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املقدمة

�آلة  بط�ص  من  طويلة  عقود  مدى  على  يز�ل—  —وما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عانى  لقد 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وقد مور�صت بحقه �أب�صع �جلر�ئم و�النتهاكات �لدولية، فقد �حتلت 

�أر�صه و�غت�صبت مقد�صاته و�صودرت ممتلكاته، وقد �نتهك حقه يف �لعي�ص �لكرمي، ومّت 

�أر�صه  �العتد�ء على �حلريات، و�صودر حقه باال�صتقالل وتقرير �مل�صري و�لعي�ص على 

�لب�رش.  �إىل  �إ�صافة  حجر  وال  �صجر  ال  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  من  ي�صلم  فلم  ب�صالم، 

فمن قتل �الآالف بل ومئات �الآالف على مدى �صنو�ت �الحتالل، ومن وتهجري �ملاليني، 

وغري  �الأ�رشى  من  �الآالف  وع�رش�ت  و�جلرحى،  �ملعاقني  و�آالف  �ملجازر  ع�رش�ت  ومن 

دولة  على  رقيب  وال  ح�صيب  وال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صّد  �النتهاكات  من  �لكثري  ذلك 

�الحتالل؛ فالقو�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �رتكبت ع�رش�ت �ملجازر و�لعديد من �لهجمات 

ما فعلته يف  �أب�صعها  و�لتي من   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �لو��صعة �صّد 

قطاع غزة، حيث �صنت —وخالل خم�ص �صنو�ت فقط— ثالث حروب طاحنة مدمرة يف 

2009/2008، و2012، و2014، حيث ق�صفت �لبيوت على روؤو�ص �صاكنيها من �ملدنيني 

وقتلت  و�ملد�ر�ص،  و�ملالجئ  �مل�صت�صفيات  وق�صفت  �ملدنية،  �ملوؤ�ص�صات  ودمرت  �لعزل، 

�الآالف وجرحت ع�رش�ت �الآاللف من �ل�صحايا، و�رتكبت �لقو�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

.
1
�لع�رش�ت من �ملجازر بحق �ملدنيني �لذين كان معظمهم من �الأطفال و�لن�صاء و�الأبرياء

من  �لتي  �لدولية  �التفاقيات  تلك  هي  �أين  �لكثريون  يت�صاءل  �حلالة  هذه  و�أمام 

 International ملفرت�ص �أنها حتمي �ملدنيني؟ و�أين هي قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين�

Humanitarian Law )IHL(l؟ و�لتي من �أب�صطها �لتمييز بني �ملقاتلني وبني �ملدنيني؟ وبني 

�لدويل  �لقانون  قو�عد  “�إ�رش�ئيل”  تنتهك  وملاذ�  ؟ 
2
�لع�صكرية و�الأهد�ف  �ملدنية  �الأهد�ف 

هنا: �جلديد  �لقدمي  و�ل�صوؤ�ل  للعو�قب؟  تكرتث  وال  �لقتال،  و�أ�صاليب  و�صائل  تقيد   �لتي 

�نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة: عملية الع�شف املاأكول – اجلرف 
 1

ال�شامد 2014/7/7–2014/8/26 )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2015(، �ص 72–81.

�نظر: يو�صف �إبر�هيم �لنقبي، “�لتمييز بني �لهدف �لع�صكري و�لهدف �ملدين وحماية �الأهد�ف �ملدنية و�الأماكن   
2

�لتي حتتوي على خطورة خا�صة وفقاً للقانون �لدويل �الإن�صاين،” يف: القانون الدويل الإن�شاين: دليل التطبيق 

على ال�شعيد الوطني )�لقاهرة: د�ر �مل�صتقبل �لعربي، 2013(، �ص 407–428.
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هل “�إ�رش�ئيل” دولة فوق �لقانون �لدويل؟ وبالتايل فهي تفعل ما ت�صاء دون �أّي خوف من 

حما�صبة �أو عقاب؟ و�ملرء يقف حائر�ً مت�صائالً �أين �خللل؟ هل �مل�صكلة يف �لقانون �لدويل؟ 

�أم يف تطبيقه؟ �أم يف �صمانات تنفيذه؟ �أم يف �الآليات �لدولية �لتي تقمع �النتهاكات؟! وملاذ�، 

وبالرغم من كل ما حدث، مل توجه �أّي لو�ئح �تهام ر�صمية من �ملحاكم �لدولية �صّد �أي من 

�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني؟ وكيف يكون هذ� �لقانون �صارماً حيناً ورخو�ً حيناً �آخر؟ �أم �أنه 

قانون لل�صعفاء؟ فقد ر�أى �لعامل حاالت عديدة مّت فيها توجيه �تهامات بارتكاب جر�ئم 

حرب وغريها �صّد روؤ�صاء ووزر�ء وم�صوؤولني كبار يف دول معينة؟ ومل يتم فعل �الأمر 

ح�صن  �ل�صود�ين  للرئي�ص  �تهامات  توجيه  مّت  �ملثال  �صبيل  فعلى  “�إ�رش�ئيل”!  مع  نف�صه 

�لب�صري، و�تهامات �أخرى ل�صيف �الإ�صالم �لقذ�يف يف ليبيا، وكذلك مّت توجيه الئحة �تهام 

، ومثل 
3William Samoei Ruto صّد وزير �لتعليم �لعايل �لكيني ويليام �صاموي روتو�

ذلك يف عدة دول �إفريقية و�آ�صيوية �أخرى!

�لدويل يحتاج ملن يعرف كيف ي�صتفيد منه،  �ل�صوء، فالقانون  �الأمر لي�ص بهذ�  �أن  �أم 

و�لعمل على توفري �ل�رشوط �ملطلوبة للمقا�صاة �لدولية، و�صّد �أّي ثغر�ت قانونية حمتملة 

قد تعطل م�صاره وتبطل �أثره؟ �أم �أن �مل�صكلة �أب�صط من ذلك وتتلخ�ص يف عدم توفر �إر�دة 

لدى �لقيادة �لفل�صطينية و�لعربية للعمل على مقا�صاة “�إ�رش�ئيل”؟ وذلك لعدم �إغ�صاب 

�لدول يكن مقا�صاتها  فـ“�إ�رش�ئيل” مثلها مثل غريها من  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

يكن  و�لع�صكريني  �ل�صيا�صيني  قادتها  وكذلك  �الأ�رش�ر،  وجب  بالتعوي�ص  ومطالبتها 

مقا�صاتهم جنائياً لو توفرت �الإر�دة �ل�صيا�صية و�لتخطيط �ملحكم لذلك.

يكن  ال  �لقانون  فوق  دولة  “�إ�رش�ئيل”  هل  �صبق؟  ما  كل  يف  �ل�صو�ب  �أين  �إذن 

مقا�صاتها؟، �أم �أنها مثل غريها من �لدول يكن مقا�صاتها؟ و�إذ� كانت �الإجابة باالإيجاب 

فكيف يكون ذلك؟

مكتب رف�ص   2012/4/3 يف  وحتديد�ً  �صنو�ت  عدة  قبل  �أنه  �إىل  هنا  �الإ�صارة   مع 

International Criminal Court )ICC( �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي 

 l �لطلب �لفل�صطيني بفتح حتقيق يف �الأفعال �لتي �رتكبت يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

�لعامة  �جلمعية   ،2011 يوليو  متوز/   31–2010 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �ل�صابع  �لتقرير   
3

�نظر:   ،13 �ص   ،2011 نيويورك،  �ملتحدة،   لالأمم 
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ذلك  —يف  دولة  ب�صفة  تتمتع  ال  فل�صطني  �أن  بحجة  وذلك   ،2002/7/1 منذ   1967 �صنة 

�حلني— وبالتايل ال يكنها �الن�صمام �إىل نظام روما Rome Statute، مما يّكن �ملحكمة 

.
4
من ممار�صة �خت�صا�صها مبوجب �ملادة 1/12 من نظام روما �الأ�صا�صي

ولكن ما هو �حلال �ليوم؟ فبعد �العرت�ف �لدويل �لو��صع بدولة فل�صطني كدولة غري 

وبعد   ،
5
مر�قب دولة  ب�صفة  تتمتع   United Nations �ملتحدة  �الأمم  يف  �لع�صوية  كاملة 

�ن�صمامها للعديد من �التفاقيات و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية، و�لتي من �أهمها �الن�صمام 

6، هل �أ�صبح باالإمكان مقا�صاة جمرمي 
لنظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية

�حلرب �الإ�رش�ئيليني، ومقا�صاة “�إ�رش�ئيل” كدولة؟

وما  ي�صّح  �لذي  ما  لتبني  بالتف�صيل  �لكتاب  �صيتناولها  وغريها  �الأ�صئلة  هذه  كل 

بهذ�  �ملمكن  من  وغري  �ملمكن  هو  وما  و�الفرت��صات؟  �الآر�ء  هذه  من  ي�صح  ال  �لذي 

�أّي  و�إىل  �رشوطها؟  هي  وما  �لدولية؟  �ملقا�صاة  �آليات  تفعيل  يكن  وكيف  �خل�صو�ص؟ 

�لقيام بها— يف حتقيق ذلك؟ وما هي �الأجهزة  —يف حال  �أن ت�صل �جلهود  مدى يكن 

�الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  �أو  “�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  �الإمكانية  لها  �لتي  �ملتخ�ص�صة  �لدولية 

على جر�ئمهم؟ وكيف يكن للفل�صطينيني �أن ي�صتفيدو� من تلك �الآليات؟ كل ذلك مدعماً 

�إىل  �لكتاب  هذ�  يهدف  وباملح�صلة  م�صابهة،  ومناذج  �أخرى  حلاالت  �لو�قعية  باالأمثلة 

ر�صم �مل�صار �لق�صائي �أو خريطة طريق ملا هو مطلوب عمله فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً 

ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها.

�ملركز  حتقيقات،  فتح  عدم  يقرر  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  مكتب  �لدولية:  للعد�لة  �أ�صود  يوم   
4

http://pchrgaza.org/ar/?p=8818 :لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2012/4/4، �نظر�

، �لدورة 67، 2012/11/29، يف: �نظر: قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة   
5

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/19
2012/11/29، وهو �ليوم  67 يف  �لـ  مع �لعلم باأن �لقر�ر �صوتت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف دورتها 

�لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، وقد قدم �القرت�ح ممثل فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، وكان �لت�صويت 

�لقر�ر مرتبة فل�صطني من كيان غري ع�صو  �ملتحدة، حيث رّقى  �الأمم  ملنح فل�صطني �صفة دولة غري ع�صو يف 

�إىل دولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، وقد �أيد �لقر�ر 138 دولة، وعار�صته 9 دول، و�متنع عن �لت�صويت 41، 

وتغيبت 5 دول.

http://www.aljazeera.net/news :نظر: فل�صطني دولة مر�قب باالأمم �ملتحدة، �جلزيرة.نت، 2012/11/30، يف�

فل�صطني تن�صم ر�صمياً للمحكمة �جلنائية �لدولية، �جلزيرة.نت، 2015/4/1.  
6
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مدى  �أي  �إىل  �الآتي:  بال�صوؤ�ل  �لبحث  م�صكلة  تلخي�ص  يكن  �ملنهجية  �لناحية  ومن 

بحق  جر�ئمهم  على  وكم�صوؤولني  كاأفر�د  وقادتها  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يكن 

�لفل�صطينيني، وكيف يتم حتقيق ذلك؟

وينبثق عن هذ� �ل�صوؤ�ل �لرئي�صي �أ�صئلة فرعية، وهي:

على  وع�صكريني(  )�صيا�صيني  �الإ�رش�ئيليني  للقادة  �لدولية  �ملقا�صاة  �آليات  هي  ما   •
جر�ئمهم بحق �لفل�صطينيني؟

ما هي �آلية �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” كدولة على جر�ئمها بحق �ل�صعب �لفل�صطيني؟  •
كيف يكن للفل�صطينيني حتقيق �ال�صتفادة �لق�صوى من تلك �الآليات؟ وما هي �أف�صلها؟  •

ما هي �لعقبات �لتي تعرت�ص تفعيل تلك �الآليات؟ وكيفية جتاوزها؟  •
هل يكن للفل�صطينيني �أن يطالبو� بتعوي�صات عما حلق بهم ومب�صاكنهم و�أر��صيهم   •

من �أ�رش�ر؟

�لفل�صطينيني  من  �ملطلوبة  و�الإد�رية(  �ل�صيادية  �لناحية  )من  �لعملية  �خلطو�ت  هي  ما   •
لتفعيل �ال�صتفادة من تلك �الآليات؟

غري �أن هناك �لعديد من �لت�صاوؤالت �الأخرى و�لتي �صيجيب عليها �لكتاب بطريق غري 

مبا�رش يف �أثناء �خلو�ص يف تفا�صيل ف�صوله ومباحثه ومطالبه، و�لتي منها:

�لفل�صطينيني  تعاطي  كيفية  يف  �أم  تطبيقه،  يف  �أم  �لدويل،  �لقانون  يف  م�صكلة  توجد  هل   •
و�لعرب معه؟

�إىل �أي مدى تتدخل �لعو�مل �ل�صيا�صية �لدولية يف �صري �لعد�لة �لدولية وتطبيقها؟  •
للو�صول  �لدولية—  �الآليات  —عب  مالئم  ب�صكل  �ملقا�صاة  �إجر�ء�ت  ُتَفّعل  مل  ملاذ�   •

لنتائج ملمو�صة؟

هل هناك من قيود �أو �صقف حمدد لتلك �الآليات ال يكنها �أن تتجاوزه �أم �أنها مطلقة؟  •
مما  �ملثلى  �ال�صتفادة  على  قدرتهم  يف  �صعف  �أو  م�صكلة  �لفل�صطينيني  لدى  توجد  هل   •

يوفره �لقانون �لدويل من �إمكانيات وفر�ص؟ �صو�ء بقلة خبة �أم تخاذل �ل�صيا�صيني؟

�أم �أن �مل�صكلة غري ذلك متاماً فهي م�صكلة �إد�رية يف فل�صفة �إد�رة �ملعركة �لقانونية مع   •
�لعدو من حيث �لتفوي�ص، �أو �الإعد�د �جليد، �أو �لتوقيت، �أو �لتكتيك؟

�أم �أن �مل�صكلة يف �لظروف �ملو�صوعية �ملحيطة بالق�صية �لفل�صطينية؟ من كون فل�صطني   •
مل تكن تتمتع �صابقاً ب�صفة دولة؟
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املقدمة

هل هناك �صعف �أو ق�صور يف �لت�صامن �لعربي من خالل دور جامعة �لدول �لعربية،   •
و�لت�صامن �الإ�صالمي من خالل دور منظمة �لتعاون �الإ�صالمي؟

تتجلى �أهمية �لكتاب يف �أنه يقدم خريطة طريق �صاملة ومف�صلة لكيفية �لعمل �ملطلوب 

بحق  جر�ئمهم  على  وقادتها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لدولية  �ملقا�صاة  لتفعيل  �لفل�صطينيني  من 

نحو  �لفل�صطيني  �لقر�ر  ل�صانعي  مقرتحات  تقدمي  مع  بخطوة،  خطوة  �لفل�صطينيني 

�ملثلى  �ال�صتفادة  وكيفية  �الإ�رش�ئيليني،  �حلرب  جمرمي  ملالحقة  فاعلية  �الأكرث  �الآليات 

منها.

�الآليات  لو�قع  ومف�صالً  �صامالً  تقوياً  يقدم  �لكتاب  �أن  يف  �الأهمية  د�ئرة  وتتو�صع 

�لدولية للمقا�صاة، من ثم تقييم مدى فاعلية تلك �الآليات على �الأر�ص، مع �رشب �الأمثلة 

و�لنماذج �لعملية لق�صاء تلك �الآليات �لدولية يف ق�صايا م�صابهه للحالة �لفل�صطينية �أو ذ�ت 

عالقة مبو�صوع �لكتاب.

وقد مّت تق�صيم �لكتاب �إىل �صتة ف�صول هي:

�لف�صل �الأول: مفاهيم �أ�صا�صية يف �لقانون �لدويل �جلنائي

�لف�صل �لثاين: �ملرتكز�ت �لقانونية �لدولية ملقا�صاة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية

�لعدل  )حمكمة  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  �لدولية  �لقانونية  �الآلية  �لثالث:   �لف�صل 

)International Court of Justice )ICJ(l لدولية�      

�لف�صل �لر�بع: �الآليات �لقانونية �لدولية ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني كاأفر�د

�لف�صل �خلام�ص: �أدو�ر مهمة يف تفعيل مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها

�لف�صل �ل�صاد�ص: �إجر�ء�ت �أ�صا�صية لتحقيق مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها





الف�صل الأول

مفاهيم اأ�سا�سية يف القانون

الدويل اجلنائي
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مفاهيم اأ�صا�صية يف القانون الدويل اجلنائي

ف�صل  و�صع  �لباحث  �قرتح  �لدولية،  �ملقا�صاة  مو�صوع  تفا�صيل  يف  �خلو�ص  قبل 

�ملبا�رشة  �لعالقة  وذ�ت  �جلنائي  �لدويل  بالقانون  �خلا�صة  �ملفاهيم  ببع�ص  للتعريف 

و��صتيعاب  فهم  �ملتخ�ص�ص  غري  �لقارئ  على  ي�صهل  حتى  وذلك  �لكتاب،  مبو�صوع 

مدلوالت تلك �ملفاهيم و�أبعادها �لقانونية، وبالتايل يح�صن ر�صم �صورة �أو�صح و�أعمق 

عن مو�صوع �لبحث، مع مر�عاة �أن يكون �لعر�ص ب�صيء من �لتف�صيل وكثري من �الإيجاز 

غري �ملخل.

ي�صم هذ� �لف�صل ثالثة مباحث هي:

�ملبحث �الأول: �الأحكام �ملو�صوعية للجر�ئم �لدولية.

�ملبحث �لثاين: من �أ�صكال �ملقا�صاة �لدولية.

�ملبحث �لثالث: �حلكم �لق�صائي �لدويل.

املبحث الأول: الأحكام املو�سوعية للجرائم الدولية:

مبا �أن مو�صوع �لكتاب هو كيفية �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها على جر�ئمها 

بحق �لفل�صطينيني، كان ال بّد من �لتعريف باجلرية �لدولية، من حيث ماهيتها و�أركانها 

�أ�صد خطورة  �أنو�ع �جلر�ئم �لدولية، و�لتي تعد  �أ�صهر  وعقوبتها، ومن ثم �لتعريج على 

�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق كما  �لعديد من  �أبرمت حولها  �لدويل و�لتي  �ملجتمع  من وجهة نظر 

للولوج  �لتمهيد  بغر�ص  ذلك  وكل  �لدولية،  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  بخ�صو�صها  �صدرت 

�لدولية  �أ�صد �جلر�ئم  و�آلياته يف قمع وحماربة  �لدويل  �لق�صاء  �أو�صع حول  �إىل مو�صوع 

خطورة، تلك �لتي تهدد �ل�صلم و�الأمن �لدوليني.

�صيتم �لتطرق �إىل مو�صوع �جلر�ئم �لدولية يف مطلبني:

�ملطلب �الأول: �جلرية �لدولية.

�ملطلب �لثاين: �أخطر �أنو�ع �جلر�ئم �لدولية.
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املطلب الأول: اجلرمية الدولية:

لقيت �جلرية �لدولية �هتماماً متز�يد�ً من قبل �ملجتمع �لدويل وخ�صو�صاً يف �لقرنني 

�الأخريين، وقد تنامى هذ� �الهتمام �لعاملي بهذه �جلر�ئم يف �إطار �ملحاولة للتخفيف من 

�ل�صعوب،  �لب�صعة يف حّق  �لعديد من �جلر�ئم  �رتكاب  �لتي حلقت بالب�رشية جر�ء  �الآالم 

و�إثنية،  �أهلية،  �الأوىل و�لثانية وما تبعهما من حروب  �لعامليتني  ال �صيّما خالل �حلربني 

حتى  �لب�رشية  منها  تعاين  ز�لت  وما  عانت  مقيتة  عن�رشي  متييز  و�صيا�صات  وعرقية، 

يومنا هذ�.

و�صيتم بحث ذلك يف ثالثة مقا�صد: 

�ملق�صد �الأول: ماهية �جلرية �لدولية.

�ملق�صد �لثاين: �أركان �جلرية �لدولية.

�ملق�صد �لثالث: عقوبة �جلرية �لدولية.

املق�شد الأول: ماهية اجلرمية الدولية:

�إر�دة  عن  �صادر  م�رشوع  غري  �إن�صاين  “�صلوك  باأنها:  �لدولية  �جلرية  تعريف  مّت 

�إجر�مية، يرتكبه فرد با�صم �لدولة، �أو بر�صاء منها، وينطوي على �نتهاك مل�صلحة دولية، 

.
يقرر �لقانون �لدويل حمايتها عن طريق �جلز�ء �جلنائي”1

ويف تعريف �آخر باأنها: “ كل فعل �أو �صلوك )�إيجابي �أو �صلبي( يحظره �لقانون �لدويل 

.
�جلنائي ويقرر ملرتكبه جز�ًء جنائياً”2

ويف تعريف ثالث عرِّفت باأنها: “و�قعة �إجر�مية تخالف قو�عد �لقانون �لدويل وتهدد 

�لقيام عن  �متناعه  �أو  �الإيجابي  �جلاين  بفعل  �رتكبت  �صو�ء  �لدوليني  و�الأمن   �ل�صلم 

.
بفعل —�لفعل �ل�صلبي— مع تو�فر �لق�صد �جلنائي”3

فتوح �ل�صاذيل، القانون الدويل اجلنائي )بريوت: من�صور�ت �حللبي �حلقوقية، 1998(، �ص 7.  
1

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي: اأهم اجلرائم الدولية، املحاكم الدولية اجلنائية   
2

)بريوت: من�صور�ت �حللبي �حلقوقية، 2001(، �ص 81.

Robert Cryer, Towards an Integrated Regime for the Prosecution of International Crimes,  
3 

 Ph.D Thesis, University of Nottingham, 2001, p. 9.
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�إر�دي غري  “�صلوك ب�رشي  —قريب من �لتعريف �الأول— باأنها:  ويف تعريف ر�بع 

م�رشوع ي�صدر عن فرد با�صم �لدولة �أو بر�صاء �أو ت�صجيع منها، وينطوي على م�صا�ص 

.
مب�صلحة دولية تكون حمالً حلماية �لقانون �لدويل �جلنائي عن طريق �جلز�ء �جلنائي”4

ويت�صح من خالل �ملقارنة بني �لتعريفات �أن �لتعريف �الأخري —بر�أي �لباحث— هو 

�الأ�صمل و�الأ�صبط و�الأدق، فال �صّك �أن تعبري “ب�رشي” �أن�صب من تعبري “�إن�صاين” �لتي 

ت�صتخدم عادة للتعبري عن �صفات حممودة، فال تنا�صب لو�صف �جلرية، مع �أن تعريف 

روبرت كر�ير Robert Cryer قد تفرد بذكر و�قعة و�لتي هي �أن�صب من �صلوك، و�لذي 

�أما  باملاء.  للماء  تعريف  كاأنه  �جلرية  لتعريف  �إجر�مية  ذكر  �أن  �إال  �لديومة،  يفيد  قد 

تعريفي عبد �لغني و�ل�صاذيل فقد حتدثا عن �صلوك �إر�دي، بحيث يتم �إخر�ج �الأفعال �لتي 

تكون باالإكر�ه �أو عدم �لق�صد، كما تو�صع تعريف عبد �لغني باإ�صافة “�أو بت�صجيع منها” 

�لذي ي�صمل توفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي، كما كان تعريفه �أكرث دقة عندما حدد �لقانون 

�لدويل بـ“�جلنائي” و�لذي هو حمل �الخت�صا�ص �الأ�صيق للجر�ئم �لدولية.

املق�شد الثاين: اأركان اجلرمية الدولية:

�لدولية،  �جلرية  تقوم  حتى  جميعاً  �كتمالها  من  بّد  ال  عدة  �أركان  �لدولية  للجرية 

وبالتايل تدخل يف نطاق �خت�صا�ص �لقانون �لدويل �جلنائي، ويرتتب عليها عقوبة جنائية 

دولية، وهذه �الأركان هي: 

بالفعل، ت�صل  للجاين، ونتيجة حمققة  �الإجر�مي  �لن�صاط  املادي: ويتمثل يف  الركن   .1
بينهما ر�بطة �صببية.

�جلاين،  لدى  للفعل  �لقانون  بتجرمي  و�لعلم  �الإر�دة  تالزم  ويعني  املعنوي:  الركن   .2
و�جتاه �إر�دة �جلاين لتحقيق �لنتيجة وهو ما يحدد �لق�صد �جلنائي.

وقد القى هذ� �لركن بع�ص �النتقاد�ت بخ�صو�ص �جلر�ئم �لدولية �خلطرية كاالإبادة 

�جلماعية، و�لت�صاوؤل هنا عما �إذ� كان من �ملنطقي �أن يكون �لقتل ل�صخ�ص و�حد مع 

على  �لق�صاء  نية  دون  �الأ�صخا�ص  ماليني  قتل  بينما  جن�ص،  �إبادة  يعد  �لنية  وجود 

.
�جلماعة �ملحمية كلياً �أو جزئياً ال يثل جرية!؟”5

حممد عبد �ملنعم عبد �لغني، اجلرائم الدولية: درا�شة يف القانون الدويل اجلنائي )�الإ�صكندرية: د�ر �جلامعة   
4

�جلديدة للن�رش، 2007(، �ص 188.

 M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law )Netherland:  
5

Martinus Nijhoff Publishers, 1992(, p. 437.
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الركن الدويل: ويق�صد به م�صا�ص �ل�صلوك �الإجر�مي بامل�صلحة �لدولية حمل �حلماية   .3

.
6
�جلنائية للقانون �لدويل �جلنائي

هو  �لد�خلية  �جلرية  عن  �لدولية  �جلرية  ييز  ما  �أهم  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

�لركن �لدويل.

رم �لفعل، ويقدِّر عقوبته  �أما ما يتعلق مب�صاألة �ل�رشعية و�لذي يق�صد به وجود ن�ّص ُيجِّ

، ومن ثم هل يعد ذلك ركناً من 
7
قبل وقوعه، وعدم متتع �لفعل ب�صبب من �أ�صباب �الإباحة

�لقانون  �ل�رشعي يف  للركن  �لق�صوى  �الأهمية  �ملوؤكد  �أم ال؟ فمن  �لدولية  �أركان �جلرية 

على  �حلفاظ  يف  �أهمية  من  متثله  وما  بن�ص،  �إال  عقوبة  وال  جرية  فال  �ملحلي،  �جلنائي 

�حلقوق و�حلريات �خلا�صة باأفر�د �ملجتمع؛ لكن �الأمر يختلف بالن�صبة للقانون �لدويل 

�جلنائي، فاإن �لفقهاء كافة يكادون يجمعون على �أنه لي�ص ملبد�أ �ل�رشعية عني �ملدلول �لذي 

�لدويل �جلنائي ما ز�ل  �لقانون  باأن  �لد�خلي، وي�صتندون يف ذلك  �لقانون �جلنائي  له يف 

�لقانون  م�صادر  من  هم  و�لذين  و�لعرف  و�التفاقيات  �ملعاهد�ت  و�أن  �لتكوين،  طور  يف 

.
8
�لدويل، ما ز�لو� يف طور �لت�صكل و�لتطور و�لتقييد

�آنفاً، وهي �لركن  �أركان �جلرية �لدولية �لثالثة �ملذكورة  �لباحث  وعليه، فقد �عتمد 

�ملادي و�ملعنوي و�لدويل.

املق�شد الثالث: عقوبة اجلرمية الدولية:

من �ملالحظ �أن �لعقوبة �جلنائية لي�صت ركناً من �أركان �جلرية �لدولية، بل هي �الأثر 

�لت�رشيعي �ملرتتب على تو�فر �أركانها، وُتعرَّف �لعقوبة: جز�ء يوقع با�صم �ملجتمع تنفيذ�ً 

.
9
حلكم ق�صائي على من تثبت م�صوؤوليته عن �جلرية

حممد عبد �ملنعم عبد �لغني، مرجع �شابق، �ص 332–335.  
6

)�الإ�صكندرية: مقارنة  درا�شة  العام،  الق�شم  العقوبات:  قانون  �رسح  �لقهوجي،  �لقادر  عبد  علي   
7 

د�ر �ملطبوعات �جلامعية، 2001(، �ص 47.

حممد عبد �ملنعم عبد �لغني،  مرجع �شابق، �ص 227–228.  
8

 Sir Samuel Hoare, ”The U.N. Commission on Human Rights,“ in Evan Luard )editor(, The  9

International Protection of Human )London: Thames & Hudson, 1967(, p. 95.
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وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لنظام �لعاملي �ملعا�رش ومنذ ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين ر�ح 

، و�صوالً �إىل �لنظام �الأ�صا�صي 
10

يفر�ص �جلز�ء�ت �لدولية على �نتهاكات حقوق �الإن�صان

�لذي يكن  �الأمر  �أكرث و�صوحاً،  �صيا�صة عقابية  �نتهج  �لذي  �لدولية  للمحكمة �جلنائية 

�عتباره مبثابة حتول جذري يف �لقانون �لدويل �جلنائي.

ومن �أبرز �لعقوبات �لتي تطبقها �ملحكمة �جلنائية �لدولية:

من  عليه  �ملحكوم  ت�صلب  و�لتي  �ل�صجن  عقوبة  �أي  للحرية:  �ل�صالبة  �لعقوبات  �أوالً: 

. حيث ن�صت �ملادة 77 من نظام �ملحكمة:
11

حقه يف �لتنقل و�حلرية

�إطار يف  جرية  بارتكاب  �ملد�ن  �ل�صخ�ص  على  توقع  �أن  للمحكمة   يكون 

�ملادة 5 من هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �إحدى �لعقوبات �لتالية:

   �أ. �ل�صجن لعدد حمدد من �ل�صنو�ت لفرتة �أق�صاها 30 �صنة.

�ل�صجن �ملوؤبد حيثما تكون هذه �لعقوبة مبرة باخلطورة �لبالغة للجرية  ب. 

.
12

وبالظروف �خلا�صة لل�صخ�ص �ملد�ن

.
13

ثانياً: �لعقوبات �ملالية: وهي �لتي ت�صيب ثروة �ملحكوم عليه كالغر�مة و�مل�صادرة

مبوجب �أجاز  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  �لنظام  �أن  �إىل  �الإ�صارة   وجتدر 

�ملادة 77 �لفقرة �لثانية بفر�ص غر�مة مالية �أو م�صادرة ممتلكات حيث جاء فيها: 

باالإ�صافة �إىل �ل�صجن، للمحكمة �أن تاأمر مبا يلي:

فر�ص غر�مة مبوجب �ملعايري �ملن�صو�ص عليها يف �لقو�عد �الإجر�ئية وقو�عد  �أ. 

�الإثبات.

غري  �أو  مبا�رشة  ب�صورة  �ملتاأتية  و�الأ�صول  و�ملمتلكات  �لعائد�ت  م�صادرة  ب. 

�حل�صنة  �لثالثة  �الأطر�ف  بحقوق  �مل�صا�ص  دون  �جلرية،  تلك  من  مبا�رشة 

.
14

�لنية

فوؤ�د عبد �ملنعم �أحمد، مفهوم �لعقوبة و�أنو�عها يف �الأنظمة �ملقارنة، موقع �الألوكة �الإلكرتوين، 2011/10/19،   
10

�نظر:  

حممد عبد �ملنعم عبد �لغني، مرجع �شابق، �ص 502.  
11

�نظر �ملادة 77 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، يف:   
12

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm

،)2003 �جلامعية،  �ملطبوعات  د�ر  )�الإ�صكندرية:  العام  الق�شم  العقوبات:  قانون  �رسح  �ل�صاذيل،  فتوح   
13 

�ص 172.

�نظر �ملادة 77 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
14
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�أن نظام روما �الأ�صا�صي قد طرحها جانباً، وكذلك  �أما عقوبة �الإعد�م فيالحظ  ثالثاً: 

.
15

�الأمر بالن�صبة للنظامني �الأ�صا�صيني ملحكمتي يوغ�صالفيا �ل�صابقة ورو�ند�

من  �الإعد�م  عقوبة  باإلغاء  يطالب  �لذي  �لدويل  �ملجتمع  يف  �لعام  باالجتاه  �أخذ�ً  وذلك 

 �لقو�نني �لد�خلية، وهذ� �الجتاه �آخذ بالتنامي؛ فعند تاأ�صي�ص �الأمم �ملتحدة كانت فقط 8 دول

من 51 دولة قد �ألغت عقوبة �الإعد�م، �أما موؤخر�ً فحتى كانون �الأول/ دي�صمب 2013 بلغ 

�لغالبية  98 دولة وهي متثل  بها  �لعمل  �أو جمدت  �الإعد�م  �ألَغت عقوبة  �لتي  �لدول  عدد 

.
16

�لعظمى من بني �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة وعددها 193 دولة

وال �صّك �أن �لقانون �لدويل �لعريف ال يحظر حتى �الآن عقوبة �الإعد�م �إال �أنه يبدو �أنه يف 

خ�صم عملية قد تقود �إىل هذه �خلامتة، و�ملوؤ�رش�ت على هذ� �لتحول عديدة، منها مو�جهة 

�لعامة  باجلمعية  ممثلة  �ملتحدة  �الأمم  وت�صجيع  �التفاقي،  �لدويل  �لقانون  عب  مبا�رشة 

لالأمم �ملتحدة General Assembly of the United Nations للدول باإلغاء هذه �لعقوبة 

�أو على �الأقل عدم تنفيذها، وهناك مو�جهة غري مبا�رشة لهذه �لعقوبة، من مقاربتها على 

�أو  رّد  عدم  ومنها  �ملهينة،  �أو  �إن�صانية  �لال  �أو  �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  جترمي  �أ�صا�ص 

.
17

ت�صليم �أو �إبعاد �ل�صخ�ص �لذي يو�جه عقوبة �الإعد�م

من  �الإعد�م  عقوبة  �ل�صابقة  ليوغ�صالفيا  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  نظام  ��صتبعد  كما 

يوغ�صالفيا  قو�نني  �أن  من  �لرغم  على  �ملحكمة،  ت�صدرها  �أن  يكن  �لتي  �لعقوبات  بني 

.
18

�ل�صابقة قد ن�صت على تطبيق هذه �لعقوبة

وبر�أي �لباحث، فاالأمر يف �جلر�ئم �لدولية �أخطر بكثري من �جلر�ئم �لد�خلية، وبالذ�ت 

�الأ�صا�صي  �لنظام  خلّو  و�إن  �الإبادة،  وجرية  �الإن�صانية،  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب،  جر�ئم 

للمحكمة �جلنائية �لدولية من ن�ّص يدرج عقوبة �الإعد�م �صمن �جلز�ء�ت �جلنائية �لدولية 

�جلامعية،  �لثقافة  موؤ�ص�صة  )�الإ�صكندرية:  والتطبيق  النظرية  بني  الدولية  اجلزاءات  عطية،  �أبو  �ل�صيد   
15

2001(، �ص 375.

“عقوبة �الإعد�م: �الجتاهات �حلديثة يف �لقانون �لدويل،” جملة اجلنان حلقوق  �نظر: حممد يو�صف علو�ن،   
16

الإن�شان، ق�صم حقوق �الإن�صان، جامعة �جلنان، طر�بل�ص، لبنان، �لعدد 8، حزير�ن/ يونيو 2015، �ص 15.

املرجع نف�شه.  
17

حلقوق  �الإ�صكندنايف  �ملعهد  )جنيف:  الإن�شان  حلقوق  الدولية  احلماية  يف  درا�شات  �مليد�ين،  �أمني  حممد   
18

�الإن�صان، �ملوؤ�ص�صة �لعربية �الأوروبية للن�رش، 2014(، �ص 104.
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يعد نق�صاً يف هذ� �لنظام، وهو حمل �نتقاد �لعديد من �ملتخ�ص�صني حيث �إن عدم �لن�ص على 

عقوبة �الإعد�م وهي �لعقوبة �الأكرث ردعاً للجناة و�ملجرمني، يعني تنامي وترية �جلر�ئم 

�لدولية، و��صتمر�ر �رتكاب �ملجازر بحق �الأبرياء، وعدم كبح جماح �لعنف و�النتهاكات 

�لدويل  �ملجتمع  با�صتقر�ر  ي�ص  �أن  �صاأنه  من  �لذي  �الأمر  �لدويل،  �لطابع  ذ�ت  �جل�صيمة 

و�أمنه.

املطلب الثاين: اأخطر اأنواع اجلرائم الدولية:

�جلر�ئم �لدولية عديدة ومتنوعة وتختلف يف درجة خطورتها وتهديدها لل�صلم و�الأمن 

�جلر�ئم  تلك  �أ�صد  حول  �لدولية  و�التفاقيات  �ملو�ثيق  من  �لعديد  �أبرمت  وقد  �لدوليني، 

خطورة، �أما نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، و�لذي يعدُّ من �أحدث تلك 

 �ملو�ثيق �لدولية و�أهمها يف جمال �لقانون �لدويل �جلنائي، فقد عدد �أربعة �أنو�ع من �جلر�ئم

�لدولية فقط —كما �صياأتي بيانه— و�لتي هي �أكرث �جلر�ئم �لدولية ب�صاعة من وجه نظر 

�ملجتمع �لدويل، كما ت�صمل تلك �الأنو�ع �الأربعة تف�صيالً الأكرث من خم�صني جرية دولية.

ويف هذ� �ملطلب �صياأتي �لعر�ص على ذكر تلك �جلر�ئم من باب �لتعريف بها وح�رشها 

تركز  و�لتي  �لدر��صة،  هذه  مو�صوع  هذ�  فلي�ص  �أركانها،  مو�صوع  تناول  دون  فقط، 

و�إعد�د  �جلرية،  توثيق  من  �جلرية  لوقوع  �لالحقة  �ملر�حل  على  �الأ�صا�صية  بالدرجة 

يف  �لدولية  �لق�صائية  �الآليات  وتفعيل  مرتكبيها،  مبالحقة  �خلا�صة  �جلنائية  �مللفات 

مقا�صاة �ملتهمني بارتكاب تلك �جلر�ئم.

�جلر�ئم  �أنو�ع  �أخطر  �أحد  منها  و�حد  كل  يتناول  مقا�صد،  �أربعة  �ملطلب  هذ�  ي�صم 

�لتي  �جلر�ئم  عر�ص  �لباحث  �ختار  وقد  �لدويل،  �ملجتمع  نظر  وجهة  من  وذلك  �لدولية، 

�الأ�صا�صي،  روما  نظام  ف�صله  �لذي  �لنحو  على  �الأنو�ع  تلك  من  نوع  كل  حتت  تندرج 

�لدويل �جلنائي،  �لقانون  �لدولية �الأحدث يف  �لوثيقة  �لنظام من كونه  وذلك ملا يثله هذ� 

للمحكمة �جلنائية  �ملو�صوعي  باأن تلك �جلر�ئم هي حمل �الخت�صا�ص  �الإ�صارة هنا  مع 

�لدولية وهي:

�ملق�صد �الأول: جرية �الإبادة �جلماعية.

�ملق�صد �لثاين: �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية.

�ملق�صد �لثالث: جر�ئم �حلرب.

�ملق�صد �لر�بع: جرية �لعدو�ن.
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املق�شد الأول: جرمية الإبادة اجلماعية:

م�صطلح وهو   .
191944 �صنة  قبل  موجود�ً  يكن  مل  �جلماعية  �الإبادة   م�صطلح 

ذو مدلول خا�ص جد�ً، حيث ي�صري �إىل جر�ئم �لقتل �جلماعي �ملرتكبة بحق جمموعات من 

�أو �جلزئية،  �لكلية  �الإبادة،  �الآتية بنية  �الأعمال  �أي عمل من  �الأ�صخا�ص، وتعني �رتكاب 

جلماعة ما على �أ�صا�ص �لقومية، �أو �لعرق، �أو �جلن�ص، �أو �لدين.

ت�صمل جرية �الإبادة �جلماعية ما ياأتي:

�الإبادة �جلماعية بالقتل.  .1

�الإبادة �جلماعية باإحلاق �أذى بدين �أو معنوي ج�صيم.  .2

�الإبادة �جلماعية بفر�ص �أحو�ل معي�صية يق�صد بها �لت�صبب عمد�ً يف �إهالك مادي.  .3

�الإبادة �جلماعية بفر�ص تد�بري ت�صتهدف منع �الإجناب.  .4

�الإبادة �جلماعية بنقل �الأطفال ق�رش�ً.  .5

املق�شد الثاين: اجلرائم �شّد الإن�شانية:

�أو  دولتهم  من  �آخرين  �أفر�د  �صّد  ما  دولٍة  من  �أفر�ٌد  يرتكبها  �لتي  �جلر�ئم  تلك  هي 

�ملعاملة بق�صد  ٍة لال�صطهاد و�لتمييز يف  ُخَطّ من غري دولتهم، وب�صكل منهجي و�صمن 

�آخرين القرت�ف هذه �جلر�ئم  �لطرف �الآخر، وذلك مب�صاركٍة مع  د �صّد  �ملتعَمّ �الإ�رش�ر 

�صّد مدنيِّني يختلفون عنهم من حيث �النتماء �لفكري، �أو �لديني، �أو �لِعْرقي، �أو �لوطني، 

.
20

�أو �الجتماعي، �أو الأّي �أ�صباٍب �أخرى من �الختالف

وت�صمل ما يلي:

�لقتل �لعمد �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .1

�الإبادة �لتي ت�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .2

�ال�صرتقاق �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .3

ترحيل �ل�صكان �أو �لنقل �لق�رشي لل�صكان �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .4

يون�ص �أحمد �لنا�رش، �الإبادة �جلماعية: �لهنود �حلمر، موقع موؤ�ص�صة د�م بر�ص �الإعالمية، �نظر:  
19

http://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=43006&lang=ar

در��صات  مركز  )بريوت:  الدويل  القانون  يف  الإن�شانية  �شّد  اجلرائم  مفهوم  ن�صار،  جورج  جنيب  وليم   
20

�لوحدة �لعربية، 2008(، �ص 17.
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�صّد  جرية  ي�صكل  �لذي  �لبدنية  �حلرية  من  �ل�صديد  �حلرمان  من  غريه  �أو  �ل�صجن   .5

�الإن�صانية.

�لتعذيب �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .6

�الغت�صاب �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .7

�ال�صتعباد �جلن�صي �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .8

�الإكر�ه على �لبغاء �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .9

�حلمل �لق�رشي �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .10

�لتعقيم �لق�رشي �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .11

�لعنف �جلن�صي �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .12

�ال�صطهاد �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .13

�الختفاء �لق�رشي لالأ�صخا�ص �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .14

�لف�صل �لعن�رشي �لذي ي�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .15

�الأفعال �لال �إن�صانية �الأخرى �لتي ت�صكل جرية �صّد �الإن�صانية.  .16

املق�شد الثالث: جرائم احلرب:

مليثاق  باملخالفة  �حلرب  �أثناء  يف  �ملتحاربني  من  تقع  �لتي  �ملق�صودة  �الأفعال  وهي 

.
21

�حلرب، �أي قو�نني �حلرب وعاد�تها كما حددها �لعرف �لدويل و�ملعاهد�ت �لدولية

ومتيز �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا باأنه من �أو�ئل �لنظم 

�لتي حددت �الأفعال �ملعتبة جر�ئم حرب، وذلك باالعتماد على مرجعية �تفاقيات جنيف 

�إىل فئتني،  Fourth Geneva Convention، حيث �صنفت �جلر�ئم   1949 �الأربع ل�صنة 

�خلطرية  �النتهاكات  وهي  �ملحكمة  نظام  من   2 �ملادة  عليها  ن�صت  و�لتي  �الأوىل  �لفئة 

من   3 �ملادة  عليها  ن�صت  و�لتي  �لثانية  �لفئة  �أما   ،1949 �صنة  �ملعتمدة  جنيف  التفاقيات 

الهاي  �تفاقيات  من  �ملقتب�صة  �حلرب  و�أعر�ف  لقو�نني  �النتهاكات  فهي  �ملحكمة  نظام 

.
Hague Convention ل�صنة 221907

علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 78–79.  
21

علي جميل حرب، نظام اجلزاء الدويل العقوبات الدولية �شّد الدول والأفراد )بريوت: من�صور�ت �حللبي   
22

�حلقوقية، 2010(، �ص 481.
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مع مالحظة �أن �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية ليوغ�صالفيا قد حدد �الأفعال �لتي 

تعدُّ جر�ئم حرب و�لتي بلغت 8 جر�ئم، ولكن �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية 

فقد جاء مو�صعاً و�أكرث تف�صيالً لالأفعال �لتي تعد جر�ئم حرب وال �صيّما عندما ترتكب يف 

�إطار خطة، �أو �صيا�صة عامة، �أو يف �إطار عملية �رتكاب و��صعة �لنطاق لهذه �جلر�ئم، و�لتي 

بلغت 62 جرية �صاملة للجر�ئم �لتي ترتكب يف �إطار نز�ع دويل م�صلح، �أو نز�ع غري دويل 

م�صلح، �أو �النتهاكات �خلطرية �الأخرى لقو�نني و�أعر�ف �حلرب، متى �رتكبت على نطاق 

، وت�صمل �جلر�ئم �لتالية:
23

و��صع

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لقتل �لعمد.  .1

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعذيب.  .2

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لبيولوجية.  .3

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لت�صبب عمد�ً يف �ملعاناة �ل�صديدة.  .4

جرية �حلرب �ملتمثلة يف تدمري �ملمتلكات و�ال�صتيالء عليها.  .5

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �الإرغام على �خلدمة يف �صفوف قو�ت معادية.  .6

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة.  .7

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �الإبعاد �أو �لنقل غري �مل�رشوع.  .8

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �حلب�ص غري �مل�رشوع.  .9

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �أخذ �لرهائن.  .10

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �ملدنيني.  .11

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �الأعيان �ملدنية.  .12

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على موظفني م�صتخدمني �أو �أعيان م�صتخدمة يف   .13

مهمة من مهام �مل�صاعدة �الإن�صانية �أو حفظ �ل�صالم.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف تكبيد �خل�صائر �لعر�صية يف �الأرو�ح، و�الإ�صابات، و�إحلاق   .14

�الأ�رش�ر ب�صورة مفرطة.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �أماكن عزالء.  .15

�صهيل ح�صني �لفتالوي، مو�شوعة القانون الدويل اجلنائي )2(: جرائم احلرب وجرائم العدوان )عّمان:   
23

د�ر �لثقافة للن�رش و�لتوزيع، 2011(، �ص 40.
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جرية �حلرب �ملتمثلة يف قتل �أو �إ�صابة �صخ�ص عاجز عن �لقتال.  .16

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صاءة ��صتعمال َعلَم �لهدنة.  .17

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صاءة ��صتعمال َعلَم �لطرف �ملعادي.  .18

زّيها  �أو  �صار�تها  �أو  �ملتحدة  �الأمم  علم  ��صتعمال  �إ�صاءة  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .19

�لع�صكري.

�تفاقيات  يف  �ملبينة  �ملميزة  �ل�صعار�ت  ��صتعمال  �إ�صاءة  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .20

جنيف.

قيام دولة �الحتالل، على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش بنقل بع�ص من �صكانها �ملدنيني   .21

�إىل �الأر�ص �لتي حتتلها، �أو �إبعاد �أو نقل كل �صكان �الأر�ص �ملحتلة �أو بع�صهم د�خل 

هذه �الأر�ص �أو خارجها.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �أعيان حممية.  .22

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لطبية �أو �لعلمية.  .23

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لقتل �أو �الإ�صابة غدر�ً.  .24

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صقاط �الأمان عن �جلميع.  .25

جرية �حلرب �ملتمثلة يف تدمري ممتلكات �لعدو �أو �ال�صتيالء عليها.  .26

جرية �حلرب �ملتمثلة يف حرمان رعايا �لطرف �ملعادي من �حلقوق �أو �لدعاوى.  .27

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �الإجبار على �ال�صرت�ك يف عمليات حربية.  .28

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لنهب.  .29

جرية �حلرب �ملتمثلة يف ��صتخد�م �ل�صموم �أو �الأ�صلحة �مل�صممة.  .30

�الأجهزة  �أو  �ملو�د  �أو  �ل�صو�ئل  �أو  �لغاز�ت،  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .31

�ملحظورة.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف ��صتخد�م �لر�صا�ص �ملحظور.  .32

حربية  �أ�صاليب  �أو  مو�د  �أو  قذ�ئف  �أو  �أ�صلحة  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .33

مدرجة يف مرفق �لنظام �الأ�صا�صي.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �الغت�صاب.  .34

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �ال�صتعباد �جلن�صي.  .35

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �الإكر�ه على �لبغاء.  .36
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جرية �حلرب �ملتمثلة يف �حلمل �لق�رشي.  .37

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعقيم �لق�رشي.  .38

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لعنف �جلن�صي.  .39

جرية �حلرب �ملتمثلة يف ��صتخد�م �الأ�صخا�ص �ملحميني كدروع.  .40

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �أعيان �أو �أ�صخا�ص ي�صتخدمون.   .41

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لتجويع كاأ�صلوب من �أ�صاليب �حلرب.  .42

�لقو�ت  �إىل  �صمهم  �أو  جتنيدهم  �أو  �الأطفال  ��صتخد�م  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .43

�مل�صلحة.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لقتل �لعمد.  .44

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �ملعاملة �لقا�صية.  .45

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لتعذيب.  .46

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �العتد�ء على �لكر�مة �ل�صخ�صية.  .47

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �أخذ �لرهائن.  .48

�صمانات بدون  �الإعد�م  حكم  تنفيذ  �أو  حكم  �إ�صد�ر  يف  �ملتمثلة  �حلرب  جرية   .49 

�إجر�ئية.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �ملدنيني.  .50

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �أعيان ت�صتعمل �أو �أ�صخا�ص.  .51

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على موظفني م�صتخدمني �أو �أعيان م�صتخدمة يف   .52

مهمة من مهام �مل�صاعدة �الإن�صانية �أو حفظ �ل�صالم.

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لهجوم على �الأعيان �ملحمية.  .53

جرية �حلرب �ملتمثلة يف ت�رشيد �ملدنيني.  .54

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �لقتل �أو �الإ�صابة غدر�ً.  .55

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إ�صقاط �الأمان عن �جلميع.  .56

جرية �حلرب �ملتمثلة يف �إجر�ء �لتجارب �لطبية �أو �لعلمية.  .57

جرية �حلرب �ملتمثلة يف تدمري ممتلكات �لعدو �أو �ال�صتيالء عليها.  .58
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املق�شد الرابع: جرمية العدوان:

�أو  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  �لتحكم  من  فعالً  يكِّنه  و�صع  له  ما،  �صخ�ص  قيام  وتعني 

�لع�صكري للدولة �أو من توجيه هذ� �لعمل، بتخطيط �أو �إعد�د �أو بدء �أو تنفيذ فعٍل عدو�ين 

.
24

ُي�صكِّل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، �نتهاكاً و��صحاً مليثاق �الأمم �ملتحدة

فاإن  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  على  �الأول  �لتعديل  وبح�صب 

جرية �لعدو�ن ت�صمل:

غزو �لقّو�ت �مل�صلّحة لدولٍة، الأر��صي دولة �أخرى، �أو هجومها عليها، �أو �أّي �حتالل   .1

ع�صكري، ولو كان موؤقتاً، ينجم عن ذ�ك �لغزو �أو �لهجوم، �أو �أّي �صّم الأر��صي دولة 

�أخرى �أو جزء منها عب ��صتعمال �لقّوة.

ق�صف �لقّو�ت �مل�صلحة لدولٍة، الأر��صي دولة �أخرى، �أو ��صتخد�م دولة ما �أّي �أ�صلحة   .2

�صّد �أر��صي دولة �أخرى.

فر�ص �لّقو�ت �مل�صلّحة لدولٍة �حل�صار على مو�نئ دولة �أخرى �أو �صو�طئها.  .3

هجوم �لقّو�ت �مل�صلحة لدولٍة على �لقو�ت �مل�صلحة �لبية �أو �لبحرية �أو �جلوية لدولة   .4

�أخرى �أو على �أ�صطولها �لتجاري �أو �جلوي.

�لدولة  �أخرى مبو�فقة  �أر��صي دولة  �مل�صلحة �ملوجودة لدولٍة على  �لقو�ت  ��صتخد�م   .5

�أّي متديد لوجودها على تلك �الأر��صي بعد  �أو  �ملُ�صتقبلة، يف �نتهاك ل�رشوط �التفاق 

�نتهاء �التفاق.

بقيام  �أخرى،  �أر��صيها حتت ت�رّشف دولة  ت�صمح مبوجبه دولة ت�صع  �لذي  �لعمل   .6

هذه �لدولة �الأخرى بعمل عدو�ين �صّد دولة ثالثة.

�عتُمد تعريف جرية �لعدو�ن يف �ملوؤمتر �ال�صتعر��صي للمحكمة �جلنائية �لدولية �ملنعقد يف كمباال ما بني   
24

2010/5/31 و2010/6/11 حيث جاء فيه ما يلي: جرية �لعدو�ن:
1( الأغر��ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، تعني “جرية �لعدو�ن” قيام �صخ�ص ما، له و�صع يكِّنه فعالً من �لتحكم 
تنفيذ فعٍل  �أو  �أو بدء  �إعد�د  �أو  �أو من توجيه هذ� �لعمل، بتخطيط  �أو �لع�صكري للدولة  يف �لعمل �ل�صيا�صي 

عدو�ين ي�صكِّل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، �نتهاكاً و��صحاً مليثاق �الأمم �ملتحدة.

2( الأغر��ص �لفقرة 1، يعني “فعُل �لعدو�ن” ��صتعمال �لقوة �مل�صلحة من جانب دولة ما �صّد �صيادة دولة �أخرى 
�أو �صالمتها �الإقليمية �أو ��صتقاللها �ل�صيا�صي، �أو باأي طريقة �أخرى تتعار�ص مع ميثاق �الأمم �ملتحدة.

http://www.justadala.com/?p=401 :نظر: موقع جملة عد�لة جو�صت، جملة قانونية، يف�
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�إر�صال دولٍة ما، �أو نيابة عنها، ع�صابات م�صلحة، �أو جماعات غري نظامية، �أو مرتزقة   .7

تعادل  حيث  �خلطورة  من  تكون  �أخرى  دولة  �صّد  م�صلحة  قوة  باأعمال  يقومون 

.
25

�الأفعال �ملذكورة �أعاله، �أو م�صاركتها �مللمو�صة يف تلك �الأعمال

املبحث الثاين: من اأ�سكال املقا�ساة الدولية:

�لتقا�صي �لدويل يتطلب حتديد جهة �لتقا�صي و�أنو�ع �لتقا�صي وبيان �حلكم �لق�صائي 

و�أ�صخا�ص �لقانون �لدويل، فمن �ملعلوم �أن جهة �لتقا�صي هي �ملحاكم �لدولية �لد�ئمة، �أو 

�أو تتم باالتفاق  �لتي تن�صاأ بقر�ر دويل �صادر عن هيئة دولية معتبة،  �ملوؤقتة  �خلا�صة 

�الأمم  بني  �التفاق  مّت  حيث  لبنان  �أجل  من  كاملحكمة  �ملعنية،  و�لدولة  دولية  منظمة  بني 

�لق�صائي هو نهاية �ملطاف لدعوى  تاأ�صي�صها. و�حلكم  �للبنانية على  �ملتحدة و�حلكومة 

�لتحكيم �أو �لدعوى �لق�صائية �لدولية، وقد مّت تخ�صي�ص �ملطلب �لتايل لبيان حجية �حلكم 

�لق�صائي �لدويل و�صمانات تنفيذه، ويف هذ� �ملبحث �صيتم تناول �ثنني من �أنو�ع �ملقا�صاة 

�لدولية لهما عالقة مبا�رشة باجلر�ئم �لدولية.

�أو  �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل، من دول  فنوع �ملقا�صاة �لدولية يختلف تبعاً الختالف 

منظمات دولية �أو �أفر�د طبيعيني.

مقا�صاة  بني  وما  �لدول،  ملقا�صاة  �ملتاحة  �لقانونية  �الآليات  بني  �لتفريق  يجب  وهنا 

�أو  دولية  جر�ئم  بارتكاب  �تهمو�  �إذ�  وذلك  �جلنود،  وحتى  و�لقادة  كامل�صوؤولني  �الأفر�د 

�مل�صا�ص بامل�صالح �لدولية �لتي يحميها �لقانون �لدويل.

و�حتالل  �لدويل،  �لقانون  بانتهاك  تقوم  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  يخ�ص  فيما  �أما 

مقا�صاة  عن  يختلف  �أمر  فهذ�  عديدة،  دولية  جر�ئم  و�رتكاب  �أخرى،  دولة  �أر��صي 

متهمني  وجنود  ع�صكريني،  و�صباط  �صيا�صيني،  قادة  من  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني 

بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية؛ ففي �حلالة �الأوىل �أي مقا�صاة �لدولة 

�أي  �لثانية  �حلالة  ويف  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  �أمام  تكون  �ملدنية  �لدولية  بامل�صوؤولية 

�لدولية  �جلنائية  �ملحاكم  �أمام  تكون  �جلنائية  �لدولية  بامل�صوؤولية  �الأفر�د  مقا�صاة 

�الخت�صا�ص  �لتي تطبق  �لبلد�ن  �لوطنية يف  �ملحاكم  �أو  �لدولية،  �ملحكمة �جلنائية  مثل 

�ملرجع نف�صه.  
25
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فالكتاب  وعليه،  �ملوؤقتة.  �خلا�صة  �لدولية  �جلنائية  �ملحاكم  �أو  �لعاملي،  �لق�صائي 

�خل�صو�ص: بهذ�  �لدولية  �ملقا�صاة  من  �لنوعني  كال  �صيتناول 

�ملطلب �الأول: مقا�صاة �لدولة بامل�صوؤولية �ملدنية.

�ملطلب �لثاين: مقا�صاة �الأفر�د بامل�صوؤولية �جلنائية �لدولية.

املطلب الأول: مقا�شاة الدولة بامل�شوؤولية املدنية:

تن�صاأ �مل�صوؤولية �لدولية �ملدنية �إذ� توفرت �رشوطها، بحيث يوؤدي �لفعل غري �مل�رشوع 

�الأوىل،  تبعته  تتحمل  باالأخرية  �إىل حدوث �رشر مبا�رش  �أخرى  ترتكبه دولة �صّد  �لذي 

وير�د بها �إلز�م �ملعتدي باأد�ء تعوي�ص للطرف �مل�رشور يف �حلاالت �لتي تتوفر �رشوط 

هذه �مل�صوؤولية، فهي ال حتمل معنى �لردع بقدر ما تفيد معنى جب �ل�رشر �لذي ت�صبب 

.
26

فيه �ل�صخ�ص �مل�صوؤول

وبتحقيق م�صوؤولية �لدولة �ملدنية يرتتب عليها وقف �لعمل غري �مل�رشوع ووقف كافة 

�النتهاكات، ومن ثم �لتعوي�ص �لعيني للدولة �ملت�رشرة نتيجة �لعمل غري �مل�رشوع، وذلك 

باإعادة �حلال �إىل ما كانت عليه قبل وقوع �ل�رشر �لناجم عن �لفعل غري �مل�رشوع، �أو جب 

خلرق  كجز�ء  �لتعوي�ص  �لدولية  �لعدل  حمكمة  رتبت  حيث   ،
27

�ملايل بالتعوي�ص  �ل�رشر 

ومدى  ونوع  �لقانونية  �ملنازعات  جميع  نظر  يف  �جلبية  واليتها  فقررت  دويل،  �لتز�م 

.
28

�لتعوي�ص �ملرتتب يف حالة خرق �لتز�م دويل

�صفة  له  فلي�ص  �لدولة،  مل�صوؤولية  طبيعية  نتيجة  هو  عمومه  يف  �لتعوي�ص  يعدُّ  حيث 

مثل  �لو�صف،  هذ�  على  �الجتهاد  �أجمع  حيث  �ل�رشر،  �إ�صالح  طابع  ياأخذ  بل  جز�ئية، 

�ملطالب جلنة  وقر�ر  قرطاج،  ق�صية  يف   1913 �صنة  �ل�صادر  �لتحكيم  حمكمة   قر�ر 

.
29Lusitania الأملانية – �الأمريكية �ملختلطة �ل�صادر �صنة 1923حول ق�صية لوزيتانيا�

�لزيتونة  مركز  )بريوت:  الإ�رسائيلية  احلرب  جرائم  عن  الدولية  امل�شوؤولية  �لو�دية،  خليل  �صامح  �نظر:   
26

العام  الدويل  القانون  مبادئ  �أي�صاً: عمر ح�صن عد�ص،  45. و�نظر  2009(، �ص  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

املعا�رس )�لقاهرة: د�ر �لنه�صة �لعربية، 2009(، �ص 645.

�لر�بعة(، جنيف  )�تفاقية  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملدنيني  حماية  حمد�ن،  فوزي  �رشيف  �أمينة   
27 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لنجاح �لوطنية، كلية �لدر��صات �لعليا، 2010. 

حازم �لق�صوري، حماكمة جمرمي حرب �لكيان �لغا�صب، موقع �حلو�ر �ملتمدن، 2013/2/22، �نظر:  
28

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=346778

�صارل رو�صو، القانون الدويل العام )�الأهلية للن�رش و�لتوزيع، 1982(، �ص 131.  
29
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و�لتي  �ملدنية  �مل�صوؤولية  تتحمل  فاإنها  كدولة،  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يخ�ّص  فيما  �أما 

تعني وقف �الأفعال غري �مل�رشوعة و�إ�صالح �ل�رشر، وال ي�صلح يف حقها كـ“دولة” �جلز�ء 

�جلنائي، كما �صبق بيانه.

وباملجمل ياأخذ �لتعوي�ص ثالثة �أوجه �أ�صا�صية: �إعادة �الأمور �إىل حالتها �الأوىل، �أو �أد�ء 

.
30

تعوي�ص مايل، �أو �الرت�صاء �لديبلوما�صي

و�صيتم بحث ذلك يف ثالثة مقا�صد: 

�ملق�صد �الأول: وقف �لعمل غري �مل�رشوع دولياً.

�ملق�صد �لثاين: �إعادة �حلال �إىل ما كان عليه )�لتعوي�ص �لعيني(.

�ملق�صد �لثالث: �لتعوي�ص �ملايل.

املق�شد الأول: وقف العمل غري امل�رسوع دولياً:

�أو ت�رشف خمالف لقو�عد  ويعني �رشورة �لتوقف �لفوري ممن قام باقرت�ف فعل 

و�أحكام �لقانون �لدويل عن �ملو��صلة يف تنفيذ هذ� �لعمل، فاإذ� ما كان �لعمل �ملرتكب يتمثل 

�العتد�ء  �حلا�صل  �لدولة  على  وجب  �أخرى،  دولة  �إقليم  على  دولة  من  م�صلح  باعتد�ء 

كان  ما  و�إذ�  �مل�صلح،  عدو�نها  يف  و�ال�صتمر�ر  �ملو��صلة  عن  فور�ً  �لتوقف  طرفها،  من 

با�صتغالل  كقيام دولة مثالً  يتج�صد بت�رشف وعمل غري م�رشوع دولياً  �النتهاك  حمل 

مقدر�ت وثرو�ت دولة �أخرى يف �ملناطق �حلدودية برية كانت �أو بحرية، فهنا يقت�صي هذ� 

�أعمال �ال�صتغالل  �ل�رشط �رشورة ووجوب توقف �لدولة عن �ملو��صلة و�ال�صتمر�ر يف 

.
31

وهكذ�

الدولية عن اجلرائم خالل  اإ�رسائيل  الإن�شانية: م�شئولية  جرائم احلرب واجلرائم �شّد  د�ود درعاوي،   
30

انتفا�شة الأق�شى، �شل�شلة التقارير القانونية )24( )ر�م �هلل: �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، 

2001(، �ص 33. و�نظر �أي�صاً:
 Marcel Sinkondo, Introduction au droit international public )Paris: Ellipses Marketing, 1999(,
p. 227.

د�ود درعاوي، مرجع �شابق، �ص 34.   
31
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املق�شد الثاين: اإعادة احلال اإىل ما كان عليه32)التعوي�س العيني(:

غري  لفعل  �قرت�فه  جر�ء  بالغري  �أ�رش  �لذي  �لطرف  قيام  �رشورة  �لبند  بهذ�  يق�صد 

بدرت  �لتي  �الأعمال  �أو  �لت�رشفات  هذه  مظاهر  كافة  �إز�لة  على  بالعمل  دولياً،  م�رشوع 

�لذي كان عليه  �إىل �حلال  �أوجده  �لذي  بالو�صع  �لعودة  �أخرى يجب عليه  منه، وبعبارة 

�إذ� ما كان  قبيل �رتكابه للت�رشفات و�الأفعال غري �مل�رشوعة دولياً، وعلى هذ� �الأ�صا�ص 

مو�صوع �النتهاك مثالً غزو قو�ت دولة الإقليم دولة �أخرى، وجب على �لدولة �لغازية �أن 

تاأمر قو�تها بالرت�جع و�لعودة للحال و�لو�صع �لذي كانت علية قبل �لغزو، و�إذ� ما كان 

�أو عقار�ت  �أو طائرة  حمل �النتهاك م�صادرة دولة ملمتلكات تعود لدولة �أخرى ك�صفينة 

وما �إىل غري ذلك، فهنا يقت�صي هذ� �ل�رشط �رشورة �إعادة �لدولة �لتي وقعت منها هذه 

�الأعمال للممتلكات �مل�صادرة للدولة �ملالكة لها، و�إذ� ما كان حمل �النتهاك تخريب وهدم 

ملمتلكات دولة �أخرى، وجب على �لدولة �لتي قامت بهذ� �لتخريب �أن تقوم بتغطية تكاليف 

�إعادة �صيانة هذه �ملمتلكات و�لعودة بها �إىل �لو�صع �لذي كانت عليه قبل �لتخريب وهكذ�.

املق�شد الثالث: التعوي�س املايل:

على  �ملف�صلة  و�الآلية  �الإجر�ء  يعدُّ  عليه  كان  ما  �إىل  �حلال  �إعادة  كون  من  �لرغم  على 

وحتقيق  تنفيذ  معها  ي�صبح  حاالت  ثمة  �أنه  �إال  �لدويل،  �لقانون  وقو�عد  �أحكام  �صعيد 

مثل هذ� �الإجر�ء عمالً م�صتحيالً بل وغري ممكن من �لناحية �لعملية، �صو�ء لهالك وتلف 

�ل�صيء �لو�قع عليه �لعمل غري �مل�رشوع، �أم لزو�له وفنائه جر�ء ��صتخد�مه و��صتغالله من 

قبل �لطرف �لذي �رتكب هذ� �لعمل، ومثال ذلك �إ�صقاط دولة لطائرة مدنية لدولة �أخرى، 

�لغازية  �لقو�ت  و�إتالف  تدمري  �أو  �الأخرى،  �لدولة  رعايا  الأحد  �خلطاأ  بطريق  قتلها  �أو 

مل�صت�صفيات ومر�فق مدنية للدولة �جلاري �جتياحها، �أو ��صتغالل �لدولة �ملعادية ملنجم 

حديد �أو الآبار نفط �لدولة �الأخرى —حالة �لعر�ق �صنة 1990— وغري ذلك من �الأفعال 

�مل�صابهة، ففي هذه �الأحو�ل وما �صابهها، ي�صبح �لتعوي�ص �ملايل �الآلية و�الإجر�ء �لقانوين 

�لوحيد �ملمكن للطرف �ملت�رشر �عتماده و�ال�صتناد عليه كبديل عن تنفيذ وتطبيق �لطرف 

.
33

�الآخر ملبد�أ �إعادة �حلال �إىل ما كان عليه

عبد �لرحيم �صدقي، القانون الدويل اجلنائي: نحو تنظيم جنائي عاملي )�لقاهرة: مكتبة �لنه�صة �مل�رشية،   
32

1992(، �ص 9.

املرجع نف�شه، �ص 10.  
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ينطبق  بالطبع  —وهذ�  عموماً  �لدولة  ملقا�صاة  �لدعوى  رفع  حمل  يخ�ص  فيما  �أما 

�لعدل  �لدولية فهي حمكمة  �مل�صوؤولية  باإثارة  “�إ�رش�ئيل”—  �لدول مبا فيها  على جميع 

، وهذ� �الأمر �صيتم تناوله مبزيد من �ل�رشح و�لتف�صيل عند تناول تلك �الآلية.
34

�لدولية

املطلب الثاين: مقا�شاة الأفراد بامل�شوؤولية اجلنائية الدولية:

�لع�رشين؛  �لقرن  �أو�ئل  منذ  �لدويل  �لقانون  �أ�صخا�ص  من  �لطبيعيني  �الأفر�د  �أ�صبح 

فاالأفر�د )من جنود وقادة �صو�ء �صيا�صيني �أم ع�صكريني( �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية، 

للحرية،  �أفعالهم، و�لتي يرتتب عليها عقوبات �صالبة  �مل�صوؤولية �جلنائية عن  يتحملون 

�أو م�صادرة  �أو عقوبات مالية بجانبها، من مثل �ل�صجن لفرت�ت حمددة و�لغر�مة �ملالية 

�ملمتلكات.

وهي تعني حتمل �ل�صخ�ص لتبعات �أفعاله �جلنائية �ملجرمة، مبقت�صى ن�ّص يف �لقانون 

�لدويل كجر�ئم �حلرب، مثل �لقتل �لعمد و��صتهد�ف �ملدنيني، وهي ترتتب على �رتكاب 

.
35

جرية من �جلر�ئم، وتوؤدي �إىل عقاب مرتكب هذه �جلرية

وتقوم �مل�صوؤولية �جلنائية �لفردية عن �جلرية �لدولية، عندما ياأتي �لفرد �أفعاالً غري 

م�رشوعة تهدد م�صلحة يحميها �لقانون �لدويل، �إال �أنه ب�صدد م�صوؤولية �لفرد �جلنائية 

وردت عدة �آر�ء فقهية متباينة حول من تن�صب �إليه �جلرية يف �لقانون �لدويل �إىل �لفرد 

�أم �لدولة.

ولكن بالرغم من وجود �الختالف يف هذ� �ل�صاأن �إال �أن تقرير مبد�أ �مل�صوؤولية �جلنائية 

Treaty of Versailles بد�أت من ن�صو�ص فر�صاي   للفرد، جاء بعد مفاو�صات �صاقة، 

�لدويل  �لقانون  جلنة  باإن�صاء  مرور�ً   ،1945 �صنة  وطوكيو  نورمبغ،  ثم   ،1919 �صنة 

 Nüremberg نورمبغ  مبادئ  ب�صياغة  قامت  �لتي   1947 �صنة  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة 

ورو�ند�،  يوغ�صالفيا  ملحكمتي  �الأ�صا�صيان  �لنظامان  جاء  ثم   ،1950 �صنة   Principles

�لنظام  جاء  �ل�صاأن  هذ�  يف  �ملبذولة  للجهود  وختاماً  �جلنائية،  �لفرد  م�صوؤولية  بتقرير 

�للبناين،  �جلي�ص  عن  ت�صدر  اجلي�س،  جملة  و�لتعوي�صات”،  �جلر�ئم  “�إ�رش�ئيل”:  “مقا�صاة  �لبلعة،  ندين   
34

بريوت، �لعدد 310، ني�صان/ �أبريل 2011، �نظر:

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=27883

�نظر: خالد حممد خالد، م�صئولية �لروؤ�صاء و�لقادة �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ر�صالة ماج�صتري يف �لقانون   
35

�لدويل �جلنائي، �الأكاديية �لعربية �ملفتوحة، جمل�ص كلية �لقانون، �لد�منارك، 2008.
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�مل�صوؤولية  وتاأكيد  وجت�صيد  بتقرير   1998 ل�صنة  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي 

�جلنائية لالأفر�د، يت�صاوى فيه �جلميع بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص و�ملر�كز �لوظيفية، حيث 

فال  �لدولية،  �جلنائية  �مل�صوؤولية  من  لالإفالت  باحل�صانة  �العتد�د  عدم  مبد�أ  �إقر�ر  مّت 

ح�صانة الأحد ولكن عقاب وجز�ء ملن �رتكب، �أو �صجع، �أو �أ�صهم، �أو حّر�ص على �جلر�ئم 

.
36

�جل�صيمة �ملتعلقة بانتهاكات حقوق �الإن�صان

ومما ال �صّك فيه �أن وجود �لتز�مات �صخ�صية مبقت�صى �لقانون �لدويل �جلنائي عن 

تقبل  �لدول  جتعل  �لدوليني،  و�ل�صلم  �الأمن  وحتقيق  �ل�صعوب  مب�صالح  �ملا�صة  �جلر�ئم 

قيام �ملجتمع �لدويل مبعاقبة وحماكمة مرتكبي هذه �جلر�ئم، و�أن مو�جهة مثل هذ� �لنوع 

�أي  بدون  �جلميع  لتنال  �جلنائية  �مل�صوؤولية  فيه  متتد  فعالية  �أكرث  قانونياً  نظاماً  يتطلب 

.
37

متييز، حتى ولو كان �ل�صخ�ص يف هرم �ل�صلطة �لعليا

�إن �مل�صوؤولية �جلنائية للفرد مرتبطة مب�صاألة جوهرية يف �لقانون �لدويل، وهي ت�صكل 

فاإنه  وبالتايل  دولياً،  مو�طناً  �أ�صبح  �لفرد  �أن  وهي  �جلنائي،  �لدويل  �لقانون  من  جزء 

.
38

باملقابل يتحمل م�صوؤولية �أعماله غري �مل�رشوعة يف مو�جهة �ملجتمع �لدويل

جنود  من  �الأفر�د  �صّد  �جلنائية  بامل�صوؤولية  �جلنائية  �لدعوى  رفع  حمل  عن  و�أما 

�أم ع�صكريني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية، فهناك ثالث  وم�صوؤولني �صو�ء �صيا�صيني 

�الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  و�ملحاكم  �خلا�صة،  �لدولية  �ملحاكم  وهي:  م�صهورة،  �آليات 

�لق�صائي �لعاملي، و�ملحكمة �جلنائية �لدولية.

املبحث الثالث: احلكم الق�سائي الدويل:

لدعوى  �أو  �لدولية،  �لق�صائية  للدعوى  �لنهاية  نقطة  يثل  �لدويل  �لق�صائي  �حلكم 

�لتحكيم، فما هي ماهيته وما مدى حجيته، وما هي �صمانات تنفيذه، هذ� ما �صيتم تناوله 

من خالل مطلبني:

الدولية  للجرمية  العامة  النظرية  يف  درا�شة  اجلنائي:  الدويل  القانون  �لباقي،  عبد  �ملنعم  عبد  حممد   
36

)�الإ�صكندرية: د�ر �جلامعة �جلديدة، 2008(، �ص 281–328.

�نظر: خليل ح�صني، اجلرائم واملحاكم يف القانون الدويل اجلنائي: امل�شئولية اجلنائية للروؤ�شاء والأفراد   
37

)بريوت: د�ر �ملنهل �للبناين، 2009(، �ص 133–140.

�نظر: خالد حممد خالد، مرجع �صابق، �ص 38.  
38
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�ملطلب �الأول: ماهية �حلكم �لق�صائي �لدويل.

�ملطلب �لثاين: حجية �حلكم �لق�صائي �لدويل.

املطلب الأول: ماهية احلكم الق�شائي الدويل:

من  �ل�صادر  �لقر�ر  باأنه  �خلا�ص  مبعناه  �حلكم  �لوفا  �أبو  �أحمد  �لدكتور  عرف 

�أو �صارت خمت�صة بعدم �العرت��ص على  حمكمة م�صكلة ت�صكيالً �صحيحاً، وخمت�صة، 

�خت�صا�صها يف �لوقت �ملنا�صب يف خ�صومة رفعت �إليها وفق قو�عد �ملر�فعات �صو�ء �أكان 

.
39

�صادر�ً يف مو�صوع �خل�صومة، �أم يف �صيء منه �أم يف م�صاألة متفرعة عنه

�لدويل فهو قر�ر ي�صكل قاعدة قانونية فردية �صادرة بو��صطة  �لق�صائي  �أما �حلكم 

�لقانونية  �لوثيقة  مبوجب  حمدودة  قانونية  باأهلية  متمتع  خمت�ص  دويل  ق�صائي  جهاز 

بقر�ر�ت  �لدويل  �لقانون  �أ�صخا�ص  بني  تن�صب  �لتي  �ملنازعات  يف  ويف�صل  �أن�صاأته،  �لتي 

.
40

ملزمة ونهائية ترتب حقوقاً و�لتز�مات متبادلة فيما بينهم

وجتدر �الإ�صارة هنا �أن �الأ�صخا�ص �لطبيعيني �أ�صبحو� من �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل 

باالإ�صافة �إىل �لدول و�ملنظمات �لدولية، و�أن كلمة “جهاز ق�صائي خمت�ص” ت�صمل �ملحاكم 

�لتحكيم،  معاهدة  ت�صمل  قانونية”  وثيقة  “مبوجب  وكلمة  �لد�ئمة،  و�ملحاكم  �ملوؤقتة 

و�لنظام �الأ�صا�صي، وم�صارطة �لتحكيم.

�أو �لر�أي �ال�صت�صاري فهو يعطي ر�أياً وحكماً يف �لو�قعة �ملعرو�صة لدية  �أما �لفتوى 

.
41

وفقاً الأحكام �لقانون �لدويل لكنها غري ملزمة الأطر�ف �لنز�ع

وبالتايل قد يتبادر �إىل �لذهن عدة ت�صاوؤالت ذ�ت عالقة باالأمر مثل: 

متى يكون �حلكم �لق�صائي �لدويل ملزماً للدول ومتى يكون غري ملزم؟   •
يكن  مل  �إذ�  دولية  حمكمة  من  ُي�صت�صدر  ��صت�صاري  ر�أي  �أو  ق�صائي  حكم  فائدة  وما   •

ملزماً للدولة �ملعتدية للرجوع عن �عتد�ئها وتعوي�ص �لدولة �ملت�رشرة!؟

�أحمد �أبو �لوفا، نظرية الأحكام يف قانون املرافعات، ط 6 )�لقاهرة: من�صاأة �ملعارف، 1989(، �ص 35.  
39

ح�صني حنفي عمر، احلكم الق�شائي الدويل: حجيته و�شمانات تنفيذه، ط 2 )�لقاهرة: د�ر �لنه�صة �لعربية،   
40

2007(، �ص 15–16.

�الأكاديية  من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  و�لعد�لة،  �ال�صتقر�ر  بني  �لدويل  �لقانون  حمدو،  يحيى  �أين   
41

�لعربية �ملفتوحة، كلية �لقانون، �لد�منارك، 2015، �ص 62.
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لهم  يرجع  �أن  يكن  وهل  �لدويل؟  للق�صاء  �لتوجه  من  �لفل�صطينيون  �صي�صتفيد  ماذ�   •
حقوقهم؟

وللحقيقة فاإن �الإجابة على هذه �لت�صاوؤالت �جلوهرية هي من �صميم �لق�صايا �لتي 

فاحلكم  عام  ب�صكل  ولكن  ويجليها،  عليها  يجيب  �أن  يحاول  وما  �لكتاب،  هذ�  يعاجلها 

�أو غري ملزم بح�صب نوع �لتقا�صي وجهة �لتقا�صي �لتي  �لق�صائي �لدويل يكون ملزماً 

بف�صل  خمت�صة  كجهة  �لدولية  �لعدل  فمحكمة  �ملثال  �صبيل  فعلى  �خل�صوم.  لها  يلجاأ 

�لنز�عات بني �لدول ينطبق عليها كال �الأمرين، فاإذ� �تفق �لطرفان على قبول �خت�صا�ص 

�ملحكمة �مللزم عندئذ ي�صبح قر�رها ملزماً، ولها �أي�صاً �أن تعطي ر�أياً ��صت�صارياً يف ق�صايا 

 United Nations قانونية تعر�ص عليها من قبل �أحد �أجهزة �الأمم �ملتحدة، كمجل�ص �الأمن

Security Council �أو �جلمعية �لعامة �أو غريهما.

بارتكاب  �ملتهمني  �الأ�صخا�ص  مبقا�صاة  تخت�ص  و�لتي  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أما 

جر�ئم دولية خطرية فحكمها ملزم بغ�ص �لنظر عن �تفاق �الأطر�ف �ملتخا�صمة �أو ال، �أما 

تف�صيل ذلك و�حلديث عن �الآليات و�صبل �لتفعيل فقد مّت تخ�صي�ص ف�صلني �صمن هذ� 

�لكتاب ل�رشح وبيان ذلك.

�ملعتدية  للدولة  �إلز�مياً  يكن  مل  و�إن  كحكم  �ال�صت�صاري  �لر�أي  �أن  �إىل  هنا  �لتنويه  مع 

كبرية  معنوية  قيمة  �ال�صت�صاري  فلر�أي  ذلك  ومع  �لر�أي،  ذ�ك  بحقها  ي�صدر  �لتي  �أو 

على �ل�صعيد �لدويل وعلى �ل�صعيد �لتاريخي و�لقانوين، فهو يثبت �حلقوق الأ�صحابها 

تطالب  لكي  �لقادمة  لالأجيال  مفتوحاً  �الأمر  يبقي  بذلك  وهو  بها،  ويعرتف  ويقرها 

بحقوقها وت�صتند للحكم وت�صتفيد منه، ومن �الأمثلة على ذلك قر�ر حمكمة �لعدل �لدولية 

بخ�صو�ص جد�ر �لف�صل يف �ل�صفة �لغربية، و�لذي �صيتم عر�صه عند �حلديث عن حمكمة 

�لعدل �لدولية.

