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 سحب الشكوى من أمام احملكمة اجلنائية الدوليةإمكانية 
 بعد إحالتها من ِقبل الدائرة التمهيدية

 "فلسطني منوذجا  "
  1هللا مصطفى حممد مصطفى نصر

 مقدمة:
 

 ،هيئة قضائية دولية دائمة International Criminal Courtاحملكمة اجلنائية الدولية 
تفاقية اخلاصة حيث وقعت اال ؛ Rome Statute ويعرف نظامها األساسي أبنه نظام روما

التوقيع  ن تم أبعد  ،إبنشاء احملكمة
ودخل نظامها  1998 سنةعليها 

تموز/ من شهر بتداء ا تنفيذالز حيم 

وأنشئت هذه  ،2002سنة  يوليو
تفاقية دولية ااحملكمة مبقتضى 

وقد  ،شخاص الطبيعينيملالحقة األ
وفق املادة اخلامسة  ،ختصاص احملكمة بنظر أكثر اجلرائم جسامًة مما ميس اجملتمع الدويلاحتدد 

وجرائم احلرب  ،اإلنسانية واجلرائم ضدم  ،هي جرمية اإلابدة اجلماعية ،ساسيمن نظام روما األ
 ،من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 5واليت نصت عليها املادة  2،دوانوجرمية الع

ىل ردع كل إويقع على عاتق اجملتمع الدويل مالحقة مرتكبيها ومقاضاهتم على حنو فعال يؤدي 
ومالك كياهنا  ،رتكاب تلك اجلرائم ألن القانون اجلنائي ُعدة اجملتمعاتامن ُتَسِول له نفسه 
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ولية للتعايش سواء يدينان له أبمنهما ألنه صائن لألسس األ والدول واألفراد على حدم  ،وبقاؤها
 .جتماعياملشرتك وحارس البنيان اال

ولنجاح القانون اجلنائي يف أداء رسالته جيب أن يسري على كافة من خيالفون أحكامه دون 
 United Nations Generalكما جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،متييز

Assembly  بتأكيد  1946ابإلمجاع سنة
ج نورمبري مبادئ القانون الدويل اليت أقرها ميثاق 

Nuremberg Charter حكام اليت صدرت واأل
 عدمتوقد  ،55/1عن تلك احملكمة القرار 

هم أطوت عليها األحكام من اناملبادئ اليت 
خالل التطورات اليت حلقت ابلقانون الدويل 

أوهلما مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية عن ارتكاب  ؛يف أمرين وظهرت ،القرن الواحد والعشرين
من اجلرائم اليت متس اجلماعة اإلنسانية  بوجوب النظر فيها واعتبارهاختصت احملكمة ااجلرائم اليت 
اجلرائم أمام اجملتمع الدويل يف حماكمة مرتكيب مثل هذه  واثنيهما أتكيد حقم  ،يف جمموعها

 3.دوليةالنائية اجلكمة احمل

خطوة كانت متوقعة أصدرت الدائرة التمهيدية لدى احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ  ويف
ختصاص اإلقليمي ينعقد للمحكمة اجلنائية على أبغلبية قضاهتا قرارها أن اال 5/2/2021

ختصاص وميتد اال ،األساسيفلسطني دولة طرف يف نظام روما  كوناألرض الفلسطينية  
وهي غزة والضفة  1967سنة سرائيل" منذ إىل األراضي اليت حتتلها "إاإلقليمي للمحكمة اجلنائية 

 .الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية
 ،زهذه اخلطوة مهمة يف طريق ترسيخ العدالة اجلنائية الدولية على اجلميع ودون حتيم  عدم تُ 

  .الضعفاء يف مواجهة مرتكيب اجلرائم أولرتسل الرسائل أن احملكمة اجلنائية ملج
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واتبعت احملكمة اجلنائية دورها يف إصدار قرارها طلب من املدعي مباشرة التحقيق يف حالة 
وأمهات الشهداء  ،نتظره الشعب الفلسطيين عامةاوأمام هذا املنعطف املهم الذي  .فلسطني

يثور  ،ملعاقبة قادة الكيان الصهيوين هدمها الذين طردوا من بيوهتم اليت تم  ،واألسرى واملهجرين
ختوف حمق لدى املتابعني واملهتمني ابلشأن الفلسطيين من إقدام القيادة الفلسطينية بسحب 

لقيادة الفلسطينية الذلك يظهر السؤال هل متلك  ،الشكوى من أمام احملكمة اجلنائية الدولية
ىل املدعي إمام احملكمة اجلنائية الدولية بعد إحالتها من الدائرة التمهيدية أسحب الشكوى من 

 العام؟! 

