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حماكمة الأفراد الإ�شرائيليني مرتكبي اجلرائم 

الدولية بحق الأ�شرى واملعتقلني الفل�شطينيني

�لدويل  �لقانون  قو�عد  وحماية  تنفيذ  �آليات  �إحدى  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تعدّ 

�الإن�صاين؛ لو�صع حدٍّ لالنتهاكات �جل�صيمة لهذه �لقو�عد و�الإفالت من �لعقاب، ومن هذ� 

�ملنطلق كانت �حلاجة �ملا�صة �إىل وجود جهاز د�ئم للعد�لة �لدولية، بهدف م�صاءلة �الأفر�د 

�ملحاكم  باخت�صا�ص  �مل�صا�ص  عدم  مع  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  قو�عد  ينتهكون  �لذين 

�الأ�صا�صي،  �لن�ص عليها يف نظام روما  ��صتثنائية متّ  �إال يف حاالت  �لوطنية يف حماكمتهم 

جرية  �رتكاب  على  يدل  معقول  �أ�صا�ص  بتو�فر  �إال  �خت�صا�صها  متار�ص  ال  فاملحكمة 

�ملحكمة  متار�ص  حيث  �ملقبولية،  �رشوط  تو�فر  �إىل  �إ�صافة  �خت�صا�صها،  �صمن  تدخل 

 
1
�خت�صا�صها يف حماكمة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية بناء على �الإحالة �ملقدمة لها.

ومن هنا تنبع �أهمية �لتطرق الخت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية فيما يتعلق بجر�ئم 

�حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية �ملرتكبة من قبل �الإ�رش�ئيليني بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني 

�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  ومقبوليتها  �لقانوين  تكييفها  حيث  من  �لفل�صطينيني، 

ل�صمان عدم �إفالت مرتكبيها من �لعقاب.

�ملبحث  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  لنطاق  �لتطرق  �صيتم  عليه،  وبناء 

�الأول، �أما �ملبحث �لثاين ف�صيخ�ص�ص للحديث عن مبد�أ �لتكامل يف ظّل �لنظام �الأ�صا�صي 

للمحكمة �جلنائية �لدولية.

�أوالً: �الإحالة من دولة  12 و�صائل �الإحالة للمحكمة، ومن �الأمثلة على ذلك  �أقر نظام روما �الأ�صا�صي يف �ملادة   1
طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي، ومبا �أن دولة فل�صطني طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي فقد تقدمت بطلب �إحالة 

لدى �ملدعي �لعام للمحكمة �جلنائية �لدولية يف 2018/5/22؛ بخ�صو�ص �حلالة يف فل�صطني منذ 2014/6/13 ودون 

�الخت�صا�ص  �رشوط  ��صتيفاء  من  للتاأكد  �أولية  لدر��صة  يخ�صع  �لطلب  ز�ل  وما  �حلالة،  النتهاء  تاريخ  حتديد 

�الأ�صا�صي، و��صتناد�ً على ن�ص  �الإحالة من دولة غري طرف يف نظام روما  ثانياً:  �لعد�لة.  و�ملقبولية وم�صالح 

قبولها  فيه  �أعلنت  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  لدى  �إعالناً   2009/1/22 يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أودعت  �ملادة  هذه 

ممار�صة �ملحكمة الخت�صا�صها على �الأر��صي �لفل�صطينية ملحاكمة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية �الإ�رش�ئيليني، �إال 

�أن طلبها قوبل بالرف�ص بذريعة �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لي�صت دولة. ثالثاً: �الإحالة من �ملدعي �لعام للمحكمة، 

وقد مار�صت �ملدعية �لعامة هذ� �حلق حيث �أ�صدرت قر�رها بفتح حتقيق يف جر�ئم حرب حمتملة على �الأر��صي 

�لفل�صطينية.
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املبحث االأول: نطاق اخت�سا�س املحكمة اجلنائية الدولية:

تعدّ �ملحكمة �جلنائية �لدولية هيئة ق�صائية دولية د�ئمة متلك ممار�صة �خت�صا�صها 

على �الأفر�د يف �جلر�ئم �الأ�صد خطورة، وقد �أن�صئت �ملحكمة بناء على �تفاقية ملزمة للدول 

�أي  �لنظر يف  �لدولية  �لتطرق الخت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية  �الأطر�ف فيها، ومن �الأهمية 

دعوى �صّد �الأفر�د �الإ�رش�ئيليني ممن �رتكبو� جر�ئم حرب �أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية بحق 

�ملو�صوعي  �خت�صا�صها  تو�صيح  خالل  من  وذلك  �لفل�صطينيني،  و�ملعتقلني  �الأ�رشى 

و�الإقليمي  �لزماين  لالخت�صا�ص  �لثاين  �ملطلب  يف  �لتطرق  و�صيتم  �الأول،  �ملطلب  يف 

�خت�صا�ص  عن  للحديث  �لثالث  �ملطلب  تخ�صي�ص  �صيتم  بينما  للمحكمة،  و�ل�صخ�صي 

�ملحكمة �جلنائية يف م�صاءلة روؤ�صاء �لدول و�لقادة �لع�صكريني.

املطلب الأول: الخت�شا�س املو�شوعي للمحكمة اجلنائية الدولية:

�خت�صا�ص  نطاق  يف  تدخل  �لتي  �جلر�ئم  �أنو�ع  �ملو�صوعي  باالخت�صا�ص  يق�صد 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، ومبوجب نظام روما �الأ�صا�صي فاإن �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

متار�ص �خت�صا�صها يف حماكمة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية �ملتمثلة يف �أربعة جر�ئم، ذكرت 

�حلرب،  وجر�ئم  �الإن�صانية،  �صّد  و�جلر�ئم  �الإبادة،  جر�ئم  وهي  �حل�رش  �صبيل  على 

 
2
وجر�ئم �لعدو�ن.

�الأركان  على  �ملطلب  هذ�  خالل  من  �ل�صوء  �لباحثة  �صت�صلط  �لدر��صة  والأغر��ص 

�خلا�صة لبع�ص جر�ئم �حلرب �لو�ردة يف �ملادة 8 من نظام روما �الأ�صا�صي؛ وهي �لتعذيب 

�خلا�صة  �الأركان  �إىل  �إ�صافة   
3
�مل�رشوع، غري  و�حلب�ص  �لعادلة  �ملحاكمة  من  و�حلرمان 

�لتعذيب  �لنظام؛ وهي جرية  7 من  �ملادة  �ملن�صو�ص عليها يف  �الإن�صانية  باجلر�ئم �صّد 

�لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة: 1- يقت�رش �خت�صا�ص �ملحكمة  “�جلر�ئم   :5 �ملادة  �الأ�صا�صي،  نظام روما   2
�الأ�صا�صي  �لنظام  هذ�  مبوجب  وللمحكمة  باأ�رشه،  �لدويل  �ملجتمع  �هتمام  مو�صع  خطورة  �جلر�ئم  �أ�صد  على 

�خت�صا�ص �لنظر يف �جلر�ئم �لتالية: �أ( جرية �الإبادة �جلماعية. ب( �جلر�ئم �صد �الإن�صانية. ج( جر�ئم �حلرب. 

د( جرية �لعدو�ن....”.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 7: “لغر�ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، ي�صكل �أي فعل من �الأفعال �لتالية “جرية �صّد   3
�الإن�صانية” متى �رتكب يف �إطار هجوم و��صع �لنطاق �أو منهجي موجه �صّد �أية جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني، 

وعن علم بالهجوم....”.
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��صتناد�ً   
4
�لبدنية، �حلرية  من  �آخر  نحٍو  �أي  على  �ل�صديد  �حلرمان  �أو  �ل�صجن  وجرية 

�خلا�صة  �الأركان  وتطبيق  بتف�صري  �خلا�صة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من   9 �ملادة  ن�صّ  �إىل 

 
5
باجلر�ئم �لو�ردة يف �لنظام.