املطلب الثاين: حجية احلكم الق�شائي الدويل:

حجية �الأمر �ملق�صي به هي قرينة قانونية تثبت مبوجبها �لوقائع، وبها يتم �العرت�ف 

باحلق مبقت�صى حكم ال يكن �ملعار�صة عليه من جديد.

به،  �ملق�صي  �الأمر  حجية  مكت�صباً  يكون  عامة  ر�صمية  جل�صة  يف  �حلكم  بقر�ءة  �إذن 

وبالتايل �أ�صبحت �مل�صاألة غري قابلة للمناق�صة من جديد على �صعيد �ملنازعات �لق�صائية.
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الأطر�ف  �لقانونية  �ملر�كز  يف  توؤثر  قانونية  باآثار  يتمتع  �لدويل  �لق�صائي  فاحلكم 

�أنه  كما  وتنفيذه،  له  �المتثال  وعليهم  لهم،  ملزماً  يكون  �أنه  �الآثار  هذه  ومن  �لنز�ع، 

فيه  �صدر  �لذي  نف�صه  �ملو�صوع  على  جديدة  دعوى  رفع  لهم  يجوز  فال  نهائياً  يكون 

ذلك �حلكم بني هوؤالء �الأطر�ف ولل�صبب نف�صه.

�أو �ال�صتئناف حيث ال  و�الأحكام �لق�صائية �لدولية ال تقبل �لطعن بطريق �ملعار�صة 

�إعادة  �لتما�ص  �لطعن بطريق  �لطرق للطعن، ولكن فقط  �لدويل مثل هذه  �لقانون  يعرف 

.
42

�لنظر �إذ� توفرت �رشوطه

ويرتتب على معنى احلجية النتائج التالية:

�أن �حلكم ينتج �أثره دون �حلاجة �إىل �لتو�صل التفاق الحق وال حتى �إىل قبول �الأطر�ف   .1

�أو ت�صديقهم.

�أن �لدول �الأطر�ف تلتزم يف �لدعوى باالمتثال للحكم و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لت�رشيعية   .2

و�الإد�رية و�لق�صائية، و�لتي تت�صمن �لوفاء بهذ� �اللتز�م.

�أر�صت  �لدولية، وقد  �لتي ال متتثل للحكم يرتب عدم �متثالها م�صوؤوليتها  �لدولة  �أن   .3

ق�صية  يف   1939/6/15 يف  �ل�صادر  حكمها  يف  �ملبد�أ  هذ�  �لدويل  للعدل  �لد�ئمة  �ملحكمة 

�ل�رشكة �لتجارية �لبلجيكية.

.
43

�أن �حلكم ال يكون ملزماً �إال الأطر�ف �لنز�ع ويف حدود �لق�صية �لتي مّت �لف�صل فيها  .4

وبر�أي �لباحث فمن �ملت�صور �أن ت�صيع حقوق �لدول �ل�صعيفة يف ظّل �لعد�لة �لدولية 

�حل�صم  فيها  كان  و�إن  فهي  �الأمن،  جمل�ص  قبل  من  �إجر�ء�ت  �تخذت  لو  وفيما  �لر�هنة، 

و�لقوة ففيها بع�ص �لعو�ر، فمثالً ماذ� لو كانت �لدولة �خلا�رشة للق�صية هي �إحدى �لدول 

�لد�ئمة �لع�صوية يف جمل�ص �الأمن حيث لها حّق �لنق�ص، �أو كانت �لدولة �خلا�رشة تتمتع 

بحماية دولة من �لدول د�ئمة �لع�صوية يف �ملجل�ص كما �حلال بالن�صبة للواليات �ملتحدة 

�أن يفّعل تلك �الإجر�ء�ت، وهذ� عو�ر  و“�إ�رش�ئيل”، فعند ذلك لن ي�صتطيع جمل�ص �الأمن 

بائن لي�ص فقط يف تنفيذ �حلكم �لق�صائي �لدويل، بل حتى يف �لنظام �لق�صائي �لدويل برمته، 

املرجع نف�شه، �ص 105–107.  
42

املرجع نف�شه، �ص 109–110.  
43
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وباآليات عمل منظمة �الأمم �ملتحدة، و�لتي ال ت�صمن متكني �ل�صعيف من �أخذ حقوقه �إذ� 

كان خ�صمه من �لدول د�ئمة �لع�صوية �أو ي�صتقوي بها.

ولكن يف �ملقابل فاإن �نتهاك �حلكم �لق�صائي �لدويل وعدم �المتثال له ال يعني �إلغاوؤه 

وعدم وجوده بل هو قائم وموجود، ولكن يحتاج �إىل يد �لعون �لتي ت�صاعد على تنفيذه 

�أو �نتظار �لوقت �ملنا�صب لتنفيذه، فاالأيام دول ولن ي�صيع حّق ور�ءه مطالب، ولن ت�صقط 

�حلقوق بالتقادم.

وقد يقول قائل �إن �لق�صاء �لدويل لن يعطي �لفل�صطينيني �صوى �العرت�ف بحقوقهم، 

مبثابة  �ملنفذ—  —غري  �لدويل  �لق�صائي  �حلكم  �صيكون  وعندها  عدوهم،  �إد�نة  ورمبا 

يف  ولكن  حتقيقه!  يكن  ما  �أكرث  وهذ�  �أكرث،  ال  �حلق  بذ�ك  لالعرت�ف  تاريخية  وثيقة 

�إذ�  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  �أدو�ت  من  �أخرى  �إ�صافية  �أد�ة  يثل  �لدويل  فالق�صاء  �ملقابل 

لدعمها،  �لالزم  �لدويل  �حل�صد  توفري  على  وعملو�  ��صتخد�مها،  �لفل�صطينيون  �أح�صن 

جدوى  على  �أدل  ولي�ص  �ملطلوبة،  �ل�رشوط  كل  ووفرو�  �ملطلوبة،  �الإجر�ء�ت  و�تبعو� 

�ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” من حجم �الرتباك �لظاهر على �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليني عند 

تناول مو�صوع �ملحكمة �جلنائية �لدولية، و��صرت�ط �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” على 

�ملفاو�صني �لفل�صطينيني بعدم �الن�صمام لنظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية، وذلك 

�مل�صوؤولني  للت�صييق على  �أقل تقدير فهو جمال حقيقي  بالفعل، وعلى  �أن ين�صمو�  قبل 

�الإ�رش�ئيليني على �ل�صعيد �لدويل، ويجعل من قادة �الحتالل —فيما لو متت �الإد�نة— 

�لتعاون  �لعامل  وعلى  دوليني،  وجمرمني  حرب،  كمجرمي  �لدولية  للعد�لة  مطلوبني 

هيئة  �أعلى  من  دويل  ق�صائي  حكم  حت�صيل  يكن  كما  للعد�لة،  وتقديهم  ملالحقتهم 

بالتعوي�ص  ومطالبتها  �الحتالل  دولة  �صّد  �لدولية—  �لعدل  —حمكمة  دولية  ق�صائية 

وجب �ل�رشر، وهذ� بحد ذ�ته �صيُعد �نت�صار�ً للفل�صطينني لو ح�صل، وقد ي�صتفيدو� من 

�أو غريها، و�صيعد وثيقة  �أمام حماكم �أخرى مثل �جلنائية �لدولية  ذلك يف ق�صايا �أخرى 

قانونية دولية تقر باحلق �لفل�صطيني، وتثبته وتدين �ملجرم وت�صميه، ولن ي�صيع حّق 

ور�ءه مطالب.
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املرتكزات القانونية الدولية ملقا�صاة 

املتهمني بارتكاب جرائم دولية

ال بّد الأّي م�صاألة مقا�صاة لالأفر�د على �مل�صتوى �لدويل من تو�فر �رشوط للمقا�صاة، 

منها �رشورة �ال�صتناد على قو�عد ومرتكز�ت يف �لقانون �لدويل �التفاقي و�لعريف ت�صلح 

�لبحث  �ل�رشوري  فمن  �ملقا�صاة،  مو�صوع  يف  قدماً  لل�صري  منها  �لبدء  �أو  عليها  للبناء 

على  دولية  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مقا�صاة  مل�صاألة  �لكايف  �لقانوين  �الأ�صا�ص  وجود  يف 

�مل�صتوى �لدويل �أو خارج �الإطار �لوطني؟

م�صتوى  على  �ملعروف  من  �أ�صبح  �لع�رشون(  )�لقرن  �ملا�صي  �لقرن  منت�صف  فمنذ 

م�صت  �إذ�  �أفعالهم  عن  �جلنائية  �مل�صوؤولية  يتحملون  �الأفر�د  �أن  �جلنائي  �لدويل  �لقانون 

�صالبة  عقوبات  عليها  يرتتب  و�لتي  �لدويل،  �لقانون  بفعل  حممية  �أو  حمفوظة  حقوق 

�أو �لغر�مة �ملالية، �أو  �أو عقوبات مالية بجانبها من مثل �ل�صجن لفرت�ت حمددة،  للحرية 

م�صادرة �ملمتلكات، �أو كالهما معاً.

وعليه فيمكن تق�صيم �أثر �جلر�ئم �جلنائية �إىل نوعني، �أثر وطني حملي، و�أثر �إقليمي �أو 

عابر لالأقطار )دويل(، بحكم �أن هناك حقوقاً حممية بفعل �لقانون �لوطني و�أخرى حممية 

من قبل �لقانون �لدويل.

وينبني على ذلك عدة �أ�صئلة ذ�ت عالقة باملو�صوع:

الأنهم  �أر�صها  دخلو�  �أخرى  دولة  رعايا  دولة  حتاكم  �أن  �لدويل  �لقانون  يف  ي�صح  هل   •
�رتكبو� جر�ئم معينة يف دولتهم �أو �أّي مكان يف �لعامل؟

هل �ملجتمع �لدويل يتحمل م�صوؤولية جتاه جر�ئم حمددة ذ�ت طابع معني �إذ� وقعت �أو   •
تقع على �إقليم دولة معينة؟ وما مدى م�صوؤولية �ملجتمع �لدويل للتدخل �أو �ملقا�صاة؟

هل هناك قو�عد �أو مبادئ يف �لقانون �لدويل �التفاقي �أو �لعريف ت�صمح مبقا�صاة �الأفر�د   •
على �مل�صتوى �لدويل؟ وهل هي كافية و�صاحلة؟

ما هي �التفاقيات �لدولية �لتي �أقرت ون�صت على مو�د تدعو فيها �إىل �لتعاون �لدويل   •
يف جمال �لقانون �لدويل �جلنائي يف جماالت �لتحقيق، �أو ت�صليم �ملجرمني، �أو �ملحاكمة 

للمتهمني بارتكاب جر�ئم دولية؟
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هذه �الأ�صئلة وغريها �صيحاول هذ� �لف�صل �الإجابة عليها قبل تناول مو�صوع �آليات 

�ملقا�صاة �لدولية للدول ولالأفر�د.

وقد مّت تق�صيم هذ� �لف�صل �إىل مبحثني هما:

�ملبحث �الأول: �ملبادئ و�لقو�عد �لقانونية �لدولية ملقا�صاة �الأفر�د دولياً.

�ملبحث �لثاين: �التفاقيات �لدولية ملالحقة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية.

الدولية  القانونية  والقواعد  املبادئ  الأول:   املبحث 

    ملقا�ساة الأفراد دوليًا:

عموماً  دولية  جر�ئم  بارتكاب  و�ملتهمني  �حلرب  جمرمي  مالحقة  يف  �مل�صوؤولية  تقع 

على �ملجتمع �لدويل كله، ولي�ص على دولة بعينها، فالت�صدي لظاهرة �الإفالت من �لعقاب 

ملرتكبي �جلر�ئم �لدولية يتطلب جهد�ً دولياً م�صرتكاً. فاجلر�ئم �لدولية من �أمثال: جر�ئم 

�الإبادة �جلماعية، وجر�ئم �حلرب، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، وغريها ت�صكل تهديد�ً لالأمن 

و�ل�صلم �لدوليني، فاإذ� ما علم �ملجرمون �أنهم مبجرد خروجهم �أو هروبهم من �ملالحقة 

باأنهم �صينجون باأفعالهم، و�صيفلتون من �لعقاب، فعندئذ �صي�صُعف �لر�دع عندهم وعند 

ويكررونها  �جلر�ئم  ي�صتمروؤون  ورمبا  �صيتمادون  �إذ  �أ�صد،  هو  ما  يقع  قد  بل  غريهم، 

مر�ت عديدة، وعليه فهذه م�صوؤولية جماعية للمجتمع �لدويل، عد� عن �مل�صوؤولية �الأخرى 

يف دعم وم�صاندة �صحايا �الحتالل، و�النتهاكات للقانون �لدويل �الإن�صاين.

ويف هذ� �ملبحث �صيتم تناول �أبرز ما تو�صلت �إليه �جلهود �لدولية يف هذ� �ملجال، من 

�أ�صا�صية  م�صتند�ت  تعدُّ  و�لتي  �جلنائي  �لدويل  �لقانون  يف  ومبادئ  ومرتكز�ت،  قو�عد، 

ملو�صوع مقا�صاة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية، باالإ�صافة �إىل �التفاقيات �لدولية �لتي 

تناولت مالحقة وحماكمة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية خطرية، و�لتعاون �لدويل يف هذ� 

�ل�صعيد.

يت�صمن هذ� �ملبحث �أربعة مطالب هي:

�ملطلب �الأول: مبادئ �لقانون �لدويل بخ�صو�ص مالحقة �ملجرمني �لدوليني.

�ملطلب �لثاين: مبد�أ �مل�صوؤولية �جلنائية �لفردية.

�ملطلب �لثالث: مبد�أ �لق�صاء �ملكمل.

�ملطلب �لر�بع: قاعدة �أن �جلر�ئم �لدولية ال ت�صقط بالتقادم.
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املجرمني  مالحقة  بخ�شو�س  الدويل  القانون  مبادئ  الأول:  املطلب 

        الدوليني:

�صيّما  ال  �لدويل،  �لقانون  مبادئ  من  �لعديد  تر�صخت  عام  مئة  من  �أكرث  مدى  على 

�جلنائي،  �لدويل  و�لقانون  �الإن�صان،  حلقوق  �لدويل  و�لقانون  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون 

حيث �صجل هذ� �الأخري قفز�ت نوعية يف نهاية �لقرن �ملا�صي، وذلك بدخول نظام �ملحكمة 

هذ�  يف  �الأوىل  �خلطوة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تكن  ومل  �لنفاذ.  حيّز  �لدولية  �جلنائية 

�مل�صمار، فقد مّت �إقر�ر �لعديد من تلك �ملبادئ على مدى �لعقود �ملا�صية، ولكن بعد �إن�صاء 

�تفاقيات  �صكل  على  �ملبادئ  تلك  �صيغت  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  نهاية  يف  �ملتحدة  �الأمم 

ومعاهد�ت دولية، برعاية وت�صجيع من �الأمم �ملتحدة و�أجهزتها �ملخت�صة، حيث تعدُّ تلك 

�ملبادئ مبثابة �أر�صية قانونية �صلبة يكن �النطالق منها عند مقا�صاة �ملتهمني بارتكاب 

ثالثة  �إىل  تق�صيمه  مّت  وقد  �ملبادئ،  تلك  �أهم  لبيان  �حلايل  �ملطلب  و�صياأتي  دولية،  جر�ئم 

مقا�صد:

�ملق�صد �الأول: �ملبادئ �مل�صتقاة من الئحة نورمبغ.

�ملق�صد �لثاين: �أهم مبادئ �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

 �ملق�صد �لثالث: مبادئ �لتعاون �لدويل يف تعقب و�عتقال وت�صليم ومعاقبة �الأ�صخا�ص 

    �ملذنبني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية.

املق�شد الأول: املبادئ امل�شتقاة من لئحة نورمربغ:

�خلا�صة  �ملبادئ  الأهم  دويل  تقنني  بو�صع  �ملخت�صة  و�أجهزتها  �ملتحدة  �الأمم  �هتمت 

�أو�صع  الإيجاد  �لد�ئم  م�صعاها  يف  وذلك  �الإن�صاين،  �لدويل  وبالقانون  �حلرب،  بجر�ئم 

�تفاق على تلك �ملبادئ، وزيادة �اللتفاف حولها، من �أجل تر�صيخ قو�عد �لقانون �لدويل 

�الإن�صاين �لتعاقدي، حيث قدمت جلنة �لقانون �لدويل �لتابعة لالأمم �ملتحدة مقرتحاً لتقنني 

 ،1950/8/3 يف  �ملوؤرخ  تقريرها  يف  وذلك  نورمبغ،  حمكمة  الئحة  من  �مل�صتقاة  �ملبادئ 

و�لذي قدمته للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف دورتها �خلام�صة، جاء فيه �أن �أهم �ملبادئ 

�مل�صتقاة تتمثل يف:

مبد�أ �مل�صوؤولية �لدولية �لفردية.  .1

مبد�أ �صيادة �لقانون �لدويل على �لقانون �لد�خلي.  .2
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�إن �رتكاب �لفاعل جلناية دولية بو�صفه رئي�صاً للدولة �أو حاكماً ال يعفيه من �مل�صوؤولية   .3

يف �لقانون �لدويل.

مبد�أ �صيادة �ل�صمري على و�جب �لطاعة الأمر �لروؤ�صاء.  .4

مبد�أ �ملحاكمة �لعادلة.  .5

مبد�أ تعيني وحتديد �جلر�ئم �لدولية:  .6

�جلر�ئم �صّد �ل�صالم.   �أ. 

جر�ئم �حلرب. ب. 

�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية. ج. 

مبد�أ تاأثيم �ال�صرت�ك يف �رتكاب جرية �صّد �ل�صالم، �أو جرية حرب، �أو جرية �صّد   .7

.
1
�الإن�صانية

�لتي  �النتقاد�ت  من  �لعديد  فهناك  �لقانونية  �لناحية  من  باأنه  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

وجهت ملحكمة نورمبغ �إ�صافة �إىل �نتقاد الئحتها ]نظامها �الأ�صا�صي[، من �أنها حماكمة 

�ملنت�رش للمهزوم، وعدم تو�فر �حلياد لدى ق�صاتها، وكونها ال تت�صمن ق�صاة ينتمون 

.
2
�إىل دول حمايدة، وعدم �حرت�مها للمبادئ �لتقليدية �لتي يقوم عليها �لقانون �جلنائي

�الأمور  بع�ص  كر�صت  قد  نورمبغ  حماكمات  �أن  �إال  وغريه  هذ�  من  بالرغم  ولكن 

�لتابعة �لدويل  �لقانون  جلنة  ��صتطاعت  فقد  �جلنائي،  �لدويل  �لقانون  يف   �الإيجابية 

�لالئحة  تلك  �لدويل �جلنائي من  �لقانون  �ملهمة يف  �ملبادئ  ��صتنباط بع�ص  �ملتحدة  لالأمم 

)�ملذكورة �أعاله(.

املق�شد الثاين: اأهم مبادئ القانون الدويل الإن�شاين:

ثالثة  �إىل   1968/5/11 يف  طهر�ن  يف  عقد  �لذي  �الإن�صان  حلقوق  �لدويل  �ملوؤمتر  �أ�صار 

مبادئ على �لنحو �الآتي:

�إن حّق �أطر�ف �لنز�ع �مل�صلح لي�ص مطلقاً يف �ختيار و�صائل �الإ�رش�ر ببع�صهم.  .1

حمظور �لهجوم على �ملدنيني على �أ�صا�ص �صفتهم فقط.  .2

حممد عبد �ملنعم عبد �لغني، مرجع �شابق، �ص 204–215.  
1

�نظر: علي عبد �لقادر �لقهوجي، القانون الدويل اجلنائي، �ص 258.  
2
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—يف جميع �الأوقات— �لتمييز بني �ملقاتلني و�ملدنيني، �لذين ال ي�صرتكون يف  يجب   .3

.
3
�لقتال، وعدم �رتكاب �أّي �أفعال عد�ئية �صّد هوؤالء �الأخريين

مع مالحظة �أن هذه �ملبادئ �لثالثة هي من �أهم �ملبادئ �لتي �صعى �لقانون �الإن�صاين 

ومبد�أ  �ملدنيني  حماية  ومبد�أ  �لقتال  و�صائل  تقييد  وهي   ،19 �لـ  �لقرن  منذ  لرت�صيخها 

يف  لترتجم  وتطورت  تو�صعت  �لدويل  �لقانون  وقو�عد  مبادئ  �أن  من  وبالرغم  �لتمييز، 

�تفاقيات ومعاهد�ت دولية و�لتي بلغت مو�دها �لع�رش�ت و�ملئات، �إال �أن هذه �ملو�د �لثالثة 

�ملذكورة �آنفاً هي كاملحور �لتي تدور عليها بقية �ملو�د. 

املق�شد الثالث: مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال وت�شليم ومعاقبة 

�شّد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  املذنبني  الأ�شخا�س       

       الإن�شانية:

�أعلنت �الأمم �ملتحدة �ملبادئ �لتالية للتعاون �لدويل يف تعقب و�عتقال وت�صليم ومعاقبة 

�الأ�صخا�ص �ملذنبني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية:

فيه،  �رتكبت  �لذي  �ملكان  كان  �أياً  �الإن�صانية،  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  تكون   .1

مو�صع حتقيق، ويكون �الأ�صخا�ص �لذين تقوم دالئل على �أنهم قد �رتكبو� �جلر�ئم 

�ملذكورة حمل تعقب وتوقيف وحماكمة، ويعاقبون �إذ� وجدو� مذنبني.

لكل دولة �حلق يف حماكمة مو�طنيها ب�صبب جر�ئم �حلرب، �أو �جلر�ئم �ملرتكبة �صّد   .2

�الإن�صانية.

�إيقاف  �أ�صا�ص ثنائي ومتعدد �الأطر�ف، بغية  �لدول بع�صها مع بع�ص، على  تتعاون   .3

جر�ئم �حلرب، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، و�حليلولة دون وقوعها، وتتخذ على كال 

�ل�صعيدين �لد�خلي و�لدويل �لتد�بري �لالزمة لهذ� �لغر�ص.

توؤ�زر �لدول بع�صها بع�صاً يف تعقب و�عتقال وحماكمة �لذين ي�صتبه باأنهم �رتكبو�   .4

مثل هذه �جلر�ئم، ويف معاقبتهم �إذ� وجدو� مذنبني.

ُيَقدَّم للمحاكمة �الأ�صخا�ص �لذين تقوم �صدهم دالئل على �أنهم �رتكبو� جر�ئم حرب   .5

�أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية، ويعاقبون �إذ� وجدو� مذنبني، وذلك كقاعدة عامة يف �لبلد�ن 

علي عبد �لقادر �لقهوجي، �رسح قانون العقوبات: الق�شم العام، درا�شة مقارنة، �ص 86.  
3
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�لتي �رتكبو� فيها هذه �جلر�ئم، ويف هذ� �ل�صدد تتعاون �لدول يف كل ما يت�صل بت�صليم 

هوؤالء �الأ�صخا�ص.

�أن  �صاأنها  من  �لتي  و�لدالئل  �ملعلومات،  جمع  يف  بع�ص  مع  بع�صها  �لدول  تتعاون   .6

�ملحاكمة، وتتبادل  �إىل  �أعاله   5 �لفقرة  �إليهم يف  �مل�صار  �الأ�صخا�ص  ت�صاعد على تقدمي 

هذه �ملعلومات.

عماًل باأحكام �ملادة 1 من �إعالن �للجوء �الإقليمي �ل�صادر يف 1967/12/14، ال يجوز   .7

للدول منح ملجاأ الأي �صخ�ص توجد دو�ع جدية للظن بارتكابه جرية �صّد �ل�صلم، �أو 

جرية حرب، �أو جرية �صّد �الإن�صانية.

ال تتخذ �لدول �أّي تد�بري —ت�رشيعية �أو غري ت�رشيعية— قد يكون فيها م�صا�ص مبا   .8

�أخذته على عاتقها من �لتز�مات دولية، فيما يتعلق بتعقب و�عتقال وت�صليم ومعاقبة 

�الأ�صخا�ص �ملذنبني يف جر�ئم �حلرب، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية.

تقوم  �لذين  �الأ�صخا�ص  وت�صليم  و�عتقال  تعقب  بغية  تتعاون  حني  �لدول  تت�رشف   .9

دالئل على �أنهم �رتكبو� جر�ئم حرب، �أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية، ومعاقبتهم �إذ� وجدو� 

�ملتعلقة  �لدويل  �لقانون  مبادئ  و�إعالن  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  الأحكام  وفقاً  مذنبني، 

.
4
بالعالقات �لودية، و�لتعاون بني �لدول، وفقاً مليثاق �الأمم �ملتحدة

عند  بالوقوف  �لدويل  �ملجتمع  ملطالبة  قوية  قانونية  �ص�ص 
ُ
�أ وجود  يت�صح  �صبق  مما 

�ملتهمني  مالحقة  نحو  و�ملبادئ  �لقو�عد  تلك  بتطبيق  �ملطالبة  ثم  ومن  م�صوؤولياته، 

بارتكاب جر�ئم دولية وت�صليمهم ومعاقبتهم، من مثل قادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�لقادة 

حرب  جر�ئم  من  �جلر�ئم،  تلك  تنفيذ  يف  و�صاركو�  وبا�رشو�  �أمرو�  �للذين  �ل�صيا�صيني 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  ويف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �الإن�صانية  �صّد   وجر�ئم 

�صنة 1967.

املطلب الثاين: مبداأ امل�شوؤولية اجلنائية الفردية:

�لتي  �أن يتغا�صى عن �جلر�ئم  —مبا يف ذلك �ملجتمع �لدويل—  ال يكن الأي جمتمع 

ت�صكل تهديد�ً الأهم �الأ�ص�ص و�لركائز �لتي يقوم عليها بنيانه، لذلك تقرر قو�عد �لقانون 

�نظر:   .1973/12/3 )3074/د/28(،  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  مبوجب  �ملالأ  على  ون�رشت  �عتمدت   
4

نا�رشون،  لبنان  مكتبة  )بريوت:  عي�صى  فوزي  ترجمة  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  احلماية  ز�نغي،  كلوديو 

2006(، �ص 404.
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�عتد�ًء  �إذ� �صكلت  �لتي يرتكبها  �لفرد عن �جلر�ئم  )�لعرفية و�ملكتوبة( م�صوؤولية  �لدويل 

تلك �جلر�ئم  �لعقاب من  �لدولية، ويكون توقيع  �لتي تقوم عليها �جلماعة  �الأ�ص�ص  على 

.
5
بو��صطة �لدولة، �أو بو��صطة حمكمة جنائية دولية

�لتي  �حلرب  جر�ئم  عن  جز�ئياً  �الأفر�د  م�صوؤولية  تعني  �لفردية  �جلنائية  �مل�صوؤولية 

يرتكبونها، وهي قاعدة قدية من قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين �لعريف، وقد مّت �إقر�رها 

يف مدونة ليب Lieber Code، و�أعيد �لن�ص عليها منذ ذلك �حلني يف �لكثري من معاهد�ت 

�حلرب  جر�ئم  عن  �لفردية  �جلز�ئية  �مل�صوؤولية  �َصَكّلت  وقد  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون 

وجميع  بل   ،
6
�لدولية �جلنائية  �ملحكمة  وكذلك  وطوكيو،  نورمبغ  ملحاكمات  �الأ�صا�ص 

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

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 

�ل�صي�صان،  �أفغان�صتان، و�حلرب على  �لعر�ق و�حلرب على  �ل�صحايا، مثل �حلرب على 

 
،
7
ذلك وغري   Rohingya �لروهينجا  �مل�صلمني  �صّد  مينمار  يف  �مل�صتمرة  �الإبادة  وحرب 

وهي ماآخذ كبى على جمل�ص �الأمن و�ل�صيا�صة �لدولية �لتي من �لو��صح تاأثريها �ملبا�رش 

على �لعد�لة �لدولية و�لقانون �لدويل.

تابعيها  عن  �صدر  �لتي  �لدولة  على  يرتتب  �لفردية  �لدولية  �مل�صوؤولية  وبتحقيق 

�مل�رشوع  غري  �لعمل  وقف  �ل�صيا�صيني  قادتها  �أو  �لع�صكرية  قو�تها  �أو  ورعاياها 

�لوطنية  �صو�ء  �جلنائية،  للمحاكمة  �ملتهمني  تقدمي  ثم  ومن  �النتهاكات،  كافة  ووقف 

�لت�صرت  �أو  تركهم  وعدم  الحقاً،  بيانه  �صياأتي  كما  �حلال  مقت�صى  ح�صب  �لدولية  �أم 

�رشيف عتلم، املحكمة اجلنائية الدولية: املواءمات الد�شتورية والت�رسيعية )م�رسوع قانون منوذجي(،   
5

ط 3 )�لقاهرة: �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 2005(، �ص 14–15.

)�لقاهرة: �للجنة �لدولية  القانون الدويل الإن�شاين العريف: القواعد  جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك،   
6

لل�صليب �الأحمر، 2007(، جملد 1، �ص 481.

حممد �أمني �مليد�ين، “جمرم �رشيبينيت�صا �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة،” �صبكة م�صاو�ة   
7

للرتبية على حقوق �الإن�صان و�لثقافة �ملدنية، 2011/6/6، �نظر:

http://www.musawah.net/news/item.php?id=1327
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من  �ملتهمني  حماية  بغر�ص  �صورية  حملية  حماكمات  باإجر�ء  �لقيام  �أو  عليهم، 

.
8

�لدولية �جلنائية  �لق�صائية  �ملالحقة 

ومن جانب �آخر فهناك �مل�صوؤولية �لدولية للدول �إذ ُت�صاأل �لدولة عن �أفعال وممار�صات 

�لرئي�ص و�ملوظفني يف �ل�صلطة �لتنفيذية، و�أفر�د �لقو�ت �مل�صلحة، ومتتد م�صوؤولية �لدولة 

ملا ي�صدر عن �لق�صاء من �أحكام �إذ� ت�صمنت �الخالل بااللتز�مات �لدولية �أو �إنكار �لعد�لة 

فيما يتعلق باالأجانب، وت�صمل م�صوؤولية �لدولة �أفعال �الأفر�د �لعاديني يف حال تق�صريها 

.
9
يف منع ممار�صتهم غري �مل�رشوعة و�لعقاب عليها

�الأ�صا�صي ذ�ت  �إىل �صّت م�صائل فرعية عاجلها نظام روما  �لتطرق  وفيما يلي �صيتم 

عالقة بامل�صوؤولية �لدولية لالأفر�د، وكيف عالج نظام روما تلك �مل�صائل و�لتي تهدف �إىل 

عدم �إفالت �جلناة من �لعقاب، فال ح�صانة للمجرمني �لدوليني، وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� 

�ملطلب �إىل �صتة مقا�صد:

�ملق�صد �الأول: نطاق �مل�صوؤولية �جلنائية �لفردية.

�ملق�صد �لثاين: عدم متييز بني �خلا�صعني الخت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

�ملق�صد �لثالث: م�صوؤولية �لقادة و�لروؤ�صاء.

�ملق�صد �لر�بع: م�صوؤولية �ملروؤو�صني مع وجود �أو�مر.

�ملق�صد �خلام�ص: �رشوط �الإعفاء من �مل�صوؤولية �جلنائية �لفردية.

�ملق�صد �ل�صاد�ص: �مل�صوؤولية �ملدنية �لفردية.

املق�شد الأول: نطاق امل�شوؤولية اجلنائية الفردية:

�أوالً: وفقاً للمادة 25 من نظام روما، فاإن �ل�صخ�ص يكون م�صوؤوالً جنائياً عن �ل�صلوك 

ب�صكل  �رتكابها  عن  �لنظر  بغ�ص  �ملحكمة،  �خت�صا�ص  �صمن  �جلرية،  يت�صمن  �لذي 

فردي �أو جماعي، ويف حالة �إذ� كان �ل�صخ�ص:

�نظر: فالح مزيد �ملطريي، �مل�صئولية �لدولية �جلنائية لالأفر�د يف �صوء تطور �لقانون �لدويل �جلنائي، ر�صالة   
8

ماج�صتري غري من�صورة، كلية �حلقوق، جامعة �ل�رشق �الأو�صط، 2011، �ص 54–57.

الدويل  القانون  يف  اأفراد  قادة  “اإ�رسائيل”  ملحاكمة  القانونية  الطرق  �خلري،  �أبو  �أحمد  م�صطفى  �ل�صيد   
9

خليل  �صامح  �أي�صاً:  و�نظر  20–21؛  �ص   ،)2009 و�لتوزيع،  و�لن�رش  للطباعة  �إيرت�ك  )�لقاهرة:  بالوثائق 

�لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رسائيلية، �ص 45.
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َمَر، �أو �أغرى بارتكاب، �أو حّث على �رتكاب جرية وقعت بالفعل، �أو �رُشِع فيها.
َ
�أ  .1

هذه  �رتكاب  تي�صري  على  �الأ�صكال  من  �صكل  باأي  �صاعد  �أو  َحَرّ�ص،  �أو  �لعون،  َقَدَّم   .2

�جلرية، �أو �ل�رشوع فيها.

ُيعدُّ �ل�صخ�ص �أي�صاً مذنباً باالإ�صهام يف �رتكاب �جلرية فعلياً بو��صطة جمموعة ذ�ت   .3

.
10ً

ق�صد م�صرتك، ويجب �أن يكون �صلوك �لفرد فيها متعمد�

ثانياً: �مل�صوؤولية �جلنائية ال يكن جتنبها على �أ�صا�ص و�حدة مما ياأتي:

�ل�صفة �لر�صمية ملرتكب �جلرية )�ملادة 27 من نظام روما(.  .1

�أي مدد زمنية ل�صقوط �جلرية بالتقادم )�ملادة 29 من نظام روما(.  .2

من  2 بند   32 )�ملادة  �ملعنوي  للركن  خمالفاً  �خلطاأ  هذ�  يكن  مل  ما  �لقانون  يف  �خلطاأ   .3 

.
11

نظام روما(

�رتكاب  با�رش  من  على  يقت�رش  ال  �لفردية  �مل�صوؤولية  نطاق  �أن  يت�صح  �صبق  ومما 

�أمر، و�صارك، وحّر�ص، و�أغرى على �رتكابها  �لدولية فقط، بل ي�صمل كل من  �جلرية 

يعد م�صوؤوالً م�صوؤولية جنائية عن ذلك. 

اجلنائية  املحكمة  لخت�شا�س  اخلا�شعني  بني  متييز  عدم  الثاين:   املق�شد 

       الدولية:

وهذ� يقت�صي �أمرين:

اأولً: عدم العتداد باحل�شانات:

ن�ّص نظام روما على عدم �العتد�د باأي ح�صانة قد تكون نا�صئة عن �ملركز �لر�صمي، 

�صو�ء كان لرئي�ص دولة، �أم رئي�ص حكومة، �أم وزير يف حكومة، �أم ع�صو يف برملان، كما 

�إذ�  �جلنائية،  �مل�صوؤولية  من  �لتخفيف  �أو  لالإعفاء،  �صبباً  �لر�صمي  �ملن�صب  هذ�  يكون  لن 

ال  حيث  �ملحكمة،  �خت�صا�ص  يف  تقع  جرية  �لر�صمي  �ملن�صب  هذ�  �صاحب  �قرتف  ما 

ول �حل�صانات �أو �لقو�عد �الإجر�ئية �خلا�صة �لتي ترتبط بال�صفة �لر�صمية لل�صخ�ص،  حَتُ

�نظر �ملادة 25 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
10

حممود �رشيف ب�صيوين، املحكمة اجلنائية الدولية: ن�شاأتها ونظامها الأ�شا�شي مع درا�شة لتاريخ جلان   
11

التحقيق الدولية واملحاكم اجلنائية الدولية ال�شابقة، ط 3 )د.ن، 2002(، �ص 162.
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�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �تخاذ  دون  �لدولية  �أم  �لوطنية  �لقو�نني  �إطار  يف  كانت  �صو�ء 

.
12

�إجر�ء�ت �لتحقيق، �أو �ملحاكمة �صّد هذ� �ل�صخ�ص

�الأفعال  هذه  مرتكبي  �أن  �أحكامها  �أحد  يف  �لع�صكرية  نورمبغ  حمكمة  قررت  فقد 

�خل�صوع  من  للتن�صل  �لر�صمية  ب�صفتهم  �الحتجاج  لهم  يحق  ال  �حلرب[  ]جر�ئم 
لالإجر�ء�ت �جلنائية �أو للهرب من �لعقاب.

كما �أقَرّت �تفاقيات جنيف �الأربع ل�صنة 1949، �رشورة �أن تلتزم �الأطر�ف مبحاكمة 

كل من يرتكب �أحد �النتهاكات �جل�صيمة �لو�ردة بها �أّياً كان موقعه، مع �لتاأكيد على مبد�أ 

.
13

م�صوؤولية �لقادة

ثانياً: اللتزام بالتعاون ب�شاأن التنازل عن احل�شانة:

�أتاحت �ملادة 98 بند 1 من نظام روما تقدمي �الأ�صخا�ص �إىل �ملحكمة، حيث ن�صت تلك 

�ملادة على �أن يتم تقدمي طلب م�صفوع باملو�د �ملوؤيدة للقب�ص على �صخ�ص، وتقديه �إىل �أي 

دولة قد يكون ذلك �ل�صخ�ص موجود�ً على �إقليمها.

روما  نظام  يف  �الأطر�ف  �لدول  �صوى  يلزم  مل  نف�صها  �ملادة  من  �لثاين  �جلزء  �أن  �إال 

.
14

باالمتثال لطلبات �إلقاء �لقب�ص و�لتقدمي للمحكمة

وبر�أي �لباحث فاإنه على �لرغم من �الأهمية �لق�صوى لهذه �ملو�د يف عدم �لتمييز بني 

�خلا�صعني الخت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية �إال �أن �لتطبيق �لعملي على �أر�ص �لو�قع 

ي�صوبه بع�ص �لتجاوز�ت، فبغ�ص �لنظر عن �صلوك �لدول �لتي ال تعدُّ �أطر�فاً يف نظام روما 

فهي لي�صت ملزمة بالتطبيق، �إال �أن بع�ص �لدول �الأطر�ف نف�صها لديها خلل يف �المتثال 

ب�صخ�صية  يتعلق  �الأمر  كان  �إذ�  وخ�صو�صاً  للمحاكمة،  و�لتقدمي  �لقب�ص  �إلقاء  لطلبات 

�صيا�صية كبرية، �أو على ر�أ�ص عملها �ل�صيا�صي.

عبد �لفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية: درا�شة يف القانون الدويل اجلنائي، النظرية العامة   
12

�جلامعي،  �لفكر  د�ر  )�الإ�صكندرية:  للمحكمة  الق�شائي  الخت�شا�س  نظرية  الدولية،  اجلنائية  للجرمية 

2005(، �ص 147.

عال عزت عبد �ملح�صن، اخت�شا�س املحكمة اجلنائية الدولية: درا�شة حتليلية تاأ�شيلية، ط 2 )�لقاهرة:   
13

د�ر �لنه�صة �لعربية، 2010(، �ص 110.

املرجع نف�شه، �ص 115.  
14
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املق�شد الثالث: م�شوؤولية القادة والروؤ�شاء:

اأولً: م�شوؤولية القائد والرئي�س الع�شكري:

وفقاً للمادة 25 من نظام روما، فاإن �لرئي�ص �أو �لقائد �لذي �أ�صدر �أمر�ً الرتكاب عمل 

غري قانوين جُمَرَّم طبقاً لنظام روما، وقد مّت تنفيذ �الأمر بو��صطة تابعيه، يكون م�صوؤوالً 

جنائياً عن تلك �الأفعال، كما لو قد �رتكبها بنف�صه، كما �أن �الإغر�ء �أو �حلّث على �رتكاب 

م�صوؤوالً  �لرئي�ص  �أو  �لقائد  �صتجعل  �صكل  باأي  �مل�صاعدة  �أو  �لعون  تقدمي  �أو  �جلرية، 

.
15

م�صوؤولية جنائية فردية مبا�رشة عن �جلرية

ثانياً: م�شوؤولية القائد والرئي�س غري الع�شكري:

حددت �ملادة 28 بند 2 من نظام روما �مل�صوؤولية �جلنائية للرئي�ص غري �لع�صكري عن 

�إذ� مل يار�صها  �لفعليتني،  �لتابعني ل�صيطرته و�صلطته  �جلر�ئم �لتي تقع من مروؤو�صيه 

ب�صكل �صليم يف �حلاالت �الآتية:

�أن  بو�صوح  تفيد  معلومات  �أّي  وعي  عن  جتاهل  �أو  علم  قد  �لرئي�ص  هذ�  كان  �إذ�     �أ. 

�أن  ب�رشط  �جلر�ئم،  هذه  من  �أياً  يرتكبو�  �أن  و�صك  على  �أو  يرتكبون  مروؤو�صيه 

تتعلق هذه �جلر�ئم باأن�صطة تندرج حتت �صيطرته �لفعلية.

ملنع  �صلطته  حدود  يف  و�ملعقولة  �لالزمة،  �لتد�بري  باتخاذ  �لرئي�ص  هذ�  يقم  مل  �إذ�  ب. 

�أو قمع �رتكاب هذه �جلر�ئم، �أو لعر�ص �مل�صاألة على �ل�صلطات �ملخت�صة للتحقيق 

.
16

و�ملحاكمة

�أدرج �للحق �الأول التفاقيات جنيف �ملعنى �ل�صابق يف �ملادة 86 بند 2 حيث ن�ّص على ما 

ياأتي: “ال يعفي قيام �أي مروؤو�ص �نتهاك �التفاقيات، �أو هذ� �للحق، روؤ�صاءه من �مل�صئولية 

�جلنائية �أو �لـتاأديبية ح�صب �الأحو�ل، �إذ� علمو� �أو كانت لديهم معلومات، تتيح لهم يف تلك 

�لظروف �أن يخل�صو� �إىل �أنه كان ُيْرَتكب �أو �أنه يف �صبيله الرتكاب مثل هذ� �النتهاك، ومل 

.
يتخذو� كل ما يف و�صعهم من �إجر�ء�ت م�صتطاعة ملنع �أو قمع هذ� �النتهاك”17

�ل�صيا�صية  للدر��صات  �لقاهرة  )�لقاهرة: مركز  الدولية وال�شيادة الوطنية  املحكمة اجلنائية  عادل ماجد،   
15

و�ال�صرت�تيجية، 2001(، �ص 34.

عبد �لفتاح بيومي حجازي، مرجع �شابق، �ص 181–184.  
16

القانون الدويل الإن�شاين: دليل  “تطبيق �لقانون �لدويل �الإن�صاين على �الأ�صعدة �لوطنية،” يف  �رشيف عتلم،   
17

التطبيق على ال�شعيد الوطني )�لقاهرة: د�ر �مل�صتقبل �لعربي، 2003(، �ص 315–316.
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يخ�ص  فيما  للروؤ�صاء  �جلنائية  �مل�صوؤولية  قيام  �إىل  بو�صوح  ي�صري  فالن�ص  وبالتايل 

ت�رشفات مروؤو�صيهم بال�رشوط �ملذكورة بالن�ص.

املق�شد الرابع: م�شوؤولية املروؤو�شني مع وجود اأوامر:

ال ُيْعفى �ملروؤو�صون من �مل�صوؤولية �لفردية �إذ� قامو� بارتكاب �أّي جرية �متثاالً الأمر 

حكومة �أو رئي�ص، ع�صكرياً كان �أو مدنياً، فقد جاء يف �ملادة 33 من نظام روما ما ياأتي:

�خت�صا�ص  يف  تدخل  �لتي  �جلر�ئم  من  جلرية  �صخ�ص  �أي  �رتكاب  حالة  يف   .1

لتلك  �رتكابه  كان  �إذ�  �جلنائية  �مل�صئولية  من  �ل�صخ�ص  ُيْعفى  ال  �ملحكمة، 

�جلرية قد مّت �متثاالً الأمر حكومة �أو رئي�ص، ع�صكرياً كان �أو مدنياً، عد� يف 

�حلاالت �الآتية:

�إذ� كان على �ل�صخ�ص �لتز�م قانوين باإطاعة �أو�مر �حلكومة �أو �لرئي�ص     �أ. 

�ملعني.

ب.  �إذ� مل يكن �ل�صخ�ص على علم باأن �الأمر غري م�رشوع.

ج.  �إذ� مل تكن عدم م�رشوعية �الأمر ظاهرة.

�رتكاب  �أو�مر  حالة  يف  ظاهرة  �مل�رشوعية  عدم  تكون  �ملادة  هذه  الأغر��ص   .2

جرية �الإبادة �جلماعية �أو �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية.

هذ� باالإ�صافة �إىل �أن هناك قاعدة مهمة يف �لقانون �الإن�صاين �لعريف تن�ص على �الآتي: 

.
“على كل مقاتل و�جب �أال يطيع �أمر�ً من �لو��صح �أنه غري قانوين”18

عن  دفاعاً  ت�صكل  ال  عليا  �أو�مر  طاعة  �أن  مفادها  �لتي  للقاعدة  منطقية  نتيجة  وهي 

�رتكاب جرية حرب، �إذ� كان بو�صع �ملروؤو�ص �أن يعرف �أن �لعمل �لناجت عن هذه �الأو�مر 

غري �رشعي ب�صبب و�صوح طبيعته غري �لقانونية.

تعفي  “ال  �الآتي:  على  تن�ص  عالقة  ذ�ت  �لعرفية  �لقو�عد  من  �أخرى  قاعدة  وهناك 

�ملروؤو�ص من �مل�صئولية �جلز�ئية �إطاعة �أو�مر عليا، �إذ� عرف �ملروؤو�ص �أن �لفعل �ملاأمور به 

كان غري قانوين، �أو كان بو�صعه �أن يعرف ذلك ب�صبب �لطبيعة غري �لقانونية �لو��صحة 

.
للفعل �ملاأمور به”19

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 492 )�لقاعدة 154(.  
18

املرجع نف�شه، �ص 492–493 )�لقاعدة 155(.  
19
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�لذين  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  على  متاماً  ينطبق  �الأمر  هذ�  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

نفذو� �أو�مر باإطالق �لنار على كل �صيء متحرك يف �أماكن مّت �الأمر باإخالئها، كما قالو�، 

تنفيذها ما د�مو� يعلمون  �الأو�مر قبل  بتلك  �أنهم قامو� مبناق�صة روؤ�صائهم  وال يعفيهم 

عدم قانونية �الأو�مر �لتي �أعطيت لهم، و�أنهم بذلك يتحملون م�صوؤولية جنائية فردية عن 

�رتكابهم لتلك �جلر�ئم.

�حلرب  خالل  ممار�صاتهم  ب�صاأن  �إ�رش�ئيليون  جنود  بها  �أدىل  �صهاد�ت  �أكدت  فقد 

�صحيفة  ملوقع  ووفقاً  قيود،  بدون  �لنار  و�إطالق  فل�صطينيني،  مدنيني  بقتل  قيامهم 

هاآرت�ص Haaretz �الإلكرتوين، �أن �جلنود �أدلو� ب�صهاد�تهم خالل موؤمتر عقدته �ملدر�صة 

يف   ،Oranim Academic College �أور�نيم  �أكاديية  يف  �لع�صكرية  �لتح�صريية 

2009/2/13، ومنها على �صبيل �ملثال: �أن �جلنود �حتجزو� �مر�أة فل�صطينية وطفلها، ثم 

�أخلو� �صبيلهما، وبعد �أن خرجت من �لبيت قام �أحد �جلنود �لذي كان يعتلي �صطح �ملنزل 

�أي�صاً: قتل �مر�أة ُم�ِصنَّة كانت ت�صري يف �ل�صارع  باإطالق �لنار عليها وعلى طفلها، ومنها 

.
20

بالقرب من �أحد �ملنازل �لتي كان يتح�صن فيها �جلنود �الإ�رش�ئيليون

كما �أدىل جنود �إ�رش�ئيليون ممن �صاركو� يف �حلرب على غزة ب�صهاد�تهم عن قتل مئات 

�ل�صهرين  قر�بة  بعد  وذلك  مدنيون،  �أنهم  من  �لتاأكد  بعد  و�ملو�طنني  و�لن�صاء،  �الأطفال، 

 Rabin Pre-Military �لع�صكري  �لتمهيدي  ر�بني  معهد  يف  وذلك  �حلرب،  نهاية  من 

Academy، ونقلتها و�صائل �إعالم خمتلفة، و�أكد �جلنود �أن ما فعلوه كان �متثاالً الأو�مر 

.
21

من قيادة �جلي�ص

املق�شد اخلام�س: �رسوط الإعفاء من امل�شوؤولية اجلنائية الفردية:

ال يكون �ل�صخ�ص م�صوؤوالً جنائياً يف ظّل ظروف معينة مثل:

دون  تعوق  �أخرى  ظروف  �أي  �أو  عقلي،  مر�ص  من  يعاين  �ل�صخ�ص  هذ�  كان  �أ.  �إذ� 

حتكم هذ� �ل�صخ�ص يف �صلوكه.

�عرت�فات �جلنود “�الإ�رش�ئيليني” حترج �جلي�ص و�لدولة، �جلزيرة. نت، 2009/3/20 �نظر:  
20

 http://www.aljazeera.net/news/pages/ea980415-8464-456f-94b3-04ef9177f56b

�ملرجع نف�صه.  
21
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ب.  �لت�رشف يف حالة �لدفاع عن �لنف�ص.

.
22

 ج.  �أو �إذ� كان �لت�رشف حتت تاأثري �إكر�ه

�أما من يقرر يف مدى �نطباق �أ�صباب �متناع �مل�صوؤولية �جلنائية فهي حمكمة �جلنائية 

.
23

�لدولية، ولها �أن تنظر يف �أ�صباب �متناع �أخرى غري �ملذكورة �أعاله

لينجو  �الإكر�ه  �أو  �لنف�ص  �لدفاع عن  �أو حالة  باملر�ص  يتذرع  �أن  وعليه ال يحق الأحد 

دولية  ر�صمية  جهة  �أو  دولية،  ملحكمة  هو  �حلاالت  هذه  يف  فاحلكم  �لعقاب،  من  بفعلته 

تفعل  كانت  كما  �ل�صابقة،  �حلجج  باإحدى  تتذرع  �أن  لـ“�إ�رش�ئيل”  يكن  فال  حمايدة، 

�صابقاً �إذ� ثبت �رتكاب �جلرية من قبل �أحد جنودها �أو �صباطها، باأن تدعي �أن �جلندي 

�لذي قام بالفعلة م�صاب مبر�ص عقلي، �أو غريه، فهذ� غري مقبول وفق معايري �ملحكمة 

�جلنائية �لدولية.

املق�شد ال�شاد�س: امل�شوؤولية املدنية الفردية:

�إىل جانب ما �صبق �حلديث عنه من م�صوؤولية �الأفر�د جنائياً، فهناك �أي�صاً نوع �آخر من 

�مل�صوؤولية �أقره نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، وهو �مل�صوؤولية �ملدنية 

�ملجني  �أ�رش�ر  جب  وجوب  على  روما،  نظام  من   2 بند   75 �ملادة  ن�صت  فقد  لالأفر�د، 

عليهم، و�لتي تعطي �ملحكمة �صالحية �أن “ت�صدر �أمر�ً مبا�رش�ً �صّد �صخ�ص مد�ن حتدد 

فيه �أ�صكاالً مالئمة من �أ�صكال جب �أ�رش�ر �ملجني عليهم، �أو فيما يخ�صهم، مبا يف ذلك رّد 

.
�حلقوق و�لتعوي�ص، ورّد �العتبار”24

وبالتايل فمن حّق �ملحكمة �جلنائية �لدولية —كما ين�ص نظامها �الأ�صا�صي— �إىل جانب 

م�صادرة  �أو  �ملالية  كالغر�مة  بجانبها  مالية  عقوبات  تفر�ص  �أن  �حلب�ص،  عقوبة  فر�ص 

�ملمتلكات.

ومن كل ما �صبق يتبني �أن �مل�صوؤولية �جلنائية عن جر�ئم �حلرب، وغريها من �جلر�ئم 

—�لتي �رتكبت وما ز�لت يف فل�صطني— تقع على عاتق �جلنود �لذين  �لدولية �خلطرية 

�الأو�مر  �أعطو�  �لذين  و�صباطه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قادة  على  ثم  �أوالً،  بارتكابها  قامو� 

حممود �رشيف ب�صيوين، املحكمة اجلنائية الدولية: ن�شاأتها ونظامها الأ�شا�شي، �ص 164.  
22

�نظر �ملادة 31 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
23

�نظر �ملادة 75 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
24
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�لذين  �الإ�رش�ئيليني،  و�ل�صيا�صيني  �لع�صكريني  �مل�صوؤولني  هذ�  يعفي  وال  بتنفيذها، 

�لدويل ر�ّصخ  �أو ر�صو� عن �رتكاب تلك �جلر�ئم، فالقانون  �أو علمو�  خططو� و�صاركو�، 

مبد�أ �مل�صوؤولية �جلناية �لفردية وال ي�صتطيع �جلنود �أو �ل�صباط بالتذرع بوجود �أو�مر 

ع�صكرية الرتكاب جر�ئم دولية لالإفالت من �لعقاب، فالقانون �لدويل تناول هذه �مل�صاألة 

و�أكد �مل�صوؤولية �جلنائية �لدولية حتى على �صغار �جلنود و�ل�صباط �إذ� �صاركو� �أو نفذو� 

�أعماالً تّعد من قبيل جر�ئم �حلرب، �أو م�صو� حقوقاً حممية بفعل �لقانون �لدويل، وبالتايل 

فجميعهم م�صوؤول.

املطلب الثالث: مبداأ الق�شاء املكمل:

وي�صمل هذ� �ملطلب مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: ماهية �لق�صاء �ملكمل و�أبعاده.

�ملق�صد �لثاين: �لق�صاء �ملكمل و�لتحقيقات �ل�صكلية.

املق�شد الأول: ماهية الق�شاء املكمل واأبعاده:

�لوطنية،  للمحاكم  مكمالً  �لدولية  �ملحكمة  ل  َتَدخُّ يكون  �أن  يعني  �لتكامل  مفهوم 

مبعنى �أال تتم حماكمة �ل�صخ�ص �ملعني �إذ� كانت قد متت حماكمته �أمام �ملحكمة �لوطنية 

، وهذ� 
25

ب�رشط �أن تكون هذه �ملحاكمة جدية ومّت فيها مر�عاة �أ�صول �ملحاكمات �لو�جبة

و�الخت�صا�ص  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  بني  �لعالقة  يحكم  �لذي  هو  �ملبد�أ 

من  17 �ملادة  ن�ّص  �إىل  �لرجوع  يكن  مدلوله  على  وللتعرف  �لوطني.   �لق�صائي 

نظام روما �لتي �أ�صارت يف فقرتها �الأوىل �إىل �أن هذه �ملحكمة )�جلنائية �لدولية( لن حتل 

حمل �الخت�صا�صات �لق�صائية �لوطنية، و�إمنا تتدخل حينما ال تتوفر لدى �لدول �الأع�صاء 

�لقيام  عن  �لدول  تلك  تعجز  عندما  �أو  �ملقا�صاة،  �أو  �لتحقيق  باإجر�ء�ت  �لقيام  يف  �لرغبة 

، و�أكدت �ملادة نف�صها �أن تلك �ملحكمة لن تكون خمولة للقيام باإجر�ء�ت �لتحقيق �أو 
26

بذلك

�ملحاكمة، �إال �إعماالً لالأحكام �لو�ردة يف �لفقرة �الأوىل منها، و�لتي جاءت على �لنحو �الآتي: 

مبداأ التكامل يف املحكمة اجلنائية الدولية )عّمان: د�ر حامد للن�رش و�لتوزيع،  �نظر: علي خلف �ل�رشعة،   
25

2012(، �ص 73–74.

 Michael A. Newton, ”Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with  26

 the Rome Statute of the International Criminal Court,“ LexisNexis, vol. 167, March 2001, p. 26,l

https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid= 
1&srctype=smi&srcid=3B15&doctype=cite&docid=167+Mil.+L.+Rev.+20&key= 
df97912b48c2aac959e8bd1ac49a5d54
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�أن �لدعوى غري  1 تقرر �ملحكمة  �لديباجة و�ملادة  10 من  �لفقرة  مع مر�عاة   –1

مقبولة يف حالة:-

�إذ� كانت جتري �لتحقيق �أو �ملقا�صاة يف �لدعوى دولة لها والية عليها ،   )�أ( 

ما مل تكن �لدولة حقاً غري ر�غبة يف �ال�صطالع بالتحقيق �أو �ملقا�صاة �أو 

غري قادرة على ذلك.

�إذ� كانت قد �أجرت �لتحقيق يف �لدعوى دولة لها �خت�صا�ص عليها وقررت  )ب( 

�لقر�ر ناجتاً عن عدم  �ملعني، ما مل يكن  �ل�صخ�ص  �لدولة عدم مقا�صاة 

رغبة �لدولة �أو عدم قدرتها حقاً على �ملقا�صاة.

مو�صوع  �ل�صلوك  على  حوكم  �أن  �صبق  قد  �ملعني  �ل�صخ�ص  كان  �إذ�  )ج( 

 3 للفقرة  �إجر�ء حماكمة طبقاً  للمحكمة  �ل�صكوى، وال يكون من �جلائز 

من �ملادة 20 من �لنظام �الأ�صا�صي.

�إذ� مل تكن �لدعوى على درجة كافية من �خلطورة تبر �تخاذ �ملحكمة  )د( 

.
27

�إجر�ًء �آخر

�أولوية  تكون  �أن  يعني  �لتكامل  �أن  روما  نظام  من   1 بند   17 �ملادة  ن�ص  من  ي�صتفاد 

�نعقاد �الخت�صا�ص د�ئماً للق�صاء �لوطني، و�أن �الخت�صا�ص ال ينتقل �إىل �ملحكمة �جلنائية 

�لدولية �إال يف حالتني:

يوغ�صالفيا  يف  �لو�صع  كان  )كما  �لوطني،  �لق�صائي  �لنظام  �نهيار  �الأوىل:  �حلالة 

�ل�صابقة �أو رو�ند�(.

باتخاذ  وذلك  �لقانونية،  بالتز�ماته  �لقيام  �لوطني  �لق�صاء  رف�ص  �لثانية:  �حلالة 

�إجر�ء�ت �لتحقيق �أو �ملحاكمة �إز�ء �الأ�صخا�ص �مل�صتبه يف �رتكابهم �إحدى �جلر�ئم �لدولية 

�حلالة  وهذه  �أدينو�،  من  مبعاقبة  �أو  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يف  �لو�قعة 

يت�صور وجودها عند عدم وجود ��صتقالل ق�صائي، �أو وجود تدخل من �ل�صلطة �لتنفيذية 

.
28

يحول بني �لق�صاء وبني �إمتام ر�صالته يف حتقيق �لعد�لة

وعليه، فاإنه لي�ص من مهام �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أن تعمل كبديل للمحاكم �لوطنية، 

�لتز�م �لدول بقمع تلك �جلر�ئم على �مل�صتوى �لوطني، بل على  �أن تعمل على تعليق  �أو 

�نظر �ملادة 17 من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  
27

)مقدم(،  �صهاب  مفيد  يف  �لدولية،”  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  �لنظام  “تقييم  ب�صيوين،  �رشيف  حممود   
28

درا�شات يف القانون الدويل الإن�شاين )�لقاهرة: د�ر �مل�صتقبل �لعربي، 2000(، �ص 457.
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�جلر�ئم �لو�قعة يف �خت�صا�ص �ملحكمة، وبالتايل فاإن �ملحكمة لن تتدخل �إال يف حالة ف�صل 

�ملحاكم �لوطنية يف �لقيام بو�جبها يف هذ� �ل�صاأن، و�صيكون عليها �أن تتدخل وتبد�أ يف �تخاذ 

�إجر�ء�ت �لتحقيق و�ملحاكمة فقط يف حالة عدم تو�فر �أو عدم فاعلية �إجر�ء�ت �ملحاكمة يف 

.
29

�أنظمة �لعد�لة �جلنائية �لوطنية

وموؤدى ما تقدم �أن دور �ملحكمة �جلنائية �لدولية �صوف يكون �حتياطياً وتالياً لدور 

�لق�صاء �لوطني،  �إال عندما ينتهي دور  �لق�صاء �لوطني، حيث ال يبد�أ دور هذه �ملحكمة 

�صو�ء ب�صبب �لعجز عن �لقيام مبهامه، �أم ب�صبب عدم �لرغبة �بتد�ًء يف �لقيام بتلك �ملهام، 

وال يعمل معه يف �لتوقيت ذ�ته، هذ� باالإ�صافة �إىل �أن �خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

�الأ�صا�صي  �لنظام  يف  �الأطر�ف  للدول  �لوطني  �جلنائي  لالخت�صا�ص  �متد�د�ً  �صيكون 

للمحكمة، �إذ �صت�صبح هذه �ملعاهدة جزء�ً من �لقانون �لوطني للدولة �لطرف، بعد ت�صديق 

برملانها على تلك �ملعاهدة و�إقر�رها ون�رشها بالطرق �لقانونية، كما �أنه من �ملوؤكد �أن هذه 

�ملحكمة لي�صت حمكمة ��صتئناف للق�صاء �جلنائي �لوطني، مبعنى �أنه ال ي�صرتط ��صتنفاد 

درجات �لتقا�صي يف �لنظم �لق�صائية �لوطنية، قبل �أن ينعقد �خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية 

.
30

�لدولية

�جلنائية  باملحكمة  �خلا�ص  �لتكامل  على  �لوطني  �لق�صاء  نظم  �أ�صبقية  قو�عد  تظهر 

�لدولية يف ن�صو�ص �أخرى يف �لباب �لتا�صع من نظام روما، مثل:

قيام �لنظم �لق�صائية �لوطنية مببا�رشة وتنفيذ طلبات �لتعاون �مل�صتملة على �لقب�ص،   .1

وت�صليم �مل�صبه، فيهم وحماية �الأدلة.

�إذن  على  �حل�صول  �رشورة  �لعام،  �ملدعي  من  �ل�صادرة  �الإحالة  لقر�ر�ت  بالن�صبة   .2

.
31

م�صبق من د�ئرة �ل�صوؤون �خلا�صة مبا قبل �ملحاكمة

�لتي تربط �خت�صا�ص  �لعالقة  باأنه:  “�لتكامل”  �ل�صابق يكن تعريف  �لعر�ص  ومن 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، باخت�صا�ص �لق�صاء �جلنائي �لوطني؛ بحيث ي�صمح للمحكمة 

�أّي حالة معرو�صة  �إز�ء  �لتحقيق و�ملحاكمة،  �إجر�ء�ت  �أن تبد�أ يف �تخاذ  �لدولية  �جلنائية 

عال عزت عبد �ملح�صن، مرجع �شابق، �ص 220.  
29

املرجع نف�شه، �ص 220–221.  
30

 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 3rd ed. )Edinburgh:  
31

Cambridge University Press, 2008(, p. 248.
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 عليها، حال كون هذه �حلالة ت�صكل جرية، �أو �أكرث، من �جلر�ئم �لو�ردة ح�رش�ً باملادة 5

�الإجر�ء�ت  باتخاذ  �لقيام  عن  �لوطني  �لق�صاء  عجز  حال  فقط  �الأ�صا�صي،  نظامها  من 

يكون  بحيث  ذلك،  يف  رغبته  عدم  �أو  �جلرية،  تلك  عن  �ملحاكمة  �أو  للتحقيق  �لالزمة 

�جلنائي  �لق�صاء  الخت�صا�ص  وتالياً  �حتياطياً  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص 

.
32

�لوطني، ال ي�صبقه وال يعلو عليه

وبهذ� �ل�صدد جتدر �الإ�صارة هنا �إىل ما تقوم به “�إ�رش�ئيل” من خديعة قانونية �إن جاز 

�أو �جلي�ص  �أو هجوم و��صع، تقوم �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  �أي عدو�ن  �لتعبري، فبعد �نتهاء 

�الإ�رش�ئيلي بت�صكيل جلنة حتقيق للنظر و�لتحقيق يف وقوع خمالفات خطرية �أو �نتهاكات 

�أو �جلر�ئم  �أّي جرية من جر�ئم �حلرب  �مل�صلحة  �رتكبت قو�تها  �لدويل، وهل  للقانون 

�صّد �الإن�صانية، وتنتهي تلك �لتحقيقات �ل�صكلية غالباً باإغالق �مللفات وتبئة �مل�صوؤولني 

�أو  �للوم الأحد �صغار �ل�صباط على �الإهمال  �أق�صى توجيه  �أو بحد  و�ل�صباط و�جلنود، 

�الإ�رش�ئيليني  للم�صوؤولني  �حل�صانة  توفري  بهدف  ذلك  وكل  �الأمر!!  وينتهي  �لتق�صري 

و�لقادة �لع�صكريني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب �صنيعة وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، وذلك 

�أو للمحكمة �جلنائية �لدولية كدور �حتياطي  �أّي دور حمتمل للق�صاء �لدويل  لكي تعطل 

—فيما لو ت�صكلت جلنة حتقيق  ومكمل للق�صاء �لوطني، وهي ت�صتطيع �أن تقول الحقاً 

�إنني حققت يف �الأمر، وللق�صاء �لوطني �حلق يف �الأ�صبقية، وال حاجة للق�صاء  دولية— 

و�قعاً  توجد  وبالتايل  مرتني،  نف�صها  �لق�صية  يف  �صخ�ص  يحاكم  �أن  يجوز  وال  �لدويل، 

دور  ينتهي  هنا  و�ل�صوؤ�ل  مكمل؟!  كق�صاء  �لدويل  �لق�صاء  تدخل  دون  يحول  ق�صائياً 

“�إ�رش�ئيل”  �أن ُيعدُّ ما قامت به  �أن لذلك �لتالعب حّل؟ وهل يكن  �أم  �لق�صاء �لدويل هنا 

يندرج حتت و�صف “عدم رغبة �لدولة، �أو عدم فاعلية نظامها �لق�صائي؟”، هذ� ما �صيتم 

تف�صيله يف �ملق�صد �لتايل.

املق�شد الثاين: الق�شاء املكمل والتحقيقات ال�شكلية:

تقوم بع�ص �لدول �لتي متار�ص �إرهاب �لدولة، كـ“�إ�رش�ئيل”، باإجر�ء حتقيقات �صكلية 

حيث  �لدويل،  �لق�صاء  مالحقة  من  وجنودها  قادتها  حت�صن  لكي  �صورية  حماكمات  �أو 

�إغالق  وبالتايل  كفايتها،  عدم  �أو  �الأدلة  ثبوت  عدم  �أو  �الإد�نة  بعد  �لتحقيقات  تلك  تنتهي 

�إىل  ذلك  يف  م�صتندة  �لدويل،  �أو  �لوطني  للقانون  �نتهاكات  وجود  بعدم  و�لقول  �مللفات 

�نظر: عال عزت عبد �ملح�صن، مرجع �شابق، �ص 220.  
32
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�لوطني وهو مقدم  للق�صاء  �لدويل مكمل  �لق�صاء  �أن  �أحدهما  �لدويل:  �لقانون  مبد�أين يف 

عليه، وثانيهما �أنه ال يجوز حماكمة �صخ�ص على تهمة و�حدة مرتني، وبالتايل ال ي�صح 

مبحاكمات  حت�صينهم  جرى  �لذين  �الأ�صخا�ص  �أولئك  مبحاكمة  �ملطالبة  �لدويل  للق�صاء 

�صورية.

وبالذ�ت �لدويل  �لقانون  �أن  �إال  �لتعبري—  جاز  —�إن  �لتالعب  هذ�  من   وبالرغم 

فبالرجوع  �الأمر،  لهذ�  حالً  و�صع  قد  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام 

�إىل ن�صو�ص مو�د معاهدة روما، وخ�صو�صاً �ملادة 17، يتبني �أن �لتحقيقات �ل�صكلية �أو 

�ملحاكمات �ل�صورية ال توفر ح�صانة للمجرمني، فقد ن�صت �ملادة 17 بند 1 فقرة �أ على ما 

ياأتي: “تقرر �ملحكمة �أن �لدعوى غري مقبولة يف حالة ما:

)�أ( �إذ� كانت جُتري �لتحقيق �أو �ملقا�صاة يف �لدعوى دولة لها والية عليها، ما مل تكن 

�لدولة حقاً غري ر�غبة يف �ال�صطالع بالتحقيق �أو �ملقا�صاة، �أو غري قادرة على ذلك”. 

و�أي�صاً �ملادة 17 بند 2 �لفقر�ت �أ، وب، وج:

�أو  �لرغبة يف دعوى معينة، تنظر �ملحكمة يف مدى تو�فر و�حد  لتحديد عدم 

�أكرث من �الأمور �لتالية، ح�صب �حلالة، مع مر�عاة �أ�صول �ملحاكمات �لتي يعرتف 

بها �لقانون �لدويل:

�تخاذ  جرى  �أو  بها،  �ال�صطالع  يجري  �أو  باالإجر�ء�ت،  �ال�صطالع  جرى  )�أ( 

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

جر�ئم د�خلة يف �خت�صا�ص �ملحكمة على �لنحو �مل�صار �إليه يف �ملادة 5؛

حدث تاأخري ال مبر له يف �الإجر�ء�ت مبا يتعار�ص يف هذه �لظروف مع نية  )ب( 

تقدمي �ل�صخ�ص �ملعني للعد�لة؛

�أو  نزيه،  �أو  م�صتقل،  ب�صكل  مبا�رشتها  جتري  ال  �أو  �الإجر�ء�ت  تبا�رش  مل  )ج( 

بو�رشت �أو جتري مبا�رشتها على نحو ال يتفق يف هذه �لظروف مع نية تقدمي 

�ل�صخ�ص �ملعني للعد�لة.

وهذه �لن�صو�ص هي ن�صو�ص و��صحة ال غمو�ص فيها، وبالتايل ال يكن قبول مثل 

تلك �لتحقيقات �ل�صكلية، وهي لن توفر ح�صانة للمجرمني.

ومن �الأمثلة على ذلك هو قر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف ق�صية كينيا �ملعرو�صة �أمام 

�ملحكمة، حيث فتح �ملدعي �لعام حتقيقاً يف �جلر�ئم �لتي �رتكبت يف كينيا بعد �النتخابات 
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فيها، و�أ�صدر �ملدعي �لعام، ومن ثم ق�صاة �ملحكمة، قر�ر�ً بتوقيف ثالثة �أ�صخا�ص، ومن 

�ملحكمة  ق�صاء  و�أن  بالتحقيق،  �الأوىل  �إنها  قائلة  �ملحكمة  �أمام  �عرت��صاً  كينيا  قدمت  ثم 

�مل�صاألة  بخ�صو�ص  قر�ر�ً  �ملحكمة  ق�صاة  �أ�صدر  ثم  ومن  رئي�صياً،  ولي�ص  مكمل  ق�صاء 

وجاء فيه يف �لفقرة 40 ما ياأتي:

�إن ق�صاة �ملحكمة يعرفون �أن مو�صوع وفكرة مبد�أ �لتكاملية ما بني �ملحكمة 

يف  �حلق  لها  �لدول  و�أن  �لدول...،  ل�صيادة  �ملبادئ  من  تعتب  �لوطني  و�لق�صاء 

جر�ئم  �رتكابهم  يف  ي�صتبه  �لذين  �الأفر�د  على  �جلنائي  �الخت�صا�ص  ممار�صة 

تقع �أي�صاً يف �خت�صا�ص �ملحكمة... و�إذ� مل حتقق �لدولة يف �جلر�ئم؛ فاإن �ملحكمة 

يجب �أن متار�ص �خت�صا�صها ح�صب �ل�رشوط �ملن�صو�ص عليها يف �ملو�د 20-17 

من نظام روما...، 

]حتى �لفقرة 52 قال �لق�صاة يف قر�رهم يف ق�صية كينيا[: 

�جلر�ئم  يف  بالتحقيق  تقوم  �أنها  �ملحكمة  لق�صاة  توحي  �أن  حتاول  كينيا  �إن 

كينيا  �أن  �صمانات  �أي  توجد  وال  للمحكمة،  �ملطلوبني  �الأ�صخا�ص  �صّد  �ملرتكبة 

تقوم بذلك... و�إن �حلجج �لتي �صاقتها دولة كينيا يف هذه �لق�صية ت�صع �لكثري 

�الأ�صخا�ص �ملطلوبني  �لتحقيق ومقا�صاة  �ل�صكوك على رغبة دولة كينيا يف  من 

.
33

للمحكمة

�لق�صاة،  �أمام  ير  لن  �صوف  جدي  غري  �صكلي  �صوري  حتقيق  كل  �أن  يعني  وهذ� 

ت�صقط  ال  غزة  قطاع  يف  �رتكبت  �لتي  مثل  فل�صطني  يف  �رتكبت  �لتي  �جلر�ئم  �إن  وحيث 

قد  وكانت  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  فل�صطني  دولة  �ن�صمت  �أن  وبعد  و�الآن  بالتقادم، 

يف  حتقيق  فتح  تطلب  �أن  باإمكانها  وبالتايل  قبل،  من  �ملحكمة  باخت�صا�ص  قبوالً  قدمت 

�أمام �ملحكمة  “�إ�رش�ئيل” باالعرت��ص  �لتي �رتكبت، وهي كثرية، و�إذ� ما قامت  �جلر�ئم 

بعدم �خت�صا�ص �ملحكمة؛ الأن “�إ�رش�ئيل” قامت بالتحقيق و�أن�صاأت جلنة خمت�صة، فاإن 

من  ن�رش  �لذي  �لتقرير  الأن  �حلجج؛  هذه  �صريف�صون  باأنهم  �ملرجح  من  �ملحكمة  ق�صاة 

Human Rights Watch, World Report 2012: Kenya,l  
33

http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-kenya
و�نظر: قر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية رقم 122-09/01-11/02، ق�صية �ملدعي �لعام �صّد موثاورة فر�ن�صي�ص، 

 كينبباثا، وحممد ح�صني علي )�حلالة يف كينيا(، 2011/5/30، يف:
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وجدية  رغبة  عدم  ويبني  جدي،  وغري  للو�قع  خمالف  �الإ�رش�ئيلية  �لتحقيق  جلنة  قبل 

“�إ�رش�ئيل” يف حماكمة �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب جر�ئم يف قطاع غزة، ومن �لناحية 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  عمل  تعطل  ال  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من  �مل�صكلة  فاللجان  �لقانونية 

حيث �إنها ال متثل حماكمة، وحتى لو قامت “�إ�رش�ئيل” باإجر�ء حماكمات �صورية لبع�ص 

�مل�صوؤولني بهدف حمايتهم فاإن ذلك يكن �لطعن عليه.

مد�ر  على  �صكلتها  �لتي  �للجان  يف  “�إ�رش�ئيل”  تتبعه  �لذي  �ال�صتباقي  �لنهج  وهذ� 

�لدويل، وللتهرب من حتمل  �لقانون  �إ�رش�ئيلية للتحايل على  �أالعيب  �إال  تاريخها ما هي 

م�صوؤوليتها، ومناورة �إعالمية خلد�ع وت�صليل �لر�أي �لعام �لعاملي:

�أع�صاء  �ختيار  على  وتعمل  بالنتائج،  وتخرج  �الأحكام  ت�صدر  �لتي  فهي 

�للجان ب�صكل �نتقائي بحيث يتم و�صع �أ�صخا�ص ملتزمني بالرو�ية �الإ�رش�ئيلية 

وما  �للجان  فهذه  �ل�صحية،  ولوم  جر�ئمها  لتبيّ�ص  جهدهم  ق�صارى  ويبذلون 

�إىل  تهدف  بالعك�ص  بل  ب�صلة،  �لو�قع  �إىل  متت  ال  مزيفة  تقارير  من  عنها  ينبثق 

�إ�رش�ئيلية ��صتناد�ً  �لتالعب بالو�قع وخلق �نطباع خاطئ ومزور، وبناء رو�ية 

.
34

�إىل �أكاذيب وتلفيقات ملعاجلة �أخطائها وتبير جر�ئمها

�أو غريها من  للمجرمني،  ينتج عنها من تبئة  �ل�صورية وما  �ملحاكمات  تلك  �أن  كما 

�أحكام تهدف للتح�صني �لقانوين للمجرمني، لن تفيد �ملجرمني يف �الإفالت من �ملالحقة من 

قبل �ملحكمة �جلنائية �لدولية، �إذ من �ل�صهل �إثبات حقيقة عدم رغبة �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي يف 

ممار�صة دوره، وحماكمة �ملجرمني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب. وللعجب، فاإن:

بال  جميعها  خرجت  فردية  ب�صورة  �إ�رش�ئيل  �صكلتها  �لتي  �لتحقيق  جلان 

�لتي  �حلرب  جر�ئم  من  نف�صها  بر�أت  فقد   )....( �ملجرم،  تبئ  بنتائج  ��صتثناء 

جرية  من  مد�نة  غري  وخرجت  غزة،  قطاع  على  �لثالث  حروبها  يف  �رتكبتها 

للطفل  و�إعد�مها   ”]Rachel Corrie[ كوري  “ر��صل  �الأمريكية  للنا�صطة  قتلها 

�لفل�صطيني حممد �لدّرة، وبر�أت نف�صها من عدو�نها على “�صفينة مرمرة” �لرتكية 

�الآالف من �جلر�ئم و�ملجازر، وذلك بهدف حماية جنودها و�صباطها  وغريها 

حنان ع�رشو�ي، جلان �لتحقيق “�صكوك غفر�ن” لتبيء �إ�رش�ئيل، وكالة معا �الإخبارية، 2015/6/15، �نظر:   
34

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=782659
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دولية  �عتقال  �أو�مر  �إ�صد�ر  وملنع  �صبهة،  كل  من  وتنظيفهم  �الأمنيني،  وقادتها 

�لدولية  �لقو�نني  على  ولاللتفاف  و�ملحا�صبة،  �مل�صاءلة  من  وللتن�صل  بحقهم، 

و�الإن�صانية، و�رتد�ء ثوب �ل�صحية وجترمي �ل�صعب �لفل�صطيني وقيادته.

يثل  منطاً  باعتبارها  �لتحقيق  جلان  ت�صكيل  يف  “�إ�رش�ئيل”  نهج  على  �الأمثلة  ومن 

جلان  نتائج  من  ملجموعة  عر�ٌص  يلي  فيما  باالحتالل،  �لقائمة  �لقوة  و�صيا�صة  �صلوك 

�لتحقيق و�لتقارير �الإ�رش�ئيلية �لتي �صدرت ُقبيل �إعد�د هذه �لدر��صة:

�أجرت “�إ�رش�ئيل” حتقيقاً م�صاد�ً للتحقيق �لذي �أجرته جلنة �الأمم �ملتحدة �لتي كانت   •
�الأخرية  �حلرب  �أحد�ث  يف   ،Schabas Commission �صابا�ص  جلنة  با�صم  تعرف 

�أجانب وديبلوما�صيني لفح�ص  كبار�ً  “�إ�رش�ئيل” �صباطاً  على قطاع غزة، حيث دعت 

�لتحقيق  فريق  رئي�ص  بينهم  من  �لعامل،  مناطق  خمتلف  من  �حلرب  خالل  ت�رشفاتها 

�الأركان  هيئة  رئي�ص  ي�صغل  كان  �لذي   Klaus Neumann نئومان  كالو�ص  �جلرن�ل 

�الأملانية �صابقاً، حيث �أكد �لتحقيق �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بذل كل جهد ممكن من �أجل 

بقو�نني  مطلق  ب�صكل  �لتزمت  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  �حلرب،  خالل  باملدنيني  �مل�صا�ص  عدم 

.
35

�حلرب �لدولية

�لتحقيق  “�إ�رش�ئيل” باإغالق  �أطفال عائلة بكر، حيث قامت  جلنة حتقيق بجرية قتل   •
عن  تخلى  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�أعلن  غزة،  يف  بكر  عائلة  �أطفال  قتل  بجرية 

على  عاماً  و11   9 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �أطفال  �أربعة  مقتل  يف  �لتحقيق  يف  �ملالحقات 

2014، و�أنه مّت حفظ �لق�صية من دون  �صاطئ غزة خالل �حلرب على �لقطاع �صيف 

�إد�نة �أي �صخ�ص، وقرر �الإدعاء عدم وجود �أّي �صبهات جنائية يف �حلادثة، هذ� وقررت 

�أخرى �رتكبها جي�صها، منها  16 حادثة  �أكرث من  �لتحقيق يف  �إغالق  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل” 
.
36

��صتهد�ف برج �ل�صالم يف غزة �لذي ��صت�صهد فيه �أكرث من 9 فل�صطينيني

جلنة حتقيق بجرية قتل �لوزير زياد �أبو عني، حيث بر�أت “�إ�رش�ئيل” �جلندي قاتل   •
�لوزير زياد �أبو عني، ون�رشت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة، نتائج �لتحقيق �لذي �أجر�ه 

�ملرجع �ل�صابق.  
35

�صحيفة  ،2015/6/12 �لبحر،  �صاطىء  على  يلهون  �أطفال   4 مع  �لتحقيق  ملف  يغلق  �الإ�رش�ئيلي  �ملدعي   
36 

http://www.alquds.co.uk/?p=356091 :القد�س العربي، لندن، �نظر

نت،  الر�شالة  �صحيفة  غزة،  يف  بكر  عائلة  �أطفال  قتل  بجرية  �لتحقيق  تغلق  �إ�رش�ئيل  �أي�صاً:  و�نظر 

http://alresalah.ps/ar/post/117628/l :2015/6/12، يف
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قائد �ملنطقة �لو�صطى يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتي �أكدت �أن �جلي�ص مل يخطئ �لت�رشف 

.
37

مع �لوزير �أبو عني و�أن �جلنود ت�رشفو� كما ينبغي

“�إ�رش�ئيل”  باأن  �الإدعاء  يرف�ص  خا�صاً  تقرير�ً  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ن�رشت   •
 �رتكبت جر�ئم حرب يف غزة يف �صيف 2014، ويتهم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(

“�إ�رش�ئيل” مل حتّول  فاإن  �أخرى بارتكاب جر�ئم كهذه، مع ذلك  وف�صائل فل�صطينية 

.
38

تقريرها هذ� �إىل جلنة �لتحقيق �لدولية، �لتي �صبق لـ“�إ�رش�ئيل” �تخاذ قر�ر مبقاطعتها

�لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  لوكالة  تابعة  مدر�صة  ق�صف  يف  حتقيق  جلنة   •
 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(l يف بيت حانون 

رف�صت  حيث  �لقطاع،  �صمال  �حلدودية  �ملناطق  من  �لنازحني  بحق  جمازر  و�رتكاب 

ملجاأ  يف  �ملدنيني  مقتل  م�صوؤولية  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  حتميل  �الإ�رش�ئيلية  �لتحقيقات 

.
39

تابع لالأمم �ملتحدة، يف مدر�صة لالأونرو� بقطاع غزة

و�الأمثلة على ذلك كثرية، وهذ� غي�ص من في�ص، ولكن فيه �لداللة �لكافية على �نتهاج 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكلية  �لتحقيقات  باأحدث  �ال�صت�صهاد  مّت  وقد  �لنهج،  لهذ�  “�إ�رش�ئيل” 
�لب�صاعة،  مبنتهى  كانت  و�لتي  بعد،  تن�َص  ومل  �لوجد�ن  يف  حية  ز�لت  ما  �لتي  �لق�صايا 

�ملجرمني  تبئة  من  �الإ�رش�ئيلية  و�لت�صليل  �لكذب  ماكينة  تخجل  مل  ذلك  من  وبالرغم 

وحماولة توفري �حل�صانة �لق�صائية لهم!!

