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الآلية القانونية الدولية ملقا�صاة “اإ�صرائيل” 

كدولة )حمكمة العدل الدولية(

كدولة  “�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  ت�صلح  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �آلية  باأن  هنا  �لتاأكيد  يجدر 

“دولة  قادة  مقا�صاة  �آليات  �أما  �الأ�رش�ر،  وجب  بالتعوي�ص  ومطالبتها  �ملدين  باحلق 

�إ�رش�ئيل” من قادة �صيا�صيني وع�صكريني باحلق �جلنائي فهي خمتلفة و�صيتم عر�صها 

يف �لف�صل �لر�بع.

يت�صمن هذ� �لف�صل مبحثني هما:

�ملبحث �الأول: حمكمة �لعدل �لدولية: �خت�صا�صها و�إجر�ء�تها.

�ملبحث �لثاين: ق�صاء حمكمة �لعدل �لدولية وكيفية ��صتفادة �لفل�صطينيني منها.

اخت�سا�سها  الدولية:  العدل  حمكمة  الأول:  املبحث 

             واإجراءاتها:

�آليات  من  كاآلية  �لدولية  �لعدل  حمكمة  تلعبه  �أن  يكن  �لذي  �لدور  فهم  يتم  ولكي 

“�إ�رش�ئيل” دولياً، ال بّد من �لتعريف مبحكمة �لعدل �لدولية، وباخت�صا�صها،  مقا�صاة 

و�الإجر�ء�ت �ملطلوبة لتفعيلها، و�ل�صو�بق �لق�صائية لها، لكي تت�صح �ل�صورة عن �حلدود 

“�إ�رش�ئيل” كدولة  —يف حال حدوثها— ملقا�صاة  �لهادفة  �أن تبلغها �جلهود  �لتي يكن 

�أمام حمكمة �لعدل �لدولية وما هي �لعقبات و�ل�صعوبات �ملتوقعة؟

ملطالبتها  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  �أن  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  ال 

مقا�صاة  على  تاأثري  حتماً  له  �صيكون  �الأ�رش�ر  وجب  �لتعوي�ص  يف  �ملدنية  بامل�صوؤولية 

�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني بخ�صو�ص �حلق �جلز�ئي )�جلنائي( �أمام حماكم دولية �أخرى، 

ومن هنا ال بّد من �لوقوف على جو�نب عدة للتعرف على هذه �ملحكمة و�خت�صا�صها.

ي�صتمل هذ� �ملبحث على مطلبني هما:

�ملطلب �الأول: حمكمة �لعدل �لدولية و�خت�صا�صها.

�ملطلب �لثاين: �إجر�ء�ت �لتقا�صي �أمام حمكمة �لعدل �لدولية.
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املطلب الأول: حمكمة العدل الدولية واخت�شا�شها:

يت�صمن هذ� �ملطلب مق�صدين �ثنني هما:

�ملق�صد �الأول: �لتعريف مبحكمة �لعدل وت�صكيلها.

�ملق�صد �لثاين: �خت�صا�ص حمكمة �لعدل �لدولية.

املق�شد الأول: التعريف مبحكمة العدل وت�شكيلها:

حمكمة �لعدل �لدولية هي �لهيئة �لق�صائية �لرئي�صية باالأمم �ملتحدة، وتتوىل �ملحكمة 

�لف�صل، طبقاً الأحكام �لقانون �لدويل، يف �لنز�عات �لقانونية �لتي تن�صاأ بني �لدول، وتقدمي 

ووكاالتها  �ملتحدة،  �الأمم  هيئات  �إليها  حتيلها  �لتي  �لقانونية  �مل�صائل  ب�صاأن  �لفتاوى 

.
1
�ملتخ�ص�صة

حيث تلعب حمكمة �لعدل �لدولية —وفقاً لنظامها �الأ�صا�صي— دور�ً مهماً يف ت�صوية 

�ملنازعات �لدولية بالطرق �ل�صلمية، باالإ�صافة �إىل �أن للمحكمة دور�ً �آخر ال يكن �إغفاله، 

يتمثل يف �إمكانية �إعطاء �ملحكمة �آر�ًء ��صت�صارية للمنظمات �لدولية �لتي لها حّق طلب ذلك.

وتتكون هيئة �ملحكمة من ق�صاة م�صتقلني، ُينْتَخبون من �الأ�صخا�ص ذوي �ل�صفات 

�ملنا�صب  �أرفع  يف  للتعيني  �ملطلوبة  �ملوؤهالت  على  بالدهم  يف  �حلائزين  �لعالية،  �خللقية 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لدويل،  �لقانون  يف  بالكفاية  لهم  �مل�صهود  �مل�رّشعني  من  �أو  �لق�صائية، 

.
2
جن�صيتهم

من  و�حد  ع�صو  من  �أكرث  بها  يكون  �أن  يجوز  وال   ،
3ً
ع�صو�  15 من  �ملحكمة  وتتاألف 

.
4
رعايا دولة بعينها

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/l :موقع حمكمة �لعدل �لدولية، �نظر  
1

�ملادة 2 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، �نظر :  
2

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php

�ملادة 3 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
3

�ملرجع نف�صه.  
4

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/
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املق�شد الثاين: اخت�شا�س حمكمة العدل الدولية:

للمحكمة يف هذ� �ل�صدد مهمتان �أ�صا�صيتان: مهمة ق�صائية، و�أخرى �إفتائية:

اأولً: الخت�شا�س الق�شائي ملحكمة العدل الدولية:

ال  �لتي  تلك  وهي  �ل�صيا�صية،  �ملنازعات  يف  بالنظر  �لدولية  �لعدل  حمكمة  تخت�ص  ال 

تخ�صع العتبار�ت تقوم على �أ�صا�ص من �لقانون حيث ي�صبح من �ملتعذر �أن يكون �أ�صا�صاً 

، حيث 
5
لت�صويتها، �أما �ملنازعات �لقانونية فالقانون مت�صل بها وهو �الأ�صا�ص يف ت�صويتها

جميع  وكذلك  �ملتقا�صون،  عليها  يعر�صها  �لتي  �لق�صايا  جميع  �ملحكمة  والية  ت�صمل 

�مل�صائل �ملن�صو�ص عليها يف ميثاق �الأمم �ملتحدة، �أو يف �ملعاهد�ت �أو �التفاقات �ملن�صو�ص 

عليها، وهي نوعان:

�إن قبول �لدول  �إذ  �أن والية �ملحكمة والية �ختيارية؛  اأ. الولية الختيارية: �الأ�صل 

�أطر�ف  لتقرير واليتها، وهي قائمة على ر�صى جميع  �أويٌل  �لنز�ع عليها �رشٌط  لعر�ص 

.
6
�لنز�ع باملثول �أمام �ملحكمة

�تفقت  قد  �ملتنازعة  �الأطر�ف  �أن  يعني  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  م�صاألة  �أي  حتويل  و�إن 

�لقانون  مبوجب  منازعاتهم  ف�ّص  يف  يرغبون  �أنهم  وهي  و�حدة  جوهرية  حقيقة  على 

�لدويل، وكذلك مبوجب �إعمال �الأ�صلوب �لق�صائي �لذي يخول �صلطة �لقر�ر �إىل �لقا�صي 

 .
7
بدالً من �الإر�دة �لفردية الأي من �لطرفني �ملتنازعني

ب. الولية الإجبارية: �أن ت�رشح �لدول �الأطر�ف يف �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة )كل 

جميع  نظر  يف  للمحكمة  �جلبية  �لوالية  تقبل  باأنها  فيها(  �أطر�ف  �ملتحدة  �الأمم  �أع�صاء 

هذه  كانت  متى  نف�صه،  �اللتز�م  تقبل  دول  وبني  بينها  تقوم  �لتي  �لقانونية  �ملنازعات 

�ملنازعات �لقانونية تتعلق بامل�صائل �الآتية:

تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.  .1

�أّي م�صاألة من م�صائل �لقانون �لدويل.  .2

 Hans Kelsen, Principles International Law, 2nd ed. )New York : Rinehart and Winston, 1966(,  
5

p. 526.l

،)2011 �جلديدة،  �جلامعة  د�ر  )�الإ�صكندرية:  الدويل  الق�شائي  النظام  يف  الإجراءات  �لع�رشي،  ح�صن  هاين   
6 

�ص 79.

Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court )London: 1965(, p. 91.l  7
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حتقيق و�قعة من �لوقائع �لتي �إذ� ثبتت كانت خرقاً اللتز�م دويل.  .3

.
8
نوع �لتعوي�ص �ملرتتب على خرق �لتز�م دولة ومدى هذ� �لتعوي�ص  .4

و�لدول هي وحدها �لتي يكن �أن تكون طرفاً يف خ�صومة تف�صل فيها حمكمة �لعدل 

�لدويل  �لقانون  �أ�صخا�ص  على  �أو  من  ترفع  �لتي  �لدعاوى  بنظر  تخت�ص  وال  �لدولية، 

�الآخرين، كما ي�صرتط �أن تكون �لدول �ملتقا�صية كلها �أطر�فاً يف �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة 

.
9
�لعدل �لدولية، و�أن تقبل �رش�حًة �أو �صمناً �ملثول �أمام �ملحكمة

 ويف هذ� �ل�صياق فاإن قبول �لدول للوالية �جلبية للمحكمة ياأتي يف �أربع �صور هي:

�الإعالنات، و�ملعاهد�ت، و�التفاقات �خلا�صة، و�متد�د �لوالية.

1. القبول النفرادي لولية املحكمة:

هي  �لتي  للدول  يجوز  للمحكمة،  �الأ�صا�صي  �لنظام  من   36 �ملادة  من   2 للفقرة  وفقاً 

�أطر�ف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �أن ت�رشِّح، يف �أي وقت، باأنها بت�رشيحها هذ� ذ�ته وبدون 

حاجة �إىل �تفاق خا�ص، تقّر للمحكمة بواليتها �جلبية يف نظر جميع �ملنازعات �لقانونية 

�لتي تقوم بينها وبني دولة تقبل �اللتز�م نف�صه.

مع �الإ�صارة هنا باأنه يوجد حالياً )حتى كتابة هذه �ل�صطور( 70 بياناً �صارية �ملفعول 

نحو ُقدِّم   1945 �صنة  �ملحكمة  �إن�صاء  ومنذ  �خل�صو�ص،  بهذ�  �ملحكمة  والية  على   تن�ص 

30 % من �لق�صايا �ملعرو�صة عليها على �أ�صا�ص بيانات من هذ� �لقبيل.

2. قبول ولية املحكمة مبوجب معاهدات:

حيث تن�ص �لفقرة 1 من �ملادة 36 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة على �أن والية �ملحكمة 

ت�صمل جميع �مل�صائل �ملن�صو�ص عليها ب�صفة خا�صة يف �ملعاهد�ت و�التفاقات �ملعمول بها 

يف تاريخ رفع �لق�صية، ويف هذه �حلاالت ت�صتند والية �ملحكمة �إىل تلك �ملعاهد�ت وُترفع 

�لق�صية �إىل �ملحكمة بطلب كتابي )�نفر�دي(.

�ملادة 36 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، �لبندين 1 و2.  
8

حممد �ملجذوب، “كيفية تفعيل �لقانون �لدويل ملالحقة مرتكبي جر�ئم �حلرب على قطاع غزة،” يف عبد �لرحمن   
9

 ،)2011 للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  الدويل )بريوت: مركز  اإ�رسائيل والقانون  حممد علي )حمرر(، 

�ص 319–320.
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ويف هذ� �ل�صياق فهناك نوعان من �ملعاهد�ت هما:

و�لتي  مثالً(،  �جلوي،  �لنقل  �أو  )�لتجارة  معيناً  مو�صوعاً  تتناول  �لتي  �ملعاهد�ت     �أ. 

بتف�صري  �ملتعلقة  �لقانونية  �ملنازعات  ب�صاأن  �ملحكمة  �إىل  �لوالية  ُي�صند  بند�ً  تت�صمن 

�ملعاهدة �أو تطبيقها.

�ملعاهد�ت �لثنائية �أو �ملتعددة �الأطر�ف �لتي تبم خ�صي�صاً بغر�ص ت�صوية �ملنازعات  ب. 

بالو�صائل �ل�صلمية و�لتي تن�ص على �إ�صناد �لوالية �إىل �ملحكمة يف �أي منازعة قانونية 

تقوم بني �الأطر�ف �أّياً كان مو�صوعها.

مع �لعلم باأن هناك ما يربو على 300 معاهدة ثنائية ومتعددة �الأطر�ف �صارية �ملفعول 

تن�ص على �أن للمحكمة والية �إما يف �ملنازعات �ملتعلقة بتف�صري �ملعاهدة �أو تطبيقها، �أو يف 

جميع ما ين�صاأ من منازعات بني �أطر�ف تلك �ملعاهد�ت.

وت�صل ن�صبة �لق�صايا �لتي ُرفعت �إيل �ملحكمة مبوجب معاهدة، من بني جميع �لق�صايا 

�لتي ف�صلت فيها منذ �إن�صائها يف حزير�ن/ يونيو 1945، �إىل زهاء 40 %.

3. عر�س منازعة حمددة على املحكمة مبوجب اتفاق خا�س:

وفقاً للفقرة 1 من �ملادة 36 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة، فاإن والية �ملحكمة ت�صمل 

عن  �الأطر�ف  تعرب  �حلاالت،  هذه  ويف  �الأطر�ف،  عليها  يعر�صها  �لتي  �لق�صايا  جميع 

�ملحكمة  من  فيه  يطلب  خا�ص  �تفاق  مبوجب  حدة  على  حالة  كل  �أ�صا�ص  على  مو�فقتها 

�لف�صل يف منازعة معينة وحمددة، وُت�صند �لوالية �إىل �ملحكمة عند �إ�صعارها بهذ� �التفاق 

�خلا�ص.

