــــــة لمحاكمـــــــه قــــــادة الكيــــــان الصــــــهيونية والصـــــــعوبات 
 (1)العملية

تتقةةةةةةرر المسةةةةةةئولية الدوليةةةةةةة للكيةةةةةةان الصةةةةةةهيوني باتفةةةةةةاق غالبيةةةةةةة اآلراء الفقهيةةةةةةة، وهةةةةةةي مسةةةةةةئولية 
مباشةةةةرة عمةةةةا يجةةةةري ماديةةةةًا ومعنويةةةةًا، فهةةةةذه األفعةةةةال محرمةةةةة ومجرمةةةةة سةةةةواء قةةةةام بهةةةةا المةةةةدنيون 
أو العسةةةةةكريون، وسةةةةةواء كانةةةةةت عمةةةةةدًا أو عةةةةةن طريةةةةةق الجهةةةةةل والخطةةةةةأ، وهةةةةةذه األفعةةةةةال ال تسةةةةةقط 
بالتقةةةةةةادم بمضةةةةةةي المةةةةةةدة ألنهةةةةةةا أعمةةةةةةال جنائيةةةةةةة تةةةةةةدخل ضةةةةةةمن األفعةةةةةةال المجرمةةةةةةة ضةةةةةةمن بنةةةةةةود 

 االتفاق التعاهدي. 

علةةةةةى هةةةةذه القواعةةةةةد يظةةةةةل مقترفةةةةو هةةةةةذه الجةةةةرائم أو مةةةةةن يمةةةةةثلهم مطلةةةةوب محةةةةةاكمتهم وفقةةةةةًا وبنةةةةاء 
لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي مهمةةةةةا طةةةةةال الةةةةةةزمن، ويحةةةةةق ألدي دولةةةةةة معةةةةةاقبتهم متةةةةةى وجةةةةةدوا علةةةةةةى 

 ترابها، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم أو جنسية مرتكبها أو ضحاياها. 

اسةةةةةةتندت إلةةةةةةى ذلةةةةةةك عنةةةةةةدما اختطفةةةةةةت أنخمةةةةةةن وقدمتةةةةةةه كمةةةةةةا تجةةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إلةةةةةةى أن إسةةةةةةرائيل 
 .(2)1962للمحاكمة وحكمت عليه باإلعدام عام 

وبنةةةةةاء عليةةةةةه، فإنةةةةةه بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني حكومةةةةةة وشةةةةةعبًا ومنظمةةةةةات وفصةةةةةائل للمقاومةةةةةة، 
وكةةةةةذلك هةةةةةو حةةةةةق ألي دولةةةةةة عربيةةةةةة أو غيرهةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدول، وذلةةةةةك بمختلةةةةةف الوسةةةةةائل القانونيةةةةةة 

يجةةةةةب قبةةةةةل ذلةةةةةك اسةةةةةتعراض أهةةةةةم المعوقةةةةةات واألسةةةةةباب التةةةةةي تحةةةةةول التةةةةةي سنعرضةةةةةها، إال أنةةةةةه 
 دو تحقق ه الغاية والتي تجمل في: 

 عدم توافر الرغبة واإلرادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام هذا الحق قانونًا.  -

 التواطؤ العالمي "إقليميًا ومحليًا وعالميًا" في عدم استعمال هذا الحق.  -

                                                           

المسئولية الجنائية الفردية وأرستها كمبدأ من مبادئ القانون الدولي محكمتا  1919( أقرت معاهدة فرساي لعام 1)
 رمي الحرب األلمان واليابانيين، وهي نفسها ما يتسند عليها كسوابقنورمبرج وطوكيو وطبقتها عمليًا بحق مج

 قضائية إلدانة االحتالل اإلسرائيلي غير المشروع لجرائمه المستمرة بحق شعب فسطين. 
كان  الذي( قررت محكمتها في ذلك الوقت أن تحت يدها التبرير الكامل لوصةةةةةةةةةةةةةةف ما قام به المتهم والنظام 2)

 محددة ضمن جرائم ضد اإلنسانية، خاصة بأنه إبادة وتشريد للمدنيين من اليهود األبرياء. يعمل لخدمته لفترة 
للتفصةةةةةةةةةةيل راجع: . خالفي سةةةةةةةةةةفيان، االختصةةةةةةةةةةاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم  

ر، الجزائ –ي وزواإلبادة والجرائم ضةةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةةانية، رسةةةةةةةةةالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولد معمري، تير 
 وما بعدها.  314، ص2014
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سةةةةطوة القةةةةوة والضةةةةغوط الدوليةةةةة علةةةةى مةةةةن يملكةةةةون هةةةةذا لحةةةةق والتلةةةةويح باسةةةةتعمال القةةةةوة  -
 لمن يجرؤ على استعمال حق الدفاع عن الشعب الفلسطيني. 

اليةةةةةد الممتةةةةةدة والنفةةةةةوذ الصةةةةةهيوني الواسةةةةةع علةةةةةى وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم العالميةةةةةة التةةةةةي تجسةةةةةد  -
 جرائم العدو وبيانها دفاع شرعي ضد فلسطين. 

يل وأمريكةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى اتفاقيةةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةةاء المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةدم توقيةةةةةةةةةع إسةةةةةةةةةرائ -
وإصةةةةةرارها علةةةةةى عةةةةةدم االعتةةةةةراف بالوصةةةةةف النهةةةةةائي للجةةةةةرائم التةةةةةي يمكةةةةةن اتهةةةةةام الةةةةةدول 

 .(1)بالقيام بها

وبةةةةالرغم مةةةةن ذلةةةةك، تبقةةةةى هنةةةةاك العديةةةةد مةةةةن اآلليةةةةات القانونيةةةةة الدوليةةةةة التةةةةي مةةةةن خاللهةةةةا يمكةةةةن 
ائيل مةةةةن جةةةةرائم فةةةةي حةةةةق الشةةةةعب الفلسةةةةطيني، وذلةةةةك عةةةةن محاكمةةةةة قةةةةادة وأفةةةةراد االحةةةةتالل اإلسةةةةر 

 طريق: 

 ] أ [ تفعيل مبدأ االختصاص الجنائي العالمي: 

يتةةةةةةةيح القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي لضةةةةةةةحايا الجةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةة وممثلةةةةةةةيهم إمكانيةةةةةةةة تحريةةةةةةةك الةةةةةةةدعاوى أمةةةةةةةام 
المحةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةة للةةةةةةدول علةةةةةةى أسةةةةةةاس مبةةةةةةدأ االختصةةةةةةاص الجنةةةةةةائي العةةةةةةالمي الةةةةةةذي يفةةةةةةرض 

لةةةةةةةةى جميةةةةةةةةع الةةةةةةةةدول بمالحقةةةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةةة مرتكبةةةةةةةةي جةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةرب، ويعطةةةةةةةةي هةةةةةةةةذا التزامةةةةةةةةًا ع
االختصةةةةةةاص حةةةةةةال تةةةةةةوافر إمكانيةةةةةةة خةةةةةةروج المحةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةة للةةةةةةدول عةةةةةةن المعةةةةةةايير التقليديةةةةةةة 

، ممةةةةةا يتةةةةةيح لهةةةةةا صةةةةةالحية (2)لالختصةةةةةاص فةةةةةي متابعتهةةةةةا لكةةةةةل مةةةةةتهم بارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة

                                                           

( لم تصةةةةةةةادق إسةةةةةةةرائيل وال السةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية على النظام األسةةةةةةةاسةةةةةةةي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم تدخل 1)
األوضةةةةاع في فلسةةةةطين ضةةةةمن الوالية القضةةةةائية للمحكمة الجنائية الدولية، ما لم يقوم مجلس األمن بإحالتها 

/ب( من نظام المحكمة األسةةةةةةةاسةةةةةةةي، ويمكن إلسةةةةةةةرائيل والسةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية 13) إلى المحكمة وفقًا للمادة
 ( من قانون المحكمة. 3/12االعتراف بالوالية القضائية للمحكمة بإصدار إعالن بموجب المادة )

لمزيد من التفصةةةةيل راجع: . السةةةةيد أحمد أبو الخير، محاكمة إسةةةةرائيل وقادتها في القانون الدولي اإلنسةةةةاني،  
 ل منشور على موقع اللجنة العربية لحقوق اإلنسان على الشبكة العنكبوتية. مقا

وفقًا للقواعد التقليدية لالختصةةةةةةةاص الجنائي، فإن المحاكم الوطنية في أي دولة تقبل فقط النظر في القضةةةةةةةايا  (2)
نية، أو لمعالداخلة في اختصةةاصةةها اإلقليمي أو الشةةخصةةي، وذلك عندما ترتكب الجريمة ضةةمن إقليم الدولة ا

عندما يكون المشةةتبه به أو الضةةحية من مواطني هذه الدولة، ومع ذلك فقد بدأ نوع آخر من اختصةةاصةةات= 
= المحاكم في التطور في العقود األخيرة يسةةةةةةةةةةةةةةمح للمحاكم الوطنية بالنظر في بعض الدعاوى التي تتجاوز 

 المي. حدود اختصاصها المعتاد، وهو ما يعرف بمبدأ االختصاص الجنائي الع
راجع: . عبةد القةادر البقيران، العةدالةة الجنةائيةة الةدوليةة، معةاقبةة مرتكبي الجرائم ضةةةةةةةةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةانيةة، ديوان  

 . 200، ص2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 
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ت خةةةةةارج أراضةةةةةي الدولةةةةةة التةةةةةي تتبةةةةةع لهةةةةةا النظةةةةةر فةةةةةي تلةةةةةك الجةةةةةرائم حتةةةةةى ولةةةةةو كانةةةةةت قةةةةةد ارتكبةةةةة
 .(1)المحكمة، وحتى لو كان الجاني أو المجني عليه ال يحملون جنسيتها

والبروتوكةةةةول  1949وعلةةةةى ذلةةةةك، قةةةةد تةةةةم التأكيةةةةد علةةةةى هةةةةذا المبةةةةدأ فةةةةي اتفاقيةةةةات جنيةةةةف لسةةةةنة 
األول اإلضةةةةافي، وقةةةةد صةةةةار التوافةةةةق علةةةةى تلةةةةك الجوانةةةةب أوسةةةةع نطةةةةاق اليةةةةوم، حيةةةةث أصةةةةبحت 

المصةةةةةادقة عليهةةةةةا ملتزمةةةةةة بتطبيةةةةةق وإنشةةةةةاء االختصةةةةةاص القضةةةةةائي العةةةةةالمي وممارسةةةةةته  الةةةةةدول
 .(2)على االنتهاكات الجسيمة على صعيد محاكمها الوطنية

وبنةةةةةاء عليةةةةةه، فقةةةةةد أصةةةةةدرت بعةةةةةض الةةةةةدول قةةةةةوانين تسةةةةةمح بمحاكمةةةةةة مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة، 
بارتكةةةةاب جةةةةرائم حةةةةرب قةةةةانون يتةةةةيح محاكمةةةةة المشةةةةتبه فةةةةيهم  1993فقةةةةد أصةةةةدرت بلجيكةةةةا عةةةةام 

سةةةةةةواء ارتكبةةةةةةت فةةةةةةي بلجيكةةةةةةا أو خارجهةةةةةةا حتةةةةةةى ولةةةةةةو لةةةةةةم يكةةةةةةن الجةةةةةةاني بلجيكيةةةةةةًا، حيةةةةةةث ُرفعةةةةةةت 
مةةةةةةن قبةةةةةةل النةةةةةاجين مةةةةةةن مجةةةةةةزرة صةةةةةةبرا وشةةةةةةاتيال فةةةةةةي سةةةةةةنة  2001دعةةةةةوى ضةةةةةةد شةةةةةةارون سةةةةةةنة 

 .(3)أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان أمام القضاء البلجيكي 1982

ر أمةةةةر بةةةةالقبض علةةةةى الجنةةةةرال المةةةةوغ القائةةةةد األسةةةةبق كمةةةةا قامةةةةت محكمةةةةة فةةةةي بريطانيةةةةا بإصةةةةدا
للجةةةةةيش الصةةةةةهيوني فةةةةةي المنطقةةةةةة الجنوبيةةةةةة عةةةةةن دوره فةةةةةي مجةةةةةزرة حةةةةةي الةةةةةدرج فةةةةةي غةةةةةزة فةةةةةي 

 .(4)باعتباره مرتكب جرائم حرب 2007

حكمةةةةةةةةت محكمةةةةةةةةة "الضةةةةةةةةمير العالميةةةةةةةةة" علةةةةةةةةى إسةةةةةةةةرائيل بارتكابهةةةةةةةةا جةةةةةةةةرائم  2008وفةةةةةةةةي عةةةةةةةةام 
اإلبةةةةادة، ويعتبةةةةر حكةةةةم هةةةةذه المحكمةةةةة هةةةةو األول فةةةةي العةةةةدوان وجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية والحةةةةرب و 

تةةةةاريخ المحةةةةاكم الدوليةةةةة واألهليةةةةة التةةةةي يعتبةةةةر فيهةةةةا العةةةةدوان جريمةةةةة وأدانةةةةا بأنهةةةةا ارتكبةةةةت جةةةةرائم 
حةةةةرب وجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية وهةةةةي جريمةةةةة لةةةةم يسةةةةبق ألي محكمةةةةة دوليةةةةة أو أهليةةةةة أن أدانةةةةت 

 .(5)بها أي جهة حكومية

                                                           

لصةليب األحمر، ، بيان اللجنة الدولية ل81اللجنة السةادسةة، البند ، 65( األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة 1)
 ، نطاق مبدأ االختصاص القضائي العالمي وتطبيقه. 2010أكتوبر  15نيويورك، 

( كزافية فيليب، مبادئ االختصةاص العالمي والتكامل، وكيف يتوافق المبدأن، المجلة الدولية للصةليب األحمر، 2)
 . 89، ص2006، بونيو 822، العدد 89المجلد 

جع سةةةةةةامح خليل الوادية، المسةةةةةةئولية الدولية عن الجرائم اإلسةةةةةةرائيلية، مركز ( للتفصةةةةةةيل حول هذه القضةةةةةةية، را3)
 . 64، ص2009الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، الطبعة األولى، 

بقبول الدعوى المرفوعة من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ضد  2008( كما قامت المحكمة اإلسبانية في 4)
 . 2002يين اإلسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج في غزة عام سبعة من المسؤولين العسكر 

( جاءت الدعوى إلنشةةةةةةةاء هذه المحكمة من د. ليلى غانم رئيسةةةةةةةة تحرير مجلة "بدائل" األيكولوجية بباريس، في 5)
س ، وتبنى هةةةذه الفكرة عةةةدد من نواب المجل2006مؤتمر علمةةةاء االجتمةةةاع في درلن بجنوب أفريقيةةةا عةةةام 
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االختصةةةةاص الجنةةةةائي العةةةةالمي فةةةةي تشةةةةريعات الةةةةدول ومحاكمةةةةه وبنةةةةاء عليةةةةه، فةةةةإن تفعيةةةةل مبةةةةدأ 
الوطنيةةةةةة، وبطريقةةةةةة فعليةةةةةة ومتجةةةةةاوزة كةةةةةل العقبةةةةةات التةةةةةي تعةةةةةوق ذلةةةةةك، يبقةةةةةى الوسةةةةةيلة األنجةةةةةح 
فةةةةي تحقيةةةةق نةةةةوع مةةةةةن العدالةةةةة للمتضةةةةررين مةةةةةن جةةةةرائم الكيةةةةان الصةةةةةهيوني، بغةةةةض النظةةةةر عةةةةةن 

 جنسيتهم أو المكان الذي وقعت فيه هذه الجرائم. 

 كم الدولية الخاصة: ]ب[ المحا

( مةةةةن ميثةةةةةاق 22ويةةةةتم ذلةةةةك مةةةةةن خةةةةالل مجلةةةةةس األمةةةةن بأحةةةةةد الوسةةةةائل أو عةةةةةن طريةةةةق المةةةةةادة )
األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة التةةةةةةةي تتةةةةةةةيح لهةةةةةةةا إمكانيةةةةةةةة إنشةةةةةةةاء محكمةةةةةةةة جنائيةةةةةةةة دوليةةةةةةةة فةةةةةةةي صةةةةةةةورة هيئةةةةةةةة 

 .(1)معاونة

أو عةةةةن طريةةةةق االتحةةةةاد مةةةةن أجةةةةل السةةةةلم فةةةةي حةةةةال اسةةةةتخدام أمريكةةةةا حةةةةق الفيتةةةةو لمنةةةةع إصةةةةدار 
قةةةةةةةةرار مةةةةةةةةن مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن بإنشةةةةةةةةاء محكمةةةةةةةةة جنائيةةةةةةةةة لمحاكمةةةةةةةةة قةةةةةةةةادة إسةةةةةةةةرائيل السياسةةةةةةةةةيين 
والعسةةةةكريين واألفةةةةراد، حيةةةةث يكةةةةون بموجةةةةب هةةةةذا االتحةةةةاد للجمعيةةةةة العامةةةةة سةةةةلطة حفةةةةظ السةةةةلم 
واألمةةةةةةةةن الةةةةةةةةدوليين وإصةةةةةةةةدار التوصةةةةةةةةيات الالزمةةةةةةةةة بةةةةةةةةذلك، وهةةةةةةةةي بةةةةةةةةذلك تحةةةةةةةةل محةةةةةةةةل مجلةةةةةةةةس 

 .(2)األمن

 ]ج[ المحكمة الجنائية الدولية: 

باعتبارهةةةةةةةا سةةةةةةةلطة قضةةةةةةةةائية جنائيةةةةةةةة دوليةةةةةةةة دائمةةةةةةةةة مختصةةةةةةةة بمحاكمةةةةةةةة األفةةةةةةةةراد فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق 
، حيةةةةةةةث يمكةةةةةةةن 2002بةةةةةةةالجرائم المرتكبةةةةةةةة بعةةةةةةةد دخةةةةةةةول نظامهةةةةةةةًا األساسةةةةةةةي حيةةةةةةةز النفةةةةةةةاذ فةةةةةةةي 

، وذلةةةةةةك 2002محاكمةةةةةةة القةةةةةةادة اإلسةةةةةةرائيليين والعسةةةةةةكرية لمهامهةةةةةةا عةةةةةةن الجةةةةةةرائم المرتكبةةةةةةة بعةةةةةةد 
للمحكمةةةةةةة وطلبهةةةةةةا تحريةةةةةةك الةةةةةةدعوى الجنائيةةةةةةة ضةةةةةةد قةةةةةةادة عةةةةةةن طريةةةةةةق انضةةةةةةمام الةةةةةةدول العربيةةةةةةة 

                                                           

األوروبي وأسةةاتذة الجامعة وبعض من العاملين في الحقل األوروبي العام وأمريكا والعالم العربي واإلسةةالمي، 
 24، 23، 22وكونوا هيئة لدعم مبادرة محكمة الضةةمير، وخططت لعقد جلسةةات المحكمة في بروكسةةيل في 

رمزيًا إحدى قارات العالم  ، وتكونت هيئة المحكمة من خمسةةةةةةةةة قضةةةةةةةةاة عالميين يمثل كل منهم2008فبراير 
الخمس، وشةةةةةةةةةاركت وفود من العالم في حضةةةةةةةةةور جلسةةةةةةةةةات المحاكمة، ومثل الدفاع في جمعية بلجيكية التي 
سةةةةةيقت بالدفاع عن شةةةةةارون بواسةةةةةطة محاميها، وتضةةةةةمن ملف الدعوى اتهام بجريمة الحرب، والجريمة ضةةةةةد 

 ة إرهاب الدولة وجرائم ضد حقوق اإلنسان. اإلنسانية، وجريمة اإلبادة الجماعية، وجريمة العدوان وجريم
( من ميثاق األمم المتحدة على أن "للجمعية العامة أن تنشةةةةةةةةةةةةةةئ من الفروع الثانوية ما تراه 22( تنص المادة )1)

 ضروريًا للقيام بوظائفها". 
 م. 11/3/1950( مثال ذلك اتحاد السلم الصادر في 2)
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إسةةةةةرائيل وأفةةةةةرادهم وقةةةةةواتهم المسةةةةةلحة وكةةةةةل مةةةةةن ارتكةةةةةب أي جريمةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم ضةةةةةد الشةةةةةعب 
 .(1)الفلسطيني

وبنةةةاء عليةةةه وفةةةي خضةةةم الطةةةرح السةةةابق، نةةةرى أن هةةةذه الوسةةةائل هةةةي مةةةن ضةةةمن اآلليةةةات التةةةي 
ل السياسةةةةةةيين والعسةةةةةةكريين وأفةةةةةةراد القةةةةةةوات تمكننةةةةةةا مةةةةةةن إقةةةةةةرار المسةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةة لقةةةةةةادة إسةةةةةةرائي

المسةةةةةلحة وغيةةةةةرهم مةةةةةن مرتكبةةةةةي المجةةةةةازر فةةةةةي حةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني، وتةةةةةبح فرصةةةةةة إقةةةةةرار 
هةةةةةةةذه المسةةةةةةةئولية بصةةةةةةةورة فعليةةةةةةةة والمطالبةةةةةةةة بةةةةةةةالتعويض والعقةةةةةةةاب علةةةةةةةى هةةةةةةةذه الجةةةةةةةرائم، ولكةةةةةةةي 

قة لةةةةةدى تعطةةةةةى هةةةةةذه الوسةةةةةائل نتائجهةةةةةا يجةةةةةب أن يكةةةةةون هنةةةةةاك اإلرادة والرغبةةةةةة الحقيقيةةةةةة الصةةةةةاد
 من يملكون هذا الحق الستخدامه. 

 الخاتمة

مةةةةةن خةةةةةالل مةةةةةا تةةةةةم عرضةةةةةه يتضةةةةةح أن وضةةةةةع الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة فةةةةةي حةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني 
فةةةةةةي قالبهةةةةةةا التجريمةةةةةةي الصةةةةةةحيح بعةةةةةةد أخةةةةةةذ أدوات العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة التةةةةةةي مةةةةةةن شةةةةةةأنها تسةةةةةةهيل 

ت العربيةةةةةةةة مهمةةةةةةة القضةةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةةوطني والةةةةةةدولي، ومةةةةةةةن شةةةةةةأنه أيضةةةةةةةًا وضةةةةةةع المجتمعةةةةةةةا
والوطنيةةةةةةة أمةةةةةةام مسةةةةةةئوليتها وتبصةةةةةةيرها بمسةةةةةةارها كةةةةةةي ال يفلةةةةةةت مقترفةةةةةةو هةةةةةةذه الجةةةةةةرائم الجسةةةةةةيمة 
مةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةاءلة والعقةةةةةةةةةاب أيةةةةةةةةةًا كةةةةةةةةةان مسةةةةةةةةةتواهم ومراكةةةةةةةةةزهم. وبنةةةةةةةةةاء عليةةةةةةةةةه، خرجنةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةبعض 

 االستنتاجات والتوصيات على النحو التالي: 

 أواًل: النتائج: 

مةةةةةن الكيةةةةةان الصةةةةةهيوني ذات طةةةةةابع مةةةةةزدوج  الطبيعةةةةةة القانونيةةةةةة لهةةةةةذه الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة -1
 الرتكابها في وقت السلم والحرب على حد سواء. 

ثبةةةةةوت المسةةةةةئولية الدوليةةةةةة بةةةةةال جةةةةةدال فةةةةةي حةةةةةق الكيةةةةةان الصةةةةةهيوني عةةةةةن كةةةةةل األفعةةةةةال  -2
 المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. 

وجةةةةةود العديةةةةةد مةةةةةن الموانةةةةةع والمعوقةةةةةات القانونيةةةةةة والسياسةةةةةية التةةةةةي تحةةةةةول دون مالحقةةةةةة  -3
ومحاكمةةةةةة مرتكبةةةةةي هةةةةةذه الجةةةةةرائم وخاصةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل العدالةةةةةة االنتقاليةةةةةة الحاليةةةةةة للةةةةةبالد 

 العربية. 

 

 

                                                           

 من النظام األساسي للمحكمة الجناية الدولية.  15، 14، 13، 12( راجع المواد 1)
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 ثانيًا: التوصيات

إيجةةةةاد وسةةةةائل تنفيةةةةذ وطنيةةةةة محةةةةددة تتةةةةيح للقضةةةةاء الةةةةوطني ممارسةةةةة سةةةةلطته القضةةةةائية  -1
لجةةةةةرائم مةةةةةن خةةةةةالل تطبيةةةةةق مبةةةةةدأ االختصةةةةةاص الجنةةةةةائي العةةةةةالمي بمفهومةةةةةه علةةةةةى هةةةةةذه ا

 الواسع الذي يتيح محاكمة مرتكبي هذه الجرائم غيابيًا. 

دعةةةةوة الةةةةدول العربيةةةةة إلةةةةى سةةةةن تشةةةةريعات جنائيةةةةة تتضةةةةمن قةةةةوانين خاصةةةةة تجةةةةرم جةةةةرائم  -2
الحةةةةرب وتحةةةةدد جةةةةزاءات معينةةةةة لمجرمةةةةي الحةةةةرب، وتبةةةةين آليةةةةة تطبيةةةةق العقوبةةةةات علةةةةى 

لجرائم,وانشةةةةةةةةةةاء محةةةةةةةةةةاكم جنائيةةةةةةةةةةه خاصةةةةةةةةةةه بمحاكمةةةةةةةةةةه قةةةةةةةةةةاده وافةةةةةةةةةةراد االحةةةةةةةةةةتالل هةةةةةةةةةةذه ا
 االسرائيلي. 

ضةةةةةرورة تجةةةةةاوز العقبةةةةةات الدبلوماسةةةةةية والسياسةةةةةية فةةةةةي محاكمةةةةةة أفةةةةةراد ورؤسةةةةةاء الكيةةةةةان  -3
 الصهيوني 

 المراجعقائمة المصادر و 

 أوال: المصادر

 النصوص القانونية واألحكام القضائية ]أ[

I - اإلتفاقيات الدولية 

 . 2004اتفاقية الطفل والميثاق العربي لحقوق اإلنسان سنة  -1

، بيةةةةةةةان 81، اللجنةةةةةةةة السادسةةةةةةةة، البنةةةةةةةد 65األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة، الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة، الةةةةةةةدورة  -2
، نطةةةةةةةةةاق مبةةةةةةةةةدأ 2010أكتةةةةةةةةةوبر  15اللجنةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة للصةةةةةةةةةليب األحمةةةةةةةةةر، نيويةةةةةةةةةورك، 

 االختصاص القضائي العالمي وتطبيقه

 للمحكمة الجنائية الدولية. ( من النظام األساسي 30المادة ) -3

( مةةةةةةةن ميثةةةةةةةاق رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة، وثةةةةةةةائق األمةةةةةةةم 7المةةةةةةةادة ) -4
 .PCNICC/1999/INF/3المتحدة، وثيقة رقم: 

 ( من نظام روما األساسي. 7المادة )  -5

 ( من النظام األساسي للمحكمة. 22( الفقرة )8المادة ) -6

 األساسي للمحكمة.( من النظام 22( الفقرة )8المادة ) -7
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، الفقةةةةةةةةرة ج مةةةةةةةةن المةةةةةةةةادة 1945ميثةةةةةةةةاق محكمةةةةةةةةة نةةةةةةةةورمبرج الدوليةةةةةةةةة العسةةةةةةةةكرية لسةةةةةةةةنة  -8
 السادسة. 

II- األحكام القضائية 

، مجموعةةةةةة أحكةةةةةام المحكمةةةةةة 1997يوليةةةةةو  5حكةةةةةم المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورية العليةةةةةا، جلسةةةةةة  -1
 . 709، ص8الدستورية العليا، س

فبرايةةةةةةةةةر  20حكةةةةةةةةةم المحكمةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة ليوغسةةةةةةةةةالفيا السةةةةةةةةةابقة الصةةةةةةةةةادر فةةةةةةةةةي  -2
، IT-96-A،للمةةةةةدعي العةةةةةام ضةةةةةد دياللةةةةةتش وآخةةةةةرون فةةةةةي قضةةةةةية شةةةةةيلي، رقةةةةةم 2001

 ( من ميثاق روما األساسي. 28. وانظر أيضًا الفقرة من المادة )190ص

نو وآخةةةةةةرين حكةةةةةةم محكمةةةةةةة البلةةةةةةدان األمريكيةةةةةةة لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، قضةةةةةةية الموناسةةةةةةيداريا -3
 . 7، ص2006سبتمبر  26ضد شيلي، الصادر في 

 ICTR95-IA-A، قضةةةةةةية رقةةةةةةم 2002يوليةةةةةةو  3حكةةةةةةم محكمةةةةةةة روانةةةةةةدا الصةةةةةةادر فةةةةةةي  -4
 (.28للمدعي العام ضد باغشليما، الفقرة )

 ثانيا: المراجع

 ]أ[ المراجع باللغة العربية

I- الكتب باللغة العربية 

السةةةةةةيد مصةةةةةةطفى أحمةةةةةةد أبةةةةةةةو الخيةةةةةةر، مبةةةةةةادئ القةةةةةةةانون الةةةةةةدولي المعاصةةةةةةر، دار ايتةةةةةةةراك   -1
 .138/91للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص

 .115، ص1997حسنين عبيد، القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،   -2

ة سةةةةةةةامح خليةةةةةةةل الواديةةةةةةةة، المسةةةةةةةئولية الدوليةةةةةةةة عةةةةةةةن الجةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةرائيلية، مركةةةةةةةز الزيتونةةةةةةة  -3
 . 64، ص2009للدراسات واالستشارات، بيروت، الطبعة األولى، 

عبةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةادر البقيةةةةةةةةةران، العدالةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة، معاقبةةةةةةةةةة مرتكبةةةةةةةةةي الجةةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةةد   -4
، 2007اإلنسةةةةةةةةةةةةانية، ديةةةةةةةةةةةةوان المطبوعةةةةةةةةةةةةات الجامعيةةةةةةةةةةةةة، الجزائةةةةةةةةةةةةر، الطبعةةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةةة، 

 . 200ص

 .111ريت، صعبد الوهاب حومد، اإلجرام الدولي، مطبوعات جامعة تك  -5
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علةةةةةةي صةةةةةةادق أبةةةةةةو هيةةةةةةف، القةةةةةةانون الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني، منشةةةةةةأة المعةةةةةةارف، اإلسةةةةةةكندرية،   -6
 . 791، ص1970، 2ط

عمةةةةةر سةةةةةعد هللا، معجةةةةةم فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي المعاصةةةةةر، ديةةةةةوان المطبوعةةةةةات الجامعيةةةةةة،   -7
 . 152، ص2005الجزائر، 

الحةةةةةةةةرب  فةةةةةةةرج هللا سةةةةةةةةمعان بطةةةةةةةةرس، الجةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية، إبةةةةةةةةادة الجةةةةةةةةنس وجةةةةةةةةرائم  -8
 . 441، ص2002، 1وتطور مفاهيمها، دار المستقبل العربي،، القاهرة، ط

محمةةةةةةةةةود شةةةةةةةةةريف بسةةةةةةةةةيوني، المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة العراقيةةةةةةةةةة المختصةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةالجرائم ضةةةةةةةةةد   -9
، 2005، دار الشةةةةةةةةةةةرق، القةةةةةةةةةةةاهرة، 1اإلنسةةةةةةةةةةةانية فةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةوء المحاكمةةةةةةةةةةةة المنصةةةةةةةةةةةفة، ط

 .183-182ص

II- :الرسائل الجامعية 

العةةةةةةةةةالمي للمحةةةةةةةةةاكم الجنائيةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةة بجةةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةةرب خالفةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةفيان، االختصةةةةةةةةةاص  -1
وجةةةةةةرائم اإلبةةةةةةادة والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، رسةةةةةةالة دكتةةةةةةوراه، كليةةةةةةة الحقةةةةةةوق، جامعةةةةةةة مولةةةةةةد 

 وما بعدها 314، ص2014الجزائر،  –معمري، تيري وزو

طةةةةاهر عبةةةةد السةةةةالم منصةةةةةور، الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية ومةةةةةدى المسةةةةئولية القانونيةةةةة عنهةةةةةا،   -2
 . 172، ص2005وراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رسالة دكت

عبةةةةةةةةد الواحةةةةةةةةد عثمةةةةةةةةان إسةةةةةةةةماعيل، الجةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية، دراسةةةةةةةةة تأصةةةةةةةةيلية مقارنةةةةةةةةة   -3
تطبيقيةةةةةة، رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير، كليةةةةةة الدراسةةةةةات العليةةةةةا، جامعةةةةةة نةةةةةايف للعلةةةةةوم األمنيةةةةةة، عةةةةةام 

 . 27، ص2006

يةةةةةةةةف يتوافةةةةةةةةق المبةةةةةةةةةدأن، كراميةةةةةةةةة فيليةةةةةةةةب، مبةةةةةةةةةادئ االختصةةةةةةةةاص العةةةةةةةةالمي والتكامةةةةةةةةةل، وك  -4
 . 89، ص2006، بونيو 822، العدد 89المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 

الميارالةةةةةةةةديلمي، الجةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية والمسةةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة للفةةةةةةةةرد، رسةةةةةةةةالة   -5
ماجسةةةةتير فةةةةي القةةةةانون الةةةةدولي، جامعةةةةة مولةةةةود مغمةةةةري، تيةةةةزي وزو، كليةةةةة الحقةةةةوق والعلةةةةوم 

 . 12، ص2012السياسية، 

محمةةةةةةةد حمةةةةةةةاز، النظةةةةةةةام القةةةةةةةانوني الةةةةةةةدولي للجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية، رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتير،   -6
 . 45، ص2012جامعة مولود معمري، تيري، كلية الحقوق، 
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III- المقاالت والندوات العلمية 

إدوارد غريبةةةةةةي، تطةةةةةةةور المسةةةةةةةئولية الجنائيةةةةةةةة الفرديةةةةةةة بمقتضةةةةةةةى القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي، المجلةةةةةةةة   -1
 .119، ص1999الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام 

السةةةةيد أحمةةةةد أبةةةةو الخيةةةةر، محاكمةةةةة إسةةةةرائيل وقادتهةةةةا فةةةةي القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني، مقةةةةال   -2
 منشور على موقع اللجنة العربية لحقوق اإلنسان على الشبكة العنكبوتية. 

أمجةةةةةد محمةةةةةد منصةةةةةور ود. محمةةةةةد نصةةةةةر القطةةةةةري، المسةةةةةئولية الجنائيةةةةةة والمدنيةةةةةة الدوليةةةةةة   -3
بحةةةةةث منشةةةةةور فةةةةةي مجلةةةةةة كليةةةةةة الحقةةةةةوق، جامعةةةةةة لمرتكبةةةةةي جةةةةةرائم اإلبةةةةةادة أمةةةةةام القضةةةةةاء، 

ومةةةةةةةةا  822العلةةةةةةةةوم التطبيقيةةةةةةةةة، البحةةةةةةةةرين، العةةةةةةةةدد الثةةةةةةةةاني والثالثةةةةةةةةون، الجةةةةةةةةزء الثالةةةةةةةةث، ص
 بعدها.

حوريةةةةةةة جةةةةةةاوي المسةةةةةةلمون فةةةةةةي بورمةةةةةةا والجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، مجلةةةةةةة النةةةةةةدوة للدراسةةةةةةات   -4
 . 45، الصفحة 8، شهر 2015(، السنة 4القانونية، العدد )

اإلكيةةةةةةابي، مفهةةةةةةوم الجةةةةةةرائم ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية بةةةةةةين نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي سةةةةةةلوى يوسةةةةةةف   -5
، 4والمواثيةةةةةق الدوليةةةةةة، بحةةةةةث منشةةةةةور فةةةةةي مجلةةةةةة كليةةةةةة الحقةةةةةوق، جامعةةةةةة الكويةةةةةت، العةةةةةدد 

 . 509، ص2013، ديسمبر 37سنة 

عطيةةةةةة أحمةةةةةد السةةةةةويح، النظةةةةةام القةةةةةانوني الةةةةةدولي لجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية "أقليةةةةةة الروهينغةةةةةا   -6
، 2020فقةةةةةةةةه والقةةةةةةةةانون الدوليةةةةةةةةة، العةةةةةةةةدد التاسةةةةةةةةع والثمةةةةةةةةانون، مةةةةةةةةارس نموذجةةةةةةةةًا"، مجلةةةةةةةةة ال

 . 38-37ص

محمةةةةد جةةةةواد علةةةةي، الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية وتطبيقهةةةةا علةةةةى واقةةةةع االنتهاكةةةةات اإلسةةةةرائيلية   -7
اإلنسةةةةةةاني، \فةةةةةةي انتفاضةةةةةةة األقصةةةةةةى، المةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةي السةةةةةةنوي السةةةةةةابع للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي 

 . 811، ص2003، 2كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المجلد 

محمد عبد العزيز سهل، الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة أثناء الثورات العربية في إطار   -8
القانون الدولي الجنائي، مقال منشورة في مجلة جامعة الدول العربية، األمانة العامة، العدد 

 . 13، ص2013(، 154)

الطروانةةةةةةة، التعريةةةةةةف بالمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وبيةةةةةةان حقةةةةةةوق المةةةةةةتهم أمامهةةةةةةا، مخلةةةةةةد   -9
 185، ص2004مجلةةةةةةة الحقةةةةةةوق، جامعةةةةةةة البحةةةةةةرين، المجلةةةةةةد األول، العةةةةةةد الثةةةةةةاني، يوليةةةةةةو 

 وما بعدها. 
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Bruxelles. E. Bruylant, 1970, P. 17.  

2- Raphael Lemkin: Le Crime Gencide, Revue Blege de Droit 
International, 1964, P. 79.  
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 :لملخصا

مةةةةا يزيةةةةد عةةةةن سةةةةبعين عامةةةةًا والشةةةةعب لقةةةةد عانةةةةت البشةةةةرية مةةةةن الجةةةةرائم الدوليةةةةة المنظمةةةةة، فمنةةةةذ 
الفلسةةةةةةطيني يعةةةةةةاني مةةةةةةن االحةةةةةةتالل والتشةةةةةةريد والمجةةةةةةازر المتكةةةةةةررة بحةةةةةةق المةةةةةةدنيين، ومنةةةةةةذ ذلةةةةةةك 
الحةةةةةةين والفلسةةةةةةطينيون يطرقةةةةةةون أبةةةةةةواب العدالةةةةةةة الدوليةةةةةةة، حتةةةةةةى أصةةةةةةبحت فلسةةةةةةطين طرفةةةةةةًا فةةةةةةي 

، والتةةةةةةةةي اُعتبةةةةةةةةرت خطةةةةةةةةوة مهمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى المسةةةةةةةةتوى 2015المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة عةةةةةةةةام 
سياسةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطيني، حةةةةةةةين تمكةةةةةةةن الفلسةةةةةةةطينيون مةةةةةةةن التوجةةةةةةةه للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ال

لمقاضةةةةةةاة المجةةةةةةرمين الصةةةةةةهاينة، إال أنةةةةةةه منةةةةةةذ ذلةةةةةةك الحةةةةةةين لةةةةةةم نةةةةةةَر أي تحركةةةةةةات جديةةةةةةة ضةةةةةةد 
المجةةةةرمين الصةةةةهاينة، ولةةةةم نةةةةَر وجةةةةودهم فةةةةي أقفةةةةاص االتهةةةةام، فمةةةةا هةةةةي العقبةةةةات أمةةةةام الجهةةةةات 

الةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لمحاكمةةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين الصةةةةةةةهاينة ومعةةةةةةةةاقبتهم الرسةةةةةةةمية الفلسةةةةةةةطينية للوصةةةةةةةةول للعد
 على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟.

ولإلجابةةةةةةة علةةةةةةى هةةةةةةذا التسةةةةةةاؤل يتنةةةةةةاول الباحةةةةةةث التطةةةةةةور التةةةةةةاريخي للعدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة 
ونشةةةةةةأتها واختصاصةةةةةةات المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، كمةةةةةةا يسةةةةةةتعرض الباحةةةةةةث العقبةةةةةةات التةةةةةةي 

 لسطينيين من الوصول للعدالة الدولية لمحاكمة المجرمين الصهاينة. تواجه الف

 : المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب، جرائم ضد اإلنسانيةالكلمات االفتتاحية
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Abstract 

Humanity suffers from organized international crimes, over 

70 years, the Palestinians suffer from the Occupation, and the 

Frequent displacement and massacres against civilians 

Since then, the Palestinians have been called the international 

justice, until Palestine became a party to the International 

Criminal Court in 2015, which is considered an important step on 

the Palestinian political level, where the Palestinians are able to 

prosecute Zionist criminals in the international criminal courts. 

However, there has been no any serious moves against the Zionist 

criminals, and there has been no trial for them since that time.  In 

this regard, what are the obstacles for Palestinian authorities to 

access international justice to Prosecute the Zionist criminals and 

punish them for their crimes in the International Criminal Court ? 

To answer this question, the researcher handled the historical 

development of international criminal justice, it inception and the 

jurisdiction of the International Criminal Court. He also presented 

the Justice obstacles facing Palestinians from reaching 

international justice to Prosecute Zionist criminals. 

Key words: International Criminal Court, Crimes, Obstacles to 

Justice, War. 

 مقدمة:

لقةةةةةةد كانةةةةةةت فكةةةةةةرة محاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب وتشةةةةةةكيل محكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة حلمةةةةةةًا يةةةةةةراود 
البشةةةرية منةةةذ زمةةةن طويةةةل، وبقةةةي األمةةةل يلةةةوح فةةةي األفةةةق منةةةذ نهايةةةة القةةةرن التاسةةةع عشةةةر وحتةةةى 

م وُأقةةةةةةةر النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي 1998نهايةةةةةةةة القةةةةةةةرن العشةةةةةةةرين، حتةةةةةةةى انعقةةةةةةةد مةةةةةةةؤتمر رومةةةةةةةًا عةةةةةةةام 
للمحكمةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بشةةةةكل دائةةةةم، ومةةةن ثةةةةم بةةةةدأ سةةةةريان هةةةةذا النظةةةام فعليةةةةًا فةةةةي يوليةةةةو عةةةةام 

 128م، وقةةةةةةةد اتضةةةةةةةحت اختصاصةةةةةةةات المحكمةةةةةةةة ونظامهةةةةةةةا والةةةةةةةذي يحةةةةةةةوي بةةةةةةةين دفتيةةةةةةةه 2002
 ة الدولية.مادة ناظمة لعمل المحكمة الجنائي

، 2015وقةةةةةد تقةةةةةةدمت السةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية بطلةةةةةةب االنضةةةةةمام للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة عةةةةةةام 
فةةةةةةي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، ممةةةةةةا يتةةةةةةيح لهةةةةةةا مالحقةةةةةةة قةةةةةةادة  123ولتصةةةةةةبح العضةةةةةةو رقةةةةةةم 

االجةةةةةرام الصةةةةةهيوني بتهمةةةةةة ارتكةةةةةابهم جةةةةةرائم ضةةةةةد االنسةةةةةانية وجةةةةةرائم الحةةةةةرب والجةةةةةرائم المرتبطةةةةةة 
إال أنةةةةةةه ومنةةةةةةذ الوقةةةةةةت الةةةةةةذي انضةةةةةةمت فيةةةةةةه السةةةةةةلطة لنظةةةةةةام رومةةةةةةا لةةةةةةم نةةةةةةر تقةةةةةةدمًا بةةةةةةاالحتالل، 

ملموسةةةةةةًا وحقيقيةةةةةةًا فةةةةةةي مالحقةةةةةةة المجةةةةةةرمين والتحقيةةةةةةق معهةةةةةةم بةةةةةةالجرائم المنسةةةةةةوبة لهةةةةةةم وتطبيةةةةةةق 
 نظام المحكمة الدولية عليهم.
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 أهمية الدراسة: 

جةةةةةةةةرمين تكمةةةةةةةةن أهميةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث فةةةةةةةةي المعيقةةةةةةةةات الداخليةةةةةةةةة والدوليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي ُتعيةةةةةةةةق محاكمةةةةةةةةة الم
الصةةةةةةةةهاينة أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، وافةةةةةةةةالت مجرمةةةةةةةةي الحةةةةةةةةرب مةةةةةةةةن المحاكمةةةةةةةةات 

 العادلة.

 مشكلة البحث:

تتمثةةةةةل مشةةةةةكلة فةةةةةي المعيقةةةةةات التةةةةةي تعتةةةةةرض طريةةةةةق المؤسسةةةةةة الرسةةةةةمية الفلسةةةةةطينية للوصةةةةةول 
 إلى العدالة الجنائية الدولية سواء كانت داخلية أو خارجية

 أهداف البحث:

وقةةةةةةوف علةةةةةةى ثلمةةةةةةات اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة، كمةةةةةةا يهةةةةةةدف البحةةةةةةةث يهةةةةةةدف البحةةةةةةث لل
للكشةةةةف عةةةةن المعوقةةةةات الداخليةةةةة والخارجيةةةةة التةةةةي تواجةةةةه الفلسةةةةطينيين مةةةةن محاكمةةةةة االحةةةةتالل 

 الصهيوني أمام المحاكم الجنائية الدولية.

 منهج البحث:

اتبةةةةةةةةع الباحةةةةةةةةث المةةةةةةةةنهج الوصةةةةةةةةفي التةةةةةةةةاريخي وذلةةةةةةةةك بهةةةةةةةةدف الوقةةةةةةةةوف علةةةةةةةةى تةةةةةةةةاريخ المحةةةةةةةةاكم 
م، كمةةةةةا اسةةةةةتخدم 1998الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وتطورهةةةةةا إلةةةةةى أن وصةةةةةلنا للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 

 الباحث المنهج التحليلي لتحليل نصوص اتفاقية روما والوقوف على ثلماتها.

 خطة الدراسة:

 المبحث األول: التطور التاريخي لفكرة انشاء محكمة جنائية دولية

 حاكمة مجرمي الحربالمطلب األول: التطور التاريخي لم

 المطلب الثاني: نشأة المحكمة الجنائية الدولية

 المبحث الثاني: العقبات التي تواجه الفلسطينيين للوصول للعدالة الجنائية الدولية

 المطلب األول: العقبات االجرائية

المطلةةةةةةب الثةةةةةةةاني: العقبةةةةةةات الخارجيةةةةةةةة التةةةةةةي تواجةةةةةةةه الفلسةةةةةةطينيين لالنتصةةةةةةةاف مةةةةةةن المجةةةةةةةرمين 
 الصهاينة
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 المبحث األول

 التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي

لقةةةةةد كانةةةةةت الحةةةةةةرب قبةةةةةل القةةةةةرن التاسةةةةةةع عشةةةةةر ُتعتبةةةةةر نوعةةةةةةًا مةةةةةن أنةةةةةواع السةةةةةةيادة ومظهةةةةةرًا مةةةةةةن 
مظاهرهةةةةةا، تمارسةةةةةه الةةةةةدول بشةةةةةكل حةةةةةر وال تقييةةةةةد علةةةةةى حريتهةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك، بمعنةةةةةى أنةةةةةه ال قيةةةةةود 

لهةةةةةةا، ناهيةةةةةةك عةةةةةةن الممارسةةةةةةات والتةةةةةةدمير علةةةةةةى حريتهةةةةةةا فةةةةةةي وقةةةةةةت اعالنهةةةةةةا للحةةةةةةرب ودخولهةةةةةةا 
والقتةةةةةل بحةةةةةق المةةةةةدنيين والعسةةةةةكريين علةةةةةى حةةةةةد سةةةةةواء مةةةةةن أجةةةةةل الظفةةةةةر بالنصةةةةةر، حتةةةةةى ولةةةةةةو 
خالفةةةةةةت هةةةةةةةذه الممارسةةةةةةةات األعةةةةةةةراف والشةةةةةةةرائع الدينيةةةةةةةة، دونمةةةةةةةا جةةةةةةةزاء يوقةةةةةةةع علةةةةةةةى قةةةةةةةادة هةةةةةةةذه 

وللوقةةةةةةةةوف علةةةةةةةةى التطةةةةةةةةور التةةةةةةةةاريخي قسةةةةةةةةم الباحةةةةةةةةث هةةةةةةةةذا المبحةةةةةةةةث علةةةةةةةةى النحةةةةةةةةو  1الحةةةةةةةةروب
 -التالي:

 المطلب األول

 التطور التاريخي لمحاكمة مجرمي الحرب

لقةةةةةةد مةةةةةةر العةةةةةةالم القةةةةةةديم والحةةةةةةديث بتطةةةةةةورات متةةةةةةواترة أدت بةةةةةةه للوصةةةةةةول إلةةةةةةى تقنةةةةةةين الحةةةةةةروب 
ووضةةةةةع قةةةةةوانين لهةةةةةا فةةةةةي محاولةةةةةة لوقةةةةةف سةةةةةعير الحةةةةةرب والتقليةةةةةل مةةةةةن آثارهةةةةةا التدميريةةةةةة علةةةةةى 

تةةةةاريخ نشةةةةةأة القضةةةةةاء لةةةةةى الشةةةةعوب واإلنسةةةةةانية، وفةةةةةي  هةةةةذا المطلةةةةةب سةةةةةيلقي الباحةةةةث الضةةةةةوء ع
 -حيث يقسم الباحث هذا المطلب على النحو التالي: الجنائي الدولي

 الفرع األول

 مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولى

أوردت كتةةةةةةب التةةةةةةاريخ والقةةةةةةانون والدراسةةةةةةات التةةةةةةي بحثةةةةةةت فةةةةةةي تةةةةةةاريخ القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي أن أول 
 1286المصةةةةةري القةةةةةديم سةةةةةنة  سةةةةةابقة تاريخيةةةةةة لمحاكمةةةةةة مجرمةةةةةي الحةةةةةرب كانةةةةةت فةةةةةي التةةةةةاريخ

قبةةةةةةل المةةةةةةيالد، كمةةةةةةا عرفةةةةةةت الحضةةةةةةارة البابليةةةةةةة العراقيةةةةةةة انعقةةةةةةاد محاكمةةةةةةة جنائيةةةةةةة حيةةةةةةث عقةةةةةةد 
الةةةةةةةذي  Juda(ملةةةةةةةك يةةةةةةةودا Sedeciasنبوخةةةةةةةذ نصةةةةةةةر ملةةةةةةةك بابةةةةةةةل محاكمةةةةةةةة ضةةةةةةةد سةةةةةةةيديزياس )

انهةةةةزم فةةةةي حربةةةةه أمةةةةام نبوخةةةةذ نصةةةةر، كمةةةةا جةةةةرت محاكمةةةةة مماثلةةةةة لمةةةةا عقةةةةده نبوخةةةةذ نصةةةةر فةةةةي 
 2صقيلية قبل القرن الخامس الميالدي

                                                           
 .31، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  1
 .31، ص2010بعة األولى، لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الط 2
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م 1474ولقةةةةةةد عقةةةةةةد فةةةةةةي التةةةةةةاريخ الحةةةةةةديث محكمةةةةةةة دوليةةةةةةة شةةةةةةاركت فةةةةةةي نشةةةةةةأتها سويسةةةةةةرا سةةةةةةنة
والةةذي كةةان آشةةةيدوق النمسةةا فةةي ذلةةةك  sire Picrrc de Hagcnbachللنظةةر فةةي قضةةية 

لوقةةةةةةت وقةةةةةةد تعةةةةةةرض لضةةةةةةائقة ماليةةةةةةة أجبرتةةةةةةه علةةةةةةى التنةةةةةةازل عةةةةةةن ممتلكاتةةةةةةه الواقعةةةةةةة فةةةةةةي اقلةةةةةةيم ا
Bourgogne  حينهةةةةةا بةةةةةدأ شةةةةةن الهجمةةةةةات الوحشةةةةةية علةةةةةى الةةةةةدول المجةةةةةاورة لةةةةةه وقةةةةةد استسةةةةةلمت

لةةةةه العديةةةةد مةةةةن الةةةةدول مؤقتةةةةًا، ثةةةةم أنشةةةةأت كةةةةل مةةةةن فرنسةةةةا والنمسةةةةا والمةةةةدن السويسةةةةرية وصةةةةغار 
بتةةةةةةاريخ  Hagenbachألعلةةةةةةى تحالفةةةةةةًا بيةةةةةةنهم وقبضةةةةةةوا علةةةةةةى األمةةةةةةراء القةةةةةةاطنين نهةةةةةةر الةةةةةةراين ا

ولةةةةةم يمةةةةةض أكثةةةةةر مةةةةةن شةةةةةهر حتةةةةةى قةةةةةدم للمحاكمةةةةةة أمةةةةةام محكمةةةةةة كانةةةةةت غيةةةةةر  11/4/1474
 1عادلة كان قضاُتها سويسريين وقد حكمت عليه المحكمة باإلعدام.

وقةةةةةد ظهةةةةةرت أول تقنينةةةةةات التةةةةةةي جرمةةةةةت بعةةةةةض التصةةةةةرفات الحربيةةةةةةة فيمةةةةةا عةةةةةرف باسةةةةةم ليبةةةةةةر  
(Leiber ) حيةةةةةةث صةةةةةةدر هةةةةةةذا اإلعةةةةةةالن مةةةةةةن طةةةةةةرف وزارة الحةةةةةةرب فةةةةةةي الواليةةةةةةات 1863عةةةةةةام،

، وشةةةةةةةملت هةةةةةةةذه 100المتحةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةة فةةةةةةةي الحةةةةةةةرب األهليةةةةةةةة بموجةةةةةةةب األمةةةةةةةر العةةةةةةةام رقةةةةةةةم 
المدونةةةةةة ألول مةةةةةرة علةةةةةى معاقبةةةةةة مرتكبةةةةةي جةةةةةرائم الحةةةةةرب، ولكنهةةةةةا ال يمكةةةةةن أن ُتعتبةةةةةر مدونةةةةةة 

 2دول المحور دولية ألنها أصبحت خاصة لدولة معينة بالذات وهي

الةةةةةةةذي  Moynnierوُيعةةةةةةةد أول مةةةةةةةن نةةةةةةةادى بإنشةةةةةةةاء قضةةةةةةةاء دولةةةةةةةي جنةةةةةةةائي الفقيةةةةةةةه السويسةةةةةةةري 
م أن يةةةةةنظم قضةةةةةاء دولةةةةةي يهةةةةةدف لمعاقبةةةةةة مةةةةةن يرتكةةةةةب جةةةةةرائم ضةةةةةد قةةةةةانون 1872اقتةةةةةرح عةةةةةام 

الشةةةةةةةعوب، وطالةةةةةةةب بإنشةةةةةةةاء محكمةةةةةةةة لةةةةةةةذلك تتكةةةةةةةون مةةةةةةةن خمسةةةةةةةة قضةةةةةةةاة، قاضةةةةةةةيان ُينصةةةةةةةبان 
لبةةةةةاقين مةةةةةن دول محايةةةةةدة، إال أن هةةةةةذا االقتةةةةةراح لةةةةةم يلةةةةةقا بمعرفةةةةةة المتحةةةةةاربين وُينصةةةةةب الثالثةةةةةة ا

اقتراحةةةةةه مةةةةةن جديةةةةةد بعةةةةةد تطةةةةةويره أمةةةةةام معهةةةةةد  Moynnierقبةةةةةواًل فةةةةةي حينهةةةةةا، كمةةةةةا قةةةةةدم الفقةةةةةه 
القةةةةةانون الةةةةةدولي فةةةةةي دورتةةةةةه التةةةةةي ُعقةةةةةدت فةةةةةي كةةةةةامبردج وُدِعةةةةةَي ألن تخةةةةةتص المحكمةةةةةة الدوليةةةةةة 

                                                           
أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -علي القهوجي، القانون الدولي الجنائي 1

 .169، 2001الطبعة األولى، 
روب الح أثناء الالإنسانيةوقد عدت الوثيقة أول محاولة لصياغة قانون حرب يتضمن تجريم العديد من األفعال  2

 1907كما تضمنت عقوبة اإلعدام على مرتكبي تلك األفعال أشارت االتفاقية الرابعة من اتفاقيات الهاي لسنة 
 3وألول مرة إلى مسؤولية الدول عن الجرائم واألضرار التي يرتكبها ويسببها أفراد قواتها المسلحة ضمن المادة 

إلنساني فيما بعد وهي اتفاقيات الهاي ما بين األعوام ويعود الفضل لها في صياغة اتفاقيات القانون الدولي ا
وكذلك اتفاقات جنيف األربعة. دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون  1899-1907

 15، ص2009-2008الدولي اإلنساني، الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنه، 
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ال أن اقتراحةةةةةةه لةةةةةةم يلةةةةةةق تأييةةةةةةدًا فةةةةةةي المقترحةةةةةةة بةةةةةةالتحقيق واالسةةةةةةتجواب إلةةةةةةى جانةةةةةةب المحاكمةةةةةةة، إ
 1حينها، إال أن الفكرة لم ُتدفن بل كان لها صدى على المستوى الجنائي العالمي.

م، 1899ومةةةةةن أهةةةةةم اإلتفاقيةةةةةات التةةةةةي عقةةةةةدت قبةةةةةل القةةةةةرن التاسةةةةةع عشةةةةةر اتفاقيةةةةةة الهةةةةةاي عةةةةةام 
عها، حيةةةةةث لهةةةةةا األثةةةةةر فةةةةةي تكةةةةةوين وقيةةةةةام القةةةةةانون الةةةةةدولي الجنةةةةةائي وذلةةةةةك نظةةةةةرًا لتنةةةةةوع مواضةةةةةي

وقةةةةةةد نةةةةةةتج عةةةةةةن المةةةةةةؤتمر ابةةةةةةرام العديةةةةةةد مةةةةةةن االتفاقيةةةةةةات التةةةةةةي هةةةةةةدفت إلحةةةةةةالل السةةةةةةلم ووقةةةةةةف 
النزاعةةةةات الدوليةةةةة، وحةةةةةدد قةةةةوانين وعةةةةةادات الحةةةةرب البريةةةةة، وكةةةةةذلك مبةةةةادئ الحةةةةةرب البريةةةةة التةةةةةي 

 19672تم اقراراها في جنيف عام 

 الفرع الثاني

 مرحلة الحرب العالمية األولى والثانية وما بعدها

الحةةةةةةةةرب  1907-1899ع كافةةةةةةةةة اإلتفاقيةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي انعقةةةةةةةةدت فةةةةةةةةي مةةةةةةةةا بةةةةةةةةين لةةةةةةةةم تمنةةةةةةةة
 العالمية من الوقوع، وذلك بسبب أطماع الدول بخيرات اآلخرين وحب السيطرة والنفوذ.

 أواًل: مرحلة ما بين الحرب العالمية األولى والثانية

ار الحةةةةةرب المةةةةةدمرة لقةةةةةد كانةةةةةت الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى مةةةةةدمرة وصةةةةةادمة للبشةةةةةرية، ونظةةةةةرًا ألثةةةةة
ووحشةةةةةةةةية األلمةةةةةةةةان فيهةةةةةةةةا، وفةةةةةةةةور أن وضةةةةةةةةعت الحةةةةةةةةرب العالميةةةةةةةةة أوزارهةةةةةةةةا، انعقةةةةةةةةدت المةةةةةةةةؤتمر 

، وقةةةةةةةةد اقترحةةةةةةةةت لجنةةةةةةةةة المسةةةةةةةةؤوليات المنبثقةةةةةةةةة عةةةةةةةةن 25/1/1919التمهيةةةةةةةةدي للسةةةةةةةةالم بتةةةةةةةةاريخ 
المةةةةةؤتمر أن يةةةةةتم محاكمةةةةةة مجرمةةةةةي الحةةةةةرب أمةةةةةام محكمةةةةةة دوليةةةةةة مسةةةةةتقلة، إال أن وفةةةةةد الواليةةةةةات 

، ثةةةةم انتهةةةةى المةةةةؤتمر إلةةةةى تعةةةةديل 3كيةةةةة والوفةةةةد اليابةةةةاني عارضةةةةا االقتةةةةراح وبشةةةةدةالمتحةةةةدة األمري
م، بمدينةةةةةةةةة 28/6/1919االقتةةةةةةةراح والوصةةةةةةةةول إلةةةةةةةةى ابةةةةةةةرام معاهةةةةةةةةدة السةةةةةةةةالم مةةةةةةةع ألمانيةةةةةةةةا فةةةةةةةةي 

                                                           
أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -ون الدولي الجنائيعلي القهوجي، القان 1

 .172،ص2001الطبعة األولى، 
عقد مؤتمر الهاي عام  فقد عدة مؤتمرات في مدينة الهايوقد تمت التعديالت بصورة متواترة حيث عقدت  2

ر اتفاقية تهدف لتجنب الحروب والدعوة إلى نزع األسلحة دولة ووضع اعالنًا وثالثة عش 44حضره ممثلو  1907
وتدعيم السالم واألمن في العالم، كما نظمت اتفاقيات الحرب البرية والبحرية وانهاء النزاعات بالطرق السلمية 

 ةوايضاح دور الدول المحايدة تجاه ذلك. انظر: فريجة محمد هاشم، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريم
 .59، ص2014-2013الدولية، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -علي القهوجي، القانون الدولي 3
 173األولى، ص
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، وقةةةةةةد نصةةةةةةت االتفاقيةةةةةةة فةةةةةةي الجةةةةةةزء السةةةةةةابع منهةةةةةةا علةةةةةةى جملةةةةةةة نصةةةةةةةوص 1فرسةةةةةةاي الفرنسةةةةةةية
السةةةةةةالم واألمةةةةةةن اإلنسةةةةةةاني، وقةةةةةةد رسةةةةةةخت مسةةةةةةئولية األلمةةةةةةان عةةةةةةن جةةةةةةرائم حةةةةةةرب وقعةةةةةةت ضةةةةةةد 

اتفقةةةةةةت الةةةةةةدول مةةةةةةع ألمانيةةةةةةا علةةةةةةى إنشةةةةةةاء محكمةةةةةةة مةةةةةةن دول الحلفةةةةةةاء أي الةةةةةةدول المنتصةةةةةةرة فةةةةةةي 
الحةةةةةةرب لمحاكمةةةةةةة غليةةةةةةوم الثةةةةةةاني امبراطةةةةةةور ألمانيةةةةةةا، وكةةةةةةذلك محاكمةةةةةةة مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب الةةةةةةذي 

  2وقعت جرائمهم ضد رعايا دول الحلفاء، إال أن المحكمة لم ُتعقد ولم ُيحاكم أحد.

لعةةةةةل فشةةةةةل المحاكمةةةةةات لمجرمةةةةةي الحةةةةةرب فةةةةةي الحةةةةةرب العالميةةةةةة األولةةةةةى كةةةةةان مشةةةةةجعًا ومحفةةةةةزًا و 
لمةةةةا حصةةةةل خةةةةالل الحةةةةرب العالميةةةةة الثانيةةةةة مةةةةن جةةةةرائم القتةةةةل واإلبةةةةادة الجماعيةةةةة والمآسةةةةي التةةةةي 

" التةةةةةي Sevreحلةةةةت باإلنسةةةةةانية، رغةةةةم أن هنةةةةةاك اتفاقيةةةةةات عديةةةةدة قةةةةةد وقعةةةةةت كمعاهةةةةدة "سةةةةةيفر""
كمعاهةةةةةةدة سةةةةةةالم بةةةةةةين دول الحلفةةةةةةاء والدولةةةةةةة العثمانيةةةةةةة حةةةةةةول  1920أوت  10عقةةةةةةدت بتةةةةةةاريخ 

قضةةةةةةية األرمةةةةةةن فةةةةةةي تركيةةةةةةا الةةةةةةذين تعرضةةةةةةوا لمةةةةةةذابح جماعيةةةةةةة وعمليةةةةةةات تطهيةةةةةةر عرقةةةةةةي عةةةةةةام 
التةةةةةةةةةةزام الدولةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةة بتسةةةةةةةةةةليم  226م حيةةةةةةةةةةث تضةةةةةةةةةةمنت المعاهةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةادة 1915

، 1914اء فةةةةي أقةةةةةاليم تابعةةةةةة ألراضةةةةي الحلفةةةةةاء عةةةةةام األشةةةةخاص المتهمةةةةةين بجةةةةرائم حةةةةةرب للحلفةةةةة

                                                           
 وقد وصفت المفاوضات مع األلمان المهينة لألمان من بدايتها حيث انطلقت مفاوضات السالم في 18 من 1

بفرساي عقد النصر البروسي على  1871م وهو اليوم الذي أعلنت فيه الوحدة األلمانية سنة 1919يناير عام 
فرنسا واسر ملك فرنسا نابليون الثالث، كان العالم مساندًا لفرنسا الستعادة اقليم األلزاس لورين الذي خسرته أمام 
ألمانيا أثناء الحرب البروسية الفرنسية. طه عبد الناصر رمضان، مقالة بعنوان معاهدة سالم ادت لحرب عالمية 

 قتلت 60 مليون، موقع العربية رابط
 
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%
AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7  
 الدخول بتاريخ 2020/12/31.

تكوين محكمة خاصة تتكون من خمسة قضاة من الحلفاء لمحاكمة  -وقد تضمنت االتفاقية عدة مواد نذكر منها: أ 2
اء إختصاص محاكم الحلف -امبراطور ألمانيا بتهمة االعتداء على األخالق الدولية وسلطان المعاهدات المقدس. ب

إن كان األشخاص المتضررين من  -همين بجرائم ضد االنسانية. تالعسكرية بمحاكمة المواطنين األلمان المت
الحرب رعايا لدول حليفة أو مشاركة في التحالف فإن اختصاص المحاكم العسكرية المكونة من ممثلي تلك الدول 

طبعة لينعقد لنظر هذه القضايا. لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، ا
 .31، ص2010األولى، 

https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/2019/06/30/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7
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لمحةةةةاكمتهم علةةةةى جةةةةرائمهم بحةةةةق قةةةةوانين وأعةةةةراف الحةةةةرب وهةةةةذا يثبةةةةت المسةةةةئولية الفرديةةةةة علةةةةى 
، ولألسةةةةةةف فقةةةةةةد كةةةةةةان تركيةةةةةةز المعاهةةةةةةدات السةةةةةةابقة علةةةةةةى ثةةةةةةالث نقةةةةةةاط 1األشةةةةةةخاص المجةةةةةةرمين

 رئيسية أدت إلى اإلسراع بانهيار كافة االتفاقيات:

الصةةةةةةغيرة للةةةةةةدول الكبيةةةةةةرة وتبعيةةةةةةة الةةةةةةدول الضةةةةةةعيفة للةةةةةةدول القويةةةةةةة وقةةةةةةد عبةةةةةةر  تبعيةةةةةةة الةةةةةةدول -أ
عنهةةةةةا بصةةةةةور عديةةةةةدة منهةةةةةا االنتةةةةةداب كمةةةةةا حةةةةةدث فةةةةةي العةةةةةالم العربةةةةةي الةةةةةذي قسةةةةةم بةةةةةين الةةةةةدول 
العظمةةةةةةي بريطانيةةةةةةا وفرنسةةةةةةا وايطاليةةةةةةا، وكةةةةةةذلك فةةةةةةي بعةةةةةةض بلةةةةةةدان أوروبةةةةةةا حيةةةةةةث أعيةةةةةةد ارجةةةةةةاع 

روسةةةةةيا وألمانيةةةةا والنمسةةةةا، كمةةةةا انفصةةةةةلت بعةةةةض الةةةةدول مثةةةةل بوليونيةةةةا التةةةةةي كانةةةةت مقسةةةةمة بةةةةين 
كةةةةةل مةةةةةن يوغوسةةةةةالفيا وتشكيوسةةةةةلوفاكيا والمجةةةةةر عةةةةةن النمسةةةةةا وأصةةةةةبحت دول وممالةةةةةك مسةةةةةتقلة 

 بذاتها.

الةةةةةةةةدعوة الصةةةةةةةةريحة لوجةةةةةةةةود قضةةةةةةةةاء دولةةةةةةةةي جنةةةةةةةةائي مةةةةةةةةنظم ودائةةةةةةةةم يتكفةةةةةةةةل بحفةةةةةةةةظ األمةةةةةةةةن  -ب
 2.واالستقرار والسالم في المستقبل

العالميةةةةةة األولةةةةةى عليهةةةةةا تسةةةةةاؤالت عديةةةةةدة مةةةةةن إن المحاكمةةةةةات التةةةةةي وقعةةةةةت بعةةةةةد الحةةةةةرب  -ت
حيةةةةةث مةةةةةدى اتفاقهةةةةةا مةةةةةع مبةةةةةادئ الشةةةةةرعية الدوليةةةةةة واعتبةةةةةارات عامةةةةةة أخةةةةةرى كمةةةةةا أنهةةةةةا وصةةةةةفت 
بأنهةةةةةا محاكمةةةةةات سياسةةةةةية ُألبسةةةةةت الثةةةةةوب القةةةةةانوني، والهةةةةةدف منهةةةةةا هةةةةةو تصةةةةةفية الحسةةةةةاب مةةةةةع 

فضةةةةةت الةةةةةدول التةةةةةي انهزمةةةةةت فةةةةةي الحةةةةةرب خاصةةةةةة أن الةةةةةدول الكبةةةةةرى المنتصةةةةةرة فةةةةةي الحةةةةةرب ر 
تشةةةةةكيل محةةةةةاكم جنائيةةةةةة عامةةةةةة تشةةةةةمل واليتهةةةةةا كافةةةةةة المجةةةةةرمين مةةةةةن كافةةةةةة الةةةةةدول، وتةةةةةم تعةةةةةديل 
المشةةةةةروع إلةةةةةى محاكمةةةةةات خاصةةةةةة تخةةةةةتص بمحاكمةةةةةة دول المحةةةةةور التةةةةةي خسةةةةةرت فةةةةةي الحةةةةةرب، 
فبةةةةةةالرغم مةةةةةةن إنشةةةةةةاء محةةةةةةاكم )نةةةةةةورمبرخ، وطوكيةةةةةةو، ويوغسةةةةةةالفيا السةةةةةةابقة، وروانةةةةةةدا( فةةةةةةإن هةةةةةةذه 

الجةةةةةةرائم والمجةةةةةةازر التةةةةةةي ارتكبةةةةةةت فةةةةةةي كمبوديةةةةةةا والشيشةةةةةةان اإلجةةةةةةراءات الدوليةةةةةةة لةةةةةةم تةةةةةةتم بحةةةةةةق 
وأفغانسةةةةتان والمجةةةةازر التةةةةةي الزالةةةةت ترتكةةةةةب بحةةةةق الفلسةةةةةطينيين فةةةةي داخةةةةةل فلسةةةةطين والشةةةةةتات، 

 3وال بحق جرائم اإلبادة الجماعية في العراق.

لقةةةةد كانةةةت الحةةةرب العالميةةةةة الثانيةةةة صةةةةادمة ثانيـــًا: مرحلــــة مـــا بعــــد الحـــرب العالميــــة الثانيـــة: 
شةةةةرية وذلةةةةك مةةةةن حيةةةةث هةةةةول الةةةةدمار وأعةةةةداد القتلةةةةى والتشةةةةريد والخةةةةوف، وبعةةةةد انتهةةةةاء الحةةةةرب للب

                                                           

 .34، ص2020-2019فليج غزالن، القانون والقضاء الدولي الجنائي، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان،  1
علي القهوجي، القانون الدولي، أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  2

 .175األولى، ص
 .2، ص2019احل التطور األولى في القضاء الجنائي الدولي، المعهد المصري للدراسات، أيسر يوسف، مر  3
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العالميةةةةة الثانيةةةةة عقةةةةدت الةةةةدول المنتصةةةةرة عةةةةدة محكمةةةةات جنائيةةةةة لمةةةةن وصةةةةفتهم بةةةةأنهم مجرمةةةةي 
 حرب نذكر منها التالي:

  اعـــالن ســـانت جـــيمس تشـــكيل لجنـــة األمـــم المتحـــدة الخاصـــة بمجرمـــي الحـــرب عـــام
1942. 

الفظاعةةةةةات الوحشةةةةةية التةةةةةي ارتكبةةةةةت فةةةةةي الحةةةةةرب العالميةةةةةة الثانيةةةةةة الحاجةةةةةة الملحةةةةةة  لقةةةةةد فرضةةةةةت
 1942الجةةةةةراء محاكمةةةةةةات دوليةةةةةةة وعةةةةةةدم تكةةةةةةرار أخطةةةةةاء الحةةةةةةرب العالميةةةةةةة االولةةةةةةى، وفةةةةةةي عةةةةةةام 

وقعةةةةت القةةةةوى المنتصةةةةرة فةةةةي الحةةةةرب بقصةةةةر سةةةةانت جةةةةيمس اتفاقيةةةةة انشةةةةاء لجنةةةةة االمةةةةم المتحةةةةدة 
ن عةةةةةةن هةةةةةةذه الخطةةةةةةوة بمثابةةةةةةة أول الطريةةةةةةق حيةةةةةةث كةةةةةةان االعةةةةةةال (UNWCC)لجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب 

فةةةةةةةي انشةةةةةةةاء المحكمةةةةةةةة العسةةةةةةةكرية فةةةةةةةي نةةةةةةةورمبرج، ورغةةةةةةةم اآلمةةةةةةةال التةةةةةةةي كانةةةةةةةت معقةةةةةةةودة علةةةةةةةى 
(UNWCC)  إال أن االتفاقيةةةةةةةةةة الحكوميةةةةةةةةةة المتعةةةةةةةةةددة األطةةةةةةةةةراف نشةةةةةةةةةأ عنهةةةةةةةةةا هيئةةةةةةةةةة خضةةةةةةةةةعت

 1العتبارات سياسية وكان دورها أقل بكثير مما توقعه الحلفاء منها.

  مبرج الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب األلمانإنشاء محكمة نور 

، ونةةةةتج عنةةةةه 1945انعقةةةةد مةةةةؤتمر فةةةةي لنةةةةدن ضةةةةم الةةةةدول األساسةةةةية االربعةةةةة مةةةةن الحلفةةةةاء عةةةةام 
مةةةادة، وقةةةد شةةةكل هةةةذا  30اعتمةةةاد اتفاقيةةةة لنةةةدي التةةةي تضةةةم سةةةبع بنةةةود ومةةةن ملحةةةق يتكةةةون مةةةن 

المجةةةةةةرمين األلمةةةةةةان االتفةةةةةةاق وبنةةةةةةوده النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة العسةةةةةةكرية الدوليةةةةةةة لمحاكمةةةةةةة 
فيمةةةةةا أطلةةةةةق عليةةةةةه محكمةةةةةة نةةةةةورمبرغ، ومةةةةةن أجةةةةةل تحقيةةةةةق العدالةةةةةة الجنائيةةةةةة انضةةةةةم بعةةةةةدها تسةةةةةع 

مةةةن النظةةةام  2عشةةةرة دولةةةة، وقةةةد شةةةكلت محكمةةةة مةةةن أربةةةع قضةةةاة لكةةةل مةةةنهم نائةةةب وفةةةق المةةةادة 
األساسةةةةي للمحكمةةةةة العسةةةةكرية الدوليةةةةة، باالضةةةةافة إلةةةةى نيابةةةةة عامةةةةة ممثلةةةةة بةةةةأربع أفةةةةراد يعينةةةةون 

لةةةةدول الموقعةةةةة علةةةةى اتفاقيةةةةة لنةةةةدن، وقةةةةد تحةةةةدد اختصةةةةاص المحكمةةةةة بةةةةثالث جةةةةرائم وهةةةةي مةةةةن ا
 2الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية

  1946انشاء محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين عام: 

ةةةةةت اليابةةةةةان وثيقةةةةةة اسةةةةةتقاللها عةةةةةام  لف، وفةةةةةي لتقةةةةةع بعةةةةةدها تحةةةةةت حكةةةةةم قةةةةةوات التحةةةةةا 1945ُوقاعا
ُعقةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةؤتمر بةةةةةةةةةين وزراء خارجيةةةةةةةةةة أمريكةةةةةةةةةا وانجلتةةةةةةةةةرا  26/12/1945-16المةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةين 

                                                           
أيسر يوسف، مراحل التطور األولى للقضاء الجنائي الدولي، المعهد المصري للدراسات، دراسات سياسية،  1

 .8، ص2019
الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير جامعة  المحكمةادريدي وفاء،  2

 .22، ص2009-2008الحاج لخضر، باتنة، 
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وروسةةةةةةيا فةةةةةةي العاصةةةةةةمة الروسةةةةةةية موسةةةةةةكو وقةةةةةةد خةةةةةةرج المةةةةةةؤتمر بةةةةةةإعالن القيةةةةةةادة العليةةةةةةا لةةةةةةدول 
التحةةةةالف تنفيةةةةذ شةةةةروط التسةةةةليم واإلحةةةةتالل والرقابةةةةة فةةةةي اليابةةةةان، وتشةةةةكيل لجنةةةةة سةةةةميت بلجنةةةةة 

ن هةةةةةةدفها تنسةةةةةةيق سياسةةةةةةات الحلفةةةةةةاء فةةةةةةي الشةةةةةةرق األقصةةةةةةى، وبعةةةةةةد الشةةةةةةرق األقصةةةةةةى والتةةةةةةي كةةةةةةا
برهةةةةة مةةةةن الوقةةةةت أعلةةةةن الجنةةةةرال "مةةةةاك آرثةةةةر" القائةةةةد األعلةةةةى لقةةةةوات الحلفةةةةاء فةةةةي اليابةةةةان انشةةةةاء 
محكمةةةةةة عسةةةةةكرية دوليةةةةةة لمحاكمةةةةةة مجرمةةةةةي الحةةةةةرب، وقةةةةةد تةةةةةم المصةةةةةادقة علةةةةةى الئحةةةةةة التنظةةةةةيم 

 1م.19/1/1946اإلجرائي بتاريخ 

متهمةةةةةةةًا مةةةةةةةن قةةةةةةةادة اليابةةةةةةةانيين الرتكةةةةةةةابهم  28يةةةةةةةو العسةةةةةةةكرية الدوليةةةةةةةة وقةةةةةةةد أدانةةةةةةةت محكمةةةةةةةة طوك
مةةةةةن ميثةةةةةاق  5جةةةةةرائم قتةةةةةل المةةةةةدنيين فةةةةةي االراضةةةةةي التةةةةةي احتلتهةةةةةا اليابةةةةةان، فةةةةةي مخالفةةةةةة للمةةةةةادة 

المحكمةةةةةة وقواعةةةةةد الهةةةةةاي، وكانةةةةةت أحكةةةةةام المحكمةةةةةة تتفةةةةةاوت مةةةةةا بةةةةةين اإلعةةةةةدام والسةةةةةجن مةةةةةدى 
 2الحياة

 المطلب الثاني

 ة الدوليةنشأة المحكمة الجنائي

تاريخةةةةةًا مهمةةةةةا فةةةةةي نشةةةةةأة المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة،  1998يوليو/تمةةةةةوز  17لقةةةةةد كةةةةةان تةةةةةاريخ 
دولةةةةة فةةةةي اجتمةةةةاع للجمعيةةةةة العموميةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة فةةةةي إيطاليةةةةا علةةةةى مةةةةا  120حيةةةةث وافقةةةةت 

يعةةةةرف بميثةةةةةاق رومةةةةةا، واعتبرتةةةةةه قاعةةةةةدة إلنشةةةةةاء محكمةةةةة جنائيةةةةةة دوليةةةةةة دائمةةةةةة، وعارضةةةةةت هةةةةةذه 
عةةةةةن التصةةةةةويت، فكيةةةةةف اجتمعةةةةةت الجمعيةةةةةة العموميةةةةةة لأُلمةةةةةم  21دول، وامتنعةةةةةت الفكةةةةةرة سةةةةةبع 

، ومةةةةا هةةةةي قصةةةةة نشةةةةأة المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة؟ نجيةةةةب علةةةةى هةةةةذا التسةةةةاؤل عبةةةةر 3المتحةةةةدة
 -الفروع التالية:

 الفرع األول

 انشاء محكمة جنائية دولية

ابةةةةادة جماعيةةةةة.. الةةةةخ لقةةةةد أورثةةةةت الحةةةةروب الداميةةةةة _ومةةةةا نةةةةتج عنهةةةةا مةةةةن قتةةةةل وتهجيةةةةر وابعةةةةاد و 
_ حاجةةةةةة ُملحةةةةةة علةةةةةى األسةةةةةةرة الدوليةةةةةة إيجةةةةةاد نظةةةةةام قضةةةةةةائي يهةةةةةدف إلحةةةةةالل األمةةةةةن والسةةةةةةالم 
والتعةةةةةةةةايش بةةةةةةةةين اإلنسةةةةةةةةانية جمعةةةةةةةةاء، ولقةةةةةةةةد كانةةةةةةةةت محةةةةةةةةاوالت الةةةةةةةةدول والمنظمةةةةةةةةات والمثقفةةةةةةةةين 

                                                           
 .60، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  1
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والمفكةةةةرين مثةةةةابرة فةةةةي كةةةةل األوقةةةةات مةةةةن أجةةةةل الوصةةةةول إلةةةةى نظةةةةام قضةةةةائي دولةةةةي يضةةةةع حةةةةدًا 
ير ُيقلةةةةةةل مةةةةةةن سةةةةةةعير الحةةةةةةروب، فيحةةةةةةاكم مجرمةةةةةةي الحةةةةةةرب وُمسةةةةةةببيها، فةةةةةةي أو علةةةةةةى أقةةةةةةل تقةةةةةةد

الوقةةةةةةت الةةةةةةذي مضةةةةةةى خمسةةةةةةون عامةةةةةةًا علةةةةةةى قةةةةةةرار الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة بالموافقةةةةةةة 
م وبةةةةةةةةين إقةةةةةةةةرار نظةةةةةةةةام رومةةةةةةةةا 1948علةةةةةةةةى اتفاقيةةةةةةةةة قمةةةةةةةةع ومعاقبةةةةةةةةة اإلبةةةةةةةةادة الجماعيةةةةةةةةة عةةةةةةةةام 

 1م1998األساسي الخاص بإنشاء المحكمة دولية لذلك عام 

إن النتةةةةةةائج التةةةةةةي نتجةةةةةةت عنهةةةةةةا الحةةةةةةروب العالميةةةةةةة جعلةةةةةةت الحاجةةةةةةة ملحةةةةةةة وضةةةةةةرورية إلنشةةةةةةاء 
محكمةةةةةةةةة جنائيةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةة تحمةةةةةةةةي مصةةةةةةةةالح الجماعةةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةةانية، وتعاقةةةةةةةةب المجةةةةةةةةرمين الةةةةةةةةذين 
يرتكبةةةةةون الجةةةةةرائم عةةةةةابرة الحةةةةةدود والقةةةةةارات ويبيةةةةةدون اإلنسةةةةةانية ويهلكةةةةةون الحةةةةةرث والنسةةةةةل، كمةةةةةا 

نسةةةةةةانية بةةةةةةاألمن، وبلسةةةةةةمة الجةةةةةةراح واالنتقةةةةةةام للمظلةةةةةةومين أنهةةةةةةا كانةةةةةةت حاجةةةةةةة ملحةةةةةةة لشةةةةةةعور اإل
 .2والمعذبين

لقةةةةةد كةةةةةان للمحةةةةةاكم المؤقتةةةةةة التةةةةةي انشةةةةةئت لنظةةةةةر قضةةةةةايا الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة بعةةةةةد الحةةةةةرب العالميةةةةةة 
األولةةةةةةى والثانيةةةةةةة وانتهاكاتهةةةةةةا لحقةةةةةةوق االنسةةةةةةان وتجةةةةةةريم اصةةةةةةحابها األثةةةةةةر البةةةةةةالغ فةةةةةةي الوصةةةةةةول 

حيةةةةث اسةةةةتكملت لجنةةةةة القةةةةةانون الةةةةدولي والتةةةةي شةةةةكلت مةةةةةن للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الدائمةةةةةة، 
لوضةةةةةةع مشةةةةةةروع لنظةةةةةةام قضةةةةةةائي جنةةةةةةائي  1948قبةةةةةةل الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لالمةةةةةةم المتحةةةةةةدة عةةةةةةام 

دولةةةةي أعمالهةةةةا وفةةةةي نهايةةةةة األمةةةةر قةةةةدمت مشةةةةروع النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة 
نةةةةةةة خاصةةةةةةة للنظةةةةةةر  م للجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة والتةةةةةةي بةةةةةةدورها شةةةةةةكلت لج1994عةةةةةةام 

فةةةةةةي انشةةةةةةاء المحكمةةةةةةة وبعةةةةةةد عةةةةةةرض التقريةةةةةةر علةةةةةةى الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة شةةةةةةكلت 
الجمعيةةةةةة العامةةةةةة لجنةةةةةة أخةةةةةرى إلنشةةةةةاء المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة واوكلةةةةةت لهةةةةةا اعةةةةةداد مشةةةةةروع يحةةةةةوز 
علةةةةى إجمةةةةةاع ممكةةةةن يهةةةةةدف عرضةةةةه للتصةةةةةويت فةةةةةي المةةةةؤتمر الدبلوماسةةةةةي لألمةةةةم المتحةةةةةدة وقةةةةةد 

وعقةةةةةةةةدت الجمعيةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة دورتهةةةةةةةةا الثانيةةةةةةةةة والخمسةةةةةةةةين  1995عةةةةةةةةام  انهةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةة أعمالهةةةةةةةةا
، 52/160، بنةةةةةاًء علةةةةةى قةةةةةرار مةةةةةن الجمعيةةةةةة العامةةةةةة لأُلمةةةةةم المتحةةةةةدة رقةةةةةم 16/9/1997بتةةةةةاريخ 

لهةةةةةةدف اعتمةةةةةةاد اتفاقيةةةةةةة بشةةةةةةأن انشةةةةةةاء محكمةةةةةةة جنائيةةةةةةة دوليةةةةةةة علةةةةةةى أن يكةةةةةةون بةةةةةةاب االشةةةةةةتراك 

                                                           
كانت المحكمة الجنائية الدولية حلمًا، بقي يلوح في األفق منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن لقد  1

م والذي أقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم بدأ 1998العشرين، حيث كان مؤتمر رومًا عام 
تها وعين فرع لها، وقد عينت اختصاصاتها بنظام م، وقد شكلت هيئ2002سريان هذا النظام فعليًا في يوليو عام 
مادة ناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية. علي القهوجي، القانون  128روما األساس والذي يحوي بين دفتيه 

 .311، ص2001الدولي، أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، 
ة محمد هشام، دور القضاء الدولي والجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، فريج 2

 .214، ص2013-2014
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دولةةةةةة  160د انعقةةةةد المةةةةؤتمر وحضةةةةره مفتوحةةةةًا لكافةةةةة الةةةةدول األعضةةةةاء فةةةةي األمةةةةةم المتحةةةةدة، وقةةةة
منظمةةةةةةة غيةةةةةةر حكوميةةةةةةة كمةةةةةةراقبين وعقةةةةةةد  236منظمةةةةةةة و 31ناهيةةةةةةك عةةةةةةن المنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة 

وقةةةةد تةةةةم اعةةةةالن انشةةةةاء المحكمةةةةة الجنائيةةةةة  7/1998-17إلةةةةى  6-15المةةةةؤتمر فةةةةي رومةةةةا مةةةةن 
 1الدولية

 لقةةةةةةةد خاضةةةةةةةت األسةةةةةةةرة الدوليةةةةةةةة صةةةةةةةراعًا مريةةةةةةةرًا فةةةةةةةي المفاوضةةةةةةةات مةةةةةةةن أجةةةةةةةل تتةةةةةةةويج اإلعةةةةةةةالن
والوصةةةةةةةول للحظةةةةةةةة اإلعةةةةةةةالن عةةةةةةةن تبنةةةةةةةي لنظةةةةةةةام رومةةةةةةةا مةةةةةةةن األسةةةةةةةرة الدوليةةةةةةةة جمعةةةةةةةاء، ومةةةةةةةن 
المواضةةةةةيع التةةةةةي اسةةةةةتمر النقةةةةةاش فيهةةةةةا طةةةةةوياًل دور المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة وسةةةةةلطاته 
وصةةةةةةةالحياته، حيةةةةةةةةث اختلفةةةةةةةت اآلراء حةةةةةةةةول ذلةةةةةةةةك بشةةةةةةةكل حةةةةةةةةاد وكبيةةةةةةةر، فةةةةةةةةذهب رأي  تزعمتةةةةةةةةه 

ن للمةةةةدعي العةةةةام الحةةةةق فةةةةي مباشةةةةرة التحقيةةةةق مةةةةن تلقةةةةاء الةةةةدول الغربيةةةةة إلةةةةى أنةةةةه ينبغةةةةي أن يكةةةةو 
نفسةةةةةةه بحكةةةةةةم منصةةةةةةبه علةةةةةةى أسةةةةةةاس معلومةةةةةةات تصةةةةةةله مةةةةةةن الحكومةةةةةةات والمنظمةةةةةةات الحكوميةةةةةةة 
وغيةةةةةةر الحكوميةةةةةةة ومةةةةةةن الضةةةةةةحايا أنفسةةةةةةهم، إال أن ألمانيةةةةةةا قةةةةةةدمت مقترحةةةةةةًا يحةةةةةةد مةةةةةةن سةةةةةةلطات 

العةةةةةام طلةةةةةب اإلذن المةةةةةدعي العةةةةةام المطلقةةةةةة وذلةةةةةك بإنشةةةةةاء دائةةةةةرة تمهيديةةةةةة يقةةةةةدم إليهةةةةةا المةةةةةدعي 
إلجةةةةةراء التحقيةةةةةةق، فةةةةةةي حةةةةةين رأت أمريكةةةةةةا وروسةةةةةةيا واسةةةةةةرائيل إلغةةةةةاء دور المةةةةةةدعي العةةةةةةام وذلةةةةةةك 
خشةةةةةية الضةةةةةغوط السياسةةةةةية، أمةةةةةا الةةةةةدول العربيةةةةةة فقةةةةةد اعتبةةةةةرت أنةةةةةه مةةةةةن غيةةةةةر المقبةةةةةول اسةةةةةتبعاد 
دور المةةةةةدعي العةةةةةام ولكةةةةةن يمكةةةةةن تضةةةةةييق صةةةةةالحياته فةةةةةال يمكةةةةةن لةةةةةه أن يباشةةةةةر التحقيةةةةةق مةةةةةن 

، ورغةةةةةم 2إال بنةةةةةاًء علةةةةةى شةةةةةكوى مقدمةةةةةة مةةةةةن دولةةةةةة أو مةةةةةن أجهةةةةةزة األمةةةةةم المتحةةةةةدة تلقةةةةةاء نفسةةةةةه
المعارضةةةةةات الشةةةةةديدة التةةةةةي وصةةةةةفها رئةةةةةيس اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية الدبلوماسةةةةةي القاضةةةةةي الكنةةةةةدي 

Philippe KIRSH) بحةةةةرب خانقةةةةة بةةةةين المةةةةدافعين عةةةةن مبةةةةدأ عةةةةدم اإلفةةةةالت مةةةةن العقةةةةاب )
نائيةةةةةة فةةةةةي نهايةةةةةة األمةةةةةر رأت النةةةةةور وتةةةةةم اقرارهةةةةةا وأنصةةةةةار السةةةةةيادة الوطنيةةةةةة إال أن المحكمةةةةةة الج

 3من الجمعية العامة لألمم المتحدة

 

 

                                                           
-90، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  1

ئي في مكافحة الجريمة الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، . وفريجة محمد هشام، دور القضاء الدولي والجنا91
 بتصرف من الباحث.. 216، ص2013-2014

 .111، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  2
قانون الدولي اإلنسان، جامعة الحاج لخضر، ادريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد ال 3

 .51، ص2009-2008باتنة، 
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 الفرع الثاني

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تعةةةةةةةةددت اختصاصةةةةةةةةات المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة حيةةةةةةةةث تتمثةةةةةةةةل باختصةةةةةةةةاص موضةةةةةةةةوعي 
 واختصاص زماني واختصاص مشخصي والتي نتناولها كالتالي:

 أواًل: االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية: 

تخةةةةةةتص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بةةةةةةالتحقيق ومحاكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص األكثةةةةةةر اجرامةةةةةةًا وخطةةةةةةورة 
  -في المجتمع الدولي، الذين يرتكبون جرائم دولية وسنتناول هذه الجرائم كالتالي:

 جريمة اإلبادة الجماعية: -1

نظةةةةةةام رومةةةةةةا علةةةةةةى أن:" لغةةةةةةرض هةةةةةةذا النظةةةةةةام االساسةةةةةةي، تعنةةةةةةي مةةةةةةن  6حيةةةةةةث تةةةةةةنص المةةةةةةادة 
أي فعةةةةةةل مةةةةةةن األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة يرتكةةةةةةب بقصةةةةةةد اهةةةةةةالك جماعةةةةةةة قوميةةةةةةة أو ” االبةةةةةةادة الجماعيةةةةةةة“

 إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالكًا كليًا أو جزئيا:

 )أ( قتل أفراد الجماعة؛

 ؛)ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

 حوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليًا أو جزئيا؛أل)ج( إخضاع الجماعة عمدا 

 نجاب داخل الجماعة؛إل)د( فرض تدابير تستهدف منع ا

 )هة( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

وفةةةةق نظةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة تتميةةةةز هةةةةذه الجريمةةةةة بأنهةةةةا جريمةةةةة دوليةةةةة، وطبيعةةةةة هةةةةذه 
مةةةةةة الدوليةةةةةة ضةةةةةرورة ارتكابهةةةةةا مةةةةةن مةةةةةواطني ضةةةةةد رعايةةةةةا دولةةةةةة أخةةةةةرى، ومةةةةةن الممكةةةةةن أن الجري

تقةةةةةع هةةةةةذه الجريمةةةةةة فةةةةةي الدولةةةةةة ذاتهةةةةةا بشةةةةةرط أن ُتحقةةةةةق أفعالهةةةةةا طبيعةةةةةة الةةةةةركن المةةةةةادي ألفعةةةةةال 
 1من نظام روما 6اإلبادة المنصوص عليها في المادة

 تم صياغتهاالجرائم ضد االنسانية:  -2

وإنمةةةةةةا يعاقةةةةةةب علةةةةةةى الجةةةةةةرائم  ،الجنةةةةةةائي علةةةةةةى كةةةةةةل الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة ال يعاقةةةةةةب القةةةةةةانون الةةةةةةدولي
ضةةةةد اإلنسةةةةانية وهةةةةي الجةةةةرائم األشةةةةد خطةةةةورة، وقةةةةد أوضةةةةح نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي بةةةةأن جريمةةةةة 

                                                           
 .86، ص2020-2019فليج غزالن، القانون والقضاء الدولي الجنائي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  1
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القتةةةةةل العمةةةةةد واإلبةةةةةادة واالسةةةةةترقاق وابعةةةةةاد السةةةةةكان ونقلهةةةةةم القسةةةةةري والسةةةةةجن والحرمةةةةةان الشةةةةةديد 
األساسةةةةةةةةية للقةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي وكةةةةةةةةةذلك التعةةةةةةةةةذيب مةةةةةةةةن الحريةةةةةةةةةة البدنيةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةالف القواعةةةةةةةةةد 

واالغتصةةةةةةةاب واالسةةةةةةةتعباد الجنسةةةةةةةي أو اإلكةةةةةةةراه علةةةةةةةى البغةةةةةةةاء أو الحمةةةةةةةل القسةةةةةةةري أو اضةةةةةةةطهاد 
أيةةةةة جماعةةةةة محةةةةددة أو مجموعةةةةة محةةةةددة مةةةةن السةةةةكان السةةةةباب سياسةةةةية أو عرقيةةةةة أو اثنيةةةةة أو 

، 1نهجةةةةةي موجةةةةةهقوميةةةةةة أو ثقافيةةةةةة أو دينيةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم األشةةةةةد خطةةةةةورة متةةةةةى ارتكبةةةةةت بشةةةةةكل م
وتعتبةةةةر الجةةةةرائم ضةةةةد االنسةةةةانية مةةةةن أكثةةةةر الجةةةةرائم ارتباطةةةةًا بحقةةةةوق اإلنسةةةةان، وذلةةةةك أنهةةةةا تمةةةةس 
الصةةةةةةفة اإلنسةةةةةةانية فةةةةةةي اإلنسةةةةةةان، إمةةةةةةا أن ُتهةةةةةةدر هةةةةةةذه الحقةةةةةةوق كليةةةةةةًا وإمةةةةةةا أن ُينةةةةةةتقص منهةةةةةةا، 
وذلةةةةك يتنةةةةافى مةةةةع مةةةةةا يسةةةةعى المجتمةةةةع الةةةةةدولي لتحقيقةةةةه مةةةةن ارسةةةةةاء لحقةةةةوق اإلنسةةةةان واضةةةةةفاء 

 2عليها. الحماية

 جرائم الحرب: -3

مةةةةةةةن نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا علةةةةةةةى تعريةةةةةةةف جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب بأنهةةةةةةةا انتهاكةةةةةةةات  8/2حيةةةةةةةث تةةةةةةةنص المةةةةةةةادة 
/ آب أغسةةةةةةةةةةطس 12جسةةةةةةةةةةمية التفاقيةةةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةةةف األربعةةةةةةةةةةة أي األفعةةةةةةةةةةال المرتكبةةةةةةةةةةة المؤرخةةةةةةةةةةة 

م وأي فعةةةةةةةةل مةةةةةةةةن األفعةةةةةةةةةال ضةةةةةةةةد األشةةةةةةةةةخاص أو الممتلكةةةةةةةةات الةةةةةةةةةذين تحمةةةةةةةةيهم أحكةةةةةةةةةام 1949
  3اتفاقية جنيف ذات الصلة.