املطلب الرابع: قاعدة اأن اجلرائم الدولية ل ت�شقط بالتقادم:

“ال يطبق  �أنه  �لعريف قاعدة مهمة تن�ص على  �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون  ورد يف قو�عد 

. وهي ُتكّر�ص كاإحدى قو�عد �لقانون �لدويل �لعريف 
قانون �لتقادم على جر�ئم �حلرب”40

�ملنطبقة فيما يتعلق بجر�ئم �حلرب �ملرتكبة يف �لنز�عات �مل�صلحة �لدولية وغري �لدولية، 

�تفاقية  �لقاعدة، مثلما فعلت  �لتاأكيد على هذه  �لدولية  �لعديد من �التفاقيات  فقد جاء يف 

�الإن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  على  �لتقادم  قانون  �نطباق  بعدم  �ملتحدة  �الأمم 

م�صتقل، دويل  بتحقيق  وتطالب  عني  �أبو  قاتل  تبئة  ت�صتنكر  بفتح  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  جلنة   
37 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/10/644887.html :دنيا �لوطن، 2015/1/10، �نظر

حنان ع�رشو�ي، جلان �لتحقيق “�صكوك غفر�ن” لتبيء �إ�رش�ئيل.  
38

2014/7/28، يف:   حانون،  بيت  ملجاأ  دماء  من  جلي�صها  �إ�رش�ئيل  تبئة  بعد  �صامل  بتحقيق  تطالب  �الأونرو�   
39

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/27/israel-investigations-gaza-school-bombing

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �لقاعدة 160، �ص 535.  
40



66

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

1974 �خلا�صة بعدم �نطباق قانون �لتقادم  1968، ويف �التفاقية �الأوروبية ل�صنة  ل�صنة 

.
41

على �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية وجر�ئم �حلرب

وبني �صنتي 1969 و1973 �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدة قر�ر�ت تدعو 

.
42

�إىل �لت�صديق على �تفاقية عدم تقادم جر�ئم �حلرب

وجتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن �ملادة 1 من �تفاقية عدم تقادم جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد 

�جلمعية  بقر�ر  و�الن�صمام  و�لت�صديق،  للتوقيع،  وُعر�صت  �عتُمدت  —�لتي  �الإن�صانية 

�لعامة— قد ن�صت على �الآتي: “ال ي�رشي �أي تقادم على �جلر�ئم �لتالية ب�رشف �لنظر 

عن وقت �رتكابها: �أ . جر�ئم �حلرب ).....(. 

.
ب. �جلر�ئم �ملرتكبة �صّد �الإن�صانية”43   

�التفاقية  هذه  يف  �الأطر�ف  �لدول  “تتعهد  نف�صها  �التفاقية  من   3 �ملادة  يف  جاء  كما 

يف  ي�صبح  لكي  �لالزمة  �لت�رشيعية  غري  �أو  �لت�رشيعية  �لد�خلية،  �لتد�بري  جميع  باتخاذ 

�الإمكان �لقيام، وفقاً للقانون �لدويل، بت�صليم �الأ�صخا�ص �مل�صار �إليهم يف �ملادة �لثانية من 

هذه �التفاقية ]�ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية[”.

�أية تد�بري  “�تخاذ  �الأطر�ف  �لدول  �أن تكفل  4 من �التفاقية نف�صها  �ملادة  كما ورد يف 

ت�رشيعية �أو غري ت�رشيعية تكون �رشورية لكفالة عدم �رشيان �لتقادم، �أو �أي �أحد �آخر 

.
على �جلر�ئم �مل�صار �إليها...”44

�أما نظام روما فقد و�صع مادة خا�صة يف هذ� �ملو�صوع هي �ملادة 29 �لتي تن�ص على: 

“ال ت�صقط �جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة بالتقادم �أياً كانت �أحكامه”.

مع  و�ملتعاونني  �لنازيني،  مبعاقبة  �خلا�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  �أن  بالذكر  وجدير 

�لقانون  هذ�  �أن  مع  �حلرب،  جر�ئم  حماكمة  على  تقادم  فرتة  وجود  بعدم  �أقر  �لنازيني 

�أن  غري  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  يف  �لنازيني  قبل  من  �ملرتكبة  �حلرب  جر�ئم  فقط  ي�صمل 

املرجع نف�شه، �ص 535.  
41

املرجع نف�شه، �ص 536.  
42

الن�شو�س  الإن�شاين:  الدويل  القانون  اتفاقيات  مو�شوعة  �لو�حد،  عبد  ماهر  وحممد  عتلم،  �رشيف  �نظر:   
43

الر�شمية لالتفاقيات والدول امل�شدقة واملوقعة )�لقاهرة: �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 2002(، �ص 457.

املرجع نف�شه، �ص 457–458.  
44
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“�إ�رش�ئيل” �أيدت فيما بعد �ملبد�أ �لعام باأن قانون عدم �لتقادم يطبق على �أّي جرية حرب 
.
45

يف �أّي وقت، ولي�ص �إبان �حلرب �لعاملية فقط

ويف هذ� مفارقة عجيبة، �إذ �إن “�إ�رش�ئيل” نف�صها �لتي حر�صت على مالحقة وحماكمة 

�لقادة �لنازيني، �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب، وجر�ئم �إبادة، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، 

على  ت�صغط  كانت  نف�صها  هي  بالتقادم؛  �لدولية  �جلر�ئم  �صقوط  عدم  مببد�أ  متم�صكة 

�ملفاو�صني �لفل�صطينيني وتطالبهم باأن ين�صو� �ملا�صي ويفتحو� �صفحة جديدة، كما �أنها 

وبالذ�ت  �لدولية  للمعاهد�ت  فل�صطني  �ن�صمام  عدم  للمفاو�صات  للعودة  ت�صرتط  كانت 

نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، مدعية �أنهم �إن فعلو� ذلك فهم ال يريدون 

“�ل�صالم”، متنا�صية ما �رتكبته قو�تها �لع�صكرية من جر�ئم وجمازر م�صتمرة منذ �أكرث 
من �صتني عاماً، وما تز�ل!

خال�شة:

�لدويل، و�لتي ت�صلح  �لقانون  �ملبادئ و�لقو�عد يف  �لكثري من  مما �صبق يتبني وجود 

كمرتكز�ت قانونية يف مالحقة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وحماكمتهم، حيث �أ�صبح 

جميع  يف  �الأفر�د  �أن  مبعنى  �لفردية  �جلنائية  �مل�صوؤولية  مبد�أ  �لدويل  �لقانون  يف  ر��صخاً 

�لدول �أ�صبحو� من �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل �جلنائي، و�أنهم يتحملون �مل�صوؤولية �جلنائية 

�إذ� مّت �مل�صا�ص مب�صالح دولية �أو �العتد�ء على م�صالح  �لدولية عن �أفعالهم وخ�صو�صاً 

و�أ�صخا�ص حمميني بالقانون �لدويل، ومن هنا يت�صح �أهمية مو�صوع �الأ�صبقية و�لق�صاء 

�ملكمل ما بني �لق�صاء �لوطني و�لق�صاء �لدويل، ومتى يتدخل �لق�صاء �لدويل ليكون مكمالً 

للق�صاء �لوطني، و�أخري�ً مّت عر�ص و�رشح لقاعدة مهمة يف �لقانون �لدويل �جلنائي وهي 

�أن جر�ئم �حلرب ال ت�صقط بالتقادم، فمهما طال �لوقت �أو ق�رش فلن يفلت قادة �الحتالل 

وجنوده من عاقبة جر�ئمهم مهما طال �لزمن.

ولكن هذه �ملبادئ غري كافية وحدها لتحقيق �لعد�لة، فال بّد من تفعيل �آليات �ملقا�صاة 

عام  ر�أي  �إيجاد  يف  كاالإ�صهام  �الآليات،  تلك  عمل  جناح  متطلبات  جميع  وتوفري  �لدولية، 

دويل م�صاند لعدم �إفالت �أحد �ملجرمني من �لعقاب وخ�صو�صاً �ملتهمون بارتكاب جر�ئم 

دولية، وهذ� ما �صيتم تناوله بالتف�صيل يف �ملبحث �لتايل مع خمتلف مطالبه. 

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 537–538.  
45
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املبحث الثاين: التفاقيات الدولية ملالحقة مرتكبي 

     اجلرائم الدولية:

تناولت مو�صوع �جلر�ئم  �لتي  �لدويل  �لقانون  �التفاقيات يف جمال  �لعديد من  هناك 

�الأطر�ف بالتعاون يف  �لدول  �تفاقيات طالبت  �لدولية، من نو�ٍح قانونية خمتلفة، فهناك 

جمال �الإجر�ء�ت �جلنائية، ومنها �لتي طالبت بت�صليم �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب �أو 

حماكمتهم، و�أخرى طالبت بت�صكيل جلنة لتق�صي �حلقائق حول �رتكاب جر�ئم حرب �أو 

غريها، و�أخرى بالتحقيق و�ملحاكمة، ومنها �لتي تناولت جانبني �أو �أكرث معاً، و�لو��صح 

�أن �لهدف �لرئي�صي �لذي يجمع بني كل �التفاقيات، هو �صمان �أال يفلت �أحد من �لعقاب، 

ومالحقة  لالتفاقيات،  �جل�صيمة  �النتهاكات  قمع  بخ�صو�ص  �لدويل  �لتعاون  يتم  و�أن 

مرتكبي �جلر�ئم �لدولية وحماكمتهم.

�ملو�صوعات،  هذه  تناولت  �لتي  �التفاقيات  تلك  الأهم  عر�ص  �صيتم  �ملبحث  هذ�  ويف 

يف  �لتعاون  �أو  �النتهاكات،  قمع  �أو  �الإلز�م،  يخ�ص  عما  مو�دها  ن�صو�ص  يف  و�لبحث 

�الإجر�ء�ت �جلنائية، وما هو مدى �متد�د نطاق �لوالية �لق�صائية يف تلك �التفاقيات لي�صمل 

�أ�صخا�صاً من كافة �جلن�صيات، �أولئك �لذين يكونون متهمني بارتكاب جر�ئم دولية، كما 

�صيتم �لبحث فيما �إذ� كانت “�إ�رش�ئيل” طرفاً يف هذه �التفاقيات �أم ال؟ وما هي �اللتز�مات 

�لتي ترتتب عليها، �أو على �الأطر�ف �الأخرى جتاه �نتهاك �أحكام تلك �التفاقيات.

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملبحث �إىل مطلبني:

 �ملطلب �الأول: �أهم �التفاقيات �لدولية �لتي تناولت مو�صوع �جلر�ئم �لدولية و�لتعامل 

معها.   

�ملطلب �لثاين: �أهم �الإجر�ء�ت �جلنائية �لتي تناولتها تلك �التفاقيات.

املطلب الأول: اأهم التفاقيات الدولية التي تناولت مو�شوع اجلرائم 

      الدولية والتعامل معها:

طالبت �تفاقيات عديدة من �لدول �أن تبحث عن �الأ�صخا�ص �لذين ُيزعم �أنهم �رتكبو� 

�نتهاكات ج�صيمة �أو �أمرو� بارتكابها، و�أن حتاكمهم �أو تقوم بت�صليمهم.
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فقد جاء و�جب �لتحقيق و�ملحاكمة لالأ�صخا�ص �لذين ُيزعم �أنهم �رتكبو� جر�ئم دولية 

يف �لعديد من �ملعاهد�ت، و�لتي تنطبق على �الأفعال �ملرتكبة يف �لنز�عات �مل�صلحة �لدولية 

وغري �لدولية.

وجتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن بع�ص �التفاقيات و�ملعاهد�ت �الآتية تخت�ص بجر�ئم دولية 

خمتلفة، وقد وجد �لباحث �أنه من �ملفيد عر�ص موجز لهذه �التفاقيات الإظهار ما تتيحه 

من �إمكانيات يف مالحقة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية، وبالتايل تقدير �ملدى �لذي يكن 

�أن ت�صل �إليه، ومن هذه �التفاقيات ما ياأتي:

مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل ثالثة مقا�صد هي:

�ملق�صد �الأول: �تفاقيات �الأمم �ملتحدة.

�ملق�صد �لثاين: �تفاقيات �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

�ملق�صد �لثالث: نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية �صنة 1998.

املق�شد الأول: اتفاقيات الأمم املتحدة:

1. اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها46:

جاء يف �ملادة 6 من �التفاقية ما ياأتي: 

�الأفعال  من  �أي  �أو  �جلماعية  �الإبادة  بارتكاب  �ملتهمون  �الأ�صخا�ص  يتحاكم 

�لتي  �لدولة  حماكم  من  خمت�صة  حمكمة  �أمام  �لثالثة  �ملادة  يف  �ملذكورة  �الأخرى 

�رتكب �لفعل على �أر�صها، �أو �أمام حمكمة جز�ئية دولية تكون ذ�ت �خت�صا�ص 

�إز�ء من يكون من �الأطر�ف �ملتعاقدة قد �عرتف بواليتها.

�جلماعية  �الإبادة  جرية  بارتكاب  �ملتهمني  حماكمة  تقرير  يف  و��صح  هنا  و�لن�ص 

تكون �لدولة  تلك  خارج  جنائية  حمكمة  �أي  �أم  �لفعل  فيها  �رتكب  �لتي  �لدولة  يف   �صو�ء 

خمت�صة.

ِقَرّت وُعِر�َصت للتوقيع وللت�صديق �أو �الن�صمام مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 260 �ألف )د- 3( 
ُ
�أ  

46

�ملوؤرخ يف 1948/12/9، تاريخ بدء �لنفاذ 1951/1/12، طبقاً للمادة 13، �نظر: �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm :يف
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يف عليها  �َصَدّقت  فقد  �التفاقية،  هذه  �أطر�ف  �أحد  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لعلم   مع 

، مما يرتب عليها �لتز�مات دولية، يف حماكمة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم �إبادة 
�صنة 471950

مبحاكمة  للمطالبة  �التفاقية  يف  �الأطر�ف  للدول  قانوين  مدخل  يوجد  وكذلك  جماعية، 

�ملتهمني �الإ�رش�ئيليني، �أو ت�صليمهم للمحاكمة لدى دولة طرف يف �التفاقية.

:
48Convention Against Torture 2. اتفاقية مناه�شة التعذيب

�ملادة 7 جاء فيها:

�لق�صائية  لواليتها  �خلا�صع  �الإقليم  فيها  يوجد  �لتي  �لطرف  �لدولة  تقوم   -1

يف   4 �ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �جلر�ئم  من  الأي  �رتكابه  ُيَدَّعى  �صخ�ص 

�ملخت�صة  �صلطاتها  على  �لق�صية  بعر�ص   3 �ملادة  تتوخاها  �لتي  �حلاالت 

بق�صد تقدمي �ل�صخ�ص للمحاكمة، �إذ� مل تقم بت�صليمه.

2- تتخذ هذه �ل�صلطات قر�رها بنف�ص �الأ�صلوب �لذي تتبعه يف حاالت �رتكاب �أية 

جرية عادية ذ�ت طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك �لدولة.

مع �لعلم �أن “�إ�رش�ئيل” مل توقع على �تفاقية مناه�صة �لتعذيب، وبالتايل هي لي�صت 

طرفاً فيها، ولي�ص خافياً ما هو �ل�صبب ور�ء عدم توقيع “�إ�رش�ئيل” على هذه �التفاقية، 

وعدم م�صادقتها عليها، فهي تعلم �أنها مار�صت وما ز�لت متار�ص �لتعذيب وما هو �أب�صع 

و�ملدنيني  �الأبرياء  تقتل  فهي  �ل�صجناء،  وغري  �لفل�صطينيني  �ل�صجناء  بحق  �لتعذيب  من 

�لعزل من ن�صاء و�أطفال وغريهم، فلي�ص غريباً �أال توقع على �تفاقية مناه�صة �لتعذيب!

املق�شد الثاين: اتفاقيات القانون الدويل الإن�شاين:

:
1. اتفاقية جنيف الرابعة ل�شنة 491949

مالحقة  م�صوؤولية  متعاقد  طرف  كل  على  �أن  �التفاقية  من   146 �ملادة  ن�ّص  يف  جاء 

�ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وتقديهم �إىل �ملحاكمة �أياً كانت جن�صيتهم.

 ،1950/3/9 يف  عليها  و�صَدّقت   ،1949/8/17 يف  �جلماعية  �الإبادة  جرية  منع  �تفاقية  على  “�إ�رش�ئيل”  وَقّعت   
47

http://www.icrc.org/ara/index.jsp :للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، �نظر�

�عتمدت وعر�صت للتوقيع و�لت�صديق و�الن�صمام مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 46/39 �ملوؤرخ   
48

يف 1984/12/10، تاريخ بدء �لنفاذ 1987/6/26، وفقاً الأحكام �ملادة 1/27، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر.

 ،1949 �أغ�صط�ص  �آب/   12 �تفاقية جنيف �لر�بعة ب�صاأن حماية �الأ�صخا�ص �ملدنيني يف وقت �حلرب �ملوؤرخة يف   
49

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر. 
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ن�ّص �ملادة 146:

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 

�إحدى �ملخالفات �جل�صيمة لهذه �التفاقية، �ملبينة يف �ملادة �لتالية.

�ملخالفات  هذه  مثل  باقرت�ف  �ملتهمني  مبالحقة  متعاقد  طرف  كل  يلتزم 

�جل�صيمة �أو باالأمر باقرت�فها، وبتقديهم �إىل حماكمة، �أياً كانت جن�صيتهم، وله 

متعاقد  طرف  �إىل  ي�صلمهم  �أن  ت�رشيعه،  الأحكام  وطبقاً  ذلك،  ف�صل  �إذ�  �أي�صاً، 

معني �آخر ملحاكمتهم ما د�مت تتوفر لدى �لطرف �ملذكور �أدلة �تهام كافية �صّد 

هوؤالء �الأ�صخا�ص.

�لتي  �الأفعال  جميع  لوقف  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  متعاقد  طرف  كل  على 

�ملادة  يف  �ملبينة  �جل�صيمة  �ملخالفات  بخالف  �التفاقية  هذه  �أحكام  مع  تتعار�ص 

�لتالية.

حرب،  جر�ئم  بارتكاب  �مل�صتبهني  حماكمة  يف  و�جبها  توؤدي  �أن  للدول  يكن  وعليه 

باإن�صاء حماكم دولية، �أو خمتلطة لهذ� �لغر�ص، كما �أن جمل�ص �الأمن قد �أن�صاأ �لعديد من 

�لدولية  �جلنائية  و�ملحكمة  ل�صري�ليون،  �خلا�صة  �ملحكمة  مثل  �ملوؤقتة،  �خلا�صة  �ملحاكم 

.
50

�خلا�صة ليوغ�صالفيا �ل�صابقة، و�ملحكمة �خلا�صة لرو�ند�، وغريها من �ملحاكم

يف عليها  �صدقت  فقد  �التفاقية،  هذه  �أطر�ف  �أحد  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لعلم   مع 

، مما يجعلها م�صوؤولة �أمام بقية �الأطر�ف عن تنفيذ �التفاقية، نحو حماكمة 
�صنة 511951

�ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب من جنودها وقادتها، ولكن “�إ�رش�ئيل” تدعي �أن �التفاقية 

ال تنطبق على �حلالة يف �أر��صي �ل�صفة و�لقطاع، وتدعي �أنها �أر��ٍص متنازع عليها ولي�صت 

حمتلة، وهي بهذ� �لتو�صيف تخالف �إجماعاً دولياً باأنها �أر��ٍص حمتلة، فالقانون �لدويل 

�لناحية  بالتايل ال قيمة من  �لر�بعة،  �تفاقيات جنيف  �أر��ص حمتلة وتنطبق عليها  يعدُّها 

�لقانونية لعدم �عرت�ف “�إ�رش�ئيل” بذلك.

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 532.  
50

وَقّعت “�إ�رش�ئيل” على �تفاقيات جنيف �الأربعة يف 1949/12/8، و�صَدّقت عليها يف 1951/7/6، �للجنة �لدولية   
51

لل�صليب �الأحمر. 
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2. اتفاقية لهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�شلح52:

جاء يف �ملادة 28 من �التفاقية ما ياأتي: 

ت�رشيعاتها  نطاق  —يف  تتخذ  باأن  �ملتعاقدة  �ل�صامية  �الأطر�ف  تتعهد 

يخالفون  �لذين  �الأ�صخا�ص  حماكمة  تكفل  �لتي  �الإجر�ء�ت  كافة  �جلنائية— 

�أحكام هذه �التفاقية، �أو �لذين ياأمرون مبا يخالفها، وتوقيع جز�ء�ت جنائية، �أو 

تاأديبية عليهم مهما كانت جن�صياتهم.

.
مع �لعلم �أن “�إ�رش�ئيل” تعد طرفاً يف هذه �التفاقية فقد �صدقت عليها يف �صنة 531957

ويبز هنا �ل�صوؤ�ل: ما �ملق�صود باملمتلكات �لثقافية؟ وذلك ما �أجابت علية �ملادة 1 من 

�التفاقية و�لتي تن�ص على ما ياأتي:

�ملادة 1: تعريف �ملمتلكات �لثقافية

�أو  �أ�صلها  كان  مهما  �التفاقية  هذه  مبوجب  �لثقافية  �ملمتلكات  من  يق�صد 

مالكها ما ياأتي: 

�لثقايف،  �ل�صعوب  لرت�ث  �لكبى  �الأهمية  ذ�ت  �لثابتة  �أو  �ملنقولة  �ملمتلكات   )�أ( 

�لدنيوي،  �أو  منها  �لديني  �لتاريخية،  �أو  منها،  �لفنية  �أو  �ملعمارية،  كاملباين 

و�الأماكن �الأثرية، وجمموعات �ملباين �لتي تكت�صب بتجمعها قيمة تاريخية، 

ذ�ت  �الأخرى  و�الأ�صياء  و�لكتب،  و�ملخطوطات،  �لفنية،  و�لتحف  فنية،  �أو 

�لعلمية، وجمموعات  �لتاريخية، و�الأثرية، وكذلك �ملجموعات  �لفنية  �لقيمة 

�لكتب �لهامة، و�ملحفوظات، ومن�صوخات �ملمتلكات �ل�صابق ذكرها؛

)ب( �ملباين �ملخ�ص�صة ب�صفة رئي�صية وفعلية حلماية وعر�ص �ملمتلكات �لثقافية 

وخمازن  �لكبى  �لكتب  ودور  كاملتاحف  “�أ”،  �لفقرة  يف  �ملبينة  �ملنقولة 

�ملحفوظات، وكذلك �ملخابئ �ملعدة لوقاية �ملمتلكات �لثقافية �ملنقولة �ملبينة يف 

�لفقرة )�أ( يف حالة نز�ع م�صلح؛

)ج( �ملر�كز �لتي حتتوي جمموعة كبرية من �ملمتلكات �لثقافية �ملبينة يف �لفقرتني 

)�أ( و)ب( و�لتي يطلق عليها ��صم “مر�كز �الأبنية �لتذكارية”.

حررت يف 1954/5/14، يف مدينة الهاي بهولند�.  
52

وَقّعت “�إ�رش�ئيل” على �تفاقية الهاي حلماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة نز�ع م�صلح يف 1954/5/14، و�صَدّقت   
53

عليها يف 1957/10/3، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر. 



73

املرتكزات القانونية الدولية ملقا�ساة املتهمني بارتكاب جرائم دولية

يعد  �لثقافية  �ملمتلكات  هذه  مثل  على  يجري  �أو  جرى  �إ�رش�ئيلي  �عتد�ء  فاأي  وعليه 

وبالتايل  �التفاقية،  هذه  يف  طرف  هي  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �لعلم  مع  �التفاقية،  لهذه  �نتهاكاً 

“�إ�رش�ئيل” باالإيفاء بتعهد�تها  يبقى �لدور على �لدول �الأطر�ف يف هذه �التفاقية باإلز�م 

نحو حماكمة �ملتهمني بانتهاك هذه �التفاقية، و�لدور �الأهم على من يحرك هذه �لق�صايا 

ويثريها.

:
3. اللحق الأول لتفاقيات جنيف54

�لتق�صري،  حاالت  مع  و�لتعامل  �التفاقية  �نتهاك  قمع  تناولتا  و91   86  
�ملادتني

وم�صوؤولية �لدول �الأطر�ف يف �التفاقية جتاه ذلك، وهي على �لنحو �الآتي: 

�ملادة 86: �لتق�صري

�النتهاكات  قمع  على  �لنز�ع  و�أطر�ف  �ملتعاقدة  �ل�صامية  �الأطر�ف  تعمل   .1

�الأخرى  �النتهاكات  كافة  ملنع  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �جل�صيمة 

لالتفاقيات ولهذ� �للحق )...(

من  روؤ�صاءه  �للحق  هذ�  �أو  �التفاقيات  بانتهاك  مروؤو�ص  �أي  قيام  يعفي  ال   .2

�أو كانت لديهم  �إذ� علمو�،  �لتاأديبية، ح�صب �الأحو�ل،  �أو  �مل�صئولية �جلنائية 

معلومات تتيح لهم يف تلك �لظروف، �أن يخل�صو� �إىل �أنه كان يرتكب، �أو �أنه يف 

�صبيله الرتكاب مثل هذ� �النتهاك، ومل يتخذو� كل ما يف و�صعهم من �إجر�ء�ت 

م�صتطاعة ملنع �أو قمع هذ� �النتهاك.

).....(

�ملادة 91: �مل�صوؤولية 

�للحق  هذ�  �أو  �التفاقيات  �أحكام  ينتهك  �لذي  �لنز�ع  طرف  ي�صاأل 

عن  �قت�صت �حلال ذلك، ويكون م�صئوالً  �إذ�  عن دفع تعوي�ص  “�لبوتوكول” 
كافة �الأعمال �لتي يقرتفها �الأ�صخا�ص �لذين ي�صكلون جزء�ً من قو�ته �مل�صلحة.

�صحايا  بحماية  �ملتعلق   ،1949/8/12 يف  �ملعقودة  جنيف  �تفاقيات  �إىل  �الإ�صايف  �الأول  “�لبوتوكول”  �للحق   
54

�ملنازعات �لدولية �مل�صلحة، و�لذي مّت حتريره يف 1977/12/12، �نظر: �رشيف عتلم، وحممد ماهر عبد �لو�حد، 

مو�شوعة اتفاقيات القانون الدويل الإن�شاين، �ص 263.
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مع �لعلم �أن “�إ�رش�ئيل” مل توّقع على �للحق �الأول، وبالتايل هي لي�صت طرفاً فيه، على 

�لرغم من �أنها موقعة على �تفاقيات جنيف ل�صنة 1949، ولكن هل هذ� يجعلها يف ِحّل من 

�ملالحقة و�مل�صاءلة؟

�حلقيقة باأنه حتى لو مل تكن “�إ�رش�ئيل” طرفاً يف هذ� �للحق، فهي ملزمة �أمام �ملجتمع 

�التفاقيات  من  �لعديد  يف  طرفاً  وتعدُّ  حرب،  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مبحاكمة  �لدويل 

�إر�دة  تتوفر  هل  هنا  �الأهم  ولكن   ،1949 ل�صنة  جنيف  �تفاقيات  منها  و�لتي  �لدولية 

فل�صطينية �أو عربية لرفع ق�صايا �صّد “�إ�رش�ئيل” يف �ملحافل �لدولية!؟ وبالتايل مالحقة 

قادتها على ما �رتكبوه بحق �ل�صعب �لفل�صطيني من جر�ئم دولية خطرية؟

املمتلكات  بحماية  اخلا�س   1954 ل�شنة  لهاي  لتفاقية  الثاين  الربوتوكول   .4

الثقافية يف حالة نزاع م�شلح55:

�ملو�د 15–17 وهي كما ياأتي:

�ملادة 15 �النتهاكات �خلطرية لهذ� �لبوتوكول:

عليها  �ملن�صو�ص  �جلر�ئم  العتبار  يلزم  ما  �لتد�بري  من  طرف  كل  يعتمد   .2

منا�صبة  عقوبات  ولفر�ص  �لد�خلي،  قانونه  مبوجب  جر�ئم  �ملادة  هذه  يف 

�لعامة  �لقانون  مببادئ  ذلك  ب�صدد  وهي  �الأطر�ف  وتلتزم  مرتكبيها.  على 

�مل�صئولية  نطاق  مبد  �لقا�صية  �لقو�عد  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �لقانون  ومبادئ 

�جلنائية �لفردية �إىل �أ�صخا�ص غري �أولئك �لذين �رتكبو� �لفعل �جلنائي ب�صكل 

مبا�رش.

�ملادة 16 �لوالية �لق�صائية:

�لت�رشيعية �لالزمة  �لتد�بري  2، تتخذ كل دولة طرف  دون �الإخالل بالفقرة   .1

يف   15 �ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �جلر�ئم  على  �لق�صائية  واليتها  الإن�صاء 

�حلاالت �لتالية.

   �أ( عندما ترتكب جرية كهذه على �أر��صي تلك �لدولة.

ب( عندما يكون �ملجرم �ملزعوم مو�طناً لتلك �لدولة.

حرر يف مدينة الهاي يف 1999/3/26، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر.  
55
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ج( يف حالة �جلر�ئم �ملن�صو�ص عليها يف �لفقر�ت �لفرعية )�أ( و)ب( و)ج( من �ملادة 

15، عندما يكون �ملجرم �ملزعوم موجود�ً على �أر��صيها.

من   28 باملادة  �الإخالل  ودون  �لق�صائية،  �لوالية  مبمار�صة  يتعلق  فيما   .2

�التفاقية:

ال ي�صتبعد هذ� �لبوتوكول حتمل �مل�صئولية �جلنائية �لفردية �أو ممار�صة    �أ( 

�ملمكن  �لدويل  �لقانون  �أو  �لوطني  �لقانون  مبوجب  �لق�صائية  �لوالية 

�لقانون  مبوجب  �لق�صائية  �لوالية  ممار�صة  من  ينال  ال  كما  �لتطبيق، 

�لدويل �لعريف.

�ملادة 17 �ملقا�صاة:

يعمد �لطرف �لذي يوجد على �أر��صيه �ل�صخ�ص �لذي يدعى �رتكابه جرية   .1

من  و)ج(  و)ب(  )�أ(  وهي   1 �لبند  من  �لفرعية  �لفقر�ت  يف  عليها  من�صو�صاً 

�أي ��صتثناء  �إىل عر�ص �لق�صية، دون  �إذ� مل ي�صلم ذلك �ل�صخ�ص،   ،15 �ملادة 

كان ودون تاأخري ال مبر له، على �صلطاته �ملخت�صة لغر�ص �ملقا�صاة، وفق 

ذ�ت  للقو�عد  وفقاً  �نطباقها  حالة  يف  �أو  �لد�خلي،  قانونه  مبوجب  �إجر�ء�ت 

�ل�صلة من �لقانون �لدويل.

و1973،   1970 �صنتي  بني  قر�ر�ت  عدة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت  كما 

تدعو �لدول للتعاون يف �لتحقيق مع �مل�صتبه باأنهم جمرمو حرب وحماكمتهم، كما حثت 

جلنة حقوق �الإن�صان �لدول �أي�صاً على �أن تتخذ �لتد�بري �لالزمة لتتعاون من �أجل كفالة 

.
56

حماكمة �الأ�صخا�ص �ملذنبني بارتكابهم جر�ئم حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية

مع �لعلم �أن “�إ�رش�ئيل” مل توقع على �لبوتوكول �لثاين التفاقية الهاي ل�صنة 1954 

�خلا�ص بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة نز�ع م�صلح وبالتايل هي لي�صت طرفاً فيها.

�لق�صائية  �لوالية  “�أو ممار�صة  16 يف عبارة  �ملادة  �لت�صعيف يف  مع مالحظة �صيغة 

مبوجب �لقانون �لوطني �أو �لقانون �لدويل �ملمكن”.

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 539.  
56
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الكيميائية  الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حظر  اتفاقية   .5

وتدمري تلك لأ�شلحة57:

�ملادة 7 بند 1 حيث مّت �لن�ص على ما ياأتي:

�ل�رشورية  �لتد�بري  �لد�صتورية،  الإجر�ء�تها  وفقاً  طرف،  دولة  كل  تعتمد 

لتنفيذ �لتز�ماتها مبوجب هذه �التفاقية، وتقوم خ�صو�صاً مبا ياأتي:

حتظر على �الأ�صخا�ص �لطبيعيني و�العتباريني يف �أي مكان على �إقليمها     �أ( 

�أن�صطة  باأية  �ال�صطالع  لواليتها...  خا�صعة  �أخرى  �أماكن  �أي  يف  �أو 

حمظورة على �أية دولة طرف يف هذه �التفاقية، مبا يف ذلك من ت�رشيعات 

جز�ئية ب�صاأن هذه �الأن�صطة.

وال ت�صمح يف �أي مكان خا�صع ل�صيطرتها، باأية �أن�صطة حمظورة على �أي  ب( 

دولة طرف مبوجب هذه �التفاقية.

�لفقرة مبوجب  ت�صن  �لتي  �جلز�ئية  ت�رشيعاتها  تطبيق  متدد  و�أن   ج( 

طرف  دولة  �أية  على  حمظورة  �أن�صطة  �أية  ي�صمل  بحيث  )�أ(  �لفرعية 

طبيعيون  �أ�صخا�ص  مكان  �أي  يف  بها  ي�صطلع  �التفاقية  هذه  مبوجب 

حاملون جلن�صيتها، طبقاً للقانون �لدويل.

وتخزين  و�إنتاج  ��صتحد�ث  حظر  �تفاقية  على  وقعت  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لعلم  مع 

وبالتايل  عليها،  ت�صدق  مل  ولكنها  �الأ�صلحة  تلك  وتدمري  �لكيميائية  �الأ�صلحة  و��صتعمال 

فهي لي�صت طرفاً فيها.

باالأ�صخا�ص  �جلز�ئية  �ملالحقة  ح�رشت  �التفاقية  هذه  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كما 

�لذين يحملون جن�صية �لدولة �لطرف يف �التفاقية، مع �ل�صكوت عن مالحقة �ملتهمني من 

جن�صيات �أخرى، �أو ما يعرف باالخت�صا�ص �لعاملي.

ُحّررت يف باري�ص يف 1993/1/13، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر.  
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لالأفراد،  امل�شادة  الألغام  ونقل  واإنتاج  وتخزين  ا�شتعمال  حظر  اتفاقية   .6

وتدمري تلك الألغام58:

جاء يف �ملادة 9 �لن�ص �الآتي: 

وغريها  و�الإد�رية  �لقانونية  �ملالئمة  �لتد�بري  جميع  طرف  دولة  كل  تتخذ 

مبا يف ذلك فر�ص �جلز�ء�ت �لعقابية ملنع وقمع �أي ن�صاط حمظور على �أي دولة 

طرف مبوجب هذه �التفاقية يقوم به �أ�صخا�ص �أو يقع يف �إقليم يخ�صع لواليتها 

�أو �صيطرتها.

و“�إ�رش�ئيل” �أي�صاً مل توقع على �تفاقية حظر ��صتعمال وتخزين و�إنتاج ونقل �الألغام 

�مل�صادة لالأفر�د، وتدمري تلك �الألغام، وبالتايل هي لي�صت طرفاً فيها كذلك.

�الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل”  تزرعها  �لتي  �الألغام  ب�صبب  �أنه  �إىل  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

�إىل  1967 �صنة  بني  �الألغام  لهذه  �صحية  �صقط  فقد   1967 �صنة  �ملحتلة   �لفل�صطينية 

منت�صف 2001 �أكرث من 2,500 مدين فل�صطيني 34 % منهم من �الأطفال، بح�صب من�صق 

.
59

�حلملة �لفل�صطينية حلظر �ألغام �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

املق�شد الثالث: نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية �شنة 1998:

�جلنائي  �لدويل  �لقانون  م�صتوى  على  �أهمية  و�أكرثها  �إقر�ر�ً  �التفاقيات  هذه  و�آخر 

على �الإطالق هو نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية�لدولية، وهو �أول �تفاقية دولية 

تعمل على تاأ�صي�ص حمكمة جنائية د�ئمة حتاكم �جلر�ئم �لتي ترتكب بعد دخول �ملحكمة 

باإر�دة  وتكون  عادة،  �حلروب  بعد  يحدث  كان  كما  �رتكابها  بعد  ولي�ص  �لتنفيذ،   حيّز 

�ملنت�رش.

تهم  �لتي  �لدولية  �جلر�ئم  باأخطر  �لنظام  من   5 �ملادة  تن�ص  كما  �ملحكمة  وتخت�ص 

�ملجتمع �لدويل، حيث ن�صت �ملادة 5 بند 1 على ما ياأتي: 

حررت يف �أو�صلو، �لرنويج يف 1997/9/18، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر.  
58

نو�ف �لزرو، الهولوك�شت الفل�شطيني املفتوح )عّمان: د�ر جمدالوي للن�رش، 2008(، ج 1، �ص 170.  
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�جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة 

�هتمام  مو�صع  خطورة  �جلر�ئم  �أ�صد  على  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يقت�رش   -1

�خت�صا�ص  �الأ�صا�صي  �لنظام  هذ�  مبوجب  وللمحكمة  باأ�رشه،  �لدويل  �ملجتمع 

�لنظر يف �جلر�ئم �لتالية:-

   �أ( جرية �الإبادة �جلماعية.

ب( �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية. 

 ج( جر�ئم �حلرب. 

 د ( جرية �لعدو�ن.

كما ف�صلت �ملو�د من 6-8 �الأعمال �لتي تعد جر�ئم دولية وتندرج حتت �أنو�ع �جلر�ئم 

�الأربعة �ل�صابقة.

�لتعاون �لدويل و�مل�صاعدة �لق�صائية، مبا فيها من  99 على  �إىل   86 ون�صت �ملو�د من 

تقدمي �الأ�صخا�ص �إىل �ملحكمة وطلبات �لقب�ص و�لتقدمي، و�مل�صاور�ت �لق�صائية، و�لتنازل 

عن �حل�صانة.

وف�صلت مو�د �لنظام جميع ما يتعلق مبحاكمة �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب جر�ئم 

دولية، مع بيان �مل�صار �لق�صائي كامالً، و�رشح وبيان الأجهزة �ملحكمة و�خت�صا�ص كل 

جهاز و�صالحياته.

ب�صكل  تناوله  �صيتم  و�خت�صا�صها  �جلنائية  �ملحكمة  مو�صوع  باأن  هنا  �لتنويه  مع 

كامل يف ف�صل منفرد من هذ� �لكتاب، وما يهم هنا هو �لتاأكيد على �أن نظام روما قد د�صن 

دولياً  �الأفر�د  مقا�صاة  باالإمكان  �أ�صبح  حيث  �جلنائي،  �لدويل  �لقانون  يف  جديد�ً  عهد�ً 

ب�صكل د�ئم ودون �حلاجة الإن�صاء حماكم خا�صة من قبل جمل�ص �الأمن.

خال�شة:

مما �صبق يت�صح �أن هناك �لعديد من �التفاقيات �لتي تناولت مو�صوع �جلر�ئم �لدولية 

وتناولت وبدرجات متفاوتة كيفية �لتعامل معها، فمنها من تناولت م�صاألة �لتحقيق، ومنها 

من طالبت بالتعاون �لدويل يف ت�صليم �ملتهمني، و�أخرى طالبت �لدول مبحاكمة �ملنتهكني، 

مو�جهة  يف  �التفاقيات  تلك  يف  �صعفاً  يعد  فيما  للتنفيذ،  �صمانات  حتديد  دون  ولكن 

�جلرية �لدولية �أو �حلد منها، حيث تتذرع �لدول د�ئماً مب�صاألة �ل�صيادة �أو ح�صانة بع�ص 
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�لذر�ئع. وبالتايل مل تفلح تلك  �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية وغري ذلك من  �مل�صوؤولني 

�التفاقيات يف حتقيق م�صاألة �لعد�لة �لدولية �أو مالحقة �ملجرمني بحيث ال يفلت �أحد من 

و�لنز�عات  �حلروب  وحللت  در�صت  �لتي  �حلديثة  �لدر��صات  �إحدى  �أثبتت  وقد  �لعقاب، 

�التفاقيات  �ملوقعة على  �لدول  �أن  �أي دليل على  �أنه ال يوجد   ،2003 �إىل   1900 منذ �صنة 

�أقل  �ملدنيني  �أعد�د�ً من  �الإن�صاين حني خا�صت حروب، قد قتلت  �لدويل  للقانون  �لدولية 

!! وهي نتيجة �صادمة بالفعل، ولكن على �أقل تقدير 
60

من �لتي قتلتها �لدول غري �ملوقعة

يكن �ال�صتفادة من تلك �التفاقيات �لدولية كاأ�صا�ص قانوين ي�صتند عليه يف حتريك و�إثارة 

�لق�صايا �لدولية، وظّل �لو�صع كذلك �إىل �أن جاء نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية 

�لدولية —و�لذي يعد �أهم تلك �التفاقيات يف مو�صوع مالحقة �جلر�ئم �لدولية— حيث 

�لدوليني  �ملجرمني  مالحقة  باالإمكان  و�أ�صبح  �جلنائي  �لدويل  �لقانون  يف  جديد  عهد  بد�أ 

ومقا�صاتهم ومعاقبتهم على جر�ئمهم وهذ� ما �صيتم تناوله بالتف�صيل يف ف�صل خا�ص 

يتناول مو�صوع �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

املطلب الثاين: اأهم الإجراءات اجلنائية التي تناولتها تلك التفاقيات:

�جلنائية  �الإجر�ء�ت  جو�نب  من  �أكرث  �أو  جانباً  تناولت  �لتي  �التفاقيات  بع�ص  هناك 

يف مالحقة جمرمي �حلرب، بدء�ً من ت�صكيل جلان لتق�صي �حلقائق )�ملق�صد �الأول(، �أو 

مالحقة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وت�صليمهم )�ملق�صد �لثاين(، �أو �لتحقيق معهم �أو 

حماكمتهم )�ملق�صد �لثالث(، وهي كما ياأتي:

املق�شد الأول: تق�شي احلقائق:

هناك �تفاقيات تناولت مو�صوع ت�صكيل جلنة لتق�صي �حلقائق، بخ�صو�ص �لبحث يف 

وجود �نتهاكات ج�صيمة، و�رتكاب جر�ئم حرب، ومنها �للحق �الأول التفاقيات جنيف 

يحل  وال  �حلقائق،  تق�صي  جلنة  بت�صكيل  منه   90 �ملادة  تق�صي  و�لذي   ،1977 ل�صنة 

�تفاقيات جنيف، لكنه  �ملن�صو�ص عليه يف  �الإجر�ء  �للجنة حمل  �لذي تتبعه هذه  �الإجر�ء 

ياأتي مكمالً له، ويتمثل �لتجديد �لرئي�صي �لذي �أتى به �للحق �أن على �للجنة �لتحقيق يف 

 Benjamin Valentino, Paul Huth and Sarah Croco, “Covenants Without the Sword: International  
60

 Law and the Protection of Civilians in Times of War,” World Politics journal, Cambridge
 University Press, vol. 58, issue 3, April 2006, pp. 339–377,l

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7694220&fileId
=S0043887100020657
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�أي زعم بوقوع خمالفة ج�صيمة �أو غري ذلك من �النتهاكات �خلطرية لالتفاقيات، �أو �للحق 

.
61

�الأول مبو�فقة �أو بدون مو�فقة �لطرف �ملوجه له �التهام

ومع ذلك فاإن �الأطر�ف يف �للحق �الأول لي�صت ملزمة باتباع هذ� �الإجر�ء ما مل ت�صدر 

بياناً ر�صمياً تعرتف بقبولها الخت�صا�ص جلنة تق�صي �حلقائق، �إعماالً للمادة 90 �ملذكورة 

�آنفاً، و�لقبول بالتحقيق يف �ملز�عم �لتي �أعلنها طرٌف �أ�صدر بياناً مماثالً، كما تقوم �للجنة 

باإعد�د تقرير وو�صع تو�صيات لالأطر�ف، مع �لعلم �أن �لنتائج �لتي تخل�ص �إليها، ال تذ�ع 

�إال مبو�فقة �رشيحة من �الأطر�ف �ملعنية، وتتاألف �للجنة من 15 ع�صو�ً على درجة عالية 

من �خللق �حلميد و�مل�صهود لهم باحليادية، ويتم �نتخابهم ملدة خم�صة �أعو�م من جانب 

�الأطر�ف �لتي �أعلنت قبولها الخت�صا�ص �للجنة.

ومع �أن �للحق �الأول قد و�صع �آلية للتحقيق؛ �إال �أنه من �ل�صعب �أن متار�ص دورها يف 

�حلالة �لفل�صطينية الأ�صباب عدة:

“�إ�رش�ئيل” لي�صت طرفاً يف �للحق �الأول.    �أ. 

جلنة  الأّي  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  وو��صح  �لنز�ع،  �أطر�ف  مبو�فقة  �إال  �للجنة  تعمل  ال  ب. 

حتقيق.

تقريرها �رشي ال يذ�ع وبالتايل لن يتم �ال�صتفادة منه لو �صارت جلنة �أ�صالً.  ج. 

 International ويف �ل�صياق نف�صه جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر  د. 

Committee of the Red Cross )ICRC(l قد تبنت �ملبد�أ �ل�صديد �ل�رش�مة، و�ملتمثل 

خارج  حتقيق  جلنة  ت�صكيل  يف  �مل�صاركة  على  �أخري—  —كحل  تو�فق  لن  �أنها  يف 

، وهو �أمر م�صتبعد �أن تقبل به 
62

نطاق منظمتها �إال �إذ� طلبت ذلك كل �الأطر�ف �ملعنية

“�إ�رش�ئيل”.

املق�شد الثاين: التعاون الدويل يف التحقيق والإجراءات اجلنائية والت�شليم:

هناك �تفاقيات تناولت م�صاألة �لتعاون يف �الإجر�ء�ت �جلنائية، �أو ت�صليم �ملتهمني، فقد 

ن�صت �ملادة 89 من �للحق �الأول على ما ياأتي: 

الدويل  القانون  يف  درا�شات  )مقدم(،  �صهاب  مفيد  يف  �الإن�صاين،”  �لدويل  �لقانون  �إنفاذ  “نحو  �صاندو،  �إيف   
61

الإن�شاين )�لقاهرة: د�ر �مل�صتقبل �لعربي، 2000(، �ص 535–536.

املرجع نف�شه، �ص 536.  
62
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�أو منفردة، يف حاالت �خلرق  “تتعهد �الأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة باأن تعمل جمتمعة 
ميثاق مع  يتالءم  ومبا  �ملتحدة  �الأمم  مع  بالتعاون  �للحق  وهذ�  لالتفاقيات   �جل�صيم 

�الأمم �ملتحدة”.

وال يبدو �أن نطاق هذه �ملادة و��صحاً، ال �صيّما و�أنه مل تتح للدول بعد فر�صة �لتعريف 

.
63

بالنحو �لذي تقرتح �نتهاجه لتطبيق هذه �ملادة

كما �أر�صى �للحق �الأول يف �ملادة 88 بند 1 مبد�أ �لتعاون �ملتبادل فيما يتعلق باالإجر�ء�ت 

�جلنائية �لتي تتخذ ب�صاأن �النتهاكات �جل�صيمة، �إال �أن هذه ال تن�ص على �أي �إجر�ء، وال 

على �أي نطاق ملثل هذ� �لتعاون �ملتبادل مكتفية باالإ�صارة �إىل �رشورة تبادل “�أكب ق�صط 

.
من �ملعاونة”64

�أما �لتعاون يف جمال ت�صليم �ملجرمني فريد ذكره قانونياً يف �لبند 2 من �ملادة 88 من 

يف  ويتمثل  نف�صها،  �ملادة  عليه  تن�ص  به  ي�صتهان  ال  قيد  و�صع  مع  ولكن  نف�صه،  �للحق 

لالرتباط  م�صتعدة  لي�صت  و�لدول  بذلك”،  �لظروف  ت�صمح  “عندما  تقول:  �لتي  �لعبارة 

وخمالفات  �نتهاكات  جمال  هو  بالفعل،  مت�صع  جمال  يف  تعقيد�ً  �أكرث  ر�صمي  بالتز�م 

.
65

�التفاقيات و�للحق �الأول

�حلرب  جر�ئم  �أن  مفاده  �لوطني،  �لتعاهدي  �لقانون  يف  �ملمار�صة،  يف  �نتظام  يوجد 

تخ�صع للت�صليم مبقت�صى معاهد�ت �لت�صليم، ومع ذلك ال يبدو �أنه يوجد و�جب يف ت�صليم 

�الأ�صخا�ص �مل�صتبه بارتكابهم جر�ئم حرب، ويذكر �للحق �الأول “تتعاون �لدول بالن�صبة 

�لتي  �لدولة  “تويل طلب  �أنها  �لظروف بذلك” وي�صيف  �ملجرمني، عندما ت�صمح  لت�صليم 

املرجع نف�شه، �ص 538.  
63

تن�ّص �ملادة 88: “�لتعاون �ملتبادل يف �ل�صئون �جلنائية:  
64

تقدم �الأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة كل منها لالآخر �أكب ق�صط من �ملعاونة فيما يتعلق باالإجر�ء�ت �جلنائية �لتي 

تتخذ ب�صاأن �النتهاكات �جل�صيمة الأحكام �التفاقيات �أو هذ� �للحق.

بذلك،  �لظروف  ت�صمح  عندما  �ملجرمني  لت�صليم  بالن�صبة  بينها  فيما  �ملتعاقدة  �ل�صامية  �الأطر�ف  تتعاون   .1
�للحق  هذ�  من   85 �ملادة  من  �الأوىل  و�لفقرة  �التفاقيات،  �أقرتها  �لتي  و�اللتز�مات  باحلقوق  �لتقيد  ومع 

“�لبوتوكول”، وتويل هذه �الأطر�ف طلب �لدولة �لتي وقعت �ملخالفة �ملذكورة على �أر��صيها ما ي�صتاأهله 
من �عتبار.

�لفقر�ت  مت�ص  وال  �لطلب،  �إليه  �ملقدم  �ملتعاقد  �ل�صامي  �لطرف  قانون  �الأحو�ل  جميع  يف  يطبق  �أن  ويجب   .2
�ل�صابقة، مع ذلك، �اللتز�مات �لناجمة عن �أحكام �أية معاهدة �أخرى ثنائية كانت �أم جماعية تنظم حالياً �أو 

م�صتقبالً كلياً �أو جزئياً مو�صوع �لتعاون يف �ل�صئون �جلنائية”.

�إيف �صاندو، مرجع �شابق، �ص 534.  
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وقعت �ملخالفة �ملذكورة على �أر��صيها ما ي�صتاأهله من �عتبار” وتت�صمن جميع �تفاقيات 

�لدولتني  يف  جرية  �ملخالفة  تكون  �أن  )منوذجياً،  للت�صليم  �لالزمة  �ل�رشوط  �لت�صليم 

�إىل  به  م�صتبه  ت�صليم  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  وجتدر  �لعقوبة(،  من  �أدنى  حّد  على  ن�ّص  مع 

�أو  �لقا�صية،  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �أو  للتعذيب،  �ل�صخ�ص  �أن يتعر�ص  حيث يوجد خطر يف 

�أمثلة على �لت�صليم، كق�صية  للقانون �لدويل، ويف حني توجد  �إن�صانية ي�صكل �نتهاكاً  �لال 

�أي�صاً  توجد   ،2001 �صنة  يف   Cavallo كافلو  وق�صية   ،1995 �صنة  يف   Priebke بريبكي 

بذلك،  �ملطالبة  �لدولة  مع  ت�صليم  معاهدة  وجود  لعدم  وذلك  �لت�صليم  رف�ص  على  �أمثلة 

كق�صية ت�صليم باربي Barbie يف �صنة 1974، وتذكر عدة دول وبو�صوح �أنها لن تقوم 

.
66

بت�صليم رعاياها

املق�شد الثالث: التحقيق واملحاكمة:

حرب،  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مع  بالتحقيق  طالبت  �أخرى  �تفاقيات  �أي�صاً  وهناك 

وحماكمتهم �أمام ق�صاء خا�ص، �أو دويل، �أو خمتلط، فمن حيث �الأ�صل ت�صتلزم �الإجر�ء�ت 

�جلنائية �لتحقيق فيها، وهذ� معروف ومطبق يف �لت�رشيعات �لوطنية، كما ورد ذكره يف 

بع�ص �التفاقيات ومنها �للحق �الأول.

فكثري�ً ما يحدث �أن يتهم �أحد �أطر�ف �لنز�ع طرفاً �آخر بانتهاك �التفاقيات، وهذ� غري 

حمايدة،  جلنة  قبل  من  �الدعاء�ت  يف  بالتحقيق  تتكفل  �إجر�ء�ت  من  بّد  فال  لوحده  كاٍف 

وعليه �أتت مناد�ة تلك �التفاقيات بهذه �للجان.

و132،  و53،   ،52 �الأربع  جنيف  �تفاقيات  بني  �مل�صرتكة  �ملو�د  تن�ص  �حلالة  هذه  يف 

“يجري حتقيق بطريقة تتقرر فيما بني �الأطر�ف �ملعنية”،  �أنه  و149 على �لرتتيب على 

ويف حالة عدم �تفاق �الأطر�ف يف هذ� �ل�صاأن ال بّد لها من �أن تتفق “على �ختيار حكم يقرر 

�الإجر�ء�ت �لتي تتبع”.

�أقل تقدير، وهو ما قد  ومع ذلك فاإن هذ� �الإجر�ء يقت�صي �التفاق على �حلكم، على 

ي�صكل �أحد �الأ�صباب �لتي يرجع �إليها عدم حتقيق هذ� �الإجر�ء الأي جناح يذكر، �إال �أن ثمة 

.
67

�صبباً ثانياً لف�صله، وهو �جلدل �حلاد �لذي �أحاط باملز�عم �خلا�صة باالنتهاكات

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 531.  
66

�إيف �صاندو، مرجع �شابق، �ص 535.  
67



83

املرتكزات القانونية الدولية ملقا�ساة املتهمني بارتكاب جرائم دولية

�ألزمتهم  للدول �الأطر�ف، حيث  �أعطت �تفاقيات جنيف �الأربع �خت�صا�صاً عاملياً  كما 

�لثانية، جنيف  و50  �الأوىل،  جنيف   49 �الأربع  �التفاقيات  بني  �مل�صرتكة  �ملو�د   بن�ص 

�ملخالفات  باقرت�ف  �ملتهمني  مبالحقة  �لر�بعة  جنيف  و146  �لثالثة،  جنيف  و129 

�جل�صيمة، �أو باالأمر باقرت�فها، وتقديهم �إىل حماكمها �أياً كانت جن�صيتهم، �أو ت�صليمهم 

لطرف �آخر معني مبحاكمتهم.

وهذ� �ملدخل ملحاكمة جمرمي �حلرب �أكد عليه بع�ص �ملتخ�ص�صني يف �لقانون �لدويل 

�إ�رش�ئيليني،  وجنود  قادة  من  حرب  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  ملحاكمة  �إمكانية  بوجود 

نظمته  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  ملجرمي  �لق�صائية  �ملالحقة  حول  دويل  موؤمتر  فخالل 

بالقاهرة �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان، و�ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة، 

من   Daniel Machover ماكوفر  د�نييل  دعا؛  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز 

�حلقوقية بدول  �ملنظمات  �لبيطانية،   Hickman & Rose روز  �آند  هيكمان  موؤ�ص�صة 

لت�صييق  حكوماتها  على  �ل�صغط  يف  �لبيطانية  �ملوؤ�ص�صات  حذو  حتذو  �إىل �أن  �لعامل: 

�خلناق على �ل�صا�صة �الإ�رش�ئيليني �ملتهمني بجر�ئم حرب، وذكر �أن عدد�ً كبري�ً من دول 

�ملتهمني ق�صائياً  مالحقة  فر�ص  من  يزيد  ما  وهو  جنيف،  �تفاقية  على  موقعة  �لعامل 

�إذ� �صّعدت �ملنظمات �الأهلية �صغوطها، ووثقت تعاونها مع  حال وجودهم بهذه �لدول 

.
68

نظريتها �لفل�صطينية

1 من �للحق  86 بند  �لتاأكيد على مبد�أ �الخت�صا�ص �لعاملي فيما ورد يف �ملادة  كما مّت 

و�تخاذ  �جل�صيمة،  �النتهاكات  بقمع  �لنز�ع  و�أطر�ف  �ملتعاقدة  �لدول  طالبت  �لتي  �الأول 

�الإجر�ء�ت �لالزمة مبنع كافة �النتهاكات �الأخرى التفاقيات جنيف، فاالخت�صا�ص �لعاملي 

ت�صكل  و�لتي  �جل�صيمة،  �النتهاكات  بقمع  �الأول،  و�للحق  جنيف  �تفاقيات  منحته  �لذي 

“�إ�رش�ئيل”؛  �لنز�ع، ومنها  �أطر�ف  �الأع�صاء و�لدول  �لدول  جر�ئم حرب، ي�صمل جميع 

�لتي يرتتب عليها �لتز�م دويل مبحاكمة جمرمي �حلرب من مو�طنيها، ويف حال �متناعها 

فاإنه يحق الأيٍّ من �لدول �الأع�صاء و�لدول �ملعنية، �أو للمحكمة �جلنائية �لدولية ب�صفتها 

.
69

ق�صاًء جنائياً دولياً د�ئماً حماكمتهم

2008/11/10، �نظر:  دعوة دولية وعربية لتفعيل مالحقة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، موقع �صوريا �لغد،   
68

http://www.souriaalghad.me/40

�صامح خليل �لو�دية، حملة من �أجل مالحقة وحماكمة جمرمي �حلرب “�الإ�رش�ئيليني”، �حلو�ر �ملتمدن، �نظر:    
69

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=184
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ويف �لقانون �لدويل �الإن�صاين �لعريف قاعدة مهمة بهذ� �خل�صو�ص تقول: “يجب على 

�لدول �أن حتقق يف جر�ئم �حلرب �لتي ُيزعم �رتكابها من قبل مو�طنيها، �أو قو�تها �مل�صلحة، 

�أو على �أر��صيها، وحماكمة �مل�صتبه بهم، عند �القت�صاء، ويجب �أن حتقق �أي�صاً يف جر�ئم 

.
�حلرب �الأخرى �لد�خلة �صمن �خت�صا�صها، وحماكمة �مل�صتبه بهم، عند �القت�صاء”70

وهي تكر�ص كاإحدى قو�عد �لقانون �لدويل �لعريف �ملنطبقة يف �لنز�عات �مل�صلحة �لدولية 

وغري �لدولية، وتعني هذه �لقاعدة �أن على �لدول �أن متار�ص �الخت�صا�ص �جلز�ئي �لذي 

يخوله ت�رشيعها �لوطني ملحاكمها، �صو�ء �أكان ذلك مق�صور�ً على �الخت�صا�ص �لوطني 

و�ل�صخ�صي، �أم كان يت�صمن �الخت�صا�ص �لعاملي، �مللزم يف حال �النتهاكات �جل�صيمة.

�الإن�صان  حقوق  جمل�ص  حملها  يحل  �أن  )وقبل  �الإن�صان  حقوق  جلنة  �عتمدت  كما 

Human Rights Council �إبتد�ء من �صنة 2006(، عدد�ً من �لقر�ر�ت —معظمها دون 

�لدويل  للقانون  �نتهاكات  بارتكابهم  �مل�صتبه  �الأ�صخا�ص  �لتحقيق مع  ت�صويت— تطلب 

�الإن�صاين يف �صياق �لنز�عات يف بوروندي، و�ل�صي�صان، ورو�ند�، و�صري�ليون، و�ل�صود�ن، 

مّت  �لعقاب  من  �الإفالت  ب�صاأن  قر�ر  ويف  مبحاكمتهم،  طالبت  كما  �ل�صابقة،  ويوغ�صالفيا 

�لذين  �الأ�صخا�ص  حماكمة  بوجوب  �للجنة  �أقرت   ،2002 �صنة  يف  ت�صويت  دون  �عتماده 

.
71

يرتكبون جر�ئم حرب �أو ت�صليمهم

خال�شة:

�أو  �لت�صليم  �أو  �لتحقيق  �إمكانية  �أعطى  ما  منها  �أن  �ل�صابقة  �التفاقيات  من  يت�صح 

�ملحاكمة وغري ذلك من �الإجر�ء�ت �جلز�ئية، كما �أن بع�ص تلك �التفاقيات جاءت ب�صيغة 

ال  جامدة  ن�صو�ص  فهذه  �لباحث  وبر�أي  �صعيفة،  ب�صيغة  جاءت  وبع�صها  �صارمة 

من  هناك  ولي�ص  و�حلياة،  �لروح  فيها  يبعث  ممن  لها  بّد  فال  نف�صها،  تلقاء  من  تتحرك 

بكل  �حلرب  جمرمي  ومالحقة  �ملقا�صاة  مب�صاألة  �ملتعلقة  �لق�صايا  جميع  �صملت  �تفاقية 

جزئياتها وفروعها �إال نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.

وعليه، يجب �لبناء على تفعيل هذه �الآلية، �أي �ملحكمة �جلنائية �لدولية، وخ�صو�صاً 

�أر��صي  على  �لق�صائية  واليتها  مبمار�صة  �ملحكمة  ومطالبة  روما  لنظام  �الن�صمام  بعد 

جون ماري هنكرت�ص، ولويز دوز�لد بك، مرجع �شابق، �ص 530.  
70

املرجع نف�شه، �ص 540.  
71



85

املرتكزات القانونية الدولية ملقا�ساة املتهمني بارتكاب جرائم دولية

1967، وتوفري جميع �رشوط �ملقا�صاة �ملطلوبة، وجتهيز �مللفات  فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�جلنائية  �ملحكمة  تناول  عند  تف�صيله  �صيتم  ما  وهو  جناحها،  ل�صمان  و�لقوية  �لالزمة 

�لدولية كاآلية دولية ملقا�صاة �ملتهمني �الإ�رش�ئيليني بارتكاب جر�ئم دولية على �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

�أن  يكنهم  كيف  يعلمو�  �أن  و�ملعنيني  وذويهم  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا  يهم  وما 

ي�صتفيدو� �أكب �لفائدة مما تتيحه هذه �التفاقيات من �إمكانات يف مالحقة جمرمي �حلرب 

�الإ�رش�ئيليني، ولكن من �ملعلوم �أن �لقانون �لدويل يتاأثر بال�صيا�صة �لدولية �إىل حّد كبري، 

حتى مع وجود �التفاقيات �لد�عمة للحق �لفل�صطيني، فهي ال تكفي لوحدها، فال بّد من 

ممثلني  �لعرب  ومعهم  �لفل�صطينيون،  بهما  يقوم  كبريين،  و�صيا�صي  ديبلوما�صي  جهد 

�لد�عمة  و�لدول  �الإ�صالمية  �لدول  �إىل  باالإ�صافة  �لعربية،  و�جلامعة  �لعربية  بالدول 

حلقوق �الإن�صان لتح�صيد �أكب قدر ممكن من �لتاأييد و�لدعم للحق �لفل�صطيني، و�لعمل 

مبختلف �ل�صبل نحو تفعيل مو�د هذه �التفاقيات، ودعوة �لدول �الأطر�ف يف �التفاقيات 

للوقوف عند م�صوؤولياتها، ومن �لو��صح �أن �الأمر يتوقف على �الإر�دة �ل�صيا�صية للقادة 

�لفل�صطينيني بالدرجة �الأوىل! و�لدول �لعربية بالدرجة �لثانية.
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الآلية القانونية الدولية ملقا�صاة “اإ�صرائيل” 

كدولة )حمكمة العدل الدولية(

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

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

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

يف �لف�صل �لر�بع.

يت�صمن هذ� �لف�صل مبحثني هما:

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

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

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

             واإجراءاتها:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي�صتمل هذ� �ملبحث على مطلبني هما:

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

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

يت�صمن هذ� �ملطلب مق�صدين �ثنني هما:

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

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

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

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

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

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

.
1
�ملتخ�ص�صة

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

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

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

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

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

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

.
2
جن�صيتهم

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

.
4
رعايا دولة بعينها

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

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

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

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

�ملرجع نف�صه.  
4
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املق�شد الثاين: اخت�شا�س حمكمة العدل الدولية:

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

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

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

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

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

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

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

عليها، وهي نوعان:

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

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

.
6
�لنز�ع باملثول �أمام �ملحكمة

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

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

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

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

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

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

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

�ملنازعات �لقانونية تتعلق بامل�صائل �الآتية:

تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.  .1

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

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

p. 526.l

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

�ص 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. القبول النفرادي لولية املحكمة:

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

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

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

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

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

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

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

2. قبول ولية املحكمة مبوجب معاهدات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملعاهدة �أو تطبيقها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�خلا�ص.

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

نحو 15 % من جمموع عدد �لق�صايا.

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

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

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

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

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

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

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

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

فرن�صا(.

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

.
10

فرن�صا(

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

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

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

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

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

96 من �مليثاق ذلك �ملادة 

، و�لهيئات �مل�صموح 
12

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

لها طلب �الإفتاء �أو �ال�صت�صارة هي:

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

قانونية.

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

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

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

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

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

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

، 2014/8/19، �نظر: �لعامة، 

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

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

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

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

.
13ً

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وهي كما ياأتي:

يت�صمن هذ� �ملطلب �أربعة فروع هي:

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

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

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

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

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

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

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

اأولً: �رسوط التقا�شي:

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

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

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

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

�ملحكمة.

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

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

.
14

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

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

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

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

مر�قب

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

�الأمم �ملتحدة

�لعدل �لدولية فقط.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومدغ�صقر، و�أوكر�نيا.

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

، كما ت�صمل 
17

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

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

و�التفاقات �ملعمول بها.

.
18

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

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

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

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

من �ملاآزق �لديبلوما�صية.

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

 .
19

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

املق�شد الثاين: رفع الدعاوى واملرافعة:

اأولً: رفع الدعوى:

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

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

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

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

�ملتنازعني.

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

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

.
20

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

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

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

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

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

.2014/8/19 ، �لعامة، 

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

يثل �أطر�ف �لنز�ع وكالء عنهم.  .1

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

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

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

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

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

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

توؤيدها.

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

عليها مبطابقتها لالأ�صل.

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

و�لوكالء و�مل�صت�صارين و�ملحامني.

يتوىل �لرئي�ص �إد�رة �جلل�صات.  .8

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

قبول �جلمهور فيها.

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

.
21

�ملح�رش �لر�صمي

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

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

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

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

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

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

اأولً: ترتيبات �شري الق�شايا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إال �إذ� قبل ذلك �الأطر�ف �الآخرون.

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

.
22

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

ثانياً: نهاية املرافعة واحلكم:

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

�لق�صية، يعلن �لرئي�ص ختام �ملر�فعة.

تن�صحب �ملحكمة للمد�ولة يف �حلكم.  .2

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

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

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

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

�صحيحاً.

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

ف�صل فيه.

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

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

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

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

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

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

من �ملحكمة.

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

اأولً: ال�شتئناف:

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

.
23

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

ثانياً: اللتما�س:

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

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

.
24

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

ثالثاً: امل�شاريف:

.
25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صيتم تناوله يف �ملبحث �لتايل. 

خال�شة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�أخرى مثل �جلنائية �لدولية �أو غريها.

املبحث الثاين: ق�ساء حمكمة العدل الدولية وكيفية 

    ا�ستفادة الفل�سطينيني منها:

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

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

�ثنني هما: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأولً: الوقائع:

يف 1999/6/23 �أودعت جمهورية �لكونغو �لديقر�طية طلباً تقيم مبوجبه دعوى �صّد   •
�أوغند� ب�صبب �أعمال عدو�ن م�صلح �رتكبت، يف �نتهاك �صافر مليثاق �الأمم �ملتحدة وميثاق 

منظمة �لوحدة �الإفريقية.

و�أودعت �لكونغو يف طلبها باأن هذ� �لعدو�ن �مل�صلح �نطوى على جملة �أمور منها: �نتهاك   •
�الإن�صاين  �لدويل  للقانون  و�نتهاكات  �الإقليمية،  و�صالمتها  �لكونغو  جمهورية  �صيادة 

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

و�لتم�صت �لكونغو �صمان وقف �أعمال �لعدو�ن �ملوجهة �صدها، وكذلك �حل�صول على   •
و�الأ�صخا�ص  �ملمتلكات  و�صلب  و�لتدمري  �لنهب  �أعمال  جميع  عن  �أوغند�  من  تعوي�ص 

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

عمل  �رتكبت  قد  �أوغند�  �أن  وتعلن  تقرر  �أن  �ملحكمة  �إىل  �لكونغو  �لتم�صت  عليه  وبناء   •
�نتهاكات  ترتكب  و�أنها  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  من   2 �ملادة  من   4 للفقرة  خمالفاً  عدو�ن 

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

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

�لعريف.

جل�صات  وعقدت  حتفظية،  بتد�بري  لالإ�صارة  طلباً  �لكونغو  قدمت   2000/6/19 ويف   •
علنية ب�صاأن �لتد�بري �لتحفظية يف 26 و2000/6/28، و�أ�صدرت �ملحكمة �أمرها باأن على 

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

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

طلبات  ثالثة  ت�صمنت  و�لتي  �مل�صادة،  مذكرتها  �أوغند�  �أودعت   2001/4/21 ويف   •
م�صادة، �الأول يتعلق باأعمال عدو�ن مزعومة من قبل �لكونغو، و�لثاين يتعلق بهجمات 
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لو�صاكا التفاق  مزعومة  بانتهاكات  يتعلق  و�لثالث  �أوغندية،  ديبلوما�صية  مباٍن   على 

Lusaka Agreement، قامت بها �لكونغو.

تتعلق  �إ�صافية  مذكرة  تقدم  باأن  �لكونغو  جلمهورية  �ملحكمة  �أذنت   2003/1/29 ويف   •
بالطلبات �مل�صادة �لتي قدمتها �أوغند�.

�جلل�صات،  الفتتاح  موعد�ً   2003/11/10 تاريخ  �لبد�ية  يف  حددت  قد  �ملحكمة  وكانت   •
لكنها �أجلت بطلب من �لكونغو، وعقدت جل�صات علنية ب�صاأن جوهر �لدعوى من 11 �إىل 

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

ثانياً: امل�شائل القانونية التي اأثريت اأمام املحكمة:

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

�ملبادئ �لتالية:

مبد�أ عدم ��صتخد�م �لقوة يف �لعالقات �لدولية، مبا يف ذلك حظر �لعدو�ن.  •
�اللتز�م بت�صوية �لنز�عات �لدولية بالو�صائل �ل�صلمية دون غريها، لكفالة عدم تعري�ص   •

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

�حرت�م �صيادة �لدول وحقوق �ل�صعوب يف تقرير م�صريها.  •
مبد�أ عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لتي تكون من �صميم �لوالية �لد�خلية للدول.  •

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

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

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

ما ياأتي:

عدم مقبولية طلبات �لكونغو.  •
تاأييد �لطلبات �مل�صادة �لتي قدمتها �أوغند�.  •

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

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

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

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

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

ما يلي:

�لكونغو  جمهورية  �صّد  ع�صكرية  باأن�صطة  بقيامها  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •
�لديقر�طية يف �أر��صي هذه �الأخرية... قد �نتهكت مبد�أ عدم ��صتخد�م �لقوة يف �لعالقات 

�لدولية ومبد�أ عدم �لتدخل.

تق�صي بقبول �دعاء�ت �لكونغو �ملتعلقة بارتكاب �أوغند� �نتهاكات اللتز�ماتها مبوجب   •
�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان و�لقانون �لدويل �الإن�صاين يف �أثناء �لعمليات �لعد�ئية بني 

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

حلقوق  �لدويل  �لقانون  مبوجب  �لتز�ماتها  �نتهكت  قد  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •
�الإن�صان و�لقانون �لدويل �الإن�صاين، ب�صلوك قو�تها �مل�صلحة �لتي �رتكبت �أعمال �لقتل 

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

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

�لقانون  مبوجب  �لكونغو  جتاه  بالتز�ماتها  �أخلت  قد  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •
�لدويل باأعمال نهب �ملو�رد �لطبيعية �لكونغولية و�صلبها و��صتغاللها...

بجب  �لكونغو  جمهورية  �إز�ء  �لتز�م  عاتقها  على  يقع  �أوغند�  جمهورية  باأن  تق�صي   •
�الأ�رش�ر �لتي �أحلقتها بها.

تقرر �ملحكمة باأنها تبت يف م�صاألة �جلب �لو�جب جلمهورية �لكونغو يف حالة عدم �تفاق   •
�لطرفني، وحتتفظ لهذه �لغاية باالإجر�ء�ت �لالحقة يف �لق�صية.

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

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

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

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

�الأفر�د مببنى �ل�صفارة... .

بجب  �أوغند�  �إز�ء  �لتز�م  عاتقها  على  يقع  �لكونغو  جمهورية  باأن  �ملحكمة  وتق�صي   •
�الأ�رش�ر �لتي �أحلقتها بها.
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رابعاً: مالحظات ختامية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لذي يكن �أن تقدمه لهم.

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

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

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

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

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

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

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

اأولً: الوقائع:

يف 1993/3/20، �أودعت جمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك طلباً تقيم به دعوى على �رشبيا   •
نز�ع  ب�صاأن  با�صم جمهورية يوغ�صالفيا �الحتادية(  �آنذ�ك  )�ملعروفة  �الأ�صود  و�جلبل 

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

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

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

�رشبيا  �أن  وتعلن  تقرر  �أن  �ملحكمة  من  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �لتم�صت  طلبها،  ويف   • 
و�جلبل �الأ�صود “قد قتلت مو�طنني من �لبو�صنة و�لهر�صك، وتعمدت قتلهم وجرحهم، 

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

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

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

ويف 1993/6/27، �أودعت �لبو�صنة و�لهر�صك طلباً ثانياً لالإ�صارة بتد�بري حتفظية.  •
كما   ،1995/4/15 لغاية  �ملمدد  �الأجل  غ�صون  يف  و�لهر�صك  �لبو�صنة  مذكرة  و�أودعت   •

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

ويف 1996/7/11، نطقت �ملحكمة بحكمها ب�صاأن �لدفوع �البتد�ئية، ورف�صت مبقت�صاه   •
يف  بالنظر  �خت�صا�صاً  لها  �أن  وخل�صت  �الأ�صود،  و�جلبل  �رشبيا  قدمتها  �لتي  �لدفوع 

�لق�صية.

من  فيها  �لتم�صت  م�صادة  طلبات  �الأ�صود  و�جلبل  �رشبيا  قدمت   ،1997/7/22 ويف   •
�أعمال �الإبادة �جلماعية  “�لبو�صنة و�لهر�صك م�صئولة عن  �أن  �أن تقرر وتعلن  �ملحكمة 

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

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

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

بتعوي�صات.

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

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

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

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

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

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

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

�الإبادة �جلماعية.

و�أن عليها �أن تتخذ �إجر�ء�ت ل�صمان �المتثال �لتام مبعاقبة �أعمال �الإبادة �جلماعية.  •
وحتيل �الأفر�د �ملتهمني �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية ليوغ�صالفيا �ل�صابقة.  •

عن  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �إىل  كاملة  تعوي�صات  وتدفع  �ل�رشر  جتب  �أن  عليها  وكذلك   •
�الأ�رش�ر و�خل�صائر.

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

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

�ملحكمة �أن تقرر وتعلن:

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

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

ثالثاً: قرار املحكمة:

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

�حلكم على ما يلي:

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

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

و�لهر�صك يف 1993/3/20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بها �ملحكمة.

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

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

.
30

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

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

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

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

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

.
31

�لتكر�ر

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

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

�صنة 1991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. وبر�أي �لدكتور �مليد�ين 
32

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

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

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

.
33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صيتم تناولها يف �لف�صل �لتايل.

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

        الأر�س الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967:

اأولً: الوقائع:

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

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

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

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

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

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

؟
34

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

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

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

ما ياأتي:

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

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

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

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

.
37

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

له �صفة طلب ذلك �لر�أي

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

�لر�أي �ال�صت�صاري، منها:

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

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

�الأمم �ملتحدة.

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

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

�ملادة 14 من �مليثاق.

 لعقد �لدورة �ال�صتثنائية للجمعية 
38

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

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

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

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

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

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

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

متخ�ص�صة ت�صمح لها �جلمعية بذلك.

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

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

��صت�صارياً حول �أّي م�صاألة قانونية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ينطبق يف حالة �لر�أي �ال�صت�صاري.

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

للنز�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني.

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

�ملفاو�صات لغاياتها.

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

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

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

كافية الإعطاء �لر�أي �ال�صت�صاري.

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

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

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

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

.
39

موجهاً �إىل �أّي دولة �أو كائن ما

تقرير حمكمة �لعدل �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2003–31 متوز/ يوليو 2004، �ص 74–75.  
39



114

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

2. قواعد ومبادئ القانون الدويل اخلا�شة بالإجراءات التي اتخذتها “اإ�رسائيل”:

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

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

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

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

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

.
40

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

ب. حّق تقرير امل�شري:

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

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

.
41

و�الجتماعية و�لثقافية

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

املحتلة �شنة 1967:

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

من �لقانون �لعريف.

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

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

�ل�صفة  �صّم  قبل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  على  بال�صيادة  �عرت�ف  وجود  عدم   .1
بو��صطة �الأردن وحكم م�رش للقطاع.

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

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

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

�ملرجع نف�صه، �ص 75.  
40

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

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

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

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

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

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

.
42

حمتل

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

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

�شنة 1967:

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

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

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

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

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

�لفل�صطينية �ملحتلة  �صنة 1967.

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

�شنة 1967:

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

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

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

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

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

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

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

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

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

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

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

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

.
43

�حلق

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

حلالة ال�رسورة:

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

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

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

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

�لغر�ص.

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

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

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

�خل�صو�ص.

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

غري متو�فرة يف هذه �حلالة.

.
44

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

�ملرجع نف�صه، �ص 76.  
43

�أحمد �أبو �لوفا، ق�شاء حمكمة العدل الدولية 2001–2005 )�لقاهرة: د�ر �لنه�صة �لعربية، 2006(، �ص 67.  
44
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3.  الآثار القانونية الناجمة عن بناء اجلدار:

ق�صمت �ملحكمة هذه �الآثار �إىل نوعني:

اأ. بالن�شبة لـ“اإ�رسائيل”: 

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

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

�لدولة يف:

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

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

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

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

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

.
45

�جلد�ر

ب. بالن�شبة للدول الأخرى:

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

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

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

�لدول �الأخرى �اللتز�مات �الآتية:

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

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

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

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

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

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

.
46

�ال�صت�صاري

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

�أحمد �أبو �لوفا، ق�شاء حمكمة العدل الدولية 2001–2005، �ص 77.  
46
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ثالثاً: مالحظات ختامية:

1. هذ� �لقر�ر جاء بناًء على طلب فتوى �ملحكمة من قبل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، 
وهو ب�صفته هذه لي�ص له �صفة �الإلز�م، بل فقط �إعطاء �لر�أي �لقانوين، ولكن على �لرغم 

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

ببناء �جلد�ر. 

�لعربي  �لنز�ع  بحل  �خلا�صة  �ملفاو�صات  يعوق  �صلمي  �إجر�ء  �أي  باأن  �لقول   .2
�الإ�رش�ئيلي هو قول غري �صليم، كما �أفاد بذلك �لر�أي �ال�صت�صاري للمحكمة.

3. من �لو��صح جد�ً تقاع�ص �الأمم �ملتحدة عن �تخاذ ما يجب من خطو�ت عملية على 
�الأر�ص وفقاً للر�أي �ال�صت�صاري للمحكمة بالطلب من �الأمم �ملتحدة �تخاذ �أي عمل الإنهاء 

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

�لعديد من  �أنه �حتوى على  �إال  �أنه يخت�ص بق�صية �جلد�ر  �لقر�ر وبالرغم من  �إن   .4
�لردود على �دعاء�ت “�إ�رش�ئيل” �لباطلة، وقام بتاأكيد �لتو�صيف �لقانوين لالأو�صاع يف 

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

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

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

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

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

معاً، وهما:

1. يكن �للجوء �إىل حمكمة �لعدل �لدولية ال�صت�صد�ر قر�ر يدين �الأعمال �الإ�رش�ئيلية 
يف قطاع غزة، وذلك �عتماد�ً على �تفاقية حترمي جرية �الإبادة �جلماعية، �لتي �صدرت 

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

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

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

و�ملعاهد�ت �لدولية

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

نظام حمكمة �لعدل حيث جاء فيها ما ياأتي: 

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

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

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

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

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

  )�أ( تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.

