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الآليات القانونية الدولية ملقا�صاة جمرمي 

احلرب الإ�صرائيليني كاأفراد

�آلية منا�صبة للحالة �لفل�صطينية مع  تكمن �أهمية هذ� �لف�صل لي�ص فقط يف �لبحث عن 

مر�عاة �لظروف �لدولية، بل �أي�صاً يف كونه يناق�ص ما مدى ��صتفادة �لفل�صطينيني من كل 

مع  للتعامل  �صاملة  فل�صطينية  ��صرت�تيجية  تكوين  على  �لعمل  هو  ذلك  من  و�الأهم  �آلية، 

ملف مالحقة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، وبالتايل على �لفل�صطينيني �صياغة وتكوين 

�ل�صابقة. ولي�ص  �أوالً، مع �ال�صتفادة من �لتجارب  �أهد�فهم  ما يلبي �حتياجاتهم ويحقق 

ندعو  �أننا  نف�صه  �مل�صمار  يف  �ل�صابقة  �لدولية  �لتجارب  لبع�ص  نعر�ص  حني  بال�رشورة 

لو  �الآلية  جدوى  على  �لتدليل  هو  نريده  وما  ظروفها،  حالة  فلكل  �لتجارب،  تلك  لتقليد 

ملالحقة  �ل�صعي  �صبيل  يف  وذلك  حمددة،  ومعطيات  ظروف  وفق  ��صتخد�مها  ح�صن 
ُ
�أ

جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني ومقا�صاتهم.

مالحقة  من  ُيِكّن  ما  �جلنائي  �لدويل  �لقانون  يف  يوجد  هل  هنا:  �ل�صوؤ�ل  ويبقى 

وحما�صبة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، وغريها من �جلر�ئم 

�لدولية �جل�صيمة؟ وما هي �الآليات �لدولية �ملتاحة ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني؟

و�لتي  �لدوليني  �ملجرمني  ملقا�صاة  �لدولية  �الآليات  عر�ص  �صيتم  �لف�صل  هذ�  ويف 

ت�صلح ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، وقد �ختار �لباحث �ثنتني من تلك �الآليات 

�لرغم  وعلى  �لدولية،  �جلنائية  و�ملحكمة  �لعاملي  �الخت�صا�ص  ذو  �لوطني  �لق�صاء  هما 

�أن  �إال  �خلا�صة  �لدولية  �ملحاكم  وهي  �لدويل  �ل�صعيد  على  مطبقة  ثالثة  �آلية  وجود  من 

�لباحث �آثر عدم �خلو�ص فيها الأنها من �لناحية �لعملية م�صتبعدة، حيث �إن ت�صكيل مثل 

هذه �ملحاكم يحتاج لقر�ر من جمل�ص �الأمن وفق �لف�صل �ل�صابع، ما يعني مو�فقة جميع 

دول �لفيتو Veto وهو �أمر غري مت�صور بخ�صو�ص �حلالة �لفل�صطينية، بخالف �حلاالت 

�ل�صابقة،  يوغ�صالفيا  حمكمة  مثل  �الأمن  جمل�ص  من  بقر�ر  حماكم  فيها  �ُصكلت  �لتي 

و�صري�ليون، ورو�ند�، ولبنان، وكمبوديا، ولكن يف �لوقت نف�صه مل يتحرك جمل�ص �الأمن 

لي�صكل حمكمة خا�صة وفق �لف�صل �ل�صابع حلروب طاحنة وقعت فيها �آالف �النتهاكات 

 للقانون �لدويل �الإن�صاين وحلقوق �الإن�صان، ور�ح �صحيتها ع�رش�ت بل مئات �الآالف من
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�ل�صحايا، مثل �حلرب على �لعر�ق، و�حلرب على �أفغان�صتان، و�حلرب على �ل�صي�صان، 

 .
1
وحرب �الإبادة �مل�صتمرة يف مينمار �صّد �مل�صلمني “�لروهينجا” وغري ذلك

فتطبيق  �جلميع،  فيه  يت�صاوى  و�حد  معيار  وفق  يعمل  ال  �الأمن  فمجل�ص  وبالتايل 

�لعد�لة �لدولية �أمر مرهون بال�صيا�صة �لدولية، ويف �حلالة �لفل�صطينية فمن �مل�صتبعد جد�ً 

�أن ي�صكل جمل�ص �الأمن حمكمة خا�صة لفل�صطني، �إذ �أ�صبح معروفاً للجميع عقبة �لفيتو 

�الأمريكي �لد�عم لـ“�إ�رش�ئيل” ب�صكل مطلق، و�لذي ينع �أي �إد�نة لها، فما بالك مبحاكمة 

قادتها؟!

�أمام  �ملتاحتني  �الآليتني  من  الأي  �لتوجه  جدوى  مدى  بيان  �لف�صل  هذ�  ويحاول 

�أمام  �ملقا�صاة  �رشوط  على  و�لوقوف  جنائياً،  “�إ�رش�ئيل”  قادة  ملقا�صاة  �لفل�صطينيني 

تلك �ملحاكم �لدولية، وما هي �أهم �ملعوقات وكذلك �لفر�ص �أمام تفعيلها، وكيفية ��صتفادة 

�لفل�صطينيني من تلك �الآليات. وعليه، �صيقت�رش هذ� �لف�صل على عر�ص وتف�صيل �الآليتني 

و�ملحكمة  �لعاملي  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  وهما:  عليهما  �لعمل  يكن  �للتني 

�جلنائية �لدولية.

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �لف�صل �إىل مبحثني يتناول كل منهما �آلية من �آليات �ملقا�صاة 

�لدولية وهي كما يلي:

ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  �أمام  �الإ�رش�ئيليني  و�جلنود  �لقادة  مقا�صاة   �ملبحث �الأول: 

   �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي.

�ملبحث �لثاين: مقا�صاة �لقادة و�جلنود �الإ�رش�ئيليني �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

الإ�سرائيليني  واجلنود  القادة  مقا�ساة  الأول:   املبحث 

اأمام املحاكم الوطنية ذات الخت�سا�س     

الق�سائي العاملي:    

حيث  من  �الأقدم  كونها  �لعاملي  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  بعر�ص  �لبدء  مّت 

�لت�صكيل وبدء �لعمل من �ملحكمة �جلنائية �لدولية، و�لتي تعدُّ حديثة ن�صبياً كما �صياأتي 

تف�صيله الحقاً، �أما �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي فهي تعد من �أهم 

حممد �أمني �مليد�ين، “جمرم �رشيبينيت�صا �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة”.  
1
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�الإن�صاين  �لدويل  للقانون  ج�صيمة  �نتهاكات  بارتكاب  �ملتهمني  ملقا�صاة  �جلنائية  �ملحاكم 

على �مل�صتوى �لدويل �صو�ء كانو� م�صوؤولني ع�صكريني، �أم �صيا�صيني، �أم حتى جنود، �أم 

�أفر�د عاديني، حتت مبد�أ �مل�صوؤولية �لفردية، �لذي �صبق �حلديث عنه.

ويت�صمن هذ� �ملبحث مطلبني هما:

�ملطلب �الأول: �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي و�إجر�ء�تها.

وكيفية  �لعاملي  �لق�صائي  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  ق�صاء  �لثاين:   �ملطلب 

    ��صتفادة �لفل�صطينيني منها.

العاملي  الق�شائي  الخت�شا�س  ذات  الوطنية  املحاكم  الأول:   املطلب 

        واإجراءاتها:

يت�صمن هذ� �ملطلب مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي.

�لعاملي �لق�صائي  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  �إجر�ء�ت  �لثاين:   �ملق�صد 

       )�لقانون �لبلجيكي منوذجاً(.

املق�شد الأول: املحاكم الوطنية ذات الخت�شا�س الق�شائي العاملي:

هناك بع�ص �لدول �لغربية، �الأوروبية خ�صو�صاً، تاأخذ مببد�أ �الخت�صا�ص �لق�صائي 

�لدولية  �ل�صالحية  �لبع�ص  ي�صميه  ما  �أو  �لعاملية،  �لق�صائية  �لوالية  مببد�أ  �أو  �لعاملي، 

خارج  دولية  جرية  �رتكب  �صخ�ص  �أي  مالحقة  يف  �صالحيًة  ينحها  �لذي  �ل�صاملة، 

من  �أم  مو�طنيها  من  �أكان  �صو�ء  �لوطنية،  حماكمها  �أمام  حماكمته  و�صالحية  حدودها، 

�الأجانب.

اأولً: التعريف بالخت�شا�س الق�شائي العاملي:

باإقامة  يطالبها  �أو  لدولة  ي�صمح  قانوين  مبد�أ  باأنه  �لعاملي  �الخت�صا�ص  مبد�أ  يعرف 

�جلرية  مكان  عن  �لنظر  ب�رشف  معينة،  بجر�ئم  يخت�ص  فيما  جنائية  قانونية  دعوى 

.
2
وجن�صية مرتكبها �أو �ل�صحية

قانونية  درا�شة  غزة:  قطاع  على  العدوان  خالل  الإ�رسائيلية  اجلرائم  )حمرر(،  علي  حممد  �لرحمن  عبد   
2

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 113.
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وهو �ملبد�أ �لذي يق�صي باأنه من م�صلحة كل دولة �أن حتيل �إىل �لعد�لة مرتكبي جر�ئم 

معينة تهم �ملجتمع �لدويل باأ�رشه، بغ�ص �لنظر عن مكان �رتكاب �جلرية، وبغ�ص �لنظر 

.
3
عن جن�صية مرتكبيها، �أو جن�صية �صحاياها

ويعتمد �الخت�صا�ص �لق�صائي بجرية ما، يف �الأحو�ل �لعادية، على �ل�صلة بني �لدولة 

.
4
�لتي ترفع �لدعوى وبني �جلرية نف�صها، وهي �صلة �إقليمية يف �لعادة

 ومبد�أ �الخت�صا�ص �لعاملي من�صو�ص عليه ب�صكل و��صح يف �تفاقيات جنيف ل�صنة  1949،

بحيث ت�صتند هذه �التفاقيات �لتي و�صعت حلماية �ملنازعات �مل�صلحة �إىل مبد�أ عاملية �حلق 

 ،49 فاملادة  �التفاقيات،  تلك  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �جلر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مالحقة  يف 

و50، و129، و146 �مل�صرتكة بني �التفاقيات �الأربعة على �لرتتيب، تن�ص على ما ياأتي: 

تتعهد �الأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة باأن تتخذ �أي �إجر�ء ت�رشيعي يلزم لفر�ص 

باقرت�ف  ياأمرون  �أو  يقرتفون  �لذين  �الأ�صخا�ص  على  فعالة  جز�ئية  عقوبات 

مبالحقة  متعاقد  طرف  كل  يلتزم  �التفاقية...  لهذه  �جل�صيمة  �ملخالفات  �إحدى 

�أي�صاً  وله  جن�صيتهم،  كانت  �أياً  )�لوطنية(،  حماكمه  �إىل  وبتقديهم  �ملتهمني.... 

�آخر  �إىل طرف متعاقد معنٍي  �أن ي�صلمهم  ل ذلك وطبقاً الأحكام ت�رشيعه  �إذ� ف�صَّ

هوؤالء  �صّد  كافية  �تهام  �أدلة  �ملذكور  �لطرف  لدى  تتوفر  د�مت  ما  ملحاكمتهم، 

.
5
�الأ�صخا�ص

بع�ص  مع  �لعاملي،  �الخت�صا�ص  على  �لق�صائية  �أنظمتها  ن�صت  �لتي  �لدول  ومن 

و�لدول  و�صوي�رش�،  ونيوزلند�،  وهولند�،  بريطانيا،  و�لقو�عد،  �الأ�صول  يف  �الختالفات 

�أولت �هتماماً كبري�ً ملو�صوع �الخت�صا�ص �لعاملي، وكانت  �الإ�صكندنافية، وبلجيكا �لتي 

�لتي تبنت هذ� �الخت�صا�ص ومار�صته على  �لدول  2009 من  �إ�صبانيا حتى �صيف �صنة 

.
6
نطاق و��صع

عاملية �الخت�صا�ص �لق�صائي، منظمة �لعفو �لدولية، �ملجلة �الإلكرتونية، �لعدد 14، �نظر:  
3

http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx

لل�شليب  الدولية  املجلة  �ملبد�آن،”  يتو�فق  وكيف  و�لتكامل:  �لعاملي  �الخت�صا�ص  “مبادئ  كز�فييه،  فيليب   
4

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/ :الأحمر، �لعدد 862، 2006/12/31، �نظر

 review-862-p375.htm

�نظر: �تفاقيات جنيف �الأربعة، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، يف:   
5

http://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 317–318.  
6

http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review-862-p375.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/review-862-p375.htm
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بينو�صيه  ق�صية  هي  �لعاملي  �الخت�صا�ص  فيها  ُطبَِّق  �لتي  �لق�صايا  �أ�صهر  ومن 

 1973 �صنتي  بني  عاماً،   17 ملدة  ت�صيلي  دولة  حكم  ع�صكري  جرن�ل  وهو   Pinochet

و1990؛ حيث قام قا�ص ٍ �إ�صباين مبمار�صة �صلطة �الأمر باعتقال بينو�صيه ب�صبب �جلر�ئم 

�لتي مّت �رتكاب معظمها يف ت�صيلي، و�لتي كان معظم �صحاياها من �أبناء ت�صيلي، حيث 

بناًء  �إ�صبانيا،  �إىل  ت�صليمه  بجو�ز  �حلكم  و�صدر  بينو�صيه  �جلرن�ل  عن  �حل�صانة  رفعت 

�أو �لقا�صية،  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رشوب  من  وغريه  �لتعذيب،  “مناه�صة  �تفاقية   على 

�لال �إن�صانية �أو �ملهينة”، �لتي �أ�صدرتها �الأمم �ملتحدة �صنة 1984، “تقوم �لدولة �لطرف 

]للتعذيب[...  �رتكابه  ُيَدّعى  �لق�صائية �صخ�ص  �الإقليم �خلا�صع لواليتها  �لتي يوجد يف 

تقم  مل  �إذ�  للمحاكمة،  �ل�صخ�ص  تقدمي  بق�صد  �ملخت�صة،  �صلطاتها  على  �لق�صية  بعر�ص 

�لق�صاة يف  Brown-Wilkinson، كبري  بر�ون ويلكن�صون  �للورد  قال  بت�صليمه”. وكما 

�أن على  �أي  �أو �لعقاب،  �لت�صليم  “�إن هدف �التفاقية هو ��صتحد�ث مبد�أ  ق�صية بينو�صيه 

.
�لدولة �أن تتوىل معاقبة �ل�صخ�ص �إذ� مل تقم بت�صليمه”7

�العتقال  رهن  بينو�صيه  ُو�صع  لندن،  �إىل  عالجية  زيارة  �أثناء  ويف   ،1998 �صنة  ففي 

يحملون  من  وقتل  تعذيب  بتهمة  باعتقاله،  مذكرة  �إ�صباين  قا�ٍص  �أ�صدر  �أن  بعد  �ملنزيل 

ت�صيلي  �إىل  بالعودة  لبينو�صيه  بريطانيا  �صمحت  �صهر�ً،   18 وبعد  �الإ�صبانية،  �جلن�صية 

.
8
الأ�صباب �صحية، متجنباً �لرتحيل �إىل �إ�صبانيا

ويف ق�صية �أخرى من هذ� �لنوع، نظرت �إحدى حماكم �لواليات �ملتحدة يف ق�صية مهمة 

فيها  رفعت  �لتي   Filártiga فيالرتيغا  ق�صية  وهي  �لق�صاء،  تاريخ  معامل  من  �أ�صبحت 

�لواليات  يف  لالإقامة  �نتقل  ثم  �لتعذيب،  �صحايا  من  كان  بار�جو�ي  من  �صخ�ص  �أ�رشة 

�ملتحدة، دعوى مدنية �صّد من قام بتعذيبه بعد �أن �نتقل هو �أي�صاً �إىل �لواليات �ملتحدة؛ 

وقالت �ملحكمة يف حكمها: “لقد �أ�صبح مرتكب �لتعذيب، مثل: �لقر�صان وتاجر �لرقيق، 

.
عدو�ً للب�رشية باأ�رشها”9

عاملية �الخت�صا�ص �لق�صائي، منظمة �لعفو �لدولية، �ملجلة �الإلكرتونية، �لعدد 14.  
7

�ملرجع نف�صه.  
8

�ملرجع نف�صه.  
9
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ثانياً: نوع الخت�شا�س ورفع الدعاوى:

ثم  �الأزمان،  �صالف  يف  �ملعهودة  “�لعاملية”  �جلرية  هي  �لقر�صنة  جرية  كانت   .1

�الخت�صا�ص  عاملية  تتطلب  �لتي  �جلر�ئم  عدد  �زد�د  وقد  �لرقيق،  جتارة  �إليها  �أ�صيفت 

�لق�صائي منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، وطالت �لقائمة فاأ�صبحت تت�صمن كثري�ً من 

و�لتعذيب،  �جلماعية،  �الإبادة  جرية  مثل  �لوطنية،  �حلدود  د�خل  ترتكب  �لتي  �لفظائع 

�إىل جر�ئم  و�لف�صل �لعن�رشي، وغريها من �جلر�ئم �ملرتكبة �صّد �الإن�صانية، باالإ�صافة 

�حلرب.

2. �إن �أ�صا�ص �لبّت فيما �إذ� كان من �ملمكن �إقامة �لدعوى ��صتناد�ً �إىل عاملية �الخت�صا�ص 

.
10

�لق�صائي، هو قو�نني �لدولة �لتي تقام فيها �لدعوى )و�لتي ت�صمى دولة �الدعاء(

ويوؤيد �لباحث �لقول �ل�صائد باأن تاأ�صي�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية يعد مكت�صباً مهماً 

وذو �أثر بالغ للعد�لة �جلنائية �لدولية، ولقد جاء ذلك نتيجة جهود م�صنية ��صتمرت الأكرث 

من خم�صني عاماً، وعلى �لرغم من �ملعوقات و�لعقبات فهي ما ز�لت متتلك �لكثري لتفعله 

�أمام مو�جهة �جلر�ئم �لدولية �الأ�صد خطورة من وجهة نظر �ملجتمع �لدويل.

ذلك  فقبل  �لب�رشية،  تاريخ  يف  �الأوىل  �لد�ئمة  �ملحكمة  هي  �لدولية  �جلنائية  و�ملحكمة 

باأنها و�ُتهمت  �جلر�ئم  وقوع  بعد  �ُصكِّلت  لكنها  �لدولية،  �جلنائية  �ملحاكم  بع�ص   ت�صكلت 

باأن تثبت م�صد�قيتها يف تطبيق  �أمام حتدٍّ حقيقي  �ملنت�رش، وبالتايل فهذه �ملحكمة  عد�لة 

�لعد�لة على �جلميع دون متييز، و�أن حتقق �لعد�لة لل�صعفاء ورعايا �لدول �لفقرية و�لنامية. 

 املق�شد الثاين: اإجراءات املحاكم الوطنية ذات الخت�شا�س الق�شائي العاملي 

    )القانون البلجيكي منوذجاً(:

�الخت�صا�ص  تطبق  �لتي  للدول  كنموذج  �لبلجيكي  �لقانون  عر�ص  �لباحث  �ختار 

�لعاملي، وذلك كونه القى عدة تعديالت وتطور�ت يف هذ� �مل�صمار، مما يتيح �لتعرف على 

جميع �جلو�نب �ملتعلقة مبو�صوع �الإجر�ء�ت، و�إ�صكاليات �لتطبيق، و�صبب �آخر الختيار 

ق�صائية  دعوى  رفع  �إثر  �لبلجيكي  �لق�صاء  القاها  �لتي  �ل�صهرة  هو  �لبلجيكي  �لقانون 

بارتكاب  �تهمه   Ariel Sharon �صارون  �أريل  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �صّد 

جر�ئم حرب يف �صب� و�صاتيال، ومن ثم مّت تعديل �لقانون، وبالتايل فمن �ملفيد من وجهة 

�ملرجع نف�صه.  
10
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�أفقدت  �لتعديالت  �لتي عّدلت، ومعرفة هل تلك  �لباحث �لتعرف على تلك �جلو�نب  نظر 

�الخت�صا�ص �لعاملي يف �لقانون �لبلجيكي �أثره؟

�لبلجيكية  �ملحاكم  �إجر�ء�ت  ينظم  قانون  �صدر  حيث   1993/6/16 يف  كانت  �لبد�ية 

�ملخت�صة بالنظر يف ق�صايا �النتهاكات �جل�صيمة للقانون �لدويل �الإن�صاين قانون خا�ص، 

وهو �مل�صمى “�لقانون �خلا�ص مبعاقبة مرتكبي �النتهاكات �جل�صيمة التفاقيات جنيف 

عام  “بقانون  و�ملعروف   ،”1977 عام  �الإ�صافيني  و�لبوتوكولني   1949 عام  �ل�صادرة 

بنظر  �الخت�صا�ص  لها  تتيح  عاملية  ق�صائية  والية  �ملحاكم  �لقانون  هذ�  ومنح   ،”1993

�لثاين،  �الأول  �الإ�صافيني  و�لبوتوكولني  جنيف  التفاقيات  �جل�صيمة  �ملخالفات  ق�صايا 

وقد �صادقت بلجيكا على �التفاقيات و�لبوتوكولني جميعاً.

ثم ُعدِّل هذ� �لقانون يف �صباط/ فب�ير �صنة 1999 من خالل “�لقانون �خلا�ص مبعاقبة 

مرتكبي �النتهاكات �جل�صيمة للقانون �الإن�صاين �لدويل” �لذي مّت تو�صيع نطاقه لي�صمل 

جر�ئم �الإبادة �جلماعية و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، ويعرِّف �لبند 3 من �ملادة 1 يف �لقانون 

و�لبوتوكول  جنيف  التفاقيات  �جل�صيمة  �النتهاكات  �حلرب  بجر�ئم  و�ملعني  �ملعدل 

غري  �مل�صلحة  �ل�رش�عات  يف  �حلرب  وجر�ئم  �مل�صلحة  �لدولية  �ل�رش�عات  خالل  �الأول 

�لدولية، مبا يف ذلك �نتهاكات �ملادة 3 �مل�صرتكة يف �تفاقيات جنيف و�نتهاكات �لبوتوكول 

 .
11

�لثاين على �أنها جر�ئم حرب

وتن�ص �ملادة 2 من هذ� �لقانون على عقوبات ت�صل يف �أق�صاها �إىل �ل�صجن مدى �حلياة، 

�أ�صياء  �أو  �أجهزة  �أو  باأدو�ت  يحتفظ  �أو  ينقل،  �أو  ي�صنع،  من  مبعاقبة   3 �ملادة  وتق�صي 

 1 ��صتُخدمت يف �رتكاب �أو ت�صهيل �رتكاب �إحدى �النتهاكات �جل�صيمة �ملحددة يف �ملادة 

بعقوبة مرتكب ذلك �النتهاك �جل�صيم نف�صها.