مةةةةةن النظةةةةةام األسةةةةةاس للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة يجةةةةةد أنهةةةةةا حصةةةةةرت  8والمطلةةةةةع علةةةةةى المةةةةةادة 
جةةةةرائم الحةةةةرب بةةةةثالث فئةةةةات وهةةةةي الفئةةةةة األولةةةةى تشةةةةمل الجةةةةرائم التةةةةي تمثةةةةل انتهاكةةةةات جسةةةةيمة 

، والفئةةةةةة الثانيةةةةةة جةةةةةرائم ُتمثةةةةةل انتهةةةةةاك خطيةةةةةر 1949أغسةةةةةطس  12التفاقيةةةةةات جنيةةةةةف المؤرخةةةةةة 
لسةةةةةةةارية علةةةةةةةى المنازعةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة المسةةةةةةةلحة فةةةةةةةي النطةةةةةةةاق الثابةةةةةةةت ضةةةةةةةد االعةةةةةةةراف والقةةةةةةةوانين ا

للقةةةةةةانون الةةةةةةدولي مثةةةةةةل تعمةةةةةةد توجيةةةةةةه هجمةةةةةةات ضةةةةةةد السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين أو المواقةةةةةةع المدنيةةةةةةة، أو 
تعمةةةةةد توجيةةةةةه الهجمةةةةةات ضةةةةةد المةةةةةوظفين المةةةةةدنيين العةةةةةاملين فةةةةةي الخةةةةةدمات الحياتيةةةةةة كالبلةةةةةديات 

التةةةةي تقةةةةع فةةةةةي حالةةةةة النةةةةةزاع المسةةةةلح غيةةةةةر ذي  أو المسةةةةاعدات اإلنسةةةةانية، الفئةةةةةة الثالثةةةةة الجةةةةةرائم

                                                           

 17من نظام روما األساسي نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  7انظر: المادة  1
على الرابط األتي:  ، موقع األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،1998تموز/ يوليه 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.asp
x  
 .193، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  2
من قانون روما األساسي، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  8/2المادة  3

، منشور، اللجنة الدولية للصليب األحمر، رابط: 1998 تموز/ يوليه17
.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htmhttps://www.icrc  

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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صةةةةفة الطةةةةابع دولةةةةي، وهةةةةي الهجمةةةةات ضةةةةد أشةةةةخاص غيةةةةر مشةةةةاركين فةةةةي العمليةةةةات العسةةةةكرية 
أو الةةةةةذين ألقةةةةةوا أسةةةةةلحتهم أو الةةةةةذين أصةةةةةبحوا عةةةةةاجزين عةةةةةن القتةةةةةال بسةةةةةبب االصةةةةةابات الخطيةةةةةرة 

 1التي لحقت بهم 

 جرائم العدوان: -4

ن الجـــرائم التـــي تخـــتص بهـــا المحكمـــة الجنائيـــة أدرج نظـــام رومـــا جريمـــة العـــدوان مـــن ضـــم
"  1علــــى أن الجــــرائم التــــي تــــدخل فــــي اختصــــاص المحكمــــة 5الدوليــــة حيــــث تــــنص المــــادة 

ـــــى أشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة موضـــــع اهتمـــــام المجتمـــــع  - يقتصـــــر اختصـــــاص المحكمـــــة عل
ساســــي اختصــــاص النظــــر فــــي الجــــرائم ألالــــدولي بأســــره، وللمحكمــــة بموجــــب هــــذا النظــــام ا

 مفهوم العدوان في نظام رومًا بمرحلتين:  وقد مر)د( جريمة العدوان،  التالية:

 م .1998األولى: أثناء انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 

وهنةةةةةةةاك خةةةةةةةالف شةةةةةةةديد بةةةةةةةين أطةةةةةةةراف النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة حةةةةةةةال دون االتفةةةةةةةاق بشةةةةةةةأن 
فالمحكمةةةةةةةة غيةةةةةةةر مختصةةةةةةةة بةةةةةةةالنظر فةةةةةةةي جريمةةةةةةةة تحديةةةةةةةد أركةةةةةةةان جريمةةةةةةةة العةةةةةةةدوان، وبالتةةةةةةةالي 

العةةةةةةةةدوان ويقتصةةةةةةةةةر اختصاصةةةةةةةةةها علةةةةةةةةةى الجةةةةةةةةةرائم الةةةةةةةةثالث السةةةةةةةةةابقة الةةةةةةةةةذكر، ونةةةةةةةةةرى أن عةةةةةةةةةدم 
اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة بنظةةةةةر جريمةةةةةة العةةةةةدوان هةةةةةو تهةةةةةرب مةةةةةن إيضةةةةةاح هةةةةةذه الجريمةةةةةة مةةةةةع أن 
جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان ال ينقصةةةةةةها التعريةةةةةةف، وهةةةةةةي مةةةةةةن أخطةةةةةةر الجةةةةةةرائم، ويجةةةةةةب إدخالهةةةةةةا ضةةةةةةمن 

كمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وعةةةةةةدم إخضةةةةةةاعها لحجةةةةةةج وذرائةةةةةةع ال يقبلهةةةةةةا القةةةةةةانون اختصةةةةةةاص المح
 2.الدولي

  2010الثانية: أثناء المؤتمر االستعراضي في مدينة كامباال بأوغندا سنة 

حيةةةةةث تةةةةةم االتفةةةةةاق علةةةةةى تعريةةةةةف جريمةةةةةة العةةةةةدوان وتحديةةةةةد اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة للنظةةةةةر فيهةةةةةا 
وقةةةةةد توصةةةةةلت الجمعيةةةةةة ، 2017قبةةةةةل سةةةةةنة ولكةةةةةن الممارسةةةةةة الفعليةةةةةة لةةةةةذلك لةةةةةن تكةةةةةون ممكنةةةةةة 

العامةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة إلةةةةى تعريةةةةف متفةةةةق عليةةةةه للعةةةةدوان، وذلةةةةك عنةةةةدما وافقةةةةت خةةةةالل دورتهةةةةا 
علةةةةةى توصةةةةةية اللجنةةةةةة السادسةةةةةة المتضةةةةةمنة قةةةةةرار تعريةةةةةف  1974التاسةةةةةعة والعشةةةةةرين فةةةةةي العةةةةةام 

                                                           
 .87.ص2020-2019فليح غزالن، القانون والقضاء الدولي الجنائي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  1
( العدوان على أنه)كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولية، فيما عدا حالتي الدفاع pella.وقد عرف الفقيه )2

ة في عمل مشترك تعتبره األمم المتحدة مشروعًا( ولقد اختلف الفقه في تعريفه للعدوان، فعرفه الشرعي والمساهم
البعض اآلخر بأنه )كل استخدام للقوة المسلحة في غير حالة الدفاع الشرعي، أو تنفيذ االلتزامات المترتبة على 

عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  إعمال نظام الضمان الجماعي أو األمن الجماعي. للمزيد: أبو الخير أحمد
 103-102،ص1999القاهرة، دار النهضة العربية 
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الجنائيةةةةة  العةةةةدوان. وقةةةةد أعيةةةةد طةةةةرح هةةةةذا التعريةةةةف فةةةةي أثنةةةةاء وضةةةةع النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة
، لكنةةةةه لةةةةم يلةةةةق الموافقةةةةة الكافيةةةةة، بحجةةةةة أنةةةةه تعريةةةةف سياسةةةةي، 1998الدوليةةةةة فةةةةي رومةةةةا عةةةةام 

وال يناسةةةةةةب نصةةةةةةوص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الرئيسةةةةةةة. ومةةةةةةع هةةةةةةذا فثمةةةةةةة محةةةةةةاوالت جاريةةةةةةة 
للعةةةةةةةودة إلةةةةةةةى هةةةةةةةذا التعريةةةةةةةف بعةةةةةةةدما تةةةةةةةم إدخةةةةةةةال العةةةةةةةدوان كجريمةةةةةةةة دوليةةةةةةةة ضةةةةةةةمن اختصةةةةةةةاص 

( متةةةةةةى ُعةةةةةةرف وبعةةةةةةدما تبعثةةةةةةرت الجهةةةةةةود األخةةةةةةرى إليجةةةةةةاد بةةةةةةديل 5دة المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة )المةةةةةةا
لةةةه، وقةةةد جةةةاء فةةةي المةةةادة األولةةةى مةةةن هةةةذا القةةةرار أن العةةةدوان هةةةو اسةةةتخدام القةةةوة المسةةةلحة مةةةن 
قبةةةةل دولةةةةة مةةةةا ضةةةةد دولةةةةة أخةةةةةرى أو سةةةةالمتها اإلقليميةةةةة أو اسةةةةتقاللها السياسةةةةي أو بأيةةةةة صةةةةةورة 

 1لنص هذا التعريف. أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة وفقاً 

 ثانيًا: االختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية: 

مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي رومةةةةةةا لةةةةةةيس للمحكمةةةةةةة اختصةةةةةةاص إال فةةةةةةي الجةةةةةةرائم  11تةةةةةةنص المةةةةةةادة 
مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةادة علةةةةةى  126التةةةةةي ترتكةةةةةب بعةةةةةد بةةةةةدء نفةةةةةاذ هةةةةةذا النظةةةةةام والةةةةةذي نظمتةةةةةه المةةةةةادة 

اليةةةةوم األول مةةةةةن الشةةةةهر الةةةةةذي يعقةةةةب اليةةةةةوم السةةةةةتين دخةةةةول النظةةةةةام االساسةةةةي حيةةةةةز النفةةةةاذ فةةةةةي 
مةةةةن تةةةةاريخ ايةةةةداع الصةةةةك السةةةةتين للتصةةةةديق أو القبةةةةول أو االنضةةةةمام لةةةةدى األمةةةةين العةةةةام لألمةةةةم 

 2المتحدة.

 :استثناء بعض الجرائم من اختصاص المحكمة الجنائية كاألسلحة النووية 

جةةةةةةرائم الحةةةةةةرب وإن لةةةةةةم ُيجةةةةةةرم نظةةةةةةام رومةةةةةةا بشةةةةةةكل صةةةةةةريح اسةةةةةةتخدام األسةةةةةةلحة النوويةةةةةةة ضةةةةةةمن 
كانةةةةةت ُتعةةةةةد ضةةةةةمن االبةةةةةادة الجماعيةةةةةة وقةةةةةد اقترحةةةةةت الهنةةةةةد ادارج تجةةةةةريم تلةةةةةك األسةةةةةلحة ضةةةةةمن 
جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب إال أن اقتراحهةةةةةةةا قوبةةةةةةةل بةةةةةةةالرفض، فةةةةةةةي حةةةةةةةين اقترحةةةةةةةت المجموعةةةةةةةة العربيةةةةةةةة أن 
رفةةةةض الةةةةنص علةةةةةى تجةةةةريم األسةةةةلحة النوويةةةةةة يةةةةرتبط باسةةةةتبعاد الةةةةةنص علةةةةى اسةةةةتخدام األسةةةةةلحة 

هةةةةةةةى المةةةةةةةؤتمر دون تحديةةةةةةةد األسةةةةةةةلحة المحرمةةةةةةةة دوليةةةةةةةًا، علةةةةةةةى أن يةةةةةةةتم التفةةةةةةةاوض الكيماويةةةةةةةة وانت
 3على هذه األسلحة في المستقبل.

 استثناء فترات طولية من الزمن من اختصاص المحكمة الجنائية  

                                                           
إبراهيم دراجي، جريمة العدوان، مقال قانوني منشور، موقع الموسوعة القانونية المتخصصة، رابط:  1

law/details/26017ency.com.sy/-http://arab  :31/12/2020، تاريخ الدخول. 
 .170، ص2010لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الطبعة األولى،  2
ة ععلي القهوجي، القانون الدولي، أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطب 3

 .326، ص2001األولى، 

http://arab-ency.com.sy/law/details/26017
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و  1مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األسةةةةاس علةةةةى:" بةةةةالرغم مةةةةن أحكةةةةام الفقةةةةرتين  124حيةةةةث تةةةةنص المةةةةادة 
عنةةةةةدما تصةةةةةبح طرفةةةةةا فةةةةةي هةةةةةذا النظةةةةةام االساسةةةةةي أن تعلةةةةةن ، يجةةةةةوز للدولةةةةةة 12مةةةةةن المةةةةةادة  2

عةةةةدم قبولهةةةةا اختصةةةةاص المحكمةةةةةة لمةةةةدة سةةةةبع سةةةةةنوات مةةةةن بةةةةدء سةةةةةريان هةةةةذا النظةةةةام االساسةةةةةي 
لةةةةدى حصةةةةول ادعةةةةاء بةةةةأن  8عليهةةةةا، وذلةةةةك فيمةةةةا يتعلةةةةق بفئةةةةة الجةةةةرائم المشةةةةار إليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة 
أن الجريمةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت فةةةةي مةةةةواطنين مةةةةن تلةةةةك الدولةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةوا جريمةةةةة مةةةةن تلةةةةك الجةةةةرائم أو 

إقليمهةةةةةا. ويمكةةةةةن فةةةةةي أي وقةةةةةت سةةةةةحب االعةةةةةالن الصةةةةةادر بموجةةةةةب هةةةةةذه المةةةةةادة. ويعةةةةةاد النظةةةةةر 
 "1في أحكام هذه المادة في المؤتمر االستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة 

ويترتةةةةةب علةةةةةى هةةةةةذه المةةةةةادة اسةةةةةتبعاد اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة لجةةةةةرائم الحةةةةةرب لفتةةةةةرة طويلةةةةةة إذ أن 
ظةةةةةام رومةةةةةا منحةةةةةت الةةةةةدول عنةةةةةد توقيعهةةةةةا علةةةةةى النظةةةةةام وتصةةةةةبح طرفةةةةةًا فيةةةةةه مةةةةةن ن 124المةةةةةادة 

الحةةةةةةق باسةةةةةةتبعاد تطبيةةةةةةق اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة عليهةةةةةةا لمةةةةةةدة سةةةةةةبع سةةةةةةنوات مةةةةةةن بةةةةةةدأ 
 سريان هذا النظام.

 :محاكمة األشخاص وليس محاكمة دول 

وفةةةةةةةةي إن المسةةةةةةةةؤولية الدوليةةةةةةةةة لألفةةةةةةةةراد قةةةةةةةةد ثبتةةةةةةةةت فةةةةةةةةي الحةةةةةةةةربين العةةةةةةةةالميتين األولةةةةةةةةى والثانيةةةةةةةةة 
مقةةةةةةةةدمتها المسةةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةةة عمةةةةةةةةا تةةةةةةةةم ارتكابةةةةةةةةه مةةةةةةةةن مجةةةةةةةةازر بحةةةةةةةةق اإلنسةةةةةةةةانية، وأصةةةةةةةةبح 
األشةةةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةةةةون مطةةةةةةةةالبون للعدالةةةةةةةةةة ولكةةةةةةةةةن لةةةةةةةةم يكةةةةةةةةةن باإلمكةةةةةةةةان محاكمةةةةةةةةةة الكيانةةةةةةةةةات 

، وقةةةةةد جةةةةةاء فةةةةةي 1المعنويةةةةةة واألشةةةةةخاص غيةةةةةر الطبيعيةةةةةة عةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكبهةةةةةا كيانةةةةةاتهم
رومةةةةا مةةةةا يشةةةةير إليةةةةه ذلةةةةك حيةةةةث تةةةةنص المةةةةادة األولةةةةى مةةةةن النظةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة 

نظةةةةام رومةةةةا علةةةةى انةةةةه:" تنشةةةةأ بهةةةةذا محكمةةةةة جنائيةةةةة دوليةةةةة " المحكمةةةةة" وتكةةةةون المحكمةةةةة هيئةةةةة 
دائمةةةةةةةةة لهةةةةةةةةا السةةةةةةةةلطة لممارسةةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةةاتها علةةةةةةةةى األشةةةةةةةةخاص إزاء أشةةةةةةةةد الجةةةةةةةةرائم خطةةةةةةةةورة 

ظةةةةام األسةةةةاس، وتكةةةةون موضةةةةع االهتمةةةةام الةةةةدولي، وذلةةةةك علةةةةى النحةةةةو المشةةةةار إليةةةةه فةةةةي هةةةةذا الن
المحكمةةةةةةةةةةةة مكملةةةةةةةةةةةة لالختصاصةةةةةةةةةةةات القضةةةةةةةةةةةائية الجنائيةةةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةةةة، ويخضةةةةةةةةةةةع اختصةةةةةةةةةةةاص 

علةةةةةى أنةةةةةه:" 25/1المحكمةةةةةة وأسةةةةةلوب عملهةةةةةا ألحكةةةةةام النظةةةةةام األساسةةةةةي، وكةةةةةذلك تةةةةةنص المةةةةةادة 
 يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيين عماًل بهذا النظام األساسي.

الجنائيةةةةةة التةةةةي تبسةةةةةط المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة سةةةةةلطتها عليهةةةةةا ال  وبهةةةةذا الةةةةةنص يتبةةةةةين أن المسةةةةةؤولية
تقةةةةةةع إال علةةةةةةى األشةةةةةةخاص الطبيعيةةةةةةين دون أن تبسةةةةةةط سةةةةةةلطتها علةةةةةةى األشةةةةةةخاص المعنويةةةةةةة أو 

                                                           
وقد أدرج هذا الحكم في أول مرة في االتفاقية األوربية التي تم اإلتفاق عليها لمعاقبة ومحاكمة كبار المجرمين  1

في الحرب، وقد عرفت هذه االتفاقية بمعاهدة لندن. المحكمة الجنائية الدائمة واختصاصاتها، لندة معمر يشوي، 
 .156ص
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االعتباريةةةةةةةة وبالتةةةةةةةالي ال تقةةةةةةةع المسةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةة علةةةةةةةى الةةةةةةةدول والمنظمةةةةةةةات والهيئةةةةةةةات التةةةةةةةي 
يتحملهةةةةا الفةةةةرد بنفسةةةةه دون غيةةةةره؛  توسةةةةم بأنهةةةةا شخصةةةةية معنويةةةةة، وبنةةةةاًء عليةةةةه فةةةةإن المسةةةةؤولية

إال إن كةةةةةان ذلةةةةةك الغيةةةةةر شةةةةةريكًا لغيةةةةةره أو متةةةةةدخاًل فةةةةةي الجةةةةةرم، فيتحمةةةةةل كةةةةةل منهمةةةةةا مةةةةةا تقةةةةةدره 
 1سلطته بالنسبة للجرائم المرتكبة.

كمةةةةةا أن المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة ال تبسةةةةةط سةةةةةلطتها علةةةةةى الجةةةةةرائم التةةةةةي يرتكبهةةةةةا األشةةةةةخاص الةةةةةذين 
ختصةةةةةةاص للقضةةةةةةاء الةةةةةةوطني وَتعتبةةةةةةر المحكمةةةةةةة مةةةةةةن أعمةةةةةةارهم وتحةةةةةةل اإل 18لةةةةةةم يبلغةةةةةةوا سةةةةةةن 

مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا  26الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة أن اختصاصةةةةةها تكميلةةةةةي فةةةةةي ذلةةةةةك حيةةةةةث تةةةةةنص المةةةةةادة 
عامةةةةًا وقةةةةت  18علةةةةى أنةةةةه:" ال يكةةةةون للمحكمةةةةة اختصةةةةاص علةةةةى أي شةةةةخص يقةةةةل عمةةةةره عةةةةن 

 ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه".

لمجةةةةةرمين الةةةةةذين تقةةةةةل أعمةةةةةارهم عةةةةةن ومةةةةةن عيةةةةةوب هةةةةةذه المةةةةةادة أنهةةةةةا ال تبسةةةةةط سةةةةةلطتها علةةةةةى ا
عامةةةةًا كمجنةةةةدين فةةةةي  18عامةةةةًا خاصةةةةًة أن كثيةةةةر مةةةةن الةةةةدول تسةةةةتخدم مةةةةن يقةةةةل عمةةةةره عةةةةن  18

الحةةةةةةرب فةةةةةةي النزاعةةةةةةات التةةةةةةي تقةةةةةةع بةةةةةةين الحكومةةةةةةات والميليشةةةةةةيات العسةةةةةةكرية وهةةةةةةذا مةةةةةةا أكدتةةةةةةه 
( Human  Rights  Watchالتقةةةارير الصةةةادرة عةةةن منظمةةةة مراقبةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان )

ت أن عةةةةةدد األطفةةةةةال الملتحقةةةةةين بالعمليةةةةةات الحربيةةةةةة قةةةةةد قةةةةةدر بمئةةةةةات األالف الةةةةةذين والتةةةةةي قةةةةةدر 
 .2يستغلون بطرق بشعة وُيجبرون على الدخول في القتال واستخدام األسلحة والمتفجرات

 ثالثًا: االختصاص الشخصي:

ال تتمتةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ببسةةةةةط سةةةةةلطتها للنظةةةةةر فةةةةةي مسةةةةةؤولية الةةةةةدول وذلةةةةةك وفقةةةةةًا 
ظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي وهةةةةةةو ذات األمةةةةةةر بالنسةةةةةةبة للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، حيةةةةةةث تةةةةةةنص لن

مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا علةةةةةةى أنةةةةةةه: " يكةةةةةةون للمحكمةةةةةةة اختصةةةةةةاص علةةةةةةى األشةةةةةةخاص  25/1المةةةةةةادة 
، والةةةةةةةةذي يفهةةةةةةةةم مةةةةةةةةن هةةةةةةةةذه المةةةةةةةةواد أن المحكمةةةةةةةةة 3الطبيعيةةةةةةةةين عمةةةةةةةةاًل بهةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي"

                                                           
المسؤولية الجنائية إن ارتكب الجريمة تنفيذًا ألوامر من حكومته أو من قيادته في الجيش وال يعفى الشخص من  1

إن كان على الشخص التزام  1إن كان عسكريًا أو مدنيًا إال أنه يعفى من المسؤولية اإلجرامية في الحاالت التالية: 
لم يكون الشخص على علم بأن األمر إذا  -2قانوني باطاعة األوامر الصادرة من حكومته أو الرئيس المباشر. 

إذا لم تكن عدم مشروعية الفعل أمرًا  3الصادر له غير مشروع أو هو أمر مجرم في القانون الجنائي الدولي. 
ظاهرًا وتكون هذه الحالة في جريمة االبادة الجماعية أو الجرائم ضد االنسانية. انظر القانون الدولي الجنائي، علي 

 .329-328القهوجي، ص
 .159لندي يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ص 2
( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 33-32-31-30-29-28-27-26-25انظر: المواد )  3

 1998تموز/ يوليه 17المعتمد في روما في 
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ص الطبيعيةةةةةةةةةةين فقةةةةةةةةةةط، ولةةةةةةةةةةيس مةةةةةةةةةةن الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة تخةةةةةةةةةةتص فقةةةةةةةةةةط بمحاكمةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةخا
اختصاصةةةةةةها محاكمةةةةةةة األشةةةةةةخاص المعنويةةةةةةة أو االعتباريةةةةةةة مةةةةةةن الةةةةةةدول والهيئةةةةةةات والمنظمةةةةةةات 

مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةةا أن  25، كمةةةةةا يفهةةةةةةم مةةةةةن نةةةةةص المةةةةةةادة 1التةةةةةي تتمتةةةةةع بالشخصةةةةةةية االعتباريةةةةةة
المسةةةةؤولية الجنائيةةةةة عةةةةن الجةةةةرائم التةةةةي تخةةةةتص بهةةةةا المحكمةةةةة ال تقةةةةع إال علةةةةى عةةةةاتق اإلنسةةةةان 

خصةةةةةةه وهةةةةةةي مسةةةةةةؤولية فرديةةةةةةة يتحملهةةةةةةا الشةةةةةةخص بذاتةةةةةةه أيةةةةةةًا كانةةةةةةت درجةةةةةةة مسةةةةةةاهمته فةةةةةةي بش
الجريمةةةةةةةةة وسةةةةةةةةواء كةةةةةةةةان فةةةةةةةةاعاًل للجريمةةةةةةةةة أو مشةةةةةةةةاركًا فيهةةةةةةةةا، أو متةةةةةةةةدخاًل، أو محرضةةةةةةةةًا علةةةةةةةةى 

، وال اعتةةةةةداد بالصةةةةةفة 2ارتكابهةةةةةا، وسةةةةةواء كانةةةةةت جريمةةةةةة تامةةةةةة، أو متوقعةةةةةة عنةةةةةد مجةةةةةرد الشةةةةةروع.
قيةةةةةةام المسةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةة، فالصةةةةةةفة ال تكةةةةةةون سةةةةةةببًا الرسةةةةةةمية للشةةةةةةخص وال أثةةةةةةر لصةةةةةةفته علةةةةةةى 

لإلعفةةةةةاء مةةةةةةن تلةةةةةك المسةةةةةةؤولية أو تخفيفهةةةةةا، كمةةةةةةا ال تمنةةةةةع الحصةةةةةةانات الدبلوماسةةةةةية أو القواعةةةةةةد 
 3الجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون تقديمه للمحاكمة

فيةةةةةذًا ألوامةةةةةر صةةةةةدرت وال يعفةةةةةى الشةةةةةخص الطبيعةةةةةي مةةةةةن المسةةةةةؤولية الجنائيةةةةةة إذا وقعةةةةةت منةةةةةه تن
، علةةةةةى أنةةةةةه مةةةةةن الممكةةةةةن لةةةةةه 4مةةةةن حكومتةةةةةه أو مةةةةةن قائةةةةةده سةةةةةواء كةةةةةان القائةةةةةد مةةةةدنيًا أم عسةةةةةكرياً 

الحصةةةةول علةةةةى اعفةةةةاء مةةةةن المسةةةةؤولية إذا ثبةةةةت أنةةةةه كةةةةان عليةةةةه التزامةةةةًا قانونيةةةةًا بإطاعةةةةة أوامةةةةر 
ة ، وأمةةةةةا بالنسةةةةةب5الحكومةةةةةة أو الةةةةةرئيس، مةةةةةع انتفةةةةةاء العلةةةةةم بعةةةةةدم مشةةةةةروعية األمةةةةةر الصةةةةةادر لةةةةةه

لمسةةةةةةةةئولية الرؤسةةةةةةةةاء عةةةةةةةةن الجةةةةةةةةرائم التةةةةةةةةي يرتكبهةةةةةةةةا مرؤوسةةةةةةةةيهم عنةةةةةةةةه فإنهةةةةةةةةا مسةةةةةةةةئولية جنائيةةةةةةةةة 
 6شخصية وليست مسئولية عن فعل الغير.

                                                           
 .155-154لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ص 1
زعادي محمد جلول، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مجرمي الحرب بين الفعلية واالستثناء األمريكي،  2

 .21رسالة ماجستير، ص
أو  بها من يخضعون لمسؤوليته إذا كان الرئيسحيث يسأل القائد العسكري ورئيس الدولة عن الجرائم التي ارتك 3

القائد قد علم أو يفترض أنه علم بالجرائم ولم يتخذ التدابير الالزمة والمعقولة لمنع الجرائم في حدود سلطاته 
 .328وصالحياته القانونية. انظر: علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي_ أهم الجرائم الدولية، ص 

في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة, ال يعفى الشخص من  -1( من نظام روما األساسي على أنه:"   33لمادة )تنص ا 4

شخص التزام أ  (  إذا كان على ال  -تالية:المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثااًل ألمر حكومة أو رئيس, عسكريًا كان أو مدنيًا, عدا في الحاالت ال

 قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.

ألغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة  -2(  إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع. ج (  إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة.  ب

 ادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية.أوامر ارتكاب جريمة اإلب

زعادي محمد جلول، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مجرمي الحرب بين الفعلية واالستثناء األمريكي،  5
 .22رسالة ماجستير، ص

 .13أيسر يوسف، اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، منشورات المعهد المصري للدراسات، ص 6
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كمةةةةةةةا ال يعةةةةةةةد مةةةةةةةن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة الجةةةةةةةرائم الخطيةةةةةةةرة التةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةا 
 1 من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة. 18أشخاص لم يبلغوا سن 

 المبحث الثاني

 عقبات التي تواجه الفلسطينيين للوصول للعدالة الجنائية الدولية وسبل تالشيهاال

ُيعتبةةةةةر انضةةةةةمام فلسةةةةةطين إلةةةةةى المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة تغيةةةةةرًا اسةةةةةتراتيجيًا فةةةةةي أدوات الصةةةةةراع 
بةةةةةةةةين الجهةةةةةةةةات الرسةةةةةةةةمية فةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةطين وبةةةةةةةةين كيةةةةةةةةان االحةةةةةةةةتالل الصةةةةةةةةهيوني، إال أن طريةةةةةةةةق 

 نائية الدولية مليء  بالتحديات والعقبات والصعوباتالفلسطينيين إلى العدالة الج

 المطلب األول

 العقبات الداخلية والخارجية أمام وصول الفلسطينيين للمحكمة الجنائية

، ومنةةةةذ ذلةةةةةك الحةةةةةين 2015لقةةةةد أصةةةةةبحت فلسةةةةطين رسةةةةةميًا طرفةةةةةًا فةةةةي معاهةةةةةدة رومةةةةا منةةةةةذ عةةةةةام 
لجنائيةةةةةةةة الدولةةةةةةةة الةةةةةةةذي تواصةةةةةةةل السةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية خيةةةةةةةار الفحةةةةةةةص األولةةةةةةةى فةةةةةةةي المحكمةةةةةةةة ا

مضةةةةةةى عليةةةةةةةه سةةةةةةةنوات منةةةةةةةذ اعةةةةةةالن مكتةةةةةةةب المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة للمحكمةةةةةةة شةةةةةةةروعها فةةةةةةةي اجةةةةةةةراء 
فحةةةةص أولةةةةى للحالةةةةة الفلسةةةةطينية، األمةةةةر الةةةةذي جعةةةةل البةةةةاحثين والمهتمةةةةين ينظةةةةرون بريبةةةةة إلةةةةى 
هةةةةةذا األمةةةةةر، فمةةةةةا هةةةةةي العقبةةةةةات التةةةةةي تواجةةةةةه الفلسةةةةةطينيين لمحاكمةةةةةة قةةةةةادة االجةةةةةرام الصةةةةةهيوني 

م الدوليةةةةةةة وفةةةةةةي هةةةةةةذا المطلةةةةةةب يسةةةةةةلط الباحةةةةةةث الضةةةةةةوء علةةةةةةى العقبةةةةةةات الداخليةةةةةةة فةةةةةةي المحةةةةةةاك
 والخارجية التي تواجه الدبلوماسي الفلسطيني في ساحات المحاكم والعدالة الدولية.

 الفرع األول

 العقبات الداخلية

تتعةةةةدد العقبةةةةات الداخليةةةةة التةةةةي تواجةةةةه السةةةةلطة الفلسةةةةطينية للوصةةةةول لمحاكمةةةةة مرتكبةةةةي الجةةةةرائم 
 -ادة االحتالل الصهيوني لالنتصاف من المجرمين الصهاينة نذكر منها ما يلي:من ق

 العقبة األولى: جدية السلطة الوطنية في محاكمة قادة االحتالل الصهيوني

، وفةةةةةةةي ذات الشةةةةةةةهر 2015لقةةةةةةةد انضةةةةةةةمت فلسةةةةةةةطين إلةةةةةةةى نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي فةةةةةةةي ينةةةةةةةاير 
ة لمالحقةةةةةةة مرتكبةةةةةةي جةةةةةةرائم أودعةةةةةةت فلسةةةةةةطين إعالًنةةةةةةا قبلةةةةةةت مةةةةةةن خاللةةةةةةه باختصةةةةةةاص المحكمةةةةةة

                                                           
تموز/ يوليه 17من نظام من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  26المادة  1

1998 
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، أعلنةةةةةةةةةت 16/1/2015، وبتةةةةةةةةةاريخ 13/6/2014الحةةةةةةةةةرب فةةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةةطينية منةةةةةةةةةذ 
، إال أنةةةةةةه ال يخفةةةةةةى 1المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة أنهةةةةةةا َشةةةةةةرعت فةةةةةةي دراسةةةةةةة أوليةةةةةةة للوضةةةةةةع فةةةةةةي فلسةةةةةةطين.

علةةةةةى أحةةةةةد مةةةةةدى تةةةةةردد القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية وجةةةةةديتها فةةةةةي محاكمةةةةةة قةةةةةادة االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني 
بحةةةةةق الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني. إن خطةةةةةوات القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية فةةةةةي محاكمةةةةةة قةةةةةادة علةةةةةى جةةةةةرائمهم 

االحةةةةتالل كانةةةةت بطيئةةةةة ومتةةةةرددة، بةةةةل وبةةةةدأت كأنهةةةةا منةةةةاورة سياسةةةةية أمةةةةام المجتمةةةةع الةةةةدولي فةةةةي 
محاولةةةةةة إلجبةةةةةار دولةةةةةة االحةةةةةتالل علةةةةةى تنفيةةةةةذ االتفاقيةةةةةات الموقعةةةةةة ووقةةةةةف االسةةةةةتيطان المسةةةةةتعر 

، وإن مةةةةةةا يةةةةةةدلل علةةةةةةى ذلةةةةةةك قيةةةةةةام السةةةةةةلطة 2حةةةةةةد سةةةةةةواءفةةةةةةي القةةةةةةدس والضةةةةةةفة الفلسةةةةةةطينية علةةةةةةى 
الفلسةةةةةطينية بسةةةةةحب تقريةةةةةر جولدسةةةةةتن والةةةةةذي أدان قةةةةةادة الصةةةةةهاينة علةةةةةى ارتكةةةةةابهم مجةةةةةازر فةةةةةي 

، وقةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةان ذلةةةةةةةةةك كالصةةةةةةةةةاعقة علةةةةةةةةةةى رؤوس 20093-2008قطةةةةةةةةةاع غةةةةةةةةةزة خةةةةةةةةةالل حةةةةةةةةةرب 
ئيةةةةةةة القةةةةةةانونيين الفلسةةةةةةطينيين ممةةةةةةا اكةةةةةةد لهةةةةةةم أن السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية تنةةةةةةاور فةةةةةةي ذهابهةةةةةةا للجنا

 الدولية وليس من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة على جرائهم.

ـــة الجنائيـــة  ـــدم التوجـــه للمحكم ـــي تعـــرض لهـــا الفلســـطينيين لع ـــة: الضـــغوط الت ـــة الثاني العقب
 الدولية:

لقةةةةةةةد تعةةةةةةةرض الفلسةةةةةةةطينيون لضةةةةةةةغوط هائلةةةةةةةة وذلةةةةةةةك لةةةةةةةدفعهم لعةةةةةةةدم التوجةةةةةةةه للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة 
رفةةةةةه مةةةةةن جةةةةةرائم بحةةةةةق المةةةةةواطنين الفلسةةةةةطينيين العةةةةةزل الدوليةةةةةة لمقاضةةةةةاة إسةةةةةرائيل علةةةةةى مةةةةةا تقت

واألطفةةةةةةال والنسةةةةةةاء وهةةةةةةدمها لبيةةةةةةوت السةةةةةةكان الفلسةةةةةةطينيين فةةةةةةي الضةةةةةةفة والقةةةةةةدس وغةةةةةةزة، ناهيةةةةةةك 
عةةةةةةن المجةةةةةةازر التةةةةةةي نفةةةةةةذتها علةةةةةةى مةةةةةةدى احتاللهةةةةةةا لةةةةةةألرض الفلسةةةةةةطينية، وقةةةةةةد تعةةةةةةرض رئةةةةةةيس 

نضةةةةةةمام للجنائيةةةةةةة السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية لضةةةةةةغوط هائلةةةةةةة إلجبةةةةةةاره عةةةةةةن التراجةةةةةةع عةةةةةةن قةةةةةةراره باال
 4وميثاق روما في بداية األمر

الزالةةةةت دولةةةةة االحةةةةتالل تحةةةةبس عةةةةن السةةةةطلة الفلسةةةةطينية مةةةةال المقاصةةةةة الضــــغوط الماليــــة:  -أ
التةةةةي تنةةةةتج عةةةةن الضةةةةرائب التةةةةي تجبيهةةةةا السةةةةلطة الفلسةةةةطينية مةةةةن البضةةةةائع التةةةةي تةةةةدخل أراضةةةةي 

                                                           
 فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تفتح دراسة أّولية للحالة في فلسطين موقع االمم المتحدة. 1
ة الدولية وأهميتها في الوضع الفلسطيني موقع جمعية الهالل األحمر ، رزق شقير، مقال بعنوان/ المحكمة الجنائي 2

 .31/12/2020تاريخ الدخول   www.palestinercs.orgالفلسطيني على رابط:
وقد اعترف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بخطأ القيادة في سحب تقرير جولدستون حيث  3

في قرارها سحب تقرير المحقق الدولي جولدستون، الذي اتهم اسرائيل بارتكاب « أخطأت»قال :" القيادة الفلسطينية 
سحب تقرير جولدستون حول غزة، موقع اإلتحاد، جرائم حرب خالل هجومها على غزة" انظر: السلطة تعترف بخطأ 

 www.alittihad.aeرابط:  30/12/2020، تمت المشاهدة بتاريخ 1/12/2009تقرير صادر بتاريخ ،
 .30/2/2020تاريخ الدخول  www.felesteen.ps موقع فلسطين أون الين، رابط:  4

http://www.palestinercs.org/
http://www.felesteen.ps/
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مليةةةةةةون  138االحةةةةةةتالل الحكةةةةةةم الةةةةةةذاتي التابعةةةةةةة للسةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية حيةةةةةةث حجةةةةةةزت سةةةةةةلطات 
دوالر مةةةةةن أمةةةةةوال الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني بسةةةةةبب صةةةةةرف األخيةةةةةرة رواتةةةةةب شةةةةةهرية ألسةةةةةر األسةةةةةرى 
والشةةةةةهداء الفلسةةةةةطينيين الةةةةةذين استشةةةةةهدوا فةةةةةي الصةةةةةراع الةةةةةدائر بةةةةةين الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني وقةةةةةوات 

مةةةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةاريس االقتصةةةةةةةةةادية علةةةةةةةةةى:" أن ُمقاصةةةةةةةةةة  15االحةةةةةةةةةتالل حيةةةةةةةةةث نةةةةةةةةةص البنةةةةةةةةةد 
رائب االسةةةةةتيراد والرسةةةةةوم األخةةةةةرى بةةةةةين إسةةةةةرائيل والسةةةةةلطة الفلسةةةةةطينية، اإليةةةةةرادات مةةةةةن كةةةةةل ضةةةةة

سةةةةتعتمد علةةةةةى مبةةةةدأ مكةةةةةان المقصةةةةد النهةةةةةائي، باإلضةةةةةافة لةةةةذلك، فةةةةةإن هةةةةذه اإليةةةةةرادات الضةةةةةريبية 
ستخصةةةةةةص للسةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية، وحتةةةةةةةى لةةةةةةو قةةةةةةةام مسةةةةةةتوردون إسةةةةةةةرائيليون باالسةةةةةةتيراد عنةةةةةةةدما 

راد أن شةةةةةةركة االسةةةةةةتيراد مسةةةةةةجلة لةةةةةةدى يكةةةةةةون المقصةةةةةةد قةةةةةةد ذكةةةةةةر بوضةةةةةةوح علةةةةةةى وثةةةةةةائق االسةةةةةةتي
السةةةةلطة الفلسةةةةطينية، وتقةةةةوم بنشةةةةاط تجةةةةاري فةةةةي المنةةةةاطق، وسةةةةيتم تخلةةةةيص هةةةةذا اإليةةةةراد خةةةةالل 

 1ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة"

ومةةةةةن مشةةةةةاكل اتفةةةةةاق بةةةةةاريس أنةةةةةه ربةةةةةط االقتصةةةةةاد الفلسةةةةةطيني باالقتصةةةةةاد االسةةةةةرائيلي بةةةةةل أنةةةةةه 
لُمحتةةةةةةل هةةةةةةو الةةةةةةذي ُيشةةةةةةرف علةةةةةةى الضةةةةةةرائب الفلسةةةةةةطينية ويجمعهةةةةةةا لصةةةةةةالح جعةةةةةةل اإلسةةةةةةرائيلي ا

الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني ممةةةةةةةةا جعةةةةةةةةل فةةةةةةةةي يةةةةةةةةد االحةةةةةةةةتالل المقةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةى الةةةةةةةةتحكم بمةةةةةةةةال الشةةةةةةةةعب 
الفلسةةةةطيني وسةةةةةلطته ومةةةةا يةةةةةؤثر ذلةةةةك علةةةةةى الميزانيةةةةة التشةةةةةغيلية ورواتةةةةب العةةةةةاملين فةةةةي السةةةةةلطة 

ونةةةةةةات الدوليةةةةةةةة التةةةةةةي تتبةةةةةةرع لهةةةةةةةا الفلسةةةةةةطينية، مةةةةةةع أن السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية تعةةةةةةيش علةةةةةةى المع
الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة والواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةة، وقةةةةةةةد أعلنةةةةةةةت الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةدة قطةةةةةةةع كافةةةةةةةة 

 2مساعداتها اإلنسانية عن السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

يةةةةةتحكم االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني بكافةةةةةة نةةةةةواحي الحيةةةةةاة للشةةةةةعب عرقلـــــة حيـــــاة الفلســـــطينيين:  -ب
ضةةةةةفة والقةةةةةدس ويسةةةةةتطيع أن يضةةةةةيق االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني علةةةةةى كافةةةةةة الفلسةةةةةطيني فةةةةةي غةةةةةزة وال

منةةةةةةةاحي الحيةةةةةةةاة الفلسةةةةةةةطينية وقةةةةةةةد فعةةةةةةةل، فعلةةةةةةةى صةةةةةةةعيد السةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية وتةةةةةةةنقالت رئةةةةةةةيس 
السةةةةةةلطة ووزراء الحكومةةةةةةة فتسةةةةةةتطيع سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل المضةةةةةةايقة علةةةةةةى السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية 

بةةةةةةةةين المحافظةةةةةةةةات أو خةةةةةةةةارج  فةةةةةةةةي التعةةةةةةةةامالت األمنيةةةةةةةةة وتةةةةةةةةنقالت قيةةةةةةةةادة السةةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةةطينية

                                                           
وهي من االتفاقيات التي انبثقت عن اتفاق المبادئ  29/4/1994باريس االقتصادية بتاريخ  وقد عقدت اتفاقية 1

م وركز كافة السلطات المالية وعصب المال في يد االحتالل 1993" أوسلو" الذي وقع في البيت االبيض عام 
باريس االقتصادية من اتفاقية  1. أنظر المادة اإلسرائيلي وربط اقتصاد الفلسطينيين بالمحتل الصهيوني

منشورة، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، راط:  29/4/1994
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288  

ة المحتلة وغزة، يين بالضفة الغربييوالند نيل، تقرير بعنوان إدارة ترامب توقف كل المعونات األمريكية للفلسطين 2
 .30/12/2020الدخول بتاريخ  www.bbc.comاإلخباري، رابط  BBCموقع 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288
http://www.bbc.com/
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الةةةةةوطن، ومةةةةةن المعلةةةةةوم أن الةةةةةرئيس الفلسةةةةةطيني عنةةةةةدما يريةةةةةد السةةةةةفر مةةةةةن الضةةةةةفة الغربيةةةةةة إلةةةةةى 
األردن يحتةةةةةاج الةةةةةى تصةةةةةريح يحصةةةةةل عليةةةةةه مةةةةةن إدارة االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةي منطقةةةةةة "بيةةةةةت 

 1.ايل" وُتحدد السيارات المرافقة له وأعداد المرافقين الذين يريدون الخروج والسفر معه

أمةةةةةةا علةةةةةةى صةةةةةةعيد المرضةةةةةةى وسةةةةةةفر الطةةةةةةالب والعمةةةةةةال فحةةةةةةدث وال حةةةةةةرج، حيةةةةةةث يحتةةةةةةاج آالف 
المرضةةةةةةةةةى الفلسةةةةةةةةةطينيين المتواجةةةةةةةةةةدين فةةةةةةةةةي أراضةةةةةةةةةي الحكةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةذاتي الفلسةةةةةةةةةطينية ومةةةةةةةةةةرافقهيم 
التصةةةةاريح مةةةةن االحةةةةتالل الصةةةةهيوني حتةةةةى يتسةةةةنى لهةةةةم العةةةةالج فةةةةي الخةةةةارج أو فةةةةي األراضةةةةي 

حصةةةةةول علةةةةةى الموافقةةةةةات مةةةةةن مستشةةةةةفيات الضةةةةةفة المحتلةةةةةة، أمةةةةةا سةةةةةكان قطةةةةةاع غةةةةةزة فيشةةةةةترط ال
الفلسةةةةطينية أواًل ثةةةةم الحصةةةةول علةةةةى الموافقةةةةات األمنيةةةةة الصةةةةهيونية للةةةةدخول إليهةةةةا، كمةةةةا ُيشةةةةترط 
علةةةةةةةةى المرضةةةةةةةةى ومةةةةةةةةرافقيهم استصةةةةةةةةدار التصةةةةةةةةاريح مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةب االحةةةةةةةةتالل الصةةةةةةةةهيوني لكةةةةةةةةي 

 2ردن.يدخلوا القدس الشرقية، أو األراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل" أو األ

 العقبة الثالثة: الخوف من مالحقة قادة المقاومة والثورة الفلسطينية:

لقةةةةد تخةةةةوف الفلسةةةةطينيون مةةةةن قةةةةرار االنضةةةةمام للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ألسةةةةباب عةةةةدة، كةةةةأن 
يةةةةةةةتم تسةةةةةةةييس المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة وتوظيفهةةةةةةةا إليةةةةةةةذاء المقاومةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية ومحاكمةةةةةةةة قيادتهةةةةةةةا 

إلةةةةةى جانةةةةةب مخةةةةةاوف مةةةةةن المماطلةةةةةة وطةةةةةول أمةةةةةد إنفةةةةةاذ العدالةةةةةة وكةةةةةأنهم مجةةةةةرمين وغيةةةةةر ثةةةةةوار، 
فةةةةةي الوقةةةةةت الةةةةةذي تتنصةةةةةل دولةةةةةة اإلحةةةةةتالل مةةةةةن كافةةةةةة االلتزامةةةةةات الماليةةةةةة واألمنيةةةةةة والسياسةةةةةية 
...إلةةةةةةخ، المترتبةةةةةةة عليهةةةةةةا كسةةةةةةلطة احةةةةةةتالل وتزيةةةةةةد مةةةةةةن معانةةةةةةاة المةةةةةةواطنين الفلسةةةةةةطينيين، كمةةةةةةا 

                                                           

1 وهذا مشاهد كل يوم في سفر وتنقالت الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، وتضييق االحتالل الصهيوني على  
تنقالت المواطن الفلسطيني وسفره من منطقة لمنطقة، حيث تواصل دولة االحتالل حصارها لقطاع غزة منذ عام 
2006 إلى اليوم انظر: منظمة العفو الدولية: رابط موقع المنظمة: 
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-
occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories / 

 انظر: وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، رابط الدخول: 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3215  

سيق بين السلطة الفلسطينية واسرئيل ردًا على التهديد بالضم قرار يؤثر بالفعل على التحويالت الطبية.، انهاء التن 2
OCHA  :في األراضي الفلسطينية المتحلة، رابطhttps://www.ochaopt.org/ar/content/end-

palestinian-authority-coordination-israel-response-annexation-threat-decision-
already-0 

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3215
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مةةةةا حصةةةةل مةةةةع الةةةةرئيس الراحةةةةل كةةةةان الخةةةةوف الشةةةةديد هةةةةو حصةةةةار قيةةةةادة السةةةةلطة علةةةةى غةةةةرار 
 .1ياسر عرفات رحمه هللا

حتةةةةةى أن رئةةةةةيس السةةةةةلطة الوطنيةةةةةة الفلسةةةةةطينية أبطةةةةةأ فةةةةةي تنفيةةةةةذ اجةةةةةراءات االنضةةةةةمام للمحكمةةةةةة 
الجنائيةةةةةةةة وتقةةةةةةةةديم طلبةةةةةةةات ضةةةةةةةةد االحةةةةةةةةتالل وذلةةةةةةةك بعةةةةةةةةد أن وافةةةةةةةةق خصةةةةةةةومه السياسةةةةةةةةيين فةةةةةةةةي 

جهةةةةةةةت منظمةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين علةةةةةةةى االنضةةةةةةةمام للجنائيةةةةةةةة ومنحةةةةةةةوا السةةةةةةةلطة تفويضةةةةةةةًا بةةةةةةةذلك، وقةةةةةةةد و 
"هيةةةةةةومن رايةةةةةةتس ووتةةةةةةش انتقةةةةةةادًا الذعةةةةةةًا للرئاسةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية علةةةةةةى مواقفهةةةةةةا البطيئةةةةةةة والمتةةةةةةرددة 
حيةةةةث جةةةةاء فةةةةي بيانهةةةةا" إن علةةةةى عبةةةةاس أن "يتوقةةةةف عةةةةن الحةةةةديث عةةةةن العدالةةةةة بصةةةةفتها ورقةةةةة 
مسةةةةاومة، ويتقةةةةدم إلعطةةةةاء المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الواليةةةةة القانونيةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين"، مضةةةةيفة 

 2"حق من حقوق ضحايا جرائم الحرب في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني". أن ذلك

 العقبة الرابعة: الخوف من تسييس المحكمة الجنائية الدولية:

حيةةةةةةةث أبةةةةةةةةدى وزيةةةةةةةةر الخارجيةةةةةةةةة والمغتةةةةةةةةربين الفلسةةةةةةةطيني خةةةةةةةةوف الفلسةةةةةةةةطينيين مةةةةةةةةن مخرجةةةةةةةةات 
لعامةةةةة للجنائيةةةةة التقريةةةةر السةةةةنوي المتعلةةةةق بحالةةةةة فلسةةةةطين والةةةةذي يصةةةةدر عةةةةن مكتةةةةب المدعيةةةةة ا

الدوليةةةةةةةة، كمةةةةةةةا أبةةةةةةةدى وزيةةةةةةةر الخارجيةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطيني خوفةةةةةةةه مةةةةةةةن اعتمةةةةةةةاد روايةةةةةةةات مضةةةةةةةللة ذات 
صةةةةبغة سياسةةةةية تعتمةةةةةد غطةةةةاًء غيةةةةر متكةةةةةافئ وغيةةةةر موضةةةةوعي وال دقيةةةةةق فةةةةي وصةةةةف الصةةةةةراع 

 3وذلك بهدف تغييب العدالة الدولية وصوت المكلومين والضحايا والمشردين.

 الفرع الثاني

 التي تواجه الفلسطينيين لالنتصاف من المجرمين الصهاينة العقبات الخارجية

                                                           
صالح عبد العاطي، التحرك أمام محكمة الجنائيات الدولية بين الجدية والتسويف، المركز الفلسطيني لألبحاث  1

   https://www.masarat.psالسياسية واإلستراتيجية "مركز مسارات"
رة اإلخباري لجزيعوض رجوب، انضمام فلسطين للجنائية الدولية بين الضغط والمساومة، تقرير اخباري، موقع ا 2

 .30/2/2020تاريخ الدخول  www.aljazeera.netرابط: 
حيث جاءت تصريحات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بقوله:" وقال المالكي إن" دولة فلسطين اطلعت  3

بقلق بالغ على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين، الصادر الخميس عن مكتب المدعية العامة للمحكمة 
فؤ وايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكاالجنائية الدولية". ورأى المالكي أن "التقرير يعتمد على الر 

الخاطئ بداًل من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب 
لصوت الضحايا". كما قال المالكي:" "في حين تدرك فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية )فاتو 

ال تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إال أن هذا ال يبرر تشويه المعلومات بنسودة( 
 www.aa.com.trذات الصلة أو حتى اإلغفال التام عنها"". 

http://www.aljazeera.net/
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لقةةةةةةةد تعةةةةةةةددت العقبةةةةةةةات التةةةةةةةي تواجةةةةةةةه الفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي طةةةةةةةريقهم لالنتصةةةةةةةاف مةةةةةةةن المجةةةةةةةرمين 
 الصهاينة ونتناول منها العقبات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية كالتالي:

ـــ ـــان طرف ـــة ال يحـــاكم إال مـــن ك ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــة أواًل: نظـــام المحكم ـــة الجنائي ـــي المحكم ًا ف
 الدولية:

إن مةةةةةةةن عيةةةةةةةوب النظةةةةةةةام القضةةةةةةةائي الةةةةةةةذي تمثلةةةةةةةه المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة أنهةةةةةةةا ال تبسةةةةةةةط 
سةةةةةةلطاتها إال علةةةةةةى الةةةةةةدول التةةةةةةي انضةةةةةةمت للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بإرادتهةةةةةةا، فةةةةةةال سةةةةةةلطان 

حيةةةةةث  للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة علةةةةةى الةةةةةدول التةةةةةي رفضةةةةةت االنضةةةةةمام إلةةةةةى نظةةةةةام المحكمةةةةةة،
يةةةةنص نظةةةةام رومةةةةا علةةةةى أن:" الدولةةةةة التةةةةي ُتصةةةةبح طرفةةةةًا فةةةةي هةةةةذا النظةةةةام األساسةةةةي تقبةةةةل بةةةةذلك 

، كمةةةةةةا قةةةةةةرر نظةةةةةةام 1"5اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بةةةةةةالجرائم المشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة 
رومةةةةةا علةةةةةى أنةةةةةه:" يجةةةةةوز للمحكمةةةةةة أن تمةةةةةارس اختصاصةةةةةاتها إذا كانةةةةةت واحةةةةةدة أو أكثةةةةةر مةةةةةن 

: 3هةةةةذا النظةةةةام األساسةةةةي أو قبلةةةةت باختصةةةةاص المحكمةةةةة وفقةةةةًا للفقةةةةرة  الةةةةدول التاليةةةةة طرفةةةةًا فةةةةي
أ الدولةةةةةة التةةةةةي وقةةةةةع فةةةةةي إقليمهةةةةةا السةةةةةلوك قيةةةةةد البحةةةةةث أو دولةةةةةة تسةةةةةجيل السةةةةةفينة أو الطةةةةةائرة إذا 

الدولةةةةةة التةةةةةي يكةةةةةون الشةةةةةخص  -كانةةةةةت الجريمةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت علةةةةةى مةةةةةتن سةةةةةفينة أو طةةةةةائرة. ب
 .2المتهم بالجريمة أحد رعاياها"

 لضغوط السياسية التي تملكها الدول الكبرى على المحكمة الجنائية الدولية: ثانيًا: ا

منةةةةذ بدايةةةةة اإلعةةةةالن عةةةةن تشةةةةكيل المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة تةةةةم اإلعتةةةةراض علةةةةى تأسيسةةةةها مةةةةن 
حكومةةةةات الةةةةدول العظمةةةةةى كالواليةةةةات المتحةةةةدة التةةةةةي ترغةةةةب فةةةةي فةةةةةرض هيبتهةةةةا وسةةةةيادتها علةةةةةى 

هيوني الةةةةةذي ارتكةةةةةب المجةةةةةاز بحةةةةةق الفلسةةةةةطينيين منةةةةةذ أن العةةةةةالم، وكةةةةةذلك كيةةةةةان االحةةةةةتالل الصةةةةة
وطةةةةةةةةأت أقةةةةةةةةدام المسةةةةةةةةتوطنين الصةةةةةةةةهاينة أرض فلسةةةةةةةةطين بعةةةةةةةةد مةةةةةةةةؤتمر بةةةةةةةةازل بسويسةةةةةةةةرا عةةةةةةةةام 

 3م حيث بدأ االستيطان الزراعي كمقدمة للتغلغل في فلسطين.1897

وفةةةةي مواقةةةةف عةةةةدة خرجةةةةت تهديةةةةدات مةةةةن الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة بةةةةإغالق مكتةةةةب منظمةةةةة 
ر الفلسةةةةةةطينية فةةةةةةي الواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة علةةةةةةى خلفيةةةةةةة توجةةةةةةه الفلسةةةةةةطينيين إلةةةةةةى المحكمةةةةةةة التحريةةةةةة

وذلةةةةةك إلصةةةةةرار الفلسةةةةةطينيين  2018الجنائيةةةةةة وقةةةةةد أغلقةةةةةت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة المكتةةةةةب فةةةةةي عةةةةةام

                                                           
 1998تموز/ يوليه 17من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  12المادة  1
 1998تموز/ يوليه 17من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  12/2المادة  2
مقال منشور على موقع المجلس  نافذ المدهون، آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، 3

  https://www.plc.ps/ar/index/study_details/9التشريعي، رابط: 

https://www.plc.ps/ar/index/study_details/9
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، كمةةةةةا هةةةةةةددت الواليةةةةةات المتحةةةةةدة غيةةةةةةر مةةةةةرة باتخةةةةةاذ اجةةةةةةراءات 1علةةةةةى التوجةةةةةه للجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةة
لةةةةةك باتخةةةةةاذ موقةةةةةف صةةةةةارم مةةةةةن المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ضةةةةةد المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة وتوجةةةةةت ذ

إذا شةةةةرعت فةةةةي مالحقةةةةة أمةةةةريكيين فيمةةةةا يتصةةةةل بمةةةةزاعم عةةةةن جةةةةرائم حةةةةرب فةةةةي أفغانسةةةةتان كمةةةةا 
رفضةةةةةةت الواليةةةةةةات المتحةةةةةةدة مةةةةةةنح مةةةةةةوظفي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة تأشةةةةةةيرات بمةةةةةةا سةةةةةةيعيق 

يةةةةة األمريكةةةةي مايكةةةةل بومبيةةةةو المسةةةةاءلة عةةةةن الجةةةةرائم الدوليةةةةة الخطيةةةةرة كمةةةةا أعلةةةةن:" وزيةةةةر الخارج
أن حظةةةةةةةر مةةةةةةةنح التأشةةةةةةةيرات سةةةةةةةُيطبق علةةةةةةةى مةةةةةةةوظفي المحكمةةةةةةةة  2019مةةةةةةةارس/آذار  15فةةةةةةةي 

الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة المشةةةةةةةةاركين بتحقيةةةةةةةق المحكمةةةةةةةةة المحتمةةةةةةةل ضةةةةةةةد مةةةةةةةةواطنين أمةةةةةةةريكيين، وقةةةةةةةةد 
ُيسةةةةةةةةتخدم لمنةةةةةةةةع تحقيقةةةةةةةةات المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة ضةةةةةةةةد مةةةةةةةةواطني دول حليفةةةةةةةةة للواليةةةةةةةةات 

أصةةةةةةدر الةةةةةةرئيس األمريكةةةةةةي قةةةةةةرارًا لتجميةةةةةةد أصةةةةةةول مةةةةةةوظفي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة المتحةةةةةةدة"، كمةةةةةةا 
  2الدولية ناهيك عن منعهم من دخول أراضيها.

 ثالثًا: التغاضي الدولي عن مجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين:

لقةةةةةةد أصةةةةةةدرت الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة قةةةةةةرارًا يصةةةةةةف المجةةةةةةازر التةةةةةةي ارتكبهةةةةةةا كيةةةةةةان 
ضةةةةةةةةةةد الالجئةةةةةةةةةةين الفلسةةةةةةةةةةطينيين فةةةةةةةةةةي مخيمةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةبرا  1982عةةةةةةةةةةام  ياالحةةةةةةةةةةتالل الصةةةةةةةةةةهيون

                                                           
. وكان قد فتح مكتب 30/12/2020تاريخ الدخول  www.bbc.comاإلخباري على الرابط: / BBCموقع  1

م 1993بعد توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت األبيض عام  1994منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 
 لواليات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينيةوفق التفاهمات بين ا

 .30/12/2020تاريخ الدخول  www.bbc.comاإلخباري على الرابط: /BBCموقع  2
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رغةةةةم معارضةةةةة بعةةةةض الةةةةدول  2، مةةةةن قبةةةةل الجةةةةيش الصةةةةهيوني بأنهةةةةا )إبةةةةادة جماعيةةةةة(1وشةةةةاتيال
العظمةةةةى لهةةةةةذا القةةةةةرار باعتبةةةةةار ذلةةةةةك إسةةةةةاءة السةةةةةتخدام المصةةةةةطلح )اإلبةةةةةادة الجماعيةةةةةة(، وكانةةةةةت 

وذلةةةةك بعةةةةد مةةةةةا  1982مبر إسةةةةرائيل قةةةةد سةةةةارعت لتشةةةةةكيل غطةةةةاء لهةةةةذه الجريمةةةةةة فةةةةي شةةةةهر نةةةةةوف
 يزيد عن شهر ونصف من المجزرة المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبعد 

أمةةةةةةةةرت الحكومةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةرائيلية المحكمةةةةةةةةة العليةةةةةةةةا بتشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة  1982نةةةةةةةةوفمبر  1وبتةةةةةةةةاريخ 
تحقيةةةةةةق خاصةةةةةةة، وقةةةةةةرر رئةةةةةةيس المحكمةةةةةةة العليةةةةةةا، إسةةةةةةحاق كاهةةةةةةان، أن يةةةةةةرأس اللجنةةةةةةة بنفسةةةةةةه، 

أعلنةةةةةةةت اللجنةةةةةةةة نتائجهةةةةةةةا، وحملةةةةةةةت  1983فبرايةةةةةةةر  7خ حيةةةةةةةث سةةةةةةةميت "لجنةةةةةةةة كاهةةةةةةةان" وبتةةةةةةةاري
اللجنةةةةةة وزيةةةةةر الحةةةةةرب الصةةةةةهيوني "أريئةةةةةل شةةةةةارون" المسةةةةةؤولية المباشةةةةةرة عةةةةةن المذبحةةةةةة، واتهمتةةةةةه 
اللجنةةةةةةة بأنةةةةةةه كةةةةةةان قائةةةةةةدًا علةةةةةةى منةةةةةةع وقةةةةةةوع المذبحةةةةةةة إال أنةةةةةةه لةةةةةةم يفعةةةةةةل، كمةةةةةةا وجهةةةةةةت اللجنةةةةةةة 

جيةةةةةةةة إسةةةةةةةحاق شةةةةةةةامير، وقةةةةةةةادة وزيةةةةةةةر الخار  3انتقاداتهةةةةةةةا لةةةةةةةرئيس وزراء االحةةةةةةةتالل منةةةةةةةاحيم بةةةةةةةيغن
                                                           

1 مخيمًا فلسطينيًا في األراضي اللبنانية، حيث ارتكب االحتالل الصهيوني  12ويعتبر مخيم صبرا وشاتيال أحد  
، وذلك بعد ان 1982/ أيلول/ سبتمر عام 16-15-14مجزرة مروعة في بحق سكان المخيم وذلك بتاريخ 

هيوني في حينها أرئيل شارون الذي حاصرت قوات االحتالل الصهيوني المخيم بناًء على أوامر وزير اإلرهاب الص
عنصر مسلح من منظمة التحرير الفلسطينية في  2000تحجج حينها أمام األعالم بأنه يحاصر المخيم ليعتقل 

المخيم، إال أن شارون اتفق مع ايلي حبيقه على أن يدخل مسلحو العصابات اللبنانية وينفذوا المجزرة، حيث قتلوا 
ي بطون النساء، مستخدمين األسلحة الرشاشة واألسلحة البيضاء وقد راح ضحية المجزرة األطفال والنساء واألجنة ف

شهيد شهيدًا. انظر: صبرا وشاتيال مأساة وألم يصعب النسيان، عبد الرحمن سالمة،  5000و 3500ما يقارب ن 
وكالة قدس نت لألنباء، رابط: 
https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-
%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-
%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86  

الخاصة  ةبل إن دولة االحتالل الصهيوني" إسرائيل" تفننت في كسر قواعد القانون الدولي اإلنساني والقوانين الدولي 2
بحقوق اإلنسان وكافة العهود والمواثيق واألعراف الدولية والشرائع الدينية، فاقترفت أبشع الجرائم التي تخص المحكمة 
الجنائية الدولية كافة من جرائم اإلبادة الجماعية وكذلك جرائم الحرب بأنواعها والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان 

افة الجرائم التي نصت عليها المادة الخامسة من نظام روما قد ارتكبتها إسرائيل دون وجرائم الحصار وعليه فإن ك
هوادة وال خشة من المجتمع الدولي. انظر: أمينة حلياللي، مسؤولية إسرائيل عن الجرائم ضد اإلنسانية في فسلطين، 

 .5منشور، ص
س منظمة عسكرية صهيونية أطلق ، أس1913/ أغسطس 16وهو مناحيم بيجن مؤسس حزب الليكود، ولد في  3

عليها اسم "أرغون"، وكان من أهدافها تهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم كما عملت المنظمة على تنظيم هجرة 
المستوطنين الصهاينة من أوروبا إلى فلسطين، وهو سادس رئيس وزراء لكيان االحتالل الصهيوني، ومن 

https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://qudsnet.com/post/349455/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
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المخةةةةةةةابرات وأركةةةةةةةان الجةةةةةةةيش رفائيةةةةةةةةل ايتةةةةةةةان وقةةةةةةةادة المخةةةةةةةابرات، متهمةةةةةةةةًة إيةةةةةةةاهم بعةةةةةةةدم القيةةةةةةةةام 
بواجبةةةةةةاتهم بالحيلولةةةةةةة دون وقةةةةةةوع المذبحةةةةةةة أو وقفهةةةةةةا، ورفةةةةةةض شةةةةةةارون االتهامةةةةةةات، وتةةةةةةم اقالتةةةةةةه 

م وواصةةةةةةل بارتكةةةةةةاب جرائمةةةةةةه 2000مةةةةةةن الحكومةةةةةةة، إال أنةةةةةةه أصةةةةةةبح رئيسةةةةةةًا للةةةةةةوزراء بعةةةةةةد عةةةةةةام 
لوقةةةةةةةف االنتفاضةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية الثانيةةةةةةةة وارتكةةةةةةةب مجةةةةةةةازره فةةةةةةةي جنةةةةةةةين ورام هللا ومخةةةةةةةيم بالطةةةةةةةة 

 1وغزة وجباليا...الخ.

مةةةةةن  27كمةةةةةا نقلةةةةةت الشاشةةةةةات العالميةةةةةة مباشةةةةةرًة المجةةةةةازر الصةةةةةهيونية علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة فةةةةةي 
يومةةةةةةةًا مةةةةةةةن المجةةةةةةةازر والقتةةةةةةةل  23فةةةةةةةي حةةةةةةةرب إجراميةةةةةةةة اسةةةةةةةتمرت  2008شةةةةةةةهر نةةةةةةةوفمبر عةةةةةةةام 
دنيين وتةةةةةةةدمير البنةةةةةةةى التحتيةةةةةةةة المدنيةةةةةةةة لقطةةةةةةةاع غةةةةةةةزة واعتقةةةةةةةاالت بحةةةةةةةق وقصةةةةةةةف منةةةةةةةازل المةةةةةةة

المةةةةةةةةةةواطنين وتهجيةةةةةةةةةةر عشةةةةةةةةةةرات اآلالف مةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةاكنهم، ناهيةةةةةةةةةةك عةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةدمير المؤسسةةةةةةةةةةات 
الحكوميةةةةةةة ومقةةةةةةةار األجهةةةةةةةزة األمنيةةةةةةةة والشةةةةةةةرطة المدنيةةةةةةةة، ومسةةةةةةةاجد العبةةةةةةةادة والعيةةةةةةةادات الطبيةةةةةةةة 

سةةةةةةتهدافهم وتةةةةةةدمير القطةةةةةةاع "المستوصةةةةةةفات وقصةةةةةةف الجامعةةةةةةات واالعتةةةةةةداء علةةةةةةى الصةةةةةةحفيين وا
، رغةةةةةم هةةةةةذه المجةةةةةازر عجةةةةةز مجلةةةةةس األمةةةةةن فةةةةةي اجتماعةةةةةه األول عةةةةةن إصةةةةةدار قةةةةةرار 2الزراعةةةةةي

بةةةةةالزام دولةةةةةة االحةةةةةتالل بوقةةةةةف الحةةةةةرب الوحشةةةةةية علةةةةةى المةةةةةدنيين فةةةةةي قطةةةةةاع غةةةةةزة، ولكنةةةةةه فةةةةةي 
وتحةةةةةةةةت ضةةةةةةةةةغوط هائلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةةات  8/1/2006االجتمةةةةةةةةاع الثةةةةةةةةةاني المنعقةةةةةةةةةد بتةةةةةةةةةاريخ 

 1860لةةةةةت مةةةةةدة الحةةةةةرب ورفةةةةةض الفلسةةةةةطينيون االستسةةةةةالم صةةةةةدر القةةةةةرار الدوليةةةةةة وبعةةةةةد أن طا
الةةةةةذي دعةةةةةا الطةةةةةرفين لوقةةةةةف اطةةةةةالق النةةةةةار وإعةةةةةادة فةةةةةتح المعةةةةةابر وفقةةةةةًا التفاقيةةةةةة المعةةةةةابر لعةةةةةام 

 .3، وقد رفضت دولة االحتالل اسرائيل القرار واستمرت الحرب أيامًا أخرى 2005

 :رابعًا: حق النقد الفيتو التي تملكه الدول العظمي

                                                           

زراء االحتالل مجزرة صبرا وشاتيال. موقع ويكيبيديا، رابط: المجازر التي ارتكبت في عهد رئاسته لو 
wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%https://ar.wikipedia.org/

A8%D9%8A%D8%AC%D9%86#%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%
D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1  

جرائم إسرائيل وإشكالية الُمحاكمة أمام الجنائية الدولية، إعداد الباحثين: أحمد أبو زهري ونضال خضرة على  1
 https://democraticac.de/?p=61674الرابط: 

فلسطين، مركز رؤى للدراسات واألبحاث، الطبعة األولى،  -، غزة2009-2008العدوان على غزة حرب الفرقان، 2
 .229، ص2010الجزء الثاني، 

انظر: المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني، نافذ المدهون، بحث منشور على موقع المجلس التشريعي  3
  www.plc.pSة رابط: الفلسطيني بغز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86#%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86#%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86#%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ُتشةةةةةةكل الةةةةةةدول العظمةةةةةةى الةةةةةةدرع الحةةةةةةامي لوجةةةةةةود االحةةةةةةتالل الصةةةةةةهيوني واسةةةةةةتمراره علةةةةةةى األرض 
العربيةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية، فمنةةةةةةةةذ رعايةةةةةةةةة البةةةةةةةةذور األولةةةةةةةةى لكيةةةةةةةةان االحةةةةةةةةتالل وإقامتهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى أرض 
فلسةةةةةطين مةةةةةن قبةةةةةل دولةةةةةة االسةةةةةتعمار بريطانيةةةةةا العظمةةةةةي وتسةةةةةهيلها لالسةةةةةتيطان الزراعةةةةةي التةةةةةةي 

فةةةةةي بدايةةةةةة القةةةةةرن التاسةةةةةع عشةةةةةر إلةةةةةى مةةةةةد الحركةةةةةة الصةةةةةهيونية  قامةةةةةت بةةةةةه الحركةةةةةة الصةةةةةهيونية
بةةةةةأنواع السةةةةةالح والةةةةةدبابات والطةةةةةائرات، وقامةةةةةت دولةةةةةة االحةةةةةتالل البريطةةةةةاني باالنسةةةةةحاب وانهةةةةةاء 

، فقةةةةةةةام رئةةةةةةةيس الحركةةةةةةةة 1948احتاللهةةةةةةةا لفلسةةةةةةةطين فةةةةةةةي الرابةةةةةةةع عشةةةةةةةر مةةةةةةةن مةةةةةةةايو أيةةةةةةةار عةةةةةةةام 
نسةةةةحبت فيةةةةه بريطانيةةةةا بةةةةةإعالن الصةةةةهيونية "ديفةةةةد بةةةةن غوريةةةةون" فةةةةي نفةةةةس اليةةةةةوم وذاتةةةةه الةةةةذي ا

إقامةةةةةة دولةةةةةة الكيةةةةةان الصةةةةةهيوني علةةةةةى أرض فلسةةةةةطين وأعلةةةةةن عةةةةةودة الشةةةةةعب اليهةةةةةودي إلةةةةةى مةةةةةا 
 1أطلق عليه زورًا األرض التاريخية لليهود.

لكةةةةل ذلةةةةك وبضةةةةغط مةةةةن الواليةةةةات المتحةةةةدة واالتحةةةةاد السةةةةوفيتي أصةةةةدرت األمةةةةم المتحةةةةدة قراراهةةةةا 
بتقسةةةةةةةيم فلسةةةةةةةطين إلةةةةةةةى دولةةةةةةةة عربيةةةةةةةة بمسةةةةةةةاحة م 1947نةةةةةةةوفمبر عةةةةةةةام  29بتةةةةةةةاريخ  181رقةةةةةةةم 

مةةةةةةةةن فلسةةةةةةةةطين ومنطقةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةة  %54مةةةةةةةةن أرض فلسةةةةةةةةطين ودولةةةةةةةةة يهوديةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةاحة  45%
، إال أن مسةةةةةةعاها لةةةةةةم يتقبلةةةةةةه الفلسةةةةةةطينيون والعةةةةةةرب وانةةةةةةدلعت حةةةةةةرب 2مةةةةةةن فلسةةةةةةطين %1بواقةةةةةةع 
التةةةةةةةةي شةةةةةةةةاركت فيهةةةةةةةةا الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة بجيةةةةةةةةوش حةةةةةةةةدد البريطةةةةةةةةاني سةةةةةةةةقف العةةةةةةةةدد  1948عةةةةةةةةام 

 ذي يدخل معها للمعركة.والسالح ال

وقةةةةةةد ارتكبةةةةةةت العصةةةةةةابات الصةةةةةةهيونية مجةةةةةةازر إجراميةةةةةةة بحةةةةةةق المةةةةةةواطنين الفلسةةةةةةطينيين العةةةةةةزل 
وكةةةةذلك بحةةةةةق قةةةةرى بكاملهةةةةةا كمةةةةا تعةةةةةدى ذلةةةةك إلةةةةةى ارتكةةةةاب جةةةةةيش الهجةةةةوم الصةةةةةهيوني مجةةةةةازر 
بحةةةةق الالجئةةةةين الفلسةةةةطينيين فةةةةي لبنةةةةان فةةةةي صةةةةبرا وشةةةةاتيال إال أن ذلةةةةك لةةةةم ينةةةةتج عنةةةةه شةةةةيء، 

نزاعةةةةةًا بعةةةةةد الحةةةةةرب العالميةةةةةة الثانيةةةةةة أسةةةةةفر عنةةةةةه مقتةةةةةل مةةةةةا  250وقةةةةةوع أكثةةةةةر مةةةةةن  ناهيةةةةةك عةةةةةن
مليةةةةةةةةةون إنسةةةةةةةةةان تقريبةةةةةةةةةًا، فضةةةةةةةةةاًل عةةةةةةةةةن تشةةةةةةةةةريد الماليةةةةةةةةةين وأعةةةةةةةةةداد المصةةةةةةةةةابين  170يقةةةةةةةةةارب 

والمعةةةةةاقين، إال أن ذلةةةةةك لةةةةةم ينةةةةةتج عنةةةةةه سةةةةةوى ُمحةةةةةاكمتين همةةةةةا يوغوسةةةةةالفيا وروانةةةةةدا لمحاكمةةةةةةة 
مةةةةةةن ثةةةةةةم ال يمكةةةةةةن أن تكةةةةةةون المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة و  3مرتكبةةةةةةي تلةةةةةةك الجةةةةةةرائم التةةةةةةي وقعةةةةةةت بهماةةةةةةة

                                                           
ركز الزيتونة لبنان، م -محسن صالح، القضية الفلسطينية وخلفياتها السياسية وتطوراتها المعاصرة، بيروت  1

 .61-42، ص2012للدراسات واالستشارات، طبعة مزيدة، 
 ،287محسن صالح، سلسلة دراسات فلسطينية_ دراسة منهجية في القضية الفلسطينية، ص 2
صوص، "أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل يوغسالفيا السابقة ومقرها في الهاي )هولندا( في في هذا الخ 3

، وتقتصر واليتها القضائية على األعمال المرتكبة في يوغسالفيا 827، بموجب قرار مجلس األمن 1993شباط 
 ندا، ومقرها أروشا في تنزانيا في تشرين، وتالها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجل روا1991السابقة منذ عام 

. وقد نجحت هاتان 1949، وتقتصر واليتها القضائية على األعمال التي ارتكبت في رواندا في العام 1994الثاني 
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بحيةةةةةةةث ال يقةةةةةةةع فةةةةةةةي أعمالهةةةةةةةا ومطاردتهةةةةةةةا -إحةةةةةةةدى أدوات ودعةةةةةةةائم العدالةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة 
إال إن بسةةةةةةةطت سةةةةةةةلطاتها علةةةةةةةى كافةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين فةةةةةةةي كةةةةةةةل  -للمجةةةةةةةرمين الةةةةةةةدوليين اسةةةةةةةتثناءات

ـــــدول فهـــــل تســـــمح هـــــذه ا، 1مكةةةةةان، وإال تكةةةةةون المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة محكمةةةةةة علةةةةةى الضةةةةةعفاء ل
ــــك  ــــر وجــــودهم وتخلصــــت تل ــــة األم ــــذ بداي ــــذين رعــــت من بمحاكمــــة المجــــرمين الصــــهاينة ال

 الدول الغربية من وجودهم على حساب األرض العربية اإلسالمية.؟؟

لقةةةةةةةد أكةةةةةةةد وزيةةةةةةةر الخارجيةةةةةةةة األمريكةةةةةةةي مةةةةةةةرارًا أن الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةدة معارضةةةةةةةته لمحاكمةةةةةةةة قةةةةةةةادة 
نهةةةةةم مجةةةةةرمين، كمةةةةةا أن األمريكةةةةةان يهةةةةةددون االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني فةةةةةي المحةةةةةاكم الدوليةةةةةة علةةةةةى أ

السةةةةةلطة الفلسةةةةةطينية بقطةةةةةع المعونةةةةةات الماليةةةةةة واالقتصةةةةةادية عنهةةةةةا فةةةةةي حةةةةةال عارضةةةةةت السةةةةةلطة 
 2ومنظمة التحرير توجهات وأوامر الواليات المتحدة.

 المطلب الثاني

 سبل التغلب على تلك العقبات

الرسةةةةةةمية الفلسةةةةةةطينية فةةةةةةي تكمةةةةةةن سةةةةةةبل التغلةةةةةةب علةةةةةةى العقبةةةةةةات التةةةةةةي تعةةةةةةاني منهةةةةةةا المؤسسةةةةةةة 
مطالبتهةةةةةةةا لمحاكمةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين الصةةةةةةةهاينة هةةةةةةةو معرفةةةةةةةة الخلةةةةةةةل التةةةةةةةي تعةةةةةةةاني منةةةةةةةه المنظومةةةةةةةة 
القضةةةةةائية الفلسةةةةةطينية ونحةةةةةاول فةةةةةي هةةةةةذا المطلةةةةةب أن نةةةةةتلمس هةةةةةذه اإلشةةةةةكالية بصةةةةةورة مقتضةةةةةبة 

 كالتالي:

تزاماتهةةةةةا أواًل: إن أبةةةةةرز االنتقةةةةةادات التةةةةةي وجهةةةةةت للسةةةةةلطة الفلسةةةةةطينية هةةةةةو البطةةةةةؤ فةةةةةي تنفيةةةةةذ ال
بعةةةةد االنضةةةةمام للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة كمةةةةا أن تنفيةةةةذها لتلةةةةك االلتزامةةةةات ناهيةةةةك عةةةةن كونةةةةه 
بطيئةةةةًا أنةةةةه مرتبكةةةةًا وغيةةةةر واضةةةةح األهةةةةداف ممةةةةا يةةةةؤثر علةةةةى سةةةةالمة المسةةةةار القضةةةةائي الةةةةدولي، 
ومةةةةةا يؤكةةةةةد ذلةةةةةك هةةةةةو عةةةةةدم رؤيتنةةةةةا لتحركةةةةةات جديةةةةةة وال طلبةةةةةات جديةةةةةدة مةةةةةن اللجنةةةةةة المختصةةةةةة 

                                                           

المحكمتان في محاكمة بعض المجرمين منهم سلوبودان ميلوسوفيتش ، ورادوفان كاراديتش. وقد ترافق هذا مع قيام 
بية باعتماد مبدأ االختصاص الجنائي العالمي تنفيذًا اللتزاماتها القانونية الواردة في اتفاقيات بعض الدول األورو 

، بحيث أصبح متاحًا أمام ضحايا الجرائم الخطيرة أو من يمثلهم رفع قضايا أمام محاكم هذه 1949جنيف لعام 
قال بعنوان/ المحكمة الجنائية الدولية الدول بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني أو مكان وقوع الجريمة". م

وأهميتها في الوضع الفلسطيني، رزق شقير، موقع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني على رابط: 
www.palestinercs.org  

 .459دراسات في القانون الدولي اإلنساني، نخبة من الباحثين، الناشر دار المستقبل، ص 1
يك بومبيو الجمعة أن الواليات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية أكد وزير الخارجية األميركي ما 2

الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، انظر: غضب أميركي وترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية 
 https://www.aljazeera.netفتح تحقيق بشأن جرائم حرب بفلسطين، موقع الجزيرة نت، رابط: 

https://www.aljazeera.net/
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ة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وبمحاكمةةةةةة قةةةةةادة االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني علةةةةةى جةةةةةرائمهم أمةةةةةام بملةةةةةف المحكمةةةةة
 المحافل الدولية.

ثانيةةةةةةةًا: ادخةةةةةةةال الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تةةةةةةةدخل فةةةةةةةي اختصاصةةةةةةةات المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ضةةةةةةةمن 
التشةةةةريع الفلسةةةةطيني حسةةةةب مةةةةا نصةةةةت عليةةةةه خطةةةةة العمةةةةل الفنيةةةةة والتةةةةي لةةةةم يةةةةتم تنفيةةةةذ خطتهةةةةا 

سياسةةةةةةة التةةةةةةردد مةةةةةةن قبةةةةةةل السةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية، وتعامةةةةةةل ، حيةةةةةةث ُتعتبةةةةةةر 1حتةةةةةةى اآلن
بعةةةةةض المسةةةةةةؤولين علةةةةةى اعتبةةةةةةار أنةةةةةه فةةةةةةي منصةةةةةب تشةةةةةةريفي ولةةةةةيس تكليفةةةةةةي، وحالةةةةةة الصةةةةةةمت 
التةةةةةةةي تسةةةةةةةود أروقةةةةةةةة السةةةةةةةلطة وغيةةةةةةةاب أن نشةةةةةةةاط حقيقةةةةةةةي علةةةةةةةى األرض فةةةةةةةإن ذلةةةةةةةك يؤكةةةةةةةد أن 

 السلطة ليست معنية بتحرك جدي ضد االحتالل في األروقة الدولية.

ًا: ذهةةةةةب العديةةةةةد مةةةةةن الكاتةةةةةاب إلةةةةةى أن الملةةةةةف الةةةةةذي تقةةةةةدم بةةةةةه الفلسةةةةةطينيون أمةةةةةام الجنائيةةةةةة ثالثةةةةة
الدوليةةةةةةةة ُمتةةةةةةةرنح، وأنةةةةةةةه ضةةةةةةةعيف مةةةةةةةن الناحيةةةةةةةة الفنيةةةةةةةة، وكمةةةةةةةا أن أعضةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةة المختصةةةةةةةة 
القائمةةةةةة علةةةةةى ملةةةةةف الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة غيةةةةةر مختصةةةةةين بالقةةةةةانون الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، وأن عضةةةةةو 

 .2تص بمثل هذه القضايافقط من أعضاء لجنة الملف مخ

وفةةةةي هةةةةذا المقةةةةام فإنةةةةه علةةةةى السةةةةلطة الوطنيةةةةة إن كانةةةةت معنيةةةةة بنجةةةةاح الملةةةةف أن ُتشةةةةكل لجنةةةةة 
مةةةةةةةةةةن الخبةةةةةةةةةةراء القةةةةةةةةةةانونيين الفلسةةةةةةةةةةطينيين المختصةةةةةةةةةةين بقضةةةةةةةةةةايا الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة، والشةةةةةةةةةةعب 
الفلسةةةةةةطيني فيةةةةةةه مةةةةةةن الطاقةةةةةةات الهائلةةةةةةة التةةةةةةي تسةةةةةةتطيع السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية أن توظفهةةةةةةا مةةةةةةن 

خدمةةةةةةةة القضةةةةةةةية الفلسةةةةةةةطينية العادلةةةةةةةة، ومحاكمةةةةةةةة المجةةةةةةةرمين الصةةةةةةةهاينة أمةةةةةةةام المحةةةةةةةاكم أجةةةةةةةل 
 الدولية.

 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج

إن فكةةةةةةةرة عقةةةةةةةاب المجةةةةةةةرمين فكةةةةةةةرة وجةةةةةةةدت مةةةةةةةع وجةةةةةةةود الجريمةةةةةةةة وقةةةةةةةد عرفتهةةةةةةةا الشةةةةةةةعوب  -1
البابليةةةةةةةةةةة والحضةةةةةةةةةةارات القديمةةةةةةةةةةة وأقامةةةةةةةةةةت محاكمةةةةةةةةةةات للمجةةةةةةةةةةرمين ونفةةةةةةةةةةذت أحكامهةةةةةةةةةةا بحةةةةةةةةةةق 

مين، إال أن األقويةةةةةاء هةةةةةم الةةةةةذين يعقةةةةةدون هةةةةةذه المحاكمةةةةةات ضةةةةةد المنتصةةةةةرين منةةةةةذ القةةةةةدم المجةةةةةر 

                                                           
صالح عبد العاطي، التحرك أمام محكمة الجنائيات الدولية بين الجدية والتسويف، بحث منشور، المركز الفلسطيني 1

 https://www.masarat.psلألبحاث السياسية واإلستراتيجية "مركز مسارات"
زهير الشاعر، مقال قانوني بعنوان اللجنة الوطنية وملف محكمة الجنايات الدولية، على الرابط   2

https://samanews.ps  31/12/2020تم الدخول . 

https://samanews.ps/
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وحتةةةةةةةى بعةةةةةةةد الحةةةةةةةرب العالميةةةةةةةة األولةةةةةةةى والثانيةةةةةةةة، ف الوقةةةةةةةت الةةةةةةةذي ال يحاسةةةةةةةب فيةةةةةةةه مجرمةةةةةةةي 
 الدول العظمى على جرائمهم.

لقةةةةةةةد عاشةةةةةةةت البشةةةةةةةرية أبشةةةةةةةع وأقصةةةةةةةى الظةةةةةةةروف فةةةةةةةي الحةةةةةةةربين العةةةةةةةالميتين وقةةةةةةةد حاولةةةةةةةت  -2
ة الةةةةدول إلةةةةى إقةةةةرار نظةةةةام قضةةةةائي منةةةةذ الحةةةةرب العالميةةةةة مةةةةن أجةةةةل وضةةةةع حةةةةد واجتهةةةةدت غالبيةةةة

لسةةةةةعير الحةةةةةرب إال أن الةةةةةدول العظمةةةةةى كانةةةةةت دائمةةةةةًا تةةةةةرفض أن تكةةةةةون هنةةةةةاك محةةةةةاكم جنائيةةةةةة 
إال علةةةةةى الضةةةةةعفاء، حتةةةةةى تةةةةةأخر والدة نظةةةةةام جنةةةةةائي قضةةةةةائي إلةةةةةى أكثيةةةةةر مةةةةةن خمسةةةةةين عامةةةةةًا 

 دولية. بعد أول قرار اتخذته الدول إلنشاء محكمة جنائية

إن المحاكمةةةةةةةات المؤقتةةةةةةةة التةةةةةةةي قامةةةةةةةت بهةةةةةةةا دول الحلفةةةةةةةاء بعةةةةةةةد الحةةةةةةةرب العالميةةةةةةةة األولةةةةةةةى  -3
والثانيةةةةةة كانةةةةةت غيةةةةةر نزيهةةةةةة ولةةةةةم تخةةةةةُل مةةةةةن صةةةةةبغة االنتقةةةةةام والتشةةةةةفي ولةةةةةم يكةةةةةن هةةةةةدفها تحقيةةةةةق 

 العدالة الدولة وحماية اإلنسانية.

هةةةةةا  أكثةةةةةر دول لقةةةةةد ضةةةةةغطت الةةةةةدول الكبةةةةةرى كةةةةةي ال يةةةةةتم تعريةةةةةف جريمةةةةةة العةةةةةدوان ذلةةةةةك أن -4
العةةةةةالم عةةةةةدوانًا علةةةةةى الةةةةةدول الضةةةةةعيفة، كمةةةةةا رفضةةةةةت أن تكةةةةةون األسةةةةةلحة النوويةةةةةة مةةةةةن ضةةةةةمن 
الجةةةةةرائم المحرمةةةةةة التةةةةةي تخةةةةةتص بهةةةةةا المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، رغةةةةةم مطالبةةةةةة مجموعةةةةةة مةةةةةن 
الةةةةةدول منهةةةةةةا الةةةةةةدول العربيةةةةةةة إال أنةةةةةه لةةةةةةم يةةةةةةتم االسةةةةةةتجابة لنةةةةةداءاتهم ومطالبةةةةةةاتهم ممةةةةةةا يؤكةةةةةةد أن 

ظمةةةةى ال زالةةةةت تلةةةةوح بعصةةةةى الحةةةةرب لكةةةةل مةةةةن يعارضةةةةها. وذلةةةةك ألنةةةةه ال يملةةةةك هةةةةذه الةةةةدول الع
األسةةةةةةةلحة إال الةةةةةةةدول العظمةةةةةةةي المتغطرسةةةةةةةة، وحتةةةةةةةى تكةةةةةةةون هةةةةةةةذه الةةةةةةةدول وقادتهةةةةةةةا بمةةةةةةةأمن مةةةةةةةن 

 العقاب والمحاكمات.

مةةةةةةن عيةةةةةةوب هةةةةةةذه المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة أنهةةةةةةا ال تبسةةةةةةط سةةةةةةلطتها علةةةةةةى المجةةةةةةرمين   -5
عامةةةةًا خاصةةةةًة أن كثيةةةةرًا مةةةةن الةةةةدول تسةةةةتخدم مةةةةن يقةةةةل عمةةةةره عةةةةن  18الةةةةذين تقةةةةل أعمةةةةارهم عةةةةن 

عامةةةةةةةًا كمجنةةةةةةةدين فةةةةةةةي الحةةةةةةةرب فةةةةةةةي النزاعةةةةةةةات التةةةةةةةي تقةةةةةةةع بةةةةةةةين الحكومةةةةةةةات والميليشةةةةةةةيات  18
 Humanالعسةةةكرية وهةةةذا مةةةا أكدتةةةه التقةةةارير الصةةةادرة عةةةن منظمةةةة مراقبةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان )

 Rights  Watch بالعمليةةةات الحربيةةةة بمئةةةات ( والتةةةي قةةةدرت أن عةةةدد األطفةةةال المتلحقةةةون
األالف الةةةةةةذي حيةةةةةةث يسةةةةةةتغلون بطةةةةةةرق بشةةةةةةعة وُيجبةةةةةةرون علةةةةةةى الةةةةةةدخول فةةةةةةي القتةةةةةةال واسةةةةةةتخدام 

 األسلحة والمتفجرات.

الضةةةةةغوط السياسةةةةةية التةةةةةي تمارسةةةةةها دولةةةةةة االحةةةةةتالل الصةةةةةهيوني علةةةةةى الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني  -6
لتضةةةةةييق علةةةةةةى وقيادتةةةةةه مةةةةةن االسةةةةةتيالء علةةةةةةى أمةةةةةوال المقاصةةةةةة وحصةةةةةار المةةةةةةدن الفلسةةةةةطينية وا

القيةةةةةادة فةةةةةي سةةةةةفرها وخروجهةةةةةا...الخ مةةةةةن أسةةةةةباب تةةةةةردد القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية فةةةةةي التوجةةةةةه بشةةةةةكل 
 حقيقي نحو القضاء الدولي.
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 ثانيًا: التوصيات

نوصةةةةةةةى القيةةةةةةةادة الفلسةةةةةةةطينية بوضةةةةةةةع برنةةةةةةةامج حقيقةةةةةةةي ولةةةةةةةيس لالسةةةةةةةتهالك االعالمةةةةةةةي وال  -1
 حاكم الجنائية الدولية. للمناورة من أجل محاكمة قادة االحتالل وسحبهم الى الم

علةةةةى السةةةةلطة الوطنيةةةةة الفلسةةةةطينية اإلسةةةةراع بةةةةدمج الجةةةةرائم التةةةةي تةةةةدخل ضةةةةمن اختصةةةةاص  -2
 المحكمة الجنائية ضمن التشريع الفلسطيني فورًا.

نوصةةةةةةةي السةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية بةةةةةةةاجراء تعةةةةةةةديالت علةةةةةةةى اللجنةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة بمتابعةةةةةةةة ملةةةةةةةف  -3
متخصصةةةةةةين فةةةةةةي القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي،  المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة واختيةةةةةةار خبةةةةةةراء فلسةةةةةةطينيين

فةةةةةةةةال يعقةةةةةةةةل أن ُتشةةةةةةةةكل لجنةةةةةةةةة الدارة صةةةةةةةةراع قةةةةةةةةانوني لةةةةةةةةيس فيهةةةةةةةةا إال قةةةةةةةةانوني واحةةةةةةةةد مخةةةةةةةةتص 
 بالقانون الجنائي الدولي.

مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا حتةةةةةى ال تتفلةةةةةت أي دولةةةةةة مةةةةةن العقةةةةةاب  124العمةةةةةل علةةةةةى إلغةةةةةاء المةةةةةادة  -4
 نسانية.على ما يقترفه جيشها وقادتها من جرائم دولية بحق اإل

مسةةةةةةاءلة الةةةةةةدول إلةةةةةةى جانةةةةةةب األشةةةةةةخاص المجةةةةةةرمين، خاصةةةةةةة أن قةةةةةةرار األفةةةةةةراد هةةةةةةو قةةةةةةرار   -5
 في الغالب من حكوماتهم ومؤسسات الدولة التي يتبعون لها.

 المراجع

علةةةةةةي القهةةةةةةوجي، القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، أهةةةةةةم الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة المحةةةةةةاكم الدوليةةةةةةة الجنائيةةةةةةة،  -1
 .2001، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى

فةةةةةةةاتو بنسةةةةةةةودا،  المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، تفةةةةةةةتح دراسةةةةةةةة أّوليةةةةةةةة   -2
للحالةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين، موقةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة،  الةةةةةدخول والمشةةةةةاهدة بتةةةةةاريخ 

30/12/02020 cpi.int-www.icc  

مليةةةةةةون،  60ادت لحةةةةةةرب عالميةةةةةةة قتلةةةةةةت  طةةةةةه عبةةةةةةد الناصةةةةةةر رمضةةةةةةان، معاهةةةةةةد سةةةةةالم  -3
 .31/12/2020الدخول بتاريخ   www.alarabiya.netموقع العربية رابط: 

دريةةةةةةدي وفةةةةةةاء، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ودورهةةةةةةا فةةةةةةي تنفيةةةةةةذ قواعةةةةةةد القةةةةةةانون الةةةةةةدولي  -4
-2008اإلنسةةةةةةةةةاني، الجزائةةةةةةةةةر، رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتير، جامعةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةاج لخضةةةةةةةةةر باتنةةةةةةةةةه، 

 15، ص2009

وي، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة الدائمةةةةةة واختصاصةةةةةاتها، دار الثقافةةةةةة، لنةةةةةدة معمةةةةةر يشةةةةة  -5
 .31، ص2020الطبعة األولى، 

http://www.icc-cpi.int/
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أيسةةةةر يوسةةةةف، مراحةةةةل التطةةةةور األولةةةةى فةةةةي فضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي، المعهةةةةد المصةةةةري  -6
 .2، ص2019للدراسات، 

زعةةةةةةةةادي محمةةةةةةةةد جلةةةةةةةةول، اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة بمتابعةةةةةةةةة مجرمةةةةةةةةي  -7
الفعليةةةةة واالسةةةةتثناء األمريكةةةةي، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، المركةةةةز الجةةةةامعي أكلةةةةي الحةةةةرب بةةةةين 

 .2011محند اولحاج، 

عةةةةةوض رجةةةةةوب، انضةةةةةمام فلسةةةةةطين للجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بةةةةةين الضةةةةةغط والمسةةةةةاومة، تقريةةةةةر  -8
ول تةةةةةةةةاريخ الةةةةةةةةدخ www.aljazeera.netاخبةةةةةةةاري، موقةةةةةةةةع الجزيةةةةةةةرة اإلخبةةةةةةةةاري رابةةةةةةةط: 

30/2/2020. 

يوالنةةةةةد نيةةةةةل، تقريةةةةةر بعنةةةةةوان إدارة ترامةةةةةب توقةةةةةف كةةةةةل المعونةةةةةات األمريكيةةةةةة للفلسةةةةةطينيين  -9
 www.bbc.comاإلخبةةةةةةةاري، رابةةةةةةةط  BBCبالضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة المحتلةةةةةةةة وغةةةةةةةزة، موقةةةةةةةع 

 .30/12/2020الدخول بتاريخ 

ادريةةةةةةدي وفةةةةةةاء، لمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ودورهةةةةةةا فةةةةةةي تنفيةةةةةةذ قواعةةةةةةد القةةةةةةانون  -10
-2008اإلنسةةةةةةةةةةاني، رسةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةتير جامعةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةاج لخضةةةةةةةةةةر، باتنةةةةةةةةةةة، الةةةةةةةةةدولي 

2009. 

المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة تأسيسةةةةةةةةةها واختصاصةةةةةةةةةةاتها، موقةةةةةةةةةةع الجزيةةةةةةةةةةرة، ،  -11
تةةةةةةةةةةةةةةةاريخ  https://www.aljazeera.netرابةةةةةةةةةةةةةةةط:   4/3/2009منشةةةةةةةةةةةةةةةور بتةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 

 .30/12/2020الدخول 

القةةةةةةانون والقضةةةةةةاء الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي، جامةةةةةةة أبةةةةةةو بكةةةةةةر بلقايةةةةةةد، فلةةةةةةيج غةةةةةةزالن،  -12
 .2020-2019تلمسان، 

فريجةةةةةةة محمةةةةةةد هاشةةةةةةم، دور القضةةةةةةاء الةةةةةةدولي الجنةةةةةةائي فةةةةةةي مكافحةةةةةةة الجريمةةةةةةة  -13
 .2014-2013الدولية، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

أيسةةةةةر يوسةةةةةف، مراحةةةةةل التطةةةةةور األولةةةةةى فةةةةةي فضةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةدولي، المعهةةةةةد  -14
 ،2019لمصري للدراسات، الدراسات السياسية،ا

المحاميةةةةةة فةةةةةدوى الةةةةةذويب، المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، الناشةةةةةر بيةةةةةت المقةةةةةدس،  -15
 .2014بحث جامعي، 

http://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة المعتمةةةةةد فةةةةةي رومةةةةةا بتةةةةةاريخ  -16
 .1998تموز/يوليه  17

قانونيةةةةةةة المتخصصةةةةةةة/ إبةةةةةةراهيم دراجةةةةةةي، جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان، موقةةةةةةع الموسةةةةةةوعة ال -17
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخول  ency.com.sy/law/detail/163533-http://arabعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى رابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 .31/12/2020بتاريخ 

أبةةةةةةو الخيةةةةةةر أحمةةةةةةد عطيةةةةةةة، المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة الدائمةةةةةةة، القةةةةةةاهرة، دار  -18
 .1999ضة العربية النه

رزق شةةةةةقير، مقةةةةةال بعنةةةةةوان/ المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وأهميتهةةةةةا فةةةةةي الوضةةةةةع  -19
الفلسةةةةةةةةةةةةةةةطيني موقةةةةةةةةةةةةةةةع جمعيةةةةةةةةةةةةةةةة الهةةةةةةةةةةةةةةةالل األحمةةةةةةةةةةةةةةةر الفلسةةةةةةةةةةةةةةةطيني علةةةةةةةةةةةةةةةى رابةةةةةةةةةةةةةةةط: 

www.palestinercs.org  31/12/2020تاريخ الدخول. 
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 :لخصم

إن مسةةةةةةةألة االعتةةةةةةةراف بالمسةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة إلسةةةةةةةرائيل عةةةةةةةن جرائمهةةةةةةةا ضةةةةةةةد الشةةةةةةةعب 
الفلسةةةةطيني فةةةةةي أراضةةةةيه المحتلةةةةةة هةةةةي أمةةةةةل طةةةةال انتظةةةةةاره، ألنةةةةه كةةةةةان مةةةةن الضةةةةةروري انتظةةةةةار 

للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة  اعتةةةةراف األمةةةةم المتحةةةةدة بالدولةةةةة الفلسةةةةطينية حتةةةةى تةةةةتمكن مةةةةن االنضةةةةمام
تهةةةةةةدف هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة إلةةةةةةى تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء علةةةةةةى االنتهاكةةةةةةات اإلسةةةةةةرائيلية الجسةةةةةةيمة  .الدوليةةةةةةة

، 2014للقةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني فةةةةةةي األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةةة منةةةةةذ حزيةةةةةران / يونيةةةةةةو 
حيةةةةةةةث ترتكةةةةةةةز انتهاكاتهةةةةةةةا كدولةةةةةةةة احةةةةةةةتالل علةةةةةةةى أفعةةةةةةةال تشةةةةةةةكل جةةةةةةةرائم حةةةةةةةرب وجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد 

بةةةةات جنائيةةةةة علةةةةى مرتكبيهةةةةا مةةةةن خةةةةالل المحكمةةةةة اإلنسةةةةانية فةةةةي المقةةةةام األول. مةةةةا يتطلةةةةب عقو 
 .الجنائية الدولية

الجةةةةةةةرائم المةةةةةةةزعم  –دراسةةةةةةةة استشةةةةةةةرافية  –: المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة  الكلمـــــــات االفتتاحيـــــــة
 ارتكابها .

Abstract : 

The International Criminal Court ICC is the first international 

judicial body established under an international convention in 

1998, with international jurisdiction and an unspecified time, to 

try war criminals and perpetrators of atrocities against humanity 

and genocide, which sets it apart from the courts that preceded it. 

mailto:Zakaria.trtg@gmail.com
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The issue of the recognition of the international criminal 

responsibility of Israel for its crimes against the Palestinian people 

in its occupied territories is a long- awaited hope because it was 

necessary to await the recognition of the Palestinian State by the 

United Nations to be able to join the ICC. 

This study aims to highlight the serious Israeli violations of the 

international humanitarian law in the Palestinian occupied 

territories since June 2014, where its violations as an occupying 

power, are based on acts that constitute war crimes and crimes 

against humanity in the first place, which require punishment 

through the ICC. 

KeyWords: International Criminal Court- prospective study- The 

crimes to be committed. 

 
 مقدمة: 

دائمةةةةةة، أمكةةةةةن للفلسةةةةةطينيين محاكمةةةةةة  تعتبةةةةةر المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة سةةةةةلطة قضةةةةةائية دوليةةةةةة
قةةةةةةةادة إسةةةةةةةرائيل السياسةةةةةةةيين والعسةةةةةةةكريين أمامهةةةةةةةا عةةةةةةةن الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي ارتكبوهةةةةةةةا فةةةةةةةي األراضةةةةةةةي 

أبريةةةةةةةل  01الفلسةةةةةةةطينية، حيةةةةةةةث أصةةةةةةةبح للمحكمةةةةةةةة اختصةةةةةةةاص بالنسةةةةةةةبة لدولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين منةةةةةةةذ 
، بمةةةةةةةا يمةةةةةةةنح المحكمةةةةةةةة واليةةةةةةةة علةةةةةةةى الجةةةةةةةرائم الجسةةةةةةةيمة التةةةةةةةي تخةةةةةةةرق القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي 2015

نسةةةةةاني، وترتقةةةةةي الةةةةةى احةةةةةدى الجةةةةةرائم األربةةةةةع المشةةةةةكلة الختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الموضةةةةةوعي، اال
 2018مةةةةةةةايو  22والتةةةةةةةي مةةةةةةةن المةةةةةةةزعم ارتكابهةةةةةةةا علةةةةةةةى األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة. وفةةةةةةةي 

اسةةةةةةتندت حكومةةةةةةة دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين بوصةةةةةةفها طةةةةةةرف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي إلةةةةةةى المةةةةةةادتين 
يونيةةةةةةةةةو  13لوضةةةةةةةةةع فةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةةطين منةةةةةةةةذ منةةةةةةةةه، لإلحالةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى المةةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام ا 14أ و-13

، بشةةةةةأن الجةةةةةرائم السةةةةةابقة والجاريةةةةةة والمسةةةةةتقبلية التةةةةةي ُترتكةةةةةب فةةةةةي جميةةةةةع أنحةةةةةاء أراضةةةةةي 2014
 دولة فلسطين.

تتعةةةةةةةةد الجةةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةةة بحةةةةةةةةق الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني 
واعالميةةةةًا، هنالةةةةك جملةةةةة  وتتةةةةداخل، لكةةةةن المتفةةةةق عليةةةةه عنةةةةد جمهةةةةور البةةةةاحثين قانونيةةةةًا وسياسةةةةياً 

قضةةةةةةايا رئيسةةةةةةية تةةةةةةرتبط بالصةةةةةةراع اإلسرائيلي/الفلسةةةةةةطيني، أو بمعنةةةةةةى أدق االحةةةةةةتالل اإلسةةةةةةرائيلي 
لدولةةةةةة فلسةةةةةطين، أال وهةةةةةي: الحةةةةةرب علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة وحصةةةةةاره، االسةةةةةتيطان، الجةةةةةدار العةةةةةازل، 

 واألسرى.

القضةةةةةايا  ريهةةةةةدف هةةةةةذا البحةةةةةث الةةةةةى تسةةةةةليط الضةةةةةوء علةةةةةى الجةةةةةرائم المةةةةةزعم ارتكابهةةةةةا فةةةةةي إطةةةةةا
الرئيسةةةةةةية السةةةةةةالفة الةةةةةةذكر. أيةةةةةةن سةةةةةةنحاول اسةةةةةةتنادا لمختلةةةةةةف التقةةةةةةارير الدوليةةةةةةة وقواعةةةةةةد القةةةةةةانون 
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الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني ونظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي، اسةةةةةتنباط األفعةةةةةال التةةةةةي ترتقةةةةةي الةةةةةى جةةةةةرائم تحقةةةةةق 
المسةةةةةؤولية الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وتجعلهةةةةةا موضةةةةةوعا الختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة. مةةةةةع 

وني لكةةةةةل جريمةةةةةة تبيةةةةةان أركانهةةةةةا وتكييفهةةةةةا القةةةةةانوني. وهةةةةةذا فةةةةةي إطةةةةةار استشةةةةةراف لمةةةةةا شةةةةةرح قةةةةةان
سةةةةةةةةيتمخض عةةةةةةةةن التحقيةةةةةةةةق الةةةةةةةةذي باشةةةةةةةةره مةةةةةةةةؤخرا المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي 

 الفلسطينية المحتلة.