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

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

.
48

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

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

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

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

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

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

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

.
49

عاملي

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

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

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

للدول �لتي هي �أطر�ف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �أن ت�رشح، يف �أي وقت، باأنها بذ�ت ت�رشيحها هذ� وبدون   - 2
حاجة �إىل �تفاق خا�ص، تقر للمحكمة بواليتها �جلبية يف نظر جميع �ملنازعات �لقانونية �لتي تقوم بينها 

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

) �أ ( تف�صري معاهدة من �ملعاهد�ت.

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

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

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

يجوز �أن ت�صدر �لت�رشيحات �مل�صار �إليها �آنفاً دون قيد وال �رشط �أو �أن تعلق على �رشط �لتبادل من جانب   - 3
عدة دول �أو دول معينة بذ�تها �أو �أن تقيد مبدة معينة.

تودع هذه �لت�رشيحات لدى �الأمني �لعام “لالأمم �ملتحدة” وعليه �أن ير�صل �صور�ً منها �إىل �لدول �لتي هي   - 4
�أطر�ف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي و�إىل م�صجل �ملحكمة.

�لت�رشيحات �ل�صادرة مبقت�صى حكم �ملادة 36 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �لد�ئمة للعدل �لدويل، �ملعمول  - 5 
بها حتى �الآن، تعتب، فيما بني �لدول �أطر�ف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، مبثابة قبول للوالية �جلبية ملحكمة 

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

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

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 319–320.  
49
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�رشبيا  �صّد  �لبو�صنة  ل�صكوى  �إقر�رها  عن  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �أعلنت   فقد 

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

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

.
�صّد �لبو�صناق يف �لبو�صنة”50

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

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

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

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

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

.
51

�أثرها �لقانوين

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

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

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

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

.
52

�ل�صو�بق �لتي ينبغي �لبناء عليها

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

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

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

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

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

�الأ�رش�ر، و�لتعوي�ص، ورّد �العتبار.

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

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

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

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

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

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 316–318.  
52
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خال�شة:

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

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

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

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

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

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

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

وتنتهك �لتز�ماتها �لدولية.

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

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

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

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

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

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

�لفل�صطينيني

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

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

�جلز�ئي �أمام �ملحاكم �جلنائية.

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

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

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

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

�لعدل �لدولية؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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



126

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

�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.



128

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

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
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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�
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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
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�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
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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.  
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�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.  
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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
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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.  
92
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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.   
93

�لتقرير �لثامن للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2011–31 متوز/ يوليو 2012، �ص 12.  
94

�لتقرير �لتا�صع للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2012–31 متوز/ يوليو 2013، �ص 8.  
95
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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 

.
108

�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   
108

2015/4/9، �نظر: 
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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.





الف�صل اخلام�س

اأدوار مهمة يف تفعيل مقا�ساة 

“اإ�سرائيل” وقادتها
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اأدوار مهمة يف تفعيل مقا�صاة “اإ�صرائيل” 

وقادتها

�لعملية  �لناحية  من  هي  كاأ�صخا�ص  قادتها  �أو  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  م�صاألة  �إن 

لي�صت م�صاألة �صهلة الأ�صباب عديدة، من �أهمها تاأثري �ل�صيا�صة �لدولية على م�صار �لعد�لة، 

 وحّق �لنق�ص )�لفيتو( �لذي ال ترتدد �لواليات �ملتحدة يف ��صتخد�مه حلماية “دولة �إ�رش�ئيل”

وقادتها يف �ملحافل �لدولية وبالذ�ت يف جمل�ص �الأمن �لدويل، لكنها بالطبع لي�صت م�صتحيلة؛ 

كما �أن وجود �ملرتكز�ت �لقانونية �لدولية ووجود �آليات �ملقا�صاة �لدولية ال تكفي لوحدها 

لتحقيق نتائج ملمو�صة يف هذ� �ل�صدد، وبالتايل فال بّد من ت�صافر �جلهود وتعا�صد مقومات 

�لنجاح، وتكثيف �جلهود على �صعد خمتلفة —�صياأتي �حلديث عنها يف �لف�صل �الأخري من 

هذه �لكتاب— وبالتايل ال بّد من �لعمل على حتقيق �ال�صتفادة �الأمثل من �الأدو�ر �مل�صاعدة 

�الآليات و�لبناء على  �لعمل �ملنظم و�ملمنهج لتفعيل تلك  �ملقا�صاة، وال بّد من  �إجناح  على 

تلك �ملرتكز�ت و�ال�صتفادة من �الأدو�ر �مل�صاعدة للو�صول �إىل نتائج يف مو�صوع �ملقا�صاة، 

وعليه فقد جاء هذ� �لف�صل ليبني مدى �الأهمية لبع�ص �الأدو�ر �مل�صاعدة يف م�صاألة �ملقا�صاة 

ومدى �إ�صهامها يف �إجناح �مل�صاعي �لر�مية ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً.

وقد مّت تق�صيم هذ� �لف�صل �إىل مبحثني هما:

�ملبحث �الأول: دور �ملنظمات �لدولية يف تفعيل مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها.

يف  �لفل�صطينية  �الإعالم  وو�صائل  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  دور  �لثاين:   �ملبحث 

     مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها.

تفعيل  يف  الدولية  املنظمات  دور  الأول:   املبحث 

    مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها:

�أم غري �حلكومية، العباً موؤثر�ً على �ل�صعيد  تعد �ملنظمات �لدولية، �صو�ء �حلكومية 

�لدويل، فقد برز دورها �ملتنامي يف �ل�صعود يف �لقرن �لع�رشين كاأحد �لفو�عل �ملهمة على 

�لدول و�الأ�صخا�ص  �لدويل بجانب  �لقانون  �أ�صخا�ص  �أهم  �أحد  �لدولية، كما تعد  �ل�صاحة 

�لطبيعيني.
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يكن تق�صيم �ملنظمات �لدولية �إىل نوعني، حكومية وغري حكومية. وتنق�صم بدورها 

�ملنظمات �لدولية �حلكومية �إىل منظمات دولية عامة مثل: منظمة �الأمم �ملتحدة، �أو منظمة 

�لدول  ومنظمة  �لعربية،  �لدول  جامعة  مثل:  �إقليمية  دولية  ومنظمات  �لعاملية،  �لتجارة 

�الإ�صالمي.  �لتعاون  ومنظمة  �الإفريقي،  و�الحتاد  �أوروبا،  جمل�ص  ومنظمة  �الأمريكية، 

وُتّعد كل �ملنظمات �حلكومية منظمات متثل �حلكومات و�لدول وقر�ر�تها متثل �الإر�دة 

�ملبا�رش  �لتاأثري  عن  مبناأى  لي�صت  فهي  وبالتايل  �حلكومات،  �أو  �لدول  لهذه  �جلماعية 

للح�صابات �ل�صيا�صية و�لتوز�نات و�مل�صالح بني �لدول.

متتلك  �لدول  من  جمموعة  ت�صم  هيئة  باأنها  �حلكومية،  �لدولية  �ملنظمة  وتعّرف 

�ملنظمات  يف  �الأع�صاء  ويعدُّ   .
1
د�ئمة وب�صورة  �الأع�صاء  �لدول  عن  منف�صلة  �صالحيات 

�لدولية �حلكومية ممثلني لالإر�دة �ل�صيا�صية لدولهم يف تلك �ملنظمات، بينما �حلال خمتلف 

فنية  �أ�ص�ص  على  �الأع�صاء  �ختيار  فيها  يتم  و�لتي  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  يف 

ومهنية، ال يثلون �الإر�دة �ل�صيا�صية لدولهم، ومثل ذلك منظمة �لعفو �لدولية ومنظمة 

�أطباء بال حدود Doctors Without Borders، وهيومان ر�يت�ص ووت�ص.

فهي   ،
2
�ملدين �ملجتمع  من  جزء  هي  و�لتي  �حلكومية،  غري  �لدولية  �ملنظمات  و�أما 

“غري قومية”،  �أو �حتاد�ت يتعدى ن�صاطها نطاق �لدولة �لو�حدة،  �أو جمعيات  تنظيمات 

هذه  �أ�صحت  وقد  غريهما،  �أو  �لدولية،  �لعفو  منظمة  �أو  �لدويل،  �الأحمر  �ل�صليب  مثل 

�ملنظمات حقيقة يف �ملجتمع �لدويل، وت�صكل قوة من نوع خا�ص، لها دورها وتاأثريها على 

�حلياة �لدولية، وتختلف هذه �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية بح�صب ن�صاط كل منظمة 

، فمجاالت عملها عديدة، فبع�صها يعمل يف جمال �ملر�أة، �أو �ل�صحة، �أو �الأ�رشة، �أو 
3
منها

حقوق �الإن�صان، �أو �الإغاثة، �أو غري ذلك.

و�لتوزيع،  للن�رش  �لثقافة  د�ر  )عّمان:  الدويل  التنظيم  الدويل:  القانون  مو�شوعة  �لفتالوي،  ح�صني  �صهيل   
1

2007(، �ص 17.

مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية  �أ�صخا�صه،  �أو  �ملدين  �ملجتمع  عنا�رش  بخ�صو�ص  �نظر   
2

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان: دليل املجتمع املدين )نيويورك وجنيف: 2008(، يف:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ar.pdf

  TakingITGlobal حمي �لدين حر�صاوي، دور �ملنظمات غري �حلكومية يف تعزيز وحماية حقوق �الإن�صان،  موقع  
3

http://www.tigweb.org/youth-media/panorama/article.html?ContentID=20089 :2008/4/27، �نظر
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�لعاملة  �لدولية غري �حلكومية هي �ملنظمات  وما �صيتم تناوله هنا من تلك �ملنظمات 

يف  كفاعل  خ�صو�صيتها  هو  عليها  يالحظ  �أن  يكن  ما  و�أول  �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف 

و�مل�صاو�ة،  �حلريات،  جمال  يف  وخ�صو�صاً  مميز�ً،  دور�ً  توؤدي  فهي  �لدولية،  �لعالقات 

و�حلقوق �ل�صيا�صية و�ملدنية، وهي تعمل بعيد�ً عن �حل�صابات �ل�صيا�صية �لتي تقوم بها 

�متد�د  �أنها ونتيجة لتنوعها، وبحكم  �أك�صبها نوعاً من �مل�صد�قية، كما  �لدول عادًة، مما 

مميز�ت  لها  جعل  قانونية؛  �صخ�صية  �أو  بو�صع  متتعها  وعدم  �لدول،  عب  ن�صاطها 

�لثالثة يف �ملجتمع �لدويل، بجانب  �لقوة  �أن تكون غالباً  �أن هذ� مل ينعها من  �إال  خا�صة، 

.
4
�لدول و�ملنظمات �لدولية �حلكومية

�ملقا�صاة،  مو�صوع  يف  �لدولية  �ملنظمات  دور  هو  ما  هنا:  �ل�صوؤ�ل  يبز  وبالتايل 

هل  �الإن�صاين؟!  �لدويل  �لقانون  قو�عد  جلل  “�إ�رش�ئيل”  �نتهاك  ثبت  �أن  بعد  وخ�صو�صاً 

من دور يكن �أن تلعبه هذه �ملنظمات بنوعيها �حلكومية وغري �حلكومية؟ و�إىل �أي مدى 

يكن �أن ي�صهم هذ� �لدور يف �إجناح مو�صوع �ملقا�صاة؟ 

ويف هذ� �لف�صل �صيتم تناول بيان �أدو�ر كال �لنوعني �ل�صابقني من �ملنظمات �لدولية 

�لباحث تناول دور ثالثة هياكل لالأمم �ملتحدة كمثال  يف مو�صوع �ملقا�صاة، وقد �ختار 

للمنظمات �لدولية �حلكومية، وكذلك �لتعريف بدور �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية من 

خالل عر�ص منوذجني هما �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، ومنظمة �لعفو �لدولية، مع 

عدم �لتقليل من �أهمية �الأدو�ر �لتي تقوم بها �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية �الأخرى يف 

جمال حقوق �الإن�صان، و�لعد�لة �لدولية. 

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملبحث �إىل مطلبني هما:

“�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يف  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ملتخ�ص�صة  �لهياكل  دور  �الأول:   �ملطلب 

                                    وقادتها.

�ملطلب �لثاين: دور �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية يف مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها.

�ملرجع نف�صه.  
4
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مقا�شاة  يف  املتحدة  الأمم  يف  املتخ�ش�شة  الهياكل  دور  الأول:   املطلب 

       “اإ�رسائيل” وقادتها:

�لتي ر�ح  �لثانية  �لعاملية  �لعامل ماآ�صي �حلرب  �أن �صهد  تاأ�صي�ص �الأمم �ملتحدة بعد  مّت 

 2 �ملادة  ن�صت  حيث  �حلرب،  حترمي  على  ميثاقها  ن�ّص  وقد  �لب�رش،  ماليني  �صحيتها 

4 على: “يتنع �أع�صاء �لهيئة جميعاً يف عالقاتهم �لدولية عن �لتهديد با�صتعمال  �لفقرة 

�لقوة �أو ��صتخد�مها �صّد �صالمة �الأر��صي �أو �ال�صتقالل �ل�صيا�صي الأية دولة �أو على �أي 

، وعلى �لرغم من ذلك فقد ظلت �حلرب من 
�آخر ال يتفق ومقا�صد �الأمم �ملتحدة”5 وجه 

.
6
�لو�صائل �لتي تلجاأ �إليها بع�ص �لدول حلل نز�عاتها مع غريها

و�الأمم �ملتحدة كمنظمة دولية حكومية قد و�صعت لنف�صها �أهد�فاً حمددة منها حفظ 

�لدويل  �لتعاون  وحتقيق  �لدول،  بني  �لودية  �لعالقات  وتنمية  �لدوليني،  و�الأمن  �ل�صلم 

�الأعمال  لتن�صيق  مركز�ً  �ملتحدة  �الأمم  وجعل  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �مل�صكالت  حلل 

�حلروب،  ويالت  من  �ملقبلة  �الأجيال  تنقذ  �أن  عاتقها  على  �أخذت  قد  وهي   ،
7
�لدول بني 

و�أن تتخذ �لتد�بري �مل�صرتكة �لفعالة ملنع �الأ�صباب �لتي تهدم �ل�صلم، وتعمل على �إز�لتها، 

هو  ما  �ل�صوؤ�ل  ياأتي  وبالتايل   —8
ميثاقها يف  جاء  —كما  وغريها  �لعدو�ن  �أعمال  وتقمع 

دور �الأمم �ملتحدة وفقاً ملا �صبق يف قمع �أعمال �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي و�نتهاك �لقانون �لدويل 

�الإن�صاين، وما دورها بالتايل يف مالحقة �ملجرمني �لدوليني وعدم �إفالتهم من �لعقاب؟ 

وللتعرف على دور �الأمم �ملتحدة ال بّد �أوالً من �الإقر�ر بحقيقة �أن �الأمم �ملتحدة هي 

هي  وتاأثري  فاعلية  و�أكرثها  �لهياكل  تلك  �أهم  ومن  عدة،  هياكل  من  يتكون  كبري  ج�صم 

�جلمعية �لعامة، وجمل�ص �الأمن، وجمل�ص حقوق �الإن�صان، وعلى �لرغم من وجود هياكل 

�أخرى تابعة لالأمم �ملتحدة قد يكون لها دور بطريقة �أو باأخرى يف م�صاألة معاجلة �نتهاك 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين، �أو م�صاألة تر�صيخ �لعد�لة �لدولية وعدم �إفالت �أحد من �لعقاب، 

،Economic and Social Council )ECOSOC(l مثل �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي 

 �أو حمكمة �لعدل �لدولية —وهذه �الأخرية قد مّت عر�ص دورها يف �الآليات— �إال �أن �لدور 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/l :نظر �ملادة 2 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، يف�  
5

حممد فهاد �ل�صاللدة، القانون الدويل الإن�شاين )�الإ�صكندرية: من�صاأة د�ر �ملعارف، 2005(، �ص 44.  
6

�صهيل ح�صني �لفتالوي، مو�شوعة القانون الدويل: التنظيم الدويل، �ص 96–105.  
7

�نظر �لديباجة ون�ّص �ملادة 1 من ميثاق �الأمم �ملتحدة.  
8
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�ملقا�صاة هو دور �جلمعية  �ملتحدة يف مو�صوع  �الأمم  تلعبه هياكل  �أن  �لذي يكن  �الأهم 

�لعامة، وجمل�ص �الأمن، وجمل�ص حقوق �الإن�صان، وعليه �صيتناول هذ� �ملطلب عر�ص دور 

�جلمعية �لعامة، فمجل�ص �الأمن، ثم جمل�ص حقوق �الإن�صان، وذلك فيما يخ�ص مو�صوع 

معاجلة �نتهاك �لقانون �لدويل �الإن�صاين، ومو�صوع مالحقة �ملجرمني �لدوليني.

وبالتايل فقد مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل ثالثة مقا�صد هي:

�ملق�صد �الأول: �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.

�ملق�صد �لثاين: جمل�ص �الأمن.

�ملق�صد �لثالث: جمل�ص حقوق �الإن�صان.

املق�شد الأول: اجلمعية العامة لالأمم املتحدة:

تعد �جلمعية �لعامة من �الأجهزة �لرئي�صية لالأمم �ملتحدة، وتتاألف من جميع �الأع�صاء 

يف �الأمم �ملتحدة، وتقوم �لع�صوية فيها على �أ�صا�ص �مل�صاو�ة بني جميع �لدول �الأع�صاء، 

�جلمعية  وتعقد  �لعامة،  �جلمعية  يف  عنها  ممثالً  وفد�ً  �أو  �صخ�صاً  تر�صل  �أن  دولة  ولكل 

�أن تعقد دورة غري عادية، ولكل دولة �صوت و�حد وال  دورة عادية مرة يف �ل�صنة ولها 

 .
9
تتمتع �لدول د�ئمة �لع�صوية بحق �لنق�ص د�خل �جلمعية �لعامة

ومع �الإقر�ر باأن قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري ملزمة للدول �الأع�صاء، كمجل�ص �الأمن، 

يف  دورها  وكذلك  وتطويرها،  �لدويل  �لقانون  مبادئ  تر�صيخ  يف  كبري�ً  دور�ً  لها  �أن  �إال 

ت�صجيع �لدول على عقد �تفاقيات حقوق �الإن�صان �أو �الن�صمام لالتفاقيات �حلالية.

اأولً: دورها يف تر�شيخ مبادئ القانون الدويل الإن�شاين:

�هتمامها  هي  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  بها  �عتنت  �لتي  �الهتمامات  �أوىل  من 

�لدويل،  �لقانون  للجنة  �ملبكر  باإن�صائها  ذلك  متثل  وقد  �لدويل،  �لقانون  وتقعيد  برت�صيخ 

حيث مّت �إن�صاءها مبقت�صى قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 174 ل�صنة 1947، وتخت�ص باإعد�د 

م�رشوعات �تفاقيات ب�صاأن �ملو�صوعات �لتي مل ينظمها بعد �لقانون �لدويل، وذلك بق�صد 

.
10

تعزيز �لتطور �لتدريجي للقانون �لدويل وتدوينه

�صهيل ح�صني �لفتالوي، مو�شوعة القانون الدويل: التنظيم الدويل، �ص 134–135.  
9

�ل�صافعي حممد ب�صري، قانون حقوق الإن�شان )�ملن�صورة: مكتبة �جلالء �جلديدة، 1992(، �ص 254.  
10
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لكن �الأمر مل يقت�رش على ذلك بل تعد�ه ليو�كب �لتطور�ت �لكبرية �لتي طر�أت على 

يف  تغيري  �إىل  �أدى  عظيم  حتول  فهناك  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون 

تتزعمه  عاملياً  �أن هناك �جتاهاً  �لتحول يتجلى يف  �الأ�صا�صية، وهذ�  م�صامينه ومفاهيمه 

�الأمم �ملتحدة يهدف �إىل تطوير وتطبيق قو�عد ومبادئ �لقانون �لدويل �الإن�صاين �ملطبق يف 

�لنز�عات �مل�صلحة، وقد �أ�صفرت �جلهود �ملخل�صة عن و�صع قو�عد جديدة متثل �إ�صافة 

�لدويل  �لقانون  �لعامة  ، وقد دعمت �جلمعية 
11

�الإن�صاين �لدويل  �لقانون  �إىل مبادئ  بناءة 

 �الإن�صاين بعدد من �التفاقيات و�الإعالنات �لدولية و�لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �جلمعية �لعامة

منها  و�لتي  م�صلحة،  نز�عات  وقوع  مل�صتقبل  حت�صباً  �أم  قائمة  نز�عات  مبنا�صبة  �صو�ء 

�الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، و�تفاقية حظر  �تفاقية منع جرية  �ملثال:  على �صبيل 

معينة،  تقليدية  �أ�صلحة  ��صتعمال  تقييد  �أو  حظر  و�تفاقية  �لنووية،  �الأ�صلحة  ��صتعمال 

�لو�صع  وحتديد  �الإن�صانية،  �صّد  �ملرتكبة  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  تقادم  عدم  و�تفاقية 

و�الإعالن  و�لعن�رشية،  �ال�صتعمارية  �الأنظمة  �صّد  ينا�صلون  �لذين  للمقاتلني  �لقانوين 

.
12

بخ�صو�ص حماية �لن�صاء و�الأطفال، وغريها من �التفاقيات و�الإعالنات

وباالإ�صافة �إىل مو�صوع رعاية �التفاقيات �لدولية �خلا�صة بالقانون �لدويل �الإن�صاين، 

قامت �جلمعية �لعامة بت�صجيع �لدول �لتي مل تن�صم �إىل بع�ص �التفاقيات �لدولية �خلا�صة 

 1925 �ملثال: بروتوكول �صنة  �إليها، وعلى �صبيل  باأن تن�صم  �الإن�صاين  �لدويل  بالقانون 

و�تفاقية  �صابهها،  ما  �أو  �ل�صامة  �أو  �خلانقة  للغاز�ت  �حلربي  �ال�صتعمال  �خلا�ص بحظر 

 ،1993 حظر ��صتحد�ث و�إنتاج وتخزين و��صتخد�م �الأ�صلحة �لكيماوية وتدمريها �صنة 

وغري ذلك من �التفاقيات.

�لقانون  مبادئ  وتدعيم  تر�صيخ  يف  م�صهود  دور  لها  �لعامة  فاجلمعية  وباملجمل 

�لدويل �الإن�صاين، وكذلك �لعمل على ن�رشه و�لتاأكيد على تطبيقه على �لنحو �لذي قررته 

و�لتطبيق  �صيء  �ملبادئ  وتر�صيخ  �التفاقيات  عقد  فاإن  �لباحث  بر�أي  لكن  �التفاقيات، 

�أو  للرعاية  �إن دور �جلمعية �لعامة كان يف غالبيته دور�ً  �آخر، حيث  على �الأر�ص �صيء 

خليل �أحمد خليل �لعبيدي، حماية �ملدنيني يف �لنز�عات �مل�صلحة �لدولية يف �لقانون �لدويل �الإن�صاين و�ل�رشيعة   
11

�الإ�صالمية، �أطروحة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �صانت كلمنت�ص �لعاملية، 2008، �ص 203.

 Jenny Kuper, International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict )Oxford:  
12

Clarendon press, 1997(, p.p. 23l–55.l



189

اأدوار مهمة يف تفعيل مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها

تو�صيات غري ملزمة، مما يجعل �لدول �أو �الأطر�ف �ملتنازعة تتغا�صى عن �لتطبيق، �أو 

�اللتز�م باملبادئ �أو �التفاقيات!

ثانياً: معاجلتها لنتهاكات مبادئ القانون الدويل الإن�شاين:

�آليات  من �لو��صح باأن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة مل تتمكن حتى �الآن من و�صع 

فاعلة ون�صطة الإلز�م �لدول بتنفيذ تعهد�تها مبوجب �ملو�ثيق �لدولية، �أ�صوة بالعقوبات 

�لتي تفر�صها �لقو�نني �ملحلية على �ملو�طنني �لذين ينتهكون �لقانون.

يجوز عقابية  �إجر�ء�ت  من  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  من  �ل�صابع  �لف�صل  يف  جاء  ما   �أما 

مو�فقة  وب�رشط  ح�رش�ً،  �الأمن  جمل�ص  �صالحيات  من  فهي  تفر�صها  �أن  �ملتحدة  لالأمم 

�لدول د�ئمة �لع�صوية يف �ملجل�ص، �أي �أنه لي�ص من �صالحيات �جلمعية �لعامة.

وبالتايل  �لدولية،  و�لظروف  �ل�صيا�صية  �لتو�زنات  حتكمه  �الأمن  جمل�ص  �أن  ومعلوم 

فامل�صاكل �لدولية ال حتلها �الأمم �ملتحدة مبعايري مو�صوعية وفقاً ملبادئ �لقانون �لدويل، 

و�إمنا يتوقف حلها على ما تقرره تلك �لدول د�ئمة �لع�صوية يف جمل�ص �الأمن، لذلك تت�صم 

�لقانون  قو�عد  ت�صبح  ثم  ومن  �ملعايري،  و�زدو�جية  باالنتقائية  �أحياناً  �ملنظمة  قر�رت 

�لو�قع فهو  �أر�ص  �لتطبيق على  و�أما حظها من  �الإن�صاين جمرد نظريات مثالية،  �لدويل 

.
13

رهن باإر�دة تلك �لدول

وباملجمل فاجلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ال متتلك �لو�صائل �أو �الآليات �لتي متكنها من 

قمع �نتهاكات �لقانون �لدويل �الإن�صاين، �صوى بطرق غري مبا�رشة �صيتم تناولها يف �لفرع 

�لتايل.

ثالثاً: دورها يف مقا�شاة “اإ�رسائيل” وقادتها:

�نتهاكات  لقمع  �آليات  �أو  �أدو�ت  لها  لي�ص  �لعامة  �جلمعية  باأن  �أعاله  �الإ�صارة  �صبقت 

�جلمعية  بها  تقوم  �أن  يكن  مهمة  �أدو�ر  هناك  �ملقابل  يف  لكن  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون 

يف م�صاندة مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها، ومن هذه �الأدو�ر ما ياأتي:

1. �لتو�صية من �جلمعية �لعامة ملجل�ص �الأمن باأن يحيل ملف �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية 
منحت فقد  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   يف 

�ملرجع نف�صه، �ص 206–208.  
13
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�ملادة 11 من ميثاق �الأمم �ملتحدة �جلمعية �لعامة باأن تو�صي جمل�ص �الأمن �أو �لدول �ملعنية 

مبناق�صة �أّي م�صاألة لها �صلة بحفظ �ل�صلم و�الأمن �لدويل، حيث جاء يف ن�ّص �ملادة ما يلي:

و�الأمن  �ل�صلم  حفظ  يف  للتعاون  �لعامة  �ملبادئ  يف  تنظر  �أن  �لعامة  للجمعية 

�أن  �لت�صليح، كما  �ل�صالح وتنظيم  بنزع  �ملتعلقة  �ملبادئ  �لدويل، ويدخل يف ذلك 

�أو  �الأمن  �إىل جمل�ص  �أو  �الأع�صاء  �إىل  �ملبادئ  �أن تقّدم تو�صياتها ب�صدد هذه  لها 

�إىل كليهما.

و�الأمن  �ل�صلم  بحفظ  �صلة  لها  يكون  م�صاألة  �أية  تناق�ص  �أن  �لعامة  للجمعية 

�أو دولة  �الأمن  �أع�صاء �الأمم �ملتحدة وجمل�ص  �أي ع�صو من  �إليها  �لدويل يرفعها 

لي�صت من �أع�صائها وفقاً الأحكام �لفقرة �لثانية من �ملادة 35، ولها —فيما عد� 

�مل�صائل  هذه  ب�صدد  تو�صياتها  تقّدم  �أن  ع�رشة—  �لثانية  �ملادة  عليه  تن�ّص  ما 

م�صاألة  وكل  معاً.  لكليهما  �أو  �الأمن  ملجل�ص  �أو  �ل�صاأن  �صاحبة  �لدول  �أو  للدولة 

حتيلها �أن  ينبغي  ما،  بعمل  �لقيام  فيها  �ل�رشوري  من  يكون  ذكره  تقّدم   مما 

.
14

�جلمعية �لعامة على جمل�ص �الأمن قبل بحثها �أو بعده

�الأمن  جمل�ص  نظر  ت�صرتعي  �أن  �لعامة  للجمعية  �أن  هنا  باالإ�صارة  �جلدير  ومن 

لن�ص وفقاً  وذلك  للخطر  �لدوليني  و�الأمن  �ل�صلم  تعّر�ص  �أن  ُيحتمل  �لتي  �الأحو�ل   يف 

.
15

�ملادة 2/13 من ميثاق �الأمم �ملتحدة

هذ� يعني �أن باإمكان دولة فل�صطني �لتوجه للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ال�صت�صد�ر 

قر�ر يطالب جمل�ص �الأمن باإحالة ملف �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �صنة 1967 للمحكمة �جلنائية �لدولية، ولكن على �الأرجح فاإن هذ� �الأمر �صيقف 

عند هذ� �حلد حيث ال يتوقع �أن يقوم جمل�ص �الأمن باأّي خطوة يف هذ� �الجتاه ب�صبب حّق 

�لنق�ص �الأمريكي �ملتوقع.

2. �أن تتبنى �جلمعية �لعامة قر�ر�ً يطلب من حمكمة �لعدل �لدولية ر�أياً ��صت�صارياً لبيان 

“�إ�رش�ئيل” اللتز�ماتها �لدولية مبوجب �التفاقيات  �الآثار �لقانونية �ملرتتبة على �نتهاك 

�أنه  �إال  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لر�أي �ال�صت�صاري غري ملزم  �أن مثل هذ�  �لتي �صدَّقت عليها، ومع 

�نظر �ملادة 11 من ميثاق �الأمم �ملتحدة.  
14

الأمن يف عامل  الدوليني: جمل�س  والأمن  ال�شلم  الأمن يف حفظ  تطور دور جمل�س  �لعال،  �أبو  �هلل  �أحمد عبد   
15

متغري )�الإ�صكندرية: د�ر �جلامعة �جلديدة للن�رش، 2008(، �ص 90.
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يثل قيمة قانونية مهمة يف بيان �حلق �لفل�صطيني، و�إد�نة �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية من حمكمة 

دولية معتبة، ومثل هذ� �لقر�ر قد يفيد يف �لتقا�صي �أمام حماكم �أخرى.

�لدولية فيما يخ�ص �جلر�ئم  �لتحقيق  �لتي ترفعها جلان  �لتقارير  �لت�صديق على   .3

تبنيها  ثم  ومن   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملرتكبة  �الإ�رش�ئيلية 

و�عتمادها كوثائق ر�صمية لالأمم �ملتحدة، وهذ� �لت�صديق يعطي هذه �لوثائق و�لتقارير 

“�إ�رش�ئيل”  �صّد  �لق�صايا  �إثارة  يف  �لتقارير  هذه  �إىل  �ال�صتناد  يكن  حيث  �أكب،  قيمة 

وقادتها يف �ملحاكم �لدولية.

جولد�صتون  تقرير  على  �مل�صادقة  من  �لعامة  �جلمعية  به  قامت  ما  ذلك  �أمثلة  ومن 

�خلا�ص بالتحقيق يف جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، بعد �حلرب على قطاع غزة 

2009/2008، حيث قامت �جلمعية �لعامة وبناء على مقرتح مقدم من �ملجموعة �لعربية 

بامل�صادقة على �لتقرير يف 2009/11/4 باأغلبية 114 �صوتاً، ومعار�صة 18، و�متناع 44 

.
16

عن �لت�صويت

�لفل�صطينية،  �حلقوق  تدعم  �لتي  �ملو�قف  وتبني  و�لتو�صيات  �لقر�ر�ت  �إ�صد�ر   .4

�لتاأكيد على �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه،  و�لتي منها على �صبيل �ملثال جتديد 

�لعامة  �جلمعية  �أكدت  فقد  �ملحتلة.  �لفل�صطينة  �الأر��صي  على  جنيف  �تفاقيات  و�نطباق 

�لتي  �لعربية  �الأر��صي  �لر�بعة على  �تفاقية جنيف  �نطباق  1998 على  لها �صنة  يف قر�ر 

�لعامة على  �أوجبت �جلمعية  نف�صه  �ل�صياق  �لقد�ص، ويف  “�إ�رش�ئيل” مبا يف ذلك  �حتلتها 

�آلية  باتخاذ  �الأربع،  جنيف  التفاقيات  �ملودعة  �لدولة  بو�صفها  �ل�صوي�رشية،  �حلكومة 

دولية تكفل �حرت�م “�إ�رش�ئيل” الأحكام �التفاقية �لر�بعة و�إلز�مها بنفاذها وتطبيقها على 

.
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 171967

لكنه  مبا�رش  وغري  ثانوياً  دور�ً  يعد  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  فدور  وباملجمل 

يفيد يف م�صاندة �الأدو�ر �الأخرى يف حال توفر �الإر�دة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف مو�صوع 

مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً.

حممد �أمني �مليد�ين، وجا�صم زور، “�لقيمة �لقانونية لتقرير غولد�صتون ودوره يف حتقيق �لعد�لة �لدولية،”   
16

املجلة اليمنية حلقوق الإن�شان، �صنعاء، �لعدد 4، 2011.

)�الإ�صكندرية: الإن�شاين  الدويل  القانون  يف  اجلرمية  ل�شحايا  اجلنائية  احلماية  ح�صني،  حممود  نبيل   
17 

د�ر �جلامعة �جلديدة للن�رش، 2009( �ص 344.
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املق�شد الثاين: جمل�س الأمن:

من �مل�صلم به �أن جمل�ص �الأمن هو �جلهاز �الأكرث فعالية د�خل �الأمم �ملتحدة ورمبا يعود 

ذلك ملا منح من �خت�صا�صات و�صلطات وفقاً مليثاق �الأمم �ملتحدة، باالإ�صافة �إىل ت�صكيله 

�جلماعية  �الإر�دة  يف  متمثلة  �إ�صافية  قوة  قر�ر�ته  ينح  ما  د�خله  �لت�صويت  و�إجر�ء�ت 

للدول �لكبى د�خل �ملنظمة، وعلى �لرغم من تو�فق قر�ر�ته مع رغبات وم�صالح هذه 

�لقوى �إال �أنه ��صتطاع �أن ي�صهم يف تطبيق �لقانون �لدويل �الإن�صاين، حيث �أكد �ملجل�ص يف 

قر�ر�ته على وجوب �اللتز�م بقو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين �لو�ردة يف �تفاقيات جنيف 

.
ل�صنة 181949

و�صيتم تناول دور جمل�ص �الأمن من عدة زو�يا هي:

اأولً: دوره يف معاجلة النتهاكات للقانون الدويل الإن�شاين:

�أن مهمة جمل�ص �الأمن �لرئي�صية هي م�صوؤوليته عن حفظ �ل�صلم و�الأمن  من �ملعلوم 

�لدوليني كما ين�ص على ذلك ميثاق �الأمم �ملتحدة ب�صكل �رشيح، فقد جاء يف �لفقرة 1 من 

�أن يكون �لعمل �لذي تقوم به �الأمم �ملتحدة  “رغبة يف  �لتايل:  �لن�ص  24 من �مليثاق  �ملادة 

�أمر حفظ  �أع�صاء تلك �لهيئة �إىل جمل�ص �الأمن بالتبعات �لرئي�صية يف  �رشيعاً فعاالً، يعهد 

�ل�صلم و�الأمن �لدويل ويو�فقون على �أن هذ� �ملجل�ص يعمل نائباً عنهم يف قيامه بو�جباته 

، كما �أن �ملجل�ص يلك دون باقي هياكل �الأمم �ملتحدة 
�لتي تفر�صها عليه هذه �لتبعات”19

�أو  �ملعنية  �لدول  �لنظر عن مو�فقة  �لتدخل بغ�ص  �إ�صد�ر قر�رت ملزمة، و�صلطة  �صلطة 

عدم مو�فقتها.

�لدويل  للقانون  �لدول  بع�ص  بها  تقوم  �لتي  �خلطرية  �النتهاكات  �أن  �ملوؤكد  ومن 

يلقي  مما  �لدوليني،  و�الأمن  �ل�صلم  مبا�رش  ب�صكل  مت�ص  �لعدو�ن  �أعمال  �أو  �الإن�صاين، 

للعودة  �لدول  تلك  و�إلز�م  �النتهاكات،  لقمع  للتحرك  �الأمن  جمل�ص  على  بامل�صوؤولية 

هي  ما  �ل�صوؤ�ل  يبقى  ولكن  عليها،  �صدقت  �لتي  �التفاقيات  مبوجب  بتعهد�تها  لاللتز�م 

�لو�صائل �لتي يتلكها جمل�ص �الأمن للقيام بهذ� �لدور؟

،)2000 �لعربي،  �مل�صتقبل  د�ر  )�لقاهرة:  الإن�شاين  الدويل  القانون  يف  درا�شات  )مقدم(،  �صهاب  مفيد  �نظر:   
18 

�ص 204.

�نظر �ملادة 24 من ميثاق �الأمم �ملتحدة.  
19
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من �ملعلوم باأن جمل�ص �الأمن يتلك �صلطة �إ�صد�ر قر�ر�ت ملزمة، وعلى �لدول �لقبول 

�لقر�ر�ت يف حال  لتنفيذ تلك  �ملجل�ص  �لتي يتلكها  �لو�صائل  بها وتنفيذها، ولكن ما هي 

يكن  و�صيلتني  الأهم  عر�ص  �لباحث  �صيتناول  وعليه  �لتنفيذ؟  �ملعتدية  �لدولة  رف�صت 

�لقوة �مل�صلحة،  �لدولية و��صتخد�م  �إليهما، وهما �لعقوبات �القت�صادية  �للجوء  للمجل�ص 

وفق ما يلي:

1. العقوبات القت�شادية:

�القت�صادية  �لعقوبات  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  متز�يدة  ب�صورة  �الأمن  جمل�ص  لجاأ 

ويجد �الإن�صاين،  �لدويل  بالقانون  �ملتعلقة  �لدولية  �لتز�ماتها  �نتهكت  �لتي  �لدول   على 

ميثاق من   41 �ملادة  يف  �القت�صادية  �لعقوبات  فر�ص  يف  �صلطته  �أ�صا�ص  �الأمن   مجل�ص 

�الأمن  ملجل�ص  يجوز  �لتي  �مل�صلحة  غري  �لعقابية  �لتد�بري  �إىل  ت�صري  و�لتي  �ملتحدة  �الأمم 

توقيعها عند حتقق �إحدى �لحاالت �لثالث �ملن�صو�ص عليها يف �ملادة 39 من ميثاق �الأمم 

.
20

�ملتحدة و�ملتمثلة يف حدوث تهديد لل�صلم، �أو �إخالل به، �أو عمل من �أعمال �لعدو�ن

�إذ خولت �ملادة 39 من �مليثاق ملجل�ص �الأمن �صلطة �ختيار �لتد�بري �لتي ير�ها منا�صبة 

تنطوي  ال  تد�بري  �أّي  �إ�صافة  يف  �لتقديرية  �ل�صلطة  حرية  له  وتركت  قر�ر�ته  لتنفيذ 

�لعقوبات  لفر�ص  �لقانونية  �حلدود  و�صع  عند  �أنه  غري  �مل�صلحة،  �لقوة  ��صتخد�م  على 

�ملدنيني  �ملتعلقة بحماية  �لقو�عد  فاإنه يتعني تطبيق  �مل�صلح  �لنز�ع  �أوقات  �القت�صادية يف 

�لقانون  قو�عد  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أن  ينبغي  وبالتايل  �لع�صكرية،  �لعمليات  �آثار  من 

ن�صاين خ�صو�صاً �لقو�عد �ملت�صلة باالإمد�د�ت �لطبية و�لغذ�ئية ملختلف �رش�ئح  �لدويل �الإ

 .
21

�الأ�صخا�ص مو�صع �حلماية

كما قام جمل�ص �الأمن باإن�صاء “جلنة �لعقوبات” وهي جهاز ملر�قبة و�حرت�م وتطبيق 

على  �لعقوبات  تطبيق  وكيفية  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  بانتهاكات  �خلا�صة  �لعقوبات 

�لدول �ملنتهكة لقو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

�الإن�صان،  وحقوق  �لدويل  �لقانون  يف  ماج�صتري  ر�صالة  �مل�صلحة،  �لنز�عات  �أثناء  �ملدنيني  حماية  ركري،  حيد   
20

جامعة حممد خي�رش ب�صكرة، كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، �جلز�ئر، 2015، �ص 93.

ليندة لعمامرة، دور جمل�ص �الأمن �لدويل يف تنفيذ قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين، ر�صالة ماج�صتري، جامعة   
21

مولود معمري - تيزي وزو، كلية �حلقوق، �جلز�ئر، 2012، �ص 76.
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2. ا�شتخدام القوة امل�شلحة:

42 من ميثاق �الأمم �ملتحدة جمل�ص �الأمن با�صتخد�م �لقوة �مل�صلحة  كما خولت �ملادة 

، وقد جلاأ �ملجل�ص �إىل �لتدخل يف �لعديد من �حلاالت حلماية 
22

حلفظ �ل�صلم و�الأمن �لدوليني

�مل�صاعد�ت  الإي�صال  �أو  �لعرقي،  �لتطهري  لوقف  �أو  �مل�صلحة  �لنز�عات  �أثناء  يف  �ملدنيني 

حظر  مناطق  �أو  �ل�صالح،  �ملنزوعة  �ملناطق  �أو  �الآمنة  �ملمر�ت  باإقامة  وذلك  �الإن�صانية، 

�إر�صال قو�ت دولية  �أو  �لقمع،  �ملتهمة بعمليات  �لدولة  �لطري�ن �حلربي من قبل حكومة 

�إىل �لعديد من �ملناطق �لتي ت�صهد مثل هذه �حلاالت لتتوىل عملية �الإ�رش�ف على �حرت�م 

.
23

و�صمان تنفيذ �لقانون �لدويل �الإن�صاين

�إال �أنه يف �ملقابل فهناك �تهامات للمجل�ص بالكيل مبكيالني، و�أنه يثل م�صالح �لدول 

، كما �أن تلك �لدول �خلم�ص وبالذ�ت �لواليات �ملتحدة حتاول 
24

�لد�ئمة �لع�صوية يف �ملجل�ص

بخ�صو�ص  �ملجل�ص  تعامل  ذلك  على  مثال  وخري  �الأمن،  جمل�ص  على  �ل�صغظ  ممار�صة 

�لتعامل مع  �لعر�ق، على خالف  �لكويت من قبل  باأزمة �خلليج، �حتالل  ما كان يعرف 

!
25

�مل�صكلة �لفل�صطينية

ثانياً: دوره يف مقا�شاة “اإ�رسائيل” وقادتها:

�الأقل من  �لدولية، على  �لنز�عات  ليفعله جتاه  �لكثري  �الأمن يتلك  �أن جمل�ص  �صّك  ال 

�لناحية �لنظرية، لكن �الأمر خمتلف متاماً عندما يتعلق بـ“دولة �إ�رش�ئيل” وقادتها، فمن 

�ملعروف للجميع مدى �لتز�م �الإد�رة �الأمريكية بحماية “�إ�رش�ئيل” ومنع �أي قر�ر دويل 

�أو �إجر�ء جدي يتخذ �صدها يف جمل�ص �الأمن حتديد�ً، وعليه يبقى �ل�صوؤ�ل ما �لذي يكن 

عليها  �ملن�صو�ص  �لتد�بري  �أن  �الأمن  جمل�ص  ر�أى  “�إذ�  42 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، على ما ياأتي:  تن�ص �ملادة   
22

و�لبحرية  �جلوية  �لقو�ت  بطريق  يتخذ  �أن  له  جاز  به،  تف ِ مل  �أنها  ثبت  �أو  بالغر�ص  تفي  ال   41 �ملادة  يف 
هذه  تتناول  �أن  ويجوز  ن�صابه.  �إىل  الإعادته  �أو  �لدويل  و�الأمن  �ل�صلم  حلفظ  يلزم  ما  �الأعمال  من  و�لبية 

 �الأعمال �ملظاهر�ت و�حل�رش و�لعمليات �الأخرى بطريق �لقو�ت �جلوية �أو �لبحرية �أو �لبية �لتابعة الأع�صاء

“�الأمم �ملتحدة.””

حيد ركري، مرجع �صابق، �ص 96.  
23

لندة معمر ي�صوي، املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة واخت�شا�شاتها )عّمان: د�ر �لثقافة للن�رش و�لتوزيع،   
24

2008(، �ص 286–297.

خليل �أحمد خليل �لعبيدي، مرجع �صابق، �ص 203.  
25
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�الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �الأمن يف مثل حاالت �النتهاكات �خلطرية  �أن يقوم به جمل�ص 

وما هي فر�ص حتقق ذلك يف �حلالة �الإ�رش�ئيلية؟ �أما �أهم �الأدو�ر �لتي يكن للمجل�ص �أن 

يتخذها فهي:

1. اإن�شاء املحاكم اجلنائية املوؤقتة:

ورو�ند�،  �ل�صابقة،  يوغو�صالفيا  من  كل  عرفتها  �لتي  حد�ث  �الأ ب�صاعة  نتيجة 

قام  حيث  �ل�رشيع  �لتحرك  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  ��صطر  وغريها  وكمبوديا  و�صري�ليون، 

�ل�صلطات  �إىل  باال�صتناد  موؤقتة  دولية  جنائية  حماكم  باإن�صاء  �لدويل  من  �الأ جمل�ص 

�ملخولة له، طبقاً للف�صل �ل�صابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة. �أول تلك �ملحاكم �خلا�صة هي 

�ملحكمة �خلا�صة مبحاكمة �الأ�صخا�ص �مل�صوؤولني عن �رتكاب �نتهاكات ج�صيمة لقو�عد 

 ،
ن�صاين يف يوغو�صالفيا �صابقاً مبوجب �لقر�ر رقم 808 ل�صنة 261993 �لقانون �لدويل �الإ

�صخا�ص �ملهتمني بارتكاب جر�ئم �إبادة �لجن�ص و�النتهاكات  و�لثانية خا�صة مبحاكمة �الأ

ن�صاين �لتي وقعت يف رو�ند�، وكذ� �لرو�نديني �مل�صوؤولني عن  �خلطرية للقانون �لدويل �الإ

 955 �رتكاب مثل هذه �جلر�ئم و�النتهاكات يف �لدول �ملجاورة لها مبوجب �لقر�ر رقم 

، كما مّت �إن�صاء حماكم جنائية دولية �أخرى يف كل من كمبوديا، و�صري�ليون، 
ل�صنة 271994

ولبنان، وتيمور �ل�رشقية، مع �أن �ملجل�ص مل يفعل باملثل يف ملفات �أخرى مثل فل�صطني، 

و�لعر�ق وغريهما.

من  �ل�صابع  �لف�صل  بموجب  له  �لمخولة  �خت�صا�صاته  �إىل  �الأمن  جمل�ص  وي�صتند 

�إن�صاء هذه  قانونية حول قبول  �إ�صكاليات  �أثار  �لقر�ر  �أن هذ�  �لتحدة، غري  �الأمم  ميثاق 

.
28

�لمحاكم باعتبار �أن دوره �صيا�صي ولي�ص له �صالحيات �إن�صاء هيئات ق�صائية

�إىل  ��صتند  �الأمن  جمل�ص  قبل  من  �ملوؤقتة  �لدولية  �ملحاكم  �إن�صاء  �أن  هنا  و�خلال�صة 

ن�صو�ص يف ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�أنه �صّكل �صابقة مهمة وخطوة مهمة نحو �إر�صاء ق�صاء 

�ملعطيات  �صمن  يكن  هل  �لفل�صطينية  �حلالة  بخ�صو�ص  هنا  و�ل�صوؤ�ل  دويل،  جنائي 

لقر�ره  �الأمن  جمل�ص  �تخاذ  �صبقت  �لتي  و�ملر�حل  �ملحكمة  هذه  �إن�صاء  �إىل  �أدت  �لتي  �لظروف  بخ�صو�ص   
26

لنظام  عام  )عر�ص  �ل�صابقة  ليوغ�صالفيا  �لدولية  �جلنائية  “�ملحكمة  �مليد�ين،  �أمني  حممد  �نظر:  بتاأ�صي�صها، 

�ملحكمة وظروف ن�صاأتها(،” يف درا�شات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�شان، �ص 63 وما بعدها.

حيد ركري، مرجع �صابق، �ص 97.  
27

�ملرجع نف�صه، �ص 98.  
28



196

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

�حلالية و�ملنظورة �أن يقوم جمل�ص �الأمن بت�صكيل حمكمة ملقا�صاة �ملتهمني �الإ�رش�ئيلني 

فحق  جد�ً،  م�صتبعد  �أمر  فهذ�  ال،  بالطبع  و�جلو�ب،  فل�صطني؟  يف  حرب  جر�ئم  بارتكاب 

�لنق�ص )�لفيتو( �الأمريكي �أمر حتمي يف مثل هذه �حلاالت. 

2. الإحالة اإىل املحكمة اجلنائية الدولية:

منحت �ملادة 13 �خلا�صة مبمار�صة �الخت�صا�ص من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة 

�جلنائية �لدولية جمل�ص �الأمن �خت�صا�صاً باأن يحيل للمحكمة �أّي حالة يبدو فيها �رتكاب 

جر�ئم دولية خطرية د�خلة يف �خت�صا�ص �ملحكمة، وهي �أّي جرية د�خلة �صمن �جلر�ئم 

�لو�ردة يف �ملادة 5 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة.

�أحال  “�إذ�  ياأتي:  ما  على  �الخت�صا�ص  مبمار�صة  �خلا�صة  13/ب  �ملادة  تن�ص  حيث 

�إىل حالة  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  من  �ل�صابع  �لف�صل  مبوجب  مت�رشفاً  �الأمن،   جمل�ص 

.
�ملدعي �لعام يبدو فيها �أن جرية �أو �أكرث من هذه �جلر�ئم قد �رتكبت”29

وهناك �صو�بق يف هذ� �الجتاه حيث قام جمل�ص �الأمن باإحالة ملفات للمحكمة �جلنائية 

�ل�صادر يف   1593 �ملجل�ص رقم  لقر�ر  بال�صود�ن، وذلك وفقاً  �لدولية منها ملف د�رفور 

.2005/3/31

وكذلك قـر�ر �إحالــة �لو�صــع �لقــائم يف �جلماهريية �لعربية �لليبية منــذ 2011/2/15 �إىل 

�ملدعي �لعام للمحكمة �جلنائية �لدولية؛ وذلك وفقاً لقر�ر �ملجل�ص رقم 1970 �ل�صادر يف 

.2011/2/26

وباملجمل، فمجل�ص �الأمن يتلك �صالحيات كبرية يف معاجلة �نتهاكات �لقانون �لدويل 

�أن  يكن  �أو  �قت�صادية  عقوبات  فر�ص  �ل�صابع  �لف�صل  وفق  يتلك  كونه  من  �الإن�صاين، 

�أو  موؤقتة  جنائية  حماكم  �إن�صاء  �لقانونية  �لناحية  من  يتلك  �أنه  كما  ع�صكرياً،  يتدخل 

�إحالة �أي حالة �إىل جمل�ص �الأمن، ولكن جمل�ص �الأمن ال توجه ت�رشفاته مقت�صيات �لعد�لة 

�لدولية بقدر ما توجهه �ل�صيا�صة �لدولية.

نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، �نظر:  
29

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/RomeStatuteAra.pdf 
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�أد�ة بيد �لدول �لعظمى من  ويوؤخذ على جمل�ص �الأمن باأنه ي�صبح يف بع�ص �الأحيان 

�لتي  هي  �ملجل�ص  يف  �لع�صوية  د�ئمة  �خلم�ص  �لدول  فهيمنة   ،
30

يدري ال  �أو  يدري  حيث 

تلقائياً،  ي�صقط  �أو تعرت�ص عليه  �لدول  تلك  �إحدى  به  تقبل  قر�ر ال  و�أي  قر�ر�ته،  حتكم 

حتى ولو كانت ق�صية عادلة و��صحة و�صوح �ل�صم�ص.

و�الأمن  �ل�صلم  حفظ  يف  مبهامه  �لقيام  يف  ف�صل  قد  �ملجل�ص  باأن  �لقول  يكن  وبالتايل 

�لدوليني، و�أنه يكيل مبكيالني، فمثالً �أحال �ملجل�ص �لرئي�ص عمر �لب�صري للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، و�أن�صاأ حمكمة دولية يف لبنان ملحاكمة قتلة رئي�ص �لوزر�ء �ل�صابق رفيق �حلريري، 

ولكنه مل يفعل �أي �صيء جتاه �النتهاكات �ل�صارخة و�مل�صتمرة للقانون �لدويل �الإن�صاين، 

ومل يفعل �أي �صيء جتاه �جلر�ئم �لدولية �خلطرية �لتي �رتكبتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بحق 

�لفل�صطينني و�ملدنيني �لعزل.

املق�شد الثالث: جمل�س حقوق الإن�شان:

�لتي  �ملتحدة  �الأمم  �لرئي�صية يف  �لدولية  �لهيئة �حلكومية  �الإن�صان هو  جمل�ص حقوق 

و�الآليات  �لواليات  جميع  �ملجل�ص  ��صتلم  وقد  �الإن�صان،  حقوق  عن  بامل�صوؤولية  ت�صطلع 

حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  قبل  من  بها  ت�صطلع  كانت  �لتي  و�مل�صوؤوليات  و�لوظائف 

 ،2006/3/15 �ملوؤرخ يف   251/60 �لعامة مبوجب قر�رها  �أن�صاأته �جلمعية  �الإن�صان، وقد 

و�بتد�أ �لعمل يف حزير�ن/ يونيو 2006. 

ويتاألف �ملجل�ص من 47 ع�صو�ً ومقره يف جنيف، وقد حّل حمل جلنة حقوق �الإن�صان، 

فاإن  و�الجتماعي،  �القت�صادي  للمجل�ص  تابعة  فرعية  هيئة  كانت  �للجنة  �أن  حني  ويف 

�أمور  جمل�ص حقوق �الإن�صان هو جهاز تابع للجمعية �لعامة، ويخت�ص �ملجل�ص يف جملة 

و�ملنهجية،  �جل�صيمة  �النتهاكات  ذلك  يف  مبا  �الإن�صان،  حقوق  �نتهاكات  معاجلة  من 

منظومة الأعمال  �لعام  �لتيار  يف  و�إدخالها  �الإن�صان  حلقوق  �لفعال  �لتن�صيق   وتعزيز 

 .
31

�الأمم �ملتحدة

 Peter Wilson Prabhakar, Wars, Proxy-Wars and Terrorism: Post Independent India )New Delhi:  
30

Mittal Publications, 2003(, p. 55.l

دليل  الإن�شان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   
31

للمنظمات غري احلكومية )جنيف: 2006(، �ص 45، �نظر:

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=483eaf692



198

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

باالقرت�ع  �لعامة  �جلمعية  �أع�صاء  باأغلبية  �ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �لدول  �نتخاب  ويتم 

�أع�صاء  ويعمل  �لعادل،  �جلغر�يف  �لتوزيع  �أ�صا�ص  على  فردي  وب�صكل  �ملبا�رش  �ل�رشي 

�نتخاب  ثانية متتالية، وعند  �نتخابهم لفرتة  �إعادة  �إمكانية  �أعو�م مع  �ملجل�ص ملدة ثالثة 

ويجوز �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  �لدولة  �صجل  �العتبار  يف  يوؤخذ  �ملجل�ص   �أع�صاء 

�لت�صويت  يف  و�مل�صرتكني  �حلا�رشين  �الأع�صاء  ثلثي  باأغلبية  تقرِّر  �أن  �لعامة  للجمعية 

�نتهاكات  �رتكب  ما  �إذ�  �أع�صائه  من  �أي  بها  يتمتع  �لتي  �ملجل�ص  ع�صوية  حقوق  تعليق 

.
32

ج�صيمة ومنهجية حلقوق �الإن�صان

ولعر�ص دور جمل�ص حقوق �الإن�صان يف مو�صوع �ملقا�صاة فقد مّت تق�صيم هذ� �ملق�صد 

�الإن�صاين، ثم دوره يف  �لدويل  �لقانون  �نتهاكات  لبيان دوره يف معاجلة  �ثنني  �إىل فرعني 

مو�صع مقا�صاة “�إ�رش�ئيل”، وهي على �لنحو �لتايل: 

اأولً: دوره يف تعزيز حقوق الإن�شان واحرتامها:

�الإن�صان  حقوق  جميع  تعزيز  عن  م�صوؤول  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  فاإن  عام  ب�صكل 

وحمايتها يف جميع �أرجاء �لعامل، وذلك على �لنحو �لتايل:

و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  حلماية  �لعاملي  �الحرت�م  تعزيز  على  �ملجل�ص  يعمل   .1
�الأ�صا�صية للجميع.

كما يعمل على تعزيز �لتن�صيق �لفعال ب�صاأن حقوق �الإن�صان وتعميم مر�عاتها د�خل   .2
منظومة �الأمم �ملتحدة.

بحقوق  �ملتعلقة  �ملو�صوعية  �لق�صايا  ب�صاأن  للحو�ر  منتدى  بدور  �ملجل�ص  يقوم   .3
�الإن�صان، وتعزيز �لتنفيذ �لكامل اللتز�مات �لدول يف جمال حقوق �الإن�صان.

يقدم �ملجل�ص تو�صيات �إىل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بخ�صو�ص مو��صلة تطوير   .4
�لقانون �لدويل يف جمال حقوق �الإن�صان.

يقوم �ملجل�ص با�صتعر��ص دوري �صامل ملدى وفاء كل دولة بالتز�ماتها وتعهد�تها يف   .5
جمال حقوق �الإن�صان.

ي�صهم �ملجل�ص من خالل �حلو�ر و�لتعاون مع �لدول يف منع حدوث �نتهاكات حقوق   .6
.
33

�الإن�صان

املرجع نف�شه، �ص 48.  
32

املرجع نف�شه، �ص 50.  
33
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ثانياً: دوره يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�شان واملقا�شاة الدولية:

كما �أن ملجل�ص حقوق �الإن�صان دور�ً مهماً يف معاجلة �نتهاكات حقوق �الإن�صان، حيث 

يعمل �ملجل�ص يف هذ� �ل�صدد على ما يلي:

يعمل �ملجل�ص على �ال�صتجابة �لفورية للحاالت �لطارئة �ملتعلقة بحقوق �الإن�صان.  .1

�نتهاكات  وقوع  فيها  ي�صتبه  �لتي  �لنز�عات  �أماكن  �إىل  �حلقائق  تق�صي  جلان  �إر�صال   .2

خطرية حلقوق �الإن�صان.

�حلقائق،  تق�صي  جلان  تعدها  �لتي  و�لتو�صيات  �لتقارير  على  �ملجل�ص  ت�صديق   .3

و�عتمادها كوثائق ر�صمية �صادرة عن جهة دولية.

رفع �لتقارير و�لتو�صيات للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة فيما يخ�ص وقوع �نتهاكات   .4

.
34

حلقوق �الإن�صان، وفيما يخ�ص مدى �لتز�م �لدول بتعهد�تها �أو مدى �إخاللها بها

�لباحث فاإن تقارير جلان تق�صي �حلقائق �ملكلفة من �ملجل�ص و�عتمادها هو  وبر�أي 

مبا�رش  غري  ب�صكل  �ملقا�صاة  مو�صوع  يف  �لتقارير  هذه  ت�صهم  حيث  �الأهمية،  بالغ  �أمر 

�الأدلة  بجمع  تقوم  وم�صتقلة،  حمايدة  جهة  عن  �صادرة  دولية  م�صتند�ت  توفر  كونها 

و�ل�صهاد�ت و�الإفاد�ت من مكان وقوع �جلر�ئم، مما يعزز رو�ية �لطرف �مل�صتكي يف حال 

تقدمي �صكوى �أمام �ملحاكم �لدولية.

ومن �الأمثلة �لعملية يف �حلالة �لفل�صطينية هي تقرير جلنة جولد�صتون، وتقرير جلنة 

 United Nations )الأمم �ملتحدة لتق�صي �حلقائق ب�صاأن �لنز�ع يف غزة 2014 )جلنة ديفي�ص�

�لتقرير  جاء  حيث   ،Fact Finding Mission on the 2014 Israel–Gaza conflict

�الأول على �إثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لو��صع على قطاع غزة 2009/2008، فقد �صكل جمل�ص 

حقوق �الإن�صان جلنة لتق�صي �حلقائق برئا�صة �لقا�صي جولد�صتون و�لتي �صدر تقريرها 

�الإ�رش�ئيلية  2009/9/15، و�لذي د�ن �جلر�ئم  يف  �لعدو�ن وحتديد�ً  �أ�صهر من  بعد ت�صعة 

.
35

على �لقطاع وو�صف ما �رتكب من جر�ئم بجر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية

�أما �ملثال �لثاين فهو تقرير �للجنة �مل�صتقلة لتق�صي �حلقائق يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�الإن�صان حقوق  جمل�ص  كلف  حيث  ديفي�ص،  بلجنة  و�ملعروفة   1967 �صنة   �ملحتلة 

املرجع نف�شه، �ص 45–51.  
34

https://ar.wikipedia.org/wiki :بعثة �الأمم �ملتحدة لتق�صي �حلقائق يف نز�ع غزة، موقع ويكيبيديا، �نظر  
35



200

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

�للجنة بتق�صي �حلقائق حول �حلالة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 وبالذ�ت 

يف  للمجل�ص  تقريرها  �للجنة  ورفعت   ،2014/7/23 يف  �لتكليف  مّت  وقد  غزة،  قطاع  يف 

 .
362015/7/29

�ال�صتفادة منها حني  للفل�صطينيني  تعد م�صتند�ت ر�صمية يكن  �لتقارير  ومثل هذه 

رفع �لدعاوى �صّد “�إ�رش�ئيل” وقادتها �أمام �ملحاكم �لدولية �ملخت�صة. 

�ملتحدة  �الأمم  هياكل  تلعبه  �أن  يكن  �لذي  �الأكب  �لدور  باأن  هنا  �لقول  وخال�صة 

�الأمن حيث يكنه  �لنظرية، هو دور جمل�ص  �لناحية  �ملقا�صاة، من  �ملختلفة يف مو�صوع 

ً  ت�صكيل حماكم دولية جنائية خا�صة �أو �الإحالة للمحكمة �جلنائية �لدولية، �أو �لت�رشف وفقا

للف�صل �ل�صابع، ولكن هذ� �الأمر م�صتبعد من �لناحية �لعملية ب�صبب �لفيتو �الأمريكي �ملتوقع.

�ملتحدة  �الأمم  هياكل  تلعبه  �أن  يكن  �لذي  �الأهم  �لدور  فاإن  �لو�قعية  �لناحية  من  �أما 

هو دور جمل�ص حقوق �الإن�صان، وعلى �لرغم من �أنه غري ملزم �إال �أنه دور �أخالقي يدين 

�ملجرم وي�صكل جلان تق�صي حقائق، ويرفع تقارير م�صدقة للجمعية �لعامة، وغري ذلك، 

وباملجمل فجل �الأدو�ر �لتي تقوم بها هياكل �الأمم �ملتحدة �قت�رشت على ر�صد �جلرية 

وت�صجيلها —مع عدم �لتقليل من �أهمية ذلك— لكن �ملطلوب من منظمة دولية قامت على 

فكرة حماية �ل�صلم و�الأمن �لدوليني �أن تقوم باملهام �ملنوطة بها من حفظ �ل�صلم و�الأمن 

�لدوليني!

وهذ� يعني �أن �الأمم �ملتحدة مل تتمكن حتى �الآن من و�صع �آليات فاعلة ون�صطة الإلز�م 

�لدول بتنفيذ تعهد�تها مبوجب �ملو�ثيق �لدولية �أ�صوة بالعقوبات �لتي تفر�صها �لقو�نني 

مبعايري  �لدولية  �مل�صاكل  حتل  ال  وهي  �لقانون،  ينتهكون  �لذين  �ملو�طنني  على  �ملحلية 

�لدول د�ئمة  �لدويل، و�إمنا يتوقف حلها على ما تقرره  �لقانون  ملبادئ  مو�صوعية وفقاً 

�لع�صوية يف جمل�ص �الأمن!

، رقم  ديفي�ص(،  )جلنة   2014 عام  يف  غزة  يف  �لنز�ع  ب�صاأن  للتحقيق  �مل�صتقلة  �للجنة  تقرير   
36 

جمل�ص حقوق �الإن�صان، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لبند 7، 2014/7/24، �نظر:

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report
و�نظر �أي�صاً: خال�صات تقرير ديفي�ص ب�صاأن �لعدو�ن على غزة، �جلزيرة.نت، 2015/7/2، يف:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/2/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3
وهي �للجنة �لتي كان ير�أ�صها �لبوف�صور �لكندي وليام �صابا�ص و�لتي ��صتقال منها ل�صغوط �إ�رش�ئيلية عليه.
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مقا�شاة  يف  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  دور  الثاين:   املطلب 

          “اإ�رسائيل” وقادتها:

لقد �أدت �لتطور�ت �حلا�صلة يف ميد�ن �لعالقات �لدولية �إىل ظهور فو�عل جديدة و�لتي 

�لدولية غري �حلكومية  �أبرزها هي �ملنظمات  �لدولية، ولعل  �ل�صاحة  تاأثري كبري على  لها 

باأنها   Antoine Gazano �أنطو�ن غاز�نو  �الإن�صان، وقد عرفها  �لعاملة يف جمال حقوق 

بطابعها  دولية  خمتلفة  جن�صيات  من  خو��ص  معنويني  �أو  طبيعيني  الأ�صخا�ص  “جتّمع 
وبوظائفها وبن�صاطها، ال تهدف لتحقيق �لربح، وتخ�صع للقانون �لد�خلي للدولة �لتي 

 .
يوجد فيها �ملقر”37

“كل منظمة  كما عرفها �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي �لتابع لالأمم �ملتحدة باأنها: 

مل تن�صاأ باتفاق بني �حلكومات تعتب منظمة غري حكومية، حتى ولو �َصّمت تلك �ملنظمات 

يف  �لتعبري  حرية  مع  �لع�صوية  هذه  تتد�خل  ال  �أن  ب�رشط  حكوماتهم  ت�صميهم  �أع�صاء 

.
�ملنظمة”38

ُمتِّعت  فقد  �لدويل  �ل�صعيد  على  �ملنظمات  هذه  تلعبه  �لذي  �لدور  الأهمية  وتاأكيد�ً 

 ،
39

و�الجتماعي �القت�صادي  �ملجل�ص  يف  �ال�صت�صاري  باملركز  �حلكومية  غري  �ملنظمات 

.
40

��صتناد�ً �إىل ما ورد يف �ملادة 71 من ميثاق �الأمم �ملتحدة

من  �أوالً  بّد  ال  �لدولية،  �ملقا�صاة  مو�صوع  يف  �ملنظمات  هذه  دور  على  وللتعرف 

�نتهاكات مو�د  �أن�صطتها وما هو دورها يف معاجلة  �أبرز  �الإطالع على و�قعها، ومعرفة 

مو�صوع  يف  توؤديه  �أن  يكن  �لذي  ما  معرفة  يكن  ثم  ومن  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون 

لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها، على ما �رتكبوه من جر�ئم دولية خطرية بحق  �ملقا�صاة �لدولية 

�لفل�صطينيني، وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل ثالثة مقا�صد، هي:

�صوري �إيان، حماية �ملدنيني �أثناء �لنز�عات �مل�صلحة ما بني �لقانون �لدويل �الإن�صاين و�لفقه �الإ�صالمي، ر�صالة   
37

ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �أبو بكر بلقايد، تلم�صان، كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، �جلز�ئر، 2015، 

�ص 242.

،)2012 زهر�ن،  د�ر  )عّمان:  اجلديد  العاملي  النظام  ظل  يف  الدولية  العالقات  ز�قود،  جمعة  �ل�صالم  عبد   
38 

�ص 97؛ و�نظر: قر�ر �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي رقم 288 يف 1950/1/27.

علي يو�صف �ل�صكري، املنظمات الدولية )عّمان: د�ر �صفاء للن�رش و�لتوزيع، 2012(، �ص 49.  
39

تن�ص �ملادة 71 من ميثاق �الأمم �ملتحدة على ما يلي: “للمجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي �أن يجرى �لرتتيبات   
40

�ملنا�صبة للت�صاور مع �لهيئات غري �حلكومية �لتي تعنى بامل�صائل �لد�خلة يف �خت�صا�صه. وهذه �لرتتيبات قد 

يجريها �ملجل�ص مع هيئات دولية، كما �أنه قد يجريها �إذ� ر�أى ذلك مالئماً مع هيئات �أهلية وبعد �لت�صاور مع 

ع�صو �الأمم �ملتحدة ذي �ل�صاأن”.
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�ملق�صد �الأول: و�قع �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية.

�ملق�صد �لثاين: دورها يف �لرقابة على تنفيذ �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

و�ملقا�صاة �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون  �نتهاك  معاجلة  يف  دورها  �لثالث:   �ملق�صد 

       �لدولية. 

املق�شد الأول: واقع املنظمات الدولية غري احلكومية:

حقوق  حماية  جمال  يف  �لعاملة  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  من  �لعديد  هناك 

تن�صط يف جمال حماية  و�لتي  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  و�لرقابة على تطبيق  �الإن�صان، 

�مل�صلحة، لكن  �لنز�عات  �أثناء  �لطبية و�لغذ�ئية لهم، وذلك يف  �مل�صاعد�ت  �ملدنيني وتقدمي 

لها �أن�صطة �أخرى يف حاالت �ل�صلم مثل ر�صد تطبيق �لدول اللتز�ماتها وفقاً لالتفاقيات 

و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  عن  �لتقارير  و�إعد�د  عليها،  وقعت  �لتي  �لدولية 

�لعامة، و�لتدريب و�لتثقيف يف جمال حقوق �الإن�صان، كما �أن لهذه �ملنظمات �أدو�ر�ً �أخرى 

مر�فقة والحقة للنز�عات �مل�صلحة من مر�قبة �لعد�لة �النتقالية، و�ملطالبة بعدم �الإفالت 

من �لعقاب وخ�صو�صاً �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية خطرية.

�لدولية  و�لفدر�لية  �الأحمر،  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �ملنظمات:  هذه  �أ�صهر  ومن 

حلقوق �الإن�صان International Federation for Human Rights )FIDH(l، ومنظمة 

 �لعفو �لدولية، ومنظمة مر�قبة حقوق �الإن�صان )هيومن ر�يت�ص ووت�ص(، ومنظمة �أطباء

.International Commission of Jurists )ICJ(l بال حدود، و�للجنة �لدولية للقانونيني

�ختار  وقد  �حلقوقي،  �أو  �الإن�صاين  �أو  �لطبي  �لطابع  ذ�ت  �ملنظمات  من  ذلك  وغري 

�لباحث �أن يعر�ص الثنتني من هذه �ملنظمات كنموذجني للمنظمات �لدولية غري �حلكومية 

ملا تتمتعان به من �ل�صهرة و�حليادية بر�أي �لباحث، وهما �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 

ومنظمة �لعفو �لدولية.

اأولً: اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر:

�للجنة عن نف�صها  1863، وقد عّرفت  �لدولية لل�صليب �الأحمر �صنة  �للجنة  تاأ�ص�صت 

يف  تتمثل  بحتة  �إن�صانية  مهمة  لها  وم�صتقلة  وحمايدة  متحيزة  غري  “منظمة  باأنها: 

�مل�صاعدة وتقدمي  �الأخرى  �لعنف  وحاالت  �مل�صلح  �لنز�ع  �صحايا  وكر�مة  حياة   حماية 
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�لقانون  �أحكام  بن�رش  �ملعاناة  تفادي  �إىل  �أي�صاً  جاهدة  �لدولية  �للجنة  وت�صعى  لهم. 

�لدول  �إليها  �أ�صندت  وقد   .
وتعزيزها”41 �لعاملية  �الإن�صانية  و�ملبادئ  �الإن�صاين  �لدويل 

 ،1949 ل�صنة  �الأربع  جنيف  �تفاقيات  خالل  من  �مل�صلح  �لنز�ع  �صحايا  م�صاعدة  مهمة 

.
وبروتوكوليها �الإ�صافيني ل�صنة 421977

يعود �لف�صل يف ن�صاأة �للجنة �لدولية �إىل روؤية و�إ�رش�ر رجل و�حد، وهو �ل�صوي�رشي 

�لنم�صاوي  �جلي�صان  ��صتبك  حيث   ،1859/6/24 يف   Henry Dunant دونان  هرني 

كانت  �لقتال  من  �صاعة   16 وبعد  �صولفرينو،  بلدة  قرب  �صارية،  معركة  يف  و�لفرن�صي 

�ألفاً من �لقتلى و�جلرحى، ويف م�صاء ذلك �ليوم و�صل   40 �صاحة �لقتال تغ�ص باأج�صاد 

دونان �إىل �ملنطقة يف رحلة عمل، وهناك ر�َعُه روؤية �آالف �جلنود من �جلي�صني وقد تركو� 

يعانون ب�صبب ندرة �خلدمات �لطبية �ملالئمة. ووّجه �إذ ذ�ك ند�ء �إىل �ل�صكان �ملحليني طالباً 

من  �جلرحى  باجلنود  �لعناية  و�جب  على  وملحاً  �جلرحى  رعاية  على  م�صاعدته  منهم 

 Un Souvenir ”كال �جلانبني. وعند عودته �إىل �صوي�رش� ن�رش كتاب “تذكار �صولفرينو

�الأول  مهيبني:  ند�ءين  فيه  وّجه  �لذي   ،de Solférino ]A Memory of Solferino[l

يدعو فيه �إىل ت�صكيل جمعيات �إغاثة لرعاية �جلرحى وقت �حلرب؛ و�لثاين يدعو فيه �إىل 

�العرت�ف باأولئك �ملتطوعني وحمايتهم مبوجب �تفاق دويل.

�لعامة”  للمنفعة  جنيف  “جمعية  �َصَكّلت   1863 �صنة  يف  وحتديد�ً  ذلك  �إثر  وعلى 

Geneva Society of Public Welfare، وهي جمعية خريية مبدينة جنيف، جلنة من 

خم�صة �أع�صاء منهم دونان نف�صه، با�صم “جمعية جنيف للمنفعة �لعامة” �لتي �أ�صبحت 

.
43

فيما بعد �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر

1. املركز القانوين للجنة:

�إن مهمة �للجنة �لدولية وو�صعها �لقانوين ييز�نها عن كٍل من �لوكاالت �حلكومية 

مثالً،  �لدولية  كالعفو  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  مثالً،  �ملتحدة  �الأمم  كمنظمات  �لدولية، 

https://www.icrc.org/ar/who-we-are :للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، �نظر�  
41

ال�رسيعة والقانون  الدولية بني  امل�شلحة  النزاعات  اأثناء  الإن�شان  حماية حقوق  بيد�ر،  �آدم عبد �جلبار   
42

)بريوت: من�صور�ت د�ر �حللبي �حلقوقية، 2009(، �ص 394.

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، تعّرف على اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر )�لقاهرة: من�صور�ت �للجنة،   
43

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0790.pdf :2008(، �ص 6، �نظر
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فهي حالة فريدة تختلف عن �ل�صابقتني، ويف غالبية �لبلد�ن �لتي تعمل فيها عقدت �للجنة 

الأحكام  تخ�صع  �لتي  �التفاقات  هذه  خالل  ومن  �ل�صلطات،  مع  َمَقْر  �تفاقات  �لدولية 

�لقانون �لدويل تتمتع �للجنة �لدولية باالمتياز�ت و�حل�صانات �لتي ال مُتنح عادة �صوى 

للمنظمات �حلكومية �لدولية، وت�صمل هذه �حل�صانات �حل�صانة �لق�صائية، �لتي حتمي 

�للجنة من �لتعر�ص للمالحقة �الإد�رية و�لق�صائية، وح�صانة �ملباين و�ملحفوظات وغريها 

من �لوثائق، وقد عقدت �ملنظمة �تفاقاً من هذ� �لنوع مع �صوي�رش� نف�صها، �الأمر �لذي يكفل 

.
44

��صتقاللها وحرية عملها عن �حلكومة �ل�صوي�رشية

يكن  فلم  �ل�صوي�رشي،  �ملدين  للقانون  وفقاً  خا�صة  كجمعية  �لبد�ية  يف  ت�صكلت  وقد 

وجودها نتيجة تفوي�ص من �حلكومة، ومع ذلك فاإن وظائفها و�أن�صطتها تتمثل ب�صفة 

بتكليف  حددت  وقد  �مل�صلحة،  �لنز�عات  ل�صحايا  و�مل�صاعدة  �حلماية  توفري  يف  �أ�صا�صية 

�الإ�صافيني  وبروتوكوليها  �الأربعة  جنيف  �تفاقيات  مبوجب  وذلك  �لدولية  �حلماية  من 

وهي �لتي ت�صكل يف جمموعها �أ�صا�ص �لقانون �لدويل �الإن�صاين، وتعد من �أكرث �ملعاهد�ت 

ت�صديقاً يف �لعامل، وب�صبب هذ� �لو�صع �خلا�ص يكن �لقول باأن �للجنة �لدولية لل�صليب 

�الأحمر تتمتع بال�صخ�صية �لقانونية �لدولية على غر�ر �ملنظمات �لدولية �حلكومية على 

.
45

�لرغم من �أنها منظمة غري حكومية

كما �أن �للجنة حتظى بعالقة خا�صة باالأمم �ملتحدة، حيث تلتقي يف نيويورك كل �صهر 

.
46

مع رئي�ص جمل�ص �الأمن، كما يلتقي رئي�ص �للجنة �صنوياً مع جمل�ص �الأمن باأكمله

�القت�صادي  �ملجل�ص  يف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  بني  مهماً  مركز�ً  �للجنة  منحت  كما 

 و�الجتماعي بقر�ر �صاندته 138 دولة وو�فقت عليه �جلمعية �لعامة باالإجماع يف �لدورة

غري  لهيئة  �ملتحدة  �الأمم  �الأمم  يف  مر�قب  �صفة  متنح  مرة  والأول   ،1990 �صنة   45 �لـ 

حكومية، حيث ت�صارك �للجنة يف �أعمال �جلمعية �لعامة ب�صكل دوري لزيادة �لتعاون بني 

.
47

�الأمم �ملتحدة و�للجنة �لدولية

املرجع نف�شه.  
44

�إىل  “جهود �ملنظمات �لدولية يف ن�رش وتعزيز �لقانون �لدويل �الإن�صاين،” ورقة علمية مقدمة  بن عياد جليلة،   
45

�ملوؤمتر �لدويل حول �لرتبية على �لقانون �لدويل �الإن�صاين، ق�صم حقوق �الإن�صان مبركز جيل �لبحث �لعلمي، 

�جلز�ئر، 2014، �ص  4–5.

بر�بح �ل�صعيد، دور �ملنظمات �لغري حكومية يف ترقية وحماية حقوق �الإن�صان، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة،   
46

جامعة منتوري - ق�صنطينة، كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�صيا�صية، �جلز�ئر، 2010،  �ص 8.

حيد ركري، مرجع �صابق، �ص 80.  
47
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�لتابعة  �ملحاكمة  غرفة  قر�ر  يف  �رش�حة  بها  معرتف  قانوين  و�صع  للجنة  �أن  كما 

�لدولية  للجنة  باأن  �لقر�ر  �نتهى  حيث  �ل�صابقة،  ليوغ�صالفيا  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة 

لل�صليب �الأحمر �صخ�صية قانونية دولية وو�صع قانوين خا�ص يف �لقانون �لدويل.

�لدولية  �مل�صلحة  �لنز�عات  �صحايا  بحماية  �لدولية  �للجنة  تخت�ص  عامة  وكقاعدة 

وذلك مبوجب �ملادة 3 �مل�صرتكة بني �تفاقيات جنيف �الأربع، و�ملادة 18 من �لبوتوكول 

�الإ�صايف �الأول، وهذه �لوثائق �لدولية متنح �للجنة كافة �لت�صهيالت �ملمكنة لتمكينها من 

.
48

�أد�ء مهامها �ملوكلة �إليها، فهي تتمتع بحق �ملبادرة �الإن�صانية

وهذ� �لو�صع �لقانوين �خلا�ص قد منحها ميزة �لقدرة على �لتدخل يف �أحلك �لظروف 

حيث  �لعابرة،  و�ال�صطر�بات  �لتوتر�ت  عن  عد�  هذ�  �حتد�ماً،  �مل�صلحة  �لنز�عات  و�أ�صد 

�ملعهودة  �حليادية  من  به  تتمتع  ملا  �الأطر�ف  جميع  وقبول  باحرت�م  �للجنة  حتظى 

�لقانون  �لتي تنتهك  �أي طرف حتى �الأطر�ف  و�حلر�ص على عدم �لوقوع يف �صد�م مع 

�لدويل �الإن�صاين؛ فتحر�ص �للجنة على تقدمي تقاريرها ومالحظاتها �إىل تلك �لدول بطريقة 

�رشية حول �نتهاكات جنودها وقو�تها �مل�صلحة ملو�د �لقانون �لدويل �الإن�صاين، وبالرغم 

�أنها تقوم بدور مهم  �إال  �لدولية  �للجنة  �لبع�ص على دور  ياأخذها  �لتي  �ملاآخذ  من بع�ص 

جد�ً ال يكن الأي منظمة غري حكومية �لقيام به، وخ�صو�صاً �لتدخل �الإن�صاين، وعمليات 

تبادل �الأ�رشى، وحماية �ملدنيني، مما �صيتم تف�صيله يف �لبند �لتايل.