وحتدد �ملادة 4 �جلر�ئم �لفرعية �ملتمثلة يف �إ�صد�ر �الأمر بارتكاب �نتهاكات ج�صيمة، 

و�قرت�ح تلك �النتهاكات، �أو �لتحري�ص عليها، �أو �مل�صاركة فيها، �أو �لتقاع�ص عن منعها �أو 

و�صع حّد لها، �أو�ل�رشوع يف �رتكابها، غري �أنها ال تن�ص �رش�حًة على �لقيادة �أو �مل�صوؤولية 

�الأعلى عن مثل هذه �النتهاكات.

�صب�  يف  وقعت  �لتي  �لقتل  �أعمال  يف  بالتحقيق  �صارون  ق�صية  يف  ق�صائياً  خمت�صة  �لبلجيكية  �ملحاكم   
11

، 2002/5/1، �نظر: و�صاتيال عام 1982، منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، وثيقة رقم 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR53/001/2002/fr/944841ea-d841-11dd-9df8-

936c90684588/ior530012002ar.html
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�أو  �لوطنية،  �أو  �لع�صكرية،  �أو  �ل�صيا�صية،  �مل�صلحة   5 �ملادة  من   1 �لبند  وي�صتبعد 

�ل�رشورة كمبٍر الرتكاب �نتهاك ج�صيم، ويق�صي �لبند 2 من �ملادة 5 باأن �إطاعة �أو�مر 

�جلهات �الأعلى ال تعفي من �مل�صوؤولية �جلنائية عن �الإبادة �جلماعية، �أو �إحدى �جلر�ئم 

�صّد �الإن�صانية �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون، �أو �رتكاب �نتهاٍك ج�صيم التفاقيات جنيف 

�الأعلى كمبر يعفي من  �أو�مر �جلهات  تنفيذ  �أنها ال ت�صتبعد  �إال  �الأول،  �لبوتوكول  �أو 

�مل�صوؤولية عن �نتهاكات �ملادة 3 �مل�صرتكة يف �تفاقيات جنيف �أو �لبوتوكول �لثاين من بني 

 �صكوك �لقانون �الإن�صاين �لدويل �الأخرى، وين�ص �لبند 3 من �ملادة 5 بو�صوح على �أنه

.
“ال حتول �حل�صانة �لر�جعة �إىل �ملن�صب �لر�صمي ل�صخ�ص ٍما دون تطبيق هذ� �لقانون”12

�ملادة 6 تن�ص على �أنه دون �إخالل باملادتني 4 و8 فاإن �أحكام �لف�صل �الأول من قانون 

�لعقوبات بدء�ً من �ملادة 70 تنطبق على قانون �صنة 1999.

وتق�صي �ملادة 8 باأن �أحكام �لتقادم ال تنطبق على �النتهاكات �لو�ردة يف �ملادة 1 من 

�لقانون.

�ملادة 8: “ال ُتطبق �أحكام �ملادة 21 من �لق�صم �لتمهيدي من قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية 

للمحاكمات  �لقانونية  �لزمنية  باحلدود  و�خلا�صة  �لعقوبات،  قانون  من   91 و�ملادة 

و�لعقوبات، على �النتهاكات �لو�ردة يف �ملادة 1 من هذ� �لقانون”. 

وتن�ص �ملادة 7 بو�صوح على �لوالية �لعاملية للق�صاء فيما يتعلق باأٍي من �النتهاكات 

“�ملحاكم  �أن  على  �ملادة  تلك  من  �الأوىل  �لفقرة  وتن�ص   ،1999 �صنة  قانون  يف  �لو�ردة 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لقانون،  هذ�  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �النتهاكات  بنظر  خمت�صة  �لبلجيكية 

�ملكان �لذي �رُتكبت فيه هذه �النتهاكات”.

وتق�صي �ملادة 9 باأنه عندما تكون بلجيكا يف حالة حرب تقع �نتهاكات �لقانون 1999 

يف نطاق �خت�صا�ص �ملحاكم �لع�صكرية.

�لبلجيكي ب�صمه �تفاقيات جنيف �الأربعة  �أن �لق�صاء  �لباحث فيبدو و��صحاً  وبر�أي 

بلجيكا  تكون  �لبلجيكي  �لوطني  �لقانون  �إىل  و�لثاين  �الأول  �الإ�صافيني  و�لبوتوكولني 

قد تبنت فعلياً �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي، وبالتايل �أ�صبح �لق�صاء �لبلجيكي خمت�صاً 

�ملرجع نف�صه.  
12
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بالنظر يف جر�ئم �حلرب، ويكنه بذلك �أن يب�صط واليته �لق�صائية على �أي �صخ�ص متهم 

بارتكاب جر�ئم حرب، وخ�صو�صاً �إذ� مّت حتريك �لدعوى �أمام حماكمها �لوطنية.

ثم �إن �لتعديالت �لتي جرت عليه يف �صنة 1999 —كما �صبق بيانه— �أدت �إىل تو�صيع 

د�ئرة �خت�صا�صه لي�صم �إىل جانب جر�ئم �حلرب �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية وجرية �الإبادة 

�جلماعية، وبالتايل �صار �لق�صاء �لبلجيكي خمت�صاً بالنظر يف �أكرث �جلر�ئم �لدولية خطورة 

�الخت�صا�ص  ي�صبح  حيث  �لعدو�ن  جرية  با�صتثناء  �لدويل،  �ملجتمع  نظر  وجهة  من 

�لدولية، وهو جمال  �ملحكمة �جلنائية  �لبلجيكي م�صابهاً الخت�صا�ص  �لقانون  �لعاملي يف 

جيد للدخول من خالله ملقا�صاة �ملجرميني �الإ�رش�ئيليني �أمام �لق�صاء �لبلجيكي.

الق�شائي  الخت�شا�س  ذات  الوطنية  املحاكم  ق�شاء  الثاين:   املطلب 

         العاملي وكيفية ا�شتفادة الفل�شطينيني منها:

يت�صمن هذ� �ملطلب مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: ق�صاء �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي.

 �ملق�صد �لثاين: كيفية ��صتفادة �لفل�صطينيني من �آلية �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص 

   �لق�صائي �لعاملي.

املق�شد الأول: ق�شاء املحاكم الوطنية ذات الخت�شا�س الق�شائي العاملي:

�شوابق ق�شائية يف تطبيق الخت�شا�س العاملي �شّد م�شوؤولني اإ�رسائيليني  اأولً: 

يف دول اأوروبية:

ومن �ل�صو�بق �لدولية لتفعيل مبد�أ �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي على �صبيل �ملثال ال 

�حل�رش ما ياأتي:

1. �لدعوى �لتي رفعت �أمام �لق�صاء �لبلجيكي �صّد رئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق �أريل �صارون، 

يف حزير�ن/ يونيو 2001.

�ملتقاعد دورون  �الإ�رش�ئيلي  �للو�ء  �لبيطاين �صّد  �لق�صاء  �أمام  �لتي رفعت  �لدعوى   .2

�أملوغ Doron Almog يف �أيلول/ �صبتمب 2005.

3. �لدعوى �لتي رفعت �أمام �لق�صاء �لنيوزيلندي �صّد رئي�ص هيئة �الأركان مو�صيه يعلون 

Moshe Ya‘alon يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006.
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Binyamin �إليعيزر  بن  بنيامني  �صّد  �الإ�صباين  �لق�صاء  �أمام  رفعت  �لتي  �لدعوى   .4 

.
Ben-Eliezer ود�ن حالوت�ص Dan Halutz، يف �صباط/ فب�ير 132009

5. باالإ�صافة �إىل �لعديد من �لق�صايا �الأخرى �لتي رفعت يف دول �أوروبية خمتلفة �صياأتي 

�لعر�ص �لتايل على ذكر بع�صها.

ثانياً: م�شري الق�شايا التي ُرفعت:

�أنه وعلى �لرغم من وجود قا�صم م�صرتك بني تلك �لق�صايا  من خالل �لدر��صة تبني 

كونها جميعاً ت�صتند �إىل �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي، �إال �أنه يوجد بع�ص �الختالفات يف 

تطبيق �الخت�صا�ص �لعاملي من بلد الآخر ومن حالة الأخرى، وباملجمل فهناك حاالت مل 

يتم تطبيق �الخت�صا�ص �لعاملي الأ�صباب �صكلية، �أو حتت �أّي حجة �أخرى، لكن يف �ملقابل 

�عتماد�ً  �الأوروبية  �لوطنية  �ملحاكم  بالفعل يف بع�ص  مّت قبولها  �لدعاوى قد  هناك بع�ص 

�أو�مر �عتقال بحق بع�ص  �إ�صد�ر  �لعاملي، وقد مّت فيها  على مبد�أ �الخت�صا�ص �لق�صائي 

�عتقالهم  يتم  مل  بـ“�لتقنية”  ت�صميتها  يكن  الأ�صباب  ولكن  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني 

ببع�ص  �حلاالت  من  �لنوعني  لهذين  �صنعر�ص  وعليه  �ملحاكم،  هذه  �أمام  و�إح�صارهم 

�الأمثلة وهي كما ياأتي:

ال�شيا�شية  ال�شغوط  ب�شبب  الق�شية  حفظ  اأو  القانون  تعديل  مّت  حالت   .1

والديبلوما�شية:

مبخالفة  �ملتهمني  مبعاقبة  يتعلق   1993 قانون  كان  فقد  �لبلجيكي  �لقانون  �أما  �أ. 

�لقانون  يتناول  حيث   ،1977 ل�صنة  �الإ�صافيني  و�للحقني   ،1949 ل�صنة  جنيف  �تفاقية 

جن�صية  عن  �لنظر  بغ�ص  جنيف  التفاقيات  خمالفة  تعد  �لتي  �جلر�ئم  مرتكبي  مالحقة 

�ملتهم وجن�صية �ل�صحية، �أو مكان وقوع هذه �جلر�ئم، كما ال ي�صرتط تو�جد �ملتهم على 

�الأر��صي �لبلجيكية من �أجل بدء �لتحقيق.

مل�صاألة  َتَطَرّق  حيث   ،2003 �صنة  يف  �آخرها  مر�ت  عدة  تعديله  مّت  �لقانون  هذ�  لكن 

و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �ل�صغوط  ب�صبب  �ل�صيا�صيني،  للقادة  �لديبلوما�صية  �حل�صانة 

على �حلكومة �لبلجيكية؛ وذلك على �إثر �لدعوى �لتي رفعت �أمام �لق�صاء �لبلجيكي �صّد 

�صامح خليل �لو�دية، “حملة من �أجل مالحقة وحماكمة جمرمي �حلرب “�الإ�رش�ئيليني””.  
13
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رئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق �أريل �صارون، يف �صهر حزير�ن/ يونيو 2001، بخ�صو�ص �أحد�ث 

.
14

�صب� و�صاتيال

�لعاملي ب�صكل �رشيح،  �لقانون ين�ص على مبد�أ �الخت�صا�ص  فاإن  �إ�صبانيا  �أما يف  ب. 

خمالفات  بارتكاب  �ملتهمني  �الأ�صخا�ص  حماكمة  �صالحية  �الإ�صبانية  للمحاكم  ويعطي 

�أو جن�صية �ل�صحية،  �أّي عالقة ملكان �رتكاب �جلرية،  التفاقيات جنيف، دون ��صرت�ط 

بها  تقدم  �لتي  �لدعوى  �الإ�صبانية  �لوطنية  �ملحكمة  قبلت  �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى  �ملتهم،  �أو 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، يف 2008/6/24، �صّد م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني متهمني 

.
15

باقرت�ف جر�ئم حرب يف قطاع غزة

وب�صبب �ل�صغوط �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية ُعِدّل �لقانون �الإ�صباين يف 2009/5/19، 

فيها  يكون  �لتي  �لق�صايا  يف  فقط  �لنظر  يتم  بحيث  �لعاملية،  �لق�صائية  �لوالية  من  ليحد 

.
16

�صحايا �إ�صبان، �أو حالة �أن �ملتهم متو�جد على �الأر�ص �الإ�صبانية

ج. ويف �لرنويج ُرفعت دعوى ق�صائية �صّد �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، وعلى ر�أ�صهم 

عملية  خالل  حرب  جر�ئم  �رتكاب  عن  مل�صوؤوليتهم   ،Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود 

قررت  �لرنويجية  �لعامة  �ملدعية  ولكن   ،Operation Cast Lead �مل�صبوب  �لر�صا�ص 

ولكنها  �لق�صية،  ملتابعة  �لكافية  �لو�صائل  متلك  ال  �لرنويج  �أن  بحجة  �لق�صية  جتميد 

.
17

�عرتفت بوجود جر�ئم �رتكبت خالل �حلرب على غزة

2. حالت مّت قبول الدعوى اأو اإ�شدار اأوامر اعتقال:

د�خل  �لوقت  بع�ص  يق�صي  �أن  �أملوغ  دورون  ��صطر   ،2005/9/10 يف  �أ. 

�أتى،  حيث  من  �أدر�جه  يعود  �أن  قبل  لندن،  �إىل  �أبيب  تل  من  تقله  كانت  �لتي  �لطائرة 

حممد  �لرحمن  عبد  يف  �الإ�رش�ئيلية،”  �حلرب  وجر�ئم  �لعاملي  �الخت�صا�ص  “مبد�أ  �لهيجا،  �أبو  مو�صى  حممد   
14

،)2001 و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  الدويل  والقانون  اإ�رسائيل  )حمرر(،   علي 

�ص 415–418.

املرجع نف�شه، �ص 419–420.  
15

�لق�صاء �الإ�صباين يغلق ملفاً �صّد “�إ�رش�ئيل” ب�صاأن غزة، �صحيفة �إيالف �الإلكرتونية، لندن، 2009/6/30، �نظر:  
16

www.elaph.com/Web/Politics/2009/6/456093.htm

حممد مو�صى �أبو �لهيجا، مرجع �شابق، �ص 421.  
17
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ج�صيمة خمالفات  �رتكاب  بتهمة  باعتقاله  �أمر�ً  بريطانية  حمكمة  �أ�صدرت   فقد 

.
181949 التفاقيات جنيف ل�صنة 

ب. ويف 2009/9/29، كاد �أن ي�صدر �أمر باعتقال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك 

 Labour �أثناء زيارة �إىل بريطانيا بدعوة من حزب �لعمال �لبيطاين  Ehud Barak، يف 

Party )UK(l، حيث قامت حمكمة بريطانية بتوجيه ر�صالة ر�صمية �إىل �حلكومة مطالبة 

بتو�صيحات حول زيارة بار�ك، هل هي ر�صمية �أم �صخ�صية، فردت �حلكومة �أن طابع 

.
19

�لزيارة ر�صمي، ولذلك يجب �أن يتمتع �لز�ئر باحل�صانة �لديبلوما�صية

ج. ويف 2009/12/14، �صدر �أمر �عتقال بحق وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة 

ت�صيفي ليفني Tzipi Livni من قبل حمكمة بريطانية بتهمة �رتكاب جر�ئم حرب خالل 

.
20

�حلرب، فاألغت ليفني زيارتها �إىل لندن

د. ويف �أيار/ مايو 2008، مّت تقدمي طلب �إىل حمكمة هولندية الإ�صد�ر �أمر �عتقال بحق 

 Israel �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي(  �ل�صاباك )جهاز �الأمن  Ami Ayalon رئي�ص  �أيالون  عامي 

خالل  فل�صطيني  تعذيب  بتهمة  وذلك  �ل�صابق،   Security Agency—ISA )Shabak(l

فرتة �عتقاله، ولكن �صبب عدم حترك �ملدعي �لعام يف هذ� �ل�صاأن تاأخر �صدور قر�ر جمل�ص 

باحل�صانة؟  يتمتع  هل  �ل�صاباك  لرئي�ص  �لقانوين  بالو�صع  يتعلق  فيما  �لعاّمني؛  �ملّدعني 

وقرر �ملجل�ص �أن �أيالون ال يتمتع باحل�صانة، لكن هذ� �لقر�ر جاء بعد 21 يوماً من �لطلب، 

.
21

حيث كان �الأخري قد غادر �الأر��صي �لهولندية

�إ�رش�ئيليني يف بريطانيا،  هـ. و�صمن هذ� �الإطار، فاإن هناك �لعديد من �لدعاوى �صّد 

�إ�صبانية  حمكمة  َقبِلت  حيث  �إ�صبانيا،  يف  حدث  كما  فعلية  حماكمات  فيها  تبد�أ  مل  ولكنها 

�لدعوى   2009 �صنة  بد�ية  يف   Fernando Andreu �أندرو  فرناندو  �لقا�صي  برئا�صة 

جمرم حرب “�إ�رش�ئيلي” يهرب من �لعد�لة �لبيطانية بعد �إ�صد�ر حمكمة بريطانية �أمر �عتقال بحقه،  �ملركز   
18

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2005/9/11، �نظر:

 www.pchrgaza.org/files/Press/arabic/2005/106-2005.html

حممد مو�صى �أبو �لهيجا، مرجع �شابق، �ص 425–426.  
19

�أمر �عتقال �صد ليفني يف بريطانيا، موقع عرب 48، 2009/12/15، �نظر:  
20

www.arabs48.com/display.x?cid=6§cid=6§id=67500

حممد مو�صى �أبو �لهيجا، مرجع �شابق، �ص 427.  
21
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�صّد �صبعة قادة �إ�رش�ئيليني بينهم بنيامني بن �إليعيزر ومو�صيه يعلون، ود�ن حالوت�ص 

وَكلََّف   ،Michael Herzog هرت�صوغ  مايك  و�لعميد   Giora Eiland �إيالن  وغيور� 

�لدعوى،  باأمر  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  الإبالغ  و�حدة  جلنتني،  بت�صكيل  �ملحكمة  �لقا�صي 

و�لثانية لالطالع على �صهاد�ت من �لفل�صطينيني وجمعها.

وبر�أي �لباحث ومن خالل در��صة �حلاالت �ل�صابقة �صو�ًء �لتي مّت فيها تعديل �لقانون 

�أن  يتبني  تقني،  �أو  فني  ب�صبب  كان  و�لتعذر  �لقانون،  ينفذ  مل  �أو  معني،  �صغط  حتت 

�الخت�صا�ص �لعاملي و�صيلة موؤثرة، ومثلت رعباً للقادة �الإ�رش�ئيليني �صو�ء �صيا�صيني �أم 

ع�صكريني و�أدت �إىل �إرباكهم، كما �أحرجت �لدول �لتي ز�رها هوؤالء �لقادة، ولكنه يف كل 

مرة كان يتم تاأخري �لتنفيذ �أم تهريب �ملتهم حتى ال حتدث م�صكلة ديبلوما�صية بني دولة 

�لرغم من ذلك تبقى  باإيجاد خمرج، وعلى  �لتعجيل  �إ�رش�ئيل” ومن ثم  �الدعاء و“دولة 

هذه �الآلية ذ�ت �أثر ويكن مبزيد من �جلهود حتقيق نتائج ملمو�صة، ومقا�صاة جمرمي 

�حلرب �الإ�رش�ئيليني. 

 املق�شد الثاين: كيفية ا�شتفادة الفل�شطينيني من اآلية املحاكم الوطنية ذات 

      الخت�شا�س الق�شائي العاملي:

�إن تطبيق مبد�أ �الخت�صا�ص �لعاملي فيه بع�ص �ل�صعوبات من �لناحية �لعملية، حيث 

متنح  �أن  للدول  فيحق  �لوطني،  �لقانون  �أي�صاً  بل  فقط،  �لدويل  �لقانون  يخ�ص  ال  �إنه 

قر�ر  على  بناًء  وذلك  معينة،  جلر�ئم  بالن�صبة  عاملية،  ق�صائية  والية  �لوطنية  حماكمها 

، وبالرجوع �إىل ما مّت ذكره 
22

وطني، ولي�ص فقط ب�صبب وجود قاعدة يف �لقانون �لدويل

يف �ملطلب �ل�صابق، فاإن �إمكانية �ال�صتفادة من هذه �الآلية و�ردة، ولكن ذلك يتوقف على 

�أمور عدة منها:

اأولً: اإدراك الظروف امل�شاعدة على اإجناح هذه الآلية وال�شتفادة منها:

ال بّد �أن يتو�فر يف دولة �الدعاء عدة �أمور ت�صاعد على �مل�صي يف �لدعوى، ومن هذه 

�الأمور ما ياأتي:

فيليب كز�فييه، مرجع �شابق.  
22
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وجود حكومة ديوقر�طية و�صلطة ق�صائية م�صتقلة يف دولة �الدعاء.  .1

�جلر�ئم  فيه  �رتكبت  �لذي  �لبلد  �أبناء  من  عربية(  �أو  )فل�صطينية  كبرية  جالية  وجود   .2

�لذي  �ملنا�صب،  �ل�صيا�صي  �ملناخ  �إيجاد  على  ي�صاعد  �صوف  �ملنفى،  يف  يعي�صون  ممن 

ي�صمح بال�صري يف �إجر�ء�ت �لق�صية يف دولة �الدعاء.

�لر�أي �لعام يف دولة �الدعاء، و�لذي ُيثل عامالً من عو�مل رفع �لدعوى، فقد يكون من   .3

�لع�صري �إقناع �لنائب �لعام �أو قا�صي �لتحقيق يف بلد �أجنبي بال�رشوع يف �لتحقيق يف 

جرية �رتكبت خارج بلده، ما مل يكن هناك ر�أي عام د�عم؛ الأن ذلك يقت�صي �قتطاع 

قدر من �ملو�رد �ملالية و�لب�رشية �لالزمة للق�صايا �ملحلية، خ�صو�صاً ب�صبب �لتكاليف 

.
23

�لباهظة للق�صايا �لدولية

وهذ� يتطلب من �جلهات �لفل�صطينية ممار�صة دور �صيا�صي وديبلوما�صي كبري بهذ� 

�خل�صو�ص، كما يلقي بدوره عبئاً على �جلاليات �لعربية عموماً، و�لفل�صطينية خ�صو�صاً 

بالدهم  ت�صبح  �أن  يجوز  ال  باأنه  �ملحليني،  �ملوؤيدين  مع  �ملطلوب  بالدور  �لقيام  �أجل  من 

ملجاأ �آمناً ملرتكبي �جلر�ئم �لدولية.

ثانياً: اإدراك ال�شعوبات والعمل على التخفيف من اآثارها ال�شلبية:

هناك �صعوبات عدة يكن �أن تفقد �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي قدرته على �لردع 

وحماربة �جلر�ئم �لدولية، �صو�ء �أكانت �صعوبات تقنية �أم قانونية، وهي كما ياأتي: 

1. �شعوبات تقنية:

�لبعد �جلغر�يف بني مكان �رتكاب �جلرية و�ملحكمة �لتي �صتبت يف �لق�صية، مما يوجد     �أ. 

�صعوبات عدة يف جمع �الأدلة �ملادية و�ل�صهود؛ �إذ يقت�صي �الأمر غالباً نقل �ل�صحايا 

و�ل�صهود و�لوثائق �إىل دولة �الدعاء �لتي �صتبت يف �لق�صية؛ مما ي�صبب م�صاعب مالية 

هائلة، �إ�صافة �إىل م�صاكل �أمنية، وثقافية، ولغوية، وقانونية.

.
24

رف�ص �لتعاون من قبل دولة مكان �جلرية مع دولة �الدعاء ب. 