 1تةةةةةةةةم إنشةةةةةةةةةاء المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةب معاهةةةةةةةةةدة نظةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةا األساسةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي 
تها فةةةةةةي ممارسةةةةةةة واليتهةةةةةةا القضةةةةةةائية علةةةةةةى أشةةةةةةخاص فيمةةةةةةا . وتتمثةةةةةةل سةةةةةةلط2002تموز/يوليةةةةةةو 

يتعلةةةةق بةةةةأخطر الجةةةةرائم التةةةةي تثيةةةةر قلقةةةةًا دوليةةةةًا، والمعروفةةةةة بأنهةةةةا "جريمةةةةة اإلبةةةةادة الجماعيةةةةة"، و 
كةةةةةانون الثاني/ينةةةةةاير  2"الجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية" و "جةةةةةرائم الحةةةةةرب" و "جريمةةةةةة العةةةةةدوان". فةةةةةي 

« المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة»مامهم إلةةةةةةى ، أودع المسةةةةةةؤولون الفلسةةةةةةطينيون صةةةةةةّك انضةةةةةة2015
لةةةةةدى األمةةةةةين العةةةةةام لألمةةةةةم المتحةةةةةدة آنةةةةةذاك بةةةةةان كةةةةةي مةةةةةون، الةةةةةذي أشةةةةةار إلةةةةةى أن نظةةةةةام رومةةةةةا 

. باختصةةةةةةاص 2015نيسةةةةةةان/ أبريةةةةةةل  1األساسةةةةةةي سةةةةةةيدخل حّيةةةةةةز التنفيةةةةةةذ لدولةةةةةةة فلسةةةةةةطين فةةةةةةي 
 .2014زمني يبدأ منذ حزيران / يونيو 

ارجيةةةةةة الفلسةةةةةطيني ريةةةةةاض المةةةةةالكي الوضةةةةةع فةةةةةي ، أحةةةةةال وزيةةةةةر الخ2018أيار/مةةةةةايو  22وفةةةةةي 
فلسةةةةةةةطين إلةةةةةةةى مكتةةةةةةةب المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام، مطالبةةةةةةةًا المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام لةةةةةةةةلمحكمة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة 
بةةةةالتحقيق وفقةةةةًا للواليةةةةة القضةةةةائية الزمنيةةةةة لةةةةةلمحكمة، فةةةةي الجةةةةرائم السةةةةابقة والجاريةةةةة والمسةةةةتقبلية 

يةةةةةةةع أنحةةةةةةةاء أراضةةةةةةةي دولةةةةةةةة فةةةةةةةي إطةةةةةةةار السةةةةةةةلطة القضةةةةةةةائية للمحكمةةةةةةةة، والتةةةةةةةي ُترتكةةةةةةةب فةةةةةةةي جم
فلسةةةةةةةطين. ووفقةةةةةةةًا للطلةةةةةةةب، فةةةةةةةإن "دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين تضةةةةةةةم األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية التةةةةةةةي احتلتهةةةةةةةا 

، بمةةةةةةا يتماشةةةةةةى مةةةةةةع االعتةةةةةةراف األممةةةةةةي بدولةةةةةةة فلسةةةةةةطين ومنحهةةةةةةا 1967إسةةةةةةرائيل منةةةةةةذ عةةةةةةام 
 .2012لسنة  19/67مركز الدولة المراقب بموجب القرار 

ماهيةةةةةةة الجةةةةةةرائم السةةةةةةابقة والجاريةةةةةةة والمسةةةةةةتقبلية  منةةةةةةذ الوهلةةةةةةة األولةةةةةةى يتبةةةةةةادر لنةةةةةةا السةةةةةةؤال عةةةةةةن 
المةةةةةةةةزعم ارتكابهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي أراضةةةةةةةةي دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين؟ تتعةةةةةةةةد الجةةةةةةةةرائم اإلسةةةةةةةةرائيلية فةةةةةةةةي األراضةةةةةةةةي 
الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني وتتةةةةةةداخل، لكةةةةةةن المتفةةةةةةق عليةةةةةةه عنةةةةةةد جمهةةةةةةور 

تبط بالصةةةةةةةةةةراع البةةةةةةةةةةاحثين قانونيةةةةةةةةةةًا وسياسةةةةةةةةةةيًا واعالميةةةةةةةةةةًا، هنالةةةةةةةةةةك جملةةةةةةةةةةة قضةةةةةةةةةةايا رئيسةةةةةةةةةةية تةةةةةةةةةةر 
اإلسرائيلي/الفلسةةةةةةةةةطيني، أو بمعنةةةةةةةةةى أدق االحةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي لدولةةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةةطين، أال وهةةةةةةةةةي: 

 الحرب على قطاع غزة وحصاره، االستيطان، الجدار العازل، واألسرى.

اسةةةةةةتنادا علةةةةةةى مختلةةةةةةف أدوات ومنةةةةةةاهج البحةةةةةةث العلمةةةةةةي يحةةةةةةاول هةةةةةةذا البحةةةةةةث تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء 
طةةةةةةار القضةةةةةةايا الرئيسةةةةةةية السةةةةةةالفة الةةةةةةذكر. أيةةةةةةن سةةةةةةنحاول علةةةةةةى الجةةةةةةرائم المةةةةةةزعم ارتكابهةةةةةةا فةةةةةةي إ
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اسةةةةةتنادا لمختلةةةةةف التقةةةةةارير الدوليةةةةةة وقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني ونظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي، 
اسةةةةةةةةتنباط األفعةةةةةةةةال التةةةةةةةةي ترتقةةةةةةةةي الةةةةةةةةى جةةةةةةةةرائم تحقةةةةةةةةق المسةةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وتجعلهةةةةةةةةا 

انوني لكةةةةةةةل جريمةةةةةةةة تبيةةةةةةةان موضةةةةةةةوعا الختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة. مةةةةةةةع شةةةةةةةرح قةةةةةةة
أركانهةةةةةا وتكييفهةةةةةا القةةةةةانوني. وهةةةةةذا فةةةةةي إطةةةةةار استشةةةةةراف لمةةةةةا سةةةةةيتمخض عةةةةةن التحقيةةةةةق الةةةةةذي 

 باشره مؤخرا المدعي العام للمحكمة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

 محور أول: جرائم الحرب المّزعم ارتكابها وفقا لنظام روما األساسي 

لجسةةةةةيمة التفاقيةةةةةةات جنيةةةةةف إلةةةةةى جانةةةةةةب الجةةةةةرائم الةةةةةةواردة يقصةةةةةد بجةةةةةرائم الحةةةةةةرب االنتهاكةةةةةات ا 
مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي ومةةةةةةن ذلةةةةةةك " القتةةةةةةل، التعةةةةةةذيب،  1 والمةةةةةةادة  5فقةةةةةةرة  5فةةةةةةي المةةةةةةادة 

إلحةةةةةةةاق تةةةةةةةدمير واسةةةةةةةع فةةةةةةةي الممتلكةةةةةةةات، اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلحة وقةةةةةةةذائف مثةةةةةةةل القنابةةةةةةةل الفسةةةةةةةفورية 
، إضةةةةةافة إلةةةةةى 1980لعةةةةةام  والقنابةةةةةل العنقوديةةةةةة"، وهةةةةةي محرمةةةةةة بموجةةةةةب اتفاقيةةةةةة األمةةةةةم المتحةةةةةدة

السةةةةةةةموم المحظةةةةةةةورة وإجةةةةةةةراء التجةةةةةةةارب البيولوجية...ةةةةةةةة وتعمةةةةةةةد شةةةةةةةن هجمةةةةةةةات مةةةةةةةع العلةةةةةةةم بأنهةةةةةةةا 
 ستسفر عن خسائر كبيرة في األرواح بين المدنيين.

 أوال: جرائم الحرب المزعم ارتكابها ابان الحرب على قطاع غزة

ا، وقةةةةةدمت دولةةةةةة فلسةةةةةطين قبلةةةةةت دولةةةةةة فلسةةةةةطين اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة عليهةةةةة 
الةةةةةى المحكمةةةةةة عةةةةةدة ملفةةةةةات مةةةةةن بينهةةةةةا وأهمهةةةةةا ملةةةةةف يتنةةةةةاول جةةةةةرائم حةةةةةرب محتملةةةةةة ارتكبتهةةةةةا 

يومةةةةةًا وسةةةةةقط ضةةةةةحيتها  51إسةةةةةرائيل خةةةةةالل الحةةةةةرب األخيةةةةةرة علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة، التةةةةةي اسةةةةةتمرت 
وهةةةةةي  2إسةةةةةرائيليا معظمهةةةةةم عسةةةةةكريين. 73فلسةةةةةطيني، غةةةةةالبيتهم مةةةةةن المةةةةةدنيين، مقابةةةةةل  2200

زال فةةةةةةي مرحلةةةةةةة التحقيةةةةةق األولةةةةةةي، والتةةةةةةي حسةةةةةةب نظةةةةةام رومةةةةةةا للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة قضةةةةةايا ال تةةةةةة
الدوليةةةةةة، فةةةةةان المةةةةةدعي العةةةةةام. يقةةةةةوم بطلةةةةةب فةةةةةتح تحقيةةةةةق بعةةةةةد االنتهةةةةةاء مةةةةةن مرحلةةةةةة الفحةةةةةص 

 األولي. 

 الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين-01

بةةةةادئ ببةةةةدء ربةةةةط نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي بةةةةين االنتهاكةةةةات الجسةةةةيمة للقةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني  
( خاصةةةةةةة وبةةةةةةين مفهةةةةةةوم جريمةةةةةةة الحةةةةةةرب، حيةةةةةةث نةةةةةةص علةةةةةةى 1949)اتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف لسةةةةةةنة 

                                                           
من نظام روما األساسي. متوفر على الموقع الرسمي للمحكمة، الرابط التالي:  05و 08راجع نص المادتين  1
 Arabic.pdf-Statute-cpi.int/Publications/Rome-https://www.icc 
العقاد، حقوق الضحايا في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات العربية ثائر خالد عبد هللا   2

 .366، ص 2017للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مصر، 

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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 12عنةةةةةةةي "جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب" االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة التفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةةف المؤرخةةةةةةةة فةةةةةةةي )ت اآلتةةةةةةي:
ضةةةةةةد األشةةةةةةخاص أو الممتلكةةةةةةات الةةةةةةذين تحمةةةةةةيهم  ، أي فعةةةةةةل مةةةةةةن األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة1949أوت 

مةةةةةةةةةةةن  02الفقةةةةةةةةةةةرة  51حيةةةةةةةةةةةث نصةةةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةةةادة  1أحكةةةةةةةةةةةام اتفاقيةةةةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةةةةف ذات الصةةةةةةةةةةةلة...(.
، علةةةةةةةةةى أنةةةةةةةةه: )ال يجةةةةةةةةةوز أن 1977البروتوكةةةةةةةةول األول اإلضةةةةةةةةةافي التفاقيةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةةف لسةةةةةةةةنة 

يكةةةةون السةةةةكان المةةةةدنيين بوصةةةةفهم هةةةةذا، وكةةةةذلك األشةةةةخاص المةةةةدنيون محةةةةاًل للهجةةةةوم، وتحظةةةةر 
ل العنةةةةةف أو التهديةةةةةد بةةةةةه الراميةةةةةة أساسةةةةةا الةةةةةى بةةةةةث الةةةةةذعر بةةةةةين السةةةةةكان المةةةةةدنيين(. كمةةةةةا أعمةةةةةا

مةةةةةةةةةن ذات البروتوكةةةةةةةةةول اإلضةةةةةةةةةافي األول، علةةةةةةةةةى أنةةةةةةةةةه: )تعةةةةةةةةةد  03الفقةةةةةةةةةرة  85تةةةةةةةةةنص المةةةةةةةةةادة 
األعمةةةةةةةال التاليةةةةةةةة بمثابةةةةةةةة انتهاكةةةةةةةات جسةةةةةةةيمة لهةةةةةةةذا البروتوكول...جعةةةةةةةل السةةةةةةةكان المةةةةةةةدنيين أو 

 2.األفراد المدنيين هدفًا للهجمات(

كمةةةةةةةا تةةةةةةةم تحةةةةةةةريم الهجمةةةةةةةات العسةةةةةةةكرية العشةةةةةةةوائية التةةةةةةةي يتضةةةةةةةرر منهةةةةةةةا المةةةةةةةدنيون، إذ نةةةةةةةص   
علةةةةى أنةةةةه: )تحظةةةةر الهجمةةةةات  04دائمةةةةا الفقةةةةرة  51المةةةةادة  البرتوكةةةةول اإلضةةةةافي األول فةةةةي

العشةةةةوائية...(، كمةةةةا حةةةةددت نفةةةةس المةةةةادة بةةةةأن الهجةةةةوم العشةةةةوائي هةةةةو مةةةةا يةةةةأتي عةةةةن: )الهجةةةةوم 
ي معةةةةين؛ اسةةةةتخدام أسةةةةلحة يتعةةةةذر توجيههةةةةا بدقةةةةة الةةةةى هةةةةدف الةةةةذي ال يوجةةةةه الةةةةى هةةةةدف عسةةةةكر 

عسةةةةةةكري معةةةةةةين أو حصةةةةةةر آثارهةةةةةةا؛ الهجةةةةةةوم قصةةةةةةفا بالقنابةةةةةةل علةةةةةةى أهةةةةةةداف عسةةةةةةكرية متباعةةةةةةدة 
تضةةةةةةم بينهةةةةةةا أهةةةةةةداف مدنيةةةةةةة، أو أهةةةةةةداف عسةةةةةةكرية واقعةةةةةةة فةةةةةةي مراكةةةةةةز مدنيةةةةةةة؛  الهجةةةةةةوم الةةةةةةذي 

  3ر ألهداف مدنية(.يتوقع منه الحاق الخسارة في أرواح المدنيين أو اصابتهم، أو تدمي

فةةةةةي الواقةةةةةع العملةةةةةي، ال يوجةةةةةد دائمةةةةةا انفصةةةةةال تةةةةةام بةةةةةين المةةةةةدنيين والمقةةةةةاتلين، فعةةةةةادة مةةةةةا تضةةةةةم  
 03المنةةةةةاطق السةةةةةكنية وحةةةةةدات عسةةةةةكرية الةةةةةى جانبهةةةةةا سةةةةةكان مةةةةةدنيين، وهةةةةةو مةةةةةا تعالجةةةةةه الفقةةةةةرة 

مةةةةةةن البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي األول يقولهةةةةةةا: )ال يجةةةةةةرد السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين مةةةةةةن  50مةةةةةةن المةةةةةةادة 
  4فتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم وصف تعريف المدنيين(.ص

                                                           
 /أ، من نظام روما األساسي.02الفقرة  08أنظر: المادة  1
صاص المصبوب/معركة عبد الحميد الكيالي، دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة: عملية الر  2

  .254و 253ص -، ص2009الفرقان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي اإلنساني والتعامل الدولي، الطبعة األولى، أربيل لطباعة والنشر،  3 

 .122، ص 2008العراق، 
فريتس كالسهوقن، ليزابيث تسغلفلد، ترجمة: أحمد عبد العليم، ضوابط تحكم خوض الحرب: مدخل للقانون  4 

الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، طباعة ونشر دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة األولى، 
 .116، ص 2004مصر، 
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نةةةةةص نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي علةةةةةى أن اسةةةةةتهداف المةةةةةدنيين هةةةةةو جريمةةةةةة حةةةةةرب بقولةةةةةه: )يقصةةةةةد  
االنتهاكات الخطيةةةةةةرة األخةةةةةةرى للقةةةةةةوانين واألعةةةةةةراف السةةةةةةارية بجةةةةةةرائم الحةةةةةةرب األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة..."

النطةةةةاق الثابةةةةت للقةةةةانون الةةةةدولي، بمعنةةةةى أي فعةةةةل مةةةةن  علةةةةى المنازعةةةةات الدوليةةةةة المسةةةةلحة، فةةةةي
األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة: ... تعمةةةةةةد توجيةةةةةةه هجمةةةةةةات ضةةةةةةد السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين بصةةةةةةفتهم هةةةةةةذه أو ضةةةةةةد 

 1أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية(.

بنةةةةةاء علةةةةةى مةةةةةا سةةةةةبق فةةةةةإّن مةةةةةا قامةةةةةت القةةةةةوات اإلسةةةةةرائيلية فةةةةةي حربهةةةةةا علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة سةةةةةنة  
، مةةةةةةن اسةةةةةةتخدام للقصةةةةةةف المةةةةةةدفعي والجةةةةةةوي ومةةةةةةن البةةةةةةواخر الحربيةةةةةةة، فةةةةةةي منطقةةةةةةة تعةةةةةةد 2014

 360مليةةةةون نسةةةةمة علةةةةى رقعةةةةة جغرافيةةةةة قةةةةدرها  1.9مةةةةن أكثةةةةف منةةةةاطق العةةةةالم كثافةةةةة سةةةةكانية 
ة ضةةةةةةد أهةةةةةةداف غيةةةةةةر عسةةةةةةكرية، أو ضةةةةةةد أهةةةةةةداف . مسةةةةةةتخدمة ألسةةةةةةلحة ذات دقةةةةةةة موجهةةةةةة2كلةةةةةةم

عسةةةةكرية واقعةةةةة فةةةةي مراكةةةةز مدنيةةةةة ذات كثافةةةةة سةةةةكانية عاليةةةةة، هةةةةو جريمةةةةة حةةةةرب تتمثةةةةل أركنهةةةةا 
أن يوجةةةةةه مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة هجومةةةةةا. أن يكةةةةةون هةةةةةدف الهجةةةةةوم سةةةةةكانا مةةةةةدنيين بصةةةةةفتهم فةةةةةي: )

تكةةةةةةب أن يتعمةةةةةةد مر  هةةةةةةذه أو أفةةةةةةرادا مةةةةةةدنيين ال يشةةةةةةاركون مباشةةةةةةرة فةةةةةةي األعمةةةةةةال الحربيةةةةةةة.
الجريمةةةةةة جعةةةةةل هةةةةةدف الهجةةةةةوم السةةةةةكان المةةةةةدنيين بصةةةةةفتهم هةةةةةذه أو أفةةةةةرادا مةةةةةدنيين ال يشةةةةةاركون 

أن يصةةةةةةدر السةةةةةةلوك فةةةةةةي سةةةةةةياق نةةةةةةزاع مسةةةةةةلح دولةةةةةةي ويكةةةةةةون . مباشةةةةةةرة فةةةةةةي األعمةةةةةةال الحربيةةةةةةة
 2مقترنا به(.

 جريمة القتل العمد-02

األساسةةةةةي، لغةةةةةرض هةةةةةذا النظةةةةةام ) نةةةةةص عليهةةةةةا نظةةةةةام رومةةةةةا فةةةةةي مادتةةةةةه الثامنةةةةةة دائمةةةةةا، بقولةةةةةه:
... أي فعةةةةةةةل 1949تعنةةةةةةةي "جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب": االنتهاكةةةةةةةات الجسةةةةةةةيمة التفاقيةةةةةةةات جنيةةةةةةةف لسةةةةةةةنة 

مةةةةةةةن األفعةةةةةةةال ضةةةةةةةد األشةةةةةةةخاص أو الممتلكةةةةةةةات الةةةةةةةذين تحمةةةةةةةيهم أحكةةةةةةةام اتفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف ذات 
وحسةةةةةةب نةةةةةةص "أركةةةةةةان الجةةةةةةرائم للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة"، فةةةةةةإن  3الصةةةةةةلة... القتةةةةةةل العمةةةةةةد(.

تجةةةةةد أركانهةةةةةا فةةةةةي أن: )يتعمةةةةةد  01/أ/08/02صةةةةةت عليهةةةةةا المةةةةةادة جريمةةةةةة القتةةةةةل العمةةةةةد التةةةةةي ن
مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة جعةةةةةل هةةةةةدف الهجةةةةةوم السةةةةةكان المةةةةةدنيين، بصةةةةةفتهم هةةةةةذه أو أفةةةةةراد مةةةةةدنيين ال 

أن يكةةةةةون مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة علةةةةةى علةةةةةم بةةةةةالظروف يشةةةةةاركون مباشةةةةةرة فةةةةةي األعمةةةةةال الحربيةةةةةة، و 
                                                           

 نظام روما األساسي.، من 01/ب البند 02الفقرة  08أنظر: المادة  1 
أركان الجرائم، اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما ، المحكمة الجنائية الدوليةأنظر:   2

سبتمبر  10إلى  3األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 
 ية لحقوق االنسان، جامعة مينيسوتا، الرابط التالي: ، متوفر الكترونيا على المكتبة الرقم2002

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html 19/09/2019 13:52 
 ، من نظام روما األساسي.01البند  02الفقرة  08أنظر: المادة  3 
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ي سةةةةياق نةةةةزاع مسةةةةلح دولةةةةي أن يصةةةةدر السةةةةلوك فةةةة الواقعيةةةةة التةةةةي تثبةةةةت ذلةةةةك الوضةةةةع المحمةةةةي،
 وهذا يعني أّن نية القصد كانت متوفرة لدى الجاني مسبقا. 1ويكون مقترنا به(.

 

فةةةةةةي هةةةةةةذا السةةةةةةياق، وجةةةةةةدنا تقريةةةةةةر األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة الةةةةةةذي قامةةةةةةت لجنةةةةةةة تقصةةةةةةي الحقةةةةةةائق سةةةةةةنة  
، المعنيةةةةةةةة بةةةةةةةالحرب علةةةةةةةى غةةةةةةةزة والوضةةةةةةةع اإلنسةةةةةةةاني فةةةةةةةي بةةةةةةةاقي األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية 2015

المحتلةةةةةة. يةةةةةدين بشةةةةةكل واضةةةةةح القةةةةةوات اإلسةةةةةرائيلية بتعمةةةةةدها قتةةةةةل المةةةةةدنيين، فالةةةةةدفع اإلسةةةةةرائيلي 
ت أسةةةةةةلحة دقيقةةةةةةة التوجيةةةةةةه، بةةةةةةدل مةةةةةةن أّن يبةةةةةةرء إسةةةةةةرائيل كةةةةةةّون بةةةةةةأّن قواتهةةةةةةا العسةةةةةةكرية اسةةةةةةتخدم

قناعةةةةةة مؤكةةةةةدة لةةةةةدى مراقبةةةةةي لجنةةةةةة األمةةةةةم المتحةةةةةدة بةةةةةأن إسةةةةةرائيل كانةةةةةت تتعمةةةةةد قتةةةةةل المةةةةةدنيين 
خصوصةةةةةًا بةةةةةالنظر الةةةةةى توقيةةةةةت الضةةةةةربات، وفةةةةةي اآلتةةةةةي الةةةةةنص الحرفةةةةةي لجةةةةةزء مةةةةةن التقريةةةةةر: 

ميةةةةةةع الحةةةةةةاالت، يعنةةةةةةي أنهةةةةةةا )...واتّضةةةةةةح للجنةةةةةةة أن اسةةةةةةتخدام األسةةةةةةلحة دقيقةةةةةةة التوجيةةةةةةه فةةةةةةي ج
وجهةةةةت ضةةةةد أهةةةةداف محةةةةددة وأنهةةةةا أدت الةةةةى التةةةةدمير الكلةةةةي أو الجزئةةةةي لمبةةةةان بأكملهةةةةا، عةةةةزز 
ذلةةةةةةك االسةةةةةةتنتاج الصةةةةةةور المةةةةةةأخوذة بالسةةةةةةواتل )األقمةةةةةةار الصةةةةةةناعية(، وقةةةةةةد وقعةةةةةةت كثيةةةةةةر مةةةةةةن 
األحةةةةةةةةداث فةةةةةةةةي المسةةةةةةةةاء والفجةةةةةةةةر، لةةةةةةةةدى تجمةةةةةةةةع األسةةةةةةةةر لإلفطةةةةةةةةار والسةةةةةةةةحور )وجبتةةةةةةةةا شةةةةةةةةهر 

الليةةةةةل أثنةةةةةاء نةةةةةوم السةةةةةكان، بحيةةةةةث أدى توقيةةةةةت توجيةةةةةه الضةةةةةربات الةةةةةى تزايةةةةةد  رمضةةةةةان(، أو فةةةةةي
 2احتمال كون األسر بأكملها داخل المنازل بشكل كبير...(.

وعليةةةةةه تجليةةةةةات ارتكةةةةةاب القةةةةةوات اإلسةةةةةرائيلية لجةةةةةرائم حةةةةةرب متمثلةةةةةة فةةةةةي القتةةةةةل العمةةةةةد للمةةةةةدنيين  
ة، إذ أّن هكةةةةةةةذا جةةةةةةةرم أثنةةةةةةةاء النةةةةةةةزاع المسةةةةةةةلح جةةةةةةةد واضةةةةةةةحة، وخاصةةةةةةةة الةةةةةةةركن المعنةةةةةةةوي للجريمةةةةةةة

يتحقةةةةةق ويتجلةةةةةى بصةةةةةورة واضةةةةةحة بوضةةةةةوح الةةةةةركن المعنةةةةةوي )التعمةةةةةد فةةةةةي القتةةةةةل(، ممةةةةةا يجعلنةةةةةا 
نسةةةةةةةلم بةةةةةةةأن القةةةةةةةوات اإلسةةةةةةةرائيلية مجرمةةةةةةةة حةةةةةةةرب، تسةةةةةةةتدعى التحقيةةةةةةةق ومتابعةةةةةةةة مسةةةةةةةؤوليها مةةةةةةةن 

 طرف المدعي العام.

 جرائم الحرب المرتكبة ضد األعيان المدنية-03

طبقةةةةةًا لنظةةةةةام رومةةةةةا  2014وبةةةةةالعودة إلةةةةةى تكييةةةةةف جةةةةةرائم العةةةةةدوان اإلسةةةةةرائيلي علةةةةةى غةةةةةزة لسةةةةةنة 
األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، ومةةةةةةن خةةةةةةالل الرجةةةةةةوع لمةةةةةةا ألحقةةةةةةه القصةةةةةةف اإلسةةةةةةرائيلي 
مةةةةن أضةةةةرار فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة فةةةةي عمليةةةةة الجةةةةرف الصةةةةامد أو العصةةةةف المةةةةأكول، نجةةةةد انطبةةةةاق 

                                                           

 .256الي، مرجع سابق، ص عبد الحميد الكي 1 
 21/01-، المنشأة عمال بقرار مجلس حقوق االنسان د إ2015تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة لعام  2 

، متوفر على الموقع الرسمي لمجلس حقوق االنسان التابع لألمم A/HRC/29/52الجمعية العامة، القرار رقم 
 .12، ص https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52   :المتحدة، الرابط التالي
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ورة الحربيةةةةةةةةةة، للمنةةةةةةةةةازل واألعيةةةةةةةةةان المدنيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة وصةةةةةةةةةف التةةةةةةةةةدمير غيةةةةةةةةةر المبةةةةةةةةةرر بالضةةةةةةةةةر 
  1والخاصة.

ممةةةةةا ال شةةةةةك فيةةةةةه أن اسةةةةةتعمال مصةةةةةطلح األعيةةةةةان المدنيةةةةةة دون غيةةةةةره مةةةةةن المصةةةةةطلحات مثةةةةةل 
الممتلكةةةةةةات المدنيةةةةةةة أو األهةةةةةةداف المدنيةةةةةةة. قةةةةةةد جةةةةةةاء بوصةةةةةةفه المصةةةةةةطلح األحةةةةةةدث والةةةةةةذي تةةةةةةم 

ليةةةةةةةة فةةةةةةةان مفهةةةةةةةوم األعيةةةةةةةان . وع1977اسةةةةةةةتعماله مةةةةةةةن خةةةةةةةالل البرتوكةةةةةةةولين اإلضةةةةةةةافيين لسةةةةةةةنة 
هةةةةي العةةةةين التةةةةي ال تسةةةةاهم مسةةةةاهمة فّعالةةةةة فةةةةي العمةةةةل  المدنيةةةةة أن العةةةةين المدنيةةةةة يتجلةةةةى فةةةةي

العسةةةةةكري، وال يحقةةةةةق تةةةةةدميرها كليةةةةةًا أو جزئيةةةةةًا أو االسةةةةةتيالء عليهةةةةةا ميةةةةةزة عسةةةةةكرية أكيةةةةةدة أمثلةةةةةة 
المةةةةةةةةةةدارس والجامعةةةةةةةةةةات، والمسةةةةةةةةةةاكن، والمستشةةةةةةةةةةفيات، ووسةةةةةةةةةةائل النقةةةةةةةةةةل والمواصةةةةةةةةةةالت،  ذلةةةةةةةةةةك

والمةةةةةزارع، والمتةةةةةاجر، والمسةةةةةةاجد والمنةةةةةازل، ومصةةةةةادر الميةةةةةةاه وغيةةةةةر ذلةةةةةك ممةةةةةةا هةةةةةو مخصةةةةةةص 
 2ألغراض مدنية.

مةةةةةةن البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي األول، حظةةةةةةر الهجمةةةةةةات علةةةةةةى  52مةةةةةةن المةةةةةةادة  01تقةةةةةةرر الفقةةةةةةرة 
، وهةةةةةذا بقولهةةةةةةا: )ال 3عريفةةةةةا لألعيةةةةةان المدنيةةةةةة بةةةةةةة"مفهوم المخالفةةةةةة"األعيةةةةةان المدنيةةةةةة، ثةةةةةم تةةةةةةورد ت

تكةةةةةةةون األعيةةةةةةةان المدنيةةةةةةةة محةةةةةةةاًل للهجةةةةةةةوم أو لهجمةةةةةةةات الةةةةةةةردع. واألعيةةةةةةةان المدنيةةةةةةةة هةةةةةةةي كافةةةةةةةة 
مةةةةن  02لتةةةةأتي الفقةةةةرة   4األعيةةةةان التةةةةي ليسةةةةت أهةةةةدافًا عسةةةةكرية وفقةةةةًا لمةةةةا حددتةةةةه الفقةةةةرة الثانيةةةةة(.

، بتلةةةةةةةك األعيةةةةةةةان التةةةةةةةي تسةةةةةةةهم مسةةةةةةةاهمة فّعالةةةةةةةة فةةةةةةةي ، معرفةةةةةةةة األهةةةةةةةداف العسةةةةةةةكرية52المةةةةةةةادة 
العمةةةةةةةةل العسةةةةةةةةكري سةةةةةةةةواء كةةةةةةةةان ذلةةةةةةةةك بطبيعتهةةةةةةةةا أم بموقعهةةةةةةةةا أم باسةةةةةةةةتخدامها، والتةةةةةةةةي يحقةةةةةةةةق 
تةةةةةدميرها التةةةةةةام أو الجزئةةةةةةي، أو تعطيلهةةةةةا أو االسةةةةةةتيالء عليهةةةةةةا فةةةةةي الظةةةةةةروف السةةةةةةائدة حينةةةةةةذاك، 

 5ميزة عسكرية أكيدة.

                                                           
أوت  12المؤرخة في من اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين وقع النزاعات المسلحة،  33المادة  -1

، متوفرة على المكتبة الرقمية لحقوق االنسان، لجامعة مينيسوتا، الرابط التالي: 1949
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b093.html 29/09/2019 13:52 

، مركز راشيل كوري 23/01/2014نية وتطور نظم حمايتها، عبد الحكيم سليمان وادي، مفهوم األعيان المد 2 
لحقوق االنسان، الوقع الرسمي للمركز، الرابط أدناه: 

http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11934 07/09/2019 11 :35 
، لم يتطرق الى تعريف 1949صود هنا، هو أن البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام المق 3 

المدنيين أو الى تعريف األعيان المدنية، بل عّرف المقاتلين واألهداف العسكرية، وجعل عماًل بمفهوم المخالفة 
 ن مدنية.كل ما ال يدخل في إطار المقاتل أو الهدف العسكرية، هو حتمًا مدني أو عي

 .118فريتس كالسهوقن، ليزابيث تسغلفلد، ترجمة: أحمد عبد العليم، مرجع سابق، ص  4 
 المرجع السابق. 5 
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مةةةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةةةول اإلضةةةةةةةةةافي األول، هةةةةةةةةةي تكةةةةةةةةةريس لةةةةةةةةةة"مبدأ التمييةةةةةةةةةز" كقاعةةةةةةةةةدة  52والمةةةةةةةةةادة  
مةةةةةن ذات البروتوكةةةةةول، التةةةةةي تةةةةةنص علةةةةةى: )تعمةةةةةل  48أساسةةةةةية منصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة 

أطةةةةةةةةراف النةةةةةةةةزاع علةةةةةةةةى التمييةةةةةةةةز بةةةةةةةةين السةةةةةةةةكان المةةةةةةةةدنيين والمقةةةةةةةةاتلين وبةةةةةةةةين األعيةةةةةةةةان المدنيةةةةةةةةة 
ياتهةةةةةا ضةةةةةد األهةةةةةداف العسةةةةةكرية دون غيرهةةةةةا، وذلةةةةةك واألهةةةةةداف العسةةةةةكرية، ومةةةةةن ثةةةةةم توجةةةةةه عمل

 1من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية(.

بةةةةةالرجوع الةةةةةى نظةةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةةي، للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةةة، نجةةةةةد أنةةةةةةه حةةةةةّرم االعتةةةةةةداء  
ألعةةةةةةراف االنتهاكةةةةةةات الخطيةةةةةرة األخةةةةةةرى للقةةةةةةوانين واعلةةةةةى األعيةةةةةةان المدنيةةةةةةة بوصةةةةةفها تعةةةةةةد مةةةةةةن 

السةةةةارية علةةةةى المنازعةةةةات الدوليةةةةة المسةةةةلحة، التةةةةي تةةةةدخل فةةةةي إطةةةةار جريمةةةةة الحةةةةرب، وهةةةةذا مةةةةا 
مةةةةةةةةن نظةةةةةةةةام رومةةةةةةةةا األساسةةةةةةةةي، بقولهةةةةةةةةا: )تعنةةةةةةةةي "جةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةرب"  08نصةةةةةةةةت عليةةةةةةةةه المةةةةةةةةادة 

االنتهاكةةةةةات الخطيةةةةةرة األخةةةةةرى للقةةةةةوانين واألعةةةةةراف السةةةةةارية علةةةةةى المنازعةةةةةات الدوليةةةةةة المسةةةةةلحة، 
قةةةةةانون الةةةةةدولي، أي مةةةةةن األفعةةةةةال التاليةةةةةة: )تعمةةةةةد توجيةةةةةه هجمةةةةةات ضةةةةةد فةةةةةي النطةةةةةاق الثابةةةةةت لل

تعمةةةةد شةةةةن هجمةةةةات ضةةةةد مةةةةوظفين مواقةةةةع مدنيةةةةة، أي المواقةةةةع التةةةةي ال تشةةةةكل أهةةةةدافا عسةةةةكرية؛ 
مسةةةةةةةتخدمين أو منشةةةةةةةآت أو مةةةةةةةواد أو وحةةةةةةةدات أو مركبةةةةةةةات مسةةةةةةةتخدمة فةةةةةةةي مهمةةةةةةةة مةةةةةةةن مهةةةةةةةام 

لمتحةةةةةةةدة مةةةةةةةا دامةةةةةةةوا يسةةةةةةةتحقون المسةةةةةةةاعدة اإلنسةةةةةةةانية أو حفةةةةةةةظ السةةةةةةةالم عمةةةةةةةاًل بميثةةةةةةةاق األمةةةةةةةم ا
 الحمايةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تةةةةةةةةوفر للمةةةةةةةةدنيين أو للمواقةةةةةةةةع المدنيةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةب قةةةةةةةةانون المنازعةةةةةةةةات المسةةةةةةةةلحة؛

مهاجمةةةةةةة أو قصةةةةةةف المةةةةةةدن أو القةةةةةةرى أو المسةةةةةةاكن أو المبةةةةةةاني العةةةةةةزالء التةةةةةةي ال تكةةةةةةون أهةةةةةةدافا 
تعمةةةةةةد توجيةةةةةةه هجمةةةةةةات ضةةةةةةد المبةةةةةةاني المخصصةةةةةةة لألغةةةةةةراض  عسةةةةةةكرية، بأيةةةةةةة وسةةةةةةيلة كانةةةةةةت؛

 2 أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية...(. الدينية

فةةةةةةان القةةةةةةوات االسةةةةةةرائيلية التةةةةةةي حسةةةةةةب مةةةةةةا جةةةةةةاء فةةةةةةي التقةةةةةةارير الدوليةةةةةةة  بنةةةةةةاًء علةةةةةةى مةةةةةةا سةةةةةةبق 
لةةةةةم تأخةةةةةةذ بالتةةةةةةدابير الالزمةةةةةةة لحمايةةةةةة األعيةةةةةةان المدنيةةةةةةة، وشةةةةةةنت المعنيةةةةةة بةةةةةةالحرب علةةةةةةى غةةةةةةزة، 

محطةةةةات لمعالجةةةةة  9م اسةةةةتهداف عليهةةةةا هجمةةةةات عشةةةةوائية فةةةةي العديةةةةد مةةةةن األحيةةةةان، حيةةةةث تةةةة
مؤسسةةةةةةةة صةةةةةةةناعية  372مؤسسةةةةةةةة ماليةةةةةةةة ومصةةةةةةةرفية، و 19منشةةةةةةةأة كهربائيةةةةةةةة، و 18الميةةةةةةةاه، و

مركةةةةةةزًا صةةةةةةحيًا،  19مستشةةةةةةفيات، و 10قةةةةةةارب صةةةةةةيد، و 55وتجاريةةةةةةة، إضةةةةةةافة إلةةةةةةى اسةةةةةةتهداف 
 141مدرسةةةةةةةةةة، منهةةةةةةةةةا  222سةةةةةةةةةيارة إسةةةةةةةةةعاف. بينمةةةةةةةةةا بلةةةةةةةةةغ عةةةةةةةةةدد المةةةةةةةةةدارس المسةةةةةةةةةتهدفة  36و

                                                           

، متوفر 1977، المؤرخ في 1949الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام أنظر:  1 
   ، الرابط االلكتروني التالي: ICRCعلى الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب األحمر 

08/09/2019    https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
15:36 
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. كمةةةةةةا تسةةةةةةببت تلةةةةةةك الهجمةةةةةةات "درسةةةةةةة منهةةةةةةا تابعةةةةةةة لوكالةةةةةةة "األونةةةةةةروام 76مدرسةةةةةةة حكوميةةةةةةة، 
 1.مسجداً  171بتدمير 

يجعةةةةةل القةةةةةوات االسةةةةةرائيلية مرتكبةةةةةة لجريمةةةةةة حةةةةةرب أخةةةةةرى، تتمثةةةةةل فةةةةةي االعتةةةةةداء علةةةةةى  مةةةةةا 
األعيةةةةةةةان المدنيةةةةةةةة، بتوجيةةةةةةةه ضةةةةةةةربات الةةةةةةةى مواقةةةةةةةع مدنيةةةةةةةة مشةةةةةةةمولة بالحمايةةةةةةةة القانونيةةةةةةةة أثنةةةةةةةاء 

ب اليةةةةه تقريةةةةر األمةةةةم المتحةةةةدة، فيمةةةةا يتعلةةةةق بجميةةةةع الهجمةةةةات النزاعةةةةات المسةةةةلحة. وهةةةةو مةةةةا ذهةةةة
التةةةةي شةةةةنت علةةةةى مبةةةةان سةةةةكنية وأدت الةةةةى دمةةةةار شةةةةديد ووفيةةةةات واصةةةةابات للمةةةةدنيين، فانةةةةه يقةةةةع 
علةةةةةةةةى إسةةةةةةةةرائيل عبةةةةةةةةئ توضةةةةةةةةةيح العناصةةةةةةةةر الفعليةةةةةةةةة وراء اعتبةةةةةةةةةار األعيةةةةةةةةان المدنيةةةةةةةةة أهةةةةةةةةةداف 

منتهكةةةةةة لمبةةةةةدأ التمييةةةةةةز،  عسةةةةةكرية، مةةةةةع تقةةةةةديم معلومةةةةةات محةةةةةددة بدقةةةةةة تحةةةةةت طائلةةةةةة اعتبارهةةةةةا
  2وارتكابها لجريمة حرب وفقا للقانون الدولي اإلنساني.

 ثانيا: جرائم الحرب الزعم ارتكابها في إطار الحصار على قطاع غزة

، بصةةةةةةةفة عامةةةةةةةة الةةةةةةةى اإلحاطةةةةةةةة علةةةةةةةى Blockadeأو  Blocusيشةةةةةةةير مصةةةةةةةطلح الحصةةةةةةةار أو 
الخةةةةةةةارج. ويعنةةةةةةةي عسةةةةةةةكريا  مدينةةةةةةةة أو مينةةةةةةةاء أو موقةةةةةةةع أو بلةةةةةةةد لقطةةةةةةةع جميةةةةةةةع اتصةةةةةةةاالته مةةةةةةةع

اسةةةةةةةتثمار أي مدينةةةةةةةة أو مينةةةةةةةاء أو موقةةةةةةةع عسةةةةةةةكري يحتلةةةةةةةه العةةةةةةةدو لمنةةةةةةةع اتصةةةةةةةاله بالخةةةةةةةارج، أو 
هنةةةةةةاك عةةةةةةدد مةةةةةةن المحظةةةةةةورات التةةةةةةي قةةةةةةد تقيةةةةةةد اسةةةةةةتخدام أسةةةةةةلوب  3تةةةةةةوفير اإلغاثةةةةةةة أو الطعةةةةةةام.

الحصةةةةار العسةةةةكري بموجةةةةب القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني؛ وتشةةةةتمل علةةةةى حظةةةةر ترهيةةةةب السةةةةكان 
مةةةةةةةةةةةةةن  13/02مةةةةةةةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةةةةةةةول اإلضةةةةةةةةةةةةةافي األول والمةةةةةةةةةةةةةادة  51/02)المةةةةةةةةةةةةةادة المةةةةةةةةةةةةةدنيين 

مةةةةةن البروتوكةةةةةول  75البروتوكةةةةةول اإلضةةةةةافي الثةةةةةاني(، وكةةةةةذا حظةةةةةر العقةةةةةاب الجمةةةةةاعي )المةةةةةادة 
مةةةةةةن البروتوكةةةةةول اإلضةةةةةةافي الثةةةةةةاني(، وحظةةةةةر اسةةةةةةتخدام المةةةةةةدنيين  04االضةةةةةافي األول والمةةةةةةادة 
ضةةةةةةةافي األول(. لكةةةةةةةن الحظةةةةةةةر األكثةةةةةةةر مةةةةةةةن البروتوكةةةةةةةول اإل 51/05كةةةةةةةدروع بشةةةةةةةرية )المةةةةةةةادة 

وضةةةةةوًحا الةةةةةذي يةةةةةؤثر علةةةةةى اسةةةةةتخدام أسةةةةةلوب الحصةةةةةار العسةةةةةكري هةةةةةو حظةةةةةر تجويةةةةةع المةةةةةدنيين 
مةةةةةةن البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي  14مةةةةةةن البروتوكةةةةةةول اإلضةةةةةةافي األول، والمةةةةةةادة  54/01)المةةةةةةادة 

                                                           

راجع: تقرير المرصد األورومتوسطي لحقوق النسان، حصيلة شاملة لنتائج الهجوم اإلسرائيلي على غزة،  1 
، من الموقع الرسمي للمنظمة، الرابط أدناه: 28/08/2014
9http://euromedmonitor.org/ar/article/60/ 
 .13سابق، ص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مرجع  2 

Blocus Définition, Centre National des Ressources Textuelles et :  CNRTL 3
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 فةةةةةي اآلتةةةةي تعةةةةةداد لةةةةةبعض الجةةةةرائم اإلسةةةةةرائيلية التةةةةي تةةةةةدل فةةةةةي إطةةةةار حصةةةةةارها علةةةةةى 1الثةةةةاني(.
 قطاع غزة، والمنصوص عليها في نظام روما.

 جريمة العقاب الجماعي   -01

إّن الحصةةةةار الةةةةذي فرضةةةةته إسةةةةرائيل علةةةةى قطةةةةاع غةةةةزة شةةةةمل مختلةةةةف نةةةةواحي الحيةةةةاة، وتسةةةةبب  
فةةةةي تجويةةةةع السةةةةكان ومنةةةةع الةةةةدواء عةةةةنهم، وافقةةةةارهم وتشةةةةريدهم وتعطيةةةةل مصةةةةالحهم االقتصةةةةادية 

شةةةةةةةطة التةةةةةةي تةةةةةةةوفر لهةةةةةةةم لقمةةةةةةةة العةةةةةةةيش كالصةةةةةةةيد وتلويةةةةةةث بيئةةةةةةةتهم وميةةةةةةةاههم، ومنةةةةةةةع أبسةةةةةةةط األن
والزراعةةةةةة، وقةةةةةد كةةةةةان لصةةةةةرامة الحصةةةةةار وقسةةةةةوته وآثةةةةةاره التةةةةةي شةةةةةملت كةةةةةل السةةةةةكان دون تمييةةةةةز 
بةةةةين المةةةةدنيين وأفةةةةراد حركةةةةة حمةةةةاس، مةةةةا يجعلةةةةه عبةةةةارة عةةةةن عقةةةةاب جمةةةةاعي مّوقةةةةع علةةةةى سةةةةكان 

 غزة.

حميةةةةةةل تسةةةةةةتخدم عبةةةةةةارة "العقةةةةةةاب الجمةةةةةةاعي" لكةةةةةةي تعبةةةةةةر عةةةةةةن ميةةةةةةل بعةةةةةةض األطةةةةةةراف الةةةةةةى ت 
جماعةةةةةةة مةةةةةةا )سةةةةةةكان قريةةةةةةة أو مدينةةةةةةة(، مسةةةةةةؤولية أفعةةةةةةال ارتكبهةةةةةةا فةةةةةةرد أو أكثةةةةةةر مةةةةةةن المنتمةةةةةةين 
اليهةةةةا، وكثيةةةةرا مةةةةا أدى هةةةةذا النةةةةوع مةةةةن العقةةةةاب الةةةةى أعمةةةةال انتقاميةةةةة شةةةةريرة ضةةةةد السةةةةكان، تةةةةأتي 
كةةةرد فعةةةل مةةةثال عةةةن أعمةةةال مقاومةةةة مسةةةلحة ضةةةد دولةةةة احةةةتالل، وكثيةةةرا مةةةا نشةةةهد مةةةيال ممةةةاثال 

مسةةةةةةلحة الداخليةةةةةةة المعاصةةةةةةرة، اذ نجةةةةةةد مجتمعةةةةةةات محليةةةةةةة تتعةةةةةةرض إلجةةةةةةراءات فةةةةةةي النزاعةةةةةةات ال
 2قاسية نتيجة للشك في قيام أفراد من سكانها بأنشطة حرب عصابات.

فعلةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال جةةةةةاء فةةةةي تقريةةةةةر منظمةةةةةة العفةةةةةو الدوليةةةةة، أن نطةةةةةاق الحصةةةةةار المضةةةةةروب  
يين بشةةةةةةأن أغةةةةةةراض علةةةةةةى قطةةةةةةاع غةةةةةةزة، وبمقارنةةةةةةة البيانةةةةةةات الصةةةةةةادرة عةةةةةةن المسةةةةةةؤولين العسةةةةةةكر 

الحصةةةةار مةةةةع النتةةةةائج المباشةةةةرة والكارثيةةةةة لهةةةةذا األخيةةةةر علةةةةى سةةةةكان غةةةةزة، يقةةةةود منظمةةةةة العفةةةةو 
الدوليةةةةةةة الةةةةةةى اسةةةةةةتنتاج أن الحصةةةةةةار مفةةةةةةروض كشةةةةةةكل مةةةةةةن أشةةةةةةكال العقةةةةةةاب الجمةةةةةةاعي لسةةةةةةكان 
غةةةةةةزة بأسةةةةةةرهم، وهةةةةةةو مةةةةةةا يشةةةةةةكل انتهاكةةةةةةا فاضةةةةةةحا اللتزامةةةةةةات إسةةةةةةرائيل بموجةةةةةةب اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف 

 3الرابعة.

هةةةةةذا الصةةةةدد نجةةةةةد أن اتفاقيةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة تحظةةةةر العقوبةةةةةات الجماعيةةةةة فةةةةةي النزاعةةةةةات وفةةةةي  
علةةةةةةةى أنةةةةةةه: )ال يجةةةةةةةوز معاقبةةةةةةة أي شةةةةةةةخص محمةةةةةةةي  33المسةةةةةةلحة الدوليةةةةةةةة، اذ تةةةةةةنص المةةةةةةةادة 

عةةةةةن مخالفةةةةةة لةةةةةم يقترفهةةةةةا هةةةةةو شخصةةةةةيا، وتحظةةةةةر العقوبةةةةةات الجماعيةةةةةة وبالمثةةةةةل جميةةةةةع تةةةةةدابير 
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اللجنةةةةةة الدوليةةةةةة للصةةةةليب األحمةةةةةر فةةةةان هةةةةةذه المةةةةةادة وحسةةةةةب تعليةةةةق  1التهديةةةةد أو اإلرهةةةةةاب(.
تفةةةةةةةةرض، حظةةةةةةةةرا علةةةةةةةةى العقوبةةةةةةةةات الجماعيةةةةةةةةة وأي نةةةةةةةةوع مةةةةةةةةن العقوبةةةةةةةةات التةةةةةةةةي تفةةةةةةةةرض علةةةةةةةةى 
أشةةةةةخاص أو مجموعةةةةةة كاملةةةةةة مةةةةةن األشةةةةةخاص، بمةةةةةا يخةةةةةرق أكثةةةةةر المبةةةةةادئ اإلنسةةةةةانية أساسةةةةةية، 

 2على أفعال لم يرتكبها هؤالء األشخاص.

حةةةةدة لتقصةةةةةي الحقةةةةائق حةةةةول النةةةةزاع فةةةةي غةةةةزة، نجةةةةد أنةةةةةه وبةةةةالرجوع الةةةةى تقريةةةةر بعثةةةةة األمةةةةم المت
أشةةةةةار بصةةةةةريح العبةةةةةارة الةةةةةى أن الحصةةةةةار الةةةةةذي طةةةةةال أمةةةةةده علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة، يشةةةةةكل جريمةةةةةة 
عقةةةةةةةاب جمةةةةةةةاعي، وفةةةةةةةي اآلتةةةةةةةي مةةةةةةةا ورد فةةةةةةةي التقريةةةةةةةر مةةةةةةةن عبةةةةةةةارات: )...لقةةةةةةةد أدى الحصةةةةةةةار 

ألمةةةةةم ، والةةةةةذي وصةةةةةفه األمةةةةةين العةةةةةام ل2007الكامةةةةةل الةةةةةذي تفرضةةةةةه إسةةةةةرائيل علةةةةةى غةةةةةزة منةةةةةذ 
المتحةةةةةدة باعتبةةةةةاره "عقوبةةةةةة جماعيةةةةةة مسةةةةةتمرة ضةةةةةد سةةةةةكان قطةةةةةاع غةةةةةزة"، الةةةةةى تضةةةةةييق الخنةةةةةاق 
علةةةةةى االقتصةةةةةاد فةةةةةي غةةةةةزة وفةةةةةرض قيةةةةةود قاسةةةةةية علةةةةةى حقةةةةةوق الفلسةةةةةطينيين، وقةةةةةد ترتةةةةةب علةةةةةى 

، لةةةةةيس فقةةةةةط وقةةةةةوع خسةةةةةائر 2008جةةةةةولتين سةةةةةابقتين مةةةةةن األعمةةةةةال القتاليةةةةةة فةةةةةي القطةةةةةاع منةةةةةذ 
البنيةةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةةة المنهكةةةةةةةةةة أصةةةةةةةةةال، وقةةةةةةةةةد أبةةةةةةةةةدى فةةةةةةةةةي األرواح واالصةةةةةةةةةابات، بةةةةةةةةةل وإضةةةةةةةةةعاف 

الفلسةةةةطينيون قةةةةةدرة مدهشةةةةةة علةةةةةى الصةةةةةمود خةةةةةالل السةةةةةنوات األخيةةةةةرة، حيةةةةةث يعيشةةةةةون فةةةةةي بيئةةةةةة 
 3شوهتها األضرار المادية والنفسية(.

يجسةةةةد الحصةةةةار اإلسةةةةرائيلي نموذجةةةةًا لسياسةةةةة العقةةةةاب الجمةةةةاعي التةةةةي حرمهةةةةا القةةةةانون الةةةةدولي  
إلنسةةةةاني بشةةةةكل خةةةةاص كونهةةةةا تخةةةةالف مبةةةةدأ شخصةةةةية العقوبةةةةة، بةةةةةشكل عةةةةةام والقةةةةانون الةةةةدولي ا

جنيةةةف الرابعةةةة تحظةةةر العقوبةةةات الجماعيةةةة، وقةةةد أقةةةر بةةةذلك كةةةل مةةةن  مةةةةن اتفاقيةةةةة 33فالمةةةادة 
عةةةةن  14/6/2010والبيةةةةان الصةةةةحفي الصةةةةادر بتةةةةاريخ  تقريةةةةر القاضةةةةي ريتشةةةةارد غولدسةةةةةتون،

وعليةةةةةه  .2014يةةةةةة المسةةةةةتقلة لعةةةةةام اللجنةةةةةة الدوليةةةةةة للصةةةةةليب األحمةةةةةر. وكةةةةةذا تقريةةةةةر اللجنةةةةةة الدول
فإننةةةةةةةا نةةةةةةةرى وجةةةةةةةوب فةةةةةةةتح المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، تحقيةةةةةةةق قوامةةةةةةةه اتهةةةةةةةام 
إسةةةةةرائيل بارتكةةةةةاب جريمةةةةةة حةةةةةرب تتمثةةةةةل فةةةةةي اعتةةةةةداء دولةةةةةة االحةةةةةتالل علةةةةةى كرامةةةةةة سةةةةةكان غةةةةةزة 

 ومعاملتهم معاملة حاطة بالكرامة، في إطار عقوبة جماعية لسكان القطاع.

 تجويع المدنيين جريمة-02

، بشةةةةةةأن 1949مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةة  55يعةةةةةةد الحصةةةةةةار إخةةةةةةالل لمةةةةةةا حددتةةةةةةه المةةةةةةادة  
التزامةةةةةات القةةةةةةوة المحتلةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بتمةةةةةةوين السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين، حيةةةةةةث تةةةةةةنص: )مةةةةةةن واجةةةةةةب 
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دولةةةةةةة االحةةةةةةتالل أم تعمةةةةةةل، بأقصةةةةةةى مةةةةةةا تسةةةةةةمح بةةةةةةه وسةةةةةةائلها، علةةةةةةى تزويةةةةةةد السةةةةةةكان بةةةةةةالمؤمن 
ت الطبيةةةةةة، ومةةةةةن واجبهةةةةةا علةةةةةى األخةةةةةص أن تسةةةةةتورد مةةةةةا يلةةةةةزم مةةةةةن األغذيةةةةةة الغذائيةةةةةة واالمةةةةةدادا

 1والمعدات الطبية وغيرها إذا كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية(.

يةةةةةةةةنص البروتوكةةةةةةةةول حيةةةةةةةةث  الحصةةةةةةةةار انتهةةةةةةةةاك لحظةةةةةةةةر تجويةةةةةةةةع السةةةةةةةةكان المةةةةةةةةدنيينكمةةةةةةةةا أن  
حظةةةةةةةر تجويةةةةةةةع  : )علةةةةةةةى02البنةةةةةةةد  01الفقةةةةةةةرة  54فةةةةةةةي مادتةةةةةةةه  1977اإلضةةةةةةةافي األول للعةةةةةةةام 

السةةةةةكان المةةةةةدنيين بوصةةةةةفه أحةةةةةد أسةةةةةاليب الحةةةةةرب(، ومةةةةةا إغةةةةةالق المعةةةةةابر ومنةةةةةع وصةةةةةول المةةةةةواد 
الغذائيةةةةةةةة الضةةةةةةةرورية لحيةةةةةةةاة السةةةةةةةكان، إال شةةةةةةةكل مةةةةةةةن أشةةةةةةةكال ممارسةةةةةةةة هةةةةةةةذه السياسةةةةةةةة، التةةةةةةةي 

 2القانون الدولي اإلنساني. أضحى تجريمها قاعدة ذات طابع عرفي من قواعةد

ساسةةةةي، نجةةةةده يةةةةنص صةةةةراحة علةةةةى أن تجويةةةةع المةةةةدنيين يعتبةةةةر وبةةةةالرجوع الةةةةى نظةةةةام رومةةةةا األ 
جريمةةةةةة حةةةةةرب، بقولةةةةةه: )لغةةةةةرض هةةةةةذا النظةةةةةام األساسةةةةةي، تعنةةةةةي "جةةةةةرائم الحةةةةةرب"... االنتهاكةةةةةات 
الخطيةةةةرة األخةةةةرى للقةةةةوانين واألعةةةةراف السةةةةارية علةةةةى المنازعةةةةات الدوليةةةةة المسةةةةلحة، فةةةةي النطةةةةاق 

ة... تعمةةةةد تجويةةةةع المةةةةدنيين كأسةةةةلوب مةةةةن الثابةةةةت للقةةةةانون الةةةةدولي، أي فعةةةةل مةةةةن األفعةةةةال التاليةةةة
أسةةةةاليب الحةةةةرب بحرمةةةةانهم مةةةةن المةةةةواد التةةةةي ال غنةةةةى عنهةةةةا لبقةةةةائهم، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك تعمةةةةد عرقلةةةةة 

وهةةةةةةي جريمةةةةةةة  3اإلمةةةةةةدادات الغوثيةةةةةةة علةةةةةةى النحةةةةةةو المنصةةةةةةوص عليةةةةةةه فةةةةةةي اتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف(.
 ، اآلتةةةةةةةةي: )أن يحةةةةةةةةرم مرتكةةةةةةةةب الجريمةةةةةةةةة2002قوامهةةةةةةةةا حسةةةةةةةةب بيةةةةةةةةان أركةةةةةةةةان الجةةةةةةةةرائم لسةةةةةةةةنة 

المةةةةةةدنيين مةةةةةةن مةةةةةةواد ال غنةةةةةةى عنهةةةةةةا لبقةةةةةةائهم علةةةةةةى قيةةةةةةد الحيةةةةةةاة؛ أن يتعمةةةةةةد مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة 
تجويةةةةةع المةةةةةدنيين كأسةةةةةلوب مةةةةةن أسةةةةةاليب الحةةةةةرب؛ أن يصةةةةةدر السةةةةةلوك فةةةةةي سةةةةةياق نةةةةةزاع مسةةةةةلح 

وعليةةةةه فةةةةإن إمكانيةةةةة اتهةةةةام إسةةةةرائيل بارتكابهةةةةا لجريمةةةةة تعمةةةةد تجويةةةةع  4دولةةةةي ويكةةةةون مقترنةةةةا بةةةةه(.
 ين، هو أمر في محله ويجد ما يبرره. السكان الغزاويين المدني

 ثالثا: جرائم الحرب المزعم ارتكابها في إطار االستيطان بالضفة الغربية

األمةةةةم المتحةةةةدة الخةةةةاص المعنةةةةي بحقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي األرض الفلسةةةةطينية المحتلةةةةة  دعةةةةا ُمقةةةةرر
، إلةةةةةةى اتخةةةةةةاذ إجةةةةةةراء 2019جةةةةةةانفي  30السةةةةةيد "مايكةةةةةةل لينةةةةةةك" فةةةةةةي بيةةةةةةان صةةةةةةحفي لةةةةةةه بتةةةةةةاريخ 
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اسةةةةةم ردا علةةةةةةى تكثيةةةةةةف إسةةةةةةرائيل مةةةةةةؤخرا ألنشةةةةةةطة االسةةةةةةتيطان فةةةةةةي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة المحتلةةةةةةة، ح
وأشةةةةةار  .بمةةةةةا فيهةةةةةا القةةةةةدس الشةةةةةرقية، األمةةةةةر الةةةةةذي يعتبةةةةةر بمثابةةةةةة رفةةةةةض واضةةةةةح لحةةةةةل الةةةةةدولتين

لينةةةةةك إلةةةةةةى أن المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي أكةةةةةةد مةةةةةرارا وتكةةةةةةرارا أن المسةةةةةةتوطنات اإلسةةةةةةرائيلية هةةةةةةي انتهةةةةةةاك 
. وقةةةةةةةال إن المسةةةةةةةتوطنات هةةةةةةةي أيضةةةةةةةا جريمةةةةةةةة 1949بعةةةةةةةة لعةةةةةةةام صةةةةةةةارخ التفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف الرا

، مضةةةةيفا أنةةةةه أشةةةةار عةةةةدة مةةةةرات 1998حةةةةرب افتراضةةةةية بموجةةةةب قةةةةانون رومةةةةا األساسةةةةي لعةةةةام 
مةةةةةةةن قبةةةةةةةل، إلةةةةةةةى أن المسةةةةةةةتوطنات تعةةةةةةةد مصةةةةةةةدرا لمجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن انتهاكةةةةةةةات حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان 

 1المستمرة.

 جريمة النهب -

إن االسةةةةةةةةتيالء علةةةةةةةةى األراضةةةةةةةةي علةةةةةةةةى نطةةةةةةةةاق واسةةةةةةةةع، وتةةةةةةةةدمير الممتلكةةةةةةةةات الالزمةةةةةةةةة لبنةةةةةةةةاء  
المسةةةةةتوطنات وتوسةةةةةيعها يخرقةةةةةان أيًضةةةةةا قواعةةةةةد القةةةةةانون اإلنسةةةةةاني الةةةةةدولي األخةةةةةرى. حيةةةةةث أنةةةةةه 

، تخضةةةةةةةع الممتلكةةةةةةةات العامةةةةةةةة للسةةةةةةةكان المحتلةةةةةةةين )مثةةةةةةةل 1907بموجةةةةةةةب لةةةةةةةوائح الهةةةةةةةاي لعةةةةةةةام 
يةةةةةةة( لقةةةةةةوانين االنتفةةةةةةاع. هةةةةةةذا يعنةةةةةةي أنةةةةةةه ال ُيسةةةةةةمح لدولةةةةةةة األراضةةةةةةي والغابةةةةةةات والعقةةةةةةارات الزراع

االحةةةةةةةتالل إال باسةةةةةةةتخدام محةةةةةةةدود للغايةةةةةةةة لهةةةةةةةذه الخاصةةةةةةةية. هةةةةةةةذا القيةةةةةةةد مسةةةةةةةتمد مةةةةةةةن فكةةةةةةةرة أن 
ومةةةةةةةن جهةةةةةةةة أخةةةةةةةرى تحظةةةةةةةر اتفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف الرابعةةةةةةةة تةةةةةةةدمير الممتلكةةةةةةةات  2االحةةةةةةةتالل مؤقةةةةةةةت.

دمير ضةةةةرورًيا للغايةةةةة مةةةةن الخاصةةةةة أو الحكوميةةةةة، باسةةةةتثناء الحةةةةاالت التةةةةي يكةةةةون فيهةةةةا هةةةةذا التةةةة
فحسةةةةةةب منظمةةةةةةة العفةةةةةةو الدوليةةةةةةة، بصةةةةةةفها المحتةةةةةةل يحظةةةةةةر علةةةةةةى  .خةةةةةةالل العمليةةةةةةات العسةةةةةةكرية

إسةةةةةةرائيل اسةةةةةةتخدام أراضةةةةةةي الدولةةةةةةة والمةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةة ألغةةةةةةراض غيةةةةةةر االحتياجةةةةةةات العسةةةةةةكرية 
أو األمنيةةةةةة أو لصةةةةةالح السةةةةةكان المحليةةةةةين؛ إن االسةةةةةتيالء غيةةةةةر المشةةةةةروع علةةةةةى الممتلكةةةةةات مةةةةةن 

سةةةةلطة االحةةةةتالل هةةةةو بمثابةةةةة "نهةةةةب"، وهةةةةو أمةةةةر محظةةةةور بموجةةةةب كةةةةل مةةةةن لةةةةوائح الهةةةةاي قبةةةةل 
واتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة وكةةةةةذا نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة والعديةةةةةد مةةةةةن 

 3القوانين الوطنية.

                                                           

خبير أممي يدعو إلى إجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان اإلسرائيلي، أخبار األمم المتحدة:  1 
 https://news.un.org/ar/story/2019/01/1026352 15/10/2019، الرابط التالي: 30/01/2019

16:38 
: Campaigns, Israel and Occupied Palestinian Territories,  Amnesty International 2

: Israeli Settelments and International Law, The Link Below 
-israeli-3-https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter

15/10/2019 14:31 law/-international-and-settlements 
Ibid. 3 
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https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/
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أحكامهةةةةةةا العامةةةةةةة التةةةةةةي تنطبةةةةةةق علةةةةةةى أراضةةةةةةةي ، فةةةةةةي 1949فاتفاقيةةةةةةة جنيةةةةةةف الرابعةةةةةةة لسةةةةةةنة  
السةةةةةةةةلب تحظةةةةةةةةر النهةةةةةةةةب، بنصةةةةةةةةها صةةةةةةةةراحة علةةةةةةةةى أن: ) واألراضةةةةةةةةي المحتلةةةةةةةةة أطةةةةةةةةراف النةةةةةةةةزاع

 1(.تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم ...محظور

وبةةةةةةةالرجوع الةةةةةةةى نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي فةةةةةةةان كةةةةةةةل هةةةةةةةذه االنتهاكةةةةةةةات باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى كونهةةةةةةةا  
وهةةةةةةةذا بنصةةةةةةةه:  انتهاكةةةةةةةات للقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي االنسةةةةةةةاني، فإنهةةةةةةةا أفعةةةةةةةال ترتقةةةةةةةي لجريمةةةةةةةة حةةةةةةةرب،

االنتهاكةةةةةةةات الخطيةةةةةةةرة األخةةةةةةةرى  )لغةةةةةةةرض هةةةةةةةذا النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي، تعنةةةةةةةي "جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب"...
النطةةةةةاق الثابةةةةةت للقةةةةةانون  للقةةةةةوانين واألعةةةةةراف السةةةةةارية علةةةةةى المنازعةةةةةات الدوليةةةةةة المسةةةةةلحة، فةةةةةي

نهةةةةةةب أي بلةةةةةةدة أو مكةةةةةةان حتةةةةةةى وإن تةةةةةةم االسةةةةةةتيالء  ...الةةةةةةدولي، أي فعةةةةةةل مةةةةةةن األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة
  2(.عليه عنوةً 

وتتحقةةةةةق هةةةةةذه الجريمةةةةةة بتةةةةةوافر األركةةةةةان التاليةةةةةة: )أن يقةةةةةوم مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة باالسةةةةةتيالء علةةةةةى  
ممتلكةةةةات معينةةةةة. أن يتعمةةةةد مرتكةةةةب الجريمةةةةة حرمةةةةان المالةةةةك مةةةةن هةةةةذه الممتلكةةةةات واالسةةةةتيالء 

أن  .عليهةةةةةةةا لالسةةةةةةةتعمال الخةةةةةةةاص أو الشخصةةةةةةةي. أن يكةةةةةةةون االسةةةةةةةتيالء بةةةةةةةدون موافقةةةةةةةة المالةةةةةةةك
وهةةةةو مةةةةا يجعةةةةل إسةةةةرائيل    3يصةةةةدر السةةةةلوك فةةةةي سةةةةياق نةةةةزاع دولةةةةي مسةةةةلح ويكةةةةون مقترنةةةةا بةةةةه(.

متهمةةةةةة بجريمةةةةةة جةةةةةرب متمثلةةةةةة فةةةةةي نهةةةةةب األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة، لغةةةةةرض االسةةةةةتيطان 
 والسياسات المقرونة به.

 محور ثاني: الجرائم ضد اإلنسانية المزعم ارتكابها وفقا لنظام روما األساسي 

مةةةةةةةن نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا  7فقةةةةةةةرة ب والمةةةةةةةادة  5لجةةةةةةةرائم ضةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةانية حسةةةةةةةب نةةةةةةةص المةةةةةةةادة إّن ا 
األساسةةةةةي، هةةةةةي تلةةةةةك الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكةةةةةب فةةةةةي إطةةةةةار هجةةةةةوم واسةةةةةع النطةةةةةاق منهجةةةةةي، موجةةةةةه 
ضةةةةةد أيةةةةةة مجموعةةةةةة مةةةةةن السةةةةةكان المةةةةةدنيين وتشةةةةةمل أعمةةةةةال القتةةةةةل، اإلبةةةةةادة، ابعةةةةةاد السةةةةةكان أو 

أفعةةةةةال ال إنسةةةةةانية مشةةةةةابه ذات طةةةةةابع مماثةةةةةل نقلهةةةةةم عمةةةةةدًا، التعةةةةةذيب، الفصةةةةةل العنصةةةةةري، وأي 
 تتسبب عمدًا في معاناة أو في إلحاق ضرر خطير بالصحة العقلية أو الجسدية.

 أوال: الجرائم ضد اإلنسانية المزعم ارتكابها في إطار االستيطان بالضفة الغربية
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إن التوسةةةةةةةةع فةةةةةةةةي مصةةةةةةةةادرة األراضةةةةةةةةي العربيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الضةةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةةة وقطةةةةةةةةاع غةةةةةةةةزة، وبنةةةةةةةةاء 
مسةةةةةةتوطنات عليهةةةةةةا، مةةةةةةن األساسةةةةةةيات التةةةةةةي ارتكةةةةةةزت عليهةةةةةةا السياسةةةةةةية اإلسةةةةةةرائيلية ويالحةةةةةةظ ال

فةةةةةةي هةةةةةةذا الصةةةةةةدد أن سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل ترتكةةةةةةز فةةةةةةي أعمةةةةةةال المصةةةةةةادرة علةةةةةةى تلةةةةةةك المنةةةةةةاطق 
الحيويةةةةةةةةة الغنيةةةةةةةةة بمواردهةةةةةةةةا والتةةةةةةةةي تةةةةةةةةرى فيهةةةةةةةةا اسةةةةةةةةتراتيجية تمكنهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن اختةةةةةةةةراق التجمعةةةةةةةةات 

طاني لتختةةةةةةةةرق وتطةةةةةةةةوق هةةةةةةةةذه التجمعةةةةةةةةات بطريقةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية، وتأخةةةةةةةةذ فةةةةةةةةي االنتشةةةةةةةةار السةةةةةةةةر 
 تجعلها فئات متناثرة تعوق العمل الجماعي.

 جريمة النقل القسري للسكان-

تتعةةةةارض إقامةةةةة المسةةةةتوطنات ونقةةةةل سةةةةكان دولةةةةة االحةةةةتالل إلةةةةى اإلقلةةةةيم المحتةةةةل مةةةةع المبةةةةادئ  
 واالتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

األمةةةةةم المتحةةةةةدة، والعهةةةةةدين الةةةةةدوليين  ، واتفاقيةةةةةات جنيةةةةةف، وميثةةةةةاق1907الئحةةةةةة الهةةةةةاي لسةةةةةنة 
الخاصةةةةةةةةةين بةةةةةةةةةالحقوق االجتماعيةةةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةةةادية، والمدنيةةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةةةية، واإلعةةةةةةةةةالن العةةةةةةةةةالمي 

، فضةةةةةال عةةةةةن تعارضةةةةةها مةةةةةع القةةةةةرارات األمميةةةةةة: قةةةةةرارات 1948لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان الصةةةةةادر عةةةةةام 
الجمعيةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة ومجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدولي بشةةةةةةةةأن عةةةةةةةةدم شةةةةةةةةرعية االسةةةةةةةةتيطان فةةةةةةةةةي األرض 

 1.محتلةال

يبةةةةدأ سةةةةريان ونفةةةةاذ القةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني فيمةةةةا يخةةةةص االحةةةةتالل العسةةةةكري، حةةةةال خضةةةةوع  
األراضةةةةةي المحتلةةةةةة لسةةةةةلطة المحتةةةةةل وينتهةةةةةي بانتهائهةةةةةا. واسةةةةةتنادا الةةةةةى نصةةةةةوص اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف 

فةةةةةةةان سةةةةةةةلطات االحةةةةةةةتالل ملزمةةةةةةةة بالحفةةةةةةةاظ علةةةةةةةى الوضةةةةةةةع اإلداري  54الرابعةةةةةةةة ومنهةةةةةةةا المةةةةةةةادة 
محتلةةةةةةةة، وبعةةةةةةةدم إجةةةةةةةراء أي تغييةةةةةةةر ألن إدارة دولةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل والقضةةةةةةةائي لسةةةةةةةكان األراضةةةةةةةي ال

منهةةةةا، فةةةةان  04مؤقتةةةةة واسةةةةتثناء. كمةةةةا أنةةةةه وتطبيقةةةةا لمةةةةا ورد فةةةةي اتفاقيةةةةة جنيةةةةف الرابعةةةةة المةةةةادة 
 2حقةةةةةوق سةةةةةكان األراضةةةةةي المحتلةةةةةة مضةةةةةمونة وغيةةةةةر قابلةةةةةة لالنتهةةةةةاك وال يمكةةةةةن التنةةةةةازل عنهةةةةةا.

الرابعةةةة علةةةةى مةةةا يلةةةةي: )ال يجةةةوز لدولةةةةة  مةةةن اتفاقيةةةةة جنيةةةف 49فةةةي هةةةذا السةةةةياق تةةةنص المةةةةادة 
االحةةةةةةتالل ترحيةةةةةةل أو نقةةةةةةل أجةةةةةةزاء مةةةةةةن سةةةةةةكانها المةةةةةةدنيين إلةةةةةةى األراضةةةةةةي التةةةةةةي تحتلهةةةةةةا(. كمةةةةةةا 
تحظةةةةةر )عمليةةةةةات النقةةةةةل القسةةةةةري الفرديةةةةةة أو الجماعيةةةةةة، وكةةةةةذلك ترحيةةةةةل األشةةةةةخاص المحميةةةةةين 

  3من األراضي المحتلة(.
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ها علةةةةى أنهةةةةا أفعةةةةال تشةةةةكل جريمةةةةة ضةةةةد كمةةةةا أن نظةةةةام رومةةةةا قةةةةام بتجةةةةريم هكةةةةذا أفعةةةةال وصةةةةنف 
اإلنسةةةةةةةانية، حيةةةةةةةث نةةةةةةةص علةةةةةةةى أّن: )لغةةةةةةةرض هةةةةةةةذا النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي، يشةةةةةةةكل أي فعةةةةةةةل مةةةةةةةن 
األفعةةةةةةال التاليةةةةةةة "جريمةةةةةةة ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية" متةةةةةةى ارتكةةةةةةب فةةةةةةي إطةةةةةةار هجةةةةةةوم واسةةةةةةع النطةةةةةةاق أو 

إبعةةةةةاد السةةةةةكان أو النقةةةةةل القسةةةةةري  منهجةةةةةي موجةةةةةه ضةةةةةد أيةةةةةة مجموعةةةةةة مةةةةةن السةةةةةكان المةةةةةدنيين...
  1ن(.للسكا

، فةةةةةةان جريمةةةةةةة ترحيةةةةةةل السةةةةةةكان أو النقةةةةةةل 2002وبةةةةةةالعودة الةةةةةةى بيةةةةةةان أركةةةةةةان الجةةةةةةرائن لسةةةةةةنة  
شخصةةةةةةا أو  أو َينقةةةةةل قسةةةةةرا أن ُيرِحةةةةةل المةةةةةتهمالقسةةةةةري للسةةةةةكان، تةةةةةتم يتةةةةةوافر األركةةةةةان التاليةةةةةةة: )

أكثةةةةةر إلةةةةةى دولةةةةةة أخةةةةةرى أو مكةةةةةان آخةةةةةر بةةةةةالطرد أو بةةةةةأي فعةةةةةل قسةةةةةري آخةةةةةر ألسةةةةةباب ال يقرهةةةةةا 
ن يكةةةةةون الشةةةةةخص أو األشةةةةةخاص المعنيةةةةةون موجةةةةةودين بصةةةةةفة مشةةةةةروعة أ القةةةةةانون الةةةةةدولي.

أن يكةةةةون مرتكةةةةب الجريمةةةةة علةةةةى  فةةةةي المنطقةةةةة التةةةةي أبعةةةةدوا أو ُنقلةةةةوا منهةةةةا علةةةةى هةةةةذا النحةةةةو.
أن يرتكةةةةب هةةةةذا السةةةةلوك كجةةةةزء  علةةةةم بةةةةالظروف الواقعيةةةةة التةةةةي تثبةةةةت مشةةةةروعية هةةةةذا الوجةةةةود.

 2(.من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين

وعليةةةةةةه فةةةةةةان عمليةةةةةةات اسةةةةةةكان المسةةةةةةتوطنين اإلسةةةةةةرائيليين علةةةةةةى حسةةةةةةاب السةةةةةةكان الفلسةةةةةةطينيين  
الُمهجةةةةةةةةرين، وتكةةةةةةةةرار هةةةةةةةةذه العمليةةةةةةةةات المدعومةةةةةةةةة مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل القةةةةةةةةوانين والسياسةةةةةةةةات المكرسةةةةةةةةة 
لالسةةةةتيطان. هةةةةي أفعةةةةال ترتقةةةةي الةةةةى جريمةةةةة ضةةةةد االنسةةةةانية تتمثةةةةل فةةةةي نقةةةةل السةةةةلطة المحتلةةةةة 

مباشةةةةةةر، أجةةةةةةزاء مةةةةةةن سةةةةةةكانها المةةةةةةدنيين إلةةةةةةى األراضةةةةةةي التةةةةةةي  قسةةةةةةريًا، بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر أو غيةةةةةةر
 تحتلها؛ تستدعى فتح تحقيق فيها من قبل المدعي العام.

 ثانيا: الجرائم ضد اإلنسانية المزعم ارتكابها من خالل الجدار العازل

لقةةةةد جةةةةاء القةةةةرار اإلسةةةةرائيلي ببنةةةةاء الجةةةةدار العةةةةازل فةةةةي أراضةةةةي الضةةةةفة الغربيةةةةة وحةةةةول مدينةةةةة  
القةةةةةدس، لكةةةةةي يحقةةةةةق مةةةةةا لةةةةةم تسةةةةةتطع اإلجةةةةةراءات السةةةةةابقة طةةةةةوال سةةةةةتة وأربعةةةةةون عةةةةةام تحقيقةةةةةه، 
وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل فةةةةرض سلسةةةةلة مةةةةن القيةةةةود علةةةةى الفلسةةةةطينيين بمةةةةا فيهةةةةا حةةةةريتهم فةةةةي الحركةةةةة، 

م علةةةةةةةى المغةةةةةةةادرة، فةةةةةةةي المقابةةةةةةةةل تشةةةةةةةجيع المسةةةةةةةتوطنين علةةةةةةةةى السةةةةةةةكن، العمةةةةةةةل، وهةةةةةةةذا لةةةةةةةةدفعه
 اإلقامة.

 جريمة الفصل العنصري -
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لقةةةةةةةد أدانةةةةةةةت األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة مبكةةةةةةةرا سياسةةةةةةةة الفصةةةةةةةل العنصةةةةةةةري. وبشةةةةةةةكل سةةةةةةةنوي فةةةةةةةي الفتةةةةةةةرة  
، المنتهجةةةةةةة فةةةةةةي جنةةةةةةوب أفريقيةةةةةةا سياسةةةةةةة الفصةةةةةةل العنصةةةةةةري  1990-1952الواقعةةةةةةة مةةةةةةا بةةةةةةين 

نصةةةةةري لتةةةةةةرى النةةةةةةور، لةةةةةوال قيةةةةةةام الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة ولةةةةةم تكةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة حظةةةةةر وقمةةةةةةع الفصةةةةةةل الع
يقضةةةةةةةي بةةةةةةةأن سياسةةةةةةةة الفصةةةةةةةل العنصةةةةةةةري الةةةةةةةذي تمارسةةةةةةةه  1966بإصةةةةةةةدار قةةةةةةةرار فةةةةةةةي العةةةةةةةام 

انية، وتهديةةةةد للسةةةةلم واألمةةةةن الةةةةدوليين يسةةةةتدعي حكومةةةةة جنةةةةوب أفريقيةةةةا هةةةةي جريمةةةةة ضةةةةد اإلنسةةةة
تمةةةةةةاد ليةةةةةتم اع 1تةةةةةدخل مجلةةةةةةس األمةةةةةن الةةةةةةدولي بموجةةةةةب الفصةةةةةةل السةةةةةابع مةةةةةةن الميثةةةةةاق األممةةةةةةي.

نةةةةوفمبر عةةةةام  30اتفاقيةةةةة الفصةةةةل العنصةةةةري مةةةةن قبةةةةل الجمعيةةةةة العامةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة بتةةةةاريخ 
. واليةةةةةةوم فةةةةةةان اتفاقيةةةةةةة الفصةةةةةةل 1976جويليةةةةةةة  18، وقةةةةةةد دخلةةةةةةت حيةةةةةةز النفةةةةةةاذ بتةةةةةةاريخ 1973

وتجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةى أن إسةةةةرائيل والواليةةةةات المتحةةةةدة ليسةةةةتا  2أعضةةةةاء. 109العنصةةةةري تضةةةةم 
، 2014حةةةةةين أن دولةةةةةة فلسةةةةةطين صةةةةةادقت علةةةةةى االتفاقيةةةةةة فةةةةةي مةةةةةن ضةةةةةمن هةةةةةذه الةةةةةدول. فةةةةةي 

 .19/67كأحد تبعات القرار 

إّن ميثةةةةةةاق رومةةةةةةا األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، يصةةةةةةنف جريمةةةةةةة الفصةةةةةةل العنصةةةةةةري  
)لغةةةةرض هةةةةذا  :كشةةةةكل محةةةةدد مةةةةن أشةةةةكال الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية. حيةةةةث يةةةةنص الميثةةةةاق علةةةةى

ال التاليةةةةة "جريمةةةةةة ضةةةةد اإلنسةةةةةانية" متةةةةى ارتكةةةةةب النظةةةةام األساسةةةةةي، يشةةةةكل أي فعةةةةةل مةةةةن األفعةةةةة
فةةةةي إطةةةةار هجةةةةوم واسةةةةع النطةةةةاق أو منهجةةةةي موجةةةةه ضةةةةد أيةةةةة مجموعةةةةة مةةةةن السةةةةكان المةةةةدنيين، 

 3وعن علم بالهجوم... جريمة الفصل العنصري(.

كمةةةةا عةةةةّرف نظةةةةام رومةةةةا هةةةةذه الجريمةةةةة بقولةةةةه: )تعنةةةةي "جريمةةةةة الفصةةةةل العنصةةةةري" أيةةةةة أفعةةةةال  
وترتكةةةةب فةةةةي سةةةةياق نظةةةةام  01بعهةةةةا األفعةةةةال المشةةةةار إليهةةةةا فةةةةي الفقةةةةرة ال إنسةةةةانية تماثةةةةل فةةةةي طا

                                                           

، تحت عنوان: 1966سبتمبر  16، المؤرخ في 21للدورة  2202قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1 
لموقع الرسمي اسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية افريقيا الجنوبية، متوفر إلكترونيا على 

لألمم المتحدة، الرابط أدناه: 
 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2202(XXI)&Lang=A 

10/06/2019 16:47 
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام  2

، متوفرة على موقع 1973نوفمبر  30( المؤرخ في 28-)د 3068لألمم المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامة
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html 23/10/2019مكتبة حقوق اإلنسان لجامعة مينيسوتا: 

12:04 
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مؤسسةةةةةي قوامةةةةةه االضةةةةةطهاد المنهجةةةةةي والسةةةةةيطرة المنهجيةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب جماعةةةةةة عرقيةةةةةة واحةةةةةدة 
  1إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام(.

ب مرتكةةةةةةةب الجريمةةةةةةةة فعةةةةةةةال ال إنسةةةةةةةانيا وتتحقةةةةةةةق الجريمةةةةةةةة بتةةةةةةةوافر األركةةةةةةةان التاليةةةةةةةة: )أن يرتكةةةةةةة 
مةةةةن  01ضةةةةد شةةةةخص أو أكثةةةةر. أن يكةةةةون ذلةةةةك الفعةةةةل مةةةةن األفعةةةةال المشةةةةار إليهةةةةا فةةةةي الفقةةةةرة 

أن يكةةةةةون  مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي أو يماثةةةةةل فةةةةةي طابعةةةةةه أيةةةةةا مةةةةةن تلةةةةةك األفعةةةةةال. 07المةةةةةادة 
مرتكةةةةةب الجريمةةةةةة علةةةةةى علةةةةةم بةةةةةالظروف الواقعيةةةةةة التةةةةةي تثبةةةةةت طبيعةةةةةة ذلةةةةةك الفعةةةةةل. أن ُيرتكةةةةةب 
السةةةةةلوك فةةةةةي إطةةةةةار نظةةةةةام مؤسسةةةةةي قةةةةةائم علةةةةةى القمةةةةةع والسةةةةةيطرة بصةةةةةورة منهجيةةةةةة مةةةةةن جانةةةةةب 

أن ينةةةةةةوي مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة مةةةةةةن  .جماعةةةةةةة عرقيةةةةةةة ضةةةةةةد جماعةةةةةةة أو جماعةةةةةةات عرقيةةةةةةة أخةةةةةةرى 
 2خالل سلوكه اإلبقاء على ذلك النظام(.

فةةةةةي هةةةةةذا السةةةةةياق وعلةةةةةى سةةةةةبيل االسةةةةةتدالل، عمةةةةةل الجةةةةةدار علةةةةةى تقسةةةةةيم منةةةةةاطق فةةةةةي الضةةةةةفة  
الةةةةى جيةةةةوب معزولةةةةة تمامةةةةا عةةةةن العةةةةالم، حيةةةةث تةةةةم حةةةةبس سةةةةكانها فةةةةي منةةةةاطق يحةةةةدها الغربيةةةةة 

الخةةةةةةط األخطةةةةةةر مةةةةةةن جهةةةةةةة والجةةةةةةدار مةةةةةةن جهةةةةةةة ثانيةةةةةةة، علةةةةةةى غةةةةةةرار جيةةةةةةب "برعطةةةةةةة" وجيةةةةةةب 
"الزاويةةةةةة" وجيةةةةةب "بيةةةةةر نبةةةةةاال"، كمةةةةةا عزلةةةةةت القةةةةةدس الشةةةةةرقية عةةةةةن مجموعةةةةةة األحيةةةةةاء المحيطةةةةةة 

لفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة فةةةةةةةي الضةةةةةةةفة بهةةةةةةا، أي عةةةةةةةن أيةةةةةةة امتةةةةةةةداد واتصةةةةةةال مةةةةةةةع بةةةةةةةاقي األراضةةةةةةي ا
مةةةةةةا يجعةةةةةةل الحةةةةةةديث عةةةةةةن عةةةةةةزل مقصةةةةةةود وممةةةةةةنهج للسةةةةةةكان، يفضةةةةةةي الةةةةةةى جريمةةةةةةة  3الغربيةةةةةةة.

 الفصل العنصري، أمرا في محله.    

 ثالثا: الجرائم ضد اإلنسانية المزعم ارتكابها بحق األسرى الفلسطينيين

قةةةةةةةانوني واعتقةةةةةةةال  يعتبةةةةةةةر االعتقةةةةةةةال اإلداري بالصةةةةةةةورة التةةةةةةةي تمارسةةةةةةةها دولةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل غيةةةةةةةر
تعسةةةةةةةفي، فبحسةةةةةةةب مةةةةةةةا جةةةةةةةاء فةةةةةةةي القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي فةةةةةةةإن الحةةةةةةةبس االداري ال يةةةةةةةتم اال إذا كةةةةةةةان 
هنةةةةةةاك "خطةةةةةةر حقيقةةةةةةي يهةةةةةةدد األمةةةةةةن القةةةةةةومي للدولةةةةةةة"، وهةةةةةةو بةةةةةةذلك ال يمكةةةةةةن أن يكةةةةةةون غيةةةةةةر 
محةةةةةدود ولفتةةةةةرة زمنيةةةةةة طويلةةةةةة، ويتحةةةةةول الةةةةةى إجةةةةةراء روتينةةةةةي ألسةةةةةر سةةةةةكان األراضةةةةةي المحتلةةةةةة، 

 االحتالل.ونقلهم الى دولة 

 السجن الخانق للحرية والمخالف ألعراف وقواعد القانون الدولي  -

                                                           
 البند ح، من نظام روما األساسي. 02الفقرة  07أنظر: المادة  1
الفقرة  07المنصوص عليها في المادة لفصل العنصري، الجريمة ضد اإلنسانية، المتمثلة في اأنظر: أركان  2 
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الصةةةةةةالحية لدولةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل  ،1949مةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةة جنيةةةةةةةف الرابعةةةةةةة لسةةةةةةةنة  64تعطةةةةةةي المةةةةةةةادة 
بتعطيةةةةةةةةل أو إلغةةةةةةةةاء التشةةةةةةةةريعات الجزائيةةةةةةةةة النافةةةةةةةةذة فةةةةةةةةي األرض المحتلةةةةةةةةة إذا كةةةةةةةةان فةةةةةةةةي هةةةةةةةةذه 

فةةةةي تطبيةةةةق هةةةةذه االتفاقيةةةةة، كمةةةةا يةةةةرد فةةةةي الشةةةةق األول القةةةةوانين مةةةةا يهةةةةدد أمنهةةةةا أو يمثةةةةل عقبةةةةة 
مةةةةن المةةةةادة. أمةةةةا الشةةةةق الثةةةةاني مةةةةن المةةةةادة فةةةةأقر أنةةةةه: )يحةةةةق لدولةةةةة االحةةةةتالل إصةةةةدار أي مةةةةن 
القةةةةوانين شةةةةرط أن تكةةةةون ضةةةةرورية والزمةةةةة لوفةةةةاء دولةةةةة االحةةةةتالل بالتزاماتهةةةةا بموجةةةةب االتفاقيةةةةة 

دولةةةةةةةة االحةةةةةةتالل وأمةةةةةةةن أفةةةةةةةراد قواتهةةةةةةةا لناحيةةةةةةة تةةةةةةةأمين اإلدارة المنتظمةةةةةةةة لإلقلةةةةةةيم وضةةةةةةةمان أمةةةةةةةن 
مةةةةةةن االتفاقيةةةةةةة نفسةةةةةةها تعطةةةةةةي قةةةةةةوات االحةةةةةةتالل الحةةةةةةق فةةةةةةي إنشةةةةةةاء  66والمةةةةةةادة  1وممتلكاتهةةةةةةا(.

محةةةةةةاكم عسةةةةةةكرية لمحاكمةةةةةةة السةةةةةةكان المةةةةةةدنيين الةةةةةةواقعين تحةةةةةةت االحةةةةةةتالل بقولهةةةةةةا: )فةةةةةةي حالةةةةةةة 
، 64مةةةةةن المةةةةةادة  مخالفةةةةةة القةةةةةوانين الجزائيةةةةةة التةةةةةي تصةةةةةدرها دولةةةةةة االحةةةةةتالل وفقةةةةةًا للفقةةةةةرة الثانيةةةةةة

يجةةةةةةةوز لدولةةةةةةةة االحةةةةةةةتالل أن تقةةةةةةةدم المتهمةةةةةةةين لمحاكمهةةةةةةةا العسةةةةةةةكرية غيةةةةةةةر السياسةةةةةةةية والمشةةةةةةةكلة 
تشةةةةةةةةكياًل قانونيةةةةةةةةًا، شةةةةةةةةريطة أن تعقةةةةةةةةد المحةةةةةةةةاكم فةةةةةةةةي البلةةةةةةةةد الُمحتةةةةةةةةل. ويفضةةةةةةةةل عقةةةةةةةةد محةةةةةةةةاكم 

  2االستئناف في البلد الُمحتل(.

لتشةةةةةةريعية لالحةةةةةةتالل يؤكةةةةةةد فقهةةةةةةاء القةةةةةةانون الةةةةةةدولي أن الهةةةةةةدف مةةةةةةن توسةةةةةةيع هةةةةةةذه الصةةةةةةالحية ا 
هةةةةو تغليةةةةب مصةةةةلحة السةةةةكان المةةةةدنيين وبشةةةةكل أساسةةةةي الوفةةةةاء بالتزامةةةةات دولةةةةة االحةةةةتالل بنةةةةاًء 
علةةةةةةةى هةةةةةةةذه االتفاقيةةةةةةةة، وأنةةةةةةةه تحةةةةةةةت أي ظةةةةةةةرف ال يجةةةةةةةوز لهةةةةةةةذه التشةةةةةةةريعات أن تشةةةةةةةكل قمعةةةةةةةا 
للسةةةةةكان المةةةةةدنيين، لكةةةةةن الحةةةةةاكم العسةةةةةكري اإلسةةةةةرائيلي لةةةةةألرض المحتلةةةةةة أصةةةةةدر آالف األوامةةةةةر 

التةةةةةةةةةي طالةةةةةةةةةت كافةةةةةةةةةة جوانةةةةةةةةةب الحيةةةةةةةةةاة الفلسةةةةةةةةةطينية وتةةةةةةةةةدخلت بكةةةةةةةةةل تفصةةةةةةةةةيل مةةةةةةةةةن  العسةةةةةةةةةكرية
تفصةةةةةةيالتها، مةةةةةةن دون مراعةةةةةةاة واجةةةةةةب دولةةةةةةة االحةةةةةةتالل باقتصةةةةةةار هةةةةةةذه األوامةةةةةةر علةةةةةةى مةةةةةةا هةةةةةةو 

 ضروري لحماية مصالح السكان وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

دولي، علةةةةةةةى كةةةةةةةل يعتبةةةةةةةر السةةةةةةةجن الخةةةةةةةانق للحريةةةةةةةة والمخةةةةةةةالف ألعةةةةةةةراف وقواعةةةةةةةد القةةةةةةةانون الةةةةةةة 
لغةةةةةةرض هةةةةةةذا النظةةةةةةام األساسةةةةةةي، ) جريمةةةةةةة ضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، حيةةةةةةث يةةةةةةنص نظةةةةةةام رومةةةةةةا علةةةةةةى:

يشةةةةةكل أي فعةةةةةل مةةةةةن األفعةةةةةال التاليةةةةةة "جريمةةةةةة ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية" متةةةةةى ارتكةةةةةب فةةةةةي إطةةةةةار هجةةةةةوم 
واسةةةةةةةع النطةةةةةةةاق أو منهجةةةةةةةي موجةةةةةةةه ضةةةةةةةد أيةةةةةةةة مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن السةةةةةةةكان المةةةةةةةدنيين، وعةةةةةةةن علةةةةةةةم 

أي نحةةةةو آخةةةةر مةةةةن الحريةةةةة البدنيةةةةة بمةةةةا يخةةةةالف  السةةةةجن أو الحرمةةةةان الشةةةةديد علةةةةى بةةةةالهجوم...
 3القواعد األساسية للقانون الدولي(.

                                                           

 ، مصدر سابق.1949أوت  12من اتفاقية جنيف الرابعة،  64المادة أنظر:  1 
 ، مصدر سابق.1949أوت  12من اتفاقية جنيف الرابعة،  66المادة أنظر:  2 
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وهةةةةي جريمةةةةةة تتحقةةةةق بتةةةةةوافر األركةةةةةان التاليةةةةة: )أن يسةةةةةجن مرتكةةةةةب الجريمةةةةة شخصةةةةةا أو أكثةةةةةر  
أن تصةةةةةل  أو يحةةةةةرم شخصةةةةةا أو أكثةةةةةر حرمانةةةةةا شةةةةةديدا مةةةةةن الحريةةةةةة البدنيةةةةةة بصةةةةةورة أخةةةةةرى.

انتهاكةةةةا للقواعةةةةد األساسةةةةية للقةةةةانون الةةةةدولي. أن يكةةةةون جسةةةةامة السةةةةلوك إلةةةةى الحةةةةد الةةةةذي يشةةةةكل 
أن يرتكةةةةةةب  .مرتكةةةةةةب الجريمةةةةةةة علةةةةةةى علةةةةةةم بةةةةةةالظروف الواقعيةةةةةةة التةةةةةةي تثبةةةةةةت جسةةةةةةامة السةةةةةةلوك

 1السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين(.

إن مةةةةةةةا تقةةةةةةةوم بةةةةةةةه سةةةةةةةلطات االحةةةةةةةتالل مةةةةةةةن اعتقةةةةةةةاالت تعسةةةةةةةفية للفلسةةةةةةةطينيين فةةةةةةةي أراضةةةةةةةيهم  
المحتلةةةةةةة، حيةةةةةةث كمةةةةةةا وردت التقةةةةةةارير ذات الصةةةةةةلة، تةةةةةةم سةةةةةةجن األطفةةةةةةال والنسةةةةةةاء والصةةةةةةحفيين 
والنةةةةةواب التشةةةةةريعيين ومرضةةةةةى السةةةةةرطان والنسةةةةةاء الحوامةةةةةل...؛ كمةةةةةا أن قرينةةةةةة البةةةةةراءة ال يعتةةةةةد 

ب القةةةةةةرارات الصةةةةةةادرة عةةةةةةن القضةةةةةةاء العسةةةةةةكري تكةةةةةةّرس وتةةةةةةدعم بهةةةةةةا القضةةةةةةاء اإلسةةةةةةرائيلي. وأغلةةةةةة
تمديةةةةةةةد صةةةةةةةالحية أوامةةةةةةةر االعتقةةةةةةةال اإلداري بغيةةةةةةةر وجةةةةةةةه حةةةةةةةق؛ وهةةةةةةةو مةةةةةةةا يجعلنةةةةةةةا نسةةةةةةةلم بةةةةةةةأن 
سةةةةةلطات االحةةةةةتالل تسةةةةةجن الفلسةةةةةطينيين بمةةةةةا يخةةةةةالف القواعةةةةةد األساسةةةةةية للقةةةةةانون الةةةةةدولي، وهةةةةةو 

 ما يجعلها مرتكبة لجريمة ضد اإلنسانية. 

 خاتمة: 

ر يعتبةةةةةةر انضةةةةةةمام دولةةةةةةة فلسةةةةةةةطين للنظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةةة فةةةةةةي األخيةةةةةة 
خطةةةةةةةوة إيجابيةةةةةةةة، حيةةةةةةةث تعتبةةةةةةةر المحكمةةةةةةةة لحةةةةةةةد مةةةةةةةا أحةةةةةةةد اآلليةةةةةةةات الردعيةةةةةةةة لحمايةةةةةةةة الشةةةةةةةعب 
الفلسةةةةطيني مةةةةن المزيةةةةد مةةةةن الجةةةةرائم اإلسةةةةرائيلية، ووقةةةةف مةةةةا عهدتةةةةه إسةةةةرائيل مةةةةن اإلفةةةةالت مةةةةن 

الل مةةةةةا قمنةةةةةا بطرحةةةةةه أن تحقيةةةةةق المسةةةةةائلة لةةةةةيس العقةةةةةاب وعةةةةةدم المسةةةةةائلة. ويتبةةةةةين لنةةةةةا مةةةةةن خةةةةة
بةةةةاألمر البسةةةةيط اذ يحتةةةةاج األم إعةةةةداد ملةةةةف الةةةةدعوى لرفعهةةةةا علةةةةى لمحاسةةةةبة اإلسةةةةرائيليين علةةةةى 
جةةةةةرائمهم بحةةةةةق أبنةةةةةاء الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني، تحديةةةةةدًا تلةةةةةك الجةةةةةرائم المرتكبةةةةةة منةةةةةذ يونيةةةةةو/حزيران 

ق البةةةةةاب أمةةةةةام أي ادعةةةةةاء ، بشةةةةةرط العمةةةةةل الجةةةةةاد علةةةةةى اعةةةةةداد ملفةةةةةات قويةةةةةة وموثقةةةةةة لغلةةةةة2014
 هدفه تحوير الحقائق خاصة في ظل ازدواجية المعايير التي يتسم بها عالمنا المعاصر.

علةةةةةى كةةةةةل مةةةةةن خةةةةةالل مةةةةةا رصةةةةةدناه مةةةةةن انتهاكةةةةةات دولةةةةةة االحةةةةةتالل الجسةةةةةيمة لقواعةةةةةد القةةةةةانون  
الةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةاني التةةةةةةي تضةةةةةةبط تصةةةةةةرفها فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة، فةةةةةةان إسةةةةةةرائيل 

قةةةةةةد ارتكبةةةةةةت العديةةةةةةد مةةةةةةن األفعةةةةةةال التةةةةةةي ترتقةةةةةةي الةةةةةةى جةةةةةةرائم حةةةةةةرب وضةةةةةةد اإلنسةةةةةةانية، تكةةةةةةون 

                                                           

جريمة ضد اإلنسانية، المتمثلة في السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية، أنظر: أركان ال 1 
، مرجع 2002من نظام روما. بيان أركان الجرائم لسنة البند ه،  01الفقرة  07المنصوص عليها في المادة 

 سابق.
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منصةةةةةةوص ومعاقةةةةةةب عليهةةةةةةا فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، تسةةةةةةتدعي مةةةةةةن وجهةةةةةةة نظرنةةةةةةا فةةةةةةتح 
 تحقيق فيها من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:

كان جريمةةةةةة الحةةةةةرب: مةةةةةن خةةةةةالل مةةةةةا خلصةةةةةنا اليةةةةةه فةةةةةان إسةةةةةرائيل فةةةةةي إطةةةةةار قمعهةةةةةا للسةةةةة  -
 الفلسطينيين، مرتكبة لعديد األفعال التي تشكل جريمة حرب كاآلتي:

  فةةةةي قضةةةةية الحةةةةرب علةةةةى غةةةةزة: القتةةةةل العمةةةةد؛ اسةةةةتهداف المةةةةدنيين مةةةةن خةةةةالل الهجمةةةةات
 العشوائية؛ استهداف األعيان المدنية من خالل قصفها وتدميرها.