3. مهامها الرئي�شية ودورها يف حماية املدنيني:

تقوم �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بالعديد من �ملهام و�الأدو�ر �ملختلفة يف حاالت 

�لنز�عات �مل�صلحة �صو�ء �لدولية �أم غري �لدولية، ومن �أهم تلك �ملهام و�الأدو�ر ما يلي: 

�لنز�عات  �صحايا  و�ملر�صى  للجرحى  و�لغذ�ئية  �لطبية  و�مل�صاعد�ت  �ملوؤن  تقدمي  �أ. 

.
49

�مل�صلحة

ب. تقدمي مو�د �الإغاثة وتنظيم و�صولها وتوزيعها على �ملدنيني يف �ملناطق �لتي تقع 

.
50

حتت �الحتالل �لع�صكري

�صوري �إيان، مرجع �صابق، �ص 250–251.  
48

�نظر �ملادتني 76 و143 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
49

�نظر �ملادتني 59 و61 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
50
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و�إبالغها  �ملدنيني  �الأ�صخا�ص  من  و�ملعتقلني  �حلرب  �أ�رشى  عن  �ملعلومات  جمع  ج. 

.
51

للدول �لتابعني لها

.
52

د. �إن�صاء �ملناطق �الآمنة و�مل�صت�صفيات لعالج �جلرحى و�ملر�صى

هـ. �الإبالغ عن �النتهاكات �خلطرية اللتز�مات �لدول بقو�عد �تفاقيات جنيف �الأربعة 

ل�صنة 1949، ويتدرج من مالحظات �صفوية من رئي�ص �للجنة �إىل �أحد �مل�صوؤولني، و�صوالً 

�إىل تقرير مف�صل �إىل �حلكومة �ملعنية، وغالباً ما تتم هذه �الإجر�ء�ت بطريقة �رشية وللجنة 

�أن تعلن عنها وفقاً مل�صلحة �ل�صحايا.

ويالحظ �أن هناك بع�ص �الإجر�ء�ت �لتي تتخذها �للجنة �لدولية مببادرة منها، وذلك 

�ل�صلطات  باإبالغ  تقوم  حيث  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  يخالف  ما  بعثاتها  ر�صدت  �إذ� 

.
53

�ملخت�صة بوقوع هذ� �النتهاك

و. تلقي ونقل �ل�صكاوى، حيث ن�صت �ملادة 4/6 من �لنظام �الأ�صا�صي لل�صليب �الأحمر 

بال�صكاوى  �لدولية لل�صليب �الأحمر علماً  �للجنة  �للجنة  “تاأخذ  �أن  و�لهالل �الأحمر على 

.
�ملتعلقة بانتهاكات مزعومة لالتفاقيات �الإن�صانية”54

فيها  تتخذ  �أن  �للجنة  ت�صتطيع  �الأوىل  ق�صمني،  �إىل  تق�صيمها  يكن  �ل�صكاوى  وهذه 

�إجر�ء�ت مبا�رشة وتت�صل بامل�صوؤولني حماولة رفع �أ�صباب �ل�صكوى، و�لثانية وهي �لتي 

طالبة  منه  �مل�صكو  �لطرف  �إىل  بنقلها  �للجنة  وتقوم  �إجر�ء�ت  فيها  تتخذ  �أن  ت�صتطيع  ال 

.
55

�إجر�ء حتقيق فيها، وتبدي ��صتعد�دها لنقل �لنتيجة �إىل �لطرف �الآخر

�أحكام  تطبيق  على  �الأطر�ف  �لدول  م�صاعدة  بغية  �ال�صت�صارية  �خلدمات  تقدمي  ز. 

.
56

�لقانون �لدويل �الإن�صاين

�نظر �ملادة 140 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
51

�نظر �ملادة 14 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
52

ع�صام عبد �لفتاح مطر، القانون الدويل الإن�شاين، �ص 223.  
53

املرجع نف�شه، �ص 223–224.  
54

�رشيف عتلم، “م�صوؤولية تطبيق �لقانون �لدويل �الإن�صاين،” بحث مقدم �إىل �لدورة �لتدريبية لدعم �لقدر�ت يف   
55

جمال �لقانون �لدويل �الإن�صاين 2004–2005، باال�صرت�ك مع منظمة �الأمم �ملتحدة، 2005، �ص 1–3.

ع�صام عبد �لفتاح مطر، القانون الدويل الإن�شاين، �ص 226–227.  
56
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وبر�أي �لباحث فاإن هذه �الأدو�ر �لتي تقوم بها �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر يكن 

�أي  �أدو�ر تنفرد بها �للجنة �لدولية حيث ال يقوم بها غريها،  �إىل �صنفني هما:  ت�صنيفها 

�أ�رشى �حلرب و�إبالغها  �ملعلومات عن  �ملنظمات غري �حلكومية �الأخرى، مثل جمع  من 

�لبديلة  �لديبلوما�صية  باأدو�ر  قيامها  ومن  �الآمنة،  �ملناطق  �إن�صاء  ومن  �ملعنية،  لالأطر�ف 

�لثاين  �ل�صنف  و�أما  �الأخرى—  �لقنو�ت  كل  �نقطاع  حال  —يف  �ملتنازعة  �الأطر�ف  بني 

بها يف  �لقيام  �لدولية يف  �ملنظمات غري  بقية  �لدولية مع  �للجنة  تت�صارك فيها  �أدو�ر  فهي 

�الإغاثة  �لطبية و�لغذ�ئية، وتقدمي  �ملوؤن و�مل�صاعد�ت  �مل�صلحة، مثل تقدمي  �لنز�عات  �أثناء 

وتوزيعها على �ملدنيني و�ملحا�رشين، وغري ذلك.

3. دورها يف التحقيق:

يف  طرف  �أي  طلب  على  “بناء  �أنه:  على  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  من   149 �ملادة  ن�صت 

�نتهاك مزعوم  �أي  نز�ع يجرى حتقيق على نحو يتفق عليه بني �الأطر�ف �ملعنية ب�صاأن 

�أن  يكنها  ولكن  �لدولية،  �للجنة  جانب  من  �إجر�ء  �أي  يعني  ال  هذ�  ولكن  لالتفاقية”، 

�أو �تفاق بني جميع �الأطر�ف �ملعنية،  �إذ� �قت�صت بذلك معاهدة  ت�صرتك يف �إجر�ء حتقيق 

ولي�ص بناء على مبادرة من �للجنة �لدولية.

وكقاعدة عامة ال ت�صارك �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر يف ت�صكيل جلنة حتقيق �إال �إذ� 

كان �لتحقيق يتعلق بانتهاكات التفاقيات جنيف ل�صنة 1949، �أو لبوتوكليها �الإ�صافيني 

�لتحقيق الأن ذلك قد يوؤثر على  �أال ت�صارك يف جلان  �للجنة على  1977، وحتر�ص  ل�صنة 

�أن�صطتها �لتقليدية ل�صالح �صحايا �لنز�عات �مل�صلحة، ولعدم �خلو�ص يف �أعمال قانونية 

�أن م�صاركة �للجنة يف �لتحقيقات  لي�صت و�ردة يف نطاق �خت�صا�صاتها، و�صبب �آخر هو 

قد يعر�ص حيادها للت�صكيك من قبل �أحد �لطرفني �ملخت�صمني مبا �صيعود بال�صلب على 

.
57

ر�صالتها حلماية �ل�صحايا يف �إقليم ذ�ك �لطرف

مما �صبق يتبني باأن �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر لها دور كبري يف �لتدخل ذو �لبعد 

�الإن�صاين، وكذلك يف �لبعد �لرقابي على تنفيذ �لقانون �لدويل �الإن�صاين، ولكنها ال توؤدي 

�أي دور �آخر —عن ق�صد— يف معاجلة �نتهاكات �لقانون �لدويل �الإن�صاين، فاللجنة لي�صت 

جهاز�ً للتحقيق، وال ت�صارك فيه، وترفع مالحظاتها �لرقابية بخ�صو�ص �نتهاكات مو�د 

املرجع نف�شه، �ص 225–226.  
57
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�لقانون �لدويل �الإن�صاين ب�صكل �رشي للدولة �لتي وقعت فيها �النتهاكات، وال تقوم �للجنة 

�إ�صافة �إىل ذلك باأي دور ذي بعد ق�صائي ملالحقة ومعاقبة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية 

لل�صليب  �لدولية  �للجنة  باأن  �لباحث  بر�أي  ويبدو  �الإن�صاين!  �لدويل  للقانون  و�نتهاكات 

�الأحمر قد تركت هذه �الأدو�ر �الأخرية جلهات دولية �أخرى!

ثانياً: منظمة العفو الدولية:

حقوق  تعزيز  �أجل  من  �أع�صاوؤها  ينا�صل  عاملية  حركة  هي  �لدولية  �لعفو  منظمة 

�الإن�صان. وي�صتند عمل �ملنظمة على بحوث دقيقة وعلى �ملعايري �لتي �تفق عليها �ملجتمع 

�لدويل. وتتقيد �ملنظمة مببد�أ �حَليَْدة وعدم �لتحيّز، فهي م�صتقلة عن جميع �حلكومات، 

وحت�صد  �لدينية.  و�ملعتقد�ت  �القت�صادية،  و�مل�صالح  �ل�صيا�صية،  و�الأيديولوجيات 

منظمة �لعفو �لدولية يف �إطار عملها ن�صطاء متطوعني، وهوؤالء هم �أنا�ص يكر�صون وقتهم 

وجهدهم طو�عيًة للت�صامن مع �صحايا �نتهاكات حقوق �الإن�صان. ولدى �ملنظمة �أع�صاء 

و�أن�صار فيما يزيد عن 140 دولة. وينتمي هوؤالء �إىل خمتلف فئات �ملجتمع، وتتنوع �إىل 

�أبعد حّد �آر�وؤهم �ل�صيا�صية ومعتقد�تهم �لدينية، ولكن ما يجمعهم ويوؤلف بينهم هو ذلك 

.
58

�الإ�رش�ر على �لعمل من �أجل بناء عامٍل ينعم فيه كل فرد باحلقوق �الإن�صانية

�لت�صدي  على  وتعمل  ونز�هة،  بدقة  �حلقائق  لذكر  ق�صوى  �أهمية  �ملنظمة  وتويل 

وتعد لالأفر�د،  �الأ�صا�صية  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  �حلقوق  النتهاكات  وفعالً   قوالً 

ما بها  يعمل  حيث  �ملنظمة،  يف  للبحوث  �لرئي�صي  �ملقر  لندن  يف  للمنظمة  �لعامة   �الأمانة 

يزيد عن ثالثمئة موظف، �إ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملتطوعني من �أكرث من خم�صني بلد�ً، ويتوىل 

.
59

�إجر�ء �لبحوث خب�ء �أكفاء

1. اأهداف املنظمة:

ب�صبب  مكان  �أي  يف  ُيعتقلون  �لذين  هم  وهوؤالء  �لر�أي؛  �صجناء  جميع  �رش�ح  �إطالق     �أ. 

معتقد�تهم �ل�صيا�صية �أو �لدينية، �أو �أّي معتقد�ت �أخرى نابعة من �صمائرهم، �أو ب�صبب 

�أ�صلهم �لِعرقي، �أو جن�صهم، �أو لونهم، �أو لغتهم، �أو �أ�صلهم �لقومي �أو �الجتماعي، 

معلومات عن منظمة �لعفو �لدولية، موقع �ل�صبكة �لعربية ملعلومات حقوق �الإن�صان، �نظر:  
58

http://www.anhri.net/mena/amnesty/about.shtml

�صهيل ح�صني �لفتالوي، مو�شوعة القانون الدويل اجلنائي )3(: الق�شاء الدويل اجلنائي )عّمان: د�ر �لثقافة   
59

للن�رش و�لتوزيع، 2011(، �ص 248–249.
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�أو و�صعهم �القت�صادي، �أو مولدهم، �أو �أي و�صع �آخر، دون �أن يكونو� قد ��صتخدمو� 

�لعنف �أو دعو� �إىل ��صتخد�مه.

�صمان �إتاحة حماكمة عادلة جلميع �ل�صجناء �ل�صيا�صيني على وجه �ل�رشعة. ب. 

يلقاها  �لتي  �ل�صيئة  �ملعاملة  �رشوب  من  وغريه  و�لتعذيب  �الإعد�م  عقوبة  �إلغاء   ج. 

�ل�صجناء.

و�صع حّد لعمليات �الغتيال لدو�فع �صيا�صية، وحو�دث “�الإخفاء”.   د. 

معار�صة �النتهاكات �لتي ترتكبها جماعات �ملعار�صة �مل�صلحة، مثل �عتقال �صجناء  هـ. 

�لر�أي، و�حتجاز �لرهائن، و�لتعذيب، و�أعمال �لقتل دون وجه حّق، كما ت�صعى �ملنظمة 

�إىل حّث هذه �جلماعات على �حرت�م حقوق �الإن�صان.

م�صاعدة طالبي �للجوء، �لذين يتهددهم خطر �إعادتهم �إىل بلٍد ي�صبحون فيه عر�صًة   و. 

النتهاك حقوقهم �الإن�صانية �الأ�صا�صية.

�لتعاون مع �ملنظمات غري �حلكومية �الأخرى، ومع �الأمم �ملتحدة، و�ملنظمات �حلكومية   ز. 

�لدولية و�الإقليمية، من �أجل �إعالء �صاأن حقوق �الإن�صان.

�ل�صعي �إىل �صمان و�صع �صو�بط للعالقات بني �لدول يف �ملجاالت �لع�صكرية و�الأمنية   ح. 

و�ل�رشطية، مبا يكفل �حرت�م حقوق �الإن�صان.

.
60

تنظيم بر�مج لتعليم حقوق �الإن�صان وتعزيز �لوعي بها ط. 

2. و�شائل املنظمة:

ملنظمة �لعفو و�صائل خا�صة لتنفيذ �أهد�فها تتمثل يف:

جمع �ملعلومات حول �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف كل �أنحاء �لعامل، ومناطق �لنز�عات،     �أ. 

ثم فح�صها وتدقيقها قبل و�صعها �أمام �أعني �حلكومات �ملعنية.

لة عن �نتهاكات حقوق �الإن�صان وبالغات بو�صائل �الإعالم �ملختلفة،  ن�رش تقارير مف�صَّ ب. 

وعر�ص بو�عث قلقها على �ملالأ من خالل كتيبات، ومل�صقات، و�إعالنات، ون�رش�ت 

�إخبارية، ومو�قع على �صبكة �الإنرتنت.

توجيه �أع�صائها و�أن�صارها �إىل حّث �لر�أي �لعام على ممار�صة �صغوط على من بيدهم   ج. 

مقاليد �حلكم وغريهم من ذوي �لنفوذ من �أجل و�صع حّد لالنتهاكات.

املرجع نف�شه، �ص 249–250.  
60
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تنظيم وتننفيذ بر�مج تعليم حقوق �الإن�صان ون�رش ثقافته على �أو�صع نطاق.   د. 

�أ�صباب  �تخاذ مو�قف فعالة نحو وقف  �ملختلفة حلّث �حلكومات على  �لو�صائل  بذل  هـ. 

�النتهاكات من خالل �الت�صال بال�صلطات �ملحلية، �إىل ك�صب تاأييد �ملنظمات �حلكومية 

�لدولية، �إىل �إر�صال �آالف �ملنا�صد�ت من �أجل �صخ�صيات �أو جماعات حتيق بها �ملخاطر.

تبني حاالت معينة �أو ق�صايا على وجه �خل�صو�ص مثل �ملطالبة باإطالق �رش�ح �صجناء   و. 

.
61

�لر�أي �أو �ل�صعي الإلغاء عقوبة �الإعد�م يف بلد�ن معينة

جلنة �صكلتها  �لتي  �لعمل  جمموعة  مع  �لتعاون  يف  مهم  بدور  �ملنظمة  تقوم  كما    ز. 

�إىل  باالإ�صافة  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  قو�عد  �نتهاكات  يف  للتحقيق  �ملتحدة  �الأمم 

تعاونها مع �ملقرر �خلا�ص حلاالت �لتعذيب، و�ملقرر �خلا�ص حلاالت �لطو�رئ، حيث 

.
62

تقوم �ملنظمة باإمد�دهم بالتقارير و�ملعلومات

على  �الإن�صان  حقوق  عن  �ملد�فعني  �أبرز  من  �لدولية  �لعفو  منظمة  تعدُّ  وباملجمل 

م�صتوى �لعامل ولها دور مميز يف ف�صح �لدول �ملنتهكة حلقوق �الإن�صان ودورها م�صهود 

ثم  باملنظمة  �لتعريف  هو  هنا  �لباحث  يهم  وما  �لر�أي،  �صجناء  حترير  �إىل  �ل�صعي  يف  له 

تقومي دورها يف �لرقابة على تنفيذ �لقانون �لدويل �الإن�صاين، وكيفية معاجلتها النتهاكات 

ن�صو�ص �لقانون �لدويل �الإن�صاين، وهذ� ما �صيتم عر�صه يف �ملق�صدين �لتاليني.

املق�شد الثاين: دورها يف الرقابة على تنفيذ القانون الدويل الإن�شاين:

تعمل �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية على تنفيذ �تفاقيات حقوق �الإن�صان، و�لعمل 

ذ�ت  �أعمال  منها  خمتلفة  �أعمال  خالل  من  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  قو�عد  تطبيق  على 

طابع رقابي، و�أخرى تثقيفية توعوية، وثالثة �إعالمية، ور�بعة لها طابع تق�صي حقائق 

�أو حتقيقات ميد�نية.

لتقدمي  �لوحيدة،  �لقناة  تكن  مل  �إن  قناة،  �أف�صل  هي  �حلكومية  غري  و�ملنظمات 

 �ل�صكاوى من �ّدعاء�ت �نتهاك حقوق �الإن�صان. كما �أنها تزّود منظومة حقوق �الإن�صان يف

�الأمم �ملتحدة وتزّود مفو�صية �الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق �الإن�صان بدر��صات وتقارير 

ذ�ت قيمة كبرية، ويف كثري من �الأحيان تعمل هذه �ملنظمات ك�رشيك للمفو�صية يف �لتدريب 

معلومات عن منظمة �لعفو �لدولية، موقع �ل�صبكة �لعربية ملعلومات حقوق �الإن�صان.  
61

ع�صام عبد �لفتاح مطر، القانون الدويل الإن�شاين، �ص 230.  
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و�لتثقيف يف جمال حقوق �الإن�صان، وتوؤدي دور�ً رئي�صياً يف �أعمال �ملتابعة على �ل�صعيد 

�لقطري للتو�صيات و�ملالحظات �ل�صادرة عن هيئات معاهد�ت �الأمم �ملتحدة و�الإجر�ء�ت 

تديرها  �لتي  �ل�صناديق  من  �أي�صاً  �ملنظمات  هذه  ت�صتفيد  حمددة  ظروف  ويف  �خلا�صة، 

.
63

�ملفو�صية

وتوؤدي �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية دور�ً مهماً يف جمال حماية حقوق �الإن�صان 

ودعمها من خالل ما تقوم به من ن�صاطات ت�صتهدف ك�صف �النتهاكات �لو�قعة على هذه 

�حلقوق، حيث ت�صتخدم هذه �ملنظمات �لعديد من �لو�صائل للو�صول �إىل غايتها، ومن بني 

تلك �لو�صائل �لتحقيقات �ملحلية، و�إيفاد �ملر�قبني، وح�صور �ملحاكمات، ومن ثم يكنها 

خمت�صة  دولية  هيئات  �إىل  �النتهاكات  هذه  �أمر  ترفع  وبالتايل  �النتهاكات  وقوع  �إثبات 

كمجل�ص حقوق �الإن�صان، و�للجان �لدولية �الإقليمية كاللجنة �الأوروبية حلقوق �الإن�صان 

 African Commissioner for Human Rights، و�للجنة �الإفريقية حلقوق �الإن�صان 

Commission on Human and Peoples‘ Rights )ACHPR(l، �أو �للجنة �الأمريكية 

 .
64Inter-American Commission on Human Rights )IACHR(l حلقوق �الإن�صان

ويتمثل �لدور �لرقابي لهذه �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية، يف:

اأولً: اإعداد التقارير املوازية للتقارير التي تعدها الدول:

�الإن�صان تت�صمن  �الإن�صاين، و�تفاقيات حقوق  �لدويل  �لقانون  �تفاقيات  هناك بع�ص 

مو�د�ً تن�ص �رش�حة على م�صاركة �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية لدى �لنظر يف تقارير 

�لدول، حيث ترخ�ص لها �إعد�د تقارير مو�زية لتلك �لتي تقدمها �لدول عند عملية تنفيذ 

جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �التفاقية  من  و9   8 �ملادتني  مثل  �ملعني،  �لبلد  يف  �التفاقيات 

 .
65

�أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي

باالإ�صافة �إىل ذلك فاإنه ال ي�صرتط هنا �أن تكون �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية تتمتع 

ب�صفة ��صت�صارية لدى �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي حتى يت�صنى لها �لعمل مع جلان 

دليل  الإن�شان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   
63

للمنظمات غري احلكومية، �ص 15.

القانون الدويل الإن�شاين والقانون الدويل حلقوق الإن�شان )�الإ�صكندرية: د�ر �ملطبوعات  �إ�صحاق زيا،  نغم   
64

�جلامعية، 2009(، �ص 347.

�صوري �إيان، مرجع �صابق، �ص 258.  
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�ملعاهد�ت، وقد ثبت �أن �لعمل مع هيئات �ملعاهد�ت هو �أحد �لطرق بالغة �الأهمية و�لفعالة 

�لدويل  و�لقانون  �الإن�صان  حقوق  �إعمال  يف  لالإ�صهام  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  يف 

�لدول  تقارير  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  دعم  �لتقارير  هذه  خالل  من  يتم  حيث  �الإن�صاين، 

 .
66

�الأطر�ف يف �التفاقيات �أو �صح�صها

ثانياً: متابعة التو�شيات واملالحظات اخلتامية املنبثقة عن اأعمال اللجان:

بحقوق  �خلا�صة  �ملعاهد�ت  هيئات  ت�صدرها  مالحظات  هي  �خلتامية  �ملالحظات 

�إىل  �خلتامية  �ملالحظات  وت�صري  �لطرف،  �لدولة  تقرير  يف  نظرها  بعد  وذلك  �الإن�صان 

�جلو�نب �الإيجابية لتنفيذ �لدولة للمعاهدة، كما تو�صي باتخاذ �ملزيد من �الإجر�ء�ت من 

.
67

جانب �لدولة، وهذه �لهيئات ملزمة باإ�صد�ر مالحظات دقيقة وحمددة وقابلة للتنفيذ

فبعد �نعقاد دورة �للجنة و�عتماد �ملالحظات �خلتامية، ي�صبح هناك دور مهم ت�صطلع 

به �ملنظمات غري �حلكومية يف دعم تنفيذ �لتو�صيات. ومن �ملهم يف هذ� �ل�صدد �أن تكون 

�ملنظمات غري �حلكومية على علم باملالحظات �لنهائية �لتي �عتمدتها �للجنة.

ويكن للمنظمات غري �حلكومية �أن تتابع �أعمال هيئات �ملعاهد�ت بالو�صائل �لتالية:

�الإ�صالحات  تنفيذ  على  للت�صجيع  �ملحفِّز  بدور  غالباً  �حلكومية  غري  �ملنظمات  تقوم   .1
�أن  كذلك  ويكن  �ملطلوبة.  �لوطنية  �ل�صيا�صات  و�عتماد  �لالزمة  �لوطنية  �لت�رشيعية 

ت�صتخدم �ملنظمات غري �حلكومية مالحظات �للجان كاأ�صا�ص حلو�رها مع �حلكومات 

وكاأ�صا�ص �أي�صاً لتحديد بر�مج عمل �ملنظمات نف�صها.

ر�صد حالة حقوق �الإن�صان و�خلطو�ت �ملتخذة على �مل�صتوى �ملحلي لتنفيذ �ملالحظات   .2
�خلتامية للجان.

عمل،  وحلقات  در��صية،  وحلقات  مناق�صة،  وحلقات  مو��صيعية،  مناق�صات  تنظيم   .3
وترجمة ون�رش �ملالحظات �خلتامية، و�لعمل مع �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �ملعنية بحقوق 

�الإن�صان و�أجهزة �الإعالم �لوطنية.

�الإ�صهام يف �أعمال هيئات �ملعاهد�ت باإطالع كل جلنة على كيفية جتاوب �حلكومة مع   .4
.
68

زة وحمدَّدة �لتو�صيات �لنهائية وبتزويد هيئات �ملعاهد�ت مبعلومات مركَّ

)�جلز�ئر: والت�شور  النظرية  بني  الدويل  القانون  يف  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  �هلل،  �صعد  عمر   
66 

د�ر هومة للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 2009(، �ص 190.

�صوري �إيان، مرجع �صابق، �ص 261.  
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بر�بح �ل�صعيد، مرجع �صابق، �ص 72.  
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ثالثاً: امل�شاركة يف دورات اللجان:

حقوق  )جلان  �للجان  دور�ت  يف  ت�صارك  �أن  �حلكومية  غري  �لدولية  للمنظمات  يكن 

مر�قب،  ب�صفة  كامل�صاركة  طرق:  بعدة  �ملعاهد�ت(  وهيئات  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �الإن�صان 

�أن  �ملنظمات  لهذه  يكن  حيث  ر�صمية،  غري  �إفاد�ت  وتقدمي  �صفوية،  معلومات  وتقدمي 

تطلع ب�صكل مبا�رش على �حلو�ر �لذي يدور بني �للجنة و�لدولة، ومعرفة �لق�صايا �ملثارة 

و�لتو�صيات �ملو�صوعة.

�ملنظمات  مب�صاركة  �ملتعلقة  و�ملمار�صات  �لقو�عد  تختلف  مراقب:  ب�شفة  امل�شاركة   .1

غري �حلكومية يف دور�ت �للجان، وكذلك يف �لفرتة �ل�صابقة على �لدورة، من جلنة �إىل 

�ملنظمات غري  �ملعاهد�ت، وكمبد�أ عام، ت�صمح مب�صاركة  �أن جميع هيئات  �إال  �أخرى. 

�حلكومية يف دور�تها ب�صفة مر�قب. ويتعنيَّ على �ملنظمات غري �حلكومية �أن حت�صل 

م�صبقاً على �لت�صاريح �لالزمة حل�صور �لدور�ت من �أمانة �للجنة ذ�ت �ل�صلة.

املعلومات ال�شفوية: يكن �أن تقوم �ملنظمات غري �حلكومية بدور ن�صط يف دور�ت   .2

�للجان )بالرغم من عدم م�صاركتها يف �حلو�ر بني �لدولة �لطرف و�للجنة(، عن طريق 

تقدمي عر�ص �صفوي للق�صايا �لو�ردة يف �ملعلومات �ملكتوبة و�لتقارير �ملقدمة منها. 

وتخ�ص�ص معظم �للجان وقتاً للمنظمات غري �حلكومية لكي تقدم عرو�صها �ل�صفوية، 

�صو�ء يف �أثناء �لدور�ت �أم خالل �جتماعات �لفرق �لعاملة �ل�صابقة على �لدورة.

�جتماعات غري  لعقد  �لعادة فر�صاً  �للجان يف  توفِّر دور�ت  الر�شمية:  الإفادات غري   .3

ر�صمية مع �أع�صاء �للجان. ويكن للمنظمات غري �حلكومية �أن تقوم بتنظيم �إفاد�ت 

.
69

غري ر�صمية على هام�ص �الجتماعات �لر�صمية للجان

رابعاً: التحقيقات ال�رسية:

للتحقيقات  مبعلومات  �للجان  بتزويد  تقوم  �أن  �حلكومية  غري  للمنظمات  يكن 

�ل�رّشية، حيث ت�صمح �ملادة 20 من �تفاقية مناه�صة �لتعذيب، و�ملادة 8 من �لبوتوكول 

باإجر�ء  �ملر�أة  �صّد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  بالق�صاء  �خلا�صة  لالتفاقية  �الختياري 

ي�صتمل  �أن  �ملعنية  �لطرف  �لدولة  ومبو�فقة  �القت�صاء  ح�صب  ويكن  �رّشية.  حتقيقات 

�لتحقيق على �لقيام بزيارة للدولة. وبعد در��صة �لنتائج �لتي يتم �لتو�صل �إليها يف هذه 

دليل  الإن�شان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   
69

للمنظمات غري احلكومية، �ص 88–89.



214

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

تر�ه  مبا  وترفقها  �ملعنية  �لطرف  �لدولة  �إىل  �لنتائج  تلك  بنقل  �للجنة  تقوم  �لتحقيقات، 

من تعليقات وتو�صيات. 

وهي بذلك قد توؤثِّر على �لقر�ر باإجر�ء حتقيق �رّشي، وذلك عندما تكون هناك �صو�هد 

على �نتهاكات كبرية ومنتظمة حلقوق �الإن�صان. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �أغلب �لتحقيقات 

�ملثال،  �ملنظمات غري �حلكومية. فعلى �صبيل  �ل�رّشية جاءت نتيجة ملعلومات مقدَّمة من 

كانت �ملعلومات �لو�ردة من منظمات غري حكومية )يف كل من م�رش، و�ملك�صيك، وبريو، 

و�رشبيا و�جلبل �الأ�صود، و�رشيالنكا، وتركيا( هي �الأ�صا�ص �لذي �رتكزت عليه جميع 

�لتحقيقات �ل�رّشية �ل�صتة �لتي �أجرتها جلنة مناه�صة �لتعذيب. وقد �أكملت جلنة �لق�صاء 

 Committee on the Elimination of Discrimination against  على �لتمييز �صّد �ملر�أة

Women )CEDAW(l حتقيقاً �رّشياً يف �ملك�صيك. ويكن للمنظمات غري �حلكومية كذلك 

.
70

�أن تقدِّم معلومات �إ�صافية مبجرد �ل�رشوع يف �إجر�ء �لتحقيقات �ل�رّشية

كل هذ� يكن �لقيام به يف حاالت �ل�صلم �أو مو�صوع �نتهاك �لدول اللتز�ماتها مبوجب 

مبوجب  اللتز�ماتها  �لدول  �نتهاكات  مو�صوع  �أما  �الإن�صان،  حلقوق  �لدويل  �لقانون 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين فذلك ما �صيتم تناوله يف �ملق�صد �لتايل.

 املق�شد الثالث: دورها يف معاجلة انتهاك القانون الدويل الإن�شاين واملقا�شاة 

       الدولية:

يف  متدرجة  ورمبا  خمتلفة  �إجر�ء�ت  باتخاذ  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  تقوم 

�خلا�صة  �لدولية  �التفاقيات  ون�صو�ص  ملو�د  �خلطرية  �النتهاكات  حيال  �لت�صعيد  حدة 

�إىل توثيق  بالقانون �لدويل �الإن�صاين، فمن �ملو�قف �الإعالمية �إىل جلان تق�صي �حلقائق، 

�جلر�ئم، �إىل رفع �لتقارير و�إبالغ �لهيئات �لدولية �ملعنية. 

اأولً: املنا�شدات والإدانات:

ت�صارع  �ل�صالح،  ��صتخد�م  نحو  �لتحول  �أو  �الأزمات  ��صتعال  فمع  املنا�شدات:   .1

مطالبة  �لنز�ع  الأطر�ف  �ملختلفة  �ملنا�صد�ت  باإطالق  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات 

�ملوقع  �لدولية  �ملطالبة باحرت�م �التفاقيات  باأخرى مثل:  �الإجر�ء�ت ومذكرة  ببع�ص 

عليها �خلا�صة بالقانون �لدويل �الإن�صاين، وحماية �ملدنيني، وحتييد �ملناطق و�ملن�صاآت 

املرجع نف�شه، �ص 91–92.  
70
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�ملدنية من �ل�رش�ع، و�لتمييز د�ئماً بني �الأهد�ف �ملدنية و�لع�صكرية، وعدم ��صتخد�م 

�ملدنيني كدروع ب�رشية وغري ذلك من �ملنا�صد�ت.

اإدانة النتهاكات: وهو �الإجر�ء �ل�رشيع �لذي تبادر �إليه تلك �ملنظمات لتحديد موقفها   .2

من �لتطور�ت و�الأحد�ث �جلارية يف �أثناء �لنز�ع �مل�صلح مثل: �إد�نة �لقتل غري �مل�رشوع، 

�لع�صو�ئي،  و�لق�صف  �مليد�نية،  و�الإعد�مات  �ملدنية،  للمناطق  �لع�صو�ئي  و�لق�صف 

و�نتهاك حظر �لتعذيب وغريه من �رشوب �ملعاملة �ل�صيئة، و�نتهاك حماية �ملدنيني، 

وق�صف �مل�صت�صفيات، وقتل �الأطفال و�لعّزل من �ملدنيني.

ومن �أمثلة ذلك ما تقوم به منظمة �لعفو �لدولية من �إد�نة �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �لفردية 

و�جلماعية بحق �لفل�صطينيني، مثل: �لعفو �لدولية تدين مقتل فل�صطينية على يد جي�ص 

ر�يت�ص  هيومن   ،
�ملفرط”72 �إ�رش�ئيل  “عنف  تدين  �لدولية  �لعفو  منظمة   ،

71
�الحتالل

ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن   ،
73

عدن فى  معتقلني  �صّد  �خلطرية”  “�النتهاكات  تدين  ووت�ص 

.
74

تدين ��صتخد�م �لنظام �ل�صوري للب�ميل �ملتفجرة

على  �صلمية  �صغط  و�صيلة  متثل  و�الإد�نات  �ملنا�صد�ت  هذه  مثل  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

�لدول �ملتهمة بارتكاب جر�ئم دولية، �أو �نتهاكات لالتفاقيات �لدولية، وت�صعها يف موطن 

�لنف�ص و�لتبير، وهي يف �لوقت نف�صه و�صيلة �صغط على تلك �لدول، حيث  �لدفاع عن 

�لق�صائية  �ملالحقة  مو�صوع  على  �الأثر  له  يكون  مما  لالأحد�ث،  رو�يتها  وتكذب  تدينها 

للمجرمني و�ملتهمني بارتكاب تلك �جلر�ئم.

ثانياً: البحث والر�شد:

ومدققة  �صحيحة  معلومات  على  للح�صول  منظمة  ��صتعالم  عملية  هو  و�لر�صد 

�ل�صحايا،  �الأدلة و�لب�هني، وذلك بهدف م�صاعدة  للح�صول على  —عملية—  وموثقة 

“�لعفو �لدولية” تدين مقتل فل�صطينية على يد جي�ص �الحتالل، موقع �لوطن، 2015/9/26، �نظر:  
71

http://www.elwatannews.com/news/details/809216

منظمة �لعفو �لدولية تدين “عنف �إ�رش�ئيل �ملفرط”، موقع قا�صيون، 2015/10/28، �نظر:  
72

http://www.qasioun.net/

هيومن ر�يت�ص ووت�ص تدين “�النتهاكات �خلطرية” �صد معتقلني فى عدن، �صحيفة اليوم ال�شابع، �لقاهرة،   
73

2015/9/2، �نظر: 

هيومن ر�يت�ص ووت�ص تدين ��صتخد�م �لنظام �ل�صوري للب�ميل �ملتفجرة، موقع �لبو�بة، 2015/2/25، �نظر:   
74

 http://www.albawaba.com/ar/l
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�لق�صائية  و�لدعاوى  باحلماية  �لوعي  ون�رش  �النتهاكات،  ووقف  وف�صح  وك�صف 

جتدد  ومنع  �لقانون  نفاذ  عن  م�صوؤولة  هيئات  �أد�ء  ومر�قبة  �حلمالت،  يف  و�مل�صاركة 

فيما  و�لر�صد  �لبحث  بعمليات  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  تقوم  حيث   ،
75

�النتهاك

طرق  عدة  خالل  من  وذلك  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  خطرية  �نتهاكات  وقوع  يخ�ص 

�أهمها: موظفيها �لعاملني يف مناطق �لنز�ع، �أو من خالل �ملتطوعني �ملحليني، �أو من خالل 

�الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �ملحتملة  �النتهاكات  من  للتاأكد  وذلك  مدربني،  خب�ء  �إيفاد 

وللتاأكد من �لتز�م �لطرفني بتعهد�تهما مبوجب �التفاقيات �لدولية.

�تفاقيات  ومو�د  لن�صو�ص  و�خلروقات  �النتهاكات  وتوثيق  ر�صد  على  تعمل  حيث 

.
76

�لقانون �لدويل �الإن�صاين من خالل �لبحث عن �الأدلة �ملادية و�ل�صفوية �ملتعلقة باجلرية

كما تقوم �ملنظمات غري �حلكومية بتزويد جلان تق�صي �حلقائق، �لتي توفد من قبل 

و�ملعلومات  بالتقارير  و�ل�صد�مات،  �مل�صلحة  �لنز�عات  �أماكن  �إىل  حكومية  دولية  هيئات 

�لتف�صلية �ملوثقة عن حجم ونوع �النتهاكات �لتي �رتكبت يف �أثناء �لنز�ع �مل�صلح، ودعمها 

�إىل  للو�صول  �للوجي�صتي  �لدعم  وتقدمي  �لعيان،  �صهود  و�صهاد�ت  و�الإفاد�ت  بالوثائق 

مو�قع �النتهاكات �ملُبَلَّغ عنها وغري ذلك مما ي�صاعد يف �إجناح مهام جلان تق�صي �حلقائق 

.
77

يف �لك�صف عن �جلر�ئم وحجمها ونوعها، وحتديد �لطرف �ملنتهك لالتفاقيات و�ملعتدي

وخطو�ت �لر�صد هي:

معاينة مكان �لو�قعة.  .1

�صماع و�صوؤ�ل �ل�صحايا و�ل�صهود.  .2

جمع �لوثائق.  .3

.
78

�إثبات �أركان �جلرية  .4

�الإبادة  جرية  �الإن�صانية،  �صّد  �جلر�ئم  �حلرب،  جر�ئم  وتوثيقها:  �جلر�ئم  ر�صد  خليل،  زهري  جا�رش   
75

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title :جلماعية، ويكيبيديا �الإخو�ن �مل�صلمني، �نظر�

�خت�صا�ص �الإد�رة �لعامة للمباحث �جلنائية، موقع وز�رة �لد�خلية، دولة �لكويت، �نظر:   
76 

دليل  الإن�شان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   
77

للمنظمات غري احلكومية، �ص 57 ]بت�رشف[.

جا�رش زهري خليل، ر�صد �جلر�ئم وتوثيقها.  
78
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�لدولية غري �حلكومية للرقابة على  �أهم و�صائل �ملنظمات  و�لبحث و�لر�صد هما من 

�لدويل  وللقانون  �الإن�صان  حلقوق  �لدولية  �التفاقيات  مبوجب  اللتز�ماتها  �لدول  تنفيذ 

�الإن�صاين. و�ملخرجات من عملية �لبحث و�لر�صد �صو�ء من تقارير �أم �صهاد�ت و�إفاد�ت 

تعدُّ مو�د ثمينة حتتاج �إىل معاجلة فنية حلفظها وتثبيتها وهذ� ما يعرف بالتوثيق، وجدير 

بالذكر هنا �أن هذ� �لفريق هو �لذي يقوم بالر�صد و�لتحري وكتابة �لتقارير عن �مل�صاهد�ت 

�حلية يف �أثناء �لهجمات و�لنز�عات �مل�صلحة.

ثالثاً: توثيق اجلرائم:

�لتوثيق هو جمموعة �لعمليات �لفنية �لتي تهدف �إىل:

معاجلة وحتليل �لوثائق و�ملعلومات و�الأدلة.  .1

من  �أعدت  فيما  ��صتخد�مها  بهدف  ��صتدعائها  ت�صهل  بطريقة  و�الأدلة  �لوثائق  حفظ   .2

�أجله.

و�لغاية من �لتوثيق هي حماية �ل�صحايا و�إثبات وقوع �جلرية و�حلفاظ على �الأدلة 

وتدعيم �لدعاوى �لق�صائية، وحفظ �لذ�كرة �جلماعية، وحفظ �ملعلومات لالأجيال �لقادمة، 

�ملرفوعة  و�لتقارير  و�ل�صكاوى  �لر�صائل  وتدعيم  �النتهاكات،  وقف  حمالت  وتدعيم 

.
79

الآليات �حلماية �لدولية، وم�صاعدة �ملنظمات غري �حلكومية و�ل�صحفيني و�لباحثني

ويتم �إثبات �جلرية وفق �لت�صاوؤالت �الآتية:

متى...؟ )�لتاريخ �لزمني و�لوقتي و�ملدة لوقوع �جلرية(.  .1

�أين...؟ )�ملكان �لعام �أو �خلا�ص �لذي وقعت به �جلرية(.  .2

كيف...؟ )و�صف �النتهاك - بفعل �صلبي �أو �إيجابي(.  .3

ملاذ�...؟ )�لد�فع ور�ء �النتهاك �أو �جلرية(.  .4

�ل�صحية  وحالتهم  �ل�صخ�صية  وبياناتهم  �ملحتجزون  و�مل�صابون  )�لقتلى  من...؟   .5

عنهم  و�مل�صوؤولون  وروؤ�صاوؤهم  �ل�صخ�صية  وبياناتهم  و�جلناة  �النتهاك،  وبعد  قبل 

و�صجل �صابق يف ممار�صتهم �النتهاكات(.

�ملرجع نف�صه.  
79



218

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

مقابلة  �أو  مناظرة،  �أو  �ل�رشعي  �لطب  تقرير  خالل  من  �جلرية  توثيق  ثم  ومن 

�صخ�صية، �أو حما�رش بالغات ر�صمية، �أو �أقو�ل �صحايا، و�صهود، و�صور فوتوجر�فية، 

.
80

و�أفالم م�صجلة )فيديو(، وتقارير خبة فنية �أخرى...�إلخ

رابعاً: رفع التقارير وتقدمي ال�شكاوى للهيئات الدولية املخت�شة:

�حلكومية  غري  �ملنظمات  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية  ع  “ت�صجِّ
على تقدمي معلومات عن �أن�صطتها الإدخالها يف �لتقارير �ل�صنوية �ملقدمة �إىل �جلمعية �لعامة 

وجمل�ص حقوق �الإن�صان. وُتدعى �ملنظمات غري �حلكومية �لتي لها مركز ��صت�صاري لدى 

�ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي، كما ُتدعى �ملنظمات �لتي �عتمدت خ�صي�صاً يف �ملوؤمتر 

يف  خا�ص  ]بريد   ADUsecretariat@ohchr.org �إىل:  م�صاهماتها  �إر�صال  �إىل  �لعاملي، 

، وفق معايري معينة.
�الأمم �ملتحدة[”81

كما يكن �أن تقوم �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية برفع �ل�صكوى �إىل جهات خمت�صة 

كهيئات معاهد�ت حقوق �الإن�صان، مثل: �للجنة �ملعنية بحقوق �الإن�صان، وجلنة �لق�صاء 

على �لتمييز �لعن�رشي، وجلنة مناه�صة �لتعذيب، وجلنة �لق�صاء على �لتمييز �صّد �ملر�أة، 

 Committee on رشهم�
ُ
و�للجنة �ملعنية بحماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ

نوع  بح�صب  �ملتحدة  �الأمم  يف  �خلا�صني  �ملقررين  �إىل  �إي�صالها  �أو   ،Migrant Workers

�ل�صكوى مثل: �ملقرِّر �خلا�ص �ملعني بحاالت �الإعد�م بدون حماكمة �أو باإجر�ء�ت موجزة 

�أو تع�صفاً، �ملقرِّر �خلا�ص �ملعني بتعزيز وحماية �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري، و�ملقرِّر 

عن  باملد�فعني  �ملعني  �لعام  لالأمني  �خلا�ص  و�ملمثل  �لتعذيب،  مب�صاألة  �ملعني  �خلا�ص 

حقوق �الإن�صان ...

حيث ت�صتطيع تلك �ملنظمات �أن تعمل يف كثري من �الأحيان ب�صفتها قناة مفتوحة 

وذلك  �الإن�صان،  حقوق  جتاوز�ت  من  �النت�صاف  يلتم�صون  �لذين  �الأفر�د  �أمام 

باإعد�د، �أو تقدمي، �أو رفع �صكوى نيابة عنهم. ومع ذلك ينبغي �أن تتاأكد �ملنظمات 

غري �حلكومية من ح�صولها على مو�فقة �ل�صخ�ص و�أن هذ� �ل�صخ�ص يدرك �آثار 

تقدمي �ل�صكوى. وينبغي �تباع ��صرت�طات كل �إجر�ء بدقة لكفالة قبول �ل�صكوى.

�ملرجع نف�صه.  
80

دليل  الإن�شان:  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  مع  العمل  �الإن�صان،  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   
81

للمنظمات غري احلكومية، �ص 37. 
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).....(

يكن تقدمي �ل�صكاوى �لفردية بو��صطة �أطر�ف �أخرى ت�صمل �ملنظمات غري 

حقوق  النتهاكات  �صحايا  وقوعهم  يّدعون  �لذين  �الأفر�د  عن  نيابة  �حلكومية 

�الإن�صان، ويف هذه �حلالة يكون من �ملحتَّم على �ملنظمة غري �حلكومية �لتي تقدِّم 

حتتاج  ذلك  �إىل  وباالإ�صافة  �لفرد،  مو�فقة  على  �حل�صول  تلتم�ص  �أن  �ل�صكوى 

�ملنظمة غري �حلكومية �ملقدِّمة �إىل �لتاأكد من �أن �لفرد يدرك �أي �أثر حمتمل لتقدمي 

�ل�صكوى، وعلى �صبيل �ملثال عند تقدمي �ملعلومات �إىل �الإجر�ء�ت �خلا�صة ُير�صل 

�إدر�ج ذلك يف  �إىل �لدولة يتعلق بهذه �حلالة �ملحدَّدة ويتم  �صاحب �لوالية بالغاً 

�ملعاهد�ت  �إىل هيئة من هيئات  �الأمر يف تقرير علني، وعند تقدمي �صكوى  نهاية 

يتم �لك�صف عن هوية �لفرد للحكومة، ولذلك فمن �الأ�صا�صي �أن تعرف �ل�صحية 

.
82

�ملدعاة طريقة �صري �الإجر�ء

خام�شاً: تزويد املحكمة اجلنائية الدولية مبعلومات حول النتهاكات:

�لدولية  �جلنائية  للمحكمة  معلومات  بتقدمي  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  تقوم 

�الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  خطرية  �نتهاكات  فيه  تقع  معني،  �إقليم  يف  يجري  ما  حول 

�جلنائية  �ملحكمة  وبني  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  بني  �لعالقة  جدوى  يبني  وهذ� 

 �لدولية، و�لتي تكر�ص مبد�أ �لتعاون يف حماربة �جلر�ئم �لدولية، وعدم �إفالت �جلناة من

�لعقاب. 

�لعام  �ملدعي  �أن  �إىل  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  ي�صري  حيث 

للمحكمة ي�صتفيد من �ملعلومات �لتي تقدمها �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية، حيث ن�صت 

�ملادة 2/15 على ما ياأتي: “يقوم �ملدعي �لعام بتحليل جدية �ملعلومات �ملتلقاة ويجوز له، 

لهذ� �لغر�ص �لتما�ص معلومات �إ�صافية من �لدول، �أو �أجهزة �الأمم �ملتحدة، �أو �ملنظمات 

مالئمة،  ير�ها  بها  موثوق  �أخرى  م�صادر  �أية  �أو  �حلكومية،  غري  �أو  �لدولية  �حلكومية 

.
ويجوز له تلقي �ل�صهادة �لتحريرية �أو �ل�صفوية يف مقر �ملحكمة”83

�ملحكمة �جلنائية  �لدولية وبني  �ملنظمات  �لعالقة بني  �أهمية هذه  تتجلى هنا  وبالتايل 

�لدولية، ويت�صح مدى �الإ�صهام �لذي يكن �أن تقوم به هذه �ملنظمات يف مو�صوع مالحقة 

�الإن�صانية،  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب،  كجر�ئم  خطرية  دولية  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني 

املرجع نف�شه، �ص 107، و112–113.  
82

�نظر �ملادة 15 �لفقرة 2، من نظام روما �الأ�صا�صي.  
83
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�ملقا�صاة،  يف  �الإ�صهام  �إىل  �لرقابي  �لدور  يتعدى  دور  وهو  �جلماعية،  �الإبادة  وجرية 

فهي تقدم �أدلة مهمة جد�ً تفيد �ملدعي �لعام يف حتريك �لدعوى �صّد �الأ�صخا�ص �ملتهمني 

بارتكاب تلك �جلر�ئم. 

�شاد�شاً: ن�رس التقارير للعموم:

و�لن�رش يتم بعدة �أنو�ع و�أ�صكال خمتلفة:

فمن �أنو�ع �لتقارير:

هناك �لتقارير �لدورية �لتي ت�صدرها تلك �ملنظمات: �صو�ًء �ل�صنوية، �أم �ل�صهرية، �أم   .1

�الأ�صبوعية، وغري ذلك، ومن �أ�صهرها �لتقرير �ل�صنوي ملنظمة �لعفو �لدولية و�لتقرير 

وهي  �لعامل،  يف  �الإن�صان  حقوق  حالة  عن  ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومن  ملنظمة  �ل�صنوي 

تقارير �صاملة ومف�صلة مبينة �حلاالت �جلماعية و�لفردية لالنتهاكات يف كل بلد.

عن  “تقرير  مثل:  معينة،  �نتهاكات  فيه  حدثت  معني  ببلد  �خلا�صة  �لتقارير  وهناك   .2

نز�ع  �أو  معينة  حادثة  حول  تقرير  �أو   ،”2015 يف  باملغرب  �الإن�صان  حقوق  و�صعية 

معني مثل: تقرير عن �حلرب على غزة 2014، وهناك تقارير عن مو�صوعات معينة 

مثل: تقرير �لتعذيب يف م�رش.

�نتهاكات  حاالت  فيها  لتدين  �ملنظمات  تلك  ت�صدرها  �لتي  �لعاجلة  �لبيانات  وهناك   .3

�صارخة حلقوق �الإن�صان، مبينة فيها مو�قفها ود�عية �إىل وقف هذه �النتهاكات، مثل 

�إد�نة  �أو  معني،  لبلد  معينة  �أ�صلحة  بيع  �إد�نة  �أو  �ل�صجون،  �أحد  يف  طفل  تعذيب  �إد�نة 

�الختفاء �لق�رشي الأ�صخا�ص يف بلد معني.

ومن �أ�صكال �لن�رش �لتي تعتمدها تلك �ملنظمات ما يلي:

�لن�رش �لورقي وذلك عب �لتقارير، و�لن�رش�ت، و�ملطويات، و�ملل�صقات، و�الإعالنات   .1

�لورقية، و�جلر�ئد و�ملجالت.

�لن�رش �الإلكرتوين عب �لو�صائط، و�الإنرتنت من خالل مو�قعها و�ملو�قع �ملتخ�ص�صة   .2

�الأخرى. 

.
84

�لن�رش �الإخباري عب �الإذعات و�لقنو�ت �لتلفزيونية و�لف�صائيات  .3

�صوري �إيان، مرجع �صابق، �ص 253. )بت�رشف(  
84
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خال�شة:

يتبني من خالل �لبحث �أن �ملنظمات �لدولية —بنوعيها �حلكومية وغري �حلكومية— 

“�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  جهود  �أّي  وم�صاندة  دعم  يف  متفاوتة  وبدرجات  ت�صهم  �أن  يكن 

�لكثري  تفعل  �أن  يكنها  �ملتحدة  كاالأمم  �حلكومية  �لدولية  فاملنظمات  دولياً،  وقادتها 

�الأمن،  جمل�ص  يف  �لع�صوية  د�ئمة  �لدول  باإر�دة  مقيدة  ولكنها  �الأمن،  جمل�ص  وبالذ�ت 

�أّي خطوة جادة يف هذ� �ل�صعيد،  وبالتحديد حّق �لنق�ص )�لفيتو( �الأمريكي، �لذي يبطل 

ولكن بالرغم من ذلك يكن للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لقيام ببع�ص �الأدو�ر �ملفيدة 

يفعل،  �أن  �الأمن  ملجل�ص  يكن  كان  ملا  و�خلطورة  �لتاأثري  من  �أقل  درجة  على  كانت  و�إن 

وقريب من هذ� �حلال �أو �أف�صل قليالً ما يكن ملجل�ص حقوق �الإن�صان �أن يقوم به، حيث 

يكنه �إر�صال جلان لتق�صي �حلقائق، و�مل�صادقة على تقاريرها، و�إد�نة �لدولة �لتي تقوم 

تق�صي  جلان  تعدها  �لتي  و�لتقارير  مهم.  دور  وهو  “�إ�رش�ئيل”(،  )دولة  باالنتهاكات 

�حلقائق ت�صبح تقارير �أممية وذ�ت م�صد�قية عالية تفيد كثري�ً كم�صتند�ت ووثائق دولية 

بجانب �لتقارير �الأخرى ملوؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية، وت�صلح كاأ�صا�ص يكن 

�العتماد عليها يف رفع �لدعاوى.

�أما �لدور �لذي يكن �أن توؤديه �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر —�لتي تتمتع بو�صع 

�الإن�صانية،  �الإغاثة  على  دورها  فيتزكر  �حلكومية—  غري  �لدولية  �ملنظمات  بني  خا�ص 

—باإر�دتها— يف جلان �لتحقيق، لكنها تقوم مبر�قبة  وحماية �ملدنيني، وهي ال ت�صارك 

�لتز�م �لدول بالقانون �لدويل �الإن�صاين، وترفع مالحظاتها للدولة �ملنتهكة )“�إ�رش�ئيل” 

يف هذه �حلالة( �رش�ً، وال تن�رش ذلك خ�صية �الإ�رش�ر بفر�ص م�صاعدة وحماية �ملدنيني يف 

ذلك �لبلد.

منظمة  مثل  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  بقية  بخ�صو�ص  خمتلف  �الأمر  ولكن 

�لعفو �لدولية، وهيومن ر�يت�ص ووت�ص، حيث يكن لهذه �ملنظمات �لقيام باأن�صطة خمتلفة 

مل�صاندة مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية، من �أهمها توثيق �جلر�ئم، وتزويد �ملحكمة �جلنائية 

للقانون  �خلطرية  و�النتهاكات  �جلر�ئم  عن  موثقة  مبعلومات  للمحكمة  �لعام  و�ملدعي 

�لدويل �الإن�صاين.

ملقا�صاة  �لفل�صطينية  �لر�صمية  للجهود  و�مل�صاندة  �ملهمة  �الأدو�ر  من  يعّد  ذلك  وكل 

“�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً. 
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وو�سائل  الإن�سان  دور موؤ�س�سات حقوق  الثاين:   املبحث 

مقـا�سـاة يف  الفل�سـطينية  الإعـالم        

      “اإ�سرائيل” وقادتها:

املطلب الأول: دور موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الفل�شطينية:

تلعب موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية �ملحلية دور�ً مهماً يف مو�صوع �ملقا�صاة 

�أن�صطة توثق للجر�ئم �الإ�رش�ئيلية  �إ�رش�ئيل” وقادتها من خالل ما تقوم به من  لـ“دولة 

�آثارها، ومن خالل قربها من �ل�صحايا، ومن خالل  �أو �صياع  على �الأر�ص وقبل زو�ل 

هذه  �أن  كما  �ملتطوعني،  مئات  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  يف  �ملنت�رشة  طو�قهما 

يف  دورها  ولبيان  وذويهم،  �ل�صحايا  عن  بالنيابة  �ل�صكاوى  رفع  تتوىل  �ملوؤ�ص�صات 

مو�صوع �ملقا�صاة ال بّد من �الطالع �أوالً على و�قع هذه �ملوؤ�ص�صات و�أن�صطتها.

املق�شد الأول: واقع موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الفل�شطينية:

موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية هي جمعيات فل�صطينية غري حكومية مرخ�صة، 

�ملحتلة و�الأر��صي  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �أي  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  تعمل  ربحية   وغري 

�صنة 1948، وتهدف �إىل حماية و�حرت�م حقوق �الإن�صان، وم�صاندة �حلقوق �لفل�صطينية 

يف �صتى �مليادين، ور�صد وتوثيق �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحقوق �لفل�صطينية.

ومن هذه �ملوؤ�ص�صات:

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان.  .1

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.  .2

عد�لة – �ملركز �لقانوين حلقوق �الأقلية �لعربية يف �إ�رش�ئيل.  .3

�ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.  .4

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان.  .5

جمعية �حلق.  .6

مركز �إعالم حقوق �الإن�صان و�لديقر�طية - �صم�ص.  .7

بديل - �ملركز �لفل�صطيني مل�صادر حقوق �ملو�طنة و�لالجئني.  .8

�حلملة حلق �لدخول و�إعادة �لدخول �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.  .9
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مركز حقوق �ملو�طن.  .10

�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص.  .11

مركز �لديقر�طية وحقوق �لعاملني – فل�صطني.  .12

�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان.  .13

مركز �لقد�ص للديقر�طية وحقوق �الإن�صان.  .14

مركز �لقد�ص للم�صاعدة �لقانونية وحقوق �الإن�صان.  .15

موؤ�ص�صة مانديال حلقوق �الإن�صان ورعاية �صوؤون �الأ�رشى.  .16

�لهيئة �لفل�صطينية لالجئني.  .17

نادي �الأ�صري �لفل�صطيني.  .18

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق �الإن�صان.  .19

جمعية �صانت �إيف - �ملركز �لقانوين �لكاثوليكي حلقوق �الإن�صان.  .20

مركز م�صاو�ة حلقوق �ملو�طنني �لعرب يف �إ�رش�ئيل.  .21

.
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مركز عالج وتاأهيل �صحايا �لتعذيب  .22

للموؤ�ص�صات  كنموذجني  �ملوؤ�ص�صات  هذه  من  باثنتني  ُيعرِّف  �أن  �لباحث  �ختار  وقد 

بر�أي  و�ملهنية  �ل�صهرة  من  به  تتمتعان  ملا  �الإن�صان  حقوق  جمال  يف  �لعاملة  �لفل�صطينية 

�لباحث، وهما: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان.

اأولً: املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان:

هو مركز فل�صطيني م�صتقل )م�صجل ك�رشكة م�صهمة خا�صة غري ربحية(، مقره مدينة 

غزة، يعمل على حماية حقوق �الإن�صان، وتعزيز �صيادة �لقانون، و�ملبادئ �لديوقر�طية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، ويتمتع �ملركز ب�صفة ��صت�صارية خا�صة لدى 

�ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي �لتابع لالأمم �ملتحدة، وع�صو جلنة �حلقوقيني �لدولية 

)جنيف(، وع�صو �لعديد من �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية، تاأ�ص�ص �ملركز �صنة 1995، 

.
86

من قبل جمموعة من �ملحامني ونا�صطي حقوق �الإن�صان �لفل�صطينيني

)JCSER(، موؤ�ص�صات فل�صطينية حلقوق �الإن�صان، �نظر: �لقد�ص للحقوق �الجتماعية و�القت�صادية  مركز   
85

http://www.jcser.org/ara/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=26:2010- 
03-07-14-45-42

�نظر: موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، يف:  
86

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?optionl=com_content&view=article&id=4804&Itemid=182
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يتمحور عمل �ملركز حول متابعة وتوثيق �نتهاكات حقوق �الإن�صان و�لتحقيق فيها، 

وتقدمي �ال�صت�صارة و�مل�صاعدة �لقانونية لالأفر�د و�جلماعات، و�إعد�د �الأبحاث و�لدر��صات 

�ملتعلقة ب�صيادة �لقانون و�أو�صاع حقوق �الإن�صان للفل�صطينيني يف قطاع غزة، كما يقوم 

تتماثل  ت�رشيعات  تبني  وي�صجع  �لفل�صطينية،  �لقو�نني  م�صاريع  على  بالتعليق  �ملركز 

و�ملعايري �لدولية حلقوق �الإن�صان، وتهتدي باملبادئ �الأ�صا�صية للديوقر�طية، وقد جنّد 

.
87

�ملركز لهذ� �لغر�ص طاقم من �لعاملني �مللتزمني، و�لنا�صطني يف جمال حقوق �الإن�صان

ثانياً: مركز امليزان حلقوق الإن�شان:

يف وتعمل   ،1999 �صنة  يف  تاأ�صي�صها  مّت  حكومية،  غري  فل�صطينية  موؤ�ص�صة   هو 

قطاع غزة، مقرها �لرئي�صي يف مدينة غزة، ولها مقَرين فرعيني، �الأول يف خميم جباليا، 

و�لثاين يف مدينة رفح.

يكر�ص �ملركز عمله من �أجل �صمان حماية و�حرت�م حقوق �الإن�صان، ال �صيّما �حلقوق 

ل�صحايا  �لفاعلة  �مل�صاعدة  تقدمي  على  و�لعمل  و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�صادية 

�لفئات  تلك  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينيني،  �ملو�طنني  حياة  ظروف  وحت�صني  �النتهاكات، 

�ملهم�صة.

بالر�صد  �ملركز  ويقوم  خمتلفة،  تخ�ص�صات  يف  موظفاً  ثالثون  نحو  �ملركز  يف  يعمل 

�لوعي  ن�رش  على  و�لعمل  غزة،  قطاع  يف  �الإن�صان  حقوق  حالة  وتوثيق  لر�صد  �مليد�ين 

بحقوق �الإن�صان، كما يقدم �ملركز �مل�صاعدة �لقانونية من خالل ��صتقبال �صكاوى �صحايا 

�نتهاكات حقوق �الإن�صان، يقوم �ملركز بتمثيل �ملعتقلني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية و�صجون 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لدفاع عن �صحايا م�صادرة �الأر��صي وتدمري �ملنازل، و�ملنع من 

.
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�ل�صفر، وغريها من �النتهاكات

املق�شد الثاين: دورها يف املقا�شاة الدولية لـ“اإ�رسائيل” وقادتها:

�إن �لدور �لذي تلعبه موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية يف مو�صوع �ملقا�صاة هو 

تدعم  �لتي  و�ملهام  �الأن�صطة  من  بالعديد  �ملوؤ�ص�صات  هذه  تقوم  حيث  وموؤثر،  مهم  دور 

وت�صاند مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب 

وجر�ئم �صّد �الإن�صانية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وفق ما يلي:

�ملرجع نف�صه.  
87

http://www.mezan.org :نظر: مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، ر�صالة �ملركز، يف�  
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اأولً: مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�شان:

معظم هذه �ملوؤ�ص�صات لها طو�قم من �لباحثني �مليد�نيني موزعني على جميع �ملناطق، 

�أم  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  �ملوؤ�ص�صات �صو�ء يف  �لنطاق �جلغر�يف لعمل هذه  بح�صب 

�ملوؤ�ص�صات  �مليد�ين يف هذه  �لبحث  1948، حيث تقوم وحد�ت  �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  يف 

بهذه �ملهمة، من خالل طو�قم مدربة تقوم بر�صد وتوثيق حالة حقوق �الإن�صان وجمع 

�ملعلومات �لالزمة حول �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

1967 �لتي ترتكبها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومن ثم توظف تلك �ملعلومات �ملوثقة يف 

�لدفاع عن حقوق �الإن�صان بطرق خمتلفة.

يعدُّ �لبحث �مليد�ين �لعمود �لفقري يف عمل تلك �ملوؤ�ص�صات للح�صول على معلومات 

�ملوؤ�ص�صات  هذه  عمل  ويتميز  �الإن�صان،  حقوق  �نتهاكات  حول  قانونياً  وموثقة  دقيقة 

باأنها ل�صيقة مبناطق �الأحد�ث وبالتايل يتاح لها �لتوثيق �أوالً باأول، وجمع �الإفاد�ت من 

�ل�صحايا �أو �صهود �لعيان مبا�رشة وب�صكل �أكرث دقة، وللمحافظة على دقة �لتوثيق، يقوم 

.
89

متخ�ص�صون مبر�جعة ما يجمعه �لباحثون �مليد�نيون

كما تقوم فرق خمت�صة بتحليل تلك �ملعلومات و�إعد�د �لتقارير حولها ومن ثم رفعها 

�إىل �ملنظمات �لدولية �حلكومية كاالأمم �ملتحدة.

�لفل�صطينية  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  به  تقوم  �لذي  �لتوثيق  �أن  فيه  �صّك  ال  ومما 

�ملوؤ�ص�صات  هذه  لقرب  نظر�ً  وذلك  �ملقا�صاة،  مو�صوع  يف  مهمة  مرحلة  يثل  للجر�ئم 

�الأر��صي  �لو��صع يف  �لنا�ص، و�أي�صاً النت�صارها  �ملبا�رش مبعاناة  �ل�صارع و�حتكاكها  من 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

و�أخذ  توثيقها،  و�رشعة  �الأحد�ث  مناطق  �إىل  �النطالق  �رشعة  من  يّكنها  ذلك  كل 

تقاريرها جودة  يك�صب  �لعيان، مما  �صهاد�ت �صهود  �ل�صحايا وذويهم، وكذلك  �إفاد�ت 

وم�صد�قية وموثوقية عالية. 

�أي�صاً: موؤ�ص�صة �ل�صمري  �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان. و�نظر  �نظر: مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، و�ملركز   
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http://aldameer.org/l :حلقوق �الإن�صان، عن موؤ�ص�صة �ل�صمري: بر�مج و�أن�صطة �ملوؤ�ص�صة، �نظر
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ثانياً: امل�شاعدة القانونية:

�نتهاكات  �صحايا  �صكاوى  با�صتقبال  �لفل�صطينية  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  تقوم 

�أو  �لقانونية،  �مل�صاعدة  وحدة  ذلك  الأجل  موؤ�ص�صة  كل  خ�ص�صت  وقد  �الإن�صان،  حقوق 

�ال�صت�صارة �لق�صائية �أو �ملنا�رشة �لقانونية، وهي بالعادة فريق من �ملحامني باالإ�صافة 

�إىل خمت�صني يف �لقانون �لدويل �أو �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

لالأفر�د و�جلماعات  �لقانونية  �الإر�صاد و�مل�صاعدة و�ال�صت�صارة  �لوحد�ت  تقدم هذه 

جماناً. كما تقوم بالعديد من �ملهام �صو�ء على �ل�صعيد �ملحلي �أم �لدويل، مثل:

�ملد�خلة �لقانونية مع �جلهات �ملخت�صة، باالإ�صافة �إىل �لتمثيل �لقانوين لل�صحايا �أمام   .1

�لقانون  بانتهاكات  �خلا�صة  �لق�صايا  يف  و�لدولية(  و�الإ�رش�ئيلية،  )�ملحلية،  �ملحاكم 

�لدويل �الإن�صاين، وخ�صو�صاً ذ�ت �لطابع �جلماعي.

و�لتعليم،  و�ل�صكن،  �لعمل،  مثل  �أ�صا�صية  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  �صكاوى  متابعة   .2

و�ل�صحة، وغريها من �نتهاكات �حلقوق �القت�صادية و�الجتماعية حملياً ودولياً.

متثيل �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية �أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية.  .3

�لدفاع عن: �صحايا م�صادرة �الأر��صي، وتدمري �ملنازل، و�ملنع من �ل�صفر.  .4

.
90

كما ت�صجع �لوحدة يف عملها ��صتقالل �لق�صاء وتدعم مبد�أ �صيادة �لقانون  .5

�إىل ذلك  “عد�لة” فهي باالإ�صافة  1948 مثل مركز  �أر��صي  �لعاملة يف  �ملوؤ�ص�صات  �أما   .6

تعمل على �لدفاع عن �حلقوق على �الأر��صي، و�لتخطيط، و�مل�صكن، و�حلقوق �ملدنية، 

و�حلقوق �ل�صيا�صية، و�حلقوق �لثقافية، و�حلقوق �لدينية، وحقوق �لن�صاء وحقوق 

�الأ�رشى.

�الإ�رش�ئيلية،  �ملحاكم  يف  باملر�فعة   1948 �أر��صي  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات  تقوم  كما   .7

�لدويل  للقانون  وفقاً  �حلقوقية،  �حلماية  تخ�ّص  مركزية  ق�صايا  يف  �لدولية  و�ملحافل 

.
91

�الإن�صاين

�نظر: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان؛ ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، بر�مج �ملركز.  
90

�ملركز   – عد�لة  �الإن�صان،  بحقوق  �ملتعلقة  �لتز�ماتها  ب�صاأن  �إ�رش�ئيل  م�صاءلة  �الأوروبي:  �الحتاد  يف  �ملر�فعة   
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ثالثاً: املرافعة الدولية:

�ملر�فعة �لدولية تعني عمل �ملوؤ�ص�صات على ت�صعيد بع�ص �لق�صايا �إىل خارج �الأر��صي 

�إىل �لعامل �لغربي )�أوروبا و�أمريكا( و�ملنظمات  1967 وحتديد�ً  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�لدول  مع  و�لتو��صل  عملها  بن�رش  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  بع�ص  تقوم  حيث  �لدولية، 

ب�صكل  تقارير  وتقدمي  قوية،  ديبلوما�صية  عالقات  بـ“�إ�رش�ئيل”  تربطها  �لتي  �الأخرى 

مكثف جلهات دولية خمتلقة، وذلك لالأهد�ف �لتالية:

تعزيز �متثال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية اللتز�ماتها �لنابعة من معاهد�ت حقوق �الإن�صان   .1

معاهد�ت  جميع  “�إ�رش�ئيل”  �صّدقت  وقد  �لدولية.  �الإن�صانية  و�ملعاهد�ت  �لدولية 

هذه  باحرت�م  ملزمة  وهي  �ملتحدة  �الأمم  عن  �ل�صادرة  �لرئي�صية  �الإن�صان  حقوق 

�التفاقيات. كما �أن “�إ�رش�ئيل” ملزمة باتباع �لعديد من �التفاقيات �ملبمة بينها وبني 

 �الحتاد �الأوروبي European Union )EU(l �لتي تت�صمن �أي�صاً �لتز�مات بخ�صو�ص

حقوق �الإن�صان.

مو�طني  �لفل�صطينيني،  �صّد  �ملَُماأ�َص�ص  للتمييز  �لدويل  �ملجتمع  وعي  م�صتوى  رفع   .2

�ملحلي،  �مل�صتوى  على  حلقوقهم  �أف�صل  حماية  توفري  بهدف  وذلك  “�إ�رش�ئيل”، 
�ملحتلة.  �ملناطق  يف  بالفل�صطينيني  �خلا�صة  �الإن�صان  حلقوق  �جل�صيمة  ولالنتهاكات 

“�إ�رش�ئيل”  �لفاعلة الإجبار  �لدولية  �لتاأثري على �الأطر�ف  �لهدف من رفع �لوعي هو 

على وقف �نتهاكاتها حلقوق �الإن�صان.

و�جلهات �لدولية �لتي تتو��صل معها موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية هي:

عليها  وّقعت  �لتي  �ملعاهد�ت  تطبيق  عملية  تر�قب  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  وهيئات  جلان   .1

�لتمييز  �أ�صكال  كافة  على  �لق�صاء  كمعاهدة  بتنفيذها،  ملزمة  وهي  “�إ�رش�ئيل” 
 International Convention on the Elimination of All Forms of لعن�رشي�

Racial Discrimination، ولقاء�ت مع �ملقررين �خلا�صني يف �ملو��صيع �ملختلفة.

 Euro-Mediterranean �الإن�صان  حلقوق  �ملتو�صطية   - �الأوروبية  �ل�صبكة   .2

ثمانني  من  �أكرث  ي�صم  �ئتالف  وهي   ،Human Rights Network )EMHRN(l

وتقيم  تقارير  تن�رش  وهي  دولة،  ثالثني  من  �أكرث  من  و�أفر�د  حكومية  غري  منظمة 

�الأوروبي �الحتاد  لبملان  �الأوروبي،  �الحتاد  يف  �الأع�صاء  للدول  مر�فعة   زيار�ت 

.European Parliament
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�لكوجنر�ص  يف  �لدعم  لتح�صيد  زيار�ت  ذلك  يف  مبا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات   .3
Congress وحما�رش�ت �أكاديية، و�إر�صال وثائق لوز�رة �خلارجية �الأمريكية حول 

ممار�صات حقوق �الإن�صان يف “�إ�رش�ئيل”. 

�لتز�ماتها �ملتعلقة بحقوق  “�إ�رش�ئيل” ب�صاأن  �ملر�فعة يف �الحتاد �الأوروبي: م�صاءلة   .4
�الإن�صان.

رابعاً: التعاون مع جلان تق�شي احلقائق واملراقبني الدوليني:

عملت موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية مع بعثة �الأمم �ملتحدة لتق�صي �حلقائق   .1
ب�صاأن نز�ع غزة “بعثة جولد�صتون”، و�لتي �أقامها جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم 

2009 للتحقيق يف �الأحد�ث. وُيعدُّ تقرير بعثة جولد�صتون  �ملتحدة يف ني�صان/ �أبريل 

قانونية  و��صتنتاجات  �لوقائع،  حول  ��صتنتاجات  بو�صوح  يحدد  فهو  حتول؛  نقطة 

.
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وي�صع �آلية للتنفيذ، وي�صكل خطوة مهمة نحو ح�صول �ل�صحايا على تعوي�صات

غزة  على  �حلرب  حول  �حلقائق  لتق�صي  ديفي�ص”  “جلنة  �ملوؤ�ص�صات  زودت  كما   .2
يعد  �لذي  تقريرها،  �صياغة  يف  عليها  �عتمدت  ووثائق  مبعلومات   2014 �صيف  يف 

�إجناز�ً مهماً يكن �لبناء عليه يف رفع �لق�صايا �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أمام �ملحكمة 

.
93

�جلنائية �لدولية

وباملجمل فجميع هذه �الأدو�ر �لتي تقوم بها �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية هي �أدو�ر مهمة 

وموؤثرة، وهي ت�صب ب�صكل مبا�رشة يف دعم وخدمة جهود �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” 

وقادتها، ولكن �لدور �الأكرث تاأثري�ً بر�أي �لباحث هو دور هذه �ملوؤ�ص�صات يف �لتوثيق من 

�أر�ص �حلدث، و�ال�صتجابة �لفورية للذهاب الأماكن �الأحد�ث ووقوع �جلر�ئم وت�صجيل 

�مل�صاهد�ت �حلية، و�إفاد�ت �ل�صحايا وذويهم، و�صهاد�ت �صهود �لعيان.

املق�شد الثالث: اأن�شطتها الأخرى املتعلقة بحقوق الإن�شان:

تقوم  �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  �أخرى  �أن�صطة  �لفل�صطينية  للموؤ�ص�صات  �أن  كما 

مبمار�صتها يف �أوقات �ل�صلم، تهدف �إىل حماية حقوق �ملو�طن �لفل�صطيني وتعزيز ثقافة 

حقوق �الإن�صان، ومن �أهم تلك �الأن�صطة:

�ملرجع نف�صه.  
92

خال�صات تقرير ديفي�ص ب�صاأن �لعدو�ن على غزة، �جلزيرة.نت، �نظر:  
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اأولً: التوعية وبناء القدرات:

ت�صعى موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية �إىل ن�رش �لوعي بحقوق �الإن�صان وبناء 

قدر�ت �ملجتمع من خالل بر�جمها �ملختلفة، مثل: 

يف  �لعاملني  وت�صمل  �ملجتمع،  من  خمتلفة  فئات  ت�صتهدف  �لتي  �لتدريبية  �لدور�ت   •
و�لن�صاء،  �الإن�صان،  حقوق  ون�صطاء  و�لطلبة،  و�لتاأهيل،  و�ل�صحة،  �لتعليم،  جماالت 

و�لالجئني.

عن  وممثلني  عامة،  �صخ�صيات  ��صت�صافة  فيها  يتم  لقاء�ت  �صل�صلة  عقد  وكذلك   •
�ملحلية، وموؤ�ص�صات �لت�رشيعي، و�حلكومات  �لفل�صطينية، و�ملجل�ص  �لوطنية   �ل�صلطة 

�الأمم �ملتحدة و�ملنظمات غري �حلكومية، وغريها، ودعوة فئات حمددة من �جلمهور من 

�أجل طرح ق�صايا جمتمعية تتعلق بحقوق �الإن�صان، ونقا�صها ب�صكل مبا�رش.

حول  خمتلفة  جمموعات  تثقيف  فيها  يتم  ن�صاطات  وهي  و�لندو�ت،  �لعمل  ور�صات   •
كما  وغريهم.  و�ل�صحفيني،  و�ملعلمني،  �الأمور،  �أولياء  مثل  �الإن�صان،  حقوق  ق�صايا 

ي�صمل برنامج ور�صات �لعمل طرح ق�صايا تتعلق باحلقوق �القت�صادية و�الجتماعية 

.
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و�لثقافية ب�صكل متعمق، و�خلروج بتو�صيات حمددة ليتم متابعتها مع �صناع �لقر�ر

مبد�أ  وتر�صيخ  �لفل�صطيني،  �ملدين  �ملجتمع  وتنمية  �لديوقر�طية  تعزيز  على  �لعمل   •
�صيادة �لقانون، و�إعد�د �الأبحاث، وتنظيم ندو�ت تتناول مو�صوعات حقوق �الإن�صان 

و�لديوقر�طية، وتعزيز ممار�صتها، و�إعد�د �ملر�جعات و�لدر��صات للقو�نني وم�صاريع 

ت�رشيعات  تبني  يف  لالإ�صهام  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  عن  �ل�صادرة  �لقو�نني 

فل�صطينية تدعم �لتوجه نحو �لديوقر�طية و�حرت�م حقوق �الإن�صان.

�ملحلي  �لقانون  يف  متخ�ص�صة  قانونية  مكتبة  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  �أ�ص�صت  وكذلك   •
وجمالت  مر�جع  على  �ملكتبة  حتتوي  و�لديوقر�طية.  �الإن�صان  وحقوق  و�لدويل 

�إيل �لقو�نني �لفل�صطينية  و�إ�صد�ر�ت متنوعة باللغتني �لعربية و�الإجنليزية، باالإ�صافة 

من  و�لت�رشيعات  �لقو�نني  بع�ص  وكذلك  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�مر  ون�صو�ص 

بالق�صية  �ملتعلقة  و�لدر��صات  �ملو�د  من  �لعديد  �ملكتبة  توفر  كذلك  �لعربية.  �لبلد�ن 

.
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�لفل�صطينية و�ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي. وتقدم خدماتها جمانا

�نظر: مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، بر�مج �ملركز. و�نظر �أي�صاً: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.  
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وتعزيز  وحماية  �حرت�م  يف  �الإ�صهام  م�رشوع  خالل  من  وينفذ  �لطفل  حقوق  برنامج   •
حقوق �لطفل.

�حرت�م  يف  �الإ�صهام  م�رشوع  خالل  من  وينفذ  �ملوؤ�ص�صات  حرية  عن  �لدفاع  برنامج   •
وحماية وتعزيز �حلق يف حرية ت�صكيل �جلمعيات و�النتماء �إليها بقطاع غزة. 

.
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برنامج �حلق يف بيئة �صليمة وم�صتد�مة  •

ثانياً: املتابعات القانونية املحلية:

�لقانونية  �مل�صاعدة  هي  �ملوؤ�ص�صات  بها  تقوم  �لتي  �الأخرى  �لرئي�صية  �ملهام  من 

للتاأكد من مر�عاتها ملعايري  �لفل�صطينية،  �لقو�نني  للمو�طنني، وكذلك مر�جعة م�صود�ت 

 .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لقانون  �صيادة  وتعزيز  �الإن�صان،  حقوق 

يف  وبد�ئل  �قرت�حات  وتقدمي  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مع  �لعمل  خالل  من  وذلك 

�أثناء �صري �لعملية �لت�رشيعية.

يف  �لن�صوية  �ملوؤ�ص�صات  ولعمل  �لفل�صطينية  للمر�أة  �لقانونية  �مل�صاعدة  كذلك  وي�صمل 

قطاع غزة. مبا يف ذلك �لتوجه للمحاكم �ل�رشعية يف ق�صايا تتعلق على وجه �خل�صو�ص 

تْكُفلها  �لتي  �لفل�صطينية وتعريفها بحقوقها  �ملر�أة  �إىل توعية  باالإ�صافة  �لن�صاء،  بحقوق 

�لعالقة.  ذ�ت  �ملحلية  بالقو�نني  توعيتها  وكذلك  �لدولية،  �الإن�صان  حقوق  مو�ثيق 

و�الأر�ص،  و�الأ�رشى،  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  �حلقوق  ق�صايا:  يف  �لقانونية  �ملر�فعة  وكذلك 

�الإن�صان؛  تاأهيالً وتدريباً يف جمال حقوق  �ملُتدّربني و�ملحامني �جلدد  و�لتخطيط. ومنح 

وتنظيم موؤمتر�ت وور�صات عمل تخت�ّص بال�صوؤون �لق�صائية.