ومنذ �إن�صاء �ملحكمة يف �صنة 1945، قّدمت �إليها 17 ق�صية مبوجب �تفاقات خا�صة �أي 

نحو 15 % من جمموع عدد �لق�صايا.

4. قبول ولية املحكمة بعد عر�س املنازعات عليها )امتداد الولية(:

دون  �ملحكمة  �أمام  دعوى  �إقامة  طلب  �نفر�د  على  ما  دولة  ترفع  �أن  يجوز  �أنه  �أي 

�أي  �ملحكمة  لدى  تكون  ال  �ملرحلة  هذه  ويف  عليها،  �ملدعى  �لدولة  مو�فقة  على  �حل�صول 

والية للف�صل يف �لدعوى، ووفقاً للفقرة 5 من �ملادة 38 من الئحة �ملحكمة، حتيل �ملحكمة 

�لدعوى �إىل �لدولة �ملدعى عليها �ملحتملة، وال يكن للمحكمة �أن تتخذ �أي �إجر�ء �آخر، ما 

مل تو�فق �لدولة �لتي ُرفعت بحقها �لدعوى على والية �ملحكمة الأغر��ص �لق�صية �ملعنية.
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فمنذ �إن�صاء �ملحكمة يف �صنة 1945 �حتُّج مببد�أ �متد�د �الخت�صا�ص يف نحو 10 % من 

�لق�صايا، غري �أنه مل تقبل �لدولة �ملدعى عليها �ملحتملة والية �ملحكمة �إال يف حالتني: 

يف �لق�صية �ملتعلقة ببع�ص م�صائل �مل�صاعدة �ملتبادلة يف �ملجال �جلنائي )جيبوتي �صّد     �أ. 

فرن�صا(.

�صّد  �لكونغو  )جمهورية  فرن�صا  يف  �جلنائية  �الإجر�ء�ت  ببع�ص  �ملتعلقة  �لق�صية  ويف  ب. 

.
10

فرن�صا(

ثانياً: الخت�شا�س ال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية:

�إىل جانب �خت�صا�ص حمكمة �لعدل �لدولية يف نظر �ملنازعات على �لنحو �ل�صالف بيانه، 

فتاوى  �أو  �آر�ء  �إبد�ء  وهو  �أال  ق�صائي،  غري  �خت�صا�صاً  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  خّولها  فقد 

��صت�صارية يف �مل�صائل �لقانونية، وذلك بناء على طلب فروع �الأمم �ملتحدة كما تن�ص على 

، و�لغر�ص من هذ� �الخت�صا�ص هو ت�صهيل ماأمورية جمل�ص 
11

96 من �مليثاق ذلك �ملادة 

، و�لهيئات �مل�صموح 
12

�الأمن �أو �جلمعية �لعامة يف �لف�صل فيما يعر�ص عليهما من �لنز�ع

لها طلب �الإفتاء �أو �ال�صت�صارة هي:

م�صاألة  �أي  يف  �إفتاءه  �ملحكمة  �إىل  يطلب  �أن  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  من  الأي     �أ. 

قانونية.

ل�صائر فروع �لهيئة ووكاالتها �ملخت�صة �ملرتبطة بها �أن تطلب �إىل �ملحكمة �إفتاءها فيما  ب. 

يخ�صها من �مل�صائل �لقانونية �لد�خلة يف نطاق �أعمالها.

مع  �ملحكمة،  من  ��صت�صارية  �آر�ء  تطلب  �أن  يف  �حلق  للدول  يكون  ال  ذلك،  على  وبناء 

�الإ�صارة �إىل �أن �خت�صا�ص �ملحكمة �ال�صت�صاري ينح�رش يف �مل�صائل �لقانونية فقط، دون 

�لتي ت�صدرها �ملحكمة، ال تلزم  �الآر�ء �ال�صت�صارية  �أن  �الأخرى، كما  �مل�صائل  غريها من 

�جلمعية  �ملتحدة،  �الأمم  �إعالنات،  ومناذج  منوذجية  بنود  �لدولية:  �لعدل  حمكمة  والية  قبول  ب�صاأن  دليل   
10

، 2014/8/19، �نظر: �لعامة، 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=A

http://www.un.org/ar/charter-united-nations :نظر �ملادة 96 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، يف�  
11

ق�شية  حول  قانونية  درا�شة  املنازعات:  ت�شوية  يف  الدولية  العدل  حمكمة  ولية  دربا�ص،  عمر  مفتاح   
12

لوكربي )م�رش�تة: �لد�ر �جلماهريية للن�رش و�لتوزيع و�الإعالن، 1999(، �ص 136–137.
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�جلهة �لتي طلبتها، غري �أن �لعمل يف �الأمم �ملتحدة قد جرى على �حرت�م تلك �الآر�ء، على 

.
13ً

نحو يجعل لها من �لقيمة ما يعادل قيمة �الأحكام �مللزمة قانونيا

وللمقاربة مع �حلالة �لفل�صطينية، فاإذ� �أر�دت �لقيادة �لفل�صطينية �لبحث عن �إمكانيات 

مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �أمام حمكمة �لعدل �لدولية فبالتاأكيد هي ال تتوقع �أن تقبل “�إ�رش�ئيل” 

بهذ�  �لفل�صطينيني  مع  خا�صاً  �تفاقاً  �أو  �إعالنات  عب  للمحكمة  �الإجبارية  بالوالية 

�خل�صو�ص، �أو تقبل �متد�د والية �ملحكمة للف�صل يف �لدعاوى، و�لذي يعني قبولها �الإلز�م 

بتنفيذ حكم �ملحكمة فيما يعر�ص عليها من ق�صايا �نتهاكات للقانون �لدويل �أو �نتهاكها 

اللتز�ماتها �لدولية وفقاً لالتفاقيات �لتي �صادقت عليها و�لتي هي طرف فيها، وبالطبع 

�أمام  �لتقا�صي  خيار  �صمن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أمام  فلي�ص  وبالتايل  و�رد،  غري  �أمر  هذ� 

حمكمة �لعدل �صوى �ل�صعي للح�صول على حكم من �ملحكمة يدين “�إ�رش�ئيل” ويحملها 

و�التفاقيات  للمعاهد�ت  وفقاً  �لتز�ماتها  و�نتهاك  �لدويل  للقانون  �نتهاكاتها  م�صوؤولية 

�لتي وقعت عليها، ومطالبتها بالتعوي�ص وجب �الأ�رش�ر ل�صالح �لفل�صطينني، وهو حكم 

غري ملزم لـ“�إ�رش�ئيل”، ومثل ذلك �لذهاب للمحكمة لطلب ر�أي ��صت�صاري عب �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة �أو �أحد �أجهزتها.

املطلب الثاين: اإجراءات التقا�شي اأمام حمكمة العدل الدولية:

للتقا�صي �أمام حمكمة �لعدل �رشوط و�إجر�ء�ت ر�صمية ال بّد من معرفتها و�لتقيد بها 

وهي كما ياأتي:

يت�صمن هذ� �ملطلب �أربعة فروع هي:

�ملق�صد �الأول: �رشوط �لتقا�صي ووالية �ملحكمة.

�ملق�صد �لثاين: رفع �لدعاوى و�ملر�فعة.

�ملق�صد �لثالث: �صري �لق�صايا وحكم �ملحكمة.

�ملق�صد �لر�بع: �ال�صتئناف و�اللتما�ص و�مل�صاريف.

يف جر�ئمهم  عن  �ل�صهيوين  �الحتالل  قادة  ملعاقبة  �ملتاحة  �لق�صائية  �الآليات  طارقجي،  حممد  �لعزيز  عبد   
13 

قطاع غزة، موقع جريدة �صيد� نت �الإلكرتوين، �نظر:

http://web.saidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12339

http://web.saidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12339
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املق�شد الأول: �رسوط التقا�شي وولية املحكمة:

اأولً: �رسوط التقا�شي:

للدول وحدها �حلق يف �أن تكون �أطر�فاً يف �لدعاوى �لتي ترفع للمحكمة.  .1

يحدد جمل�ص �الأمن �ل�رشوط �لتي يجوز مبوجبها ل�صائر �لدول �الأخرى �أن تتقا�صى   .2

�إىل �ملحكمة، وذلك مع مر�عاة �الأحكام �خلا�صة �لو�ردة يف �ملعاهد�ت �ملعمول بها. على 

�أمام  �ملتقا�صني  بني  بامل�صاو�ة  تخل  بكيفية  �ل�رشوط  تلك  و�صع  بحال  يجوز  ال  �أنه 

�ملحكمة.

عندما تكون دولة من غري �أع�صاء �الأمم �ملتحدة طرفاً يف دعوى، حتدد �ملحكمة مقد�ر   .3

ما يجب �أن تتحمله هذه �لدولة من نفقات �ملحكمة. �أما �إذ� كانت هذه �لدولة من �لدول 

.
14

�مل�صهمة يف نفقات �ملحكمة فاإن هذ� �حلكم ال ينطبق عليها

مّت  حيث  “دولة”،  بكونها  تتمتع  �أ�صبحت  قد   2012 �صنة  ومنذ  فل�صطني  �أن  ومبا 

�العرت�ف بها يف �الأمم �ملتحدة بكونها دولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة تتمتع ب�صفة دولة 

�إىل دولة غري ع�صو يف  ، حيث رّقي �لقر�ر مرتبة فل�صطني من كيان غري ع�صو 
15

مر�قب

، وبالتايل فقد مّت ��صتيفاء �ل�رشط �الأول باأن يكون �ملتقا�صني �أمام حمكمة 
16

�الأمم �ملتحدة

�لعدل �لدولية فقط.

لكن يبقى �أمام فل�صطني �أن تن�صم للنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، وتعرتف 

�ملحكمة  نظام  يف  طرفاً  لي�صت  فهي  �ملتحدة  �الأمم  يف  ع�صو�ً  لي�صت  كونها  باخت�صا�صها 

�الأ�صا�صي، ثم عليها �أن تتحمل مقد�ر �لتكاليف �ملقدرة عليها من نفقات �ملحكمة.

�نظر �ملادة 34 بند 1، و�ملادة 35 بند 2، 3 على �لرتتيب من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
14

، �لدورة 67، 2012/11/29، يف: �نظر:  قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة   
15

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/19

جتدر �الإ�صارة هنا باأن �لقر�ر �صوتت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �جتماعها �لـ 67 يف 2012/11/29،   
16

وهو تاريخ �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، فقد قدم �القرت�ح ممثل فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، 

فل�صطني  مرتبة  �لقر�ر  رّقى  �ملتحدة، حيث  �الأمم  يف  ع�صو  غري  دولة  �صفة  فل�صطني  �لت�صويت ملنح  وكان 

دول،   9 وعار�صته  دولة،   138 �لقر�ر  �أيد  فقد  �ملتحدة،  �الأمم  ع�صو يف  غري  دولة  �إىل  ع�صو  غري  كيان  من 

وناورو،  وميكرونيزيا،  مار�صال،  و“�إ�رش�ئيل”، وجزر  �لت�صيك،  وجمهورية  هي �لواليات �ملتحدة، وكند�، 

وليبرييا،  وكرييباتي،  �الإ�صتو�ئية،  غينيا  هي:  دول   5 وتغيبت   ،41 �لت�صويت  عن  و�متنع  وبنما،  وباالو، 

ومدغ�صقر، و�أوكر�نيا.

�نظر: فل�صطني دولة مر�قب باالأمم �ملتحدة، �جلزيرة.نت، 2012/11/30.
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ثانياً: ولية املحكمة:

، كما ت�صمل 
17

�ملتقا�صون �لتي يعر�صها عليها  �لق�صايا  �ملحكمة جميع  ت�صمل والية   .1

جميع �مل�صائل �ملن�صو�ص عليها ب�صفة خا�صة يف ميثاق �الأمم �ملتحدة �أو يف �ملعاهد�ت 

و�التفاقات �ملعمول بها.

.
18

يف حالة قيام نز�ع يف �صاأن والية �ملحكمة، تف�صل �ملحكمة يف هذ� �لنز�ع بقر�ر منها  .2

وهذ� يعني �أن �ملحكمة من حيث �الخت�صا�ص �ملو�صوعي يكنها �لنظر يف �أّي منازعة 

ذ�ت �صلة بالقانون �لدويل، �رشط �أن تقبل �الأطر�ف ذلك، فاملحكمة هي و�صيلة لت�صوية 

�ملنازعات بني �لدول بالطرق �ل�صلمية، وهي متثل خمرجاً فعاالً يف بع�ص �حلاالت للخروج 

من �ملاآزق �لديبلوما�صية.

وهذ� بالطبع يعني �أن �ملحكمة لي�صت خمت�صة مب�صائل —مبوجب �لقانون �لدويل— 

 .
19

تندرج ح�رش�ً يف �الخت�صا�ص �ملحلي للدولة

املق�شد الثاين: رفع الدعاوى واملرافعة:

اأولً: رفع الدعوى:

�أن  على  �لطرفان  �تفق  فاإذ�  و�الإجنليزية.  �لفرن�صية  هي:  للمحكمة  �لر�صمية  �للغات   .1

ي�صار يف �لق�صية باأي منهما �صدر �حلكم بها.

و�إما بطلب  �التفاق �خلا�ص  باإعالن  �إما  �الأحو�ل،  �ملحكمة بح�صب  �إىل  �لق�صايا  ترفع   .2

وبيان  �لنز�ع  مو�صوع  تعيني  يجب  �حلالتني  كلتا  ويف  �مل�صجل،  �إىل  ير�صل  كتابي 

�ملتنازعني.