  لسةةةةكان فةةةةي قضةةةةية الحصةةةةار علةةةةى غةةةةزة: تجويةةةةع السةةةةكان المةةةةدنيين؛ العقةةةةاب الجمةةةةاعي
 منطقة معينة بذاتها.

  فةةةةةي قضةةةةةية االسةةةةةتيطان: نهةةةةةب ممتلكةةةةةات وأراضةةةةةي سةةةةةكان الدولةةةةةة المحتلةةةةةة مةةةةةن طةةةةةرف
 دولة االحتالل.

الجةةةةرائم ضةةةةد اإلنسةةةةانية: إسةةةةرائيل مرتكبةةةةة لعديةةةةد األفعةةةةال التةةةةي ترتقةةةةي الةةةةى جةةةةرائم ضةةةةد  -
 اإلنسانية، على غرار:

 ،في قضية االستيطان: النقل القسري للسكان وتهجيرهم 

 ية الجدار العازل: الفصل العنصري،في قض 

  فةةةةةةةةي قضةةةةةةةةية األسةةةةةةةةرى الفلسةةةةةةةةطينيين: السةةةةةةةةجن الخةةةةةةةةانق للحريةةةةةةةةة والمخةةةةةةةةالف ألعةةةةةةةةراف
 وقواعد القانون الدولي.

 قائمة المصادر المراجع: 

 أوال: المصادر

  نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

األطةةةةةراف فةةةةةي نظةةةةةام رومةةةةةا أركةةةةةان الجةةةةةرائم، المعتمةةةةةد مةةةةةن قبةةةةةل جمعيةةةةةة الةةةةةدول بيةةةةةان   -
األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي دورتهةةةةا األولةةةةى المنعقةةةةدة فةةةةي نيويةةةةورك خةةةةالل 

 ،2002سبتمبر  10إلى  3الفترة من 

اتفاقيةةةةةة جنيةةةةةف الرابعةةةةةة والمتعلقةةةةةة بحمايةةةةةة المةةةةةدنيين وقةةةةةع النزاعةةةةةات المسةةةةةلحة والمؤرخةةةةةة  -
 . 12/08/1949بتاريخ 
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، المةةةةةةؤرخ 1949في إلةةةةةةى اتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف لعةةةةةةام الملحةةةةةةق )البروتوكةةةةةةول( األول اإلضةةةةةةا -
  ، 1977في 

 16، المةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةي 21للةةةةةةةدورة  2202قةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة رقةةةةةةةم   -
، تحةةةةةةةت عنةةةةةةةوان: سياسةةةةةةةة الفصةةةةةةةل العنصةةةةةةةري التةةةةةةةي تتبعهةةةةةةةا حكومةةةةةةةة 1966سةةةةةةةبتمبر 

 جمهورية افريقيا الجنوبية، 

قبةةةةةةةةةة عليهةةةةةةةةةا، اعتمةةةةةةةةةدت االتفاقيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة لقمةةةةةةةةةع جريمةةةةةةةةةة الفصةةةةةةةةةل العنصةةةةةةةةةري والمعا -
لألمةةةةةةةةم  وعرضةةةةةةةةت للتوقيةةةةةةةةع والتصةةةةةةةةديق واالنضةةةةةةةةمام بموجةةةةةةةةب قةةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة

  ، 1973نوفمبر  30( المؤرخ في 28-)د 3068المتحدة 

 

 

 

 ثانيا: المراجع

 الكتب: -01

عبةةةةةد الحميةةةةةد الكيةةةةةالي، دراسةةةةةات فةةةةةي العةةةةةدوان اإلسةةةةةرائيلي علةةةةةى قطةةةةةاع غةةةةةزة: عمليةةةةةةة   -
مركةةةةةةةةةز الزيتونةةةةةةةةةة للدراسةةةةةةةةةات واالستشةةةةةةةةةارات، الرصةةةةةةةةةاص المصةةةةةةةةةبوب/معركة الفرقةةةةةةةةةان، 

 ،2009الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

كةةةةةةةةامران الصةةةةةةةةالحي، قواعةةةةةةةةد القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةةاني والتعامةةةةةةةةل الةةةةةةةةدولي، الطبعةةةةةةةةة  -
 ،2008األولى، أربيل لطباعة والنشر، العراق، 

فةةةةةةريتس كالسةةةةةةهوقن، ليزابيةةةةةةث تسةةةةةةغلفلد، ترجمةةةةةةةة: أحمةةةةةةد عبةةةةةةد العلةةةةةةيم، ضةةةةةةوابط تحكةةةةةةةم  -
الحةةةةرب: مةةةةدخل للقةةةةانون الةةةةدولي اإلنسةةةةاني، اللجنةةةةة الدوليةةةةة للصةةةةليب األحمةةةةر، خةةةةوض 

 ،  2004طباعة ونشر دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة األولى، مصر، 

خولةةةةةة محةةةةةي الةةةةةةدين يوسةةةةةف، الحصةةةةةار اإلسةةةةةةرائيلي المفةةةةةروض علةةةةةى قطةةةةةةاع غةةةةةزة فةةةةةةي  -
تصةةةةةةةةادية ضةةةةةةةةوء أحكةةةةةةةةام القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي العةةةةةةةةام، مجلةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةة دمشةةةةةةةةق للعلةةةةةةةةوم االق

 ،2011، العدد الرابع، 27والقانونية، المجلد 
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لفقيةةةةةةةر بولنةةةةةةةوار بةةةةةةةن الصةةةةةةةديق، جةةةةةةةرائم الحةةةةةةةرب فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء أحكةةةةةةةام القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي  -
 ،2015اإلنساني، دار األيام للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

ثةةةةةةةائر خالةةةةةةةد عبةةةةةةةد هللا العقةةةةةةةاد، حقةةةةةةةوق الضةةةةةةةحايا فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء أحكةةةةةةةام القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي  -
لجنةةةةةةةةةائي، مركةةةةةةةةةز الدراسةةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةةع، الطبعةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةى، مصةةةةةةةةةر، ا

2017، 

 التقارير: -02

، المنشةةةةةةأة عمةةةةةةال بقةةةةةةرار مجلةةةةةةس 2015تقريةةةةةةر لجنةةةةةةة التحقيةةةةةةق الدوليةةةةةةة المسةةةةةةتقلة لعةةةةةةام  -
  A/HRC/29/52الجمعية العامة، القرار رقم  21/01-حقوق االنسان د إ

تقريةةةةةةر المرصةةةةةةد األورومتوسةةةةةةطي لحقةةةةةةوق النسةةةةةةان، حصةةةةةةيلة شةةةةةةاملة لنتةةةةةةائج الهجةةةةةةوم  -03
، مةةةةةةةن الموقةةةةةةةع الرسةةةةةةةمي للمنظمةةةةةةةة، الةةةةةةةرابط 28/08/2014اإلسةةةةةةةرائيلي علةةةةةةةى غةةةةةةةزة، 

 /http://euromedmonitor.org/ar/article/609أدناه: 

 

 لمقاالت:ا

- CNRTL : Blocus Définition, Centre National des 
dessous : -Ressources Textuelles et Lexicales, Voir Le lien ci

https://www.cnrtl.fr/definition/blocus 30/09/2019 21:45  

أخبةةةةةةار األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة: خبيةةةةةةر أممةةةةةةي يةةةةةةدعو إلةةةةةةى إجةةةةةةراءات دوليةةةةةةة حاسةةةةةةمة بشةةةةةةأن تنةةةةةةامي  -
، الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي: 30/01/2019االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيطان اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائيلي، 

https://news.un.org/ar/story/2019/01/1026352 15/10/2019  

ن وادي، مفهةةةةةةةةةةوم األعيةةةةةةةةةةان المدنيةةةةةةةةةةة وتطةةةةةةةةةةور نظةةةةةةةةةةم حمايتهةةةةةةةةةةا، عبةةةةةةةةةةد الحكةةةةةةةةةةيم سةةةةةةةةةةليما -
، مركةةةةةز راشةةةةةيل كةةةةةوري لحقةةةةةوق االنسةةةةةان، الوقةةةةةع الرسةةةةةمي للمركةةةةةز، الةةةةةرابط 23/01/2014

أدنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه: 
http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11934 

Amnesty International : Campaigns, Israel and Occupied 
Palestinian Territories, Israeli Settelments and International Law, 
The Link Below :  

http://euromedmonitor.org/ar/article/609/
https://www.cnrtl.fr/definition/blocus
https://news.un.org/ar/story/2019/01/1026352
http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11934
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https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-
3-israeli-settlements-and-international-law/ 15/10/2019 14:31 
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 مالحقة االحتالل على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية ) تحديات وفرص(
Prosecuting the occupation for its crimes before the 

International Criminal Court (challenges and opportunities) 

 زينب أحمد الخالدي .أ
 عزة فلسطين –االسالمية الجامعة  –باحث قانوني 

 مؤسسة الضمير لحقوق االنسان
DOI: 10.51516/1860-000-008-016 

 
 ملخص 

بنةةةةاء علةةةةى إنضةةةةمام دولةةةةة فلسةةةةطين الةةةةى نظةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ، وفةةةةي ظةةةةل التجةةةةارب 
البةةةةةةةاحثين أن يجيبةةةةةةوا عةةةةةةةن ثالثةةةةةةة أسةةةةةةةئلة رئيسةةةةةةية تتعلةةةةةةةق بالخيةةةةةةار القةةةةةةةانوني السةةةةةةابقة ، حةةةةةةاول 

للتحةةةةةةرك الفلسةةةةةةطيتي أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةاهي أبةةةةةةرز التحةةةةةةديات األمثةةةةةةل 
فةةةةةةي هةةةةةةذا النطةةةةةةاق ، ومةةةةةةا هةةةةةةي أبةةةةةةرز الفةةةةةةرص المتاحةةةةةةة فةةةةةةي ظةةةةةةل  ينالفلسةةةةةةطيني التةةةةةةي تواجةةةةةةه

المتغيةةةةةةةةةرات العديةةةةةةةةةدة والمتشةةةةةةةةةابكة . باإلضةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةى التعةةةةةةةةةرض للعديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةغوطات .    
محةةةةةيص تلةةةةةك المتغيةةةةةرات ، ومحاولةةةةةة وضةةةةةع وبنةةةةةاء علةةةةةى ذلةةةةةك ، فةةةةةان االمةةةةةر يتطلةةةةةب دراسةةةةةة وت

الةةةةرأي حةةةةول تلةةةةك القضةةةةية ومةةةةا يحةةةةيط مرجةةةةع يمكةةةةن مةةةةن خاللةةةةه التوسةةةةع واالسةةةةتفادة فةةةةي ابةةةةداء 
 بها من متغيرات عديدة . 

 الكلمات االفتتاحية : االحتالل االسرائيلي ، جرائم االحتالل ، المحكمة الجنائية الدولية 
                                        

Abstract 

   Based on the accession of the State of Palestine to the 

International Criminal Court system, and in light of previous 

experiences, researchers tried to answer three main questions 

related to the optimal legal option for the Palestinian movement 

before the International Criminal Court on what are the most 

prominent challenges facing the Palestinians in this scope, and 

what are the most prominent opportunities available In light of the 

many and intertwined variables. In addition to being subjected to 

many pressures. Accordingly, it is necessary to study and 

scrutinize these variables, and to try to establish a reference 

through which to expand and benefit from expressing an opinion 

on this issue and the many variables surrounding it. 
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KeyWords: Israeli occupation , Occupation crimes, International 

Criminal Court . 

 
 مقدمة 

ظةةةةةل خيةةةةةار المفاوضةةةةةات السةةةةةلمية هةةةةةو الخيةةةةةار المطةةةةةروح علةةةةةى طاولةةةةةة القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية الةةةةةى 
الفلسةةةةةةةةطينية وقةةةةةةةةت قريةةةةةةةةب، لتثبةةةةةةةةت فلسةةةةةةةةطين أمةةةةةةةةام المجتمةةةةةةةةع الةةةةةةةةدولي ومنظماتةةةةةةةةه  أن الدولةةةةةةةةة 

تتمسةةةةةةةةك بخيةةةةةةةةار السةةةةةةةةالم والمبةةةةةةةةادرات الدوليةةةةةةةةة فةةةةةةةةي حةةةةةةةةل القضةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةطينية، وأنهةةةةةةةةا تلتةةةةةةةةزم 
باالتفاقيةةةةةات والمعاهةةةةةدات الدوليةةةةةة التةةةةةي تبرمهةةةةةا مةةةةةع الجانةةةةةب االسةةةةةرائيلي ، للوصةةةةةول الةةةةةى حةةةةةل 

الةةةةدولتين وقيةةةةام دولةةةةة فلسةةةةطين وعاصةةةةمتها القةةةةدس الشةةةةريف، وفةةةةي الجانةةةةب االخةةةةر مةةةةن المشةةةةهد  
الحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلي مةةةةةةن التزاماتهةةةةةةا الدوليةةةةةةة، وتجتهةةةةةةد فةةةةةةي خلةةةةةةق جميةةةةةةع الفةةةةةةر تتنصةةةةةةل دولةةةةةةة ا

 ص من أجل إجهاض عملية السالم ، في ظل  دعم أمريكي وصمت عربي.
وبعةةةةد انسةةةةدال السةةةةتار علةةةةى مةةةةا يسةةةةمى بالسةةةةالم المزعةةةةوم اتجهةةةةت فلسةةةةطين الةةةةى تبنةةةةي  خطةةةةوات 

ر عضةةةةو فةةةةةي الجمعيةةةةةة جديةةةةدة باتجةةةةةاه القضةةةةاء الةةةةةدولي ، بعةةةةةد حصةةةةولها علةةةةةى صةةةةفة دولةةةةةة غيةةةةة
، واالنضةةةةةمام الةةةةةى نظةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، مةةةةةن 2012العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة عةةةةةام 

أجةةةةةةةل وقةةةةةةةف االعتةةةةةةةداءات االسةةةةةةةرائيلية واالنتهاكةةةةةةةات المتسةةةةةةةمرة  ضةةةةةةةد أنبةةةةةةةاء شةةةةةةةبعها المحتةةةةةةةل،  
 ومالحقة ومحاسبة مرتكبيها دوليًا.

اخفائةةةةةةةه مةةةةةةةن أن يكةةةةةةةون  وبةةةةةةةين مؤيةةةةةةةد ومعةةةةةةةارض،  والتخةةةةةةةوف الةةةةةةةذي لةةةةةةةم يتةةةةةةةوارى الةةةةةةةبعض فةةةةةةةي
االنضةةةةةمام الةةةةةى المحكمةةةةةة وسةةةةةيلة لمحاسةةةةةبة أفةةةةةراد المقاومةةةةةة الفلسةةةةةطينية، وللضةةةةةغط فقةةةةةط علةةةةةى 
دولةةةةةةة االحةةةةةةتالل مةةةةةةن أجةةةةةةل العةةةةةةودة الةةةةةةى مسةةةةةةةار المفاوضةةةةةةات، وفةةةةةةي ظةةةةةةل الكةةةةةةم الهائةةةةةةل مةةةةةةةن 
التحةةةةةةةديات التةةةةةةةي واجهةةةةةةةت الفلسةةةةةةةطينيين أمةةةةةةةام  الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة  فةةةةةةةي أهةةةةةةةم الملفةةةةةةةات  أهمهةةةةةةةا 

، وحةةةةةةةةةةال التقةةةةةةةةةةةدم بملفةةةةةةةةةةات جديةةةةةةةةةةةدة مثةةةةةةةةةةةل 2014االسةةةةةةةةةةةرى، وجةةةةةةةةةةرائم عةةةةةةةةةةةدوان االسةةةةةةةةةةتيطان، و 
االعةةةةةدامات الميدانيةةةةةة فةةةةةي مدينةةةةةة القةةةةةدس والفةةةةةة الغربيةةةةةة، وهةةةةةدم المنةةةةةازل ، والتمييةةةةةز العنصةةةةةري، 
منهةةةةةا اعتبةةةةةار القضةةةةةاء الةةةةةدولي مكمةةةةةال وتةةةةةدخل مجلةةةةةس االمةةةةةن واالنتقةةةةةال الةةةةةى التحقيةةةةةق االولةةةةةي 

 هةةةةةل تنعةةةةةدم أمةةةةةام تلةةةةةك التحةةةةةديات جميةةةةةع الفةةةةةرص وغيرهةةةةةا مةةةةةن التحةةةةةديات، أال أننةةةةةا أمةةةةةام تسةةةةةاؤالً 
المتاحةةةةةة أمةةةةةام دولةةةةةة فلسةةةةةطين مةةةةةن أجةةةةةل التحةةةةةرك أمةةةةةام الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وعةةةةةدم االسةةةةةتفادة مةةةةةن 
المعطيةةةةات الجديةةةةدة ؟ جةةةةاءت هةةةةذه الدراسةةةةة لتةةةةرد علةةةةى التسةةةةاؤالت ولمعالجةةةةة مشةةةةكلة التحةةةةديات 

فلسةةةةةةةطينيين علةةةةةةةى وبيةةةةةةةان أهةةةةةةةم الفةةةةةةةرص المتاحةةةةةةةة أمةةةةةةةام دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين لحصةةةةةةةول الضةةةةةةةحايا ال
 حقوهم وإحقاق العدالة.
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 مشكلة الدراسة :

فةةةةةي ضةةةةةوء انضةةةةةمام فلسةةةةةطين الةةةةةى نظةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة والتجربةةةةةة السةةةةةابقة لدولةةةةةة 
فلسةةةةةطين أمةةةةةام المحكمةةةةةة والنتةةةةةائج التةةةةةي حققتهةةةةةا تلةةةةةك التحركةةةةةات فةةةةةي ظةةةةةل التحةةةةةديات والفةةةةةرص 

هةةةةةةل مةةةةةةازال خيةةةةةار التحةةةةةةرك أمةةةةةةام  السةةةةةابقة. تتمحةةةةةةور مشةةةةةةكلة الدراسةةةةةة حةةةةةةول السةةةةةةؤال الةةةةةرئيس :
المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة بموجةةةةب االعةةةةالن المةةةةودع هةةةةو الخيةةةةار االفضةةةةل ومةةةةدى أهميةةةةة عةةةةدم 
مسةةةةةةةار التحةةةةةةةرك بصةةةةةةةفتها دولةةةةةةةة عضةةةةةةةو فةةةةةةةي امكانيةةةةةةةة تحقيةةةةةةةق نتةةةةةةةائج فةةةةةةةي ضةةةةةةةوء االنجةةةةةةةازات 

 ؟ واالخفاقات المترتبة على التحرك السابق

 ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية: 

 و الخيار القانوني االمثل للتحرك الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ما ه ●

 ما هى أبرز التحديات التي ستواجه الفلسطينيين من خالل التجارب السابقة ؟ ●

أهةةةةةم الفةةةةةرص المتاحةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل القةةةةةرارات والمتغيةةةةةرات الجديةةةةةدة أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة  ●
 الدولية؟

المتاحةةةةةةة وفقةةةةةةًا للمتغيةةةةةةرات والمعطيةةةةةةات  للتحةةةةةةرك أمةةةةةةام  وهةةةةةةو امكانيةةةةةةة االسةةةةةةتفادة مةةةةةةن الفةةةةةةرص
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ؟ورسةةةةةم تصةةةةةور للتحةةةةةديات فةةةةةي محاولةةةةةة لخلةةةةةق منهةةةةةا فةةةةةرص جديةةةةةدة أو كيفيةةةةةة 
معالجتهةةةةةا وتةةةةةذليل العقبةةةةةات للوصةةةةةول الةةةةةى القةةةةةاء الةةةةةدولي واجةةةةةراء التحقيقةةةةةات االوليةةةةةة ، انتهةةةةةاًء 

ى جةةةةةةةةةرائمهم المرتكبةةةةةةةةةة بحةةةةةةةةةق بمالحقةةةةةةةةةة ومحاسةةةةةةةةةبة قةةةةةةةةةادة وجنةةةةةةةةةود االحةةةةةةةةةتالل االسةةةةةةةةةرائيلي علةةةةةةةةة
 الفلسطينيين أمام القضاء الدولي.

 أهمية الدراسة:

بوجةةةةةةود مرجةةةةةةةع موحةةةةةةد متخصةةةةةةةص يشةةةةةةمل أهةةةةةةةم  الناحيةةةةةةةة العلميةةةةةةةتظهةةةةةةر أهميةةةةةةة الدراسةةةةةةةة مةةةةةةن 
التحةةةةةةةديات وأبرزهةةةةةةةا التةةةةةةةي واجهةةةةةةةت فلسةةةةةةةطين  فةةةةةةةي تحركاتهةةةةةةةا السةةةةةةةابقة أمةةةةةةةام الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة 
ووضةةةةةع المحةةةةةددات إلعةةةةةادة النظةةةةةر فةةةةةي جميةةةةةع التحةةةةةديات السةةةةةابقة والفةةةةةرص الجديةةةةةدة والمتاحةةةةةة، 

لجنائيةةةةةةةة فهةةةةةةةي توجةةةةةةةه لتبنةةةةةةةي اسةةةةةةةتراتيجية جديةةةةةةةدة أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة ا الناحيةةةةةةةة العمليةةةةةةةةأمةةةةةةةا مةةةةةةةن 
 وتصحيح المسارات السابقة واالحاطة بالفرص المتاحة.
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 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف التالية :

 التعرف على مخرجات التحركات السابقة أمام الجنائية الدولية. ●

 التعرف على أهم التحديات التي واجهت الفلسطينيين خالل التجربة السابقة. ●

مةةةةن خةةةةالل دعةةةةم مسةةةةارات جديةةةةدة واسةةةةتراتيجية منظمةةةةة للتحةةةةرك مةةةةن  رسةةةةم تصةةةةور جديةةةةد ●
 جديد أمام المحكمة.

بيةةةةةةةةان أهةةةةةةةةم الفةةةةةةةةرص المتاحةةةةةةةةة وفةةةةةةةةق للمعطيةةةةةةةةات الجديةةةةةةةةدة ومنهةةةةةةةةا وقةةةةةةةةرارات المحكمةةةةةةةةة  ●
 الجديدة .

إبةةةةةراز أهةةةةةم التحةةةةةديات التةةةةةي أفرزهةةةةةا القضةةةةةاء الةةةةةدولي لمالحقةةةةةة االحةةةةةتالل علةةةةةى جرائمةةةةةه  ●
 أمام الجنائية الدولية.

 اسة :منهجية الدر 

تسةةةةتخدم الدراسةةةةة عةةةةددا مةةةةن منةةةةاهج البحةةةةث العلمةةةةي منهةةةةا: المةةةةنهج الوصةةةةفي، الةةةةذي يسةةةةتند إليةةةةه 
فةةةةةي وصةةةةةف سياسةةةةةة الدولةةةةةة الفلسةةةةةطينية و المخرجةةةةةات  التةةةةةي خلفتهةةةةةا االسةةةةةتراتيجيات  السةةةةةابقة، 
وأهةةةةةةةم التحةةةةةةةديات التةةةةةةةي  واجهةةةةةةةت دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين خةةةةةةةالل التحركةةةةةةةات السةةةةةةةابقة أمةةةةةةةام الجنائيةةةةةةةة 

التحليلةةةةي، مةةةةن خةةةةالل تحليةةةةل الفةةةةرص المتاحةةةةة مةةةةن أجةةةةل تسةةةةخيرها للوصةةةةول الدوليةةةةة، والمةةةةنهج 
 الى العدالة الدولية.

 حدود الدراسة :

 تتحدد هذه الدراسة باألبعاد التالية: 

: إذ تغطةةةةةي الدراسةةةةةة الفتةةةةةرة الزمنيةةةةةة مةةةةةن بدايةةةةةة التحةةةةةرك الفلسةةةةةطيني أمةةةةةام الحةةةةةد الزمةةةةةاني ●
دعي العةةةةةةةةةةام بقبةةةةةةةةةةول وحتةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةرار المةةةةةةةةةة 2014المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةام 

 2020االختصاص على األراضي المحتلة بتاريخ 

 1948: األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام الحد المكاني ●

: تركةةةةةز الدراسةةةةةة علةةةةةةى التحةةةةةديات والفةةةةةرص للتحةةةةةرك أمةةةةةام المحكمةةةةةةة الحةةةةةد الموضةةةةةوعي ●
 .الجنائية الدولية 
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 تقسيم الدراسة :

 للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدوليةالخيارات القانونية المتاحة  :المبحث االول

 1/2/2015المطلب االول: التحرك  بموجب االعالن المودع بتاريخ  ●

 المطلب الثاني:  التحرك بصفتها دولة عضو في نظام روما  ●

 المطلب الثالث:  تقييم الخيارات القانونية المطروحة ●

 أمام دولة فلسطين التحديات التي أفرزها القضاء الجنائي الدولي :المبحث الثاني

 المطلب االول: اعتبار القضاء الدولي مكمالً  ●

 المطلب الثاني: عدم وجود الخبرة الكافية ●

 المطلب الثالث: تدخل مجلس االمن الدولي ●

 الفرص المتاحة أمام الفلسطينيين في المرحلة القادمة  :المبحث الثالث

 األراضي المحتلةالمطلب االول:  قبول الجنائية الدولية االختصاص على  ●

 المطلب الثاني:  اثبات مدي رغبة االحتالل االسرائيلي  بفتح تحقيقات جدية  ●

 المطلب الثالث: إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا  ●

 المبحث االول

 الخيارات القانونية المتاحة  للفلسطينيين للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية

علةةةةى مركةةةةز  دولةةةةة غيةةةةر عضةةةةو لهةةةةا صةةةةفة المراقةةةةب فةةةةي  حققةةةةت فلسةةةةطين إنجةةةةازًا فةةةةي حصةةةةولها
م، األمةةةةةةةر الةةةةةةةذي 2012( للعةةةةةةةام 19/67األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة وفقةةةةةةةًا لقةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة رقةةةةةةةم )

منحهةةةةةا أحقيةةةةةةة التقةةةةةةدم بطلةةةةةةب االنضةةةةةةمام الةةةةةى الوكةةةةةةاالت المتخصصةةةةةةة التابعةةةةةةة لألمةةةةةةم المتحةةةةةةدة 
 والعديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة

ن علةةةةةى إثةةةةةر الحصةةةةةول علةةةةةى القةةةةةرار باالنضةةةةةمام إلةةةةةى بعةةةةةض مةةةةةن المعاهةةةةةدات   قامةةةةةت فلسةةةةةطي 
م  2018واالتفاقيةةةةةات الدوليةةةةةةة العامةةةةةةة، والوكةةةةةةاالت المتخصصةةةةةة ،حيةةةةةةث وقعةةةةةةت فلسةةةةةةطين الةةةةةةى 

م، 1949( معاهةةةةةةدة واتفاقيةةةةةةة دوليةةةةةةة مةةةةةةن أهمهةةةةةةا : اتفاقيةةةةةةات جنيةةةةةةف االربةةةةةةع للعةةةةةةام 87علةةةةةةى )
م، والعهةةةةةةةةةةةدان 1969للمعاهةةةةةةةةةةدات لعةةةةةةةةةةام م، واتفاقيةةةةةةةةةةة فينةةةةةةةةةةةا 1977وبروتوكولهةةةةةةةةةةا االول لعةةةةةةةةةةام 

الةةةةةةةةةةةدوليان الخاصةةةةةةةةةةةان بةةةةةةةةةةةالحقوق المدنيةةةةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةةةةة، اتفاقيةةةةةةةةةةةة 
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مناهضةةةةةة التعةةةةةذيب، اتفاقيةةةةةة القضةةةةةاء علةةةةةى كافةةةةةة أشةةةةةكال التمييةةةةةز ضةةةةةد المةةةةةرأة، اتفاقيةةةةةة االمةةةةةم 
اليونسةةةةةةةةكو(، المتحةةةةةةةةدة لمكافحةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةاد، ومنظمةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةدة للتربيةةةةةةةةة والعلةةةةةةةةوم والثقافة)

م،ميثةةةةةةةةاق منظمةةةةةةةةة االمةةةةةةةةم 1998ونظةةةةةةةةام رومةةةةةةةةا المؤسةةةةةةةةس للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة لعةةةةةةةةام 
 المتحدة للتنمية الصناعية.

شةةةةةةكل االنضةةةةةةمام الةةةةةةى نظةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة تغيةةةةةةرًا جةةةةةةذريًا فةةةةةةي سياسةةةةةةة السةةةةةةلطة  
ت السةةةةةلمية الوطنيةةةةةة الفلسةةةةةطينية حيةةةةةث نقةةةةةل اسةةةةةتراتيجيتها السياسةةةةةية مةةةةةن مةةةةةا يسةةةةةمى بالمفاوضةةةةةا

التةةةةةةي اسةةةةةةتمرت لعشةةةةةةرات االعةةةةةةوام اتسةةةةةةمت خاللهةةةةةةا بالتسةةةةةةويف والمماطلةةةةةةة والتنصةةةةةةل ، واتخةةةةةةاذ 
خطةةةةةةةوات أحاديةةةةةةةة الجانةةةةةةةب مةةةةةةةن قبةةةةةةةل االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي، الةةةةةةةى التحةةةةةةةرك باتجةةةةةةةاه القضةةةةةةةاء 

 الدولي للمطالبة بحقوق ضحايا االحتالل االسرائيلي وتحقيق العدالة.

االساسةةةةةي الطةةةةةرق القانونيةةةةةة  المتاحةةةةةة  للتقاضةةةةةي وقةةةةةد نظمةةةةةت نصةةةةةوص اتفاقيةةةةةة نظةةةةةام رومةةةةةا  
أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وسةةةةةةنعرض مةةةةةةن خةةةةةةالل تقسةةةةةةيم هةةةةةةذه المبحةةةةةةث الةةةةةةى ثالثةةةةةةة 
مطالةةةةةةةب الخيةةةةةةةارات المتاحةةةةةةةة أمةةةةةةةام دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين للتحةةةةةةةرك أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة 

 وتقييمها.

 المطلب االول

 2/1/2015التحرك بموجب االعالن المودع بتاريخ 

لقةةةةةد أثةةةةةارت مسةةةةةألة إسةةةةةناد االختصةةةةةاص للمحكمةةةةةة جةةةةةداًل واسةةةةةعًا داخةةةةةل لجنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدولي،  
وهةةةةةةذه المسةةةةةةألة تعنةةةةةةين أم  معرفةةةةةةة مةةةةةةا اذا كانةةةةةةت موافقةةةةةةة دولةةةةةةة معينةةةةةةة ضةةةةةةرورية كةةةةةةي تةةةةةةتمكن 
المحكمةةةةةة مةةةةةن نظةةةةةر قضةةةةةية معينةةةةةة، أم أن اختصاصةةةةةاها يكةةةةةون اختصاصةةةةةا عامةةةةةا فةةةةةي مواجهةةةةةة 

( 1998قةةةةة الدولةةةةة, وقةةةةد تمخةةةةض عةةةةن مةةةةؤتمر رومةةةةا عةةةةام) جميةةةةع الةةةةدول دون حاجةةةةة الةةةةى مواف
العديةةةةةةد مةةةةةةن وجهةةةةةةات النظةةةةةةر الةةةةةةى أن اسةةةةةةتقر االمةةةةةةر علةةةةةةى أن تمةةةةةةارس المحكمةةةةةةة اختصاصةةةةةةها 
بشةةةةأن جريمةةةةة مةةةةا ،فيجةةةةب أن تكةةةةون الجةةةةريم محةةةةل االتهةةةةام قةةةةد ارتكبةةةةت فةةةةي اقلةةةةيم دولةةةةة طةةةةرف 

ها عنةةةةةدما او بمعرفةةةةةة أحةةةةةد رعاياهةةةةةا، إضةةةةةافة الةةةةةى ذلةةةةةك يمكةةةةةن للمحكمةةةةةة ان تمةةةةةارس اختصاصةةةةة
توافةةةةق دولةةةةة طةةةةرف علةةةةى اختصاصةةةةها، وتكةةةةون الجريمةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت فةةةةي اقلةةةةيم تلةةةةك الدولةةةةة أو 

 )1(يكون المتهم أحد رعاياها

                                                           
عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة، المجلد االول، الجريمة الدولية، مكتبة  1()

 .255-254، 2010أفاق،
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وعليةةةةةةةه فقةةةةةةةد قةةةةةةةرر المشةةةةةةةرع الةةةةةةةدولي إسةةةةةةةناد االختصةةةةةةةاص للمحكمةةةةةةةة باإلضةةةةةةةافة الةةةةةةةى اإلحالةةةةةةةة  
( مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا االساسةةةةةي فةةةةةي الحةةةةةاالت 12( نةةةةةص المةةةةةادة )13الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص المةةةةةادة )

 التالية: 

 إذا صارت الدولة طرفا في النظام االساسي للمحكمة  .1

محكمةةةةةةة بالتصةةةةةةديق عليةةةةةةه أو وبةةةةةةذلك فةةةةةةإن مجةةةةةةرد االنضةةةةةةمام الدولةةةةةةة الةةةةةةى النظةةةةةةام االساسةةةةةةي لل
االنضةةةةةةةمام اليةةةةةةةه أو قبولةةةةةةةه يتضةةةةةةةمن قبولهةةةةةةةا الختصةةةةةةةاص بنظةةةةةةةر جميةةةةةةةع الجةةةةةةةرائم الةةةةةةةواردة فةةةةةةةي 

 )1(( منه.5المادة )

 يجوز للمحكمة أن تباشر اختصاصها كذلك في الحاالت التالية:  .2

اذا كانةةةةت الدولةةةةة التةةةةي وقعةةةةت علةةةةى اقليمهةةةةةا الجريمةةةةة طرفةةةةا فةةةةي النظةةةةام االساسةةةةةي  .1
 لت باختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجريمةللمحكمة ، او قب

اذا كانةةةةةةةةةةت دولةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةجيل السةةةةةةةةةةفينة او الطةةةةةةةةةةائرة طرفةةةةةةةةةةًا فةةةةةةةةةةي النظةةةةةةةةةةام أو قبلةةةةةةةةةةت  .2
باختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةة اذا كانةةةةةةةةت الجريمةةةةةةةةة قةةةةةةةةد وقعةةةةةةةةت علةةةةةةةةى مةةةةةةةةتن السةةةةةةةةفينة او 

 الطائرة المسجلة فيها.

اذا كانةةةةةت الدولةةةةةة التةةةةةي يكةةةةةون المةةةةةتهم بارتكةةةةةاب الجريمةةةةةة أحةةةةةد رعاياهةةةةةا طرفةةةةةا فةةةةةي  .3
 )2(ذلك النظام، أو قبلت باختصاص المحكمة.

يجةةةةةوز ألي دولةةةةةة أن تقبةةةةةل اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة بنظةةةةةر الجريمةةةةةة قيةةةةةد البحةةةةةث بموجةةةةةب  .3
اعةةةةةةةالن يةةةةةةةودع لةةةةةةةدى مسةةةةةةةجل المحكمةةةةةةةة ، ويترتةةةةةةةب علةةةةةةةى هةةةةةةةذا القبةةةةةةةول التةةةةةةةزام الدولةةةةةةةة 

 )3(بالتعاون مع المحكمة دون اي تأخير أو استثناء

ن فيهةةةا الدولةةةة ليسةةةت طرفةةةا فةةةي نظةةةام رومةةةا، ومةةةع ذلةةةك والفقةةةرة السةةةابقة تعةةةالج الحالةةةة التةةةي تكةةةو 
يمكةةةةن لهةةةةا قبةةةةول االختصةةةةاص بنظةةةةر الجريمةةةةة بموجةةةةب اعةةةةالن يةةةةودع لةةةةدى قلةةةةم المحكمةةةةة تقةةةةرر 

 فيه الدولة قبول اختصاص المحكمة.

                                                           
 ( من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/1انظر نص المادة ) 1()
 ( من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/2انظر نص المادة ) 2()
 ( من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/3انظر نص المادة ) 3()
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حيةةةةةةث نكةةةةةةون هنةةةةةةا أمةةةةةةام توسةةةةةةعًا هامةةةةةةًا بشةةةةةةأن اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة والةةةةةةذي 
جنةةةةائي الةةةةدولي، وفةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة يلةةةةزم تقةةةةديم اعةةةةالن مةةةةن يعكةةةةس تقةةةةدمًا فةةةةي مجةةةةال القةةةةانون ال

 )1(الدولة الطرف بقبول االختصاص بشأن كل جريمة على حدا.

وبنةةةةاء علةةةةى طلةةةةب المةةةةدعي العةةةةام يسةةةةتعلم المسةةةةجل سةةةةرًا لةةةةدى الدولةةةةة غيةةةةر الطةةةةرف فةةةةي النظةةةةام 
ن االساسةةةةي أو الدولةةةةة التةةةةي أصةةةةبحت طرفةةةةًا فيةةةةه. بعةةةةد بةةةةدء نفةةةةاذه . عةةةةن نيتهةةةةا إصةةةةدار االعةةةةال

( منةةةةه، عنةةةةدما تةةةةودع الدولةةةةة لةةةةدى المسةةةةجل أو تعلةةةةن عةةةةن نيتهةةةةا 13/3الةةةةوراد فةةةةي نةةةةص المةةةةادة )
إيةةةةةداع االعةةةةةالن او عنةةةةةدما يتصةةةةةرف المسةةةةةجل طبقةةةةةا لصةةةةةالحياته، فإنةةةةةه يبلةةةةةغ الدولةةةةةة المعنيةةةةةة أن 

( ذات الصةةةةةلة 5نتةةةةةائج إعةةةةةالن قبةةةةةول االختصةةةةةاص فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بةةةةةالجرائم الةةةةةواردة فةةةةةي المةةةةةادة )
 )2(بالحالة.

قبةةةةل أن تقةةةةرر االنضةةةةمام الةةةةى   -الفحةةةةص االولةةةةي-بنةةةةت  القيةةةةادة الفلسةةةةطينية هةةةةذا الخيةةةةاروقةةةةد ت
نظةةةةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةةةةا المؤسةةةةةةةةةةةةس للمحكمةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةة حيةةةةةةةةةةةةث صةةةةةةةةةةةةدر القةةةةةةةةةةةةرار بتةةةةةةةةةةةةاريخ 

، الةةةةةةذي بنةةةةةةى عليةةةةةةه قةةةةةةرار مكتةةةةةةب االدعةةةةةةاء العةةةةةةام الشةةةةةةروع فةةةةةةي إجةةةةةةراء دراسةةةةةةة 2014/12/31
الفلسةةةةةةةةطيني المةةةةةةةةودع بتةةةةةةةةاريخ أوليةةةةةةةةة حةةةةةةةةول الوضةةةةةةةةع فةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةطين ، بنةةةةةةةةاء علةةةةةةةةى االعةةةةةةةةالن 

والقاضةةةةةةةةةية بقبةةةةةةةةةول اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةأثر  3فقةةةةةةةةةرة  12، بموجةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةادة 2015/1/2
، فيمةةةةةةةا دخةةةةةةةل نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا االساسةةةةةةةي حيةةةةةةةز النفةةةةةةةاذ فةةةةةةةي 2014/6/13رجعةةةةةةةي يعةةةةةةةود لتةةةةةةةاريخ 

، وقةةةةةةةةد اعتبةةةةةةةةرت هةةةةةةةةذه الخطةةةةةةةةوة أولةةةةةةةةى الخطةةةةةةةةوات لضةةةةةةةةمان وقةةةةةةةةف 2015/4/1فلسةةةةةةةةطين فةةةةةةةةي 
صةةةةةةةةةانة التةةةةةةةةةي طالمةةةةةةةةةا تمتةةةةةةةةةع بهةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةادة االحةةةةةةةةةتالل سياسةةةةةةةةةيات االفةةةةةةةةةالت مةةةةةةةةةن العقةةةةةةةةةاب والح

 )3(االسرائيلي.

جةةةةاء قةةةةرار الدراسةةةةة االوليةةةةة علةةةةى النقةةةةيض مةةةةن قةةةةرار المدعيةةةةة العةةةةام  االسةةةةبق  أوكةةةةامبو، الةةةةذي 
تملةةةةص  مةةةةن إجةةةةراء الدراسةةةةة االوليةةةةة الالزمةةةةة بحجةةةةة عةةةةدم تمتةةةةع فلسةةةةطين بمكانةةةةة دولةةةةة، وذلةةةةك 

اعةةةةالن االنضةةةةمام لعضةةةةوية   2009ي العةةةةام فةةةةي اعقةةةةاب ايةةةةداع السةةةةلطة الوطنيةةةةة الفلسةةةةطينية  فةةةة
مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا االساسةةةةةي وقبولهةةةةةا لممارسةةةةةتها  12المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بموجةةةةةب المةةةةةادة 

المحكمةةةةةةة لواليتهةةةةةةا القضةةةةةةائية للتحقيةةةةةةق فةةةةةةي الجةةةةةةرائم التةةةةةةي ارتكبتهةةةةةةا اسةةةةةةرائيل علةةةةةةى االراضةةةةةةي 
 الفلسطينية.

                                                           
 .257عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص  1()
 ( من القواعد االجرائية وقواعد االثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.44القاعدة رقم ) 2()
صالح عبد العاطي، التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية بين التسويف والمماطلة، مركز مسارات ألبحاث  3()

 السياسات والدراسات االستراتيجية، مسارات، دراسة منشورة على االنترنت..
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لمةةةةةدعي العةةةةةام فةةةةةي التحقيةةةةةق، مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا االساسةةةةةي  أن يشةةةةةرع ا 53وقةةةةةد نصةةةةةت المةةةةةادة 
 بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء   

بموجةةةةب هةةةةذا النظةةةةام األساسةةةةي، ولةةةةدى اتخةةةةاذ قةةةةرار الشةةةةروع فةةةةي التحقيةةةةق ينظةةةةر المةةةةدعي العةةةةام 
عتقةةةةاد بةةةةةأن فةةةةي: )أ( مةةةةا إذا كانةةةةت المعلومةةةةات المتاحةةةةة للمةةةةدعي العةةةةام تةةةةوفر أساًسةةةةا معقةةةةواًل لال

جريمةةةةةة تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت أو يجةةةةةري ارتكابهةةةةةا؛ )ب( مةةةةةا إذا كانةةةةةت 
؛ )ج( مةةةةةةةا إذا كةةةةةةةان يةةةةةةةرى، 17القضةةةةةةةية مقبولةةةةةةةة أو يمكةةةةةةةن أن تكةةةةةةةون مقبولةةةةةةةة بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة 

آخةةةةةةًذا فةةةةةةي اعتبةةةةةةاره خطةةةةةةورة الجريمةةةةةةة ومصةةةةةةالح المجنةةةةةةي علةةةةةةيهم، أن هنةةةةةةاك مةةةةةةع ذلةةةةةةك أسةةةةةةباًبا 
إجةةةةةراء تحقيةةةةةق لةةةةةن يخةةةةةدم مصةةةةةالح العدالةةةةةة. فةةةةةإذا قةةةةةرر المةةةةةدعي  جوهريةةةةةة تةةةةةدعو لالعتقةةةةةاد بةةةةةأن

العةةةةام عةةةةدم وجةةةةود أسةةةةاس معقةةةةول لمباشةةةةرة إجةةةةراء وأن قةةةةراره يسةةةةتند فحسةةةةب إلةةةةى الفقةةةةرة الفرعيةةةةة 
 )ج( أعاله، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.

تحليةةةةةل مةةةةةا ويعنةةةةةي أن الفحةةةةةص االولةةةةةي : أن المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة يقةةةةةوم ب 
اذا كانةةةةةت الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي نظةةةةةام رومةةةةةا المنشةةةةةأ للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت فعةةةةةال ، وأن 
الجةةةةةرائم التةةةةةي قةةةةةد ارتكبةةةةةت تسةةةةةتوجب فةةةةةتح تحقيقةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةل المحكمةةةةةة، بنةةةةةاء علةةةةةى المعلومةةةةةات 
والبالغةةةةةات التةةةةةي قةةةةةدمت اليةةةةةه، وذلةةةةةك بعةةةةةد النظةةةةةر أيضةةةةةا فةةةةةي االمةةةةةور المتعلقةةةةةة باالختصةةةةةاص 

ومراعةةةةةةاة خطةةةةةةورة الجريمةةةةةةة ومصةةةةةةالح المجنةةةةةةي علةةةةةةيهم، ويمكةةةةةةن للمةةةةةةدعي العةةةةةةام أن والمقبوليةةةةةة ، 
 يتذرع بعدم وجود اسباب جوهرية واساسا معقول لفتح تحقيقات.

ويمكةةةةن اجمةةةةال الخطةةةةةوات التةةةةي اتخةةةةةذها مكتةةةةب المةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةة مةةةةةن خةةةةالل التقريةةةةةرين 
 الخامس والسادس فيما يلي: 

فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجةةةةةةرائم مزعومةةةةةةة ارتكبةةةةةةت  15دة ( بالغةةةةةةًا وفقةةةةةةا للمةةةةةةا86تلقةةةةةةى المكتةةةةةةب ) ●
 .13/6/2014منذ 

واصةةةةةةةل المكتةةةةةةةب عمليةةةةةةةة جمةةةةةةةع واسةةةةةةةتعراض المعلومةةةةةةةات المتاحةةةةةةةة مةةةةةةةن مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن  ●
المصةةةةةادر الموثةةةةةوق بهةةةةةا بشةةةةةأن الجةةةةةرائم التةةةةةي ارتكبهةةةةةا كةةةةةال الطةةةةةرفين فةةةةةي "نةةةةةزاع غةةةةةزة" 

، عةةةةةةالوة علةةةةةةى بعةةةةةةض الجةةةةةةرائم التةةةةةةي يةةةةةةزعم أنهةةةةةةا ارتكبةةةةةةت فةةةةةةي الضةةةةةةفة  2014العةةةةةةام
 .13/6/2014بية و"القدس الشرقية" منذ الغر 

 تابع عن كثب التطورات واألحداث ذات الصلة التي وقعت في المنطقة. ●

تقريةةةةةةةًرا، إضةةةةةةةافًة إلةةةةةةةى الوثةةةةةةةائق ذات الصةةةةةةةلة  320اسةةةةةةةتعرض وراجةةةةةةةع مةةةةةةةا يربةةةةةةةو علةةةةةةةى  ●
 والمواد الداعمة.
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مةةةةةةن الحةةةةةةوادث  3000أنشةةةةةةأ المكتةةةةةةب قاعةةةةةةدة بيانةةةةةةات شةةةةةةاملة تحتةةةةةةوي علةةةةةةى مةةةةةةا يفةةةةةةوق  ●
 .2014ها والجرائم التي ُزِعم ارتكابها خالل "نزاع غزة" العام المبلغ عن

واصةةةةةةةةل العمةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةلطات والمنظمةةةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةات غيةةةةةةةةةر  ●
الحكوميةةةةةةةة مةةةةةةةن أجةةةةةةةل معالجةةةةةةةة طائفةةةةةةةة مةةةةةةةن المسةةةةةةةائل ذات الصةةةةةةةلة بالدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةة، 

يةةةةةةة عةةةةةالوًة علةةةةةةى التمةةةةةةاس معلومةةةةةات إضةةةةةةافية علةةةةةةى وجةةةةةةه التحديةةةةةد لمواصةةةةةةلة تقيةةةةةةيم جد
 المعلومات التي في حوزته، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

عقةةةةةد اجتماعةةةةةات عديةةةةةدة مةةةةةع مجموعةةةةةة متنوعةةةةةة مةةةةةن المنظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة، بمةةةةةا  ●
 في ذلك الفلسطينية، وكذلك المنظمات الدولية.

اجتمةةةةةع مةةةةةع مسةةةةةؤولين كبةةةةةار وممثلةةةةةين عةةةةةن الحكومةةةةةة الفلسةةةةةطينية فةةةةةي مناسةةةةةبات عةةةةةدة،  ●
 .2016، وحزيران وأيلول 2015في تشرين الثاني 

خةةةةةالل الفتةةةةةرة المشةةةةةمولة بالتقةةةةةارير، بةةةةةدأت حكومةةةةةة فلسةةةةةطين أيًضةةةةةا فةةةةةي إرسةةةةةال تقةةةةةارير  ●
شةةةةهرية إلةةةةى المكتةةةةب تتضةةةةمن معلومةةةةات متعلقةةةةة بجةةةةرائم جةةةةرى ارتكابهةةةةا حسةةةةب مةةةةا تفيةةةةد 

 التقارير.

بعثةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى العاصةةةةةةةةمة األردنيةةةةةةةةة، عمةةةةةةةةان، حيةةةةةةةةث 2016إرسةةةةةةةةال المكتةةةةةةةةب فةةةةةةةةي آذار   ●
االجتماعةةةةات علةةةةى مسةةةةتوى العمةةةةل مةةةةع ممثلةةةةي الحكومةةةةة الفلسةةةةطينية عقةةةةدت جولةةةةة مةةةةن 

ومنظمةةةةةةةةات غيةةةةةةةةر حكوميةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطينية بشةةةةةةةةأن مختلةةةةةةةةف المسةةةةةةةةائل المتصةةةةةةةةلة بالدراسةةةةةةةةة 
 األولية الجارية.

بزيةةةةةةةةةارة إلةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن إسةةةةةةةةةرائيل  2016تشةةةةةةةةةرين األول  10-5قةةةةةةةةةام خةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةرة  ●
ة الزيةةةةةةارة، وُأجريةةةةةةت واألراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية، ويسةةةةةةرت السةةةةةةلطات اإلسةةةةةةرائيلية والفلسةةةةةةطيني

بةةةةةةةدعم لوجسةةةةةةةتي مةةةةةةةن منسةةةةةةةق األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة الخةةةةةةةاص لعمليةةةةةةةة السةةةةةةةالم فةةةةةةةي الشةةةةةةةرق 
األوسةةةةط. وكةةةةان الغةةةةرض مةةةةن الزيةةةةارة هةةةةو االضةةةةطالع بأنشةةةةطة توعيةةةةة وتثقيةةةةف بهةةةةدف 
التعريةةةةةةةةف بالمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة، وخصوًصةةةةةةةةا أعمةةةةةةةةال المكتةةةةةةةةب، وذلةةةةةةةةك للتصةةةةةةةةدي ألي 

يم شةةةةةةرح عةةةةةةن عمليةةةةةةة الدراسةةةةةةة "تصةةةةةةورات خاطئةةةةةةة" بشةةةةةةأن المحكمةةةةةةة، إضةةةةةةافة إلةةةةةةى تقةةةةةةد
 )1 ( األولية

                                                           
انظر التقرير الخامس والسادس للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نقاًل عن تقرير د.صالح عبد العاطي،  1()

 مركز مسارات،مرجع سابق.
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يةةةةةدل االسةةةةةتعراض السةةةةةابق للخطةةةةةوات التةةةةةي قةةةةةام بهةةةةةا مكتةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام أنةةةةةه ال يوجةةةةةد أي  
مةةةةن الخطةةةةوات الهامةةةةة فةةةةي مسةةةةار الفحةةةةص االولةةةةي ممةةةةا يشةةةةير معهةةةةا نيةةةةة فةةةةتح تحقيقةةةةات أوليةةةةة 

لظهور بشةةةةةأن البالغةةةةةات والشةةةةةكاوى المقدمةةةةةة باإلضةةةةةافة الةةةةةى حةةةةةرص مكتةةةةةب المةةةةةدعي العةةةةةام بةةةةةا
بمظهةةةةةةةر المحايةةةةةةةد مةةةةةةةن كةةةةةةةال الطةةةةةةةرفين، والقيةةةةةةةام باألنشةةةةةةةطة التثقيفيةةةةةةةة والتوعويةةةةةةةة باختصةةةةةةةاص 

 المحكمة، واهدار الوقت في مسألة الدولة الفلسطينية والمقبولية واالختصاص.

ومةةةةةن خةةةةةالل توضةةةةةيح الخيةةةةةار االول للفلسةةةةةطينيين وهةةةةةو التحةةةةةرك بموجةةةةةب االعةةةةةالن المةةةةةودع    
ين طرفةةةةةةا فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا االساسةةةةةةي، يبقةةةةةةى السةةةةةةؤال لةةةةةةدى المحكمةةةةةةة وقبةةةةةةل أن تصةةةةةةبح فلسةةةةةةط

الةةةةةذي يطةةةةةرح نفسةةةةةه مةةةةةا هةةةةةى االسةةةةةةباب القانونيةةةةةة والسياسةةةةةية التةةةةةي دفعةةةةةت بالقيةةةةةادة الفلسةةةةةةطينية 
بتبنةةةي هةةةةذا الخيةةةار؟؟ علةةةةى الةةةرغم مةةةةن وجةةةود خيةةةةار التحةةةرك كونهةةةةا أصةةةبحت دولةةةةة طةةةرف ومةةةةن 

هةةةةا ال يوجةةةةد مةةةةا جانةةةةب أخةةةةر أن خيةةةةار الفحةةةةص االولةةةةي يحمةةةةل فةةةةي طياتةةةةه مغةةةةامرات كثيةةةةرة أهم
يلةةةةزم المةةةةدعي العةةةةام باالنتقةةةةال الةةةةى مرحلةةةةة فةةةةتح تحقيةةةةق وعةةةةدم وضةةةةوح وتحديةةةةد االطةةةةار الزمنةةةةي 

 لمرحلة الفحص االولي واالمور االخرى التي سوف نوضحها الحقا.

 المطلب الثاني

 التحرك باعتبار فلسطين دولة عضو في نظام روما

فةةةةةي الجةةةةةرائم التةةةةةي ُترتكةةةةةب منةةةةةذ بةةةةةدء ( 42/1، 11تخةةةةةتص المحكمةةةةةة زمانًيةةةةةا، وفةةةةةق المةةةةةادتين ) 
، وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالةةةةةةدول 1/7/2002سةةةةةةريان نظامهةةةةةةا، وبةةةةةةذلك ال تخةةةةةةتص فةةةةةةي أي جةةةةةةرائم قبةةةةةةل 

التةةةةةي تنضةةةةةم إلةةةةةى النظةةةةةام، فةةةةةإن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة فقةةةةةط يسةةةةةري علةةةةةى الجةةةةةرائم التةةةةةي ترتكةةةةةب 
بعةةةةد انضةةةةةمام الدولةةةةةة، لكةةةةةن ُيمكةةةةن للدولةةةةةة تقةةةةةديم إعةةةةةالن يتضةةةةمن قبولهةةةةةا باختصةةةةةاص المحكمةةةةةة 

(، وهةةةةةةذا مةةةةةةا قامةةةةةةت بةةةةةةه فلسةةةةةةطين قبةةةةةةل 12/3ى أراضةةةةةةيها قبةةةةةةل انضةةةةةةمامها، وفةةةةةةق المةةةةةةادة )علةةةةةة
، وفةةةةةي المةةةةةرة الثانيةةةةةة فةةةةةي العةةةةةام 2009انضةةةةةمامها إلةةةةةى النظةةةةةام، فةةةةةي المةةةةةّرة األولةةةةةى فةةةةةي عةةةةةام 

 )1(، قبل انضمامها إلى المحكمة.2014

ودع اال أنةةةةةه لةةةةةم يعةةةةةد مةةةةةن المقبةةةةةول تبنةةةةةي خيةةةةةار التحةةةةةرك أمةةةةةام المحكمةةةةةة بموجةةةةةب االعةةةةةالن المةةةةة
، فةةةةةي ظةةةةل مةةةةةرور أكثةةةةةر مةةةةةن أربةةةةةع أعةةةةةوام دون أن  2015/1/2لةةةةدى مسةةةةةجل المحكمةةةةةة بتةةةةةاريخ 

يلمةةةةةةةةس الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني وخاصةةةةةةةةة الضةةةةةةةةحايا الفلسةةةةةةةةطينيين تطةةةةةةةةورًا ملحوظةةةةةةةةًا فةةةةةةةةي نتةةةةةةةةائج 
الفحةةةةةص االولةةةةةي فةةةةةي مجةةةةةال مالحقةةةةةة ومحاسةةةةةبة قةةةةةادة جنةةةةةود االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي ، ولةةةةةم يعةةةةةد 

                                                           
قرار الجنائية الدولية االبعاد واالحتماالت، المقداد جميل مقداد، مقالة منشورة على موقع الرسمي لصحيفة الهدف  1()
. https://hadfnews.ps/post/63843/ 

https://hadfnews.ps/post/63843/
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لفحةةةةةص االولةةةةةي فةةةةةي ظةةةةةل التطةةةةةورات الراهنةةةةةة، بعةةةةةد أن يجةةةةةدي نفعةةةةةًا االبقةةةةةاء علةةةةةى دعةةةةةم خيةةةةةار ا
 أصبح خيار االحالة متاحًا.

ولمتابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ هةةةةةةذه الخطةةةةةةوة الجديةةةةةةدة اتخةةةةةةذت القيةةةةةةادة الفلسةةةةةةطينية مجموعةةةةةةة مةةةةةةن الخطةةةةةةوات  
بشةةةةةةأن تشةةةةةةكيل  2015لسةةةةةةنة  3منهةةةةةةا  أصةةةةةةدر رئةةةةةةيس السةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةة مرسةةةةةةوم رئاسةةةةةةي رقةةةةةةم 

فةةةةإن اللجنةةةةة تتةةةةولي بقيةةةةام  بمهةةةةام )1(نائيةةةةة الدوليةةةةةلجنةةةةة وطنيةةةةة عليةةةةا للمتابعةةةةة مةةةةع المحكمةةةةة الج
إعةةةةةداد وتحضةةةةةير الوثةةةةةائق والملفةةةةةات التةةةةةي سةةةةةتقوم فلسةةةةةطين وإحالتهةةةةةا للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 

 من خالل لجنة فنية تترأسها وزارة الخارجية.

، قةةةةةةةام وزيةةةةةةةر الخارجيةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطيني، ريةةةةةةةاض المةةةةةةةالكي، بتسةةةةةةةليم المدعيةةةةةةةة 3/8/2015بتةةةةةةةاريخ 
ضةةةةاء مكتبهةةةةا فةةةةي مقةةةةر المحكمةةةةة، مةةةةذكرة قانونيةةةةة تتضةةةةمن االنتهاكةةةةات اإلسةةةةرائيلية العامةةةةة، وأع

بحةةةةةةق الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني، وتشةةةةةةمل االنتهاكةةةةةةات الجسةةةةةةيمة التةةةةةةي اقترفتهةةةةةةا سةةةةةةلطات االحةةةةةةتالل 
، وجريمةةةةةةة االسةةةةةةتيطان المسةةةةةةتمر فةةةةةةي الضةةةةةةفة 2014خةةةةةةالل العةةةةةةدوان علةةةةةةى قطةةةةةةاع غةةةةةةزة العةةةةةةام 

سةةةةةةةةةةةةةةجون االحةةةةةةةةةةةةةةتالل. وبتةةةةةةةةةةةةةةاريخ الغربيةةةةةةةةةةةةةةة، وملةةةةةةةةةةةةةةف االنتهاكةةةةةةةةةةةةةةات بحةةةةةةةةةةةةةةق األسةةةةةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةةةةةي 
، سةةةةةةةةلم المةةةةةةةةالكي مةةةةةةةةذكرة تكميليةةةةةةةةة للمةةةةةةةةذكرة القانونيةةةةةةةةة السةةةةةةةةابقة. كمةةةةةةةةا سةةةةةةةةلمت 30/10/2015

ثةةةةةةالث مةةةةةةذكرات إلةةةةةةى  2016و 2015منظمةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان الفلسةةةةةةطينية خةةةةةةالل العةةةةةةامين 
إرسةةةةةةةةال تقةةةةةةةةارير شةةةةةةةةهرية إلةةةةةةةةى  2016المحكمةةةةةةةةة وبةةةةةةةةدأت الحكومةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةطينية خةةةةةةةةالل العةةةةةةةةام 

 )2(م تتضمن معلومات متعلقةمكتب المدعي العا

( علةةةةةى أنةةةةةه يجةةةةةوز لدولةةةةةة طةةةةةرف أن تحيةةةةةل إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام أيةةةةةة حالةةةةةة 14تةةةةةنص المةةةةةادة )
يبةةةةةدو فيهةةةةةا أن جريمةةةةةة أو أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم الداخلةةةةةة فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةت، 
وأن تطلةةةةب مةةةةن المةةةةدعي العةةةةام التحقيةةةةق فةةةةي الحالةةةةة بغةةةةرض البةةةةت فيمةةةةا إذا كةةةةان يتعةةةةين توجيةةةةه 

هةةةةةام لشةةةةةخص معةةةةةين أو أكثةةةةةر فةةةةةي بارتكةةةةةاب تلةةةةةك الجةةةةةرائم. هةةةةةذا األمةةةةةر يتطلةةةةةب مةةةةةن دولةةةةةة االت
فلسةةةةةةةطين بموجةةةةةةةب هةةةةةةةذه المةةةةةةةادة بوصةةةةةةةفها دولةةةةةةةًة طرًفةةةةةةةا نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا، أن تحيةةةةةةةل "وضةةةةةةةًعا" دون 
اختيةةةةةةار حةةةةةةاالت محةةةةةةددة، ويمكةةةةةةن أن يكةةةةةةون المضةةةةةةمون الُمحةةةةةةال جديةةةةةةًدا، أو أن يحتةةةةةةوي علةةةةةةى 

 (.3فقرة ) 12وجب المادة بم 2015اإلعالن الصادر في كانون الثاني 

ولعةةةةل مةةةةا يعةةةةزز هةةةةذا االتجةةةةاه قةةةةرار المةةةةدعي العةةةةام بنسةةةةودا فةةةةي قرارهةةةةا "نظةةةةًرا لوجةةةةود إحالةةةةة مةةةةن 
دولةةةةة فلسةةةةطين، فةةةةال ُيشةةةةترط اسةةةةتئذان الةةةةدائرة التمهيديةةةةة قبةةةةل الشةةةةروع فةةةةي التحقيةةةةق، ولةةةةن أسةةةةعى 

                                                           
مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وكالة االنباء  1()

 2015/2/8الفلسطينية)االيام( ،
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فلسةةةةطين، ولةةةةيس إلةةةةى ذلةةةةك"، ويعنةةةةي ذلةةةةك أن المدعيةةةةة العةةةةام سةةةةتفتح تحقيًقةةةةا بنةةةةاًء علةةةةى إحالةةةةة 
 )1(بناًء على اإلعالن الصادر عنها الحًقا

أي أنةةةةةةه يمكةةةةةةن تفةةةةةةادي مةةةةةةا حةةةةةةدث خةةةةةةالل عمليةةةةةةة الفحةةةةةةص االولةةةةةةي مةةةةةةن التسةةةةةةويف والمماطلةةةةةةة  
،واحقةةةةةةاق العدالةةةةةةة ومةةةةةةنح الضةةةةةةحايا حقهةةةةةةم فةةةةةةي محاسةةةةةةبة ومالحقةةةةةةة قةةةةةةادة االحةةةةةةتالل مةةةةةةن خةةةةةةالل 

ظةةةةةام المحكمةةةةةة، مةةةةةع التحةةةةةرك الفلسةةةةةطيني بعةةةةةد أن أصةةةةةبحت دولةةةةةة فلسةةةةةطين طرفةةةةةا سةةةةةاميًا فةةةةةي ن
عةةةةدم وجةةةةود مةةةةا يمنةةةةع مةةةةن أن تةةةةتم االحالةةةةة وفةةةةي الوقةةةةت ذاتةةةةه تسةةةةتكمل عمليةةةةة الفحةةةةص االولةةةةي 
بنةةةةةةاء علةةةةةةى المعلومةةةةةةات والبالغةةةةةةات التةةةةةةي قةةةةةةدمتها القيةةةةةةادة الفلسةةةةةةطينية لمكتةةةةةةب المةةةةةةدعي العةةةةةةام، 
لضةةةةمان الوصةةةةول الةةةةى نتةةةةائج أفضةةةةل وفةةةةتح تحقيقةةةةات واجةةةةراء محاكمةةةةات لمرتكبةةةةي الجةةةةرائم مةةةةن 

 تاللقادة االح

 المطلب الثالث

 تقييم الخيارات القانونية المتاحة 

 أواًل: تقييم التحرك بموجب االعالنان المودع لدى المحكمة 

، عقةةةةةةةب العةةةةةةةدوان، أودع وزيةةةةةةةر العةةةةةةةدل آنةةةةةةةذاك علةةةةةةةي خشةةةةةةةان 2009فةةةةةةةي كةةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةةاير 
م، ( مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي لةةةةدى مكتةةةةب المةةةةدعي العةةةةا3)12إعالًنةةةةا رسةةةةمًيا بموجةةةةب المةةةةادة 

الةةةةةةةذي كةةةةةةةان يرأسةةةةةةةه آنةةةةةةةذاكلويس مورينةةةةةةةو أوكةةةةةةةامبو. ودخلةةةةةةةت العمليةةةةةةةة طةةةةةةةي النسةةةةةةةيان بعةةةةةةةد أن 
أبطأهةةةةةةا المةةةةةةدعي العةةةةةةام بإثةةةةةةارة جةةةةةةدٍل أكةةةةةةاديمي غيةةةةةةر ضةةةةةةروري حةةةةةةول مسةةةةةةألة وضةةةةةةع فلسةةةةةةطين 
كدولةةةةةةٍة فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي. فلةةةةةةو كةةةةةةان وضةةةةةةع دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين مشةةةةةةكوًكا فيةةةةةةه، لتعةةةةةةيان علةةةةةةى 

 أو يحيل المسألة إلى الدائرة التمهيدية. المدعي العام أن يقبل إعالن فلسطين،

                                                           
تو بنسودا، بفتح تحقيقا رسمي في جرائم حرب ارتكبت في فلسطين ، قرار المدعية العامة فا 1()
  https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045971 

 غو االفريقي حيثهناك العديد من الدعاوى المحالة من قبل الدول االطراف ومنها الدعوى المحالة من قبل الكون
باشر المدعي العام االول للمحكمة في القضيية الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها من الدول 

وذلك على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس الكونغو  2004يونيو  23المصادقة على نظام روما وذلك بتاريخ 
الى المحكمة الجناية الدولية، والدعوى المحالة من قبل أوغندا الديمقراطية اليه، يحيل بموجبها الوضع في الكونغو 

مباشرة التحقيق في القضية المحالة اليه من قبل جمهورية أوغندا  2004من يوليو 29فقد قرر المدعي العام في 
وذلك على خلفية النزاعات الدائرة في شمال البالد والجرائم المرتكبة من قبل جماعة تعرف باسم جيش الرب 

 للمقاومة.

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045971
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، وبعةةةةةةد تةةةةةةأخير قةةةةةةاَرَب العةةةةةةامين، سةةةةةةعت فلسةةةةةةطين لتفعيةةةةةةل 2015كةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةاير  1وفةةةةةةي 
آليتةةةةةةين مةةةةةةن آليةةةةةةات اإلقةةةةةةرار باختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، حيةةةةةةث أودعةةةةةةت إعالًنةةةةةةا 

،. 2014يةةةةةةةو حزيران/يون 13( بةةةةةةأثر رجعةةةةةةةي يعةةةةةةود إلةةةةةةى تةةةةةةاريخ 3)12جديةةةةةةًدا بموجةةةةةةب المةةةةةةادة 
،وأعلةةةةةةن مكتةةةةةةب المةةةةةةدعي العةةةةةةام أنةةةةةةه َشةةةةةةرع فةةةةةةي دراسةةةةةةة 2015كةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةاير  16وفةةةةةةي 

(. ومةةةةةةةن الجةةةةةةةدير بالةةةةةةةذكر أن 3)12أوليةةةةةةةة علةةةةةةةى أسةةةةةةةاس اإلعةةةةةةةالن الصةةةةةةةادر بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة 
الةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة فةةةةةةي المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة قةةةةةةد تتةةةةةةدراس مسةةةةةةألَة إقامةةةةةةة الدولةةةةةةة، ولكنهةةةةةةا 

لتقةةةةةةةةةرر بةةةةةةةةةأن فلسةةةةةةةةةةطين ال تسةةةةةةةةةتطيع االنضةةةةةةةةةمام إلةةةةةةةةةةى نظةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةةا قطًعةةةةةةةةةا ليسةةةةةةةةةت مؤهلةةةةةةةةةةًة 
 )1(األساسي.

إذ أن أهةةةةةةم المآخةةةةةةذ علةةةةةةى التحةةةةةةرك بموجةةةةةةب االعةةةةةةالن المةةةةةةودع االول والثةةةةةةاني اقتصةةةةةةارها علةةةةةةى 
فحةةةةةص الشةةةةةكاوى والبالغةةةةةات ومةةةةةدى توافقهةةةةةا مةةةةةع االختصةةةةةاص القضةةةةةائي المحكمةةةةةة للمحكمةةةةةة، 

حاسةةةةةةةةةبة مةةةةةةةةةن عدمةةةةةةةةةه ، وعةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةود وامكانيةةةةةةةةةة البةةةةةةةةةدء بةةةةةةةةةإجراءات التحقيةةةةةةةةةق والمالحقةةةةةةةةةة والم
ضةةةةمانات تلةةةةزم المةةةةدعي العةةةةام للمحكمةةةةة باالنتقةةةةال الةةةةى مرحلةةةةة التحقيةةةةق، ويعةةةةود ذلةةةةك الفتقارهةةةةا 
الةةةةةى االطةةةةةار الزمنةةةةةي الةةةةةذي تتحةةةةةد بةةةةةه مةةةةةدة الفحةةةةةص االولةةةةةي واالنتقةةةةةال الةةةةةى مرحلةةةةةة التحقيةةةةةق، 

الحةةةةةال أثبتةةةةةت التجةةةةةارب السةةةةةابقة طةةةةةول المةةةةةدة التةةةةةي اسةةةةةتغرقتها مةةةةةدة الفحةةةةةص االولةةةةةي كمةةةةةا هةةةةةو 
 )2(سنوات 10-8في أفغانستان وكولومبيا من 

عةةةةالوة علةةةةى ذلةةةةك الخطةةةةوات الفلسةةةةطينية المتةةةةرددة اتجةةةةاه المحكمةةةةة إن التصةةةةريحات التةةةةي أدلةةةةى 
بهةةةةةا مسةةةةةؤولون فلسةةةةةطينيون فةةةةةي أعقةةةةةاب اإلعةةةةةالن األخيةةةةةر واالنضةةةةةمام إلةةةةةى المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة سةةةةةوف بةةةةةأن "الطلةةةةةب المقةةةةةدم إلةةةةةى  –ومةةةةةا أوردتةةةةةه تقةةةةةارير  –الدوليةةةةةة 
ةةةةةدت إسةةةةةرائيل بنةةةةةاء المسةةةةةتوطنات" تشةةةةةير إلةةةةةى المحةةةةةاوالت المتواصةةةةةلة السةةةةةتخدام  ُيسةةةةةَحب لةةةةةو جما
المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة كورقةةةةةةةةة مسةةةةةةةةاومة سياسةةةةةةةةية. ومةةةةةةةةع ذلةةةةةةةةك، وباسةةةةةةةةتثناء أن تسةةةةةةةةحب 
 فلسةةةةةةطين إعالنهةةةةةةا أو انضةةةةةةمامها، فإنهةةةةةةا ال تملةةةةةةك سةةةةةةلطة الرجةةةةةةوع عةةةةةةن هةةةةةةذه الخطةةةةةةوة وإيقةةةةةةاف

 الدراسة األولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لصالح العودة إلى المفاوضات.

كمةةةةةا إن قيةةةةةام المكتةةةةةب العةةةةةام بفةةةةةتح دراسةةةةةة أوليةةةةةة ال يعنةةةةةي أن تحقيًقةةةةةا مةةةةةن المةةةةةرجح أن يتبعهةةةةةا؛ 
فمعظةةةةةةم الدراسةةةةةةات األوليةةةةةةة التةةةةةةي أجراهةةةةةةا المةةةةةةدعي العةةةةةةام أُغلقةةةةةةت دون فةةةةةةتح تحقيقةةةةةةات. بةةةةةةل إن 

                                                           
فالنتينا أزاروف، فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، شبكة  1()

zeit.edu/lawcenter/ar/easyblog/entry/2015http://lawcenter.bir-05-السياسات الفلسطينية،   
 44-01-12-07 
 صالح عبد العاطي، مرجع سابق. 2()
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فةةةةةتح دراسةةةةةًة أوليةةةةةة فةةةةةي كةةةةةل حالةةةةةة ُتحةةةةةال إليةةةةةه. تتةةةةةألف مرحلةةةةةة الدراسةةةةةة األوليةةةةةة المةةةةةدعي العةةةةةام ي
 من تقييم أولي للمعلومات؛ وحل مسائل االختصاص من خالل تحديد مكان وقوع

 

الجريمةةةةةة المعنيةةةةةةة ونوعهةةةةةا؛ والنظةةةةةةر فةةةةةةي مقبوليةةةةةة الوضةةةةةةع والحةةةةةةاالت المحةةةةةددة؛ وآثةةةةةةار تحةةةةةةرك  
 )1(سياق الفلسطيني اإلسرائيلي األوسعالمحكمة المحتمل على "مصلحة العدالة" في ال

 ثانيًا: تقييم التحرك باعتبار فلسطين طرفا في نظام روما  

يمكةةةةةن اجمةةةةةال الخطةةةةةوات الهامةةةةةة التةةةةةي قامةةةةةت بهةةةةةا القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية فةةةةةي اعقةةةةةاب االنضةةةةةمام 
 الى نظام المحكمة الجنائية. 

المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة . قيةةةةةةام اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة المشةةةةةةكلة بمرسةةةةةةوم رئاسةةةةةةي للمتابعةةةةةةة مةةةةةةع 
بالتعاقةةةةةد مةةةةةةع مكتةةةةةةب محامةةةةةةاة، مكةةةةةةون مةةةةةةن فريةةةةةةق مةةةةةةن الخبةةةةةةراء الةةةةةةدوليين، لمتابعةةةةةةة اإلجةةةةةةراءات 
القانونيةةةةةة أمةةةةةام االدعةةةةةاء العةةةةةام، والترافةةةةةع عةةةةةن دولةةةةةة فلسةةةةةطين أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة. 

دعةةةةةاءات وقامةةةةةت اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة أيضةةةةةا، بتشةةةةةكيل لجنةةةةةة تحقيةةةةةق وطنيةةةةةة، للبحةةةةةث فةةةةةي كةةةةةل اال
بارتكةةةةةاب المقاومةةةةةة الفلسةةةةةطينية  انتهاكةةةةةاٍت لقواعةةةةةد القةةةةةانون الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني، والقةةةةةانون الةةةةةدولي 
لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، وذلةةةةةةك بغةةةةةةرض تجنةةةةةةب أن يكةةةةةةون الضةةةةةةحايا موضةةةةةةع إدانةةةةةةة، كةةةةةةون الدراسةةةةةةة 
األوليةةةةةة التةةةةةي تجريهةةةةةا المدعيةةةةةة العامةةةةةة، تشةةةةةمل البحةةةةةث فيمةةةةةا إذا كانةةةةةت السةةةةةلطات الوطنيةةةةةة قةةةةةد 

، أو بةةةةدأت مالحقةةةةاٍت قضةةةةائية فةةةةي قضةةةةايا تحةةةةت نظةةةةر المحكمةةةةة، وهةةةةذا، وفقةةةةا نفةةةةذت تحقيقةةةةات
( مةةةةةةةن ميثةةةةةةةاق رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي، مةةةةةةةن أجةةةةةةةل ضةةةةةةةمان تطبيةةةةةةةق مبةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةل بةةةةةةةين 17للمةةةةةةةادة )

القضةةةةاء الةةةةوطني والمحكمةةةةة الجنائيةةةةة وتجةةةةدر اإلشةةةةارة هنةةةةا، إلةةةةى أن البيةةةةان الصةةةةادر عةةةةن لجنةةةةة 
، أشةةةةةار إلةةةةةى أن المسةةةةةاءلة مةةةةةن 2014رب تقصةةةةةي الحقةةةةةائق، التابعةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة، بشةةةةةأن حةةةةة

   )2(الجانب الفلسطيني، كانت غير كافية إطالقا.

 ولعل أبرز المالحظات على هذه الخطوات هي:

عمليةةةةة تنفيةةةةذ التزامةةةةات دولةةةةة فلسةةةةطين بعةةةةد االنضةةةةمام إلةةةةى نظةةةةام المحكمةةةةة تسةةةةير علةةةةى  .1
، نحةةةةةو بطةةةةةيء ومرتبةةةةةك، وهةةةةةو أمةةةةةر مةةةةةن شةةةةةأنه أن يةةةةةؤثر علةةةةةى سةةةةةالمة المسةةةةةار واألداء

إذ كةةةةةةان مةةةةةةن المفتةةةةةةرض بموجةةةةةةب خطةةةةةةة عمةةةةةةل اللجنةةةةةةة الفنيةةةةةةة أن تةةةةةةدمج الجةةةةةةرائم التةةةةةةي 
                                                           

 فالنتينا أزاروف، مرجع سابق.   1()
فلسطين وقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن جرائم االحتالل اإلسرائيلي، وصال الطناني، مركز  2()
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تةةةةدخل فةةةةي اختصةةةةاص المحكمةةةةة ضةةةةمن التشةةةةريع الفلسةةةةطيني، وهةةةةذا مةةةةا لةةةةم يةةةةتم إنجةةةةازه 
 )1(حتى اآلن

الخطةةةةةةةةوات البطيئةةةةةةةةة والمتةةةةةةةةرددة التةةةةةةةةي تظهةةةةةةةةر خةةةةةةةةالل التصةةةةةةةةريحات التةةةةةةةةي أدلةةةةةةةةى بهةةةةةةةةا  .2
واالنضةةةةةةةةمام إلةةةةةةةةى المحكمةةةةةةةةة مسةةةةةةةةؤولون فلسةةةةةةةةطينيون فةةةةةةةةي أعقةةةةةةةةاب اإلعةةةةةةةةالن األخيةةةةةةةةر 

بةةةةأن "الطلةةةةب المقةةةةدم إلةةةةى المحكمةةةةة الجنائيةةةةة  –ومةةةةا أوردتةةةةه تقةةةةارير  –الجنائيةةةةة الدوليةةةةة 
ةةةةدت إسةةةةرائيل بنةةةةاء المسةةةةتوطنات" تشةةةةير إلةةةةى المحةةةةاوالت  الدوليةةةةة سةةةةوف ُيسةةةةَحب لةةةةو جما
المتواصةةةةةةةلة السةةةةةةةةتخدام المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة كورقةةةةةةةةة مسةةةةةةةةاومة سياسةةةةةةةةية. ومةةةةةةةةع 

أن تسةةةةةةحب فلسةةةةةةطين إعالنهةةةةةةا أو انضةةةةةةمامها، فإنهةةةةةةا ال تملةةةةةةك سةةةةةةلطة  ذلةةةةةك، وباسةةةةةةتثناء
الرجةةةةةوع عةةةةةن هةةةةةذه الخطةةةةةوة وإيقةةةةةاف الدراسةةةةةة األوليةةةةةة التةةةةةي تجريهةةةةةا المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

 )2(الدولية لصالح العودة إلى المفاوضات

غيةةةةةةر أّن أشةةةةةةّد االنتقةةةةةةادات التةةةةةةي يمكةةةةةةن اإلشةةةةةةارة إليهةةةةةةا تتمثةةةةةةل فيمةةةةةةا ورد ضةةةةةةمن تقريةةةةةةر  .3
ةةةةةةةةةةي، الصةةةةةةةةةادر بتةةةةةةةةةاريخ ألساسلنظةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةا ايف األطةةةةةةةةةراف  مكتةةةةةةةةةب جمعيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدول

، حيةةةةةةث يمكةةةةةةن للمةةةةةةرء أن يةةةةةةدرك بسةةةةةةهولة أن هنةةةةةةاك مسةةةةةةاًرا فلسةةةةةةطينًيا  10/11/2016
مفقةةةةوًدا وغيةةةةر فعةةةةال، فلةةةةم يةةةةرد أي نشةةةةاط قامةةةةت بةةةةه هةةةةذه الجمعيةةةةة أو دعةةةةت إليةةةةه جهةةةةة 
فلسةةةةةطينية رسةةةةةمية أو غيةةةةةر رسةةةةةمية يتعلةةةةةق بالشةةةةةأن الفلسةةةةةطيني، خاصةةةةةة أن عةةةةةدًدا مةةةةةن 

املين فةةةةةةةةي المحكمةةةةةةةةة أكةةةةةةةةدوا أن كنةةةةةةةةدا سةةةةةةةةعت بالنيابةةةةةةةةة عةةةةةةةةن إسةةةةةةةةرائيل، والواليةةةةةةةةات العةةةةةةةة
المتحةةةةدة، إلطةةةةةالق حملةةةةة فةةةةةي جمعيةةةةة الةةةةةدول األطةةةةراف لمنةةةةةع انضةةةةمام فلسةةةةةطين، ومةةةةةع 
ذلةةةةك لةةةةم تةةةةذكر فلسةةةةطين إال فةةةةي إطةةةةار الحةةةةديث عةةةةن مصةةةةادقتها علةةةةى تعةةةةديالت نظةةةةام 

تةةةةةةةي أدخلةةةةةةةت علةةةةةةةى رومةةةةةةا األساسةةةةةةةي المتعلقةةةةةةةة بجريمةةةةةةة العةةةةةةةدوان، وعلةةةةةةةى التعةةةةةةديالت ال
 )3(المادة الثامنة من نظام روما.

افتقةةةةةةةار اللجنةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة الةةةةةةةى الخبةةةةةةةرة الكافيةةةةةةةة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال التقاضةةةةةةةي أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة  .4
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وأن أهةةةةةةم  المعيقةةةةةةات التةةةةةةي واجهةةةةةةت اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة العليةةةةةةا، هةةةةةةو أن 
خلفيةةةةةةةة األعضةةةةةةةاء متعةةةةةةةددة وليسةةةةةةةت قانونيةةةةةةةة لعةةةةةةةدد مةةةةةةةنهم بةةةةةةةل خلفيةةةةةةةات فةةةةةةةي العمةةةةةةةل 

سياسةةةةةةةي، وعةةةةةةةدم تةةةةةةةوفر الخبةةةةةةةرة العميقةةةةةةةة فةةةةةةةي النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة و آليةةةةةةةات ال
التقاضةةةةةةةي أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، وعةةةةةةةدم اجتمةةةةةةةاع  أعضةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةة كافةةةةةةةة 

                                                           
 صالح عبد العاطي ، مرجع سابق. 1()
 فالنتينا أزاروف، مرجع سابق. 2()
 صالح عبد العاطي ،مرجع سابق. 3()
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بشةةةةةةةةةةكل دوري، أن دور اللجنةةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةم ينتةةةةةةةةةةِه بعةةةةةةةةةةد؛ إذ يقةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةةى عاتقهةةةةةةةةةةا 
النيابةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة والمؤسسةةةةةةةةات األخةةةةةةةةرى الرسةةةةةةةةمية لدولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين كةةةةةةةةوزارة الخارجيةةةةةةةةة و 

ومؤسسةةةةةات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان تنسةةةةةيق كةةةةةل الجهةةةةةود لتعةةةةةاون مثمةةةةةر مةةةةةع مكتةةةةةب المدعيةةةةةة 
العامةةةةةةة وتزويةةةةةةده بالمعلومةةةةةةات واألدلةةةةةةة المطلوبةةةةةةة وتجهيةةةةةةز الشةةةةةةهود والضةةةةةةحايا لةةةةةةإلدالء 

 )1(بشهاداتهم أمام المحكمة

السةةةةابقة وبنةةةةاء علةةةةى مةةةةا سةةةةبق نجةةةةد أن السةةةةلطة الوطنيةةةةة الفلسةةةةطينية وخةةةةالل السةةةةنوات الطويلةةةةة 
سةةةةةةارت باتجةةةةةةاه عمليةةةةةةة الفحةةةةةةص االوليةةةةةةة ، التةةةةةةي يتطلةةةةةةب البةةةةةةدء بتحقيقةةةةةةات مةةةةةةن خةةةةةةالل هةةةةةةذا 
الخيةةةةةار موافقةةةةةة الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة وقةةةةةد بينةةةةةا أهةةةةةم المالحظةةةةةات عليةةةةةه سةةةةةابقا ودون التوجةةةةةه لفةةةةةتح 
مسةةةةةةةةارات جديةةةةةةةةدة منهةةةةةةةةا مسةةةةةةةةار االحالةةةةةةةةة لضةةةةةةةةمان سةةةةةةةةرعة انجةةةةةةةةاز الملفةةةةةةةةات ومحاسةةةةةةةةبة قةةةةةةةةادة 

 وحصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم.االحتالل واحقاق العدالة 

 المبحث الثاني

 التحديات التي أفرزها القضاء الجنائي الدولي أمام دولة فلسطين 

قةةةةد أفةةةةرز القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةدولي جملةةةةة مةةةةن التحةةةةديات التةةةةي تشةةةةكل تحةةةةديًا أمةةةةام الفلسةةةةطينيين 
التحةةةةديات خةةةةالل تقسةةةةيم حيةةةةال تحركةةةةاتهم امةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وسةةةةنتناول  أهةةةةم هةةةةذه 

 المبحث الى ثالثة مطالب: 

 المطلب االول

 اعتبار القضاء الدولي مكمال 

لقةةةةد أشةةةةارت ديباجةةةةة نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة لهةةةةذا المبةةةةدأ، فنصةةةةت فةةةةي 
الفقةةةةةرة العاشةةةةةةرة:" المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةة المنشةةةةةةأة بموجةةةةةب هةةةةةةذا النظةةةةةام األساسةةةةةةي سةةةةةةتكون 

واليةةةةةة القضةةةةةائية الجنائيةةةةةة الوطنيةةةةةة" أي أن المحكمةةةةةة لةةةةةم تةةةةةأتي لتحةةةةةل مكةةةةةان القضةةةةةاء مكملةةةةةة لل
الةةةةةوطني، بحيةةةةةث تكةةةةةون بديلةةةةةة عنةةةةةه؛ وإنمةةةةةا سةةةةةتكمله، وعليةةةةةه فةةةةةإن الصةةةةةفة الدوليةةةةةة للجريمةةةةةة ال 
تكفةةةةي لبريةةةةر واليةةةةة المحكمةةةةة عليهةةةةا، فهةةةةي ال تشةةةةمل إال الجةةةةرائم األكثةةةةر خطةةةةورة والتةةةةي تتصةةةةف 

 بالصفة الدولية.

                                                           
رايي االستاذ عصام يونس أحد أعضاء اللجنة الوطنية العليا المكلفة بالمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، ،  1()

 pd.org/archives/507871-https://vision وصال الطناني ،مرجع سابق، 

https://vision-pd.org/archives/507871
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أ يفيةةةةةةد انعقةةةةةةاد االختصةةةةةةاص للقضةةةةةةاء الةةةةةةوطني أواًل؛ فةةةةةةإذا لةةةةةةم يباشةةةةةةر اختصاصةةةةةةه؛ وهةةةةةةذا المبةةةةةةد
بسةةةةبب عةةةةدم القةةةةدرة علةةةةى إجةةةةراء المحاكمةةةةة أو عةةةةدم الرغبةةةةة فةةةةي إجةةةةراء هةةةةذه المحاكمةةةةة؛ يصةةةةبح 

 )1(للمحكمة اختصاصًا بنظرها

مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا فةةةةي تنظةةةةيم مسةةةةألة اللجةةةةوء  17وينسةةةةجم مةةةةع مةةةةا ورد فةةةةي الديباجةةةةة نةةةةص المةةةةادة 
اء الةةةةةدولي ) المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة(، باعتبةةةةةاره قضةةةةةاًء مكمةةةةةاًل للقضةةةةةاء الةةةةةوطني الةةةةةى القضةةةةة

أي أنةةةةه أعطةةةةى االولويةةةةة للقضةةةةاء الةةةةوطني. فوضةةةةع بعةةةةض المحةةةةددات التةةةةي يجةةةةب علةةةةى الةةةةدول 
مراعاتهةةةةةا قبةةةةةل مسةةةةةألة البةةةةةدء بالمحاكمةةةةةات أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ، وقةةةةةد أنةةةةةاط اللجةةةةةوء 

كةةةةةةون هنةةةةةةاك تحقيقةةةةةةات ومحاكمةةةةةةات حقيقةةةةةةة قةةةةةةد أجرتهةةةةةةا المحةةةةةةاكم الةةةةةةى المحكمةةةةةةة بشةةةةةةرط أن ال ي
الوطنيةةةةةة، وأن ال تكةةةةةون هةةةةةذه المحاكمةةةةةات صةةةةةورية الهةةةةةدف منهةةةةةا حمايةةةةةة الجةةةةةاني، وأيضةةةةةُا عةةةةةدم 

 )2(قدرة ورغبة الدولة في إجراء تحقيقات ومحاكمات بحق الجناة.

م جةةةةةواز والشةةةةةك أن مبةةةةةدأ التكامةةةةةل الجنةةةةةائي تبةةةةةرره عةةةةةدة أمةةةةةور أهمهةةةةةا المبةةةةةدأ االسةةةةةاس فةةةةةي عةةةةةد
العقةةةةةةةاب علةةةةةةةى الفعةةةةةةةل ذاتةةةةةةةه مةةةةةةةرتين ، وعةةةةةةةد م إفةةةةةةةالت الجةةةةةةةاني مةةةةةةةن الجةةةةةةةزاء، وإعطةةةةةةةاء الدولةةةةةةةة 
المنسةةةةةوب اليهةةةةةا الفعةةةةةل الفرصةةةةةة فةةةةةي معالجتةةةةةه واصةةةةةالحه، دون تةةةةةدخل جهةةةةةة خارجيةةةةةة، وأخيةةةةةرا 

 )3(احترام سيادة الدول

وعلةةةةةةةةى الةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةن أهميةةةةةةةةة هةةةةةةةةذه المبةةةةةةةةررات واتفاقهةةةةةةةةا مةةةةةةةةع الفلسةةةةةةةةفة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، اال أن 
االشةةةةةكالية تكمةةةةةن فةةةةةي اثبةةةةةات مةةةةةدى اخفةةةةةاق المحةةةةةاكم المحليةةةةةة أو تقاعسةةةةةها فةةةةةي مقاضةةةةةاة الجنةةةةةاة 

 ومحاسبتهم؟

للقيةةةةةةةام بفةةةةةةةتح  2014وهةةةةةةةو مةةةةةةةا دفةةةةةةةع االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي ابةةةةةةةان الحةةةةةةةرب علةةةةةةةى غةةةةةةةزة عةةةةةةةام  
تحقيقةةةةةات منهةةةةةا: حمايةةةةةة قادتهةةةةةا وجنودهةةةةةا مةةةةةن تحقيةةةةةق محتمةةةةةل للمحكمةةةةةة، إدراًكةةةةةا منهةةةةةا لكةةةةةون 

 مكماًل. القضاء الدولي قضاء
                                                           

ئية الدولية ، قدم هذا البحث استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير في القانون فدوى الذويب، المحكمة الجنا 1()
. 
 .11،ص 2014كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت،  
 ( من نظام روما االساسي .17انظر نص المادة ) 2()
 .235عبد القادر جرادة، مرجع سابق ،ص  3()

لمحكمة الجنائية الدولية ليشمل دول االعضاء فيها ويتم ممارسة ويعني مبدأ التكامل القضائي امتداد اختصاص ا
االختصاص بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء المحلي للدول االعضاء، ويرجع السبب الى أنها انشئت بموجب 

 ممعاهدة دولية وقع عليها االطراف، وهو ما يجعلها تخضع لألحكام العامة للمعاهدات الواردة في اتفاقية فينا لعا
 م1969
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 المطلب الثاني

 عدم وجود الخبرة الكافية 

مةةةةةن أهةةةةةم التحةةةةةديات التةةةةةي واجهةةةةةت الفلسةةةةةطينيين فةةةةةي التحةةةةةرك أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 
هةةةةةةةى مسةةةةةةةألة االفتقةةةةةةةار الةةةةةةةى الخبةةةةةةةرة والمعرفةةةةةةةة الكافيةةةةةةةة فةةةةةةةي المسةةةةةةةائل الفنيةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةة بإعةةةةةةةداد 
الملفةةةةةةات والترافةةةةةةع أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، علةةةةةةى اعتبةةةةةةار ان دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين حديثةةةةةةة 

 م القضاء الدولي. الوجود الفعلي أما

وحيةةةةث أن واحةةةةدا مةةةةن الركةةةةائز االساسةةةةية التةةةةي يعتمةةةةد عليهةةةةا التوجةةةةه للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة 
هةةةةةو وجةةةةةود فريةةةةةق قةةةةةانوني متخصةةةةةص علةةةةةى قةةةةةدر كةةةةةاف مةةةةةن الخبةةةةةرة والمعرفةةةةةة إلعةةةةةداد الملفةةةةةات 
القانونيةةةةةةة، المعرفةةةةةةةة العميقةةةةةةةة فةةةةةةةي أصةةةةةةةول الترافةةةةةةةع أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، ويمتلةةةةةةةك 

ذكاء والفطنةةةةة مةةةةا يكفةةةةي لتوقةةةةع الةةةةردود والةةةةدفوع االسةةةةرائيلية التةةةةي يمكةةةةن اثارتهةةةةا أمةةةةام المحكمةةةةة الةةةة
 الجنائية.

وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن تشةةةةةكيل لجنةةةةةة وطنيةةةةةة عليةةةةةا للمتابعةةةةةة مةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، بنةةةةةاء 
علةةةةةةةةى مرسةةةةةةةةوم  عةةةةةةةةن رئةةةةةةةةيس السةةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةةة، وأن  اللجنةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةة العليةةةةةةةةا ضةةةةةةةةمت فةةةةةةةةي 

ألةةةةةةةوان الطيةةةةةةةف السياسةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطيني والمؤسسةةةةةةةات الرسةةةةةةةمية ومؤسسةةةةةةةات  عضةةةةةةةويتها مختلةةةةةةةف
حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان وشخصةةةةةةةيات اعتباريةةةةةةةة وقةةةةةةةد وفةةةةةةةرت اللجنةةةةةةةة غطةةةةةةةاء سياسةةةةةةةيا وطنيةةةةةةةا توافقيةةةةةةةا 
للةةةةةذهاب للمحكمةةةةةة وقةةةةةد عملةةةةةت اللجنةةةةةة علةةةةةى محاولةةةةةة تنسةةةةةيق الجهةةةةةود فةةةةةي الفتةةةةةرة األولةةةةةى مةةةةةن 

مةةةةن المةةةةذكرات وكةةةةذلك الحةةةةال إحالةةةةة الملةةةةف إلةةةةى المحكمةةةةة، حيةةةةث قةةةةدمت دولةةةةة فلسةةةةطين عةةةةددًا 
عةةةةةةةددًا آخةةةةةةةر  2016و 2015أيضةةةةةةةا منظمةةةةةةةات حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان الفلسةةةةةةةطينية خةةةةةةةالل العةةةةةةةامين 

 )1(من المذكرات إلى المحكمة.

اال أنةةةةةه هنةةةةةةاك بعةةةةةةض المالحظةةةةةةات الهامةةةةةة علةةةةةةى مكونةةةةةةات اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةة مةةةةةةن جهةةةةةةة وعلةةةةةةى 
 دورها وطبيعة عملها على أرض الواقع من جهة أخرى :

عةةةةةةةدم اجتمةةةةةةةاع   أعضةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةة كافةةةةةةةة بشةةةةةةةكل دوري وبعةةةةةةةد اجةةةةةةةراء المشةةةةةةةاورات مةةةةةةةع  .1
بعةةةةض اعضةةةةاء اللجةةةةان ومةةةةنهم علةةةةى التحديةةةةد األسةةةةتاذ رزق شةةةةقير، وهةةةةو أحةةةةد اعضةةةةاء 
اللجنةةةةةةةة الفنيةةةةةةةة أشةةةةةةةةار الةةةةةةةى وجةةةةةةةود صةةةةةةةةعوبات فةةةةةةةي اكتمةةةةةةةال النصةةةةةةةةاب ونقةةةةةةةص عةةةةةةةةدد 

بةةةةين الحضةةةةور فةةةةي اللجةةةةان، ممةةةةا يةةةةؤدي الةةةةى تهمةةةةيش دور اللجةةةةان وصةةةةعوبة التواصةةةةل 
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االعضةةةةاء، وبالنتيجةةةةة عةةةةدم متابعةةةةة االمةةةةور التةةةةي تقةةةةع علةةةةى كاهةةةةل اللجةةةةان، وينةةةةتج عةةةةن 
 )1(ذلك أيضا اضاعة الوقت والجهد دون فائدة.

فةةةةي المةةةةادة الخامسةةةةة مةةةةن المرسةةةةوم تةةةةم ذكةةةةر اعضةةةةاء اللجنةةةةة الوطنيةةةةة دون تحديةةةةد مةةةةن  .2
ة هةةةةةةةم ضةةةةةةةمن اللجنةةةةةةةة الفنيةةةةةةةة أو لجنةةةةةةةة االعةةةةةةةالم أو لجنةةةةةةةة الالئحةةةةةةةة الداخليةةةةةةةة أو لجنةةةةةةة

االتصةةةةةاالت مةةةةةع مؤسسةةةةةات المجتمةةةةةع المةةةةةدني محليةةةةةا ودوليةةةةةا، وأبقةةةةةت هةةةةةذا الةةةةةدور الةةةةةى 
اللجنةةةةة الوطنيةةةةة نفسةةةةها بةةةةأن تشةةةةكل اللجةةةةان الفرعيةةةةة وأن تختةةةةار مةةةةن هةةةةم االنسةةةةب فةةةةي 
نظرهةةةةا للقيةةةةام بالمهةةةةام اللجنةةةةة الموجةةةةود بهةةةةا، ومةةةةن المأخةةةةذ علةةةةى هةةةةذه اللجةةةةان قلةةةةة عةةةةدد 

تصةةةةةةةين فةةةةةةةي مجةةةةةةةال القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي الخبةةةةةةةراء والمختصةةةةةةةين القةةةةةةةانونيين وخاصةةةةةةةة المخ
الجنةةةةةائي، وكةةةةةان مةةةةةن الجيةةةةةد ان يةةةةةتم االسةةةةةتعانة بةةةةةالخبرات االجنبيةةةةةة ممةةةةةن هةةةةةم قريبةةةةةون 
مةةةةن أروقةةةةة المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة منةةةةةذ سةةةةنوات، ممةةةةا يغةةةةذي األفكةةةةار لةةةةدى اللجنةةةةةة 
ويعطةةةةي اضةةةةافة هامةةةةة لتبةةةةادل الخبةةةةرات بةةةةين األعضةةةةاء، كمةةةةا أن هنةةةةاك مشةةةةكلة أخةةةةرى 

لجنةةةةة واعضةةةةائها، فةةةةالمتمعن فةةةةي أسةةةةماء هةةةةذه اللجنةةةةة يةةةةرى بانةةةةه يغلةةةةب تتعلةةةةق بتشةةةةكيل ال
عليهةةةةةةةةةا الطةةةةةةةةةابع الرسةةةةةةةةةمي والسياسةةةةةةةةةي أكثةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةانوني، مةةةةةةةةةا يجعلهةةةةةةةةةا خاضةةةةةةةةةعة 
العتبةةةةةارات القيةةةةةادة السياسةةةةةّية والتزاماتهةةةةةا، وسةةةةةيؤدي الةةةةةى جعلهةةةةةا عرضةةةةةة للضةةةةةغوطات 

 )2(الخارجية خصوصا أنها ال تملك صالحيات حقيقّية.

مةةةةن المةةةةادة الثانيةةةةة  مةةةةن المرسةةةةوم الرئاسةةةةي فقةةةةد اسةةةةندت هةةةةذه  1نةةةةد رقةةةةم فيمةةةةا يتعلةةةةق بالب .3
المةةةةةادة مهةةةةةام اعةةةةةداد وتحضةةةةةير  الملفةةةةةات والوثةةةةةائق الةةةةةى اللجنةةةةةة الفنيةةةةةة والتةةةةةي تترأسةةةةةها 
وزارة الخارجيةةةةةة، دون االشةةةةةارة الةةةةةى مكونةةةةةات هةةةةةةذه اللجنةةةةةة الفنيةةةةةة، واللجةةةةةان التةةةةةي يلةةةةةةزم 

القانونيةةةةة، ولجنةةةةة االتصةةةةاالت مةةةةع التعةةةةاون معهةةةةا مةةةةن أجةةةةل انجةةةةاز المهةةةةام مثةةةةل اللجنةةةةة 
مؤسسةةةةةات المجتمةةةةةع المةةةةةدني محليةةةةةا ودوليةةةةةا، فكةةةةةان مةةةةةن االفضةةةةةل صةةةةةياغة البنةةةةةد علةةةةةى 
النحةةةةةةةو التةةةةةةةالي " اعةةةةةةةداد وتحضةةةةةةةير الوثةةةةةةةائق والملفةةةةةةةات القانونيةةةةةةةة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الخبةةةةةةةراء 
والمتخصصةةةةةةين مةةةةةةن اللجنةةةةةةة الفنيةةةةةةة، وباالشةةةةةةتراك مةةةةةةع  الجهةةةةةةات  الالزمةةةةةةة ممةةةةةةن تراهةةةةةةا 

 من خالل وزارة الخارجية الفلسطينيةاللجنة ، وتقديمها 
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 المطلب الثالث

 تدخل مجلس االمن الدولي

بةةةةات مجلةةةةس االمةةةةن الةةةةدولي التةةةةابع لألمةةةةم المتحةةةةدة يشةةةةكل أحةةةةد التحةةةةديات الهامةةةةة أمةةةةام دوليةةةةة  
فلسةةةةةطين للتحةةةةةرك أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ولتصةةةةةور هةةةةةذه التحةةةةةديات البةةةةةد مةةةةةن طةةةةةرح 
بعةةةةةةةض التسةةةةةةةاؤالت منهةةةةةةةا  مةةةةةةةا هةةةةةةةى صةةةةةةةالحية مجلةةةةةةةس االمةةةةةةةن للتةةةةةةةدخل فةةةةةةةي عمةةةةةةةل المحكمةةةةةةةة 

جلةةةةةس االمةةةةن عائقةةةةا حقيقيةةةةا يحيةةةةل دون االنتقةةةةال الةةةةةى الجنائيةةةةة الدوليةةةةة ؟ وهةةةةل يشةةةةكل تةةةةدخل م
 البدء بفتح تحقيقات؟ 

لإلجابةةةةةةةة عةةةةةةةن الشةةةةةةةق االول مةةةةةةةن التسةةةةةةةاؤالت السةةةةةةةابقة فةةةةةةةإن عالقةةةةةةةة مجلةةةةةةةس االمةةةةةةةن بالمحكمةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة قةةةةةد نةةةةةص عليهةةةةةا ميثةةةةةاق رومةةةةةا حيةةةةةث يمكةةةةةن إحالةةةةةة الةةةةةدعوى مةةةةةن قبةةةةةل مجلةةةةةس 

فةةةةةظ األمةةةةةن والسةةةةةلم الةةةةةدوليين، اسةةةةةتنادًا إلةةةةةى األمةةةةةن الةةةةةدولي، الةةةةةذي يعةةةةةد الهيئةةةةةة المسةةةةةئولة عةةةةةن ح
منةةةةه التةةةةي نصةةةةت:" يقةةةةرر مجلةةةةس 19مةةةةا جةةةةاء فةةةةي الفصةةةةل السةةةةابع مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا فةةةةي المةةةةادة 

األمةةةةةن مةةةةةا إذا كةةةةةان وقةةةةةع تهديةةةةةد للسةةةةةلم أو إخةةةةةالل بةةةةةه أو مةةةةةا إذا كةةةةةان وقةةةةةع عمةةةةةل مةةةةةن أعمةةةةةال 
السةةةةةةلم العةةةةةةدوان، ويقةةةةةةدم فةةةةةةي ذلةةةةةةك توصةةةةةةياته، أو يقةةةةةةرر مةةةةةةا يجةةةةةةب اتخةةةةةةاذه مةةةةةةن تةةةةةةدابير لحفةةةةةةظ 

 )1(واألمن الدوليين

فةةةةةإن أي دولةةةةةة مةةةةةن الةةةةةدول الخمسةةةةةة عشةةةةةر فةةةةةي مجلةةةةةس األمةةةةةن تسةةةةةتطيع لفةةةةةت نظةةةةةر المةةةةةةدعي 
العةةةةةام للمحكمةةةةةة إلةةةةةى جريمةةةةةة تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، ولكةةةةةن هةةةةةذا لةةةةةن ينطبةةةةةق الحالةةةةةة 

 الفلسطينية والسبب في ذلك الفيتو األمريكي.