ومبا �أن �لتعذيب كجرية دولية يكن �أن تنطبق عليه �أركان جرية �حلرب يف حاالت 

معينة، ويف حاالت �أخرى تنطبق عليه �أركان �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، فقد مّت �لن�ص على 

هذه �جلرية �صمن جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية ل�صمان عدم �إفالت مرتكبيها 

من �لعقاب، و�صيتم �لتطرق الأركان هذه �جلرية باعتبارها جرية حرب يف �لفرع �الأول، 

بينما يتم �لتطرق الأركانها باعتبارها جرية �صّد �الإن�صانية يف �لفرع �لثاين.

الفرع الأول: اأركان جرمية احلرب:

�حلرب  ن�صوب  �أثناء  يف  �أي  �مل�صلح  �لنز�ع  �أو  �حلرب  زمن  �حلرب  جر�ئم  ترتكب 

�لنز�ع  �أو  �حلرب  ن�صوء  قبل  حرب  جر�ئم  بارتكاب  �الدعاء  يقبل  وال  �مل�صلح،  �لنز�ع  �أو 

�مل�صلح، وحتماً لي�ص بعد �نتهاء حالة �حلرب �أو �لنز�ع �مل�صلح.

وتقع جر�ئم �حلرب على �أ�صخا�ص حمميني كاالأ�صخا�ص غري �ملقاتلني، �أو �ملقاتلني عند 

�ملادي،  �لركن  �ملتمثلة يف  �لدولية  �أركان �جلرية  بّد من تو�فر  �إ�صابتهم، وال  �أو  �أ�رشهم 

و�ملعنوي، و�لدويل، للبت يف �رتكاب جرية �حلرب من عدمه، وهذ� ما �صيتم تف�صيله كما 

يلي:

الركن املادي:  .1

�ملنظمة  للقو�عد  �نتهاكاً  ي�صكل  �لذي  �ملحظور  �لفعل  �أو  “�ل�صلوك  عن  عبارة  وهو 

ل�صلوك �الأفر�د �ملتحاربة �أثناء �لعمليات �حلربية، وي�صرتط لتو�فر �لركن �ملادي �أن يوؤدي 

�ل�صلوك �إىل نتيجة يحظرها �لقانون �لدويل مع �رشورة وجود عالقة �ل�صببية بني �ل�صلوك 

6
�ملادي و�لنتيجة”.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 8: “يكون للمحكمة �خت�صا�ص فيما يتعلق بجر�ئم �حلرب، وال �صيّما عندما ترتكب   4
يف �إطار خطة �أو �صيا�صة عامة �أو يف �إطار عملية �رتكاب و��صعة �لنطاق لهذه �جلر�ئم...”.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 9: “ت�صتعني �ملحكمة باأركان �جلر�ئم يف تف�صري وتطبيق �ملو�د 6 و7 و8....”.  5

للن�رش و�لتوزيع،  �لعربية  �لنه�صة  )�لقاهرة: د�ر  الدويل  القانون اجلنائي  درو�س يف  حممود جنيب ح�صني،   6
1960(، �ص 117.



84

امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية

ويتكون �لركن �ملادي من عن�رشين: 

�لقول بارتكاب جر�ئم  �أي ال يكن  اأو نزاع دويل م�شلح:  الأول: توافر حالة حرب 

حرب �إال يف �أثناء قيام حالة �حلرب �أو نز�ع دويل، فال تقع جرية �حلرب قبل بدء حالة 

�حلرب �أو قبل بدء �لنز�ع �مل�صلح �أو بانتهائه. 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  على  ينطبق  فاإنه  �لفل�صطينية  �حلالة  على  �لركن  لهذ�  وتطبيقاً 

�صفة �لنز�ع �لدويل �مل�صلح.

الثاين: ارتكاب اأحد الأفعال التي حتظرها قوانني وعادات احلرب: مبعنى �رتكاب 

�أحد �الأفعال �ملحظورة دولياً وهي تلك �الأفعال �لو�ردة يف �ملادة 8 من نظام روما �الأ�صا�صي؛ 

مثل �لتعذيب، و�حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة، و�حلب�ص غري �مل�رشوع وغريها. و�إثبات 

قيام هذ� �لعن�رش يكون من خالل تفنيد �لركن �ملادي للفعل �ملحظور و�لذي ي�صكل جر�ئم 

حرب كما يلي:

اأ. الركن املادي جلرمية التعذيب:

وهو �أن يوقع مرتكب �جلرية �أملاً بدنياً �أو معنوياً �صديد�ً �أو معاناة �صديدة ل�صخ�ص 

ما، بغر�ص �حل�صول على معلومات �أو �عرت�ف، �أو لغر�ص �لعقاب �أو �لتخويف �أو �الإكر�ه، 

 
7
�أو الأي �صبب يقوم على نوع من �لتمييز.

�أنه ال يكن  �إال  تكاملهما  �لرغم من  نف�صياً، فعلى  �أو  �أن يكون ج�صدياً  �إما  و�لتعذيب 

مار�صت  وقد   
8
�أي�صاً، �لنف�ص  يوؤذي  �جل�صدي  فالتعذيب  �لروح؛  عن  �جل�صد  ف�صل 

 “�إ�رش�ئيل” �أ�صاليب �لتعذيب �جل�صدية و�لنف�صية بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني.

�لتعذيب:  �ملتمثلة يف  “جرية �حلرب   :1-”2“ 2/8/�أ  �ملادة  �لدولية،  باملحكمة �جلنائية  �أركان �جلر�ئم �خلا�صة   7
2 - �أن  �أو معاناة �صديدة ل�صخ�ص �أو �أكرث.  �أو معنوياً �صديد�ً  1- �أن يوقع مرتكب �جلرية �أملاً بدنياً  �الأركان: 

يوقع مرتكب �جلرية �أملاً �أو معاناة الأغر��ص من قبيل: �حل�صول على معلومات �أو �عرت�ف، �أو لغر�ص �لعقاب 

�أو �لتخويف �أو �الإكر�ه �أو الأي �صبب يقوم على �أي نوع من �لتمييز...”.

علم  نظريات  ا�شتخدام  بني  الإ�رسائيلي  العتقال  مراكز  يف  التحقيق  اأ�شاليب  �لعي�صى،  ربه  عبد  فردو�ص   8
النف�س والأخالقية املهنية )ر�م �هلل: هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 2017(، �ص 38. 
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حيث تعّر�ص كافة �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني للتعذيب بنوعيه �جل�صدي و�لنف�صي، 

9
�إما بهدف �النتقام �أو �حل�صول على معلومات �أو �عرت�فات منهم.

“�إ�رش�ئيل”  �لتي متار�صها  �لنف�صي و�جل�صدي  �لتعذيب  وفيما يلي جزء من و�صائل 

  
10

بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني:

التعذيب النف�شي:

من �أبرز �صوره زرع �خلوف يف نفو�ص �الأ�رشى و�ملعتقلني من خالل عر�ص �أدو�ت 

�أو  �الأهل  �لتهديد باعتقال  �أو  �لتعذيب �جل�صدي،  �لتهديد با�صتخد�م  �أو  �أمامهم،  �لتعذيب 

قتلهم، �أو �لتهديد باالغت�صاب، �أو ممار�صة �الإرباك �لنف�صي بعزل �ملعتقل يف زنز�نة بال 

 
11

نو�فذ فال يعرف �لليل من �لنهار، وعدم توفري �لطعام و�ملاء.