يعلن �مل�صجل هذ� �لطلب فور�ً �إىل ذوي �ل�صاأن.  .3

دولة  �أي  به  يخطر  كما  �لعام،  �الأمني  يد  على  �ملتحدة  �الأمم  �أع�صاء  �أي�صاً  به  ويخطر   .4

.
20

�أخرى لها وجه يف �حل�صور �أمام �ملحكمة

�الأ�صخا�ص  مبقا�صاة  تخت�ص  ال  وبالتايل  فقط  �لدول  �أ�صخا�صها  ق�صايا  يف  تف�صل  �ملحكمة  �أن  مالحظة  مع   
17

�لطبيعيني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية، فذ�ك �أمر خمتلف له �آليات �أخرى �صياأتي ذكرها يف �لف�صول �لتالية.

�ملادة 36 بند 1، وبند 6 على �لرتتيب من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
18

دليل ب�صاأن قبول والية حمكمة �لعدل �لدولية: بنود منوذجية ومناذج �إعالنات، �الأمم �ملتحدة، �جلمعية   
19

.2014/8/19 ، �لعامة، 

�ملادة 39 بند 1، و�ملادة 40 بند 1 و2 و3 على �لرتتيب من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
20
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ثانياً: املرافعة واملداولت:

يثل �أطر�ف �لنز�ع وكالء عنهم.  .1

ولهم �أن ي�صتعينو� �أمام �ملحكمة مب�صت�صارين �أو مبحامني.  .2

يتمتع وكالء �ملتنازعني وم�صت�صاروهم وحماموهم �أمام �ملحكمة باملز�يا و�الإعفاء�ت   .3

�لالزمة الأد�ء و�جباتهم بحرية و��صتقالل.

تنق�صم �الإجر�ء�ت �إىل ق�صمني، كتابي و�صفوي.  .4

ت�صمل �الإجر�ء�ت �لكتابية ما يقدم للمحكمة وللخ�صوم من �ملذكر�ت، ومن �الإجابات   .5

عليها، ثم من �لردود �إذ� �قت�صاها �حلال. كما ت�صمل جميع �الأور�ق و�مل�صتند�ت �لتي 

توؤيدها.

�إىل �لطرف �الآخر �صورة م�صدق  �أطر�ف �لدعوى تر�صل منه  �أحد  كل م�صتند يقدمه   .6

عليها مبطابقتها لالأ�صل.

�خلب�ء  والأقو�ل  �ل�صهود  ل�صهادة  �ملحكمة  ��صتماع  ت�صمل  �ل�صفوية  �الإجر�ء�ت   .7

و�لوكالء و�مل�صت�صارين و�ملحامني.

يتوىل �لرئي�ص �إد�رة �جلل�صات.  .8

تكون جل�صات �ملحكمة علنية ما مل تقرر �ملحكمة خالف ذلك �أو يطلب �ملتقا�صون عدم   .9

قبول �جلمهور فيها.

يعمل لكل جل�صة حم�رش يوقعه �مل�صجل و�لرئي�ص، وهذ� �ملح�رش يكون هو وحده   .10

.
21

�ملح�رش �لر�صمي

وباملجمل فرفع �لدعاوى و�ملر�فعة �أمام �ملحكمة وما يتعلق بها من �أمور هي م�صائل 

�إجر�ئية، وعلى �جلهة �لتي تتقا�صى �أمام هذه �ملحكمة �الإملام بكل تفا�صيلها مع �الطالع 

وم�صار  �لق�صايا،  حتريك  كيفية  حيث  من  للمحكمة،  �لق�صائية  �ل�صو�بق  على  �لو��صع 

�ملر�فعات، وكيف تعمل �ملحكمة يف كل مر�حل �لق�صية.

�نظر �ملادة 42 بند 1 و2 و3، و�ملادة 43 بند 1 و2 و4 و5، و�ملو�د 45 و46 و47 على �لرتتيب من �لنظام �الأ�صا�صي   
21

ملحكمة �لعدل �لدولية. 
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املق�شد الثالث: �شري الق�شايا وحكم املحكمة:

اأولً: ترتيبات �شري الق�شايا:

تقدمي  �صكل  للمتقا�صني  وتعني  �لق�صايا،  ل�صري  �لالزمة  �لرتتيبات  �ملحكمة  ت�صع   .1

�لطلبات وميعاد تقديها، كما حتدد �ملنهج �لذي يتبع يف تلقي �لبيانات.

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء �ملر�فعة، �أن تطلب من �لوكالء تقدمي �أي م�صتند �أو   .2

بيان، وما يقع من �المتناع عن �إجابة طلبها تثبته ر�صمياً.

�أّي  يجوز للمحكمة، يف كل وقت، �أن تعهد �إىل فرد، �أو جماعة، �أو مكتب، �أو جلنة، �أو   .3

هيئة �أخرى تختارها، يف �لقيام بالتحقيق يف م�صاألة ما، �أو �أن تطلب من �أي ممن ذكرو� 

�إبد�ء ر�أيهم يف �أمر من �الأمور ب�صفته فنياً خبري�ً.

للمحكمة، بعد تلقي �الأ�صانيد و�الأدلة يف �ملو�عيد �لتي حددتها لهذ� �لغر�ص، �أال تقبل   .4

من �أحد من �أطر�ف �لدعوى تقدمي ما قد يريد تقديه من �أدلة جديدة كتابية �أو �صفوية 

�إال �إذ� قبل ذلك �الأطر�ف �الآخرون.

للطرف  جاز  ُمّدعاه،  عن  �لدفاع  عن  عجز  �أو  �حل�صور  عن  �لطرفني  �أحد  تخلف  �إذ�   .5

.
22

�الآخر �أن يطلب �إىل �ملحكمة �أن حتكم له هو بطلباته

ثانياً: نهاية املرافعة واحلكم:

عر�ص  من  �ملحكمة،  باإ�رش�ف  و�ملحامون،  و�مل�صت�صارون  �لوكالء  يفرغ  �أن  بعد   .1

�لق�صية، يعلن �لرئي�ص ختام �ملر�فعة.

تن�صحب �ملحكمة للمد�ولة يف �حلكم.  .2

تكون مد�والت �ملحكمة �رش�ً يظل حمجوباً عن كل �أحد.  .3

تف�صل �ملحكمة يف جميع �مل�صائل بر�أي �الأكرثية من �لق�صاة �حلا�رشين.  .4

�إذ� ت�صاوت �الأ�صو�ت، رجح جانب �لرئي�ص �أو �لقا�صي �لذي يقوم مقامه.  .5

يوقع �حلكم من �لرئي�ص و�مل�صجل، ويتلى يف جل�صة علنية، بعد �إخطار �لوكالء �إخطار�ً   .6

�صحيحاً.

�لذي  �لنز�ع  بالن�صبة ملن �صدر بينهم ويف خ�صو�ص  �إال  �الإلز�م  ال يكون للحكم قوة   .7

ف�صل فيه.

�ملو�د 48 و49 و50 و52 و53 بند 1 على �لرتتيب من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
22
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ويح�صن �لتاأكيد هنا باأن ن�ص �ملادة 52 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة بفيد باأن �ملحكمة 

قد ال تقبل من �أحد �الأطر�ف تقدمي �أدلة جديدة كتابية �أو �صفوية بعد �نتهاء مو�عيد �لت�صليم 

“�إ�رش�ئيل”  �أر�دو� مقا�صاة  ما  �إذ�  �لفل�صطينيون  �ملحكمة، ولذلك فعلى  قبل  �ملحددة من 

�أمام حمكمة �لعدل �لدولية �أن يكونو� على �أعلى درجات �جلاهزية و�ال�صتعد�د يف متابعة 

ووثائق،  م�صتند�ت  من  يلزم  ما  كل  وتوفري  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  يرفعوها  �لتي  �لق�صايا 

و�حلر�ص على عدم تاأخري �أّي وثيقة �أو م�صتند له عالقة بالق�صية خالل �لفرت�ت �ملحددة 

من �ملحكمة.

املق�شد الرابع: ال�شتئناف واللتما�س وامل�شاريف:

اأولً: ال�شتئناف:

�أو يف مدى مدلوله  �لنز�ع يف معناه  قابل لال�صتئناف، وعند  نهائياً غري  يكون �حلكم 

.
23

تقوم �ملحكمة بتف�صريه، بناًء على طلب �أّي طرف من �أطر�فه

ثانياً: اللتما�س:

ال يقبل �لتما�ص �إعادة �لنظر يف �حلكم، �إال ب�صبب تك�صف و�قعة حا�صمة يف �لدعوى كان 

�أال  �لنظر، على  �إعادة  يلتم�ص  �لذي  �ملحكمة و�لطرف  يجهلها عند �صدور �حلكم كل من 

.
24

يكون جهل �لطرف �ملذكور لهذه �لو�قعة نا�صئاً عن �إهمال منه

ثالثاً: امل�شاريف:

.
25

يتحمل كل طرف �مل�صاريف �خلا�صة به ما مل تقرر �ملحكمة خالف ذلك

وبر�أي �لباحث ومبا �أن حكم �ملحكمة نهائي وغري قابل لال�صتئناف فجدير �أال ت�صيع 

�لفر�صة باإهمال �أو تق�صري، ثم ال يتوقع �أحد �أن يتم قبول �لتما�صه باإعادة �لنظر يف �حلكم 

�لدعوى،  يف  حا�صمة  و�قعة  تك�صف  ب�رشط  �إال  قبوله  يكن  وال  �أي�صاً،  �صعب  �أمر  فهذ� 

فاجلد و�الجتهاد منذ �لبد�ية ينفع يف �لنهاية.

�ملادة 60 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.   
23

�ملادة 60 بند 1 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
24

�ملادة 64 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  
25
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وكل �لذي �صبق عر�صه من �إجر�ء�ت وجو�نب �إد�رية وقانونية هي م�صتقاة من �لنظام 

�الأ�صا�صي للمحكمة �لذي ت�صري �لق�صايا وفقاً له وهي مبثابة �جلانب �لنظري يف �لق�صايا، 

ما  فهذ�  للمحكمة  �لعملية  �ملمار�صات  �أو  �لق�صائية  �ل�صو�بق  مثل  �لعملية  �لتطبيقات  �أما 

�صيتم تناوله يف �ملبحث �لتايل. 

خال�شة:

يتبني من �للمحة �لعامة عن هيكل �ملحكمة ووظائفها و�خت�صا�صها وطريقة عملها �أنها 

و�صيلة �صلمية منا�صبة لف�ص �ملنازعات بني �لدول، وخ�صو�صاً �إذ� قبلت �الأطر�ف �ملتنازعة 

�الحتكام للمحكمة، �صو�ء كانت كاآلية �حتياط يف حال مل تنجح �لطرق �لديبلوما�صية �أم �أن 

�الأطر�ف مل ت�صتطع �أن تتو�صل �إىل �تفاق بينها.

الأن  �صيختلف  �الأمر  فاإن  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع  وحالة  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  �أما 

ماذ�  يعلم  من  �أكرث  �أنها  وخ�صو�صاً  الإد�نتها،  يوؤدي  قد  �صيء  باأّي  تقبل  لن  “�إ�رش�ئيل” 
1967 من جر�ئم دولية  �رتكبت قو�تها �لع�صكرية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�ملحكمة  لدى  توِدع  لن  �أنها  يعني  وهذ�  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  خطرية  و�نتهاكات 

�لفل�صطينيني  مع  �تفاق  بعقد  تقبل  �أن  �أو  للمحكمة  �جلبية  بالوالية  بقبولها  �إعالناً 

�لوالية  بامتد�د  تقبل  لن  وكذلك  �لنز�ع.  حمل  �لق�صايا  يف  للف�صل  �ملحكمة  �إىل  للذهاب 

�ملحكمة  بوالية  لتقبل  للمحكمة،  لوحدهم  �لفل�صطينيون  توجه  لو  للمحكمة  �لق�صائية 

�جلبية، وبالتايل �صيتم �إ�صقاط خيار �لوالية �الإلز�مية للمحكمة منذ �لبد�ية. ويبقى �أمام 

�لفل�صطينيني �أن يتوجهو� للمحكمة مبوجب معاهد�ت متعددة تكون فل�صطني قد �ن�صمت 

�إليها وتكون “�إ�رش�ئيل” طرفاً فيها، �رشط �أن تكون هذه �التفاقية �أو �ملعاهدة قد ن�صت 

�ملعاهدة  تلك  �أي منازعة تتعلق بتف�صري  �أن يحيل  �ملنازعة  �أنه يجوز الأي من طريف  على 

�أو تطبيقها �إىل حمكمة �لعدل �لدولية، ومثال ذلك �ملادة 9 من �تفاقية منع جرية �الإبادة 

�جلماعية و�ملعاقبة عليها و�لتي تن�ص على: “تعر�ص على حمكمة �لعدل �لدولية، بناًء على 

طلب �أي من �الأطر�ف �ملتنازعة، �لنز�عات �لتي تن�صاأ بني �الأطر�ف �ملتعاقدة ب�صاأن تف�صري 

�أو تطبيق �أو تنفيذ هذه �التفاقية، مبا يف ذلك �لنز�عات �ملت�صلة مب�صئولية دولة ما عن �إبادة 

.
جماعية �أو عن �أي من �الأفعال �الأخرى �ملذكورة يف �ملادة �لثالثة”26

وللت�صديق  للتوقيع  وعر�صت  �أقرت   ،1948/12/9 عليها يف  و�ملعاقبة  �جلماعية  �الإبادة  جرية  منع  �تفاقية   
26

 �أو لالن�صمام بقر�ر �جلمعية �لعامة 260 �ألف )د-l3( �ملوؤرخ يف 1948/12/9، تاريخ بدء �لنفاذ 1951/1/12،

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm :للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، �نظر�
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�لعن�رش  �أخرى هي  �أخرى م�صابهة يف معاهد�ت  �أّي مادة  �أو  �ملادة  تعد هذه  وبالتايل 

غري  تكون  �أن  و  فيها،  طرفاً  “�إ�رش�ئيل”  تكون  �أن  ب�رشطني؛  �ملعاهدة  تلك  يف  �لرئي�صي 

متحفظة على هذه �ملادة، وبالتايل يعد �ن�صمامها لتلك �ملعاهدة هو قبول بوالية �ملحكمة 

للنظر يف �ملنازعات، وهذ� مدخل منا�صب ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �أمام هذه �ملحكمة، و�صيُعد 

حماكم  �أمام  �أخرى  ق�صايا  يف  ذلك  من  ي�صتفيدو�  وقد  ح�صل،  لو  للفل�صطينني  �نت�صار�ً 

�أخرى مثل �جلنائية �لدولية �أو غريها.