�نظر:  �الإن�صان،  حقوق  مر�قبة  �إقليمها؟  خارج  �ملرتكبة  �جلر�ئم  يف  �لدعوى  برفع  ت�صمح  �لتي  �لدول  هي  ما   
23

https://www.hrw.org/legacy/arabic/hr-global/list/tsxt/pino-3.html

حممد مو�صى �أبو �لهيجا، مرجع �شابق، �ص 430–431.  
24
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2. �شعوبات قانونية:

كما �أن هناك �صعوبات قانونية قد تعيق م�صار تطبيق �الخت�صا�ص �لعاملي من �أبرزها 

ما يلي:

�الدعاء تتدخل يف  �أن دولة  �لطلب  �إذ قد تدعي دولة  للدول،  �لوطنية  �ل�صيادة  م�صاألة     �أ. 

�صيادتها �لوطنية، و�أن جمرد حتريك �لدعوى وممار�صة �إجر�ء�ت ق�صائية �صّد �أحد 

رعاياها من قبل دولة �الدعاء هو تدخل �صمن �إطار �صيادتها.

م�صاألة �حل�صانة �لديبلوما�صية، و�لتي تعني �ال�صتثناء من �ملالحقة �لق�صائية، ومُتنح  ب. 

لكن  بو�جباتهم،  �لقيام  من  يتمكنو�  لكي  و�لديبلوما�صية  �ل�صيا�صية  لل�صخ�صيات 

�حل�صانة تنتهي يف حالتني: �إذ� قام �ل�صخ�ص بارتكاب �أعمال ذ�ت طابع �صخ�صي، وال 

.
25

يكن �أن تن�صب �إىل �لدولة، �أو عند �نتهاء مدة حكمه �أو �صلطته

ثالثاً: ال�شتفادة من مزدوجي اجلن�شية من كال الطرفني:

�ملجرمني، وذلك  �ل�صحايا ومن  �ملزدوجة من  �ال�صتفادة من حاملي �جلن�صية  يكن 

وفق ما ياأتي:

�أن  فل�صطني(  ودولة  �لدول  تلك  )بني  مزدوجة  جن�صيات  يحملون  ملو�طنني  يكن   .1

وثمة  �لدول،  تلك  حماكم  �أمام  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  �صّد  دعاوى  برفع  يتقدمو� 

�أريل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حماكمة  حماولة  عند  �ملجال  هذ�  يف  جرت  �صو�بق 

�أمام �ملحاكم  لبنان  1982 يف  �صارون على جر�ئمه يف جمزرتي �صب� و�صاتيال �صنة 

.
26

�لبلجيكية

— �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية  �الأوروبية ت�صمح مبقا�صاة  �لدول  �أن بع�ص  كما   . 2

�صو�ء من �الإ�رش�ئيليني �أم من غريهم— �إذ� كانو� ممن يحملون جن�صية مزدوجة بني 

.
27

“�إ�رش�ئيل” وجن�صية تلك �لدول

املرجع نف�شه، �ص 432–433.  
25

ع�صام �لباهلي، كيف يكن مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” على جر�ئم غزة، منتدى ع�صام �لباهلي، 2011/8/10، �نظر:   
26

http://law-esam.yoo7.com/t183-topic

�صامح خليل �لو�دية، “حملة من �أجل مالحقة وحماكمة جمرمي �حلرب “�الإ�رش�ئيليني””.  
27
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رابعاً: دللت ردة الفعل الإ�رسائيلية ال�شديدة واملرتبكة:

كانت ردة �لفعل �الإ�رش�ئيلية �صديدة، فقد قال نائب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صيلفان 

ليفني”  ت�صيفي  “جميعنا  ليفني:  ت�صيفي  �عتقال  �أمر  بعد   ،Silvan Shalom �صالوم 

�صيا�صة  �نتهاج  ويجب  �لهجوم،  �إىل  �لدفاع  من  ننتقل  لكي  �لوقت  حان  قد  �أنه  و�أ�صاف 

حقيقية، و�لقول لبيطانيا و�إ�صبانيا وجلميع تلك �لدول �أننا ل�صنا م�صتعدين لقبول ذلك 

.
28

بعد �ليوم

هذه  مثل  �إز�ء  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  لدى  و�لقلق  �لتوتر  مدى  و��صحاً  بد�  كما 

�لدعاوى، فقد ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص، 2009/10/27، �لنقاب عن وجود قائمة مطلوبني 

�الإن�صان،  حقوق  عن  �ملد�فعني  �ملحامني  من  �لعديد  ور�ءها  يقف  �أوروبا  يف  �إ�رش�ئيليني 

�أ�صماء  �لقائمة  هذه  وت�صم  �الأوروبية،  �لعو��صم  يف  �لفل�صطينية  للق�صية  و�ملنا�رشين 

�إ�رش�ئيليني، ممن �صاركو� يف �حلرب على غزة، و�تهمو� بارتكاب جر�ئم حرب،  �صباط 

بلجيكا،  �إ�صبانيا،  مثل  �أوروبية  ودول  بريطانيا  من  حمامني  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت 

من  �صهاد�ت  جمع  على   2009 يناير  �لثاين/  كانون  منذ  يقومون  وهولند�  �لرنويج 

�لفل�صطينيني، ومعطيات من غزة؛ تثبت �رتكاب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جر�ئم حرب يف �أثناء 

عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب، وتتعلق هذه �لقر�ئن ب�صباط من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من رتبة 

.
29

قائد فما فوق، ممن �أ�رشفو� �أو �صاركو� يف مر�حل خمتلفة يف هذه �حلرب

ووزير  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  نائب  زعم  �ملالحقات،  هذه  �رّش  والتقاء 

لي�صت  �الأوروبية  �لعو��صم  زيارة  عدم  �أن  يعلون:  مو�صيه  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون 

جمزرة  ق�صية  يف  بريطانيا  يف  لالعتقال  مطلوب  يعلون  �أن  ومعلوم  كبرية،   خ�صارة 

 حي �لزيتون يف غزة �لتي وقعت يف �صنة 2002، ومعه وزير �لدفاع �ل�صابق �صاوؤول موفاز

Shaul Mofaz وقائد� �صالح �جلو و�جلبهة �جلنوبية �ل�صابقني �جلرن�لني د�ن حالوت�ص 

ودورون �أملوغ.

 ،2009/12/16 �لقد�ص،  القد�س،  ليفني، �صحيفة  �ل�صابقة ت�صيفي  “�إ�رش�ئيل”  بر�ون يعتذر لوزيرة خارجية   
28

www.alquds.com/node/221628  :نظر�

�ملتمدن، �حلو�ر  ثمينة،  دولية  فر�صة  “�الإ�رش�ئيليني”..  �حلرب  جمرمي  مقا�صاة  �رشيفة،  �أبو  حممد   
29 

http//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=191047 :لعدد 2824، 2011/11/9، �نظر�

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=191047
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د�ين  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  نائب  لندن  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  حّذرت  كما 

�أن يتم �عتقاله، وقد ثارت  �إذ من �ملحتمل  Danny Ayalon من زيارة بريطانيا،  �أيالون 

بهذ� قو�نينهم  بتغيري  �لبيطانيني  �إقناع  خاللها  من  �صعى  �لتي  زيارته  حول   �صجة 

�ل�صاأن.

“�إ�رش�ئيل” يف منع �ملحاكمة، �أو تغيري �لت�رشيع �الإ�صباين �لذي  وقد �أخفقت م�صاعي 

�لت�رشيعات،  بتغري  بريطانيا  �إقناع  يف  �أي�صاً  �أخفقت  كما  كهذه،  دعاوى  بقبول  ي�صمح 

�رتكاب  بتهم  �الإ�رش�ئيليني  و�لع�صكريني  �ل�صيا�صيني  مبقا�صاة  ت�صمح  �لتي  و�لقو�نني 

�لقانون يف  بالو�صع تغيري  �أن  توؤمن  “ال  باأنها:  �أبيب  تل  لندن  �أخبت  جر�ئم حرب، فقد 

.
�لفرتة �لقريبة”30

خال�شة:

مما �صبق يت�صح �أن مبد�أ �الخت�صا�ص �لعاملي يكن �أن يكون �صالحاً قوياً، يف مالحقة 

�أن  يكن  �لتي  �لعو�ئق  على  �لتغلب  من  بّد  ال  ولكن  دولية،  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني 

ي�صطدم بها، و�لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها، و�لتي من �أكرثها �صعوبة مو�صوع �حل�صانة 

مّت  لو  �الآلية  هذه  من  �ال�صتفادة  من  درجة  �أعلى  حتقيق  يكن  وباملجمل  �لديبلوما�صية، 

�لت�صلح بعو�مل �لنجاح �ملذكورة �آنفاً، وهي بالفعل �إحدى �لطرق و�الآليات �ملتاحة، وهي 

�إن مل توؤِد �إىل �عتقال �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، وحماكمتهم، فهي حتماً �صتوؤدي للت�صييق 

عليهم �صيا�صياً وديبلوما�صياً، وجتعلهم مطلوبني للعد�لة �لدولية، ومن �ملمكن �أن ُت�َصلَّم 

�أ�صماوؤهم عندئذ لل�رشطة �لدولية )�الإنرتبول( Interpol كمطلوبني للعد�لة �لدولية، وكل 

نف�صه  �لوقت  ويف  �لدولية،  للعد�لة  �الإ�رش�ئيلني  �ملطلوبني  قو�ئم  زيادة  �إىل  �صيوؤدي  ذلك 

— �صيحرج �لعد�لة �الأوروبية، وي�صعها �أمام ماأزق �أخالقي وقيمي، وقد ت�صطر �أخري�ً 

�الإر�دة  �صيزعج  كان  �إذ�  �لعاملي  �الخت�صا�ص  بتطبيق  جادة  غري  �أنها  �فرت�صنا  لو  حتى 

�الأمريكية— �إىل �إنفاذ بع�ص �لق�صايا �صّد بع�ص �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيلني �صو�ء من �صباط 

ذوي رتب متو�صطة �أم عالية، وهذ� بحد ذ�ته —لو ح�صل— �صيعد �إجناز�ً مهماً ال يكن 

�إغفاله على طريق �ملالحقة �جلنائية للقادة �الإ�رش�ئيلني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب يف 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

ندين �لبلعة، مرجع �شابق.  
30
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وبر�أي �لباحث فهذه �الآلية مل تفقد جدو�ها و�أثرها �لر�دع وهي ما ز�لت حتتفظ بدورها 

و�أهميتها يف مالحقة �ملجرمني �لدوليني، ويكنها لو �أح�صن �لتخطيط لها من قبل فريق 

متخ�ص�ص وخمتلط بني فل�صطيني وعربي ودويل من �لد�عمني للعد�لة �لدولية، و�أن�صار 

عدم �الإفالت من �لعقاب، �لعمل �ملنظم لتوفري كل متطلبات �لنجاح، من �ال�صتعد�د �جليد، 

و�لتكامل يف �الأدو�ر، وتق�صيم �لو�جبات )�ملهام �لتنفيذية(، عند ذلك يكنهم �أن يتخطو� 

كل �ل�صعاب و�أن يحققو� نتائج مر�صية يف هذ� �ل�صعيد.

 املبحث الثاين: مقا�ساة القادة واجلنود الإ�سرائيليني 

     اأمام املحكمة اجلنائية الدولية:

بارتكاب  �ملتهمني  ملقا�صاة  �لدولية  �الآليات  �أهم  من  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تّعد 

�لدولية  �أخطر �جلر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  �أو  �الإن�صاين  �لدويل  للقانون  �نتهاكات ج�صيمة 

�صو�ء كانو� م�صوؤولني ع�صكريني �أم �صيا�صيني �أم حتى جنود، وهي �آلية حديثة ن�صبياً �إذ� 

1998، �أو �إىل تاريخ دخول  ما مّت �لنظر �إىل تاريخ �إقر�ر نظام روما �ملوؤ�ص�ص لها يف �صنة 

�ملحكمة حيز �لنفاذ يف �صنة 2002، ولكن يف �حلقيقة ففكرة حمكمة جنائية دولية بد�أت قبل 

ذلك بنحو ن�صف قرن، ولكن تلك �جلهود و�مل�صاريع كانت تتعرث ب�صبب �حلرب �لباردة 

بني �لقطبني �ل�رشقي و�لغربي.

وتعدُّ �ملحكمة �أول حمكمة جنائية دولية د�ئمة؛ فاملحاكم �ل�صابقة كانت موؤقتة، وحتتاج 

لقر�ر دويل الإن�صائها، وذلك يخ�صع العتبار�ت عدة، كما يوؤخذ على �ملحاكم �ل�صابقة �أنها 

تن�صاأ بعد وقوع �جلر�ئم ولي�صت قبلها! مما يعد خمالفاً ملبد�أ �ل�رشعية.

�حلرب  جمرمي  مقا�صاة  �آليات  من  دولية  كاآلية  �ملحكمة  هذه  الأهمية  ونظر�ً 

�الإ�رش�ئيليني، فقد تو�صع �لباحث قليالً يف �لعر�ص لها؛ وذلك لبيان قو�عدها و�إجر�ء�تها 

و�رشوطها وكيفية ��صتفادة �لفل�صطينيني منها ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني.

يت�صمن هذ� �ملبحث ثالثة مطالب هي:

�ملطلب �الأول: �ملحكمة �جلنائية �لدولية: تاأ�صي�صها و�خت�صا�صها.

�ملطلب �لثاين: �لقو�عد �الإجر�ئية للمحكمة �جلنائية �لدولية.

�ملطلب �لثالث: ق�صاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية وكيف ي�صتفيد �لفل�صطينيون منه.
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املطلب الأول: املحكمة اجلنائية الدولية: تاأ�شي�شها واخت�شا�شها:

يت�صمن هذ� �ملطلب ثالثة مقا�صد هي:

�ملق�صد �الأول: تاأ�صي�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

�ملق�صد �لثاين: تكوين �ملحكمة ونظامها.

�ملق�صد �لثالث: �خت�صا�ص �ملحكمة.

املق�شد الأول: تاأ�شي�س املحكمة اجلنائية الدولية:

120 دولة يف �جتماع للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �إيطاليا  1998/7/17 و�فقت  يف 

على ما يعرف بنظام روما، وعدَّته قاعدة الإن�صاء حمكمة جنائية دولية د�ئمة، وعار�صت 

هذه �لفكرة 7 دول، و�متنعت 21 دولة عن �لت�صويت.

ور�أى �مليثاق �أن ماليني �الأطفال و�لن�صاء و�لرجال يف �لقرن �لع�رشين —�لذي �صهد 

حربني عامليتني— قد وقعو� “�صحايا لفظائع ال يكن ت�صورها هزت �صمري �الإن�صانية 

بقوة”، و�أنه �صهد “جر�ئم خطرية تهدد �ل�صلم و�الأمن �لعاملي”، و�أن مثل هذه �جلر�ئم ال 

يجوز �أن متر دون عقاب.

م�صودتني  نف�صها—  �جلمعية  من  —بطلب  قدمت  قد  خا�صة  جلنة  كانت  ذلك  وقبل 

يَر  مل  �مل�رشوع  لكن  �ملا�صي،  �لقرن  من  �خلم�صينيات  مطلع  يف  �جلنائية  �ملحكمة  لنظام 

�لنور، وبقي معلقاً ب�صبب �الإ�صكاالت �ل�صيا�صية �لتي خيمت على �لعالقات �لدولية خالل 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة  �لغربي  �ملع�صكر  �لباردة بني  ما عرف بفرتة �حلرب 

و�ملع�صكر �ل�رشقي بزعامة �الحتاد �ل�صوفياتي �ل�صابق.

وتاأ�ص�صت �ملحكمة �جلنائية �لدولية ب�صفة قانونية يف 2002/7/1 مبوجب نظام روما، 

�لذي دخل حيز �لتنفيذ يف 2002/4/11، بعد جتاوز عدد �لدول �مل�صادقة عليه 60 دولة.

جمعية  يف  وتلتقي   ،2016 �صنة  مطلع  حتى  دولة   123 �ملحكمة  قانون  على  �صادقت 

على �أخرى  دولة   39 وّقعت  كما  �ملحكمة،  عمل  تر�قب  هيئة  وهي  �الأع�صاء،   للدول 

.
31

نظام روما لكنها مل ت�صادق عليه بعد

�نظر: موقع �ملحكمة �جلنائية �لدولية، يف:  
31

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20

to%20the%20rome%20statute.aspx
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�لعد�لة  تيار  لينت�رش  ف�صيئاً  �صيئاً  يت�صع  �لدويل  �لتاأييد  حجم  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

على �صادقت  دولة   60 نحو  فمن  �لعقاب،  من  �لدوليني  �ملجرمني  �إفالت  وعدم   �لدولية 

نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية �صنة 2002 فقد ت�صاعف �لعدد لي�صل �إىل 

123 مطلع �صنة 2016، مما يك�صب �ملحكمة مزيد�ً من �لزخم و�لتاأييد يف عملها ونهجها، 

د�ئمة  دولية  جنائية  حمكمة  الأول  مبا�رش  ودعم  �لدولية،  للعد�لة  حقيقي  مك�صب  وهذ� 

تخت�ص مبالحقة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية �الأخطر، ومن �ملاأمول للمحكمة �أن ت�صكل �أد�ة 

ردع حقيقة للجرية �لدولية و�حلّد منها. 

املق�شد الثاين: تكوين املحكمة ونظامها:

حددت �ملادة 34 من نظام روما �أجهزة �ملحكمة على �لنحو �لتايل:

هيئة �لرئا�صة.  .1

�صعبة ��صتئناف، و�صعبة �بتد�ئية، و�صعبة متهيدية.  .2

مكتب �ملدعي �لعام.  .3

قلم �ملحكمة.  .4

وتتكون هيئة �لرئا�صة و�صعب �ملحكمة �لثالث من ق�صاة يختارون باالنتخاب وفق 

عب  وم�صت�صاريه  ونو�به  �لعام  �ملدعي  من  �لعام  �ملدعي  مكتب  ويتكون  معينة،  �رشوط 

ونائبه  �مل�صجل  �ملحكمة  قلم  وي�صم  �ملوظفني،  �إىل  باالإ�صافة  معينة  و�رشوط  �إجر�ء�ت 

�للذين يتم �ختيارهما ب�رشوط خا�صة �أي�صاً، و�إىل جانبهم يعني عدد من �ملوظفني.

ويقع مقر �ملحكمة يف مدينة الهاي بهولند�، وللمحكمة �أن تعقد جل�صاتها يف مكان �آخر 

�لقانونية  �الأهلية  ولها  دولية،  قانونية  �صخ�صية  وللمحكمة   ،
32ً

منا�صبا ذلك  ترى  عندما 

.
33

�لالزمة ملمار�صة وظيفتها وحتقيق مقا�صدها

و�لرو�صية،  و�الإجنليزية،  �الإ�صبانية،  هي  للمحكمة  �الأ�صا�صية  �لر�صمية  و�للغات 

.
34

و�ل�صينية، و�لعربية، و�لفرن�صية، �أما لغات �لعمل فهي �الإجنليزية و�لفرن�صية

�نظر �ملادة 3 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
32

�نظر �ملادة 4 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
33

�نظر �ملادة 50 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
34



145

الآليات القانونية الدولية ملقا�ساة جمرمي احلرب الإ�سرائيليني كاأفراد

�لرئا�صة  18 قا�صياً يختارون باالنتخاب ويتوزعون بني هيئة  وتتكون �ملحكمة من 

.
35

و�صعب �ملحكمة �لثالث، كما بنّي �لنظام كيفية �ختيار ق�صاة �ملحكمة

اأولً: هيئة الرئا�شة:

و�لثاين  �الأول  ونائبيه  �لرئي�ص  تنتخب  عمومية  جمعية   18 �لـ  �ملحكمة  ق�صاة  ُيكوِّن 

�نتهاء مدة خدمته كقا�ص،  �أو حلني  �أعو�م  باالأغلبية �ملطلقة، ويعمل كل منهم ملدة ثالثة 

.
36

�أيهما �أقرب، ويجوز �إعادة �نتخابهم ملرة و�حدة �أخرى

ثانياً: �شعب عمل املحكمة:

يتوزع �لق�صاة على �ل�صعب �ملختلفة من عمل �ملحكمة نف�صها ويتعني �أن يتم ذلك يف 

و�بتد�ئية  ��صتئناف  �صعب:  ثالث  من  وتتكون  �لق�صاة،  �نتخاب  بعد  ممكن  وقت  �أقرب 

ومتهيدية.

�شعبة ال�شتئناف: وتتاألف من �لرئي�ص و�أربعة ق�صاة �آخرين، ويعمل هوؤالء �لق�صاة   .1

يف تلك �ل�صعبة طو�ل مدة واليتهم وال يعملون �إال يف تلك �ل�صعبة.

ال�شعبة البتدائية: وتتاألف من عدد ال يقل عن �صتة ق�صاة، ويقوم ثالثة من ق�صاة   .2

�إذ�  �بتد�ئية  د�ئرة  من  �أكرث  ت�صكيل  جو�ز  مع  �البتد�ئية،  �لد�ئرة  مبهام  �ل�صعبة  تلك 

�قت�صى ذلك ح�صن �صري �لعمل باملحكمة.

�لد�ئرة  مهام  ويتوىل  ق�صاة،  �صتة  عن  يقل  ال  عدد  من  وتتاألف  التمهيدية:  ال�شعبة   .3

�لتمهيدية �إما ثالثة ق�صاة �أو قا�ص و�حد، ولي�ص هناك ما يحول دون ت�صكيل �أكرث من 

د�ئرة متهيدية �إذ� �قت�صى ذلك ح�صن �صري �لعمل باملحكمة.

كما تناول �لنظام م�صاألة ��صتقالل �لق�صاة يف �أد�ئهم لوظائفهم، وم�صاألة �إعفائهم من 

.
37

منا�صبهم وتنحيتهم

�نظر �ملادة 36 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
35

�نظر �ملادة 38 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
36

�نظر �ملادتني 40 و41 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
37
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ثالثاً: مكتب املدعي العام:

يعمل مكتب �ملدعي �لعام ب�صفة م�صتقلة بو�صفه جهاز�ً منف�صالً من �أجهزة �ملحكمة، 

ونائب �لعام  �ملدعي  من  ويتكون  دو�ئرها،  �أو  �ملحكمة  �صعب  من  جزء�ً  ي�صكل   وال 

�لقانونية  �خلبة  ذوي  من  �مل�صت�صارين  �إىل  باالإ�صافة  �أكرث،  �أو  و�حد  �لعام  للمدعي 

وموظفي �ملكتب و�ملحققني.

�لدول  جمعية  الأع�صاء  باالأغلبية  �ل�رشي  باالقرت�ع  ونو�به  �لعام  �ملدعي  وينتخب 

�الأطر�ف، وتكون واليته ملدة ت�صعة �أعو�م ما مل يتقرر وقت �نتخابهم غري ذلك، وال يجوز 

�إعادة �نتخابهم.

ويكون �ملكتب م�صوؤوالً عن تلقي �الإحاالت و�أّي معلومات موثقة عن جر�ئم تدخل يف 

�خت�صا�ص �ملحكمة، وذلك لدر��صتها ولغر�ص �ال�صطالع مبهام �لتحقيق و�ملقا�صاة �أمام 

�ملحكمة.