أييت هذا البحث لإلجابة على هذا السؤال وفق مطلبني يناقش املطلب األول إحالة حالة 
واملطلب الثاين األثر القانوين على تقدمي طلب سحب الشكوى من  ،للمحكمة اجلنائية الدولية

 ،أمام احملكمة على سلطة املدعي العام وفق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 .وقواعد القانون اجلنائي الوطين ،والقواعد العامة للقانون اجلنائي الدويل
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 املطلب األول 
 ختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية نعقاد االا

من نظام روما  14و 13احملكمة اجلنائية الدولية متارس واليتها القضائية مبوجب املادتني 
 األساسي:

اختصاصها  احملكمة ن متارسأبساسي للمحكمة من نظام روما األ 13املادة  حيث جاء نصم 
 وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية: 5فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 

حالة يبدو فيها أن جرمية أو  14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقًا للمادة أ. 
 .أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت

متصرفًا مبوجب  ،[United Nations Security Council]ن إذا أحال جملس األمب. 
حالة ، [Charter of the United Nations] ةالفصل السابع من ميثاق األمم املتحد

 .إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت

إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقاً ج. 
 .15للمادة 
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إحالة حالة ما من قبل دولة  ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةألمن نظام روما ا 11/1املادة  وجاء نصم 
 طرف:

حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم  جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل املدعي العام أيم . 1"
وأن تطلب إىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغرض  ،الداخلة يف اختصاص احملكمة قد ارتكبت

 ."البت فيما إذا كان يتعني توجيه االهتام لشخص معني أو أكثر ابرتكاب تلك اجلرائم
ختصاص اأو دولة ترغب مبمارسة  ،طرفالويكون ذلك إما إبحالة حالة إليها من قِبل الدولة  

واملدعي العام له  .إحالة حالة هلا من قبل جملس األمنأو  4،احملكمة على قضية تتعلق هبا أو مبواطنيها
ساسي نظام روما األمن  15/1وفق أحكام املادة  ؛أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه يف جرمية

 .نفسه من النظام 13ستناداً للمادة ا للمحكمة اجلنائية الدولية
 

 :سلطة إحالة حالة للمحكمة اجلنائية الدوليةالفرع األول: 
 

شخاص األختصاصها على ااحملكمة اجلنائية هيئة قضائية دولية دائمة هلا سلطة ممارسة 
 .الطبيعيني الذين يرتكبون اجلرائم

اهلدف من إنشاء احملكمة اجلنائية كجهة قضائية دولية جنائية دائمة ملعاقبة مرتكيب اجلرائم 
وجرمية  ،واإلابدة اجلماعية ،وجرائم احلرب ،اإلنسانية الدولية األشد خطورة ومن بينها اجلرائم ضدم 

  .5واليت حددها نظام روما األساسي يف املادة  ،العدوان

                                                           

جامعة  ،"ةختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية بطريقة اإلحالاالانعقاد " ،عمر العكورو ممدوح العدوان  4
 .1ص  ،2015 األردن، ،والقانون كلية الشريعة ،العاملية العلوم اإلسالمية
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ختصاص يف إحالة حالة للمحكمة من نظام روما واضحة لتحديد جهات اال 13جاءت املادة 
وبناء على ذلك تنظر احملكمة اجلنائية الدولية يف  ،وهذه اجلهات جاءت على سبيل احلصر ،اجلنائية

 ختصاصها املوضوعي وفق ما يلي:ااجلرائم اليت تقع ضمن 
ترى هذه الدولة أن هناك  ،ىل املدعي العامإأن تقوم دولة طرف يف نظام روما األساسي إحالة حالة  .1

 .ختصاص احملكمةاتدخل هذه اجلرمية أو اجلرائم ضمن و جرمية أو أكثر قد وقعت على أراضيها 

هو  / أ13وهذا احلق للدولة وفق املادة    
أصيل تستطيع الدولة أن متارسه  حقم 

من تلقاء نفسها مىت رأت ذلك حلماية 
أراضيها وشعبها من اجلرائم ومالحقة 

وهذا  ،اجملرمني الذين قاموا هبذه األفعال
طني عندما أصبحت فلسطني عضوًا يف احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ سللف ابلضبط ما تم 

ز التطبيق ابلنسبة ختصاصها وبنودها حيم اتفاقية روما بكامل احيث دخلت ، 2015/4/1
  5.مبا يف ذلك حقوق وواجبات الدولة العضو ،لفلسطني

 األراضي الفلسطينية علىختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية ملا وقع من جرائم نعقاد االاوجاء    
من نظام  11/3ن أودعت دولة فلسطني إعالانً مبوجب املادة أبعد  .غزة(قطاع )الضفة الغربية و 

األراضي تلك فيما يرتبط ابجلرائم املرتكبة يف  ،ختصاص احملكمة اجلنائيةاروما معلنة قبول ممارسة 
يعين هذا أن دولة ؛ 1/1/2015وجاء هذا اإليداع من دولة فلسطني بتاريخ ، 13/6/2014منذ 

عضواً كوهنا ختصاصها األصيل يف اإلحالة مبوجب ما منحها إايه نظام روما  افلسطني مارست 
  .يف نظام احملكمة