مجلةةةس االمةةةن عائقةةةا حقيقيةةةا يحةةةول امةةةا الشةةةق االخةةةر مةةةن التسةةةاؤالت وهةةةو مةةةدى اعتبةةةار تةةةدخل 
دون البةةةةةدء فةةةةةي اجةةةةةراء تحقيقةةةةةات يرجةةةةةع الةةةةةى الصةةةةةالحيات التةةةةةي منحهةةةةةا نظةةةةةام رومةةةةةا االساسةةةةةي 

يتمتةةةةةةةع مجلةةةةةةةس االمةةةةةةةن بسةةةةةةةلطة تأجيةةةةةةةل  16للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة خةةةةةةةالل نةةةةةةةص المةةةةةةةادة 
 )2(التحقيةةةةةق والمحاكمةةةةةة للحالةةةةةة التةةةةةي تمةةةةةت إحالتهةةةةةا للمحكمةةةةةة، امةةةةةا عةةةةةن طريةةةةةق الدولةةةةةة الطةةةةةرف

 اما بمعرفة المدعي العام من تلقاء نفسه.و 

وذلةةةةةك التأجيةةةةةل يحةةةةةدث وفقةةةةةا لقةةةةةرار مةةةةةن مجلةةةةةس االمةةةةةن نفةةةةةاذا لمةةةةةا هةةةةةو منصةةةةةوص عليةةةةةه فةةةةةي 
البةةةةةةاب السةةةةةةابع مةةةةةةن ميثةةةةةةاق االمةةةةةةم المتحةةةةةةدة ردا علةةةةةةى تهديةةةةةةد االمةةةةةةن والسةةةةةةلم الةةةةةةدوليين فمجلةةةةةةس 
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الصةةةةالحيات االمةةةةن بتلةةةةك الصةةةةالحية بتلةةةةك الصةةةةالحية الممنوحةةةةة لةةةةه يصةةةةبح لديةةةةه نوعةةةةان مةةةةن 
ذات التةةةةةةةأثير الةةةةةةةدولي االول: الصةةةةةةةةالحية السياسةةةةةةةية المتمثلةةةةةةةة بحةةةةةةةةق التةةةةةةةدخل المباشةةةةةةةر لحفةةةةةةةةظ 
االمةةةةةةن السةةةةةةلم الةةةةةةدوليين واالخةةةةةةر: صةةةةةةالحية قضةةةةةةائية تتمثةةةةةةل فةةةةةةي ارجةةةةةةاء التحقيةةةةةةق والمقاضةةةةةةاة. 
وبةةةةةةةةذلك تصةةةةةةةةبح الةةةةةةةةدول دائمةةةةةةةةة العضةةةةةةةةوية فةةةةةةةةي المجلةةةةةةةةس القةةةةةةةةوى المحركةةةةةةةةة للنظةةةةةةةةام السياسةةةةةةةةي 

لةةةةةدولي وهةةةةةو أمةةةةةر ال يمكةةةةةن تصةةةةةوره فةةةةةي ظةةةةةل غيةةةةةاب تةةةةةوازن القةةةةةوى والقضةةةةةائي علةةةةةى المسةةةةةتوى ا
 )1(في النظام العالمي الجديد

فةةةةةةإذا اتخةةةةةةذ مجلةةةةةةس األمةةةةةةن، بموجةةةةةةب الفصةةةةةةل السةةةةةةابع مةةةةةةن الميثةةةةةةاق، قةةةةةةرارًا يطلةةةةةةب فيةةةةةةه مةةةةةةن 
المحكمةةةةة، عةةةةدم البةةةةدء أو المضةةةةي فةةةةي أي تحقيةةةةق أو مقاضةةةةاة ، فةةةةإن األمةةةةين العةةةةام يحيةةةةل هةةةةذا 

محكمةةةةة ومةةةةدعيها العةةةةام، وعلةةةةى المحكمةةةةة الَتَقياةةةةد بمقتضةةةةةاه . الطلةةةةب علةةةةى الفةةةةور إلةةةةى رئةةةةيس ال
و مةةةةن الواضةةةةح أن هةةةةذه السةةةةلطة الممنوحةةةةة لمجلةةةةس األمةةةةن تشةةةةكل قيةةةةدًا ُيَكبِّةةةةل َيةةةةد المحكمةةةةة مةةةةن 
االسةةةةتمرار بممارسةةةةة اختصاصةةةةها فةةةةي نظةةةةر َأياةةةةِة دعةةةةوى، وفةةةةي َأياةةةةِة مرحلةةةةة كانةةةةت عليهةةةةا ابتةةةةداًء 

ام، ولمةةةةدة سةةةةنة قابلةةةةة للتجديةةةةد لمةةةةرات غيةةةةر محةةةةددة مةةةةن التحقيةةةةق وإلةةةةى مةةةةا قبةةةةل إصةةةةدار األحكةةةة
،بةةةةةالنظر لإلطةةةةةالق الةةةةةذي ورد عليةةةةةه الةةةةةنص المتقةةةةةدم، مةةةةةادام مجلةةةةةس األمةةةةةن راغبةةةةةًا فةةةةةي ذلةةةةةك ، 
ودون مراعةةةةةةةاة ألي اعتبةةةةةةةاٍر آخةةةةةةةر، بمةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةك المجنةةةةةةةى عليةةةةةةةه الةةةةةةةذي لةةةةةةةم يحسةةةةةةةب لةةةةةةةه َأي 

سياسةةةةةةةة ال حسةةةةةةةاب، فضةةةةةةةاًل عةةةةةةةن أن َتَحكاةةةةةةةم مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن كجهةةةةةةةة دوليةةةةةةةة تسةةةةةةةيطر عليهةةةةةةةا ال
العدالةةةةةة القانونيةةةةةة، ُيثيةةةةةر الشةةةةةك حةةةةةول نزاهةةةةةة و ِحْيةةةةةَدة التحقيقةةةةةات والمحاكمةةةةةات الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 
َلةةةةةةْت عةةةةةةدة مةةةةةةرات لةةةةةةذلك فةةةةةةإن االنتقةةةةةادات التةةةةةةي وجهةةةةةةت لهةةةةةةذا الةةةةةةنص فةةةةةةي مناقشةةةةةةات  ،إذا مةةةةةا ُأجِّ
اللجنةةةةةةة التحضةةةةةةيرية، كانةةةةةةت أشةةةةةةد بكثيةةةةةةر ممةةةةةةا ُأثيةةةةةةر حةةةةةةول سةةةةةةلطة مجلةةةةةةس األمةةةةةةن فةةةةةةي إحالةةةةةةة 

 )2(إلى المحكمة "حالة" ما

وصةةةةفوة القةةةةول نةةةةرى أنةةةةه كةةةةان يجةةةةب أن يكةةةةون تةةةةدخل مجلةةةةس االمةةةةن فيمةةةةا يخةةةةص االحالةةةةة فقةةةةط 
الن ذلةةةةك يةةةةرتبط ودوره فةةةةي حفةةةةظ االمةةةةن والسةةةةلم الةةةةدوليين وذلةةةةك فةةةةي الحةةةةاالت التةةةةي يتبةةةةين فيهةةةةا 
ارتكةةةةةةاب جةةةةةةرائم تةةةةةةدخل ضةةةةةةمن اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة، دون منحةةةةةةه صةةةةةةالحيات ارجةةةةةةاء 

قةةةةةةات ، حيةةةةةةث أن الغايةةةةةةة مةةةةةةن مةةةةةةنح هةةةةةةذه الصةةةةةةالحية ال تتوافةةةةةةق مةةةةةةع مبةةةةةةادئ المقاضةةةةةةاة والتحقي
العدالةةةةةةة واالنصةةةةةةاف وخاصةةةةةةة أن الةةةةةةدول العظمةةةةةةى التةةةةةةي تسةةةةةةيطر علةةةةةةى مجلةةةةةةس االمةةةةةةن وعلةةةةةةى 
قراراتةةةةه مةةةةن خةةةةالل التعسةةةةف فةةةةي اسةةةةتخدام مةةةةا يسةةةةمى بحةةةةق الفيتةةةةو، لةةةةذلك مةةةةن غيةةةةر المتوقةةةةع أن 

                                                           
 .274عبد القادر جرادة، مرجع سابق. 1()
سامر موسى، غزالن،  محاضرات في القانون الدولي االنساني واليات تنفيذه الوطنية والدولية، ، جامعة فلسطين،  2()

 كلية القانون والممارسة القضائية، فلسطين، غزة.
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لفلسةةةةةطينية والجةةةةةرائم التةةةةةي ارتكبهةةةةةا تةةةةةتم االحالةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل مجلةةةةةس االمةةةةةن فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالحالةةةةةة ا
 م.2014االحتالل االسرائيلي عام 

 المبحث الثالث

 الفرص المتاحة أمام الفلسطينيين في المرحلة القادمة 

بةةةةةةالرغم مةةةةةةن التحةةةةةةديات التةةةةةةي سةةةةةةبق ذكرهةةةةةةا والتةةةةةةي أفرزهةةةةةةا القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي، وشةةةةةةكلت 
ي تمخضةةةةةةةت عةةةةةةةن خةةةةةةةوض معيقةةةةةةةات أمةةةةةةةام التحةةةةةةةرك الفلسةةةةةةةطيني باتجةةةةةةةاه المحكمةةةةةةةة وتلةةةةةةةك التةةةةةةة

للتجةةةةةةارب السةةةةةةابقة لةةةةةةبعض الةةةةةةدول و لدولةةةةةةة فلسةةةةةةطين أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة اال أنةةةةةةه 
فةةةةةةي المقابةةةةةةل مةةةةةةا تةةةةةةزال هنةةةةةةاك بعةةةةةةص الفةةةةةةرص المتاحةةةةةةة والمسةةةةةةتجدة نتيجةةةةةةة االوضةةةةةةاع الراهنةةةةةةة 

 والمتغيرات على الساحة الدولية والتي نسوقها من خالل هذا المبحث.

 المطلب االول

 ئية الدولية االختصاص على األراضي المحتلةقبول الجنا 

لةةةةةةم يكةةةةةةن معهةةةةةةودا علةةةةةةى المؤسسةةةةةةات والمنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة المسةةةةةةتقلة منهةةةةةةا أو االجهةةةةةةزة التابعةةةةةةة 
لألمةةةةةم المتحةةةةةدة أن تتخةةةةةذ قةةةةةرارات تتصةةةةةف بالمعاديةةةةةة لدولةةةةةة االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي بةةةةةل مةةةةةا هةةةةةو 

التةةةةي كانةةةةت مجبةةةةرة علةةةةى  معةةةةروف عنهةةةةا هةةةةو االنحيةةةةاز لألخيةةةةرة، فقةةةةد رأينةةةةا حتةةةةى  تلةةةةك القضةةةةايا
مناقشةةةةةةتها كانةةةةةةت تصةةةةةةدر قراراتهةةةةةةا منتهجةةةةةةة سياسةةةةةةة الكيةةةةةةل بمكيةةةةةةالين، وبالمسةةةةةةاواة بةةةةةةين الجةةةةةةاني 
والضةةةةةةحية أضةةةةةةف الةةةةةةى ذلةةةةةةك حتةةةةةةى تلةةةةةةك القةةةةةةرارات لةةةةةةم تسةةةةةةتطع المنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة واالجهةةةةةةزة 
التابعةةةةةةة لهةةةةةةا كمجلةةةةةةس االمةةةةةةن اجبةةةةةةار االحةةةةةةتالل علةةةةةةى تنفيةةةةةةذها الفتقارهةةةةةةا الةةةةةةى اليةةةةةةات التنفيةةةةةةذ 

 ي لقرارتها.الجبر 

، مةةةةةا زالةةةةةت الحالةةةةةة الفلسةةةةطينية تخضةةةةةع للدراسةةةةةة األوليةةةةةة، وذلةةةةةك للتأكةةةةةد 2015ينةةةةةاير  16ومنةةةةذ 
مةةةةن اسةةةةةتيفاء معةةةةايير الشةةةةةروع بةةةةةالتحقيق مةةةةن عدمةةةةةه، لةةةةذا فةةةةةإن قةةةةةرار المدعيةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة 
الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةاتو بنسةةةةةودا ، بفةةةةةتح تحقيةةةةةق شةةةةةامل بشةةةةةأن جةةةةةرائم االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ضةةةةةد 

ب الفلسةةةةةةطيني، هةةةةةةو اعتةةةةةةراف صةةةةةةريح بةةةةةةأن بنسةةةةةةودا لةةةةةةديها قناعةةةةةةة شخصةةةةةةية، بةةةةةةأن هنةةةةةةاك الشةةةةةةع
انتهاكةةةةةةةاٍت جسةةةةةةةيمة للقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني، وحقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان، تسةةةةةةةتوجب فةةةةةةةتح التحقيةةةةةةةق 

 )1(فيها، وأن هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

                                                           
 pd.org/archives/507871-https://vision بق، وصال الطناني ،مرجع سا 1()

https://vision-pd.org/archives/507871
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ق التمهيةةةةةةةدي اإللزامةةةةةةةي، أعلنةةةةةةةت ، وبعةةةةةةةد إجةةةةةةةراء التةةةةةةةدقي2019كةةةةةةةانون األول/ديسةةةةةةةمبر  20فةةةةةةةي 
المةةةةةدعي العةةةةةام لةةةةةة "المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة" فةةةةةاتو بنسةةةةةودا أنةةةةةه "تةةةةةم اسةةةةةتيفاء جميةةةةةع المعةةةةةايير 
القانونيةةةةةةةة... لفةةةةةةةتح التحقيةةةةةةةق". وبةةةةةةةالنظر إلةةةةةةةى "المسةةةةةةةائل القانونيةةةةةةةة والوقائعيةةةةةةةة الفريةةةةةةةدة والمثيةةةةةةةرة 

ن الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة للجةةةةةدل" لهةةةةةذه القضةةةةةية، فمةةةةةع ذلةةةةةك قةةةةةررْت السةةةةةعي للحصةةةةةول علةةةةةى قةةةةةرار مةةةةة
فةةةةةي « المحكمةةةةةة»"بشةةةةةأن نطةةةةةاق الواليةةةةةة اإلقليميةةةةةة لةةةةةة « المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة»األولةةةةةى لةةةةةة 

وضةةةةةةع فلسةةةةةةطين، والتأكيةةةةةةد علةةةةةةى أن ماألراضةةةةةةيم التةةةةةةي يجةةةةةةوز للمحكمةةةةةةة ممارسةةةةةةة اختصاصةةةةةةها 
( )أ( تشةةةةةةةةمل الضةةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةةة، بمةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا القةةةةةةةةدس الشةةةةةةةةرقية، 2) 12عليهةةةةةةةةا بموجةةةةةةةةب المةةةةةةةةادة 

 )1(ة"وقطاع غز 

ال يمكةةةةةةةن أن تقةةةةةةةوم المةةةةةةةدعى العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة بإصةةةةةةةدار قةةةةةةةرار بفةةةةةةةتح تحقيةةةةةةةق 
شةةةةةةامل دون ان تكةةةةةةون قةةةةةةد اسةةةةةةتندت الةةةةةةى حيثيةةةةةةات قويةةةةةةة مةةةةةةن الوقةةةةةةائع والقةةةةةةانون تمكنهةةةةةةا مةةةةةةن 
المدافعةةةةةة عةةةةةن قرارهةةةةةا خاصةةةةةة فيمةةةةةا تتوقةةةةةه مةةةةةن معارضةةةةةة عنيفةةةةةة مةةةةةن دولةةةةةة اسةةةةةرائيل وحليفتهةةةةةا 

المدعيةةةةةة العامةةةةةة باتةةةةةت علةةةةةى قناعةةةةةة شخصةةةةةية بةةةةةان قةةةةةوات االحةةةةةتالل الواليةةةةةات المتحةةةةةدة بةةةةةل إن 
االسةةةةةةةرائيلي قةةةةةةةد قامةةةةةةةت بارتكةةةةةةةاب انتهاكةةةةةةةات جسةةةةةةةيمة لقواعةةةةةةةد قةةةةةةةانون حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةان وقواعةةةةةةةد 
القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي االنسةةةةةةةاني وذلةةةةةةةك بةةةةةةةدعوتها الصةةةةةةةريحة للسةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية لالنضةةةةةةةمام الةةةةةةةى 

 )2(قب في هيئة األمم المتحدةالنظام االساسي للمحكمة عقب اعتمادها رسميا كدولة مرا

وعلةةةةةةى الصةةةةةةعيد الفلسةةةةةةطيني  لقةةةةةةي هةةةةةةذا القةةةةةةرار ترحيبةةةةةةًا مةةةةةةن قبةةةةةةل دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين، فقةةةةةةد أكةةةةةةدت 
القيةةةةةةةةادة الفلسةةةةةةةةطينية ومنهةةةةةةةةا وزارة الخارجيةةةةةةةةة أن قةةةةةةةةرار المدعيةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة جةةةةةةةةاء منسةةةةةةةةجما مةةةةةةةةع 
 الحقةةةةةةةةائق كةةةةةةةةون أن الواليةةةةةةةةة الجغرافيةةةةةةةةة تنعقةةةةةةةةد للمحكمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى االرض الفلسةةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةةة،

وطالبتهةةةةةا بإصةةةةةدار قرارهةةةةةا بأسةةةةةرع وقةةةةةت ممكةةةةةن، وأن قرارهةةةةةا يتسةةةةةق مةةةةةع قواعةةةةةد العدالةةةةةة الدوليةةةةةة 
سةةةةةيكون بمثابةةةةةة إنهةةةةةاء حقبةةةةةة طويلةةةةةة مةةةةةن الحصةةةةةانة، واإلفةةةةةالت مةةةةةن العقةةةةةاب لمرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم 

                                                           
و مالوضع في فلسطين  « المحكمة الجنائية الدولية»ألكسندر لونجاروف  الوالية القضائية:  1()
-almhkmt-alqdayyt-analysis/alwlayt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
 flstyn-fy-alwd-w-aldwlyt-aljnayyt 
 بفتح تحقيق في األراضيناجى احمد الصديق، اضاءة على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية    2()

 ، عبر الرابط : 2019\12\26الفلسطينية، صحيفة دنيا الوطن،
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/12/26/509735.html 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/12/26/509735.html
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التةةةةةي تقةةةةةع ضةةةةةمن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، وأن هةةةةةذه الخطةةةةةوة تسةةةةةهم فةةةةةي حمايةةةةةة حقةةةةةوق الشةةةةةعب 
 )1(الفلسطيني من جرائم االحتالل.

أمةةةةةا موقةةةةةف االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي مةةةةةن هةةةةةذا االعةةةةةالن فإنةةةةةه جةةةةةاء علةةةةةى لسةةةةةان رئةةةةةيس الةةةةةوزراء 
اإلسةةةةةةرائيلي بنيةةةةةةامين نتنيةةةةةةاهو تعليقةةةةةةا علةةةةةةى قةةةةةةرار المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة، إن "هةةةةةةذا هةةةةةةو يةةةةةةوم أسةةةةةةود 
للحقيقةةةةةةةة والعةةةةةةةدل"، معتبةةةةةةةرا القةةةةةةةرار "بةةةةةةةاطال" ووصةةةةةةةف  المحكمةةةةةةةة بأنهةةةةةةةا "أداة سياسةةةةةةةية" موجهةةةةةةةة 

سةةةةةودا بأنهةةةةةا "تجاهلةةةةةت الحجةةةةةج الجديةةةةةة التةةةةةي قةةةةةدمناها" واعتبةةةةةر رئةةةةةيس ضةةةةةد إسةةةةةرائيل، متهمةةةةةا بن
الةةةةةةوزراء اإلسةةةةةةرائيلي أنةةةةةةه لةةةةةةيس مةةةةةةن اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة أن تنظةةةةةةر فةةةةةةي هةةةةةةذه القضةةةةةةية، وأن 
"المحكمةةةةةة لةةةةةديها اختصةةةةةاص بةةةةةدعاوى مقدمةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل دول ذات سةةةةةيادة، فيمةةةةةا لةةةةةم تكةةةةةن هنةةةةةاك 

سةةةةةرائيلي أفيخةةةةةاي مانةةةةةدلبليت، أن دولةةةةةة فلسةةةةةطينية أبةةةةةدا، ومةةةةةن جهتةةةةةه، اعتبةةةةةر المةةةةةدعي العةةةةةام اإل
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لةةةةةةيس لهةةةةةةا اختصةةةةةةاص للنظةةةةةةر فةةةةةةي هةةةةةةذه القضةةةةةةية، مشةةةةةةيرا إلةةةةةةى أن 
الفلسةةةةةةطينيين يسةةةةةةةعون لجعةةةةةةةل المحكمةةةةةةة تحسةةةةةةةم القضةةةةةةةايا السياسةةةةةةةية، التةةةةةةي يجةةةةةةةب حلهةةةةةةةا عبةةةةةةةر 

 )2(مفاوضات، وليس من خالل مرافعات جنائية.

االسةةةةةرائيلي أن فلسةةةةةطين ال تتمتةةةةةع بصةةةةةفة دولةةةةةة إلةةةةةى وقةةةةةّدم الفلسةةةةةطينيون مةةةةةوقفهم مةةةةةن االدعةةةةةاء 
، وأشةةةةةةةةةاروا فيةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةى العةةةةةةةةةدد الكبيةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدول 2020آذار/مةةةةةةةةةارس  16المحكمةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي 

المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة »والمنظمةةةةةات الدوليةةةةةة التةةةةةي تعتبةةةةةر فلسةةةةةطين دولةةةةةة، وإلةةةةةى ضةةةةةرورة أن تحكةةةةةم 
 )3(في واليتها وفقًا للغرض من نظامها التأسيسي« الدولية

لةةةةةةب المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة للمحكمةةةةةةة للةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةة كمةةةةةةا أشةةةةةةرنا سةةةةةةابقًا بإصةةةةةةدار وبنةةةةةةاء علةةةةةةى ط
، أنهةةةةةةةةا رفضةةةةةةةةت 2020ينةةةةةةةةاير  21قةةةةةةةةرار حةةةةةةةةول اختصةةةةةةةةاص االختصةةةةةةةةاص االقليمةةةةةةةةي بتةةةةةةةةاريخ 

طلةةةةب المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةةة، فةةةةةاتو بنسةةةةةودا، إصةةةةدار حكةةةةةم بشةةةةةأن الواليةةةةةة 
يةةةةةةًدا لفةةةةةتح تحقيةةةةةةق جنةةةةةةائي فةةةةةي جةةةةةةرائم االحةةةةةةتالل اإلقليميةةةةةة لألراضةةةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةةة، تمه

اإلسةةةةرائيلي علةةةةى األراضةةةةي الفلسةةةةطينية وجةةةةاء قةةةةرار الةةةةدائرة التمهيديةةةةة بةةةةدعوى أن الطلةةةةب الةةةةذي 
 110قدمتةةةةةةةةةه المدعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة طويةةةةةةةةةل جةةةةةةةةةدًا وتجةةةةةةةةةاوزت عةةةةةةةةةدد الصةةةةةةةةةفحات المسةةةةةةةةةموح بهةةةةةةةةةا )
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انونيةةةةةة التةةةةةي صةةةةةفحات( اال أنةةةةةه يمكةةةةةن للمدعيةةةةةة العامةةةةةة، تقةةةةةديم طلةةةةةب جديةةةةةد يفةةةةةي بالشةةةةةروط الق
 )1(تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وبةةةةةالنظر الةةةةةى هةةةةةذه المسةةةةةألة لنةةةةةا بعةةةةةض المالحظةةةةةات الهامةةةةةة، لمةةةةةاذا لةةةةةم تبحةةةةةث المحكمةةةةةة فةةةةةي  
الفحةةةةص التمهيةةةةةدي فةةةةةي مسةةةةةألة الواليةةةةة القضةةةةةائية االقليميةةةةةة منةةةةةذ البدايةةةةة مةةةةةع أنةةةةةه مةةةةةن المسةةةةةائل 

فةةةةةي تحديةةةةةد الواليةةةةةة القضةةةةةائية االقليميةةةةةة االوليةةةةةة والجوهريةةةةةة ؟ أيضةةةةةًا لمةةةةةاذا لةةةةةم تسةةةةةتند المحكمةةةةةة 
دولةةةةة مةةةةن  138الةةةةى أن فلسةةةةطين كدولةةةةة مراقةةةةب غيةةةةر عضةةةةو فةةةةي األمةةةةم المتحةةةةدة اعترفةةةةت بهةةةةا 

دولةةةةةة صةةةةةوتت علةةةةةى القةةةةةرار؟ وهةةةةةو مةةةةةا يعنةةةةةي أن لفلسةةةةةطين السةةةةةلطة واالختصةةةةةاص  188أصةةةةةل 
ًا أن والتةةةةةي بموجبهمةةةةةا يمكةةةةةن للمحكمةةةةةة ممارسةةةةةة واليتهةةةةةا اإلقليميةةةةةة عليهةةةةةا،  فمةةةةةن الثابةةةةةت تمامةةةةة

، وهةةةةي 1967األراضةةةةي المحتلةةةةة هةةةةي األراضةةةةي الواقعةةةةة علةةةةى حةةةةدود الرابةةةةع مةةةةن حزيةةةةران لعةةةةام 
( إسةةةةةةةةةرائيل بوقةةةةةةةةةف 2016) 2334التةةةةةةةةةي دعةةةةةةةةةا بموجبهةةةةةةةةةا مجلةةةةةةةةةس األمةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةراره رقةةةةةةةةةم 

االسةةةةةةةةتيطان فةةةةةةةةي الضةةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةةة بمةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا القةةةةةةةةدس الشةةةةةةةةرقية، وأكةةةةةةةةد علةةةةةةةةى أن أي إنشةةةةةةةةاء 
ألحكةةةةام القةةةةانون الةةةةةدولي باعتبارهةةةةا أراٍض محتلةةةةةة، للمسةةةةتوطنات فةةةةي هةةةةةذه األراضةةةةي يعةةةةد خرقةةةةةًا 

كمةةةةةا حةةةةةث الةةةةةدول علةةةةةى ضةةةةةرورة التمييةةةةةز فةةةةةي تعامالتهةةةةةا بةةةةةين األراضةةةةةي اإلسةةةةةرائيلية واألراضةةةةةي 
ويؤيةةةةةد هةةةةةذا الموقةةةةةف كةةةةةذلك الفتةةةةةوى االستشةةةةةارية لمحكمةةةةةة العةةةةةدل  67المحتلةةةةةة علةةةةةى حةةةةةدود الةةةةةة 

التةةةةةةي ذهبةةةةةةت إلةةةةةةى القةةةةةةول ، و 9/7/2004الدوليةةةةةةة المتعلقةةةةةةة بقضةةةةةةية الجةةةةةةدار والصةةةةةةادرة بتةةةةةةاريخ 
بةةةةةأن المسةةةةةتوطنات اإلسةةةةةرائيلية تعةةةةةد انتهاكةةةةةًا صةةةةةارخًا ألحكةةةةةام القةةةةةانون الةةةةةدولي لكونهةةةةةا تقةةةةةام فةةةةةي 

 .1967األراضي الفلسطينية المحتلة لعام 

وعلةةةةةةةى الةةةةةةةرغم مةةةةةةةن أن هةةةةةةةذه الخطةةةةةةةوة تزيةةةةةةةد مةةةةةةةن فرصةةةةةةةة التحةةةةةةةرك الفلسةةةةةةةطيني أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة 
قةةةةةديم طلةةةةةب مةةةةةن المةةةةةدعي العةةةةةام للمحكمةةةةةة للمةةةةةرة الجنائيةةةةةة اذا كةةةةةان رد الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة بعةةةةةد ت

الثانيةةةةةةة باإليجةةةةةةاب فةةةةةةإن دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين تكةةةةةةون قةةةةةةد قابةةةةةةت قوسةةةةةةين أو ادنةةةةةةى مةةةةةةن تقةةةةةةديم القةةةةةةادة 
والمسةةةةةةةؤولين فةةةةةةةي سةةةةةةةلطات االحةةةةةةةتالل االسةةةةةةةرائيلي للمحاكمةةةةةةةة والمحاسةةةةةةةبة وتحقيةةةةةةةق العةةةةةةةدل فةةةةةةةي 

لمكلفةةةةةةة حصةةةةةةول الضةةةةةةحايا علةةةةةةى حقةةةةةةوقهم دون تةةةةةةأخير اال أنةةةةةةه يجةةةةةةب علةةةةةةى اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة ا
 بالمتابعة مع المحكمة 

 المطلب الثاني

بةةةةةدا موقةةةةةف االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي واضةةةةةحًا مةةةةةن التعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، فقةةةةةد  
أعلنةةةةةةت إسةةةةةةرائيل فةةةةةةةي يوليو/تمةةةةةةوز إنهةةةةةةا سةةةةةةةتفتح حةةةةةةوارا مةةةةةةع المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةة حةةةةةةول فحصةةةةةةةها 
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توضةةةةةةيح موقفهةةةةةةا بةةةةةةأن التمهيةةةةةةدي، قةةةةةةال مسةةةةةةؤول إسةةةةةةرائيلي رفيةةةةةةع المسةةةةةةتوى إن إسةةةةةةرائيل تعتةةةةةةزم 
المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لةةةةةيس لهةةةةةا اختصةةةةةاص بالوضةةةةةع فةةةةةي الضةةةةةفة الغربيةةةةةة وغةةةةةزة. وقعةةةةةت 

أعلنةةةةةت أنهةةةةةا ال تعتةةةةةزم أن تصةةةةةبح  2002إسةةةةةرائيل نظةةةةةام رومةةةةةا لكةةةةةن لةةةةةم تصةةةةةدق عليةةةةةه، وفةةةةةي 
 عضوة بالمحكمة. من ثم فليست إسرائيل ُملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة.

قةةةةةانوني لحكومةةةةةة االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلية أن قةةةةةرار المدعيةةةةةة العامةةةةةة غيةةةةةر فقةةةةةد اعتبةةةةةر المستشةةةةةار ال
قةةةةةانوني وأن الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ال تملةةةةةك االختصةةةةةاص االزم االجةةةةةراء أي تحقيقةةةةةات، بعةةةةةد قبلوهةةةةةا 
المضةةةةةي قةةةةةدما فةةةةةي االجةةةةةراءات القضةةةةةائية ضةةةةةد اسةةةةةرائيل بعةةةةةد ان قةةةةةدمت شةةةةةكاوى مةةةةةن السةةةةةلطة 

 )1( الفلسطينية بشكل غير قانوني وفق زعمه

وكمةةةةةةا أشةةةةةةرنا سةةةةةةابقا أن مبةةةةةةدأ التكامةةةةةةل القضةةةةةةائي يعطةةةةةةي االسةةةةةةبقية للقضةةةةةةاء الةةةةةةوطني التخةةةةةةاذ 
االجةةةةةراءات بحةةةةةق مرتكبةةةةةي الجةةةةةرائم الدوليةةةةةة المزمةةةةةع ارتكابهةةةةةا، وتقبةةةةةل الحةةةةةاالت والقضةةةةةايا حةةةةةين 
ال تتخةةةةةةذ الدولةةةةةةة أي مةةةةةةن االجةةةةةةراءات والتحقيقةةةةةةات اتجةةةةةةاه االفعةةةةةةال الغيةةةةةةر مشةةةةةةروعة التةةةةةةي قةةةةةةام 

ت اجةةةةةةةراءات اال أنهةةةةةةةا تعتبةةةةةةةر غيةةةةةةةر كافيةةةةةةةة مثةةةةةةةل إجةةةةةةةراء محاكمةةةةةةةات موظفيهةةةةةةةا، أو انهةةةةةةةا اتخةةةةةةةذ
صةةةةةورية أو اصةةةةةدار أحكةةةةةام مخففةةةةةة بهةةةةةدف حمايةةةةةة الجةةةةةاني، أو ان تبةةةةةدي الدولةةةةةة عةةةةةدم قةةةةةدرتها 

 )2( ورغبتها في أجراء تحقيقات

وترجةةةةةع المسةةةةةألة فةةةةةي تقيةةةةةيم عةةةةةدم رغبةةةةةة الدولةةةةةة الحقيقيةةةةةة فةةةةةي فةةةةةتح تحقيقةةةةةات إلةةةةةى وجةةةةةود نيةةةةةة 
اإلجةةةةةةراءات دون مبةةةةةةرر، أو االفتقةةةةةةار إلةةةةةةى االسةةةةةةتقالل والنزاهةةةةةةة، أو لحمايةةةةةةة الجنةةةةةةاة، أو تةةةةةةأخر 

 ((.2)17عدم وجود نية حقيقية لتقديم الجناة إلى العدالة )المادة 

وال تكمةةةةن المسةةةةألة فيمةةةةا إذا كانةةةةت إسةةةةرائيل "قةةةةادرًة" علةةةةى إجةةةةراء تحقيقةةةةات، بةةةةل فيمةةةةا إذا كانةةةةت 
ية المعهةةةةةودة كةةةةةرفض تطبيةةةةةق القةةةةةانون "راغبةةةةةًة" فةةةةةي ذلةةةةةك، نظةةةةةًرا لممارسةةةةةاتها القانونيةةةةةة والمؤسسةةةةة

اإلنسةةةةةةاني الةةةةةةدولي بمجملةةةةةةه فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية، وتوسةةةةةةعة نطةةةةةةاق تطبيةةةةةةق االختصةةةةةةاص 
القضةةةةةةةائي المحلةةةةةةةي اإلسةةةةةةةرائيلي ليشةةةةةةةمل الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة، ورفةةةةةةةض اإلجمةةةةةةةاع الةةةةةةةدولي القاضةةةةةةةي 

ي بةةةةأن قطةةةةاع غةةةةزة هةةةةو أرض  محتلةةةةة. وعةةةةالوًة علةةةةى ذلةةةةك، تةةةةرفض المحةةةةاكم اإلسةةةةرائيلية البةةةةتا فةةةة
مسةةةةةةةةائل معينةةةةةةةةة، مثةةةةةةةةل بنةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةتوطنات، احتراًمةةةةةةةةا لمواقةةةةةةةةف السةةةةةةةةلطة التنفيذيةةةةةةةةة، ويتعامةةةةةةةةل 
القةةةةةانون اإلسةةةةةرائيلي مةةةةةع المسةةةةةتوطنات باعتبارهةةةةةا جةةةةةزًءا مةةةةةن إسةةةةةرائيل. أّمةةةةةا الممارسةةةةةة القانونيةةةةةة 
مةةةةةةة دولًيةةةةةةا مثةةةةةةل "القتةةةةةةل المسةةةةةةتهدف"،  واإلداريةةةةةةة اإلسةةةةةةرائيلية فةةةةةةي سةةةةةةياق بعةةةةةةض األعمةةةةةةال المجرا
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إدرًيةةةةا وعقابًيةةةةا، واالسةةةةتجواب باتبةةةةاع أسةةةةاليب غيةةةةر قانونيةةةةة مثةةةةل التعةةةةذيب، فإنهةةةةا  وهةةةةدم المنةةةةازل
 )1(تنما عن تعريٍف فضفاض غير مشروع لألهداف العسكرية.

وعلةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن الةةةةةرفض الةةةةةذي ابدتةةةةةه حكومةةةةةة االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي بالتعةةةةةاون مةةةةةع المحكمةةةةةة 
محةةةةةةةةةةاوالت والمسةةةةةةةةةةاعي اال انهةةةةةةةةةةا اال تةةةةةةةةةةدخر جهةةةةةةةةةةدا إلعاقةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةل المحكمةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةدم كةةةةةةةةةةل ال

الفلسةةةةةطينية إلجةةةةةراء تحقيقةةةةةات حةةةةةول الجةةةةةرائم التةةةةةي ارتكبهةةةةةا قةةةةةادة وجنةةةةةود االحةةةةةتالل فةةةةةي الضةةةةةفة 
الغربيةةةةةةةةة وقطةةةةةةةةاع غةةةةةةةةزة لةةةةةةةةذلك هةةةةةةةةى تةةةةةةةةدرك جيةةةةةةةةدا مبةةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةةل القضةةةةةةةةائي، فقامةةةةةةةةت باتخةةةةةةةةاذ 

 االجراءات حماية لنفسها من اجراءات وتحقيقات المحكمة.

ر مراقةةةةب الدولةةةةة فةةةةي إسةةةة فةةةةتَح  2014رائيل، القاضةةةةي يوسةةةةف شةةةةابيرا، فةةةةي آب وبنةةةةاء عليةةةةه، قةةةةرا
تحقيةةةةةق فةةةةةي عمليةةةةةة صةةةةةنع القةةةةةرار علةةةةةى المسةةةةةتويين العسةةةةةكري والسياسةةةةةي إبةةةةةان العةةةةةدوان علةةةةةى 

، والةةةةةذي يسةةةةةمى إسةةةةةرائيلًيا عمليةةةةةة "الجةةةةةرف الصةةةةةامد"، مشةةةةةيًرا  2014قطةةةةةاع غةةةةةزة صةةةةةيف العةةةةةام 
ئيل فةةةةةةي الشةةةةةةكاوى إلةةةةةةى "جوانةةةةةةب فةةةةةةي القةةةةةةانون الةةةةةةدولي" و"آليةةةةةةات التحقيةةةةةةق التةةةةةةي تتبعهةةةةةةا إسةةةةةةرا

والمطالبةةةةةةةات المتعلقةةةةةةةة بانتهاكةةةةةةةات النةةةةةةةزاع المسةةةةةةةلح وفًقةةةةةةةا للقةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي والمبةةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةةة 
، أفةةةةةةادت وسةةةةةةائل اإلعةةةةةةالم أن فريًقةةةةةةا قانونًيةةةةةةا 2/2/2015المحةةةةةةددة إلجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق ."وفةةةةةةي 

مةةةةةةةةةن مكتةةةةةةةةةب رئةةةةةةةةةيس الةةةةةةةةةوزراء، والجةةةةةةةةةيش اإلسةةةةةةةةةرائيلي، ووزارات العةةةةةةةةةدل والشةةةةةةةةةؤون الخارجيةةةةةةةةةة 
 )2(اع، يعكف على إعداد تقرير مشترك حول عملية "الجرف الصامد".والدف

ومنةةةةةذ عمليةةةةةة الرصةةةةةاص المصةةةةةبوب، حاكمةةةةةت إسةةةةةرائيل وأدانةةةةةت أربعةةةةةَة جنةةةةةوٍد فقةةةةةط، وأصةةةةةدرت 
أقسةةةةى عقوبةةةةة بحقهةةةةم فةةةةي قضةةةةية سةةةةرقة بطاقةةةةات ائتمةةةةان، لةةةةذا فةةةةإن مةةةةن شةةةةبه المؤكةةةةد أن سةةةةجلاها 

السةةةةةةةتبعاد اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة هةةةةةةةذا سةةةةةةةوف ُيعَتبةةةةةةةر فةةةةةةةي نظةةةةةةةر المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام غيةةةةةةةر كةةةةةةةاٍف 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة. إن تقريةةةةةةر لجنةةةةةةة تيركةةةةةةل اإلسةةةةةةرائيلية الثةةةةةةاني بشةةةةةةأن آليةةةةةةات التحقيةةةةةةق المتبعةةةةةةة 
فةةةةةةةي قةةةةةةةوات األمةةةةةةةن اإلسةةةةةةةرائيلية لةةةةةةةم ُيسةةةةةةةفر عةةةةةةةن أي تغييةةةةةةةرات جوهريةةةةةةةة أو أي داللةةةةةةةة علةةةةةةةى أن 

 )3(توصيات التقرير سوف ُتنفاذ.

حةةةةتالل االسةةةةةرائيلي يجةةةةةد أنهةةةةا تظهةةةةةر مةةةةةدى وإن النةةةةاظر الةةةةةى االحكةةةةةام الصةةةةادرة عةةةةةن محةةةةةاكم اال
االسةةةةةةتهتار والتحايةةةةةةل علةةةةةةى القةةةةةةانون الةةةةةةدولي، علةةةةةةى سةةةةةةبيل المثةةةةةةال حكمةةةةةةت محكمةةةةةةة إسةةةةةةرائيلية 

يومةةةةةةةًا فقةةةةةةةط علةةةةةةةى ضةةةةةةةابط فةةةةةةةي الجةةةةةةةيش اإلسةةةةةةةرائيلي  45أغسةةةةةةةطس/ آب بالسةةةةةةةجن  12األحةةةةةةةد 
عامةةةةةًا(، حيةةةةةث أطلةةةةةق  36عامةةةةةًا( وابنتهةةةةةا ماجةةةةةدة ) 64أديةةةةةن بقتةةةةةل المسةةةةةنة ريةةةةةة أبةةةةةو حجةةةةةاج )

                                                           
 فالنتينا أزاروف، مرجع سابق 1()
 صالح عبد العاطي، مرجع سابق 2()
 فالنتينا أزاروف، مرجع سابق 3()
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ينةةةةةةةاير/ كةةةةةةةانون الثةةةةةةةاني  4النةةةةةةةار عليهمةةةةةةةا بشةةةةةةةكل متعمةةةةةةةد رغةةةةةةةم رفعهمةةةةةةةا للرايةةةةةةةة البيضةةةةةةةاء فةةةةةةةي 
، إبةةةةةةةان حةةةةةةةرب غةةةةةةةزة، فةةةةةةةإن عةةةةةةةدم الرغبةةةةةةةة االسةةةةةةةرائيلية قةةةةةةةد تجلةةةةةةةت مةةةةةةةن خةةةةةةةالل هشاشةةةةةةةة 2009

القضةةةةةاء االسةةةةةرائيلي وأحكامةةةةةه التةةةةةي تهةةةةةدف فقةةةةةط لتقةةةةةويض حةةةةةق الضةةةةةحايا مةةةةةن الحصةةةةةول علةةةةةى 
 ت البدء بفتح تحقيقات.حقوقهم، واعاقة عمل المحكمة وتأخير اجراءا

وبنةةةةةاء علةةةةةى مةةةةةا تقةةةةةدم ، فأنةةةةةه يجةةةةةدر علةةةةةى وزارة الخارجيةةةةةة التحةةةةةرك الجةةةةةاد والسةةةةةريع مصةةةةةطحبة 
كافةةةةةة الةةةةةدالئل واالثباتةةةةةات التةةةةةي تؤكةةةةةد عةةةةةدم الرغبةةةةةة االسةةةةةرائيلية بفةةةةةتح تحقيقةةةةةات جديةةةةةة إلقنةةةةةاع 
 المحكمةةةةةة بضةةةةةرورة البةةةةةدء باتخةةةةةاذ اجةةةةةراءات التحقيةةةةةق بعةةةةةد عةةةةةرض االجةةةةةراءات القضةةةةةائية التةةةةةي

قةةةةام بهةةةةا االحةةةةتالل االسةةةةرائيلي وبيةةةةان مةةةةدى ضةةةةعفها وعةةةةدم انسةةةةجامها وحجةةةةم الجةةةةرائم المرتكبةةةةةة 
وإثبةةةةات أن هةةةةذه المحاكمةةةةات يهةةةةدف االحةةةةتالل منهةةةةةا الةةةةى حمايةةةةة قادتةةةةه وجنةةةةوده مةةةةن المالحقةةةةةة 
القضةةةةةائية الدوليةةةةةة وتضةةةةةافر الجهةةةةةود مجتمعةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل االعةةةةةداد الجيةةةةةد وضةةةةةمان عةةةةةدم وجةةةةةود 

 جراءات يؤدي الى عدم قبول المحكمة النظر في أي منها .خلل في المستندات او اال

 المطلب الثالث

 إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا 

وفيمةةةةا يتعلةةةةةق بتشةةةةةكيل اللجنةةةةةة الوطنيةةةةة العليةةةةةا، فقةةةةةد وضةةةةةح المرسةةةةوم بأنهةةةةةا تتكةةةةةون مةةةةةن أربعةةةةةين 
عضةةةةةوا جةةةةةاءوا مةةةةةن مختلةةةةةف المؤسسةةةةةات والهيئةةةةةات الحكوميةةةةةة وغيةةةةةر الحكوميةةةةةة، وعلةةةةةى رأسةةةةةهم 

دكتور صةةةةائب عريقةةةةات بصةةةةفته مترأسةةةةا لهةةةةذه اللجنةةةةة، كمةةةةا أن هةةةةذه اللجنةةةةة قةةةةد شةةةةملت ممةةةةثال الةةةة
عةةةةةةن وزارة الخارجيةةةةةةة، ونقيةةةةةةب المحةةةةةةامين، ونقيةةةةةةب الصةةةةةةحافيين وبعةةةةةةض الشخصةةةةةةيات الوطنيةةةةةةة، 
والتةةةةةةةةةةي دأبةةةةةةةةةةت علةةةةةةةةةةى العمةةةةةةةةةةل السياسةةةةةةةةةةي لفتةةةةةةةةةةرات طويلةةةةةةةةةةة وكرسةةةةةةةةةةت حياتهةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي القضةةةةةةةةةةية 

 )1(الفلسطينية

وبعةةةةةةةد تشةةةةةةةكل اللجنةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة العليةةةةةةةا وفقةةةةةةةا للمرسةةةةةةةوم سةةةةةةةابق الةةةةةةةذكر، أسةةةةةةةفر اجتمةةةةةةةاع اللجنةةةةةةةة 
الةةةةةةى االتفةةةةةةاق علةةةةةةى تشةةةةةةكيل لجةةةةةةان فرعيةةةةةةة أربعةةةةةةة تكةةةةةةون بمجموعهةةةةةةا  2015/  2/  6وبتةةةةةةاريخ 

اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة العليةةةةةةا، وقةةةةةةد اسةةةةةةند الةةةةةةى كةةةةةةل لجنةةةةةةة فرعيةةةةةةة مةةةةةةن هةةةةةةذه اللجةةةةةةان مجموعةةةةةةة مةةةةةةن 
لالسةةةةتفادة مةةةةن واليةةةةة المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة علةةةةى االلتزامةةةةات مةةةةن أجةةةةل حسةةةةن سةةةةير العمةةةةل 

                                                           
 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع 2015لسنة  3من المرسوم الرئاسي رقم  4انظر نص المادة  1()

 المحكمة الجنائية
 الدولية.
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، )2(عضةةةةوا 48، وكانةةةةت هةةةةذه اللجةةةةان تتمثةةةةل فةةةةي اللجنةةةةة الفنيةةةةة المكونةةةةة مةةةةن  )1(دولةةةةة فلسةةةةطين
حيةةةةةةةةث تخةةةةةةةةتص هةةةةةةةةذه اللجنةةةةةةةةة فةةةةةةةةي اعةةةةةةةةداد الملفةةةةةةةةات التةةةةةةةةي مةةةةةةةةن المتوقةةةةةةةةع تقةةةةةةةةديمها للمحكمةةةةةةةةة 

 )3(الجنائية

السةةةةرائيلية المرتكبةةةةة علةةةةى األرضةةةةي كملةةةةف االسةةةةتيطان وحةةةةرب غةةةةزة ومةةةةا شةةةةابهها مةةةةن الجةةةةرائم ا
عضةةةةةةةوا مختصةةةةةةةون   13اضةةةةةةةافة الةةةةةةةى تشةةةةةةةكيل اللجنةةةةةةةة االعالميةةةةةةةة التةةةةةةةي تضةةةةةةةم  )4(الفلسةةةةةةةطينية

بشةةةةةةةةةؤون االعةةةةةةةةةالم وعلةةةةةةةةةى رأسةةةةةةةةةهم نقيةةةةةةةةةب الصةةةةةةةةةحافيين الفلسةةةةةةةةةطينيين، اضةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةض 
تةةةةي ، أمةةةةا اللجنةةةةة الثالثةةةةة فهةةةةي لجنةةةةة الالئحةةةةة الداخليةةةةة وال)5(القةةةةانونيين والسياسةةةةيين الفلسةةةةطينيين

، أمةةةةةةا اللجنةةةةةةة الرابعةةةةةةة فكانةةةةةةت )6(أعضةةةةةةاء يرأسةةةةةةهم نقيةةةةةةب المحةةةةةةامين النظةةةةةةاميين الفلسةةةةةةطينيين 4
عضةةةةةوا  14لجنةةةةةة االتصةةةةةاالت مةةةةةع مؤسسةةةةةات المجتمةةةةةع المةةةةةدني اقليميةةةةةا ودوليةةةةةا والتةةةةةي ضةةةةةمت

وهةةةةم  باألغلةةةةب شخصةةةةيات لهةةةةا عالقاتهةةةةا وقةةةةد ا رتهةةةةا علةةةةى التواصةةةةل مةةةةع مؤسسةةةةات المجتمةةةةع 
 )7(طنالمدني دوليا وعلى مستوى الو 

وبةةةةةالرغم مةةةةةن ان التشةةةةةكيل القةةةةةانوني للجنةةةةةة يعتبةةةةةر صةةةةةحيحا مةةةةةن الناحيةةةةةة القانونيةةةةةة والدسةةةةةتورية 
 اال انه هناك بعض المالحظات الهامة:

أن يكةةةةةةةون  تشةةةةةةةكيل اللجنةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة مختلفةةةةةةةًا عةةةةةةةن تشةةةةةةةكيل أي لجنةةةةةةةة اخةةةةةةةرى شةةةةةةةكلت  ●
لمواجهةةةةةةةة أي أزمةةةةةةةة حيةةةةةةةث انهةةةةةةةا سةةةةةةةتتعامل مةةةةةةةع القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي والقضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي 

 دولي وتعتبر فلسطين حديثة العهد في هذا المجالال

إن اللجنةةةةةةة غلةةةةةةب علةةةةةةى تشةةةةةةكيلها الطةةةةةةابع السياسةةةةةةي بةةةةةةل كةةةةةةان مةةةةةةن االجةةةةةةدر أن يةةةةةةولى  ●
االعتبةةةةةةةةةةار االول الةةةةةةةةةةى الكفةةةةةةةةةةاءة القانونيةةةةةةةةةةة والمهنيةةةةةةةةةةة والخبةةةةةةةةةةرة العميقةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال 

 االجراءات واعداد الملفات القانونية أمام المحكمة

                                                           
 .2015 \ 2 \ 6 -محضر اجتماع اللجنة الوطنية العليا بتاريخ  1()
 .2015شباط/ فبراير  17 -مسودة عمل اللجنة الفنية بتاريخ  2()
 محضر اجتماع اللجنة الوطنية العليا، مرجع سابق. 3()
 صالح عبد العاطي ، مرجع سابق . 4()
 محضر اجتماع اللجنة الوطنية العليا، مرجع سابق. 5()
 المرجع السابق. 6()
 المرجع السابق. 7()
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فةةةةةي االدلةةةةةة مةةةةةن أوراق وشةةةةةهادة شةةةةةهود والضةةةةةحايا   أن أي خلةةةةةل فةةةةةي االجةةةةةراءات ونقةةةةةص ●
يعيةةةةد الملةةةةف الةةةةى نقطةةةةة الصةةةةفر، لةةةةذا يجةةةةب االسةةةةتعانة بةةةةالخبراء مةةةةن العةةةةرب واالجانةةةةب 

 ممن لهم خبرة في الترافع أمام المحكمة

أهميةةةةة االجتمةةةةاع الةةةةدوري للجنةةةةة ومناقشةةةةة كافةةةةة االمةةةةور والمسةةةةتجدات المسةةةةتحدثة منهةةةةا  ●
علةةةةةةةى االرض الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة واختيةةةةةةةار قبةةةةةةةول المحكمةةةةةةةة االختصةةةةةةةاص االقليمةةةةةةةي 

 فلسطين كعضو في المكتب التنفيذي لجمعية الدول األعضاء في المحكمة. 

ومةةةةةةع ذلةةةةةةك ورغةةةةةةم كةةةةةةل المعيقةةةةةةات التةةةةةةي يمكةةةةةةن أن تواجةةةةةةه عمةةةةةةل اللجنةةةةةةة اال انةةةةةةه طالمةةةةةةا تةةةةةةوفر 
الغطةةةةةاء السياسةةةةةي والموافقةةةةةة لةةةةةدى الكةةةةةل الفلسةةةةةطيني علةةةةةى عمةةةةةل اللجنةةةةةة فةةةةةإن ذلةةةةةك هةةةةةو االهةةةةةم 

 )1(ويبقى الجانب الفني للبدء فعليا بالعمل

ونةةةةةةرى أن نجةةةةةةةاح أو فشةةةةةةةل اللجنةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة مةةةةةةرتبط بتقةةةةةةةديم قةةةةةةةادة االحةةةةةةةتالل للمحاكمةةةةةةةة أمةةةةةةةام  
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة مةةةةةةن عدمةةةةةةه، وغيةةةةةةر ذلةةةةةةك يعتبةةةةةةر مغةةةةةةامرة بمصةةةةةةير وحقةةةةةةوق الضةةةةةةحايا، وأن 

هةةةةةا إعةةةةةادة الوصةةةةةول الةةةةةى هةةةةةذه الخطةةةةةوة يحتةةةةةاج تجةةةةةاوز كةةةةةل المعيقةةةةةات وتعزيةةةةةز كةةةةةل الفةةةةةرص ومن
تشةةةةكيل اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة العليةةةةا لتشةةةةةمل بةةةةةين دفتيهةةةةا الجانةةةةةب القةةةةةانوني والسياسةةةةي الةةةةةذي يضةةةةةمن 
وجةةةةةةةود الكفةةةةةةةاءات العاليةةةةةةةة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي والقضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةدولي، وأن يةةةةةةةتم 

 العمل على مراجعة وتقييم عمل اللجنة بشكل دوري 

 الخاتمة

إن توجةةةةةه فلسةةةةةطين الةةةةةى المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة يشةةةةةكل فضةةةةةاء جديةةةةةدا لمواجهةةةةةة االحةةةةةتالل 
االسةةةةةةةرائيلي قضةةةةةةةائيا وحقوقيةةةةةةةًا، بعةةةةةةةد ان أثبةةةةةةةت خيةةةةةةةار المفاوضةةةةةةةات فشةةةةةةةال ذريعةةةةةةةا علةةةةةةةى كافةةةةةةةة 
االصةةةةعدة وفةةةةي كافةةةةة الملفةةةةات الهامةةةةة التةةةةي تضةةةةمنتها اتفاقيةةةةة أوسةةةةلو، فمةةةةن الثابةةةةت والمعةةةةروف 

ض الحةةةةائط كافةةةةة االتفاقيةةةةات ويتنصةةةةل مةةةةن التزاماتةةةةه بموجةةةةب عةةةةن االحةةةةتالل انةةةةه يضةةةةرب بعةةةةر 
القةةةةانون الةةةةدولي، وأهمهةةةةا االسةةةةتيطان واألسةةةةرى وغيرهةةةةا مةةةةن االمةةةةور المصةةةةيرية، وممةةةةا زاد حةةةةدة 
التةةةةوتر العةةةةدوان الةةةةذي يشةةةةنه االحةةةةتالل علةةةةى قطةةةةاع غةةةةزة والجةةةةرائم التةةةةي يرتكبهةةةةا بحةةةةق المةةةةدنيين 

ودور العبةةةةةادة والمةةةةةدارس، والمضةةةةةي قةةةةةدما العةةةةةزل مةةةةةن قتةةةةةل النسةةةةةاء واالطفةةةةةال وقصةةةةةف المنةةةةةازل 
فةةةةةةي بنةةةةةةاء المسةةةةةةتوطنات، وعمليةةةةةةات القتةةةةةةل الميةةةةةةداني بحةةةةةةق أهةةةةةةالي الضةةةةةةفة الغربيةةةةةةة، وتجاهةةةةةةل 
القةةةةةةرارات الصةةةةةةادرة عةةةةةةن الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة ومجلةةةةةةس االمةةةةةةن وكافةةةةةةة المحةةةةةةاوالت النعةةةةةةاش عمليةةةةةةة 

كبةةةةةةار السةةةةةةالم، جعةةةةةةل مةةةةةةن خيةةةةةةار التحةةةةةةرك أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة أمةةةةةةرًا ضةةةةةةروريًا لمحاسةةةةةةبة ومالحقةةةةةةة 
                                                           

وكالة سوا 2020ابريل  27عصام يونس، اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الجنائية الدولية بين التنفيذ والنجاح 1()
 /https://palsawa.com/post/21076 االخبارية الموقع االلكتروني 

https://palsawa.com/post/21076/
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القةةةةةةةةادة والسياسةةةةةةةةيين االسةةةةةةةةرائيليين إلحقةةةةةةةةاق العدالةةةةةةةةة وحصةةةةةةةةول الضةةةةةةةةحايا الفلسةةةةةةةةطينيين علةةةةةةةةى 
حقةةةةةوقهم، بةةةةةالرغم مةةةةةن التحةةةةةديات التةةةةةي أفرزهةةةةةا القضةةةةةاء الةةةةةدولي  أمةةةةةام القيةةةةةادة الفلسةةةةةطينية منهةةةةةا 
اعتبةةةةةار القضةةةةةةاء الةةةةةدولي مكمةةةةةةال، وتةةةةةدخل مجلةةةةةةس االمةةةةةن، وعةةةةةةدم رغبةةةةةة االحةةةةةةتالل فةةةةةي اجةةةةةةراء 

هةةةةةة واصةةةةةداره أحكةةةةةام تظهةةةةةر اسةةةةةتخفافه بالقةةةةةانون الةةةةةدولي وتبةةةةةين هشاشةةةةةة محاكمةةةةةات شةةةةةفافة ونزي
القضةةةةةاء االسةةةةةرائيلي، اال أن هنةةةةةاك بعةةةةةض المعطيةةةةةات علةةةةةى ارض الواقةةةةةع مةةةةةا زالةةةةةت تفةةةةةتح افاقةةةةةا 
جديةةةةةةةةدة أمةةةةةةةةام الضةةةةةةةةحايا الفلسةةةةةةةةطينيين فةةةةةةةةي حصةةةةةةةةولهم علةةةةةةةةى حقةةةةةةةةوقهم يجةةةةةةةةب علةةةةةةةةى السةةةةةةةةلطة 

محكمةةةةةة منهةةةةةا تشةةةةةكيل اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة الفلسةةةةةطينية واللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة المكلفةةةةةة بالمتابعةةةةةة لعمةةةةةل ال
العليةةةةةا يغلةةةةةب عليهةةةةةا الطةةةةةابع القةةةةةانوني مةةةةةع  أهميةةةةةة تةةةةةوفر الخبةةةةةرة الواسةةةةةعة فةةةةةي مجةةةةةال القضةةةةةاء 
الةةةةةدولي داخةةةةةل اعضةةةةةائها، االسةةةةةتفادة مةةةةةن المعطيةةةةةات الجديةةةةةدة مثةةةةةل قةةةةةرار المةةةةةدعي العةةةةةام بفةةةةةتح 

ين تحقيقةةةةةةةات وقبةةةةةةةول االختصةةةةةةةاص االقليمةةةةةةةي علةةةةةةةى ارض فلسةةةةةةةطين المحتلةةةةةةةة وانتخةةةةةةةاب فلسةةةةةةةط
 كعضو في المكتب التنفيذي لدى الجمعية العامة للمحكمة الجنائية

 النتائج:

اختةةةةةةارت دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين مسةةةةةةارًا أخةةةةةةرًا فةةةةةةي مواجهةةةةةةة االحةةةةةةتالل االسةةةةةةرائيلي يتمثةةةةةةل فةةةةةةي  .1
 المالحقة والمحاسبة القانونية القضائية الدولية

حصةةةةول فلسةةةةطين علةةةةى صةةةةفة دولةةةةة غيةةةةر عضةةةةو فةةةةي الجمعيةةةةة العامةةةةة لألمةةةةم المتحةةةةدة  .2
ح أمامهةةةةةةا المجةةةةةةال لالنضةةةةةةمام الةةةةةةى المعاهةةةةةةدات واالتفاقيةةةةةةات الدوليةةةةةةة ومنهةةةةةةا نظةةةةةةام فةةةةةةت

 روما االساسي

تعلةةةةةن 2015وعةةةةةام  2009أودعةةةةةت فلسةةةةةطين اعالنةةةةةا لةةةةةدى مسةةةةةجل المحكمةةةةةة فةةةةةي عةةةةةام  .3
فيةةةةةةةه قبولهةةةةةةةا االختصةةةةةةةاص القضةةةةةةةائي للمحكمةةةةةةةة علةةةةةةةى اراضةةةةةةةيها وذلةةةةةةةك إبةةةةةةةان حةةةةةةةةرب 

 2014وحرب  2008

ص التمهيةةةةةةةدي علةةةةةةةى اعتبةةةةةةةار أن المةةةةةةةدعي رحبةةةةةةةت السةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةطينية بخيةةةةةةةار الفحةةةةةةة .4
 العام للمحكمة الجنائية الدولية من قام بها من تلقاء نفسه 

اسةةةةتمر الفحةةةةص لتمهيةةةةدي  ألكثةةةةر مةةةةن أربةةةةع سةةةةنوات مةةةةع عةةةةدم مراعةةةةاة ازدحةةةةام جةةةةدول  .5
المةةةةةدعي العةةةةةام ودون االخةةةةةذ بعةةةةةين االعتبةةةةةار عةةةةةدم وجةةةةةود مةةةةةدة معينةةةةةة لعمليةةةةةة الفحةةةةةص 

 التمهيدي
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 2015ولةةةةةةة طةةةةةةرف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا  قةةةةةةدمت فةةةةةةي عةةةةةةام بعةةةةةةد أن أصةةةةةةبحت فلسةةةةةةطين د .6
علةةةةةى يةةةةةد  وزيةةةةةر الخارجيةةةةةة ريةةةةةاض المةةةةةالكي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة ملفةةةةةات ثالثةةةةةة االسةةةةةرى 

 2014واالستيطان والحرب 

تابعةةةةةةةةت اللجنةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةة العليةةةةةةةةا لمتابعةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل مةةةةةةةةع المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة   .7
 المحكمة العمل مع  2015لسنة  13المشكلة بموجب مرسوم رئاسي رقم 

تشةةةةةةكلت اللجنةةةةةةة مةةةةةةن كافةةةةةةة أطيةةةةةةاف الةةةةةةوان الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيني وغلةةةةةةب عليهةةةةةةا الطةةةةةةابع  .8
السياسةةةةةي وقةةةةةد تفرعةةةةةت عنهةةةةةا اربةةةةةع لجةةةةةان تخةةةةةتص كةةةةةل منهةةةةةا بمهةةةةةام معينةةةةةة علةةةةةى ان 

 ترأسها اللجنة الفنية برئاسة الدكتور صائب عريقات )رحمه هللا(

ال فلةةةةةم يةةةةةدخر جهةةةةةدا يةةةةةتفهم االحةةةةةتالل االسةةةةةرائيلي جيةةةةةدا كةةةةةون أن القضةةةةةاء الةةةةةدولي مكمةةةةة .9
فةةةةةةي حمايةةةةةةة نفسةةةةةةه مةةةةةةةن المالحقةةةةةةة والمحاسةةةةةةبة أمةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة فقةةةةةةةد 
أجةةةةةرى المحاكمةةةةةات واصةةةةةدر احكةةةةةام فةةةةةي بعةةةةةض القضةةةةةايا تتةةةةةراوح  بةةةةةين عقوبةةةةةة السةةةةةجن 
لمةةةةةةدة سةةةةةةنه او الغرامةةةةةةة وه ومةةةةةةا يظهةةةةةةر عةةةةةةدم رغبةةةةةةة االحةةةةةةتالل فةةةةةةي اجةةةةةةراء محاكمةةةةةةات 

 جدية وعادلة 

بموجةةةةةب الفصةةةةةل السةةةةةابع مةةةةةن النظةةةةةام المؤسةةةةةس يملةةةةةك مجلةةةةةس االمةةةةةن متصةةةةةرفا  .10
شةةةةةةهرا قابلةةةةةةة للتجديةةةةةةد ممةةةةةةا يشةةةةةةكل  12للمحكمةةةةةةة الحةةةةةةق فةةةةةةي ارجةةةةةةاء التحقيقةةةةةةات لمةةةةةةدة 

 تحديا كبيرا  أمام دولة فلسطين.

بعةةةةةةةةد سةةةةةةةةنوات مةةةةةةةةن الفحةةةةةةةةص التمهيةةةةةةةةدي صةةةةةةةةدر قةةةةةةةةرار عةةةةةةةةن المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام  .11
للمحكمةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةواد بوجةةةةةةةةةود أسةةةةةةةةةباب معقولةةةةةةةةةة لفةةةةةةةةةتح تحقيقةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةى ارض فلسةةةةةةةةةطين 

ة بارتكةةةةةاب جةةةةةرائم حةةةةةرب فةةةةةي كةةةةةال مةةةةةن الضةةةةةفة الغربيةةةةةة وقطةةةةةاع غةةةةةزة والقةةةةةدس المحتلةةةةة
 الشرقية

طالبةةةةةةةةت المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةةة الةةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةةة باصةةةةةةةةدار قةةةةةةةةرار حةةةةةةةةول  .12
االختصةةةةةةاص االقليمةةةةةةي علةةةةةةى ارض فلسةةةةةةطين وعلةةةةةةى اثرهةةةةةةا تةةةةةةم رفةةةةةةض الطلةةةةةةب بحجةةةةةةة 

 أن عدد صفحات التقرير تجاوز الحد المسموح به.

 التوصيات:

لسةةةةةةطيني أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بصةةةةةةفتها دولةةةةةةة عضةةةةةةو يجنبهةةةةةةا التوجةةةةةةه الف .1
مسةةةةةألة الفحةةةةةص التمهيةةةةةدي واالنتظةةةةةار لسةةةةةةنوات طويلةةةةةة، ومةةةةةن جانةةةةةب اخةةةةةر ال يحتةةةةةةاج 

 اجراء التحقيقات الى الحصول على اذن من الدائرة التمهيدية
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ن اعةةةةةادة تشةةةةةكيل اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة العليةةةةةا بمةةةةةا يضةةةةةمن وجةةةةةود الخبةةةةةرة والكفةةةةةاء العاليةةةةةة بةةةةةي .2
 اعضائها في  القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي

االسةةةةةتعانة بةةةةةالخبراء والحقةةةةةوقيين مةةةةةن العةةةةةرب واالجانةةةةةب فةةةةةي اعةةةةةداد الملفةةةةةات القانونيةةةةةةة  .3
التةةةةةةي سةةةةةةيتم احالتهةةةةةةا الةةةةةةى المحكمةةةةةةة لضةةةةةةمان االجةةةةةةراءات السةةةةةةليمة واالسةةةةةةتعداد السةةةةةةابق 

 للرد على كافة الحجج التي يسوقها االحتالل االسرائيلي  

تهمةةةةةةةيش دور الضةةةةةةةحايا وجعةةةةةةةل شةةةةةةةهادة الضةةةةةةةحايا نفسةةةةةةةهم ضةةةةةةةمن أهةةةةةةةم االدلةةةةةةةة  عةةةةةةةدم .4
الثبوتيةةةةةة التةةةةةي يحةةةةةتج بهةةةةةا أمةةةةةام المحكمةةةةةة، كةةةةةون انهةةةةةم االقةةةةةدر علةةةةةى توصةةةةةيل معانةةةةةاتهم 

 وشرح الجرم والضرر الذي وقع عليهم

أن يةةةةتم تفعيةةةةل دور الرقابةةةةة الشةةةةعبية علةةةةى عمةةةةل اللجنةةةةة الوطنيةةةةة لضةةةةمان سةةةةير عملهةةةةا  .5
ضةةةةةةةل وأسةةةةةةةرع، وعةةةةةةةدم تغيبهةةةةةةةا عةةةةةةةن القةةةةةةةرارات الصةةةةةةةادرة عةةةةةةةن والوصةةةةةةةول الةةةةةةةى نتةةةةةةةائج أف

 المحكمة والجمعية العامة التابعة لها

أن تسةةةةةةتغل فلسةةةةةةطين وجودهةةةةةةا كعضةةةةةةو فةةةةةةي المكتةةةةةةب التنفيةةةةةةذي فةةةةةةي الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة  .6
للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لتعةةةةةةديل نصةةةةةةوص المةةةةةةواد التةةةةةةي يمكةةةةةةن ان تشةةةةةةكل ضةةةةةةغطا 

يبقةةةةةى صةةةةةالحية مجلةةةةةس االمةةةةةن علةةةةةى المحكمةةةةةة وتةةةةةؤدي الةةةةةى تسةةةةةيس عملهةةةةةا ومنهةةةةةا أن 
 فقط االحالة دون ارجاء التحقيق

التمسةةةةةةك بقةةةةةةرارات الشةةةةةةرعية الدوليةةةةةةة الصةةةةةةادرة عةةةةةةن مجلةةةةةةس االمةةةةةةن والجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة  .7
 1967لألمم المتحدة التي تعتبر فلسطين أرض محتلة منذ حزيران عام 

حشةةةةةد التأييةةةةةد الةةةةةدولي الحكةةةةةومي والغيةةةةةر حكةةةةةومي ومؤسسةةةةةات حقةةةةةوق االنسةةةةةان المحليةةةةةة  .8
 دولية اتجاه حقوق الضحايا.وال

 المصادر والمراجع

أمينةةةةة حمةةةةةدان، حمايةةةةةة المةةةةةدنيين فةةةةةي األراضةةةةي الفلسةةةةةطينية المحتلةةةةةة، رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير  .1
 .2119، جامعة النجاح الوطنية، 

التقريةةةةةةةر الخةةةةةةةامس والسةةةةةةةادس للمةةةةةةةدعي العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، نقةةةةةةةاًل عةةةةةةةن  .2
 تقرير د.صالح عبد العاطي، مركز مسارات.

و مالوضع في « المحكمة الجنائية الدولية»ألكسندر لونجاروف  الوالية القضائية:  .3
cyhttps://www.washingtoninstitute.org/ar/poli-فلسطين  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwlayt-alqdayyt-almhkmt-aljnayyt-aldwlyt-w-alwd-fy-flstyn
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-fy-alwd-w-aldwlyt-aljnayyt-almhkmt-alqdayyt-analysis/alwlayt
 flstyn 

جميةةةةةةل مقةةةةةةداد، قةةةةةةرار الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة االبعةةةةةةاد واالحتمةةةةةةاالت، ، مقالةةةةةةة منشةةةةةةورة علةةةةةةى  .4
 /https://hadfnews.ps/post/63843 موقع الرسمي لصحيفة الهدف 

الةةةةد سةةةةمير موسةةةةى، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، أثةةةةر االعتةةةةراف بفلسةةةةطين كدولةةةةة غيةةةةر عضةةةةو خ .5
علةةةةةةى صةةةةةةعيد المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة امكانيةةةةةةة مالحقةةةةةةة قةةةةةةادة اسةةةةةةرائيل السياسةةةةةةيين 

 .2017والعسكريين، كلية الحقوق واالدارة العامة، جامعة بيرزيت، 

بالمتابعةةةةةةة مةةةةةةع االسةةةةةةتاذ عصةةةةةةام يةةةةةةونس أحةةةةةةد أعضةةةةةةاء اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة العليةةةةةةا المكلفةةةةةةة  .6
https://vision-المحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الطنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني، 

 pd.org/archives/507871 

سةةةةةةامر موسةةةةةةةى، غةةةةةةزالن، محاضةةةةةةةرات فةةةةةةي القةةةةةةةانون الةةةةةةدولي االنسةةةةةةةاني واليةةةةةةات تنفيةةةةةةةذه  .7
انون والممارسةةةةةةة القضةةةةةةائية، فلسةةةةةةطين، الوطنيةةةةةةة والدوليةةةةةةة، جامعةةةةةةة فلسةةةةةةطين، كليةةةةةةة القةةةةةة

 غزة.

صةةةةةةةةالح عبةةةةةةةةد العةةةةةةةةاطي، التحةةةةةةةةرك أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة بةةةةةةةةين التسةةةةةةةةويف  .8
والمماطلةةةةةةة، مركةةةةةةز مسةةةةةةارات ألبحةةةةةةاث السياسةةةةةةات والدراسةةةةةةات االسةةةةةةتراتيجية، مسةةةةةةارات، 

 دراسة منشورة على االنترنت.

ى غةةةةةةزة، المجلةةةةةةد عبةةةةةةد القةةةةةةادر صةةةةةةابر جةةةةةةرادة، القضةةةةةةاء الجنةةةةةةائي الةةةةةةدولي والحةةةةةةرب علةةةةةة .9
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فةةةةةةةدوى الةةةةةةةذويب، المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ، قةةةةةةةدم هةةةةةةةذا البحةةةةةةةث اسةةةةةةةتكمااًل  .12
لمتطلبةةةةةةةات نيةةةةةةةل درجةةةةةةةة الماجسةةةةةةةتير فةةةةةةةي القةةةةةةةانون،  كليةةةةةةةة الدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةا، جامعةةةةةةةة 

 .2014بيرزيت، 

فةةةةةةتح تحقيةةةةةةق وصةةةةةةال الطنةةةةةةاني، فلسةةةةةةطين وقةةةةةةرار المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ب  .13
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 :ملخص 

تهةةةةدف هةةةةذه الدارسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى المعوقةةةةات التةةةةي تقةةةةف أمةةةةام عدالةةةةة المحكمةةةةة          
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، تحديةةةةةدًا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بسةةةةةلطة مجلةةةةةس األمةةةةةن بتأجيةةةةةل التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة، 

( مةةةةةةن نةةةةةةزام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى 1ومبةةةةةةدأ التكامةةةةةةل الةةةةةةذي نصةةةةةةت عليةةةةةةه المةةةةةةادة )
قبةةةل دولةةةة طةةةرف فةةةي نظةةةام رومةةةا األساسةةةي، ومةةةن ثةةةم تحديةةةد الحالةةةة  تحديةةةد كيفيةةةة اإلحالةةةة مةةةن

كةةةةةةانون 2فةةةةةةي فلسةةةةةةطين كونهةةةةةةا طةةةةةةرف فةةةةةةي النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة منةةةةةةذ 
 .2015الثاني/ يناير 

وخلصةةةةةت هةةةةةذه الدارسةةةةةة إلةةةةةى عةةةةةدة اسةةةةةتنتاجات أهمهةةةةةا :سةةةةةلطة مجلةةةةةس األمةةةةةن بإرجةةةةةاء التحقيةةةةةق 
الدوليةةةةةة يشةةةةةكل عائقةةةةةًا أمامهةةةةةا فةةةةةي نظةةةةةر الةةةةةدعوى الجزائيةةةةةة والمقاضةةةةةاة أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

ومباشةةةةرتها، وأن األعمةةةةال الصةةةةادرة عةةةةن حركةةةةات المقاومةةةةة الوطنيةةةةة جريمةةةةة وفقةةةةًا لةةةةنص المةةةةادة 
( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، ألن الهةةةةةةدف منهةةةةةةا تقريةةةةةةر المصةةةةةةير وهةةةةةةو حةةةةةةق كفلةةةةةةه ميثةةةةةةاق 5)

رومةةةةا األساسةةةةي يعتبةةةةةر قيةةةةدًا علةةةةةى  األمةةةةم المتحةةةةدة، وأخيةةةةةرًا أن مبةةةةدأ التكامةةةةل الةةةةةذي تبنةةةةاه نظةةةةةام
 تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقةةةةةةدمت هةةةةةةةذه الدارسةةةةةةةة عةةةةةةةدد مةةةةةةن التوصةةةةةةةيات أهمهةةةةةةةا: إلغةةةةةةةاء سةةةةةةلطة مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن بإرجةةةةةةةاء 
التحقيةةةةةةةةق والمقاضةةةةةةةةاة ألنهةةةةةةةةا ُتشةةةةةةةةكل مانعةةةةةةةةًا أمةةةةةةةةام تحريةةةةةةةةك ومباشةةةةةةةةرة الةةةةةةةةدعوى أمةةةةةةةةام المحكمةةةةةةةةة 

األطةةةةراف فةةةةي نظةةةةام رومةةةةا بتعةةةةديل تشةةةةريعاتها الجنائيةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، وضةةةةرورة قيةةةةام الةةةةدول 
الوطنيةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةمان تطبيةةةةةةةةةق مبةةةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةين اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة 
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واالختصةةةةاص القضةةةةةائي الةةةةةوطني، والةةةةةنص الةةةةةنص صةةةةراحًة علةةةةةى عةةةةةدم إصةةةةةدار قةةةةةرارات بةةةةةالعفو 
 عن الجريمة لمنع إفالت مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة من العقاب.

 المحكمة الجنائية الدولية .  –الكلمات االفتتاحية : قيود تحريك الدعوى 
 

Abstract 

This study aims to introduce the obstacles that stand before the 

International Criminal Court's justice, particularly with regard to 

the Security Council's authority to delay investigation or 

prosecution, and the principle of complementarity stipulated in 

Article (1) of the Rome Statute. In addition to determining the 

method of referral by a state party to The Rome Statute, and then 

defining the situation in Palestine as a party to the Statute of the 

International Criminal Court since 2 January, 2015. 

This study concluded several conclusions, the most important of 

which is the Security Council's authority to delay investigation 

and prosecution before the International Criminal Court, which 

constitutes an obstacle in the consideration and conduct of 

criminal proceedings. 

And that actions of national resistance movements are a crime 

according to the Article 5 of the Rome Statute. Because the aim of 

it is self-determination, which a right guaranteed by the Charter of 

the United Nations. Finally, that the principle of complementarity 

adopted by the Rome Statute constitutes a restriction on bringing 

proceedings before the International  Criminal Court. 

         The study made a number of recommendations, the most 

important of which are: The abolition of the Security Council's 

authority to delay investigation and prosecution because it 

stipulate for the non-issuance of amnesty decrees for crime to 

prevent impunity for perpetrators of serious international crimes. 

KeyWords: litigation restrictions- International Criminal Court. 

   

 المقدمة

كةةةةةةةةةان موضةةةةةةةةةوع الجةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةة والزال مةةةةةةةةةن أخطةةةةةةةةةر الموضةةةةةةةةةوعات التةةةةةةةةةي يواجهةةةةةةةةةا          
المجتمةةةةع الةةةةدولي بأسةةةةره، والتةةةةي يةةةةنجم عنهةةةةا عةةةةدم اسةةةةتقرار الحيةةةةاة اإلنسةةةةانية والسةةةةالم العةةةةالمي، 
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لةةةةةةذلك كةةةةةةان البةةةةةةد مةةةةةةن إنشةةةةةةاء هيئةةةةةةة قضةةةةةةائية دوليةةةةةةة تكفةةةةةةل معاقبةةةةةةة مرتكبةةةةةةي الجةةةةةةرائم الدوليةةةةةةة 
مةةةةع الةةةةدولي، ولقةةةةد تمثلةةةةت هةةةةذه الهيئةةةةة بالمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الماسةةةةة بةةةةأمن وسةةةةالمة المجت

الدائمةةةةة، والتةةةةي تعتبةةةةر وفقةةةةًا لنظامهةةةةا األساسةةةةي هيئةةةةة قضةةةةائية دوليةةةةة دائمةةةةة ومسةةةةتقلة، ومكملةةةةة 
 للوالية القضائية الوطنية.

م ودخةةةةةةةل نظامهةةةةةةةا 1998ُأنشةةةةةةةئت المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة بموجةةةةةةةب معاهةةةةةةةدة دوليةةةةةةةة عةةةةةةةام 
م، وكةةةةةان الهةةةةةدف مةةةةةن إنشةةةةةائها معاقبةةةةةة مرتكبةةةةةي 2002أبريةةةةةل  11ي فةةةةةاذ  فةةةةةاألساسةةةةةي حيةةةةةز الن

الجةةةةرائم الدوليةةةةة الخطيةةةةرة، والتةةةةي حةةةةددها نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة مةةةةن 
( منةةةةةةةةه، وهةةةةةةةةي الجةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةد اإلنسةةةةةةةةانية وجةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةرب واإلبةةةةةةةةادة 5خةةةةةةةةالل نةةةةةةةةص المةةةةةةةةادة )

للشةةةةةةريعة اإلسةةةةةةالمية السةةةةةةبق فةةةةةةي تجريمهةةةةةةا  الجماعيةةةةةةة، وأخيةةةةةةرًا جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان، والتةةةةةةي كةةةةةةان
 جميعًا.

ولتحقيةةةةةق الهةةةةةدف الةةةةةذي أ نشةةةةةئت مةةةةةن أجلةةةةةه المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة كةةةةةان البةةةةةد مةةةةةن تحديةةةةةد 
اآلليةةةةةةات التةةةةةةي تسةةةةةةتطيع مةةةةةةن خاللهةةةةةةا المحكمةةةةةةة أن تنظةةةةةةر الةةةةةةدعوى المتعلقةةةةةةة بإحةةةةةةدى الجةةةةةةرائم 

ة بإحةةةةدى الجةةةةرائم الةةةةواردة السةةةةابق اإلشةةةةارة إليهةةةةا، فةةةةال تسةةةةتطيع المحكمةةةةة نظةةةةر الةةةةدعوى المتعلقةةةة
( مةةةةةن نظامهةةةةةةا،  إال إذا تةةةةةم تحريةةةةةك الةةةةةةدعوى أمامهةةةةةا وفقةةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةةادة 5فةةةةةي نةةةةةص المةةةةةةادة )

( مةةةةةةن نظامهةةةةةةا األساسةةةةةةي، وإن كانةةةةةةت الباحثةةةةةةة سةةةةةةتتناول تحديةةةةةةدًا آليةةةةةةة 12/3( أو المةةةةةةادة )13)
تحريةةةةك الةةةةدعوى مةةةةن قبةةةةل دولةةةةة طةةةةرف فةةةةي نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي الخةةةةاص بالمحكمةةةةة الجنائيةةةةة 

 دولية.ال

وبةةةةةالرغم مةةةةةن الهةةةةةدف الةةةةةذي ُأنشةةةةةئت مةةةةةن أجلةةةةةه المحكمةةةةةة إال أن هنةةةةةاك بعةةةةةض المعوقةةةةةات التةةةةةي 
( مةةةةةةةن نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا 1ُتعيةةةةةةةق عمةةةةةةةل المحكمةةةةةةةة كمبةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةل الةةةةةةةذي نصةةةةةةةت عليةةةةةةةه المةةةةةةةادة )

 األساسي وإرجاء التحقيق من قبل مجلس األمن

المحكمةةةةةةة ومةةةةةةن هةةةةةةذا المنطلةةةةةةق جةةةةةةاء بحثنةةةةةةا مةةةةةةن أجةةةةةةل دراسةةةةةةة المعوقةةةةةةات التةةةةةةي تعرقةةةةةةل عمةةةةةةل 
 الجنائية الدولية.

 أواًل : أهمية البحث

تكمةةةةن أهميةةةةة البحةةةةث فةةةةي تحديةةةةد المعوقةةةةات التةةةةي تقةةةةف أمةةةةام عدالةةةةة المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، 
وأثةةةةةةر هةةةةةةذه المعوقةةةةةةات علةةةةةةى تحريةةةةةةك الةةةةةةدعوى أمامهةةةةةةا، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء علةةةةةةى 

لحالةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين اإلحالةةةةةةة الُمقدمةةةةةةة مةةةةةةن قبةةةةةةل دولةةةةةةة طةةةةةةرف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، وا
 خاصًة.
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 ثانيًا: مشكلة البحث

تتمثةةةةةل إشةةةةةكالية البحةةةةةث فةةةةةي تحديةةةةةد المعيقةةةةةات التةةةةةي تعرقةةةةةل الهةةةةةدف الةةةةةذي ُأنشةةةةةئت مةةةةةن أجلةةةةةه 
المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة وهةةةةو تحقيةةةةق العدالةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، وتحديةةةةد مةةةةدى تأثيرهةةةةا علةةةةى 

، وتحديةةةةةد الوضةةةةةع بالنسةةةةةبة اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة فةةةةةي نظةةةةةر الةةةةةدعوى الجزائيةةةةةة
للحالةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين كونهةةةةةةا تقةةةةةةدمت باإلحالةةةةةةة علةةةةةةى اعتبارهةةةةةةا دولةةةةةةة طةةةةةةرف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا 

 األساسي,

 ثالثًا: أسئلة البحث:

 ما المقصود باإلحالة من قبل دولة طرف؟ .1

مةةةةةةا هةةةةةةي اإلجةةةةةةراءات التةةةةةةي اتخةةةةةةذتها المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بشةةةةةةأن اإلحالةةةةةةة التةةةةةةي  .2
 ؟تقدمت بها دولة فلسطين

 هل يشكل مبدأ التكامل قيد على الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ .3

هةةةةةةل تشةةةةةةكل سةةةةةةلطة مجلةةةةةةس األمةةةةةةن بإرجةةةةةةاء التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة عائقةةةةةةًا أمةةةةةةام عمةةةةةةل  .4
 المحكمة الجنائية الدولية؟

 رابعًا : هدف البحث

، تهةةةةةةدف هةةةةةةذه الدارسةةةةةةة إلةةةةةةى تحديةةةةةةد المعيقةةةةةةات التةةةةةةي تعرقةةةةةةل عمةةةةةةل المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة
وتسةةةةةليط الضةةةةةوء علةةةةةى اإلجةةةةةراءات التةةةةةي تباشةةةةةرها المحكمةةةةةة بشةةةةةأن اإلحالةةةةةة التةةةةةي تقةةةةةدمها دولةةةةةة 

 طرف في نظامها من خالل دارسة الحالة في فلسطين كنموذجًا على ذلك.

 خامسًا: منهجية البحث

المةةةنهج الةةةةذي اتبعتةةةةه فةةةةي هةةةذه الدارسةةةةة هةةةةو المةةةةنهج الوصةةةةفي التحليلةةةي، وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل سةةةةرد 
يةةةةةةة الةةةةةةواردة فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي والمتعلقةةةةةةة باإلحالةةةةةةة مةةةةةةن قبةةةةةةل دولةةةةةةة النصةةةةةةوص القانون

طةةةةرف، وسةةةةلطة مجلةةةةس األمةةةةن فةةةةي اإلرجةةةةاء والتحقيةةةةق أو المقاضةةةةاة، ومبةةةةدأ التكامةةةةل، ومةةةةن ثةةةةم 
 تحليلها للوصول إلى الهدف المرجو من البحث.

 سادسًا: هيكلية البحث 

 دوليـــة مــــن قبـــل دولــــة المبحـــث األول : تحريـــك الــــدعوى أمـــام المحكمــــة الجنائيـــة ال
 طرف في نظامها
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 المطلب األول: شروط اإلحالة من قبل دولة طرف. .1

المطلةةةةب الثةةةةاني: اإلحالةةةةة المقدمةةةةة مةةةةن فلسةةةةطين كدولةةةةة طةةةةرف فةةةةي المحكمةةةةة الجنائيةةةةة  .2
 الدولية.

  ــــة ــــة الجنائي ــــام المحكم ــــدعوى أم ــــك ال ــــى تحري ــــواردة عل ــــود ال ــــاني: القي المبحــــث الث
 الدولية

 المحكمة التكميلي للقضاء الوطني كقيد على الدعوى.المطلب األول : دور  .1

 المطلب الثاني: سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة. .2

 المبحث األول

 تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف في نظامها

لجهةةةةةةات ( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ا13حةةةةةةدد نةةةةةةص المةةةةةةادة )  
التةةةةةي يمكنهةةةةةا تحريةةةةةك الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة، حيةةةةةث نصةةةةةت علةةةةةى مةةةةةا يلةةةةةي : " للمحكمةةةةةة أن 

( وفقةةةةةةًا ألحكةةةةةةام هةةةةةةذا 5تمةةةةةةارس اختصاصةةةةةةها فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بجريمةةةةةةة مشةةةةةةار إليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة )
 النظام األساسي في األحوال التالية: 

هةةةةةا أن ( حالةةةةةة يبةةةةةدو في14إذا أحالةةةةةت دولةةةةةة طةةةةةرف إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام وفقةةةةةًا للمةةةةةادة ) .أ
 جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

إذا أحةةةةةةةةال مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن، متصةةةةةةةةرفًا بموجةةةةةةةةب الفصةةةةةةةةل السةةةةةةةةابع مةةةةةةةةن ميثةةةةةةةةاق األمةةةةةةةةم  .ب
المتحةةةةةدة، حالةةةةةة إلةةةةةى المةةةةةدعي العةةةةةام يبةةةةةدو فيهةةةةةا أن جريمةةةةةة أو أكثةةةةةر مةةةةةن هةةةةةذه الجةةةةةرائم 

 قد ارتكبت.

أكثةةةةر مةةةن هةةةةذه إذا كةةةان المةةةدعي العةةةةام قةةةد بةةةةدأ بمباشةةةرة تحقيةةةةق فيمةةةا يتعلةةةةق بجريمةةةة أو  .ت
 (.5الجرائم وفقًا للمادة )

ويسةةةةتنتج مةةةةن هةةةةذه المةةةةادة أن اختصةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة لةةةةيس اختصاصةةةةًا تلقائيةةةةةًا، 
 (1)بةةةةل هنةةةةاك وسةةةةيلتان مةةةةن خاللهمةةةةا يمكةةةةن للمحكمةةةةة أن تمةةةةارس اختصاصةةةةاتها، وهةةةةي كالتةةةةالي

: 

                                                           
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية )مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام  (1(

 .44، ص1األساسي(،القاهرة، دار الشروق ، ط
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/أ، ب(، والتةةةةةةي 13)وهةةةةةةي مةةةةةةا ورد الةةةةةةنص عليهةةةةةةا فةةةةةةي المةةةةةةادة  اإلحالةةةةةةةالوســــــيلة األولــــــى :  
تتضةةةةمن حالةةةةة يبةةةةدو فيهةةةةا أن جريمةةةةة أو أكثةةةةر مةةةةن الجةةةةرائم التةةةةي تنظرهةةةةا المحكمةةةةة قةةةةد ارُتكبةةةةت، 
وتةةةةةتم اإلحالةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل جهتةةةةةين : )أ( دولةةةةةة طةةةةةرف فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 
الدوليةةةةةةة، )ب( مجلةةةةةةس األمةةةةةةن متصةةةةةةرفًا بموجةةةةةةب الفصةةةةةةل السةةةةةةابع مةةةةةةن ميثةةةةةةاق األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة 

 .(1)دةشروط محد

ــــة: تتمثةةةةل فةةةةي مباشةةةةرة المةةةةدعي العةةةةام للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة  التحقيةةةةق مةةةةن  الوســــيلة الثاني
( مةةةةةن 5تلقةةةةةاء نفسةةةةةه بشةةةةةأن إحةةةةةدى الجةةةةةرائم التةةةةةي تخةةةةةتص بهةةةةةا المحكمةةةةةة وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )

 نظامها األساسي.

وتجةةةةةةدر اإلشةةةةةةارة إلةةةةةةى أن المحكمةةةةةةة قةةةةةةد حةةةةةةددت وسةةةةةةيلة أخةةةةةةرى يمكنهةةةةةةا مةةةةةةن خاللهةةةةةةا ممارسةةةةةةة 
( باسةةةةةتثناء 5صاصةةةةةها القضةةةةةائي بنظةةةةةر الةةةةةدعوى بشةةةةةأن الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص المةةةةةادة )اخت

(، والتةةةةةةي سةةةةةةمحت للةةةةةةدول غيةةةةةةر األطةةةةةةراف 12/3، وذلةةةةةةك بموجةةةةةةب المةةةةةةادة )(2)جريمةةةةةةة العةةةةةةدوان
بتحريةةةةةك الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، شةةةةةريطة أن تقبةةةةةل هةةةةةذه الةةةةةدول باختصةةةةةاص 

 المحكمة.

ث عةةةةن آليةةةةات المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة عةةةةن اإلحالةةةةة مةةةةن قبةةةةل وستقتصةةةةر الباحثةةةةة فةةةةي الحةةةةدي
 دولة طرف فقط.

 وفيما يلي ستقسم الباحثة المبحث األول إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي :

 المطلب األول: شروط اإلحالة من قبل دولة طرف. .1

ـــــي المحكمـــــة  .2 ـــــة طـــــرف ف ـــــة المقدمـــــة مـــــن فلســـــطين كدول ـــــاني: اإلحال ـــــب الث المطل
 الدولية.الجنائية 

 المطلب األول

 شروط اإلحالة من قبل دولة طرف في نظام روما

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على : 14نصت المادة )  

. يجةةةةةةوز لدولةةةةةةة طةةةةةةرف أن تحيةةةةةةل إلةةةةةةى المةةةةةةدعي العةةةةةةام أي حالةةةةةةة يبةةةةةةدو فيهةةةةةةا أن جريمةةةةةةة أو 1"
أكثةةةةةةر مةةةةةةن الجةةةةةةرائم الداخلةةةةةةة فةةةةةةي اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة قةةةةةةد ارتكبةةةةةةت وأن تطلةةةةةةب مةةةةةةن المةةةةةةدعي 

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/3المادة )( 1(
 ( مكرر من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.5/ 15المادة ) (2(
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العةةةةام التحقيةةةةق فةةةةي الحالةةةةة بغةةةةرض البةةةةت فيمةةةةا إذا كةةةةان يتعةةةةين توجيةةةةه االتهةةةةام لشةةةةخص معةةةةين 
 أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

دد الحالةةةةةةةة قةةةةةةةدر المسةةةةةةةتطاع والظةةةةةةةروف ذات الصةةةةةةةلة وتكةةةةةةةون مشةةةةةةةفوعة بمةةةةةةةا هةةةةةةةو فةةةةةةةي . تحةةةةةةة2
 متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة".

وجةةةةوب صةةةةدور اإلحالةةةةة بشةةةةأن إحةةةةدى الجةةةةرائم الةةةةواردة فةةةةي نةةةةص  ويتضــــح مــــن الــــنص الســــابق
( عةةةةةةن إحةةةةةةدى الةةةةةةدول األطةةةةةةراف فةةةةةةي نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي ، وهةةةةةةي الةةةةةةدول التةةةةةةي 5المةةةةةةادة )

النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة وفقةةةةةةًا لمةةةةةةا هةةةةةةو مقةةةةةةرر فةةةةةةي دسةةةةةةاتيرها أو قوانينهةةةةةةا  صةةةةةةادقت علةةةةةةى
 .(1)الداخلية

وتعتبةةةةةر العضةةةةةوية فةةةةةي المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة مفتوحةةةةةة لجميةةةةةع الةةةةةدول وال توجةةةةةد أي شةةةةةروط 
، وكةةةةةل مةةةةةا يتوجةةةةةب علةةةةةى الدولةةةةةة لالنضةةةةةمام إليهةةةةةا هةةةةةو التوقيةةةةةع ومةةةةةن ثةةةةةم (2)موضةةةةةوعية لةةةةةذلك

( مةةةةةةةن 125/2/3األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك وفقةةةةةةةًا لةةةةةةةنص المةةةةةةةادة )التصةةةةةةةديق علةةةةةةةى النظةةةةةةةام 
 نظام روما األساسي.

لكةةةةي تسةةةةتطيع  أي دولةةةةة طةةةةرف فةةةةي نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي التقةةةةدم بطلةةةةب إحالةةةةة للمحكمةةةةة ال و
بةةةةةد مةةةةةن تةةةةةوافر عةةةةةدة شةةةةةروط منهةةةةةا مةةةةةا هةةةةةو موضةةةةةوعي، ومنهةةةةةا مةةةةةا يتعلةةةةةق بةةةةةإجراءات اإلحالةةةةةة، 

 وهو ما سنوضحه على النحو التالي: 

 ع األول : الشروط الموضوعيةالفر 

 موضوع االحالة:  .1

ُيشةةةةةترط أن تتضةةةةةمن اإلحالةةةةةة مةةةةةن حيةةةةةث الموضةةةةةوع واحةةةةةدة أو أكثةةةةةر مةةةةةن الجةةةةةرائم التةةةةةي تنظرهةةةةةا 
( مةةةةةن نظامهةةةةةا، وهةةةةةي جريمةةةةةة 5المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة حصةةةةةرًا، وذلةةةةةك وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )

 يمة العدوان.اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجر 

( مكةةةةةةةرر، 15/4مةةةةةةةع مراعةةةةةةةاة األحكةةةةةةةام الخاصةةةةةةةة بجريمةةةةةةةة العةةةةةةةدوان التةةةةةةةي وردت فةةةةةةةي المةةةةةةةادة )
(، أن تمةةةةةةةةةارس اختصاصةةةةةةةةةها 12والتةةةةةةةةةي نصةةةةةةةةةت علةةةةةةةةةى : " يجةةةةةةةةةوز للمحكمةةةةةةةةةة، وفقةةةةةةةةةًا للمةةةةةةةةةادة )

                                                           

ياسين بغو، تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة )رسالة ماجستير غير منشورة(، أم البواقي، ( 1(
 .14، ص  2011جامعة العربي بن مهيدي،

 ئية الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة الجنا125/1المادة ) (2(
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المتعلةةةةق بجريمةةةةة العةةةةدوان التةةةةي تنشةةةةأ عةةةةن فعةةةةٍل عةةةةدواني ارُتكةةةةب مةةةةن دولةةةةة طةةةةرف مةةةةا لةةةةم تكةةةةن 
 ا بإيداع إعالن مع المسجل أنها ال تقبل االختصاص...".الدولة الطرف أعلنت مسبقً 

( مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي قةةةةةد أشةةةةةارت إلةةةةةى أن أي 121/5وتجةةةةةُدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى أن المةةةةةادة )
( الخاصةةةةةةةةة بةةةةةةةةالجرائم التةةةةةةةةي تنظرهةةةةةةةةا المحكمةةةةةةةةة يكةةةةةةةةون نافةةةةةةةةذًا 8،7،6،5تعةةةةةةةةديل علةةةةةةةةى المةةةةةةةةواد)

مةةةةن إيةةةةداع صةةةةكوك التصةةةةديق أو  بالنسةةةةبة للةةةةدول األطةةةةراف التةةةةي تقبةةةةل التعةةةةديل بعةةةةد سةةةةنة واحةةةةدة
 القبول الخاصة بها .

( مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي، نجةةةةةد أنهةةةةةا 14/1/أ( والمةةةةةادة )13وبةةةةةالرجوع إلةةةةةى نةةةةةص المةةةةةادة )
نصةةةةةت صةةةةةراحًة علةةةةةى أن اإلحالةةةةةة تنصةةةةةب علةةةةةى " حالةةةةةة يبةةةةةدو فيهةةةةةا أن جريمةةةةةة أو أكثةةةةةر مةةةةةن 

أن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي  (  مةةةةن النظةةةةام قةةةةد ارُتكبةةةةت"، إال5الجةةةةرائم المشةةةةار إليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة )
 .(1)لم يفسر المقصود بمصطلح "حالة"

وقةةةةةد يكةةةةةون الهةةةةةدف مةةةةةن إدراج عبةةةةةارة " حالةةةةةة " ، التقليةةةةةل مةةةةةن احتمةةةةةال قيةةةةةام الةةةةةدول األطةةةةةراف 
، وبالتةةةةالي تةةةةرك المجةةةةال (2)بإحالةةةةة شةةةةكاوى فرديةةةةة قةةةةد تكةةةةون كيديةةةةة بةةةةداًل مةةةةن إحالةةةةة النةةةةزاع ككةةةةل

الةةةةةة التةةةةةي تمةةةةةت إحالتهةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةل الدولةةةةةة الطةةةةةرف للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة للتحقيةةةةةق فةةةةةي الح
إليهةةةةا وتوجيةةةةه االتهةةةةام للشةةةةخص الةةةةذي يتبةةةةين بنةةةةاًء علةةةةى مةةةةا تتوصةةةةل إليةةةةه مةةةةن تحقيقةةةةات بأنةةةةه 

 .(3)المتهم بارتكاب الجريمة أو الجرائم الُمحالة

أن واضةةةةةعي نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي أرادوا باسةةةةةتخدام مصةةةةةطلح "حالةةةةةة" اإلشةةةةةارة  وتـــــرى الباحثـــــة
إلةةةةةةى واقعةةةةةةة حصةةةةةةلت أو مازالةةةةةةت مسةةةةةةتمرة وتشةةةةةةكل تلةةةةةةك الواقعةةةةةةة جريمةةةةةةة أو عةةةةةةدة جةةةةةةرائم مةةةةةةن 
الجةةةةرائم التةةةةي تنظرهةةةةا المحكمةةةةة، وبالتةةةةالي عةةةةدم حصةةةةر طلةةةةب االحالةةةةة المقةةةةدم  للمحكمةةةةة سةةةةواء 

معينةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص مةةةةةن دولةةةةةة طةةةةةرف أو حتةةةةةى مةةةةةن مجلةةةةةس األمةةةةةن بجريمةةةةةة 
 ( خاصًة وأن واقعة معينة قد تشكل أكثر من جريمة .5المادة )

                                                           
ع رف مصطلح الحالة بأنه : "النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة  (1(

قد تم ارتكابها"، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية )مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني 
 .45ص  ، 1للنظام األساسي(،القاهرة، دار الشروق ، ط

)Klamberg ,International Criminal Court2( Commentary on the Law of the, P.177. 
م، ص 2011، 1هاني العشري، اإلجراءات في النظام القضائي الدولي، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط (3(

266. 
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( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، 78/3ونسةةةةةتدل علةةةةةى ذلةةةةةك بةةةةةنص المةةةةةادة )
 .(1)التي أشارت إلى أن الشخص قد يدان بأكثر من جريمة واحدة

 اإلحالة: الدولة الطرف التي يحق لها التقدم ب .2

ُيشةةةةةترط أن تكةةةةةون الدولةةةةةة الطةةةةةرف التةةةةةي تقةةةةةدمت باإلحالةةةةةة هةةةةةي الدولةةةةةة التةةةةةي وقةةةةةع فةةةةةي إقليمهةةةةةا 
السةةةةةلوك اإلجرامةةةةةي قيةةةةةد البحةةةةةث، أو دولةةةةةة تسةةةةةجيل السةةةةةفينة أو الطةةةةةائرة إذا كانةةةةةت الجريمةةةةةة قةةةةةد 
ارُتكبةةةةةةت علةةةةةةى مةةةةةةتن واحةةةةةةدة منهمةةةةةةا، أو الدولةةةةةةة التةةةةةةي يكةةةةةةون الشةةةةةةخص المةةةةةةتهم بالجريمةةةةةةة أحةةةةةةد 

 (.12/2لنص المادة ) رعاياها، وفقاً 

أن طلةةةةةةب اإلحالةةةةةة الةةةةةةذي تتقةةةةةدم بهةةةةةا دولةةةةةةة وقةةةةةع علةةةةةةى اقليمهةةةةةا السةةةةةةلوك  وهنـــــا تــــــرى الباحثـــــة
اإلجرامةةةةةي ال يشةةةةةترط فيةةةةةه أن يكةةةةةون المجنةةةةةي علةةةةةيهم مةةةةةن رعاياهةةةةةا فقةةةةةط، فقةةةةةد ُترتكةةةةةب جريمةةةةةة 
علةةةةةى إقلةةةةةيم دولةةةةةة ويكةةةةةون المجنةةةةةي علةةةةةيهم مةةةةةن رعايةةةةةا دولةةةةةة أخةةةةةرى أو مةةةةةن عةةةةةدة دول إال أنهةةةةةم 

 فة جعلتهم عرضة لالستهداف، كما في جرائم اإلبادة الجماعية.يحملون ص

وبةةةةةةةذلك ال يجةةةةةةةوز لدولةةةةةةةة طةةةةةةةرف أن تتقةةةةةةةدم باإلحالةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة عةةةةةةةن جةةةةةةةرائم 
ُترتكةةةةةةب علةةةةةةى اقلةةةةةةيم دولةةةةةةة أخةةةةةةرى، سةةةةةةواء كانةةةةةةت هةةةةةةذه الدولةةةةةةة طةةةةةةرف فةةةةةةي النظةةةةةةام األساسةةةةةةي 

 للمحكمة أم ليست طرف فيها.

 ة: الوقت المقرر لتقديم االحال .3

ُيشةةةةترط أن تكةةةةةون الجريمةةةةةة موضةةةةةوع اإلحالةةةةةة التةةةةةي تقةةةةةدمت بهةةةةةا الدولةةةةةة الطةةةةةرف للمةةةةةدعي العةةةةةام 
للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة قةةةةةد ارُتكبةةةةةت بعةةةةةد بةةةةةدء سةةةةةريان النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة  ونفةةةةةاذه  

تتقةةةةةدم الدولةةةةةة باإلحالةةةةةة بعةةةةةد نفةةةةةاذ النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة   بالنسةةةةةبة لتلةةةةةك الدولةةةةةة، وبالتةةةةةالي
 .(2)ن جرائم ارًتكبت عقب سريان النظامبحقها ع

ويبةةةةةدأ نفةةةةةةاذ النظةةةةةةام بحةةةةةةق الدولةةةةةةة المصةةةةةةدقة فةةةةةةي اليةةةةةةوم األول مةةةةةةن الشةةةةةةهر الةةةةةةذي يعقةةةةةةب اليةةةةةةوم 
السةةةةةتين مةةةةةن تةةةةةاريخ إيةةةةةداع تلةةةةةك الدولةةةةةة صةةةةةك تصةةةةةديقها أو قبولهةةةةةا أو موافقتهةةةةةا أو انضةةةةةمامها، 

(، وبنةةةةاًء علةةةةى هةةةةذا الةةةةنص تسةةةةتطيع الدولةةةةة ممارسةةةةةة 126( مةةةةن المةةةةادة )2وذلةةةةك وفقةةةةًا للفقةةةةرة )

                                                           
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي: " عندما ُيدان شخص بأكثر 78/3نصت المادة ) (1(

من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكمًا في كل جريمة وحكمًا مشتركًا يحدد مدة السجن اإلجمالية، وال تقل 
سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقًا  30هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة 

 (".77/ب( من المادة )1للفقرة )
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.11المادة ) (2(
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يخ بةةةةدء سةةةةريان النظةةةةام بحقهةةةةا، كمةةةةا تسةةةةري بمواجهتهةةةةا كافةةةةة االلتزامةةةةات حقهةةةةا باإلحالةةةةة مةةةةن تةةةةار 
 المقررة عليها بموجب هذا النظام.

 الفرع الثاني: الشروط اإلجرائية: 

وتتمثةةةةةةل فةةةةةةي اإلجةةةةةةراءات التةةةةةةي يحةةةةةةددها نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، والتةةةةةةي يتوجةةةةةةب علةةةةةةى الدولةةةةةةة 
 لي: الطرف في النظام اتباعها عندما تتقدم باإلحالة، وهي كالتا

أن ُيقةةةةةةةةدم طلةةةةةةةةب اإلحالةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى مكتةةةةةةةةب المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام فةةةةةةةةي المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة  .1
الدوليةةةةةة، كونةةةةةه المسةةةةةؤول عةةةةةن تلقةةةةةي اإلحةةةةةاالت وأيةةةةةة معلومةةةةةات موثقةةةةةة عةةةةةن جةةةةةرائم 

، فالمةةةةةةدعي (1)تةةةةةةدخل فةةةةةةي اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة، وذلةةةةةةك لدراسةةةةةةتها والتحقيةةةةةةق فيهةةةةةةا
يقةةةةةةوم بتحليةةةةةةل العةةةةةةام للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة يمثةةةةةةل جهةةةةةةة التحقيةةةةةةق وهةةةةةةو مةةةةةةن 
 .(2)جدية المعلومات المتلقاة وطلب معلومات إضافية للشروع في التحقيق

، وبالتةةةةةةةالي يشةةةةةةةترط  لقبةةةةةةةول اإلحالةةةةةةةة أن ُتقةةةةةةةدم (3)أن ُيقةةةةةةةدم طلةةةةةةةب اإلحالةةةةةةةة خطيةةةةةةةاً  .2
 بطلب خطي للجهة المختصة بتلقي اإلحاالت.

أن يةةةةةتم تحديةةةةةد الحالةةةةةة _موضةةةةةوع اإلحالةةةةةة_ قةةةةةدر المسةةةةةتطاع وتحديةةةةةد ظروفهةةةةةا وأن  .3
 .(4)رفق بطلب اإلحالة أي مستندات مؤيدة للطلب إذا توافرتيُ 

أن تتعةةةةاون الدولةةةةة الطةةةةرف تعاونةةةةًا تامةةةةًا مةةةةع المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة فةةةةي إطةةةةار  .4
اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة، وفيمةةةةةةا تجريةةةةةةه المحكمةةةةةةة مةةةةةةن تحقيقةةةةةةات فةةةةةةي الجةةةةةةرائم التةةةةةةي 

ة ، كمةةةةةةا تلتةةةةةةزم الةةةةةةدول األطةةةةةةراف بإتاحةةةةةة(5)تمةةةةةةت إحالتهةةةةةةا مةةةةةةن قبةةةةةةل الدولةةةةةةة الطةةةةةةرف
 .(6)اإلجراءات الالزمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق هذا التعاون 

وعلةةةةةةى الةةةةةةدول االلتةةةةةةزام بالتعةةةةةةاون مةةةةةةع المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بشةةةةةةأن تنفيةةةةةةذ أوامةةةةةةر القةةةةةةبض 
وتسةةةةةليم المطلةةةةةوبين للمحكمةةةةةة، فلةةةةةيس للمحكمةةةةةة قةةةةةوة شةةةةةرطة أو قةةةةةوات إلنفةةةةةاذ قراراتهةةةةةا وأوامرهةةةةةا 
)كةةةةةةأوامر إلقةةةةةةاء القةةةةةةبض مةةةةةةثاًل(، ولةةةةةةذا تعتمةةةةةةد المحكمةةةةةةة علةةةةةةى تعةةةةةةاون الةةةةةةدول األطةةةةةةراف معهةةةةةةا 

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.14/1/أ( والمادة )13( والمادة )42/1المادة ) (1(
االختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بطريق اإلحالة،  ممدوح حسن العدوان وعمر العكور ،انعقاد (2(

 .236ص  2016(، 1(، ط )43مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، ع )
 ( من الئحة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.53(، القاعدة )45القاعدة ) (3(
 ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام ا14/2المادة ) (4(
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.86( المادة )5(
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.88( المادة )6(
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يجةةةةةوز لهةةةةةا أن تطلةةةةةب مةةةةةن دولةةةةةة ليسةةةةةت طرفةةةةةًا فةةةةةي نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي  تعاونةةةةةًا كةةةةةاماًل، كمةةةةةا
 .(1)تقديم المساعدة

أن ممارسةةةةة المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة الختصاصةةةةها بنةةةةاًء علةةةةى اإلحالةةةةة  وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى
المقدمةةةةة إليهةةةةا مةةةةن دولةةةةة طةةةةرف أو مةةةةن مجلةةةةس األمةةةةن أمةةةةرًا جوازيةةةةًا، وذلةةةةك وفقةةةةًا لةةةةنص المةةةةادة 

فةةةةةةةي بدايةةةةةةةة نةةةةةةةص المةةةةةةةادة :" للمحكمةةةةةةةة أن تمةةةةةةةارس اختصاصةةةةةةةةها ...."  /أ، ب( ، إذ جةةةةةةةاء13)
، فةةةةةةةةال تمةةةةةةةةارس المحكمةةةةةةةةة اختصاصةةةةةةةةها (2)األمةةةةةةةةر الةةةةةةةةذي يةةةةةةةةدلل علةةةةةةةةى الجةةةةةةةةواز ولةةةةةةةةيس االلةةةةةةةةزام

القضةةةةةائي علةةةةةى الحالةةةةةة الُمحالةةةةةة إليهةةةةةا إال بعةةةةةد أن تتحقةةةةةق مةةةةةن مقبوليةةةةةة الةةةةةدعوى وفقةةةةةًا للمةةةةةادة 
بوليةةةةةةةة  الةةةةةةةدعوى ُتعلةةةةةةةن المحكمةةةةةةةة /ا/أ، ب، ج، د(، فةةةةةةةإذا تةةةةةةةوافرت إحةةةةةةةدى أسةةةةةةةباب عةةةةةةةدم مق17)

الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة عةةةةةدم قبولهةةةةةا للةةةةةدعوى، كةةةةةأن تكةةةةةون الةةةةةدعوى ليسةةةةةت علةةةةةى درجةةةةةة كافيةةةةةة مةةةةةن 
الخطةةةةةةورة تبةةةةةةرر اتخةةةةةةاذ المحكمةةةةةةة أيةةةةةةًا مةةةةةةن إجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة، أو إذا كانةةةةةةت قةةةةةةد 

نةةةةةي أجةةةةرت التحقيةةةةق أو المقاضةةةةةاة فةةةةي الةةةةدعوى دولةةةةةة لهةةةةا واليةةةةة عليهةةةةةا، أو كةةةةان الشةةةةخص المع
 سبق وأن حوكم على السلوك موضوع الشكوى.

ــــة ــــرى الباحث أنةةةةه كةةةةان للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة توسةةةةعًا محمةةةةودًا عنةةةةدما أضةةةةافت للوسةةةةائل  وت
(، وسةةةةيلة أخةةةةةرى تتمثةةةةل فةةةةةي السةةةةةماح 13التةةةةي تمةةةةةارس اختصاصةةةةها مةةةةةن خاللهةةةةا وفقةةةةةًا للمةةةةةادة )

الجةةةةرائم التةةةةي تةةةةدخل  للةةةةدول غيةةةةر األطةةةةراف بةةةةأن يتقةةةةدموا بطلةةةةب لهةةةةا للتحقيةةةةق فةةةةي جريمةةةةة مةةةةن
فةةةةةةي اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة، حيةةةةةةث يتوافةةةةةةق هةةةةةةذا الةةةةةةنهج مةةةةةةع الهةةةةةةدف الةةةةةةذي ُأنشةةةةةةئت مةةةةةةن أجلةةةةةةه 
المحكمةةةةةةةة وهةةةةةةةو تحقيةةةةةةةق العدالةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الوصةةةةةةةول إلةةةةةةةى مرتكبةةةةةةةي أشةةةةةةةد الجةةةةةةةرائم 

 خطورًة ومعاقبتهم. 

 المطلب الثاني

 ةاإلحالة المقدمة من فلسطين كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولي

انضةةةةةمت دولةةةةةةة  فلسةةةةةةطين إلةةةةةى نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةي بإيةةةةةةداع صةةةةةةك انضةةةةةمامها لةةةةةةدى األمةةةةةةين 
 2( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة، فةةةةةي 125/3العةةةةةام لألمةةةةةم المتحةةةةةدة وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )

، ودخةةةةةل نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي حيةةةةةز النفةةةةةاذ فيمةةةةةا يخةةةةةص دولةةةةةة 2015كةةةةةانون الثةةةةةاني / ينةةةةةاير 
                                                           

1. )1 )cpi.int/palestine-https://www.icc 12:6، األثنين، 7/2019/ 15، تاريخ االطالع am ،
  ،دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في تطوير القانون الدولي اإلنساني، محفوظ محمد،  

 .89م، ص2009القاهرة، دار النهضة العربية، )د. ط(، 
كمة الجنائية الدولية بطريق اإلحالة، ممدوح حسن العدوان وعمر العكور ،انعقاد االختصاص القضائي للمح (2(

 .236، ص   2016(، 1(، ط )43مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، ع )

https://www.icc-cpi.int/palestine
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 فلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطين فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 . (1)2015نيسان/ ابريل  1

وفيمةةةةا يلةةةةي سنوضةةةةح أثةةةةر حصةةةةول فلسةةةةطين علةةةةى صةةةةفة دولةةةةة عضةةةةو فةةةةي األمةةةةم المتحةةةةدة وأثةةةةره 
 على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية:

الفــــرع األول : أثــــر حصــــول فلســــطين علــــى صــــفة دولــــة غيــــر عضــــو فــــي األمــــم المتحــــدة 
 على قبولها كدولة طرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وقبةةةةةةةةل أن تصةةةةةةةةبح فلسةةةةةةةةطين دولةةةةةةةةة طةةةةةةةةرف فةةةةةةةةي النظةةةةةةةةام  2009الثةةةةةةةةاني/ ينةةةةةةةةاير  فةةةةةةةةي كةةةةةةةةانون 
األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، أودع وزيةةةةةةةر العةةةةةةةدل الفلسةةةةةةةطيني آنةةةةةةةذاك علةةةةةةةي خشةةةةةةةان 

( يعلةةةةةةةن فيةةةةةةةه قبةةةةةةةول ممارسةةةةةةةة المحكمةةةةةةةة الختصاصةةةةةةةها 12/3إعالنةةةةةةةًا رسةةةةةةةميًا بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة )
، إال (2)2002تمةةةةةوز  1فلسةةةةةطين منةةةةةذ  بشةةةةةأن الجةةةةةرائم التةةةةةي يرتكبهةةةةةا االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي فةةةةةي

رفةةةةةةةةض المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام األسةةةةةةةةبق للمحكمةةةةةةةةة مورينةةةةةةةةو  2012نيسةةةةةةةةان /أبريةةةةةةةةل  3أنةةةةةةةةه وبتةةةةةةةةاريخ 
أوكةةةةامبو  البةةةةةدء فةةةةةي إجةةةةةراء التحقيةةةةةق بنةةةةةاًء علةةةةةى الطلةةةةب الةةةةةذي تقةةةةةدمت بةةةةةه دولةةةةةة فلسةةةةةطين فةةةةةي 

، معلةةةةةةةاًل رفضةةةةةةةه بةةةةةةةدء التحقيقةةةةةةةات  بعةةةةةةةدم  وضةةةةةةةوح  وضةةةةةةةع فلسةةةةةةةطين بموجةةةةةةةب 2009العةةةةةةةام 
 .(3)الدولي العامالقانون 

إال أن الوضةةةةع بةةةةات مختلفةةةةًا بعةةةةد حصةةةةول فلسةةةةطين علةةةةى صةةةةفة دولةةةةة مراقةةةةب غيةةةةر عضةةةةو فةةةةي 
 29( بتةةةةةةةاريخ 19/67األمةةةةةةم المتحةةةةةةةدة بموجةةةةةةةب القةةةةةةةرار الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة رقةةةةةةةم )

                                                           
 14تقرير عن أنشطة الدراسة األولية  بخصوص الحالة في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في (1(

 .2م، ص 2016تشرين الثاني/نوفمبر، 
، تاريخ الدخول https://www.qanon.ps/news، ين والمحكمة الجنائية الدوليةفلسطمعتز قفيشة،  (2(

 مساءًا.30: 12م، الخميس، 31/12/2020
)Klamberg ,International Criminal Court Commentary on the Law of the 3(

International Criminal Court, P.178.  
ورقة موقف حول نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في فلسطين)آب/ 

 (، قدمها مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إلى مكتب المدعي العام، 2013أغسطس
 .3ص 

https://www.qanon.ps/news
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، وذلةةةةةك بعةةةةةد أن كانةةةةةت منظمةةةةةة التحريةةةةةر الفلسةةةةةطينية تنشةةةةةط (1)م2012نةةةةةوفمبر/ تشةةةةةرين الثةةةةةاني 
 تحت وضع كيان بصفة مراقب. 1974منذ عام  في األمم المتحدة

( 12/3إعالنةةةةةةًا بموجةةةةةةب المةةةةةةادة ) 2015كةةةةةةانون الثةةةةةةاني/ ينةةةةةةاير 1حيةةةةةةث قةةةةةةدمت فلسةةةةةةطين فةةةةةةي 
قبلةةةةت فيةةةةه اختصةةةةاص المحكمةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بةةةةالجرائم التةةةةي ارتكبهةةةةا االحةةةةتالل اإلسةةةةرائيلي فةةةةي 

ان/ يونيةةةةةةةو حزيةةةةةةةر  13األراضةةةةةةةي الفلسةةةةةةةطينية المحتلةةةةةةةة، بمةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةك القةةةةةةةدس الشةةةةةةةرقية منةةةةةةةذ 
انضةةةةةةةةمت فلسةةةةةةةةطين إلةةةةةةةةى المحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة  2015كةةةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةةةاير  2، وفةةةةةةةةي 2014

 .(2)2015نيسان/ أبريل  1الدولية، وبدء نفاذ نظام روما األساسي في مواجهتها منذ 

أن المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة قبلةةةةةةت فلسةةةةةةطين كدولةةةةةةة طةةةةةةرف وقبلةةةةةةت  ويتضــــــح ممــــــا ســــــبق
( بعةةةةةةد حصةةةةةةولها علةةةةةةى صةةةةةةفة دولةةةةةةة بموجةةةةةةب 13/2مةةةةةةادة )اإلحالةةةةةةة المقدمةةةةةةة منهةةةةةةا بموجةةةةةةب ال

، وهةةةةةذا 2012( الصةةةةةادر عةةةةةن الجمعيةةةةةة العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة فةةةةةي عةةةةةام 16/69القةةةةةرار رقةةةةةم )
يعنةةةةي أن المحكمةةةةة تشةةةةترط االعتةةةةراف الةةةةدولي بالدولةةةةة لقبولهةةةةا طرفةةةةًا فةةةةي نظامهةةةةا األساسةةةةي أو 

ن قةةةةةةد تبنةةةةةت الةةةةةةرأي (، وبةةةةةةذلك تكةةةةةو 12/3قبةةةةةول ممارسةةةةةة اختصاصةةةةةةها عليهةةةةةا بموجةةةةةةب المةةةةةادة )
الةةةةةذي يةةةةةذهب إلةةةةةى أن الدولةةةةةة ال تكةةةةةون ذات شخصةةةةةية قانونيةةةةةة إال بعةةةةةد أن تعتةةةةةرف بهةةةةةا الةةةةةدول 

 .(3)األخرى، وليس بتوافر أركانها األصلية )الشعب، اإلقليم، التنظيم السياسي(

ـــة  ـــذي تقـــدمت بـــه دول ـــاًء علـــى اإلعـــالن ال الفـــرع الثـــاني: دور المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بن
 م.2015( عام 12/3وجب المادة )فلسطين بم

، قةةةةةةةدمت دولةةةةةةةة فلسةةةةةةةطين إعالنةةةةةةةًا قبلةةةةةةةت فيةةةةةةةه اختصةةةةةةةاص 2015كةةةةةةةانون األول/ ينةةةةةةةاير  1فةةةةةةةي 
المحكمةةةةةةة فةةةةةةي الجةةةةةةرائم الُمرتكبةةةةةةة فةةةةةةي األراضةةةةةةي الفلسةةةةةةطينية المحتلةةةةةةة، بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةةك القةةةةةةدس 

( مةةةةةةن نظةةةةةةام 12/3، اسةةةةةةتنادًا إلةةةةةةى نةةةةةةص المةةةةةةادة )2014حزيةةةةةةران/ يونيةةةةةةو  13الشةةةةةةرقية، منةةةةةةذ 

                                                           
(  بخصوص منح فلسطين صفة دولة غير عضو في األمم 19/67قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (1(

دول، امتنعت  9دولة وعارضته 138المتحدة،  والذي صادقت عليه في اجتماعها السابع والستين، أيد القرار 
 .26-25دول، المحكمة الجنائية الدولية، ذويب، ص  5دولة عن التصديق وتغيبت  41

 4تقرير عن أنشطة الدراسة األولية  بخصوص الحالة في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في  (2(
، تقرير عن أنشطة الدراسة األولية  بخصوص الحالة في فلسطين أمام 2، ص 2017كانون األول/ ديسمبر 

 .2، ص 2016 تشرين الثاني/نوفمبر 14المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في 
عبد العزيز الخطابي، نظرية االختصاص في القانون الدولي المعاصر )فلسفة في القانون الدولي   (3(

 .25ص 2012، 1العام(،االسكندرية ، دار النهضة الجديدة، ط
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/ كةةةةةةةانون 16األساسةةةةةةةي، ومةةةةةةةا زالةةةةةةةت الحالةةةةةةةة فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين قيةةةةةةةد الدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةة منةةةةةةةذ رومةةةةةةةا 
 .(1)2015الثاني/ يناير 

، الجةةةةةةرائم 2016وبةةةةةةين التقريةةةةةةر الخةةةةةةاص بالدراسةةةةةةة األوليةةةةةةة للحالةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية الصةةةةةةادر عةةةةةةام 
 : (2)قيد الدراسة،  وهي على النحو التالي

 م2014أواًل: الجرائم التي ارٌتكبت خالل حرب 

هجمةةةةةةةات الجويةةةةةةةة علةةةةةةةى المبةةةةةةةاني السةةةةةةةكنية والمةةةةةةةدنيين، والخسةةةةةةةائر البشةةةةةةةرية الناجمةةةةةةةة ال .1
 .(3)عنها

 .(4)الهجمات على المنشآت الطبية والموظفين الطبيين  .2

 .(5)االعتداء على مدارس األونروا .3

                                                           
ل/ كانون األو  4م، الصادرة في 2017تقرير عن أنشطة الدراسة األولية الخاصة في الحالة الفلسطينية للعام  (1(

 .2م، ص2017ديسمبر 
 .6-5م،  ص 2016تقرير عن أنشطة الدراسة األولوية الخاصة في الحالة الفلسطينية للعام  (2(
بيًتا وعقاًرا مدنًيا، بما في ذلك المستشفيات والبنى التحتية، وارتقاء  18,000تم تدمير  2014خالل حرب  (3(

انظر: تقرير حول األضرار في المباني السكنية طفاًل،  551امرأة و 299فلسطينًيا، من بينهم  2,251
م، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 2014والمؤسسات الصحية خالل حرب 

http://www.mezan.org/post   مساءاً  12:10، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول. 
منهم، فقد تسببت  19من الطواقم الطبية استشهد  105مستشفى، و 17استهدفت إسرائيل في عدوانها على غزة  (4(

من  17و 11غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليان في إصابة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بين 
نفس الشهر، امن  6يوليو/تموز، فنتج عن ذلك إصابة أربعة أشخاص بين مرضى وموظفين بجروح، وفي 

من  21قصفت قوات االحتالل مستشفى الوفاء إلعادة التأهيل في الشجاعية فأصيب بأضرار بالغة، وفي الة
يوليو/تموز، دكت إسرائيل مستشفى شهداء األقصى في دير البلح وسط القطاع بنحو ثالثين قذيفة مدفع، مما 

 تسبب في استشهاد أربعة أشخاص.
جرائم اإلسرائيلية في غزة، موقع الجزيرة نت، انظر: الجرف القاتل.. ال    

https://www.aljazeera.net/news/arabic مساءًا. 12:16، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 
تم إطالق صاروخ اسرائيلي على مدخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  2014أغسطس  3بتاريخ  (5(

شخصًا. ويذكر أن حوالي  25شخص من بينهم ثمانية أطفال وإصابة ما ال يقل عن  14أسفرت عن مقتل 
نت ع الهجوم. وأعلشخص كانوا يتواجدون داخل المدرسة، والتي كانت تستخدم كمركز إيواء وقت وقو  3000

مناسبة منفصلة بأن مدرسة رفح تستخدم إليواء  33األونروا بأنها أبلغت السطات العسكرية االسرائيلية في 
المدنيين المهجرين قسريًا من منازلهم بسبب القصف اإلسرائيلي. وآخر مرة أرسلت فيها األونروا كانت قبل 

 وقوع االعتداء بساعة واحدة.

https://www.aljazeera.net/news/arabic
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 .(1)الهجمات على األعيان المدنية والبنى التحتية األخرى  .4

( 8أن جميةةةةع مةةةةا أشةةةةار إليةةةةه التقريةةةةر السةةةةابق يشةةةةكل جةةةةرائم حةةةةرب وفقةةةةًا للمةةةةادة ) وتــــرى الباحثــــة
مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، وأنةةةةةةه يتوجةةةةةةب علةةةةةةى المحكمةةةةةةة البةةةةةةدء فةةةةةةي إجةةةةةةراء التحقيةةةةةةق فةةةةةةي 

 م إلى هذه اللحظة.2014الجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ عام 

 : (2)ثانيًا: الوضع في القدس والضفة الغربية

، وتصةةةةاعد (3)الدراسةةةةة األوليةةةةة للحالةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين إلةةةةى أن أنشةةةةطة االسةةةةتيطانأشةةةةارت تقةةةةارير 
العنةةةةف وإسةةةةاءة المعاملةةةةة فةةةةي الضةةةةفة الغربيةةةةة والقةةةةدس قيةةةةد الدراسةةةةة األوليةةةةة مةةةةن قبةةةةل المحكمةةةةة، 

أعلةةةةةةةن المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة فةةةةةةةتح دراسةةةةةةةة أوليةةةةةةةة  2015كةةةةةةةانون الثاني/ينةةةةةةةاير  16وفةةةةةةةي 
ذا كانةةةةةةت معةةةةةةايير نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي لفةةةةةةتح للحالةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين مةةةةةةن أجةةةةةةل تحديةةةةةةد مةةةةةةا إ

( 1) 53التحقيةةةةةق قةةةةةد اسةةةةةتوفيت، وعلةةةةةى وجةةةةةه التحديةةةةةد، ينظةةةةةر المةةةةةدعي العةةةةةام، بموجةةةةةب المةةةةةادة 
مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي، فةةةةي مسةةةةائل االختصةةةةاص والمقبوليةةةةة ومصةةةةالح العدالةةةةة فةةةةي اتخةةةةاذ 

 .(4)هذا القرار

                                                           

ئيلي يرفض التحقيق في االعتداء على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في انظر: الجيش اإلسرا
  http://www.mezan.org/postمركز الميزان لحقوق اإلنسان،  مدنيًا،  14رفح، والذي أسفر عن مقتل 

 مساءًا. 12:10، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 
يوليو/تموز، وفي ذلك أفاد غولدستن نائب المدير  29قصفت إسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة في ( 1(

التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "إن كان ثمة اعتداء واحد ُيتوقُع منه تعريض صحة وسالمة 
كهرباء الوحيدة بالقطاع. واالعتداء قصدًا أكبر عدد من األشخاص في غزة للخطر فهو االعتداء على محطة ال

، موقع الجزيرة نت، الجرف القاتل.. الجرائم اإلسرائيلية في غزةعلى محطة الكهرباء يشكل جريمة حرب" انظر: 
https://www.aljazeera.net/news/arabic مساءًا. 12:16، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 

 4م، ص2017تقرير عن أنشطة الدراسة األولوية الخاصة في الحالة الفلسطينية للعام  (2(
، 2000كانون األول/ ديسمبر في العام  31وقعت إسرائيل على النظام  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  (3(

ومن ثم سحبت توقيعها، وكان له اتحفظ على إدراج االستيطان ضمن جريمة الحرب، أي أنها ال تقبل 
سانية) حرب والجرائم ضد اإلناختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم االستيطان، تقرير حول جرائم ال

مسؤولية إسرائيل عن جرائم خالل انتفاضة األقصى(،داود درعاوي، رام هللا، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 
 .98، ص 24ع 

https://www.icrc.org/ar/document/ihl-، ( القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر4(
law-rights-human  مساءًا.12:5، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 

https://www.aljazeera.net/news/arabic
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law
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ًا، كمةةةةةةةا أشةةةةةةةارت المدعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة وتجةةةةةةةدر اإلشةةةةةةةارة إلةةةةةةةى أن الدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةة ال ُتعةةةةةةةّد تحقيقةةةةةةة
، فةةةةةةةالفحص األولةةةةةةةي يعنةةةةةةةي قيةةةةةةةام المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام (1)للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة فةةةةةةةاتو بنسةةةةةةةودا

 للمحكمة بتحليل ما إذا

( مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي، قةةةةد وقعةةةةت، ومةةةةا إذا كانةةةةت 5كانةةةةت الجةةةةرائم الةةةةواردة فةةةةي المةةةةادة )
حكمةةةةةةةة وفقةةةةةةةًا لةةةةةةةنص المةةةةةةةادة الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي حةةةةةةةدثت تكفةةةةةةةي السةةةةةةةتحقاق نظرهةةةةةةةا مةةةةةةةن طةةةةةةةرف الم

(53)(2). 

( مةةةةةةةةةن نظةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةا 14/أ( و)13، وعمةةةةةةةةةاًل بالمةةةةةةةةةادتين )2018أيار/مةةةةةةةةةايو  22وفةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةاريخ 
 13األساسةةةةةةةةي، أحالةةةةةةةةت دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين إلةةةةةةةةى المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام الحالةةةةةةةةة فةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةطين منةةةةةةةةذ 

، دون تحديةةةةةةةد تةةةةةةةاريخ انتهةةةةةةةاء للحالةةةةةةةة، وبمةةةةةةةا أن مكتةةةةةةةب المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام 2014حزيران/يونيةةةةةةةو 
دارسةةةةةةة أوليةةةةةةة بشةةةةةةأن الحالةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين بنةةةةةةاًء  2015كةةةةةةانون الثةةةةةةاني/ ينةةةةةةاير  16بةةةةةةدء منةةةةةةذ 

( ، سةةةةةةةتبقى 12/3علةةةةةةةى اإلعةةةةةةةالن الةةةةةةةذي قبلةةةةةةةت فيةةةةةةةه اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة )
الدراسةةةةةةةةة األوليةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتمرة ألن مضةةةةةةةةمون اإلحالةةةةةةةةة هةةةةةةةةو ذاتةةةةةةةةه مضةةةةةةةةمون اإلعةةةةةةةةالن، إلةةةةةةةةى أن 

كةةةةون الدارسةةةةة األوليةةةةة ال تلةةةةزم يتوصةةةةل المةةةةدعي العةةةةام إلةةةةى وجةةةةوب إجةةةةراء تحقيةةةةق مةةةةن عدمةةةةه، 
 المدعي العام فتح تحقيق في الحالة.

الفــــرع الثالــــث: األثــــر المترتــــب علــــى الدراســـــة األوليــــة التــــي تجريهــــا المحكمــــة الجنائيـــــة 
 الدولية بشأن الحالة في فلسطين

بةةةةةةةالرجوع إلةةةةةةةى التقةةةةةةةارير الصةةةةةةةادرة عةةةةةةةن مكتةةةةةةةب المةةةةةةةدعي العةةةةةةةام للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، 
حلةةةةة الدارسةةةةة األوليةةةةة بشةةةةأن الحالةةةةة فةةةةي فلسةةةةطين، نجةةةةد أن المحكمةةةةة تقةةةةيم مةةةةا إذا والخاصةةةةة بمر 

كةةةةةةةان هنةةةةةةةاك أسةةةةةةةانيد مقبولةةةةةةةة لالعتقةةةةةةةاد بارتكةةةةةةةاب جةةةةةةةرائم تةةةةةةةدخل ضةةةةةةةمن واليةةةةةةةة المحكمةةةةةةةة فةةةةةةةي 
فلسةةةةةةةطين علةةةةةةةى يةةةةةةةد جةةةةةةةيش االحةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةرائيلي والمقاومةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية علةةةةةةةى حةةةةةةةد سةةةةةةةواء، 

ال الجةةةةةانبين، حتةةةةةى وإن كانةةةةةت فلسةةةةةطين وبالتةةةةةالي التحقيقةةةةةات مةةةةةن جانةةةةةب المحكمةةةةةة سةةةةةتطال كةةةةة
 (.12/3هي من تقدمت باإلحالة أو قبلت اختصاص المحكمة وفقًا لنص المادة )

                                                           

( التقرير الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بشأن تدهور الوضع في غزة، فيما 1(
 .1م، ص 2018ات على حدود غزة لعام يتعلق بالمظاهر 

( التحرك أمام محكمة الجنايات الدولية بين الجدية والتسويف، عبد العاطي، 2(
https://www.masarat.ps/article 
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وقةةةةةد زعةةةةةم االحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي ارتكةةةةةاب حركةةةةةات المقاومةةةةةة الفلسةةةةةطينية لجةةةةةرائم تةةةةةدخل ضةةةةةمن 
االختصةةةةةةةاص الموضةةةةةةةوعي للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، وبالفعةةةةةةةةل اشةةةةةةةتملت الدراسةةةةةةةة األوليةةةةةةةةة 

حالةةةةةةة فةةةةةةي فلسةةةةةةطين علةةةةةةى الجةةةةةةرائم التةةةةةةي أوضةةةةةةحتها فةةةةةةي فلسةةةةةةطين فةةةةةةي قةةةةةةرار االحالةةةةةةة بشةةةةةةأن لل
، وعلةةةةى الجةةةةرائم التةةةةي يةةةةزعم االحةةةةتالل ارتكابهةةةةا مةةةةن 2014الحالةةةةة فةةةةي غةةةةزة والضةةةةفة منةةةةذ عةةةةام 

جانةةةةةةةب حركةةةةةةةات المقاومةةةةةةةة الفلسةةةةةةةطينية، كالهجمةةةةةةةات المزعومةةةةةةةة علةةةةةةةى المةةةةةةةدنيين، واالسةةةةةةةتخدام 
 .(1)على قطاع غزة 2014خالل عدوان المزعوم لألشخاص المدنيين كدروع 

وبالتةةةةةةالي يترتةةةةةةب علةةةةةةى قبةةةةةةول فلسةةةةةةطين الختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة وفقةةةةةةًا للمةةةةةةادة 
( دراسةةةةةةةة األحةةةةةةةداث 14/أ( والمةةةةةةةادة )13( واإلحالةةةةةةةة التةةةةةةةي تقةةةةةةةدمت بهةةةةةةةا وفقةةةةةةةًا للمةةةةةةةادة )12/3)

وص نظةةةةةةام الواقعةةةةةةة مةةةةةةن كةةةةةةال الطةةةةةةرفين، ومسةةةةةةاءلة حركةةةةةةات المقاومةةةةةةة  الفلسةةةةةةطينية وفقةةةةةةًا لنصةةةةةة
 روما األساسي.

، وبةةةةةذلك (2) 1948وتجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى أن فلسةةةةةطين تخضةةةةةع لالحةةةةةتالل اإلسةةةةةرائيلي منةةةةةذ عةةةةةام 
، وهةةةةةو مةةةةةا أكةةةةةد عليةةةةةه ميثةةةةةاق األمةةةةةم (3)يكفةةةةةل لهةةةةةا القةةةةةانون الةةةةةدولي العةةةةةام حةةةةةق تقريةةةةةر المصةةةةةير

( مةةةةةةن الفصةةةةةةل األول منةةةةةةه، حيةةةةةةث نةةةةةةص علةةةةةةى: " إنمةةةةةةاء العالقةةةةةةات 1/2المتحةةةةةةدة فةةةةةةي المةةةةةةادة )
الوديةةةةةةة بةةةةةةين األمةةةةةةم علةةةةةةى أسةةةةةةاس احتةةةةةةرام المبةةةةةةدأ الةةةةةةذي يقضةةةةةةي بالتسةةةةةةوية فةةةةةةي الحقةةةةةةوق بةةةةةةين 

                                                           

 .5م، ص 2016( تقرير عن أنشطة الدارسة األولية بشأن الحالة في فلسطين لعام 1(
القانون الدولي  211( ُيقصد باالحتالل السيطرة على بلد أو أرضي من قبل قوة أجنبية، مستقبل حقوق اإلنسان، 2(

 .211واحتالل فلسطين، نيلسون،  ص 
 ،1952( لعام 545رقم ) القرار -( بعض القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والتي تؤكد حق تقرير المصير: 3(

 الذاتي بالحكم متمتعة غير أقاليم تدير التي الدول من وطالب مصيرها، في تقرير وبالشع حق على أكاد الذي
، والذي  1960 ديسمبر14 ( الصادر في1514القرار رقم ) -الحق، هذا نيل في الشعوب تقوم بمساعدة أن

 تقرير لمصير حق على منه الثاني البند أقر في حيث المستعمرة، والشعوب للبلدان ينص على منح االستقالل
( الذي أصدرته الجمعية 2621القرار رقم )  -السياسي،  نظامها بحرية تختار أن وأن لها الشعوب، لجميع
 للبلدان االستقالل منح على فيه وافقت التي والعشرين دورتها الخامسة في  1970 أكتوبر12في  العامة

 المستعمرة، والشعوب
 الضرورية بمختلف الوسائل المسلاح الكفاح في الحق أن للشعوبعلى  القرار هذا من الثاني البند وتضمن

،و 1972ديسمبر  14العامة في  الصادر عن الجمعية (2970) رقم قرارحريته،  يقمع الذي االستعمار ضد
 أجهزة األمم وباقي األمن ومجلس هي اعترافها العامة الجمعية تأكيد على منه الثانية نصت في الفقرة الذي

 تقديم المتحدة لألمم المنظمات التابعة كل وعلى حريتها، لتحقيق المستعمرة الشعوب كفاح بمشروعية المتحدة،
لألقاليم المستعمرة،  منية العمري، الدفاع الشرعي في القانون  التحرير لحركات والمعنوية المادية المساعدات

 .62-61م ، ص 2011الدولي العام)رسالة ماجستير(،  قسطنطينية، جامعة اإلخوة منتوري، 
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الشةةةةةعوب وبةةةةةأن يكةةةةةون لكةةةةةل منهةةةةةا تقريةةةةةر مصةةةةةيرها، وكةةةةةذلك اتخةةةةةاذ التةةةةةدابير األخةةةةةرى المالئمةةةةةة 
 .(1)"زيز السلم العاملتع

، 1949مةةةةةن البروتوكةةةةةول األول اإلضةةةةةافي التفاقيةةةةةات جنيةةةةةف لعةةةةةام ( 1/4)كمةةةةةا نصةةةةةت المةةةةةادة 
تعةةةةةد مةةةةةن قبيةةةةةل الحةةةةةروب الدوليةةةةةة المنازعةةةةةات المسةةةةةلحة التةةةةةي تناضةةةةةل بهةةةةةا الشةةةةةعوب : " علةةةةةى 

ضةةةةةةةةد التسةةةةةةةةلط االسةةةةةةةةتعماري واالحةةةةةةةةتالل األجنبةةةةةةةةي وضةةةةةةةةد األنظمةةةةةةةةة العنصةةةةةةةةرية، وذلةةةةةةةةك فةةةةةةةةي 
فةةةةةةي تقريةةةةةةر المصةةةةةةير، كمةةةةةةا كرسةةةةةةه ميثةةةةةةاق األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة واإلعةةةةةةالن  ممارسةةةةةةة حةةةةةةق الشةةةةةةعوب

المتعلةةةةةةةق بمبةةةةةةةادئ القةةةةةةةانون الةةةةةةةدولي الخاصةةةةةةةة بالعالقةةةةةةةات الوديةةةةةةةة والتعةةةةةةةاون بةةةةةةةين الةةةةةةةدول طبقةةةةةةةًا 
 (2)"لميثاق األمم المتحدة

ويعتبةةةةةر حةةةةةق تقريةةةةةر المصةةةةةير مةةةةةن الحقةةةةةوق األساسةةةةةية للشةةةةةعوب، والتةةةةةي تمكنهةةةةةا مةةةةةن أن تقةةةةةرر 
الةةةةةذي يحكمهةةةةةا وأن تقةةةةةرر مسةةةةةتقبلها السياسةةةةةي، وأن تةةةةةتمكن مةةةةةن التمتةةةةةع بإرادتهةةةةةا الحةةةةةرة النظةةةةةام 

 .(3) بموارد وثروات إقليمها دون أي قيد

أن حركةةةةات المقاومةةةةة الفلسةةةةطينية هةةةةي حركةةةةات تحةةةةرر  واســــتنادًا إلــــى مــــا ســــبق تــــرى الباحثــــة
وطنةةةةةي توجةةةةةه نشةةةةةاطها ضةةةةةد التسةةةةةلط االسةةةةةتعماري واالحةةةةةتالل، مةةةةةن أجةةةةةل ممارسةةةةةة حقهةةةةةا فةةةةةةي 
تقريةةةةةر مصةةةةةيرها، كمةةةةةا  تعتبةةةةةر األعمةةةةةال الصةةةةةادرة عنهةةةةةا مةةةةةن األعمةةةةةال المشةةةةةروعة فةةةةةي القةةةةةانون 

التةةةةةالي ال تشةةةةةةكل الةةةةةدولي، طالمةةةةةةا أنهةةةةةا تقةةةةةةع علةةةةةى اإلقلةةةةةةيم المحتةةةةةل وداخلةةةةةةه بهةةةةةدف تحريةةةةةةره، وب
 .من نظام روما األساسي( 5)هذه األعمال جرائم وفق نص المادة 

 فةةةي لةةةيس: " مةةةن الفصةةةل السةةةابع مةةةن ميثةةةاق األمةةةم المتحةةةدة علةةةى ( 51)كمةةةا نصةةةت المةةةادة 
 الةدفاع فةي جماعةات أو فةرادى للةدول الطبيعةي الحةق يةنقص أو يضةعف مةا الميثةاق هةذا
أحةةد أعضةةاء األمةةم المتحةةدة، وذلةةك إلةةى أن يتخةةذ مسةةلاحة علةةى  قةةوة اعتةةدت إذا أنفسةةهم عةةن

، و ُيفهةةةةم مةةةةن نةةةةص المةةةةادة (4)مجلةةةةس األمةةةةن التةةةةدابير الالزمةةةةة لحفةةةةظ السةةةةلم واألمةةةةن الةةةةدوليين.."
                                                           

مقاصد هيئة األمم المتحدة،  موقع األمم المتحدة، ( مقاصد هيئة األمم المتحدة،  1(
i/index.html-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un تاريخ الدخول ،
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، المتعلق بحماية ضحايا 1949آب/ أغسطس 12( البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 2(
 المنازعات الدولية المسلحة.

زيع، و ( نايف العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دار الثقافة للنشر والت3(
 .104م، ص 2007، 1ط

charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un-مقاصد هيئة األمم المتحدة،  موقع األمم المتحدة،  (4(
i/index.html صباحًا. 11الساعة ، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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، (1)أن ميثةةةةةةةةاق األمةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةدة يكسةةةةةةةةب أعمةةةةةةةةال المقاومةةةةةةةةة طةةةةةةةةابع الشةةةةةةةةرعية والقانونيةةةةةةةةة( 51)
ًا شةةةةرعيًا لةةةةةرد العةةةةدوان الواقةةةةةع وبةةةةذلك تعتبةةةةر األعمةةةةةال الصةةةةادرة عةةةةةن المقاومةةةةة الفلسةةةةطينية دفاعةةةةة

لجةةةةةوء الدولةةةةةة التةةةةةي : "علةةةةةى األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينية، وُيقصةةةةةد بالةةةةةدفاع الشةةةةةرعي فةةةةةي هةةةةةذا الصةةةةةدد
يقةةةةع عليهةةةةا العةةةةدوان إلةةةةى اسةةةةتخدام القةةةةوة  لةةةةدفع الضةةةةرر الواقةةةةع عليهةةةةا، وهةةةةو حةةةةق أقةةةةرت بةةةةه كةةةةل 

 .(2)"الشرائع السماوية والدنيوية من أجل دفع الضرر عن المعتدى عليه

،أعلنةةةةةت المدعيةةةةةة العامةةةةةة،  2019كةةةةةانون األول /ديسةةةةةمبر  20وفةةةةةي ر اإلشـــــارة إلـــــى أن وتجـــــدُ 
أنةةةةةه بعةةةةةد تقيةةةةةيم شةةةةةامل ومسةةةةةتقل وموضةةةةةوعي لجميةةةةةع المعلومةةةةةات الموثةةةةةوق بهةةةةةا المتاحةةةةةة لهةةةةةا، 
اخُتتمةةةةةت الدراسةةةةةة األوليةةةةةة للحالةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين وقةةةةةد تقةةةةةرر أن جميةةةةةع المعةةةةةايير القانونيةةةةةة التةةةةةي 

جةةةةةةرائم حةةةةةةرب قةةةةةةد ‘وأعلنةةةةةةت أن .فيت يقتضةةةةةةيها نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي لفةةةةةةتح تحقيةةةةةةق قةةةةةةد اسةةةةةةتو 
 .(3)ارُتكبت أو ُترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة

ـــة ـــي هـــذا الصـــدد تنـــوه الباحث ( مةةةن نظةةةام رومةةةا األساسةةةي والتةةةي 124إلةةةى خطةةةورة المةةةادة ) وف
 , يجةةةةوز للدولةةةةة , عنةةةةدما تصةةةةبح 12مةةةةن المةةةةادة  1نصةةةةت علةةةةى : " بةةةةالرغم مةةةةن أحكةةةةام الفقةةةةرة 

طرفةةةةةةًا فةةةةةةةي هةةةةةةذا النظةةةةةةةام األساسةةةةةةي أن تعلةةةةةةةن عةةةةةةةدم قبولهةةةةةةا اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةة لمةةةةةةةدة سةةةةةةةبع 
سةةةةةةنوات مةةةةةةن بةةةةةةدء سةةةةةةريان هةةةةةةذا النظةةةةةةام األساسةةةةةةي عليهةةةةةةا , وذلةةةةةةك فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بفئةةةةةةة الجةةةةةةرائم 

لةةةةةدى حصةةةةةول ادعةةةةةاء بةةةةةأن مةةةةةواطنين مةةةةةن تلةةةةةك الدولةةةةةة قةةةةةد ارتكبةةةةةوا  8المشةةةةةار إليهةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة 
مةةةةةةة قةةةةةةد ارتكبةةةةةةت فةةةةةةي إقليمهةةةةةةا , ويمكةةةةةةن فةةةةةةي أي وقةةةةةةت جريمةةةةةةة مةةةةةةن تلةةةةةةك الجةةةةةةرائم أو أن الجري

سةةةةةحب اإلعةةةةةالن الصةةةةةادر بموجةةةةةب هةةةةةذه المةةةةةادة , ويعةةةةةاد النظةةةةةر فةةةةةي أحكةةةةةام هةةةةةذه المةةةةةادة فةةةةةي 
 ".123من المادة  1المؤتمر االستعراضي الذي يعقد وفقًا للفقرة 

( عائقةةةةةةةًا أمةةةةةةةام عمةةةةةةةل المحكمةةةةةةةة وتحقيةةةةةةةق العدالةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة 124حيةةةةةةةث يشةةةةةةةكل نةةةةةةةص المةةةةةةةادة )
، كونةةةةةه يمةةةةةنح الةةةةةدول األطةةةةةراف الحةةةةةق فةةةةةي تعليةةةةةق اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة بشةةةةةأن جريمةةةةةة الدوليةةةةةة 

سةةةةةنوات، وبةةةةةذلك يفلةةةةةت مرتكبةةةةةي هةةةةةذه الجريمةةةةةة مةةةةةن العقةةةةةاب، وبالتةةةةةالي يتوجةةةةةب  7الحةةةةةرب لمةةةةةدة 
 إلغاؤه.

                                                           

 .38م، ص 2001، 1( ديب عكاوي، العدوان المسلح جريمة دولية خطيرة،  فلسطين، مؤسسة أسوار، ط1(
(  نايف العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2(

 .63م ، ص 2007، 1ط
، 31/12/2020، تاريخ الدخول  https://www.icc، 56، ص 2020لعام  تقرير عن أنشطة المحكمة  (3(

 مساءًا. 2:35الخميس، 

https://www.icc/
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تقةةةةةةدمت المدعيةةةةةةة العامةةةةةةة للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة  2020كةةةةةةانون الثةةةةةةاني/ ينةةةةةةاير  21وفةةةةةةي
مةةةةةن  19/3اإلقلةةةةيم الةةةةةذي يجةةةةةري فيةةةةه التحقيةةةةةق بموجةةةةب المةةةةةادة بطلةةةةب للةةةةةدائرة التمهيديةةةةة لتحديةةةةةد

 2020كانون الثاني/ يناير  28النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي 

أصةةةةةدرت الةةةةةدائرة التمهيديةةةةةة األولةةةةةى أمةةةةةرًا يحةةةةةدد اإلجةةةةةراء والجةةةةةدول الزمنةةةةةي لتقةةةةةديم مالحظةةةةةات  
ل اإلسةةةةةرائيلي والمجنةةةةةي علةةةةةيهم بشةةةةةأن طلةةةةةب المدعيةةةةةة العامةةةةةة ويةةةةةدعو دولةةةةةة فلسةةةةةطين  واالحةةةةةتال

فةةةةةةي الحالةةةةةةة فةةةةةةي دولةةةةةةة فلسةةةةةةطين إلةةةةةةى تقةةةةةةديم مالحظةةةةةةات خطيةةةةةةة بنةةةةةةاء علةةةةةةى طلةةةةةةب المدعيةةةةةةة 
 .(1)العامة

أنةةةةه البةةةةد مةةةةن تحديةةةةد إطةةةةار زمنةةةةي محةةةةدد لمرحلةةةةة الدارسةةةةة الوليةةةةة التةةةةي يجرهةةةةا  وتــــرى الباحثــــة:
لتحقيةةةةةةةةق السةةةةةةةةيما وأنهةةةةةةةةا ال تلةةةةةةةةزم المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام باالنتقةةةةةةةةال إلةةةةةةةةى مرحلةةةةةةةةة ا المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام،

كمةةةةا يتوجةةةةب تحديةةةةد وقةةةةت ليةةةةتم التحقيةةةةق االبتةةةةدائي خاللةةةةه، فةةةةال يتصةةةةور أن تسةةةةتمر ، االبتةةةةدائي
والتحقيةةةةةةق لسةةةةةةنوات، مةةةةةةا قةةةةةةد يتسةةةةةةبب فةةةةةةي ضةةةةةةياع أو إخفةةةةةةاء األدلةةةةةةة  مرحلةةةةةةة الدارسةةةةةةة األوليةةةةةةة

 الجنائية أو تلفها، باإلضافة إلى تعريض حياة الضحايا والشهود للخطر.

 المبحث الثاني

 ة على تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةالقيود الوارد 

أن تحريةةةةةةك الةةةةةةدعوى لةةةةةةةه ضةةةةةةوابط وقيةةةةةةةود تحكمةةةةةةه ال سةةةةةةةيما فةةةةةةي مجةةةةةةةال اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة و مقبوليةةةةةةة الةةةةةةدعوى أمامهةةةةةةا وفقةةةةةةًا لمبةةةةةةدأ التكامةةةةةةل، الةةةةةةذي يجعةةةةةةل اختصةةةةةةاص 

لطة مجلةةةةةس األمةةةةةن المحكمةةةةةة اختصاصةةةةةًا تكميليةةةةةًا لةةةةةدور القضةةةةةاء الةةةةةوطني، باإلضةةةةةافة إلةةةةةى سةةةةة
بإرجةةةةاء وتأجيةةةةل التحقيةةةةق والمقاضةةةةاة أمةةةةام المحكمةةةةةة والةةةةذي يشةةةةكل قيةةةةدًا علةةةةى تحريةةةةك الةةةةةدعوى 
وعلةةةةةةى مباشةةةةةةرتها أيضةةةةةةًا، وهةةةةةةو األمةةةةةةر الةةةةةةذي سةةةةةةنحاول تبيانةةةةةةه فةةةةةةي هةةةةةةذا المبحةةةةةةث، وذلةةةةةةك مةةةةةةن 
خةةةةةالل اإلشةةةةةارة إلةةةةةى القيةةةةةود الةةةةةواردة علةةةةةى تحريةةةةةك الةةةةةدعوى العموميةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 

 وذلك على النحو التالي:الدولية، 

 المطلب األول : دور المحكمة التكميلي للقضاء الوطني كقيد على الدعوى.

 المطلب الثاني: سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة.

 المطلب األول

 دور المحكمة التكميلي لالختصاص القضائي الوطني كقيد على الدعوى 
                                                           

 .57المرجع السابق، ص  (1(
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( منةةةةةةه فةةةةةةإن 1، والمةةةةةةادة )(1)مةةةةةةن ديباجةةةةةةة النظةةةةةةام األساسةةةةةةي( 10، 6، 4اسةةةةةةتنادًا إلةةةةةةى الفقةةةةةةرة )
، أي أن طبيعةةةةةةةة (2)اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة مكمةةةةةةل للقضةةةةةةةاء الجنةةةةةةةائي الةةةةةةةوطني

الواليةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةائية للمحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةاس أنهةةةةةةةةةا ليسةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةدياًل 
منصةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا فةةةةةةةي لالختصاصةةةةةةةات القضةةةةةةةائية الجنائيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق بةةةةةةةالجرائم ال

( مةةةةةن نظامهةةةةةا األساسةةةةةي، وإنمةةةةةا تةةةةةنهض هةةةةةذه الواليةةةةةة عنةةةةةدما ال ينعقةةةةةد االختصةةةةةاص 5المةةةةةادة )
 (.17/3،2لوجود سبب من األسباب الواردة في المادة ) (3)القضائي الوطني

 (4)الفرع األول : صور مبدأ التكامل

والتكامةةةةةل  تةةةةةتلخص صةةةةةور مبةةةةةدأ التكامةةةةةل فةةةةةي صةةةةةورتين أساسةةةةةيتين وهمةةةةةا التكامةةةةةل الموضةةةةةوعي
 اإلجرائي، وهو ما سنوضحه فيما يلي : 

 أواًل: التكامل الموضوعي

ُيقصةةةةةةةةةد بالتكامةةةةةةةةةل الموضةةةةةةةةةوعي: التكامةةةةةةةةةل المتعلةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةالجرائم محةةةةةةةةةل اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة 
الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، فالتكامةةةةةل بةةةةةين المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة والقضةةةةةاء الجنةةةةةائي الةةةةةوطني يكةةةةةون بشةةةةةأن 

المحكمةةةةةةةة بنظرهةةةةةةةا، فةةةةةةةإذا لةةةةةةةم يةةةةةةةتمكن القضةةةةةةةاء جريمةةةةةةةة أو أكثةةةةةةةر مةةةةةةةن الجةةةةةةةرائم التةةةةةةةي تخةةةةةةةتص 
الةةةةةةوطني مةةةةةةن ممارسةةةةةةة اختصاصةةةةةةه القضةةةةةةائي فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بهةةةةةةذه الجةةةةةةرائم، تتةةةةةةدخل المحكمةةةةةةة 

 وتمارس  واليتها القضائية على الجرائم المرتكبة.

وتأسيسةةةةًا علةةةةى ذلةةةةك إذا شةةةةرعت الدولةةةةة نصوصةةةةًا قانونيةةةةة تجةةةةرم األفعةةةةال التةةةةي تعةةةةد جةةةةرائم وفقةةةةًا 
اسةةةةةةةي أو كانةةةةةةةت صةةةةةةةادقت علةةةةةةةى المعاهةةةةةةةدات الدوليةةةةةةةة التةةةةةةةي تجةةةةةةةرم هةةةةةةةذه لنظةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة األس

األفعةةةةةةال وكةةةةةةان نظامهةةةةةةا القةةةةةةانوني يعطةةةةةةي هةةةةةةذه المعاهةةةةةةدات القيمةةةةةةة القانونيةةةةةةة للتشةةةةةةريع، ينعقةةةةةةد 
 االختصاص القضائي

                                                           

( من ديباجة النظام األساسي " إن من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية 6( نصت الفقرة )1(
( فنصت على " أن المحكمة الجنائية الدولية 10المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، أما الفقرة )على أولئك 

 المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية".
 لنائية الوطنية ..".( ". وتكون المحكمة  مكملة للواليات  القضائية ا1( أشارت الفقرة الثانية من المادة )2(
( ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، االسكندرية، 3(

 .149م،  ص 2008منشأة المعارف، ) د. ط(، 
 .15( المرجع السابق، ص4(
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بمةةةةةةا أن المحةةةةةةاكم  (1)الةةةةةةوطني وال يكةةةةةةون للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة أن تمةةةةةةارس اختصاصةةةةةةها القضةةةةةةائي
 لي وغير صوري.الوطنية تباشر الدعوى بشكل فع

ــــة يجةةةةدر بالةةةةدول األطةةةةراف فةةةةي نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي أن ُتجةةةةرم فةةةةي قوانينهةةةةا  أنةةةةه وتــــرى الباحث
( فةةةةةال 5الجنائيةةةةةة الوطنيةةةةةة الجةةةةةرائم التةةةةةي تةةةةةدخل فةةةةةي اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )

يتصةةةةةور أن تمةةةةةارس الدولةةةةةة اختصاصةةةةةها القضةةةةةائي وفقةةةةةًا لمبةةةةةدأ التكامةةةةةل وهةةةةةي ال تملةةةةةك تشةةةةةريع 
هةةةةذه األفعةةةةال مخالفةةةةًة بةةةةذلك مبةةةةدأ الشةةةةرعية " ال جريمةةةةة وال عقوبةةةةة إال بةةةةنص" الةةةةذي  يجةةةةرم مثةةةةل

نصةةةةةةةةت عليةةةةةةةةه كافةةةةةةةةة القةةةةةةةةوانين والدسةةةةةةةةاتير الوطنيةةةةةةةةة والةةةةةةةةذي تبنةةةةةةةةاه  أيضةةةةةةةةًا النظةةةةةةةةام األساسةةةةةةةةي 
 ( منه.22،23للمحكمة في المادتين )

د حةةةةةدد (،  فقةةةةة5أمةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالعقوبةةةةةات المقةةةةةررة علةةةةةى الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص المةةةةةادة )
، إال أن (2)( العقوبةةةةةةةةات التةةةةةةةةي توقعهةةةةةةةةا المحكمةةةةةةةةة علةةةةةةةةى الشةةةةةةةةخص الُمةةةةةةةةدان77نةةةةةةةةص المةةةةةةةةادة )

النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة لةةةةةم ُيلةةةةةزم الةةةةةدول األطةةةةةراف بتطبيةةةةةق العقوبةةةةةات التةةةةةي حةةةةةددها نةةةةةص 
المةةةةادة السةةةةابق اإلشةةةةارة إليةةةةه فقةةةةط، بةةةةل منحهةةةةا الحةةةةق فةةةةي توقيةةةةع العقوبةةةةات المنصةةةةوص عليهةةةةا 

( والتةةةةةي نصةةةةت علةةةةةى : " لةةةةةيس 80نيةةةةةة، وذلةةةةك وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةادة )فةةةةي قةةةةةوانين العقوبةةةةات الوط
فةةةةي هةةةةذا البةةةةاب مةةةةا يمنةةةةع الةةةةدول مةةةةن توقيةةةةع العقوبةةةةات المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي قوانينهةةةةا الوطنيةةةةة 
أو يحةةةةةةةول دون تطبيةةةةةةةق قةةةةةةةوانين الةةةةةةةدول التةةةةةةةي ال تةةةةةةةنص علةةةةةةةى العقوبةةةةةةةات المحةةةةةةةددة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا 

الختصةةةةةةاص بنظةةةةةةر الةةةةةةدعوى البةةةةةةاب". وُيفهةةةةةةم مةةةةةةن نةةةةةةص المةةةةةةادة السةةةةةةابق أن الدولةةةةةةة صةةةةةةاحبة ا
تسةةةةةةةتطيع عنةةةةةةةد محاكمتهةةةةةةةا للجةةةةةةةاني أمةةةةةةةام قضةةةةةةةائها الةةةةةةةوطني، أن تحكةةةةةةةم بالعقوبةةةةةةةة التةةةةةةةي تراهةةةةةةةا 
مناسةةةةبة وفةةةةق مةةةةا هةةةةو منصةةةةوص عليةةةةه فةةةةي قةةةةانون العقوبةةةةات لةةةةديها، حتةةةةى وإن لةةةةم تكةةةةن العقوبةةةةة 

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة 77المقضةةةةةي بهةةةةةا مةةةةةن العقوبةةةةةات الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةص المةةةةةادة )
 لدولية.الجنائية ا

                                                           

م ، 2012، 1حامد للنشر والتوزيع، ط(  علي الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دار ال1(
 .29ص 

(، يكون للمحكمة أن توقع 110( رهنًا بأحكام المادة )1( من النظام األساسي على : " )77( نصت المادة )2(
( من النظام األساسي إحدى العقوبات التالية 5على الشخص الُمدان بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة )

( سنة، )ب( السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة 30من السنوات لفترة قصاها ): )أ( السجن لعدد محدد 
( باإلضافة إلى السجن للمحكمة أن 2مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص الُمدان، )

ثبات، )ب( إلتأمر بما يلي : )أ( فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد ا
مصادرة العائدات والممتلكات واألصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس 

 بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية".
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 ثانيًا: التكامل اإلجرائي 

أن جةةةةةةةةوهر تطبيةةةةةةةةق مبةةةةةةةةدأ التكامةةةةةةةةل اإلجرائةةةةةةةةي يعطةةةةةةةةي القضةةةةةةةةاء الةةةةةةةةوطني األولويةةةةةةةةة بمباشةةةةةةةةرة 
(، 5إجةةةةةراءات التحقيةةةةةق والمقاضةةةةةاة بشةةةةةأن جريمةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي المةةةةةادة )

 وذلةةةةةةةك ألن القضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني لةةةةةةةه الواليةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةة علةةةةةةةى األشةةةةةةةخاص المقيمةةةةةةةين علةةةةةةةى إقلةةةةةةةيم
الدولةةةةةة، غيةةةةةر أنةةةةةه اسةةةةةتثناًء مةةةةةن هةةةةةذا األصةةةةةل ينعقةةةةةد االختصةةةةةاص للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة 

 .(1)وهذا في حاالت محددة سنتطرق لها الحقاً 

وللحفةةةةاظ علةةةةى مبةةةةدأ التكامةةةةل اإلجرائةةةةي البةةةةد أن تتحقةةةةق المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة مةةةةن انعقةةةةاد 
مةةةةةةةةا يلةةةةةةةةي : " تتحقةةةةةةةةق ( والتةةةةةةةةي نصةةةةةةةةت علةةةةةةةى 19/1االختصةةةةةةةاص لهةةةةةةةةا وفقةةةةةةةةًا لةةةةةةةنص المةةةةةةةةادة )

المحكمةةةةةةة مةةةةةةن أن لهةةةةةةا اختصاصةةةةةةًا للنظةةةةةةر فةةةةةةي الةةةةةةدعوى المعروضةةةةةةة عليهةةةةةةا، وللمحكمةةةةةةة مةةةةةةن 
 (".17تلقاء نفسها البت في مقبولية الدعوى وفقًا للمادة )

وبالتةةةةةةةالي علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة قبةةةةةةةل مباشةةةةةةةرة اختصاصةةةةةةةها بنةةةةةةةاًء علةةةةةةةى اإلحالةةةةةةةة 
(  أن تتحقةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةن 12/3، ب، ج( والمةةةةةةةةةةادة )/أ13المقدمةةةةةةةةةةة  إليهةةةةةةةةةةا وفقةةةةةةةةةةًا لةةةةةةةةةةنص المةةةةةةةةةةادة )

/أ، ب، ج( فةةةةةال يكةةةةةون للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة 17/1مقبوليةةةةةة الةةةةةدعوى التةةةةةي نصةةةةةت عليهةةةةةا المةةةةةادة )
 اختصاص في نظر الدعوى في الحاالت التالية :

 إذا كانت الدولة صاحبة الوالية ُتجري تحقيقًا أو مقاضاًة في الدعوى. .أ

أجةةةةرت التحقيةةةةق فةةةةي الةةةةدعوى وقةةةةررت عةةةةدم إذا كانةةةةت الدولةةةةة صةةةةاحبة االختصةةةةاص قةةةةد  .ب
مقاضةةةةاة الشةةةةخص المعنةةةةي، مةةةةا لةةةةم يكةةةةن القةةةةرار ناتجةةةةًا عةةةةن عةةةةدم رغبةةةةة الدولةةةةة أو عةةةةدم 

 قدرتها على المقاضاة. 

 إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى.  .ت

ة وبةةةةةةةةذلك ال يجةةةةةةةةوز للمحكمةةةةةةةةة أن تمةةةةةةةةارس اختصاصةةةةةةةةها القضةةةةةةةةائي إذا كانةةةةةةةةت الدولةةةةةةةةة صةةةةةةةةاحب
االختصةةةةةةاص قةةةةةةد باشةةةةةةرت إجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق  أو المقاضةةةةةةاة فةةةةةةي الجةةةةةةرائم موضةةةةةةوع الةةةةةةدعوى، 

                                                           

( ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، االسكندرية، 1(
 .16م، ص 2008ارف، ) د. ط(، منشأة المع
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وللحفةةةةاظ علةةةةى مبةةةةدأ مهةةةةم وهةةةةو " عةةةةدم جةةةةواز ( 1)وذلةةةةك لمنةةةةع حصةةةةول ازدواجيةةةةة فةةةةي اإلجةةةةراءات
 .(2)المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين"

ة الدوليةةةةة وكةةةةذلك األمةةةةر بالنسةةةةبة للدولةةةةة الطةةةةرف فةةةةي حةةةةال ُعقةةةةد االختصةةةةاص للمحكمةةةةة الجنائيةةةة
لتةةةةةوفر حالةةةةةة مةةةةةن حةةةةةاالت انعقةةةةةاد اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، علةةةةةى الدولةةةةةة أن ال 

 تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق والمقاضاة لمنع حدوث ازدواج في اإلجراءات.

 حاالت انعقاد االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني :

صةةةةةةةةةاص القضةةةةةةةةةائي للمحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة إذا كةةةةةةةةةان واألصةةةةةةةةةل أال ينعقةةةةةةةةةد االخت 
القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني للدولةةةةةةة صةةةةةةاحبة االختصةةةةةةاص يباشةةةةةةر إجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة فةةةةةةي 

، علةةةةةةى أن تكةةةةةةون تلةةةةةةك اإلجةةةةةةراءات نزيهةةةةةةة، غيةةةةةةر أن هنةةةةةةاك (3)الةةةةةةدعوى أو أصةةةةةةدر حكمةةةةةةًا فيهةةةةةةا
علةةةةةةةى أن ( مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي 17اسةةةةةةةتثناء يةةةةةةةرد علةةةةةةةى هةةةةةةةذا األصةةةةةةةل إذ نصةةةةةةةت المةةةةةةةادة )

 المحكمة الجنائية الدولية تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين وهما كالتالي : 

، وحةةةةةةةددت (4)إذا كانةةةةةةةت الدولةةةةةةةة غيةةةةةةةر راغبةةةةةةةة فةةةةةةةي االضةةةةةةةطالع بةةةةةةةالتحقيق أو المقاضةةةةةةةاة .1
 : (5)( حاالت عدم الرغبة وهي كالتالي17( من المادة )2الفقرة )

الةةةةةةةةةوطني كانةةةةةةةةةت بغةةةةةةةةةرض حمايةةةةةةةةةة إذا تبةةةةةةةةةين أن اإلجةةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةةي اتخةةةةةةةةةذها القضةةةةةةةةةاء  .أ
الشةةةةةةةةخص المعنةةةةةةةةي مةةةةةةةةن المسةةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةةة عةةةةةةةةن جةةةةةةةةرائم تةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةي اختصةةةةةةةةاص 

 المحكمة الجنائية الدولية.

                                                           

( ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، االسكندرية، 1(
 .16م.، ص 2008منشأة المعارف، ) د. ط(، 

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20( المادة )2(
أمام المحكمة الجنائية الدولية ) رسالة ماجستير(، أم البواقي، جامعة العربي بن (  ياسين بغو، تحريك الدعوى 3(

 .82، ص 2011مهيدي، 
 /أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.17/1( المادة )4(
ند " ع ( من القواعد اإلجرائية  وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية على : 51( نصت القاعدة )5(

(، وفي سياق ظروف القضية، يجوز للمحكمة 17( من المادة )2النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة )
( 17( من المادة )1أن تنظر ضمن أمور أخرى في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة )

حقة عد والمعايير المعترف بها دوليًا إلجراء مالتقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمتها تستوفي القوا 
قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل ، أو بأن الدولة قد أكدت خطيًا للمدعي العام أن القضية هي في 

 طور التحقيق أو المالحقة القضائية".



 

649 
 

حصةةةةول تةةةةأخير ال مبةةةةرر لةةةةه فةةةةي اإلجةةةةراءات ُيسةةةةتنتج منةةةةه عةةةةدم اتجةةةةاه نيةةةةة الدولةةةةة إلةةةةى  .ب
 تقديم الشخص المعني للعدالة.

نج منةةةةةةه عةةةةةةدم وجةةةةةةود نيةةةةةةة إذا ُبوشةةةةةةرت اإلجةةةةةةراءات بشةةةةةةكل غيةةةةةةر مسةةةةةةتقل أو نزيةةةةةةه ُيسةةةةةةت .ت
 تقديم الشخص المعني للعدالة. 

عةةةةةةدم قةةةةةةدرة القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني علةةةةةةى مباشةةةةةةرة إجةةةةةةراءات التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة، وحةةةةةةددت  .2
 ( حاالت عدم القدرة وهي على النحو التالي:17( من المادة )3الفقرة )

 أ.  انهيار كلي أو جوهري للنظام القضائي الوطني.

الةةةةةةوطني علةةةةةةى احضةةةةةةار المةةةةةةتهم أو الحصةةةةةةول علةةةةةةى األدلةةةةةةة  ب. عةةةةةةدم قةةةةةةدرة الجهةةةةةةاز القضةةةةةةائي
 والشهادة الضرورية ، أو غير قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاتها.

( حالةةةةةة أخةةةةةرى يكةةةةةون للمحكمةةةةةة فيهةةةةةا ممارسةةةةةة اختصاصةةةةةها، حتةةةةةى 20/3كمةةةةةا حةةةةةددت المةةةةةادة )
وإن كةةةةةان القضةةةةةاء الةةةةةوطني قةةةةةد باشةةةةةر الةةةةةدعوى وأصةةةةةدر حكمةةةةةًا بحةةةةةق الشةةةةةخص المعنةةةةةي، حيةةةةةث 

( المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة  الدوليةةةةةة الحةةةةةق فةةةةةي محاكمةةةةةة شةةةةةخص 20( مةةةةةن المةةةةةادة )3منحةةةةةت الفقةةةةةرة )
سةةةةةةةةبق وإن صةةةةةةةةدر حكةةةةةةةةم بحقةةةةةةةةه فيمةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق بةةةةةةةةنفس السةةةةةةةةلوك إذا تةةةةةةةةوافرت أحةةةةةةةةدى الحةةةةةةةةالتين 

 اآلتيتين: 

إذا كانةةةةةت اإلجةةةةةراءات التةةةةةي باشةةةةةرها القضةةةةةاء الةةةةةوطني قةةةةةد اُتخةةةةةذت لغةةةةةرض حمايةةةةةة  .أ
عةةةةةةن جةةةةةةرائم تةةةةةةدخل فةةةةةةي اختصةةةةةةاص  الشةةةةةةخص المعنةةةةةةي مةةةةةةن المسةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةة

 المحكمة.

إذا لةةةةةم تةةةةةتم المحاكمةةةةةة أمةةةةةام القضةةةةةاء الةةةةةوطني بصةةةةةورة تتسةةةةةم باالسةةةةةتقالل أو النزاهةةةةةة  .ب
وفقةةةةةًا ألصةةةةةول المحاكمةةةةةات الُمعتةةةةةرف بهةةةةةا بموجةةةةةب القةةةةةانون الةةةةةدولي، أو تةةةةةم إجةةةةةراء 

 المحاكمة على نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

أن اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة لةةةةةيس اختصاصةةةةةًا تلقائيةةةةةًا، حتةةةةةى فةةةةةي  لـــــىوتجـــــدر اإلشـــــارة إ
حالةةةةةة عةةةةةدم رغبةةةةةة الدولةةةةةة أو عةةةةةدم قةةةةةدرتها علةةةةةى إجةةةةةراء التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة بحةةةةةق المتهمةةةةةين 
بارتكةةةةاب إحةةةةدى الجةةةةرائم التةةةةي تخةةةةتص المحكمةةةةة  بنظرهةةةةا، ال بةةةةد مةةةةن تحريةةةةك الةةةةدعوى أمامهةةةةا 

الضةةةةطالع بهةةةةذه المهمةةةةة وفقةةةةًا لةةةةنص المةةةةادة مةةةةن قبةةةةل الجهةةةةات التةةةةي حةةةةددها النظةةةةام األساسةةةةي ل
(13)(1). 

                                                           

 .76، ص 2010طنية، ( رفيق بوهرواة، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائم )رسالة ماجستير(، قسطني1(
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وللحفةةةةةاظ علةةةةةى عةةةةةدم ازدواجيةةةةةة اإلجةةةةةراءات بةةةةةين المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة والقضةةةةةاء الةةةةةوطني 
( علةةةةى المةةةةدعي العةةةةام إشةةةةعار الةةةةدول التةةةةي ُيسةةةةتنتج فةةةةي ضةةةةوء المعلومةةةةات 18أوجبةةةةت المةةةةادة )

النظةةةةةةر، وذلةةةةةةك إذا كانةةةةةةت  المتاحةةةةةة أن مةةةةةةن عادتهةةةةةةا أن تمةةةةةارس واليتهةةةةةةا علةةةةةةى الجةةةةةةرائم موضةةةةةع
/أ، ج (، ويتوجةةةةةةةةب علةةةةةةةةى الدولةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 13هنةةةةةةةةاك إحالةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةة للمحكمةةةةةةةةة بموجةةةةةةةةب المةةةةةةةةادة )

غضةةةةةةون شةةةةةةهر أن تبلةةةةةةغ المحكمةةةةةةة أنهةةةةةةا تجةةةةةةري تحقيقةةةةةةًا مةةةةةةع رعاياهةةةةةةا أو غيةةةةةةرهم فةةةةةةي حةةةةةةدود 
 .(1)واليتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بنظرها

نةةةةةازل عةةةةةن التحقيةةةةةق لصةةةةةالح الدولةةةةةة صةةةةةاحبة االختصةةةةةاص دورًا ويكةةةةةون للمةةةةةدعي العةةةةةام عنةةةةةد الت
رقابيةةةةًا علةةةةى مةةةةا يجريةةةةه القضةةةةاء الةةةةوطني مةةةةن تحقيقةةةةات، فيتوجةةةةب علةةةةى الدولةةةةة أن تبلغةةةةه بشةةةةكل 

، وبالتةةةةةةالي فةةةةةإن ابقةةةةةةاء (2)دوري بمسةةةةةتجدات التحقيةةةةةق الةةةةةةذي تجريةةةةةه وبأيةةةةةةة مقاضةةةةةاة تاليةةةةةةة لةةةةةذلك
أن تسةةةةةةةتمر فةةةةةةةي رقابةةةةةةةة تلةةةةةةةك  االختصةةةةةةةاص لةةةةةةةدى المحةةةةةةةاكم الوطنيةةةةةةةة ال يمنةةةةةةةع المحكمةةةةةةةة مةةةةةةةن

المحةةةةةةاكم كةةةةةةي تتأكةةةةةةد مةةةةةةن رغبتهةةةةةةا وقةةةةةةدرتها علةةةةةةى إجةةةةةةراء التحقيةةةةةةق والمقاضةةةةةةاة ولضةةةةةةمان عةةةةةةدم 
 .(3)إفالت الشخص المعني من العقاب

 التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثالث : العراقيل المتعلقة باالختصاص 

المكمةةةةةةةل الختصةةةةةةاص المحةةةةةةةاكم علةةةةةةى الةةةةةةةرغم مةةةةةةن أن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة 
مةةةةةن أهةةةةةم الركةةةةةائز التةةةةةي قامةةةةةت عليهةةةةةا فكةةةةةرة المحكمةةةةةة،  والتةةةةةي تمثلةةةةةت بمةةةةةنح  الوطنيةةةةةة  يعتبةةةةةر

القضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني األولويةةةةةةةة بنظةةةةةةةر الجةةةةةةةرائم المنصةةةةةةةوص عليهةةةةةةةا فةةةةةةةي نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا األساسةةةةةةةي 
حفاظةةةةةةةًا علةةةةةةةى سةةةةةةةيادة الةةةةةةةدول األطةةةةةةةراف، إال أن هةةةةةةةذا المبةةةةةةةدأ شةةةةةةةكل قيةةةةةةةودًا أمةةةةةةةام اختصةةةةةةةاص 

نائيةةةةةة الدوليةةةةةة، إذ تشةةةةةكل قةةةةةرارات العفةةةةةو عةةةةةن العقوبةةةةةة أو تخفيفهةةةةةا التةةةةةي تصةةةةةدرها المحكمةةةةةة الج
السةةةةةلطة المختصةةةةةةة بالدولةةةةةةة صةةةةةةاحبة الواليةةةةةةة علةةةةةةى الةةةةةةدعوى أكبةةةةةةر العوائةةةةةةق التةةةةةةي تواجةةةةةةه مبةةةةةةدأ 

 .(4)التكامل

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.18/2( المادة )1(
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.18/5( المادة )2(
(  محمد العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره  في فعاليتها، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 3(

 .281م ، ص 2015، 1ط
( صبحية حداد ومديحة صافية، حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية 4(

 .51م، ص 2013الفردية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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حيةةةةةث يثةةةةةور التسةةةةةاؤل فةةةةةي حالةةةةةة إذا مةةةةةا أصةةةةةدرت السةةةةةلطات الوطنيةةةةةة قانونةةةةةًا بةةةةةالعفو الصةةةةةريح 
بةةةةةالعفو عةةةةةن العقوبةةةةةة فهةةةةةل يحةةةةةوز هةةةةةذا العفةةةةةو الحجيةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة عةةةةةن الجريمةةةةةة أو قةةةةةرارًا 

 الجنائية الدولية عماًل بمبدأ التكامل؟  

 : حجية األحكام الصادرة عن القضاء الوطني إزاء المحكمة الجنائية الدوليةأوالً 

أكةةةةةةد نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي أن دور المحكمةةةةةةة دور  تكميلةةةةةةي  للقضةةةةةةاء الةةةةةةوطني بشةةةةةةأن الجةةةةةةرائم 
فةةةةةةي هةةةةةذا النظةةةةةةام، فةةةةةةال تمةةةةةارس المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةة اختصاصةةةةةةها القضةةةةةةائي إال  الةةةةةواردة

إذا تبةةةةةين لهةةةةةا عةةةةةدم رغبةةةةةة أو عةةةةةدم قةةةةةدرة القضةةةةةاء الةةةةةوطني علةةةةةى التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة أو أن 
 اإلجراءات التي باشرها كانت غير نزيهة.

الجرائم التةةةةي وبالتةةةةالي تحةةةةوز األحكةةةةام الصةةةةادرة عةةةةن القضةةةةاء الجنةةةةائي الةةةةوطني فيمةةةةا يتعلةةةةق بةةةة 
تةةةةةةدخل فةةةةةةي اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة حجيةةةةةةًة أمةةةةةةام هةةةةةةذه المحكمةةةةةةة ، طالمةةةةةةا أن 
اإلجةةةةراءات التةةةةي باشةةةةرتها المحةةةةاكم الوطنيةةةةة قةةةةد تمةةةةت بنزاهةةةةة واسةةةةتقالل، وكةةةةان التكييةةةةف الةةةةذي 
تبنةةةةاه القضةةةةاء الةةةةوطني هةةةةو التكييةةةةف الةةةةذي سةةةةتتبناه المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة لةةةةو أنهةةةةا نظةةةةرت 

 .(1)ةالواقع

( مةةةةةةةن نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا 20/3/ب( ونةةةةةةةص المةةةةةةةادة )17/1وهةةةةةةةذا  مةةةةةةةا ُيفهةةةةةةةم مةةةةةةةن نةةةةةةةص المةةةةةةةادة )
األساسةةةةةي، واللةةةةةذان أكةةةةةدا علةةةةةى عةةةةةدم اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة طالمةةةةةا أن القضةةةةةاء الةةةةةوطني مةةةةةارس 
اختصاصةةةةه األصةةةةيل وأصةةةةدر قةةةةراراه بعةةةةدم مقاضةةةةاة الشةةةةخص المعنةةةةي، حيةةةةث ُيسةةةةتنج مةةةةن ذلةةةةك 

أمةةةةام المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، مةةةةا لةةةةم يكةةةةن  أن للحكةةةةم الصةةةةادر عةةةةن القضةةةةاء الةةةةوطني حجيةةةةةً 
الحكةةةةةةةم ناجمةةةةةةةًا عةةةةةةةن محاكمةةةةةةةة غيةةةةةةةر نزيهةةةةةةةة أو كةةةةةةةان بهةةةةةةةدف حمايةةةةةةةة الشةةةةةةةخص المعنةةةةةةةي مةةةةةةةن 

 المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وبالتةةةةالي يمكننةةةةا القةةةةول أن األصةةةةل فةةةةي األحكةةةةام الصةةةةادرة عةةةةن القضةةةةاء الةةةةوطني أن يكةةةةون لهةةةةا 
مةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ، إال أن هنةةةةةاك اسةةةةةتثناًء يةةةةةرد علةةةةةى هةةةةةذا األصةةةةةل وهةةةةةو حجيةةةةةة إزاء المحك

أن تكةةةةةون المحاكمةةةةةة التةةةةةي تمةةةةةت أمةةةةةام القضةةةةةاء الةةةةةوطني محاكمةةةةةة صةةةةةورية كةةةةةان الهةةةةةدف منهةةةةةا 
حمايةةةةةة الجةةةةةاني مةةةةةن المسةةةةةؤولية الجنائيةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، ففةةةةةي هةةةةةذه الحالةةةةةة 

الحكةةةةم الصةةةةادر عةةةةن القضةةةةاء الةةةةوطني لضةةةةمان يتوجةةةةب علةةةةى المحكمةةةةة عةةةةدم االعتةةةةداد بحجيةةةةة 
، وال يشةةةةكل ذلةةةةك اعتةةةةداء علةةةةى مبةةةةدأ عةةةةدم جةةةةواز المحاكمةةةةة (2)عةةةةدم إفةةةةالت الجةةةةاني مةةةةن العقةةةةاب
                                                           

ة لدولي وآلية تنفيذها، مجلة العلوم  القانونية، جامع( زياد علي وخالد دقاني، حجية األحكام في القضاء الجنائي ا1(
 .65، ص 1بغداد،ع

 .66(   المرجع السابق، ص 2(
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عةةةةةةن ذات الفعةةةةةةل مةةةةةةرتين، ألن المحاكمةةةةةةة التةةةةةةي أجراهةةةةةةا القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني محاكمةةةةةةة صةةةةةةورية ال 
 ُيعتد بها.

الدوليةةةةة اسةةةةتنادًا إلةةةةى مبةةةةدأ التكامةةةةل وبالمقابةةةةل تكةةةةون لألحكةةةةام الصةةةةادرة عةةةةن المحكمةةةةة الجنائيةةةةة 
حجيةةةةةةة إزاء القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني، علةةةةةةى أن تصةةةةةةدر أحكامهةةةةةةا وفقةةةةةةًا لمةةةةةةا هةةةةةةو مقةةةةةةرر فةةةةةةي نظامهةةةةةةا 
األساسةةةةةةي، والقواعةةةةةةد اإلجرائيةةةةةةة وقواعةةةةةةد اإلثبةةةةةةات الخاصةةةةةةة بالمحكمةةةةةةة، فةةةةةةإذا جةةةةةةاءت المحاكمةةةةةةة 

 على خالف ذلك فإن أحكامها ال تحوز الحجية أمام القضاء الوطني.

أنةةةةةةةه يتوجةةةةةةةب علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة متابعةةةةةةةة إجةةةةةةةراءات التحقيةةةةةةةق  ثـــــــةوتـــــــرى الباح
والمقاضةةةةةةاة أمةةةةةةام القضةةةةةةاء الةةةةةةوطني لضةةةةةةمان تحقيةةةةةةق العدالةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، وبالتةةةةةةالي البةةةةةةد 

 من وجود جهاز تابع للمحكمة يتابع سير اإلجراءات التي يباشرها القضاء الوطني.

ت التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةاة أمةةةةام القضةةةةاء الةةةةةوطني إال حيةةةةث لةةةةم تةةةةتم اإلشةةةةةارة إلةةةةى متابعةةةةة إجةةةةراءا
( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة، والتةةةةةةي جةةةةةةاء الةةةةةةنص عنهةةةةةةا فةةةةةةي 18/5فةةةةةةي نةةةةةةص المةةةةةةادة )

إطةةةةار الحةةةةةديث عةةةةةن تنةةةةةازل المةةةةدعي العةةةةةام عةةةةةن التحقيةةةةةق للدولةةةةة صةةةةةاحبة االختصةةةةةاص، حيةةةةةث 
راءات أوجبةةةةةت علةةةةةى الةةةةةدول األطةةةةةراف أن تبلةةةةةغ المةةةةةدعي العةةةةةام بصةةةةةفة دوريةةةةةة بمةةةةةا يةةةةةتم مةةةةةن إجةةةةة

 تحقيق أو مقاضاة تالية لذلك.

 ثانيًا: قرارات العفو عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وبةةةالرجوع إلةةةى نظةةةام رومةةةا األساسةةةةي يتبةةةين أنةةةه ال يوجةةةد نةةةص صةةةةريح يعةةةالج هةةةذه الحالةةةة، فقةةةةد 
النزاعةةةةةةةات يحةةةةةةةدث أن تصةةةةةةةدر الةةةةةةةدول قةةةةةةةوانين تمةةةةةةةنح العفةةةةةةةو لجميةةةةةةةع األشةةةةةةةخاص عقةةةةةةةب انتهةةةةةةةاء 

المسةةةةةةلحة أو الخةةةةةةةروج مةةةةةةن أزمةةةةةةةات داخليةةةةةةة عةةةةةةةن جةةةةةةرائم تةةةةةةةدخل ضةةةةةةمن اختصةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةة 
 .(1)الجنائية الدولية كشرط الستعادة األمن وتحقيق المصالحة الوطنية سريعاً 

ويثةةةةةور التسةةةةةاؤل حةةةةةول إصةةةةةدار قةةةةةرار مةةةةةن السةةةةةلطات المعنيةةةةةة فةةةةةي الدولةةةةةة التةةةةةي تنظةةةةةر الةةةةةدعوى 
رائم التةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةةي اختصةةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةالعفو عةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةتهم بارتكةةةةةةةةةاب إحةةةةةةةةةدى الجةةةةةةةةة

الموضةةةةوعي، فهةةةةةل يعتبةةةةةر لهةةةةةذا القةةةةةرار حجيةةةةةة أمةةةةةام المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة، وهةةةةةل تسةةةةةتطيع 
الةةةةةةدول التمسةةةةةةك بمبةةةةةةدأ التكامةةةةةةل عنةةةةةةد إصةةةةةةدارها قةةةةةةرار عفةةةةةةو بحةةةةةةق المةةةةةةتهم عةةةةةةن  الجةةةةةةرائم التةةةةةةي 
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هةةةةةةةةةا تةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةةي اختصةةةةةةةةاص المحكمةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة، خاصةةةةةةةةةًة وأن الجةةةةةةةةرائم التةةةةةةةةةي تنظر 
 المحكمة تعتبر جرائم شديدة الخطورة ؟

وتةةةةرى الباحثةةةةة أن مثةةةةل هةةةةذه الحالةةةةة تتطلةةةةب أخةةةةذها بعةةةةين االعتبةةةةار ووضةةةةع نةةةةص يحكمهةةةةا فةةةةي 
النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة، خشةةةةةيًة مةةةةن أن يكةةةةون الهةةةةدف مةةةةن إصةةةةدار قةةةةةرار 

 .وليةالعفو حماية المتهم من الخضوع للمسؤولية الجنائية أمام المحكمة الد

كمةةةةةةا تةةةةةةرى الباحثةةةةةةة أيضةةةةةةًا عةةةةةةدم جةةةةةةواز مةةةةةةنح العفةةةةةةو للمتهمةةةةةةين بإحةةةةةةدى الجةةةةةةرائم التةةةةةةي تخةةةةةةتص 
المحكمةةةةةة بنظرهةةةةةا كونهةةةةةا تشةةةةةكل انتهاكةةةةةًا جسةةةةةيمًا وصةةةةةارخًا لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان، إضةةةةةافًة إلةةةةةى أن 
المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة ُأنشةةةةةئت لضةةةةةمان عةةةةةدم إفةةةةةالت مرتكبةةةةةي تلةةةةةك الجةةةةةرائم مةةةةةن المسةةةةةاءلة 

( مةةةةن ديباجةةةةة نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي ، فةةةةال ُيعقةةةةل أن 4أكةةةةدت عليةةةةه الفقةةةةرة )الجنائيةةةةة، وهةةةةذا مةةةةا 
يصةةةةةةةدر قةةةةةةةرار بةةةةةةةالعفو عةةةةةةةن تلةةةةةةةك الجةةةةةةةرائم حتةةةةةةةى وأن كةةةةةةةان للقضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني األولويةةةةةةةة بنظةةةةةةةر 

 .الدعوى 

وكةةةةةةان األجةةةةةةدر بواضةةةةةةعي النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة تضةةةةةةمينه نةةةةةةص يمنةةةةةةع 
( مةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةةي 29نص المةةةةةةادة )إصةةةةةدار قةةةةةةرارات بةةةةةالعفو عةةةةةةن الجريمةةةةةة أسةةةةةةوًة بةةةةة

 . والتي نصت على عدم سقوط الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها بالتقادم

 ثالثًا : مدى حجية القرار الصادر بالعفو عن العقوبة من السلطات الوطنية 

ُيقصةةةةد بةةةةالعفو عةةةةن العقوبةةةةة إنهةةةةاء االلتةةةةزام بتنفيةةةةذها إزاء شةةةةخص صةةةةدر ضةةةةده حكةةةةم بهةةةةا كليةةةةًا  
، وذلةةةةك بنةةةةاًء علةةةةى قةةةةرار مةةةةن (1)جزئيةةةةًا أو اسةةةةتبدال التةةةةزام آخةةةةر بةةةةه موضةةةةوعه عقوبةةةةة أخةةةةفأو 

 .(2)الجهة المختصة وفقًا لقانون الدولة

ذهةةةةةةةةب الةةةةةةةةبعض إلةةةةةةةةى أن تخفيةةةةةةةةف العقوبةةةةةةةةة يعتبةةةةةةةةر اختصةةةةةةةةاص أصةةةةةةةةيل للمحكمةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةة 
قوبةةةةةة الدوليةةةةةة، وبنةةةةةاًء علةةةةةى ذلةةةةةك ال يجةةةةةوز للسةةةةةلطات الوطنيةةةةةة أن تصةةةةةدر قةةةةةرارًا بةةةةةالعفو عةةةةةن الع

التةةةةةةي قضةةةةةةت بهةةةةةةا المحكمةةةةةةة أو أن تصةةةةةةدر قةةةةةةرارًا بتخفيفهةةةةةةا، وذلةةةةةةك اسةةةةةةتنادًا إلةةةةةةى نةةةةةةص المةةةةةةادة 

                                                           

التدبير و  القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة ( محمود حسني، شرح قانون العقوبات،1(
 .914م. ص 1989، 6االحترازي ، )د.م(، )د.ن(، ط

م على أن : " يكون لرئيس السلطة 2003( من القانون األساسي الفلسطيني  المعدل لعام 42(  نصت المادة )2(
وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال يكون إال  الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها

 بقانون".
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( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، والتةةةةةةي نصةةةةةةت علةةةةةةى أن :  " للمحكمةةةةةةة وحةةةةةةدها حةةةةةةق 110/2)
 .(1)البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في األمر بعد االستماع إلى الشخص"

اسةةةةةةةتند إليهةةةةةةةا الةةةةةةةرأي السةةةةةةةابق ورد فةةةةةةةي البةةةةةةةاب  (  التةةةةةةةي110وتةةةةةةةرى الباحثةةةةةةةة أن نةةةةةةةص المةةةةةةةادة )
العاشةةةةةةر مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي ، وهةةةةةةو البةةةةةةاب الخةةةةةةاص " بتنفيةةةةةةذ األحكةةةةةةام الصةةةةةةادرة عةةةةةةن 
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة"، والةةةةةةذي يوضةةةةةةح عالقةةةةةةة المحكمةةةةةةة بالدولةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةيتم تحديةةةةةةدها 

عليةةةةه الفقةةةةرة لتنفيةةةةذ عقوبةةةةة السةةةةجن التةةةةي تقضةةةةي بهةةةةا المحكمةةةةة فةةةةي سةةةةجونها، وهةةةةذا مةةةةا أكةةةةدت 
( والتةةةةةةةةي نصةةةةةةةةةت علةةةةةةةةى: "ال يجةةةةةةةةوز لدولةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةذ أن تفةةةةةةةةرج عةةةةةةةةةن 110( مةةةةةةةةن المةةةةةةةةادة )1)

 الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة".

( عالجةةةةت الحالةةةةة التةةةةي تنظةةةةةر فيهةةةةا المحكمةةةةة الجنائيةةةةةة 110( مةةةةن المةةةةةادة )2وبالتةةةةالي الفقةةةةرة ) 
مطلةةةةةق فةةةةةي تخفيةةةةةف العقوبةةةةةة الصةةةةةادرة عنهةةةةةا الدوليةةةةةة الةةةةةدعوى لةةةةةذلك منحةةةةةت المحكمةةةةةة الحةةةةةق ال

مةةةةن عدمةةةةه، فكةةةةان خطةةةةاب النظةةةةام االساسةةةةي فةةةةي هةةةةذه المةةةةادة موجةةةةه لدولةةةةة التنفيةةةةذ بةةةةأن ال تفةةةةرج 
 .عن الشخص قبل انتهاء مدة العقوبة أو أن تصدر قرارًا للتخفيف منها

ومةةةةةةع ذلةةةةةةك ال يتصةةةةةةور أن تصةةةةةةدر السةةةةةةلطة المختصةةةةةةة بالدولةةةةةةة التةةةةةةي صةةةةةةدر حكةةةةةةم ضةةةةةةد أحةةةةةةد 
رارًا بةةةةالعفو عةةةةن العقوبةةةةة التةةةةي قضةةةةت بهةةةةا المحكمةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة أو حتةةةةى قةةةةرارًا رعاياهةةةةا  قةةةة

 بتخفيفها، ألن ذلك يشكل اعتداء على االختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.