ومكتب �ملدعي �لعام جهاز م�صتقل ومنف�صل، كما ن�ّص �لنظام على �أنه ال يجوز الأي 

.
38

ع�صو من �أع�صاء �ملكتب �أن يتلقى �أّي تعليمات من �أي م�صدر خارجي

رابعاً: قلم املحكمة:

وحدة  موظفي  وكذلك  و�ملوظفني،  �مل�صجل،  ونائب  �مل�صجل،  من  �ملحكمة  قلم  يتاألف 

�ملجني عليهم و�ل�صهود �ملن�صاأة حلمايتهم وتقدمي �مل�صورة و�مل�صاعدة �إليهم، ويتم �ختيار 

خم�صة  ملدة  �ل�رشي  �القرت�ع  بطريق  �ملحكمة  لق�صاة  �ملطلقة  باالأغلبية  ونائبه  �مل�صجل 

�أعو�م ويجوز �إعادة �نتخابهم مرة و�حدة.

للمحكمة،  و�لرئي�ص  �الإد�ري  �مل�صوؤول  هو  ويكون  �ملحكمة  رئا�صة  �مل�صجل  ويتوىل 

�ملحكمة، ويكون قلم �ملحكمة م�صوؤوالً عن  �مل�صجل مهامه حتت �صلطة رئي�ص  ويار�ص 

�إد�رة �ملحكمة وتزويدها باخلدمات، دون �مل�صا�ص بوظائف  �جلو�نب غري �لق�صائية من 

.
39

�ملدعي �لعام

�لتحقيقات  هما  درجتني،  على  �لتحقيق  تعتمد  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أن  يالحظ 

�الأولية �لتي يقوم بها �ملدعي �لعام، ثم �لتحقيق �لذي تاأمر به �لد�ئرة �لتمهيدية، وكذلك 

�نظر �ملادة 42 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
38

�نظر �ملادة 43 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
39
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�لتقا�صي يكون على درجتني —بخالف حمكمة �لعدل �لدولية �لتي تعتمد �لتقا�صي على 

درجة وغري قابل لال�صتئناف— بحيث يعر�ص �لنز�ع على �لد�ئرة �البتد�ئية وبعد �حلكم 

يعك�ص  �لباحث  بر�أي  ذلك  وكل  �ال�صتئناف،  د�ئرة  �أمام  �حلكم  على  �ال�صتئناف  يكن 

�أق�صى درجات ممكنة للعد�لة و�النت�صاف، وكذلك  �هتمام و��صعي نظام روما بتوفري 

للحيطة من عدم وقوع �أي خطاأ ق�صائي �أو تقليله �إىل �أدنى درجاته.

املق�شد الثالث: اخت�شا�س املحكمة:

وممار�صة  �الخت�صا�ص،  ملمار�صة  �مل�صبقة  و�ل�رشوط  �الخت�صا�ص،  �أنو�ع  وي�صمل: 

�الخت�صا�ص.

اأولً: اأنواع الخت�شا�س:

وزمان  مرتكبها،  و�صخ�ص  �جلرية،  نوع  �أ�صا�ص  على  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يتحدد 

ومكان �رتكابها، وتكميلي، على �لتف�صيل �لتايل:

1. الخت�شا�س النوعي وي�شمل اأربع جرائم:

يقوم هذ� �الخت�صا�ص على �أ�صا�ص نوع �جلرية �لتي ن�ّص نظام روما على �خت�صا�ص 

�ملحكمة بالتحقيق فيها ومالحقتها و�لف�صل فيها و�حلكم على مرتكبيها.

�الإبادة  جرية  مبنع  �خلا�صة   1948 �صنة  التفاقية  وفقاً  �جلماعية  �الإبادة  جرية     �أ. 

�جلماعية و�ملعاقبة عليها، و�لتي مّت �لت�صديق عليها من قبل معظم دول �لعامل، و�لتي 

تعني �أياً من �الأفعال �لتالية، �ملرتكبة بق�صد �لتدمري �لكلي، �أو �جلزئي جلماعة قومية، 

�أو �إثنية، �أو عن�رشية، �أو دينية ب�صفتها هذه: )�أ( قتل �أع�صاء من �جلماعة؛ )ب( �إحلاق 

.
40

�أذى ج�صدي �أو روحي خطري باأع�صاء من �جلماعة...

)�الإ�صكندرية: قواعده  واأهم  مبادئه،  م�شادره،  الإن�شاين:  الدويل  القانون  مطر،  �لفتاح  عبد  ع�صام   
40 

د�ر �جلامعة �جلديدة، 2008(، �ص 129؛ و�نظر: 

�ملادة 6 من نظام روما: �الإبادة �جلماعية.

�إهالك  بق�صد  يرتكب  �لتالية  �الأفعال  من  فعل  �أي  �جلماعية”  “�الإبادة  تعني  �الأ�صا�صي  �لنظام  هذ�  لغر�ص 

جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه، �إهالكاً كلياً �أو جزئياً:

   )�أ( قتل �أفر�د �جلماعة. 

)ب( �إحلاق �رشر ج�صدي �أو عقلي ج�صيم باأفر�د �جلماعة.

 )ج( �إخ�صاع �جلماعة عمد�ً الأحو�ل معي�صية يق�صد بها �إهالكها �لفعلي كلياً �أو جزئياً.

  )د( فر�ص تد�بري ت�صتهدف منع �الإجناب د�خل �جلماعة. 

 )هـ( نقل �أطفال �جلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى.
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�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، وقد عَرّفها نظام روما باأنها “�أي فعل ُيرتكب يف �إطار هجوم  ب. 

و��صع �لنطاق �أو منهجي، موجه �صّد �أي جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني، مع تو�فر �لعلم 

.
بالهجوم، وي�صمل �لقتل �لعمد، �أو �الإبادة، �أو �ال�صرتقاق، �أو �إبعاد �ل�صكان...”41

�نتهاكات  وت�صكل  ترتكب  �لتي  “�الأفعال  باأنها  روما  نظام  وعَرّفها  �حلرب،  جر�ئم  ج. 

�إن�صانية  �لال  و�ملعامالت  �لقتل  ومنها   1949 لعام  جنيف  التفاقيات  ج�صيمة 

.
و�لتعذيب...”42

�ملــادة 7 من نظام روما: �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية   
41

لغر�ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، ي�صكل �أي فعل من �الأفعال �لتالية “جرية �صّد �الإن�صانية” متى �رتكب يف   - 1

�إطار هجوم و��صع �لنطاق �أو منهجي موجه �صّد �أية جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني، وعن علم بالهجوم:–

�لقتل �لعمد.    )�أ( 

�الإبادة.  )ب ( 

�ال�صرتقاق.  )ج( 

�إبعاد �ل�صكان �أو �لنقل �لق�رشي لل�صكان.  )د( 

�الأ�صا�صية  �لقو�عد  يخالف  مبا  �لبدنية،  �حلرية  من  �آخر  نحو  �أي  على  �ل�صديد  �حلرمان  �أو  �ل�صجن   )هـ( 

للقانون �لدويل.

�لتعذيب. )و( 

�الغت�صاب �أو �ال�صتعباد �جلن�صي �أو �الإكر�ه على �لبغاء، �أو �حلمل �لق�رشي، �أو �لتعقيم �لق�رشي �أو  )ز( 

�أي �صكل �آخر من �أ�صكال �لعنف �جلن�صي على مثل هذه �لدرجة من �خلطورة.

��صطهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من �ل�صكان الأ�صباب �صيا�صية �أو عرقية �أو قومية �أو  )ح( 

�إثنية �أو ثقافية �أو دينية، �أو متعلقة بنوع �جلن�ص على �لنحو �ملعرف يف �لفقرة 3 �أو الأ�صباب �أخرى 

من �مل�صلم عاملياً باأن �لقانون �لدويل ال يجيزها، وذلك فيما يت�صل باأي فعل م�صار �إليه يف هذه �لفقرة 

�أو �أية جرية تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة.

�الختفاء �لق�رشي لالأ�صخا�ص. )ط ( 

جرية �لف�صل �لعن�رشي. )ي ( 

�الأفعال �لال �إن�صانية �الأخرى ذ�ت �لطابع �ملماثل �لتي تت�صبب عمد�ً يف معاناة �صديدة �أو يف �أذى خطري  )ك( 

يلحق باجل�صم �أو بال�صحة �لعقلية �أو �لبدنية.

�ملــادة )8( من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية:   
42

جرائم احلرب 

1 - يكون للمحكمة �خت�صا�ص فيما يتعلق بجر�ئم �حلرب، وال �صيما عندما ترتكب يف �إطار خطة �أو �صيا�صة 

عامة �أو يف �إطار عملية �رتكاب و��صعة �لنطاق لهذه �جلر�ئم.

2 - لغر�ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي تعني “جر�ئم �حلرب”:-

�النتهاكات �جل�صيمة التفاقيات جنيف �ملوؤرخة 12 �آب/ �أغ�صط�ص 1949، �أي �أي فعل من �الأفعال     )�أ( 

�لتالية �صّد �الأ�صخا�ص، �أو �ملمتلكات �لذين حتميهم �أحكام �تفاقية جنيف ذ�ت �ل�صلة:

‘1‘ �لقتل �لعمد.

‘2‘ �لتعذيب �أو �ملعاملة �لال �إن�صانية، مبا يف ذلك �إجر�ء جتارب بيولوجية.

‘3‘ تعمد �إحد�ث معاناة �صديدة �أو �إحلاق �أذى خطري باجل�صم �أو بال�صحة.

‘4‘ �إحلاق تدمري و��صع �لنطاق باملمتلكات و�ال�صتيالء عليها دون �أن تكون هناك �رشورة ع�صكرية 

تبر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة.        =
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 =    ‘5‘ �إرغام �أي �أ�صري حرب �أو �أي �صخ�ص �آخر م�صمول باحلماية على �خلدمة يف �صفوف قو�ت دولة 
       معادية.

يحاكم  �أن  يف  حقه  من  باحلماية  م�صمول  �آخر  �صخ�ص  �أي  �أو  حرب  �أ�صري  �أي  حرمان  تعمد   ‘6‘

حماكمة عادلة ونظامية.

‘7‘ �الإبعاد �أو �لنقل غري �مل�رشوعني �أو �حلب�ص غري �مل�رشوع.

‘8‘ �أخذ رهائن.

يف  �مل�صلحة  �لدولية  �ملنازعات  على  �ل�صارية  و�الأعر�ف  للقو�نني  �الأخرى  �خلطرية  �النتهاكات  )ب ( 

�لنطاق �لثابت للقانون �لدويل، �أي �أي فعل من �الأفعال �لتالية:–

ي�صاركون  ال  مدنيني  �أفر�د  �أو �صّد  هذه  ب�صفتهم  �ملدنيني  �ل�صكان  هجمات �صّد  توجيه  تعمد   ‘1‘

مبا�رشة يف �الأعمال �حلربية.

تعمد توجيه هجمات �صّد مو�قع مدنية، �أي �ملو�قع �لتي ال ت�صكل �أهد�فاً ع�صكرية.  ‘2‘

تعمد �صن هجمات �صّد موظفني م�صتخدمني �أو من�صاآت �أو مو�د �أو وحد�ت �أو مركبات م�صتخدمة   ‘3‘

ما د�مو�  �ملتحدة  �الأمم  مبيثاق  عمالً  �ل�صالم  حفظ  �أو  �الإن�صانية  �مل�صاعدة  مهام  من  مهمة  يف 
ي�صتخدمون �حلماية �لتي توفر للمدنيني �أو للمو�قع �ملدنية مبوجب قانون �ملنازعات �مل�صلحة.

عن  �أو  �الأرو�ح  يف  تبعية  خ�صائر  عن  �صي�صفر  �لهجوم  هذ�  باأن  �لعلم  مع  هجوم  �صن  تعمد   ‘4‘

�إ�صابات بني �ملدنيني �أو عن �إحلاق �أ�رش�ر مدنية �أو �إحد�ث �رشر و��صع �لنطاق وطويل �الأجل 

و�صديد للبيئة �لطبيعية يكون �إفر�طه و��صحاً بالقيا�ص �إىل جممل �ملكا�صب �لع�صكرية �ملتوقعة 

�مللمو�صة �ملبا�رشة.

مهاجمة �أو ق�صف �ملدن �أو �لقرى �أو �مل�صاكن �أو �ملباين �لعزالء �لتي ال تكون �أهد�فاً ع�صكرية   ‘5‘

باأية و�صيلة كانت.

قتل �أو جرح مقاتل ��صت�صلم خمتار�ً، يكون قد �ألقى �صالحه �أو مل تعد لديه و�صيلة للدفاع.  ‘6‘

علم �أو  �لع�صكري  وزيه  �لع�صكرية  �صارته  �أو  �لعدو  علم  �أو  �لهدنة  علم  ��صتعمال  �إ�صاءة   ‘7‘ 

�الأمم �ملتحدة �أو �صار�تها و�أزيائها �لع�صكرية، وكذلك �ل�صعار�ت �ملميزة التفاقيات جنيف مما 

ي�صفر عن موت �الأفر�د �أو �إحلاق �إ�صابات بالغة بهم.

�إىل  �ملدنيني  �صكانها  من  �أجز�ء  بنقل  مبا�رش،  غري  �أو  مبا�رش  نحو  على  �الحتالل  دولة  قيام   ‘8‘

هذه  د�خل  منهم  �أجز�ء  �أو  �ملحتلة  �الأر�ص  �صكان  كل  نقل  �أو  �إبعاد  �أو  حتتلها،  �لتي  �الأر�ص 

�الأر�ص �أو خارجها.

تعمد توجيه هجمات �صّد �ملباين �ملخ�ص�صة لالأغر��ص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية   ‘9‘

�أو �خلريية، و�الآثار �لتاريخية، و�مل�صت�صفيات و�أماكن جتمع �ملر�صى و�جلرحى �رشيطة �أال تكون 

�أهد�فاً ع�صكرية.

من  نوع  الأي  �أو  �لبدين  للت�صويه  معاد  طرف  �صلطة  حتت  �ملوجودين  �الأ�صخا�ص  �إخ�صاع   ‘10‘

�لتجارب �لطبية �أو �لعلمية �لتي ال تبرها �ملعاجلة �لطبية �أو معاجلة �الأ�صنان �أو �ملعاجلة يف 

�مل�صت�صفي لل�صخ�ص �ملعني و�لتي ال جتري ل�صاحله وتت�صبب يف وفاة ذلك �ل�صخ�ص �أو �أولئك 

�الأ�صخا�ص �أو يف تعري�ص �صحتهم خلطر �صديد.

قتل �أفر�د منتمني �إىل دولة معادية �أو جي�ص معاد �أو �إ�صابتهم غدر�ً.  ‘11‘

�إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد �حلياة.  ‘12‘

حتتمه  مما  �ال�صتيالء  �أو  �لتدمري  هذ�  يكن  ما مل  عليها  �ال�صتيالء  �أو  �لعدو  ممتلكات  تدمري   ‘13‘

�رشور�ت �حلرب.

�إعالن �أن حقوق ودعاوى رعايا �لطرف �ملعادي ملغاة �أو معلقة �أو لن تكون مقبولة يف �أية   ‘14‘

حمكمة.        =
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 =   ‘15‘ �إجبار رعايا �لطرف �ملعادي على �ال�صرت�ك يف عمليات حربية موجهة �صّد بلدهم حتى و�إن 

      كانو� قبل ن�صوب �حلرب يف خدمة �لدولة �ملحاربة.
نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مّت �ال�صتيالء عليه عنوة.  ‘16‘

‘17‘ ��صتخد�م �ل�صموم �أو �الأ�صلحة �مل�صممة.

‘18‘ ��صتخد�م �لغاز�ت �خلانقة �أو �ل�صامة �أو غريها من �لغاز�ت وجميع ما يف حكمها من �ل�صو�ئل 

�أو �ملو�د �أو �الأجهزة.

��صتخد�م �لر�صا�صات �لتي تتمدد �أو تت�صطح ب�صهولة يف �جل�صم �لب�رشي مثل �لر�صا�صات   ‘19‘

ذ�ت �الأغلفة �ل�صلبة �لتي ال تغطي كامل ج�صم �لر�صا�صة �أو �لر�صا�صات �ملحززة �لغالف.

�أو  ز�ئدة  �أ�رش�ر�ً  بطبيعتها  ت�صبب  حربية  �أ�صاليب  �أو  مو�د  �أو  قذ�ئف  �أو  �أ�صلحة  ��صتخد�م   ‘20‘

�آالماً ال لزوم لها، �أو تكون ع�صو�ئية بطبيعتها باملخالفة للقانون �لدويل للمنازعات �مل�صلحة، 

ب�رشط �أن تكون هذه �الأ�صلحة و�لقذ�ئف و�ملو�د و�الأ�صاليب �حلربية مو�صع حظر �صامل و�أن 

تدرج يف مرفق لهذ� �لنظام �الأ�صا�صي، عن طريق تعديل يتفق و�الأحكام ذ�ت �ل�صلة �لو�ردة 

يف �ملادتني 121 و123.
�العتد�ء على كر�مة �ل�صخ�ص وبخا�صة �ملعاملة �ملهينة و�حلاطة بالكر�مة.  ‘21‘

‘22‘ �الغت�صاب �أو �ال�صتعباد �جلن�صي �أو �الإكر�ه على �لبغاء �أو �حلمل �لق�رشي على �لنحو �ملعرف 

يف �لفقرة 2 )و( من �ملادة 7، �أو �لتعقيم �لق�رشي، �أو �أي �صكل �آخر من �أ�صكال �لعنف �جلن�صي 
ي�صكل �أي�صاً �نتهاكاً خطري�ً التفاقيات جنيف.

��صتغالل وجود �صخ�ص مدين �أو �أ�صخا�ص �آخرين متمتعني بحماية الإ�صفاء �حل�صانة من   ‘23‘

�لعمليات �لع�صكرية على نقاط �أو مناطق �أو وحد�ت ع�صكرية معينة.

من  و�الأفر�د  �لنقل  وو�صائل  �لطبية  و�لوحد�ت  و�ملو�د  �ملباين  �صّد  هجمات  توجيه  تعمد   ‘24‘

م�صتعملي �ل�صعار�ت �ملميزة �ملبينة يف �تفاقيات جنيف طبقاً للقانون �لدويل.

تعمد جتويع �ملدنيني كاأ�صلوب من �أ�صاليب �حلرب بحرمانهم من �ملو�د �لتي ال غنى عنها   ‘25‘

لبقائهم، مبا يف ذلك تعمد عرقلة �الإمد�د�ت �لغوثية على �لنحو �ملن�صو�ص عليه يف �تفاقيات 

جنيف.

�أو  �مل�صلحة  �لقو�ت  يف  طوعياً  �أو  �إلز�مياً  �لعمر  من  ع�رشة  �خلام�صة  دون  �الأطفال  جتنيد   ‘26‘

��صتخد�مهم للم�صاركة فعلياً يف �الأعمال �حلربية.

بني  �مل�صرتكة   2 للمادة  �جل�صيمة  �النتهاكات  دويل،  طابع  ذي  غري  م�صلح  نز�ع  وقوع  حالة  يف  )ج( 

�تفاقيات جنيف �الأربع �ملوؤرخة يف 12 �آب/ �أغ�صط�ص 1949، وهي �أي من �الأفعال �لتالية �ملرتكبة 

�صّد �أ�صخا�ص غري م�صرتكني ��صرت�كاً فعلياً يف �الأعمال �حلربية، مبا يف ذلك �أفر�د �لقو�ت �مل�صلحة 

�أو  �الإ�صابة  �أو  �ملر�ص  ب�صبب  �لقتال  عن  عاجزين  �أ�صبحو�  �لذين  و�أولئك  �صالحهم  �ألقو�  �لذين 

�الحتجاز �أو الأي �صبب �آخر:–

��صتعمال �لعنف �صّد �حلياة و�الأ�صخا�ص، وبخا�صة �لقتل بجميع �أنو�عه و�لت�صويه، و�ملعاملة   ‘1‘

�لقا�صية، و�لتعذيب.

�العتد�ء على كر�مة �ل�صخ�ص، وبخا�صة �ملعاملة �ملهينة و�حلاطة بالكر�مة.  ‘2‘

�أخذ �لرهائن.  ‘3‘

ت�صكيالً  م�صكلة  حمكمة  عن  �صادر  �صابق  حكم  وجود  دون  �إعد�مات  وتنفيذ  �أحكام  �إ�صد�ر   ‘4‘

نظامياً تكفل جميع �ل�صمانات �لق�صائية �ملعرتف عموماً باأنه ال غنى عنها.

تنطبق �لفقرة 2 )ج( على �ملنازعات �مل�صلحة غري ذ�ت �لطابع �لدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على  )د( 

حاالت �ال�صطر�بات و�لتوتر�ت �لد�خلية مثل �أعمال �ل�صغب �أو �أعمال �لعنف �ملنفردة �أو �ملتقطعة 

وغريها من �الأعمال ذ�ت �لطبيعة �ملماثلة.        =
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جرية �لعدو�ن، وقد مّت تعريفها يف �ملوؤمتر �ال�صتعر��صي لنظام روما �الأ�صا�صي  د. 

روما  نظام  به  عّدل  قر�ر�ً  �ملوؤمتر  �عتمد  حيث  باأوغند�،  كمباال  مدينة  يف 

 �الأ�صا�صي، لكي ي�صمل تعريفاً جلرية �لعدو�ن باأنها: “�جلرية �لتي يرتكبها قائد

=    )هـ( �النتهاكات �خلطرية �الأخرى للقو�نني و�الأعر�ف �ل�صارية على �ملنازعات �مل�صلحة غري ذ�ت �لطابع 

�لدويل، يف �لنطاق �لثابت للقانون �لدويل، �أي �أي من �الأفعال �لتالية:

ي�صاركون  ال  مدنيني  �أفر�د  �أو �صّد  هذه  ب�صفتهم  �ملدنيني  �ل�صكان  هجمات �صّد  توجيه  تعمد   ‘1‘

مبا�رشة يف �الأعمال �حلربية.

تعمد توجيه هجمات �صّد �ملباين و�ملو�د و�لوحد�ت �لطبية وو�صائل �لنقل و�الأفر�د من م�صتعملي   ‘2‘

�ل�صعار�ت �ملميزة �ملبينة يف �تفاقيات جنيف طبقاً للقانون �لدويل.

مركبات  �أو  وحد�ت  �أو  مو�د  �أو  من�صاآت  �أو  م�صتخدمني  موظفني  �صّد  هجمات  �صن  تعمد   ‘3‘

مبيثاق �الأمم �ملتحدة  م�صتخدمة يف مهمة من مهام �مل�صاعدة �الإن�صانية �أو حفظ �ل�صالم عمالً 

�لدويل  �لقانون  مبوجب  �ملدنية  للمو�قع  �أو  للمدنيني  توفر  �لتي  �حلماية  ي�صتحقون  ما د�مو� 

للمنازعات �مل�صلحة.

تعمد توجيه هجمات �صّد �ملباين �ملخ�ص�صة لالأغر��ص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية   ‘4‘

�أو �خلريية، و�الآثار �لتاريخية، و�مل�صت�صفيات، و�أماكن جتمع �ملر�صى و�جلرحى، �رشيطة �أال 

تكون �أهد�فاً ع�صكرية.

نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مّت �ال�صتيالء عليه عنوة.  ‘5‘

�الغت�صاب �أو �ال�صتعباد �جلن�صي �أو �الإكر�ه على �لبغاء �أو �حلمل �لق�رشي على �لنحو �ملعرف   ‘6‘

يف �لفقرة 2 )و( من �ملادة 7 �أو �لتعقيم �لق�رشي، �أو �أي �صكل �آخر من �أ�صكال �لعنف �جلن�صي 
ي�صكل �أي�صاً �نتهاكاً خطري�ً للمادة 3 �مل�صرتكة بني �تفاقيات جنيف �الأربع.

يف  �أو  �مل�صلحة  �لقو�ت  يف  طوعياً  �أو  �إلز�مياً  �لعمر  من  ع�رشة  �خلام�صة  دون  �الأطفال  جتنيد   ‘7‘

جماعات م�صلحة �أو ��صتخد�مهم للم�صاركة فعلياً يف �الأعمال �حلربية.

�إ�صد�ر �أو�مر بت�رشيد �ل�صكان �ملدنيني الأ�صباب تت�صل بالنز�ع، ما مل يكن ذلك بد�ع من �أمن   ‘8‘

�ملدنيني �ملعنيني �أو الأ�صباب ع�صكرية ملحة.

قتل �أحد �ملقاتلني من �لعدو �أو �إ�صابته غدر�ً.  ‘9‘

�إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد �حلياة.  ‘10‘

�إخ�صاع �الأ�صخا�ص �ملوجودين حتت �صلطة طرف �آخر يف �لنز�ع للت�صويه �لبدين �أو الأي نوع   ‘11‘

من �لتجارب �لطبية �أو �لعلمية �لتي ال تبرها �ملعاجلة �لطبية �أو معاجلة �الأ�صنان �أو �ملعاجلة يف 

�مل�صت�صفى لل�صخ�ص �ملعني و�لتي ال جتري ل�صاحله وتت�صبب يف وفاة ذلك �ل�صخ�ص �أو �أولئك 

�الأ�صخا�ص �أو يف تعري�ص �صحتهم خلطر �صديد.

حتتمه  مما  �ال�صتيالء  �أو  �لتدمري  هذ�  يكن  مل  ما  عليها  �ال�صتيالء  �أو  �لعدو  ممتلكات  تدمري   ‘12‘

�رشور�ت �حلرب.

تنطبق �لفقرة 2 )هـ( على �ملنازعات �مل�صلحة غري ذ�ت �لطابع �لدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على  )و( 

حاالت �ال�صطر�بات و�لتوتر�ت �لد�خلية، مثل �أعمال �ل�صغب �أو �أعمال �لعنف �ملنفردة �أو �ملتقطعة 

�أو غريها من �الأعمال ذ�ت �لطبيعة �ملماثلة، وتنطبق على �ملنازعات �مل�صلحة �لتي تقع يف �إقليم دولة 

عندما يوجد �رش�ع م�صلح متطاول �الأجل بني �ل�صلطات �حلكومية وجماعات م�صلحة منظمة �أو 

فيما بني هذه �جلماعات.

لي�ص يف �لفقرتني 2 )ج( و)د( ما يوؤثر على م�صئولية �حلكومة عن حفظ �أو �إقر�ر �لقانون و�لنظام يف �لدولة 

�أو عن �لدفاع عن وحدة �لدولة و�صالمتها �الإقليمية، بجميع �لو�صائل �مل�رشوعة.
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�نتهاكاً  ونطاقها،  وخطورتها  طابعها  بحكم  ت�صكل،  و�لتي  ع�صكري  �أو  �صيا�صي 

.
و��صحاً مليثاق �الأمم �ملتحدة”43

�الأ�صلحة ��صتخد�م  وجترمي  حظر  يت�صمن  مل  روما  نظام  �أن  �إىل  �الإ�صارة   وجتدر 

�لنووية �صمن جر�ئم �حلرب، وذلك بر�أي �لباحث يرجع �إىل �إر�دة �لدول �لتي �جتمعت يف 

موؤمتر روما يف �صنة 1998 وهي 120 دولة، حيث وقعت بينها خالفات كبرية بهذ� �ل�صاأن، 

فقد �قرتحت �لهند �إدر�ج جترمي تلك �الأ�صلحة �إال �أن مقرتحها رف�ص، ويف �ملقابل �قرتحت 

�ملجموعة �لعربية �أن رف�ص �لن�ص على جترمي �الأ�صلحة �لنووية يرتبط با�صتبعاد �لن�ص 

على ��صتخد�م �الأ�صلحة �لكيماوية، و�نتهى �الأمر �إىل �إقر�ر �ملوؤمتر ن�ّص �ملادة 2/8/ب/20 

مو�صع  �الأ�صلحة  هذه  تكون  �أن  و��صرتط  ��صتخد�مها،  �ملحظور  لالأ�صلحة  حتديد  دون 

حظر �صامل يتم �لتفاو�ص ب�صاأنها يف �مل�صتقبل و�أن تدرج يف مرفق لهذ� �لنظام �الأ�صا�صي، 

عن طريق تعديل يتفق و�الأحكام ذ�ت �ل�صلة �لو�ردة يف �ملادتني 121، 123، وبالتايل فقد 

مّت ��صتبعاد جترمي تلك �الأ�صلحة، ولكن ما قد يخفف من �الأثر �ل�صلبي لذلك هو �أنه يكن 

.
44

تعديل �لن�ص يف �مل�صتقبل من قبل جمعية �لدول �الأطر�ف

2. الخت�شا�س ال�شخ�شي:

�ملعنوية،  �الأ�صخا�ص  )ولي�ص  فقط،  �لطبيعيني  �الأ�صخا�ص  مبحاكمة  �ملحكمة  تخت�ص 

و�العتبارية، مثل �لدول و�ملنظمات �أو �لهيئات �لتي تتمتع بال�صخ�صية �العتبارية(، كذلك 

 18 �إال على �الأفر�د �لذين يرتكبون جرية بعد بلوغهم عمر  فاإن نظام �ملحكمة ال ُيَطبَّق 

عاماً، وال ي�صتثنى �صخ�ص من �مل�صوؤولية �لفردية �جلنائية ب�صبب �صفته �لر�صمية، وتقع 

�أ�صدر  �صو�ء  �جلرية  يف  �إ�صهامه  درجة  كانت  مهما  �ل�صخ�ص  على  �لفردية  �مل�صوؤولية 

.
45

�الأمر، �أم �أغرى، �أم حّث، �أم حر�ص، �أم غري ذلك من �صور �مل�صاركة

مّت عقد �ملوؤمتر �ال�صتعر��صي لنظام روما �الأ�صا�صي يف مدينة كمباال باأوغند� يف 2010/6/11، و��صتمر �ملوؤمتر   
43

غري  و�ملنظمات  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �لدول  ممثلي  من  ممثل   4,600 نحو  وح�رشه  �أ�صبوعني،  ملدة 

The Arab Coalition For The  �حلكومية، �نظر: موقع �لتحالف �لعربي من �أجل �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

International Criminal Court, A.C.I.C.C، �نظر: 

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 327.  
44

�نظر �ملو�د 25–32 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
45

http://www.acicc.org/ar/Press%2063%20new.asp
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3. الخت�شا�س الزماين واملكاين:

تخت�ص �ملحكمة باجلر�ئم �لتي تقع يف �إقليم كل دولة ت�صبح طرفاً يف نظام روما، �أما 

�إذ� كانت �لدولة �لتي وقعت على �إقليمها �جلرية لي�صت طرفاً يف �ملعاهدة، فالقاعدة �أن تلك 

�ملحكمة ال تخت�ص بنظر �جلرية �إال �إذ� قبلت �لدولة باخت�صا�ص �ملحكمة.

للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  �إىل  فل�صطني  دولة  �ن�صمام  فبعد  �لباحث  وبر�أي 

 471967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  تدخل   ،
462014/4/1 منذ  �لدولية  �جلنائية 

لـ“�إ�رش�ئيل”  يكن  ال  وبالتايل  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �ملكاين  �الخت�صا�ص  �صمن 

�لتهرب من �مل�صوؤولية �جلنائية �لدولية، و�صو�ء قبلت “�إ�رش�ئيل” باخت�صا�ص �ملحكمة �أم 

ال، فيكفي �أن �لدولة �لتي وقعت على �أر��صيها �جلر�ئم تعرتف باخت�صا�ص �ملحكمة لكي 

تبد�أ �ملحكمة بنظر �جلر�ئم مو�صوع �العتد�ء.

�أما �الخت�صا�ص �لزماين، فهو م�صتقبلي فقط، �أي ال ي�رشي على �جلر�ئم �لتي �رتكبت 

�لتي  �لدول  �إىل  وبالن�صبة   ،2002/7/1 يف  �لتنفيذ  حيّز  �الأ�صا�صي  روما  نظام  دخول  قبل 

�إال على �جلر�ئم �ملرتكبة  �إىل نظام روما، فاإن �خت�صا�ص �ملحكمة ال يطبّق  تن�صم الحقاً 

، وهذ� يعني �أن �حلرب �الإ�رشئيلية �الأخرية على غزة �لع�صف �ملاأكول/ 
48

بعد �الن�صمام

�صمن  تدخل   ،2014/8/26 �إىل   2014/7/7 من  �لفرتة  يف  وقعت  و�لتي  �ل�صامد،  �جلرف 

�الخت�صا�ص �لزماين للمحكمة، مما يتطلب �إر�دة فل�صطينية جادة لتفعيل �مللفات.

4. الخت�شا�س التكميلي )غري ال�شتئثاري(:

ذكرت �لفقرة �لعا�رشة من ديباجة نظام روما، وكذلك �ملادة �الأوىل منه �أن �خت�صا�ص 

يقوم  حيث  �لوطنية،  �جلنائية  �لق�صائية  للواليات  مكمل  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 

�خت�صا�ص �ملحكمة على مبد�أ �الخت�صا�ص �الإقليمي، وهذ� يعني �أن �لدول �الأطر�ف —

�لدولية،  �جلنائية  �جلر�ئم  بنظر  �أوالً  �الخت�صا�ص  لها  ينعقد  �صيادة—  ذ�ت  دول  وهي 

�لوطني يف هذ� �خل�صو�ص، وبالتايل ال  �لق�صاء  �لدولية حمل  �ملحكمة �جلنائية  فال حتل 

فل�صطني �لدولة 123 يف �ملحكمة �لدولية، وكالة معا، 2014/4/1، �نظر:  
46

maannews.net/content.aspx?id=769952

�أي  �ملق�صود هنا فل�صطني �لتي �عرتفت بها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة كدولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة،   
47

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بحدود �صنة 1967.

�نظر �ملادتني 11 و12 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
48
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ينعقد �الخت�صا�ص للمحكمة �جلنائية �لدولية �إذ� كان �لق�صاء �لوطني قد و�صع يده على 

�لدعوى، �أو كانت حمل حتقيق فعلي من قبل �ملحكمة �لوطنية �ملخت�صة.

ولكن هذه �لقاعدة لي�صت مطلقة، فقد ن�صت �ملادة 17 من نظام روما على �أن �ملحكمة 

�جلنائية �لدولية تخت�ص بنظر �جلر�ئم �إذ� تبني �أن �لدولة �صاحبة �لوالية غري ر�غبة حقاً 

�أو جرى  �أو يجري �ال�صطالع بها،  باإجر�ء�ت،  �أو قامت  بالتحقيق و�ملقا�صاة،  �لقيام  يف 

�تخاذ �لقر�ر �لوطني بغر�ص حماية �ل�صخ�ص �ملعني من �مل�صوؤولية �جلنائية عن جر�ئم 

�أو عدم  د�خلة يف �خت�صا�ص �ملحكمة، فعند ذلك تتوىل �ملحكمة مهمة حتديد عدم �لرغبة 

.
49

�لقدرة، وبعد ذلك تبا�رش يف تويل �لق�صية

وجتدر �الإ�صارة هنا �أن �الخت�صا�ص �لتكميلي للمحكمة تعرت�صه عقبات كثرية وتاأخري 

يف  وخ�صو�صاً  �ل�صورية،  �ملحاكمات  �أو  �ل�صكلية،  �لتحقيقات  �أو  و�ملحاكمة،  �ملالحقة  يف 

، وهذ� ما �صيتم تناوله بالتف�صيل يف �ملطلب �لتايل.
50

حالة عدم تعاون �لدولة �ملعنية

ثانياً: ال�رسوط امل�شبقة ملمار�شة الخت�شا�س:

يف  بالنظر  �خت�صا�صها  �ملحكمة  متار�ص  لكي  تو�فرها  من  بّد  ال  �رشوط  عدة  هناك 

�لدعوى وهي:

�لدولة �لتي ت�صبح طرفاً يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي تقبل بذلك �خت�صا�ص �ملحكمة فيما   .1

يتعلق باجلر�ئم �مل�صار �إليها يف �ملادة 5.

قبل من  �أو  روما  نظام  يف  طرف  دولة  قبل  من  حمالة  �لدعوى  كانت  �إذ�  ما  حالة  يف   .2 

�ملدعي �لعام من تلقاء نف�صه، فيجوز للمحكمة �أن متار�ص �خت�صا�صها �إذ� كانت و�حدة 

�أو �أكرث من �لدول �لتالية طرفاً يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �أو قبلت باخت�صا�ص �ملحكمة.

�أن تقبل �لدولة �لتي وقع يف �إقليمها �ل�صلوك قيد �لبحث، �أو دولة ت�صجيل �ل�صفينة    �أ. 

�أو �لطائرة �إذ� كانت �جلرية قد �رتكبت على منت �صفينة �أو طائرة.

مبمار�صة  رعاياها،  �أحد  باجلرية  �ملتهم  �ل�صخ�ص  يكون  �لتي  �لدولة  تقبل  �أن  ب. 

�ملحكمة الخت�صا�صها.

 Knut Dormann, Elements of War Crimes Under the Rome Statute of the International Criminal  
49

Court: Sources and Commentary )England: Combridge University Press, 2003(, p. 130.l

�نظر �ملادة 17 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
50
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�إذ� كان قبول دولة غري طرف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي الزماً مبوجب �لفقرة 2، جاز   .3

�ملحكمة  ممار�صة  تقبل  �أن  �ملحكمة،  م�صجل  لدى  يودع  �إعالن  مبوجب  �لدولة  لتلك 

�ملحكمة  مع  �لقابلة  �لدولة  وتتعاون  �لبحث،  قيد  باجلرية  يتعلق  فيما  �خت�صا�صها 

.
51

دون �أي تاأخري �أو ��صتثناء وفقاً للباب �لتا�صع من �لنظام

ثالثاً: ممار�شة الخت�شا�س:

وفقاً   5 �ملادة  يف  �إليها  م�صار  بجرية  يتعلق  فيما  �خت�صا�صها  متار�ص  �أن  للمحكمة 

الأحكام هذ� �لنظام �الأ�صا�صي يف �الأحو�ل �لتالية:-

�أو  14 حالة يبدو فيها �أن جرية  للمادة  �إىل �ملدعي �لعام وفقاً  �إذ� �أحالت دولة طرف   .1

�أكرث من هذه �جلر�ئم قد �رتكبت.

�ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  من  �ل�صابع  �لف�صل  مبوجب  مت�رشفاً  �الأمن،  جمل�ص  �أحال  �إذ�   .2

حالة �إىل �ملدعي �لعام يبدو فيها �أن جرية �أو �أكرث من هذه �جلر�ئم قد �رتكبت.

�إذ� كان �ملدعي �لعام قد بد�أ مببا�رشة حتقيق فيما يتعلق بجرية من هذه �جلر�ئم وفقاً   .3

.
للمادة 5215

جميع  لديها  تو�فرت  فقد  فل�صطني  يف  �حلالة  على  وتطبيقاً  �ل�صابقة  لل�رشوط  ووفقاً 

�ل�رشوط �مل�صبقة و�ملطلوبة لكي متار�ص �ملحكمة �خت�صا�صها، وهي كما يلي:

�أوالً: فل�صطني �أ�صبحت تتمتع ب�صفة “دولة” مبوجب �عرت�ف �الأمم �ملتحدة بذلك يف 

.
53

2012/11/29 كما �صبق بيانه

منذ  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  يف  طرف  دولة  هي  وثانياً: 

 .
542015/4/1

وثالثاً: قد �رتكبت على �أر�ص فل�صطني جر�ئم من تلك �لتي هي حمل �خت�صا�ص �ملحكمة 

]جر�ئم حرب، جر�ئم �صّد �الإن�صانية، جرية �الإبادة �جلماعية، جرية �لعدو�ن[.

�نظر �ملادة 12 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
51

�نظر �ملادة 13 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
52

فل�صطني دولة مر�قب باالأمم �ملتحدة، �جلزيرة.نت، 2012/11/30.  
53

فل�صطني تن�صم ر�صمياً للمحكمة �جلنائية �لدولية، �جلزيرة.نت، 2015/4/1.  
54
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ور�بعاً: فل�صطني قبلت �خت�صا�ص حمكمة �جلنايات �لدولية للنظر يف �جلر�ئم �ملحتملة 

 �لتي �رتكبت منذ 2014/7/13، لت�صمل �حلرب على غزة �لتي عرفت با�صم �لع�صف �ملاأكول/

.
�جلرف �ل�صامد و�لتي وقعت بني 2014/7/7 �إىل 552014/8/26

�إذن ففل�صطني كدولة طرف يف نظام روما وقد �رتكبت على �أر�صها جر�ئم تدخل يف 

يف  �لتحقيق  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  من  طلبت  وقد  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص 

بارتكاب  �أكرث  �أو  ل�صخ�ص معني  �التهام  �إذ� كان يتعني توجيه  �لبت فيما  �حلالة بغر�ص 

تلك �جلر�ئم وفقاً للمادة 14 بند 1 من نظام روما، ويف مثل هذه �حلالة على �ملدعي �لعام 

مبا�رشة �لتحقيقات �الأولية —وفقاً للمادة 15 بند 3— لينظر فيما �إذ� كان هناك �أ�صا�صاً 

معقوالً لل�رشوع يف �إجر�ء حتقيق، وعندها يقدم �إىل �لد�ئرة �لتمهيدية طلباً لالإذن باإجر�ء 

حتقيق، م�صفوعاً باأّي مو�د موؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم �إجر�ء مر�فعات لدى 

مو�فقة  يلزمه  ال  ذلك  وكل  �الإثبات،  وقو�عد  �الإجر�ئية  للقو�عد  وفقاً  �لتمهيدية  �لد�ئرة 

فر�صة فهناك  وبالتايل  �لع�صكريني،  �أم  �ل�صيا�صيني  �صو�ء  قادتها  على  �ملدعى   �لدولة 

لقادة  �التهام  بتوجيه  �لتحقيقات  �نتهاء  بعد  �ملحكمة  لتقوم  �لباحث—  —بر�أي  كبرية 

“دولة �إ�رش�ئيل” وقادة جي�صها، و�لبدء باإجر�ء�ت حماكمتهم.

املطلب الثاين: القواعد الإجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية:

فالد�ئرة  �لتمهيدية،  فالد�ئرة  �لعام،  �ملدعي  �أمام  متعددة  مبر�حل  �لدعوى  متر 

�الإثبات  وقو�عد  �الإجر�ئية  للقو�عد  ذلك  كل  يف  وتتبع  �ال�صتئناف،  د�ئرة  ثم  �البتد�ئية، 

.
56

�ملعتمدة من قبل جمعية �لدول �الأطر�ف يف نظام روما

وتنق�صم هذه �الإجر�ء�ت �إىل ق�صمني، �إجر�ء�ت �صابقة على �ملحاكمة و�إجر�ء�ت متعلقة 

باملحاكمة، و�صيتم تناول كل منهما يف مق�صد م�صتقل كما ياأتي:

�ليوم تي يف  غزة، موقع رو�صيا  على  �حلرب  من  بدء�ً  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  �خت�صا�ص  تقبل  فل�صطني   
55

https://arabic.rt.com/news/770051 :نوفو�صتي(، 2015/1/6، �نظر(

�نظر �ملادتني 51 و52 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
56
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املق�شد الأول: الإجراءات ال�شابقة على املحاكمة:

اأولً: الإجراءات اأمام املدعي العام:

1. حتريك الدعوى:

حددت �ملادة 13 من نظام روما �جلهات �لتي يحق لها رفع �لدعوى �أمام تلك �ملحكمة، 

�لعام  �لدويل، و�ملدعي  �الأمن  �لطرف يف نظام روما، وجمل�ص  �لدولة  وهي ثالث جهات: 

للمحكمة. فاملحكمة متار�ص �خت�صا�صها يف �حلاالت �الآتية:

�أن  فيها  يبدو  حالة   14 للمادة  وفقاً  �لعام  �ملدعي  �إىل  طرف  دولة  �أحالت  �إذ�    �أ. 

جرية �أو �أكرث من هذه �جلر�ئم قد �رتكبت.

�إذ� �أحال جمل�ص �الأمن، مت�رشفاً مبوجب �لف�صل �ل�صابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة،  ب. 

حالة �إىل �ملدعي �لعام يبدو فيها �أن جرية �أو �أكرث من هذه �جلر�ئم قد �رتكبت.

هذه  من  بجرية  يتعلق  فيما  حتقيق  مببا�رشة  بد�أ  قد  �لعام  �ملدعي  كان  �إذ�  ج. 

.
57

�جلر�ئم

يت�صح من خالل ن�ّص �ملادة 13 �أن طرق �الإحالة للمحكمة هي ثالثة طرق ح�رشية، 

وال يجوز �لقيا�ص عليها، �أو �لزيادة �أو �لنق�صان منها، وهي �لتي �صبق ذكرها.

يبد�أ  �أن  باإمكانه  �لذي  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  �صالحية  على  قليالً  �لوقوف  ويجدر 

مببا�رشة حتقيقات �أولية من تلقاء نف�صه، وهذ� بحد ذ�ته ميزة لنظام روما، فهو يعطي 

من  �الإفالت  لظاهرة  و�لت�صدي  �لدولية،  �لعد�لة  م�صار  تعطيل  لعدم  �إ�صافية  �صمانة 

�أن يتخذ قر�ر�ً بفتح حتقيق يف حالة ما  �أو مل ي�صتطع  �لعقاب؛ فلو تقاع�ص جمل�ص �الأمن 

يظن �أنه �رتكبت فيها جر�ئم من �خت�صا�ص �ملحكمة الأ�صباب �صيا�صية �أو تو�زنات دولية 

معينة، �أو مل ت�صتطع �أي دولة طرف �أن حتيل �إىل �ملدعي �لعام الأي �صبب كان، فاإن باإمكان 

�ملدعي �لعام �أن يفعل ذلك من تلقاء نف�صه وهذ� �أمر جيد بحد ذ�ته.