ثالثاً: التقارير واملطبوعات:

�لدليل”، وهي عبارة عن  “�صل�صلة  ت�صمل  قانونية مب�صطة  �إ�صد�ر مو�د  ي�صمل ذلك 

در��صات مب�صطة للقو�نني �لوطنية، تهدف �إىل تزويد �ملو�طن �لعادي باملعرفة �الأ�صا�صية 

و�ملب�صطة حول �لقو�نني و�حلقوق �لتي تت�صمنها، و�لتقارير �لتوثيقية حول حالة حقوق 

�الإ�صد�ر�ت حول وقائع  �إىل  باالإ�صافة  �لتحليلية،  �الأبحاث و�لدر��صات  �الإن�صان، ون�رش 

�لدور�ت �لتدريبية وور�صات �لعمل �ملتنوعة �لتي ينفذها �ملركز، و�لتي تهدف �إىل توثيق 

موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، عن موؤ�ص�صة �ل�صمري: بر�مج و�أن�صطة �ملوؤ�ص�صة.  
96



231

اأدوار مهمة يف تفعيل مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها

وتعميم �لتجارب. ويقوم �ملركز باإعد�د بيانات م�صرتكة مع موؤ�ص�صات زميلة، وتقارير 

.
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توثيقية، وتقارير خا�صة، وبيانات �صحفية حول �نتهاكات حقوق �الإن�صان

رابعاً: درا�شة وحتليل �لأو�شاع القت�شادية والجتماعية:

ت�صعى هذه �لوحدة �إىل �لتاأكيد على �أهمية �حلقوق �القت�صادية و�الجتماعية و�إبالئها 

لها  �لتناول �لكايف فل�صطينياً  �الهتمام �لالئق بها بالبحث و�لدر��صة ال �صيما يف ظّل عدم 

حتى �الآن. ومن �أجل ذلك تقوم �لوحدة من خالل �لباحثني �لعاملني بها باإعد�د �لدر��صات، 

�لغربية  �ل�صفة  تتناول و�قع هذه �حلقوق يف  �لتي  و�لندو�ت  �لعمل،  و�الأبحاث، وور�ص 

وقطاع غزة. كما ت�صعى �لوحدة �إىل تطوير تو�صيات ومعايري خا�صة لكل من تلك �حلقوق 

للوفاء بها يف �حلالة �لفل�صطينية. وتقوم �لوحدة مبر�جعة �لت�رشيعات وم�صاريع �لقو�نني 

و�الجتماعية  �القت�صادية  باحلقوق  �لعالقة  وذ�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عن  �ل�صادرة 

ل�صمان ت�رشيعات تتما�صى و�ملعايري �لدولية للوفاء بها. كما �أن �لوحدة ت�صعى �إىل توفري 

قاعدة تدريبية ومعلوماتية لالأفر�د �ملكلفني بو�صع �خلطط، وتطبيق �لب�مج و�ل�صيا�صات 

�خلا�صة بتلك �حلقوق مبا يتما�صى و�ملقبول دولياً ل�صمان �أق�صى درجة من �لوفاء بتلك 

.
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�حلقوق

املطلب الثاين: دور و�شائل الإعالم الفل�شطينية:

كان لو�صائل �الإعالم وما ز�ل دور�ً كبري�ً يف �حلياة �ل�صيا�صية و�الجتماعية، و�أ�صحت 

�لعام  �لر�أي  على  �لتاأثري  يف  مهماً  العباً  و�ملقروءة،  و�ملرئية  �ل�صمعية  �ملتنوعة،  باأ�صكالها 

وت�صكيل توجهاته و�جتاهاته، وتعدُّ و�صائل �الإعالم من و�صائل �ل�صبط �الجتماعي �ملهمة 

يف �أي جمتمع، ولها �أدو�ر خمتلفة لي�ص هنا مقام بيانها، وما يهمنا هنا هو ت�صليط �ل�صوء 

للحقيقة،  وناقالً  للجر�ئم،  وموثق  ك�صاهد  �لدولية  �ملقا�صاة  مو�صوع  يف  دورها  على 

�رتكبوه  ما  على  وقادتها  �إ�رش�ئيل”  لـ“دولة  �ملقا�صاة  مو�صوع  يف  دورها  يت�صح  حتى 

من جر�ئم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967. وعليه، كان ال بّد �أوالً من ت�صليط 

�ل�صوء على و�قع و�صائل �الإعالم �لعاملة يف فل�صطني ثم بيان �الأدو�ر �لتي يكن �أن تلعبها 

يف مو�صوع �ملقا�صاة.

�نظر: مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، بر�مج �ملركز. و�نظر �أي�صاً: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.  
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وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: و�قع و�صائل �الإعالم �لعاملة يف فل�صطني.

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لدولية  �ملقا�صاة  يف  �لفل�صطيني  �الإعالم  و�صائل  دور  �لثاين:   �ملق�صد 

     وقادتها.

املق�شد الأول: واقع و�شائل الإعالم العاملة يف فل�شطني:

وز�رة  ودليل   ،2015 ل�صنة  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �الإعالم  وز�رة  دليل  �إىل  ��صتناد�ً 

�الإعالم �لفل�صطينية يف غزة ل�صنة 2014، فاإن هناك 279 موؤ�ص�صة �إعالمية حملية وعربية 

و�أجنبية تعمل يف فل�صطني، وهي موزعة على �لنحو �لتايل:

اأولً: و�شائل الإعالم الفل�شطينية:

و�ملق�صود هنا تلك �لو�صائل �لتي تعمل من د�خل فل�صطني، وت�صتهدف بالدرجة �الأوىل 

، وي�صمل ذلك �أي�صاً 
99

�جلمهور �لفل�صطيني د�خل فل�صطني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

تلك �لتي تبث من د�خل فل�صطني �أو با�صم فل�صطني �إن كان بثها من خارج فل�صطني.

وجتدر �الإ�صارة هنا �أن �لباحث �عتمد على �مل�صادر �لر�صمية للحكومتني �لفل�صطينيتني 

يف غزة ور�م �هلل، نتيجة �النق�صام �لفل�صطيني �ملعروف، ونظر�ً الأن �العتماد على م�صدر 

و�حد لن يعطي �ل�صورة �لكاملة لو�قع و�صائل �الإعالم �لعاملة يف فل�صطني، حيث �أن بع�ص 

و�صائل �الإعالم �ملهمة �لتي غطت �لهجمات �لو��صعة ال �صيّما �حلروب �لثالثة على غزة، 

مل يتم ذكرها يف �أحد �لدليلني كون تلك �لو�صائل غري معتمدة لدى �لوز�رة �لتي �أ�صدرت 

�لباحث باجلمع بني �مل�صدرين  �لدليل �الآخر، وهكذ�. لذ� قام  �لدليل، ولكنها مذكورة يف 

لتكتمل �ل�صورة.

وحيثما يرد لفظ �الأر��صي �لفل�صطينية فاإن �لباحث يعني به �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مع عدم �الإقر�ر باأن   
99

�الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1948 هي لي�صت �أر��ص ٍفل�صطينية، ولكن �لعامل �عرتف بـ“�إ�رش�ئيل” بعدما قامت 

 على �الأر��صي �لتي �حتلتها �صنة 1948، وذلك يف 1949/5/11، حيث �أ�صدرت �جلمعية �لعمومية قر�رها رقم 273

وذلك  غزة(  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  )�أي   67 حدود  على  بفل�صطني  �عرتف  كما  “�إ�رش�ئيل”،  ع�صوية  بقبول 

بح�صب قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 19/67، و�لذي �صوتت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 

�جتماعها 67 يف 2012/11/29، و�لذي منح فل�صطني �صفة دولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة. �نظر: فل�صطني 

دولة مر�قب باالأمم �ملتحدة، �جلزيرة.نت، 2012/11/30؛ و�نظر �أي�صاً: دول ال تعرتف باإ�رش�ئيل.. و�أخرى ال 

تعرتف بـ“دولة” فل�صطني،  موقع �صا�صة بو�صت، 2014/5/19، يف:

https://www.sasapost.com/countries-donot-recognize-israel/l



233

اأدوار مهمة يف تفعيل مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها

�لفل�صطينية،  �الإعالم  و�صائل  من  و�صيلة   145 غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  تعمل 

وفق  وذلك   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ت�صدر  �إعالم  و�صيلة   19 �إىل  باالإ�صافة 

�لتق�صيم �لتايل: 

وخا�صة،  ر�صمية  فل�صطينية  ف�صائيات  ت�صع  يوجد  الفل�شطينية:  الف�شائيات   .1
جماورة،  دول  من  فل�صطني  خارج  من  و�لبع�ص  و�لقطاع  �ل�صفة  من  معظمها  تبث 

وف�صائية  �الأق�صى،  وف�صائية  فل�صطني،  تلفزيون  �لف�صائيات:  تلك   
100

�أ�صهر ومن 

.
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�لقد�ص

تبث  وخا�صة،  ر�صمية  حملية  �إذ�عة   74 فل�صطني  يف  تعمل  حيث  املحلية:  الإذاعات   .2
تلك  �أ�صهر  ومن  �إذ�عة،   22 غزة  قطاع  ومن  �إذ�عة،   52 �لغربية  �ل�صفة  من  معظمها 

.
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�الإذ�عات: �إذ�عة �الأق�صى، و�إذ�عة �ألو�ن، و�إذ�عة �صباب فل�صطني

ر�صمية  و�أ�صبوعية  يومية  �صحيفة   21 فل�صطني  يف  توزع  واملجالت:  ال�شحف   .3
وخا�صة، وكذلك جمالت دورية متنوعة، ومن �أ�صهرها: �صحيفة �لقد�ص، و�صحيفة 

.
103

�حلياة �جلديدة، و�صحيفة فل�صطني

وكالت الأنباء املحلية: تعمل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967؛ 20 وكالة   .4
�لوكاالت: فل�صطني بر�ص، ووكالة �صهاب، ووكالة معا  �أ�صهر تلك  �أنباء حملية، ومن 

.
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�الإخبارية

ً التلفزيونات املحلية: يعمل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967؛ 11 تلفزيونا  .5 
يف يوجد  بينما  تلفزيونات،   10 وتبلغ  �لغربية،  �ل�صفة  من  معظمها  تبث   حملياً، 

�طالعه  وبح�صب  �لباحث  نظر  وجهة  من  به  ًيق�صد  فذلك  �ملو��صع  هذه  يف  �أ�صهرها”  “من  لفظ  يرد  حيثما   
100

ودر�يته باالأمر كونه فل�صطيني ومن قطاع غزة. 

16؛ و�نظر  2015(، �ص  الدليل الإعالمي )ر�م �هلل: �صل�صلة �إ�صدر�ت وز�رة �الإعالم،  �نظر: وز�رة �الإعالم،   
101

،)2014 �لفل�صطينية،  �الإعالم  وز�رة  )غزة:   3 ط  الفل�شطيني،  الإعالمي  الدليل  �الإعالم،  وز�رة   �أي�صاً: 

�ص 74–75.

وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي )ر�م �هلل: �صل�صلة �إ�صدر�ت وز�رة �الإعالم، 2015(، �ص 26؛ و�نظر �أي�صاً:   
102

وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي الفل�شطيني، ط 3 )غزة: وز�رة �الإعالم �لفل�صطينية، 2014(، �ص 73-68.

�إذ�عة يف �لقطاع   22 �إذ�عات يف قطاع غزة، بينما �أورد �لدليل �لثاين   3 مع مالحظة �أن �لدليل �الأول ذكر فقط 

ت�صمنت �لـ 3 �لتي يف �لدليل �الأول، بينما تفرد �لدليل �الأول بذكر 52 �إذ�عة يف �ل�صفة �لغربية، لذ� وجب �جلمع 

بني �لدليلني.

وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي الفل�شطيني، ط 3 )غزة: وز�رة �الإعالم �لفل�صطينية، 2014(، �ص 76–83.  
103

�نظر: وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي )ر�م �هلل: �صل�صلة �إ�صدر�ت وز�رة �الإعالم، 2015(، �ص 28–29؛ و�نظر   
104

https://ar.wikipedia.org/wiki :أي�صاً: ويكيبيديا: �ملو�صوعة �حلرة، مّت �لن�رش يف �أكتوبر 2015، �نظر�
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قطاع غزة تلفزيون حملي و�حد هو مرئية �الأق�صى، ومن �أ�صهر تلك �لتلفزيونات يف 

.
105

�ل�صفة و�لقطاع: مرئية �الأق�صى، وتلفزيون فرح، وتلفزيون �لقد�ص �لرتبوي

تقدم  ف�صائي  بّث  خدمات  �رشكات   10 هناك  الف�شائي:  البّث  خدمات  �رسكات   .6

ومن  فل�صطني،  من  بثها  تنقل  �أو  فل�صطني  يف  �لعاملة  �لف�صائية  للمحطات  خدماتها 

�أ�صهر تلك �ل�رشكات: بامليديا، و�لعربية خلدمات �لبث �لف�صائي، و�ل�رشكة �لقاب�صة 

.
106

لالإنتاج و�الإعالم

و�صحف  جمالت  وهي   :48 الـ  اأرا�شي  داخل  الفل�شطينية  واملجالت  ال�شحف   .7

�لعربية،  باللغة  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل  ت�صدر  فل�صطينية 

و�صحيفة �لعرب،  وكل  �لبيادر،  جملة  �أ�صهرها:  وجملة  �صحيفة   19 نحو   وهناك 

.
107

�صوت �حلق

ي�صل تعد�د و�صائل �الإعالم �لفل�صطينية �إىل 164 و�صيلة �إعالم، هذ� عد� عن �رشكات 

ولكن  و�لبحوث،  �لدر��صات  ومر�كز  و�الإعالم،  �لدعاية  و�رشكات  �الإعالمي،  �الإنتاج 

عام  ب�صكل  �ملحلي  �جلمهور  �إىل  تتوجه  �لفل�صطينية  �الإعالم  و�صائل  معظم  �أن  �ملالحظ 

�أو ل�رش�ئح منه بق�صد �لتوعية ونقل �الأخبار وتوجيه �لر�أي �لعام، لكن يف �ملقابل فهناك 

و�صائل �إعالم فل�صطينية ت�صتهدف ما هو �أبعد من �جلمهور �ملحلي، وبر�أي �لباحث فاإن 

�إىل  �لو�صائل يوؤدي  �مل�صتهدف يف تلك  �لر�صالة و�جلمهور  �ل�صكل وطبيعة  �لتنوع يف  هذ� 

لهذ�  �لفل�صطيني وخارجه نظر�ً  لل�صارع  �الأمور  �أكب، ويجلي  ب�صكل  متحي�ص �حلقائق 

�لتنوع يف �لو�صائل وكذلك نظر�ً مل�صاحة حرية �لتعبري �ملتوفرة يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

ثانياً: و�شائل الإعالم العربية والأجنبية:

�لغربية  �ل�صفة  يف  تعمل  و�الأجنبية  �لعربية  �الإعالم  و�صائل  من  �لعديد  هناك  �أن  كما 

�صتى  من  جلماهري  وتوجه  خمتلفة،  بلغات  وت�صدر  خاللهما،  من  تبث  �أو  غزة  وقطاع 

�أ�صقاع �الأر�ص وهي كما يلي: 

�الإعالم  وز�رة  )غزة:   3 ط  الفل�شطيني،  الإعالمي  الدليل  �الإعالم،  وز�رة  20–21؛  �ص  نف�صه،  �ملرجع   
105

�لفل�صطينية، 2014(، �ص 75.

�نظر: وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي )ر�م �هلل: �صل�صلة �إ�صدر�ت وز�رة �الإعالم، 2015(، �ص 17–18.  
106

http://arabic-media.com/palestine-news.htm؛  �نظر:  �الإلكرتوين،  �لعربي  �الإعالم  موقع  فل�صطني،   
107

و�نظر �أي�صاً: �صحف وجمالت: �ل�صحف �لفل�صطينية، موقع دليل �ملو�قع �لعربية، يف:

http://www.raddadi.com/?action=dleel.showSection&secid=385
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وقناة  �جلزيرة،  قناة  �أ�صهرها:  من  عربية  ف�صائية   37 قر�بة  العربية:  الف�شائيات   .1

�لعربية، وقناة �ملنار.

وكالت الأنباء وال�شحف العربية: 6 وكاالت �أنباء و�صحف عربية، ومن �أ�صهرها:   .2

�جلزيرة.نت، ووكالة �أنباء �ل�رشق �الأو�صط، ووكالة �الأنباء �الأردنية برت�.

وحمطة  هيئة   37 �إىل  عددها  ي�صل  اأجنبية:  واإذاعات  تلفزة  وحمطات  هيئات   .3

Cable News �أن  �أن  �صي  �صبكة  �أ�صهرها  ومن  �لرتخي�ص،  وقيد  معتمدة   و�إذ�عة، 

.France 24 وبي بي �صي �لعربية، وقناة فر�ن�ص 24 �أو ،Network )CNN(l

�الأ�صو�صيتد  وكالة  �أ�صهرها:  من  �أجنبية،  �أنباء  وكالة   20 الأجنبية:  الأنباء  وكالت   .4

 Agence )فر�ن�ص بر�ص( ووكالة �الأنباء �لفرن�صية ،Associated Press )AP(l بر�ص

.Agencia EFE ووكالة �الأنباء �الإ�صبانية ،France-Presse )AFP(l

�ملرخ�صة  �الأجنبية  و�ملجالت  �ل�صحف  عدد  ي�صل  الأجنبية:  واملجالت  ال�شحف   .5

�لو��صنطن بو�صت  �أ�صهرها:  15 �صحيفة وجملة، ومن  �إىل  �ل�صفة و�لقطاع  للعمل يف 

�صبيغل دير  وجملة   ،the Guardian و�جلارديان   ،The Washington Post 

.
108Der Spiegel

وباملجمل ي�صل عدد و�صائل �الإعالم �ملحلية و�لعربية و�الأجنبية �لتي تعمل يف فل�صطني 

�أجمع وبلغات خمتلفة  �لعامل  279 و�صيلة، وهي تخاطب جماهري خمتلفة من قار�ت  �إىل 

على  مبا�رشة  غري  رقابة  كاأد�ة  مبجموعها  �لو�صائل  هذه  وتعمل  و�صيلة،  كل  بح�صب 

بع�صها �لبع�ص، حيث حتر�ص جميع و�صائل �الإعالم �أال ُتكّذب رو�يتها من قبل �لو�صائل 

�الأخرى، نظر�ً لتعدد �جلهات �لتي تتبع لها تلك �لو�صائل و�للغات �لتي تقدم ر�صالتها بها، 

مما يفيد، بر�أي �لباحث، يف متحي�ص �الأخبار وبيان �حلقيقة، وتقلي�ص هام�ص �لت�صويه 

هي كما  �حلقائق  بيان  يف  ي�صب  ذلك  وكل  معينة،  جهات  تتعمدها  قد  �لتي  �لتعتيم   �أو 

للر�أي �لعام. 

وز�رة �الإعالم، الدليل الإعالمي )ر�م �هلل: �صل�صلة �إ�صدر�ت وز�رة �الإعالم، 2015(، �ص 32–49، �نظر:  
108

 http://www.wafainfo.ps/pdf/Media_Guide_2015.PDF
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الدولية املقا�شاة  يف  الفل�شطينية  الإعالم  و�شائل  دور  الثاين:   املق�شد 

          لـ“اإ�رسائيل” وقادتها:

تلعب و�صائل �الإعالم بكل �أ�صكالها �ل�صمعية، و�ملرئية، و�ملقروءة دور�ً كبري�ً يف �لتاأثري 

ق�صايا  �أو  �أهد�ف  باجتاه  تعبئته  �أو  و�جتاهاته،  توجهاته  وت�صكيل  �لعام،  �لر�أي  على 

�حلروب  حاالت  ويف  �لتغيري،  عمليات  يف  مهمة  �أدو�ت  �الإعالم  و�صائل  فت�صبح  معينة، 

ووقوع جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، فاإن لو�صائل �الإعالم تاأثري�ً كبري�ً يف �إيقاظ 

�ل�صمري �لعام، وت�صكيل قوة �صغط جمتمعية باجتاه وقف �لتدخل �أو وقف �العتد�ء�ت، 

.
109

�أو �ملطالبة مبالحقة �ملجرمني

و�الأدو�ر �لتي يكن �أن تلعبها و�صائل �الإعالم يف مو�صوع �ملقا�صاة هي �أدو�ر مهمة 

�أدو�ر  فهي  وباملجمل  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  جلهود  �أو  �لر�صمية  للجهود  وم�صاندة 

�أو  �لدولية  �ملحاكم  �إىل  تقاريرها  ترفع  ال  �إنها  حيث  �ملقا�صاة،  مو�صوع  يف  مبا�رشة  غري 

�ملنظمات �لدولية �أو �حلكومات، و�إمنا يكن لهذه �ملنظمات �أو �جلهات �ملعنية باملقا�صاة 

�أن ت�صتفيد من �لتقارير و�لتحقيقات و�لوثائق �لتي تبثها و�صائل �الإعالم للجر�ئم، وذلك 

على �لنحو �لتايل:

اأولً: توثيق اجلرائم بال�شورة وال�شوت والكلمة:

يعد مو�صوع توثيق �جلر�ئم �أمر�ً بالغ �الأهمية يف مو�صوع �ملقا�صاة، فهو من �الأمور 

�الأ�صا�صية �لتي �صيُعتمد عليها يف رفع �لدعاوى، كما يعد مو�صوع �لتوثيق نقطة تقاطع 

من  �الأغر��ص  �ختلفت  و�إن  �الإن�صان،  حقوق  منظمات  عمل  مع  �الإعالم  و�صائل  عمل  يف 

به  تقوم  �لذي  ]�جلنائي[  �لتوثيق  �أو  �الإعالم،  و�صائل  به  تقوم  �لذي  �ل�صحفي  �لتوثيق 

�جلهات  جميع  بني  �لتعاون  �أهمية  تبز  وهنا  �الإن�صان،  حقوق  ومنظمات  موؤ�ص�صات 

و�صائل  تلتقطه  مما  �ال�صتفادة  �لتعاون  خالل  من  يكن  حيث  �حلرب،  جمرمي  ملالحقة 

من  مبزيد  �لتقارير  ودعم  �حلرب،  جر�ئم  توثيق  يف  و�صور،  ت�صجيالت  من  �الإعالم 

�ل�صور و�لت�صجيالت �ل�صوتية و�ملرئية، و�لتي قد تلقي �ل�صوء على �أمور يف غاية �الأهمية 

يف توثيق �جلر�ئم.

بايف ر�مان، دور و�صائل �الإعالم على �لر�أي �لعام، �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 1861، 2007/3/1، �نظر:  
109

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91767
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فالر�صد �الإن�صاين للمعاناة �لب�رشية هو نطاق عمل م�صرتك لكل من �لعمل �الإن�صاين 

يعانيها  �لتي  �الإن�صانية  �الأو�صاع  على  �ل�صوء  �إلقاء  خالل  من  وذلك  �الإعالم،  و�أجهزة 

�ل�صحايا يف �أماكن �لنز�ع �مل�صلح، و�مل�صكالت �ملرتتبة على ذلك، وتاأثريها على حياتهم.

كما يكن لو�صائل �الإعالم �أن ت�صاند �لعمل �الإن�صاين يف تو�صيع د�ئرة �ملعرفة بقو�نني 

�لنز�عات،  �أماكن  يف  يحدث  ملا  بثها  مبو��صلة  وكذلك  �لعري�ص،  �جلمهور  بني  �حلرب 

.
110

وتو�صيح مدى �لكلفة �الإن�صانية �لتي تتكبدها �ملجتمعات من جر�ء �النتهاكات

يت�صح دور و�صائل �الإعالم يف �مل�صاعدة يف مالحقة جمرمي �حلرب، ومقا�صاتهم من 

حيث م�صاندتها لالأدلة �ملوثقة، ومن حيث حتريكها للر�أي �لعام يف دعم حتريك �لق�صايا 

�ل�صحايا وظروفهم  يف خمتلف مر�حلها، وذلك من خالل توثيق �جلر�ئم و نقل معاناة 

�الإن�صانية. 

و�ملطلوب من و�صائل �الإعالم عند تغطيتها للنز�عات �مل�صلحة �أن تنقل ما يعي�صه �لنا�ص، 

�ل�صلة،  �لدولية ذ�ت  عندما ي�صبحون �صحايا للحرب، ويكن �ال�صرت�صاد باالتفاقيات 

للقانون  �جل�صيمة  و�النتهاكات  �حلرب،  وجر�ئم  �ملحظورة،  �الأ�صلحة  عن  �حلديث  عند 

�لدويل �الإن�صاين، وغريها من �لعو�مل، �لتي تعزز من م�صد�قية �لتقارير �الإعالمية �أمام 

.
111

�لر�أي �ملحلي و�لدويل

�الأثر  بالغ  �أمر  هو  �حلدث  �أر�ص  من  لالنتهاكات  �ملبا�رش  �لنقل  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

وحماكمة  �النتهاكات  بوقف  للمطالبة  بدوره  ي�صغط  و�لذي  �لعام،  �لر�أي  حتريك  يف 

�أن  يكن  �لذي  �الأهم  �الأمر  �أن  �إال  �جلماهريي  �لبعد  ذلك  �أهمية  من  وبالرغم  �ملجرمني، 

تقوم به و�صائل �الإعالم، مما له �أهمية يف �لبعد �لقانوين و�لق�صائي، هو توثيق �جلر�ئم 

ونقل  طم�صها،  قبل  �جلرية  �آثار  توثيق  �إىل  باالإ�صافة  و�لكلمة،  و�ل�صورة  بال�صوت 

�إفاد�ت �ل�صحايا وذويهم، وحفظ وتوثيق ت�صل�صل �الأحد�ث وتطور�تها، وهذ� يثل بر�أي 

�لباحث �لدور �الأهم لو�صائل �الإعالم يف مو�صوع �ملقا�صاة وحفظ حقوق �ل�صحايا.

الأو�شط،  ال�رسق  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  يف  �الإعالم  دور  يبحث  �الأحمر  لل�صليب  موؤمتر  و�دي،  دينا   
110

http://www.aawsat.com/details.asp?article=310852&issueno=9721 :2005/7/10، �لعدد 9721، �نظر

 Kaneza, Carine, Improving Compliance with International Humanitarian Law by non-State  
111

 Armed Groups in the Great Lakes Region of Africa, Cape Town, South Africa, LL.M Degree,
University of the Westren Cape, Faculty of Law, 2006.l
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ثانياً: ف�شح اجلرائم والنتهاكات:

يف  �مل�صلحة  �لقو�ت  ترتكبها  �لتي  �جلر�ئم  ف�صح  من  �الإعالم  و�صائل  به  تقوم  ما  �إن 

�لنز�عات �مل�صلحة، وبيان مدى �نتهاكها لالتفاقيات �لدولية، ي�صب مبا�رشة يف مو�صوع 

تق�صي  جلان  الإر�صال  �أو  قر�ر�ت،  التخاد  �لدولية  �ملنظمات  توجيه  حيث  من  �ملقا�صاة 

�حلقائق، �أو لفتح حتقيق دويل يف �النتهاكات، وكذلك �إثارة �لر�أي �لعام �ملحلي و�الإقليمي 

و�لدويل التخاذ خطو�ت ت�صعيدية نحو �ملطالبة بالق�صا�ص من �جلناة وعدم �إفالتهم من 

�لعقاب .

�أو رو�ية و�رشد  �أو عدم �صلتهم بها،  �إنكار جر�ئمهم،  �إىل  وكثري�ً ما يعمد �ملجرمون 

�الأحد�ث ب�صكل يقلب �حلقائق ويغريها ويتهم �ل�صحية ويبئ �جلاين، وهنا يبز �لدور 

�الإعالم  وخ�صو�صاً  و�أكاذيبهم،  زيفهم  وك�صف  ف�صحهم،  يف  �الإعالم  لو�صائل  �حلا�صم 

�مل�صور؛ فقد يكون ل�صور �أو مقطع �أفالم م�صجلة )فيديو(، تاأثري كبري يفوق مئات �لكتب 

و�آالف �ملقاالت �أو �لتقارير.

بني  خمتبئ  وهو  �الأق�صى  �نتفا�صة  بد�ية  يف  �لدرة  حممد  �لطفل  مقتل  حادثة  فمثالً 

�لفل�صطيني  �لعام  �لر�أي  على  كبري  تاأثري  من  �مل�صور  �مل�صهد  لهذ�  كان  وما  �أبيه،  يدي 

�حلقائق  و�أبرز  �الأ�صياء  من  �لعديد  �رشح  �مل�صهد  هذ�  �أن  وكيف  و�لعاملي،  بل  و�لعربي، 

مل  ما  وفعلت  �مل�صاهدين  ماليني  �إىل  �ل�صورة  و�صلت  وي�رش  �صهولة  وبكل  �لغام�صة. 

�لعزل،  �ملدنيني  و��صتهد�ف  �لع�صو�ئي،  �لق�صف  �أو�صح  فامل�صهد  �خلطب،  �آالف  تفعله 

قو�عد  باأدنى  يلتزمو�  مل  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أن  وكيف  و�الأطفال،  �الأبرياء  وقتل 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين، مثل قاعدة �لتمييز، وعدم ��صتهد�ف �أ�صخا�ص حمميني، وغري 

يتعدى ال  و�حد،  م�صهد  ُيوّثقه  قد  ذلك  كل  �لكلمات،  و�صفه  عن  تعجز  مما  �لكثري   ذلك 

حلظات.

فمثل هذه �مل�صاهد تف�صح �ملجرمني، وتظهر كذب �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية، وتظل تلك 

�ل�صور عالقة يف �لذهن وموؤثرة يف �لنف�ص، و�صتظل يف ذ�كرة �لعامل و�صمريه كدليل على 

وح�صية �ملجرمني.

لي�ص  �مل�صلحة،  �لنز�عات  �أثناء  يف  حمورياً  دور�ً  و�ل�صحفيني  لالإعالميني  �أن  كما 

�أو  بال�صورة  �أو  بقلمه  ويحاول  �الأخبار،  ينقل  حمايد  كطرف  ولكن  �لنز�ع،  من  كجزء 
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كاملة،  �حلقيقة  نقل  يف  و�الأمانة  و�لدقة،  �ملهنية،  درجات  باأق�صى  يتحلى  �أن  بال�صوت 

.
112

دون زيادة �أو نق�صان

�لدويل  �لقانون  �أ�صا�صيات  ومعرفة  �مل�صطلحات،  يف  بالتحكم  �إال  ذلك  يتاأتى  ولن 

�ملنا�صبة،  و�ملدلوالت  بامل�صطلحات،  وو�صفه  هو  كما  �حلدث  نقل  يتم  حتى  �الإن�صاين، 

وهذ� ما يوؤكد على �رشورة �إملام �الإعالميني �لناقلني لالأحد�ث يف �لنز�عات �مل�صلحة بقدر 

معقول من �جلو�نب �ملعرفية �خلا�صة بالقانون �لدويل �الإن�صاين، حتى ال يقعو� يف �أخطاء، 

.
113

�أو ت�صميات خاطئة لالأحد�ث، وحتى ال يقعو� �صحايا للتهويل و�لت�صخيم

ثالثاً: اإجراء التحقيقات ال�شحفية حول جرائم اأو اأحداث معينة:

�أو  ظاهرة  �أو  ق�صية  حول  و�الآر�ء  و�لبيانات  �ملعلومات  جمع  هو  �ل�صحفي  �لتحقيق 

�الأ�صباب  ملعرفة  متعددة  م�صادر  طريق  عن  �ملحقق  �ل�صحفي  بو��صطة  موقف  �أو  فكرة 

�لكامنة ور�ءها ونتائجها و�صبل معاجلتها ب�صكل مهني ومو�صوعي وعلمي دقيق، �أو هو 

.
114

��صتجالء �حلقيقة من �لعامل �ملحيط بنا ومعاجلتها باأ�صلوب و�قعي جذ�ب

و لعل �أو�صح وظائف �لتحقيق �ل�صحفي ما يلي:

يلعب �لتحقيق �ل�صحفي وظيفة �الإعالم وذلك من خالل ت�صمنه ملعلومات وحقائق   .1
جديدة مل يتم �لتعريف بها من قبل.

“ملاذ�” وكذ� �أد�ة “كيف” �ال�صتفهاميتني يّكنه من �أد�ء  �إن �عتماد �لتحقيق على �أد�ة   .2
وظيفة �ل�رشح و�لتف�صري لالأحد�ث من حيث �الأ�صباب، و�لتطور�ت، و�لعلل، و�الآثار، 

و�الأبعاد.

تعمل لي�ص على �الهتمام بالق�صايا �ملطروحة فقط بل توؤدي �إىل نب�ص ح�صارة �الأمة   .3
.
115

�ل�صالفة ونقلها �إىل �الأجيال �حلا�رشة

تتميز  �إنها  بل  �لدولية،  �ملنظمات  لتحقيقات  مو�زية  �ل�صحفية  �لتحقيقات  تعدُّ  كما 

عنها ببع�ص �ملز�يا ذ�ت �الأف�صلية، فهي �أكرث مرونه من حيث كونها تتو�صع يف �ال�صتماع 

دورة تدريبية بعنو�ن �الإعالم يف �لنز�عات �مل�صلحة، موقع �لهالل �الأحمر �لقطري، 2012/2/19،  �نظر:  
112

http://www.qrcs.org.qa/Arabic/News/Local_News/Pages/1902012.aspx

�ملرجع نف�صه.  
113

يا�ص خ�صري �لبياتي، دروة �لتحقيق �ل�صحفي، �صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2015/2/5، �نظر:  
114

http://www.alkhaleej.ae/tariamimran/page/a6bfe13b-4d46-4e0d-8e50-c00c4a5a6de7

املرجع نف�شه.  
115
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خمتلفني،  وحمليني  و�مل�صوؤولني،  وذويهم،  �ل�صحايا  منهم  خمتلفة،  فئات  �إىل  و�لتق�صي 

للتحقيقات،  �إجر�ئها  يف  و�صمولية  حرية  �أكرث  �إنها  كما  ومهنيني،  �أكادييني  وخب�ء 

و�أو�صع بحثاً يف �لدو�فع �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية وغريها. فمع تو�فر �ملهنية 

ال  كونها  كبى  �أهمية  ذ�ت  �ل�صحفية  �لتقارير  �صتكون  �لتحقيق  �إجر�ء  يف  و�الحرت�فية 

تتقيد بالقيود �ملفرو�صة على حتقيقات �ملنظمات �لدولية مثل عدم �خلو�ص يف �ل�صوؤون 

�ل�صيا�صية و�لرتكيز على �جلانب �الإن�صاين فقط، مما قد يحرمها من نقل �ل�صورة كاملة 

وهذ� ما حتر�ص عليه �لتحقيقات �ل�صحفية.

رابعاً: حتريك الراأي العام لدعم م�شار املقا�شاة:

�لعد�لة،  �الإعالمي يف دعم  �لدور  �لتي تظهر فيها �حلاجة مل�صاعدة  �الأمور  �أبرز  ومن 

هو �لتاأثري من خالل و�صائل �الإعالم على �لر�أي �لعام يف �لدول �لتي ُتَطبِّق �الخت�صا�ص 

�لق�صائي �لعاملي، الإبر�ز معاناة �ل�صحايا، و�الأبرياء من �الأطفال و�لن�صاء، وغريهم من 

هذه  مثل  نقل  و�إن  �ملجرمون،  بها  قام  �لتي  �الإجر�مية  �الأعمال  وح�صية  و�إظهار  �لُعَزّل، 

�إيجاد حالة قبول جمتمعية  �لدول �صي�صاعد حتماً يف  �الأمور عب و�صائل �الإعالم يف تلك 

.
116

عامة ملقا�صاة �ملجرمني

فقد يكون من �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، وما د�م �لر�أي 

.
117

�لعام يتاأثر بال�صحافة و�الإعالم، فاإن ذلك يو�صح تاأثري �الإعالم على �لعد�لة

وهذ� دعم غري مبا�رش تقوم به و�صائل �الإعالم مل�صار �ملقا�صاة، ويتمثل ذلك من خالل 

�لتاأثري على �لر�أي �لعام �لذي بدوره ي�صغط على موؤ�ص�صات �صنع �لقر�ر يف بلد�ن تطبق 

�أو ي�صغط على حكومات تلك �لدول للت�صويت يف �ملحافل �لدولية  �الخت�صا�ص �لعاملي، 

الإد�نة �ملجرمني، و�ملطالبة باالنت�صاف منهم ومقا�صاتهم، وغري ذلك من �إجر�ء�ت د�عمة 

حلقوق �ل�صحايا و�ملعتدى عليهم.

املرجع نف�شه.  
116

يف جر�ئمهم  عن  �ل�صهيوين  �الحتالل  قادة  ملعاقبة  �ملتاحة  �لق�صائية  �الآليات  طارقجي،  حممد  �لعزيز  عبد   
117 

قطاع غزة، �صيد� نت.
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خال�شة:

�الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  �لتي  �الأدو�ر  هذه  عر�ص  خالل  من  يتبني 

�لدولية  �الآليات  تفعيل  يف  �الأهمية  من  درجة  على  �أنها  �الإعالم  وو�صائل  �لفل�صطينية 

للمقا�صاة، وهي يف �لوقت نف�صه ُتعد مكملة ود�عمة للدور �لرئي�صي للجهات �حلكومية 

و�ملو�رد  و�لديبلوما�صية  �ل�صيا�صية  �الإمكانيات  لديها  تتوفر  �لتي  �لر�صمية،  �لفل�صطينية 

وهي  به،  ي�صتهان  ال  �صيء  هي  �لعد�لة  طريق  يف  تقف  �لتي  �جل�صام  فالعقبات  �ملالية، 

�النت�صاف  حتقيق  على  �لعمل  نحو  وتكاتفها  �جلهود،  �صتى  لت�صافر  حتتاج  بالتاأكيد 

لل�صحايا وذويهم، و�لدعوة لرت�صيخ مبد�أ عد�لة و�حدة للجميع، وحماربة ظاهرة �الإفالت 

من �لعقاب.

ويكمل  بع�صاً،  بع�صها  يوؤ�زر  و�ملتنوعة  �ملختلفة  �الأدو�ر  هذه  فمجموع  وباملجمل 

بع�صها بع�صاً، فقد تت�صارك موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية مع و�صائل �الإعالم 

يف توثيق �جلر�ئم و�النتهاكات، مع �أن لكل منهما متلقيه �ملختلف. ولكن تلك �ملوؤ�ص�صات 

و�صائل  تقوم  بينما  وذويهم،  لل�صحايا  و�لقانونية  �لق�صائية  �مل�صاعدة  تقدم  �أن  يكنها 

موؤ�ص�صات  تدعم  وبينما  �ملجرمني،  حما�صبة  نحو  للدفع  �لعام  �لر�أي  بتحريك  �الإعالم 

تقوم  و�ملعلومات،  بالوثائق  �لدولية  �حلقائق  تق�صي  جلان  �لفل�صطينية  �الإن�صان  حقوق 

و�صائل �الإعالم بنقل �ل�صورة و�خلب �إىل �صتى �أ�صقاع �الأر�ص.

ولكي يتم �ال�صتفادة من هذه �الأدو�ر �ملتنوعة ال بّد من ناظم مركزي ي�صتفيد من كل 

هذه �الأدو�ر ويجمعها وين�صقها يف ن�صق و�حد، كحبات من �خلرز و�للوؤلوؤ جتمع وتنظم 

�إن كانت جادة  �لفل�صطينية  �ملاأمول من �جلهات �حلكومية  �لدور  يف عقد فريد، وهذ� هو 

يف �صعيها ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً، وهذ� ما �صيتم بيانه بالتف�صيل يف �لف�صل 

�الأخري من هذه �لد�ر�صة.





الف�صل ال�صاد�س

اإجراءات اأ�سا�سية لتحقيق مقا�ساة 

“اإ�سرائيل” وقادتها
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اإجراءات اأ�صا�صية لتحقيق 

مقا�صاة “اإ�صرائيل” وقادتها

ومن  نظري،  �إطار  جمرد  من  �أكرث  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  مو�صوع  يكون  �أن  �أجل  من 

�إىل جهود  �الأر�ص، ولكي تف�صي تلك �خلطو�ت  �لنظريات خطو�ت على  �أن ت�صبح  �أجل 

ذ�ت جدوى وتاأثري، جاء هذ� �لف�صل ليتناول �خلطو�ت �لعملية �ملطلوبة من �لفل�صطينيني 

لكي ي�صلو� لنتائج ملمو�صة؛ فال بّد من تنظيم �خلطو�ت �لعملية يف �إطار موؤ�ص�صي ناظم، 

�إىل نتائج ملمو�صة، لي�ص  �لو�صول  �أجل  �لالزمة من  يخطط وينفذ ويتابع كل �خلطو�ت 

�أقلها �أن ي�صبح جمرمو �حلرب �الإ�رش�ئيليون مطلوبني للعد�لة �لدولية كمجرمني دوليني 

“�إ�رش�ئيل” دولة ر�عية لالإرهاب، �أو ت�صدر بحقها  �أو جمرمي حرب، وجتعل من دولة 

لو  حتى  �ل�صحايا.  وتعوي�ص  �الأ�رش�ر  بجب  تلزمها  دولية  ق�صائية  و�أحكام  قر�ر�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل” فعلى �الأقل هي قر�ر�ت ق�صائية  �إد�نة وكانت غري ملزمة  �صدرت قر�ر�ت 

دولية تدينها وحتملها م�صوؤولية �جلر�ئم �لدولية �لتي �رتكبتها قو�تها بحق �لفل�صطينيني، 

و�صياأتي �ليوم �لذي يتم فيه �أخذ �حلق من �ملجرم، ولن ي�صيع حّق ور�ءه مطالب.

و�أما ما تقوم بها موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية وبع�ص �ملوؤ�ص�صات �لدولية 

�أنها  �إال  فهي جهود مقدرة وم�صكورة،  “�إ�رش�ئيل” دولياً  من جهود، يف �صبيل مقا�صاة 

جهود متفرقة وقليلة وال تعمل يف ن�صق و�حد، باالإ�صافة حلاجتها للدعم �ملايل �ملتو��صل 

لتغطية نفقات �ملقا�صاة، و�حلاجة �إىل �ملتابعة �مل�صتمرة للق�صايا، و�الأهم هو �حلاجة خلطة 

و�حدة جتمع �جلهود �ملتفرقة، وتن�صق �الأدو�ر �ملختلفة، وتنظم جميع �خلطو�ت يف ن�صق 

�إد�ري و��صرت�تيجي و�حد. �أما �حلديث هنا، فعن �إجر�ء�ت موؤ�ص�صية ر�صمية تاأتي يف �إطار 

جامع وناظم لكل �خلطو�ت من حيث �لتخطيط و�لتنفيذ و�ملتابعة وغريها، وهو بال�صبط 

يف  بالتق�صري  �لفل�صطينيون  �لقادة  فيها  �ُتهم  لطاملا  �لتي  فل�صطني،  يف  �حلالة  حتتاجه  ما 

ما  وهو  �لفل�صطينيني،  �ل�صحايا  بحقوق  و�ملطالبة  �الإ�رش�ئيلية،  �جلر�ئم  ق�صايا  متابعة 

�صياأتي تف�صيله �صمن هذ� �لف�صل.

وعليه، فقد مّت تق�صيم هذ� �لف�صل �إىل مبحثني يتناول �الأول �خلطو�ت �ل�صيا�صية �لتي 

على �لقيادة �لفل�صطينية �تخاذها لتفعيل �إجر�ء�ت مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً، �أما �لثاين 
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�لر�صمي  �ل�صعيدين  على  �لفل�صطينية  �لقيادة  من  �ملطلوبة  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  فيتناول 

و�لتخ�ص�صي �لفني، وذلك على �لنحو �لتايل:

�ملبحث �الأول: �إجر�ء�ت �صيادية مطلوبة للعمل على تفعيل مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً.

�ملبحث �لثاين: �إجر�ء�ت �إد�رية الزمة للبدء مبالحقة “�إ�رش�ئيل” دولياً ومقا�صاتها.

على  للعمل  مطلوبة  �سيادية  اإجراءات  الأول:   املبحث 

            تفعيل مقا�ساة “اإ�سرائيل” دوليًا:

�جلهة  وعلى  ومتطلبات،  �رشوط  لها  �لدويل  �مل�صتوى  على  �ملقا�صاة  �أن  �ملعلوم  من 

�أن تكون ملمة بتلك �ل�رشوط و�ملتطلبات؛ لكي تعمل على  �لتي تريد �صلوك هذ� �لطريق 

تلبيتها وتوفريها م�صبقاً حتى ال ت�صيع �لق�صايا وت�صيع معها �حلقوق، وحتى ال ت�صيع 

�الأمو�ل �صدًى، �أو قد تاأتي بنتائج خميبة لالآمال ودون �مل�صتوى �ملطلوب. فاملطلوب �لعلم 

و�لعمل �مل�صبقني لكي تكون هذه �جلهود مثمرة وذ�ت جدوى، لذلك فعلى �لفل�صطينيني 

�تخاذ بع�ص �الإجر�ء�ت �ل�صيا�صية �ل�رشورية و�مل�صبقة و�لتي من �صاأنها �أن تهيئ �لبيئة 

�لقانونية �لالزمة الأي حترك دويل يف �جتاه مقا�صاة “�إ�رش�ئيل”، وهي �إجر�ء�ت متعلقة 

قطعاً باالإر�دة �ل�صيا�صية للقيادة �لفل�صطينية، وقد مّت تق�صيم هذه �الإجر�ء�ت �إىل ق�صمني 

�صمن مطلبني هما:

�ملطلب �الأول: �إجر�ء�ت �صيا�صية الزمة م�صبقاً لتفعيل م�صاألة �ملقا�صاة.

�ملطلب �لثاين: �إجر�ء�ت �صيا�صية �أخرى.

املطلب الأول: اإجراءات �شيا�شية لزمة م�شبقاً لتفعيل م�شاألة املقا�شاة:

على �لقيادة �لفل�صطينية �إذ� كانت جادة يف مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �لبدء باتخاذ خطو�ت 

�أو  متطلبات  مبثابة  هي  و�لتي  �ملقا�صاة،  لهذه  �ملنا�صبة  �لقانونية  �لبيئة  لتهيئة  حمددة 

�لقانونية  �أن �الإجر�ء�ت  �لتالية، ما يعني  �لقانونية  �رشوط الزمة لفتح �ملجال للخطو�ت 

ال بّد �أن ت�صبق بقر�ر�ت �صيا�صية من قبل �لقيادة �لفل�صطينية، وهذ� موقوف بالطبع على 

�الإر�دة �ل�صيا�صية للقيادة �لفل�صطينية.

حلماية  و�الإقليمية  �لدولية  و�ملو�ثيق  للمعاهد�ت  �الن�صمام  �لقر�ر�ت  تلك  �أهم  ومن 

حقوق �الإن�صان، لت�صبح طرفاً فيها، وبالتايل يكنها بعد ذلك حتريك �لدعوى �لق�صائية، 
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�ملعاهد�ت  تلك  �أهم  ومن  �إ�رش�ئيل”،  “دولة  �أو  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  �صّد  �أر�دت،  لو 

و�ملو�ثيق نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، وبذلك يتوفر لدى �لفل�صطينيني 

�رشطان �أ�صا�صيان مل يكونا قد توفر� من قبل؛ وهما �أن تكون فل�صطني تتمتع ب�صفة دولة، 

و�لثاين �أن ت�صبح طرفاً يف نظام روما وتقبل باخت�صا�صها من �أجل حماكمة �مل�صوؤولني 

�الإ�رش�ئيليني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

�جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  مكتب  رف�ص   2012/4/3 يف  �أنه  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

�لدولية طلباً فل�صطينياً بفتح حتقيق يف جر�ئم �حلرب �لتي �رتكبت يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�أن فل�صطني ال تتمتع  2009/2008، بحجة  �أثناء �حلرب على غزة  1967 يف  �ملحتلة �صنة 

، ويف هذ� �ملطلب 
2
، و�الآن ففل�صطني تتمتع ب�صفة دولة باعرت�ف دويل و��صع

1
ب�صفة دولة

م�صاألة  وهما  ب�صددهما،  قر�ر�ت  �تخاذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  م�صاألتني  تناول  �صيتم 

�الن�صمام لنظام روما وم�صاألة �لتن�صيق �الأمني مع �الإ�رش�ئيليني، وعليه فقد مّت تق�صيم 

هذ� �ملطلب �إىل مق�صدين هما:

حلماية  و�الإقليمية  �لدولية  و�ملعاهد�ت  �التفاقيات  جلميع  �الن�صمام  �الأول:   �ملق�صد 

    حقوق �الإن�صان و�لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.

�ملق�صد �لثاين: وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”.

 املق�شد الأول: الن�شمام جلميع التفاقيات واملعاهدات الدولية والإقليمية 

       حلماية حقوق الإن�شان والنظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية 

     الدولية:

، ثم 
3

يف 2014/4/2 تقدمت فل�صطني بطلبات لالن�صمام �إىل 15 ميثاقاً و�تفاقية دولية

قامت بعد ذلك بالتوقع على �تفاقيات �أخرى على دفعات متفرقة وهي:

�ملتعلقة  �لالئحة  ومرفقها:  �لبية  �حلرب  و�أعر�ف  بقو�نني  �ملتعلقة  الهاي  �تفاقية   .1
.
بقو�نني و�أعر�ف �حلرب �لبية، مّت �لتوقيع عليها يف مدينة الهاي يف 41907/10/18

يوم �أ�صود للعد�لة �لدولية، �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.  
1

. قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة   
2

احلياة،  �الأمريكيني،  مع  �الت�صاالت  وُتو��صل  ومعاهدة...  ميثاقاً  �إىل 15  �الن�صمام  ر�صمياً  تطلب  فل�صطني   
3

.2014/4/3

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، مركز �ملعلومات، �نظر:  
4

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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 Convention on the عليها  و�ملعاقبة  �جلماعية  �الإبادة  جرية  منع  �تفاقية   .2

�عتمدتها  �لتي   ،Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

.
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1948/12/9، ودخلت حيّز �لنفاذ يف 51951/1/12

�تفاقية جنيف �الأوىل لتح�صني حال �جلرحى و�ملر�صى بالقو�ت �مل�صلحة يف �مليد�ن، مّت   .3

�لتوقيع عليها يف مدينة جنيف يف 1949/8/12.

يف  �مل�صلحة  �لقو�ت  وغرقى  ومر�صى  جرحى  حال  لتح�صني  �لثانية  جنيف  �تفاقية   .4

�لبحار، مّت �لتوقيع عليها يف مدينة جنيف يف 1949/8/12.

�تفاقية جنيف �لثالثة ب�صاأن معاملة �أ�رشى �حلرب، مّت �لتوقيع عليها يف مدينة جنيف   .5

يف 1949/8/12.

�تفاقية جنيف �لر�بعة ب�صاأن حماية �الأ�صخا�ص �ملدنيني يف وقت �حلرب، مّت �لتوقيع   .6

.
عليها يف مدينة جنيف يف 61949/8/12

 Vienna Convention on Diplomatic �لديبلوما�صية  للعالقات  فيينا  �تفاقية   .7

�لنفاذ يف  1961/4/18، ودخلت حيز  �لتوقيع عليها يف مدينة فيينا يف  Relations، مّت 

.
71964/4/24

 Vienna Convention on Consular Relations تفاقية فيينا للعالقات �لقن�صلية�  .8

.
مّت �لتوقيع عليها يف مدينة فيينا يف 81963/4/24

�عتمدتها  و�لتي  �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �التفاقية   .9

.
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1965/12/21، ودخلت حيز �لنفاذ يف 91969/1/4

 International و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  للحقوق  �لدويل  �لعهد   .10

�عتمدته  و�لذي   Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

.
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1966/12/16، ودخل حيز �لنفاذ يف 101976/3/23

�ملرجع نف�صه.  
5

�ملرجع نف�صه.  
6

�تفاقية فيينا للعالقات �لدبلوما�صية، موقع وز�رة �خلارجية، دولة �لكويت، �نظر:  
7

http://www.mofa.gov.kw/Ar/Pages/vcd.aspx 

�نظر:  �لكويت،  دولة  �خلارجية،  وز�رة   
8 

حممد �أمني �مليد�ين، درا�شات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�شان، �ص 38.  
9

املرجع نف�شه، �ص 39.  
10
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 International Covenant on �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية   .11

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدته  و�لذي   ،Civil and Political Rights

.
1966/12/16، ودخل حيز �لنفاذ يف 111976/3/23

 ،Vienna Convention on the Law of Treaties تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت�  .12

.
مّت �لتوقيع عليها يف مدينة فيينا يف 1969/5/23، ودخلت حيز �لنفاذ يف 121980/1/27

 Convention عليها  و�ملعاقبة  �لعن�رشي  �لف�صل  جرية  لقمع  �لدولية  �التفاقية   .13

 ،on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

و�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1973/11/30، ودخلت حيز �لنفاذ 

.
131976/7/18

 ،1949/8/12 يف  �ملعقودة  �الأربعة  جنيف  التفاقيات  �الإ�صايف  �الأول  �لبوتوكول   .14

و�ملتعلق بحماية �صحايا �ملنازعات �لدولية �مل�صلحة، و�لذي مّت �لتوقيع عليه يف مدينة 

.
جنيف يف 1977/6/8، ودخل حيز �لنفاذ يف 141978/12/7

�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صّد �ملر�أة و�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة   .15

.
لالأمم �ملتحدة يف 1979/12/18، ودخلت حيز �لنفاذ يف 151981/9/3

�أو �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رشوب  من  وغريه  �لتعذيب  مناه�صة  �تفاقية   .16 

 Convention against Torture and Other Cruel, �ملهينة  �أو  �إن�صانية  �لال 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، و�لتي �عتمدتها �جلمعية 

.
�لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1984/12/10، ودخلت حيز �لنفاذ يف 161987/6/26

�تفاقية حقوق �لطفل Convention on the Rights of the Child، و�لتي �عتمدتها   .17

.
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 1989/11/20، ودخلت حيز �لنفاذ يف 171990/9/2

املرجع نف�شه.  
11

�تفاقية فينا لقانون �ملعاهد�ت، مكتبة حقوق �الإن�صان، موقع مكتبة جامعة مين�صوتا، �نظر:  
12

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html

�تفاقية فينا لقانون �ملعاهد�ت.  
13

�ملرجع نف�صه.  
14

حممد �أمني �مليد�ين، درا�شات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�شان، �ص 39.  
15

املرجع نف�شه، �ص 40.  
16

املرجع نف�شه.  
17
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 United Nations Convention against �لف�صاد  ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية   .18

Corruption )UNCAC(l، مّت �لتوقيع عليها يف مدينة مرييد� بيوكاتان باملك�صيك، 

و�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 2003/10/31، ودخلت حيز �لنفاذ 

.
يف 182005/12/14

 International �الإعاقة وكر�متهم  �الأ�صخا�ص ذوي  �تفاقية حماية وتعزيز حقوق   .19

 Convention on the Protection and Promotion of the Rights and

Dignity of Persons with Disabilities، و�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم 

.
�ملتحدة يف 2006/12/13، ودخلت حيز �لنفاذ يف 192008/5/3

�مليثاق �لعربي حلقوق �الإن�صان، �عتمد من قبل �لقمة �لعربية �لـ 16 �لتي ��صت�صافتها   .20

.
تون�ص يف 2004/5/23، ودخل حيز �لنفاذ يف 202008/3/16

وهذه �التفاقيات هي جزء من 63 �تفاقية ومعاهدة دولية تنوي دولة فل�صطني �لتوقيع 

�الن�صمام  تاأثري  �ل�صوؤ�ل هنا: ما هو  ، ولكن 
21

فل�صطينيون عليها، كما يقول م�صوؤولون 

هل  �آخر:  مبعنى  �أو  “�إ�رش�ئيل”؟  مقا�صاة  مو�صوع  على  و�التفاقيات  �ملعاهد�ت  لهذه 

�إىل توفري �لبيئة �لقانونية �ملنا�صبة ملالحقة جمرمي  �صيوؤدي �الن�صمام لهذه �التفاقيات 

�حلرب �الإ�رش�ئيليني؟

بالنظر �إىل تلك �التفاقيات و�ملعاهد�ت �ملذكورة �آنفاً فيمكن ت�صنيفها �إىل عدة فئات:

فمنها ما يثل جمموعة معايري �أ�صا�صية دولية و�صعت لتقنن �حلقوق وتبينها وت�صع   •
�صو�بط �أو حمدد�ت، مع �آليات تطبيق حمددة لها مثل: �لعهد �لدويل للحقوق �القت�صادية 

و�الجتماعية و�لثقافية، وكذلك �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية، باالإ�صافة �ىل 

�لبتوكوالت �مل�صافة �إىل هذين �لعهدين.

�الإعالنات و�التفاقيات �لو�ردة يف قر�ر�ت �جلمعية �لعامة، �الأمم �ملتحدة، �نظر:  
18

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp

�ملرجع نف�صه.  
19

حممد �أمني �مليد�ين، درا�شات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�شان، �ص 46.  
20

�تفاقية   63 عريف،  �أبو  �أ�رشف  �نظر:  عريقات،  �صائب  �لدكتور  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  بذلك  �رشح   
21

 ،2014/5/24 الد�شتور، عّمان،  �إذ� ف�صل كريي، �صحيفة  وبرتوكول ومعاهدة �صت�صعى فل�صطني لع�صويتها 

http://www.dostor.org/205169 :يف
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ومنها ما هو بعيد كل �لبعد عن مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية، مثل: �تفاقية فيينا للعالقات   •
�لديبلوما�صية، وكذلك �لقن�صلية، �أو قانون �ملعاهد�ت، �أو �تفاقية مكافحة �لف�صاد.

ومنها ما جاء ليكفل حقوق فئات حمددة �أو �صعيفة يف �ملجتمعات، مثل: حقوق �لطفل،   •
�أو �ملر�أة، �أو ذوي �الإعاقة.

ومنها ما جاء ملحاربة �نتهاكات حمددة حلقوق �الإن�صان، مثل: قمع �لف�صل �لعن�رشي،   •
�أو �لتمييز �لعن�رشي، �أو مناه�صة �لتعذيب.

ومنها ما له عالقة باجلر�ئم �لدولية ويكن �ال�صتفادة منه يف مو�صوع �ملقا�صاة بقدر   •
معني، مثل: منع �الإبادة �جلماعية، وقو�نني و�أعر�ف �حلرب، و�تفاقيات جنيف �الأربعة، 

و�لبوتوكول �الأول �خلا�ص ب�صحايا �لنز�عات �مل�صلحة ذ�ت �لطابع �لدويل.

باجلر�ئم  عالقة  له  و�لذي  منها،  �الأخري  �لق�صم  هو  �لكتاب  مو�صوع  يخ�ص  وما 

�لدولية، و�لذي يكن �ال�صتفادة منه يف مو�صوع مقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، 

ولكن �ل�صوؤ�ل هنا: �إىل �أي مدى يكن �أن يفيد �الن�صمام لهذه �التفاقيات مو�صوع مالحقة 

جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني؟

تناول  عند  عنها  �حلديث  �صبق  فقد  �جلماعية  �الإبادة  منع  �تفاقية  يخ�ص  فيما  �أوالً: 

يتيح  لها  و�الن�صمام  �لدولية،  �ملقا�صاة  �آليات  كاإحدى  �لدولية  �لعدل  حمكمة  مو�صوع 

للفل�صطينيني تفعيل م�صاألة جب �الأ�رش�ر وحتميل “�إ�رش�ئيل” كدولة، �مل�صوؤولية �ملدنية 

 1967 �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �لتي �رتكبها قادتها وجنودها يف �الأر��صي  عن �جلر�ئم 

�أو حتى عن �حتاللها لفل�صطني، وبالتايل مطالبتها بالتعوي�ص وجب �الأ�رش�ر، لكن �الأمر 

لي�ص بال�صهولة �ملرجوة، �إ�صافة �إىل ��صرت�ط قبول �لطرفني بالوالية �الإجبارية للمحكمة، 

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

�أن  جد�ً  م�صتبعد  �أمر  وهو   ،
22

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

تقبل به “�إ�رش�ئيل”.

وثانياً: فاالن�صمام التفاقيات جنيف �الأربعة، و�لبوتوكول �الإ�صايف �الأول، و�تفاقية 

الهاي الأعر�ف �حلرب فيمكن �ال�صتفادة منه يف دح�ص �دعاء “�إ�رش�ئيل” باأن �الأر��صي 

�لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1967 هي �أر��ص ٍمتنازع عليها، وبالتايل فهي بحكم �لقانون 

�لدويل �أر��ص حٍمتلة وتنطبق عليها �تفاقيات جنيف �الأربعة، ومع �لت�صليم باأن �تفاقيات 

حممد �ملجذوب، مرجع �شابق، �ص 319–320.  
22
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هذه  مثل  باقرت�ف  �ملتهمني  مبالحقة  متعاقد  طرف  كل  “يلتزم  �أنه  على  ن�صت  جنيف 

تن�صئ  مل  �أنها  �إال   ،
حماكمة”23 �إىل  وبتقديهم  باقرت�فها،  باالأمر  �أو  �جل�صيمة  �ملخالفات 

حمكمة خا�صة لذلك �الأمر بل تركت �الأمر لالأطر�ف، وهو ما جعل ذلك �لن�ص خالياً من 

�أّي فعالية �أو ترجمة على �أر�ص �لو�قع.

قمع  عن  �حلديث  تناول  �لذي  جنيف  التفاقيات  �مللحق  �الأول  �لبوتوكول  �أما 

�النتهاكات ومل يو�صح �الآليات �أو ين�صئ حمكمة خا�صة، فقد ن�ّص على: “تعمل �الأطر�ف 

�الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �جل�صيمة  �النتهاكات  قمع  على  �لنز�ع  و�أطر�ف  �ملتعاقدة  �ل�صامية 

�لالزمة ملنع كافة �النتهاكات �الأخرى لالتفاقيات ولهذ� �للحق “�لبوتوكول”، �لتي تنجم 

، وهذ� �لبوتوكول �أي�صاً مل ين�صئ حمكمة �أو 
عن �لتق�صري يف �أد�ء عمل و�جب �الأد�ء”24

�آليات ملزمة لقمع �النتهاكات.

�أما �تفاقية الهاي لقو�نني و�أعر�ف �حلرب فلم تتحدث ال عن حماكم وال عن مقا�صاة، 

على:   3 �ملادة  ن�صت  حيث  بالتعوي�ص،  �ملخالف  �لطرف  �إلز�م  مو�صوع  تناولت  وفقط 

“يكون �لطرف �ملتحارب �لذي يخل باأحكام �لالئحة �ملذكورة ملزماً بالتعوي�ص �إذ� دعت 
�حلاجة، كما يكون م�صئوالً عن جميع �الأعمال �لتي يرتكبها �أ�صخا�ص ينتمون �إىل قو�ته 

، ومل تو�صح حتى ما هي �آليات �لتعوي�ص وكيف يتم وكيف يلزم �ملخالف �أو 
�مل�صلحة”25

�ملخل.

لتح�صني  عديدة  فو�ئد  من  فيه  ما  على  �التفاقيات  لهذه  فاالن�صمام  و�خلال�صة، 

ِكّن �لفل�صطينيني من �متالك �أدو�ت  �لو�صع �لقانوين للفل�صطينيني �إال �أنه لي�ص فيه ما ُيَ

حتريك �لدعاوى �لق�صائية �لدولية ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، فاالتفاقيات 

�ملتهمني بارتكاب  �آنفاً مل تن�صئ حماكم جنائية خمت�صة مبحاكمة  �ملذكورة  و�ملعاهد�ت 

جر�ئم دولية �أو �نتهاك ن�صو�ص مو�د تلك �التفاقيات، فال �أثر و��صح لالن�صمام لهذه 

ملرحلة  ت�صل  ال  بالتاأكيد  وهي  تو�ً،  ذكرناه  ما  عد�  �ملقا�صاة  م�صاألة  على  �التفاقيات 

�نظر �ملادة 146 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
23

�نظر �ملادة 86 بند 1 من �مللحق )�لبوتوكول( �الأول �الإ�صايف �إىل �تفاقيات جنيف، 1977، �للجنة �لدولية لل�صليب   
24

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm :الأحمر، يف�

�لبية، �ملوقع �لر�صمي �للجنة �لدولية  �حلرب  و�أعر�ف  قو�نني  باحرت�م  �خلا�صة  3 من �التفاقية  �نظر �ملادة   
25

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm :لل�صليب �الأحمر، يف
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بارتكاب  �ملتهمون  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجنود  لقادة  �لدولية  �لق�صائية  �ملالحقة 

جر�ئم دولية يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

وعليه، ياأتي �ل�صوؤ�ل: ما هي �التفاقيات �أو �ملعاهد�ت �لتي على �لفل�صطينيني �الن�صمام 

لها لتوفري �لبيئة �لقانونية للمقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل”؟

�أ�صتاذ  �رشح  فقد  �لدويل،  �لقانون  �أ�صاتذة  من  �لعديد  �ل�صوؤ�ل  ذلك  على  �أجاب  وقد 

بها  قام  �لتي  “باأن �خلطوة  �لعموري:  يا�رش  �لدكتور  �لدويل يف جامعة بريزيت  �لقانون 

فل�صطني  �ن�صمام  قبل  وذلك   ،15 �لـ  لالتفاقيات  �الن�صمام  ]�أي  جيدة  �لفل�صطينيون 

�أن  يجب  لكن  بيانه[،  �صياأتي  كما  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  لنظام 

تتلوها خطو�ت �أخرى مثل �الن�صمام �إىل نظام روما �ملن�صئ للمحكمة �جلنائية �لدولية”، 

و�أ�صاف �أن �الن�صمام للمحكمة �جلنائية �لدولية يتيح للفل�صطينيني مالحقة “�إ�رش�ئيل” 

و�جلد�ر،  �ال�صتيطان،  مثل  م�صتمر،  �أثر  ذ�ت  جر�ئم  �أو  م�صتقبلية  حرب  جر�ئم  بتهمة 

.
26

وتهويد �لقد�ص وما �صابه

�أن �الن�صمام لتلك �التفاقيات ال ُيغني عن �الن�صمام للمحكمة  وبالتايل فقد بد� جلياً 

�جلنائية �لدولية، وهي �الآلية �لدولية �لقابلة للتحريك يف حال توفر �رشوطها.

املق�شد الثاين: وقف التن�شيق الأمني مع “اإ�رسائيل”:

�لفل�صطينية من جهة و�الإ�رش�ئيلية من  �الأمن  �أجهزة  �الأمني بني  �لتن�صيق  �إن م�صاألة 

�لدويل،  �لق�صاء  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  مب�صاألة  مبا�رشة  غري  عالقة  له  �أخرى  جهة 

فكيف �صتقا�صي دولة وتّدعي على قادتها �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني و�الأمنيني وهي يف 

�لوقت نف�صه تعمل مع هوؤالء �مل�صوؤولني وتتعاون معهم وتن�صق معهم؟! بل وقد تت�صارك 

�الأجهزة من كال �لطرفني يف تنفيذ مهام �أمنية م�صرتكة، مما قد يف�رش باأن ��صتمر�ر �لتن�صيق 

�الأمني يدل على عدم جدية �جلانب �لفل�صطيني يف مقا�صاة �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني.

وقد مّت تق�صيم هذ� �ملق�صد �إىل ثالثة فروع هي:

�أوالً: ماهية �لتن�صيق �الأمني.

ثانياً: تاريخ �لتن�صيق �الأمني.

ثالثاً: تاأثري �لتن�صيق �الأمني على مقا�صاة “�إ�رش�ئيل”.

ومعاهدة... وُتو��صل �الت�صاالت مع �الأمريكيني، احلياة،  �الن�صمام �إىل 15 ميثاقاً  فل�صطني تطلب ر�صمياً   
26

.2014/4/3
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اأولً: ماهية التن�شيق الأمني:

هناك غمو�ص وح�صا�صية وجدل د�ئم ورمبا تخبط يف تف�صري مفهوم �لتن�صيق �الأمني، 

فهناك خالف �صديد بني �لفل�صطينيني حوله، وتر��صق باالتهامات بالتفريط و�خليانة، �أو 

تبير �الأخطاء وتعليقها على �ل�رشور�ت و�ملرحلية، ولكن ب�صكل جمرد وعام فالتن�صيق 

�الأمني مبفهومه �لظاهر هو تن�صيق بني طرفني على �مل�صتوى �الأمني، و�أما �ملق�صود هنا 

�أجهزة  بني  مهمات  تنفيذ  يف  وت�صارك  وتعاون  معلومات  تبادل  فهو  �الأمني  بالتن�صيق 

�الأمن �لفل�صطينية و�أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية.

طابا �تفاقية  من   12 �ملادة  ن�صت  فقد  م�صتويات،  عدة  �الأمني  للتن�صيق  �أن   ويبدو 

Taba Summit و�لتي هي حتت عنو�ن ترتيبات لالأمن و�لنظام �لعام، على ما يلي:

يف للفل�صطينيني  �لد�خلي  و�الأمن  �لعام  �لنظام  �صمان  �أجل   من 

ن�صت  كما  قوية  �رشطية  قوة  �ملجل�ص  �صي�صكل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

�صّد  �لدفاع  م�صوؤوليات  حتمل  يف  �إ�رش�ئيل  �صت�صتمر  �أدناه،   ”14“ �ملادة  عليها 

�لتهديد�ت �خلارجية: مبا يف ذلك م�صوؤولية حماية �حلدود �مل�رشية و�الأردنية، 

�إىل  �إ�صافة  �أي�صاً،  �جلو  ومن  �لبحر  من  �خلارجية  �لتهديد�ت  �صد  و�لدفاع 

�أمنهم  �مل�صوؤولية لالأمن �ل�صامل لالإ�رش�ئيليني يف �مل�صتوطنات، من �أجل �صمان 

�ل�رشورية  �خلطو�ت  �أخذ  �صالحيات  لها  و�صيكون  �لعام،  و�لنظام  �لد�خلي 

ملو�جهة هذه �مل�صوؤولية. ترتيبات و�آليات تن�صيق متفق عليها مو�صحة يف �مللحق 

�ملتبادل  �الأمن  �أجل  من  م�صرتكة  وتعاون  تن�صيق  جلنة  ت�صكيل  �صيتم  �الأول، 

JSC( باالإ�صافة �إىل جلنة �أمن �إقليمي م�صرتكة من  )�صت�صمى من �الآن ف�صاعد�ً 

�الآن ف�صاعد�ً �صت�صمى )PSCs( ومكاتب م�صرتكة للتن�صيق يف �ملناطق من �الآن 

.
27

)DCOs( ف�صاعد�ً �صت�صمى

فمن خالل ن�ّص �ملادة �ل�صابق يت�صح �أن للتن�صيق م�صتويات خمتلفة منها على �ل�صعيد 

�مليد�ين، ومنها على �ل�صعيد �الإقليمي، باالإ�صافة �إىل �ملكاتب �مل�صرتكة.

هذ�  خاللها  من  �أو  فيها  يتم  ميادين  عدة  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �الأمني  وللتن�صيق 

ي�صتبه  من  و�عتقال  �ملقاومة،  �صالح  ومالحقة  �مل�صرتكة،  �لدوريات  وت�صمل  �لتن�صيق، 

�الأنباء  وكالة   ،1995/9/28 طابا(،  )�تفاقية  و��صنطن  �ملرحلية،  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �التفاقية  �نظر:   
27

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3291 :و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، يف
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ومندوبي  �ملخبين  ون�رش  بال�صجون،  وزجهم  �الحتالل  مبقاومة  ونو�ياهم  برغبتهم 

�أجهزة �الأمن، و�لطرد من �لوظيفة و�ملالحقة �القت�صادية لكل م�صتبه بتاأييده للمقاومة 

بناها على  و�لق�صاء  �ملقاومة  فكرة  تتبنى  �لتي  �لتنظيمات  ومالحقة   و�ملقاومني، 

.
28

�لتحتية

ثانياً: تاريخ التن�شيق الأمني:

�أو�صلو �تفاقية  قبل  ما  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �الأمني  �لتن�صيق  تاريخ   يرجع 

�لتي  �ل�رشية،  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  للمفاو�صات  يوم  �أول  مع  ولد  فقد   ،1993 �صنة 

�إىل  عرفات  يا�رش  �لر�حل  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ر�صالة  ن�صت  كما   ،
29

�أو�صلو يف  �نعقدت 

1993 و�لتي �صدرت  Yitzhak Rabin، �صنة  �إ�صحق ر�بني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

“�الإرهاب”  مبالحقة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تعهد  على  �أو�صلو  �تفاقية  توقيع  قبل 

بني  �أمني  تن�صيق  �إقامة  على  لين�ص  ذلك  بعد  �أو�صلو  �تفاق  وجاء  و“�الإرهابيني”، 

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني دون �أن يدخل بتفا�صيل.

على  و�الأمن”  �لعام  “�لنظام  بعنو�ن  هي  و�لتي  �أ�صلو  �تفاق  من   8 �ملادة  ن�صت  وقد 

�لغربية  �ل�صفة  للفل�صطينيني يف  �لد�خلي  �لعام و�الأمن  �لنظام  �أجل �صمان  “من  ما يلي: 

 قوة �رشطة قوية، بينما �صت�صتمر �إ�رش�ئيل يف �ال�صطالع 
30

وقطاع غزة �صين�صئ �ملجل�ص

�الإجمايل  �الأمن  مب�صوؤولية  وكذلك  �خلارجية  �لتهديد�ت  �صّد  �لدفاع  مب�صوؤولية 

.
لالإ�رش�ئيليني بغر�ص حماية �أمنهم �لد�خلي و�لنظام �لعام”31

وهذ� يعني باأن “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولة عن �الأمن �الإجمايل يف �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1967، 

و�أن لها حّق �لدفاع عن هذه �الأر�ص �صّد �أي عدو�ن خارجي، وحّق �لعمل �الأمني فيها يف 

�أّي وقت ت�صاء.

�نظر: عبد �ل�صتار قا�صم، �لتن�صيق �الأمني دفاع عن �أمن �ل�صهاينة،  �جلزيرة.نت، 2012/2/21.   
28

�نظر: نبيل عمرو، فل�صطني و�إ�رش�ئيل.. حكاية �لتن�صيق �الأمني، ال�رسق الأو�شط، 2014/7/4، يف:  
29

http://www.aawsat.com/home/article/130686

�أي �ملجل�ص �ملنتخب لل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لفرتة �نتقالية )�ل�صلطة �لفل�صطينية(.  
30

�نظر: ن�ّص �تفاقية �أو�صلو، جملة العودة، �ل�صنة 6، �لعدد 72، �أيلول/ �صبتمب 2013، يف:  
31

http://alawda-mag.com/default.asp?issueId=73&contentid=2843&MenuID=8 
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“�إن  “�إ�رش�ئيل”:  قالت  و�أريحا،  غزة  يف   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  ومع 

تو�صيع �لرقعة �جلغر�فية لعمل �ل�صلطة �لفل�صطينية مرتبط باأد�ء �ل�صلطة �الأمني، ومدى 

.
قدرتها على �صبط �الأمن ل�صالح �إ�رش�ئيل”32

ثم جاءت �تفاقية طابا ل�صنة 1995 لت�صع تو�صيحاً للتن�صيق �الأمني بحيث ن�صت على 

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية م�صوؤولة عن منع “�الإرهاب” و“�الإرهابيني” و�تخاذ �الإجر�ء�ت 

�ملنا�صبة بحقهم، �أي على �ل�صلطة �لفل�صطينية منع �ملقاومة �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل �متناع 

وعلى  �ل�صنو�ت،  مدى  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  عملو�  من  مالحقة  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

عدم �الإ�رش�ر مب�صاحلهم �ل�صخ�صية مثل �لطرد من �لوظيفة.

�الأمني �رشط  �لتن�صيق  �أ�صبح  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الأوىل  �ل�صنو�ت  وبعد ذلك ومنذ 

�ملتحدة  �لواليات  لر�صا  �أ�صا�صي  وك�رشط  �ل�صيا�صية،  �لعملية  ال�صتمر�ر  جوهري 

�لفل�صطينية  �لعالقة  حقبة  يف  حدثت  �لتي  �لعا�صفة  �لتطور�ت  �أن  �إال  �أد�ئها،  وعن  عنها 

غد�  بحيث  �ل�صيا�صي،  �مل�صار  عن  �الأمني  �لتن�صيق  عزل  �إىل  �أدت  �ملبا�رشة،  �الإ�رش�ئيلية 

م�صتقالً، ويار�ص �صو�ء كان هنالك م�صار �صيا�صي يعمل �أم ال، وخالل �نتفا�صة �الأق�صى 

�لتي �ندلعت �صنة 2000، وق�صي فيها على �لرئي�ص يا�رش عرفات �صنة 2004، �إ�صافة �إىل 

قتل �لكثري من قياد�ت �ل�صف �الأول للف�صائل �لفل�صطينية، �إال �أن �لتن�صيق �الأمني مل يزل 

يعمل ومبباركة من �لرئي�ص �لفل�صطيني عبا�ص �لذي ظّل متم�صكاً به، بل وو�صل به �الأمر 

يف 2014/5/28 لو�صفه بااللتز�م �ملقد�ص، يف حني �أن �لبع�ص يعتقد باأن �لتن�صيق �الأمني 

.
33

�صوف يظل على قيد �حلياة و�لتد�ول �إىل �أجل غري م�صمى

��صتمر�ر  مع  وبالذ�ت  �ل�صكل—  حيث  من  —ولو  يتغري  بد�أ  قد  �ملوقف  هذ�  لكن 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص  فالرئي�ص  �لفل�صطينية،  للحقوق  �الإ�رش�ئيلية و�لتنكر  �ملماطلة 

هدد   2014/11/29 يف  باملقد�ص  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  و�صف  قد  كان  �لذي 

بوقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” بعد ذلك �إذ� مل يعتمد جمل�ص �الأمن �لدويل م�رشوع 

بثينة ��صتيوي، كيف يتم �لتن�صيق �الأمني بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية؟ �صا�صة بو�صت، متوز/ يوليو   
32

2014، �نظر:
http://www.sasapost.com/security-coordination-between-the-palestinian-authority-and-israel/l

�نظر: عرب 48، 2014/5/28 ؛ ونبيل عمرو، فل�صطني و�إ�رش�ئيل.. حكاية �لتن�صيق �الأمني، ال�رسق الأو�شط،   
33

.2014/7/4
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�لقر�ر �لفل�صطيني ب�صاأن حتديد جدول زمني الإقامة �لدولة �لفل�صطينية، حيث �أ�رشعت 

.
34

“�إ�رش�ئيل” بالرد على �لتهديد وحذرت من خطورة وقف �لتن�صيق �الأمني معها

و�الأمر ما ز�ل ورقة م�صاومة و�صّد وجذب حتى تاريخ كتابة هذه �ل�صطور.

ثالثاً: تاأثري التن�شيق الأمني على مقا�شاة “اإ�رسائيل”:

على  و�الإجابة  �لبحتة،  �لقانونية  �لناحية  من  �مل�صاألة  على  �لوقوف  يجب  �لبد�ية  يف 

�ل�صوؤ�ل: هل ُيعد وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” �رشطاً م�صبقاً ملقا�صاتها؟

وبالرجوع �إىل �رشوط تفعيل �الآليات �لدولية يف �ملقا�صاة و�حدة تلو �الأخرى مل يجد 

�لباحث ما يدل على �رشورة قطع �لعالقات �أو �الت�صاالت باأي من �أ�صكالها �ملختلفة —مبا 

فيها �الأمنية— بني �الأطر�ف �ملتخا�صمة وال �أي �صيء من هذ� �لقبيل، مع عدم �الإنكار �أن 

�الأمر بالقطع يعد �أمر�ً �صيا�صياً و�أخالقياً بدون �صّك، ولكن هل للمو�صوع �أبعاد قانونية 

�أو �آثار �صلبية على م�صاألة �ملقا�صاة؟

فمن وجهة نظر �لباحث �أن للتن�صيق �الأمني تاأثري على مو�صوع �ملقا�صاة، فعلى �لرغم 

�لقانونية—  �لناحية  —من  �رشطاً  لي�ص  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  وقف  �أن  من 

باملعنى �حلريف ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً �إال �أن ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بالقطع �صيكون 

�صيكون  �لتن�صيق  وبالتايل فوقف  �ملقا�صاة،  على مو�صوع  �ل�صلبية  �الآثار  من  �لعديد  له 

�رشورياً من عدة زو�يا: 

�لد�خلية  �جلبهة  لتمتني  �رشورياً  يعد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  وقف   .1

�لفل�صطينية، و�لتي من �ملنطقي �أنه يحتاجها �أي طرف قبل �خلو�ص يف معارك كبرية مع 

�أنف�صهم،  �لفل�صطينيني  بني  �خلالفية  �مل�صائل  على  �لق�صاء  �أوالً  �حلكمة  فمن  خ�صومه، 

فالتن�صيق �الأمني قد ت�صبب بخالف �صديد بني �لفل�صطينيني حوله وتر��صق باالتهامات 

.
35

بالتفريط و�خليانة

لتح�صني  يهد  �رشورياً  �أمر�ً  يعد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  وقف  �أن  كما   .2

قانونياً  �ملفرت�ص  فمن  �الإ�رش�ئيلي،  �ملوقف  �أمام  �لفل�صطيني  للو�صع  �لقانونية  �لبيئة 

�إ�رش�ئيل حتذر عبا�ص من خطورة وقف �لتن�صيق �الأمني معها، رو�صيا �ليوم، 2014/11/30، �نظر:  
34

http://arabic.rt.com/news/766452

�نظر: عبد �ل�صتار قا�صم، �لتن�صيق �الأمني دفاع عن �أمن �ل�صهاينة، �جلزيرة.نت، 2012/2/21.  
35
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�أنه معتدي وجمرم يجب  �أن هناك جمرم وجرية وعقاب، فكيف تدعي على من تقول 

حماكمته ويف �لوقت نف�صه جتل�ص معه وتن�صق معه، �إذ كيف تن�صق مع من تريد حماكمته 

ومقا�صاته وكاأنه لي�ص مبجرم ومل يرتكب جرية!؟ 

يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  جدية  مدى  على  يدلل  �لتن�صيق  وقف  �أن  �إىل  باالإ�صافة   .3

“�إ�رش�ئيل” دولياً، و�خلطوة �الأوىل تبد�أ بوقف �لتن�صيق �الأمني فور�ً،  م�صعاها ملقا�صاة 

و�إال فال م�صد�قية للقيادة �لفل�صطينية حينما تدعي �أو تهدد باأنها �صوف تذهب للق�صاء 

�لدويل، وال تتخذ �أّي خطوة تدلل على جديتها.