التعذيب اجل�شدي:

ويتمثل يف �ل�صبح، و�لهز �لعنيف، و�ملو�صيقى �ل�صاخبة، و�حلجز يف غرفة �صغرية، 

�حلاجة،  ق�صاء  من  و�حلرمان  �لطاولة،  على  �لعك�صي  �النحناء  �ل�صفدع  و�صعية 

و�ل�رشب، و�خلنق، و�حلرمان من �لنوم، و�لعزل، و�لتعذيب �جل�صدي تنجم عنه �أ�رش�ر 

   
12

نف�صية وج�صدية تر�فق �ملعتقل طو�ل حياته.

بناء على ما ذكر �أعاله تخل�ص �لباحثة �إىل نتيجة مفادها تو�فر �لركن �ملادي جلرية 

�لتعذيب �ملرتكبة بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ 

حيث �إنه مّت �إيقاع �الأمل �لبدين �أو �ملعنوي �ل�صديد، �أو �ملعاناة �ل�صديدة بحق هوؤالء �الأ�رشى 

يف و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  عن  �صادر  �صامل  تقرير  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  يوم  ني�صان...   17  9 
�ليوم �لوطني و�لعربي و�لعاملي لن�رشة �الأ�رشى �لفل�صطينيني، 2018/4/14. 

خ�رش �مل�صايخ، “و�قع �الأ�رشى يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بني �لظروف �ملاأ�صاوية و�الإ�رش�ب،” جملة درا�شات   10

 ،2005/2004 و�صتاء  خريف  و30،   29 �لعدد�ن  �الأردن،  �الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  اأو�شطية،  �رسق 

�أول�صت  الإ�رسائيلي، �صل�صلة  الفل�شطيني: يف �شجون الحتالل  الأ�شري  معاناة  �أبو هالل،  96؛ وفر��ص  �ص 

�إن�صاناً )4( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 116. 

�نظر:  ،2015 يناير  �لثاين/  كانون  �النفر�دي،  �لعزل  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   11 

 http://www.addameer.org/ar/content

هموكيد - مركز �لدفاع عن �لفرد، �لتما�ص �صّد ممار�صة �لتعذيب بحق �الأطفال �لفل�صطينيني، �نظر:   12

www.hamoked.org.il/files/2018/1160988(1).pdf  
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و�ملعتقلني، بغر�ص �حل�صول على معلومات �أو �عرت�فات، �أو لغر�ص �لعقاب �أو �لتخويف 

�أو �الإكر�ه من قبل �ملحققني �الإ�رش�ئيليني.

ب. الركن املادي جلرمية احلرمان من املحاكمة العادلة:

�أو �أكرث من �حل�صول على  و�ملق�صود به �أن يقوم مرتكب �جلرية بحرمان �صخ�ص 

يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لق�صائية  �ل�صمانات  من  بحرمانه  وذلك  ونظامية،  عادلة  حماكمة 

 فعلى �صبيل �ملثال ال يحق للدولة �الآ�رشة تقدمي الئحة 
13

�تفاقيتي جنيف �لثالثة و�لر�بعة،

�تهام �صّد �أ�صري �حلرب ملجرد م�صاركته يف �الأعمال �لعد�ئية، كما يحق لالأ�رشى و�ملعتقلني 

تقدمي �الأدلة �لالزمة للدفاع عن �أنف�صهم، وهذ� ما مّت �لتطرق �إليه يف مبحث �صابق.

�حلرب  �أ�صري  ب�صفة  تعرتف  مل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لباحثة  و�أو�صحت  �صبق  وقد 

للفل�صطينيني، وبناء عليه مار�صت �العتقال بحقهم �صو�ء كانو� �أفر�د حركات مقاومة �أم 

مدنيني، وقدمت �صدهم لو�ئح �تهام، و�أخ�صعتهم للمحاكمة، مبوجب �الأو�مر �لع�صكرية 

�صارخ  �نتهاك  يف  �رتكابها،  على  �لفل�صطينيني  حماكمة  يتم  �لتي  �جلر�ئم  حددت  �لتي 

للقانون �لدويل �الإن�صاين.

�الإد�ريني  �ملعتقلني  حرمت  باأن  جتاوزته  بل  �النتهاك  بهذ�  “�إ�رش�ئيل”  تكتِف  ومل 

من حقهم يف �الطالع على �الأدلة �ملقدمة �صدهم، وبالتايل حرمانهم من حّق �لدفاع عن 

�أنف�صهم، وبذلك تكون قد خالفت ن�صو�ص �ملادة 21 من �تفاقية جنيف �لثالثة، �إ�صافة �إىل 

خمالفة ن�صو�ص �ملادتني 71 و72 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، وبالتايل تو�فر �لركن �ملادي 

جلرية �حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة. 

ج. الركن املادي جلرمية احلب�س غري امل�رسوع:

معني موقع  يف  �أكرث  �أو  �صخ�صاً  �جلرية  مرتكب  يحتجز  باأن  �لركن  هذ�   ويتحقق 

ووجهت  �لفل�صطينيني  بحق  �العتقال  “�إ�رش�ئيل”  مار�صت  وقد  �حتجازهم،  يو��صل  �أو 

�عتقلتهم �لذين  �لفل�صطينيني  عدد  بلغ  حيث  �جلر�ئم؛  بارتكاب  �لتهم  �صتى   لهم 

�أركان �جلر�ئم �خلا�صة باملحكمة �جلنائية �لدولية، �ملادة 2/8/�أ “6”: “جرية �حلرب �ملتمثلة يف �حلرمان من   13

�أكرث من �حل�صول على حماكمة عادلة  �أو  �أن يحرم مرتكب �جلرية �صخ�صاً   -1 �الأركان:  �لعادلة/  �ملحاكمة 

و�لر�بعة �لثالثة  جنيف  �تفاقيتي  يف  خا�صة  �ملحدد  �لنحو  على  �لق�صائية  �ل�صمانات  من  باحلرمان   ونظامية 

لعام 1949”.
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نحو  ز�ل  وما   
14

�صخ�ص، مليون  نحو   1967 �صنة  منذ  للمحاكمة  وقدمتهم  “�إ�رش�ئيل” 
 
15

5,700 فل�صطيني معتقلني يف �صجون �الحتالل حتى نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2019.

الركن املعنوي:  .2

و�ملق�صود هنا تو�فر �لق�صد �جلنائي �أي تو�فر �لق�صد �لعام من خالل تو�فر عن�رشين 

هما �لعلم و�الإر�دة، �أما �لعلم فهو �أن يعلم مرتكب �جلرية �أن �صلوكه ينايف قو�نني وعاد�ت 

�حلرب كما حددها �لقانون �لدويل، وال يكفي يف هذه �حلالة �دعاء مرتكب �جلرية عدم 

�إر�دة  تن�رشف  �أن  ي�صرتط  كما  ذلك،  يثبت  �أن  عليه  بل  �حلرب  وعاد�ت  بقو�نني  علمه 

هذ�  تو�فر  وبعدم  �الإجر�مية،  �لنتيجة  و�إحد�ث  �الأفعال  بتلك  �لقيام  �إىل  �جلرية  مرتكب 

قو�عد  خمالفة  �إىل  �لفعل  مرتكب  �إر�دة  تتجه  مل  حيث  �لدولية  �جلرية  تنتفي  �ل�رشط 

 
16

وعاد�ت �حلرب.

وجرية  �لتعذيب،  جرية  يف  �ملعنوي  �لركن  تو�فر  �إىل  �لتطرق  �صيتم  يلي  وفيما 

�حلرمان من �ملحاكمة، وجرية �حلب�ص غري �مل�رشوع.