ىل إإذا أحال جملس األمن متصرفًا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة  .1
ابلتفصيل لن  وأوألن هذه الدراسة ليست جماهلا حبيث حاالت اإلحالة مجيعها  ؛املدعي العام
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 يتم التطرق هلذا الفرع من اإلحالة ولكن جاء ذكره من ابب اإلحاطة حول من له حقم 
 .اإلحالة فقط

من  15استنادًا للمادة  /ج13أن يقوم املدعي العام مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه مبوجب الفقرة  .3
 نظام روما:

ختصاص أصيل ميارسه مبوجب نظام روما اختصاص ملدعي عام احملكمة اجلنائية هو إن اال
و غريها أختصاص ال حيتاج أن تتقدم دولة طرف ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وهذا االاأل

واملطلق عادة جيري على إطالقه ال مقيد وال معقب له  /ب13للمدعي العام بشكوى وفق الفقرة 
ختصاص األصيل ال ينتظر طلب إحالة أو لذلك عند قيام املدعي العام ملمارسة هذا اال ،وال عليه
ن تشكل جرائم هي أوإمنا ما يتطلبه هو توفر املعلومات للمدعي العام بوقوع أفعال ميكن  ،شكوى

 .ية على أراض أو شعب دولة ماختصاص احملكمة اجلنائية الدولامن 

و من أ ،مم املتحدةأو من أجهزة األ ،للمدعي العام من دولة طرف وقد تصل هذه املعلومة
هذا ما  ،مصادر أخرى موثوق هبا أيم أو  ،و من منظمات حكوميةأ ،مؤسسات اجملتمع املدين

ارس دوره وحقه مين أمن نظام روما اليت شرحت ابلتفصيل كيف للمدعي العام  15وضحته املادة 
 ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية.ا الذين يرتكبون جرائم تقع ضمن نييف مالحقة اجملرم

ختصاصه يف مالحقة اجملرمني املدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية ملمارسة  وأمام هذا احلق املمنوح
وهذا احلق جاء منسجماً مع أهداف وغاايت  ،الذين يرتكبون اجلرائم األشد خطورة على اإلنسانية

 ،هدافها مالحقة مرتكب اجلرائم األشد خطورةأواليت من أهم  ؛أتسيس احملكمة اجلنائية الدولية
 ،جل ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو فعالأومن  ،وحىت ال متر هذه األفعال دون عقاب

للمدعي العام فقرة ضمن  أفردت 6،إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب الدويل ولوضع حدم 
احلرية الكافية لتطبيق ما  ىوحىت يعط ،ألمهية دور املدعي العام 15ختصاص املادة ابب ممارسة اال

                                                           

 .35ص ، (1001 ،احلقوقية منشورات احلليب: بريوت) القانون الدويل اجلنائيعلي عبد القادر القهوجي،  6



        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    8  

ولتقدمي اجملرمني الذين يرتكبون اجلرائم للعدالة  ،جاء يف ديباجة النظام لتحقيق العدالة الدولية
  .عقاهبماجلنائية الدولية لنيل 

عهودة مألن السلطة  ؛العام ميارس صالحياته بصفته األمني على سالمة اجملتمع الدويل املدعيوإن 
 .نطباقه يف واقعة مااانون اجلنائي كلما توافرت أسباب إليه بتطبيق الق

يشابه الصالحيات ومبقارنة وظيفة املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية مع املدعي العام 
وهذا  ،حيث يناط به حتريك دعوى احلق العام  كل دولة،واإلجراءات القضائية املتبعة يف

وهو  ،ختصاص هو من صلب عمل املدعي العام أن يقوم بتحريك دعوى احلق العام ومباشرهتااال
 ستعمالويقصد اب 7،سم اجلماعةاب ستعماهلااو ختصاص األصيل لتحريك دعوى احلق العام اال

يشمل ف ،ول إجراءات استعماهلاأ كوهنا ،حتريك الدعوى فيها، ويف حال الدعوى مباشرهتا أي السري
 8.قرار النيابة إبجراء حتقيق مبعرفتها

إن "يف الهاي ما يلي:  1964 سنةوقد قرر املؤمتر الدويل التاسع لقانون العقوابت الذي عقد 
جتماعي والقانوين االجتماعية كبرية تتمثل يف محاية النظام اق النيابة العامة مهمة ومسؤولية على عات

وموضوعية يف حفاظها  دةيم وعلى النيابة العامة أن تؤدي واجبها بنزاهة وحَ  ،الذي أخل بوقوع اجلرمية
  9."على محاية احلقوق اإلنسانية واحلرايت التقليدية لإلنسان
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 :ختصاص النيابة العامة )املدعي العام(اما خيرج عن الفرع الثاين: 
 

ستعماهلا فإهنا ال متلك اخلروج او مبا أن النيابة العامة انئبة عن اجملتمع يف حتريك دعوى احلق العام 
وقد  ،عن حدود وكالتها وإال كان عملها ابطالً 