إال أن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة لةةةةةم يوضةةةةةح األثةةةةةر المترتةةةةةب علةةةةةى قةةةةةرارات 
يفهةةةةةةا التةةةةةةي تصةةةةةةدرها السةةةةةةلطة المختصةةةةةةة فةةةةةةي الدولةةةةةةة التةةةةةةي ينظةةةةةةر العفةةةةةةو عةةةةةةن العقوبةةةةةةة أو تخف

( مةةةةةةةن نظةةةةةةةام رومةةةةةةةا 5قضةةةةةةةائها الةةةةةةةدعوى بشةةةةةةةأن إحةةةةةةةدى الجةةةةةةةرائم الةةةةةةةواردة فةةةةةةةي نةةةةةةةص المةةةةةةةادة )
األساسةةةةةةي ، فهةةةةةةل يكةةةةةةون لقةةةةةةرار العفةةةةةةو هنةةةةةةا حجيةةةةةةة فةةةةةةي مواجهةةةةةةة المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة ، 

 وهل تعتبر هذه القرارات ُملزمة لها احترامًا لمبدأ التكامل؟

( حةةةةةةةددت المةةةةةةةدد التةةةةةةةي تسةةةةةةةتطيع 110/3وتجةةةةةةدر اإلشةةةةةةةارة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا المقةةةةةةةام  إلةةةةةةةى أن المةةةةةةةادة )
المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة بعةةةةةةدها إصةةةةةةدار قةةةةةةرار تخفيةةةةةةف العقوبةةةةةةة، حيةةةةةةث نصةةةةةةت علةةةةةةى : " 
تعيةةةةةد المحكمةةةةةة النظةةةةةر فةةةةةي العقوبةةةةةة لتقريةةةةةر مةةةةةا إذا كةةةةةان ينبغةةةةةي تخفيفهةةةةةا، وذلةةةةةك عنةةةةةدما يكةةةةةون 

                                                           

(  زياد علي وخالد دقاني، حجية األحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها، مجلة العلوم  القانونية، جامعة 1(
 .66م،  ص 20118، 1بغداد،ع
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، أو خمسةةةةةًا وعشةةةةةرين سةةةةةنة فةةةةةي حالةةةةةة السةةةةةجن المؤبةةةةةد، الشةةةةةخص قةةةةةد قضةةةةةى ثلثةةةةةي مةةةةةدة العقوبةةةةةة
 .(1)ويجب أال تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة"

وتةةةةرى الباحثةةةةة أنةةةةه يتوجةةةةب علةةةةى المحكمةةةةة إلةةةةزام الةةةةدول األطةةةةراف فةةةةي المحكمةةةةة بةةةةااللتزام بهةةةةذه 
العقةةةةةاب، وإال  المةةةةةدد عنةةةةةد اتخاذهةةةةةا قةةةةةرار تخفيةةةةةف العقوبةةةةةة، لضةةةةةمان عةةةةةدم إفةةةةةالت الجةةةةةاني مةةةةةن

يعتبةةةةر قةةةةرار العفةةةةو الصةةةةةادر عنهةةةةا غيةةةةر ملةةةةةزم للمحكمةةةةة، كونةةةةه يتعةةةةةارض مةةةةع هةةةةدف المحكمةةةةةة 
 األساسي وهو تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

ويثيةةةةةر موضةةةةةوع العفةةةةةو عةةةةةن العقوبةةةةةة إشةةةةةكالية أخةةةةةرى، حيةةةةةث مةةةةةنح نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي فةةةةةي 
المنصةةةةةةوص عليهةةةةةةا فةةةةةةي ( الةةةةةةدول األطةةةةةةراف الحةةةةةةق فةةةةةةي تطبيةةةةةةق العقوبةةةةةةات 80نةةةةةةص المةةةةةةادة )

قوانينهةةةةةا الوطنيةةةةةة عنةةةةةد نظرهةةةةةا للةةةةةدعوى أمةةةةةام قضةةةةةائها الةةةةةوطني، وبالتةةةةةالي لةةةةةو أصةةةةةدر القضةةةةةاء 
الةةةةةوطني حكمةةةةةةه وقضةةةةةى بعقوبةةةةةةة اإلعةةةةةدام ومةةةةةةن ثةةةةةةم أصةةةةةدرت الجهةةةةةةة المختصةةةةةة بالدولةةةةةةة قةةةةةةرارًا 
بةةةةةالعفو عةةةةةن العقوبةةةةةة كليةةةةةًا، فمةةةةةا موقةةةةةف المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة مةةةةةن ذلةةةةةك علمةةةةةًا بأنهةةةةةا ال 

عقوبةةةةة اإلعةةةةدام فةةةةي نظامهةةةةا األساسةةةةي، هةةةةل سةةةةتلتزم بقةةةةرار العفةةةةو احترامةةةةًا لمبةةةةدأ التكامةةةةل تأخةةةةذ ب
 أم ستقرر نظر الدعوى لضمان عدم إفالت الجاني من العقاب؟

لكةةةةةل مةةةةةا سةةةةةبق تةةةةةرى الباحثةةةةةة ضةةةةةرورة وضةةةةةع نصةةةةةوص تحكةةةةةم وتةةةةةنظم العالقةةةةةة بةةةةةين المحكمةةةةةة 
ائيةةةةة الدوليةةةةة، خاصةةةةًة فةةةةي ظةةةةل الجنائيةةةةة الدوليةةةةة والقضةةةةاء الةةةةوطني تضةةةةمن تحقيةةةةق العدالةةةةة الجن

( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي والتةةةةةي تمنةةةةةع محاكمةةةةةة الشةةةةةخص عةةةةةن الفعةةةةةل 20وجةةةةةود نةةةةةص المةةةةةادة )
ذاتةةةةةةةه مةةةةةةةرتين، فةةةةةةةال يمكةةةةةةةن للمحكمةةةةةةةة أن تحةةةةةةةتج بعةةةةةةةدم قبةةةةةةةول قةةةةةةةرارات العفةةةةةةةو عةةةةةةةن العقوبةةةةةةةة أو 
تخفيفهةةةةةا أو حتةةةةةى سةةةةةن تشةةةةةريعات العفةةةةةو عةةةةةن الجةةةةةرائم، مةةةةةا لةةةةةم تةةةةةنص صةةةةةراحًة علةةةةةى ذلةةةةةك فةةةةةي 

 ي.نظامها األساس

 المطلب الثاني

 سلطة مجلس األمن  في إرجاء التحقيق أو المقاضاة

إلةةةةةةى جانةةةةةةب سةةةةةةلطة مجلةةةةةةس األمةةةةةةن باإلحالةةةةةةة التةةةةةةي منحةةةةةةه إياهةةةةةةا النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة 
/ب(، تةةةةةم منحةةةةةه صةةةةةالحية أخةةةةةرى تتمثةةةةةل فةةةةةي إرجةةةةةاء 13الجنائيةةةةةة اسةةةةةتنادًا إلةةةةةى نةةةةةص المةةةةةادة )

، و ذلةةةةةةك اسةةةةةةتنادًا إلةةةةةةى نةةةةةةص المةةةةةةادة التحقيةةةةةةق والمقاضةةةةةةاة فةةةةةةي دعةةةةةةوى منظةةةةةةورة أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة
( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، والتةةةةةةي نصةةةةةةت علةةةةةةى : " ال يجةةةةةةوز البةةةةةةدء أو المضةةةةةةي فةةةةةةي 16)

تحقيةةةةةق أو مقاضةةةةةاة بموجةةةةةب هةةةةةذا النظةةةةةام األساسةةةةةي لمةةةةةدة اثنةةةةةي عشةةةةةر شةةةةةهرًا بنةةةةةاًء علةةةةةى طلةةةةةب 

                                                           

 ت للمحكمة الجنائية الدولية.( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا224،223( انظر القاعدة )1(
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مةةةةن مجلةةةةس األمةةةةن إلةةةةى المحكمةةةةة بهةةةةذا المعنةةةةي يتضةةةةمنه قةةةةرار يصةةةةدر عةةةةن المجلةةةةس بموجةةةةب 
سةةةةةابع مةةةةةن ميثةةةةةاق األمةةةةةم المتحةةةةةدة؛ ويجةةةةةوز للمجلةةةةةس تجديةةةةةد هةةةةةذا الطلةةةةةب بالشةةةةةروط الفصةةةةةل ال

 ذاتها"، وهو ما سنحاول تباينه مطلبين على النحو التالي : 

 الفرع األول : الشروط القانونية لتعليق التحقيق أو المقاضاة

( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي أن هنةةةةةةاك مجموعةةةةةةة مةةةةةةن 16يتضةةةةةةح مةةةةةةن خةةةةةةالل نةةةةةةص المةةةةةةادة )
تةةةةةي يجةةةةةب أن تتةةةةةوافر فةةةةةي طلةةةةةب إرجةةةةةاء التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة مةةةةةن مجلةةةةةس األمةةةةةن الشةةةةةروط ال

 حتى يكون صحيحًا، ويمكن تقسميها إلى شروط موضوعية وشروط شكلية.

 أواُل : الشروط الشكلية إلرجاء التحقيق أو المقاضاة

صةةةةةدور قةةةةةرار مةةةةةن مجلةةةةةس األمةةةةةن يطلةةةةةب فيةةةةةه مةةةةةن المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة تأجيةةةةةل   .1
البةةةةةةةةدء فةةةةةةةةي التحقيةةةةةةةةق أو االسةةةةةةةةتمرار فيةةةةةةةةه أو االسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةي المحاكمةةةةةةةةة لمةةةةةةةةدة عةةةةةةةةام 

، وهةةةةذا يعنةةةةي أنةةةةه عنةةةةد قيةةةةام مجلةةةةس األمةةةةن بدراسةةةةة نةةةةزاع يةةةةرى أنةةةةه يهةةةةدد السةةةةلم (1)كامةةةةل
ه مةةةةةن المحكمةةةةةة وقةةةةةف إجةةةةةراءات واألمةةةةةن الةةةةةدوليين، يحةةةةةق لةةةةةه أن يتخةةةةةذ قةةةةةرارًا يطلةةةةةب فيةةةةة

الةةةةةةدعوى فةةةةةةي أي مرحلةةةةةةة كانةةةةةةت، لوجةةةةةةود مفاوضةةةةةةات بةةةةةةين أطةةةةةةراف النةةةةةةزاع أو مشةةةةةةروعًا 
 .(2)للسالم يتعين إتاحة الفرصة أمامه للوصول إلى حل سياسي

أن يتضةةةةةةمن قةةةةةةرار مجلةةةةةةس األمةةةةةةن طلبةةةةةةًا صةةةةةةريحًا بوقةةةةةةف التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة لمةةةةةةدة   .2
اثنةةةةى عشةةةةر شةةةةهرًا : وُيسةةةةتنتج هةةةةذا الشةةةةرط مةةةةن عبةةةةارة .. بهةةةةذا المعنةةةةى .. التةةةةي وردت 

( علةةةةةى : " ال يجةةةةةوز البةةةةةدء أو 16عقةةةةةب عبةةةةةارة طلةةةةةب التأجيةةةةةل، حيةةةةةث نصةةةةةت المةةةةةادة )
اسةةةةةةي لمةةةةةةدة اثنةةةةةةي عشةةةةةةر المضةةةةةةي فةةةةةةي تحقيةةةةةةق أو مقاضةةةةةةاة بموجةةةةةةب هةةةةةةذا النظةةةةةةام األس

شةةةةهرًا بنةةةةاًء علةةةةى طلةةةةب مةةةةن مجلةةةةس األمةةةةن إلةةةةى المحكمةةةةة بهةةةةذا المعنةةةةي يتضةةةةمنه قةةةةرار 
يصةةةةةدر عةةةةةةن المجلةةةةةةس بموجةةةةةب الفصةةةةةةل السةةةةةةابع مةةةةةةن ميثةةةةةاق األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة؛ ويجةةةةةةوز 
للمجلةةةةةةس تجديةةةةةةد هةةةةةةذا الطلةةةةةةب بالشةةةةةةروط ذاتهةةةةةةا"، وبالتةةةةةةالي يجةةةةةةب أن يوضةةةةةةح مجلةةةةةةس 

كانةةةةةةةت المحكمةةةةةةةة مازالةةةةةةةت تحقةةةةةةةق فةةةةةةةي األمةةةةةةةن رغبتةةةةةةةه بتأجيةةةةةةةل إجةةةةةةةراءات التحقيةةةةةةةق إذا 

                                                           

(  ياسين بغو، تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ) رسالة ماجستير(، أم البواقي، جامعة العربي بن 1(
 .  94م، ص 2011مهيدي، 

، ص 1(  عبد العزيز النويضي، تحديات المقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية، رام هللا، جامعة بيرزيت، ط2(
13. 
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الحالةةةةةةة المعروضةةةةةةة عليهةةةةةةا، أو رغبتةةةةةةه بتأجيةةةةةةل المقاضةةةةةةاة إذا كانةةةةةةت المحكمةةةةةةة بصةةةةةةدد 
 إجراءات المحاكمة.

 ثانيًا: الشروط الموضوعية لتأجيل التحقيق أو الُمقاضاة:

أن يكةةةةةون القةةةةةرار بطلةةةةةب التأجيةةةةةل أو المقاضةةةةةاة صةةةةةادرًا بموجةةةةةب الفصةةةةةل السةةةةةابع مةةةةةن   .1
حةةةةةةةدة، وهةةةةةةةو الفصةةةةةةةل الخةةةةةةةاص بةةةةةةةاإلجراءات التةةةةةةةي يتخةةةةةةةذها مجلةةةةةةةس ميثةةةةةةةاق األمةةةةةةةم المت

األمةةةةةن  فةةةةةي حةةةةةاالت تهديةةةةةد السةةةةةلم واإلخةةةةةالل بةةةةةه ووقةةةةةوع العةةةةةدوان، وُيسةةةةةتنتج مةةةةةن ذلةةةةةك 
أنةةةةةه يحةةةةةق لمجلةةةةةس األمةةةةةن أن يطلةةةةةب مةةةةةن المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة وقةةةةةف إجةةةةةراءات 
 التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة فةةةةةةي الحالةةةةةةة التةةةةةةي تنظرهةةةةةةا لممارسةةةةةةة دوره األصةةةةةةيل فةةةةةةي حفةةةةةةظ

 السلم واألمن الدوليين ، الذي ُمنح له بموجب الفصل السابع من الميثاق.

أن يصةةةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةةةةةرار إرجةةةةةةةةةةةةةاء التحقيةةةةةةةةةةةةةق والمقاضةةةةةةةةةةةةةاة وفقةةةةةةةةةةةةةًا إلجةةةةةةةةةةةةةراءات التصةةةةةةةةةةةةةويت   .2
( أن يكةةةةةون طلةةةةةب التأجيةةةةةل صةةةةةادر بموجةةةةةب 16: اشةةةةةترط نةةةةةص المةةةةةادة ) (1)الصةةةةةحيحة

مةةةةةةةن  قةةةةةةةرار عةةةةةةةن مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن،  وبمةةةةةةةا أن مسةةةةةةةألة تأجيةةةةةةةل التحقيةةةةةةةق  أو المقاضةةةةةةةاة
المسةةةةةةةةائل الموضةةةةةةةةوعية فيشةةةةةةةةترط موافقةةةةةةةةة تسةةةةةةةةعة مةةةةةةةةن أعضةةةةةةةةاء المجلةةةةةةةةس مةةةةةةةةن بيةةةةةةةةنهم 
األعضةةةةةةةةةاء الخمسةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدائمين علةةةةةةةةةى طلةةةةةةةةةب تأجيةةةةةةةةةل التحقيةةةةةةةةةق أو المقاضةةةةةةةةةاة أمةةةةةةةةةام 

 .(2)المحكمة

وفةةةةةةةي حةةةةةةةال معارضةةةةةةةة إحةةةةةةةدى الةةةةةةةدول الخمسةةةةةةةة دائمةةةةةةةة العضةةةةةةةوية لقةةةةةةةرار تأجيةةةةةةةل التحقيةةةةةةةق أو 
، تسةةةةةةةةةتطيع المحكمةةةةةةةةةة مباشةةةةةةةةةرة المقاضةةةةةةةةةاة مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل اسةةةةةةةةةتخدامها حةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةنقض ) الفيتةةةةةةةةةو(

إجراءاتهةةةةا سةةةةواء التحقيةةةةق أم المقاضةةةةاة، فاسةةةةتعمال حةةةةق الفيتةةةةو فةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة لةةةةن يكةةةةون فةةةةي 
صةةةةةةةةالح  أعضةةةةةةةةاء مجلةةةةةةةةس األمةةةةةةةةن بةةةةةةةةل فةةةةةةةةي صةةةةةةةةالح المحكمةةةةةةةةة، إذ يكفةةةةةةةةي أن يعةةةةةةةةارض أحةةةةةةةةد 

                                                           

(   عمر المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دار الثقافة للنشر 1(
، ياسين بغو، تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية )رسالة 362م، ص 2008، 1والتوزيع، ط

 .94م ، ص 2011ماجستير(، أم البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، 
( من الفصل الخامس من ميثاق األمم المتحدة على : " تصدر قرارات مجلس األمن في 27/3نصت المادة )( 2(

المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة، 
( يمتنع من كان 52ن المادة ) ( م3بشرط أنه في القرارات الُمتخذة  تطبيقًا ألحكام الفصل السادس والفقرة )

 طرفًا في النزاع عن التصويت".
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األعضةةةةةاء الةةةةةدائمين قةةةةةرار اإلرجةةةةةاء أو التأجيةةةةةل حتةةةةةى تةةةةةتمكن المحكمةةةةةة مةةةةةن مباشةةةةةرة اإلجةةةةةراءات 
 .(1)الالزمة

أن طلةةةةةب إرجةةةةةاء التحقيةةةةةق والمقاضةةةةةاة قابةةةةةل للتجديةةةةةد ألكثةةةةةر مةةةةةن مةةةةةرة إذا مةةةةةا  وتجـــــدر اإلشـــــارة
( مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي عةةةةةدد المةةةةةرات المسةةةةةموح 16تةةةةةوافرت شةةةةةروطه، ولةةةةةم تحةةةةةدد المةةةةةادة )

لمجلةةةةس األمةةةةن فيهةةةةا طلةةةةب التأجيةةةةل واإلرجةةةةاء، وبالتةةةةالي يسةةةةتطيع مجلةةةةس األمةةةةن تجديةةةةد طلةةةةب 
 طالما توافرت شروط صحته.اإلرجاء إلى ما ال نهاية 

أن تكةةةةةون الحالةةةةةة موضةةةةةوع الةةةةةدعوى معروضةةةةةة علةةةةةى مجلةةةةةس األمةةةةةن: يشةةةةةترط لتأجيةةةةةل   .3
التحقيةةةةةةةق أو المقاضةةةةةةةاة بنةةةةةةةاًء علةةةةةةةى طلةةةةةةةب مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن، أن تكةةةةةةةون الحالةةةةةةةة التةةةةةةةي 
تنظرهةةةةةةةا المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة، معروضةةةةةةةة علةةةةةةةى مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن حةةةةةةةين تقديمةةةةةةةه 

ن الحالةةةةةة التةةةةةي طلةةةةةب تأجيلهةةةةةا بموجةةةةةب لطلةةةةةب التأجيةةةةةل، وأن يمةةةةةارس اختصاصةةةةةه بشةةةةةأ
 .(2)الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

 الفرع الثاني: سلطة المحكمة الجنائية الدولية في مراجعة قرار مجلس األمن بالتأجيل 

( شةةةةروط معينةةةةة يجةةةةب توفرهةةةةا فةةةةي طلةةةةب التأجيةةةةل الةةةةذي يتقةةةةدم بةةةةه مجلةةةةس 16حةةةةددت المةةةةادة )
وهةةةةةةذا يقتضةةةةةةي مةةةةةةن المحكمةةةةةةة التحقةةةةةةق مةةةةةةن مةةةةةةدى تةةةةةةوفر  األمةةةةةةن للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة،

الشةةةةروط المطلوبةةةةة والتةةةةي أشةةةةرنا إليهةةةةا أعةةةةاله، فةةةةإذا مةةةةا تةةةةوفرت هةةةةذه الشةةةةروط فةةةةي قةةةةرار مجلةةةةس 
األمةةةةةةةن بطلةةةةةةةب تأجيةةةةةةةل نظةةةةةةةر الةةةةةةةدعوى المعروضةةةةةةةة عليهةةةةةةةا ، يتوجةةةةةةةب علةةةةةةةى المحكمةةةةةةةة إيقةةةةةةةاف 

 اإلجراءات التي تمارسها سواء تحقيق أم مقاضاة. 

( لةةةةةةةم يوضةةةةةةةح موقةةةةةةةف المحكمةةةةةةةة فةةةةةةةي حةةةةةةةال تخلةةةةةةةف أحةةةةةةةد الشةةةةةةةروط 16إال أن نةةةةةةةص المةةةةةةةادة )
المطلةةةةةةوب توافرهةةةةةةا فةةةةةةي طلةةةةةةب التأجيةةةةةةل، فهةةةةةةل توقةةةةةةف المحكمةةةةةةة نظةةةةةةر الةةةةةةدعوى حتةةةةةةى وأن لةةةةةةم 

 يتوفر أحد الشروط، أم ترفض الطلب لعدم استيفاء الطلب للشروط المطلوبة؟

                                                           

(   صرى حساين وسالمة حميدوش، سلطة مجلس األمن في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في ظل ممارسته 1(
، محمد غالي، إجراءات 40م، ص 2013الحديثة، ) رسالة ماجستير(، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .86م، ص 2005المحكمة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير(، تلمسان، جامعة أبو بكر تقاليد،التقاضي أمام 
( وائل المذحجي، صور اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 2(

 .128م، ص 2015، 1، م6جامعة األندلس، ع 
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رجةةةةاء ( لةةةةم يحةةةةدد الجهةةةةة التةةةةي سةةةةيتقدم لهةةةةا مجلةةةةس األمةةةةن بطلةةةةب اإل16كمةةةةا أن نةةةةص المةةةةادة )
والتأجيةةةةةل والتةةةةةي يفتةةةةةرض أنهةةةةةا سةةةةةتتحقق مةةةةةن مةةةةةدى صةةةةةحة تةةةةةوفر الشةةةةةروط المرجةةةةةوة، وبالتةةةةةالي 

 يتوجب تحديد إجراءات تقديم طلب اإلرجاء والجهة التي تنظره بصورة دقيقة.

 ا ثار المترتبة على سلطة مجلس األمن بالتأجيل: الفرع الثالث

خاللهةةةةا تأجيةةةةل عمةةةةل المحكمةةةةة، فلةةةةه ( لمجلةةةةس األمةةةةن سةةةةلطة يسةةةةتطيع مةةةةن 16منحةةةةت المةةةةادة )
أن يوقةةةةةةف البةةةةةةدء فةةةةةةي التحقيةةةةةةق أو المقاضةةةةةةاة إذا كةةةةةةان حفةةةةةةظ السةةةةةةلم واألمةةةةةةن الةةةةةةدوليين يقتضةةةةةةي 

( هةةةةو امكانيةةةةة تأجيةةةةل عمةةةةل المحكمةةةةة 16، ولعةةةةل الخطةةةةر المتضةةةةمن فةةةةي نةةةةص المةةةةادة )(1)ذلةةةةك
تةةةةي فةةةةي المراحةةةةل كافةةةةة ولمةةةةدة غيةةةةر محةةةةددة بةةةةأي قيةةةةد زمنةةةةي، ومةةةةن المؤكةةةةد أن سةةةةلطة التأجيةةةةل ال

يملكهةةةةا مجلةةةةس األمةةةةن لهةةةةا أثارهةةةةا السةةةةلبية علةةةةى عمةةةةل المحكمةةةةة، وهةةةةو مةةةةا سنوضةةةةحه فيمةةةةا يلةةةةي 
: 

 أواًل : أثر التأجيل على سلطة المدعي العام

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي للمحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة علةةةةةةى أن : يعمةةةةةةل 42/1نصةةةةةةت المةةةةةةادة )
زة المحكمةةةةةةة، وأن مكتةةةةةةب المةةةةةةدعي العةةةةةةام بصةةةةةةفة مسةةةةةةتقلة بوصةةةةةةفه جهةةةةةةازًا منفصةةةةةةاًل عةةةةةةن أجهةةةةةة

يكةةةةةون المكتةةةةةب مسةةةةةؤواًل عةةةةةن تلقةةةةةي اإلحةةةةةاالت، وأيةةةةةة معلومةةةةةات موثقةةةةةة عةةةةةن جةةةةةرائم تةةةةةدخل فةةةةةي 
اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة، وذلةةةةةك لدراسةةةةةتها ولغةةةةةرض االضةةةةةطالع بمهةةةةةام التحقيةةةةةق والمقاضةةةةةاة أمةةةةةام 

عضةةةةةةةو مةةةةةةةن أعضةةةةةةةاء المكتةةةةةةةب أن يلةةةةةةةتمس أيةةةةةةةة تعليمةةةةةةةات مةةةةةةةن أي  المحكمةةةةةةةة، وال يجةةةةةةةوز ألي
 أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات " .مصدر خارجي وال يجوز له 

ُتشةةةير هةةةةذه المةةةةادة إلةةةةى اسةةةةتقالل مكتةةةةب المةةةةدعي العةةةام بمةةةةا يضةةةةطلع بةةةةه مةةةةن إجةةةةراءات التحقيةةةةق 
والمقاضةةةةةةاة أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة، إال أن هةةةةةةذه المةةةةةةادة ُتشةةةةةةكل تعةةةةةةارض مةةةةةةع نةةةةةةص 

ة، مةةةةةةةع أنةةةةةةةه ( التةةةةةةةي منحةةةةةةةت مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن سةةةةةةةلطة إرجةةةةةةةاء التحقيةةةةةةةق أو المقاضةةةةةةةا16المةةةةةةةادة )
جهةةةةةاز ذو اختصةةةةةاص سياسةةةةةي ولةةةةةيس مةةةةةن أجهةةةةةزة المحكمةةةةةة، ممةةةةةا يشةةةةةكل مساسةةةةةًا بمبةةةةةدأ عةةةةةام 

 .(2)في القانون وهو استقالل القضاء

                                                           
(، 2صهيب جاسم، سلطة مجلس األمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ع )    (1(

 م، 2016
 .275ص   

أحمد جوهري ومدني آكن،  إجراءات التحقيق في الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية) رسالة ماجستير  (2(
 .54، ص 2014يرا، غير منشورة(، بجاية، جامعة عبد الرحمن م
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( قيةةةةدًا علةةةةى سةةةةلطة المةةةةدعي فةةةةي مباشةةةةرة إجةةةةراءات التحقيةةةةق 16وبالتةةةةالي يشةةةةكل نةةةةص المةةةةادة )
تحقيةةةةق  ومتابعةةةةة إجةةةةراءات المقاضةةةةاة إلةةةةى أجةةةةل غيةةةةر مسةةةةمى وتحجةةةةب سةةةةلطاته بوصةةةةفه سةةةةلطة

واتهةةةةةام، فمةةةةةن الواضةةةةةةح غيةةةةةاب دور المةةةةةدعي العةةةةةةام بخصةةةةةوص سةةةةةلطة اإلرجةةةةةةاء مقارنةةةةةًة بةةةةةةدوره 
/ب( ، فكمةةةةةا أشةةةةةرنا سةةةةةابقًا 13عنةةةةةد نظةةةةةر اإلحالةةةةةة المقدمةةةةةة مةةةةةن مجلةةةةةس األمةةةةةن وفقةةةةةًا للمةةةةةادة )

للمةةةةةةدعي العةةةةةةام سةةةةةةلطة تقديريةةةةةةة فةةةةةةي تحليةةةةةةل المعلومةةةةةةات والوقةةةةةةائع الةةةةةةواردة فةةةةةةي قةةةةةةرار اإلحالةةةةةةة، 
علومةةةةات يقةةةةرر فةةةةتح التحقيةةةةق مةةةةن عدمةةةةه، فهةةةةذه السةةةةلطة الممنوحةةةةة للمةةةةدعي وبنةةةةاًء علةةةةى تلةةةةك الم

( مةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي، لةةةةةةيس لهةةةةةةا مثيةةةةةةل فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بطلةةةةةةب 53/1العةةةةةةام بموجةةةةةةب المةةةةةةادة )
 .(1)اإلرجاء الذي يتقدم به مجلس األمن

فةةةةال يسةةةةتطيع المةةةةدعي العةةةةام دراسةةةةة طلةةةةب اإلرجةةةةاء أو التأجيةةةةل الةةةةذي يتقةةةةدم بةةةةه مجلةةةةس األمةةةةن، 
وجةةةةةود نةةةةةص فةةةةةي النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة يمنحةةةةةه هةةةةةذه الصةةةةةالحية، فلةةةةةم يحةةةةةدد نةةةةةص لعةةةةةدم 

( الجهةةةةةةةة التةةةةةةةي سةةةةةةةتنظر طلةةةةةةةب اإلرجةةةةةةةاء وتتحقةةةةةةةق مةةةةةةةن مةةةةةةةدى صةةةةةةةحة شةةةةةةةروطه، 16المةةةةةةةادة )
باإلضةةةةافة إلةةةةى أن النظةةةةام األساسةةةةي للمحكمةةةةة لةةةةم يضةةةةع آليةةةةة للطعةةةةن فةةةةي قةةةةرار مجلةةةةس األمةةةةن، 

الدولةةةةةةة التةةةةةةي تقةةةةةةدمت باإلحالةةةةةةة  كونةةةةةةه يضةةةةةةر بسةةةةةةير اإلجةةةةةةراءات سةةةةةةواء مةةةةةةن المةةةةةةدعي العةةةةةةام أو
 .(2)الخاصة بالحالة التي يطلب مجلس األمن تأجيل النظر فيها

( قيةةةةةةدًا علةةةةةةى سةةةةةلطة المةةةةةةدعي فةةةةةةي تحريةةةةةك الةةةةةةدعوى مةةةةةةن تلقةةةةةةاء 16كمةةةةةا يشةةةةةةكل نةةةةةةص المةةةةةادة )
(، فةةةةةإذا اسةةةةةتنتج المةةةةةدعي العةةةةةام وجةةةةةود 15/ج( ونةةةةةص المةةةةةادة )13نفسةةةةةه، وفقةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )

ي إجةةةةراء تحقيةةةةةق بنةةةةةاًء علةةةةةى المعلومةةةةات التةةةةةي تلقاهةةةةةا، إال أن مجلةةةةةس أساسةةةةًا معقةةةةةواًل للشةةةةةروع فةةةةة
األمةةةةةةةةن طلةةةةةةةةب تأجيةةةةةةةةل التحقيةةةةةةةةق، فيتوجةةةةةةةةب علةةةةةةةةى المةةةةةةةةدعي العةةةةةةةةام إيقةةةةةةةةاف اإلجةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةي 

 يباشرها.

( 40/1( أنهةةةةةا تتعةةةةةارض مةةةةةع المةةةةةادة )16ومةةةةةن االنتقةةةةةادات التةةةةةي ُوجهةةةةةت أيضةةةةةًا لةةةةةنص المةةةةةادة )
ة والتةةةةةةةي نصةةةةةةةت صةةةةةةةراحًة علةةةةةةةى اسةةةةةةةتقالل مةةةةةةةن النظةةةةةةةام األساسةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةة

القضةةةةةةةاء والُقضةةةةةةةاة،  وبالتةةةةةةةالي مةةةةةةةنح مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن صةةةةةةةالحية إرجةةةةةةةاء المقاضةةةةةةةاة أو تأجيلهةةةةةةةا 

                                                           
عبد القادر يوبي، عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية) رسالة دكتوراة غير منشورة(، وهران ، جامعة   (1(

 .146،  ص 2012وهران، 
،  2صهيب جاسم، سلطة مجلس األمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ع  (2(

 .876م ، ص 2016
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يجعةةةةل مةةةةن المحكمةةةةة جهةةةةاز قضةةةةائي تةةةةابع لمجلةةةةس األمةةةةن، كمةةةةا يعتبةةةةر مساسةةةةًا بمبةةةةدأ اسةةةةتقاللية 
 .(2)، الذي يعد ضمانة قانونية أساسية لكل محاكمة عادلة(1)القضاء

أثــــر تأجيــــل التحقيــــق أو المقاضــــاة علــــى أوامــــر القــــبض واالحتجــــاز الصــــادرة عــــن ثانيــــًا : 
 المحكمة الجنائية الدولية

/د( مةةةةةن النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة علةةةةةى : " ال يجةةةةةوز 55/1نصةةةةةت المةةةةةادة)
إخضةةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةةخص للقةةةةةةةةةبض أو االحتجةةةةةةةةةاز التعسةةةةةةةةةفي، وال يجةةةةةةةةةوز حرمانةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةن حريتةةةةةةةةةه إال 

 جراءات المنصوص عليها في هذا النظام األساسي".لألسباب ووفقًا لإل

( التةةةةةي سةةةةةمحت لمجلةةةةس األمةةةةةن تأجيةةةةةل التحقيةةةةةق 16وتتعةةةةارض هةةةةةذه المةةةةةادة مةةةةةع نةةةةص المةةةةةادة )
أو المقاضةةةةاة لمةةةةدة اثنةةةةي عشةةةةر شةةةةهرًا قابلةةةةة للتجديةةةةد، ممةةةةا قةةةةد يترتةةةةب علةةةةى ذلةةةةك إهةةةةدار حقةةةةوق 

 .(3)المحتجزين والتأثير على مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان

يوضةةةةةةح النظةةةةةةام األساسةةةةةةي موقفةةةةةةه مةةةةةةن األشةةةةةةخاص الةةةةةةذين تةةةةةةم احتجةةةةةةازهم أو صةةةةةةدر أمةةةةةةر فلةةةةةةم 
قةةةةةةبض أو إحضةةةةةةار بحقهةةةةةةم لوجةةةةةةود أسةةةةةةباب تةةةةةةدعو لالعتقةةةةةةاد بارتكةةةةةةابهم إحةةةةةةدى الجةةةةةةرائم الةةةةةةواردة 

، ومةةةةةةن ثةةةةةةم تقةةةةةةدم مجلةةةةةةس األمةةةةةةن (4)( أو كةةةةةةان القةةةةةةبض علةةةةةةيهم ضةةةةةةرورياً 5فةةةةةةي نةةةةةةص المةةةةةةادة )
م، هةةةةةةةةل سةةةةةةةةيتم اإلفةةةةةةةةراج عةةةةةةةةنهم أم بطلةةةةةةةةب إرجةةةةةةةةاء التحقيةةةةةةةةق والمحاكمةةةةةةةةة عقةةةةةةةةب القةةةةةةةةبض علةةةةةةةةيه

 ستبقيهم المحكمة قيد االحتجاز؟

                                                           
ياسر عبدهللا، معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة كلية القانون والعلوم   (1(

 .273، ص  2السياسية بجامعة كركوك، ع 
على : " لكلِّ إنسان، على قدم المساواة  1948( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 10نصت المادة ) (2(

اآلخرين، الحقا في أن َتنظر قضيَته محكمة  مستقلاة  ومحايدة ، نظًرا ُمنصًفا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه  التامة مع
ه إليه."، ونصت المادة ) ( من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14/1والتزاماته وفى أياة تهمة جزائية ُتوجا

أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية . الناس جميعا سواء 1على : "  1966والسياسية عام 
تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف 

 وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون".
(، 2صهيب جاسم، سلطة مجلس األمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ع )  (3(

 . 876م، ص 2016
 أ/ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.58/1المادة ) (4(
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( لةةةةيس فقةةةةط ألنةةةةه يشةةةةكل قيةةةةدًا علةةةةى 16ضةةةةرورة إلغةةةةاء نةةةةص المةةةةادة ) لكــــل ذلــــك تــــرى الباحثــــة
تحريةةةةةك الةةةةةدعوى أمةةةةةام المحكمةةةةةة بةةةةةل يشةةةةةكل قيةةةةةدًا علةةةةةى مباشةةةةةرتها أيضةةةةةًا، كمةةةةةا يتعةةةةةارض مةةةةةع 

 الكثير من نصوص المواد األخرى في نظام روما األساسي.

 ثالثًا: أثر تأجيل التحقيق على األدلة المتعلقة بالجريمة

تعتبةةةةةةةر أدلةةةةةةةة اإلثبةةةةةةةات مةةةةةةةن األمةةةةةةةور األساسةةةةةةةية، التةةةةةةةي تتحةةةةةةةدد بموجبهةةةةةةةا المسةةةةةةةؤولية الجنائيةةةةةةةة 
لألشةةةةةةخاص محةةةةةةل المتابعةةةةةةة القضةةةةةةائية، فكمةةةةةةا هةةةةةةو مقةةةةةةرر فةةةةةةي القةةةةةةوانين الجزائيةةةةةةة الداخليةةةةةةة أن 

ت القةةةةةةةوانين الجزائيةةةةةةةة بوضةةةةةةةع عةةةةةةةدة المةةةةةةةتهم بةةةةةةةريء حتةةةةةةةى تثبةةةةةةةت إدانتةةةةةةةه باألدلةةةةةةةة، لةةةةةةةذلك اهتمةةةةةةة
نصةةةةةةةوص قانونيةةةةةةةة تضةةةةةةةمن الحفةةةةةةةاظ علةةةةةةةى األدلةةةةةةةة وحمايتهةةةةةةةا مةةةةةةةن الضةةةةةةةياع أو التلةةةةةةةف، إال أن 
مسةةةةةألة حفةةةةةظ األدلةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل النظةةةةةام األساسةةةةةي للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة تصةةةةةطدم  بةةةةةنص 

( التةةةةةي تسةةةةةمح بتأجيةةةةةل التحقيةةةةةق لمةةةةةدة سةةةةةنة كاملةةةةةة قابلةةةةةة للتجديةةةةةد دون وجةةةةةود قيةةةةةد 16المةةةةةادة )
نةةةةةي علةةةةةى ذلةةةةةك، ممةةةةةا يةةةةةؤدي إلةةةةةى إهةةةةةدار األدلةةةةةة وضةةةةةياع أثةةةةةار الجريمةةةةةة وفقةةةةةدان الشةةةةةهود أو زم

 .(1)إحجامهم عن اإلدالء بشهادتهم مما يضر بحسن سير التحقيقات

 الخاتمة : 

يبةةةةةةين موضةةةةةةوع البحةةةةةةث أثةةةةةةر القيةةةةةةود الةةةةةةواردة علةةةةةةى تحريةةةةةةك الةةةةةةدعوى أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة 
جنائيةةةةة الدوليةةةةة بشةةةةكل عةةةةام، وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل تحديةةةةد الدوليةةةةة علةةةةى عدالةةةةة المحكمةةةةة والعدالةةةةة ال

أثةةةةةر سةةةةةلطة مجلةةةةةس األمةةةةةن فةةةةةي إرجةةةةةاء التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة باإلضةةةةةافة إلةةةةةى الةةةةةدور المحكمةةةةةة 
الجنائيةةةةة الدوليةةةةة التكميلةةةةي للقضةةةةاء الةةةةوطني، وبنةةةةاًء علةةةةى مةةةةا سةةةةبق تةةةةورد الباحثةةةةة النتةةةةائج التةةةةي 

 ضوء النتائج التالية: خُلصت إليها من خالل البحث والتوصيات التي تقترحها في

 أواًل: النتائج

تحريةةةةةةةك الةةةةةةةدعوى الجزائيةةةةةةةة أمةةةةةةةام المحكمةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة يةةةةةةةتم بإحةةةةةةةدى وسةةةةةةةيلتين،  .1
األولةةةةةى اإلحالةةةةةة سةةةةةواء مةةةةةن قبةةةةةل دولةةةةةة طةةةةةرف فةةةةةي نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي أم مةةةةةن قبةةةةةل 
مجلةةةةةس األمةةةةةن متصةةةةةرفًا بموجةةةةةب الفصةةةةةل السةةةةةابع مةةةةةن ميثةةةةةاق األمةةةةةم المتحةةةةةدة، والثانيةةةةةة 

المةةةةةةدعي العةةةةةام للتحقيةةةةةةق مةةةةةن تلقةةةةةةاء نفسةةةةةه فيمةةةةةةا يتعلةةةةةق بجريمةةةةةةة مةةةةةن الجةةةةةةرائم مباشةةةةةرة 
 .( من نظام روما األساسي5الواردة في نص المادة )

                                                           
ر الثقافة للنشر عمر المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دا  (1(

 .363م، ص 2008، 1والتوزيع، ط
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سةةةةةةلطة مجلةةةةةةس األمةةةةةةن بإرجةةةةةةاء التحقيةةةةةةق والمقاضةةةةةةاة أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الجنائيةةةةةةة الدوليةةةةةةة  .2
 يشكل عائقًا أمامها في نظر الدعوى الجزائية ومباشرتها.

ادرة عةةةةةةن حركةةةةةةةات المقاومةةةةةةة الوطنيةةةةةةة جريمةةةةةةة وفقةةةةةةًا لةةةةةةةنص ال  ُتشةةةةةةكل األعمةةةةةةال الصةةةةةة .3
( مةةةةةن نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي، ألن الهةةةةةدف منهةةةةةا تقريةةةةةر المصةةةةةير وهةةةةةو حةةةةةق 5المةةةةةادة )

 كفله ميثاق األمم المتحدة.

مبةةةةةدأ التكامةةةةةل الةةةةةذي تبنةةةةةاه نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي يعتبةةةةةر قيةةةةةدًا علةةةةةى تحريةةةةةك الةةةةةدعوى  .4
الجةةةةةرائم الةةةةةواردة فةةةةةي نةةةةةةص أمامهةةةةةا، فةةةةةال يمكةةةةةن للمحكمةةةةةة نظةةةةةر دعةةةةةةوى بشةةةةةأن إحةةةةةدى 

( مةةةةةةةن نظامهةةةةةةةا، إذا كةةةةةةةان القضةةةةةةةاء الةةةةةةةوطني للدولةةةةةةةة صةةةةةةةاحبة االختصةةةةةةةاص 5المةةةةةةةادة )
 ينظر الدعوى بشأن الجريمة ذاتها.

 ثانيًا: التوصيات

( مةةةةن نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي، والةةةةذي يمةةةةنح الةةةةدول األطةةةةراف 124إلغةةةةاء نةةةةص المةةةةادة ) .1
سةةةةةةبع سةةةةةةنوات،  الحةةةةةةق فةةةةةةي تعليةةةةةةق اختصةةةةةةاص المحكمةةةةةةة بشةةةةةةأن جريمةةةةةةة الحةةةةةةرب لمةةةةةةدة

 لتجنب إفالت مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.

الةةةةةةنص صةةةةةةراحًة علةةةةةةى عةةةةةةدم جةةةةةةواز إصةةةةةةدار قةةةةةةرارات بةةةةةةالعفو عةةةةةةن الجريمةةةةةةة أو قةةةةةةرارات  .2
بةةةةةالعفو عةةةةةن العقوبةةةةةة كليةةةةةًا، وذلةةةةةك عنةةةةةد نظةةةةةر أحةةةةةد الةةةةةدول األطةةةةةراف الةةةةةدعوى الجزائيةةةةةة 

ساسةةةةةةي ( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األ5المتعلقةةةةةةة بإحةةةةةةدى الجةةةةةةرائم الةةةةةةواردة فةةةةةةي نةةةةةةص المةةةةةةادة )
( مةةةةةةةن النظةةةةةةةام، الةةةةةةةذي نةةةةةةةص علةةةةةةةى عةةةةةةةدم سةةةةةةةقوط الجةةةةةةةةرائم 29أسةةةةةةةوًة بةةةةةةةنص المةةةةةةةادة )

 بالتقادم.

إلةةةةةزام الةةةةةدول األطةةةةةراف فةةةةةي نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي بةةةةةااللتزام بالمةةةةةدد التةةةةةي نصةةةةةت عيهةةةةةا  .3
( مةةةةةن النظةةةةةام عنةةةةةد اتخاذهةةةةةا قةةةةةرار تخفيةةةةةف العقوبةةةةةة، وهةةةةةي ثلثةةةةةي مةةةةةدة 110/3المةةةةةادة )

لسةةةةةةجن المؤبةةةةةةد، لضةةةةةةمان عةةةةةةدم إفةةةةةةالت العقوبةةةةةةة أو خمسةةةةةةًا وعشةةةةةةرين سةةةةةةنة فةةةةةةي حالةةةةةةة ا
 الجاني من العقاب.

( مةةةةةةن نظةةةةةةام رومةةةةةةا األساسةةةةةةي، والتةةةةةةي تمةةةةةةنح مجلةةةةةةس األمةةةةةةن 16إلغةةةةةةاء نةةةةةةص المةةةةةةادة ) .4
سةةةةةلطة إرجةةةةةاء التحقيةةةةةق أو المقاضةةةةةاة لمةةةةةدة سةةةةةنة كاملةةةةةة قابلةةةةةة للتجديةةةةةد دون قيةةةةةد وفةةةةةي 
أي مرحلةةةةةةةة كانةةةةةةةت عليهةةةةةةةا الةةةةةةةدعوى، ألن اإلبقةةةةةةةاء عليهةةةةةةةا يشةةةةةةةكل عائقةةةةةةةًا أمةةةةةةةام تحريةةةةةةةك 

 عوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.الد

 المراجع :
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 ثالثَا:  التقارير

م، بنةةةةةاًء 2016تقريةةةةةر عةةةةةن أنشةةةةةطة الدارسةةةةةة األوليةةةةةة بشةةةةةأن الحالةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين لعةةةةةام  .1
كةةةةةةةةانون الثةةةةةةةةاني/ ينةةةةةةةةاير  1علةةةةةةةةى اإلعةةةةةةةةالن الةةةةةةةةذي تقةةةةةةةةدمت بةةةةةةةةه دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين فةةةةةةةةي 

 م.2015



 

667 
 

، بنةةةةةاًء 2017تقريةةةةةر عةةةةةن أنشةةةةةطة الدارسةةةةةة األوليةةةةةة بشةةةةةأن الحالةةةةةة فةةةةةي فلسةةةةةطين لعةةةةةام  .2
نون الثةةةةةةةةاني/ ينةةةةةةةةاير كةةةةةةةةا 1علةةةةةةةةى اإلعةةةةةةةةالن الةةةةةةةةذي تقةةةةةةةةدمت بةةةةةةةةه دولةةةةةةةةة فلسةةةةةةةةطين فةةةةةةةةي 

 م.2015

تقريةةةةةر المدعيةةةةةة العامةةةةةة للمحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة بشةةةةةأن تةةةةةدهور الوضةةةةةع فةةةةةي قطةةةةةاع  .3
 م.2018غزة منذ آذار/ مارس 

 .2020تقرير عن أنشطة الدارسة األولية لسنة  .4

تقريةةةةةر حةةةةةول جةةةةةرائم الحةةةةةرب والجةةةةةرائم ضةةةةةد اإلنسةةةةةانية) مسةةةةةؤولية إسةةةةةرائيل عةةةةةن جةةةةةرائم  .5
اود درعةةةةةاوي، رام هللا، الهيئةةةةةة المسةةةةةتقلة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان، خةةةةةالل انتفاضةةةةةة األقصةةةةةى(،د

 .24ع 

ورقةةةةةة موقةةةةةف حةةةةةول نطةةةةةاق اختصةةةةةاص المحكمةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة علةةةةةى الوضةةةةةع فةةةةةي  .6
(، قةةةةةةدمها مؤسسةةةةةةة الحةةةةةةق والمركةةةةةةز الفلسةةةةةةطيني لحقةةةةةةوق 2013فلسةةةةةةطين)آب/ أغسةةةةةةطس
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 رابعَا: المواقع االلكترونية

دولي اإلنسةةةةةةاني وقةةةةةةانون حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، موقةةةةةةع اللجنةةةةةةة الدوليةةةةةةة للصةةةةةةليب القةةةةةةانون الةةةةةة .1
rights-human-https://www.icrc.org/ar/document/ihl-األحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر، 

law  مساءًا.12:5، الخميس، 31/12/2020، تاريخ الدخول 

مةةةةةةةةة الجنايةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة بةةةةةةةةين الجديةةةةةةةةة والتسةةةةةةةةويف، صةةةةةةةةالح عبةةةةةةةةد التحةةةةةةةةرك أمةةةةةةةةام محك .2
، تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ https://www.masarat.ps/articleالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطي، 

 مساءًا. 12م، الخميس، 31/12/2020الدخول

مقاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة،  موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة،  .3
-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un

i/index.html 11، الخمةةةةةةةةةةةةةةةيس، السةةةةةةةةةةةةةةةاعة 31/12/2020، تةةةةةةةةةةةةةةةاريخ ال ، دخةةةةةةةةةةةةةةةول 
 صباحًا.

، تـــــاريخ   http://www.mezan.org/postن لحقـــــوق اإلنســـــان، مركةةةةز الميةةةةةزا .4
 مساءًا. 12:10، الخميس، 31/12/2020الدخول 

https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law
https://www.masarat.ps/article
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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، تةةةةةةةةةةةةةاريخ https://www.aljazeera.net/news/arabicموقةةةةةةةةةةةةةع الجزيةةةةةةةةةةةةةرة نةةةةةةةةةةةةةت،  .5
 مساءًا. 12:16، الخميس، 31/12/2020الدخول 

، معتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز قفيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، فلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطين والمحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .6
https://www.qanon.ps/news م، 31/12/2020، تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخول

 مساءًا.30: 12الخميس، 
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إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خالل مرحلة الدراسة األولية لحالة 
 فلسطين

Procedures of the Prosecutor of the ICC during the 
preliminary study in the situation of Palestine 
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  DOI: 10.51516/1860-000-008-018 

 الملخص:

األولية لحالة فلسطين، أعلنت المدعية العامة للمحكمة بعد خمس سنوات من الدراسة 
الجنائية الدولية أن جميع المعايير القانونية التي يقتضيها نظام روما األساسي لفتح تحقيق قد 
استوفيت. و مع ذلك، ونظرا لمسائل خالفية متعلقة بالقانون و الواقع مرتبطة بهذه الحالة، لجأت 

إصدار قرار يتعلق بنطاق االختصاص اإلقليمي للمحكمة بموجب المادة  إلى الدائرة التمهيدية طالبة
 ()أ( من النظام األساسي .2)12

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض اإلجراءات التي باشرها مكتب اإلدعاء باعتباره  محرك 
المحكمة الجنائية الدولية ، خالل مرحلة الفحص التمهيدي لحالة  فلسطين، و كذا موقفه من  

 لمالحظات التي أدلى  بها أصدقاء المحكمة  أمام الدائرة التمهيدية بشأن مسألة االختصاص.  ا

المدعي العام، الدراسة األولية، الدائرة التمهيدية، االختصاص اإلقليمي،دولة الكلمات المفتاحية: 
 فلسطين.

Abstract: 

After five years of preliminary examination of the Situation of 

Palestine, the Prosecutor of the International Criminal Court 

declared that all the legal criteria required by the Rome Statute to 

open an investigation had been met. However, in view of 

controversial issues related to law and reality linked to this 

situation , it resorted to the Pre-Trial Chamber requesting the 

issuance of a decision regarding the territorial jurisdiction of the 

court under Article 12 (2) (a) of the Statute . 

mailto:aissam.bara@yahoo.com
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This study aims to show the procedures undertaken by the 

Prosecutor’s office as the engine of the ICC during the 

preliminary examination phase of the Palestine situation, and its 

position on the remarks made by amicus curiae before the Pre-

Trial Chamber regarding the issue of jurisdiction. 

key words : The Prosecutor , preliminary study, The Pre-Trial 

Chamber, territorial jurisdiction, State of Palestine. 

 مقدمة:

طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية سعيا إلحقاق العدالة و اإلنصاف لضحايا أبشع 
دولية، التي اقترفها و ال يزال، االحتالل اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ، و التي الجرائم ال

يناير  22. كانت البداية في 1تؤكدها تقارير دولية أممية لعل أبرزها ما يعرف بتقرير"غولدستون"
، عندما أودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إعالنا تقبل بموجبه ممارسة المحكمة 2009

( من نظام روما األساسي. انتظر المدعي العام ثالث 3) 12ها ، وفقا لنص المادة الختصاص
سنوات ليخُلص إلى أن المركز القانوني لفلسطين باعتبارها "كيانا مراقبا" ال ُيمّكنها من االنضمام 

( من النظام 3)12إلى نظام روما األساسي و من ثم ال يجوز ال أن تودع إعالنا بموجب المادة 
، طالبا تسوية المسألة في  األمم المتحدة رغم التأكيد على وضعية فلسطين كدولة في 2اسياألس

عندما صوتت أغلبية الدول األعضاء في األمم المتحدة لصالح عضويتها في  2011أكتوبر 
  .3اليونسكو

مانحة فلسطين مركز  19/67، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 2012نوفمبر  29في 
"دولة مراقبة غير عضو" رغم اعتراض بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية و كندا. في األول 

                                                           
(، تقرير بعثة األمم المتحدة A / HRC/12/48األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، مجلس حقوق اإلنسان ،) -1

،و سمي كذلك نسبة لرئيس هذه اللجنة  "ريتشارد  2009سبتمبر  25لتقضي الحقائق بشأن النزاع في غزة ، 
المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا و المدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين غولدستون" قاضي سابق ب

 ليوغسالفيا السابقة و رواندا.
- مكتب المدعي العام ، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ، تفتح دراسة أولية للحالة في  2
-https://www.icc      فلسطين ، 16 يناير 2015 ، متوفر على الموقع:
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic  
3 - William Schabas , Palestine Should Accede to the Rome Statute, 1 November 
2011, available at: 

https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2011/11/palestine-should-accede-to-
rome-statute.html  

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic
https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2011/11/palestine-should-accede-to-rome-statute.html
https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2011/11/palestine-should-accede-to-rome-statute.html
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( من نظام 3)12، أودعت فلسطين إعالنا جديدا لدى المحكمة بموجب المادة  2015من يناير 
لكي تتمكن  2014جوان  13ما األساسي، قبلت فيه باختصاص المحكمة بأثر رجعي يعود إلىرو 

المحكمة من التحقيق و المقاضاة عن الجرائم المرتكبة على األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 
.في ذات اليوم، قامت فلسطين بإيداع صك انضمامها إلى نظام روما األساسي لدى 1القدس الشرقية

مين العام لألمم المتحدة باعتباره وديعا التفاقية دولية متعددة األطراف تتضمن صيغة "جميع األ
 ، وبذلك أصبحت فلسطين الدولة الطرف الثالثة و العشرين بعد المئة في المحكمة . 2الدول"

، أعلن مكتب المدعي العام أنه شرع في دراسة أولية على أساس اإلعالن 2015يناير  16بتاريخ 
تلقى مكتب  2018مايو  22( من نظام روما األساسي. و في 3)12لصادر بموجب المادة ا

من النظام األساسي،  14)أ( و 13اإلدعاء إحالة واردة من دولة فلسطين عمال بأحكام المادتين 
تطلب فيها من المدعية العامة التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة  في جميع أنحاء إقليم دولة 

 ن.فلسطي

على هّدي ما تقدم، تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الحالة في حد ذاتها  و المرحلة  اإلجرائية 
التي وصلت إليها أمام المحكمة الجنائية الدولية. فحالة فلسطين جاءت بعد مخاض عسير حتى 
استطاعت أن تحظى بعضوية المحكمة ،في ظل مخاوف و هواجس من أن تستهدف المحكمة 

ة المقاومة ، كما أن المسائل المتعلقة بالقانون و الوقائع المرتبطة بها ، جعل منها حالة فريدة قاد
من نوعها بشهادة المدعية العامة نفسها، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى، فإن مرحلة الدراسة 

إلحالة ألن ا األولية تعتبر من المراحل الهامة و الحساسة في عمل المحكمة الجنائية الدولية، ذلك
ال تعني الشروع في التحقيق مباشرة، حيث أنها ُتشكل األساس الذي  يستند إليه المدعي العام في 

 فتح تحقيق من عدمه، باعتباره المحرك لعمل المحكمة. 

انطالقا من هذه األهمية ، تهدف هذه الدراسة إلى استعراض اإلجراءات التي باشرها المدعي العام 
اسة األولية بخصوص حالة فلسطين،  وفقا للصالحيات المخولة له بموجب خالل مرحلة الدر 

النصوص الناظمة لعمل المحكمة و التي ال تقيده بنطاق زمني محدد ، فقد استغرقت عملية الفحص 
 األولي لحالة فلسطين فترة زمنية طويلة ناهزت خمس سنوات.

لإلجراءات التي باشرها المدعي العام  تطرح هذه الدراسة اإلشكالية التالية: إلى أي مدى ُيمكن
خالل مرحلة الدراسة األولية أن تضمن مالحقة قضائية فعالة لمرتكبي الجرائم الدولية في حالة 

                                                           
، 2015يناير  01( من نظام روما األساسي،3)12مادة دولة فلسطين، اإلعالن الذي أودعته فلسطين بموجب ال -1

  pdf-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-https://www.icc.3 متوفر على الموقع :
 ( من نظام روما األساسي.3)125راجع : المادة  -2

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf
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فلسطين؟. لإلجابة على هذه اإلشكالية تم استخدام منهج تحليل المضمون لمختلف القرارات و 
ه المرحلة و المتعلقة بحالة فلسطين. و من الوثائق القانونية الصادرة عن أجهزة المحكمة خالل هذ

 ثم جاءت هذه الدراسة في ثالث محاور:

 : التأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق على حالة فلسطين.المحور األول -
: الطلب من الدائرة التمهيدية تحديد االختصاص اإلقليمي للمحكمة في المحور الثاني -

 فلسطين. 
اإلدعاء من مالحظات أصدقاء المحكمة بخصوص مسألة تحديد : موقف المحور الثالث -

 اإلقليم.

 المحور األول: التأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق على حالة فلسطين  

خالل مرحلة الفحص التمهيدي يقوم مكتب المدعي العام بدراسة و تقييم أوليين للمعلومات التي 
للمعلومات إجراءات محددة قصد النظر في مدى توافر المعايير التي ،فيتبع أثناء تحليله 1تلقاها

. تجدر اإلشارة إلى أنه عندما يتم تفعيل اختصاص 2تسمح له باالنتقال إلى مرحلة التحقيق االبتدائي
المحكمة عن طريق اإلحالة من الدولة الطرف أو من مجلس األمن الدولي  ال يتطلب األمر من 

ذن من الدائرة التمهيدية للشروع في فتح تحقيق ، على خالف الحال عندما المدعي العام أخذ اإل
 من نظام روما األساسي. 15ُيقرر اإلدعاء فتح تحقيق بمبادرة تلقائية منه وفقا للمادة 

بعد تلقي مكتب المدعي العام إحالة دولة فلسطين تعين عليه قبل اتخاذ قرار الشروع في التحقيق 
معقول للشروع في هذا اإلجراء ، حيث ينظر في مدى استيفاء المعايير أن يقتنع بوجود أساس 

( من النظام األساسي ، و يتعلق األمر باالختصاص، المقبولية 1) 53القانونية  الواردة في المادة 
 و مصالح العدالة.

 الوالية القضائية -أوال

تحديد ما إذا كان هناك  )أ( من النظام األساسي ، يجب على المدعي العام-(1)53وفقا للمادة 
و .أساس معقول لالعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارُتكبت أو يجري ارتكابها

من ثم يتعين على اإلدعاء التوصل إلى استنتاج معقول بأن  المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة 
إلى  5وعي ) المواد من تستوفي جميع متطلبات الوالية القضائية، من حيث االختصاص الموض

                                                           
 من الئحة مكتب المدعي العام. 25راجع: البند  -1
زايدي عبد الرفيق، التحقيق األولي لدى المحكمة الجنائية الدولية، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة  -2

 .325، ص2019، 01بجاية ، العدد –عبد الرحمان ميرة 
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من النظام األساسي( و  11مكرر من النظام األساسي(، االختصاص الزمني ) المادة  8
)ب( من النظام األساسي( أو االختصاص الشخصي) 13و  12االختصاص المكاني ) المادة 

 من النظام األساسي(. 26و  12المادة 

 االختصاص الموضوعي: -1

ضوء المعلومات المتاحة، بأن جرائم جرب قد ارتكبت من ِقبل توصل اإلدعاء إلى قناعة ، في 
أطراف النزاع )جيش الدفاع اإلسرائيلي و الجماعات المسلحة الفلسطينية( في سياق األعمال العدائية 

على وجه الخصوص ، هناك أساس معقول لالعتقاد بأن أفراد  .2014التي شهدتها غزة سنة 
 رائم حرب تتمثل في: شن هجمات غير متناسبة عمدًا فيما يتعلقجيش الدفاع اإلسرائيلي ارتكبوا ج

(( ؛ القتل العمد والتسبب 4( )ب( )2) 8بثالث حوادث على األقل ركز عليها المكتب )المادة 
( أو 3( )أ( )2) 8( و 1( )أ( )2) 8عمدًا في إلحاق أذى خطير  بالجسد أو بالصحة )المواد 

ه هجوم ضد مواد أو أشخاص يستخدمون الشارات المميزة (( وتعمد توجي1( )ج( )2) 8المادة 
. و في هذا الصدد، أشار مكتب 1((2( )هة( )2) 8( أو 24( )ب( )2) 8التفاقيات جنيف )المادة 

المدعي العام إلى أن نطاق التحقيق في هذه الحالة يمكن أن يشمل الجرائم التي ُيزعم ارتكابها من 
ي عند استخدامهم لوسائل غير قاتلة وأخرى قاتلة ضد المشاركين طرف  أفراد جيش الدفاع اإلسرائيل

بالقرب من السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل  2018في المظاهرات التي بدأت في مارس 
طفاًل ، وإصابة آالف  40شخص ، من بينهم أكثر من  200، مما أسفر عن مقتل أكثر من 

 . 2آخرين

ول لالعتقاد بأن أعضاء حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية إضافة إلى ذلك،  يوجد أساس معق
 8قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في : تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين واألعيان المدنية )المادة 

 8(( ؛ استخدام األشخاص المحميين كدروع )المادة 1( )هة( )2) 8( ، أو 2) -( 1( )ب( )2)
المحميين عمدا من حقوق المحاكمة العادلة والنظامية )المادة (( ؛ حرمان األشخاص 23( )ب( )2)
(( 1( )ج( )2) 8( ( ، أو 1( )أ( )2) 8(( والقتل العمد )المادة 4( )ج( )2) 8( أو 6( )أ( )2) 8

                                                           

ant to article 19(3) for a Office of the Prosecutor, Prosecution request pursu - 1

01/18, 22 January -ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, ICC
-https://www.icc2020, para.94. available at: 
  61.PDFcpi.int/CourtRecords/CR2020_001 

Ibid, para.96. - 2 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
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(( و / أو االعتداء 1( )ج( )2) 8( ، أو 2( )أ( )2) 8؛ والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية )المادة 
 .1((2( )ج( )2) 8( ، أو 21( )ب( )2) 8ية )المادة على الكرامة الشخص

 االختصاص الزمني: -2

النظام  من (3) 12 المادة بموجب إعالنا فلسطين دولة حكومة أودعت ، 2015 يناير 1في 
األرض  في بارتكابها المدعى الجرائم بشأن الدولية الجنائية المحكمة اختصاص فيه تقبل األساسي

 ،انضمت2015 يناير 2 .وفي  2014 يونيه13 منذ الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية
 .المتحدة لألمم العام األمين لدى انضمامها صك بإيداع األساسي النظام إلى فلسطين دولة حكومة

 .2015أبريل 1 في فلسطين دولة تجاه النفاذ حيز األساسي ودخل النظام

إحالة من حكومة دولة فلسطين بخصوص الحالة ، تلفى مكتب المدعي العام 2018ماي  22في 
فصاعدا . و طلبت دولة فلسطين من المدعية العامة، عمال بأحكام  2014في فلسطين منذ جوان 

من نظام روما األساسي، التحقيق وفقا لالختصاص الزمني للمحكمة، فيما  14)أ( و 13المادتين 
من ليم دولة فلسطين من جرائم تدخل ضسبق ارتكابه وما سُيرتكب مستقبال في جميع أنحاء إق

 .2اختصاص المحكمة

 االختصاص اإلقليمي: -3

يرى المدعي العام أن الوالية القضائية للمحكمة تمتد إلى األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل 
، أي الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وغزة.  1967خالل حرب األيام الستة في يونيو 

إلى هذه األراضي باسم "األراضي الفلسطينية المحتلة" ويتم تحديدها بواسطة "الخط األخضر"  يشار
"( ، وهو خط الترسيم المتفق عليه في هدنة عام 1967)المعروف أيًضا باسم "حدود ما قبل عام 

19493. 

 

 

 

                                                           

Ibid, para.94. - 1 
 .9، الفقرة 2018ماي  15من نظام روما األساسي،  14)أ( و 13دولة فلسطين، اإلحالة عمال بالمادة  -2

Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial  - 3

jurisdiction in Palestine, op.cit. , para.3. 
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 المقبولية -ثانيا

( من النظام األساسي ، 1) 17في هذه المرحلة األولية ، يتطلب فحص المقبولية ، وفقا للمادة 
إجراء تقييم مزدوج : أواًل ، ما إذا كانت الدول المعنية تجري  أو باشرت إجراءات وطنية في نفس 

 .1فاء عتبة الخطورةيالحالة )التكامل( ؛ ثانًيا ، مدى است

 التكامل: -1

ة مقاضاة وطنيخُلص اإلدعاء إلى أن المعلومات المتاحة ال ُتشير إلى وجود أي أعمال تحقيق أو 
ذات صلة ضد أشخاص أو مجموعات ُيرجح أن يكونوا محط تركيز تحقيق الُمدعى بارتكابها في 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . و يرجع ذلك إلى أن السلطات الفلسطينية ، من ناحية، 

ومة أن الحكعاجزة عن ممارسة اختصاصها على اإلسرائيليين الُمداعى بارتكابهم الجرائم ، و 
اإلسرائيلية ، من ناحية أخرى، ُتصر دوما على قانونية األنشطة المتصلة بالمستوطنات كما ارتأت 
محكمة العدل العليا أن مسألة السياسة االستيطانية للحكومة غير قابلة للتقاضي. ومن ثمة، يرى 

ذه التحقيق في ه مكتب المدعي العام أن القضية )القضايا( المحتملة التي ُيرجح أن تنشأ عن
 .2)د( من النظام األساسي -( )أ( 1) 17الجرائم المزعومة ستكون مقبولة بموجب المادة 

بالنسبة للجرائم الُمداعى بأن جماعات فلسطينية مسلحة ارتكبتها، فإن المعلومات المتاحة في هذه  
لة ولة ذات صالمرحلة ال ُتشير إلى أي تعارض في االختصاص القضائي بين المحكمة و أي د

تتمتع باالختصاص. و عليه، فإن القضايا المحتملة المتعلقة بالجرائم التي ُيزعم ارتكابها من قبل 
 .3)د( من النظام األساسي -( )أ( 1) 17هذه الجماعات ستكون مقبولة حالًيا بموجب المادة 

 الخطورة: -2

إذا كانت مجموعات لغرض تقييم الخطورة، يتعين على مكتب المدعي العام أن ينظر فيما 
األشخاص المرجح أن يخضعوا لتحقيق تشمل أولئك الذين يتحملون على ما يبدو القسط األكبر 
من المسؤولية عن الجرائم األكثر خطورة ، و من بينهم األشخاص الذين يضطلعون بمستويات من 

في ارتكابها.  أو اإلسهامالمسؤولية في التوجيه و إصدار األوامر و تيسير الجرائم الُمدًّعى بارتكابها 

                                                           
1 - Le Bureau  du procureur, Document de politique générale relatif aux examens 
préliminaires, Novembre 2013, para.42. 

 .277، فقرة 2018ديسمبر  5مكتب المدعي العام، تقرير عن أنشطة الدراسة األولية )حالة فلسطين(،  -2
 .279التقرير نفسه، فقرة  -3
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عالوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الجرائم على درجة كافية من الخطورة من حيث نطاقها و 
 . 1طبيعتها و طريقة ارتكابها و أثرها على المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتأثرة

لغربية، كابها في الضفة ااستنادا إلى المعلومات المتاحة، يرى مكتب اإلدعاء أن الجرائم المدعى بارت
، على درجة كافية من الخطورة بحيث تبرر فتح تحقيق 2014بما فيها القدس الشرقية، منذ جوان 

، وفقا للمعنى و المتطلبات الواردة في النظام األساسي، مع النظر ، على وجه الخصوص ، في 
 .2أثرةمجتمعات المحلية المتنطاقها و طبيعتها و طريقة ارتكابها و أثرها على المجني عليهم و ال

 مصالح العدالة -ثالثا

خاصة في غياب إي  3ينطوي معيار "مصالح العدالة" على سلطة تقديرية واسعة للمدعي العام
تعريف لمفهوم " مصالح العدالة" ضمن النصوص الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية. في هذا 

لعام حول مصالح العدالة إلى الطبيعة االستثنائية الصدد،  أشارت وثيقة سياسية مكتب المدعي ا
لهذا المعيار  حيث توجد قرينة لصالح التحقيق أو المقاضاة بمجرد استيفاء متطلبات االختصاص 
و المقبولية  كما أن المدعي العام غير مطالب بإثبات أن التحقيق في الحالة سيكون في مصلحة 

 . 4العدالة

ُيحدد االدعاء أسباًبا جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إجراء تحقيق  بخصوص الحالة في فلسطين، لم
 .5في هذه الحالة لن يخدم مصالح العدالة

باستيفاء جميع المعايير القانونية التي يقتضيها نظام روما األساسي لفتح تحقيق، أعلنت المدعية 
العامة أنه بعد تقييم شامل و مستقل و موضوعي لجميع المعلومات المتاحة ، توصلت إلى قناعة 

من  (1) 53بأن هناك أساسًا معقواًل للشروع في إجراء تحقيق في حالة فلسطين، عمال بالمادة 

                                                           
1 - Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, 
op.cit.para.42. 
 - مكتب المدعي العام، تقرير عن أنشطة الدراسة األولية )حالة فلسطين(، 5 ديسمبر 2018، فقرة 278. 2
3 - Thomas Hethe Clark, The Prosecutor of the International Criminal Court, 
Amnesties, and the “Interests of Justice”: Striking a Delicate Balance, Washington 
University Global Studies Law Review, Volume 4, Issue 2, January 2005,p.402. 
4 - The Office of Prosecutor, Policy Paper on the Interests of Justice, September 
2007,pp.1-9. 
5 - Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial 
jurisdiction in Palestine, op.cit. , para.97. 
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النظام األساسي كما أنه يوجد أساس معقول لالعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها 
 . 1 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية و قطاع غزة

  المحور الثاني: الطلب من الدائرة التمهيدية تحديد االختصاص اإلقليمي للمحكمة في فلسطين

رحلة الدراسة األولية بشأن حالة فلسطين ، و ُقبيل مباشرة عملية التحقيق عند إعالنها اختتام م
،كشفت  المدعية العامة عن تقديمها طلب إلى الدائرة التمهيدية بغرض استصدار قرار يتعلق  

()أ( من نظام روما 2)12بتحديد اإلقليم الذي يجوز لها أن تمارس التحقيق عليه بموجب المادة 
 . 2األساسي في فلسطين

بينت المدعية العامة األساس القانوني لهذا الطلب، كما ساقت المبررات التي دفعتها التخاذ مثل 
 هذا اإلجراء،  لتناقش بعد ذلك مسألة المركز القانوني لدولة فلسطين في نظام روما األساسي.  

 األساس القانوني لطلب اإلدعاء  -أوال

( من نظام روما األساسي ، التي تنص 3) 19المادة  استندت المدعية  العامة في طلبها هذا إلى
على أنه:" للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة االختصاص أو المقبولية. 

، 13و في اإلجراءات المتعلقة باالختصاص أو المقبولية، يجوز أيضا للجهة المحيلة عمال بالمادة 
حظاتهم إلى المحكمة". فقد رأت المدعية بأن اإلطار القانوني و كذلك للمجني عليهم،أن يقدموا مال

للمحكمة  يسمح بتدخل الدائرة التمهيدية لحل هذه المسألة القضائية األساسية في هذه المرحلة من 
اإلجراءات، بحيث أصبح من الضروري إصدار قرار قضائي لتيسير إجراء تحقيق اإلدعاء على 

 .3ة ، وعلى أساس قانوني سليمنحو سريع و فعال من حيث التكلف

( من النظام األساسي اإلدعاء الحق مطالبة المحكمة بالفصل في مسألة 3)19يمنح نص المادة 
االختصاص، السيما و أن هذا الحكم واسع النطاق ،إذ أنه ال يفرض أي قيد زمني على قدرة 

الطلب.ما يدعم هذا اإلدعاء في ممارسة هذا الحق أو على قدرة المحكمة على الفصل في هذا 
القول، القراءة السياقية ألحكام النظام األساسي؛ التي تؤكد أنه يجوز للمدعي العام طلب حكم 

( حتى قبل ظهور "قضية"؛ أي قبل أن تصدر الدائرة التمهيدية أمر 3)19قضائي بموجب المادة 
ألمر الذي ُيشير (. ا7)58(  أو أمر بالحضور عمال بالمادة 3)58بإلقاء القبض وفقا للمادة 

                                                           
ائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن اختتام الدراسة األولية مكتب المدعي العام، بيان المدعية العامة للمحكمة الجن -1

 .1، ص2019ديسمبر  20للحالة في فلسطين ، و استصدار قرار بشأن نطاق االختصاص اإلقليمي للمحكمة،
 .2المرجع نفسه، ص -2

3 - Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial 
jurisdiction in Palestine, op.cit. , para.18-20. 
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،بحسب المدعية العامة،  إلى أن كاًل من اإلدعاء و الدوائر يتقاسمان مسؤولية ضمان تقدم سير 
 .  1إجراءات المحكمة على أساس قضائي سليم

ما تجدر اإلشارة إليه ، أن المدعية العامة سبق و أن سعت للحصول على قرار بشأن االختصاص 
األساسي في حالة بنغالديش/ميانمار ،  حول ما  إذا كان يجوز ( من النظام 3)19بموجب المادة 

( )أ( من النظام األساسي بشأن الترحيل المزعوم 2) 12للمحكمة ممارسة االختصاص وفًقا للمادة 
ألفراد شعب الروهينغيا من جمهورية اتحاد ميانمار)دولة غير طرف في نظام روما األساسي( إلى 

.إال أن الدائرة التمهيدية رأت 2دولة طرف في نظام روما األساسي( جمهورية بنغالديش الشعبية )
( من نظام 1) 119بأنها مخولة للبت في مسألة االختصاص الواردة في الطلب بموجب المادة 

روما األساسي. وبالتالي ، فهي غير مقتنعة بضرورة إصدار قرار محدد بشأن ما إذا كانت المادة 
 . 3ابلة للتطبيق في هذه المرحلة من اإلجراءات( من النظام األساسي ق3) 19

 ُمبررات طلب اإلدعاء  -ثانيا

يسعى مكتب المدعي العام من خالل هذا الطلب إلى تأكيد أن " اإلقليم" الذي يمكن للمحكمة أن 
ُتمارس اختصاصها عليه، يشمل األراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس 

غزة.و ترى المدعية العامة أن الغاية من اتخاذ مثل هذا القرار تكمن  في تقرير قدرة الشرقية و 
المحكمة على ممارسة اختصاصها و نطاق ذلك االختصاص بموجب النظام األساسي. و في هذا 
السياق، يرى اإلدعاء أن حل هذه المسألة األساسية ضروري في هذه المرحلة المبكرة من اإلجراءات 

 لتالية:لألسباب ا

يسمح ذلك بالنظر القضائي في مسألة أساسية قبل الشروع في مسار عمل قد يكون مثيًرا   -1
للجدل.حيث إن نظام الوالية القضائية للمحكمة هو حجر الزاوية في نظام روما األساسي، 

                                                           
1 - Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial 
jurisdiction in Palestine, op.cit. , para.21-23. 
2 - Office of the Prosecutor, Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under 
Article 19(3) of the Statute, ICC-RoC46(3)-01/18-1, 09/04/2018, paras 1 and 63, 
available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02057.PDF  
3 - PRE-TRIAL CHAMBER I, Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling 
on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute”, ICC-RoC46(3)-01/18, 6 
September 2018, para.28, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203.PDF  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02057.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203.PDF
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ومن ثم فإنه ليس فقط من مصلحة المحكمة ككل، ولكن أيًضا من مصلحة الدول 
 .   1أن يجري أي تحقيق على أساس قضائي متينوالمجتمعات المعنية، 

اتخاذ قرار مبكر من شأنه تسهيل اإلجراء العملي للتحقيق الذي يقوم به اإلدعاء ، من  -2
خالل تحديد النطاق المناسب لواجباته و سلطاته فيما يتعلق بالحالة، فضال عن استباق 

 .2أي نزاع محتمل بشأن شرعية طلبات التعاون 
إجراء تحقيق في سياق اختصاص غير مختبر قضائيا سيكون مخالفا لالقتصاد القضائي    -3

السيما إذا اكتشف الحقا أن األسس القانونية المطلوبة للتحقيق غير موجودة. و من ثم ، 
فإن إصدار حكم قضائي في هذه المرحلة من شأنه أن ُيعزز االقتصاد القضائي وفعاليته  

ام األكثر إنتاجية لموارد المحكمة المحدودة. وهذا مهم بشكل من خالل ضمان االستخد
خاص بالنظر إلى االلتزامات األمنية للمحكمة تجاه موظفيها واألشخاص الذين تتعامل 
معهم، حيث سيكون من غير المرغوب فيه تعريض األشخاص للخطر أثناء سير التحقيقات 

، أن  58ن قرار بموجب المادة المعقدة والمكلفة لالستنتاج في نهاية المطاف ، ضم
 .3المحكمة ال يحق لها ممارسة اختصاصها بعد كل ذلك

منح فرصة للممثلين القانونيين للضحايا و للدولة صاحبة اإلحالة للمشاركة في اإلجراءات.  -4
إضافة إلى ذلك، قد تسعى الدول األخرى و األطراف أو الكيانات المهتمة إلى المشاركة 

القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات. األمر الذي يجعل المحكمة تستفيد  من 103وفقا للقادة 
من عملية قضائية ُتمكن الدائرة التمهيدية، ضمن إطار زمني معقول،  من االستماع إلى 
اآلراء ذات الصلة التي فد تساعدها على الفصل في المسألة، و بالتالي إضفاء المزيد من 

 .  4الشرعية على قرارها

 المركز القانوني لفلسطين في نظام روما األساسي -ثالثا

أعربت المدعية العامة في مستهل طلبها عن إدراكها بأن قضية دولة فلسطين لم تجد لها تسوية 
الذي اعتمدته الجمعية العامة   67/19، على الرغم من القرار5نهائية بموجب القانون الدولي

ة مراقب غير عضو في األمم المتحدة ، لألمم المتحدة القاضي  بمنح فلسطين وضع دول

                                                           
1 -  Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial 
jurisdiction in Palestine, op.cit, para.6. 
2 - Ibid, para.6&37. 
3- Ibid. , para. 6&38. 
4 - Ibid, para.6. 
5 - Ibid, para.5. 
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إضافة إلى عضويتها في منظمة اليونسكو، فضال عن انضمامها للعديد من المعاهدات الدولية 
 .    1بما فيها االتفاقيات الرئيسة المتعلقة بحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني

ن إيداع صك انضمامها لدى األميبالنسبة لنظام روما األساسي، يرى اإلدعاء ، أن فلسطين بعد 
( ، ُصنفت على أنها الدولة التي وقع في إقليمها 3)125العام لألمم المتحدة عمال بالمادة 

()أ( من النظام األساسي. هذا يعني أنه بمجرد أن 2)12السلوك قيد البحث ألغراض المادة 
ة ولية تلقائًيا ممارستصبح دولة ما طرًفا في النظام األساسي، يحق للمحكمة الجنائية الد

المرتكبة على أراضيها فليست هناك حاجة إلى موافقة إضافية  5اختصاصها على جرائم المادة 
أو تقييم منفصل. مرد ذلك أن  نظام روما األساسي ال يتطلب من دولة طرف أن تفي بمعايير 

ه ال ما أنإضافية لكي تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها على أراضيها أو مواطنيها. ك
يتطلب من المحكمة إجراء تقييم منفصل لوضع دولة طرف قبل أن تتمكن من ممارسة 

و إذا كان يتعين تقييد ممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق  .12اختصاصها بموجب المادة 
بدول معينة ، فمن المنطقي أن يكون أي قيد من هذا القبيل قد  تم إدراجه عند قبول انضمام 

.و بدال من ذلك، قالت المدعية العامة إنه إذا رأت الدائرة ضرورة تقييم ما إذا كانت 2هذه الدول
فلسطين تستوفي معايير الدولة بموجب القانون الدولي ، فيمكنها أن تستنتج أن فلسطين دولة 

 .3بموجب مبادئ و قواعد القانون الدولي ذات الصلة ألغراض نظام روما األساسي وحدها

 : موقف اإلدعاء من مالحظات أصدقاء المحكمة بخصوص مسألة تحديد اإلقليمالمحور الثالث

فور تلقي الدائرة التمهيدية األولى لطلب المدعي العام ، و نظرا لتعقيد هذا الطلب و كونه ُيمثل 
  من دول         4من القواعد اإلجرائية، أصدقاء المحكمة 103جديدا ارتأت الدائرة أن تدعو ،وفقا للقاعدة 

                                                           
1 -  Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s 
territorial jurisdiction in Palestine, op.cit, paras.124-130. 
2- Ibid , para.103-114. 
3 - Ibid., para.218. 

في النظام القانوني األنجلوسكسوني ، قوامه ( نظام قانوني ممارس  amicus curiaeنظام صديق المحكمة)  -4
إمكانية الغير ، شخصا كان أو جماعة ليسوا أطرافا أصليين أو متدخلين في الدعوى، بأن ُيقدموا معلومات تستنير 
بها المحكمة خالل سير إجراءات الدعوى حول مسائل واقعية أو قانونية. وقد أخذت المحكمة الجنائية الدولية بهذا 

( على أنه: "  يجوز للدائرة ، في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، توجيه 1)103يث نصت القاعدة النظام ح
الدعوة أو من اإلذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم مالحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة 

بد هللا هذا الموضوع، انظر، عمناسبا، إذا رأت ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة ..". للمزيد حول 
محمود الضمور، نظام أصدقاء المحكمة في القانون الدولي و المقارن و إمكانية إدخاله في النظام القضائي األردني 
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و منظمات دولية و أشخاص ، إلى إيداع مالحظاتهم حول مسألة االختصاص اإلقليمي الواردة في 
 . 1طلب اإلدعاء ، دون التطرق إلى ما سوى ذلك من مسائل متعلقة بالحالة

 إفادات أصدقاء المحكمة  -أوال

لية، منظمات إفادة صديق للمحكمة، من دول ، منظمات دو  43تلقت الدائرة التمهيدية ما مجموعه 
 .2المجتمع المدني، نقابات المحامين، أكاديميين بارزين و ممثلين عن الضحايا

 إفادات الدول: -1

                                                           

، ص ص 1،2019، ملحق 1، عدد 46، مجلة دراسات، علوم الشريعة و القانون، الجامعة األردنية ، المجلد
361- 389. 

الحالة في دولة فلسطين، أمر ناظم لإلجراءات و للجدول الزمني الخاصين بتقديم المالحظات،  الدائرة التمهيدية، -1
ICC-01/18 ،28  15، الفقرة 2020يناير. 

- جمعية الدول األطراف، تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، الدورة التاسعة عشرة ،نيويورك ديسمبر  2
:، متوفر على الموقع 93، فقرة 2020  

 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/ICC-ASP-19-9-ARA-
ICC%20Activities-Court-16nov20-1800.pdf  

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/ICC-ASP-19-9-ARA-ICC%20Activities-Court-16nov20-1800.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/ICC-ASP-19-9-ARA-ICC%20Activities-Court-16nov20-1800.pdf
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 5، ألمانيا4، جمهورية التشيك3، البرازيل 2، النمسا1تلقت الدائرة إفادات من سبع دول ، هي: استراليا
التمهيدية إلى دحض تأكيد المدعي .دعت هذه اإلفادات في مجملها الدائرة 7و أوغندا 6، هنغاريا

من اتفاقية  1العام بأن المحكمة لها اختصاص على الحالة في فلسطين، تأسيسا على المادة 
، والتي ، حسب رأيهم ، توضح أن فلسطين ليست دولة ، وبالتالي ال يمكن 1933مونتيفيديو لعام 

 د هذا النص أربعة عناصرأن تكون في وضع يمكنها من نقل اختصاصها إلى المحكمة. حيث حد
 .8للدولة: السكان الدائمون؛ إقليم محدد؛ حكومة فعالة و أهلية الدخول في عالقات مع الدول األخرى 

                                                           
1 - Australia, Situation in the State of Palestine: Observations of Australia (16 March 
2020) ICC-01/18-86, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01034.PDF   
2 - Republic of Austria, Situation in the State of Palestine: Amicus curiae observations 
of the Republic of Austria (15 March 2020) ICC-01/18-76, available 
at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01018.PDF 
3 - Federative Republic of Brazil, Situation in the State of Palestine: Brazilian 
Observations on ICC Territorial Jurisdiction in Palestine (16 March 2020) ICC-01/18-
106, available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01083.PDF     
4 - Czech Republic, Situation in the State of Palestine: Submission of Observations 
Pursuant to Rule 103 (12 March 2020) ICC-01/18-69, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_00996.PDF 
5 - Federal Republic of Germany, Situation in the State of Palestine: Observations by 
the Federal Republic of Germany (16 March 2020) ICC-01/18-103, available 
at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01075.PDF 
6 - Hungary, Situation in the State of Palestine: Written Observations by Hungary 
Pursuant to Rule 103 (16 March 2020) ICC-01/18-89, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01047.PDF 
7 - Republic of Uganda, Situation in the State of Palestine: The observations of the 
Republic of Uganda Pursuant to rule 103 of the Rules of Evidence and Procedure (16 
March 2020) ICC-01/18-119, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01112.PDF 
8 - MICHAEL KEARNEY, CPI/PALESTINE : Quand les Etats Reconnaissent-ils 
les Etats ?, disponible sur : https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-
justiceinfo/opinions/44179-cpi palestine-quand-les-etats-reconnaissent-ils-les-
etats.html  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01034.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01034.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01018.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01083.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01083.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00996.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00996.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01075.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01047.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01047.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01112.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01112.PDF
https://www.justiceinfo.net/fr/component/search/?areas%5B0%5D=k2&areas%5B1%5D=content&searchphrase=any&searchword=Michael+Kearney
https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/44179-cpi%20palestine-quand-les-etats-reconnaissent-ils-les-etats.html
https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/44179-cpi%20palestine-quand-les-etats-reconnaissent-ils-les-etats.html
https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/opinions/44179-cpi%20palestine-quand-les-etats-reconnaissent-ils-les-etats.html
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ما يمكن قوله بخصوص  إفادات هذه الدول ، أنها جاءت مصادرة عن المطلوب ذلك ألنها تناولت 
ة قيدت  مالحظات أصدقاء المحكمة مسألة المركز القانوني للدولة ، في حين أن الدائرة التمهيدي

من طلب المدعية العامة دون التطرق   220بأال تخرج عن مسألة االختصاص الواردة في الفقرة 
إلى مسائل أخرى تتعلق بهذه الحالة. و قد الحظت الدائرة التمهيدية ذلك ، األمر الذي جعلها 

و نطاق المالحظات  103دة تصدر قرارا جديدا تؤكد فيه على طبيعة اإلجراء بموجب القاع
 .1المطلوبة

 إفادات المنظمات الدولية: -2

أكدت جامعة الدول العربية في إفادتها أن اإلشكالية المطروحة على الدائرة هي مسألة قانونية 
صرفة. حيث أن المحكمة غير منوط بها بموجب نظام روما األساسي اتخاذ قرار بشأن إقامة 

و بالتالي، يتعين على المحكمة أن ال تنظر في طلب إجراء تقييم  الدولة بالنسبة للدول األطراف.
منفصل لدولة فلسطين كشرط مسبق للشروع في التحقيق، ذلك ألن دولة فلسطين قائمة منذ زمن 
طويل، األمر الذي انعكس في الوقت الراهن على العالقات الدولية لفلسطين، و انضمامها لنظام 

 . 2روما األساسي

ظمة التعاون اإلسالمي في إفادتها، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ُيمكنها أن كما خُلصت من
تمارس اختصاصها القضائي على كامل إقليم دولة فلسطين المحدد بشكل واضح، و الذي يشمل 
الضفة الغربية القدس الشرقية و قطاع غزة. ومن ثمة، يتعين على المحكمة التحقيق و المقاضاة 

 . 3رتكبة على كامل اإلقليم الفلسطينيفي الجرائم الم

                                                           
1 - PRE-TRIAL CHAMBER I,  Situation in the State of Palestine, Decision on 
Applications for Leave to File Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of 
Procedure and Evidence, (20 February 2020), . ICC-01/18, para.57-58, available 
at : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00610.PDF  
2- League of Arab States, Situation in the State of Palestine: Submission of the 
observations of League of Arab States relative to the Situation in Palestine (16 
March 2020) ICC-01/18-122,para.13, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01145.PDF  
3 - Organisation of Islamic Cooperation, Observations of the Organisation of Islamic 
Cooperation in relation to the proceedings in the Situation in Palestine (16 March 
2020) ICC-01/18-84, paras.77-80. available at:  https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020 01031.PDF 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00610.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01145.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01145.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020%2001031.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020%2001031.PDF
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 إفادات األكاديميين:  -3

أدلى العديد من األساتذة المختصين في القانون الدولي بإفاداتهم بشأن هذه المسألة، حيث يرى 
( من نظام روما األساسي، أن 2) 12البروفيسور "ويليام شاباس" ، فيما يتعلق بتطبيق المادة 

الصالحية القانونية التخاذ قرار حول الوضع القانوني لدولة طرف في الدائرة التمهيدية ليس لها 
النظام األساسي، و إنما يتعين على قضاة هذه الدائرة  النظر فيما إذا كانت مكانة فلسطين كدولة 
طرف هي مكانة مشروعة. و فيما يتعلق بنطاق إقليم دولة فلسطين ، استدل "شاباس" بأن محكمة 

 .1زت بين األراضي السيادية إلسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلةالعدل الدولية قد مي

على هذا المنوال ، نسج أستاذ القانون الدولي "ريتشارد فولك" إفادته، حيث أكد أن فلسطين تتمتع 
بوضع الدولة الطرف في سياق  نظام روما األساسي ، ولها من السلطة و االختصاص ما ُيمكنها 

جنائية الدولية لبسط اختصاصها القضائي على كامل إقليمها ، الذي يشمل من تفويض المحكمة ال
 .2( من نظام روما األساسي3)12الضفة الغربية، القدس الشرقية و قطاع غزة ، وفقا ألحكام المادة 

 إفادات الضحايا:  -4

لحاالت ايمكن للمجني عليهم عرض شواغلهم و آرائهم أمام المحكمة في جميع مراحل الدعاوى  في 
التي تتأثر غيها مصالحهم الشخصية ، و على نحو ال يمس حقوق الدفاع أو يتعارض معها أو 

.و في هذه المرحلة المبكرة من اإلجراءات في حلة 3مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة و نزيهة
سطينيين لفلسطين ، تم تقديم إحدى عشرة إفادة ، من قبل محامين بالنيابة عن الضحايا، كلها ُتمثل ف

باستثناء إفادة واحدة.إضافة إلى  عدد كبير من اإلفادات  التي تم تقديمها  بالنيابة عن مئات 
 الضحايا. 

                                                           
1 -  William Schabas, Situation in the State of Palestine: Opinion in Accordance with 
Article 103 of the Rules of Procedure and Evidence (William Schabas 
Submission) (15 March 2020) ICC-01/18-71, paras.2,34&35, available 
at: https://www.icc cpi.int/Court Records/CR2020_01010.PDF     
2 - Richard Falk, Situation in the State of Palestine: Amicus Curiae Submissions 
Pursuant to Rule 103 (Richard Falk Submission) (16 March 2020) ICC-01/18-77, 
para 41, available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020 01019.PDF  

في النظام اإلجرائي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق و  غازي فاروق و بارة عصام، مركز الضحية -3
 .110 -109، ص2013العلوم السياسية، جامع العربي بن مهيدي، الجزائر، العدد التجريبي، مارس 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020%2001019.PDF
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أبرزت هذه اإلفادات أراء و مخاوف الضحايا ارتباطا بالسؤال المطروح على الدائرة التمهيدية ، 
حكمة في ضحايا التابع للمفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي. حيث وضح  مكتب المحامي العام لل

إفادته، أن قواعد القانون الدولي المعمول بها تؤكد أن إقليم فلسطين الذي تغطيه الوالية القضائية  
للمحكمة تمتد إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ، المحددة بالخط األخضر ، والتي تشمل الضفة 

رار الجمعية العامة لألمم المتحدة الغربية )بما في ذلك القدس الشرقية( وقطاع غزة. يعكس ق
 .1، باإلضافة إلى العديد من صكوك األمم المتحدة األخرى، هذا االستنتاج67/19

أما الممثلة القانونية للضحايا االضطهاد فقد دعت من خالل إفادتها الدائرة التمهيدية إلى رفض 
 أن األرض الذي يمكن للمحكمةطلب المدعي العام باعتباره مغلوطا و سابقا ألوانه، مع إقرارها ب

()أ( من نظام روما 2)12أن ُتمارس عليها اختصاصها في حالة دولة فلسطين  عمال بالمادة 
 . 2األساسي، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و غزة

 رد اإلدعاء على مالحظات أصدقاء المحكمة -ثانيا

اء المحكمة أال ي كرر ما جاء في الطلب ، ارتأى اإلدعاء في  معرض رده على مالحظات أصدق
و إنما سيقتصر على معالجة مسائل تقنية مختارة ناشئة عن المالحظات التي قّدمها المشاركين 
اآلخرين من خالل إفاداتهم الالحقة. و سيتناول على وجه الخصوص ما يلي: معالجة التطبيق 

حاضر؛لتوضيح بعض سوء الفهم المتعلق ( و أهمية اتخاذ قرار في الوقت ال3)19السليم للمادة 
 .3بموقف اإلدعاء األساسي من انضمام فلسطين إلى النظام األساسي للمحكمة و دالالته ؛

                                                           
1 - Office of Public Counsel for Victims, Situation in the State of Palestine: 
Observations on the “Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the 
Court’s territorial jurisdiction in Palestine” on behalf of unrepresented victims (16 
March 2020) ICC-01/18-105, para.3 available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01082.PDF  
2 - Legal Representative of Persecution Victims, Katherine Gallagher, Situation in the 
State of Palestine: Victims’ Observations on the Prosecution request pursuant to 
article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine (16 March 
2020) ICC-01/18-110-Red,para.57, available at: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2020 01171.PDF    
3 - Office of the Prosecutor, Situation in the State of Palestine: Prosecution Response 
to the Observations of Amici Curiae, Legal Representatives of Victims, and States,( 
30 April 2020), ICC-01/18-131, para.5, available at: https://www.icc 
cpi.int/CourtRecords/CR2020_01746.PDF  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01082.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01082.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020%2001171.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020%2001171.PDF
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 ( من النظام األساسي3)19التطبيق السليم للمادة  -1

في رده على الذين يطالبون بتأجيل طلب الفصل في مسألة االختصاص اإلقليمي للمحكمة، يرى 
أنه ال يوجد أساس قانوني لمطالبة المدعية العامة بتأجيل طلبها للبت في مسألة مكتب اإلدعاء 

الوالية القضائية اإلقليمية للمحكمة  إلى غاية تقديمها لطلب إصدار أمر بالقبض أو بالحضور 
من نظام روما األساسي ، و إنما يتعين على الدائرة التمهيدية أن تبت على  58بموجب المادة 
في األسس الموضوعية. فإذا لم يكن للمحكمة اختصاص قضائي صحيح على وجه السرعة 

األراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الحالي، فال يوجد معنى للسماح بإجراء تحقيق، ذلك ألن 
الشروع في أي مقاضاة ستكون فرصة للدفاع للمطالبة باستصدار نفس القرار الذي يسعى إليه 

زيهة. إضافة إلى ذلك،ال ينبغي أن يكون هناك أي قلق من أن هذه اإلدعاء بطريقة مستقلة و ن
الخطوة االستباقية للمدعي العام قد تمس بحقوق أي مشتبه به أو متهم في المستقبل ، حيث ال 

( من النظام 4) 19يزال بإمكانهم تقديم طعن آخر في اختصاص المحكمة بما يتفق مع المادة 
 .1األساسي

 من انضمام فلسطين إلى النظام األساسي للمحكمة و دالالته موقف اإلدعاء األساسي -2

جدد اإلدعاء التأكيد توضيح موقفه بشأن مسألة االنضمام، الذي يجد أساسه القانوني  في المادتين 
من النظام األساسي، حيث يرى أنه بمجرد أن تصبح الدولة طرفا في النظام األساسي  125و  12

المرتكبة   5سة اختصاصها القضائي على الجرائم الواردة في المادة ،يمكن للمحكمة  تلقائيا ممار 
على إقليمها، دون الحاجة إلجراء تقييم منفصل أخر من ِقبل أجهزة المحكمة  فيما يتعلق بوضع 
الدولة الطرف. و بالتالي، ال ُيعتبر االنضمام إلى النظام األساسي قراًرا بشأن إقامة الدولة باعتبارها 

ق بالقانون الدولي العام ، ولكنه يلزم أجهزة المحكمة بمعاملة جميع الدول األطراف على مسألة تتعل
 .2قدم المساواة مع الدول ، ألغراض النظام األساسي

في هذا الصدد، وضح اإلدعاء بعض النقاط الخالفية التي أثارها بعض المشاركين بخصوصه 
انون الدولي العام ال تنشأ الدولة عن طريق موقفه هذا، فأعرب عن اتفاقه التام بأنه بموجب الق

كما أكد أن صالحية انضمام كيان ما إلى نظام روما األساسي ليست .3االنضمام إلى معاهدة
مسألة يمكن إعادة النظر فيها من قبل أجهزة المحكمة ، بل هي مسألة يعود البت فيها إلى الدول 

                                                           

10-Ibid., paras.7 - 1 
Prosecution Response to the Observations of Amici Curiae, Legal Representatives - 2 

of Victims, and States, op.cit., paras.11-13. 
17.-Ibid., paras.14 - 3 
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( منه، و التي لم 2) 119اسي بموجب المادة األطراف من خالل اآللية التي رصدها النظام  األس
 .1تلجأ إليها أي دولة طرف للطعن في مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة 

 فلسطين دولة ألغراض النظام األساسي بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة -3

التي  1933فيما يتعلق بعدم استيفاء فلسطين لمتطلبات الدولة بموجب اتفاقية مونتيفيديو لعام 
أثارها بعض أصدقاء المحكمة. يرى اإلدعاء بأن هذه المعايير يمكن تطبيقها بشكل أقل تقييدا على 
فلسطين ألغراض ممارسة المحكمة الختصاصها، خاصة إذا تم األخذ في االعتبار أن فلسطين 

صعيد لقد استوفت جزئيا معايير مونتيفديو. ففلسطين لها سكان، قدرة واضحة على العمل على ا
الدولي و اإلقليم محدد يشكل عام من خالل اإلشارة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة. أما بالنسبة 
لسلطتها ، فيبدو أنها تقتصر إلى حد كبير على المنطقتين "أ" و "ب" في الضفة الغربية و قطاع 

اع غزة. قط غزة. و على أرض الواقع، ضمت إسرائيل القدس الشرقية و احتلت الضفة الغربية و
 .20062هذا األخير تحكمه حركة "حماس" منذ سنة 

( حق 1بغرض الوصول إلى استنتاج بديل، أخذ اإلدعاء في االعتبار العوامل اإلضافية التالية: )
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، ذلك يعني ضمنا االعتراف بحقه في دولة فلسطينية مستقلة 

ب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير تعرقله ممارسات مخالفة ( إن ممارسة الشع2ذات سيادة؛)
( اعتراف عدد كبير من 3للقانون الدولي على غرار توسيع المستوطنات و بناء الجدار العازل؛ )

( ال توجد دولة أخرى لها السيادة على األرض الفلسطينية المحتلة، فإدعاء 4الدول بفلسطين كدولة؛)
( 5(؛ )terra nulliusمن الضفة الغربية ال يجعل هذه األرض مشاعا ) إسرائيل أنها تمتلك أجزاء

ضرورة تفعيل وضع فلسطين كدولة طرف بما يتالءم مع موضوع و الغرض من  نظام روما 
األساسي، المتمثل في وضع حد لإلفالت من العقاب مع ضمان االحترام الدائم للعدالة الدولية و 

 .3إنفاذها

 تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصهااتفاقيات أوسلو ال  -4

سبق لإلدعاء و أن أقر في طلبه بأن هذه االتفاقيات أنشأت "السلطة الفلسطينية"كما شرح بالتفصيل 
أن السلطات و االختصاص الجنائي المحدود لهذه األخيرة  على األراضي الفلسطينية  المحتلة 

جيًا ن هذه االتفاقات قد نظمت انتقااًل تدريإنما ناتج عن التنفيذ الجزئي التفاقات أوسلو.  ذلك أل
                                                           

27.-Ibid, paras.18 - 1 
46.-Ibid, paras.40 - 2 

Prosecution Response to the Observations of Amici Curiae, Legal Representatives - 3 
of Victims, and States, op.cit., paras.47-58. 
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للسلطات إلى السلطة الفلسطينية على معظم مناطق الضفة الغربية و غزة.  من هذا المنطلق، 
يرى اإلدعاء أنه من األفضل النظر إلى هذه االتفاقات على أنها نقل أو تفويض للسلطة القضائية، 

ين ال يمكنها تفويض االختصاص القضائي على خالف ما يطرحه بعض المشاركين ،بأن فلسط
للمحكمة على المنطقة )ج(، أو على الرعايا اإلسرائيليين عند ارتكاب جرم على األراضي الفلسطينية 

 .1المحتلة، ألن إسرائيل لم تنقل هذه االختصاصات في اتفاقيات أوسلو

ُتكرس أكثر األسس قبوال ( من نظام روما األساسي، التي 2)12يجد هذا الرأي دعما له في المادة 
لتأكيد الوالية القضائية على المستوى الداخلي، هذا ال يعني أن اختصاص المحكمة الجنائية يجب 
أن يعكس بالضرورة الطريقة التي تمارس بها الدول األطراف واليتها القضائية الجنائية الخاصة. 

 اإلطار القانوني لالختصاصيرى اإلدعاء، أنه ليس ضروريا أن يكون هناك تماثل دقيق  بين 
القضائي المعتمد من قبل المشرع الوطني و المحكمة الجنائية الدولية. و في هذا السياق، يشاطر 

()أ( من النظام األساسي ُتخول للمحكمة ممارسة 2)12اإلدعاء رأي احد المشاركين بأن المادة 
اصها ه محاكم هذه الدولة اختصاختصاصها على إقليم الدولة و ليس على اإلقليم الذي تمارس علي

 .2الجنائي

  االختصاص اإلقليمي للمحكمة يشمل األراضي الفلسطينية المحتلة -5

بينت المدعية العامة أن وجود حدود إقليمية غير متنازع عليها ليس مطلوبا كي تمارس المحكمة 
رائيل و بين إساختصاصها، و ال هو شرط مسبق إلقامة الدولة. كما استدلت باالتفاقيات المبرمة 

االتحاد األوروبي، التي ُتشير بشكل صريح إلى عدم قابليتها للتطبيق على األراضي التي احتلتها 
 .3بمثابة حدود فعلية1967، ومن ثمة فهي ترى أن خطوط ما قبل 1967إسرائيل في عام 

رحها ، شفي ذات السياق، تطرقت المدعية العامة إلى جملة من المسائل التي يتعين تفسيرها و 
حيث أكدت أن الدعوى القضائية التي رفعتها  فلسطين ضد الواليات المتحدة األمريكية أمام محكمة 
العدل الدولية ،بشأن نقل سفارتها إلى القدس ،ال يتعارض مع موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية 

طيني. قوق الشعب الفلسالدولية.  كما أنه ال يمكن لمبدأ احترام الحدود المتوارثة أن ينتقص من ح
و عدم وجود سيطرة فلسطينية فعالة على غزة ال يحول دون ممارسة المحكمة الختصاصها. 

                                                           

73.-Ibid., paras.62 - 1 
Ibid., para.74. - 2 

, Legal Prosecution Response to the Observations of Amici Curiae - 3

Representatives of Victims, and States, op.cit, paras.78-84. 
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 12باإلضافة إلى ذلك، فقد وضحت بأن المنطقة االقتصادية الخالصة ليست إقليما بموجب المادة 
 .1()أ( من نظام روما األساسي2)

أكدت المدعية العامة بأنها ال تزال مقتنعة بأن في ختام ردها على مالحظات أصدقاء المحكمة، 
للمحكمة الجنائية الدولية والية قضائية على األراضي الفلسطينية المحتلة. و عليه، جددت طلبها 
للدائرة التمهيدية األولى بتأكيد أن اإلقليم الذي يمكن للمحكمة أن تمارس عليه اختصاصها، بموجب 

 . 2ربية، بما في ذلك القدس الشرقية، و غزة()أ(، يشمل الضفة الغ2)12المادة 

 الخاتمة:

تطرقت هذه الدراسة إلى اإلجراءات التي اتخذها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
خالل مرحلة الفحص التمهيدي لحالة فلسطين باعتبارها دولة تتمتع بعضوية كاملة و صحيحة في 

ستيفاء متطلبات الشروع في التحقيق المنصوص عليها  نظام روما األساسي. و على الرغم من ا
( من نظام روما األساسي، إال أن المدعية العامة أرجأت مباشرة عملية التحقيق 1) 53في المادة 

إلى حين فصل الدائرة التمهيدية في الطلب الذي رفعه مكتب المدعي العام بشأن  تحديد إقليم 
()أ( من النظام األساسي، 2)12عليه بموجب المادة  فلسطين الذي يجوز لها أن تجري تحقيقا

ر إلى تعقيد و بالنظ حيث ترى المدعية أنه يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية و غزة.
دعوة  أصدقاء المحكمة لتقديم مالحظاتهم حول  103هذا الطلب ، ارتأت الدائرة وفقا للقاعدة 

 هم.مسألة االختصاص، بغرض االستئناس برأي

 في انتظار قرار الدائرة التمهيدية بخصوص هذه المسألة ، توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

إعالن المدعية العامة وجود أساس معقول للشروع في التحقيق في حالة فلسطين ، خطوة  -
إيجابية في الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة و إنصاف ضحايا االنتهاكات الفظيعة 
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني، التي ارتكبها قادة دولة االحتالل 

 طيني المقاوم . بحق الشعب الفلس
طلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية تحديد نطاق االختصاص اإلقليمي للمحكمة  -

خالل مرحلة الفحص التمهيدي جاء منسجما مع أحكام نظام روما األساسي و خاصة 
( منه، السيما و أن سياق هذا النص ال يقيد هذا اإلجراء بمرحلة معينة، كم 3)19المادة 

اإلجراءات ، تفاديا ألي دفع بعدم االختصاص اإلقليمي  قد ُيثار أمام الدائرة يضمن تسريع 
 خالل مراحل متقدمة من اإلجراءات.