2. التحقيقات الأولية:

فاإذ� تو�فرت �إحدى �لطرق �ل�صابقة، فاإن للمدعي �لعام �أن يبا�رش �لتحقيقات �الأولية، 

ويقوم بتحليل جدية �ملعلومات �ملتلقاة، ويجوز له لهذ� �لغر�ص �حل�صول على معلومات 

ع�صام عبد �لفتاح مطر، الق�شاء اجلنائي الدويل: مبادئة، وقواعده املو�شوعية والإجرائية )�الإ�صكندرية:   
57

د�ر �جلامعة �جلديدة، 2008(، �ص 330–332؛ و�نظر �ملادة 13 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.
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غري  �أو  �لدولية  �حلكومية  �ملنظمات  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  �أجهزة  �أو  �لدول،  من  �إ�صافية 

�حلكومية، �أو �أّي م�صادر �أخرى موثوق بها ير�ها مالئمة.

معقول  �أ�صا�ص  وجود  منها  و��صتنتج  �الأولية  حتقيقاته  من  �لعام  �ملدعي  �نتهى  فاإذ� 

لل�رشوع يف �إجر�ء حتقيق، يقدم �إىل �لد�ئرة �لتمهيدية طلباً لالإذن باإجر�ء حتقيق �بتد�ئي، 

م�صفوعاً باالأدلة �لتي جمعها �لتي توؤيد طلبه، كما يجوز يف هذه �ملرحلة للمجني عليهم �أن 

يطلبو� من �لد�ئرة �لتمهيدية �صماع �أقو�لهم.

و�أن  �بتد�ئي،  حتقيق  يف  لل�رشوع  معقول  �أ�صا�ص  وجود  �لتمهيدية  للد�ئرة  تبني  فاإذ� 

�لتحقيق، بينما لو  باإجر�ء  بالبدء  تاأذن  �أن  �لدعوى حمل �خت�صا�ص �ملحكمة، كان عليها 

تبني لها عك�ص ذلك ترف�ص �الإذن باإجر�ء �لتحقيق �البتد�ئي.

�أما �إذ� قرر �ملدعي �لعام وجود �أ�صا�ص معقول لبدء �لتحقيق، فاإنه يتعني عليه �إ�صعار 

�أن  �الإ�صعار  ذلك  تلقي  من  �صهر  وخالل  �ملعنية  �لدولة  وعلى  �الأطر�ف،  �لدول  جميع 

بالن�صبة  غريهم  ومع  رعاياها  مع  حتقيقاً  �أجرت  باأنها  �أو  جتري  باأنها  �ملحكمة  تبلغ 

هوؤالء  مع  �لتحقيق  عن  �لعام  �ملدعي  يتنازل  �لدولة  تلك  طلب  على  وبناء  �جلر�ئم،  لهذه 

.
58

�الأ�صخا�ص، ما مل تقرر �لد�ئرة �لتمهيدية �لبدء بالتحقيق بناء على طلب �ملدعي �لعام

وللمدعي �لعام �أن يعيد �لنظر يف تنازله عن �لتحقيق للدولة �ملعنية بعد �صتة �أ�صهر من 

تاريخ �لتنازل �أو يف �أّي وقت يطر�أ فيه تغري ملمو�ص يف �لظروف، ي�صتدل منها �أن �لدولة 

�أ�صبحت حقاً غري ر�غبة يف �لقيام بالتحقيق �أو غري قادرة على ذلك.

د�ئرة  �أمام  �لتمهيدية  �لد�ئرة  ��صتئناف قر�ر  �لعام  للمدعي  �أو  �ملعنية  للدولة  ويجوز 

.
59

�ال�صتئناف، ويجوز �لنظر يف �ال�صتئناف ب�صفة م�صتعجلة

وهذ� يعني �أن دور مدعي عام �ملحكمة ال ينتهي مبجرد تنازله عن �لتحقيق ل�صالح 

بارتكاب  مهتمني  �أ�صخا�ص  مع  بالتحقيق  هي  لتقوم  ذلك  منه  طلبت  �إذ�  �لدول  �إحدى 

جر�ئم دولية من �خت�صا�ص �ملحكمة، بل يقوم مبر�قبة �أد�ء تلك �لدولة، فاإن وجدها غري 

 جادة، �أو غري ر�غبة، �أو غري قادرة، �أو تريد حت�صني �ملجرمني بتحقيقات �صكلية، فيمكن

للمدعي �لعام �أن يعيد �لنظر يف تنازله �أو طلب تويل �أمر �لتحقيق يف �لق�صية.

علي يو�صف �ل�صكري، الق�شاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري )عّمان: د�ر �لثقافة، 2008(، �ص 194–198؛   
58

و�نظر �ملادة 18 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 339.  
59
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و��صعي قبل  من  �لكافية  �ل�صمانات  و�صع  �إطار  يف  ياأتي  �لباحث  بر�أي  ذلك   وكل 

�لدولية  �جلرية  مالحقة  يف  جديتها  ولبيان  جلدو�ها  �ملحكمة  فقد�ن  لعدم  روما  نظام 

�لد�خلة يف �خت�صا�صها، ولالطمئنان على م�صار �لعد�لة �لدولية و�صمان تطبيقها وعدم 

�لغ�ص و�خلد�ع فيها.

3. اإجراءات التحقيق البتدائي:

يقوم �ملدعي �لعام بالتو�صع يف �لتحقيق فيفح�ص جميع �لوقائع و�الأدلة �ملت�صلة لتقدير 

�أم ال مبوجب �لنظام �الأ�صا�صي، وعلى �ملدعي �لعام  �إذ� كانت هناك م�صوؤولية جنائية  ما 

�لتي تدخل يف �خت�صا�ص  �لتحقيق يف �جلر�ئم  �ملنا�صبة ل�صمان فعالية  �لتد�بري  �أن يتخذ 

.
60

�ملحكمة

�لتعاون تعاوناً  �لدولة، وفقاً الأحكام  �إقليم  �إجر�ء حتقيقات يف  �لعام  ويجوز للمدعي 

�ل�صهود  �صماع  وطلب  وفح�صها،  �الأدلة  جمع  �صلطة  �لعام  وللمدعي  �ملحكمة،  مع  تاماً 

و�ملجني عليهم، و��صتجو�ب �ملتهمني، كما يجب �حرت�م حقوق �ملتهم يف �أثناء �لتحقيق.

مع مالحظة �أن �خت�صا�ص �ملدعي �لعام بهذه �الإجر�ء�ت يتوقف على مو�فقة �لد�ئرة 

�لتمهيدية.

ثانياً: الإجراءات اأمام الدائرة التمهيدية:

1. اإجراء التحقيق:

يتعلق  فيما  وذلك  �أع�صائها،  باأغلبية  و�لقر�ر�ت  �الأو�مر  �لتمهيدية  �لد�ئرة  ت�صدر 

بال�صماح للمدعي �لعام بالبدء يف �لتحقيق �أو رف�ص �الإذن بالتحقيق، �أو باتخاذ خطو�ت 

حتقيق معينة، وكذلك �لتقرير بوجود �أدلة كافية العتماد �لتهمة �أو رف�صها.

�أما غري ذلك من �لقر�ر�ت و�الأو�مر، ويف جميع �حلاالت �الأخرى، يجوز لقا�ص و�حد 

من �لد�ئرة �لتمهيدية �أن يار�ص �لوظائف �ملن�صو�ص عليها يف �لنظام �الأ�صا�صي.

وتخت�ص �لد�ئرة �لتمهيدية باإ�صد�ر �أمر �لقب�ص �أو �حل�صور يف �أي وقت بعد �لبدء يف 

باأن  تفيد  معقولة  �أ�صباب  بوجود  �قتنعت  متى  �لعام،  �ملدعي  طلب  على  وبناء  �لتحقيق، 

�ل�صخ�ص مو�صوع �الأمر قد �رتكب جرية تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة.

�نظر �ملادة 86 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
60
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�أن  �لعام  للمدعي  ويجوز  ذلك،  بغري  �ملحكمة  تاأمر  �أن  �إىل  �صارياً  �لقب�ص  �أمر  ويظل 

يطلب �إىل �لد�ئرة �لتمهيدية تعديل �أمر �لقب�ص.

وعلى �لدولة �لتي تتلقى �أمر �لقب�ص �أو �حل�صور �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة على �لفور 

للقب�ص على �ل�صخ�ص �ملعني.

�لتحقيق—  من  �النتهاء  بعد  معقولة  فرتة  —خالل  جل�صة  �لتمهيدية  �لد�ئرة  وتعقد 

العتماد �لتهم �لتي يرى �ملدعي �لعام طلب �ملحاكمة على �أ�صا�صها، وتعقد �جلل�صة بح�صور 

�ملدعي �لعام و�ل�صخ�ص �ملن�صوب �إليه �لتهم، هو وحماميه.

وتقرر �لد�ئرة �لتمهيدية يف نهاية �جلل�صة �إما تاأجيل �جلل�صة �أو �لطلب من �ملدعي �لعام 

.
61

تقدمي مزيد من �الأدلة �أو �إجر�ء مزيد من �لتحقيقات �أو تعديل �لتهمة

2. �شلطة جمل�س الأمن يف تعليق التحقيق اأو املقا�شاة:

منح نظام روما �صلطة خطرية ملجل�ص �الأمن تت�صمن تعطيل عمل �ملحكمة، فقد ن�صت 

�ملادة 16 على ما يلي: “ال يجوز �لبدء �أو �مل�صي يف حتقيق �أو مقا�صاة مبوجب هذ� �لنظام 

�ملعنى،  بهذ�  �ملحكمة  �إىل  �الأمن  جمل�ص  طلب  على  بناء  �صهر�ً  ع�رش  �ثني  ملدة  �الأ�صا�صي 

يت�صمنه قر�ر �ملجل�ص مبوجب �لف�صل �ل�صابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة، ويجوز للمجل�ص 

.
جتديد �لطلب بال�رشوط ذ�تها”62

وهكذ� تتدخل �ل�صيا�صة يف �لق�صاء مع �أنه كان من �لو�جب �لف�صل بينهما، وقد حاولت 

مدة  جتديد  عدم  باقرت�ح  �خلطرية  �ل�صلطة  هذه  �آثار  من  �حلد  روما  يف  �ملجتمعة  �لدول 

�لتعليق �أو جتديدها ملرة و�حدة فقط، ولكن هذه �القرت�حات رف�صت ومل يتم �الأخذ بها، 

.
63

و�صدر ن�ّص �ملادة 16 على �لنحو �ل�صابق

و�إن م�صاألة �إخ�صاع �ملحكمة ل�صلطان جمل�ص �الأمن �لدويل جاء من �الأمور �مل�صتغربة 

قانونياً يف �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة حني منح جمل�ص �الأمن �صالحية �إيقاف عمل �ملحكمة 

.
64

ملدة 12 �صهر�ً قابلة للتجديد

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 344.  
61

�نظر �ملادة 86 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
62

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 345.  
63

�نظر: علي جميل حرب، مرجع �شابق، �ص 486.  
64
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ولكن قد يخفف من خطورة هذ� �لن�ص وجود قيدين �ثنني يتعني على جمل�ص �الأمن 

 مر�عاتهما؛ �لقيد �الأول: �أن قر�ر �لتعليق يجب �أن يكون ��صتناد�ً �إىل �لف�صل �ل�صابع من ميثاق

�الأمم �ملتحدة، �أي يجب �أن يكون هناك ما يعكر �صفو �الأمن و�ل�صالم �لدوليني، و�أما �لقيد 

�لثاين: �أن يكون �لتعليق يف �صورة قر�ر ي�صدر عن جمل�ص �الأمن ولي�ص يف �صورة ت�رشيح 

ي�صدر عن رئي�ص �ملجل�ص، مما يقلل من �حتماالت �لتعليق دون مبر �أو �إىل ما ال نهاية، 

��صتخد�م حّق  �ملجل�ص، وقد يكون يف  �لد�ئمني يف  �الأع�صاء  باإجماع  �أن ي�صدر  الأنه يجب 

�العرت��ص )�لفيتو( من قبل �أحد �الأع�صاء �لد�ئمني ما يحول دون �إ�صد�ر مثل هذ� �لقر�ر.

املق�شد الثاين: اإجراءات املحاكمة:

�لرئا�صة د�ئرة  �ل�صابق حتدد هيئة  �لنحو  �لتهم على  �لتمهيدية  �لد�ئرة  �أن تعتمد  بعد 

�بتد�ئية تكون م�صوؤولة عن �صري �الإجر�ء�ت �لالحقة، ويجوز لها �أن متار�ص �أي وظيفة 

.
65

من وظائف �لد�ئرة �لتمهيدية �إذ� لزم �الأمر

�ملتهم  يكون  �أن  ويجب   ،
66

ذلك غري  يتقرر  مل  ما  �ملحكمة  مقر  يف  �ملحاكمات  وتنعقد 

.
67

حا�رش�ً يف �أثناء �ملحاكمة، فلم ين�ص نظام روما على حماكمة �ملتهم �لغائب

�أما �لقانون �لو�جب �لتطبيق �أمام �ملحكمة فهو بح�صب �لرتتيب �لتايل:

نظام روما �الأ�صا�صي.  .1

�أركان �جلر�ئم و�لقو�عد �الإجر�ئية وقو�عد �الإثبات �خلا�صة باملحكمة.  .2

�ملعاهد�ت �لو�جبة �لتطبيق.  .3

مبادئ �لقانون �لدويل وقو�عده.  .4

�ملبادئ �لعامة للقانون �لتي ت�صتخل�صها �ملحكمة من �لقو�نني �لوطنية للنظم �لقانونية   .5

يف �لعامل.

قر�ر�تها  يف  ف�رشتها  كما  �لقانون  وقو�عد  مبادئ  تطبق  �أن  للمحكمة  يجوز  كما   .6

.
68

�ل�صابقة

�نظر �ملادة 61 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
65

�نظر �ملادة 62 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
66

�نظر �ملادة 63 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
67

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 346.  
68
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مع �لعلم باأن �إجر�ء�ت �ملحاكمة متر مبرحلتني: �الأوىل �أمام �لد�ئرة �البتد�ئية و�لثانية 

�أمام د�ئرة �ال�صتئناف.

اأولً: اإجراءات املحاكمة اأمام الدائرة البتدائية:

�لدعوى  تلك  و�أن  بالدعوى،  �خت�صا�صها  من  تتاأـكد  �أن  �البتد�ئية  �لد�ئرة  على  يجب 

مقبولة �أمامها �إما من تلقاء نف�صها �أو بناء على طلب �ملتهم.

للد�ئرة �البتد�ئية عقدها يف جل�صات  �أنه يجوز  �إال  وتعقد �ملحاكمة يف جل�صات علنية، 

�رشية �إذ� ر�أت �أن �لظروف تق�صي بذلك خ�صو�صاً �إذ� كان �الأمر يتعلق بحماية �ملعلومات 

�ل�رشية �أو �حل�صا�صة �لتي يتعني تقديها كاأدلة.

وعلى �لد�ئرة �البتد�ئية �أن تتلو على �ملتهم �لتهم �لتي �عتمدتها �لد�ئرة �لتمهيدية، و�أن 

تعطي �ملتهم �لفر�صة لالعرت�ف بالذنب �أو للدفاع، و�أن تكفل له حماكمة عادلة.

ويجب �أن يح�رش جميع ق�صاة �لد�ئرة �البتد�ئية كل مرحلة من مر�حل �ملحاكمة، ويف 

�أثناء �ملد�ولة، وت�صدر �ملحكمة قر�رها باالإجماع �أو باالأغلبية، ويكون مكتوباً ومعلالً.

ويف حالة �حلكم باالإد�نة تنظر �ملحكمة يف توقيع �حلكم �ملنا�صب، وجب �ل�رشر �لذي 

�أ�صاب �ملجني عليهم.

و�لعقوبات �الأ�صلية �لتي يجوز للد�ئرة �البتد�ئية �أن ت�صدرها هي:

�ل�صجن �ملوؤبد.  .1

�ل�صجن �ملوؤقت �لذي ال يتجاوز حّد �أق�صى 30 عاماً.  .2

�لغر�مة.  .3

.
69

م�صادرة �ملمتلكات و�الأ�صول  .4

عقوبات  على  �الأ�صا�صي  �لنظام  �أقرها  �لتي  �لعقوبات  ��صتمال  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

جز�ئية و�أخرى مدنية كجب �الأ�رش�ر، هي بالفعل خا�صية يكن للمجني عليهم �ملطالبة 

جلب  مالية  بغر�مات  تغريه  يكن  بل  فقط  �ملجرم  بحب�ص  �الكتفاء  يتم  ال  حيث  بها، 

عقوبة  على  ين�ص  مل  �الأ�صا�صي  �لنظام  فاإن  �ملقابل  يف  ولكن  بها،  ت�صبب  �لتي  �الأ�رش�ر 

—بر�أي يثل  وهذ�  �لعقوبة،  تلك  �إلغاء  يطالب  �لذي  �لعاملي  باالجتاه  متاأثر�ً   �الإعد�م 

ع�صام عبد �لفتاح مطر، الق�شاء اجلنائي الدويل، �ص 308.  
69
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�لباحث— �نتقاد�ً لهذ� �لنظام، حيث تظل �لعقوبات باحلب�ص و�لتغرمي �أقل ردعاً للمجرمني 

من عقوبة �الإعد�م، فاحلديث هنا عن جر�ئم دولية خطرية كاالإبادة �جلماعية، وجر�ئم 

�حلرب، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، فاالأمر ال يتنا�صب مع خطورة تلك �جلر�ئم.

ثانياً: اإجراءات املحاكمة اأمام دائرة ال�شتئناف:

�إعادة  و�إجر�ء�ت  ��صتئنافية،  �إجر�ء�ت  �إىل  �ال�صتئناف  د�ئرة  �أمام  �الإجر�ء�ت  تنق�صم 

�لنظر وهي كما ياأتي:

1. اإجراءات ال�شتئناف:

�أ�صباب  �أحد  تو�فر  �إذ�  �ال�صتئناف  تقبل  �البتد�ئية  �لد�ئرة  ت�صدرها  �لتي  �الأحكام  �إن 

�ال�صتئناف، وهي:

• �لغلط �الإجر�ئي.
• �لغلط يف �لوقائع.

• �لغلط يف �لقانون �ملو�صوعي.

رف�ص  �أو  مبنح  �أو  �لقبول،  �أو  باالخت�صا�ص  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  ��صتئناف  يجوز  كما 

�الفر�ج عن �ل�صخ�ص حمل �لتحقيق.

ولد�ئرة �ال�صتئناف �أن تلغي �أو تعدل �لقر�ر �أو �حلكم �لذي ت�صدره �لد�ئرة �البتد�ئية، 

�ال�صتئناف  حكم  وي�صدر  خمتلفة،  �بتد�ئية  د�ئرة  �أمام  جديدة  حماكمة  باإجر�ء  تاأمر  �أو 

باأغلبية �الآر�ء ويف جل�صة علنية، مع تبيني �الأ�صباب.

2. اإجراءات اإعادة النظر:

�حلكم  يف  �لنظر  الإعادة  �ال�صتئناف  د�ئرة  �إىل  طلباً  يقدم  �أن  �ملد�ن  لل�صخ�ص  يجوز 

�لنهائي باالإد�نة �أو بالعقوبة �إذ� �كت�صفت �أدلة جديدة مل تكن متاحة وقت �ملحاكمة، �أو �إذ� 

�أو  �أو مزورة،  �أدلة حا�صمة �عتمدت عليها �ملحكمة يف �الإد�نة كانت ملفقة  �أن  تبني حديثاً 

�أن �أحد �لق�صاة �لذين ��صرتكو� يف �الإد�نة قد �رتكب �صلوكاً �صيئاً ج�صيماً �أو �أخل بو�جبه 

�إخالالً ج�صيماً.

�أ�صا�ص، فاإنه يجوز لها ح�صبما تر�ه  �لطلب قائم على  �أن  فاإذ� ر�أت د�ئرة �ال�صتئناف 

منا�صباً: �أن تدعو �لد�ئرة �البتد�ئية �الأ�صلية لالنعقاد من جديد، �أو ت�صكل د�ئرة �بتد�ئية 

جديدة، �أو تنظر هي يف �إعادة �لنظر يف �حلكم.
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وتنفذ عقوبة �ل�صجن يف دولة تعينها �ملحكمة من قائمة �لدول �لتي قد �أبدت ��صتعد�دها 

لقبول �الأ�صخا�ص �ملحكوم عليهم، وال يجوز لدولة �لتنفيذ �أن تفرج عن �ملحكوم عليه قبل 

�نق�صاء مدة �لعقوبة �لتي ق�صت بها �ملحكمة، وللمحكمة وحدها �لبت يف تخفيف �لعقوبة 

بعد �نق�صاء ثلثي مدة �لعقوبة �أو �نق�صاء 25 عاماً يف حالة �ل�صجن �ملوؤبد.

�لغلط  بد�عي  �صو�ء  �ملحكمة  قر�ر  ��صتئناف  �إجر�ء�ت  وجود  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

�الإجر�ئي، �أم �لغلط يف �لوقائع، �أم �لغلط يف �لقانون، كما �أن وجود �إجر�ء�ت �إعادة �لنظر يف 

�حلكم �لنهائي باالإد�نة �أو بالعقوبة ��صتناد�ً �إىل �كت�صاف �أدلة جديدة مل تكن متاحة وقت 

�ملحاكمة، �أو تكون على قدر كاف من �الأهمية توؤثر يف �لقر�ر، كلها تعبري من قبل و��صعي 

نظام روما عن رغبتهم يف توفري �أق�صى درجات �ملو�صوعية وتقليل ن�صبة �خلطاأ �إىل �أبعد 

حّد وهو �أمر جيد ومرغوب. 

ي�شتفيد  وكيف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ق�شاء  الثالث:   املطلب 

            الفل�شطينيون منه:

يعد ق�صاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية ق�صاًء حديثاً حيث �أن �أول حكم ق�صت به �ملحكمة 

تكن  مل   2014 �صنة  بد�ية  وحتى   ،2012 �صنة  يف  كان  حرب  بجر�ئم  متهم  �صخ�ص  على 

�ملحكمة قد �أجنزت �صوى ق�صيتني، وهناك ع�رش�ت �لق�صايا ما ز�لت حتت نظر �ملحكمة، 

ولكن بالرغم من ذلك يكن �ال�صتفادة من هذ� �لق�صاء بالنظر يف �لق�صايا �مل�صابهة وما 

�أم  �لدفاع  �أو ��صتدل كل طرف �صو�ء  �لق�صية، وكيف تر�فع  �إد�رة  �إليه، وكيف متت  �آلت 

�الدعاء �لعام، وبالتايل يكن �لتعرف على �الأمور �ملطلوبة لتحقيق �ال�صتفادة �لق�صوى 

من �ملحكمة يف مالحقة ومقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني.

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: ق�صاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

�ملحكمة يف مقا�صاة جمرمي �حلرب  �لفل�صطينيون من  �لثاين: كيف ي�صتفيد   �ملق�صد 

    �الإ�رش�ئيليني.