من املقرر "أكدت هذا حمكمة النقض املصرية بقوهلا 
نيابة العامة بل لأن الدعوى اجلنائية ليست ملكًا ل

جتماعية وليست النيابة العامة االهي من حق اهليئة 
  10."إال وكيلة عنها يف استعماهلا

 ويرتتب على ذلك النتائج التالية:
ال جيوز للنيابة العامة )املدعي العام( التنازل عن حقها يف رفع الدعوى اجلزائية )اجلنائية(  .1

َعومض فإن فإذا تصاحلت مع املتهم مقابل َعومض أو بغري  ،سبابو األأمهما كانت املربرات 
  11.ستعماهلاان تستمر يف حتريك الدعوى و أابطالً وتستطيع  دم ععملها يُ 

فمجرد  ،ىل احملكمة اجلزائية املختصةإال متلك النيابة العامة سحب الدعوى بعد تقدميها  .1
وال سلطة للنيابة العامة يف إعفائه من هذا  ،ىل القضاء يلتزم الفصل هباإإحالة الدعوى 

إن أعضاء النيابة العامة ليسوا هم "كدته حمكمة التمييز األردنية يف قرارها أهذا ما  12.االلتزام
مام القضاء فال يقبل منهم أوإمنا هم موكلون فقط يف مالحقتها  ،أصحاب الدعوى اجلزائية

متناع وكذلك ال متلك النيابة العامة اال 13"،الطعن يف احلكم الذي صدر فيها التنازل عن حقم 
  .يف األحكام اليت تصدرها احملكمة املختصةعن الطعن 

 

                                                           

 انظر: كمة النقض املصرية،موقع حم ،159، ص 1/3/1591 ،33رقم  قرارجمموعة أحكام حمكمة النقض،  10
https://www.cc.gov.eg 

 .79ص ، (1571دار النهضة العربية، القاهرة: ) شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةجنيب حممد حسين،  11

 .49 ص، قانون أصول احملاكمات اجلزائيةحممد صبحي جنم،  12

 .110، ص 8 السنة األردن، ،جملة نقابة احملامني ،"(13/1593)قرار رقم  ،ردنيةاأل تمييزحمكمة ال" 13
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 املطلب الثاين 
 ختصاصها يف الوضع الفلسطيينممارسة احملكمة ال

 
أاتحت لدولة فلسطني ، 2012سنة إن منح األمم املتحدة فلسطني صفة دولة غري عضو 

ملنظمات دولية ومنها  نضمامإمكانية اال
ابحملكمة ىل معاهدة روما املتعلقة إنضمامها ا

وهذا ما سيتم التطرق له يف  ،اجلنائية الدولية
 هذا املطلب من خالل:

 
 :نضمام فلسطني لنظام روما األساسياإعالن احملكمة اجلنائية الفرع األول: 

 

 من نظام روما األساسي معلنة قبوهلا  3/12أودعت دولة فلسطني إعالن مبوجب املادة  1/2015/ 1يف
ختصاصها فيما يرتبط ابجلرائم املرتكبة يف األراضي الفلسطينية احملتلة اللمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة 

 .13/6/2014منذ غزة(  قطاع)الضفة الغربية و مبا فيها القدس الشرقية 
  قبوله ب أبلغ سجل احملكمة اجلنائية الدولية رئيس السلطة الفلسطينية السيد حممود عباس 7/1/2015يف

نه أمن نظام روما األساسي و  3/12مبوجب املادة  1/1/2015اإلعالن الذي أودعته دولة فلسطني يف 
 .ىل املدعية العامة للنظر فيهإحتويل اإلعالن  قد تم 

  ىل النظام األساسي لدى األمم املتحدة عمالً إنضمامها ا أودعت فلسطني صكم  2/1/2015يف
 .من نظام روما األساسي 125/2ابملادة 

 ىل إضمام دولة فلسطني نحدة بوصفه اجلهة املودع لديها ابقبل األمني العام لألمم املت 1/2015/ 6يف
لدى احملكمة اجلنائية  123وأصبحت فلسطني بعد ذلك من الدول الطرف  ،نظام روما األساسي

وبناء على ما تقدم ، 1/4/2015وأصبح النظام ساري املفعول ابلنسبة لدولة فلسطني بتاريخ  ،الدولية
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قام مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية فتح دراسة أولية للحالة الفلسطينية وكان هذا 
 .1/2015/ 16يف

 من  14و /أ13 أبحكام املادتني الً العام عم ىل املدعيإأحالت دولة فلسطني احلالة  5/2018/ 22يف
 .نظام روما األساسي

 وهذا  3/19دعاء مبوجب املادة تمهيدية للمحكمة اجلنائية طلب االتلقت الدائرة ال 1/2020/ 22يف
 ختصاص اإلقليمي أو الوالية اإلقليمية للمحكمة اجلنائية على األراضي الفلسطينيةالطلب متعلق ابال

 .غزة( قطاع)الضفة الغربية و 
 ختصاص أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية أبغلبية قضاهتا أن اال 1/2021/ 5يف