�لوطني و�لعربي و�لعاملي لن�رشة �الأ�رشى  �ليوم  هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين ت�صدر تقرير�ً �صامالً يف   14

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar- �نظر:   ،2018/4/14 و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �لفل�صطينيني، 

 prisoner-movement/2017- 06-01-06-53-33/5376-2018-04-15-06-21-24

�الأ�رشى و�ملعتقلون �أرقام و�إح�صائيات حتى نهاية �آذ�ر 2019، وكالة وفا، �نظر:  15

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xnFO3ma27549442338axnFO3m  

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 30: “�لركن �ملعنوي:  16

1. ما مل ين�ص على غري ذلك، ال ُي�صاأل �ل�صخ�ص جنائياً عن �رتكاب جرية تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمــة وال   

      يكون عر�صة للعقاب على هذه �جلرية �إال �إذ� حتققت �الأركان �ملادية مع تو�فر �لق�صد و�لعلم.

2. الأغر��ص هذه �ملادة، يتو�فر �لق�صد لدى �ل�صخ�ص عندما:  

         )�أ( يتعمد هذ� �ل�صخ�ص، فيما يتعلق ب�صلوكه، �رتكاب هذ� �ل�صلوك.

        )ب( يتعمد هذ� �ل�صخ�ص، فيما يتعلق بالنتيجة، �لت�صبب يف تلك �لنتيجة �أو يدرك �أنها �صتحدث يف �إطار �مل�صار

              �لعادي لالأحد�ث.

�أنه توجد ظروف �أو �صتحدث نتائج يف 3. الأغر��ص هذه �ملادة، تعني لفظة “�لعلم” �أن يكون �ل�صخ�ص مدركاً    

      �مل�صار �لعادي لالأحد�ث. وتف�رش لفظتا “يعلم” �أو “عن علم” تبعاً لذلك”.
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اأ. الركن املعنوي يف جرمية التعذيب:

جلرية  �ملعنوي  �لركن  فاإن  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من   30 �ملادة  ن�صّ  �إىل  باال�صتناد 

�إىل �مل�صا�ص باحلق يف �لكر�مة �الإن�صانية  �إر�دة �جلاين  �لتعذيب؛ يتو�فر بثبوت �ن�رش�ف 

مع علمه بذلك، و�أن يكون قد �رتكب هذ� �لفعل بق�صد حتقيق نتيجة معينة وهي تخويف 

�الأ�صري �أو �ملعتقل، �أو بهدف حمله على �العرت�ف �أو �الإدالء مبعلومات.

�الأ�رشى  بحق  �لتعذيب  جرية  يف  �ملعنوي  �لركن  تو�فر  على  �الأمثلة  �أبرز  ومن 

 Landau Commission الند�و  جلنة  عن  �ل�صادر  �الإقر�ر  �لفل�صطينيني،  و�ملعتقلني 

و�لتي �صكلت �صنة 1987 بعد جرية حافلة رقم 300، حيث �أكدت هذه �للجنة باأن �أ�صاليب 

�ملخابر�ت؛ با�صتعمال �ل�صغط �لنف�صي و�جل�صدي �صّد �ملتهمني بالقيام باأعمال �إرهابيه 

�ملحقق على  �أن يكون  �ملوقوتة، �رشيطة  �لقنبلة  �إىل حجة  ��صتناد�ً  �أمر مبر  معادية، هو 

يقني باأن �ملعتقل يخفي معلومات خطرية من �صاأن �لك�صف عنها حماية الأمن �لدولة، وقد 

ن�ّص تقرير �للجنة على:

مفيد�ً  يكون  ال  تخريبية،  باأعمال  بالقيام  �مل�صبوهني  مع  �لتحقيق  �أن   -6

�إر�دة على  �لتغلب  �أجل  من  �صغط  و�صائل  ��صتخد�م  دومنا   وناجحاً 

�لعناد عندهم.

يجب �أن ترتكز و�صائل �ل�صغط يف �الأ�صا�ص على �ل�صغط �لنف�صي ولي�ص   -7
طريق  عن  �ملتو��صل  �جل�صدي  �لتحقيق  وعلى  �جل�صدي  �لعنف  على 

�حليلة مبا يف ذلك �أعمال �لت�صليل، �إال �أنه �إذ� ف�صلت تلك �الأ�صباب يف حتقيق 

17
�لهدف، ال مانع من ��صتخد�م درجة معتدلة من �ل�صغط �جل�صدي.

ومل يتوقف �الأمر على تو�صيات جلنة الند�و بل تعد�ه �إىل قبول هذه �لتو�صيات من 

قبل �ل�صلطات �لثالث: �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية، حيث قرر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي 

 
18

قبولها وتكليف �حلكومة بالعمل على �أ�صا�صها.

عي�صى قر�قع، التعذيب يف �شجون الحتالل الإ�رسائيلي: قانون املوت )فل�صطني: نادي �الأ�صري �لفل�صطيني،   17

2003(، �ص 9؛ وفادي ق�صيم �صديد، حماية املدنيني حتت الحتالل الع�شكري، �ص 462. 

�لكني�صت،  موقع  �لقد�ص،  و�آثارها،  الند�و  جلنة  م�صاءلة  و�صتون،  ثالثمائة  ع�رش  �حلادية  �لكن�صيت  جل�صة   18

https://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset11/HTML_27_03_2012_05- �نظر:   ،1987/11/12

59-19-PM/19871104@19871104021@021.html
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من  عبت   ،1999/9/6 يف  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �لعدل  حمكمة  عن  قر�ر�ً  �صدر  حني  يف 

بالكلب�صات، و��صتخد�م كي�ص  �ل�صبح، و�لهز، و�لتقييد  �أ�صاليب  ��صتخد�م  �أن  خالله على 

لتغطية ر�أ�ص �ملعتقل، و��صتخد�م �ملو�صيقى �ل�صاخبة ب�صورة موؤملة ومتو��صلة هو �أمر 

يوجبها  طبيعية  ل�رشور�ت  �إليها  �للجوء  من  بّد  ال  كان  �إذ�  �أما  هدف،  باعتبارها  ممنوع 

 
19

�لتحقيق فاإنه ي�صمح بها.

ومن خالل ما �صبق ي�صتنتج تو�فر �لركن �ملعنوي للتعذيب؛ حيث �إن �لقادة و�مل�صوؤولني 

�أو  �عرت�فات  على  للح�صول  كو�صيلة  �لتعذيب  ��صتخد�م  �أقرو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني 

معلومات، قد تو�فر لديهم عن�رَشي �لعلم و�الإر�دة.

 UN Committee �لتعذيب  مناه�صة  جلنة  كتقرير  �لدولية  �لتقارير  �أكدته  ما  وهذ� 

)Against Torture )CAT يف �صنة 1997، باأن �الأ�صاليب �لتي ت�صتخدمها “�إ�رش�ئيل” يف 

�أثناء �لتحقيق مع �لفل�صطينيني ت�صكل �رشباً من �رشوب �لتعذيب، وفقاً للتعريف �لو�رد 

بقلق  “تنظر  �أنها:  �أعربت  حيث   ،1984 ل�صنة  �لتعذيب  مناه�صة  �تفاقية  من   1 �ملادة  يف 

“خرقاً  �لدفاع”، ور�أت فيه:  �لعليا و�رشورة  �ملتعلق باالأو�مر  �الإ�رش�ئيلي  للقانون  بالغ 

و��صحاً اللتز�مات هذه �لدولة للمادة �لثانية من �تفاقية مناه�صة �لتعذيب، على �أال يجوز 

�لتذرع باأية ظروف ��صتثنائية �أياً كانت مبا فيها حالة من حاالت �لطو�رئ �لعامة �الأخرى 

20
كمبر للتعذيب”.