�أن وقف �لتن�صيق �الأمني ينح �الأهلية �الأخالقية للقيادة �لفل�صطينية لتمثيل  4. كما 

�رتكبوه  ما  على  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  مقا�صاة  بحق  تريد  و�أنها  وذويهم،  �ل�صحايا 

من جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية �أمام �لق�صاء �لدويل، و�ملطالبة بحقوق �ل�صحايا 

تقوم  �لفل�صطينية—  —�أي  �لقيادة  وتلك  هذ�  ي�صتقيم  فال  �لفل�صطينيني.  من  وذويهم 

ليل نهار بالتن�صيق �الأمني مع �الإ�رش�ئيليني وتبادل �ملعلومات معهم وتبادل �الأدو�ر يف 

قد  و�لتن�صيق  و�لتعاون  �ملعلومات  تلك  �أن  �ملوؤكد  ومن  �لفل�صطينيني،  �ملقاومني  مالحقة 

�أنه �صيتم �ملطالبة بحقوقهم من  يت�صبب بوقوع �لعديد من �ل�صحايا �لذين من �ملفرت�ص 

خالل �ملقا�صاة �لدولية!

�مل�صوؤولني  مع  �لفل�صطينيون  �مل�صوؤولون  يجل�ص  �أن  �أخالقياً  ي�صت�صاغ  كيف  ثم   .5

�الإ�رش�ئيليني وبالذ�ت �الأمنيني و�لع�صكريني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب بحق �ل�صعب 

و�أنهم  ذلك!  على  دولياً  حماكمتهم  يريدون  �أنهم  �ملفرت�ص  من  �لذين  وهم  �لفل�صطيني! 

يريدون معاقبتهم على جر�ئمهم ويريدونهم خلف �لق�صبان.

6. ويف �ملقابل لو ��صتمر �لتن�صيق �الأمني فاإن ذلك ي�صعف �ملوقف �لقانوين �لفل�صطيني، 

�أنف�صهم،  �لفل�صطينيني  من  �ملعلومات  تلك  �أخذو�  باأنهم  �الإ�رش�ئيليون  يتذرع  قد  و�أي�صاً 

يف  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”—  —�أي  هي  تعاونت  “�إرهابيون”  هم  �ل�صحايا  جميع  و�أن 

�مل�صوؤولون  �صيقول  وبالتايل  ذلك،  توؤكد  �لتي  غريه  �أو  �لوثائق  متتلك  و�أنها  مالحقتهم، 

من  هم  معلومات  ��صتخدمت  �أنني  على  �لفل�صطينيون  يقا�صيني  كيف  �الإ�رش�ئيليون: 

تعاون معي فيها حول “خمربني” و“�إرهابيني” مّت �لق�صاء عليهم؟ فاإما �أن يكون �لقادة 

كوين  يعدو  ال  �صليم  قانوين  موقف  يف  �أنني  �أو  �جلرية  يف  معي  �رشكاء  �لفل�صطينيون 

�أد�فع على مو�طني “دولة �إ�رش�ئيل” �صّد “�الإرهابيني”؟!
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و�خلال�صة �مل�صتفادة مما �صبق �أنه �إن مل يكن وقف �لتن�صيق �الأمني �رشطاً للمقا�صاة 

عائقاً  �لدويل—  للقانون  �حلريف  يثل—باملعنى  ال  ��صتمر�ره  �أن  �فرت�صنا  ولو  �لدولية، 

�لفل�صطيني  �لقانوين  فاإنه بالقطع �صي�صعف �ملوقف  �الإ�رش�ئيليني،  �لقادة  �أمام مقا�صاة 

من  لالإفالت  �الإ�رش�ئيليون  منها  ي�صتفيد  قد  و�لتي  �لثغر�ت  من  �لعديد  هناك  ويجعل 

�لعقاب، وهذه بالقطع من �أخطر �الآثار �ل�صلبية للتن�صيق �الأمني على م�صاألة �ملقا�صاة.

املطلب الثاين: اإجراءات �شيا�شية اأخرى:

�لبع�ص  يعتقد  قد  �أو  �لدولية،  �ملقا�صاة  مبو�صوع  عالقة  ذ�ت  لي�صت  �إجر�ء�ت  وهي 

�أن لها تاأثري وهي لي�صت كذلك، حيث يهدف هذ� �ملطلب �إىل تقييم تاأثري بع�ص �خلطو�ت 

�أو �ملطالب �لفل�صطينية على مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وللمتهمني بارتكاب 

جر�ئم دولية من م�صوؤوليها �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني.

مدى  لتحليل  فل�صطني  دولة  بهما  قامت  ن�صبياً  حديثني  �إجر�ءين  �لباحث  �ختار  وقد 

تاأثريهما على مو�صوع �ملقا�صاة وهما:

�ملق�صد �الأول: طلب �حلماية �لدولية.

لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  �الأمن  جمل�ص  من  �لطلب  �لثاين:   �ملق�صد 

      �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967خالل عامني.

املق�شد الأول: طلب احلماية الدولية:

مر�ت  ففي  �حلديث،  �لدويل  �لعرف  يف  بجديد  لي�ص  �لدولية  �حلماية  طلب  مو�صوع 

�صابقة �نت�رشت قو�ت دولية بقر�ر من جمل�ص �الأمن يف �ل�صومال، ولبنان، وجمهورية 

ورو�ند�،  وتيمور،  وهايتي،  وكو�صوفو،  و�صري�ليون،  وليبرييا،  �لديقر�طية،  �لكونغو 

، حيث كانت تاأتي قو�ت دولية متعددة �جلن�صيات تابعة لالأمم 
36

وغريها من دول �لعامل

�ملتحدة حتت بند �إلز�م �لدولة �مل�صكو منها باملو�ثيق و�لتعهد�ت �لدولية:

�أوالً: �لطلب �لفل�صطيني للحماية �لدولية.

ثانياً: تاأثري طلب �حلماية على مو�صوع �ملقا�صاة.

كفاح زبون، عبا�ص يطلب و�صع فل�صطني حتت �حلماية �لدولية، ال�رسق الأو�شط، 2014/7/14، �نظر:  
36

http://aawsat.com/home/article/137156



260

كيف نقا�سي “اإ�سرائيل”؟

اأولً: الطلب الفل�شطيني للحماية الدولية:

يف 2014/7/19 تقدمت دولة فل�صطني بطلب �إىل جمل�ص �الأمن لتوفري �حلماية ل�صعب 

توفري  �ملتحدة  �الأمم  من  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  طلب  فقد  فل�صطني،  و�أر�ص 

�الأر��صي  يف  �ملتحدة  �الأمم  ملمثل  �صلمها  ر�صالة  يف  وذلك  �لفل�صطيني،  لل�صعب  حماية 

�لعام  �إىل �الأمني  Robert Serry، لنقلها  روبرت �صريي   1967 �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

.
37Ban Ki-moon لالأمم �ملتحدة بان كي مون

�لفل�صطينيون يخططون ال�صتقد�م قو�ت دولية، كما قال كبري  �مل�صوؤولون  وقد كان 

�ملفاو�صني �لفل�صطينيني �صائب عريقات: 

خا�ص  نظام  باإن�صاء  �ملتحدة  �الأمم  تقوم  �أن  هو  �الآن  �ملنتظر  �الإجر�ء  �إن 

حتت  �لهمجي  �لعدو�ن  لهذ�  تتعر�ص  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  فيه  ت�صع 

ثم  ومن  فور�ً،  عدو�نها  �إ�رش�ئيل  توقف  �أن  يعني  هذ�  �لدولية...  �حلماية  نظام 

قو�ت  حت�رش  ثم  ومن  �أر��صينا،  عن  قو�تها  �إ�رش�ئيل  جتلي  حتى  �الأمر  يتدرج 

مناطق يف  مرة   19 نحو  تكرر  قد[  �الإجر�ء  هذ�  ]ومثل  �صعبنا...  حلماية   دولية 

.
38

�لعامل

حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أ�صدر  يبدو—  ما  —على  �خلطوة  هذه  ولتعزيز 

�لعرب )يف متوز/ يوليو  �إىل �جتماع وزر�ء �خلارجية  �إىل وفد فل�صطني  عبا�ص توجيهاته 

2014( الأن يدعو �لدول �لعربية �ل�صقيقة للتحرك على �ل�صعيد �لدويل لدعم هذ� �لطلب، 

�خلارجية  وزر�ء  م�صتوى  على  �الأمن  ملجل�ص  خا�صة  جل�صة  لعقد  �لدعوة  �إىل  باالإ�صافة 

 التخاذ قر�ر و��صح لو�صع حدّ للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي و�إلز�م “�إ�رش�ئيل” بوقفه و�حرت�م وقف

.
39

�إطالق �لنار

�الأنا�صول  وكالة  �لدولية،  �حلماية  حتت  فل�صطني  و�صع  عبا�ص  طلب  ندر�ص  �أممي:  م�صئول  طارق،  حممد   
37

http://www.aa.com.tr/ar/news/361153 :لالأنباء، 2014/7/19، �نظر

كفاح زبون، عبا�ص يطلب و�صع فل�صطني حتت �حلماية �لدولية، ال�رسق الأو�شط، 2014/7/14.  
38

�لتنفيذية تقرر �لطلب بو�صع فل�صطني حتت حماية دولية، وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2014/7/13،   
39

http://safa.ps/post/l :نظر�
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ثانياً: تاأثري طلب احلماية على مو�شوع املقا�شاة:

و�ل�صوؤ�ل هنا: يف حال جنحت �مل�صاعي �لفل�صطينية يف ��صت�صد�ر قر�ر من جمل�ص �الأمن 

بتوفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني و�الأر�ص �لفل�صطينية فما هو �أثر ذلك على مو�صوع 

مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً؟

�صابقاً �ملذكورة  �الأربعة  �الآليات  �صمن  �لدولية  �ملقا�صاة  �رشوط  �إىل   وبالرجوع 

�أهمية كون جهة رفع �لدعوى حتت �حلماية �لدولية  �أي منها ما يدلل على  فال يوجد يف 

�أم ال، فاملهم هو تو�فر �رشوط �لتقا�صي �أمام تلك �ملحاكم، وهذ� يعني �أنه ال توجد عالقة 

مبا�رشة بني كون �لدولة �مل�صتكية حتت �حلماية �لدولية �أم ال، فلم�صاألة �لتقا�صي �لدويل 

م�صار خمتلف عن م�صاألة �حلماية �لدولية.

 املق�شد الثاين: الطلب من جمل�س الأمن اإنهاء الحتالل الإ�رسائيلي لالأرا�شي 

     الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967 خالل عامني:

لت�صوية  للتو�صل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  ف�صل  بعد 

 �صاملة للنز�ع بينهما يف غ�صون ت�صعة �صهور �بتد�أت من نهاية �صهر متوز/ يوليو 2013

�لتعنت  ب�صبب  �ملفاو�صات  �نهارت  حيث   ،2014 �أبريل  ني�صان/  �صهر  بد�ية  وحتى 

رف�ص  وب�صبب   ،1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  بحدود  لالعرت�ف  �الإ�رش�ئيلي 

 120 �أ�صل  من  �لر�بعة  �لدفعة  يثلون  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   30 عن  �الإفر�ج  “�إ�رش�ئيل” 
و�فقت “�إ�رش�ئيل” على �الإفر�ج عنهم ك�رشط فل�صطيني ال�صتئناف �ملفاو�صات، وقد رّد 

�لفل�صطينيون بعدة �إجر�ء�ت منها:

لرت�جع  �لتايل  �ليوم  ويف  �أبريل،  ني�صان/  من  �الأول  يف  �لدولية:  للمنظمات  �الن�صمام   .1

“�إ�رش�ئيل” عن �إطالق �الأ�رشى �لقد�مى، وّقع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص على 
وثيقة �ن�صمام �إىل 15 منظمة، ومعاهدة، و�تفاقية دولية.

�مل�صاحلة �لفل�صطينية: يف 23 ني�صان/ �أبريل وبعد ف�صل �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”،   .2

يوليو  متوز/  �أو��صط  بد�أ  �لذي  �النق�صام  �إنهاء  غزة  يف  وفتح  حما�ص  حركتا  �أعلنت 

باتهام  “�إ�رش�ئيل”  وردت  تو�فقية.  و�حدة  فل�صطينية  حكومة  وت�صكيل   ،2007

جل�صة  و�إلغاء  �ملفاو�صات،  على  �لرحمة  ر�صا�صة  باإطالق  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 
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�إىل  �إ�صافة  �ملفاو�صات،  لتمديد  ذ�ته  �ليوم  يف  خم�ص�صة  كانت  ��صتك�صافية  تفاو�ص 

�ل�صلطة. �لعقوبات على 

وحتددت   ،2014/6/2 يوم  �لفل�صطينية  �لتو�فق  حكومة  ت�صكلت  �لتو�فق:  حكومة   .3

و�الإعد�د  غزة،  وقطاع  �ل�صفة  بني  �ملوؤ�ص�صات  توحيد  ومهمتها  �أ�صهر،  ب�صتة  مدتها 

.
40

الإجر�ء �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية، و�إعمار غزة

�لتوجه �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  قررت  فقد  �الأمن:  ملجل�ص  �لتوجه   .4 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  الإنهاء  قر�ر  م�رشوع  على  �لت�صويت  بطلب  �الأمن  ملجل�ص 

.
لالأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 411967

باالإ�صافة �إىل طلب �حلماية �لدولية ل�صعب و�أر�ص فل�صطني �لذي �صبق �حلديث عنه يف 

�ملق�صد �ل�صابق، وعليه �صيتم تناول مو�صوع �لتوجه ملجل�ص �الأمن من ناحيتني؛ �الأوىل 

هو  ما  و�لثاين  �الأمن،  ملجل�ص  للتوجه  �لفل�صطيني  �مل�رشوع  وم�صامني  ظروف  تتناول 

تاأثري ذلك على مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية.

اأولً: ال�شعي الفل�شطيني للتوجه ملجل�س الأمن لإنهاء الحتالل:

على  ين�ص  �الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  ��صت�صد�ر  �إىل  �لفل�صطينية  �جلهود  هدفت 

بحلول  1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء   وجوب 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، و�إقامة دولة فل�صطينية على حدود �صنة 1967 وعا�صمتها 

.
42

�رشقي �لقد�ص

وين�ص م�رشوع �لقر�ر على �أن �رشقي �لقد�ص �ملحتل هو عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية 

ووقف  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  ق�صية  حّل  وعلى  �ملقبلة 

�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، كما تت�صمن تذكري�ً بعدم قانونية جد�ر �لف�صل. وكذلك وعلى 

�ن�صحاب  وجوب  وعلى  �صهر�ً،   12 غ�صون  يف  “�صالم”  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  وجوب 

 �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 قبل نهاية �صنة 2016،

عو�ص �لرجوب، مفاو�صات فا�صلة وم�صاحلة فل�صطينية خجولة، �جلزيرة.نت، 2014/12/22.   
40

نتنياهو يبحث مع كريي �لتوجه �لفل�صطيني ملجل�ص �الأمن، �جلزيرة.نت، 2014/12/15.   
41

�ملرجع نف�صه.  
42
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باالإ�صافة �إىل �لتاأكيد “على �رشيان �لقانون �لدويل ونفاذه على كامل �الأر�ص �لفل�صطينية 

�أياً  للن�صاط �ال�صتيطاين  �لكامل  �لوقف  �لتاأكيد على  �إىل جانب  �ل�رشقية،  �لقد�ص  مبا فيها 

.
كان وحتت �أي م�صمى”43

وبعد �أن عر�ص م�رشوع �لقر�ر على جمل�ص �الأمن للت�صويت �أخفق يف �حل�صول على 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  �إىل  �لر�مي  �مل�رشوع  ذلك  الإقر�ر  �ملطلوبة  �لت�صعة  �الأ�صو�ت 

��صتخدمت  فقد   ،2014/12/30 يوم  يف عامني، حيث جاء ذلك يف جل�صة ت�صويت طارئة 

�لع�صوية  �لنق�ص )فيتو( باعتبارها دولة د�ئمة  �الأمريكية حّق  �ملتحدة  �لواليات  خاللها 

باملجل�ص، وعار�صته �أي�صاً �أ�صرت�ليا، يف حني �صوتت ل�صالح م�رشوع �لقر�ر ثماين دول 

بينها ثالث متتلك حّق �لنق�ص، هي فرن�صا و�ل�صني ورو�صيا، باالإ�صافة �إىل �الأرجنتني، 

هي  �لت�صويت  عن  دول  خم�ص  و�متنعت  و�الأردن،  ولوك�صمبورغ،  وت�صاد،  وت�صيلي 

�جلنوبية،  وكوريا  ورو�ند�،  نيجرييا،  �إىل  باالإ�صافة  �لنق�ص  حّق  متتلك  �لتي  بريطانيا 

.
44

وليتو�نيا

ثانياً: تاأثري �شدور قرار من جمل�س الأمن باإنهاء الحتالل على مو�شوع املقا�شاة:

ويبقى �ل�صوؤ�ل هنا: ماذ� لو جنحت �مل�صاعي �لفل�صطينية يف ��صت�صد�ر قر�ر من جمل�ص 

مو�صوع  على  تاأثري  له  �صيكون  فهل  عامني  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  باإنهاء  �الأمن 

مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولياً؟

وقبل �الإجابة على هذ� �ل�صوؤ�ل، ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن �لو�صع �لقانوين �لفل�صطيني 

�لدويل بفل�صطني  �الإ�رش�ئيليني قد حت�صن بعد �العرت�ف  للبدء مبالحقة جمرمي �حلرب 

كدولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة تتمتع ب�صفة دولة مر�قب، بدالً من �صلطة حكم ذ�تي 

من  فل�صطني  مّكنت  �لدولة—  —�أي  �جلديدة  �ل�صفة  هذه  �أن  حيث  �الحتالل،  حتت 

�لدولية وبالتايل ي�صبح مبقدورها  �الن�صمام ملعاهدة روما �ملوؤ�ص�صة للمحكمة �جلنائية 

كان  عما  ملمو�ص  تغرّي  وهذ�  �الإ�رش�ئيليني،  و�مل�صوؤولني  �لقادة  �صّد  دعوى  حتريك 

�ملالكي يعلن �لتعديالت على م�رشوع قر�ر �إنهاء �الحتالل، رو�صيا �ليوم، 2014/12/22، �نظر:  
43

http://arabic.rt.com/news/768708

جمل�ص �الأمن يرف�ص م�رشوع قر�ر الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2014/12/31.  
44
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يتمكن  مل  و�لتي   ،2009/2008 �مل�صبوب  �لر�صا�ص  �لفرقان/  حرب  بعد  �لو�صع  عليه 

�الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  �صّد  جنائية  ق�صائية  دعاوى  حتريك  من  وقتها  �لفل�صطينيون 

كون فل�صطني مل تكن تتمتع ب�صفة دولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة وكانت فقط جمرد 

كيان يتمتع ب�صفة مر�قب.

من  قر�ر  ل�صدور  مبا�رش  تاأثري  ال  �لباحث  فب�أي  �ل�صابق،  �ل�صوؤ�ل  على  ولالإجابة 

جمل�ص �الأمن باإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1967 

�لفل�صطينيني  على  �الأمن  جمل�ص  من  ��صرت�ط  هناك  يكن  مل  ما  �ملقا�صاة،  م�صاألة  على 

ب�رشورة �لتنازل عن مو�صوع �ملقا�صاة مقابل مترير �لقر�ر، وحتى هذ� لو ح�صل فاإنه 

�صيعيق ويوؤخر مو�صوع �ملقا�صاة ولكنه ال ي�صقط حقوق �ل�صحايا وذويهم، فهنا حقوق 

خا�صة لالأفر�د تطالب بها �لدولة نيابة عن مو�طنيها، فلو قامت �لدولة بالتنازل عن هذه 

�حلقوق �صمن �صفقة �صيا�صية، فمن حّق �الأفر�د �لتوجه جلهات �أخرى مثل موؤ�ص�صات 

�ملجتمع �ملدين للمطالبة بحقوقهم �أو حتريك �آلية مقا�صاة �أخرى.

خال�شة:

�لفل�صطينيني  على  �لتي  �ل�صيا�صية  �الإجر�ء�ت  �أهم  �أن  �ملبحث  هذ�  خالل  من  �ت�صح 

وملقا�صاة  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  جمرمي  ملقا�صاة  �لقانونية  �لبيئة  لتهيئة  �تخاذها 

�لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  لنظام  �الن�صمام  هي  كدولة،  “�إ�رش�ئيل” 
وياأتي باملرتبة �لثانية وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، هذ� مع �لتذكري باأن �العرت�ف 

�لدويل بفل�صطني كدولة هو �أي�صاً �أوجد و�صعاً قانونياً جديد�ً للفل�صطينيني �صيمكنهم من 

�الن�صمام للعديد من �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية، وقد متت �الإ�صارة �إىل �أن هذ� �حلدث 

مهد لالإجر�ء �لفل�صطيني باالن�صمام للمحكمة �جلنائية �لدولية، �أما طلب �حلماية �لدولية 

وطلب �إنهاء �الحتالل خالل عامني فلي�ص لهما تاأثري مبا�رش على مو�صوع �ملقا�صاة، مع 

�الن�صمام  عن  تنازلهم  هو  �الحتالل  باإنهاء  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  ثمن  يكون  �أال  �لتحذير 

للمحكمة �جلنائية �لدولية �أو �الن�صحاب منها حال قبول طلبهم، �أو حتى �لتنازل عن رفع 

ق�صايا �صّد �لقادة �الإ�رش�ئيليني.
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مبالحقة  للبدء  لزمة  اإدارية  اإجراءات  الثاين:   املبحث 

       “اإ�سرائيل” دوليًا ومقا�ساتها:

�صبق بيان �أن �الإجر�ء�ت �ل�صيا�صية �مل�صبقة هي �أمر بالغ �الأثر على مو�صوع �ملقا�صاة، 

�إىل نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية،  مثل �لقر�ر �لفل�صطيني باالن�صمام 

�إجر�ء�ت  من  بّد  فال  ذلك  ومع  �الإ�رش�ئيليني،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  �ملطلب  ومثل 

عملية على �الأر�ص لو�صع خطة عملية، ومن ثم �الإ�رش�ف على تنفيذها، و�ملق�صود هنا 

هو خطو�ت �إد�رية �رشورية لتحويل �الأهد�ف �إىل بر�مج عمل، لذ� جاء هذ� �ملبحث مبيناً 

يف  قدماً  لل�صري  �تخاذها  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  يجب  �لتي  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  الأهم 

مو�صوع �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” ولقادتها.

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملبحث �إىل مطلبني هما:

�ملطلب �الأول: �إجر�ء�ت �إد�رية ذ�ت طابع ر�صمي.

�ملطلب �لثاين: �إجر�ء�ت �إد�رية ذ�ت طابع فني تخ�ص�صي.

املطلب الأول: اإجراءات اإدارية ذات طابع ر�شمي:

وهي �الإجر�ء�ت �لتي يجب �صدورها من قبل �جلهات �لر�صمية يف �لدولة، و�حلديث 

هنا عن �لرئا�صة �لفل�صطينية �أو جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، فت�صكيل جلنة تعمل يف ق�صية 

وطنية بهذه �الأهمية و�حل�صا�صية ال بّد و�أن تكون على هذ� �مل�صتوى من �لت�صكيل، كما �أن 

هيئة �ملقا�صاة �ملقرتحة ال بّد لها من جهة ر�صمية تقوم بت�صكيلها وتكليفها وتفوي�صها 

بال�صالحيات و�ل�صلطات �لالزمة لنجاح مهمتها.

وعليه فقد مّت تق�صيم هذ� �ملطلب �إىل مق�صدين هما:

�ملق�صد �الأول: ت�صكيل هيئة �ملقا�صاة وحتديد م�صتوى �ل�صلطة �ملمنوحة لها.

�ملق�صد �لثاين: �إقر�ر �لنظام �لد�خلي وفل�صفة عمل �لهيئة و�عتماد �ملو�زنات.

ال�شــلطة  م�شــتوى  وحتـديـد  املقـا�شـاة  هيـئــة  ت�شــكيل  الأول:   املقـ�شـد 

         املمنوحة لها:

�أو لغاية،  و�صيلة  هي  �لعمل  وفرق  متخ�ص�ص،  عمل  فريق  هي  �ملقا�صاة   هيئة 

هي مدخل لتحقيق هدف ما، وقد يختلف �لهدف من فريق �إىل �آخر، فقـد يتمثـل �لـهدف 
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فـي زيـادة �الإنتاجية، �أو حت�صني �جلودة، �أو رفــع �لـروح �ملعنويـة، �أو حت�صـني �لعالقة 

.
45

مع �لعمالء

�الإد�ري هنا هو حت�صني �جلودة وتن�صيق  باملفهوم  �لهيئة  و�لهدف من ت�صكيل هذه 

�إىل  متفرق  عمل  �أو  مدين  جمتمع  موؤ�ص�صات  عمل  من  �لعمل  م�صتوى  وترقية  �خلطو�ت 

عمل وطني موؤ�ص�صي موجه وهادف.

�لدويل  �لقانون  يف  �ملتخ�ص�صني  من  فل�صطيني  عمل  فريق  ت�صكيل  هو  و�ملطلوب 

والأغر��ص  �لفريق  هذ�  ت�صمية  على  �ال�صطالح  ويكن  �لعام،  �لدويل  و�لقانون  �جلنائي 

هذه �لدر��صة “بهيئة �ملقا�صاة”، وهي هيئة فل�صطينية تكلف من قبل �لقيادة �لفل�صطينية 

ولها مو��صفات ومهام كما �صياأتي �أدناه، ويكن لهذه �لهيئة �ال�صتعانة بخب�ت عربية 

�لدويل �جلنائي وغريه، بهدف تعزيز فر�ص جناح  �لقانون  و�إ�صالمية ودولية يف جمال 

عملها.

�لهيئة،  ت�صكيل  من  �الأهد�ف  حتديد  �ملقا�صاة:  هيئة  بت�صكيل  �ملتعلقة  �الأمور  ومن 

�لتي  و�ل�صالحيات  �ل�صلطة  م�صتوى  وحتديد  لقيادتها،  وكفوؤ  منا�صب  رئي�ص  و�ختيار 

�صتمنح لها، وحتديد حجم �لهيئة، وما هي �لتخ�ص�صات و�لكفاء�ت �ملطلوبة لع�صويتها، 

وتوفري �لدعم �لالزم لنجاح عملها.

اأولً: اختيار رئي�س هيئة املقا�شاة:

�إن مهمة �ختيار رئي�ص هيئة �ملقا�صاة تعد من �الأمور �ملهمة ذ�ت �حل�صا�صية �لعالية، 

ولي�صت من �الأمور �الإجر�ئية �لروتينية، فهي حتتاج �إىل �ال�صت�صار�ت ودر��صة �خليار�ت 

بعناية فائقة، ومن ثم �ملفا�صلة و�ملقابلة بح�صب �لكفاءة و�لقدرة، وبالطبع هي من �الأمور 

يزيد  ومما  �لفل�صطينية،  �لقيادة  بالطبع  هنا  وهي  �لعليا،  �الإد�رة  عاتق  على  تقع  �لتي 

�لوظيفة،  ل�صغل هذه  للمر�صح  �ملطلوبة  �ل�صفات  �لنظر يف  �الأمر هو  �أهمية هذ  تبيان  من 

باالإ�صافة �إىل �لتاأمل يف حجم �مل�صوؤوليات �لتي �صتنوط بها، ومما ال �صّك فيه �أن �لنجاح يف 

هذه �خلطوة له تاأثري مبا�رش يف تعزيز فر�ص جناح هيئة �ملقا�صاة الحقاً.

مدر�ئهم  مهار�ت  عن  ُعمان  �صلطنة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  يف  �لعاملني  �آر�ء  �ل�صديري،  خمي�ص  حممد  �أحمد   
45

�لعايل، للتعليم  �لبيطانية  �لعربية  �الأكاديية  �الأعمال،  �إد�رة  يف  ماج�صتري  ر�صالة  �لعمل،  فريق  قيادة   يف 

�ململكة �ملتحدة، 2010.
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1. �شفات رئي�س هيئة املقا�شاة:

هيئة  لرئا�صة  �ملر�صح  يكون  �أن  يجب  �لتي  و�خل�صائ�ص  �ل�صفات  من  �لعديد  هناك 

�أو  �صخ�صية،  �صفات  هي  ما  و�خل�صائ�ص  �ل�صفات  هذه  ومن  بها،  متمتعاً  �ملقا�صاة 

�أو موؤهالت علمية وخب�ت حمددة، و�لتي �صيتم �لوقوف على �إد�رية وقيادية،   �صفات 

�أهمها:

�لطيبة، و�الأمانة، و�الأخالق �حل�صنة، و�لتو��صع،  �ل�صمعة  �ل�صخ�صية:  �ل�صفات  من     �أ. 

و�ل�صالمة  و�التز�ن،  و�لهدوء،  �لن�صيحة،  وقبول  و�ل�صب،  و�ملرونة،  و�لعدل، 

�ل�صحية.

�ملو�عيد،  و�حرت�م  و�لدقة،  �لعمل،  يف  �الإيجابية  و�لقيادية:  �الإد�رية  �ل�صفات  ومن  ب. 

�البتكار،  على  و�لقدرة  و�حلزم،  و�الن�صباط،  �لتحفيز،  على  و�لقدرة  و�لرتتيب، 

و�لقدرة على �لتوفيق.

ومن �ملوؤهالت �لعلمية: كفاءة ثابتة يف جمال �لقانون �جلنائي و�الإجر�ء�ت �جلنائية،   ج. 

يف  ثابتة  كفاءة  حمامٍ،  �أم  عام،  مّدع ٍ �أم  كقا�صٍ،  �صو�ء  �لالزمة  �ملنا�صبة  و�خلبة 

جماالت �لقانون �لدويل ذ�ت �ل�صلة باملو�صوع مثل �لقانون �الإن�صاين �لدويل، وقانون 

بالعمل �صلة  ذي  قانوين  عمل  جمال  يف  و��صعة  مهنية  وخبة  �الإن�صان،   حقوق 

.
46

�لق�صائي

يجب �أن يكون لديه معرفة ممتازة وطالقة يف لغة و�حدة على �الأقل من لغات �لعمل    د. 

باملحاكم �لدولية.

�أو خبة يف جمال  �إد�رة �ملو�رد �لب�رشية،  كما يف�صل باالإ�صافة لذلك خبة عملية يف  هـ. 

�الإد�رة.

2. م�شوؤوليات رئي�س الهيئة:

�ل�صيا�صات  وتف�صري  �لهيئة  �أع�صاء  لبقية  و�ملهار�ت  و�ملعرفة  �ملعلومات  بنقل  يقوم 

و�أو�مر �لعمل، وي�رشح كيفية �إد�رة �لعمل بفاعلية وتقييم �لنتائج، ويتوىل بناء خطوط 

وتقبل  �بتكارية  بطرق  �لعمل  �أد�ء  على  �الأع�صاء  وت�صجيع  �الإد�ر�ت  بني  �الت�صال 

�ملخاطرة، ويكون من �لناحية �ل�صلوكية مثالً يحتذى، ويقوم مبكافاأة �ل�صلوك �لفعال، 

قارب �لباحث �ملوؤهالت �ملطلوبة لرئي�ص هيئة �ملقا�صاة مع �ملوؤهالت �ملطلوبة لرئي�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية،   
46

مع بع�ص �لت�رشف، �نظر �ملادة 36 بند 3/ب/ج من نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.
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دور  ولعب  �الإد�رة  �إىل  �لهيئة  �إجناز�ت  ونقل  وخارجياً،  د�خلياً  �لهيئة  �أهد�ف  وتاأييد 

.
47

�لو�صيط عند ن�صوب �رش�عات

ثانياً: بناء هيئة املقا�شاة:

�حتياجات  تلبي  و�لتي  �ملطلوبــة  �الأهـد�ف  حتديـد  هـي  �لهيئة  بناء  فـي  خطـوة  �أول 

�أن  ويجب  لتحديدها  للهيئة  �أحياناً  �ملهمة  هـذه  تــرتك  وقد  ما،  م�صكلة  حتل  �أو  حمددة 

�لنــهائي لالإجنـــاز،  �لوقــت  مــع حتديــد  �أو مكا�صــب ملمو�صــة،  تتــم ب�صـورة حت�صـينات 

يجب  �لتي  و�لتقارير  �لعمــل  وخطـط  �ملطلوبـة،  و�لتحليـالت  و�لتو�صيـات  و�خلطـو�ت 

تقديــها وعددهـا ومو�عيدهـا )�صهرية �أو ف�صلية �أو �صنوية(، و�مل�صوؤولني �ملتلقيـن لـها، 

وحتـــدد �ملــو�رد �ملتاحــة للهيئة، ويكن �أن ت�صم م�صت�صار�ً من �لقيادة �لفل�صطينية يكون 

م�صـوؤوالً عـن �الت�صـال بـالهيئة، و�أخـري�ً �ختيـار �ملجموعـة �الأ�صا�صـية �لتــي �صوف حتدد 

.
48

جدول �أعمال �الجتمـاع �الأول و�ختيـار ع�صـو مـن �لهيئة يتوىل ت�صهيل مهمتها

1. اأ�ش�س اختيار هيئة املقا�شاة:

حتديد �لهدف من هيئة �ملقا�صاة.    �أ. 

حتديد �لتخ�ص�صات �ملطلوبة لهيئة �ملقا�صاة. ب. 

�لبعد عن �لعو�طف و�لعالقات �لعائلية و�حلزبية يف �ختيار هيئة �ملقا�صاة.  ج. 

�ختيار �لكفاء�ت.   د. 

�ختيار كفاء�ت من �لعن�رش �لن�صائي. هـ. 

حتديد قائد لهيئة �ملقا�صاة.  و. 

م�صاركة رئي�ص هيئة �ملقا�صاة يف �ختيار �أع�صاء �لهيئة.  ز. 

�ختيار م�صتويات خمتلفة من �خلبة.  ح. 

.
49

�ختيار �أفر�د لديهم �لقدرة للعمل يف فريق ط. 

�لفعالة،”  للفرق  وقو�عد  و�أ�صاليب  ن�صائح  �لعمل:  فرق  لبناء  �الإر�صادي  “�لدليل  ماكني،  هاينجتون  ديبور�   
47

 ،3 �ل�صنة  �لعلمي )�صعاع(،  �لعربية لالإعالم  �ل�رشكة  �لقاهرة،  الأعمال،  خال�شات كتب املدير ورجل  ن�رشة 

�لعدد 13، متوز/ يوليو 1995، �ص 3–4، �نظر:

https://docs.google.com/file/d/0B5ouQ_Ym2-loY3JGVGVvQXAtREk/edit

املرجع نف�شه، �ص 2–3.  
48

�أ�صامة ر�صالن، ما هي �أ�ص�ص �ختيار فريق �لعمل، موقع bayt للعلوم �الإد�رية، 2013/6/30، �نظر:  
49

http://www.bayt.com/en/specialties/q/13151
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2. حجم فريق:

فـاإن  عاليـة،  مـهار�ت  وتتطلــب  معقدة  و�ملهام  �الأهد�ف  كانت  �إذ�  �ملثايل  �لهيئة  حجم 

�حلجم �ملثايل يكون بني 6-12 ع�صــو�ً، �أمـا �إذ� كانت �ملـهام ب�صيطة فيجب �أن يكون �حلجم 

كبري�ً  �لهيئة  حجم  كان  و�إذ�  يوؤديه،  عمـل  ع�صـو  لكــل  يكون  حتى  وذلك   ،5-3 �أي  �أقل، 

بـل يجـري تفويـ�ص  �لتفا�صيل مـن قبـل �جلميـع،  15-25، فيجـب عـدم مناق�صة  ن�صبياً، 

.
50

بعـ�ص �ملهام �إىل فرق منبثقة من ج�صم �لهيئة �لرئي�صي

�ملقا�صاة،  لهيئة  �صتوكل  �لتي  �ملهام  تاأمل حجم وطبيعة  �لباحث ومن خالل  وبر�أي 

و�لتي هي مهام متنوعة وعديدة ومنها ما هو متخ�ص�ص غاية �لتخ�ص�ص ومنها ما هو 

د�عم ولوجي�صتي وغري ذلك مما �صياأتي تف�صيله يف �ملطلب �لتايل؛ وعليه، فاحلديث هنا 

عن فريق متكامل ومتخ�ص�ص فهو بالقطع فريق كبري ن�صبياً �أي 15-25 ع�صو�ً، تنبثق 

عنه عدة فرق �صغرية لتتوىل بع�صاً من مهام �لهيئة بحيث يتم مناق�صة �الأمور �الإجر�ئية 

�إغفال  عدم  مع  �ل�صغرية،  �لفرق  �أو  �للجان  تلك  �إطار  �صمن  متابعتها  وتويل  و�لتنفيذية 

�أن �مل�صوؤولية تقع يف �لنهاية على عاتق ج�صم �لهيئة �لرئي�صي وهو �لذي من �ملفرت�ص �أن 

ي�صع �خلطوط �لعري�صة لعمل �لفرق �ل�صغرى �لتخ�ص�صية. 

ثالثاً: مفاتيح جناح فرق العمل:

1. الأخذ باأ�شباب النجاح والتي من اأهمها:

�عتبـار �الأهـد�ف �ل�صـــخ�صية و�أهــد�ف �لهيئة على �لدرجــة نف�صها مـن �الأهميـة، مــع     �أ. 

مر�عــاة عـــدم تد�خـــل �الأهـــد�ف �ل�صخ�صية مع �أهد�ف �لهيئة. 

تفهم �أع�صاء �لهيئة الأهد�فـها و�لتز�مـهم بها. ب. 

�لعمل يف جو مريح و�إ�صعار �جلميع �أن �ملناف�صة �لفردية غري مقبولة.  ج. 

ت�صجيع �الت�صاالت �لتلقائية و�مل�صاركة، وقبول �الآر�ء �ملتباينة.    د. 

�صيادة �الحرت�م و�لتعاون و�لبناء على �أفكار �الآخرين و�لتو�صل �إىل حلول يفوز بها  هـ. 

�جلميع.

�مل�صاعر  عن  و�لتعبري  �ملخــاطرة،  تقبـل  �إلـى  يـوؤدي  ممـا  �خلـوف  مكـان  �لثقـة  �إحـالل   و. 

بدون حرج. 

ديبور� هاينجتون ماكني، مرجع �شابق، �ص 3.  
50
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جديدة  الأفكار  �لو�صول  بهدف  �ل�صحية  �لعالمات  من  �لر�أي  يف  �الختالف  �عتبار   ز. 

و�لبحث �لد�ئم عن �أر�صية م�صرتكة. 

حت�صني �الأد�ء با�صتمر�ر ومر�جعة �لنتائج و�مليل للتجريب.   ح. 

�تخاذ �لقر�ر�ت باالأغلبية وبتاأييد من �جلميع.  ط. 

2. جتنب اأ�شباب ف�شل فرق العمل:

تخلي �الإد�رة �لعليا عن دعم �لهيئة.     �أ. 

�لرتكيز على �لعمل و�إهمال �لعالقات بني �الأع�صاء.  ب. 

عدم �ن�صباط �الأع�صاء وتهربهم من حتمل م�صوؤولية ما يقومون.   ج. 

�صعف �لقيادة �لد�خلية �أو �خلارجية.    د. 

عدم تلقي �الأع�صاء للقدر �لكايف من �لتدريب. هـ. 

3. و�شع قواعد ناظمة ونظام داخلي ل�شبط عمل الهيئة وعالقاتها:

�لقو�عد  جمموعة  بو�صع  لت�صكيلها  �الأوىل  �ل�صهور  ويف  �ملقا�صاة  هيئة  تقوم  بحيث 

و�لنظم �ل�صابطة ل�صلوك �أع�صائها د�خلياً، وكذلك لتنظيم �لعالقات مع �جلهات �الأخرى 

خارجياً، وحتتاج هذه �لقو�عد �أو �لنظام �لد�خلي �إىل �إقر�ر و�عتماد من قبل �الإد�رة �لعليا 

.
51

)�لقيادة �لفل�صطينية(

رابعاً: حتديد م�شتوى ال�شلطة:

كثري�ً من �لفرق تبــد�أ �لعمـل دون حتديـد و��صـح ل�صـلطاتها، ممـا ي�صيب �أع�صاء �لهيئة 

مع  و�ل�صلطات  �ل�صالحيات  تت�صادم  �أو  تتد�خل  حني  وخ�صو�صاً  ذلك،  بعد  باالإحباط 

�أن  �لبد�يــة، ومبا  �ل�صـلطات من  تلـك  لذ� يجب حتديد  �أو نفوذ،  �أخرى ذ�ت �صلطة  جهات 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  ق�صوى  �أولوية  وذ�ت  ج�صام  مهام  هي  �لهيئة  بهذه  �ملنوطة  �ملهام 

�لدعم �لالزم الإجناح عمل هذه  �أن توفر كافة  �لفل�صطينية  �لقيادة  �لو�جب على  فاإنه من 

�لهيئة، وتفوي�صها بقدر و�فر من �ل�صلطة حتى تتمكن من حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة دون 

�أّي معوقات.

�صيتم تناول هذه �لقو�عد و�لنظام و�أهم �الأمور �لتي يجب �أن تعاجلها يف �ملق�صد �لتايل.  
51



271

اإجراءات اأ�سا�سية لتحقيق مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها

م�صكلة  فل�صطينية  لهيئة  معنى  فال  �الأهمية،  بالغ  �الأمر  هذ�  فاإن  �لباحث  وبر�أي 

�أو مع �صالحيات  �ل�صلطات و�ل�صالحيات  �أن تكون منقو�صة  �ملقا�صاة  لتويل مو�صوع 

و�صلطات غري و��صحة، يتم �صّل عملها عند �أول ��صطد�م مع جهات �صيادية �أو متنفذة يف 

�لقيادة �لفل�صطينية.

�إىل  �أن يفو�صو� بع�صاً من �صلطاتهم  للروؤ�صاء  “�أن  �ل�صلطة  و�ملق�صود هنا بتفوي�ص 

مروؤو�صيهم بقدر م�صوؤوليات هوؤالء �ملروؤو�صني حتى يتمكنو� من �لقيام بو�جباتهم �لتي 

.
حددها لهم �لروؤ�صاء”52

وهناك عدة خيار�ت عند حتديد م�صتوى �ل�صلطة وهي: 

1. �لتفوي�ص �لكامل للهيئة للنظر يف �مل�صكلة، وو�صع �حللول، و�ختيار �لبد�ئل، و�تخاذ 
�لقر�ر �ملنا�صب.

2. �لتفوي�ص للهيئة بالنظر يف �مل�صكلة، وو�صع �حللول، و�قرت�ح �لبد�ئل �ملنا�صبة وترك 
�تخاذ �لقر�ر لالإد�رة.

3. حتديد �لبد�ئل �ملتاحة ومميز�ت وعيوب كل بديل، وترك مهمة �ختيار �لبديل �الأمثل 
.
53

الآخرين

و�لذي ير�ه �لباحث منا�صباً للحالة �لفل�صطينية هو �أقرب �إىل �مل�صتوى �الأول مع بع�ص 

و�ختيار  �خلطة  وو�صع  �مل�صكالت  يف  بالنظر  للهيئة  �لكامل  �لتفوي�ص  مبعنى  �لتعديل، 

�لتي  �لكبى  �خلطو�ت  بع�ص  توقيت  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  وو�صع  �ملنا�صبة،  �لبد�ئل 

يعتقد �أن لها �نعكا�صات �صيا�صية موؤثرة، �أي مبعنى �أن ترتك �للجنة لتعمل ب�صكل مهني 

فني تخ�ص�صي بحت وبعيد�ً عن هيمنة �ل�صيا�صة على عملها. ولكن ير�عى يف �لوقت نف�صه 

�أن تو�صع �لقيادة �ل�صيا�صية يف توقيت بع�ص �الإجر�ء�ت �لكبى —و�لتي لها �نعكا�صات 

�صيا�صية موؤكدة— بحيث تقرتح �لقيادة �لتوقيت �ملنا�صب للخطوة ولي�ص �لتدخل يف عمل 

�لقيادة  �إعطاء  �ل�صحايا، مع  �لذي ين�صب على مالحقة �ملجرمني و�نتز�ع حقوق  �لهيئة 

وللتو�صيح  �صهور،  �صتة  عن  يزيد  ال  لوقت  �لكبى  �خلطو�ت  بع�ص  تاأجيل  طلب  ميزة 

�أكرث فاخلطو�ت �لكبى هي من مثل تقدمي الئحة �تهام �أمام �إحدى �ملحاكم �لدولية �صّد 

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �أو �أحد �لوزر�ء �الإ�رش�ئيليني وهكذ�.

زكي حممد �لنجار، “مبادئ �لتنظيم �الإد�ري يف �لفكر �الإد�ري،” جملة الإداري، �لعدد 42، 1990، �ص 62.  
52

ديبور� هاينجتون ماكني، مرجع �شابق، �ص 3.  
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املق�شد الثاين: اإقرار النظام الداخلي وفل�شفة عمل الهيئة واعتماد املوازنات:

�إد�رة  على  ت�صاعدها  قو�عد  �إىل  نوعها  كان  مهما  �لهيئات  �أو  �لعمل  فرق  كل  حتتاج 

وت�صبط  �لهيئة  �أع�صاء  �صلوك  تنظم  د�خلية  الئحة  �أو  د�خلياً  نظاماً  متثل  وهي  نف�صها، 

ت�رشفاتهم د�خلياً وخارجياً مبا ي�صمن �صالمة �صري عمل �لهيئة وعدم �لت�صوي�ص على 

عملها �أو �إف�صاد �أّي خطوة من خطو�ت �لعمل وتكتيكاته بت�رشف فردي �أو غري مدرو�ص. 

فمما ال �صّك فيه �أن م�صاألة �ملقا�صاة �لدولية هي م�صاألة بالغة �حل�صا�صية، وقد ال تتحمل 

�أّي �أفعال غري مدرو�صة، فمن �ل�رشوري و�صع �ل�صمانات �لالزمة ملنع وقوع �أّي �أخطاء 

�أو حدوث ت�صوي�ص ال د�عي له، وعليه �صيتم تناول مو�صوع �لقو�عد و�لنظام �لد�خلي من 

ناحيتني، هما: 

�أوالً: مز�يا و�صع �لقو�عد و�لنظام �لد�خلي.

ثانياً: �مل�صامني �لرئي�صية �لتي يجب �أن يتناولها �لنظام �لد�خلي.

اأولً: مزايا و�شع القواعد والنظام الداخلي:

حتـديد �لقو�عـد فـي �ل�صـهور �الأولـى مـن عمـر �لهيئة �أمر �رشوري، وذلك قبل وقوع   .1
�أّي �أخطاء �أو �إ�صكاالت.

�أي تغيري يف قو�عد عمل �لهيئة بعد ذلك يتطلــب وقتاً وجـهد�ً وي�صـبب �إزعاجاً لالأع�صاء،   .2
لذلك يجب توخي �حلذر ومر�عاة �لعناية �لفائقة عند �صياغة ن�صو�ص قو�عد �لنظام 

مبا ي�صمن حتقيق �لتو�زن و�لعدل فيها.

يلعب �لقائد دور�ً مهماً يف و�صـع �لقو�عـد، مع �لتاأكيد بـاأن �الأفعـال �لتي ال يقدم عليــها   .3
�لقـائد ال تقـل �أهميـة عـن �الأفعـال �لتـي يقـدم عليها.

�لتز�ماً  يبدي  �لذي  و�لع�صـو  بــالقو�عد،  �لتز�مهم  مبدى  �أع�صائها  على  �لفرق  حتكم   .4
�أكب يحظى باأكب قدر من �الحرت�م.

كلما عمل �أع�صاء �لهيئة فـرتة �أطـول لو�صـع �لقو�عـد، كلمـا ز�دت درجة �لقبول بينهم   .5
فيما بعد.

�لفرق �لتي تبدي رغبة يف و�صع قو�عد �صلوكية لنف�صــها يكـون لديها ميل لالن�صباط   .6
�أكرث من غريها.

.
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ت�صاعد �لقو�عد على �لتوزيع �لعادل للقوة بني �أع�صاء �لهيئة  .7

ديبور� هاينجتون ماكني، مرجع �شابق، �ص 3–4.  
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ثانياً: امل�شامني الرئي�شية التي يجب اأن يتناولها النظام الداخلي:

�لقو�عد و�لالئحة يجدر �لوقوف قليالً على بع�ص �مل�صامني  �أهمية ومز�يا  بعد بيان 

و�لق�صايا �لتي يرى �لباحث �أن من �ل�رشوري �أال تخلو منها تلك �لقو�عد و�لالئحة ومنها:

قو�عد ناظمة للعالقة بني �أع�صاء �لهيئة.  •
قو�عد تبني �صالحيات رئي�ص �لهيئة.  •

قو�عد حتدد حقوق وو�جبات �أع�صاء �لهيئة.  •
قو�عد تبني حدود �صالحيات �للجان �لفرعية �ملنبثقة عن ج�صم �لهيئة �لرئي�صي.  •

قو�عد تنظم �لعالقة مع �لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية.  •
�صو�بط وحمدد�ت �لعالقة مع �جلهات �خلارجية.  •

�لقو�عد  تنظمها  �أن  يجب  �لتي  �مل�صائل  من  مهمة  م�صائل  ثالث  �لباحث  �ختار  وقد 

وهي:  لها،  �ل�صو�بط  بع�ص  و�قرت�ح  قليالً  عليها  �لوقوف  بغر�ص  وذلك  و�لالئحة، 

�الإعالم، و�لتكنولوجيا، وم�صاألة �ل�رشية، مع عدم �لتقليل من �أهمية �الأمور �الأخرى �لتي 

تعاجلها �لقو�عد و�لالئحة.

1. التعامل مع الإعالم:

مما ال �صّك فيه �أن �لتعامل مع و�صائل �الإعالم يعد �صالحاً ذو حدين، فقد يكون مفيد�ً 

جد�ً لعمل هيئة �ملقا�صاة لو مّت �إجادة فّن �لتعامل مع تلك �لو�صائل، وقد يكون على �لعك�ص 

متاماً لو مل يتم �صبطه و�إتقانه، و�ملق�صود بو�صائل �الإعالم هنا هو جميعها من و�صائل 

مرئية، وم�صموعة، ومكتوبة، ومو�قع �الإنرتنت، ومو�قع �لتو��صل �الجتماعي وغريها.

فمن �ملوؤكد �أن تعامل هيئة �ملقا�صاة مع و�صائل �الإعالم يفتح �ملجال و��صعاً �أمام �لهيئة 

�لتو��صل  على  �ل�صحايا  ذوي  ولت�صجيع  للجمهور،  �أهد�فها  و�رشح  �ملجتمع،  ملخاطبة 

معها.

لتحقيق  �الإعالم  و�صائل  مع  �لتعامل  ل�صبط  �ملحدد�ت  بع�ص  �لباحث  يقرتح  وعليه، 

�لفائدة �ملرجوة ولتجنب بع�ص �ل�صلبيات �ملحتملة، ومن هذه �ملحدد�ت ما يلي:

و�صائل  مع  �لتو��صل  عن  �مل�صوؤول  هو  يكون  �لهيئة  با�صم  ر�صمي  ناطق  حتديد     �أ. 

مقابالت، �أو  ت�رشيحات،  باأّي  باالإدالء  لغريه  �ل�صماح  وعدم  �ملختلفة،   �الإعالم 

�أو معلومات تخ�ص عمل �لهيئة.
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تكليف �لناطق �لر�صمي باإعد�د خطة �إعالمية للتو��صل مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة،  ب. 

و�قرت�ح بقية �ل�صو�بط و�ملحدد�ت للخطاب �الإعالمي للهيئة.

�لعامة �جلل�صات  يف  �ال�صتدر�ج  يف  �لوقوع  بعدم  �لهيئة  �أع�صاء  جميع  على  �لتنبيه    ج. 

�أو �خلا�صة، �أو حتى مع �ل�صخ�صيات �العتبارية �أو �الإعالمية لالإف�صاح عن معلومات 

�إىل  تت�رشب  قد  و�لتي  عالية،  ح�صا�صية  ذ�ت  للهيئة  قادمة  خلطو�ت  خطط  �أو  �رشية 

و�صائل �الإعالم �أو توؤدي �إىل �لت�صوي�ص �أو �إف�صاد بع�ص �أعمال �لهيئة.

2. ا�شتخدام التكنولوجيا:

حياة  ت�صهيل  يف  و�صاعدت  �حلياة،  �رشوريات  من  �رشورة  �لتكنولوجيا  �أ�صبحت 

�الإن�صان وتقريب �مل�صافات بني �الأ�صخا�ص، و�أ�صهمت يف �رشعة �إجناز كثري من �ملعامالت 

و�الأعمال، ودخلت �لتكنولوجيا جميع مناحي �حلياة، و�أ�صبح �الإن�صان �ملعا�رش معتمد�ً 

مز�ياها  من  �ال�صتفادة  �ملقا�صاة  هيئة  وباإمكان  ون�صاطاته،  �أعماله  من  كثري  يف  عليها 

�لفو�ئد  من  وبالرغم  ذلك.  وغري  و�الأر�صفة  و�لتخزين  �الت�صال  �رشعة  يف  �لعديدة، 

�لالزمة  �الحتياطات  تاأخذ  �أن  يجب  �ملقا�صاة  هيئة  �أن  �إال  للتكنولوجيا،  و�ملهمة  �لعديدة 

لعدم �الخرت�ق �أو �لولوج �إىل معلومات وملفات �لهيئة، وعليه فال بّد من بع�ص �الإجر�ء�ت 

�الحرت�زية �لتي متنع وقوع ذلك ومنها:

��صتخد�م �أجهزة كمبيوتر حممول حلفظ �مللفات ذ�ت �حل�صا�صية �لعالية وعدم ربطها     �أ. 

باالإنرتنت.

و�أنظمة  �لت�صغيل،  نظم  حماية  �أنظمة  من  �ملختلفة  �حلماية  ونظم  بر�مج  ��صتخد�م  ب. 

حماية �لب�مج و�لتطبيقات، و�أنظمة حماية قو�عد �لبيانات، و�أنظمة حماية �لولوج �أو 

�لدخول �إىل �الأنظمة.

�أجهزة  �لهيئة، وحماية  لتويل تدريب  �ملعلومات  �لتعاقد مع متخ�ص�صي حماية نظم   ج. 

�لعمل ملنع �أي ت�رشب للمعلومات.

3. الأمن وال�رّسية:

تعد  وكونها  �ملقا�صاة،  هيئة  حتملها  �لتي  �ملهمة  وطبيعة  �مللفات  خلطورة  ونظر�ً 

�أن  بّد  فال  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو  مع  �ملو�جهة  �صاحات  من  جديدة  �صاحة  يف  �أخرى  معركة 

ياأخذ �أع�صاء �لهيئة باحل�صبان �أن �لعدو �صي�صعى ب�صتى �لطرق الإف�صال عملها، و�صيعمل 

ب�صتى �لطرق لعدم و�صول �لهيئة لتحقيق �أهد�فها، عب و�صائل �صيا�صية ومالية و�أمنية 
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و��صتخبار�تية وغريها، و�لتي منها �خرت�ق هيئة �ملقا�صاة باأ�صخا�صها �أو معلوماتها عب 

و�صائل متعددة، و�لتي قد يكون منها حماولة �لتن�صت على �أع�صاء �لهيئة، عب هو�تفهم 

�ملحمولة �أو بريدهم �الإلكرتوين، �أو �أماكن �نعقاد جل�صات �لهيئة �أو غري ذلك.

و�الأخذ  عملهم،  مر�فق  وحماية  تاأمني  �لبد�ية  ومنذ  �ملقا�صاة  هيئة  فعلى  وعليه، 

بتو�صيات �خلب�ء و�ملتخ�ص�صني يف �أمن �ملعلومات، ويكنهم تعيني م�صوؤول لهذ� �الأمر 

�أبعد من ذلك مطلوب �لتفكري و�أخذ كافة �لتد�بري �لالزمة حلماية  من �أع�صاء �لهيئة، بل 

�صخو�صهم �أي�صاً.

ثالثاً: اعتماد املوازنات:

وهو �إجر�ء �إد�ري روتيني، حيث ُيطلب �إىل �لقيادة �ل�صيا�صية عند �عتماد �خلطط �لتي 

بتوفري  تقوم  �أن  �لهيئة،  الأعمال  �لتنفيذية  �الأعمال  مبا�رشة  قبل  �ملقا�صاة  هيئة  ترفعها 

ثم  �ملقا�صاة،  هيئة  ت�صكيل  يف  �لقيادة  دور  عن  �حلديث  �صبق  فقد  لها.  �لالزمة  �مليز�نية 

�لعامة  �عتماد �خلطة  دورها يف  ثالثاً  �لد�خلية، وياأتي  �لقو�عد و�لالئحة  �إقر�ر  دورها يف 

على  عملها  مببا�رشة  �لهيئة  تبد�أ  لكي  �لالزم  و�لدعم  �مليز�نية  وتوفري  �ملقا�صاة  لهيئة 

�الأر�ص، مع مالحظة �أن جميع هذه �الأدو�ر مطلوبة من �لقيادة �ل�صيا�صية.

�خلطط  تعديل  طلب  �لفل�صطينية(  )�لقيادة  �لعليا  لالإد�رة  يحق  �الإد�رية  �لناحية  من 

�لتي يتقدم بها فريق عمل عينته، ولكن مبا ال يخلُّ ب�صلب �ملهمة �لتي �أوكلت لهذ� �لفريق 

طلب  �لعليا  �الإد�رة  حّق  فمن  �إطالقه،  على  لي�ص  �الأمر  �أن  يعني  وهذ�  �ملقا�صاة(،  )هيئة 

طلب  �أو  �للوجي�صتية،  �لنو�حي  �أو  �لزمنية  �جلدولة  �أو  �ملالية  �جلو�نب  يف  �خلطة  تعديل 

تقدمي وتاأخري خطو�ت. �أما �لنو�حي �لقانونية �لفنية فترتك لهيئة �ملقا�صاة �لتقرير فيها 

مبا ي�صمن عدم تدخل �لقيادة �ل�صيا�صية يف �لنو�حي �لقانونية، وحتى ال مت�ص م�صالح 

—وهو  �أهايل وذوي �ل�صحايا. فما د�مت �لقيادة �ل�صيا�صية قد تبنت هذ� �مللف  وحقوق 

باالأ�صا�ص و�جبها وحّق �ل�صعب عليها— فعليها �أن تعطي هيئة �ملقا�صاة �حلرية �لكافية 

للقيام مبهمتها على �أكمل وجه، مع توفري كافة �لدعم �لالزم لذلك.

املطلب الثاين: اإجراءات اإدارية ذات طابع فني تخ�ش�شي:

وهي �إجر�ء�ت من �ملفرت�ص �أن تتخذها هيئة �ملقا�صاة �ملكلفة، ولي�ص �لقيادة �ل�صيا�صية 

�لر�صمي، وتاأتي  �لطابع  �لقر�ر�ت ذ�ت  �ل�صابقة بخ�صو�ص  �الإجر�ء�ت  كما هو �حلال يف 

�لهيئة  تقوم  حيث  وتكليفها،  �ملقا�صاة  هيئة  ت�صكيل  بعد  مبا�رشة  �لفنية  �الإجر�ء�ت  هذه 
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�أ�صول  على  �لعمل  ينبني  لكي  لعملها  مبا�رشتها  طليعة  يف  �ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  بهذه 

�إد�رية وعلمية �صليمة، ووفقاً لروؤية مهنية �صحيحة.

املق�شد الأول: اإعداد خطط العمل وتقدير املوازنات:

هناك �لعديد من خطط �لعمل �لتي على �لهيئة �إعد�دها وفقاً لروؤية �صاملة وتف�صيلية 

ملر�حل �لعمل، ومنها:

اأولً: اخلطة ال�شرتاتيجية:

�إد�رية  فل�صفة  ذ�ت  ومتغرية،  م�صتمرة  وعملية  م�صتقبلي،  �أثر  ذ�ت  قر�ر�ت  وهي 

.
55

ونظام متكامل من هياكل ومو�زنات ونظم وبر�مج تنفيذية و�إجر�ء�ت

ي�صتمل �لتخطيط �ال�صرت�تيجي على:

حتديد �أهد�ف بعيدة �الأجل، وهذ� ي�صتلزم ت�صميم م�صتقبل مرغوب فيه.  .1

و�صع  يقت�صي  وهذ�  �لكبى،  �الأهد�ف  لتحقيق  بالو�صول  �لكفيلة  �خلطط  ر�صم   .2

�خلطط �لتنفيذية.

تخ�صي�ص �ملو�رد �ملتاحة، من مو�رد ب�رشية، ومادية، ومعد�ت.  .3

.
56

در��صة �لفر�ص و�ملخاطر، �صو�ء يف �لبيئة �لد�خلية �أم �خلارجية  .4

�إنها  �إذ  �صاملة،  �ملقا�صاة  هيئة  خطة  لتكون  �الأن�صب  هي  �لباحث  بر�أي  �خلطة  وهذه 

تت�صمن �لروؤية و�الأهد�ف �لكبى و�ل�صيا�صات وفل�صفة �لعمل، دون �خلو�ص يف تفا�صيل 

�خلطط �لتنفيذية، حيث �إن ذلك �صيكون �صمن �خلطط �لتنفيذية للجان �لفرعية للهيئة.

ثانياً: خطط العمل التنفيذية:

مليئة  تكون  وقد  جيد،  ب�صكل  �لعمل  لت�صيري  ت�صتخدم  �أدو�ت  عن  عبارة  وهي 

بالتفا�صيل، وهي خم�ص�صة لال�صتخد�م �لد�خلي فقط، وقد تفر�ص �للو�ئح �لد�خلية �أو 

ظروف �لعمل تغيري بع�ص من �لنقاط فيها وفقاً ملا تقت�صي �مل�صلحة، فهي تتمتع بقدر 

كاف ٍ من �ملرونة يف �لتطبيق.

للتوزيع  )�لكويت: قرطبة  ا�شرتاتيجية  كيف تكتب خطة  �لعدلوين،  �أكرم  �ل�صويد�ن، وحممد  طارق حممد   
55

و�الإبد�ع �خلليجي، 2005(، �ص 19.

املرجع نف�شه، �ص 20.  
56
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وهذ� �لنوع هو منا�صب خلطط �للجان �لفرعية �ملنبثقة عن هيئة �ملقا�صاة، فعلى �صبيل 

حمكمة  وللجنة  بها،  خا�صة  تنفيذية  خطة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  للجنة  يكون  �ملثال: 

�لعدل �لدولية خطة تنفيذية خا�صة بها وهكذ�.

ثالثاً: خطة العمل اخلا�شة بالحتمالت:

حو�دث  تقع  قد  �أو  �ملعتادة،  غري  �لظروف  بع�ص  �ملقا�صاة  هيئة  يو�جه  قد  �أنه  وذلك 

غري متوقعة، فاإنه يجب �أن يوجد خطة عمل جاهزة لظروف مثل هذه، �أي مبعنى خطة 

وبالتايل  �أد�ئها،  قوة  من  يعزز  بل  �لهيئة  عمل  �رتباك  عدم  على  ي�صاعد  وذلك  طو�رئ، 

�لعمل  �ملناورة، ويف مثل هذه �حلالة تكون خطة  �صتعطيها هذه �خلطة قدرة عالية على 

�الأن�صب، الأنها ت�صاعد على تخيل جميع �الحتماالت وكيفية  �خلا�صة باالحتماالت هي 

�لتعاطي مع كل و�حدة منها يف حال حدوثها. فعلى �صبيل �ملثال قد ي�صدر قر�ر مفاجئ 

من جمل�ص �الأمن �صمن �أّي �صيغة، يعيق �أو يوؤجل عمل �ملحكمة �جلنائية، فما هو �لعمل �أو 

�ملخرج لو حدث ذلك؟ ماذ� لو ح�صلت �صغوط �صديدة من قبل �لواليات �ملتحدة على دول 

�أوروبية تطبق �لق�صاء ذو �الخت�صا�ص �لعاملي ملحاكمة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية؟ وغري 

 ذلك من �الأمور، حيث ُتعُدّ خطة �لعمل هذه ذ�ت فائدة ق�صوى يف تو�صيح �الأ�صياء �لتي

.
57

ال بّد من �لعمل على تنميتها، �أو �مل�صاكل �لتي يجب حلها يف �مل�صتقبل �لقريب

رابعاً: و�شع املوازنات التقديرية:

�الإد�رة  ت�صعى  �لتي  �الأهد�ف  �لكّمي عن  بالتعبري  �لتقديرية  �ملو�زنات  ي�صمى و�صع 

تغطي  كّمية  خلطة  مالية  ترجمة  �أنها  �أي  �لطويل،  و�ملدى  �لق�صري  �ملدى  يف  حتقيقها  �إىل 

و�قعي  تخطيط  فهي  ومن�صقة،  �صاملة  �صورة  يف  م�صتقبلية  لفرتة  �لن�صاط  �أوجه  جميع 

للرقابة و�أد�ة  حتفيز،  و�أد�ة  وتن�صيق،  �ت�صال  و�أد�ة  للتحكم،  �أد�ة  وهي   للم�صتقبل، 

.
58

وتقييم �الأد�ء

ر�مز عيد، خطة �لعمل �أنو�ع �خلطط و��صتخد�ماتها، جملة رايبلز، 2014/12/21، �نظر:  
57

http://rebelsmag.com/human-development/l

،)2004 و�لتوزيع،  و�لن�رش  للطباعة  و�ئل  د�ر  )عّمان:   3 ط  الإدارية،  املحا�شبة  �لرجبي،  تي�صري  حممد   
58 

�ص 68–71.
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وهناك نوعني من �ملو�زنات على �الأقل �لتي على هيئة �ملقا�صاة �إعد�دهما، وهما:

�أو ملخ�ص  �لعام  �الإطار  �إال  )�لرئي�صية( ما هي  �ل�صاملة  ال�شاملة: و�ملو�زنة  املوازنة   .1

�ملقا�صاة(،  )هيئة  �ل�رشكة  �أو  �ملوؤ�ص�صة  �أن�صطة  بكافة  و�خلا�صة  �لفرعية  للمو�زنات 

�أو  �ل�رشكة  وحجم  نوعية  باختالف  �ل�صاملة  للمو�زنة  �لعام  �الإطار  ويختلف 

.
59

�ملوؤ�ص�صة

وتتاألف �ملو�زنة �ل�صاملة من عّدة مو�زنات ت�صغيلية، ومو�زنات مالية، وهي تغطي 

و�خلا�صة  �لفرعية  للمو�زنات  ملخ�ص  فهي  �ملقا�صاة،  لهيئة  �لن�صاط  جو�نب  كل 

بكافة �للجان �لفرعية و�مل�صاندة لهيئة �ملقا�صاة، مع مر�عاة عالقة �الأن�صطة ببع�صها 

�ملو�زنات  �ل�صاملة بعناية، الأن  �ملو�زنة  �الأهمية مبكان �صياغة  �لبع�ص. وعليه، فمن 

.
60

�لت�صغيلية مرتبطة ببع�صها �لبع�ص

ُتعدُّ وتوزع قبل بدء  الت�شغيلية: وهي عبارة عن خطة تف�صيلية �صاملة  املوازنات   .2

و�ملو�زنة  �الأد�ء.  لتقييم  ومعيار  رقابيـة،  تخطيطيـة  كـاأد�ة  وتعدُّ  �لعمليات،  تنفيذ 

.
61

�لت�صغيلية ت�صمل �ملو�زنات �لفرعية �خلا�صة باإير�د�ت وم�رشوفات �لت�صغيل

وبالتايل، فاإن على هيئة �ملقا�صاة تكليف �للجان �لفرعية باإعد�د مو�زناتها �لت�صغيلية، 

من 
ٍ
لكي ت�صم وتكون جزء�ً من �ملو�زنة �ل�صاملة، كما �أن على �لهيئة مر�عاة هام�ص كاف 

�ملو�زنة خلطة �الحتماالت �أو �لطو�رئ �ملذكورة �أعاله.

�ملقا�صاة عمل كل  �لباحث، ولهيئة  �جتهاد ومقرتح من  �أن هذ�  �الإ�صارة هنا  وجتدر 

و�لطاقات  �ملو�رد  كافة  وت�صخري  �لرئي�صية،  مهمتها  الإجناح  و�رشورياً  ممكناً  تر�ه  ما 

“دولة  �الإ�رش�ئيليني، ومقا�صاة  �لفل�صطينية ملقا�صاة جمرمي �حلرب  �لفل�صطينية وغري 

�إ�رش�ئيل” كما �صبق تف�صيله.

و�ملو�زنات  �ملالية  �ملو�رد  كافة  توفري  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  �أن  هو  هنا  و�ملهم 

�ملطلوبة لتغطية �أعمال هيئة �ملقا�صاة، و�أال ي�صبح عجز �ملو�زنات عائقاً �أمام عمل �لهيئة، 

زكريا فريد عبد �لفتاح، �إعد�د �ملو�زنات �لتخطيطية، جامعة عني �صم�ص، كلية �لتجارة، 2002، �ص 11، �نظر:   
59

http://www.dallah-forum.com/pdf/PreparationOfBudgets.pdf

 )ABB( حممد عبد �هلل حممود �أبو رحمة، مدى توفر مقومات تطبيق نظام �ملو�زنات على �أ�صا�ص �الأن�صطة  
60

يف بلديات قطاع غزة: در��صة تطبيقية، ر�صالة علمية غري من�صورة، �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، كلية �لتجارة، 
2008، �ص 45–47.

زكريا فريد عبد �لفتاح، �إعد�د �ملو�زنات �لتخطيطية، �ص 13.  
61
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�ملقا�صاة  هيئة  عمل  جناح  باعتبار  نهائي  قر�ر  �تخاذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  وبالتايل 

�أولوية ق�صوى لدى �لقيادة �لفل�صطينية، ولي�صت ورقة لل�صغوط �ل�صيا�صية �أو لتح�صني 

�لقانوين  �لعمل  �ل�صيا�صي وم�صار  �لعمل  �لف�صل بني م�صار  �ملفاو�صات، فيجب  �رشوط 

و�لق�صائي، و�أال ت�صبح معاناة �لنا�ص وحقوق �ل�صحايا وذويهم ورقة م�صاومة.

املق�شد الثاين: ا�شتكمال ت�شكيل اللجان املتخ�ش�شة وتوزيع امللفات:

ويف �لبد�ية جتدر �الإ�صارة �أن هذه �خلطو�ت من و�صع �خلطط و�ملو�زنات و��صتكمال 

ت�صكيل �للجان لي�ص �ملق�صود �أن يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة، فقد تتز�من معاً �أو تاأتي 

يتم  لكي  �رشورية  �إد�رية  عملية  كاإجر�ء�ت  �أهميتها  على  �لرتكيز  هو  هنا  و�ملهم  تباعاً، 

�للجان  �أهم  �لباحث  �أدناه هي بر�أي  �للجان �ملقرتحة  �أن  �ملقا�صاة، كما  تفعيل عمل هيئة 

ظروف  بح�صب  جلان  دمج  �أو  جلان  �إ�صافة  �ملقا�صاة  ولهيئة  �لهيئة،  لعمل  �ل�رشورية 

�لهيئة،  عمل  الإجناح  �لفرعية  �للجان  ل�صكل  مقرتح  هو  هنا  �لباحث  يطرحه  وما  عملها، 

وب�صكل عام فهذه �للجان �لفرعية �لتابعة لهيئة �ملقا�صاة يكن تق�صيمها �إىل نوعني هما: 

�للجان �لقانونية �ملتخ�ص�صة، و�للجان �مل�صاندة.

اأولً: اللجان القانونية املتخ�ش�شة:

وهي ثالث جلان بح�صب نوع �ملحكمة �ملخت�صة �لتي من �ملفرت�ص �لتوجه لها، وهي 

كما ياأتي:

1. جلنة املتابعة ملحكمة العدل الدولية:

�لعام تهتم  �لدويل  �لدويل �جلنائي و�لقانون  �لقانون  �ملتخ�ص�صني يف  وهي جلنة من 

باإثارة �لق�صايا �لقانونية �لدولية �صّد “دولة �إ�رش�ئيل” �أمام حمكمة �لعدل �لدولية، وهي 

�ملحكمة �لتي تتمتع باخت�صا�ص ت�صوية �ملنازعات بني �لدول، و�إ�صد�ر �لفتاوى �لقانونية 

و��صتكمال  حت�صري  على  �للجنة  فتعمل  �ملتخ�ص�صة.  ووكاالتها  �ملتحدة  �الأمم  الأجهزة 

�ملدين  باحلق  للمطالبة  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �صّد  رفعها  �ملنوي  بالق�صايا  �خلا�صة  �مللفات 

�ملعركة  �إد�رة  وتويل  ومتابعتها  �لق�صايا  حتريك  ثم  ومن  �الأ�رش�ر،  وجب  بالتعوي�ص 

�لق�صائية يف كل ملف يقدم للمحكمة، و�لقيام باالت�صاالت �لالزمة و�الإجر�ء�ت �لقانونية 

و�الإد�رية ل�صمان جناح �صري �لق�صايا �أمام �ملحكمة.
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�خلارجية،  �ل�صوؤون  وز�رة  مع  كامل  بتن�صيق  �للجنة  عمل  يكون  �أن  �ملفرت�ص  ومن 

�إىل  �لق�صايا  ورفع  �مللفات  تقدمي  و�لديبلوما�صية  �لقانونية  �لطرق  وعب  تتوىل  و�لتي 

حمكمة �لعدل �لدولية، وح�صد �لدعم �لدويل مل�صاندتها �إن �حتاج �الأمر.

للمعطيات  وفقاً  �للجنة  هذه  لع�صوية  �ملنا�صب  �لعدد  حتديد  �ملقا�صاة  لهيئة  ويرتك 

�للجنة— �ال�صتفادة من خدمات  —و�لتي منها هذه  �لفرعية  و�لظروف، ويكن للجان 

تقدم  �أن  �ملفرت�ص  من  و�لتي  تالياً،  ذكرها  �صياأتي  �لتي  �ملقا�صاة  لهيئة  �مل�صاندة  �للجان 

 خدماتها للجان �لفرعية كما تخدم �لهيئة ككل، ويجوز للجنة طلب �صكرتري خا�ص بها

�أو غريه من �لوظائف ح�صب �حلاجة.

2. جلان املتابعة لدى املحاكم الوطنية ذات الخت�شا�س الوطني:

و�حلديث هنا عن جلان فرعية ذ�ت طبيعة عمل مت�صابهة، من تقدمي ورفع �لق�صايا �أمام 

�ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي يف �لدول �لتي تطبق هذ� �الخت�صا�ص، 

مثل �لق�صاء �لبلجيكي، و�لق�صاء �لبيطاين، و�لق�صاء �لنيوزيلندي، و�لق�صاء �الإ�صباين 

وغريها، وقد �صبق �حلديث عنها يف �لف�صل �لثاين، فيمكن �أن تكون جلنة تخت�ص برفع 

�ملحاكم  �أمام  وثالثة  �لبيطانية،  �ملحاكم  �أمام  و�أخرى  �لبلجيكية،  �ملحاكم  �أمام  �لق�صايا 

�لظروف  �للجان يف جلنة و�حدة بح�صب  �أن تدمج هذه  �لنيوزيلندية، وهكذ�، كما يكن 

و�الإمكانات.

ويقوم عمل �للجان باالأ�صا�ص على ��صتكمال �مللفات �لق�صائية وحتديد كيفية �ملقا�صاة 

و��صتثمار مزدوجي �جلن�صية يف �لدول �الأوروبية وغريها، �لتي تطبق هذ� �الخت�صا�ص، 

عن  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  �صّد  �ل�صحايا  ذوي  �أو  �لناجني  باأ�صماء  �لق�صايا  ورفع 

�رتكاب جر�ئم دولية بحق �لفل�صطينيني.

�الإ�رش�ئيليني،  �ملجرمني  ملقا�صاة  منا�صبة  تر�ها  �لتي  �الأوقات  حتديد  للجان  ويرتك 

حقوق  موؤ�ص�صات  من  �لدعم  وح�صد  �لفل�صطينية،  و�جلاليات  �ل�صفار�ت  مع  و�لتن�صيق 

�الإن�صان �لوطنية و�لدولية، وكذلك �ملوؤ�ص�صات �ملهتمة مبالحقة جمرمي �حلرب و�ملطالبني 

بعدم �إفالت �ملجرمني �لدوليني من �لعقاب وغريها من �ملوؤ�ص�صات �أو �لهيئات. 

3. جلنة املتابعة للمحكمة اجلنائية الدولية:

�إعد�د  على  عملها  ويقوم  �ملقا�صاة،  هيئة  عن  �ملنبثقة  �لفرعية  �للجان  �أهم  من  وهي 

 �مللفات �خلا�صة بجر�ئم �حلرب �لتي �رتكبت يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967،



281

اإجراءات اأ�سا�سية لتحقيق مقا�ساة “اإ�سرائيل” وقادتها

تويل  وكذلك  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  ومتابعتها  �لق�صايا  حتريك  على  و�لعمل 

�لالزمة،  باالت�صاالت  و�لقيام  �ملحكمة،  لهذه  يقدم  ملف  كل  يف  �لق�صائية  �ملعركة  �إد�رة 

و�الإجر�ء�ت �لقانونية و�الإد�رية ل�صمان جناح �صري �لق�صايا �أمام �ملحكمة.

�صّد  و�جلر�ئم  �حلرب،  بجر�ئم  �خلا�صة  �لوثائق  كل  جمع  على  �للجنة  وتعمل 

�ملحكمة  �لتي وقعت بعد دخول  �لعدو�ن  �الإبادة �جلماعية، وجر�ئم  �الإن�صانية، وجر�ئم 

حيّز �لنفاذ �أي بعد 2002/7/1، وهي باملنا�صبة كثرية جد�ً، حيث يكن للجنة �ال�صتفادة 

مما وثقته موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية، �أو �لتقارير �لدولية للجان �الأمم �ملتحدة 

لتق�صي �حلقائق، �أو تقارير �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية وغريها من �للجان �حلقوقية 

و�لقانونية �لدولية و�ملحلية �لتي تعمل يف هذ� �ملجال، كما يكن لهذه �للجنة جمع ما وثقته 

�النتهاكات  وجميع  وتنكيل،  وقتل،  دمار،  م�صاهد  من  و�لدولية  �ملحلية  �الإعالم  و�صائل 

�خلطرية للقانون �لدويل �الإن�صاين.

�لتي  �لنهائية  �مللفات  و�إعد�د  �لوثائق  تلك  وترتيب  تنظيم  على  �للجنة  تعمل  ثم  ومن 

�الإ�رش�ئيليني وفق  �مل�صوؤولني  �ملقا�صاة �صّد  باإجر�ء�ت  �لبدء  �صرتفع للمحكمة، ومن ثم 

خطة حمكمة تتو�فق مع �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف �ملحكمة.

وبر�أي �لباحث فاإن هذه �للجنة بالتحديد يجب �أن حتظى باهتمام ز�ئد من بني جميع 

�أكرث  لكونها خمت�صة وجنائية، والأنها من  �ملقا�صاة، نظر�ً  �لتابعة لهيئة  �لفرعية  �للجان 

�ملحاكم �لتي يكن للفل�صطينيني �ال�صتفادة منها. وعليه، يجب دعم هذه �للجنة بكل و�صائل 

�لنجاح، ويكن تو�صيع ع�صويتها �إن لزم �الأمر، و�إن �الهتمام بكل ملف من �مللفات �لتي 

مو�صوع  يف  �حلربة  ر�أ�ص  متثل  كونها  �الأهمية،  بالغ  �أمر  هو  �للجنة  هذه  عليها  �صتعمل 

�ملقا�صاة للقادة �الإ�رش�ئيلني �صو�ء �لع�صكريني منهم �أم �ل�صيا�صيني، وخ�صو�صاً �أنهم من 

�أعطى �الأو�مر الرتكاب تلك �جلر�ئم �لفظيعة بحق �ملدنيني �لفل�صطينيني.

ثانياً: اللجان امل�شاندة:

وهي جلان غري قانونية ولكنها �رشورية مل�صاندة عمل هيئة �ملقا�صاة، حيث �إنها توفر 

�لدعم �للوجي�صتي �لالزم لتكامل عمل �لهيئة، وتويل �لنو�حي �الأخرى غري �لقانونية يف 

�لعامة،  و�لعالقات  و�الأر�صفة،  و�ملكتبية،  �الإعالمية،  �جلو�نب  تغطي  حيث  �لهيئة،  عمل 

و�جلانب �ملايل لهيئة �ملقا�صاة.
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باخلطوط  �الإ�صارة  �للجان  هذه  عر�ص  من  يريد  �لباحث  �أن  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 

تلك  لعمل  �لدقيقة  �لتفا�صيل  يف  �الإغر�ق  دون  ووظائفها،  �للجان  هذه  الأهمية  �لعري�صة 

�للجان، وبالتايل �صيقت�رش �الأمر هنا على و�صف وظيفي لعمل كل جلنة مع بيان �أهميتها 

ودورها، باالإ�صافة �إىل بع�ص �ملقرتحات حول عملها، وعليه يقرتح �لباحث �للجان �لتالية 

الإجناح عمل هيئة �ملقا�صاة ككل، وهي كما يلي:

1. اللجنة الإعالمية:

وهي جمموعة من �الإعالميني �ملوؤهلني، وتكون مهمتهم تغطية و�إبر�ز ون�رش ن�صاطات 

هيئة �ملقا�صاة يف �لو�صائل �الإعالمية �ملتاحة، وكذلك تغطية و�إبر�ز ون�رش ن�صاطات جميع 

�للجان �لفرعية ما مل يكن هناك قر�ر من �لهيئة ب�رشية بع�ص �خلطو�ت �أو تاأجيل �الإعالن 

عنها الأ�صباب تكتيكية.