 .1967سنة منذ  "إسرائيل"ىل األراضي اليت حتتلها إاإلقليمي للمحكمة يف حال فلسطني ميتد 
  تقرر احملكمة اجلنائية الدولية فتح  3/3/1011يف

ألراضي ايف حتقيق رمسي يف جرائم حرب حمتملة 
وجاء  غزة(، قطاع)الضفة الغربية و  الفلسطينية

ذلك من خالل ما صدر عن املدعي العام  نصم 
 Fatouللمحكمة اجلنائية الدويل فاتو بنسودا 

Bensouda  ًتعلن فيه فتح حتقيق رمسي يف  بياان
وذكرت املدعي  ،األراضيتلك ئم مفرتضة يف اجر 

طراف قد شهدت جرائم حرب من األ األراضيهذه ألن تكون  معقوالً  اً العام أن هناك أساس
 2014.14اليت شاركت يف حرب غزة 

 

أمام هذا االستحقاق القانون الدويل والذي أصبح ملك للمحكمة اجلنائية الدولية واملدعي العام 
حتياطات واملعلومات حول اجلرائم اليت خبارات واالاإلن املدعي العام تلقى أعتبار اعلى  ،للمحكمة

                                                           

خبار أموقع فلسطني،  يف حرب جرائم ارتكاب مزاعم يف رمسي بتحقيق الشروع تؤكد الدولية اجلنائية احملكمة 14
 https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071872 انظر: ،3/3/2021 ،األمم املتحدة

 فاتو بنسودا

https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071872
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ختصاص موضوع اولتكون هذه األفعال جرائم ذات  ،الشعب الفلسطيين ارتكبها الكيان الصهيوين ضدم 
  .للمحكمة اجلنائية توجب املسائلة والعقاب

 
 :الدولية ن أمام احملكمة اجلنائيةسحب الشكوى مالفرع الثاين: 

 

نسحاب من معاهدة دولية يعين إهناء من جانب واحد للمعاهدة الدولية أو حتلل طرف اال
نسحاب من هذه طراف احلق يف االلألواملتبع يف املعاهدات اجلماعية أن  ،منها إبرادته املنفردة

وإذا  ،بفرتة زمنية كافية نسحاب غ األطراف األخرى برغبتها يف االاملعاهدات شريطة أن يتم إبال
إذ  ،نسحب أحد األطراف منها فال يؤثر ذلك على العالقة ما بني بقية األطراف األخرىاما 

فعوهلا ابلنسبة للطرف الذي أعلن ويكون إيقاف آاثرها وم ،تبقى املعاهدة سارية ابلكامل بينها
  15.نسحابه منهاا

ا لقانون املعاهدات الدولية ين  يف تفاقيةاهذا وقد عاجلت 
Vienna Convention on the Law of Treaties 

حيث جاء يف  56نسحاب من املعاهدات الدولية يف املادة اال
 هذه املادة ما يلي:

على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو االنسحاب منها  يال تكون املعاهدة اليت ال حتتو  .1
 خاضعة للنقض أو االنسحاب إال:

 .إذا ثبت أن نية األطراف قد اجتهت حنو إقرار إمكانية النقض أو االنسحاب   .أ
 .نسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة املعاهدةالنقض أو اال حقم إذا كان  .ب

أن يفصح عن  1 على الطرف الراغب يف نقض املعاهدة أو االنسحاب منها عماًل ابلفقرة .1
  16.األقل عشر شهراً على ثينانيته هذه إبخطار مدته 

                                                           

 .88ص  (،1984دار اجلليل، )دمشق:  مبادئ القانون الدويل العام يف السلم واحلربإحسان اهلندي،  15

  ، موقع جامعة منيسوات، مكتب حقوق اإلنسان، انظر:1969 سنةنا لقانون املعاهدات يفيتفاقية ا 16

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html 
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روما تفاقية امها االنسحاب من  ؛من حبثه عرب عنوانني رئيسيني بدم  لإلحاطة هبذا املوضوع ال
  .نسحاب على الشكوى املقدمة أمام احملكمة اجلنائية الدوليةومن مث أثر هذا اال ،األساسية

 
 :ساسية اجلنائيةأوال : االنسحاب من معاهدة روما األ

 

روما أي دولة عضواً يف نظام  للمحكمة اجلنائية الدولية من حقم  نص  نظام روما األساسي
 واليت نصت على: 127حكام املادة أنسحاب من هذه املعاهدة وفق تقوم ابالأن 

ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام األساسي مبوجب إخطار كتايب يوجه  .1
انفذًا بعد سنة واحدة من ويصبح هذا االنسحاب  ،إىل األمني العام لألمم املتحدة

 .مامل حيدد اإلخطار اترخياً الحقاً لذلك ،اتريخ تسلم اإلخطار
من االلتزامات اليت نشأت عن هذا النظام  ،بسبب انسحاهبا ،ال تعفى الدولة .1