ب. الركن املعنوي جلرمية احلرمان من املحاكمة العادلة:

جرية  يف  �ملعنوي  �لركن  فاإن  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من   30 �ملادة  ن�صّ  �إىل  ��صتنادً� 

حرمان  �إىل  يوؤدي  فعله  باأن  �ملتهم  علم  مبجرد  يتو�فر  �لعادلة،  �ملحاكمة  من  �حلرمان 

�ل�صخ�ص من حماكمة عادلة، و�أن يعلم �ملتهم �أنه يخالف �لقانون �لدويل من خالل �رتكابه 

�لقد�ص،  �الإ�رش�ئيلية يف  �لعليا  �لعدل  �لتحقيق و�ل�صادر عن حمكمة  �أثناء  �لتعذيب  94/5100 حول  �لقر�ر رقم   19

مركز “بت�صيلم”، 1999/5/9، �نظر: 

https://www.btselem.org/sites/default/files/hc5100_94_19990906_torture_ruling.pdf  

 ،)A/64/44(  44 رقم  �مللحق  و�ل�صتون،  �لر�بعة  �لدورة  �لر�صمية،  �لوثائق  �لعامة،  �جلمعية  �ملتحدة،  �الأمم   
20

نوفمب 2008(، �لدورة �لثاين/  ت�رشين   تقرير جلنة مناه�صة �لتعذيب: �لدورة �حلادية و�الأربعون )3–21 

�لثانية و�الأربعون )27 ني�صان/ �أبريل–15 �أيار/ مايو 2009(،  �نظر:

 https://digitallibrary.un.org/record/667064/files/A_64_44-AR.pdf  
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حقه  من  �ل�صخ�ص  بحرمان  �لنتيجة  حتقيق  �إىل  �إر�دته  �جتاه  �إىل  �إ�صافة  �لفعل،  لهذ� 

باملحاكمة �لعادلة.

عادلة؛  حماكمة  يف  حقهم  من  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  حرمان  على  �الأمثلة  �أبرز  ومن 

مبوجب �الإد�ري  �العتقال  حول  �لدر��صة  هذه  من  �الأول  �لف�صل  يف  �إليه  �لتطرق  مّت   ما 

�ملادة 78 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، و�لتي ن�صت على �صمانات حلق �ملتهم يف �حل�صول 

على حماكمة عادلة.

�لقائد  قبل  من  ممار�صته  تتم  �لذي  �الإد�ري  �العتقال  �أن  �إىل  �لباحثة  خل�صت  حيث 

�لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، ي�صتند �إىل مو�د �رشية ينع �ملعتقل �أو حماميه من �الطالع عليها، 

�الأدلة لتبئة نف�صه.  �لتقا�صي و�الطالع على  �إىل حرمان �ملعتقل من حقه يف  مما يوؤدي 

يف حني تتم م�صادقة �أمر �العتقال �الإد�ري من خالل �لق�صاة �لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني، 

دون منح �ملتهم �أو حماميه �حلق باالطالع على �الأدلة �ملقدمة �صّد �ملعتقل �الإد�ري.

هذ�  باأن  �لع�صكري  و�لقا�صي  �لع�صكري  �حلاكم  من  كل  على  يثبت  �حلالة  هذه  ويف 

�لفعل  باأن  �إدر�كهما  �إىل  �إ�صافة  عادلة،  حماكمة  من  �ل�صخ�ص  حرمان  �إىل  يوؤدي  �لفعل 

خمالف للقانون �لدويل، وبالتايل �جتاه �إر�دتهما �إىل حرمان �ملعتقلني �الإد�ريني من حقهم 

يف حماكمة عادلة.

وبناء عليه، تو�فر �لركن �ملعنوي جلرية �حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة، وهذ� ما توؤكده 

“�إ�رش�ئيل”  ممار�صة  عّدت  و�لتي  �ملتحدة  �الأمم  عن  �ل�صادرة  �لتقارير  من  �لعديد  �أي�صاً 

لالعتقال �الإد�ري وحرمان �ملعتقلني �الإد�ريني من �ملحاكمة �لعادلة �نتهاكاً للقانون �لدويل 

  
21

�الإن�صاين.

ج. الركن املعنوي جلرمية احلب�س غري امل�رسوع:

يقوم �لركن �ملعنوي يف جرية �حلب�ص غري �مل�رشوع على علم �ملتهم باأن فعله يوؤدي 

�أنه يخالف �لقانون �لدويل من خالل  �إىل حرمان �ل�صخ�ص من حريته �لبدنية، و�أن يعلم 

فل�صطني: �الأمم �ملتحدة حتث �إ�رش�ئيل على �ال�صتجابة ملطلب �مل�رشبني عن �لطعام و�إنهاء �العتقال �الإد�ري،   21

وخبري  https://news.un.org/ar/story/2014/06/203952؛  �نظر:   ،2014/6/5 �ملتحدة،  �الأمم  �أخبار  موقع 

�نظر:  ،2017/5/16 �ملتحدة،  �الأمم  �أخبار  �الحتجاز،  ب�صاأن  �لدويل  للقانون  �المتثال  �إ�رش�ئيل على   دويل يحث 

https://news.un.org/ar/story/2017/05/276412
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�رتكابه لهذ� �لفعل، كما يجب �أن تتجه �إر�دة �ملتهم �إىل حتقيق �لنتيجة بحرمان �ل�صخ�ص 

روما  نظام  من   30 �ملادة  ن�ّص  من  عليه  ي�صتدل  ما  وهذ�  �لبدنية،  �حلرية  يف  حقه  من 

�الأ�صا�صي �صابقة �لذكر.

وينطبق يف هذ� �ملقام ما �صبق ذكره حول �العتقال �الإد�ري، و�عتقال �أ�رشى �حلرب 

وتقديهم للمحاكمة ب�صبب م�صاركتهم يف �الأعمال �لعد�ئية، وبالتايل تو�فر �لركن �ملعنوي 

جلرية �حلب�ص غري �مل�رشوع. 

الركن الدويل:  .3

يتم  بحيث  م�صلح،  دويل  نز�ع  �صياق  يف  �جلرية  ترتكب  �أن  �لدويل  بالركن  ويق�صد 

يف  طرف  �أخرى  دولة  رعايا  �صّد  بر�صاها،  �أو  �ملتحاربة  �لدولة  با�صم  �جلرية  �رتكاب 

22
�لنز�ع �أو �ل�صكان �لتابعني لها.

وللركن �لدويل عدة عنا�رش ال بّد تو�فرها يف جميع �الأفعال �ملحظورة �لو�ردة �صمن 

جرية �حلرب �ملتمثلة بالتعذيب، وجرية �حلرب �ملتمثلة باحلرمان من حمكمة عادلة، 

23
وجرية �حلرب �ملتمثلة باحلب�ص غري �مل�رشوع، وهذه �لعنا�رش هي:

�أن يعلم مرتكب �لفعل بالظروف �لتي تثبت ذلك �لو�صع �ملحمي. �أ. 

�أن ي�صدر هذ� �ل�صلوك يف �صياق نز�ع دويل م�صلح ويكون مقرتناً به. ب. 

�أن يكون مرتكب �جلرية على علم بالظروف �لو�قعية �لتي تثبت وجود نز�ع م�صلح. ج. 

�إىل نتيجة مفادها �رشيان �لقانون �لدويل  �إىل مطلب �صابق خل�صت �لباحثة  و��صتناد�ً 

و�أن  حمتلة،  �أر�صاً  باعتبارها   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �الإن�صاين 

 مقاومة �الحتالل عبارة عن نز�ع دويل م�صلح، �إ�صافة �إىل علم مرتكبي �جلر�ئم �لدولية

عندما  �صيّما  وال  �حلرب،  بجر�ئم  يتعلق  فيما  �خت�صا�ص  للمحكمة  8: “يكون  �ملادة  �الأ�صا�صي،  روما  نظام   22

ترتكب يف �إطار خطة �أو �صيا�صة عامة �أو يف �إطار عملية �رتكاب و��صعة �لنطاق لهذه �جلر�ئم...”.