كما تعمل �للجنة على توعية �ملجتمع بالق�صايا �لق�صائية �ملرفوعة، و�لتعريف بجو�نب 

متعلقة بها، وكذلك تعدُّ �للجنة هي �إحدى قنو�ت �لتو��صل مع �ملجتمع �ملحلي و�ملجتمع 

�ملقا�صاة و�أهد�فه و�أن�صطته وبر�جمه،  �لدويل، حيث تقوم على تعريف �جلماهري بهيئة 

وكذلك توجيه وت�صجيع �أهايل �ل�صحايا للتو��صل مع هيئة �ملقا�صاة وتقدمي ما لديهم من 

وثائق وغريها للهيئة.

�ملوؤ�ص�صات  مع  �لتو��صل  �الإعالمي،  �لو�صط  من  قربها  بحكم  �للجنة  لهذه  ويكن 

�الإعالمية �لعاملة يف فل�صطني لال�صتفادة مما لديها من �صور، و�أفالم م�صجلة )فيديوهات(، 

هذه  تو�صيل  ثم  ومن  �لفل�صطينيني،  بحق  �الإ�رش�ئيلية  و�النتهاكات  للجر�ئم  وتوثيقات 

منها  لال�صتفادة  �ملقا�صاة  لهيئة  �لتابعة  �ملتخ�ص�صة  �لفرعية  للجان  و�لوثائق  �ملو�د 

وتوظيفها على �لوجه �الأمثل.

2. اأمانة ال�رس:

�صجالتها  وحفظ  �ملقا�صاة،  لهيئة  �لكتابية  �الأعمال  عن  �مل�صوؤول  �ل�صخ�ص  وهو 

�الإد�رية، و�إعد�د مر��صالتها مع �لهيئات �لر�صمية، ويرتبط �إد�رياً برئي�ص هيئة �ملقا�صاة، 

كما �أنه يتمتع مبهار�ت �إد�رية وكتابية عالية، وله مهام وم�صوؤوليات عدة، منها:

كتابة وحفظ حما�رش �جتماعات هيئة �ملقا�صاة.  •
�لتن�صيق مع �ملعنيني باإعد�د جدول �جتماعات هيئة �ملقا�صاة.  •
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كتابة �إ�صعار�ت لالأع�صاء عن �جتماعات �لهيئة �لعادية و�لطارئة.  •
�إعد�د ر�صائل هيئة �ملقا�صاة �ملتعلقة باالت�صال مع �جلهات �لر�صمية.  •

متابعة �ن�صجام �أعمال هيئة �ملقا�صاة مع �لالئحة �لد�خلية.  •
.
62

�إعد�د �لتقرير �الإد�ري �ل�صنوي للهيئة  •
هيئة  رئي�ص  قبل  من  بها  يكلف  �صلة  ذ�ت  مكتبية  �أعمال  �أو  �أخرى  تقارير  �أّي  �إعد�د   •

�ملقا�صاة.

3. جلنة الوثائق والأر�شيف:

�خلا�صة  و�ملحفوظات  �لوثائق  جميع  وحفظ  بتنظيم  تهتم  �لتي  �للجنة  وهي 

�لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �الإبادة،  وجر�ئم  �الإن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  بتوثيق 

�الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، باالإ�صافة �إىل �أّي وثائق �أخرى 

ذ�ت عالقة مبو�صوع عمل �لهيئة مبا ي�صمن �صالمتها و�ملحافظة على �رشية �ملعلومات 

لالأنظمة  �إليها عند طلبها، وفقاً  �لرجوع  �لتي حتتويها، ومبا يّكن من �رشعة و�صهولة 

و�للو�ئح �ملعتمدة با�صتخد�م �لتقنية ونظم �ملعلومات.

مهام وم�شوؤوليات اللجنة:

�لالزمة  �لتنفيذية  )�لت�صنيف، و�لرتميز، و�لفهر�صة(، و�الإجر�ء�ت  �لفنية  �لنظم  �إعد�د   •
لتنفيذ �الأعمال �ملرتبطة بحفظ �لوثائق و�ملحفوظات، وذلك وفقاً لالأ�ص�ص �لعلمية. 

�ملقا�صاة، وت�صنيفها،  �لوثائق و�ملحفوظات �خلا�صة بعمل هيئة  �الإ�رش�ف على جمع   •
وفقاً  تد�ولها،  وتنظيم  و�صيانتها،  وحفظها،  وتك�صيفها،  وفهر�صتها،  وترميزها، 

للنظام و�للو�ئح و�خلطة �ملعتمدة. 

حّق  له  ملن  �إتاحتها  وتي�صري  �ملقا�صاة  هيئة  �أعمال  عن  �لناجتة  �لعامة  �لوثائق  حفظ   •
�الطالع عليها. 

�لوثائق و�ملحفوظات للم�صوؤولني و�مل�صتفيدين  �أعمال  توفري �ملعلومات و�لبيانات عن   •
من د�خل هيئة �ملقا�صاة �أو خارجها، وفقاً ملا حتدده �لتعليمات �ملنظمة لذلك. 

�لعمل على تهيئة �الأماكن وتوفري �لو�صائل �ملنا�صبة الأعمال �لوثائق و�ملحفوظات.   •

 ،2008/2/19 �لب�رشية،  �إ�صماعيل، �لو�صف �لوظيفي الأمني �ل�رش، �ملنتدى �لعربي الإد�رة �ملو�رد  �أحمد  حممد   
62

http://www.hrdiscussion.com/hr1433.html :نظر�
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�الإ�رش�ف �لفني على �أعمال �حلفظ يف �للجان �لفرعية للتاأكد من �اللتز�م بتطبيق �لنظم   •
و�الإجر�ء�ت �ملعتمدة الأد�ء هذه �الأعمال.

.
63

ت�صهيل �مل�صادر �ملعلوماتية جلميع �أع�صاء هيئة �ملقا�صاة  •

4. جلنة العالقات العامة:

�لتايل:  �لتعريف  منها  �لباحث  �ختار  كثرية  بتعريفات  �لعامة  �لعالقات  تعريف  مّت 

�ل�صيا�صات و�خلدمات، و�الأعمال �ملت�صلة باالأفر�د و�جلماعات  �مل�صتمر لتوجيه  “�لعمل 
و�خلدمات  �ل�صيا�صات  هذه  �رشح  وكذلك  ثقتهم،  على  للح�صول  �ملن�صاأة  ت�صعى  �لتي 

.
و�الأعمال ل�صمان فهمها وتقديرها”64

مهام وم�شوؤوليات اللجنة:

توثيق �ل�صلة بني هيئة �ملقا�صاة و�جلماهري �لفل�صطينية بكل و�صائل �لتعريف �ملتاحة   •
لتنمية �لثقة وحتقيق �لتعاون.

�لر�صمية  و�ملوؤ�ص�صات  و�مل�صالح  �ملوؤ�ص�صات  و�صائر  �ملقا�صاة  هيئة  بني  �ل�صلة  دعم   •
وغري �لر�صمية.

�لتي تت�صل باأعمال هيئة �ملقا�صاة يف �صتى فروعها الإز�لة  �ل�صكاوى و�لرغبات  بحث   •
�أ�صبابها.

تنظيم �لو�صائل للرد على ما يوجه �إىل �إد�رة �لهيئة من ��صتف�صار�ت مهمة، �أو خا�صة يف   •
.
65

�أي �صاأن، وو�صع نظام خا�ص ملقابالت �ملوظفني يف �أوقات �لعمل

5. اللجنة املالية:

وهي جلنة من �ملحا�صبني و�ملدققني �ملاليني وغريهم من �ملتخ�ص�صني �ملاليني، تقوم 

متابعة  خالل  من  �أم  بنف�صها  �صو�ء  �ملقا�صاة،  لهيئة  و�ملحا�صبية  �ملالية  �الأعمال  بكافة 

�ملحا�صبني، ويرتبط عملها �إد�رياً برئي�ص هيئة �ملقا�صاة مبا�رشة.

موقع مركز �لوثائق و�ملحفوظات، وز�رة �لتعليم �لعايل، �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �نظر:  
63

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-
affa i r s /The-Genera l -Adminis t ra t ion-of - the- Informat ion-Technology/Pages /
DocumentationandArchives.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=

ح�صن توفيق، العالقات العامة )�لقاهرة: د�ر �لنه�صة �لعربية، 1972(، �ص 5.  
64

وليد خلف �هلل، مهام وو�جبات �إد�رة �لعالقات �لعامة �لناجحة، موقع �أكادييك للتدريب و�لتعليم عن بعد،   
65
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مهام اللجنة املالية:

وفقاً  �صحيحة،  ب�صورة  �ملقا�صاة  لهيئة  �ملحا�صبية  �ل�صجالت  تنظيم  على  �الإ�رش�ف   •
لقو�عد حما�صبية �صليمة متعارف عليها.

�ل�رشوط  وتو�فر  تنظيمها،  �صحة  من  �لتاأكد  بعد  و�ل�رشف  �لقب�ص  م�صتند�ت  �عتماد   •
�ملالية و�لقانونية و�ملحا�صبية و�الإد�رية فيها.

قبل  من  تدقيقها  ومتابعة  �خلتامية،  و�حل�صابات  �لعمومية  �مليز�نية  على  �الإ�رش�ف   •
مر�جع �حل�صابات.

�الإ�رش�ف على �إعد�د م�رشوع �مليز�نية �لتقديرية لهيئة �ملقا�صاة.   •
نهاية  يف  و�لُعَهد  بال�صندوق،  �ملوجود  و�لنقد  �ملقا�صاة  هيئة  موجود�ت  جميع  جرد   •

�ل�صنة �ملالية و�إعد�د �لك�صوفات �لالزمة لذلك.

متابعة �إير�د�ت هيئة �ملقا�صاة وحت�صيل �لتبعات، ومر�قبة �مل�رشوفات و�ل�صجالت   •
�ملحا�صبية.

�الإ�رش�ف على �رشف �ل�صلف �لالزمة لت�صيري �أعمال و�أن�صطة �للجان �لفرعية وتدقيقها،   •
وت�صوية ذلك حما�صبياً عند �نتهاء �ل�صلفة و�قرت�ح جتديدها عند �حلاجة.

و�صجالته  �ملقا�صاة  هيئة  �أمو�ل  حلماية  �لكافية  �لرقابة  و�إجر�ء�ت  و�صائل  �تخاذ   •
وم�صتند�ته �ملالية، ملنع وقوع �أي تالعب �أو �إهمال فيها.

در��صة حاجة هيئة �ملقا�صاة من �مل�صرتيات وطلب عرو�ص �الأ�صعار، و�قرت�ح �ملنا�صب   •
.
66

منها وعر�صها على رئا�صة �لهيئة ومتابعة تاأمينها

املق�شد الثالث: الإعالن عن انطالق الأعمال التنفيذية للمقا�شاة:

وهي �آخر �الإجر�ء�ت �الإد�رية �لتح�صريية و�أوىل �الإجر�ء�ت �لتنفيذية �مليد�نية، حيث 

�لعلن،  �إىل  �لد�خلي  �لهيئة من مرحلة �لتح�صري و�الإعد�د  يثل هذ� �الإعالن خروج عمل 

�لباحث �ملقا�صاة، وبر�أي  لهيئة  �لعملي  �لتنفيذ  بدء  �لعام و�الإعالن عن  �لر�أي   وخماطبة 

�الإعالم،  و�صائل  كل  له  تدعى  كبري  �صحفي  موؤمتر  خالل  من  ذلك  يكون  و�أن  بّد  ال 

وبح�صور كبار �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني، ولي�ص �أقل من ح�صور رئي�ص �لوزر�ء �أو وزير 

�لعدل �لفل�صطيني، وبح�صور رئي�ص هيئة �ملقا�صاة �ملُعنّي، حيث يعلن �لرئي�ص �أو �لوزير 

http://www.najah.edu/ar/page/2937 :جامعة �لنجاح �لوطنية، �لنظام �ملايل جلامعة �لنجاح �لوطنية، �نظر  
66
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، ويحدد �الأهد�ف �ملطلوبة من هيئة �ملقا�صاة، 
67

عن تكليف هيئة �ملقا�صاة ويحدد رئا�صتها

ويطلب م�صاندة ودعم �ل�صارع �لفل�صطيني لعمل �لهيئة، ومن �ملفرت�ص �أن يحقق �ملوؤمتر 

باالإ�صافة �إىل ذلك بع�ص �الأهد�ف �ملهمة �الأخرى و�لتي منها:

اأولً: الإعالن عن فتح قنوات للتوا�شل مع اجلماهري والراأي العام:

حتى ي�صهل �لتو��صل مع هيئة �ملقا�صاة د�خلياً وخارجياً ُي�صتثمر �ملوؤمتر �ل�صحفي 

لالإعالن عن عناوين �لتو��صل مع �لهيئة، تت�صمن عناوين مكاتب �لهيئة لتلقي �ل�صكاوى 

ومقابلة �جلماهري، و�لتي يف�صل �أن تكون �أكرث من مكتب، باالإ�صافة �إىل عناوين �لبيد 

�الإلكرتوين للهيئة، و�لهو�تف، و�لفاك�صات، وموقع �إنرتنت خا�ص بالهيئة، ويكن �إن�صاء 

�صفحات على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، فمثالً يكن �إن�صاء �صفحة في�صبوك و�أخرى 

على تويرت وغري ذلك.

كما يكن لهيئة �ملقا�صاة بعد ذلك، وبهدف تو�صيع ثقافة حقوق �الإن�صان وحماربة 

وت�صجيع  تلفزيوين  برنامج  �أو  �إذ�عي  برنامج  وتنفيذ  �إعد�د  �لعقاب،  من  �الإفالت  ثقافة 

�لنا�ص على �لتفاعل مع عمل �لهيئة، ون�رش ما ي�صمح بن�رشه من ملفات و�إجناز�ت للهيئة، 

و�الإجابة على �أ�صئلة و��صتف�صار�ت �لنا�ص.

ثانياً: دعوة ذوي ال�شحايا واملت�رسرين ملراجعة مكاتب هيئة املقا�شاة:

�جلر�ئم  من  و�ملت�رشرين  �ل�صحايا  ذوي  لدعوة  فر�صة  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  �أن  كما 

تفعيل  كيفية  يف  للنظر  مكاتبه  وير�جعو�  �ملقا�صاة،  هيئة  مع  يتو��صلو�  باأن  �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صوؤولني  �صّد  دعاوى  رفع  على  وت�صجيعهم  �الإ�رش�ئيليني،  �ملجرمني  �صّد  ق�صاياهم 

�الإ�رش�ئيليني، وتقدمي ما لديهم من وثائق ومعلومات تدعم رو�يتهم وتوثق �جلر�ئم. كما 

يطلب منهم تعبئة �لنماذج �ملطلوبة، �أو توكيل �للجنة مبقا�صاة �الإ�رش�ئيليني نيابة عنهم، 

من  ذلك  غري  �أو  �لقانونية  �ال�صت�صارة  وطلب  �لق�صايا  حول  �ال�صتف�صار  ملجرد  حتى  �أو 

�الأمور ذ�ت �لعالقة.

بر�أي �لباحث والأ�صباب �أمنية وتكتيكية يكن �أال يتم �إعالن جميع �أ�صماء هيئة �ملقا�صاة، بل ُيكتفى بذكر رئي�ص   
67

�لفريق وعدد قليل من �الأع�صاء فقط.
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ثالثاً: طلب امل�شاندة والدعم لعمل الهيئة:

من  �لتنفيذية  �الأعمال  �نطالق  عن  �الإعالن  لها  ي�صعى  �لتي  �الأهد�ف  �أهم  من  ولعل 

وطلب  �لهيئة،  لعمل  �لفل�صطينية  �جلماهري  م�صاندة  طلب  هو  �ل�صحفي،  �ملوؤمتر  خالل 

�ملهام  �أجل  من  عملها  �أن  باعتبار  �لهيئة،  به  تقوم  ملا  �ل�صعبي  و�لتاأييد  �ملعنوي  �لدعم 

�لوطنية بامتياز، وفتح باب �لتفاعل ما بني هيئة �ملقا�صاة وبني �ملهتمني من �أبناء �ل�صعب 

�لفل�صطيني.

وكذلك طلب دعم �لتنظيمات و�حلركات �لفل�صطينية للهيئة على �أ�صا�ص �أن عملها يثل 

مطلب وطني عام، وبالتايل يكن من خالل �لتو��صل مع زعماء هذه �لتنظيمات و�حلركات 

�إطالعهم على طبيعة عمل �لهيئة وبر�جمها ومن ثم طلب �لتاأييد و�لدعم لعملها. 

�الإن�صان  حقوق  وموؤ�ص�صات  منظمات  من  �ملوؤ�ص�صاتي  �لدعم  طلب  �آخر  جانب  ومن 

�ملعلومات،  وتبادل  �لتعاون  طلب  فيمكن  و�مللفات؛  �لوثائق  �آالف  لديها  و�لتي  �ملحلية، 

و�لعمل على تكامل �الأدو�ر ال تعار�صها.

�لدولية  �الإن�صان  حقوق  منظمات  من  �خلارجي  �لدعم  طلب  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

�أو  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  مثل  �لدولية،  �ملحافل  يف  وتاأييدها  دعمها  وطلب  و�الإقليمية، 

حقوق  �صبكات  مع  �لتعاون  فيه  يكن  و��صع  جمال  وهذ�  �لدولية،  �ملنظمات  من  غريه 

�الإن�صان يف �لدول �الأوروبية، و�ملنظمات �حلقوقية، ومكافحة �جلر�ئم �لدولية، وجماعات 

�ل�صغط لعدم �إفالت �ملجرمني �لدوليني من �لعقاب، وهي تفيد يف جماالت مر�حل خمتلفة 

من مر�حل �ملقا�صاة؛ فيمكن �لطلب منها �ل�صغط على دولها للت�صويت ل�صالح قر�ر�ت 

معينة يف �الأمم �ملتحدة �أو جمل�ص حقوق �الإن�صان، �أو يكن �أن ت�صكل و�صيلة �صغط حملية 

حقوق  مل�صاندة  �لعاملي—  �الخت�صا�ص  تطبق  كانت  —�إن  بلد�نها  يف  ُترفع  ق�صايا  يف 

وت�صاند تدعم  �لتي  �الأمور  من  ذلك  وغري  �الإ�رش�ئيليني،  �ملجرمني  ومالحقة   �ل�صحايا 

.
68

عمل �لهيئة

وملزيد من �الطالع، �نظر: هيثم مناع، “دور �ملنظمات �حلقوقية يف مالحقة �إ�رش�ئيل على �نتهاكها للقانون   
68

�لدويل،” يف عبد �لرحمن حممد علي )حمرر(، اإ�رسائيل والقانون الدويل )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2011(.
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رابعاً: مبا�رسة التنفيذ:

�لو�قع،  �أر�ص  �لكالم و�خلطط من قيمة ما مل ي�صبحو� حقيقة على  لهذ�  ولن يكون 

وتتحول هذه �خلطط �إىل بر�مج عمل و�إجر�ء�ت ملمو�صة ومن �أهمها:

1. البدء بجمع البيانات وتوثيق اجلرائم:

عمل  يكون  موثقة  وحقائق  ومعلومات  ووثائق  و�إح�صائيات  بيانات  دون  فمن 

�لهيئة بال جدوى، فمن �أو�ئل خطو�ت حّل �مل�صكالت هي حتديد �مل�صكلة وجمع �لبيانات 

و�ملقابالت  �ال�صتبانات،  منها:  �لبيانات،  جلمع  طرق  عدة  وهناك   ،
69

عنها و�ملعلومات 

�ملقا�صاة  هيئة  وعلى  �مليد�ين،  و�لتوثيق  و�ملالحظة،  �لهاتفي،  و�الت�صال  �ل�صخ�صية، 

�تباع ما ينا�صبها من تلك �لطرق، �أو �جلمع بينها.

كما �أن هناك م�صادر خمتلفة جلمع تلك �لبيانات و�لوثائق ومن �أهمها: 

�إفاد�ت �لناجني وذوي �ل�صحايا.    �أ. 

�صهاد�ت �صهود �لعيان. ب. 

تقارير موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان.  ج. 

تقارير �لدفاع �ملدين.   د. 

تقارير و�إفاد�ت �مل�صعفني. هـ. 

�لتقارير �لطبية.  و. 

تقارير جلان تق�صي �حلقائق �لدولية.  ز. 

تقارير و�إح�صائيات وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.  ح. 

تقارير �لوز�ر�ت �الأخرى كالرتبية و�لتعليم، و�الأوقاف، و�الأ�صغال وغريها. ط. 

�لتقارير �ل�صحفية و�الإعالمية. ي. 

�لت�صجيالت �ملرئية للف�صائيات و�لتلفزيونات �ملختلفة. ك. 

ومن اأنواع املواد والوثائق يف هذا ال�شدد ما يلي:

�لتقارير �لورقية و�ل�صهاد�ت و�الإفاد�ت.    �أ. 

�لتقارير �الإلكرتونية. ب. 

كيت كينان، اأ�شاليب حل امل�شكالت الإدارية، ترجمة مركز �لتعريف و�لرتجمة )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم   
69

نا�رشون، 1997(، �صل�صلة �لدليل �الإد�ري، �ص 13.
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�ل�صور �لفوتوجر�فية وغريها من �ل�صور. ج. 

�أفالم م�صجلة )�لفيديو(.  د. 

�الإح�صائيات �لر�صمية. هـ. 

�ل�صور �الإ�صعاعية �لطبية.  و. 

�لر�صوم �لهند�صية و�خلر�ئط.  ز. 

عينات �الأ�صلحة و�ل�صظايا.  ح. 

�أخرى. ط. 

2. القيام بالإجراءات التنفيذية وامليدانية وفق اجلدول الزمني للخطة:

وبعد جمع �آالف �مللفات و�لوثائق و�ل�صور و�لتقارير و�الإفاد�ت و�ل�صهاد�ت وغريها 

�صيكون من �ل�صعب �لتعامل معها دون ت�صنيفها وتق�صيمها �إىل فئات وفقاً لعدة حمدد�ت 

مهمة منها:

�إبادة  نوع �جلرية �ملرتكبة، مثل: جرية حرب، وجرية �صّد �الإن�صانية، وجرية     �أ. 

جماعية، وجر�ئم مركبة، وهكذ�.

�ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  هي  من  هنا  و�ملق�صود  بارتكابها،  �ملتهمون  �الأ�صخا�ص  ب. 

�الإ�رش�ئيلية �أو �لع�صكرية �ملتهمة �أو كالهما معاً مع ذكر �أ�صمائهم.

تاريخ �رتكاب تلك �جلر�ئم، مع حتديد �ليوم و�ل�صهر و�ل�صنة.  ج. 

�جلهة �ملنوي �لتقا�صي �أمامها، مثل: �ملحكمة �جلنائية �لدولية، وحمكمة �لعدل �لدولية،    د. 

و�ملحاكم �لوطنية يف �لدول �لتي تطبق �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي.

ت�صنيف  يتم  �ملقا�صاة  هيئة  تر�ها  قد  �لتي  �ملعايري  من  وغريها  �ملعايري  لهذه  ووفقاً 

�مللفات وتوزيعها على �للجان �لفرعية �ملتخ�ص�صة �لتابعة للهيئة.

�ملعركة  �للجان مبا�رشة عملها وبذل ق�صارى جهدها لك�صب  وعندئذ يطلب من تلك 

�أم  �صيا�صيني  كانو�  �صو�ء  �الإ�رش�ئيليني،  �لقادة  من  �لدوليني  �ملجرمني  �صّد  �لق�صائية 

ع�صكريني، باالإ�صافة �إىل من تثبت �إد�نتهم من �جلنود و�مل�صتوطنني.

وبح�صب  م�صاره  يف  كل  متو�زٍ،  ب�صكل  تعمل  �ملتخ�ص�صة  �للجان  فجميع  وعليه، 

عن  بع�صه  م�صتقالً  �عتباره  يكن  �للجان  هذه  فعمل  يتوالها،  �لتي  �لق�صايا  ظروف 

بع�ص، مع �رشورة �أن يكون هناك تن�صيق يف بع�ص �خلطو�ت �لتي حتتاج الأكرث من جلنة 

متخ�ص�صة للعمل عليه، ويكون ذلك باإ�رش�ف ومتابعة رئا�صة هيئة �ملقا�صاة. 
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�أعمال  ملتابعة  د�ئم ولقاء�ت مكثفة ومتو��صلة  �نعقاد  �ملقا�صاة يف حالة  وتبقى هيئة 

�للجان �ملتخ�ص�صة، وتذليل �لعقبات �لتي قد تعرت�صها، وتن�صيق �خلطو�ت و�الإجر�ء�ت 

يخدم  ب�صكل  �ل�صيا�صية  �لبيئة  يف  و�ملتغري�ت  �لظروف  ومر�عاة  و�الإد�رية،  �لقانونية 

�لق�صايا �ملرفوعة �أو �ملنوي رفعها.

3. التقييم:

ُيعد �لتقييم غاية يف �الأهمية يف �لعمل �الإد�ري، �إذ يعدُّ و�صيلة تعمل على زيادة �لد�فعية، 

حتقيق  يف  �الأفر�د  �إ�صهام  مدى  يبني  �أنه  كما  �لعمل،  يف  و�ل�صعف  �لقوة  نقاط  وتك�صف 

�أهد�ف �لوحدة �الإد�رية، وهو �رّش من �أ�رش�ر جناح وتطور �الأعمال.

و�أهميته،  و�أهد�فه،  �الأد�ء،  تقييم  مفهوم  على  �لوقوف  �صيتم  �رشيعة  ملحة  ويف 

وخطو�ته، و�أنو�عه؛ وهي كما يلي:

اأ. مفهوم تقييم الأداء:

يبذلها  �لتي  �ل�صعف و�لقوة يف �جلهود  نقاط  قيا�ص  �إد�رية دورية هدفها  هي عملية 

له  خططت  معني  هدف  حتقيق  ويف  معني  موقف  يف  يار�صها  �لتي  و�ل�صلوكيات  �لفرد، 

.
70ً

�ملوؤ�ص�صة م�صبقا

ب. اأهمية تقييم الأداء:

1. يعد �لركيزة التخاذ �لعديد من �لقر�ر�ت �ملرتبطة باملوظف �أو �مل�صوؤول.
2.  ت�صتخدم تقارير �الأد�ء يف حتديد �الحتياجات �لتدريبية للموظف.

3. ت�صتخدم تقارير �الأد�ء كاأد�ة لتقييم �صيا�صات �إد�رة �ملو�رد �لب�رشية.
4. ت�صتخدم كاأد�ة لتزويد �الإد�رة مبعلومات عن �لعاملني باملوؤ�ص�صة.

5. ت�صتخدم كو�صيلة يعتمد عليها يف قيام �لروؤ�صاء بالتوجيه �مل�صتمر ملروؤو�صيهم.

ج. خطوات تقييم الأداء:

1. حتديد معايري �الأد�ء.
2. نقل توقعات �الأد�ء لالأفر�د �لعاملني.

3. قيا�ص �الأد�ء.

�صو�صن �صاكر جميد، �أهمية تقييم �الأد�ء وجماالت ��صتخد�مه، �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 3754، 2012/6/10، �نظر:   
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4. مقارنة �الأد�ء �لفعلي مع معيار �الأد�ء.

5. مناق�صة نتائج �لتقييم مع �الأفر�د �لعاملني.

6. مناق�صة نتائج �لتقييم مع �الأفر�د �لعاملني.

د. تقييم الأداء املوؤ�ش�شي:

فاالأد�ء �ملوؤ�ص�صي ح�صيلة كل من �الأد�ء �لفردي، و�أد�ء �لوحد�ت �لتنظيمية، باالإ�صافة 

�ملنظمة  يف  �الأفر�د  فاأد�ء  عليهما.  و�لثقافية  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لبيئة  تاأثري�ت  �إىل 

�أن  للتاأكد من  �أد�ئه، و�صوالً  يقا�ص مبجموعة معينة من �ملقايي�ص، يتم من خاللها تقييم 

باأقل قدر  �الإنتاج،  �أكب قدر ممكن من  �إد�رة حتقق  �لتنفيذ يف كل  �لعمل وو�صائل  �أنظمة 

�إد�رة  كل  �أد�ء  ويقا�ص  �جلودة،  من  منا�صب  م�صتوى  وعلى  وقت،  �أقل  ويف  �لتكلفة،  من 

.
71

مبجموعة من �ملعايري يف �صوء متا�صيها مع �صيا�صة �ملنظمة

تعديل  �ملقا�صاة  لهيئة  يكن  ترفدها،  �لتي  �لعك�صية  و�لتغذية  �لتقييم  خالل  ومن 

م�صارها، �أو تعزيز خطو�تها، �أو ت�صويب �أخطائها، وحت�صني فر�ص جناحها يف كل مرة، 

وهي عملية م�صتمرة ود�ئرية تبد�أ كلما تنتهي، حتى ينتهي عمل هيئة �ملقا�صاة وحتقق 

�أهد�فها.

خال�شة:

لكي  �لفل�صطيني،  �ل�صعيد  على  مطلوب  هو  ملا  عملياً  ت�صور�ً  ليقدم  �ملبحث  هذ�  جاء 

وفقاً  للتنفيذ،  قابل  عملي  �إطار  �إىل  نظري  قانوين  �إطار  من  �ملقا�صاة  مو�صوع  يتحول 

ملعطيات �لو�قع، بحيث يتحول �لتوجه �إىل �الآليات �لدولية للمقا�صاة �إىل �إجر�ء�ت تنفيذية 

وطنية  ��صرت�تيجية  خطة  وفق  فيها،  خطوة  لكل  و�لتخطيط  �ال�صتعد�د  يتم  مدرو�صة، 

�إجر�ء�ت  ولها  للتنفيذ،  قابلة  عمل  وبر�مج  �أهد�ف  �الأمنيات  ت�صبح  �أن  بغر�ص  �صاملة، 

تف�صيلية موزعة على فريق عمل موؤهل ومتكامل، وفقاً جلد�ول زمنية معدة �صلفاً، وذلك 

حتى ال ت�صيع �لفر�ص، وال تذهب �حلقوق، وال تهدر �ملو�رد يف غري حملها.

�إجر�ء�ت  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  وعليه، فقد مّت تق�صيم �الإجر�ء�ت �ملطلوبة لتحقيق مقا�صاة 

�لطابع  ذ�ت  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  وهي  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  �أو  �حلكومة  من  مطلوبة 

 ،2012/6/11  ،3755 �لعدد  �ملتمدن،  �حلو�ر  �الأد�ء،  وتقييم  قيا�ص  و�أ�صاليب  خ�صائ�ص  جميد،  �صاكر  �صو�صن   
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�مل�صكلة،  �ملقا�صاة  هيئة  من  �ملطلوبة  فتلك  �الإجر�ء�ت  من  �الآخر  �لق�صم  �أما  �لر�صمي، 

و�ملكلفة بتويل �لتخطيط و�لتنفيذ و�ملتابعة ملو�صوع �ملقا�صاة �لدولية لـ“دولة �إ�رش�ئيل” 

ولقادتها �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني.

�لفل�صطينية  �لقيادة  على  —�لتي  �لر�صمي  �لطابع  ذ�ت  �الإد�رية  �خلطو�ت  و�أوىل 

�ملقا�صاة، و�لذي مّت �ال�صطالح عليه  �لعمل �ملكلف مبلف  �تخاذها— هي ت�صكيل فريق 

�لكفاءة  و�أ�صحاب  �ملتخ�ص�صني  من  فريق  وهي  �ملقا�صاة،  بهيئة  �لبحث  هذ�  الأغر��ص 

و�صائل  جميع  وتوفري  مهمتهم،  الإجناز  �ملطلوبة  �ل�صالحيات  لهم  مُتنح  �لذين  �لعالية 

�لنجاح لهم، مع توفري كافة �ملو�رد و�ملو�زنات �ملطلوبة لعملهم، وعلى �لقيادة �لفل�صطينية 

عملها، يف  فنياً  تتدخل  �أن  دون  �ملقا�صاة  بخ�صو�ص  �لهيئة  لهذه  �لت�رشف  حرية   �إعطاء 

�أو تعطله، �أو توؤخره.

�ملقا�صاة نف�صها،  �لفني، وهي �ملطلوبة من هيئة  �لطابع  �الإد�رية ذ�ت  �الإجر�ء�ت  �أما 

وذلك عقب ت�صلمها ملهامها وتكليفها مب�صوؤولية �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها؛ 

�لتنفيذية  �خلطط  �إىل  باالإ�صافة  لعملها،  ��صرت�تيجية  خطة  و�صع  على  تعكف  �أن  فمنها 

لكل مرحلة �أو خطوة، وذلك حتى يتم �لتوجه الأي من �آليات �ملقا�صاة �لدولية مع د�ر�صة 

و��صتعد�د جيدين يكفالن رفع م�صتويات �لنجاح لكل خطوة. ثم على هيئة �ملقا�صاة �أن 

تقوم بتوزيع �الأعباء فيما بينها، وت�صكيل جلان فرعية تخ�ص�صية لكي يتم �ال�صتفادة من 

جميع �لطاقات وتوظيفها على �لنحو �الأمثل �لذي يكفل حتقيق نتائج �أف�صل.

وبعد �أن تنجز هيئة �ملقا�صاة جميع �ال�صتعد�د�ت �ملطلوبة تقوم باالإعالن عن �نطالق 

�أن يكون ذلك عب موؤمتر �صحفي يكون فر�صة للدعوة جلميع �ملهتمني  عملها، ويكن 

للتو��صل مع �للجنة ودعم عملها، وفر�صة للتو��صل مع �جلمهور �لفل�صطيني وبالذ�ت 

و�إفاد�ت  وثائق  من  لديهم  مبا  �لهئية  لتزويد  �أمامهم  �ملجال  وفتح  وذويهم،  �ل�صحايا 

و�صهاد�ت وغريها. كما يطلب من موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �ملحلية و�ملنظمات �لدولية 

غري �حلكومية �ملخت�صة باأن تتعاون مع �لهئية وتزودها مبا لديها من وثائق باالإ�صافة 

�إىل تبادل �خلب�ت و�ملعلومات.

�لت�صويب بغر�ص  �لهيئة  لعمل  و�مل�صتمر  �لدوري  للتقومي  �آلية  و�صع  ينبغي   كما 

�أو �لتعديل �أو �لتح�صني الأجل حتقيق نتائج �أف�صل.
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“�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يكن  هل  هما:  مهمني  �صوؤ�لني  على  لالإجابة  �لكتاب  هذ�  جاء 

وقادتها؟ وكيف يكون ذلك؟ وبالتايل فهو يثل خريطة طريق للعمل �ملطلوب فل�صطينياً 

جامعة  يف  �الأع�صاء  �لدول  قبل  )من  وعربياً  �لفل�صطينية(،  و�حلكومة  �لرئا�صة  قبل  )من 

�لدول �لعربية(، و�إ�صالمياً )من قبل �لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي(، لتفعيل 

مو�صوع مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” كدولة ومقا�صاة قادتها �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني على ما 

�لقانونيني  �مل�صارين  �لتفريق بني  مّت  �لفل�صطيني، وقد  �ل�صعب  �قرتفوه من جر�ئم بحق 

�جلنائي  باحلق  قادتها  ومقا�صاة  �ملدين،  باحلق  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  مبقا�صاة  �ملتعلقني 

�صو�ء كانو� من �لع�صكريني �أم �ل�صيا�صيني.

�ملرتكز�ت  ببيان  �لكتاب  هذ�  من  و�لر�بع،  و�لثالث  �لثاين  �لف�صول:  �خت�صت  وقد 

للمبادئ  و�ل�رشح  بالعر�ص  بدء�ً  وقادتها  “�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  �لدولية  �لقانونية 

عر�ص  �إىل  باالإ�صافة  للمقا�صاة،  �لقانوين  �الأ�صا�ص  ت�صكل  �لتي  �لدولية  و�التفاقيات 

قادة  مقا�صاة  �أو  �ملدين  باحلق  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  �لدولية  �لق�صائية  لالآليات 

“دولة �إ�رش�ئيل” باحلق �جلنائي و�لتي ت�صكل �لو�صائل �أو �الآليات، وكالهما، �ملرتكز�ت 
و�الآليات، يثالن �جلو�نب �لنظرية للمقا�صاة.

كما بنّي هذ� �لكتاب جدوى مو�صوع �ملقا�صاة و�إىل �أي مدى يكن �أن ي�صل، حيث مّت 

عر�ص �ملرتكز�ت �لقانونية يف �لقانون �لدويل ملو�صوع �ملقا�صاة ومالحقة جمرمي �حلرب، 

كمرتكز�ت  ت�صلح  �لتي  �لدويل،  �لقانون  يف  و�لقو�عد  �ملبادئ  من  �لكثري  هناك  �أن  وتبني 

مبد�أ  �أهمها:  من  و�لتي  وحماكمتهم،  حرب  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مالحقة  يف  قانونية 

لدولة رئي�صاً  بو�صفه  دولية  جلناية  �لفاعل  �رتكاب  و�أن  �لفردية،  �لدولية   �مل�صوؤولية 

�أو حاكماً ال يعفيه من �مل�صوؤولية يف �لقانون �لدويل. ومن �ملبادئ �ملهمة �أي�صاً مبد�أ �صيادة 

�لقانون �لدويل على �لقانون �لد�خلي. هذ�، باالإ�صافة �إىل مبادئ �لقانون �لدويل �الإن�صاين 

�الإ�رْش�ر  �ختيار و�صائل  لي�ص مطلقاً يف  �مل�صلح  �لنز�ع  �أطر�ف  �أن حّق  �أهمها:  و�لتي من 

ببع�صهم، ومبد�أ حظر �لهجوم على �ملدنيني على �أ�صا�ص �صفتهم فقط، لذ� يجب، يف جميع 
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�أّي  �الأوقات، �لتمييز بني �ملقاتلني و�ملدنيني �لذين ال ي�صرتكون يف �لقتال، وعدم �رتكاب 

.
1
�أفعال عد�ئية �صّد �ملدنيني

و�لق�صاء  �لوطني  �لق�صاء  بني  ما  �ملكمل  و�لق�صاء  �الأ�صبقية  مو�صوع  �رشح  مّت  كما 

للق�صاء �لوطني، مع �رشح �حلالتني  �لدويل ليكون مكمالً  �لق�صاء  �لدويل، ومتى يتدخل 

�للتني يتم فيهما نقل �الخت�صا�ص �إىل �لق�صاء �لدويل وهما: حني ينهار �لنظام �لق�صائي 

�لوطني �أو حني ال يكون قادر�ً �أو ر�غباً يف �لقيام مبقا�صاة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم دولية 

جر�ئم  �أن  هي  �جلنائي،  �لدويل  �لقانون  يف  مهمة  لقاعدة  و�رشح  عر�ص  مّت  ثم  خطرية. 

�حلرب ال ت�صقط بالتقادم، فمهما طال �لوقت �أو ق�رش فلن يفلت قادة �الحتالل وجنوده 

م�صاألة  �لدويل  �لقانون  عالج  كيف  بيان  مّت  كما  �لزمن.  طال  مهما  جر�ئمهم  عاقبة  من 

�لتحقيقات �ل�صكلية �لتي جتريها “�إ�رش�ئيل” لتح�صني قادتها وجنودها �ملتهني بارتكاب 

تلك �جلر�ئم.

ولكن هذه �ملبادئ غري كافية وحدها لتحقيق �لعد�لة، فال بّد من تفعيل �آليات �ملقا�صاة 

عام  ر�أي  �إيجاد  يف  و�الإ�صهام  �الآليات،  تلك  عمل  جناح  متطلبات  جميع  وتوفري  �لدولية، 

دويل م�صاند لعدم �إفالت �أحد �ملجرمني من �لعقاب وخ�صو�صاً �ملتهمني بارتكاب جر�ئم 

دولية.

ومن �ملرتكز�ت �لقانونية �لدولية �أي�صاً هو وجود �لعديد من �التفاقيات �لدولية �لنافذة 

�لتي تناولت ق�صايا �جلر�ئم �لدولية، و�لتي منها: �تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية 

وغريها  �إليها،  �مل�صافني  و�لبوتوكولني  �الأربعة  جنيف  و�تفاقيات  عليها،  و�ملعاقبة 

و�أهمها على �الطالق نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، حيث تناولت تلك 

�التفاقيات �لعديد من �جلو�نب �لقانونية �ملتعلقة باجلر�ئم �لدولية و�ملجرمني �لدوليني، 

و�لتعاون  �حلقائق،  تق�صي  مثل  �حلرب،  جمرمي  ومقا�صاة  ملالحقة  �لتعاون  و�صبل 

للمتهمني  و�ملحاكمة  و�لتحقيق،  و�لت�صليم،  �جلنائية،  و�الإجر�ء�ت  �لتحقيق،  يف  �لدويل 

بارتكاب جر�ئم دولية، وهي مبجملها ت�صلح كاأ�صا�ص قانوين يف مالحقة جمرمي �حلرب 

�الإ�رش�ئيليني.

الدويل  القانون  يف  �مل�صلحة،”  �لنز�عات  خالل  �ملدنيني  وحماية  �الإن�صاين  �لدويل  “�لقانون  �لوفا،  �أبو  �أحمد   
1

الإن�شاين: اآفاق وحتديات، تاأ�شيل القانون الدويل الإن�شاين واآفاقه )بريوت: من�صور�ت �حللبي �حلقوقية، 

2005(، ج1، �ص 193–217.
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معاجلتها  يف  تتفاوت  باأنها  �التفاقيات،  هذه  لن�صو�ص  �لتحليل  خالل  من  تبني  وقد 

�لتحقيق  �إمكانية  �أعطى  ما  فمنها  �التفاقيات،  تلك  لن�صو�ص  �النتهاكات  قمع  ملو�صوع 

�أو �لت�صليم �أو �ملحاكمة وغري ذلك من �الإجر�ء�ت �جلز�ئية، كما �أن بع�ص تلك �التفاقيات 

جاءت ب�صيغة �صارمة، وبع�صها جاءت ب�صيغة �صعيفة، وبر�أي �لباحث فهذه ن�صو�ص 

جامدة ال تتحرك من تلقاء نف�صها، فال بّد لها ممن يبعث فيها �لروح و�حلياة، ولي�ص هناك 

من �تفاقية �صملت جميع �لق�صايا �ملتعلقة مب�صاألة �ملقا�صاة ومالحقة جمرمي �حلرب بكل 

جزئياتها وفروعها �إال نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.

وعليه، يجب �لبناء على تفعيل هذه �الآلية، �أي �ملحكمة �جلنائية �لدولية، وخ�صو�صاً 

بعد �الن�صمام لنظام روما، ومطالبة �ملحكمة مبمار�صة واليتها �لق�صائية على �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وتوفري جميع �رشوط �ملقا�صاة �ملطلوبة، وجتهيز �مللفات 

�أن  �لالزمة و�لقوية ل�صمان جناحها، و�ملهم بر�أي �لباحث هو كيف يكن للفل�صطينيني 

ي�صتفيدو� �أكب �لفائدة مما تتيحه هذه �التفاقيات من �إمكانات يف مالحقة جمرمي �حلرب 

�الإ�رش�ئيليني. ولكن من �ملعلوم �أن �لقانون �لدويل يتاأثر بال�صيا�صة �لدولية �إىل حّد كبري، 

حتى مع وجود �التفاقيات �لد�عمة للحق �لفل�صطيني، فهي ال تكفي لوحدها، فال بّد من 

ممثلني  �لعرب  ومعهم  �لفل�صطينيون،  بهما  يقوم  كبريين،  و�صيا�صي  ديبلوما�صي  جهد 

�لد�عمة  و�لدول  �الإ�صالمية  �لدول  �إىل  باالإ�صافة  �لعربية،  و�جلامعة  �لعربية  بالدول 

حلقوق �الإن�صان لتح�صيد �أكب قدر ممكن من �لتاأييد و�لدعم للحق �لفل�صطيني، و�لعمل 

مبختلف �ل�صبل نحو تفعيل مو�د هذه �التفاقيات، ودعوة �لدول �الأطر�ف يف �التفاقيات 

للوقوف عند م�صوؤولياتها، ومن �لو��صح �أن �الأمر يتوقف على �الإر�دة �ل�صيا�صية للقادة 

، بالدرجة �لثانية.
2
�لفل�صطينيني بالدرجة �الأوىل! و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية

�أمام  �ل�صطور،  هذه  كتابة  حتى  �ملتاحة،  �لدولية  �ملقا�صاة  �آليات  �رشح  مّت  ثم  ومن 

�لفل�صطينيني ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” كدولة �أمام حمكمة �لعدل �لدولية، ومطالبتها بالتعوي�ص 

�ملتحدة بطلب  �لعامة لالأمم  ��صت�صد�ر قر�ر من �جلمعية  �الأقل  �أو على  �الأ�رش�ر،  وجب 

ر�أي ��صت�صاري من حمكمة �لعدل �لدولية حول تف�صري بع�ص ن�صو�ص �التفاقيات ومدى 

�نتهاك “�إ�رش�ئيل” للقانون �لدويل وخ�صو�صاً �التفاقيات �لتي وقعت عليها “�إ�رش�ئيل”، 

�ملق�صود بالدول �أو �حلكومات �الإ�صالمية �أي �لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، وعددها 57 دولة،   
2

حتى كتابة هذه �ل�صطور.
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و�صادقت عليها، وتعد طرفاً فيها، وتبني �أن هناك �أ�صا�ص كاف ٍلالنطالق ببع�ص �لق�صايا 

لرفعها ملحكمة �لعدل �لدولية مثلما حدث يف مو�صوع �جلد�ر �لفا�صل يف  �ل�صفة �لغربية. 

“�إ�رش�ئيل” فيها قدر كبري من  �أن �حلالة �لفل�صطينية وحالة �ل�رش�ع مع  مع �الإقر�ر 

�ل�صعوبة. الأن “�إ�رش�ئيل” لن تقبل باأي �صيء قد يوؤدي الإد�نتها، وخ�صو�صاً �أنها �أكرث من 

يعلم ماذ� �رتكبت قو�تها �لع�صكرية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، من جر�ئم 

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

�إعالناً بقبولها بالوالية �جلبية للمحكمة، ولن تقبل بعقد �تفاق مع �لفل�صطينيني للذهاب 

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

للمحكمة، لو توجه �لفل�صطينيون لوحدهم للمحكمة، وبالتايل �صيتم �إ�صقاط خيار �لوالية 

�الإلز�مية للمحكمة منذ �لبد�ية. ويبقى �أمام �لفل�صطينيني �أن يتوجهو� للمحكمة مبوجب 

معاهد�ت متعددة تكون فل�صطني قد �ن�صمت �إليها وتكون “�إ�رش�ئيل” طرفاً فيها، �رشط 

�أن تكون هذه �التفاقية �أو �ملعاهدة قد ن�صت على �أنه يجوز الأي من طريف  �لنز�ع �أن يحيل 

�أي منازعة تتعلق بتف�صري تلك �ملعاهدة �أو تطبيقها �إىل حمكمة �لعدل �لدولية، ومثال ذلك 

�الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، و�لتي مّت �عتمادها يف  �تفاقية منع جرية  9 من  �ملادة 

1948/12/9، و�لتي تن�ص على: “تعر�ص على حمكمة �لعدل �لدولية، بناًء على طلب �أي 

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

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

.
�أو عن �أي من �الأفعال �الأخرى �ملذكورة يف �التفاقية”3

�ملنازعات،  يف  للنظر  �ملحكمة  بوالية  قبول  هو  �ملعاهدة  لتلك  �ن�صمامها  ُيعد  وبالتايل 

وهذ� مدخل منا�صب ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �أمام هذه �ملحكمة و�صيُعد �نت�صار�ً للفل�صطينني 

�جلنائية  مثل  �أخرى  حماكم  �أمام  �أخرى  ق�صايا  يف  ذلك  من  ي�صتفيدو�  وقد  ح�صل،  لو 

ملزماً  يكن  مل  ولو  حتى  �ملحكمة  من  قر�ر  �أخذ  فاإن  �لباحث  وبر�أي  غريها،  �أو  �لدولية 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حّد ذ�ته، هو مفيد من حيث �إنه �صيعري “�إ�رش�ئيل” ويك�صفها باأنها مد�نة 

ر�صمياً وقانونياً بارتكاب جر�ئم دولية ج�صيمة بحق �لفل�صطينيني من قبل حمكمة دولية، 

�لتوجه  هذ�  �أن  �إىل  باالإ�صافة  �لدولية،  �لتز�ماتها  وتنتهك  �لدويل  �لقانون  تنتهك  و�أنها 

�نظر ن�ّص هذه �التفاقية على موقع �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، مركز �ملعلومات:  
3

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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�صيالقي بع�ص �ل�صعوبات و�لعقبات يف �الأمم �ملتحدة من قبل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

وحلفائها، وقد يار�صون �صغوطات �صيا�صية ملنع مثل هذه �خلطو�ت.

و�الأمر م�صابه لهذه �لنتيجة يف حال �لتوجه لطلب ر�أي ��صت�صاري من حمكمة �لعدل 

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

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

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

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

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

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

�جلز�ئي �أمام �ملحاكم �جلنائية.

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

�لعربية و�الإ�صالمية لتنفيذه، ويف حال توفر  �لفل�صطينية وللحكومات  �لر�صمية لل�صلطة 

ذلك يجب و�صع خطة فل�صطينية عربية �صاملة لتلك �ملعركة �لقانونية �لدولية وتوفري كل 

م�صتلزمات �لنجاح لها.

ومن �لناحية �الأخرى فهناك �آليات دولية متاحة ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، 

�الن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  مثل  دولية،  جر�ئم  بارتكاب  متهمني  كاأفر�د 

�آليتني  هناك  باأن  �لو�قعي  �لتحليل  خالل  من  وتبني  �لعدو�ن.  وجرية  �الإبادة  وجر�ئم 

�صو�ء  وم�صوؤولني  قادة  من  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  جمرمي  ومالحقة  ملقا�صاة  متاحتني 

�صيا�صيني �أم ع�صكريني، وتلكما �الآليتان هما �لق�صاء �لوطني ذو �الخت�صا�ص �لق�صائي 

�لعاملي يف �لدول �لتي تطبق هذ� �الخت�صا�ص مثل بع�ص �لدول �الأوروبية، و�الآلية �لثانية، 

وهي �الأهم، �ملحكمة �جلنائية �لدولية. وقد مّت ��صتبعاد در��صة وعر�ص �الآلية �لثالثة يف هذ� 

�ل�صدد وهي �ملحاكم �خلا�صة �لتي تن�صاأ بقر�ر من جمل�ص �الأمن مثل حمكمة يوغ�صالفيا 

�ل�صابقة وحمكمة رو�ند� وغريهما، فمن �مل�صتبعد �أن يقوم جمل�ص �الأمن بت�صكيل حمكمة 

خا�صة للنظر يف �جلر�ئم �لدولية �ملرتكبة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

�صالحاً  يكون  �أن  يكن  �لعاملي  �الخت�صا�ص  مبد�أ  باأن  �لبحث  خالل  من  �ت�صح  كما 

�لعو�ئق  على  �لتغلب  من  بّد  ال  ولكن  دولية،  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  مالحقة  يف  قوياً، 

 �لتي يكن �أن ي�صطدم بها، و�لتي من �أكرثها �صعوبة مو�صوع �حل�صانة �لديبلوما�صية.
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وباملجمل يكن حتقيق �أعلى درجة ��صتفادة من هذه �الآلية لو مّت �لت�صلح بعو�مل �لنجاح 

�لتي مّت �إير�دها يف �لد�ر�صة، وهي بالفعل �إحدى �لطرق و�الآليات �ملتاحة، و�إن مل توؤد ِ �إىل 

�عتقال �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني وحماكمتهم، فهي حتماً �صتوؤدي للت�صييق عليهم �صيا�صياً 

�أ�صماوؤهم  ُت�َصلَّم  �أن  �ملمكن  ومن  �لدولية.  للعد�لة  مطلوبني  وجتعلهم  وديبلوما�صياً، 

�إىل  �صيوؤدي  ذلك  وكل  �لدولية.  للعد�لة  كمطلوبني  )�الإنرتبول(  �لدولية  لل�رشطة  عندئذ 

�لعد�لة  �صيحرج  نف�صه  �لوقت  ويف  �لدولية،  للعد�لة  �الإ�رش�ئيلني  �ملطلوبني  قو�ئم  زيادة 

�الأوروبية، وي�صعها �أمام ماأزق �أخالقي وقيمي، وقد ت�صطر �أخري�ً —حتى لو �فرت�صنا 

�إذ� كان �الأمر �صيزعج �الإد�رة �الأمريكية—  �أنها غري جادة بتطبيق �الخت�صا�ص �لعاملي 

�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.

حتتفظ  ز�لت  ما  وهي  �لر�دع،  و�أثرها  جدو�ها  تفقد  مل  �الآلية  فهذه  �لباحث  وبر�أي 

لها  �لتخطيط  �أح�صن  لو  ويكنها،  �لدوليني،  �ملجرمني  مالحقة  يف  و�أهميتها  بدورها 

للعد�لة  �لد�عمني  من  ودويل  وعربي  فل�صطيني  بني  وخمتلط  متخ�ص�ص  فريق  قبل  من 

�لنجاح،  متطلبات  كل  لتوفري  �ملنظم  �لعمل  �لعقاب،  من  �الإفالت  عدم  و�أن�صار  �لدولية 

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 جيدة يف هذ� �ل�صعيد.

�لفر�صة  �أ�صبحت  حيث  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �آلية  فهي  �أهمية  �الأكرث  �الآلية  �أما 

و�لقر�ر  �الإ�رش�ئيليني،  �لقادة  مقا�صاة  يف  منها  ي�صتفيدو�  لكي  �لفل�صطينيني  �أمام  كبرية 

�الآن بيد �مل�صوؤولني �ل�صيا�صيني �لفل�صطينيني باتخاذ �خلطو�ت �لالزمة نحو 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 �ملجرمني بجر�ئمهم، مع �الأخذ 

و�حل�صا�صية،  �الأهمية  بالغة  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لدولية  �لتحقيقات  باأن  باحل�صبان 

�الأمر  حل�صا�صية  وذلك  فيها،  �لقر�ر�ت  �تخاذ  قبل  مرة  �ألف  �مللفات  يف  �لتدقيق  و�صيتم 

و�لتدخل �ل�صيا�صي �لدويل يف �لق�صية �لفل�صطينية. 
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�مللفات  �إعد�د  �آليات  منهجية  وحت�صني  جد�ً  عالية  معايري  و�صع  من  بّد  فال  وعليه، 

�لفل�صطينية، باالعتماد على �لقانونيني و�ملتخ�ص�صني �لفل�صطينيني و�لعرب و�لدوليني يف 

خمتلف �ملجاالت، و�إجر�ء حتقيقات وتدقيق يف �ملعلومات و�لوقائع 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 وذويهم الأي �صبب �أو ذريعة، مع 

�لعلم باأن “�إ�رش�ئيل” حتاول �أن ت�صنع لكل �أفعالها �أر�صية قانونية، على �لرغم من قوتها 

و�لدعم �لذي تتلقاه من �لدول �لكبى. 

وبر�أي �لباحث �إن �ملعركة �لقانونية �لنا�صئة عن �ن�صمام فل�صطني للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، ومن ثم قبولها باخت�صا�ص �ملحكمة �صتكون معركة طويلة �الأمد، ولكن ال يجوز 

باأي حال من �الأحو�ل �أن يتم خ�صارة �ملعركة �لقانونية حيث �إن �ن�صمام فل�صطني للمحكمة 

للو�صول  ومنهجية  مدرو�صة  �أخرى  بخطو�ت  عليه  �لبناء  من  بّد  وال  وطني،  �إجناز  هو 

لتحقيق �الأهد�ف، وعلى �لقيادة �لفل�صطينية عدم �لر�صوخ للم�صاومات �ل�صيا�صية؟ حتى 

ال ت�صيع معاناة ودماء وحقوق �ل�صحايا �الأبرياء وذويهم.

بيان  فيهما  جاء  فقد  �لكتاب  هذ�  من  و�ل�صاد�ص(  )�خلام�ص  �الأخريين  �لف�صلني  �أما 

مو�صوع  يف  وم�صاعدة  مهمة  �أدو�ر  من  �صو�ء  �الآليات،  تلك  لتفعيل  �لعملية  �جلو�نب 

�ملقا�صاة، �أم بيان �الإجر�ء�ت �الإد�رية �أم �ل�صيا�صية �ملطلوبة من �لقيادة �لفل�صطينية لبلوغ 

تلك �الأهد�ف وحتقيق تلك �لغايات.

وتبني من خالل �لبحث �أن �ملنظمات �لدولية —بنوعيها �حلكومية وغري �حلكومية— 

“�إ�رش�ئيل”  ملقا�صاة  جهود  �أّي  وم�صاندة  دعم  يف  متفاوتة  وبدرجات  ت�صهم  �أن  يكن 

�لكثري  تفعل  �أن  يكنها  �ملتحدة  كاالأمم  �حلكومية  �لدولية  فاملنظمات  دولياً،  وقادتها 

�الأمن،  جمل�ص  يف  �لع�صوية  د�ئمة  �لدول  باإر�دة  مقيدة  ولكنها  �الأمن،  جمل�ص  وبالذ�ت 

ولكن  �ل�صعيد،  هذ�  يف  جادة  خطوة  �أّي  يبطل  �لذي  �الأمريكي،  �لنق�ص  حّق  وبالتحديد 

على �لرغم من ذلك يكن للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لقيام ببع�ص �الأدو�ر �ملفيدة و�إن 

كانت على درجة �أقل من �لتاأثري و�خلطورة ملا كان يكن ملجل�ص �الأمن �أن يفعله، و�أف�صل 

�إر�صال  يكنه  حيث  به،  يقوم  �أن  �الإن�صان  حقوق  ملجل�ص  يكن  ما  قليالً  �حلال  هذ�  من 

“�إ�رش�ئيل”، وهو دور مهم.  جلان لتق�صي �حلقائق، و�مل�صادقة على تقاريرها، و�إد�نة 
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و�لتقارير �لتي تعدها جلان تق�صي �حلقائق ت�صبح تقارير �أممية وذ�ت م�صد�قية عالية 

تفيد كثري�ً كم�صتند�ت ووثائق دولية بجانب �لتقارير �الأخرى ملوؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان 

�لفل�صطينية، وت�صلح كاأ�صا�ص يكن �العتماد عليها يف رفع �لدعاوى.

م�صاعد  دور  فهو  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  توؤديه  �أن  يكن  �لذي  �لدور  �أما 

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، و�لتي تتمتع بو�صع خا�ص بني �ملنظمات  ومهم. فاأوالً 

وهي  �ملدنيني،  وحماية  �الإن�صانية،  �الإغاثة  على  دورها  يرتكز  �حلكومية،  غري  �لدولية 

بالقانون  �لدول  �لتز�م  �لتحقيق، لكنها تقوم مبر�قبة  —باإر�دتها— يف جلان  ال ت�صارك 

�رش�ً، �حلالة،  هذه  يف  “�إ�رش�ئيل”  �ملنتهكة،  للدولة  مالحظاتها  وترفع  �الإن�صاين،   �لدويل 

وال تن�رش ذلك خ�صية �الإ�رش�ر بفر�ص م�صاعدة وحماية �ملدنيني يف ذلك �لبلد.

�أما بقية �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية مثل منظمة �لعفو �لدولية، وهيومن ر�يت�ص 

ووت�ص، وغريهما، فيمكن لهذه �ملنظمات �لقيام باأن�صطة �أخرى خمتلفة مل�صاندة مو�صوع 

�جلنائية  �ملحكمة  وتزويد  �جلر�ئم،  توثيق  �الأن�صطة:  تلك  �أهم  ومن  �لدولية،  �ملقا�صاة 

للقانون  �خلطرية  و�النتهاكات  �جلر�ئم  عن  موثقة  مبعلومات  للمحكمة  �لعام  و�ملدعي 

ملقا�صاة  �لفل�صطينية  �لر�صمية  للجهود  وم�صاندة  مهمة  �أدو�ر  وهي  �الإن�صاين،  �لدويل 

“�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً.

�الإعالم  وو�صائل  �لفل�صطينية  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  تقوم  �آخر،  جانب  ومن 

للدور  ود�عمة  للمقا�صاة،  �لدولية  �الآليات  تفعيل  يف  �الأهمية  من  درجة  على  باأدو�ر 

�لرئي�صي للجهات �حلكومية �لفل�صطينية �لر�صمية، فالعقبات �جل�صام �لتي تقف يف طريق 

�لعد�لة هي �صيء ال ي�صتهان به، وهي بالتاأكيد حتتاج لت�صافر �صتى �جلهود، وتكاتفها 

عد�لة  مبد�أ  لرت�صيخ  و�لدعوة  وذويهم،  لل�صحايا  �النت�صاف  حتقيق  على  �لعمل  نحو 

و�حدة للجميع، وحماربة ظاهرة �الإفالت من �لعقاب.

ويكمل  بع�صاً،  بع�صها  يوؤ�زر  و�ملتنوعة  �ملختلفة  �الأدو�ر  هذه  فمجموع  وباملجمل، 

بع�صها بع�صاً، فقد تت�صارك موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية مع و�صائل �الإعالم 

يف توثيق �جلر�ئم و�النتهاكات، مع �أن لكل منهما متلقيه �ملختلف، ولكن تلك �ملوؤ�ص�صات 

و�صائل  تقوم  بينما  وذويهم  لل�صحايا  و�لقانونية  �لق�صائية  �مل�صاعدة  تقدم  �أن  يكنها 

موؤ�ص�صات  تدعم  وبينما  �ملجرمني،  حما�صبة  نحو  للدفع  �لعام  �لر�أي  بتحريك  �الإعالم 
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تقوم  و�ملعلومات،  بالوثائق  �لدولية  �حلقائق  تق�صي  جلان  �لفل�صطينية  �الإن�صان  حقوق 

و�صائل �الإعالم بنقل �ل�صورة و�خلب �إىل �صتى �أ�صقاع �الأر�ص فا�صحة وكا�صفة.

على  يعمل  مركزي  ناظم  من  بّد  ال  �ملتنوعة  �الأدو�ر  هذه  من  �ال�صتفادة  يتم  ولكي 

�ال�صتفادة من كل هذه �الأدو�ر ويجمعها وين�صقها يف ن�صق و�حد، وهذ� هو �لدور �ملاأمول 

من �لقيادة �لفل�صطينية �إن كانت جادة يف �صعيها ملقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً.

وقد خ�ص�ص �لباحث �لف�صل �الأخري من هذ� �لكتاب لبيان �خلطو�ت �لعملية �ملطلوبة 

�تخاذها  �لفل�صطينيني  على  و�لتي  و�الإد�ري،  �ل�صيا�صي  �مل�صتويني  على  بالتنفيذ  للبدء 

لتنفيذ وتفعيل مو�صوع �ملقا�صاة، و�لتي من �أهمها �الن�صمام لالتفاقيات �لدولية ونظام 

من  �لفل�صطينيني  ِكّن  ُيَ ما  فيه  لي�ص  �أنه  �إال  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما 

�متالك �أدو�ت حتريك �لدعاوى �لق�صائية �لدولية ملقا�صاة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني 

طلب  وكذلك  �لدولية  �حلماية  طلب  �أما  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الن�صمام  با�صتثناء 

�إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية خالل عامني على مو�صوع �ملقا�صاة 

�لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها، فلي�ص لهما تاأثري مبا�رش على مو�صوع �ملقا�صاة.

�أن  �فرت�صنا  ولو  �لدولية،  للمقا�صاة  �رشطاً  لي�ص  فهو  �الأمني  �لتن�صيق  وقف  �أما 

�لقادة  مقا�صاة  �أمام  �لدويل—  للقانون  �حلريف  —باملعنى  عائقاً  يثل  ال  ��صتمر�ره 

�لباحث—  —بر�أي  �لفل�صطيني  �لقانوين  �ملوقف  �صي�صعف  بالقطع  فاإنه  �الإ�رش�ئيليني، 

من  لالإفالت  �الإ�رش�ئيليون  منها  ي�صتفيد  قد  و�لتي  �لثغر�ت  من  �لعديد  هناك  ويجعل 

�لعقاب، وهذه قطعاً من �أخطر �الآثار �ل�صلبية للتن�صيق �الأمني على م�صاألة �ملقا�صاة.

�لقيادة  على  �لتي  �لر�صمي  �لطابع  ذ�ت  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  عر�ص  مّت  و�أخري�ً، 

�لفل�صطينية �تخاذها نحو �لبدء مبالحقة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، وذلك لكي يتحول 

ملعطيات  وفقاً  للتنفيذ  قابل  عملي  �إطار  �إىل  نظري  قانوين  �إطار  من  �ملقا�صاة  مو�صوع 

�لو�قع، بحيث يتحول �لتوجه �إىل �الآليات �لدولية للمقا�صاة �إىل �إجر�ء�ت تنفيذية مدرو�صة 

يتم �ال�صتعد�د و�لتخطيط لكل خطوة فيها وفق خطة ��صرت�تيجية وطنية �صاملة، بغر�ص 

�أن تتحول �الأمنيات �إىل �أهد�ف حمددة وبر�مج عمل قابلة للتنفيذ، ولها �إجر�ء�ت تف�صيلية 

موزعة على فريق عمل موؤهل ومتكامل، يعرف كل ع�صو فيه عمله ومهامه وفقاً جلد�ول 

تهدر  ال  وحتى  �الأمثل  �لنحو  على  �لفر�ص  ��صتثمار  يتم  حتى  وذلك  �صلفاً،  معدة  زمنية 

�حلقوق.
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�لفل�صطينية  �لقيادة  على  �لتي  �لر�صمي،  �لطابع  ذ�ت  �الإد�رية  �خلطو�ت  �أهم  ومن 

عليه  �ال�صطالح  مّت  و�لذي  �ملقا�صاة  مبلف  �ملكلف  �لعمل  فريق  ت�صكيل  هي  �تخاذها، 

�لكفاءة  و�أ�صحاب  �ملتخ�ص�صني  من  فريق  وهي  �ملقا�صاة،  بهيئة  �لبحث  هذ�  الأغر��ص 

و�صائل  جميع  وتوفري  مهمتهم،  الإجناز  �ملطلوبة  �ل�صالحيات  لهم  متنح  �لذين  �لعالية 

و�ملو�زنات  �ملو�رد  كافة  توفري  مع  بيانها،  مّت  و�رشوط  مو��صفات  �صمن  لهم  �لنجاح 

�ملطلوبة لعملهم دون �إبطاء �أو تاأخري.

�ملطلوبة من هيئة  �إد�رية ذ�ت طابع فني، وهي  �إجر�ء�ت  ولكن يف مقابل ذلك فهناك 

�ملقا�صاة نف�صها، على �أن تقوم بها بعد تكليفها مب�صوؤولية �ملقا�صاة �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” 

وقادتها، ومن �أوىل هذه �الإجر�ء�ت و�صع خطة ��صرت�تيجية لعملها باالإ�صافة �إىل �خلطط 

فر�ص  حت�صني  يتم  حتى  خطوة  لكل  جيدة  د�ر�صة  مع  خطوة،  �أو  مرحلة  لكل  �لتنفيذية 

بينها، وت�صكيل جلان  �الأعباء فيما  �أن تقوم بتوزيع  �ملقا�صاة  لها، ثم على هيئة  �لنجاح 

فرعية تخ�ص�صية لكي يتم �ال�صتفادة من جميع �لطاقات وتوظيفها على �لنحو �الأمثل، 

وهذ� من عو�مل �لنجاح �لتي على �لهيئة �الأخذ بها.

و�أخري�ً وبعد �أن تنجز هيئة �ملقا�صاة جميع �ال�صتعد�د�ت �ملطلوبة، تقوم باالإعالن عن 

�نطالق عملها ويكن �أن يكون ذلك عب موؤمتر �صحفي، يثل بر�أي �لباحث فر�صة ثمينة 

جميع  تدعو  كما  الأهد�فها،  و�لدعم  �مل�صاعدة  بطلب  وتقوم  وبعملها،  بالهيئة  للتعريف 

�جلمهور  مع  للتو��صل  �أي�صاً  فر�صة  وهي  وم�صاندتها،  �للجنة  مع  للتو��صل  �ملهتمني 

لديهم  مبا  �لهيئة  لتزويد  �أمامهم  �ملجال  وفتح  وذويهم،  �ل�صحايا  وبالذ�ت  �لفل�صطيني 

من وثائق و�إفاد�ت و�صهاد�ت وغريها، كما يطلب من موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �ملحلية 

و�ملنظمات �لدولية غري �حلكومية �ملخت�صة باأن تتعاون مع �لهئية وتزودها مبا لديها من 

وثائق، باالإ�صافة �إىل تبادل �خلب�ت و�ملعلومات، من �أجل حتقيق �أف�صل �لنتائج �ملرجوة.

بغر�ص  �لهيئة  لعمل  و�مل�صتمر  �لدوري  للتقومي  �آلية  و�صع  �أهمية  �إىل  �لتنبيه  مع 

�لر�جعة  بالتغذية  �مل�صوؤولني  يزود  فالتقومي  �لتح�صني،  �أو  �لتعديل  �أو  �لت�صويب 

نحو �لعمل  توجه  كما  تالفيها،  على  و�لعمل  �مل�صاكل  على  �لتغلب  على  ت�صاعد   �لتي 

حت�صني �الأد�ء.

و�ملو�صوع باملجمل ممكن من �لناحية �لقانونية وي�صكل �أد�ة جديدة من �أدو�ت �ل�رش�ع 

�إدخال  وعدم  وجادة،  حقيقية  �صيا�صية  الإر�دة  يحتاج  ولكنه  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع 



305

اخلامتة

�ملقا�صاة  هيئة  عمل  �إخ�صاع  وعدم  و�لق�صائي،  �لقانوين  �لعمل  يف  �ل�صيا�صية  �ملو�زنات 

�ل�صعب  بحقوق  �ملطالبة  هي  �لهيئة  عمل  �أولوية  وجعل  �ل�صيا�صية،  للعبة  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني وحقوق ذوي �ل�صحايا، و�لعمل باإ�رش�ر لكي ينال �ملجرمون عقابهم؛ ولن 

ي�صيع حّق ور�ءه مطالب.

.
ْر�ِص َفانُظُرو� َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة �مْلُْجِرِمنَي(4

َ
قال �هلل تعاىل: )ُقْل �ِصرُيو� يِف �اْلأ

ويف �لنهاية �أ�صاأل �هلل �أن ينفع بهذ� �جلهد، فاإن �أ�صبت فبتوفيق �هلل، و�إن �أخطاأت فمن 

نف�صي و�ل�صيطان، و�هلل �ملوفق و�لهادي �إىل �صو�ء �ل�صبيل.

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 69.  
4
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اأولً: القراآن الكرمي

ثانياً: الوثائق والتفاقيات الدولية:

�تفاقيات جنيف �الأربع، 1949.  .1

�التفاقية �خلا�صة باحرت�م قو�نني و�أعر�ف �حلرب �لبية، 1907/10/18.  .2

�التفاقية �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �ملرحلية )�تفاقية طابا(، و��صنطن، 1995/9/28.  .3

�تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، 1948/12/9.  .4

 ،1949/8/12 يف  �ملعقودة  جنيف  �تفاقيات  �إىل  �الإ�صايف  �الأول  “�لبوتوكول”  �للحق   .5

بتاريخ  حتريره  مت  و�لذي  �مل�صلحة،  �لدولية  �ملنازعات  �صحايا  بحماية  �ملتعلق 

.1977/12/12

ميثاق �الأمم �ملتحدة، 1945/6/26.  .6

�لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.   .7

نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية لعام 1998.  .8

ثالثاً: التقارير والقرارات الدولية:

متوز/  31–2010 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �ل�صابع  �لتقرير   .9 

يوليو 2011، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2011.

متوز/  31–2011 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لثامن  �لتقرير   .10 

يوليو 2012، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2012.

متوز/  31–2012 �أغ�صط�ص  �آب/   1 �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لتا�صع  �لتقرير   .11 

يوليو 2013، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2013.

�لتقرير �حلادي ع�رش للمحكمة �جلنائية �لدولية، 1 �آب/ �أغ�صط�ص 2014–31 متوز/   .12

يوليو 2015، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، نيويورك، 2015.

ديفي�ص(،  )جلنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �حلقائق  لتق�صي  �مل�صتقلة  �للجنة  تقرير   .13

جمل�ص حقوق �الإن�صان، 2014.
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تقرير �ملقرر �خلا�ص �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة   .14

منذ عام 1967، ريت�صارد فولك،  جمل�ص حقوق �الإن�صان، �لدورة 25، �لبند 7، حالة 
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روتو، ويليام �صاموي، 10، 171–173

رو�صيا، 263

 ،54–50  ،39  ،29  ،23–22  ،11 روما، 

 ،79–77 ،69 ،67–66 ،62–61 ،59–56
 ،157–151 ،148–147 ،144–142 ،84
،175–171 ،169 ،167 ،164 ،161–159 
 ،265–263  ،253  ،247  ،219  ،196

303 ،297–296

)�س(

�صانغ، جو�صو� �آر�ب، 171–173

�رشيبينيت�صا، 109

�رشيالنكا، 214

�صفينة مرمرة، 63

�ل�صود�ن، 84، 165، 196

�صولفرينو )�إيطاليا(، 203

�صوي�رش�، 128، 203–204

�صري�ليون، 49، 71، 84، 125، 195، 259

�صريي، روبرت، 260

)�س(

�صابا�ص )جلنة(، 64، 176

�ل�صاباك، 136

�صارون، �أريل، 130، 133، 135، 139، 174

�صالوم، �صيلفان، 140

حلقوق  �ملتو�صطية   - �الأوروبية  �ل�صبكة 

�الإن�صان، 227

�ل�رشطة �لدولية )�الإنرتبول(، 141، 300

�ل�صي�صان، 49، 84، 126
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)�س(

�رشبيا، 107–111، 119–120، 214

�ل�صومال، 259

�ل�صني، 263

)�س(

 ،225  ،222  ،114  ،71  ،37 �لغربية،  �ل�صفة 

298 ،262 ،255–254 ،235–231
�الإن�صان،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري 

222

)ط(

طابا، 254، 256

طهر�ن، 46

طوكيو، 34، 49

)ع(

عبا�ص، حممود، 256، 260–261

�الأقلية  حلقوق  �لقانوين  �ملركز   – عد�لة 

�لعربية يف �إ�رش�ئيل، 222، 226

عدن، 215

�لعر�ق، 33، 49، 126، 165، 194–195

عرفات، يا�رش، 255–256

عريقات، �صائب، 260

 ،153 �ل�صامد،  �جلرف  �ملاأكول/  �لع�صف 

177 ،175 ،156
�لعموري، يا�رش، 253

)غ(

غاز�نو، �أنطو�ن، 201

غينيا، 165

)ف(

�لفدر�لية �لدولية حلقوق �الإن�صان، 202

فر�صاي، 34

فرن�صا، 94، 263

فيينا، 105، 248–249، 251

)ق(

�لقاهرة، 83

�لقد�ص، 111، 191، 253، 262–263

�لقذ�يف، �صيف �الإ�صالم، 10

ق�صية باربي، 82

ق�صية بريبكي، 82

ق�صية بينو�صيه، 129

ق�صية فيالرتيغا، 129

ق�صية قرطاج، 31

ق�صية كافلو، 82

ق�صية لوزيتانيا، 31

 ،114  ،71  ،65–62  ،55  ،9 غزة،  قطاع 

 ،156  ،153  ،140  ،135  ،120–118

 ،200–199  ،191  ،177  ،175–174

 ،235–230  ،228  ،225–222  ،220

262–261 ،256–254 ،247

)ك(

كاتانغا، جريمان، 168–170

كر�ير، روبرت، 19

كمباال )�أوغند�(، 151

كمبوديا، 49، 125، 195

كوت ديفو�ر، 165

كوري، ر��صل، 63
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فهر�ست

كوريا �جلنوبية، 263

كو�صغي، هرني كيبونو، 171–172

كو�صوفو، 259

كوملبيا، 165

�لكوجنر�ص، 228

�لكونغو، 94، 103–105، 165، 168، 259

كين�صا�صا )�لكونغو(، 105

كينيا، 61–62، 165، 171–173

)ل(

 ،247  ،144  ،114  ،75–74  ،72  ،25 الهاي، 

252–251

لبنان، 30، 49، 125، 139، 195، 197، 259

،80 �الأحمر،  لل�صليب  �لدولية   �للجنة 

302 ،221 ،208–202 ،185–184

لندن، 129، 135–136، 141، 208

لو�صاكا )�تفاق(، 104

لوك�صمبورغ، 263

ليبيا، 10، 165، 196

ليبرييا، 259

ليتو�نيا، 263

ليفني، ت�صيفي، 136، 140

)م(

ورعاية  �الإن�صان  حلقوق  مانديال  موؤ�ص�صة 

�صوؤون �الأ�رشى، 223

موؤ�ص�صة هيكمان �آند روز، 83

ماكوفر، د�نييل، 83

مايل، 165

جمزرة �صب� و�صاتيال، 130، 135، 139

جمل�ص �أوروبا، 184

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 229–230

جمل�ص �ملّدعني �لعاّمني، 136

 ،23–21  ،11–10 �ملحكمة �جلنائية �لدولية، 

،45  ،39  ،37  ،35  ،30–29  ،26–25 
 ،79–77 ،71 ،69 ،67 ،63–56 ،52–49
 ،126–125  ،111–108  ،102  ،85–83
،156–153 ،146 ،144–142 ،133 ،130 
 ،190–189  ،178  ،175–173  ،164
 ،221  ،219  ،205  ،200  ،197–196
 ،277  ،265–263  ،253  ،247  ،228

303–296 ،289 ،281–280
حمكمة �لعدل �لدولية، 13، 30–31، 34، 37، 

 ،103–100  ،96–94  ،92–89  ،87  ،39
 ،186  ،147  ،121–118  ،112–111
 ،289  ،280–279  ،277  ،251  ،190

299–297
 مركز �إعالم حقوق �الإن�صان و�لديقر�طية - 

�صم�ص، 222

مركز حقوق �ملو�طن، 223

 – �لعاملني  وحقوق  �لديقر�طية  مركز 

فل�صطني، 223

�الإن�صان،  حقوق  لدر��صات  �هلل  ر�م  مركز 

223
�ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة، 

83
مركز عالج وتاأهيل �صحايا �لتعذيب، 223

 ،83 �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز 

223–222 ،135
وحقوق  للديقر�طية  �لقد�ص  مركز 

�الإن�صان، 223
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وحقوق  �لقانونية  للم�صاعدة  �لقد�ص  مركز 

�الإن�صان، 223

يف  �لعرب  �ملو�طنني  حلقوق  م�صاو�ة  مركز 

�إ�رش�ئيل، 223

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 222–224

�مل�صجد �الأق�صى، 238، 256

م�رش، 114، 214، 220

�ملغرب، 220

�ملك�صيك، 214، 250

مالديت�ص، ر�تكو، 109–110

منظمة �أطباء بال حدود، 184، 202

منظمة �لتجارة �لعاملية، 184

)م.ت.ف(،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

262 ،255

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، 13، 184، 295

منظمة �لدول �الأمريكية، 184

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان، 83، 222

 ،185–184  ،176 �لدولية،  �لعفو  منظمة 

،221–220 ،215 ،210–208 ،203–202 

302

موفاز، �صاوؤول، 140

مينمار، 49، 126

)ن(

نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، 223

نئومان، كالو�ص، 64

�لرنويج، 135، 140

نورمبغ، 34، 45–46، 49، 52

نيجرييا، 165، 263

نريوبي، 171

نيكار�غو�، 103

نيوزلند�، 128

نيويورك، 204

)هـ(

هايتي، 259

هرت�صوغ، مايك، 137

�لهر�صك، 107–108، 110–111

�لهند، 152

هندور��ص، 165

هولند�، 128، 140، 144

�لهيئة �لفل�صطينية لالجئني، 223

�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان، 223

 ،202  ،184  ،176 ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومان 

302 ،221–220 ،215

)و(

 ،10 �أمريكا،  �الأمريكية/  �ملتحدة  �لواليات 

 ،183  ،143  ،129  ،122  ،113  ،39–38

299 ،277 ،263 ،256 ،228–227 ،194

ويلكن�صون، بر�ون، 129

)ي(

يعلون، مو�صيه، 133، 137، 140

يوغ�صالفيا، 22، 25، 34، 49، 58، 71، 84، 

299 ،205 ،195 ،125 ،110–107

يوكاتان )�ملك�صيك(، 250
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1 
ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7
حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8
حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .10 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .11

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .12
الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .13

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .16

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .19
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�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رسية اإ�رسائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .20

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .21

الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .22

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .23

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .24

.2009

�أول�صت �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .25 

�إن�صاناً؟ )6(، 2010.

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .26

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .27

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .28

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل   .29

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي،   .30

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .31

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�شفة  الإ�رسائيلية يف  الفل�شطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .32

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.
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�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .33

الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رسيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .34

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رساع مع   .35

الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

 –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأنابولي�س”  بني  ما   الإ�رسائيلية 

ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير معلومات )4(، 2008.

الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .37

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .38

الفل�شطينية والنتهاكات الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رس وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .39

.2009

غزة قطاع  على  الإ�رسائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

تقرير �صل�صلة  كادميا،  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41 

معلومات )9(، 2009.

الفكر  يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .42

واملمار�شات الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43

واإ�رسائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .44

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

معلومات )13(، 2010.
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املجل�س الت�رسيعي الفل�شطيني يف ال�شفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .46

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

الأداء،  وتقييم  العمل  برامج  الأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .48

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .49

معلومات )17(، 2010.
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