املق�شد الأول: ق�شاء املحكمة اجلنائية الدولية:

دخلت �ملحكمة �جلنائية �لدولية حيز �لنفاذ يف 2002/7/1، وبا�رشت �لتحقيقات ومن 

�لق�صايا  من  �لع�رش�ت  فهناك  عليها،  عر�صت  �لتي  �لق�صايا  يف  و�ملد�والت  �ملر�فعات  ثم 
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�ملعرو�صة على �ملحكمة حتى مطلع �صنة 2016، حيث يقوم مكتب �ملدعي �لعام باالأن�صطة 

وجمهورية  و�أوكر�نيا،  �أفغان�صتان،  هي:  حاالت   10 يف  �الأولية  بالتحقيقات  �ملتعلقة 

�إفريقيا �لو�صطى، وجورجيا، و�لعر�ق، وغينيا، وكوملبيا، ونيجرييا، وهندور��ص، ودولة 

فل�صطني، بينما تنظر �ملحكمة فيما جمموعه 21 ق�صية و8 حاالت يف: �أوغند�، وجمهورية 

�إفريقيا �لو�صطى )�حلالة �الأوىل و�لثانية(، ود�رفور يف �ل�صود�ن، وكوت ديفو�ر، وكينيا، 

.
70

وليبيا، ومايل

حلد�ثتها  نظر�ً  �ملحكمة  فيها  ق�صت  �لتي  �لق�صايا  من  �لكثري  وجود  لعدم  ونظر�ً 

وال�صتغر�ق �لق�صايا ل�صنو�ت عدة، فقد مّت �ختيار �لق�صيتني �للتني ق�صت فيهما �ملحكمة 

وهما من �لبلد نف�صه، جمهورية �لكونغو �لديقر�طية، باالإ�صافة �إىل ق�صية ثالثة من بلد 

�آخر هي كينيا لكونها �قرتبت من نهاية �ملحاكمة، وذلك وفقاً للمنهجية �ل�صابقة يف عر�ص 

�آليات �ملقا�صاة،  �آلية من  ثالث حاالت ق�صائية عند �حلديث عن �ل�صو�بق �لق�صائية لكل 

وهي كما ياأتي:

 Thomas Lubanga Dyilo اأولً: ق�شية املدعي العام �شّد توما�س لوبانغا دييلو 

                )احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية(:

1. تعريف بالق�شية:

 Union of �لكونغوليني  �لوطنيني  �حتاد  زعيم  هو  دييلو  لوبانغا  توما�ص  �أن  ُيّدعى 

Congolese Patriots )UPC(l، و�لقائد �لعام جلناحه �لع�صكري �ملعروف با�صم �لقو�ت 

،Patriotic Forces for the Liberation of Congo )FPLC(ll لوطنية لتحرير �لكونغو� 

�لتجنيد  وحتديد�ً  �لديقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  يف  حرب  جر�ئم  بارتكاب  متهم  وهو 

.
71

�لطوعي و�الإلز�مي الأطفال دون �صّن 15، و��صتخد�مهم للم�صاركة فعلياً يف �أعمال �لقتال

2. الوقائع:

و��صتدعى  �الأوىل،  �البتد�ئية  �لد�ئرة  �أمام   2009/1/26 يف  دييلو  �ل�صيد  حماكمة  بد�أت   •
�الدعاء 29 �صاهد�ً حتى 2009/7/14.

 ،2015 يوليو  متوز/   31–2014 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  ع�رش  �حلادي  �ل�صنوي  �لتقرير   
70

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2015، �نظر:

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Ara.pdf

�لتقرير �ل�صابع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2010–31 متوز/ يوليو 2011، �ص 8.  
71



166

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

قدم �لدفاع مر�فعته يف �لفرتة من 2010/1/27 �إىل 2011/4/14، وخالل هذه �لفرتة قدم   •

�لدفاع 133 دليالً، و��صتدعى 24 �صاهد�ً.

�صارك ما جمموعه 118 �صحية عن طريق ممثليهم �لقانونيني يف ق�صية لوبانغا.  •

يف 2011/2/23، رف�صت �لد�ئرة �البتد�ئية �الأوىل طلب �لدفاع وقف �الإجر�ء�ت باعتباره   •

�نتهاكاً لالإجر�ء �لق�صائي، و��صتوؤنفت �ملحاكمة يف 2011/3/21.

يف 2011/5/20 �أ�صدرت �لد�ئرة �البتد�ئية �الأوىل �أمر�ً باإنهاء مرحلة تقدمي �الأدلة، وقدم   •

.
كل من �الدعاء و�لدفاع مر�فعته �خلتامية يف 722011/6/1

قدمها  �لتي  �خلتامية  �ل�صفوية  �ملر�فعات  �إىل  �ملحكمة  ��صتمعت  و2011/8/26   25 ويف   •

.
73

�ملدعي �لعام، و�لدفاع، و�ملمثلون �لقانونيون لل�صحايا

3. احلكم:

توما�ص  باأن  �ملحكمة  خل�صت  حيث  حلكمها،  موجز�ً  �ملحكمة  قر�أت   2012/3/14 ويف   •

م�صوؤول  �الأعلى،  وقائده  �لكونغوليني  �لوطنيني  �حتاد  رئي�ص  بو�صفه  دييلو  لوبانغا 

جنائياً ب�صفة �رشيك يف �رتكاب جر�ئم �لتجنيد �الإلز�مي الأطفال تقل �أعمارهم عن 15 

.
74ً

عاما

قدم  نف�صه  �ليوم  ويف   ،
75ً

عاما  14 ملدة  دييلو  �ل�صيد  ب�صجن  �البتد�ئية  �لد�ئرة  ق�صت   •

�ملدعي �لعام طعناً يف �حلكم.

ويف 2012/8/7 �أ�صدرت قر�ر�ً ب�صاأن �ملبادئ و�لعملية �لتي �صيتم تنفيذها جلب �أ�رش�ر   •

�ل�صحايا يف �لق�صية.

ويف 2012/8/24 و3 و2012/9/6 طعن �ل�صيد دييلو و�ملمثلون �لقانونيون ملجموعتني   •

.
76

من �ل�صحايا يف قر�ر �ملحكمة ب�صاأن �لتعوي�صات

�ملرجع نف�صه، �ص 9.  
72

�لتقرير �لثامن للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2011–31 متوز/ يوليو 2012، �جلمعية �لعامة لالأمم   
73

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/reports%20on%20 �نظر:   ،7 �ص   ،2012 نيويورك،  �ملتحدة، 

activi t ies/court%20reports%20and%20statements/Documents/A67308AR.pdf

�ملرجع نف�صه، �ص 8.  
74

�لعامة  �جلمعية   ،2013 يوليو  متوز/   31–2012 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لتا�صع  �لتقرير   
75

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/reports%20on%20 :لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2013، �ص 4، �نظر

activities/court%20reports%20and%20statements/Documents/9th-report/N1342651.pdf

�ملرجع نف�صه، �ص 5.  
76
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2012/12/14 قـررت د�ئـرة �ال�صـتئناف قبــول بع�ص �لطعــون �ملقدمــة وعدم قبول  يف   •

�أخرى.

و�حلكم  دييلو  لوبانغا  توما�ص  باإد�نة  �حلكم  �ال�صتئناف  د�ئرة  �أكدت   2014/12/1 يف   •

�لتعوي�ص �إجر�ء�ت  �أما  نهائياً،  �حلكم  �أ�صبح  وبالتايل  عاماً،   14 مدة  بال�صجن   عليه 

.
77

فما ز�لت قيد �لنظر

اأهم امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

جرائم احلرب: �أثريت �أمام �ملحكمة م�صاألة جتنيد �الأطفال دون �لـ 15 من �لعمر �إلز�مياً   •

�أو طوعياً يف �لقو�ت �مل�صلحة �أو ��صتخد�مهم للم�صاركة فعلياً يف �الأعمال �حلربية، وهي 

.
78

جرية من جر�ئم �حلرب بح�صب �لفقرة 26/ب من �ملادة 8 من نظام روما �الأ�صا�صي

م�شوؤولية القادة والروؤ�شاء: كما �أثريت �أمام �ملحكمة م�صاألة م�صوؤولية �لقادة و�لروؤ�صاء   •

حيث يكون �لقائد �لع�صكري �أو �ل�صخ�ص �لقائم فعالً باأعمال �لقائد �لع�صكري م�صوؤوالً 

م�صوؤولية جنائية عن �جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة، و�ملرتكبة من جانب 

�لفعليتني،  و�صيطرته  ل�صلطته  تخ�صع  �أو  �لفعليتني،  و�صيطرته  الإمرته  تخ�صع  قو�ت 

�ل�صخ�ص �صيطرته على هذه  �أو  �لع�صكري  �لقائد  ح�صب �حلالة، نتيجة لعدم ممار�صة 

.
79

�لقو�ت ممار�صة �صليمة

�ل�صحايا،  وتعوي�ص  �الأ�رش�ر  جب  م�صاألة  �ملحكمة  �أمام  �أثريت  كما  التعوي�س:   •

فمعلوم �أن نظام روما �الأ�صا�صي قد �أقر عقوبات مدنية بجانب �لعقوبات �جلز�ئية �صّد 

�إد�نتهم، حيث ت�صع �ملحكمة مبادئ فيما يتعلق  مرتكبي �جلر�ئم �لدولية �لذين تثبت 

�حلقوق  رّد  ذلك  يف  مبا  يخ�صهم،  فيما  �أو  عليهم  باملجني  تلحق  �لتي  �الأ�رش�ر  بجب 

 و�لتعوي�ص ورّد �العتبار، و�أي �رشر، �أو خ�صارة، �أو �أذى يلحق باملجني عليهم �أو فيما

.
80

يخ�صهم

�لتقرير �حلادي ع�رش للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2014–31 متوز/ يوليو 2015، �جلمعية �لعامة  
77 

لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2015، �ص 11، �نظر:

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Ara.pdf

�نظر �ملادة 8/ب/26 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
78

�نظر �ملادة 28 �لفقرتني 1 و2 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
79

�نظر �ملادة 75 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
80
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4. مالحظات:

ممثليهم  خالل  من  لل�صحايا  �لفردي  �أو  �جلماعي  �لتمثيل  بجو�ز  �ملحكمة  تاأخذ   •

�لقانونيني، وذلك لكي يقدمو� �صهاد�تهم و�إفاد�تهم �أمام �ملحكمة.

�أن تثبت  �أو قائد ع�صكري  �أي م�صوؤول �صيا�صي  �أنه يكفي ملقا�صاة  �إىل  جتدر �ملالحظة   •

بحقه ولو جرية و�حدة من جر�ئم �حلرب، �صو�ء �رتكبها بنف�صه، �أم باأمره من خالل 

�أن ترتكب  �لقو�ت على و�صك  باأن  �أن يكون قد علم  �أم يفرت�ص  بعلمه،  �أم  مروؤو�صيه، 

�جلرية ومل ينع �رتكابها، فاإنه يتحمل �مل�صوؤولية �جلنائية.

 ثانياً: ق�شية املدعي العام �شّد جريمان كاتانغا Germain Katanga وماتيو 

جمهورية  يف  )احلالة   Mathieu Ngudjolo Chui ت�شوي  نغودجولو      

    الكونغو الدميقراطية(:

1. تعريف بالق�شية:

م�صلحة  جلماعات  �صابقان  قائد�ن  هما  ت�صوي  نغودجولو  وماتيو  كاتانغا  جريمان 

تن�صط يف منطقة �إيتوري من جمهورية �لكونغو �لديقر�طية، وُيّدعى باأن �ل�صيد كاتانغا 

�مل�صلحة  للقو�ت  عميد  برتبة  قائد�ً  وُعنيِّ  �إيتوري  يف  �لوطنية  �ملقاومة  لقو�ت  قائد�ً  عمل 

�ل�صابق  �لقائد  �ل�صيد نغودجولو كان هو  باأن  �لديقر�طية، وُيّدعى  �لكونغو  جلمهورية 

جلمهورية  �مل�صلحة  �لقو�ت  يف  عقيد  برتبة  و�صابطاً  �الندماج،  ودعاة  �لقوميني  جلبهة 

هت لكليهما �صبع تهم بارتكاب جر�ئم حرب )�لقتل �لعمد،  �لكونغو �لديقر�طية، وقد ُوِجّ

و��صتخد�م �الأطفال للم�صاركة فعلياً يف �أعمال �لقتال، و�ال�صرتقاق �جلن�صي، و�الغت�صاب، 

ومهاجمة �ملدنيني، و�لنهب، وتدمري ممتلكات �لعدو( هذ� باالإ�صافة �إىل ثالث تهم بارتكاب 

هذه  �أن  وُيّدعى  و�الغت�صاب(  �جلن�صي،  و�ال�صرتقاق  )�لقتل،  �الإن�صانية  �صّد  جر�ئم 

.
�جلر�ئم �رتكبت عند �لهجوم على قرية بوغورو يف 812003/2/24

2. الوقائع:

يف 2009/11/24 بد�أت حماكمة �ل�صيد كاتانغا و�ل�صيد نغودجولو �أمام �لد�ئرة �البتد�ئية   •

،2010/12/8 يف  �لق�صية  هذه  يف  �حلية  لالإفاد�ت  عر�صه  �الدعاء  و�ختتم   �لثانية، 

�لتقرير �ل�صابع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2010–31 متوز/ يوليو 2011، �ص 9.  
81
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فيهم  مبن  �صاهد�ً،   24 و��صتدعى  دليالً   270 مر�فعته  �أثناء  يف  �الدعاء  قدم  حيث 

.
82

�صاهد�ن من �خلب�ء لالإدالء ب�صهادتهم

 270 وقدم  �صاهد�ً   24 �لعام  �الدعاء  ��صتدعى   2012/12/8–2009/11/24 �لفرتة  يف   •

دليالً.

يف �لفرتة 2011/3/24–2011/7/12 قدم �ملتهم �الأول �ل�صيد كاتانغا ق�صيته، و��صتدعى   •

17 �صاهد�ً لالإدالء ب�صهادتهم.

�ل�صيد نغودجولو و��صتدعى خاللها  �أدلة  ُقِدّمت   2011/11/11–2011/8/15 �لفرتة  يف   •

12 �صاهد�ً لالإدالء ب�صهادتهم، وقدم �لدفاع 132 دليالً، كما �أدىل كال �ملتهمني ب�صهادتهما 

يف �أثناء عر�ص �أدلة �لدفاع.

يف يومي 18 و2012/1/19 �أجرت �لد�ئرة �البتد�ئية زيارة �إىل موقع �الأحد�ث يف بوغورو   •

و�ملناطق �ملحيطة بها، ور�فقها �لطرفان و�مل�صاركون يف �إجر�ء�ت �ملحاكمة.

يف 2012/2/7 �أعلن ر�صمياً عن �النتهاء من تقدمي �الأدلة، وقدم �الدعاء و�لدفاع و�ملمثلون   •

�لقانونيون لل�صحايا مذكر�تهم �خلطية �خلتامية.

.
83

يف �لفرتة 15–2012/5/23 ��صتمعت �لد�ئرة �البتد�ئية �إىل �ملر�فعات �ل�صفوية �خلتامية  •

و�ل�صيد  كاتانغا  �ل�صيد  ق�صيتي  ف�صل  �البتد�ئية  �لد�ئرة  قررت   2012/11/21 يف   •

.
84

نغودجولو

3. احلكم:

�تهامات  من  نغودجولو  �ل�صيد  �لثاين  �ملتهم  �البتد�ئية  �لد�ئرة  بر�أت   2012/12/18 يف   •

بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، و�أمرت باالإفر�ج عنه.

ويف 2012/12/21 �أطلق �رش�ح �ل�صيد نغودجولو من �حلجز، وقد ��صتاأنف مكتب �ملدعي   •

.
85

�لعام �حلكم

ويف 2014/3/7 وجدت �لد�ئرة �البتد�ئية �لثانية �ل�صيد كاتانغا مذنباً باملعنى �ملق�صود يف   •

�ملادة 3/25/د من نظام روما �الأ�صا�صي، من بع�ص �لتهم ومّت تب�أته من تهم �أخرى.

�ملرجع نف�صه، �ص 10.  
82

�لتقرير �لثامن للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2011–31 متوز/ يوليو 2012، �ص 8.  
83

�لتقرير �لتا�صع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2012–31 متوز/ يوليو 2013، �ص 5.  
84

�ملرجع نف�صه.  
85
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ويف 2014/5/23 حكمت �لد�ئرة �البتد�ئية �لثانية على �ل�صيد جريمان كاتانغا بال�صجن   •

مبا جمموعه 12 عاماً.

.
86

�صيتم تقدمي قر�ر�ت ب�صاأن تعوي�صات ل�صحايا يف وقت الحق  •

�صّد  ��صتئنافهما  �لعام  �ملدعي  ومكتب  كاتانغا  جريمان  دفاع  �أوقف   2014/6/25 ويف   •

�الإجر�ء�ت  وبقيت  نهائياً،  �حلكم  �أ�صبح  ثم  ومن  جريمان،  �صّد  �لدعوى  يف  �حلكم 

.
87

�ملتعلقة بالتعوي�صات �ملمكنة لل�صحايا قيد �لنظر

�ال�صتئناف  د�ئرة  �أكدت  �لعامة  �ملدعية  قدمته  ��صتئناف  �أعقاب  ويف   2015/2/27 ويف   •

�صّد  �جلر�ئم  تهم  من  نغودجولو  ماتيو  بتبئة  �ل�صادر  �حلكم  �الأ�صو�ت  باأغلبية 

.
88

�الإن�صانية وجر�ئم �حلرب

4. اأهم امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

م�صوؤولية �لقادة و�لروؤ�صاء: و�لتي �صبق �حلديث عنها يف �لق�صية �ل�صابقة.  •

�إذ�  دجمها  �أو  �لق�صايا  بني  �لف�صل  للمحكمة  يحق  �لق�صايا:  بني  �لدمج  �أو  �لف�صل   •

�البتد�ئية  �لد�ئرة  وظائف  من  وهو  �لعد�لة،  يخدم  �الإجر�ء  و�أن  لذلك،  �رشورة  ر�أت 

.
89

و�صلطاتها

�الأمر  وكذلك  �الإن�صانية،  �صّد  كجرية  وكذلك  حرب  كجرية  �لقتل  جرية  تناول  مّت   •

بالن�صبة جلرية �الغت�صاب وجرية �ال�صرتقاق �جلن�صي، حيث وردت هذه �جلر�ئم 

.
90

�صمن �جلر�ئم �لدولية لكال �لنوعني من �جلر�ئم

5. مالحظات:

يف هذه �لق�صية والأول مرة قامت �ملحكمة بزيارة ميد�نية �إىل موقع �الأحد�ث يف بوغورو   •

و�ملناطق �ملحيطة بها، وكان ذلك يف 18 و19 /2012/1 وقد ر�فقها �لطرفان و�مل�صاركون 

 Trying individuals for genocide, war crimes and crimes against humanity, site of International  
86

Criminal Court, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/

 situations%20and%20cases.aspx

�لتقرير �حلادي ع�رش للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2014–31 متوز/ يوليو 2015، �ص 11.  
87

�ملرجع نف�صه.  
88

�نظر �ملادة 64 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
89

�نظر �ملادة 7 �لفقر�ت ) �أ، ز(، وكذلك �ملادة 8 �لفقر�ت 2/�أ/1 و2/ب/22 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
90
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باأن  جديرة  مالحظة  وهي   ،
91

�ملحكمة قلم  من  بدعم  ذلك  وكان  �ملحاكمة،  �إجر�ء�ت  يف 

�إذ� ما مّت الحقاً �الن�صمام لنظام روما �الأ�صا�صي  ياأخذها �لفل�صطينيون بعني �العتبار 

و�لبدء باإجر�ء�ت مقا�صاة �لقادة و�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني.

يكن ��صتدعاء بع�ص �خلب�ء يف ق�صايا حمددة ك�صهود، ويحق للطرفني ��صتجو�بهم يف   •

جمال تخ�ص�صهم.

لوحظ يف هذه �لق�صية تبئة بع�ص �ملتهمني و�إد�نة �الآخر، وذلك وفقاً للمعطيات، وملا   •

تر�ه �ملحكمة وما يتوفر لديها من �أدلة و�إثباتات.

 ثالثاً: ق�شية املدعي العام �شّد ويليام �شاموي روتو وهرني كيربونو كو�شغي 

 Joshua Arap Sang وجو�شوا اآراب �شانغ Henry Kiprono Kosgey    

   )احلالة يف كينيا(:

1. تعريف بالق�شية:

�ل�صيد ويليام �صاموي روتو هو وزير �لتعليم �لعايل و�لعلوم و�لتكنولوجيا �ملوقوف 

عن �لعمل يف كينيا، و�ل�صيد هرني كيبونو كو�صغي هو ع�صو �لبملان �لكيني ورئي�ص 

Orange Democratic Movement، وجو�صو� �آر�ب  �حلركة �لديوقر�طية �لبتقالية 

ُيّدعى �صلوعهم  Kass FM بنريوبي،  �أم  �أف  كا�ص  �إذ�عة  �لعمليات يف  �صانغ هو رئي�ص 

�النتخابات  �أعقبت  �لتي  �لعنف  باأحد�ث  يت�صل  فيما  �الإن�صانية  �صّد  جر�ئم  �رتكاب  يف 

و�ال�صطهاد(  لل�صكان،  �لق�رشي  و�لنقل  )�لقتل،  هي  حتديد�ً  و2008،   2007 �صنتي  يف 

و�ملتهمون �لثالثة جميعهم �أع�صاء يف �حلركة �لديوقر�طية �لبتقالية، وهي �أحد �حلزبني 

.
92

�ل�صيا�صيني �للذين يتكون منهما �الئتالف �حلاكم يف كينيا

2. الوقائع:

يف 2011/3/8 �أ�صدرت �لد�ئرة �البتد�ئية �لثانية �أمر�ً بح�صور �ملتهمني �لثالثة.  •

ومّت  �لثانية،  �البتد�ئية  �لد�ئرة  �أمام  طوعاً  �لثالثة  فيهم  �ملُ�صتبه  مثل   2011/4/7 ويف   •

حتديد يوم 2011/9/1 موعد�ً جلل�صة �إقر�ر �لتهم.

�نظر: �لتقرير �لثامن للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2011–31 متوز/ يوليو 2012.  
91

�لتقرير �ل�صابع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2010–31 متوز/ يوليو 2011، �ص 13.  
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ويف 2011/3/31 تقدمت حكومة كينيا بطلب مبوجب �ملادة 19 من نظام روما �الأ�صا�صي   •

.
93

للطعن يف مقبولية �لدعوى لدى �ملحكمة

مل  �ملقدم  �لطلب  �أن  ر�أت  �أنها  ذلك  �لطلب،  �لتمهيدية  �لد�ئرة  رف�صت   2011/5/30 ويف   •

يف  �لوطني  �ل�صعيد  على  �تخاذها  يجري  �إجر�ء�ت  ثمة  �أن  على  د�مغة  �أدلة  يت�صمن 

د�ئرة  لدى  �لرف�ص  �لدعوى، فطعنت حكومة كينيا يف قر�ر  �الأ�صخا�ص مو�صوع  حّق 

�ال�صتئناف.

�لذي  �لطعن  فيه  ردت  باالأغلبية،  قر�ر�ً  �ال�صتئناف  د�ئرة  �أ�صدرت   2011/8/30 ويف   •

قدمته حكومة كينيا.