�ملادة 8 )2( )�أ( و�ملادة 8 )2( )�أ( ‘1‘، �أركان جر�ئم �حلرب �خلا�صة باملحكمة �جلنائية �لدولية و�لتي �عتمدت   23

من قبل جمعية �لدول �الأطر�ف يف نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية يف دورتها �الأوىل �ملنعقدة يف 

نيويورك خالل �لفرتة من 3 �إىل 10 �أيلول/ �صبتمب 2002، �نظر:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html  
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�لتي تثبت وجود نز�ع م�صلح، و�أن هوؤالء  �لو�قعية  بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني بالظروف 

خالل  من  �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون  مبوجب  باحلماية  م�صمولني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى 

تو�فر  وبالتايل  ذكره،  �صبق  كما  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادرة  �لتقارير 

�لركن �لدويل يف كل من جرية �لتعذيب، وجرية �حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة، وجرية 

�حلب�ص غري �مل�رشوع.

�حلرب  جلرية  �خلا�صة  �الأركان  تو�فر  �إىل  �لباحثة  تخل�ص  �صبق،  ما  على  وهدياً 

لكل من جرية �لتعذيب، وجرية �حلرمان من �ملحاكمة �لعادلة، وجرية �حلب�ص غري 

يف  للنظر  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �ملو�صوعي  �الخت�صا�ص  ينعقد  وبالتايل  �مل�رشوع، 

هذه �جلر�ئم وحماكمة مرتكبيها من �الإ�رش�ئيليني؛ يف حال تقدمت دولة فل�صطني بطلب 

�إحالة لدى �ملحكمة.

�الحتالل  دولة  �رتكبتها  �لتي  �النتهاكات  على  �حلرب  جر�ئم  �أركان  وبتو�فر 

�الإ�رش�ئيلي بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجونها، ال بّد من �لبحث يف تو�فر 

�أركان �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية �ملرتكبة بحقهم �أي�صاً، ملا له من �أهمية بعدم �إفالت مرتكبي 

هذه �جلر�ئم من �لعقاب، وهو ما �صيتم �لتطرق له يف �لفرع �لتايل.

الفرع الثاين: اأركان اجلرائم �شّد الإن�شانية:

من خالل حتليل ن�صّ �ملادة 7 من نظام روما �الأ�صا�صي ي�صرتط تو�فر �أركان �جلرية 

�لدولية وهي �لركن �ملادي، و�لركن �ملعنوي، و�لركن �لدويل، وهذ� ما �صيتم عر�صه ب�صيء 

من �لتف�صيل فيما يلي:  

الركن املادي:  .1

يتمثل �لركن �ملادي للجر�ئم �صّد �الإن�صانية يف جمموعة من �الأفعال وردت على �صبيل 

24
�حل�رش، كالتعذيب، و�حلرمان من �لعالج، وغريها.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 7: “1- لغر�ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، ي�صكل �أي فعل من �الأفعال �لتالية “جرية   24

�صد �الإن�صانية.....”.

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

         �لدويل.

)و( �لتعذيب....”.  
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ويقوم �لركن �ملادي للجر�ئم �صّد �الإن�صانية على جمموعة من �الأفعال �خلطرة �لتي 

ت�صيب �إحدى �مل�صالح �جلوهرية لالإن�صان �أو جمموعة من �لب�رش، على �أن ترتكب هذه 

  
25

�الأفعال يف �إطار هجوم و��صع �لنطاق �أو منهجي �صّد �أي جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني.

�لنهج  يت�صمن  �أن  �ملدنيني؛  �ل�صكان  من  جمموعة  �صّد  �ملوجه  بالهجوم  و�ملق�صود 

�أعاله  ذكر  كما  �ملدنيني،  جمموعة  �صّد  �جلرية  بها  تقع  �لتي  �الأفعال  �رتكاب  تكر�ر 

�صمن �صيا�صة عامة للدولة.

�صلبي  �أو  �إجر�مي،  بفعل  �لقيام  يف  يتمثل  �إيجابي  ب�صلوك  �إما  �ملادي  �لركن  ويكون 

 وفيما يلي تف�صيل للركن �ملادي جلرية �لتعذيب، 
26

باالمتناع عن �أمر يوجبه �لقانون.

وجرية �ل�صجن، �أو �حلرمان �ل�صديد من �حلرية �لبدنية:

اأ. الركن املادي جلرمية التعذيب:

ويكون بتو�فر �ل�رشوط �لتالية:

ب�صخ�ص نف�صياً  �أم  بدنياً  �صو�ء  �صديدة،  معاناة  �أو  �صديد�ً  �أملاً  �لفعل  مرتكب  يلحق  �أن   • 
�أو �أكرث.

�أن يكون �ل�صخ�ص حمتجز من قبل مرتكب �جلرية �أو حتت �صيطرته.  •

�أو تابعني  �أو مالزمني لها،  �ملعاناة ناجتني عن عقوبات م�رشوعة،  �أو  �الأمل  �أال يكون   •
27

لها.

“�إ�رش�ئيل” من خالل حمققيها متار�ص �لتعذيب من  ومن خالل ما �صبق ذكره؛ فاإن 

خالل �إحلاق �الأمل �ل�صديد، �صو�ء بدنياً �أم نف�صياً، بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني 

�الإدالء  �أو  معلومات  على  �حل�صول  بهدف  �لتحقيق،  و�أقبية  �صجونها  يف  �ملحتجزين 

باعرت�فات، وبالتايل تو�فر �لركن �ملادي جلرية �لتعذيب.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 7: “1- لغر�ص هذ� �لنظام �الأ�صا�صي، ي�صكل �أي فعل من �الأفعال �لتالية “جرية   25

�ل�صكان  من  جمموعة  �أية  �صد  موجه  منهجي  �أو  �لنطاق  و��صع  هجوم  �إطار  يف  �رتكب  متى  �الإن�صانية”  �صد 

�ملدنيني....”.

�ملطبوعات  ديو�ن  )�جلز�ئر:  اجلنائي  الدويل  القانون  يف  الأ�شا�شية  املقدمات  �صليمان،  �صليمان  �هلل  عبد   26

�جلامعية، 1992(، �ص 19.

�الأركان �خلا�صة باجلر�ئم �صّد �الإن�صانية، �ملادة 7 )1( )و(، و�لتي �عتمدت من قبل جمعية �لدول �الأطر�ف يف   27

 نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية يف دورتها �الأوىل �ملنعقدة يف نيويورك خالل �لفرتة من 3 �إىل

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html :10 �أيلول/ �صبتمب 2002، �نظر
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احلرية من  ال�شديد  احلرمان  من  غريه  اأو  ال�شجن  جلرمية  املادي  الركن   ب. 

               البدنية:

ويتمثل �لركن �ملادي لهذه �جلرية مبا يلي: 

�أن ي�صجن مرتكب �جلرية �صخ�صاً �أو �أكرث، �أو يحرم �صخ�صاً �أو �أكرث حرماناً �صديد�ً   •
من �حلرية �لبدنية ب�صورة �أخرى.

للقانون  �الأ�صا�صية  للقو�عد  �نتهاكاً  ي�صكل  �لذي  �حلد  �إىل  �ل�صلوك  ج�صامة  ت�صل  �أن   •
28

�لدويل.