املبحث الثاين: ق�ساء حمكمة العدل الدولية وكيفية 

    ا�ستفادة الفل�سطينيني منها:

هذ�  ياأتي  وت�صكيلها  �لدولية  �لعدل  مبحكمة  �خلا�صة  �لنظرية  �لنو�حي  عر�ص  بعد 

�ملبحث ليتناول �لنو�حي �لعملية ملحكمة �لعدل �لدولية حيث يت�صمن هذ� �ملبحث مطلبني 

�ثنني هما: 

�ملطلب �الأول: �صو�بق ق�صائية ملحكمة �لعدل �لدولية.

�ملطلب �لثاين: كيفية ��صتفادة �لفل�صطينيني من حمكمة �لعدل �لدولية.

املطلب الأول: �شوابق ق�شائية ملحكمة العدل الدولية:

�لدولية من ق�صايا  �لعدل  �لتي حكمت فيها حمكمة  �لق�صايا  فيما يلي عر�ص لبع�ص 

�أو  �الأ�رش�ر،  وجب  بتعوي�صات  �ملطالبة  �أو  معينة،  �تفاقيات  بتطبيق  عالقة  ذ�ت  دولية 

�أعطت فيها ر�أياً ��صت�صارياً خا�صاً، وهي مناذج عملية من ق�صايا حقيقية عر�صت بالفعل 

على �ملحكمة تبني طريقة عملها وطبيعة �الإجر�ء�ت وم�صارها، ونوع �الأحكام �لتي تق�صي 

بها، وهي بالطبع تفيد كنماذج و�أمثلة ملا يكن �أن تقوم به �ملحكمة بخ�صو�ص �ملو�صوع 

�لفل�صطيني و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�إىل �أي حّد يكن �ال�صتفادة من حكم �ملحكمة.

لق�صاء  �لعملية  �ملمار�صة  على  للتدليل  ق�صائية  �صو�بق  ثالث  �لباحث  �ختار  وقد 

وقد  ��صت�صاري،  ر�أي  و�لثالثة  ق�صاء  من  �ملحكمة  مار�صته  مما  منها  �ثنتان  �ملحكمة، 

فالق�صية  �لفل�صطينية،  �حلالة  مع  قليل  ولو  �صبه  ذ�ت  ق�صايا  �ختيار  �لباحث  تعمد 

مليثاق �صافر  النتهاك  وفقاً  �أخرى  دولة  �أر��صي  يف  لدولة  م�صلحة  �أن�صطة  ق�صية   �الأوىل 

�الأمم �ملتحدة وميثاق منظمة �لوحدة �الإفريقية، و�لثانية ق�صية تطبيق �تفاقية منع جرية 
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�الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، ملا لهاتني �لق�صيتني من فائدة على �حلالة �لفل�صطينية 

فيما لو ح�صلت، و�أما �لر�أي �ال�صت�صاري فذ�ك �خلا�ص باالآثار �لقانونية لبناء �جلد�ر يف 

�لع�صكرية  �لن�صاطات  �إىل ق�صية  �أي�صاً  �أن ن�صري  �ملحتلة. وال نن�صى  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

1986/6/27، ولكن لن نقوم  يف نيكار�غو� و�حلكم �ل�صادر عن حمكمة �لعدل �لدولية يف 

با�صتعر��صها و�صنقت�رش على �لق�صيتني �صالفتي �لذكر و�لر�أي �ال�صت�صاري، كما ياأتي: 

املق�شد الأول: ق�شية الأن�شطة امل�شلحة يف اأرا�شي الكونغو �شّد اأوغندا:

اأولً: الوقائع:

يف 1999/6/23 �أودعت جمهورية �لكونغو �لديقر�طية طلباً تقيم مبوجبه دعوى �صّد   •

�أوغند� ب�صبب �أعمال عدو�ن م�صلح �رتكبت، يف �نتهاك �صافر مليثاق �الأمم �ملتحدة وميثاق 

منظمة �لوحدة �الإفريقية.

و�أودعت �لكونغو يف طلبها باأن هذ� �لعدو�ن �مل�صلح �نطوى على جملة �أمور منها: �نتهاك   •

�الإن�صاين  �لدويل  للقانون  و�نتهاكات  �الإقليمية،  و�صالمتها  �لكونغو  جمهورية  �صيادة 

�لدويل، و�نتهاكات ج�صيمة حلقوق �الإن�صان.

و�لتم�صت �لكونغو �صمان وقف �أعمال �لعدو�ن �ملوجهة �صدها، وكذلك �حل�صول على   •

و�الأ�صخا�ص  �ملمتلكات  و�صلب  و�لتدمري  �لنهب  �أعمال  جميع  عن  �أوغند�  من  تعوي�ص 

وغريها من �الأعمال غري �مل�رشوعة، و�أنها حتتفظ بحق يف تعيني مقد�ر �ل�رشر الحقاً.

عمل  �رتكبت  قد  �أوغند�  �أن  وتعلن  تقرر  �أن  �ملحكمة  �إىل  �لكونغو  �لتم�صت  عليه  وبناء   •

�نتهاكات  ترتكب  و�أنها  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  من   2 �ملادة  من   4 للفقرة  خمالفاً  عدو�ن 

 ،1977 ل�صنة  �الإ�صافيني  و�لبوتوكولني   1949 ل�صنة  جنيف  التفاقية  متكررة 

�لقانون قو�عد  الأب�صط  خرقاً  �الإن�صان  حلقوق  جماعية  �نتهاكات  �أي�صاً  �رتكبت   و�أنها 

�لعريف.

جل�صات  وعقدت  حتفظية،  بتد�بري  لالإ�صارة  طلباً  �لكونغو  قدمت   2000/6/19 ويف   •

علنية ب�صاأن �لتد�بري �لتحفظية يف 26 و2000/6/28، و�أ�صدرت �ملحكمة �أمرها باأن على 

�لطرفني �أن ينعا ويكفا على �لفور عن كل عمل قد ي�ص بحقوق �لطرف �الآخر، و�أن 

يتخذ� �لتد�بري �لالزمة لالمتثال جلميع �لتز�ماتهما مبوجب �لقانون �لدويل.

طلبات  ثالثة  ت�صمنت  و�لتي  �مل�صادة،  مذكرتها  �أوغند�  �أودعت   2001/4/21 ويف   •

م�صادة، �الأول يتعلق باأعمال عدو�ن مزعومة من قبل �لكونغو، و�لثاين يتعلق بهجمات 
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لو�صاكا التفاق  مزعومة  بانتهاكات  يتعلق  و�لثالث  �أوغندية،  ديبلوما�صية  مباٍن   على 

Lusaka Agreement، قامت بها �لكونغو.

تتعلق  �إ�صافية  مذكرة  تقدم  باأن  �لكونغو  جلمهورية  �ملحكمة  �أذنت   2003/1/29 ويف   •

بالطلبات �مل�صادة �لتي قدمتها �أوغند�.

�جلل�صات،  الفتتاح  موعد�ً   2003/11/10 تاريخ  �لبد�ية  يف  حددت  قد  �ملحكمة  وكانت   •

لكنها �أجلت بطلب من �لكونغو، وعقدت جل�صات علنية ب�صاأن جوهر �لدعوى من 11 �إىل 

.27
2005/4/29، ويف ختام �جلل�صات قدم �لطرفان مالحظاتهم �خلتامية �إىل �ملحكمة

ثانياً: امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

�نتهكت  قد  �أوغند�  �أن  تقرر وتعلن  �أن  �ملحكمة  �إىل  �لتم�صت  فقد  للكونغو  بالن�صبة   .1

�ملبادئ �لتالية:

مبد�أ عدم ��صتخد�م �لقوة يف �لعالقات �لدولية، مبا يف ذلك حظر �لعدو�ن.  •

�اللتز�م بت�صوية �لنز�عات �لدولية بالو�صائل �ل�صلمية دون غريها، لكفالة عدم تعري�ص   •

�ل�صالم و�الأمن �لدوليني و�لعدل للخطر.

�حرت�م �صيادة �لدول وحقوق �ل�صعوب يف تقرير م�صريها.  •

مبد�أ عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لتي تكون من �صميم �لوالية �لد�خلية للدول.  •

�الإن�صان  حقوق  وكفالة  باحرت�م  �لتز�ماً  يفر�ص  �لذي  و�لعريف  �التفاقي  �لقانون  مبد�أ   •

�الأ�صا�صية.

مبد�أ �لتمييز يف كل �الأوقات بني �الأهد�ف �ملدنية و�لع�صكرية.  •

�لدويل للقانون  وفقاً  وتعلن  تقرر  �أن  �ملحكمة  من  �لتم�صت  فقد  الأوغند�  بالن�صبة   .2 

ما ياأتي:

عدم مقبولية طلبات �لكونغو.  •

تاأييد �لطلبات �مل�صادة �لتي قدمتها �أوغند�.  •

حفظ م�صاألة جب �الأ�رش�ر �إىل مرحلة الحقة من �لدعوى.  •

�ملتحدة،  �لعامة لالأمم  2006، �جلمعية  2005–31 متوز/ يوليو  �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �لعدل  تقرير حمكمة   
27

، �لبنود 121–134، نيويورك، 2006، �ص 33–44، �نظر:  �لوثائق �لر�صمية، �لدورة 61، �مللحق رقم 4، 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2005-2006.pdf
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ثالثاً: حكم املحكمة:

على �حلكم  منطوق  فقرة  وتن�ص  حكمها،  �ملحكمة  �أ�صدرت   2005/12/19  يف 

ما يلي:

�لكونغو  جمهورية  �صّد  ع�صكرية  باأن�صطة  بقيامها  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •

�لديقر�طية يف �أر��صي هذه �الأخرية... قد �نتهكت مبد�أ عدم ��صتخد�م �لقوة يف �لعالقات 

�لدولية ومبد�أ عدم �لتدخل.

تق�صي بقبول �دعاء�ت �لكونغو �ملتعلقة بارتكاب �أوغند� �نتهاكات اللتز�ماتها مبوجب   •

�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان و�لقانون �لدويل �الإن�صاين يف �أثناء �لعمليات �لعد�ئية بني 

�لقو�ت �لع�صكرية �الأوغندية و�لرو�ندية.

حلقوق  �لدويل  �لقانون  مبوجب  �لتز�ماتها  �نتهكت  قد  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •

�الإن�صان و�لقانون �لدويل �الإن�صاين، ب�صلوك قو�تها �مل�صلحة �لتي �رتكبت �أعمال �لقتل 

�لكونغوليني،  �ملدنيني  لل�صكان  �إن�صانية  �لال  �ملعاملة  �أ�صكال  من  وغريها  و�لتعذيب 

ودمرت �لقرى و�ملباين �ملدنية، ومل تفرق بني �الأهد�ف �ملدنية و�لع�صكرية.

�لقانون  مبوجب  �لكونغو  جتاه  بالتز�ماتها  �أخلت  قد  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •

�لدويل باأعمال نهب �ملو�رد �لطبيعية �لكونغولية و�صلبها و��صتغاللها...

بجب  �لكونغو  جمهورية  �إز�ء  �لتز�م  عاتقها  على  يقع  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •

�الأ�رش�ر �لتي �أحلقتها بها.

تقرر �ملحكمة باأنها تبت يف م�صاألة �جلب �لو�جب جلمهورية �لكونغو يف حالة عدم �تفاق   •

�لطرفني، وحتتفظ لهذه �لغاية باالإجر�ء�ت �لالحقة يف �لق�صية.

ولكن يف �ملقابل فقد ق�صت �ملحكمة باأن �لكونغو قد �نتهكت �اللتز�مات �لو�جبة عليها 

 Vienna Convention on إز�ء �أوغند� مبوجب �تفاقية فيينا للعالقات �لديبلوما�صية�

Diplomatic Relations ل�صنة 1961 ب�صلوك قو�تها �مل�صلحة �لتي هاجمت �ل�صفارة 

من  وغريهم  �الأوغنديني  �لديبلوما�صيني  معاملة  و�أ�صاءت  كين�صا�صا،  يف  �الأوغندية 

�الأفر�د مببنى �ل�صفارة... .

بجب  �أوغند�  �إز�ء  �لتز�م  عاتقها  على  يقع  �لكونغو  جمهورية  باأن  �ملحكمة  وتق�صي   •

�الأ�رش�ر �لتي �أحلقتها بها.
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رابعاً: مالحظات ختامية:

1. من �لالفت هنا يف هذه �لق�صية �أنها ��صتندت ملو�د من ميثاق �الأمم �ملتحدة و�لقانون 

�لدويل �لعريف، و�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان، و�تفاقيات جنيف، وهذ� بحد ذ�ته يكفي 

الإقامة �صند �لدعوى �صّد “�إ�رش�ئيل”، دون �حلاجة للجوء لالتفاقيات �لتي وقعت عليها 

“�إ�رش�ئيل” هي و�لدول �لعربية معاً، مثل �تفاقية �الإبادة �جلماعية، ليتم م�صاءلتها وفقاً 
ملا تعهدت به، فلن يحتاج �الأمر �إىل ذلك.