مبا يف ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة  ،األساسي أثناء كوهنا طرفًا فيه
على أي تعاون مع احملكمة فيما يتصل ابلتحقيقات  وال يؤثر انسحاب الدولة ،عليها

واإلجراءات اجلنائية اليت كان على الدولة املنسحبة واجب التعاون بشأهنا واليت كانت 
وال ميس على أي حنو  ،قد بدأت يف التاريخ الذي أصبح فيه االنسحاب انفذاً 

ريخ الذي أصبح مواصلة النظر يف أي مسألة كانت قيد نظر احملكمة ابلفعل قبل التا
 .فيه االنسحاب انفذاً 

 احث أنه منح احلق ألي دولة حقم ستقراء للفقرة األوىل من املادة املذكورة يرى البواب
تباعه الك وفق اإلجراء الشكلي الذي جيب ويكون ذ ؛نسحاب من نظام احملكمة األساسياال

 .ىل األمني العام لألمم املتحدةإمبوجب إبخطار كتايب يوجه 
 نسحاب مها:لالإذاً هناك شرطان 

 .أن تكون الدولة طرفاً يف نظام روما األساسي .1

ىل األمني العام إيتم ذلك مبوجب إرسال خطاب خطي من رئيس الدولة أو من ميثلها أن  .1
وال يكون االنسحاب عرب خطاب إعالمي أو  ،مني العام ابالنسحابلألمم املتحدة ويعلم األ

 .بيان صحفي
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  قانونية وهي: يرتتب على هذا االنسحاب القانوين آاثرو  

ونالحظ هنا أن  ،االنسحاب ال يكون انفذاً إال بعد سنة واحدة من اتريخ تسليم اإلخطار .1
اللفظ واضح وصريح )تسليم اإلخطار( لألمني العام حىت يكون لديه علم وإحاطة 

 17.بذلك

 ،نسحاباالنقضاء سنة من اتريخ إعالن اارية حىت نضمام تبقى ساآلاثر القانونية لالإن  .1
وال يتم  ،ومنتجة ،يتهانسحاب تكون هلا فاعلألفعال واآلاثر القانونية قبل االأي أن مجيع ا

  18.وال ميكن أن يتم جتاوزها كذلك ،نسحاب الفعليإلغائها ابال

  ى الدولة ال تعف" اً حيث جاء نصها واضح 127وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من املادة 
 ."...كوهنا طرفاً فيه ثناءأساسي لتزامات اليت نشأت عن هذا النظام األبسبب انسحاهبا من اال

يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع احملكمة فيما يتصل ابلتحقيقات  ال"وكذلك 
أت بدواليت كانت قد  ،واإلجراءات اجلنائية اليت كان على الدولة املنسحبة واجب التعاون بشأهنا

 ."...نسحاب انفذاً وال ميسقبل التاريخ الذي أصبح فيه اال
ويرى الباحث أن النص واضح ال لبس فيه يف حال انسحاب الدولة العضو من معاهدة 

املنسحبة اليت ترتتب عليها خالل ال يؤثر ذلك على التزامات الدولة و ساسي نظام روما األ
و حتقيقات أمن إجراءات  وكذلك ال يؤثر على ما تم  ،نسحابللمعاهدة ما قبل اال نضمامهاا
كتاب بعد سنة من اتريخ توجيه  نسحاب الذي يكون أي أعمال قانونية قبل نفاذ اال وأ

  .ستالمه من ِقبل األمني العام لألمم املتحدةااالنسحاب و 
  

                                                           

 ،(1015والتوزيع،  والنشر للطباعة وائل )عممان: دار الوسيط القانوين الدويل العامخملد ارخيص الطراونة،  17
 .356ص 

 .املرجع نفسه 18
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 اثنيا : هل تستطيع دولة فلسطني االنسحاب من نظام روما؟ 
 

هذا السؤال أييت يف إطار ممارسة سابقة قام هبا املسؤولون الفلسطينيون عقب اإلعالن 
ىل احملكمة اجلنائية الدولية كما أوردته بعض التقارير اإلعالمية أبن "الطلب املقدم إنضمام واال

إىل احملكمة اجلنائية الدولية سوف يسحب لو مجدت "إسرائيل" بناء املستوطنات" وهذا يشري 
 اً كورقة مساومة سياسية وليس مسار   ستخدام احملكمة اجلنائية الدوليةاملتواصلة ال تاحملاوال إىل

 ،الصهيوينلدى القيادة الفلسطينية يف مالحقة مرتكيب اجلرائم من قادة الكيان  اً سرتاتيجيا
نضمامها فإهنا ال متلك سلطة الرجوع عن هذه او أستثناء أن تسحب فلسطني إعالهنا واب

 ،وإيقاف الدراسة األولية اليت جتريها احملكمة اجلنائية الدولية لصاحل العودة إىل املفاوضات اخلطوة
 .وهذا ما توصل إليه الباحث من رأي قانوين هلذه الدراسة