�لذين  �لفل�صطينيني  باعتقال  “�إ�رش�ئيل”  قيام  �إىل  �لباحثة  تطرقت  و�أن  �صبق  وقد 

عاديني  كمجرمني  وحماكمتهم  �مل�صري،  وتقرير  �الحتالل  مقاومة  يف  حقهم  يار�صون 

�أن  �لذي يرى  �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون  بذلك  �أو معتقلني، خمالفة  كاأ�رشى حرب  ولي�ص 

�أعمال مقاومة �الحتالل عبارة عن نز�ع دويل م�صلح، وبالتايل و�جب �إ�صباغ �صفة �أ�رشى 

للمدنيني  �ملمنوحة  �حلماية  �إىل  �إ�صافة  �أ�رشهم.  عند  �حلركات  هذه  �أفر�د  على  �حلرب 

�ملادي  �لركن  تو�فر  عليه  يرتتب  مما  العتقالهم،  حمددة  �رشوط  وفر�ص  وحرياتهم 

جلرية �حلب�ص �أو �حلرمان �ل�صديد من �حلرية �لبدنية.

الركن املعنوي:  .2

�لعلم و�الإر�دة؛  �لعام، مبعنى تو�فر  �لق�صد �جلنائي  �ملعنوي تو�فر  بالركن  ويق�صد 

�أي �أن يعلم مرتكب �جلرية �أن �صلوكه جمّرم ويعاقب عليه، و�أنه �أر�د �رتكاب هذ� �لفعل، 

29
و�أر�د حتقيق �لنتيجة �الإجر�مية.

كما يجب تو�فر �لق�صد �خلا�ص؛ �أال وهو �أن يعلم مرتكب �لفعل �أن فعله ينطوي على 

�عتد�ء ج�صيم على حقوق �الإن�صان، و�أن تتجه �إر�دته �إىل هذ� �لفعل، وبانتفاء �لركن �خلا�ص 

 
30

ال تتحقق جرية �صّد �الإن�صانية، �إمنا يكن �أن تندرج �جلرية كجرية �حلرب.

�ملرجع نف�صه.  28

من�صاأة  )م�رش:  الهيمنة  قانون  اأم  القانون  هيمنة  الدولية:  اجلنائية  املحكمة  �صاري،  حممود  خليل   29

�ملعارف للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 2008(، �ص 198. 

مقارنة  درا�شة  الدويل:  القانون  اأحكام  �شوء  يف  الن�شانية  �شد  اجلرائم  �ل�صويفي،  طر�د  كاظم  جو�د   30

)�لقاهرة: �ملركز �لعربي للن�رش و�لتوزيع، 2017(، �ص 105. 
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��صتناد�ً  �ملعنوي  �لركن  تو�فر  �إىل  �لباحثة  تخل�ص  �لفل�صطينية،  �حلالة  يف  وبالتدقيق 

كر�متهم  حماية  يف  حقهم  �نتهاك  من  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  له  يتعر�ص  ملا 

�حلرية  يف  حقهم  و�نتهاك  ممنهجة،  ب�صورة  للتعذيب  تعري�صهم  خالل  من  �الإن�صانية؛ 

�لبدنية، �إ�صافة �إىل ما مّت عر�صه �صابقاً حول �لت�رشيعات �الإ�رش�ئيلية، وقر�ر�ت �ملحاكم 

�لتي ت�رشعن ممار�صة �لتعذيب �صّد �لفل�صطينيني على �لرغم من �إدر�كها �أن هذ� �ل�صلوك 

�إىل �صجنهم  �الأمر  �لفل�صطينيني، وكذلك  �الأ�رشى و�ملعتقلني  �نتهاكاً ج�صيماً حلق  ي�صكل 

�أكدته  ما  �أي�صاً  �لدويل، وهذ�  �لقانون  �لبدنية مبا يخالف قو�عد  وحرمانهم من حريتهم 

�لتقرير  �ملثال  �صبيل  على  منها  نذكر  �ملتحدة،  �الأمم  عن  �ل�صادرة  �لتقارير  من  �لعديد 

:Michael Lynk لينك  مايكل  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الإن�صان  حقوق  مقرر  عن   �ل�صادر 

“�إن ��صتخد�م �إ�رش�ئيل لالعتقال �الإد�ري ال يتما�صى مع �لظروف �ملحدودة للغاية �لتي 
ي�صمح بها مبوجب �لقانون �الإن�صاين �لدويل، ويحرم �ملعتقلني من �ل�صمانات �لقانونية 

ريت�صارد تقرير  �إىل  �إ�صافة  �الإن�صان”،  حلقوق  �لدويل  �لقانون  يكفلها  �لتي   �الأ�صا�صية 

�أكد تعر�ص �الأ�رشى ل�رشوب �ملعاملة �ملهينة و�حلرمان  و�لذي   Richard Falk فولك 

 
31

من �ملحكمة. 

الركن الدويل:  .3

نظر�ً لطبيعة �حلقوق �لتي يتم �العتد�ء عليها فاإن �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية تعّد جرية 

دولية، ولتو�فر �لركن �لدويل يكفي �أن تكون هذه �الأفعال قد وقعت تنفيذ�ً خلطة مر�صومة 

 وال ي�صرتط �أن حتمل هذه �ملجموعة 
32

من قبل �لدولة �صّد جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني،

 وبناء على ذلك فاإن �لركن �لدويل يتحقق بتو�فر �ل�رشوط �لتالية:  
33

جن�صية �لدولة.

�أخبار و�ملهينة،  �لال�إن�صانية  �ملعاملة  �رشوب  من  يعانون  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  فل�صطيني   5,000  31 

يحث  دويل  وخبري  https://news.un.org/ar/story/2013/06/179852؛  �نظر:   ،2013/6/10 �ملتحدة،  �الأمم 

باالأمم  وجلنة  2017/5/16؛  �ملتحدة،  �الأمم  �أخبار  �الحتجاز،  ب�صاأن  �لدويل  للقانون  �المتثال  على  �إ�رش�ئيل 

 ،2013/6/27 �ملتحدة،  �الأمم  �أخبار  و�ال�صتجو�ب،  لالعتقال  �لفل�صطينيني  �ل�صجناء  تخ�صع  �إ�رش�ئيل  �ملتحدة: 

https://news.un.org/ar/story/2013/06/182462 :نظر�

نظام روما �الأ�صا�صي، 2/7/�أ: “لغر�ص �لفقرة 1: )�أ( تعني عبارة “هجوم موجه �صد �أية جمموعة من �ل�صكان   32

�ملدنيني” يت�صمن �الرتكاب �ملتكرر لالأفعال �مل�صار �إليها يف �لفقرة 1 �صد �أية جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني، عمالً 

ب�صيا�صة دولة �أو منظمة تق�صي بارتكاب هذ� �لهجوم، �أو تعزيز�ً لهذه �ل�صيا�صة”.

ال�شابقة  واملحاكمات  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  الدولية:  اجلنائية  املحكمة  فهمي،  م�صطفى  خالد   33

واجلرائم التي تخت�س املحكمة بنظرها )م�رش: د�ر �لفكر �لعربي، 2011(، �ص 270-268. 
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�رتكاب �لفعل �ملحظور يف �إطار هجوم و��صع، تنفيذ�ً ل�صيا�صة عامة �أو ممنهجة للدولة،  �أ. 

�لذين  �أولئك  �أو  �لقانون  �أن ي�صدر عن �صخ�ص له �صفة ر�صمية كاملكلفني بتنفيذ  �أي 

يلكون �صالحية �العتقال �أو �الحتجاز.  

�أن يكون �لهجوم موجهاً �صّد جمموعة من �ل�صكان �ملدنيني. ب. 