�لتي  �الأ�رش�ر  جلب  �لتعوي�صات  على  �التفاق  �لطرفني  على  �أن  �ملحكمة  ق�صت   .2

ف�صل  حال  يف  �الأ�رش�ر  تقدير  بحق  لنف�صها  حتتفظ  فاملحكمة  و�إال  منهما،  بكل  حلقت 

�لطرفني بتحقيق ذلك، وهي بهذ� تعطي فر�صة للتو�فق بني �لبلدين �أو �لرت��صي ب�صاأن 

�لفل�صطينون  �أن يتوقع  �لتعوي�صات و�إال فمن حّق �ملحكمة تقدير �الأ�رش�ر. وهذ� يعني 

على  �أي�صاً  هي  �أ�رش�ر  وجب  بتعوي�ص  حتكم  �أن  �ملحكمة  من  “�إ�رش�ئيل”  تطالب  �أن 

بع�ص �الأ�رش�ر �لتي �أ�صابتهم، وهذ� يعني �أن �ملحكمة قد تطالب �لفل�صطينيني بتعوي�ص 

�الإ�رش�ئيلني وجب بع�ص �الأ�رش�ر، ومع �أن �لفارق يف �خل�صائر كبري بني �لطرفني �إال �أن 

�ملحكمة قد تطالب �لطرفني بالتفاهم على تقدير �الأ�رش�ر، و�إال �صتتدخل وتق�صي بذلك، 

وعليه فعلى �لفل�صطينيني در��صة جدوى هذه �لطريقة من خالل �إدر�كهم للحد �الأق�صى 

�لذي يكن �أن تقدمه لهم.

3. قبول جممل �دعاء�ت طرف ال تعني بال�رشورة رف�ص �دعاء�ت �لطرف �الآخر، فقد 

تقع بع�ص �الأخطاء �أو �النتهاكات من �لطرف �ملعتدى عليه كردة فعل على �العتد�ء، ترتب 

�ملعتدى عليه  �أنه  �لرغم من  �ملطالبة بتعوي�صات مقابل ما قام به، على  �أو  عليه عقوبات 

�أوالً ولكنك حني دفاعك عن نف�صك وقعت منك بع�ص  �أوالً؛ فاإذ� كنت طرفاً معتدى عليه 

�لتجاوز�ت، فعليك �أن تتوقع �أي�صاً �أن حتكم �ملحكمة عليك بجب �الأ�رش�ر للطرف �الآخر 

عن تلك �لتجاوز�ت. 
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املق�شد الثاين: ق�شية تطبيق اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة 

    عليها )البو�شنة والهر�شك �شّد �رسبيا واجلبل الأ�شود(28:

اأولً: الوقائع:

يف 1993/3/20، �أودعت جمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك طلباً تقيم به دعوى على �رشبيا   •

نز�ع  ب�صاأن  با�صم جمهورية يوغ�صالفيا �الحتادية(  �آنذ�ك  )�ملعروفة  �الأ�صود  و�جلبل 

يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منع �الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، �لتي �عتمدتها 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1948/12/9، و��صتندت �لبو�صنة و�لهر�صك �إىل �ملادة 9 

من �تفاقية �الإبادة �جلماعية الإقامة �خت�صا�ص �ملحكمة.

�رشبيا  �أن  وتعلن  تقرر  �أن  �ملحكمة  من  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �لتم�صت  طلبها،  ويف   • 

و�جلبل �الأ�صود “قد قتلت مو�طنني من �لبو�صنة و�لهر�صك، وتعمدت قتلهم وجرحهم، 

قانونية  غري  ب�صورة  و�حتجزتهم  و�ختطفتهم،  وعذبتهم،  ونهبتهم،  و�غت�صبتهم، 

هذه  عن  فور�ً  تكّف  �أن  عليها  و�أن  ووكالئها،  عمالئها  طريق  عن  وذلك  و�أبادتهم” 

�ملمار�صة �مل�صماة بالتطهري �لعرقي و�أن تدفع تعوي�صات.

ويف 1993/6/27، �أودعت �لبو�صنة و�لهر�صك طلباً ثانياً لالإ�صارة بتد�بري حتفظية.  •

كما   ،1995/4/15 لغاية  �ملمدد  �الأجل  غ�صون  يف  و�لهر�صك  �لبو�صنة  مذكرة  و�أودعت   •

�أودعت �رشبيا و�جلبل �الأ�صود مذكرتها �مل�صادة يف 1995/6/26.

ويف 1996/7/11، نطقت �ملحكمة بحكمها ب�صاأن �لدفوع �البتد�ئية، ورف�صت مبقت�صاه   •

يف  بالنظر  �خت�صا�صاً  لها  �أن  وخل�صت  �الأ�صود،  و�جلبل  �رشبيا  قدمتها  �لتي  �لدفوع 

�لق�صية.

من  فيها  �لتم�صت  م�صادة  طلبات  �الأ�صود  و�جلبل  �رشبيا  قدمت   ،1997/7/22 ويف   •

�أعمال �الإبادة �جلماعية  “�لبو�صنة و�لهر�صك م�صئولة عن  �أن  �أن تقرر وتعلن  �ملحكمة 

.
�ملرتكبة �صّد �ل�رشب يف �لبو�صنة و�لهر�صك”29

وجتدر �الإ�صارة هنا باأن هناك ق�صية �أخرى م�صابهة رفعتها كرو�تيا �صّد �رشبيا يف 1999/7/2 ب�صاأن تطبيق   
28

�تفاقية �الإبادة �جلماعية، وتتهم فيها كرو�تيا �رشبيا بارتكاب �إبادة جماعية �صّد �لكرو�ت يف �رشبيا وتطالب 

بتعوي�صات.

تقرير حمكمة �لعدل �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2006–31 متوز/ يوليو 2007، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة،   
29

، �لبنود 94–109، نيويورك 2006، �ص 24–34، �نظر: �لوثائق �لر�صمية، �لدورة 62، �مللحق رقم 4، 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2006-2007.pdf
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ثانياً: امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

عقدت جل�صات علنية ب�صاأن جوهر �لدعوى من 2006/2/27 �إىل 2006/5/9، ويف ختام 

تلك �جلل�صات قدم �لطرفان �اللتما�صات �خلتامية �لتالية �إىل �ملحكمة.

1. بالن�صبة جلمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك: فقد طلبت �لبو�صنة و�لهر�صك من �ملحكمة 

�أن تقرر وتعلن �أن �رشبيا و�جلبل �الأ�صود قد �نتهكت و�أخلت بالتز�ماتها مبوجب �تفاقية 

�الإبادة �جلماعية.

و�أن عليها �أن تتخذ �إجر�ء�ت ل�صمان �المتثال �لتام مبعاقبة �أعمال �الإبادة �جلماعية.  •

وحتيل �الأفر�د �ملتهمني �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة.  •

عن  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �إىل  كاملة  تعوي�صات  وتدفع  �ل�رشر  جتب  �أن  عليها  وكذلك   •

�الأ�رش�ر و�خل�صائر.

و�أن تقدم �صمانات تكفل عدم تكر�ر �الأعمال غري �مل�رشوعة �مل�صتكى منها.  •

من  طلبت  فقد  �الأ�صود  و�جلبل  �رشبيا  �أما  �الأ�صود:  و�جلبل  ل�رشبيا  بالن�صبة   .2

�ملحكمة �أن تقرر وتعلن:

�أن هذه �ملحكمة لي�ص لها �خت�صا�ص.  •

و�لهر�صك  �لبو�صنة  طلبات  �أن  وتعلن  تقرر  �أن  �خت�صا�ص  لها  �أن  �ملحكمة  قررت  و�إذ�   •

�ل�صابقة مرفو�صة الأنها تفتقر �إىل �أ�صا�ص يف �لقانون �أو يف �لو�قع.

ثالثاً: قرار املحكمة:

من  �ملنطوق  فقرة  وتن�ص  �لق�صية،  يف  حكمها  �ملحكمة  �أ�صدرت   ،2007/2/26 ويف 

�حلكم على ما يلي:

�لتا�صعة  �ملادة  مبوجب  لها  �أن  وتوؤكد  �ملحكمة  �خت�صا�ص  ب�صاأن  �لدفوع  ترف�ص   .1

من �تفاقية �الإبادة �جلماعية �خت�صا�صاً للبت يف �لنز�ع �لذي عر�صته جمهورية �لبو�صنة 

و�لهر�صك يف 1993/3/20.

2. ت�صتنتج باأن �رشبيا مل ترتكب جرية �الإبادة �جلماعية عن طريق �أجهزتها �أو عن 

طريق �أ�صخا�ص ترتتب عن ت�رشفاتهم م�صوؤوليتها مبوجب �لقانون �لدويل �لعريف �نتهاكاً 

اللتز�ماتها مبوجب �تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية.
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3. ت�صتنتج �أن �رشبيا مل تتاآمر الرتكاب جرية �الإبادة �جلماعية ومل حتر�ص على 

�رتكابها �نتهاكاً اللتز�ماتها مبوجب �تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية.

�نتهاكاً  �جلماعية  �الإبادة  جرية  �رتكاب  يف  �رشيكة  تكن  مل  �رشبيا  �أن  ت�صتنتج   .4

اللتز�ماتها مبوجب �تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية.

�أن �رشبيا �نتهكت �اللتز�م مبنع �الإبادة �جلماعية، مبوجب �تفاقية منع  5. ت�صتنتج 

جرية �الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، فيما ال يتعلق باالإبادة �جلماعية �لتي وقعت يف 

�رشيبينيت�صا ]Srebrenica[ يف متوز/ يوليو 1995.

�لتز�ماتها مبوجب �تفاقية �الإبادة �جلماعية بعدم  �أن �رشبيا قد �نتهكت  6. ت�صتنتج 

باالإبادة  �تهام  قر�ر  حقه  يف  �صدر  �لذي   ]Ratko Mladic[ مالديت�ص  ر�تكو  ت�صليمها 

�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  للمحاكمة  �جلماعية،  �الإبادة  يف  و�مل�صاركة  �جلماعية 

ليوغ�صالفيا �ل�صابقة، وبالتايل فاإنها مل تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك �ملحكمة.

7. ت�صتنتج باأن �رشبيا قد �نتهكت �لتز�ماتها باالمتثال للتد�بري �لتحفظية �لتي �أمرت 

بها �ملحكمة.

�إجر�ء�ت فعلية ل�صمان �المتثال �لتام اللتز�ماتها  8. تق�صي باأن تتخذ �رشبيا فور�ً 

�جلماعية  باالإبادة  �ملتهمني  �الأفر�د  وت�صليم  �جلماعية،  �الإبادة  جرية  �تفاقية  مبوجب 

.
30

للمحاكمة �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة

�لفقرتني  يف  �إليها  �مل�صار  بالتز�ماتها  �رشبيا  باإخالل  يتعلق  فيما  �أنه  ت�صتنتج   .9

�لفقر�ت تر�صية مالئمة،  ��صتنتاجات �ملحكمة يف تلك  �أعاله، ت�صكل  �لفرعيتني )5( و)7( 

فيما  توجيه  �إ�صد�ر  �أو  تعوي�ص  بدفع  �الأمر  �لق�صية  هذه  يف  �ملالئم  من  لي�ص  و�أنه 

بعدم و�صمانات  تاأكيد�ت  بتقدمي   )5( �لفرعية  �لفقرة  يف  �إليه  �مل�صار  باالنتهاك   يتعلق 

.
31

�لتكر�ر

جتدر �الإ�صارة هنا �أن جمل�ص �الأمن قد �أ�صدر قر�ره رقم 808 يف 1993/2/22 باإن�صاء حمكمة دولية جنائية   
30

ملحاكمة �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب �نتهاكات خطرية حلقوق �الإن�صان يف �إقليم يوغ�صالفيا �ل�صابقة منذ 

�صنة 1991.

تقرير حمكمة �لعدل �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2006–31 متوز/ يوليو 2007.  
31
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رابعاً: مالحظات ختامية:

جريـة  ترتكـب  مل  �رشبيا  �أن  ��صتنتجت  حيث  لالآمال  خميباً  �ملحكمة  قر�ر  جاء   .1

�الإبـادة �جلماعيـة، عـن طريـق �أجهزتها، و�أنها مل تتاآمر الرتكاب جرية �الإبادة �جلماعية 

ومل حتـر�ص علـيها، ومل تكــن �صــريكة يف �رتكــابها، ولكنها ��صتنتجت �أن �رشبيا �نتهكت 

جريـة  منـع  �تفاقيـة  مبوجـب  �لتز�مها  �نتهكت  و�أنها  �جلماعيـة،  �الإبـادة  مبنـع  �اللتز�م 

يف  �صــدر  �لــذي  مالديــت�ص،  ر�تكــو  تــ�صليمها  بعــدم  عليهــا  و�ملعاقبــة  �جلماعيـة  �الإبـادة 

�أمام  للمحاكمة  �جلماعية،  �الإبادة  يف  و�مل�صاركة  �جلماعية  باالإبــادة  �تهــام  قــر�ر  حقــه 

�ملحكمـة �جلنائيـة �لدوليـة ليوغو�صـالفيا �ل�صابقة، وبالتايل فاإنها مل تتعاون تعاوناً تاماً مع 

تلك �ملحكمة، وبالتايل مل تدن �رشبيا �صوى باأنها مل متنع �الإبادة و�أنها مل ت�صلم �ملتهمني.