نضمام دولة فلسطني من معاهدة روما اتستطيع القيادة الفلسطينية سحب  وأتكيداً ملا سبق
الدولية  للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

منها الوالايت  ؛كما فعلت بعض الدول ذلك
املتحدة األمريكية وبعض الدول اإلفريقية أبن 

نسحاب من املعاهدة بعد التوقيع قاموا ابال
 .عليها
طلب وقف اإلجراءات  هل متلك السلطة الفلسطينية حقم  ؛ولكن األهم من ذلك 

وهل متلك أن تطلب من املدعي العام وقف  ؟والتحقيقات اليت متت من قبل املدعي العام
؟ وهل متلك سحب يديةههبا مبوجب قرار الدائرة التماإلجراءات اليت منح االختصاص القيام 

 الشكوى أو اإلحالة من أمام احملكمة التمهيدية؟!
هدفها حتصني قرار القيادة الفلسطينية  ،هذه األسئلة وغريها مشروعة يف إطار البحث العلمي

حملافظة على املكتسبات القانونية والقضائية اليت حصلت للشعب الفلسطيين والقضية وا
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و تصرف يكون مبعثه املناكفة السياسية إلهدار احلقوق أواحلد من أي تفكري  ،الفلسطينية
 .القانونية العادلة للشعب الفلسطيين

أنه ال تستطيع السلطة  ،التساؤالت سابقة الذكرلإلجابة على مما توصل إليه الباحث 
و عدم أمطالبة املدعي العام وقف اإلجراءات  الفلسطينية أو منظمة التحرير وال متلك حقم 

لوجود فرق واضح بني  ،مام احملكمة اجلنائية الدوليةأسحب الشكوى واإلحالة من  التحقيق أو
اءات جر نسحاب من معاهدة نظام روما للمحكمة اجلنائية وبني طلب وقف اإلاال حقم 

احملكمة واملدعي العام  واآلاثر القانونية اليت أصبحت من حقم  ،والتحقيق وسحب الشكوى
الدولة الطرف يف نظام روما اليت سجلت سحب عضويتها من املعاهدة أن تقوم  وليس من حقم 

وتبقى اآلاثر القانونية إلجراءات التحقيق اليت قام  ،بسحب الشكوى ووقف إجراءات التحقيق
ستمرار بعمله إجراء التحقيق االع املدعي العام مبا ميلك من سلطة طيويست ،هبا املدعي العام

 حىت حتقيق العدالة.
نسحاب من قبل السلطة الفلسطينية اومن انحية أخرى حىت لو قدم طلب  ،هذا من جانب 

 يؤثر هذا الطلب على احلقوق وال ،طينية ال يكون انفذًا إال بعد سنةأو القيادة الفلس
ومنها إحالة احلالة اليت متت من قبل القيادة  ،نضمام للمعاهدةلتزامات اليت نشأت من االواال

وال يؤثر طلب  ،واليت أضحت ملك وحق للمحكمة واملدعي العام ،الفلسطينية للمحكمة
ستمرار االويستطيع املدعي العام  ،نضماماليت نتجت عن االآلاثر القانونية نسحاب على ااال

أصيل وصالحيات ممنوحة له مبوجب نظام روما  إبجراءات التحقيق وفق ما ميلكه من حقم 
وإن اإلحاطات واملعلومات عن  ،األساسي

جرائم قادة االحتالل الصهيوين اليت وصلت 
للمحكمة وللمدعي العام مل تكن من جهة 

بل إن املدعي العام  ؛نية فقطالسلطة الفلسطي
على املعلومات حول جرائم قادة حصل 
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نظمات حقوق وم ،حتالل الصهيوين من جهات أخرى عديدة ذات صلة ابألمم املتحدةاال
لذلك إن حالة فلسطني  ،وشخصيات قانونية وسياسية وفكرية ،وأهايل الضحااي ،نساناإل

يوقف وال ميلك أحد أن  ،ميلكه املدعي العام للمحكمة اجلنائية والدائرة التمهيدية أصبحت حقم 
حقة والتحقيق يف اجلرائم ابملال أصيالً  وكما ُمنح املدعي العام حقم  ،ستنادًا لنظام رومااذلك إال 

ُيشعر ابلقلق على يف إرجاء التحقيق وهذا ما جيب أن  أصيل من حقم نح جملس األأيضًا مُ 
ستمرار احملكمة اجلنائية أبداء دورها يف مالحقة مرتكيب اجلرائم من قادة الكيان ال مستقب

رتكبوا وما زالوا يرتكبون أبشع اجلرائم وأشدها خطورة على اإلنسانية حبق ا الصهيوين الذين
 .حتالل فلسطنياستمرار ما زالت جرائمه مستمرة ابفلسطني والشعب الفلسطيين و 

 
 اخلامتة:

 

وسحب الشكوى املقدمة  ،نسحاب من املعاهدات الدولية بشكل عامدراسة موضوع االبعد 
بعد إحالتها من قبل الدائرة التمهيدية  ،من قبل دولة فلسطني من أمام احملكمة اجلنائية الدولية