قر�رها  �لثانية  �لتمهيدية  �لد�ئرة  �أ�صدرت  و2012/1/23   2011/9/8–1 �لفرتة  ويف   •

مبا  �الإن�صانية  �صّد  بجر�ئم  �ملتعلقة  و�صانغ  روتو  �ل�صيدين  �إىل  �ملوجهة  �لتهم  باإقر�ر 

�إقر�ر �لتهم �ملوجهة  يف ذلك �لقتل، و�لنقل �لق�رشي لل�صكان، و�ال�صطهاد، ومّت رف�ص 

لل�صيد كو�صغي.

ويف 2012/6/11 عقدت �لد�ئرة �البتد�ئية �خلام�صة �جلل�صة �لتح�صريية �الأولية من �أجل   •

حتديد موعد �ملحاكمة، و�أ�صدرت قر�رها باجلدول �لزمني لتقدمي �مل�صتند�ت �ملطلوبة 

من �لطرفني قبل �ملحاكمة، وحددت يوم 2013/4/10 موعد�ً لبدء �ملحاكمة.

.
94

و�أذنت �ملحكمة مب�صاركة 327 �صحية يف هذه �لدعوى من خالل ممثليهم �لقانونيني  •

مّت تغيري تاريخ بدء �ملحاكمة لي�صبح 2013/9/10، ثم مّت تغيريه بعد ذلك مرتني.  •

�مل�صتمر يف  �ل�صيد روتو من �حل�صور  باإعفاء  قر�ر�ً  �لد�ئرة  �أ�صدرت   2013/6/18 ويف   •

�أثناء �ملحاكمة ب�صبب مهامه بو�صفه نائب رئي�ص كينيا، وطلب منه �لتوقيع على �لتنازل 

عن حقه يف �حل�صور يف �أثناء �ملحاكمة مع حتديد قائمة �ملر�حل �لتي يجب عليه �حل�صور 

.
95

فيها، ويف 2013/7/29 قدم �الدعاء �لعام طعناً يف �لقر�ر

يف غ�صون �صنة 2015 مثل �ملتهمان �صانغ وروتو طو�عية �أمام �ملحكمة.  •

�ملرجع نف�صه، �ص 14.   
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�لتقرير �لثامن للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2011–31 متوز/ يوليو 2012، �ص 12.  
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�لتقرير �لتا�صع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2012–31 متوز/ يوليو 2013، �ص 8.  
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3. احلكم:

يف 5 ني�صان/ �أبريل 2016، قررت �لد�ئرة �البتد�ئية �خلام�صة باأغلبية �الأع�صاء �إنهاء 

�لق�صية �ملرفوعة على �ل�صيدين روتو و�صانغ، و�إ�صقاط �لتهم و�الإفر�ج عن �ملتهمني دون 

.
96

�مل�صا�ص باإمكانية مقا�صاتهم من جديد يف �مل�صتقبل

�صيا�صي  م�صوؤول  �صّد  مرفوعة  لق�صية  جيد  كمثال  ت�صلح  فالق�صية  عام  وب�صكل 

مبرتبة نائب رئي�ص جمهورية متهم بالقتل و�لنقل �لق�رشي لل�صكان و�ال�صطهاد.

4. اأهم امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

�لدعوى، وم�صاألة  �أو مقبولية  �ملحكمة  �لدفع بعدم �خت�صا�ص  �ملحكمة م�صاألة  تناولت   •

�لوطني  للق�صاء  �الخت�صا�ص  يف  �الأولوية  وهل  �ملكمل،  و�لق�صاء  �ملحكمة  �خت�صا�ص 

للدولة �لتي وقعت �جلر�ئم على �أر�صها �أو يحمل �أحد �ملتهمني جن�صيتها، �أم للمحكمة 

19 من �لنظام، فعلى  �جلنائية �لدولية، وقد نظم نظام روما ذلك �الأمر مبوجب �ملادة 

باخت�صا�صها  طالبت  حني  كينيا  به  تقدمت  طعناً  �ملحكمة  رف�صت  فقد  �ملثال  �صبيل 

وبررت  �ملحكمة،  من  باالخت�صا�ص  �الأوىل  و�أنها  �لكينيني  �ملو�طنني  �أحد  مقا�صاة  يف 

�ملحكمة رف�صها باأن كينيا مل تقدم �أدلة د�مغة عن �أن ثمة �إجر�ء�ت يجري �تخاذها على 

�ل�صعيد �لوطني ملقا�صاة �ملتهم.

باالإ�صافة �إىل م�صاألة م�صوؤولية �لروؤ�صاء و�لقادة �لتي �صبق �حلديث عنها، فقد تناولت   •

هذه �لق�صية بجانب ذلك م�صاألة �أخرى هي تنازل �ملتهم عن حقه يف ح�صور جل�صات 

حمددة  مر�حل  يف  �ملتهم  ح�صور  ��صرت�ط  مع  �لتنازل  منوذج  على  وتوقيعه  �ملحاكمة 

وذلك ب�صبب مهامه )مثل نائب رئي�ص �جلمهورية(.

5. مالحظات:

يالحظ يف �لق�صية �أنها تناولت حماكمة م�صوؤول حكومي رفيع يف �أثناء مز�ولته مهام   •

عمله، فال ح�صانة الأحد حتى ولو كان م�صوؤوالً رفيع �مل�صتوى مب�صتوى نائب رئي�ص 

جمهورية، وحتى لو كان يف �أثناء ممار�صته لعمله، فقد تكون له ح�صانة وطنية ولكن 

�لتقرير �لثاين ع�رش للمحكمة �جلنائية �لدولية،  1 �آب/ �أغ�صط�ص 2015–31 متوز/ يوليو 2016، �جلمعية �لعامة   
96

لالأمم �ملتحدة، نيويورك 2016، �ص 15، �نظر:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/71/342&referer=http://research.un.org/

en/docs/law/courts&Lang=A
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�لق�صية  �مل�صابهة لذلك هي  �لدولية، ومن �الأمثلة  هذ� ال ي�رشي على �ملحكمة �جلنائية 

�لذي  �أن  �لتنويه  مع  �لب�صري،  ح�صن  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  �صّد  �ملحكمة  يف  �ملرفوعة 

روما  نظام  من   13 �ملادة  �إىل  م�صتند�ً  �الأمن  جمل�ص  هو  �لب�صري  �صّد  �لدعوى  حرك 

�الأ�صا�صي، ولي�ص من قبل �ملدعي �لعام للمحكمة.

وهذ� ما تتميز به �ملحكمة �جلنائية �لدولية عن بع�ص �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص   •
�لق�صائي �لعاملي، فالقانون �لبلجيكي مّت تعديله حني رفعت دعوى �صّد رئي�ص �لوزر�ء 

�الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أريل �صارون بحيث ال ت�صمل والية �لق�صاء �لبلجيكي من هم على 

ر�أ�ص عملهم، ولكن يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية فاالأمر خمتلف، وهذ� �أمر يح�صب لها.

�أن �ملحكمة قد رف�صت �لتهم �ملوجهة الأحد �الأ�صخا�ص �لثالثة �لذين  �أي�صاً  كما لوحظ   •
كانو� متهمني يف بد�ية �لق�صية وذلك وفقاً ملا توفر لدى �ملحكمة من �أدلة و�إثباتات.

 املق�شد الثاين: كيف ي�شتفيد الفل�شطينيون من املحكمة يف مقا�شاة جمرمي 

     احلرب الإ�رسائيليني:

لكي يتمكن �لفل�صطينيون من حتقيق �ال�صتفادة �الأمثل من �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

خا�ص  عمل  فريق  ي�صكلو�  و�أن  �ملحكمة،  �أمام  �لدعوى  قبول  �رشوط  يحققو�  �أن  عليهم 

مبلف �ملحكمة، و�أن يكونو� على �أمت �ال�صتعد�د للتجاوب مع كل خطوة �أو تطور. وعليه، 

هذه  و�صتكون  �ل�صدد،  هذ�  يف  �لالزمة  و�الإجر�ء�ت  �ملقرتحات  بع�ص  �لباحث  �صيقدم 

�ملقرتحات على �صكل بنود فقط دون �لتو�صع يف �لعر�ص، حيث �إن بع�ص هذه �ملقرتحات 

�صيتم تناولها بال�رشح و�لتف�صيل يف �لف�صل �الأخري من هذ� �لكتاب، وعليه فاملطلوب من 

�لفل�صطينيني ما يلي:

اجلنائية  املحكمة  اأمام  الدعوى  لقبول  الالزمة  ال�رسوط  جميع  حتقيق   اأولً: 

  الدولية، وهي:

1. �أن تتمتع فل�صطني ب�صفة دولة، ففي �ل�صابق رف�ص �ملدعي �لعام للمحكمة �جلنائية 

�لدولية فتح حتقيق يف �الأفعال �لتي �رتكبت يف غزة، يف �لعام 2009/2008، وذلك بحجة 

، ولكن �لو�صع 
97

�أن فل�صطني ال تتمتع بو�صف دولة وهي ع�صو مر�قب يف �الأمم �ملتحدة

بفل�صطني  �لو��صع  �لدويل  �العرت�ف  مّت  فقد   ،2012/11/29 تاريخ  بعد  بالكلية  تغري  قد 

، وبذ� يكون �ل�رشط �الأول قد حتقق.
98

كـ“دولة” غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة

يوم �أ�صود للعد�لة �لدولية، �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.  
97

. قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة   
98
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�لدولية، وبالتايل  �إىل معاهدة روما �ملوؤ�ص�صة للمحكمة �جلنائية  2. �ن�صمام فل�صطني 

1 من نظام  13 فقرة  �ملادة  لها مبوجب  يت�صنى  لكي  �ملعاهدة  �الأطر�ف يف  �أحد  �عتبارها 

، وهذ� ما ح�صل بالفعل يف 2015/4/1 
99

روما من �إحالة �أّي حالة �إىل �ملحكمة للتحقيق فيها

�الإعالن  وبهذ�  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  يف  ر�صمياً  ع�صو�ً  فل�صطني  �أ�صبحت  حيث 

تاأ�ص�صت �لتي  �ملحكمة  يف   123 رقم  �لع�صو  فل�صطني  دولة  ت�صبح  �الن�صمام  قبول   عن 

.
�صنة 1002002

فيها  �رتكبت  باأنه  يعتقد  حالة  لها  وترفع  �ملحكمة  باخت�صا�ص  �لدولة  تقبل  �أن   .3

جر�ئم خطرية تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة، ففل�صطني قبلت �خت�صا�ص حمكمة �جلنايات 

على  �حلرب  لت�صمل   ،2014/6/13 منذ  �رتكبت  �لتي  �ملحتملة  �جلر�ئم  يف  للنظر  �لدولية 

غزة �لتي عرفت با�صم �لع�صف �ملاأكول/ �جلرف �ل�صامد و�لتي وقعت بني 2014/7/7 �إىل 

.
1012014/8/26

مع �لتنويه هنا باأن �لباحث حني بد�أ باإعد�د هذه �لكتاب مل يكن �أي من هذه �ل�رشوط قد 

حتقق، وكان كل تطور يدفع �لباحث ليقوم بالتعديل و�ملو�ئمة مبا يتنا�صب مع �ملعطيات 

كوقائع  الإد�رجها  في�صطر  �الأر�ص  على  حقائق  �لباحث  �قرت�حات  لت�صبح  �جلديدة 

ولي�صت كمقرتحات ومن ثم يوثقها ويعدل ما يحتاج �لتعديل.

ثانياً: ت�شكيل جلنة فل�شطينية خا�شة مبتابعة ملف املحكمة:

ولتحقيق �ال�صتفادة �الأمثل من �آلية �ملحكمة ملقا�صاة قادة “�إ�رش�ئيل” ال بّد من ت�صكيل 

جلنة وطنية فل�صطينية، وال مانع من تعزيزها بكفاء�ت عربية ودولية �إن لزم �الأمر لكي 

، وتكون من مهامها ما يلي:
102

تتوىل متابعة ملف �ملقا�صاة �أمام �ملحكمة

�نظر �ملادة 13 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
99

فل�صطني تن�صم ر�صمياً للمحكمة �جلنائية �لدولية، �جلزيرة.نت، 2015/4/1.  
100

فل�صطني تقبل �خت�صا�ص حمكمة �جلنايات �لدولية بدء�ً من �حلرب على غزة، نوفو�صتي، 2015/1/6.  
101

لتفعيل هذه �الآلية  لتناول �جلو�نب �لعملية �ملطلوبة فل�صطينياً  كامالً  باأن �لباحث قد خ�ص�ص ف�صالً  علماً   
102

وحتقيق �ال�صتفادة منها، ولكن ��صتكماالً للمنهجية �لتي �تبعها �لباحث يف تقدمي مقرتحات بعد �حلديث عن 

كل �آلية للمقا�صاة حتت عنو�ن كيف ي�صتفيد �لفل�صطينون من تلك �الآلية، ف�صيتم عر�ص موجز للمقرتحات 

ولكل  �ملطلوبة  �لعملية  باجلو�نب  �خلا�صة  و�لتفا�صيل  �الأمور  بقية  �أما  هنا،  �لدولية  باجلنائية  �خلا�صة 

�الآليات وعلى �صتى �ل�صعد، ف�صيتم تناولها يف �لف�صل �الأخري من هذ� �لكتاب.
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بالطرق  وذلك  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �جلر�ئم  وتوثيق  جمع   .1

و�ملعايري �ملعتمدة لدى �ملحكمة يف �لتوثيق.

جتهيز �مللفات �ملدعمة باالأدلة و�لوثائق لكي ترفع للمحكمة عب �لطرق �لقانونية.  .2

ر�صم �ل�صيناريوهات لكل ق�صية وو�صع �خلطط �لالزمة الإجناح كل ق�صية ترفع.  .3

�خلارجية  عب  باملحكمة  لالت�صال  فريق  وت�صكيل  �ملحكمة  مع  �خلطو�ت  متابعة   .4

�لفل�صطينية.

 Goldstone ال�صتفادة من �للجان �لدولية لتق�صي �حلقائق مثل تقرير جولد�صتون�  .5

.
103

Report وتقرير جلنة �صابا�ص

�ال�صتفادة من تقارير �ملنظمات �لدولية حلقوق �الإن�صان، مثل هيومان ر�يت�ص ووت�ص   .6

Human Rights Watch، و�لعفو �لدولية Amnesty International وغريهما.

�ال�صتفادة من تقارير موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �ملحلية.  .7

لتناول �لق�صايا �لعملية لتفعيل عمل  مع �لعلم باأن �لباحث قد خ�ص�ص ف�صالً كامالً 

�الآليات �لق�صائية �لدولية و�لتي منها هذه �للجنة �ملقرتحة، و�لتي �صياأتي عليها �لباحث 

مبزيد من �ل�رشح و�لتف�صيل يف حينه.

ثالثاً: توقع العقبات املحتملة وجتهيز احللول املنا�شبة لتجاوزها:

�للجنة  مع  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صة  �لقيادة  فيه  تتعاون  �أن  �مل�صتح�صن  من  �صاأن  وهذ� 

م�صار  تعيق  قد  �لتي  �لتحديات  �أو  �لعقبات  ومن  �آنفاً،  عنها  �حلديث  �صبق  �لتي  �لوطنية 

�لتحقيق �أو �ملقا�صاة ب�صكل عام ما يلي:

رف�ص �ملحكمة لفتح حتقيق يف ق�صية ما متذرعة باأي �صبب.  .1

رف�ص “�إ�رش�ئيل” �لتعاون مع �ملحكمة �أو قيامها بتحقيقات �صكلية لتح�صني قادتها.  .2

�لق�صية  يف  �لتحقيق  بوقف  �ل�صابع  �لف�صل  وفق  �الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  �صدور   .3

�نتقاد  حمل  هي  و�لتي   ،
104

للمحكمة �الأ�صا�صي  �لنظام  من   16 �ملادة  �إىل  م�صتند�ً 

�صيتم �رشح �لتقريرين يف �لف�صل �الأخري من هذ� �لكتاب.  
103

تن�ّص �ملادة 16 من نظام روما �الأ�صا�صي، على ما يلي:  
104

“�إرجاء �لتحقيق �أو �ملقا�صاة  
ال يجوز �لبدء �أو �مل�صي يف حتقيق �أو مقا�صاة مبوجب هذ� �لنظام �الأ�صا�صي ملدة �ثنى ع�رش �صهر�ً بناًء على 

طلب من جمل�ص �الأمن �إىل �ملحكمة بهذ� �ملعنى يت�صمنه قر�ر ي�صدر عن �ملجل�ص مبوجب �لف�صل �ل�صابع من 

ميثاق �الأمم �ملتحدة، ويجوز للمجل�ص جتديد هذ� �لطلب بال�رشوط ذ�تها”.
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ل�صلطان  �أجهزتها  بجميع  �ملحكمة  تخ�صع  حيث  �ملتخ�ص�صني،  قبل  من  و��صع 

.
105

و�إر�دته �الأمن  جمل�ص 

وغري ذلك من �لعقبات.  .4

رابعاً: امللفات املقرتحة لكي ترفع للمحكمة:

وبر�أي �لباحث فعلى �للجنة �ل�صابقة �لذكر �لعمل على جتهيز �مللفات �ملختلفة للجر�ئم 

وهي  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لقو�ت  تز�ل  وما  �رتكبتها  �لتي 

كثرية ولكن هناك على �الأقل خم�صة ملفات يكن �لبدء باإعد�دها باعتبارها �أخطر �مللفات 

و�أهمها وهي:

ملف �حل�صار.  .1

ملف �ال�صتيطان.  .2

ملف �جلد�ر �لعازل.  .3

ملف جر�ئم حرب.  .4

ملف جر�ئم �صّد �الإن�صانية.  .5

مع �لتنويه الأمرين هما:

—كما مّت ذكره �صابقاً—  جرى بالفعل رفع ملف للمحكمة من �جلانب �لفل�صطيني   .1

�حلرب  جر�ئم  لت�صمل   ،2014/6/13 منذ  �رتكبت  �لتي  �ملحتملة  �جلر�ئم  يف  للنظر 

و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية يف �أثناء �حلرب على غزة �لتي عرفت با�صم �لع�صف �ملاأكول/ 

.
�جلرف �ل�صامد و�لتي وقعت بني 2014/7/7 �إىل 1062014/8/26

�حلذر من تقدمي ملفات �صغرية —مع �أن كل �جلر�ئم ولو بحق �صخ�ص و�حد هي �أمر   .2

خطري— �أو يكن عدها على درجة غري كافية من �خلطورة تبر عدم �تخاذ �ملحكمة 

.
107

قر�ر�ً بالتحقيق

علي جميل حرب، مرجع �شابق، �ص 486.  
105

فل�صطني تقبل �خت�صا�ص حمكمة �جلنايات �لدولية بدء�ً من �حلرب على غزة، نوفو�صتي، 2015/1/6.  
106

�نظر �ملادة 17 وخ�صو�صاً �لبند د من نظام روما �الأ�صا�صي.  
107
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خال�شة:

�آلية �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أ�صبحت كبرية  ويكن �لقول هنا باأن �لفر�صة لتفعيل 

نحو  �لالزمة  باخلطو�ت  للقيام  �ل�صيا�صيني  �مل�صوؤولني  بيد  و�لقر�ر  �لفل�صطينيني،  �أمام 

تفعيل ملف �ملحكمة �جلنائية �لدولية و�ال�صتفادة �لق�صوى منه، ولذلك ال بّد من �مل�صي 

قدماً وبدون تردد يف �ل�صعي نحو �لعد�لة لل�صحايا، و�صمان عدم �إفالت �ملجرم بجريته، 

مع �الأخذ يف �العتبار �أهمية عدم �ملبالغة و�صوء �لتقدير، و�الأخذ باحل�صبان باأن �لتحقيقات 

�مللفات  يف  �لتدقيق  و�صيتم  و�حل�صا�صية،  �الأهمية  بالغة  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لدولية 

�ألف مرة قبل �تخاذ �لقر�ر�ت فيها، وذلك حل�صا�صية �الأمر و�لتدخل �ل�صيا�صي �لدويل يف 

�لق�صية �لفل�صطينية. 

�لفل�صطينية،  �مللفات  �إعد�د  �آليات  وعليه، فال بّد من و�صع معايري عالية جد�ً وترقية 

�ملعلومات  �أنو�ع  بني  تقاطع  و�إجر�ء  و�لوقائع،  �ملعلومات  يف  وتدقيق  حتقيقات  و�إجر�ء 

�ملختلفة الإثبات وقوع �جلر�ئم بطريقة مهنية، وتكثيف �جلهود وتوحيدها و�ال�صتعد�د 

�حلقيقي من قبل �لفل�صطينيني، حتى ال ت�صيع �جلهود �صدى وال تهدر حقوق �ل�صحايا 

�أفعالها  لكل  ت�صنع  �أن  حتاول  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �لعلم  مع  ذريعة،  �أو  �صبب  الأي  وذويهم 

�أر�صية قانونية، على �لرغم من قوتها ودعمها من �لدول �لكبى. 

وبر�أي �لباحث باأن �ملعركة �لقانونية �لنا�صئة عن �ن�صمام فل�صطني للمحكمة �جلنائية 

ال  ولكن  �الأمد،  طويلة  معركة  �صتكون  �ملحكمة  باخت�صا�ص  قبولها  ثم  ومن  �لدولية، 

يجوز باأي حال من �الأحو�ل �أن يتم خ�صارة �ملعركة �لقانونية حيث �إن �ن�صمام فل�صطني 

ومنهجية  مدرو�صة  �أخرى  بخطو�ت  عليه  �لبناء  من  بّد  وال  وطني،  �إجناز  هو  للمحكمة 

للو�صول لتحقيق �الأهد�ف.

خب�ت  �صيّما  ال  �لفل�صطينية  �خلب�ت  بكل  �ال�صتعانة  �ل�رشوري  فمن  وعليه، 

�لوطنية و�ملوؤ�ص�صاتية و�ل�صعبية لدعم  �لطاقات  �الإن�صان، وح�صد كل  موؤ�ص�صات حقوق 

هذ� �لتوجه، وال باأ�ص من �ال�صتعانة بطو�قم وخب�ء دوليني يف �لقانون �لدويل، و�لعمل 

على �ال�صتفادة من خب�ت �أ�صدقاء �لق�صية �لفل�صطينية يف �لعامل �أجمع، و�رشورة و�صع 

.
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�أولويات للملفات وفقاً الأهميتها قبيل �لتوجه للمحكمة �جلنائية �لدولية

�لوطن،  دنيا  لها،  �حلرب  جمرمي  تقدمي  وطرق  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  حول  ور�صة  ينظم  �مليز�ن  مركز   
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�أو  �الآلية  هذه  �إجناح  عن  كاملة  �مل�صوؤولية  تتحمل  �لفل�صطينية  فالقيادة  �لنهاية  ويف 

�خلطو�ت  بجميع  �لقيام  جادة—  كانت  —�إن  عليها  ولذلك  �ل�صحايا،  بحقوق  �لتفريط 

�لالزمة لتفعيل هذه �الآلية الأبعد حّد، و��صتكمال �خلطو�ت وخو�ص �ملعركة �لقانونية �إىل 

وحقوق  ودماء  معاناة  ت�صيع  ال  حتى  �ل�صيا�صية،  للم�صاومات  �لر�صوخ  وعدم  �آخرها، 

�ل�صحايا �الأبرياء وذويهم.