                                                           

Ibid., paras. - 185-99. 
Ibid., para.100.  - 2 
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وفقا لنصوص نظام روما األساسي، فإن الدائرة التمهيدية ال تملك صالحية اتخاذ قرار   -
ي،  سحول  المسائل الموضوعية المتصلة بالوضع القانوني لدولة طرف في النظام األسا

و إنما تملك سلطة الفصل في تحديد واليتها القضائية استنادا لمبدأ" اختصاص 
( من نظام 2)12االختصاص" ، بما في ذلك اختصاصها اإلقليمي الذي تحكمه المادة 

 روما األساسي.
كان  يتعين على الدول  األطراف في نظام روما األساسي و التي عارضت وجود فلسطين  -

داتها كأصدقاء للمحكمة أن تقوم بذلك من خالل اآللية التي رصدها كدولة من خالل إفا
نظام روما األساسي المتمثلة في جمعية الدول األطراف لتسوية مثل هذه المنازعات بموجب 

منه.  هذه الجمعية التي انتخبت دولة فلسطين مرة أخرى كعضو في مكتبها  119المادة 
 . 2020نعقدة في ديسمبرالتنفيذي خالل دورتها التاسعة عشرة الم

اتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة الغربية إلى ثالث مناطق ال تحول دون ممارسة المحكمة  -
الجنائية الدولية الختصاصها ، ألنه بينما ال تتمتع فلسطين بالقدرة  بحكم الواقع على إنفاذ 

تمتع بالحق ال أنها تقوانينها في اإلقليم الذي يخضع بحكم الواقع لسيطرة دولة االحتالل ، إ
، بحكم القانون، في سن و إنفاذ  القوانين على تلك المناطق ، و يشمل ذلك الحق في 
تفويض االختصاص للمحكمة. أما بالنسبة لقطاع غزة، فهو إقليم خاضع لدولة االحتالل، 
و هو يمثل جزءا من الوحدة اإلقليمية الفلسطينية، و بالتالي يشمله حق الفلسطينيين في 

 تقرير المصير.

في حالة ما ارتأت الدائرة التمهيدية انه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار قرار بموجب 
( من نظام روما األساسي ، على غرار ما قامت به في حالة بنغالديش/ميانمار، أو 3)19المادة 

قضت بأن  المحكمة يمكنها بسط اختصاصها القضائي على كامل اإلقليم المحتل، و ترتب عن 
ن قررت  المدعية العامة الشروع في التحقيق ،  فستصطدم بمعارضة شرسة من طرف دولة ذلك أ

االحتالل و الواليات المتحدة األمريكية التي يمكنها استخدام آلية توقيف التحقيق و المقاضاة في 
 من نظام روما األساسي.   16هذه الحالة بموجب المادة 
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 الملخص:
، أثر يترتب على ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية يعد حق انتصاف ضحايا الجرائم الدولية

لذلك أدرج النظام األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ألول مرة في تاريخ القضاء 
الدولي الجنائي، مصطلح "الضحايا" واالعتراف بحقهم في االنتصاف، من خالل توفير ضمانات 

 رائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة في حقهم.كافية لحمايتهم وجبر أضرارهم جراء الج
األمر الذي جعل الضحايا فاعلين ايجابيين في العدالة الجنائية الدولية، من خالل مشاركتهم 
في سير اإلجراءات القضائية وعرض مطالبهم وشواغلهم، مما يضع المحكمة أمام تحديات تتراوح 

يتعرضوا لها أثناء سير الدعوى من جهة وتحقيق جبر بين حمايتهم من المخاطر التي يمكن أن 
 أضرارهم من جانب أخر، وذلك دون اإلخالل بحقوق المتهم. 

بناء عليه تأتي هذه الدراسة، لتوضيح التطور الذي بلغته المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
متضمنة جبر الضرر ال في توفير الحماية األمنية والقانونية لضحايا الجرائم الدولية، وكذا آليات

 في نظام روما األساسي، تحقيقا لحقهم في االنتصاف.     
 : الحق في االنتصاف، الضحايا، جبر الضرر، الجرائم الدولية.كلمات مفتاحية
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Abstract: 
The right to remedy for victims of international crimes is an effect of 

proving international criminal responsibility. Therefore, and for the first 

time in the history of international criminal justice, the statute establishing 

the Permanent International Criminal Court included the term "victims" 

and the recognition of their right to remedy by providing adequate 

guarantees for their protection and reparation for their damages as a result 

of the crimes involved In the jurisdiction of the court committed against 

them. 

This situation made the victims positive actors in international criminal 

justice, through their participation in the conduct of the judicial 

proceedings and the presentation of their demands and concerns, which 

puts the court in front of challenges ranging from protecting them from the 

risks that they may be exposed to during the course of the case on the one 

hand, and achieving reparation for their damages on the other hand, and 

that without prejudice to the rights of the accused. 

Accordingly, this study comes to illustrate the development achieved by 

the Permanent International Criminal Court in providing security and legal 

protection to victims of international crimes, as well as the reparation 

mechanisms included in the Rome Statute, in order to achieve their right to 

a remedy. 

Key words: right to remedy, victims, reparation, international crimes. 

  مقدمة 
يعد حق انتصاف ضحايا الجرائم  الدولية من الحقوق األساسية لإلنسان، لذلك أبدى المجتمع 
الدولي إلى جانب سعيه لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية ومنع اإلفالت من العقاب، اهتماما 

ا لتحقيق العدالة، الهدف منه متزايدا بحماية حقوق ضحايا تلك الجرائم الذي بات مطلبا مهم
الحصول على اعتراف هيئة قضائية مستقلة، بوقوع انتهاك جراء ارتكاب جريمة دولية، والتي تعمل 

 على وقف هذا االنتهاك في حال ما إذا كان مستمرا واإلقرار بجبر الضرر.
ة، عن طريق لبناء عليه تم تخويل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، توفير سبل انتصاف فّعا

حماية المجني عليهم أو الضحايا من األذى الذي قد يلحق بهم، والسماح لهم بالمشاركة في 
اإلجراءات القضائية وحضور الجلسات وعرض شواغلهم بكل حرية، باإلضافة إلى السهر على 

 تأمين جبر أضرارهم وفق أشكال متعددة.
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 أهمية الدراسة
أمام المحكمة الجنائية الدولية، من أهم وأكثر  يعتبر موضوع حقوق الضحايا وحمايتهم

المواضيع التي ال تزال تثير الجدل واالهتمام، سيما أمام تزايد عدد ضحايا الجرائم الدولية المرتكبة 
في إطار النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من جهة، ومن جهة أخرى حداثة االهتمام بمركز 

القضاء الجنائي الدولي الدائم، بعدما كان كل االهتمام منصبا على الضحية منفردا عن دولته أمام 
 الجاني.  

 أهداف الدراسة
يعتبر الضحية عنصرا فعاال في تحقيق العدالة الجنائية، باعتباره شاهدا على مالبسات 
الجريمة التي ترتكب ضده، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تحدي المحكمة الجنائية الدولية في 
ضمان حق انتصاف الضحايا، الذي يقتضي توفير الحماية  لضحايا الجرائم الدولية حين مشاركتهم 

 في اإلجراءات القضائية من جهة وقدرتها على إنفاذ تدابير جبر األضرار من جانب أخر.
في هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل قواعد حماية المجني عليهم أو 
الضحايا الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسبل تأمين جبر أضرارهم، اعترافا 
باألذى الذي أصابهم نتيجة الفعل اإلجرامي المرتكب، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، خاصة 

 م عدم كفاية مواردها المالية لتغطية سير اإلجراءات ومبالغ التعويض المحكوم بها .  أما
 إشكالية الدراسة

بالنظر إلى موضوع الدراسة نجد أنفسنا أمام عدة إشكاليات تحتاج إلى إجابة، لعل من بينها: 
لعدالة قيق اإلى أي مدى يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كهيئة قضائية معول عليها تح

الجنائية الدولية، حماية حق انتصاف ضحايا الجرائم الدولية من خالل إنفاذ آليات حمايتهم 
 وجبر أضرارهم المتاحة في نظام روما األساسي للضحايا ؟ .

 وينبثق عن اإلشكال الرئيسي المطروح عدة تساؤالت فرعية تتمثل في:
 األساسي؟من هم ضحايا الجرائم الدولية بموجب نظام روما  -
 فيما تتمثل حقوق ضحايا الجرائم الدولية في نظام روما األساسي؟ -
ماهي آليات حماية الضحايا المنصوص عليها في نظام روما األساسي التي تضمن ممارسة  -

 حقوقهم أثناء مشاركتهم وطرح شواغلهم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
 ألساسي إلنفاذ جبر أضرار الضحايا ؟ماهي األشكال واآلليات التي حددها نظام روما ا -

 منهجية الدراسة
ستتم  اإلجابة عن اإلشكاالت المطروحة في إطار توظيف المنهج الوصفي والتحليلي النقدي، 
من خالل وصف أراء الفقهاء والباحثين األكاديميين في النقاط المتعلقة بحماية ضحايا الجرائم 
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ائية نونية واالجتهادات القضائية المتعلقة بالمحكمة الجنالدولية وجبر الضرر، وتحليل النصوص القا
 الدولية ذات الصلة بالموضوع. 

 تقسيم الدراسة
من اجل اإلجابة عن اإلشكال المطروح، التي تتمحور حوله هذه الدراسة، ارتأينا اعتماد 

 الخطة الموالية:
ستلزم حماية حقهم في المبحث األول: حق انتصاف الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ي

 التقاضي
 المطلب األول: مفهوم ضحايا الجرائم الدولية في نظام روما األساسي

 المطلب الثاني: مضمون حق الضحايا في التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية
 المبحث الثاني: حق انتصاف الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية يستلزم تامين جبر أضرارهم 

 طلب األول: أشكال جبر أضرار الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدوليةالم
 المطلب الثاني: تنفيذ أحكام جبر األضرار

 وخاتمة في األخير نلخص فيها النتائج والتوصيات المتوصل إليها.

 
 

 المبحث األول
 حق انتصاف الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية يستلزم حماية حقهم في التقاضي

يقصد بحق الضحايا في االنتصاف، الدفاع عن حقوقهم أمام هيئة مستقلة ومحايدة، 
والحصول على جبر ألضرارهم، وقد وردت اإلشارة إلى هذا المعنى في االتفاقيات واإلعالنات 

، فإنصاف الضحايا في هذا السياق يستلزم حماية حقوقهم من طرف هيئة مستقلة لها سلطة 1الدولية
كان قد حدث أو يحدث انتهاك لحقوقهم، ومن ثم إيقاف هذا االنتهاك، وهو ما تقرير ما إذا 

 يعني"االنتصاف القضائي" .
وباعتماد نظام روما األساسي، اعترف ألول مرة في تاريخ القضاء الدولي الجنائي "بالضحية" 
وحقوقه في التقاضي، في خطوة مهمة لتدارك الفراغ الذي عرفه القضاء الدولي الجنائي المؤقت، 
حيث تجاهلت األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية السابقة هذا الموضوع، بالرغم من محاولة 

                                                           
أشارت إلى مضمون الحق في االنتصاف الكثير من الصكوك واالتفاقيات الدولية، منها على سبيل المثال ال  -1

( من العهد 14(، )3 فقرة 2(، والمادة )8في المادة ) 1948د سنة الحصر، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتم
 .  1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد سنة 
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خدامه في ممارساتهم العملية، لذلك نتطرق إلى مفهوم الضحايا في نظام روما األساسي ثم است
 نتعرف على مضمون الحماية التي يوفرها لممارسة حقهم في التقاضي .   

 المطلب األول
 مفهوم ضحايا الجرائم الدولية في نظام روما األساسي  

ة، سباقا في االعتراف بضحايا الجرائم لقد كان النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدائم
الدولية، في ديباجته بالقول :" ....وإذ تضع في اعتبارها أن ماليين األطفال والنساء والرجال، قد 
وقعوا خالل القرن الحالي ضحايا لفظائع ال يمكن تصورها هزت ضمير اإلنسانية بقوة..." ثم في 

عليهم" ألول مرة، في حين أشارت القاعدة  في اعتماد مصطلح "المجني 79و 75نص المادتين 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات إلى مصطلح الضحايا، وهو ما يطرح التساؤل حول  85

اختالف المصطلحات، باإلضافة إلى عدم ورود تعريف للضحايا، وال ذكر ألصنافهم في ثنايا 
نية دولية أخرى، عبر تقسيم هذا النظام األساسي، األمر الذي يتطلب بحث ذلك في وثائق قانو 

المطلب إلى فرعين، نخصص األول للمقصود بضحايا الجرائم الدولية، أما الثاني فنبين فيه الضحايا 
 المشمولين بالحماية.

 
 
 
 

 الفرع األول
 المقصود بضحايا الجرائم الدولية

 لتشريعاتفي التشريعات الدولية أكثر من ا "victime " أوالضحية"درج استعمال مصطلح"
، حيث يعد التعريف الوارد في المادة 1الوطنية التي استخدمت مصطلح "المجني عليه والمضرور"

المتضمن المبادئ  1985األولى من اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة لسنة 
م الضحايا و األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، األكثر شموال لمفه

إذ عرفهم بأنهم: " األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا كان أو جماعيا، بما في ذلك الضرر 
البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع 

                                                           
"المجني عليه" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وقع عليه الفعل اإلجرامي وهو صاحب المحل القانوني  -1

القانونية"، أما " المضرور" فهو "الشخص الذي يدعي حصول ضرر أي المال أو المصلحة التي تحميها القاعدة 
له من الجريمة" ويملك حق االدعاء المباشر= =في حين يتسع مفهوم "الضحية" ليشمل كل شخص لحقه ضرر 
جراء ارتكاب الجريمة؛ نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني، دار 

 .50-45، ص2009الجديدة، اإلسكندرية، الجامعة
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افذة في جنائية النبحقوقهم األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانين ال
الدول األعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة "؛ وأضافت المادة 
الثانية من ذات اإلعالن انه:" يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا اإلعالن بصرف النظر 

ة رف النظر عن العالقعما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين وبص
األسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب االقتضاء، العائلة المباشرة 
للضحية األصلية أو معاليها المباشرين واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة 

 .1الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء"
ل الضحايا المتضررين مباشرة وكل أفراد العائلة فالتعريف المذكور رغم اتساعه ليشم

وأصحاب الحقوق، وكذلك األشخاص الذين أصيبوا بضرر نتيجة مساعدتهم للضحايا المباشرين، 
إال أن أكثر ما  يعاب عليه عدم إشارته لألشخاص المعنوية كضحايا محتملين قد تلحق ممتلكاتهم 

 .  2ئم أضرارا يجب جبرهاالمادية وحقوقهم المعنوية نتيجة ارتكاب الجرا
( من وثيقة المبادئ 8أما مفهوم ضحايا الجرائم الدولية فقد جاء واضحا، في الفقرة الثامنة)

األساسية والمبادئ التوجيهية بشان الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون 
ة ي الدولي، المعتمدة من قبل الجمعيالدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنسان

والمشار إليه فيما بعد )بمبادئ األمم المتحدة بشان جبر  16/12/2005العامة لألمم المتحدة في 
، التي نصت على:" ألغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم األشخاص الذين لحق بهم ضرر، 3الضرر(

لعقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو ا
االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، وذلك من خالل عمل أو امتناع 
عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتهاكا خطيرا للقانون اإلنساني 

حلي يشمل مصطلح"ضحية" أيضا أفراد األسرة المباشرة الدولي. وعند االقتضاء، ووفقا للقانون الم
أو من تعيلهم الضحية المباشرة واألشخاص الذين لحق بهم ضرر اثنا تدخلهم لمساعدة الضحايا 

 المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر".

                                                           
إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، اعتمد وشر بموجب قرار  -1

 .  29/11/1985المؤرخ في  40/ 34الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
،  ص 2014القانون الدولي اإلنساني، دار هومة، يتوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية  عن انتهاكات   -2

438 . 
المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشان الحق في االنتصاف ، المتضمن  60/147 قرار الجمعية العامة رقم -3

 ،يوالجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدول
 .16/12/2005(، مؤرخ في A/RES/60/147)أ(، وثيقة) 71جدول أعمال الدورة الستون، البند
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يظهر أن هذا التعريف لم يختلف كثيرا عن التعريف الوارد في إعالن المبادئ األساسية 
 العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المشار إليه أعاله.  لتوفير 

من جهته انشغل القضاء الجنائي الدولي المؤقت بمالحقة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم 
دولية، على حساب إهماله للضحايا، فقد اعتبر ميثاق محكمتي نورنمبرغ وطوكيو الضحية شاهدا، 

في حين أشار النظام األساسي لمحكمتي يوغسالفيا سابقا وروندا إلى ومصدرا للمعلومات واألدلة، 
الضحية دون أي تفاصيل بشان حقوقه، غير أن الئحة األدلة واإلجراءات للمحكمتين حددت في 
القاعدة الثانية منها تعريف الضحية بأنه:"كل شخص طبيعي يعتبر في نظر المحكمة قد تعرض 

 لجريمة حسب اختصاص المحكمة".
باإلضافة إلى اقتصار التعريف على اعتبار الضحية شخصا طبيعيا فقط، فان المحاكم ف 

الخاصة لم تقدم ضمانات كافية لجبر ضرر الضحايا وال حمايته، إذ ال تضمن إال مصادرة ورد 
الممتلكات التي تم االستيالء عليها بفعل إجرامي، في حين يحال النظر في التعويض الذي يعتبر 

( 106ضرر للمحاكم الوطنية لتقديره، من طرف القاضي الداخلي، وفق نص المادة )أساس جبر ال
المشتركة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، حيث بإمكانه االستناد إلى قرار اإلدانة الصادر عن 

 . 1المحكمة الجنائية الدولية عند إصدار حكمه
نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية بينما جعل القضاء الجنائي الدولي الدائم من خالل 

وقواعد اإلثبات حماية ضحايا الجرائم الدولية من أهم أولوياته، بالرغم من عدم تحديد النظام 
األساسي للمحكمة تعريفا لمصطلح الضحية، لذلك اقترح في الحلقة الدراسية الدولية حول حقوق 

، تعريفا يقترب من التعريف الذي صاغه  1999الضحايا التي انعقدت في باريس في شهر افريل 
فان " أستاذ القانون الدولي والمقرر الخاص السابق للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات

كل شخص او كل مجموعة من األشخاص أصيبوا، "حيث حدد مصطلح الضحية بأنه:بوفين"، 
جرائم هي من اختصاص فرديا أو جماعيا بشكل مباشر أو غير مباشر بضرر ما من جراء 

المحكمة، ويشمل مصطلح الضرر كل إصابة جسدية أو عقلية أو ألم معنوي أو خسائر مادية أو 
أي مساس بالحقوق األساسية ، وعند االقتضاء يمكن لمنظمات او لمؤسسات عانت من الجرم 

 .2بشكل مباشر أن تعتبر هي أيضا ضحية"
لمصطلح "الضحايا" في نظام قواعد اإلجراءات ليتم في األخير االتفاق على تحديد قانوني 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة،  85وقواعد اإلثبات للمحكمة، من خالل نص القاعدة 
                                                           

نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، حق الضحايا في التعويض وفق أحكام المحكمة الجنائية الدولية، كتاب جماعي  -1
 .183، ص 2020دولي محكم  بعنوان"العدالة الجنائية الدولية"، المركز الديمقراطي العربي، 

، 2014،  1بوعزبي رتيبة، حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية، مذ كرة ماجستير، جامعة الجزائر -2
 .41ص 
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التي عرفت الضحايا بقولها ")أ( يدل لفظ "الضحايا" على األشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل 
حكمة.)ب( يجوز أن يشمل لفظ "الضحايا" ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص الم

المنظمات والمؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم 
أو الفن أو العلم أو األغراض الخيرية، والمعالم األثرية والمستشفيات وغيرها من األماكن واألشياء 

 .1المخصصة ألغراض إنسانية"
تعريف للضحايا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، قفزة نوعية، وسابقة وبهذا يعتبر وضع 

هي األولى من نوعها في تاريخ القانون الجنائي الدولي، والذي ينصرف أساسا إلى األشخاص 
الطبيعيين، ويجوز في أحوال معينة تقدرها المحكمة أن يشمل األشخاص االعتبارية كالمنظمات 

 إلنسانية غير العسكرية.والمؤسسات ذات األغراض ا
 الفرع الثاني

 الضحايا الذين يشملهم نظام روما األساسي بالحماية
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  85استوحت القاعدة 

في  هضحايا الجرائم الدولية الذين يشملهم نظام روما األساسي بالحماية، من التعريف المشار إلي
إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشان المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة 

، مع تالفيها الكثير من النقائص التي شابت تعريف هذا األخير 1985استعمال السلطة لسنة 
جني مللضحايا، حيث صنفتهم إلى نوعين من الضحايا ، ضحايا مباشرين ينطبق عليهم وصف)ال

 عليهم( وضحايا غير مباشرين.
 أوال: الضحايا المباشرين

إلى   85ينصرف وصف الضحايا المباشرين أو المجني عليهم حسب الفقرة)أ( من المادة 
األشخاص الطبيعيين، المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق االختصاص 

ساسي أربع جرائم، جريمة اإلبادة ( من النظام األ5الموضوعي للمحكمة، وهي وفق نص المادة )
 الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، وجريمة العدوان .

وبناء عليه، يشترط الكتساب صفة الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية، توفر شروط 
 تشمل:

 أن تكون الضحية شخص طبيعي أو معنوي. -
 أن يصيب الضحية ضررا ماديا أو معنويا. -

                                                           
ICC)-من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وثيقة  رقم 85القاعدة  -1

ASP/1/3) النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نيويورك بتاريخ:  ، جمعية الدول األطراف في
10/09/2002. 
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ج الضرر عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقا أن ينت -
من نظام روما األساسي، ابتداء من تاريخ نفاذ هذا النظام ، أي بعد األول  8و7و6و5للمواد 

 .2002من شهر جويلية 
 وجود عالقة سببية بين الجريمة المرتكبة والضرر الناتج. -

 نثانيا: الضحايا غير المباشري
الضحايا غير المباشرين هم أشخاصا لحق بهم ضررا نتيجة انتهاك حقوق الضحية المباشرة، 

السالفة الذكر، أن يشمل لفظ الضحايا المنظمات أو  85لذلك أجاز نص الفقرة)ب( من المادة 
المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو 

أو األغراض الخيرية، والمعالم األثرية والمستشفيات وغيرها من األماكن واألشياء المخصصة  العلم
 .1ألغراض إنسانية

وبذلك يكون القضاء الجنائي الدولي الدائم ممثال في المحكمة الجنائية الدولية  قد وّسع من 
ة الضحية تدخلوا لمساعدمفهوم الضحية الذي يشمل أفراد أسرته أو الذي يعيلهم أو األشخاص الذين 

وأصابهم ضرر نتيجة ذلك، ولم يقتصر على المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة وهو ما يفيد 
 . 2الضحية بالمعنى الضيق

فالضحية وفق نظام روما األساسي يشمل كل شخص طبيعي يتضرر من ارتكاب أي جريمة 
المعنوية المتمثلة في المنظمات تدخل في اختصاص المحكمة، كما قد يشمل طائفة من األشخاص 

أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن 
أو العلم أو األغراض الخيرية، والمعالم األثرية والمستشفيات وغيرها من األماكن واألشياء 

خصية انوني للضحية تمتعه بالشالمخصصة ألغراض إنسانية، وعليه من شروط اكتساب المركز الق
 الطبيعية أو المعنوية. 

أما الضرر الذي يدعيه الضحية، فيجب أن يكون حقيقيا ومؤكدا ومباشرا أو غير مباشر، 
ينتج عن نشاط غير قانوني، وقد يكون ضررا جسديا أو عقليا أو معنويا أو خسارة اقتصادية، حيث 

قبل المحاكمة انه:" على دائرة المحاكمة تفسير مصطلح  ورد في أولى القرارات الصادرة عن دائرة ما
( من النظام األساسي للمحكمة، 21/3الضرر تفسيرا يعتمد على طبيعة القضية في ضوء المادة )

بحيث يجب أن يتوافق مع حقوق اإلنسان المعتبرة والمعترف بها دوليا، وبخصوص تحديد الضرر، 
تدائية ديده تحديدا نهائيا، إذ أن ذلك يقع على عاتق الدائرة االبفان الدائرة التمهيدية ليس منوط بها تح

                                                           
، 31، المجلد1سامية بروبة، المركز القانوني للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، حوليات جامعة الجزائر -1

 .  84، ص2017، 2العدد
، 2013،  1مذ كرة ماجستير، جامعة الجزائرواجعوط سعاد، حقوق الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية،   -2

 .23ص 
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الحقا في إطار القضية المطروحة على مستواها، وان ضررا واحدا بالنسبة للدائرة التمهيدية كافيا 
 .1لمنح صفة الضحية للشخص"

بناء على ما تقدم، يمكن القول أن الضحايا اكتسبوا مركزا قانونيا مستقال أمام المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة، الذي منحهم دورا ايجابيا في سير اإلجراءات القضائية وحمايتهم من أي 

 خطر قد يواجهونه أثناء ذلك، كما سيأتي بيانه.   
 المطلب الثاني

 لتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدوليةمضمون حق الضحايا في ا 
أشار إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، إلى 
ضرورة حماية حقوق الضحايا، من خالل إلزام المكلفين بتنفيذ نظام العدالة الجنائية على المستوى 

ول م، وتمكينهم من الوصول إلى آليات العدالة والحصالمحلي بمعاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامته
 .2الفوري على تعويض ألضرارهم وفقا لما تقره التشريعات الوطنية

وعلى خالف األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والخاصة التي اعتمدت على 
ضحايا، عليهم، دون ال النموذج االنجلوسكسوني، الذي ينص على تدابير حمائية للشهود والمجني

، نجد نظام روما األساسي، 3مكتفية بإحالتهم على المحاكم الوطنية المختصة للمطالبة بالتعويض
قد عزز حق الضحايا في ممارسة اإلجراءات القضائية باعتبارهم أطرافا في الدعوى الجنائية، 

بعنوان"حماية المجني من النظام األساسي التي جاءت تحت الباب السادس  68بموجب نص المادة 
عليهم والشهود وإشراكهم في اإلجراءات"، باإلضافة إلى القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات المعتمدة 
من طرف جمعية الدول األطراف، من خالل إقرار حقهم في المشاركة والتمثيل القانوني، وحقهم 

 في الحماية، وهو ما سنفصله في الفرعيين المواليين. 
 ولالفرع األ 

 حق الضحايا في الحماية
يشكل الضحية الطرف الضعيف في الدعوى، إذ يمكن أن يتعرض لألذى أو لخطر التهديد 
أو األعمال االنتقامية من طرف الجناة، خاصة إذا كان النزاع ال يزال قائما، لذلك تتخذ المحكمة 

هم وسالمتهم البدنية الجنائية الدولية إجراءات الحماية المناسبة للضحايا، من اجل ضمان أمن
من قواعد اإلجراءات  87( من نظام روما األساسي والقاعدة 68والنفسية، تطبيقا لنص المادة )

                                                           
موات مجيد، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية ضحايا النزاعات الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج  -1

 .  275، ص 2018باتنة، -لخضر
( من إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، مرجع 4الفقرة ) -2

 سابق.  
 . 433-432يتوجي سامية، مرجع سابق، ص ص   -3
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، وتتخذ هذه الحماية شكلين من التدابير، تدابير 1وقواعد اإلثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية
 عامة أو وقائية وأخرى خاصة.   

 لضحاياأوال: التدابير العامة لحماية ا
تقوم أجهزة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ جملة من التدابير، التي تهدف في عمومها إلى 
تفادي تعرض الضحايا ألي ضرر يهدد حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو النفسية أو يضر 

 ز( من القواعد اإلجرائية وأدلة اإلثبات إلى ذلك بقولها:" يجو 87بمصالحهم، حيث أشارت القاعدة )
لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو احد الشهود أو الضحية أو ممثله 
القانوني، إن وجد أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحايا والشهود حسب االقتضاء، 

دة اأن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص أخر معرض للخطر نتيجة شه
...."، مما يعني انه يحق لكل من دائرة المحكمة 68من المادة  2و1أدلى بها شاهد عمال بالفقرتين 

من تلقاء نفسها أو المدعي العام أو الضحايا أو ممثليهم القانونيين، طلب اتخاذ إجراءات تدابير 
اعد اإلثبات /أ( من القواعد اإلجرائية وقو 17/2الحماية العامة المتمثلة حسب نص القاعدة )

 :2فيمايلي
 توفير تدابير الحماية واألمن المالئمة لهم، ووضع خطط طويلة وقصيرة األجل لحمايتهم. -
 توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبالغ الدول المعنية بهذه التدابير -
زمة، دة الالمساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساع -

عبر توفير عالج نفسي وطبي، حيث يعد العالج النفسي للضحايا الجرائم الدولية بالغ األهمية 
الحتمال إصابتهم بصدمة قوية، بفعل معايشتهم للمذابح واإلبادة وتعرضهم لالغتصاب وغيرها، 

ن للذلك تم التشديد في إطار تعيين موظفي وحدة الضحايا والشهود، على توظيف نساء حص
 . 3على تدريب خاص بحماية الضحايا والشهود

إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي واألمن والسرية، للمحكمة  -
 واألطراف.

التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على  -
ظمات ن التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنالطبيعة الحيوية لألمن والسرية بالنسبة للمحققي

 الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب االقتضاء.
 التعاون مع الدول عند االقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة.   -

                                                           
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، مرجع سابق.87(و)68القاعدتين ) -1
 قواعد اإلثبات، مرجع سابق.( من القواعد اإلجرائية و 17القاعدة ) -2
ثائر خالد عبد هللا العقاد، حقوق الضحايا في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات العربية  -3

 .108، ص2016للنشر والتوزيع، مصر، 
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النظام األساسي ( من 54من جانب أخر يقع على جهة االدعاء العام بموجب نص المادة)
للمحكمة اتخاذ التدابير الضرورية أو األمر باتخاذ التدابير الالزمة من تامين حماية الضحايا 
والشهود أو أي شخص يكون مهدد لخطر، بما في ذلك األشخاص الذين يتواصل معهم المدعي 

ديدة ، أدلة ج العام في إطار أداء المهام المنوطة به، وعلى الخصوص تلقي الوثائق منهم واستقاء
 . 1ويتخذ أو يطالب باتخاذ إجراءات لكفالة سرية المعلومات

وفي سبيل تعزيز حماية الضحايا في نظام روما األساسي، أنشئت على مستوى المحكمة 
"وحدة المجني عليهم والشهود" كفرع تابع لقلم المحكمة، وظيفتها التنسيق مع مكتب االدعاء العام 

والترتيبات األمنية، واالستشارة والمساعدات المناسبة األخرى للضحايا الذين لتوفير تدابير الحماية 
 .2يمثلون أمام المحكمة، والذين يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهادتهم 

كما يضع النظام األساسي على عاتق الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية مسؤولية حماية 
/ج على:" يجوز للدائرة التمهيدية عند االقتضاء أن توفر 57/3المجني عليهم، إذ تنص المادة 

على التدابير الوقائية  68/1الحماية والخصوصية للمجني عليهم وشهود اإلثبات"، وتنص المادة 
 التي تتخذها الدائرة االبتدائية بهذا الشأن.

حاكمة مأما بخصوص الضحايا الذين يستفيدون من تدابير الحماية، فقد أوضحت دائرة ال
، حول مفهوم" المجني عليهم الذين يمثلون أمام 18/01/2008األولى في قرارها الصادر بتاريخ 

المحكمة"، أن الضحايا المعرضين للخطر والذين يحق لهم االستفادة من تدابير الحماية هم 
 . 3األشخاص الذين استكملوا إجراءات طلب المشاركة في الحالة أو القضية

يا في الحماية إلى ما بعد المحاكمة، وبعد الفصل في القضية والنطق ويستمر حق الضحا
بالحكم، سيما عندما يتعلق األمر بجرائم الحرب المرتكبة خالل النزاعات المسلحة التي تكون 
مستمرة، إذ تتجلى الحماية هنا في إعادة توطين األشخاص المعرضين للخطر في أماكن سرية آو 

                                                           
 /ه( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.54/3/ب، 54/1المادة ) -1
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم 43/6وفقا لنص المادة ) -2

والشهود ضمن قلم المحكمة، تتولى تقديم المساعدة والمشورة النفسية واالجتماعية للضحايا وللشهود، خاصة تقديم 
ية للمعوزين قدم المساعدة المالالمساعدة الطبيعية والرعاية الصحية لضحايا العنف الجنسي واألطفال والمسنين، كما ت

والمشورة القانونية ألجهزة المحكمة لتوفير التدابير المناسبة والتدابير األمنية ورفع مستوى األمن. لبنى هاللة، حق 
، 2018، 29الضحية في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العام الخامس، العدد 

 . 140ص
هي مرحلة من مراحل اإلجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية تشمل التحقيقات األولية التي لة الحالة" "مرح -3

فهي المرحلة التي تبدأ مباشرة بعد اعتماد التهم ضد المتهم و تبدأ مرحلة القضية" يباشرها المدعي العام، أمام "
  . 302إجراءات محاكمته. مجيد موات، مرجع سابق، ص



 

707 
 

ل هذا يتم في إطار عقد اتفاقات سرية لنقل وتقديم خدمات في إقليم تمنح لهم هويات جديدة، وك
الدولة ما للضحايا والشهود المصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد وكل أولئك الذين يواجهون 

 .           1خطرا بسبب شهادة أدلوا بها أمام المحكمة
 ثانيا: التدابير الخاصة لحماية الضحايا

( إلى إمكانية عقد جلسات سرية كاستثناء على 68/2اسي في المادة )أشار نظام روما األس
مبدأ علنية الجلسات، في إطار تدابير الحماية المقررة للضحايا والشهود، عند احتمال تأثير علنية 

 المحاكمة على نفسية الضحايا، خاصة األطفال ، سيما في قضايا االعتداءات الجنسية .
أو أفراد أسرته مهددة، يجوز للمدعي العام بعد اخذ رأي وحينما تكون سالمة الضحية  

المحكمة  حفظ إثباتات معينة، واالكتفاء باإلفادة عن خالصة منها فقط، أو سماع الضحية عن 
 . 2بعد بواسطة جهاز الكتروني يشوه الصوت والصورة استخدام اسم مستعار للضحية

همة لحمايته، حيث تنص الفقرة إلى جانب ذلك، يعد عدم إفشاء هوية الضحية وسيلة م
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، على إمكانية محو اسم الضحية أو 87الثالثة من القاعدة )

الشاهد أو أي شخص أخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها، أو أي معلومات قد تفضي إلى 
 . 3معرفة هوية أي منهم من السجالت العامة لدائرة

هذا السياق، أثير إشكال حول الموازنة بين حق الضحية في توفير تدابير الحماية إال انه في 
الخاصة وحقوق المتهم سيما حقه في الدفاع، من ناحية أن المتهم ال يمكنه الرد عن ادعاءات 

( من 68الضحية عند إخفاء هويته أو اسمه، بالرغم من تأكيد نص الفقرة الخامسة من المادة )
على ضرورة ممارسة التدابير المذكورة بطريقة ال تمس حقوق المتهم أو تتعارض  النظام األساسي

معها أو مع مقتضيات إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة، حيث طرح األمر في إطار المحكمة 
، من جانب انه ال يمكن للضحايا أو (tadic)الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا بمناسبة قضية 

اء بذكر عناصر عامة، مثل الخوف من األعمال االنتقامية مثال، وإنما يجب ذكر المدعي االكتف
عناصر وشروط موضوعية، للقبول بالشهادة، دون الكشف عن هوية ثالثة أشخاص أدلوا بشهادتهم 

 : 4في الحاالت اآلتية
                                                           

فاطمة، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة  بابا -1
 62-61، ص ص 1،2019الجزائر

، ص 2015بن بوعبدهللا مونية، المركز القانوني لضحايا الجرام الدولية، دار يازوري للنشر والتوزيع، عمان،   -2
153               . 

 /أ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .87/3القاعدة  -3
وائل احمد عالم، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،  -4

 .241، ص 2013، 1، العدد10المجلد
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 أن يكون هناك خوف مسوغ على سالمة الشاهد أو على أفراد عائلته -
 لجهة االتهامأن تكون الشهادة مهمة  -
 أال يوجد أي عنصر يثير الشك في مصداقية الشاهد -
 غياب أي برنامج فعلي لحماية الشهود -
 أن تكون التدابير المتخذة ضرورية جدا.    -

وعموما تضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدائمة نصوصا قانونية صريحة تتضمن 
لدولية، منها المواد إجراءات قانونية تهدف إلى حماية ضحايا الجرائم ا

، التي أكدت في مجملها على وضع تدابير لحماية الضحايا 43،54،57،60،64،68،75،87
 .   1من أي خطر قد يصيبهم جراء اإلدالء بأقوالهم وطرح شواغلهم أمام المحكمة

 الفرع الثاني 
 الحق في المشاركة والتمثيل القانوني

المحكمة يعد تطورا كبيرا في روما، من خالل مشاركة الضحايا في إجراءات ومداوالت 
تدخلهم في سير الدعوى الجنائية عبر مراحلها المختلفة، وضمان تمثيلهم من طرف محاميين أكفاء 

 للدفاع عن مصالحهم، وتسهيال لإلجراءات القضائية أمام المحكمة.
 أوال: حق الضحايا في المشاركة في اإلجراءات القضائية

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الموازنة بين جميع أطراف الدعوى حاول النظام 
الجناية من خالل منحه الضحايا حق المشاركة في اإلجراءات القضائية قصد تمكينهم من تقديم 
وجهات نظرهم حول الوقائع وتقديم طلباتهم في القضية، حيث يمكن لهم ذلك طيلة مراحل الدعوى، 

( من النظام 67رض ذلك الحقوق المعترف بها للمتهم التي حددها نص المادة )على أن ال يعا
 . 2األساسي

ما  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ( من50/1ويتعين على المدعي العام وفق القاعدة )
إن يقرر فتح تحقيق، إخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين بذلك، كما يمكنه إخطارهم جماعيا 

منظمات حماية الضحايا أو بواسطة قسم مساعدة الضحايا والشهود بالمحكمة، ما لم يقرر بواسطة 
المدعي العام بان من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا أو الشهود أو راحتهم 

 .3للخطر
                                                           

 .117ثائر خالد عبد هللا العقاد، مرجع سابق، ص  -1
حايا والشهود  أمام المحكمة الجنائية الدولية: نحو عدالة تصحيحية، ولد يوسف مولود، ضمان حقوق الض -2

 .92، ص2015، 2، العدد1مجلة الدراسات القانونية، المجلد
لوك الين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية: من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلة الدولية للصليب األحمر،  -3

 .  60، ص 2002مختارات من أعداد 
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( من القواعد اإلجرائية 89وعموما يستند اشتراك الضحايا في اإلجراءات إلى نص القاعدة)
اإلثبات، حيث يقوم الضحية بتقديم طلب خطي إلى المسجل، الذي يقوم بإحالته إلى الدائرة  وقواعد

المناسبة، ويقدم نسخة منه إلى المدعي العام والى الدفاع، الذي يحق لهما الرد عليه خالل مهلة 
 ت القانونية( تتولى الدائرة تحديد اإلجراءا68تحددها الدائرة، وبموجب نص الفقرة الثانية من المادة )

والطريقة المالئمة لالشتراك، والتي يمكن أن تتضمن اإلدالء ببيانات استهاللية وختامية، حيث 
يتمتع الضحايا بحق إعالمهم من طرف الدائرة التمهيدية ألجل تقديم معلومات إضافية قبل إصدار 

ت بالقرار هم بياناقرار اإلذن بإجراء التحقيق من عدمه، وكذلك تبليغ الضحايا الذين سبق تقديم
 . 1( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات50المتخذ تطبيقا لنص القاعدة )

ويمكن للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع رفض 
ة دالطلب المقدم من الضحية إذا رأت عدم استيفائه للمعايير المحددة في الفقرة الثالثة من الما

(، أو ليس له صفة الضحية، ويكون له تقديم طلب جديد في مرحلة الحقة من مراحل 68)
 . 2اإلجراءات 

وتمتد مشاركة الضحايا في اإلجراءات طيلة مراحل الدعوى، ابتداء من إمكانية تقديم 
المعلومات للمدعي العام لفتح تحقيق، إلى غاية االستئناف في األوامر التي تصدر عن دوائر 

محكمة، إذ يمكنهم تقديم طلباتهم للمدعي العام بشان وقوع جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ال
أصيبوا جراءها بضرر، ليتولى هذا األخير فتح تحقيق، وان وجدت األدلة الكافية يحيل القضية 

ية، نعلى المحكمة للنظر فيها، وأثناء المحاكمة يدلي الضحايا بتصريحاتهم إلى الهيئة القضائية المع
 . 3والتي تتم غالبا عن طريق ممثليهم القانونيين

ويعد إعطاء الضحية الحق في االستئناف من الحقوق األساسية التي استحدثها نظام روما 
( من 82/4األساسي مقارنة باألنظمة األساسية للمحاكم المؤقتة السابقة، فيجوز بموجب المادة )

لمجني عليهم أو الشخص المدان، أو المالك حسن النية النظام األساسي لكل من الممثل القانوني ل
( تقديم استئناف لألمر، بهدف الحصول 73الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة )

 .  4على تعويضات نتيجة الضرر الذي أصابه
                                                           

الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الفكر نصر  -1
 .  43، ص 2007الجامعي، اإلسكندرية، 

بن خديم نبيل، استيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة ماجستير، جامعة بسكرة، الجزائر،  -2
 .  94، ص 2012

ياسين، دور المحكمة الجنائية الدولية في تكريس حقوق ضحايا الجرائم الدولية، مجلة الحقوق والعلوم غرسة  -3
 .679، ص 2018، 1، العدد11اإلنسانية، المجلد

 .  45-44نصرالدين بوسماحة، مرجع سابق، ص ص  -4
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وبالرغم من أهمية مشاركة الضحايا في اإلجراءات القضائية والتمكن من عرض شواغلهم، 
مكنهم من الحصول على اكبر قدر ممكن من اإلنصاف، إال انه في الغالب يتعذر عليهم وبالتالي ت

الحضور واالتصال بالمحكمة ألسباب كثيرة، لعل من أهمها البعد وكثرة المصاريف ونقص معارفهم 
ص االقانونية، لذلك أتاح لهم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إمكانية التمثيل القانوني بأشخ

 مؤهلين لذلك يتولون الدفاع عن مصالحهم أمام المحكمة.   
 ثانيا: حق الضحايا في التمثيل القانوني 

تعرض النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى "ممثلي الضحايا" بشكل عرضي، من 
دفاع لخالل السماح بمشاركة الضحايا في اإلجراءات بواسطة خبراء قانونيين يمثلونهم ويتولون ا

عن مصالحهم  وتقديم أرائهم وشواغلهم إلى المحكمة، طوال فترة اإلجراءات القضائية، سواء في 
مرحلة التحقيق أو أثناء اعتماد التهم أو خالل المحاكمة أو في مرحلة االستئناف، ومبرر ذلك العدد 

 .1الهائل للضحايا المشاركين في اإلجراءات القضائية 
 ار ممثله القانوني، على أن التمثيل القانوني في حد ذاته حقا وليسويترك للضحية حرية اختي

واجبا، حيث يمكن للضحية تجاوز هذا التمثيل، غير أن احتمال المشاركة في إجراءات المحكمة 
دون ممثل قانوني ضئيل جدا بسبب عدم توافر الضحايا على المعلومات والمعارف القانونية الكافية 

( من قواعد 90/6تبعة أمام المحكمة الجنائية، باإلضافة إلى أن القاعدة )وجهلهم لإلجراءات الم
اإلجراءات وقواعد اإلثبات اشترطت وجوب استيفاء الممثل القانوني للضحية لمؤهالت المنصوص 

(، أما عند ارتفاع عدد طلبات الضحايا بالمشاركة في اإلجراءات، يمكن 22/1عليها في القاعدة)
( من قواعد 90/4لدولية اختيار ممثال قانونيا مشتركا للضحايا تطبيقا للقاعدة )للمحكمة الجنائية ا
 .  2اإلجراءات واإلثبات

وفي سبيل تدعيم عملية التمثيل القانوني تم استحداث المكتب العمومي لمحامي المجني 
 ن ، تابع إداريا لمسجل المحكمة، غير انه يعمل بشكل مستقل، يتكو 19/09/2005عليهم بتاريخ 

من محامين ومساعدين ذوي كفاءة وخبرة،  وظيفته اإلشراف على تقديم المساعدة والدعم لممثلي 
الضحايا القانونيين، وتمثيل حقوق الدفاع وحمايتها في المراحل األولية للتحقيق، باإلضافة إلى انه 

محامي ل يمكن للمحكمة أو الضحية اختبار ممثله القانوني من المكتب، ويسعى المكتب العمومي
الدفاع باعتباره جزء من المحكمة الجنائية الدولية إلى تكوين ذاكرة مؤسسة للدفاع وإقامة مركز 

 .3للموارد لفرق الدفاع 
                                                           

بوشاشية شهرزاد، عدة جلول سفيان، حق الضحايا في التمثيل القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة  -1
 .  747، ص 2020، 1، العدد7صوت القانون ، المجلد

 .  249موات مجيد، مرجع سابق،  ص  -2
 .93ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص -3
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( من القواعد 90/9ويجب أن تتوفر في الممثل القانوني مؤهالت تطبيقا لنص القاعدة)
لقانون فة ودراية كافية بأحكام ااإلجرائية وقواعد اإلثبات، تتضمن توفر الممثل القانوني على معر 

الدولي والقانون الجنائي واإلجراءات الجزائية، يضاف إليها الخبرة في المحاكمات الجنائية، كما 
يشترط عدم إدانته بجرام جنائية تتنافى مع المهام الموكلة إليه، وكذا إتقان الممثل القانوني للغات 

 . 1األجنبية وقدرته التحدث بها
الضحايا من خالل ممثليهم القانونيين على مستوى الدائرة التمهيدية في جلسة  ويتم مشاركة

( من النظام 68/3اعتماد التهم وأمام مكتب المدعي العام، وهو ما يستخلص من نص المادة )
األساسي التي أعطت حق المشاركة في اإلجراءات للمجني عليه، في غياب نص صريح يسمح 

م في جلسة اعتماد التهم، وهو ما كرسه االجتهاد القضائي للمحكمة بمشاركة الضحايا او ممثليه
بمناسبة قضية " توماس لوبانغا ديلو" من انه "يحق للمثلين القانونيين  2006الجنائية الدولية سنة 

تقديم الدعم للضحايا والمشاركة في جميع مراحل اإلجراءات في إطار الشروط التي تحددها الدائرة، 
( 89/1تقديم مالحظات في بداية ونهاية جلسة اعتماد التهم، بموجب نص القاعدة  )كما يجوز لهم 

 .  2من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات" 
ومن ثم يحق للممثل القانوني للضحية حضور اإلجراءات واالشتراك فيها وفق ما تقضي به 

( 91/2بموجب نص القاعدة )(، واإلدالء ببيانات في بداية ونهاية جلسات المحكمة 89القاعدة )
من القواعد اإلجرائية واإلثبات، ما لم تر الدائرة بسبب مالبسات الحالة، اقتصار تدخل الممثل على 
المالحظات المكتوبة أو البيانات، كما يجوز للممثل الضحية االطالع على سجل القضية وطلب 

، 3من رئيس الجلسة طرح أسئلة استجواب الشهود أو المتهم، وأكثر من ذلك يجوز لهم أن يطلبوا
فأثناء محاكمة "كاتانغا" طلب احد الممثلين القانونين للضحايا السماح ألربعة من موكليه باإلدالء 
بشهادتهم أمام الدائرة، التي أجابت بالموافقة، وقد لعبت شهادة ضحيتين دورا مهما في تنوير الدائرة 

 .    4بحقائق وخلفيات بنت عليها حكمها
على ما تقدم يقوم الممثل القانوني للضحية بدور مهم، سواء في ممارسة اإلجراءات بناء 

القانونية التي يجهلها الضحية أو تقديم األدلة إلى المحكمة التي تدين المتهم وتثبت مسؤوليته 
الجنائية ، وحتى طلب استجواب المتهم وغيرها، غير أن عوائق كثيرة تحول دون التمثيل الفعال 

ا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لعل من أهمها الوصول إلى الضحايا بسبب بعد أماكن للضحاي
                                                           

 .  750بوشاشية شهرزاد، عدة جلول سفيان، مرجع سابق، ص  -1
 .  265-264موات مجيد، مرجع سابق، ص ص  -2
 .  62لوك الين، مرجع سابق،  ص  -3
 6، ص 2014، 25حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا، عدد -4
. 
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تواجدهم ومحدودية الموارد المالية واللوجستية وتردي األوضاع األمنية، األمر الذي يحرم الكثير 
 .1من ضحايا الجرائم الدولية من حقهم في التمثيل ومن ثم حقهم في االنتصاف

ى القاضي "ادريان فولفورد" كقاض في المحكمة الجنائية الدولية  في فحول سؤال طرح عل
، يتعلق بضمانات مشاركة فّعالة للضحايا في اإلجراءات، علق بان: "  2012- 2003الفترة بين 

المسؤولية مشتركة بين االعتماد على نوعية التمثيل المقدم للضحايا، من طرف محام جيد وكفؤ 
ترام عليماتهم والتحقيق بما فيه الكفاية بالمسائل التي يود الضحايا رفعها، واحلديه القدرة على اتخاذ ت

 .  2القضاة الحقوق القانونية للضحايا وإعطائهم فرص المشاركة" 
من ناحية أخرى فان تقييد مشاركة الممثل القانوني للضحايا بإذن يصدر من الدوائر وتحديد 

ر على عرض حقوق الضحايا على مستوى المحكمة طريقة تدخله والمواضيع التي يناقشها يؤث
 . 3وعرض شواغلهم بكل حرية، مما يقيد حق انتصاف الضحايا

والنتيجة فان حماية النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لضحايا الجرائم الدولية 
مثل ، يومنحهم فرصة المشاركة في اإلجراءات القضائية لطرح شواغلهم وطلب جبر أضرارهم

انتصارا لحق انتصاف الضحايا من ناحية تحررهم من وصايا دولهم واستقالليتهم في المطالبة 
بحقوقهم، غير أن صعوبة وصول الضحايا إلى المحكمة المقرون بانتظار إحالة القضية من طرف 

ى لالدول أو من مجلس األمن الدولي أو مباشرتها من المدعى العام من تلقاء نفسه، باإلضافة إ
منح مجلس األمن االممي سلطة شل عمل المحكمة وتعليق التحقيق والمحاكمة أو توقيفهما لمدة 
سنة كاملة قابلة للتجديد، قد قّوض حقوق الضحايا وقلل فرص ممارستهم إلجراءات التقاضي 

 والمطالبة بجبر أضرارهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.    
 المبحث الثاني

 حق انتصاف الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية يستلزم تأمين جبر أضرارهم  
لم يكتف نظام روما األساسي بإقرار دور ايجابي  للضحايا عن طريق مشاركتهم في سير 
اإلجراءات القضائية وحمايتهم من أي خطر قد يتعرضون له أثناء ذلك، بل كرس حقهم في جبر 

المحكمة من تقديره  تستند على احد المعيارين، بصورة فردية أو الضرر، الذي حتى تتمكن 
( من 97جماعية، أو بهما معا، حسب طبيعة جبر الضرر والشخص المتضرر، تطبيقا للقاعدة )

 .4القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
                                                           

 . 272موات مجيد، مرجع سابق، ص  -1
 . 4حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  -2
 . 390موات مجيد، مرجع سابق، ص  -3
للمحكمة أن تقدر جبر األضرار على أساس -1( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على:"97تنص القاعدة ) -4

 -2ق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة. فردي أو جماعي أو بهما معا أن ارتأت ذلك، أخذة في الحسبان نطا
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بناء عليه يتخذ جبر أضرار الضحايا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، أشكاال مختلفة  
بحسب المعايير المعتمدة للتصنيف، فيكون جبرا فرديا أو جماعيا بالنظر إلى المستفيد من الجبر، 
كما يكون جبرا ماديا أو معنويا بالنظر إلى طبيعة الجبر، أما بالنظر إلى نوعية الجبر المادي 

ذ جبر يفيقسم الجبر إلى رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار)المطلب األول(، باإلضافة إلى تنف
األضرار الذي قد يكون عن طريق تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، كما قد يتولى 

 الصندوق االستئماني التابع للمحكمة تنفيذه)المطلب الثاني(.
 المطلب األول

 أشكال جبر أضرار الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية 
من النظام األساسي، كأصل  75مادة يقدم طلب الضحايا لجبر األضرار بموجب نص ال

، كما يجوز 1من طرف الضحية خطيا لدى مسجل المحكمة، ويجب أن يشتمل على بيانات محددة
للمحكمة الجنائية الدولية بعد إدانة المتهم والحكم عليه بإحدى العقوبات المقررة في النظام األساسي، 

 ال التي  حددها نص الفقرة الثانية منأن تبادر وتأمر بجبر أضرار الضحية، في شكل من األشك
( من نظام روما األساسي، والمتمثلة في التعويض المالي، رد الحقوق، رد االعتبار ، 75المادة )

 وهي النقاط التي نتناولها بالبحث في ثالثة فروع متتالية.
 الفرع األول

 التعويض النقدي 

                                                           

للمحكمة أن تعين بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة 
منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت 

رات المتعلقة باألنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره.وتدعو المحكمة عند االقتضاء بهم واقتراح مختلف الخيا
الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان، فضال عن كل من يهمهم األمر من األشخاص ودول لتقديم 

 لشخص المدان".   تحترم المحكمة في جميع األحوال حقوق الضحايا وا -3مالحظاتهم بشان تقارير الخبراء.
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على البيانات التي يجب أن تتوفر في طلب جبر 94/1نصت القاعدة ) -1

الضرر والمتمثلة فيمايلي :)هوية مقدم الطلب وعنوانه، وصف لإلصابة أو الخسارة أو الضرر، بيان مكان وتاريخ 
ة الشخص أو األشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن اإلصابة الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوي

أو الخسارة أو الضرر، وصف لألصول أو الممتلكات أو غيرها من األشياء المادية، عند المطالبة بردها، مطالبات 
ات صلة ذالتعويض، المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من االنتصاف، اإلدالء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة 

 بالموضوع، بما فيها اسما الشهود وعناوينهم( . 
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ن ابات المادية والمعنوية، ويمكيعني التعويض النقدي، دفع مبلغ مالي للضحية عن اإلص
أن يشمل الضرر الجسدي والعقلي، وخسارة الممتلكات واأللم والمعاناة وضياع الفرص، وعموما 

 . 1التعويض عن كل األضرار المتكبدة من جراء الجريمة المرتكبة
( من 75/2وقد كرس حق تعويض الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في نص المادة )

م األساسي، حيث تختلف قيمة التعويضات المادية للضحايا بحسب ما إذا تم تنفيذ التعويض النظا
بصورة فردية أو جماعية، إذ أن التعويضات التي ُتمنح للضحايا في إطار الضرر الجماعي تكون 
ضئيلة مقارنة بتلك الممنوحة للشخص منفردا، لذلك عادة ما يرتبط جبر الضرر الجماعي بجبر 

لمعنوي خاصة عند القضايا التي يرتفع فيها عدد الضحايا، كضحايا جرائم الحرب المرتكبة الضرر ا
 .2أثناء النزاعات المسلحة 

ويعتبر التعويض المالي من أكثر صور جبر الضرر انتشارا، نظرا لسهولة إنفاذه من الناحية 
 الجاني أو الشخصالعملية، والذي يكون متناسبا مع جسامة الضرر الالحق بالضحايا، يدفعه 

المدان بموجب أوامر تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة عجز الجاني على دفع التعويض 
 .  3المحكوم به ، يتولى الصندوق االستئماني تنفيذ قرار التعويض

على صعيد أخر ولضمان عدم إخفاء المحكوم عليه لألصول المالية أو نقلها أو تحويلها، 
تعويضات المحكوم بها عليه، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ كافة التدابير لتجنب دفع ال

الوقائية للحفاظ على األصول المملوكة له لتتمكن من مصادرتها الحقا، كما تساعد الدول األطراف 
 .   4على تنفيذ حكم المحكمة بالتعويض تنفيذا اللتزامها بموجب النظام األساسي

 الفرع الثاني 
 استرداد الحقوق 

يرمي رد الحقوق إلى إعادة أوضاع الضحايا إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر الذي 
أصابهم، وقد يشمل ذلك إعادة األموال والممتلكات إلى أصحابها، أي رد الحال إلى ما كان عليه 

ان، استرداد سقبل وقوع االنتهاك، ويتضمن الرد حسب االقتضاء، استرداد الحرية، التمتع بحقوق اإلن

                                                           
، 2010، 2احمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة -1

 .368ص
 .686غرسة ياسين، مرجع سابق، ص  -2
( من 88إلجرائية وقواعد اإلثبات، والبند )( من القواعد ا94/1( من النظام األساسي والقاعدة)75/1المادة) -3

 الئحة المحكمة المتعلق بإجراءات تقديم طلب الحصول على تعويض.
خالد عكاب حسون العبيدي، طاهر خلف سالم الجبوري، دور المحكمة الجناية الدولية في حماية حق االنتصاف،  -4

 97، ص2018(، 2جزء)(، ال1(،العدد)2(، المجلد)2مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة)
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الهوية والحياة األسرية والمواطنة، عودة الشخص إلى موطنه ومكان إقامته، استرداد الوظيفة، 
 . 1وإعادة الممتلكات

ولم يعرف نظام روما األساسي المقصود برد الحقوق، غير انه بالرجوع إلى السوابق القضائية 
كات بان رد الحقوق يتعلق بمصادرة أية ممتلللمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والخاصة، نجدها أقرت 

أو عوائد تم االستيالء عليها بسلوك إجرامي وردها إلى مالكيها الشرعيين، مما يعني أن رد الحقوق 
كشكل من أشكال جبر أضرار الضحايا يعني" إعادة المجرم أو الشخص المدان الحقوق التي 

يالء على الممتلكات أو األموال التي تم االست انتهكها بفعل الجريمة إلى الضحية، وينصب رد الحق
 .  2عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة السلوك اإلجرامي الذي يحاكم عليه الشخص" 

( من النظام األساسي رد الحقوق صورة من صور جبر 75/2بناء عليه اعتبر نص المادة)
ب دة الضحية كل ما سلب منه بسبالضرر الذي يصيب ضحايا الجريمة الدولية، يقوم على استعا

الجريمة، والمقصود األموال والممتلكات التي أخذت من الضحية، وهو أمر صعب من الناحية 
العملية، خاصة في حال عدم استعداد السلطات المحلية للتعاون مع المحكمة، أو التصرف في 

لحكم بالتعويض أو األموال والممتلكات من طرف الجاني، األمر الذي يجعل المحكمة تفضل ا
 إعادة االعتبار. 

 الفرع الثالث
 رد االعتبار

يرمي رد االعتبار إلى مسح أثار الجريمة من خالل وضع الضحية في حالة نفسية جيدة، 
عبر توفير جملة من الخدامات والمساعدات للضحايا في مختلف مجاالت الحياة بقصد مساعدتهم 

قدر المستطاع، لذلك يلزم تنفيذ أوامر المحكمة برد على االستمرار في العيش في ظروف عادية 
االعتبار إلى االستعانة بموظفين وخبراء ذوي كفاءة عالية في مجاالت تخصصهم كاألخصائيين 
النفسانيين واالجتماعيين المعتمدين من طرف المحكمة، أو يمكن االستعانة بمنظمات أو جمعيات 

 .3تقدم هذه الخدمات للضحايا
( من المحور التاسع من قرار 21العتبار تحت مسمى "إعادة التأهيل" في الفقرة)وقد ورد رد ا

المتعلق بالمبادئ األساسية والتوجيهية بشان الحق في  2005الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 
االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة 

نون اإلنساني الدولي، ويتمثل في الرعاية الطبية والنفسية وتوفير الخدمات القانونية واالجتماعية، للقا
                                                           

تقوى مصطفى عبد الرحمان عبد العال، جبر الضرر بين العدالة الجنائية الدولية والعدالة االنتقالية، مجلة  -1
 .170، ص2018، 40/2، عدد10الدراسات العليا، جامعة النيلين، مجلد

 . 460يتوجي سامية، مرجع سابق، ص  -2
 .95ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص -3
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التي جعلت منها مبدأ وأساسا قانونيا لرد االعتبار، حيث أولت اهتماما خاصا بالضحايا الذين لهم 
ي المادة ف احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كتلك المذكورة

 . 1الثالثة من القرار
في هذا السياق يعد االهتمام بنوعية الخدمات المقدمة للضحايا واألشخاص المكلفين 
باإلشراف عليهم مهما جدا، إذ يحتاج تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة برد االعتبار االستعانة بموظفين 

 إذا كانوا معتمدين لدى المحكمة وخبراء ذوو كفاءة عالية في مجال تخصصاتهم، بغض النظر عما
 .2كاألخصائيين النفسانيين واالجتماعيين أو المنظمات التي تقدم خدمات للضحايا

لهذا قد تلعب مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها التنظيمات التطوعية من جمعيات 
اصة م، خواتحاديات وغيرها، دورا مهما في رفع معاناة ضحايا الجرائم الدولية، والتخفيف عنه

الفئات الهشة من األطفال والنساء والعجزة، باإلضافة إلى تشجيعهم على المضي قدما في جبر 
 أضرارهم تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية.

على ان اعتماد المحكمة الجنائية الدولية الصور الثالثة المذكورة لجبر أضرار الضحية، 
عتماد وسائل أخرى، كالترضية وضمان عدم تبقى محدودة النتصاف الضحايا، لذلك يمكنها ا 

( من المبادئ األساسية بشان الحق في االنتصاف والجبر 19التكرار، مثلما أورده نص الفقرة)
 ، التي تساهم كثيرا في استقرار وتحسن نفسية الضحايا.2005للضحايا لسنة

 
 

 المطلب الثاني: تنفيذ أحكام جبر األضرار
أي فاعلية إذا لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية تدابير لتنفيذها، تكون أوامر الجبر مجردة من 

وفي ذلك أجاز النظام األساسي إمكانية إصدار طلبات للدول األطراف في نظام روما بغرض 
المساعدة على تنفيذ جبر أضرار الضحايا)الفرع األول(، كما قد يتم التنفيذ عن طريق الصندوق 

 الفرع الثاني( .االستئماني التابع للمحكمة)
 
 

 الفرع األول
 تعاون الدول األطراف لتنفيذ الحكم بجبر الضرر

                                                           
المبادئ األساسية ، المتضمن  60/147 من المحور التاسع من قرار الجمعية العامة رقم 17و 21الفقرة  -1

والمبادئ التوجيهية بشان الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
 واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، مرجع سابق.
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تقع مسؤولية جبر الضرر على الشخص المدان في إطار المسؤولية الجنائية الفردية، نظرا 
لقصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على األشخاص الطبيعيين حتى ولو تصرف الشخص 

( من النظام األساسي، أما الدول فتتولى مساعدة المحكمة 25مادة )باسم دولته تطبيقا لنص ال
الجنائية الدولية على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجبر األضرار، سواء نص على التعويض 
أو رد الحقوق الممتلكات إلى الضحايا، وان كان هذا ال يؤثر على مسؤولية الدولة المدنية عن 

ن طبقا لقواعد المسؤولية الدولية المدنية، الذي يتفق مع ما أجازه نص الضرر الذي تلحقه باآلخري
( من نظام روما األساسي، إذ يمكن قيام المحكمة عند ممارسة سلطتها في حكم 93/1المادة )

الجبر أن تقرر تقديم طلب تعاون للدولة المعنية بغرض تيسير تنفيذ الحكم الصادر، وتقوم الدولة 
 . 1التعويض كضامن ثم ترجع على مرتكبي تلك الجريمةفي هذه الحالة بدفع 

( من نظام روما األساسي، 25لذلك هناك من الفقهاء من يرى ضرورة تعديل نص المادة )
بحيث تضمن الدولة الطرف أو غير الطرف التي قبلت اختصاص المحكمة أو في حالة اإلحالة 

يوجد في ذلك أي تعارض مع أحكام من مجلس األمن تنفيذ أحكام التعويض المحكوم بها، وال 
النظام األساسي للمحكمة، الن الحكم يصدر ضد الشخص المدان وليس ضد الدولة، بل أن ذلك 

 .    2( من النظام األساسي93يتفق مع ما ورد في نص المادة )
ويجد استبعاد مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار أساسه القانوني، في حكم محكمة العدل 

في قضية " البوسنة والهرسك" ضد صربيا بشان دفع التعويضات، عندما برأت المحكمة الدولية 
صربيا ولم تلزمها بدفع التعويضات، لعدم وجود أدلة كافية بإعطاء الحكومة أوامر مباشرة لقواتها 
بارتكاب اإلبادة الجماعية وغياب القصد الجنائي، كما اعتبرت التعويض عن عدم منعها ارتكاب 

اإلبادة في "سريبرينيتشا" ليس هو الشكل المناسب للجبر، لتقرر المحكمة بان صربيا غير جرائم 
ملزمة بجبر أضرار ضحايا جريمة اإلبادة الن ذلك يكلف الحكومة الصربية ماليين الدوالرات أو 

 .  3اليورو
كما يمكن للدولة الطرف التعاون مع المحكمة بخصوص تنفيذ حكم جبر الضرر، من خالل 

قب وتجميد أو حجز العادات والممتلكات بغرض مصادرتها، دون المساس بحقوق الطرف حسن تع
النية، وعلى العموم تتولى الدولة تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة، إذ تخول 

ائية سلطة االبتد( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات كل من الدائرة التمهيدية والدائرة 99القاعدة )
                                                           

، 19اشرف عمران محمد، جبر أضرار الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة الزيتونة، العدد-1
 .55-54، ص ص 2016

 .134ثائر خالد عبد هللا العقاد، مرجع سابق، ص  -2
التعويض، مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية، غزالن فليج، التعويض كآلية لجبر ضرر ضحايا جرائم  -3

 .282، ص2018العدد األول، 
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يجوز للدائرة التمهيدية عمال  -1اتخاذ أوامر تتعلق بالتدابير التحفظية من خالل نصها على :" 
، بمبادرة من أي 75من المادة  4( أو للدائرة االبتدائية، عمال بالفقرة 57)ه( من المادة )3بالفقرة 

م القانونيين الذين قدموا طلبا منهما أو بنا على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليه
ال يلزم اإلخطار  -2بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.

ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن اإلخطار لن يعرض للخطر فعالية 
شخص الموجه ضده الطلب باإلجراءات كما التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل ال

 يخطر قدر اإلمكان كل من يهمهم األمر من أشخاص أو دول.
وإذا صدر األمر دون إصدار مسبق، فان الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة التي  -3

 لتتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وان يخطر، قدر اإلمكان، ك
من يهمهم األمر من األشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم مالحظات بشان ما إذا كان ينبغي 

يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشان توقيت ومباشرة أي إجراءات  -4نقض األمر أو تعديله.
 الزمة للبت في هذه المسائل". 

الدائرة التمهيدية  /ه(، أصدرت57/3وتطبيقا لنص القاعدة المذكور، وتفسيرا لنص المادة )
األولى اجتهادا قضائيا من خالل القرار الذي صدر في قضية "توماس لوبانغا دييلو" بتاريخ 

/ك( من 93/1، أين أكدت على ضرورة تطبيق المقتضيات الواردة بموجب المادة )10/02/2006
ثبات، يجوز ( من القواعد اإلجرائية واإل99طرف الدول األطراف، وأوضحت انه في ضوء القاعدة )

/ه( التخاذ تدابير تحفظية 57/3أن تقدم الدائرة طلبات تعاون إلى الدول األطراف، طبقا للمادة )
لبت ال سيما أوامر استرداد الممتلكات التي س-لغرض ضمان تنفيذ أوامر الجبر التي تصدر مستقبال

 -ديةعويضات نقمن الضحايا، كما تمكن من تمويل األوامر التي تقضي بتمكين الضحايا من ت
على خلفية أن إصدار أوامر جبر األضرار يعد ذلك من الخصائص المميزة للمحكمة من اجل 

 .   1التخفيف من وطأة معاناة الضحايا، ولن يتأتى ذلك إال بتامين تنفيذ هذه األوامر
 الفرع الثاني

 جبر أضرار الضحايا عن طريق الصندوق االستئماني 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جبر أضرار  75المادة أتاحت الفقرة الثانية من 

الضحايا بتعويضهم ماديا عن طريق الصندوق االستئماني، الذي يعد جزءا هاما من وظيفة جبر 
الضرر الموكلة للمحكمة الجنائية الدولية، شرط عدم قدرة الشخص المدان دفع هذه التعويضات، 

من النظام األساسي بقرار من جمعية الدول  79اني وفق نص المادة بحيث ينشأ الصندوق االستئم

                                                           
 .  367-366موات مجيد، مرجع سابق، ص ص  -1
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األطراف لصالح المجني عليهم  وأسرهم، ويمكنه تنفيذ أنشطة ومشروعات تهدف إلى إعادة التأهيل 
 .1النفسي أو الدعم المادي أو غير ذلك من التدابير لصالح الضحايا 

ن جمعية الدول األطراف في الدورة ( الصادر ع6وقد أنشا الصندوق بموجب القرار رقم )
، حيث حدد أربعة طرق رئيسية لتمويل الصندوق، 09/09/2002األولى للمحكمة المنعقدة بتاريخ 

 ( منه، وهي:21اعتمدها النظام الخاص بالصندوق في القاعدة )
الهبات أو االشتراكات الطوعية المقدمة من الحكومات أو المنظمات الدولية أو الخواص  -

 كات وهيئات أخرى طبقا للمعايير التي تحددها جمعية الدول األطراف.والشر 
األموال التي تأتي من حاصل الغرامات والمصادرات التي تدفع للصندوق بناء على أمر من  -

من النظام األساسي للمحكمة، فعالوة على عقوبة السجن  75/2المحكمة وتنفيذا لنص المادة 
أصلية على الجاني، يمكنها الحكم بعقوبات تكميلية وتبعية التي تحكم بها المحكمة كعقوبة 

 . 2تتمثل في الغرامات أو مصادرة العائدات والممتلكات واألصول المتأتية من الجريمة
 األموال المدفوعة تنفيذا ألوامر جبر الضرر الصادرة أيضا من المحكمة.  -
 موارد أخرى قد تحددها جمعية الدول األطراف -

إلى  2005( لجمعية الدول األطراف لسنة 3( من ملحق القرار رقم)35)كما أشار البند 
مساهمة الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية بنصيب في تمويل الصندوق، ويجوز 

( من الئحة 23لمجلس اإلدارة إذا اقتضت األوضاع ذلك اقتراح إسهامات إضافية، وأضاف البند )
الصندوق بغرض تمويله مع الحكومات والمنظمات الدولية  الصندوق االستئماني ضرورة تواصل

 .    3واألفراد والكيانات األخرى لطلب اإلسهامات
 :4أما بخصوص آليات دفع التعويضات للمستفيدين منها، فان الصندوق 

يحدد آليات دفع التعويضات الممنوحة للمستفيدين، مع األخذ بعين االعتبار الظروف  -
 فيها.واألماكن التي يوجدون 

يقرر إذا دعت الحاجة استعمال وسطاء لتسهيل دفع التعويضات، إذا كان من شان ذلك تيسير  -
الوصول إلى مجموعة المستفيدين، دون التسبب في إحداث نزاع بين المصالح المختلفة 
للمستفيدين، ويقصد بالوسطاء في هذه الدول أو المنظمات الحكومية أو المنظمات غير 

ة أو الدولية التي تعمل بتنسيق مشترك مع مجموعة المستفيدين، شرط أن الحكومية، الوطني

                                                           
 .181تقوى مصطفى عبد الرحمان عبد العال، مرجع سابق، ص  -1
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.147/4( من النظام األساسي والقاعدة )77/2المادة ) -2
 . 373موات مجيد، مرجع سابق، ص  -3
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( من القواعد اإلجرائية 98/4تكون هذه المنظمات معتمدة لدى الصندوق تطبيقا لنص القاعدة )
 وقواعد اإلثبات. 

تبعا العتماد برنامج الدفع، تضع األمانة إجراءات خاصة للتأكد من مدى استالم المستفيدين  -
 التعويض . لمبالغ

فالصندوق االستئماني يدافع على قضايا الضحايا بتعبئة الموارد واإلرادة السياسية لصالحهم 
ولصالح مجتمعاتهم المحلية، كما يمول أو ينفذ مشروعات تجديدية تلبي احتياجات الضحايا 

قضائية لالجسدية والمادية والنفسية، ويتعاون مع المحكمة الجنائية لتفادي عرقلة اإلجراءات ا
 .1الجارية، كما يضطلع ببعض األنشطة مباشرة عند طلب المحكمة منه ذلك 

أمام من الناحية العملية فقد تجسدت منظومة جبر الضرر من خالل الحكم بجبر أضرار 
الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في أكثر من قضية، عن طريق التعويض من الصندوق 

جبر األضرار في قضية "احمد الفقي المهدي"، وفي قضية " جرمان االستئماني منها، األمر ب
كاتونغا" ، وكانت  قضية "لوبانغا دييلو" سابقة إلقرار جبر األضرار بموجب قرار الغرفة االبتدائية 

، الذي حكمت بحق الضحايا في 14/03/2012األولى بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 
قرارا يتضمن إجراءات الجبر،  07/8/2012ة األولى بتاريخ التعويض، لتصدر دائرة المحاكم

أصدرت الدائرة االستئنافية قرارا يتضمن تعديل أمر الجبر الصادر عن  03/03/2015وبتاريخ 
الدائرة االبتدائية، ليحال قرار الجبر من قبل قلم المحكمة إلى الصندوق االستئماني لدراسته وإعداد 

 .2ضحايامخطط  من اجل تعويض جميع ال
وافقت علية دائرة  03/11/2015وفعال انتهى الصندوق من إعداد هذا المخطط بتاريخ 

المحاكمة الثانية وأمرت بتنفيذه في إطار تدابير جبر جماعية رمزية لفائدة الضحايا، كما قضت 
بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ عشرة ماليين دوالر أمريكي كتعويض  15/12/2017بتاريخ 
 .3( ضحية، تصرف في إطار تدابير جبر جماعية425منها ) يستفيد

غير انه بالرغم من التطور الذي عرفته منظومة جبر أضرار ضحايا الجرائم الدولية في 
إطار نظام روما األساسي، سواء من ناحية النصوص القانونية أو من الناحية التطبيقية، إال أن 

مة تحول دون إنفاذ أحكام جبر الضرر، لعل من هناك الكثير من العراقيل تقف في وجه المحك
أهمها ضعف آليات التعاون بين المحكمة والدول األعضاء الذي حال دون انتصاف الضحايا 

 بموجب نصوص نظام روما األساسي.

                                                           
 .279غزالن فليج، مرجع سابق، ص -1
 .108خالد عكاب حسون العبيدي، طاهر خلف سالم الجبوري، مرجع سابق، ص -2
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 خاتمة

بالرغم اعتراف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بالدور االيجابي للضحايا 
أن العدالة الجنائية ال تتحقق فقط بمنع اإلفالت من العقاب، بل كذلك بإنصاف الضحايا، إدراكا منه 

من خالل التدخل حقهم  في المشاركة في اإلجراءات القضائية وتمكينهم من التمثيل القانوني 
تشجيعا لهم وتسهيال عليهم، باإلضافة إلى ضمان سالمتهم وأمنهم، وأكثر من ذلك  تامين جبر 

من خالل النص على آليات إلنفاذ ذلك، إال أن ال تزال هناك عقبات تحول دون تمكنهم  أضرارهم
 من الوصول إلى العدالة الجنائية الدولية واستيفاء حقوقهم ، وهو ما نوضحه في النتائج والتوصيات.

 النتائج -1
لجنائية اتشجيع الضحايا على المشاركة في اإلجراءات القضائية واإلسهام في إنفاذ العدالة  -

الدولية يستلزم توفير الحماية واألمان للضحايا، من خالل اتخاذ تدابير لتفادي حصول أذى 
لهم يعرض سالمتهم الجسدية أو النفسية للخطر، باإلضافة إلى تمثيل قانوني يقوم على كفاءات 

 ومؤهالت لضمان الدفاع على حقوق ومصالح الضحايا.
ولية والمدعي العام وأيضا وحدة المجني عليهم والشهود، تتولى دوائر المحكمة الجنائية الد  -

 اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الضحايا أثناء ممارستهم إجراءات التقاضي.
ال يكتمل انتصاف ضحايا الجرائم الدولية إال من خالل استيفاء حقوقهم كاملة والذي يعد أهمها  -

 جبر أضرارهم وإيجاد آليات لضمان إنفاذه.
ئات المجتمع المدني دورا مهما في مجال حماية وترقية حقوق الضحايا، وتشجيعهم تلعب هي -

 على عرض شواغلهم على العدالة الجنائية الدولية.

 

 التوصيات -2
وجوب تدعيم نصوص النظام األساسي المتعلقة بمشاركة الضحايا في اإلجراءات  -

ق وإضافة نصوص تحدد الحقو  باجتهادات المحكمة الجنائية الدولية أو تعديل النظام األساسي
 اإلجرائية للضحايا على غرار حقوق المجني عليهم.

مواءمة التشريعات الوطنية للدول األطراف وغير األطراف مع نظام روما األساسي، بحيث  -
تكون إجراءات التعاون فيما بينهم تمتاز بالسهولة والمرونة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام 

 ر الضرر، ومنع تحويل أموال الجناة المحكمة المتعلقة بجب
حق االنتصاف يقتضي إتاحة لكل شخص يدعي وقوعه ضحية لجريمة دولية إمكانية  -

الوصول إلى العدالة الجنائية الدولية على أساس المساواة وعلى نحو فعال وسريع، من خالل 
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لمناسبة والقنصلية اتقديم المساعدة المالئمة لهم، ووضع كل الوسائل القانونية والدبلوماسية 
 لضمان تمكينهم من حقهم في االنتصاف.

أن يتناسب جبر الضرر مع فظاعة االنتهاكات المرتكبة واألضرار الالحقة بالضحية، لذلك  -
ينبغي إصالح اإلجراءات المتعلقة بجبر الضرر، خاصة سير الصندوق االستئماني وتنظيم 

 عمله ومساهمات الدول والمنظمات الحكومية فيه.
منح الضحايا حق االدعاء مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية متى توفرت بحوزتهم أدلة  -

ومستندات إثبات الجريمة الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي 
 سبب وقوعها ضررا لهم.

بري ألحكام لجإنشاء قوات للشرطة الدولية تابعة للمحكمة الجناية الدولية تتولى التنفيذ ا -
 جبر الضرر . 

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، من اجل  -
حماية حقوق الضحايا وتشجيعهم على عرض شواغلهم على العدالة الجنائية الدولية، وإعادة 

 إدماجهم في المجتمع .  

 قائمة المصادر والمراجع

  أوال: المؤلفات
بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، احمد  .1

 .2010، 2الطبعة
بن بوعبدهللا مونية، المركز القانوني لضحايا الجرام الدولية، دار يازوري للنشر والتوزيع، عمان،  .2

2015   
 لدولي الجنائي، مركزثائر خالد عبد هللا العقاد، حقوق الضحايا في ضوء أحكام القانون ا .3

 .2016الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، حق الضحايا في التعويض وفق أحكام المحكمة الجنائية  .4

الدولية، كتاب جماعي دولي محكم  بعنوان"العدالة الجنائية الدولية"، المركز الديمقراطي العربي، 
2020. 

الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني، دار الجامعة نبيل محمود حسن،  .5
 .2009الجديدة، اإلسكندرية،

نصرالدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرام الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة  .6
 .2007األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
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الدولية  عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، دار هومة، يتوجي سامية، المسؤولية الجنائية  .7
2014. 

 ثانيا:الرسائل والمذكرات الجامعية
بابا فاطمة، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، رسالة دكتوراه،  .1

 .1،2019جامعة الجزائر
عة ولي الجنائي، مذكرة ماجستير، جامبن خديم نبيل، استيفاء حقوق الضحايا في القانون الد .2

 .2012بسكرة، الجزائر، 
بوعزبي رتيبة، حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية، مذ كرة ماجستير، جامعة  .3

 .2014،  1الجزائر
موات مجيد، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية ضحايا النزاعات الدولية، أطروحة دكتوراه،  .4

 .2018باتنة، -رجامعة الحاج لخض
واجعوط سعاد، حقوق الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذ كرة ماجستير، جامعة  .5

 .2013،  1الجزائر
  ثالثا: المقاالت

اشرف عمران محمد، جبر أضرار الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة  .1
 .60-46، ص2016، 19الزيتونة، العدد

جلول سفيان، حق الضحايا في التمثيل القانوني أمام المحكمة الجنائية  بوشاشية شهرزاد، عدة .2
 .762-736، ص 2020، 1، العدد7الدولية، مجلة صوت القانون ، المجلد

تقوى مصطفى عبد الرحمان عبد العال، جبر الضرر بين العدالة الجنائية الدولية والعدالة  .3
-161، ص 2018، 40/2، عدد10النيلين، مجلداالنتقالية، مجلة الدراسات العليا، جامعة 

188. 
خالد عكاب حسون العبيدي، طاهر خلف سالم الجبوري، دور المحكمة الجناية الدولية في  .4

(، 1(،العدد)2(، المجلد)2حماية حق االنتصاف، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة)
 .128-75، ص2018(، 2الجزء)

سامية بروبة، المركز القانوني للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، حوليات جامعة  .5
 . 97-78، ص2017، 2، العدد31، المجلد1الجزائر

غرسة ياسين، دور المحكمة الجنائية الدولية في تكريس حقوق ضحايا الجرائم الدولية، مجلة  .6
 .693-676ص  ،2018، 1، العدد11الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد

غزالن فليج، التعويض كآلية لجبر ضرر ضحايا جرائم التعويض، مجلة جامعة اإلسراء  .7
 .287-261، ص 2018للمؤتمرات العلمية، العدد األول، 
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لبنى هاللة، حق الضحية في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جيل حقوق اإلنسان،  .8
 .144-129، ص 2018، 29العام الخامس، العدد 

لوك الين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية: من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلة الدولية  .9
 .  75-56، ص 2002للصليب األحمر، مختارات من أعداد 

وائل احمد عالم، حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  .10
 .248-221، ص 2013، 1، العدد10الشرعية والقانونية، المجلد

ولد يوسف مولود، ضمان حقوق الضحايا والشهود  أمام المحكمة الجنائية الدولية: نحو   .11
 .108-89، ص2015، 2، العدد1عدالة تصحيحية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد

 رابعا: الوثائق الدولية
شر تعمال السلطة، اعتمد و إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة اس .1

 .29/11/1985المؤرخ في  40/ 34بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
(، مؤرخ في A/CONF.183/9النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وثيقة رقم) .2

 .01/07/2002، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 17/07/1998
المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشان من ، المتض 60/147 قرار الجمعية العامة رقم .3

الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
)أ(، وثيقة 71جدول أعمال الدورة الستون، البند واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي،

A/RES/60/147 16/12/2005.مؤرخ في. 
-ICC)اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وثيقة  رقمالقواعد  .4

ASP/1/3)  جمعية الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نيويورك ،
 .10/09/2002بتاريخ: 

 

 نتائج وتوصيات:

جةةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةة الخطيةةةةةةةةةرة، وحظيةةةةةةةةةت بجهةةةةةةةةةد قضةةةةةةةةةائي  تعةةةةةةةةةد .1
مةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةل فقهةةةةةةةةةةاء القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةدولي، وقةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةعى المجتمةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةدولي للحةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن 
ارتكابهةةةةةةةةةةةةةا نظةةةةةةةةةةةةةرًا، ألنهةةةةةةةةةةةةةا تهةةةةةةةةةةةةةدد السةةةةةةةةةةةةةلم واألمةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةدوليين، ولفظاعةةةةةةةةةةةةةة اآلثةةةةةةةةةةةةةار 

 المترتبة عليها بحق اإلنسانية.
يةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةعيد القضةةةةةةةةةةاء شةةةةةةةةةةكل إنشةةةةةةةةةةاء المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة نقلةةةةةةةةةةة نوع .2

الجنةةةةةةةةةائي الةةةةةةةةةدولي، وباتةةةةةةةةةت المحكمةةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي )جةةةةةةةةةرائم الحةةةةةةةةةرب، الجةةةةةةةةةرائم ضةةةةةةةةةد 
 اإلنسانية، جريمة اإلبادة، وجريمة العدوان(.
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يةةةةةةةةةةتم التعةةةةةةةةةةاطي جةةةةةةةةةةديًا مةةةةةةةةةةع إنشةةةةةةةةةةةاء المحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةل  لةةةةةةةةةةم .3
الواليةةةةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةةةةدة و)اسةةةةةةةةةةةرائيل( بةةةةةةةةةةةدليل أنهمةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةم تصةةةةةةةةةةةادقان علةةةةةةةةةةةى االنضةةةةةةةةةةةمام 

 ظام روما األساسي.إلى ن
بعةةةةةةةةةد حصةةةةةةةةةول فلسةةةةةةةةةطين علةةةةةةةةةى دولةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةفة مراقةةةةةةةةةب غيةةةةةةةةةر عضةةةةةةةةةو فةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةم  .4

المتحةةةةةةةةةةدة واالنضةةةةةةةةةةمام لنظةةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةةا األساسةةةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةةةة الجنائيةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةات 
يمتلةةةةةةةةةةةةةةك الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيون كامةةةةةةةةةةةةةةل الحةةةةةةةةةةةةةةق، ويتحملةةةةةةةةةةةةةةوا كافةةةةةةةةةةةةةةة االلتزامةةةةةةةةةةةةةةات بموجةةةةةةةةةةةةةةب 

ائيل( القةةةةةةةةانون الةةةةةةةةدولي، بالشةةةةةةةةكل الةةةةةةةةذي يمكةةةةةةةةةنهم رفةةةةةةةةع دعةةةةةةةةاوى جنائيةةةةةةةةة ضةةةةةةةةد )اسةةةةةةةةةر 
 ومسؤوليها أمام المحكمة.

الفلسةةةةةةةةةةطينيون منةةةةةةةةةةذ االحةةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةةرائيلي مةةةةةةةةةةن غيةةةةةةةةةةاب مؤسسةةةةةةةةةةة وطنيةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةانى .5
فلسةةةةةةةةةةةةطينية تهةةةةةةةةةةةةدف إلةةةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةةةةصر جةةةةةةةةةةةةرائم االحةةةةةةةةةةةةتالل وتوثيقهةةةةةةةةةةةةا وفقةةةةةةةةةةةةًا للمعةةةةةةةةةةةةايير 
الدوليةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةا لهةةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن أهميةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةانون الجنةةةةةةةةةائي الةةةةةةةةةدولي، ويمثةةةةةةةةةل 

 اإلسرائيليين للمحاكمة. خطوة أولى في طريق تقديم مرتكبي الجرائم
مالحقةةةةةةةةةةةة ومحاكمةةةةةةةةةةةة مجرمةةةةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةةةرب اإلسةةةةةةةةةةةرائيليين مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل عةةةةةةةةةةةدة  يمكةةةةةةةةةةةن .6

وسةةةةةةةةةةةةةائل يتيحهةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةدولي، مةةةةةةةةةةةةةن أهمهةةةةةةةةةةةةةا محةةةةةةةةةةةةةاكمتهم أمةةةةةةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةةةةةاء 
الفلسةةةةةةةةةةةةةطيني أو القضةةةةةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةةةةةوطني للةةةةةةةةةةةةةدول األطةةةةةةةةةةةةةراف فةةةةةةةةةةةةةي اتفاقيةةةةةةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةةةةةةف أو 

ة أمةةةةةةةةةةةةةةام محكمةةةةةةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةةةةةةةة، أو أمةةةةةةةةةةةةةةام القضةةةةةةةةةةةةةةاء العةةةةةةةةةةةةةةالمي، أو المحكمةةةةةةةةةةةةةة
 الجنائية الدولية الدائمة.

 

 التوصيات الخاصة بالجانب الدولي:

علةةةةةةةةةةةةةةى تطةةةةةةةةةةةةةةوير أحكةةةةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةةدولي ذات العالقةةةةةةةةةةةةةةة بالمسةةةةةةةةةةةةةةئولية  العمةةةةةةةةةةةةةةل .1
الجنائيةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةة، وإيجةةةةةةةةةةةةةاد رادع لالنتهاكةةةةةةةةةةةةةات الجسةةةةةةةةةةةةةيمة والمخالفةةةةةةةةةةةةةات للقةةةةةةةةةةةةةانون 

 الدولي اإلنساني.
القةةةةةةةةةةةةوانين الداخليةةةةةةةةةةةةة بقواعةةةةةةةةةةةةد تضةةةةةةةةةةةةمن تحقيةةةةةةةةةةةةق التكامةةةةةةةةةةةةل بينهةةةةةةةةةةةةا وبةةةةةةةةةةةةين  تضةةةةةةةةةةةةمين .2

القةةةةةةةةةوانين الدوليةةةةةةةةةة، بحيةةةةةةةةةث تتضةةةةةةةةةمن وصةةةةةةةةةفًا للجةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةة، وتسةةةةةةةةةهل إجةةةةةةةةةةراءات 
 تسليم المجرمين الدوليين، وعدم التذرع بالجرائم السياسية. 

نظةةةةةةةةةةام جديةةةةةةةةةةد ومتكامةةةةةةةةةةل للتحقيةةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةةي الجةةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي تمةةةةةةةةةةس  اسةةةةةةةةةةتحداث .3
دوليين، فةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةبيل عةةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةةوفير الملجةةةةةةةةةةةأ اآلمةةةةةةةةةةةن لمرتكبةةةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةةةلم واألمةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةة

 الجرائم الدولية.
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علةةةةةةةةةى إيجةةةةةةةةةاد آليةةةةةةةةةات تضةةةةةةةةةمن وضةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةٍد لإلفةةةةةةةةةالت مةةةةةةةةةن العقةةةةةةةةةاب، مةةةةةةةةةن  العمةةةةةةةةةل .4
خةةةةةةةةةةةةالل تةةةةةةةةةةةةوفير قواعةةةةةةةةةةةةد محاسةةةةةةةةةةةةبة صةةةةةةةةةةةةارمة وقويةةةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةن يثبةةةةةةةةةةةةت تورطةةةةةةةةةةةةه 

 بارتكاب الجرائم الدولية.
جنيةةةةةةةةةةةف علةةةةةةةةةةةى مطالبةةةةةةةةةةةة األطةةةةةةةةةةةراف السةةةةةةةةةةةامية المتعاقةةةةةةةةةةةدة علةةةةةةةةةةةى اتفاقيةةةةةةةةةةةات  العمةةةةةةةةةةةل .5

بةةةةةةةةةأن تقةةةةةةةةةوم بواجباتهةةةةةةةةةا بالضةةةةةةةةةغط علةةةةةةةةةى )اسةةةةةةةةةرائيل( مةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةل أن توقةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةدوانها 
واحتاللهةةةةةةةةةةةةةةا، وإجبارهةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةى االلتةةةةةةةةةةةةةةزام بأحكةةةةةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةةةةةةةةاني 
وبخاصةةةةةةةةةةةٍة اتفاقيةةةةةةةةةةةة جنيةةةةةةةةةةةف الرابعةةةةةةةةةةةة لحمايةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةدنيين وقةةةةةةةةةةةت الحةةةةةةةةةةةرب وتحةةةةةةةةةةةت 

 االحتالل.
حمايةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةوق األجهةةةةةةةةةزة التابعةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةدة بممارسةةةةةةةةةة دورهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي  مطالبةةةةةةةةةة .6

اإلنسةةةةةةةةةةةةةان، وقةةةةةةةةةةةةةرارات الشةةةةةةةةةةةةةرعية الدوليةةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةةة بالقضةةةةةةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةةةةةةطينية بمةةةةةةةةةةةةةا 
 يكفل حق تقرير المصير للفلسطينيين.

 

 التوصيات الخاصة بالجانب المحلي:

فلسةةةةةةةةةةةةةطينيًا وعربيةةةةةةةةةةةةةًا علةةةةةةةةةةةةةى دعةةةةةةةةةةةةةوة الجمعيةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةةدة  العمةةةةةةةةةةةةةل .1
ق لممارسةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةالحيات مجلةةةةةةةةةةةس األمةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةدولي التةةةةةةةةةةةي يعتةةةةةةةةةةةرض طريقهةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةة

م( 1950لعةةةةةةةةةةةةةةام ) 377الفيتةةةةةةةةةةةةةةو اسةةةةةةةةةةةةةةتنادًا لقةةةةةةةةةةةةةةرار الجمعيةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةة  –الةةةةةةةةةةةةةةنقض 
المعةةةةةةةةةةروف باالتحةةةةةةةةةةاد مةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةلم لتحقيةةةةةةةةةةق العدالةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة فيمةةةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةةةق 

 بالقضية الفلسطينية.
العمةةةةةةةةةل فلسةةةةةةةةةطينيًا وعربيةةةةةةةةةًا علةةةةةةةةةى إقنةةةةةةةةةاع المجتمةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةدولي بضةةةةةةةةةرورة تنفيةةةةةةةةةذ كافةةةةةةةةةة  .2

 القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
اء مؤسسةةةةةةةةةةة عربيةةةةةةةةةةة ينةةةةةةةةةةاط بهةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةولي قضةةةةةةةةةةايا االختصةةةةةةةةةةاص بجمةةةةةةةةةةع األدلةةةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةة .3

وإعةةةةةةةةةداد القضةةةةةةةةةايا لالتهةةةةةةةةةام، وتكةةةةةةةةةون قةةةةةةةةةادرة علةةةةةةةةةى التعةةةةةةةةةاطي مةةةةةةةةةع الجةةةةةةةةةرائم الدوليةةةةةةةةةة 
 والمحاكمة.من حيث االستدالل والتحقيق 

يجةةةةةةةةةةاد كةةةةةةةةةةادر مؤهةةةةةةةةةةل وعلةةةةةةةةةةى درجةةةةةةةةةةة عاليةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن الكفةةةةةةةةةةاءة فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال القةةةةةةةةةةانون إ .4
الةةةةةةةةةةةةدولي، وتكةةةةةةةةةةةةون مهمتةةةةةةةةةةةةه التحةةةةةةةةةةةةرك مةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةل حشةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةرأي العةةةةةةةةةةةةام داخةةةةةةةةةةةةل 

 المنظمات الدولية. 
توثيةةةةةةةةةق جةةةةةةةةةرائم االحةةةةةةةةةتالل اإلسةةةةةةةةةرائيلي التةةةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةةةا ممةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةه أهميةةةةةةةةةة كبيةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةي  .5

 مالحقة مجرمي الحرب وتحميلهم المسئولية الجنائية الدولية.
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 التوصيات الخاصة بالجانب االعالمي:

ياسةةةةةةةةةةةةةات اإلعالمّيةةةةةةةةةةةةةة المتعلقةةةةةةةةةةةةةة بفضةةةةةةةةةةةةةح جةةةةةةةةةةةةةرائم االحةةةةةةةةةةةةةتالل، وزيةةةةةةةةةةةةةادة  .1 َتعزيةةةةةةةةةةةةةُز السِّ
ولّي اإلنسةةةةةةةةةةةةةانّي عنةةةةةةةةةةةةةد صةةةةةةةةةةةةةياغة  ةةةةةةةةةةةةةة بالقةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةدا االهتمةةةةةةةةةةةةةام بالتاعليمةةةةةةةةةةةةةات الخاصا

ياسات.  السِّ
ولّي اإلنسةةةةةةةةةةانّي، وابتعةةةةةةةةةةاث  .2 تعزيةةةةةةةةةةُز الخبةةةةةةةةةةرات اإلعالمياةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةدا

 لعاملين لتّلقي خبرات اقليمياة أو دولياة في هذا المجال.ا
 دوري تزويةةةةةةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةات اإلعالميةةةةةةةةةةةةةةةة الفلسةةةةةةةةةةةةةةةطينية، وبشةةةةةةةةةةةةةةةكل  .3

القانونيةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةول االنتهاكةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةرائيلياة التةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةدر عةةةةةةةةةن الجهةةةةةةةةةات  بالتقةةةةةةةةةارير
 الحقوقية، ليتم تسليط الضوء عليها.

مةةةةةةةةةةةّي الفلسةةةةةةةةةةةطيني؛ بةةةةةةةةةةةأنا عمليةةةةةةةةةةةات التأكيةةةةةةةةةةةُد علةةةةةةةةةةةى العةةةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةةةي الحقةةةةةةةةةةةل اإلعال .4
المقاومةةةةةةةةةةةةة الميدانياةةةةةةةةةةةةة إنامةةةةةةةةةةةةا تسةةةةةةةةةةةةتهدف الوحةةةةةةةةةةةةدات العسةةةةةةةةةةةةكرياة المقاتلةةةةةةةةةةةةة والمقةةةةةةةةةةةةراات 

ولّي  اإلنسةةةةةةةةةانّي، والمراكةةةةةةةةةز العسةةةةةةةةةكرياة فقةةةةةةةةةط، كةةةةةةةةةون ذلةةةةةةةةةك ينسةةةةةةةةةجُم مةةةةةةةةةع القةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةدا
يرفةةةةةةةةةةةع الحةةةةةةةةةةةرج والتبريةةةةةةةةةةةر الحًقةةةةةةةةةةةا، وال يعطةةةةةةةةةةةي الفرصةةةةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةةةياد المنظامةةةةةةةةةةةات  كمةةةةةةةةةةةا

ولياة لل  هفوات اإلعالمّية.الدا
ضةةةةةةةةةةةةةةرورُة اإلعةةةةةةةةةةةةةةالن الةةةةةةةةةةةةةةدائم علةةةةةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةةةةةزام الخطةةةةةةةةةةةةةةاب اإلعالمةةةةةةةةةةةةةةّي الفلسةةةةةةةةةةةةةةطيني  .5

ولّي اإلنسةةةةةةةةةةةةةانّي، والتاأكيةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةى أنا أياةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةلوكياات  بنصةةةةةةةةةةةةةوص القةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةدا
ةةةةةةةةياق، إنامةةةةةةةةا ُتعةةةةةةةةدا اسةةةةةةةةتثناًء، وال تعكةةةةةةةةس االتِّجةةةةةةةةاه العةةةةةةةةام لةةةةةةةةدى  مخالفةةةةةةةةة فةةةةةةةةي هةةةةةةةةذا السِّ

سة اإلعالمّية  .المؤسا
مدعيةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة وجةةةةةةةةةةةود أسةةةةةةةةةةةاس معقةةةةةةةةةةةول للشةةةةةةةةةةةروع فةةةةةةةةةةةي التحقيةةةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةةةي إعةةةةةةةةةةةالن ال .6

خطةةةةةةةةةوة إيجابيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي الطريةةةةةةةةةق الصةةةةةةةةةحيح نحةةةةةةةةةو تحقيةةةةةةةةةق العدالةةةةةةةةةة  فلسةةةةةةةةةطين،حالةةةةةةةةةة 
االنتهاكةةةةةةةةةةةةات الفظيعةةةةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةدولي لحقةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةان  وإنصةةةةةةةةةةةةاف ضةةةةةةةةةةةةحايا
اإلنسةةةةةةةةةةةةةاني، التةةةةةةةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةادة دولةةةةةةةةةةةةةة االحةةةةةةةةةةةةةتالل بحةةةةةةةةةةةةةق  والقةةةةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةةةةدولي

  المقاوم.الشعب الفلسطيني 
طلةةةةةةةةةةةب المدعيةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةدائرة التمهيديةةةةةةةةةةةة تحديةةةةةةةةةةةد نطةةةةةةةةةةةاق االختصةةةةةةةةةةةاص  .7

اإلقليمةةةةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةالل مرحلةةةةةةةةةةةة الفحةةةةةةةةةةةةص التمهيةةةةةةةةةةةدي جةةةةةةةةةةةةاء منسةةةةةةةةةةةجما مةةةةةةةةةةةةع 
وأن ( منةةةةةةةةةةةةه، السةةةةةةةةةةةةةيما 3)19 وخاصةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةادةأحكةةةةةةةةةةةةام نظةةةةةةةةةةةةام رومةةةةةةةةةةةةا األساسةةةةةةةةةةةةي 

هةةةةةةةةذا الةةةةةةةةنص ال يقيةةةةةةةةد هةةةةةةةةذا اإلجةةةةةةةةراء بمرحلةةةةةةةةة معينةةةةةةةةة، كةةةةةةةةم يضةةةةةةةةمن تسةةةةةةةةريع  سةةةةةةةةياق
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ُيثةةةةةةةةةةةار أمةةةةةةةةةةةام  اإلقليمةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةدتفاديةةةةةةةةةةةا ألي دفةةةةةةةةةةةع بعةةةةةةةةةةةدم االختصةةةةةةةةةةةاص  ت،اإلجةةةةةةةةةةةراءا
 الدائرة خالل مراحل متقدمة من اإلجراءات.
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