ختصاص احملكمة اب عتبار االختصاص اإلقليمي لفلسطني مشموالً او  ،على املدعي العام ،األوىل
حتالل الصهيوين ومالحقتهم جنائيًا من قادة اال رتكبهااللنظر يف اجلرائم اليت  ،الدولية اجلنائية

 .املواضيع املهنية واملستحدثة اليت يدور حوهلا النقاش القانوين من الضرورة البحث فيه
ختصاص القضائي نعقاد االافلسطني لنظام روما األساسي و  نضماماهذا البحث  نا يفوقد بيم 

رتكبت حبق اإلجراء التحقيق يف اجلرائم اليت للمحكمة اجلنائية الدولية إقليميًا وموضوعيًا 
 .حتالل الصهيوين وما زال مستمراً لشعب الفلسطيين منذ رزوحه حتت االفلسطني وا

قيام قيادة الشعب الفلسطيين  ىلىل جمموعة من النتائج املرتتبة عإوقد توصل الباحث 
مام أساسي واألثر القانوين لذلك على سحب الشكوى من نسحاب من نظام روما األالا

 .احملكمة اجلنائية الدولية كحالة فلسطني ووقف إجراءات املدعي العام
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ولعدم وجود سوابق قضائية لدى احملكمة اجلنائية الدولية بسحب الشكوى بعد إحالتها من 
ث على قام الباح ،أو بعد شروع املدعي العام للمحكمة إبجراءات التحقيق ،الدائرة التمهيدية

نسحاب من املعاهدات بشكل عام والنصوص املتعلقة ابحلق حتليل النصوص املتعلقة ابال
األصيل للمدعي العام ابلسري إبجراءات التحقيق من تلقاء نفسه إذا ما وردت إليه معلومات 

جتهاد يف اال ىلإمما دفع الباحث  ،من اجملتمعيواألىل هتديد السلم إتفيد بوقوع جرائم ترتقي 
  املوضوع حمل البحث ليكون سابقة تدفع الباحثني للتوسع يف املوضوع الحقاً.

 
 النتائج: 

 

نسحاب من معاهدة نظام روما األساسي اال فلسطني كما هو لسائر الدول حقم لدولة  .1
 .نضمام إليها مبوجب اإلرادة املنفردة للدولةمعاهدة يتم اال كوهناللمحكمة اجلنائية الدولية  

نسحاب بعد سنة من إعالم األمني العام وإمنا يكون أثر اال ؛أثرًا فورايً  نسحابال يرتب اال .1
 نسحاب من قبل الدولة املنسحبة.لألمم املتحدة ابال

وكذلك  ،اجلنائية الدوليةنسحاب على التزامات دولة فلسطني اجتاه احملكمة ال يؤثر طلب اال .3
 .ال يؤثر على اإلجراءات اليت متت من قبل املدعي العام

ختصاص أصيل ملتابعة اإلجراءات بعد قرار اهو  ،ختصاص املدعي العام حلالة فلسطنياإن  .1
وإحالة حالة فلسطني للمدعي العام ملباشرة  ،ختصاص اإلقليميالدائرة التمهيدية موضوع اال

 .ام نظام روما األساسيالتحقيق مبوجب أحك

إن تقدمي طلب سحب الشكوى من أمام احملكمة اجلنائية الدولية أو ملدعي العام لن يرتب  .5
 وكذلك على حقم  ،نسحابراءات اليت متت قبل تقدمي طلب االعلى اإلج أي أثر قانوين
 .ستكمال إجراءات التحقيق حىت هنايتهاايف املدعي العام 
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 التوصيات:
 

 من حقم  اً قضائي اً اسرتاتيجي اً قرار  واعتبارهللمحكمة اجلنائية  ضمامناال يسيتسبتعاد عن اال .1
 .الشعب الفلسطيين

 ،رس عليه من قبل اجملتمع الدويلرضوخ قيادة الشعب الفلسطيين ألي ضغوطات متاعدم  .1
للشعب الفلسطيين وليس  عتبار ملف حالة فلسطني أمام احملكمة اجلنائية الدولية حقم او 

 .حكراً على قيادته

دعم جهد قيادة الشعب الفلسطيين من قبل مؤسسات اجملتمع املدين احمللية والدولية ملتابعة  .3
 .الشكوى ومالحقة قادة الكيان الصهيوين

مبلفات قيام املؤسسات احلقوقية بدورها لتزويد قلم احملكمة اجلنائية الدولية وقلم املدعي العام  .1
 .حتالل الصهيوين املستمرة حبق الشعب الفلسطيينائم قادة االجر 

التواصل مع املدعي العام للمحكمة اجلنائية لتدعيم موقفه يف مواجهة االستهداف  .5
 .الكيان الصهيوينوالقانوين ملوقفه من ِقبل  ،سياسيوال ،اإلعالمي

 