دولية  حمكمة  �صكل  قد  كان  �الأمن  جمل�ص  �أن  �الإحباط  هذ�  حدة  من  يخفف  �لذي   .2

خا�صة ملحاكمة �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب �نتهاكات خطرية حلقوق �الإن�صان يف �إقليم 

 161 لنحو  �التهام  �ملحكمة  وجهت  فقد  وبالفعل   ،1991 �صنة  منذ  �ل�صابقة  يوغ�صالفيا 

من  �ملحكمة  �نتهت  حيث  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �جل�صيمة  �النتهاكات  عن  �صخ�صاً 

�ملد�والت لـ 154 متهماً، وما ز�لت �ملد�والت جارية بحق 7 �آخرين )يف �آب/ �أغ�صط�ص2017(. 

�أما �لذين مّت �النتهاء من مد�والتهم فهم ما بني من يق�صي فرتة عقوبة �صجنه �أو مّت تبئته 

. وبر�أي �لدكتور �مليد�ين 
32

�إعادة �ملحاكمة �أو ينتظر  �أنهى فرتة عقوبته،  �أو  �أو من توفى 

بد�أت  و�لتي   ،1993 �صنة  �ل�صابقة  ليوغ�صالفيا  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تاأ�صي�ص  فاإن 

�أبد�ه �ملجتمع �لدويل مبحاكمة جمرمي  1994، يعك�ص �الهتمام �ملتز�يد �لذي  عملها �صنة 

.
33

حرب يوغ�صالفيا �ل�صابقة و�مل�صوؤولني عن �أعمال �لتطهري �لعرقي و�الإبادة �جلماعية

3. من �لالفت و�ملثري يف هذه �لق�صية باأنه وبالرغم من ب�صاعة �جلر�ئم �لتي وقعت يف 

�لبو�صنة و�لهر�صك كما يعرف �لعامل كله وكما �أقرت �ملحكمة نف�صها بذلك، وعلى �لرغم 

بدفع  �رشبيا  تاأمر  مل  �ملحكمة  �أن  �إال  عاماً،   14 ��صتمرت  �لتي  �ملحاكمة  فرتة  طول  من 

�لتكر�ر،  بعدم  �صمانات  بتقدمي  توجيه  �إ�صد�ر  حتى  �أو  و�لهر�صك  للبو�صنة  تعوي�صات 

�نظر: �ملوقع �لر�صمي للمحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة، �الأرقام �لرئي�صية للحاالت �أمام �ملحكمة،   
32

http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases :آخر حتديث يف 2017/8/1، يف�

حممد �أمني �مليد�ين، درا�شات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�شان، �ص 64.  
33
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مما يثري �لت�صاوؤل حول جدوى هذه �الآلية للمقا�صاة �لدولية، ويزيد من �ل�صكوك حول 

قدرة �ملحكمة على حتقيق �لردع للدول �ملعتدية و�لتي ترتكب �أب�صع �جلر�ئم �لدولية من 

مثل �الإبادة �جلماعية!؟ وبر�أي �لباحث، باأنه بدون �إلز�م �رشبيا بدفع تعوي�صات كبرية 

�لعدل  ملحكمة  �لتوجه  فائدة  فما  وللمت�رشرين،  �ل�صحايا  والأهايل  و�لهر�صك  للبو�صنة 

�ملحاكم  بتفوق  �لقناعة  من  يزيد  مما  حمتو�ه،  من  ومفرغ  �صعيف  بقر�ر  لتاأتي  �لدولية 

�لدول،  ولي�ص  �لطبيعني  �الأ�صخا�ص  حتاكم  �أنها  حيث  �لردع  حتقيق  يف  �لدولية  �جلنائية 

على  �صيحاكمون  باأنهم  نفو�صهم  يف  ي�صتقر  حني  للمجرمني  ردعاً  �أكرث  �صيكون  و�لذي 

�لد�ئمة و�لذي  �لدولية  ما، ويتعزز هذ� �الجتاه بوجود �ملحكمة �جلنائية  جر�ئمهم يوماً 

�صيتم تناولها يف �لف�صل �لتايل.

 املق�شد الثالث: الراأي ال�شت�شاري اخلا�س بالآثار القانونية لبناء اجلدار يف 

        الأر�س الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967:

اأولً: الوقائع:

يف دورتها �لعا�رشة �لطارئة تبنت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يوم 2003/12/8 قر�ر�ً 

يطلب من حمكمة �لعدل �لدولية ر�أياً ��صت�صارياً بخ�صو�ص �ل�صوؤ�ل �الآتي:

ما هي �الآثار �لقانونية �لناجمة عن بناء �جلد�ر �لذي تقيمه �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة 

�لقائمة باالحتالل، يف �الإقليم �لفل�صطيني �ملحتل، مبا يف ذلك �لقد�ص �ل�رشقية وما 

قو�عد  �العتبار  يف  �الأخذ  مع  �لعام،  �ل�صكرتري  تقرير  يف  مذكور  هو  كما  حولها 

ومبادئ �لقانون �لدويل، مبا فيها �تفاقية جنيف �لر�بعة لعام 1949م، وقر�ر�ت 

؟
34

جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة ذ�ت �ل�صلة

ثانياً: امل�شائل القانونية التي اأثارها الراأي ال�شت�شاري:

�أثار �لر�أي �ال�صت�صاري للمحكمة بخ�صو�ص �جلد�ر �لعديد من �مل�صائل �لقانونية منها 

ما ياأتي:

تقرير �ملقرر �خلا�ص �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1967، ريت�صارد   
34

فولك، حالة حقوق �الإن�صان يف فل�صطني و�الأر��صي �لعربية �ملحتلة �الأخرى، جمل�ص حقوق �الإن�صان، �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، �لدورة 25، �لبنود 7 و10–21، �ص 6.
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1. احلجج التي قدمت �شّد اخت�شا�س املحكمة باإعطاء الراأي ال�شت�شاري35:

من �ملعلوم �أن حمكمة �لعدل �لدولية تعطي �آر�ًء ��صت�صارية �إذ� �صدر �لطلب من جهاز 

.
37

، وب�رشط �أن يتعلق �الأمر مب�صاألة قانونية
36

له �صفة طلب ذلك �لر�أي

وقد مّت تقدمي �لعديد من �حلجج من قبل “�إ�رش�ئيل” �صّد �خت�صا�ص �ملحكمة باإعطاء 

�لر�أي �ال�صت�صاري، منها:

�مل�صاألة  الأن  �ال�صت�صاري  �لر�أي  طلب  يف  �صلطتها  جتاوزت  قد  �لعامة  �جلمعية  �أن  �أ. 

24 من ميثاق �ملادة  �الأمن،  �لدويل وهما م�صوؤولية جمل�ص  �ل�صالم و�الأمن   تتعلق بحفظ 

�الأمم �ملتحدة.

وقد وجدت �ملحكمة �أن جمل�ص �الأمن �إذ� كان �صاحب �مل�صوؤولية �لرئي�صية فهو لي�ص 

�ملجال، هذ�  يف  �خت�صا�صها  �لعامة  للجمعية  �إذ  �ملانعة،  �أو  �لوحيدة  �مل�صوؤولية   �صاحب 

�ملادة 14 من �مليثاق.

 لعقد �لدورة �ال�صتثنائية للجمعية 
38

ب. �أن �ال�صتناد �إىل قر�ر �الحتاد من �أجل �ل�صلم

�لعامة �لتي تبنت فيها طلب �لر�أي �ال�صت�صاري غري �صليم، ذلك �أن جمل�ص �الأمن مل يتم 

طرح قر�ر �أمامه ليطلب ر�أياً ��صت�صارياً.

2006، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة،  2005–31 متوز/ يوليو  1 �آب/ �أغ�صط�ص  تقرير حمكمة �لعدل �لدولية،    
35

، �لبنود 237–246، نيويورك، 2006، �ص 72، �نظر: �لوثائق �لر�صمية، �لدورة 61، �مللحق رقم 4، 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2003-2004

�الأجهزة �مل�صموح لها بذلك هي: جمل�ص �الأمن، و�جلمعية �لعامة، و�أجهزة �الأمم �ملتحدة �الأخرى، و�أّي وكالة   
36

متخ�ص�صة ت�صمح لها �جلمعية بذلك.

مع مر�عاة �أنه عد� �جلمعية �لعامة وجمل�ص �الأمن، يجب �أن تكون �مل�صاألة �لقانونية تدخل يف �إطار �الخت�صا�صات   
37

�ملمنوحة للجهاز، �أو �ملنظمة طالبة �لر�أي �ال�صت�صاري، �أما �جلمعية �لعامة وجمل�ص �الأمن فيمكن �أن يطلبا ر�أياً 

��صت�صارياً حول �أّي م�صاألة قانونية.

وهو قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 377، �لذي ين�ص على �أنه يف �أّي حالة يخفق فيها جمل�ص �الأمن،   
38

ب�صبب عدم توفر �الإجماع بني �أع�صائه �خلم�صة د�ئمي �لع�صوية، يف �لت�رشف كما هو مطلوب للحفاظ على 

تر�ها  تو�صيات  �أي  ت�صدر  وقد  ب�رشعة  �مل�صاألة  تبحث  �أن  �لعامة  للجمعية  يكن  �لدوليني،  و�ل�صلم  �الأمن 

�رشورية من �أجل ��صتعادة �الأمن و�ل�صلم �لدوليني. و�إذ� مل يحدث هذ� يف وقت �نعقاد جل�صة �جلمعية �لعامة، 

يكن عقد جل�صة طارئة وفق �آلية �جلل�صة �خلا�صة �لطارئة. وقد �صدر �لقر�ر يف 1950/11/3، بعد 14 يوماً من 

�لنقا�صات يف �جلمعية �لعامة، وكانت نتيجة �لت�صويت عليه 52 مع و5 �صّد. �نظر: موقع �ملركز �لعربي للرتبية 

على �لقانون �لدويل �الإن�صاين وحقوق �الإن�صان، �نظر:

https://www.acihl.org/articles.htm?article_id=29
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وقد وجدت �ملحكمة �أن جمل�ص �الأمن مل ي�صتطع يف 2003/10/14 �أن يتبنى م�رشوع 

قر�ر ب�صبب حّق �لنق�ص �لذي ��صتخدمته �لواليات �ملتحدة، وبالتايل يكن للجمعية �لعامة 

�أن تتبنى مثل هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك طلب ر�أي ��صت�صاري بخ�صو�صه.

م�صاألة  على  ين�صب  مل  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادر  �ال�صت�صاري  �لر�أي  طلب  �أن  ج. 

قانونية وفقاً للمادة 1/96 من �مليثاق، و�ملادة 65 من �لنظام �الأ�صا�صي.

وقد ردت �ملحكمة على ذلك باأن �ل�صوؤ�ل �ملطروح ذو طبيعة قانونية ويتعلق باالآثار 

�لقانونية �لتي جنمت عن موقف و�قعي هو بناء �جلد�ر.

ومل  وفل�صطني،  “�إ�رش�ئيل”  بني  بنز�ع  يتعلق  �ملحكمة  �أمام  �ملطروح  �ل�صوؤ�ل  �أن  د. 

تو�فق بخ�صو�صه “�إ�رش�ئيل” على ممار�صة �ملحكمة الخت�صا�صها. 

وقد ردت �ملحكمة على ذلك باأن ��صرت�ط مو�فقة �لدولة هو �أمر �رشوري، و�أن ذلك ال 

ينطبق يف حالة �لر�أي �ال�صت�صاري.

هـ. �أن �إعطاء �لر�أي �ال�صت�صاري يعوق �لتو�صل �إىل حّل �صيا�صي عن طريق �لتفاو�ص 

للنز�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني.

حتقيق  على  ي�صاعد  �أن  يكن  �ملحكمة  ر�أي  الأن  �حلجة،  هذه  �ملحكمة  ردت  وقد 

�ملفاو�صات لغاياتها.

ب�رشها  حتت  يوجد  ال  الأنه  �خت�صا�صها  ممار�صة  ترف�ص  �أن  عليها  �ملحكمة  �أن  و. 

�لوقائع و�الأدلة �لالزمة للتو�صل �إىل ر�أي بخ�صو�ص �ل�صوؤ�ل �ملطلوب منها.

معلومات  ب�رشها  وحتت  �أمامها  �إن  وقالت  �حلجة  هذه  �أي�صاً  �ملحكمة  رف�صت  وقد 

كافية الإعطاء �لر�أي �ال�صت�صاري.

“�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لعنف  �أعمال  عن  �مل�صوؤولة  فل�صطني  �إن  “�إ�رش�ئيل”  تقول  ز. 

و�صكانها، و�لتي يهدف �جلد�ر �إىل تالفيها، ال يكن �أن تطلب من �ملحكمة �أن تقرر عالجاً 

خلطئها بالتطبيق لقاعدة “ال يجوز لل�صخ�ص �أن ي�صتفيد من خطئه”.

وقد رف�صت �ملحكمة هذه �حلجة الأن �لر�أي �ال�صت�صاري طلبته �جلمعية �لعامة ولي�ص 

.
39

موجهاً �إىل �أّي دولة �أو كائن ما

تقرير حمكمة �لعدل �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2003–31 متوز/ يوليو 2004، �ص 74–75.  
39
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2. قواعد ومبادئ القانون الدويل اخلا�شة بالإجراءات التي اتخذتها “اإ�رسائيل”:

تتمثل هذه �لقو�عد و�ملبادئ كما وردت يف �لر�أي �ال�صت�صاري يف �الآتي:

اأ. عدم م�رسوعية �شّم الأرا�شي بالقوة اأو عن طريق التهديد بها:

مبادئ  باإعالن  �خلا�ص   265 و�لقر�ر  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  من   4/2 �ملادة  �إىل  ��صتناد�ً 

�لقانون �لدويل �خلا�صة بالعالقات �لودية و�لتعاون بني �لدول ل�صنة 1970، �أكدت �ملحكمة 

�أن �ملبادئ �خلا�صة با�صتخد�م �لقوة ي�رشي �أي�صاً على عدم م�رشوعية �كت�صاب �الأر��صي 

.
40

عن طريق ��صتخد�م �لقوة �أو �لتهديد بها

ب. حّق تقرير امل�شري:

 2625 �أكدت �ملحكمة على حّق تقرير �مل�صري �لو�رد يف ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�لقر�ر 

�القت�صادية  وللحقوق  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  للحقول  �لدوليني  و�لعهدين   ،1970 ل�صنة 

.
41

و�الجتماعية و�لثقافية

الفل�شطينية  الأرا�شي  على  الإن�شاين  الدويل  القانون  قواعد  انطباق  مدى  ج. 

املحتلة �شنة 1967:

قالت �ملحكمة �إن لو�ئح الهاي �مللحقة باتفاقية الهاي �لر�بعة ل�صنة 1907 تعدُّ جزء�ً 

من �لقانون �لعريف.

خالف  —على  “�إ�رش�ئيل”  ترى   1949 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  وبخ�صو�ص 

�لغالبية �ل�صاحقة من �لدول— عدم �نطباقها على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة  ل�صببني:

�ل�صفة  �صّم  قبل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  على  بال�صيادة  �عرت�ف  وجود  عدم   .1

بو��صطة �الأردن وحكم م�رش للقطاع.

�أنها ال ت�صكل �إقليماً الأحد �الأطر�ف �ملتعاقدة كما تتطلب ذلك �التفاقية.  .2

ومل تو�فق �ملحكمة على ذلك، الأ�صباب عديدة، هي:

بهذه  �صلة  ذ�ت  حتفظات  �أّي  دون  �التفاقية  على  �صدقتا  و�الأردن  “�إ�رش�ئيل”  �أن   .1

�مل�صاألة.

�ملرجع نف�صه، �ص 75.  
40

�ملرجع نف�صه.  
41
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�أن فل�صطني تعهدت من جانب و�حد يف 1982/6/7، بتطبيق �تفاقية جنيف �لر�بعة.  .2

3. �أن �ملادة 2 �مل�صرتكة التفاقيات جنيف �لر�بعة ل�صنة 1949 تن�ص على �نطباقها على كل 

�أو �أكرث من �الأطر�ف  �أّي نز�ع م�صلح �آخر ين�صاأ بني طرفني  �أو  حاالت �حلرب �ملعلنة 

�ملتعاقدة، حتى ولو مل يعرتف �أحدهم بحالة �حلرب، وعلى �نطباقها على كل حاالت 

�الحتالل �جلزئي �أو �لكلي الإقليم تابع الأحد �الأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة حتى ولو مل 

�إقليم  �أي  على  �نطباقها  على  يدل  �لذي  �الأمر  م�صلحة،  مقاومة  �الحتالل  هذ�  يو�جه 

.
42

حمتل

انطباق العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�شيا�شية، واحلقوق القت�شادية  د. 

املحتلة الفل�شطينية  الأرا�شي  على   1966 ل�شنة  والثقافية   والجتماعية 

�شنة 1967:

قالت “�إ�رش�ئيل” بعدم �نطباق هذين �لعهدين يف تلك �الأر��صي الأن معاهد�ت حقوق 

�الإن�صان �ملق�صود منها حماية �ملو�طنني �صّد حكومتهم يف وقت �ل�صلم.

وقد رف�صت �ملحكمة ذلك وقالت بانطباق �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية على 

�الأقاليم �ملحتلة، وخارج �إقليم �لدولة �لقائمة باالحتالل ��صتناد�ً �إىل �الأعمال �لتح�صريية 

للعهد، كذلك ��صتندت �ملحكمة �إىل تاأكيد جلنة حقوق �الإن�صان �نطباق �لعهد على �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة  �صنة 1967.

املحتلة الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الإ�رسائيلية  امل�شتوطنات  �رسعية  عدم   هـ. 

�شنة 1967:

�الحتالل بطبيعته موؤقت، الأنه ي�صكل و�قعة غري م�رشوعة دولياً يجب و�صع نهاية 

نقل  �أو   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  م�صتوطنات  �إقامة  يجوز  ال  لذلك  لها،  �رشيعة 

�صكان �إليها، يف هذ� �خل�صو�ص تن�ص �ملادة 6/49 من �تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة 1949، 

حتتله”،  �لذي  �الإقليم  �إىل  �ملدنيني  �صكانها  من  �أجز�ء  تنقل  �أال  �الحتالل  �صلطة  “على  �أن 

 ،1980 1979، و465 ل�صنة  446 و452 ل�صنة  �إىل قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �أرقام:  و��صتناد�ً 

�الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أقامتها  �لتي  �مل�صتوطنات  �رشعية  عدم  �إىل  �ملحكمة  �نتهت 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

�ملرجع نف�صه.  
42
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و. عدم �رسعية بناء اجلدار:

 ،1967 �ملحتلة �صنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  “�إ�رش�ئيل” يف  �لذي تقيمه  ملا كان �جلد�ر 

فاإنه بال �صّك غري م�رشوع الأنه يرتتب عليه فر�ص �أمر و�قع وتاأبيد �الحتالل و��صتمر�ره، 

ذلك  �أن  �صّك  وال  �ملحتل،  لالإقليم  �لو�قعي  �ل�صم  قبيل  من  �عتباره  يكن  �لذي  �الأمر 

لهذ� �نتهاكاً  بالتايل  وي�صكل  �مل�صري  تقرير  يف  حلقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ممار�صة   يعوق 

.
43

�حلق

اأو  ال�رسعي  الدفاع  حلق  بالتطبيق  م�رسوعاً  اعتباره  ميكن  ل  اجلدار  بناء  ز. 

حلالة ال�رسورة:

�لتي  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  من   51 و�ملادة  يتفق  �جلد�ر  بناء  �أن  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ذهبت 

�الأمن  جمل�ص  قر�ري  وكذلك  �ل�رشعي،  �لدفاع  يف  دولة  لكل  �لطبيعي  �حلق  على  تن�ص 

“�لهجمات  �صّد  �ل�رشعي،  �لدفاع  على  ن�صا  �للذ�ن   2001 ل�صنة  و1373   ،1368 رقم 

 �الإرهابية”، ويت�صمن ذلك —من باب �أوىل— حقها يف ��صتخد�م �الإجر�ء�ت �لق�رشية لهذ�

�لغر�ص.

وقد رف�صت �ملحكمة هذه �حلجة �أي�صاً، قائلة �إن �ملادة 51 تن�ص على �لدفاع �ل�رشعي 

�إليها  ت�صتند  �لتي  �الأفعال  بينما  �أخرى،  دولة  �صّد  دولة  من  �مل�صلح  �لهجوم  حالة  يف 

ولي�ص  حتتلها  �لتي  �الأر��صي  د�خل  من  نابع  م�صدرها  �جلد�ر  بناء  لتبير  “�إ�رش�ئيل” 
هذ�  يف  �إليها  �ال�صتناد  يكن  ال  �مليثاق  من   51 �ملادة  �أن  �ملحكمة  ر�أت  لذلك  خارجها،  من 

�خل�صو�ص.

�أن �رشوط تطبيق حالة �ل�رشورة ك�صبب مانع للم�صوؤولية  �إىل  �نتهت �ملحكمة  كذلك 

غري متو�فرة يف هذه �حلالة.

.
44

لكل �الأ�صباب �ل�صابق ذكرها �نتهت �ملحكمة �إىل �أن بناء �جلد�ر يخالف �لقانون �لدويل

�ملرجع نف�صه، �ص 76.  
43

�أحمد �أبو �لوفا، ق�شاء حمكمة العدل الدولية 2001–2005 )�لقاهرة: د�ر �لنه�صة �لعربية، 2006(، �ص 67.  
44



117

الآلية القانونية الدولية ملقا�ساة “اإ�سرائيل” كدولة

3.  الآثار القانونية الناجمة عن بناء اجلدار:

ق�صمت �ملحكمة هذه �الآثار �إىل نوعني:

اأ. بالن�شبة لـ“اإ�رسائيل”: 

�أكدت �ملحكمة �أنه ملا كانت “�إ�رش�ئيل” قامت ببناء �جلد�ر بطريقة غري م�رشوعة، فاإن 

لتلك  بالن�صبة  ذلك  �آثار  وتتمثل  �لدويل،  للقانون  وفقاً  �لدولة  تلك  م�صوؤولية  يرتب  ذلك 

�لدولة يف:

�حرت�م حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقريره م�صريه، و�حرت�م �اللتز�مات �ملقررة وفقاً   .1

للقانون �لدويل �الإن�صاين وقانون حقوق �الإن�صان.

و�صع نهاية النتهاك �لتز�ماتها �لدولية �لناجمة عن بناء �جلد�ر، وبالتايل هدم �الأجز�ء   .2

�ملوجودة منه د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

بناء  جر�ء  من  �رشر  �أ�صابهم  �لذين  و�لقانونيني  �لطبيعيني  �الأ�صخا�ص  تعوي�ص   .3

.
45

�جلد�ر

ب. بالن�شبة للدول الأخرى:

“�إ�رش�ئيل” تدخل يف �هتمامات �لدول �الأخرى الأنها  �أن خمالفات  توؤكد �ملحكمة على 

حّق  �اللتز�مات  هذه  بني  من  �أن  وذكرت  �لكافة،  جتاه  ت�رشي  �لتي  �اللتز�مات  قبيل  من 

على  �أن  �ملحكمة  قالت  لذلك  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  �لتز�مات  وبع�ص  �مل�صري،  تقرير 

�لدول �الأخرى �اللتز�مات �الآتية:

عدم �العرت�ف بالو�صع �لقانوين �لناجم عن بناء �جلد�ر.  .1

عدم تقدمي �أّي م�صاعدة لالإبقاء على ذلك.  .2

�إنهاء �أي عو�ئق تقف يف �صبيل ممار�صة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقه يف تقرير �مل�صري.  .3

على �لدول �الأطر�ف يف �تفاقية جنيف �لر�بعة �أن تكفل �حرت�م “�إ�رش�ئيل” لن�صو�صها.  .4

قررت �ملحكمة �أن على �الأمم �ملتحدة، خ�صو�صاً جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة �تخاذ   .5

�أي عمل الإنهاء �لو�صع غري �لقانوين �لناجم عن بناء �جلد�ر �أخذ�ً يف �العتبار هذ� �لر�أي 

.
46

�ال�صت�صاري

تقرير حمكمة �لعدل �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2005–31 متوز/ يوليو 2006، �لبنود 237–246.  
45

�أحمد �أبو �لوفا، ق�شاء حمكمة العدل الدولية 2001–2005، �ص 77.  
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ثالثاً: مالحظات ختامية:

1. هذ� �لقر�ر جاء بناًء على طلب فتوى �ملحكمة من قبل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، 

وهو ب�صفته هذه لي�ص له �صفة �الإلز�م، بل فقط �إعطاء �لر�أي �لقانوين، ولكن على �لرغم 

�لقانون �لدويل  “�إ�رش�ئيل” و�تهمها بانتهاك  �لفل�صطيني، ود�ن  �أقر باحلق  من ذلك فهو 

ببناء �جلد�ر. 

�لعربي  �لنز�ع  بحل  �خلا�صة  �ملفاو�صات  يعوق  �صلمي  �إجر�ء  �أي  باأن  �لقول   .2

�الإ�رش�ئيلي هو قول غري �صليم، كما �أفاد بذلك �لر�أي �ال�صت�صاري للمحكمة.

3. من �لو��صح جد�ً تقاع�ص �الأمم �ملتحدة عن �تخاذ ما يجب من خطو�ت عملية على 

�الأر�ص وفقاً للر�أي �ال�صت�صاري للمحكمة بالطلب من �الأمم �ملتحدة �تخاذ �أي عمل الإنهاء 

�لو�صع غري �لقانوين ومو�جهة �الآثار غري �مل�رشوعة �لناجمة عن بناء �جلد�ر.

�لعديد من  �أنه �حتوى على  �إال  �أنه يخت�ص بق�صية �جلد�ر  �لقر�ر وبالرغم من  �إن   .4

�لردود على �دعاء�ت “�إ�رش�ئيل” �لباطلة، وقام بتاأكيد �لتو�صيف �لقانوين لالأو�صاع يف 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، من عدم �رشعية �صّم �الأر��صي بالقوة وعدم 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  على   1949 ل�صنة  جنيف  �تفاقية  و�نطباق  �مل�صتوطنات،  �رشعية 

�ملحتلة �صنة 1967، كل ذلك يعد �نت�صار�ً للحق �لفل�صطيني وتاأكيد�ً عليه. 

املطلب الثاين: كيفية ا�شتفادة الفل�شطينيني من حمكمة العدل الدولية:

�أو بكلتيهما  يكن للفل�صطينيني �ال�صتفادة من هذه �الآلية وتفعيلها باإحدى طريقتني 

معاً، وهما:

1. يكن �للجوء �إىل حمكمة �لعدل �لدولية ال�صت�صد�ر قر�ر يدين �الأعمال �الإ�رش�ئيلية 

يف قطاع غزة، وذلك �عتماد�ً على �تفاقية حترمي جرية �الإبادة �جلماعية، �لتي �صدرت 

و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  �إليها  �ن�صمت  و�لتي   ،1948 �صنة  يف  �ملتحدة  �الأمم  برعاية 

�التفاقيات  من  حزمة  �إىل  �ن�صمت  حني   2014 يف  فل�صطني  �إليها  و�ن�صمت  �لعربية، 

، و�لتي تن�ص على �أنه با�صتطاعة كل دولة طرف فيها تقدمي �صكوى 
47

و�ملعاهد�ت �لدولية

�صّد �أي طرف �آخر �رتكب جرية �إبادة جماعية، وفقاً ملا ن�صت عليه �ملادة 36 بند 2 من 

نظام حمكمة �لعدل حيث جاء فيها ما ياأتي: 

�صحيفة  �الأمريكيني،  مع  �الت�صاالت  وُتو��صل  ومعاهدة...  ميثاقاً   15 �إىل  �الن�صمام  ر�صمياً  تطلب  فل�صطني   
47

http://www.alhayat.com/Articles/1549735/l :احلياة،  لندن، 2014/4/3، �نظر
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وقت،  �أي  يف  ت�رشح،  �أن  �الأ�صا�صي  �لنظام  هذ�  يف  �أطر�ف  هي  �لتي  للدول 

باأنها بذ�ت ت�رشيحها هذ� وبدون حاجة �إىل �تفاق خا�ص، تقر للمحكمة بواليتها 

تقبل  دولة  وبني  بينها  تقوم  �لتي  �لقانونية  �ملنازعات  جميع  نظر  يف  �جلبية 

�اللتز�م نف�صه، متى كانت هذه �ملنازعات �لقانونية تتعلق بامل�صائل �الآتية:

  )�أ( تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.

)ب( �أية م�صاألة من م�صائل �لقانون �لدويل.

 )ج( حتقيق و�قعة من �لوقائع �لتي �إذ� ثبتت كانت خرقاً اللتز�م دويل.

.
48

  )د( نوع �لتعوي�ص �ملرتتب على خرق �لتز�م دولة ومدى هذ� �لتعوي�ص

��صتناد�ً  تقدمت  عندما   ،1993 �صنة  يف  �لبو�صنة  جمهورية  فعلته  ما  ذلك  ومثال 

�إبادة  جر�ئم  �رتكبت  �لتي  �رشبيا  جمهورية  �صّد  ب�صكوى  �ملذكورة  �التفاقية  �إىل 

�لقانونية،  �ل�صابقة  هذه  من  �ال�صتفادة  عربية  دولة  �أّي  مبقدور  فاإنه  وبالتايل  فيها، 

فل�صطني  يف  ومتعمدة  منظمة،  جماعية  �إبادة  جرية  بارتكاب  “�إ�رش�ئيل”  و�تهام 

قد  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  من  بالتعوي�ص  �أحكام  ��صت�صد�ر  �أو  خ�صو�صاً،  غزة  ويف 

�خت�صا�ص ذ�ت  �أو  دولية  جنائية  حماكم  �أمام  �الإ�رش�ئيليني  �ملتهمني  مالحقة  يف   ي�صاعد 

.
49

عاملي

تن�ص �ملادة 36 من نظام حمكمة �لعدل �لدولية:  
48

ت�صمل والية �ملحكمة جميع �لق�صايا �لتي يعر�صها عليها �ملتقا�صون، كما ت�صمل جميع �مل�صائل �ملن�صو�ص   -1i

عليها ب�صفة خا�صة يف ميثاق “�الأمم �ملتحدة” �أو يف �ملعاهد�ت و�التفاقات �ملعمول بها.

للدول �لتي هي �أطر�ف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �أن ت�رشح، يف �أي وقت، باأنها بذ�ت ت�رشيحها هذ� وبدون   - 2

حاجة �إىل �تفاق خا�ص، تقر للمحكمة بواليتها �جلبية يف نظر جميع �ملنازعات �لقانونية �لتي تقوم بينها 

وبني دولة تقبل �اللتز�م نف�صه، متى كانت هذه �ملنازعات �لقانونية تتعلق بامل�صائل �الآتية:

) �أ ( تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.

)ب( �أية م�صاألة من م�صائل �لقانون �لدويل.

)ج( حتقيق و�قعة من �لوقائع �لتي �إذ� ثبتت كانت خرًقا اللتز�م دويل.

)د( نوع �لتعوي�ص �ملرتتب على خرق �لتز�م دولة ومدى هذ� �لتعوي�ص.

يجوز �أن ت�صدر �لت�رشيحات �مل�صار �إليها �آنفاً دون قيد وال �رشط �أو �أن تعلق على �رشط �لتبادل من جانب   - 3

عدة دول �أو دول معينة بذ�تها �أو �أن تقيد مبدة معينة.

تودع هذه �لت�رشيحات لدى �الأمني �لعام “لالأمم �ملتحدة” وعليه �أن ير�صل �صور�ً منها �إىل �لدول �لتي هي   - 4

�أطر�ف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي و�إىل م�صجل �ملحكمة.

�لت�رشيحات �ل�صادرة مبقت�صى حكم �ملادة 36 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �لد�ئمة للعدل �لدويل، �ملعمول  - 5 

بها حتى �الآن، تعتب، فيما بني �لدول �أطر�ف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، مبثابة قبول للوالية �جلبية ملحكمة 

�لعدل �لدولية. وذلك يف �لفرتة �لباقية من مدة �رشيان هذه �لت�رشيحات ووفقاً لل�رشوط �لو�ردة فيها.

يف حالة قيام نز�ع يف �صاأن والية �ملحكمة تف�صل �ملحكمة يف هذ� �لنز�ع بقر�ر منها.  - 6

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 319–320.  
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�رشبيا  �صّد  �لبو�صنة  ل�صكوى  �إقر�رها  عن  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �أعلنت   فقد 

و�جلبل �الأ�صود —وذلك للمرة �لر�بعة على �لتو�يل— و�أكدت �أن: “�صكوى �لبو�صنة �صّد 

عرقي  وتطهري  �إبادة  حرب  ح�صول  توؤكد  و�ملحكمة  قانونية،  �الأ�صود،  و�جلبل  �رشبيا 

.
�صّد �لبو�صناق يف �لبو�صنة”50

2. �أما �لطريقة �لثانية فيمكن لدولة فل�صطني و�لدول �لعربية �لتوجه للجمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة؛ من �أجل �تخاذ قر�ر يحيل �إىل حمكمة �لعدل مو�صوع �لتعوي�صات �ملدنية 

للبت فيه من قبل �ملحكمة  �أو �حلرب على قطاع غزة مثالً، وذلك  �لناجمة عن �الحتالل 

�أهميتها �لكبرية؛ الأن ما تتمتع به  )�الخت�صا�ص �ال�صت�صاري(، ويبقى ملثل هذه �الإحالة 

بحكم  �الإلز�م  درجة  �إىل  بها  ترقى  ��صت�صارية،  وفتاوى  �آر�ء  من  �لدولية  �لعدل  حمكمة 

.
51

�أثرها �لقانوين

عدم  حول  �ملحكمة  عن   2004/7/9 يف  �ل�صادر  �ال�صت�صاري  بالقر�ر  ر  ُيَذِكّ ما  وهو 

�نطوى عليه  1967، وما  �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  �لعن�رشي، يف  �لف�صل  م�رشوعية جد�ر 

�لقر�ر من قيمة قانونية بالغة، حيث �إن �لعمل يف �الأمم �ملتحدة قد جرى على �حرت�م تلك 

�الآر�ء، على نحٍو يجعل لها من �لقيمة ما يعادل قيمة �الأحكام �مللزمة قانونياً، وهي من 

.
52

�ل�صو�بق �لتي ينبغي �لبناء عليها

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �حلديث هنا عن �حلق �ملدين يف �لتعوي�ص وجب �الأ�رش�ر ورّد 

�العتبار، �أما مو�صوع �حلق �جلنائي ومالحقة جمرمي �حلرب ومقا�صاتهم، فلي�ص من 

�خت�صا�ص حمكمة �لعدل �لدولية، فهي للتقا�صي بني �لدول ولي�ص �الأفر�د.

و�إن مالحقة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني ومقا�صاتهم كاأفر�د —لو ح�صل ذلك من 

خالل �آليات �أخرى— ال ُي�صِقط �حلق �ملدين عن “�إ�رش�ئيل” كدولة، وم�صوؤوليتها عن جب 

�الأ�رش�ر، و�لتعوي�ص، ورّد �العتبار.

لندن،  الأو�شط،  ال�رسق  �الأ�صود، �صحيفة  �لبو�صنة �صد �رشبيا و�جلبل  �لدولية تقر �صكوى  حمكمة الهاي   
50

http://www.aawsat.com/details.asp?article=342108&issueno=9902 :2006/1/7،  �نظر

غزة،  قطاع  يف  جر�ئمهم  عن  �ل�صهيوين  �الحتالل  قادة  ملعاقبة  �ملتاحة  �لق�صائية  ها�صم، �الآليات  �أبو  �أين   
51

اجلمعية �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان )ر��صد(، 2015/7/21، �نظر:

http://www.pal-monitor.org/news.php?item.287

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 316–318.  
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خال�شة:

وعليه يرى �لباحث �أنه من �ملفيد تفعيل هذه �الآلية �إىل �أق�صى قدر ممكن، حيث يكن 

�إليهما �صابقاً، وهما ممكنان من �لناحية  تنفيذ �ملقرتَحني �ل�صابَقني �للذين متت �الإ�صارة 

�الأول من  �أنه يف حالة �القرت�ح  �الإقر�ر  �ل�صعوبات—، مع  —بالرغم من بع�ص  �لعملية 

هذه  تاأثري  �إبطال  وبالتايل  للمحكمة،  �جلبية  بالوالية  “�إ�رش�ئيل”  قبول  �ملحتمل  غري 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حّد ذ�ته مفيد  �الآلية، لكن �أخذ قر�ر من �ملحكمة حتى ولو مل يكن ملزماً 

من حيث �إنه �صيعري “�إ�رش�ئيل” ويك�صفها باأنها مد�نة ر�صمياً وقانونياً بارتكاب جر�ئم 

�لدويل  �لقانون  تنتهك  و�أنها  دولية،  حمكمة  قبل  من  �لفل�صطينيني  بحق  ج�صيمة  دولية 

وتنتهك �لتز�ماتها �لدولية.

�أما بخ�صو�ص �ملقرتح �لثاين، فيمكن لدولة فل�صطني و�جلامعة �لعربية �أن يطلبا من 

حمكمة �إىل  ��صت�صاري  ر�أي  طلب  باإحالة  قر�ر�ً  تتخذ  �أن  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة   �جلمعية 

�لعدل �لدولية؛ بخ�صو�ص حّق �لفل�صطينيني يف �لتعوي�صات عن �حلرب من “�إ�رش�ئيل”، 

وهذ� �لقر�ر �أي�صاً —حال �صدوره— لن يكون له �صفة �الإلز�م �لقانوين، ولن ُيعيد �حلق 

بحق  “�إ�رش�ئيل”  متار�صه  �لذي  �الإجر�م  ف�صح  على  �صيعمل  لكنه  وذويهم،  لل�صحايا 

، كما �صيُثَبِّت حقاً ممكن ��صتيفاوؤه ولو بعد حني، ولن ي�صيع حّق ور�ءه 
53

�لفل�صطينيني

مطالب؛ فما من �رشر من تثبيت حّق بقر�ر من حمكمة دولية؛ حتى ال يكون �الأمر غد�ً 

حمالً للجدل �أو �لن�صيان �أو �ل�صياع، كما �أن مثل هذ� �لقر�ر �صيفيد بالتاأكيد يف دعم �حلق 

�جلز�ئي �أمام �ملحاكم �جلنائية.

�أو  �لفل�صطينية �حلالية  �لقيادة  �الأ�صئلة �ملهمة هنا: هل لدى  ولكن تبز جمموعة من 

قامت  وهل  �ال�صت�صاري؟  �لطلب  هذ�  مثل  لتقدمي  �ل�صيا�صية  �الإر�دة  �لعربية  �لدول  لدى 

�لدول �لعربية مبا يكفي من جهد وم�صاٍع دولية نحو مقا�صاة “�إ�رش�ئيل”؟ وهل هي على 

��صتعد�د خلو�ص غمار مثل هذه �ملنازعات �لقانونية، ومقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �أمام حمكمة 

�لعدل �لدولية؟

�لذي يعاين م�صكالت  �لر�صمي  �لعربي  �إن جناح مثل هذه �خلطو�ت مرتبط بالو�قع 

كبرية على �مل�صتوى �ملوؤ�ص�صي، باالإ�صافة �إىل تدين م�صتوى �لعمل �لعربي �مل�صرتك، ومن 

املرجع نف�شه.  
53
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ناحية �أخرى قد تتذرع بع�ص �لدول �لعربية مب�صكالت قانونية من نوع �أنها ال تعرتف 

�لعربي  �لو�قع  �أن  يبدو  ما  وعلى  دولية،  حمكمة  �أمام  �صتقا�صيها  فكيف  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

دولة  فلكل  �لر�هنة!  �لظروف  يف  ذلك  بح�صول  �لتفاوؤل  على  كثري�ً  ي�صجع  ال  �لر�صمي 

�إزعاج �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و�لدول �لغربية،  عربية ح�صاباتها وهي ال ترغب يف 

�ل�صيا�صية  �الإر�دة  لتو�فر  يحتاج  ولكنه  �لقانونية،  �لناحية  من  ممكن  فاالأمر  وباملجمل 

�لر�صمية �لفل�صطينية و�لعربية لتنفيذه، ويف حال توفر ذلك يجب و�صع خطة فل�صطينية 

عربية �صاملة لتلك �ملعركة �لقانونية �لدولية وتوفري كل م�صتلزمات �لنجاح لها.