من  �حلرمان  �أو  �لتعذيب  مبمار�صة  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  فاإن  �ل�صياق  هذ�  ويف 

يوؤكد  مما  �لت�رشيعات  �إىل  تعدته  بل  �ملمنهجة،  �ملمار�صة  على  تقت�رش  مل  �لبدنية  �حلرية 

�الأ�رشى  �صّد  ممنهج  ب�صكل  �لتعذيب  ممار�صة  هي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لعامة  �ل�صيا�صية  �أن 

و�ملعتقلني �لفل�صطينيني.

حيث �إن �لقو�نني �الإ�رش�ئيلية وقر�ر�ت �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية؛ جتيز �لتعذيب ومتنحه 

�لغطاء و�حلماية �لقانونية، وكذلك �الأمر بالن�صبة جلرية �ل�صجن �أو �حلرمان من �حلرية، 

و�أو�مر  قو�نني  مبوجب  �ل�صجون،  يف  وزجهم  �لفل�صطينيني  �ملدنيني  �عتقال  يتم  حيث 

ع�صكرية عن�رشية كتلك �لتي ت�رشعن �العتقال �الإد�ري.

تعك�ص  و�لتي  �لو�قع،  �أر�ص  على  �ملمار�صات  هذه  �إىل  �لباحثة  وتطرقت  �صبق  وقد 

و�ملعتقلني  �الأ�رشى  �صّد  للتعذيب  ممنهجة  مبمار�صة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعامة  �ل�صيا�صة 

جرية  يف  �الإن�صانية  �صّد  للجر�ئم  �لدويل  �لركن  تو�فر  على  يدل  مما  �لفل�صطينيني، 

�لتعذيب، وجرية �حلب�ص �أو �حلرمان �ل�صديد من �حلرية �لبدنية.

�ملتمثلة  �الإن�صانية  �صّد  �جلر�ئم  �أركان  وحتليل  در��صة  وبعد  �صبق  ما  على  وعطفاً 

�إىل تو�فر  �لباحثة  �لبدنية، خل�صت  �ل�صديد من �حلرية  �أو �حلرمان  بالتعذيب و�ل�صجن، 

�أركان �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية مما يرتتب عليه �نعقاد �الخت�صا�ص �ملو�صوعي للمحكمة 

ملحاكمة  فل�صطني  دولة  قبل  من  �إليها  �الإحالة  متت  �إذ�  �جلر�ئم،  هذه  يف  �لدولية  �جلنائية 

�الإ�رش�ئيليني مرتكبي هذه �جلر�ئم بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني. 

�إال �أن �نعقاد �الخت�صا�ص �ملو�صوعي بحد ذ�ته غري كاٍف ملمار�صة �ملحكمة �جلنائية 

�نعقاد  من  بّد  ال  بل  �لدولية،  �جلر�ئم  مرتكبي  �الإ�رش�ئيليني  حماكمة  يف  لدورها  �لدولية 

�الخت�صا�ص �لزماين و�الإقليمي و�ل�صخ�صي �أي�صاً لقبول �ملحكمة ممار�صة �خت�صا�صها، 

وهذ� ما �صيتم �لتطرق له يف �ملطلب �لتايل. 
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للمحكمة والإقليمي  وال�شخ�شي  الزماين  الخت�شا�س  الثاين:   املطلب 

        اجلنائية الدولية:

على  ي�رشي  ال  �أي  م�صتقبلياً،  �خت�صا�صاً  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يعدّ 

�جلر�ئم �لتي �رتكبت قبل دخول نظام �ملحكمة حيز �لتنفيذ، هذ� بالن�صبة للدول �الأطر�ف 

�لنظام  دخول  بعد  للنظام  تن�صم  �لتي  �لدول  �أما  �لتنفيذ.  حيز  دخوله  وقت  �لنظام  يف 

�ن�صمامها  بعد  �رتكبت  �لتي  �جلر�ئم  على  ينعقد  �ملحكمة  �خت�صا�ص  فاإن  �لتنفيذ؛  حيز 

�خت�صا�صها  ويقت�رش  كما  للمحكمة،  �لزماين  باالخت�صا�ص  يعرف  ما  وهو  للنظام، 

على �الأ�صخا�ص �لطبيعيني �لتابعني لدولة طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي وهو ما يعرف 

باالخت�صا�ص �ل�صخ�صي، و�صيتم تو�صيح هذين �الخت�صا�صني يف �لفرع �لثاين. يف حني 

�لدول  �إحدى  �إقليم  على  تقع  �لتي  �جلر�ئم  يف  بالنظر  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تخت�ص 

�الأطر�ف يف نظام روما �الأ�صا�صي، وهو ما يعرف باالخت�صا�ص �الإقليمي وهو ما �صيتم 

تناوله يف �لفرع �الأول.

الفرع الأول: الخت�شا�س الإقليمي:

ويق�صد باالخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة �جلنائية �لدولية، �الإقليم �لذي متار�ص فيه 

�إقليم  �أو  �الإقليمي غري حم�صور مبنطقة معينة  �ملحكمة   فاخت�صا�ص 
34

�لدولة �صيادتها،

�أقاليم �لدول �الأطر�ف مبوجب نظام روما  معني، بل متار�ص �ملحكمة �خت�صا�صها على 

على  بناء  �أطر�ف،  لي�صت  دول  �أقاليم  على  �خت�صا�صها  ممار�صة  �إىل  �إ�صافة  �الأ�صا�صي، 

 
35

قبول هذه �لدول بهذ� �الخت�صا�ص.

قر�ر  مبوجب  �إن�صاوؤها  مّت  �لتي  �خلا�صة  �ملحاكم  عن  �ملحكمة  هذه  تتميز  هنا  ومن 

�إن �الأخرية يكون �خت�صا�صها �ملكاين حمدد يف �لنظام �لد�خلي  من جمل�ص �الأمن، حيث 

�إقليم  على  �الخت�صا�ص  حدد  وحيث  وغريها،  ليوغو�صالفيا  �لدولية  �جلنائية  كاملحكمة 

�إقليم �لدول �الأطر�ف  �أما �خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية فينعقد على كامل  حمدد، 

يف نظام روما �الأ�صا�صي؛ �صو�ء كان �ملتهم تابعاً لها، �أم تابعاً لدولة طرف، �أم تابعاً لدولة 

للطباعة  �ملعارف  من�صاأة  )م�رش:  الدويل  للمجتمع  درا�شة  الدولية:  اجلماعة  �حلميد،  عبد  �صامي  حممد   34

و�لن�رش و�لتوزيع، 2004(، �ص 128. 

�أو دولة ت�صجيل  �لبحث  �ل�صلوك قيد  �إقليمها  �لتي وقع يف  �لدولة  12: “2...-�أ-  �ملادة  �الأ�صا�صي،  نظام روما   35

�ل�صفينة �أو �لطائرة �إذ� كانت �جلرية قد �رتكبت على منت �صفينة �أو طائرة....”.
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باأن �الأخرية غري ملزمة بالتعاون مع  �لفارق �جلوهري  ثالثة لي�صت طرفاً، وهنا يكون 

�لدولة �لتي وقعت �جلرية على �إقليمها، �إال بوجود �تفاقية ت�صليم جمرمني �أو �أن تكون 

تلزم  �لتي  �الأربعة  جنيف  كاتفاقيات  بت�صليمه،  تلزمها  دولية  �تفاقية  يف  طرفاً  �الأخرية 

36
�لدول �الأطر�ف فيها ت�صليم �ملجرمني ملحاكمتهم.

�رتكب  وقد  �الأ�صا�صي،  روما  نظام  يف  طرف  دولة  هي  فل�صطني  دولة  �أن  ومبا 

�ملحتل  �لفل�صطيني  �الإقليم  على  �الإن�صانية  �صّد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  �الإ�رش�ئيليون 

ملحاكمة  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الإقليمي  �الخت�صا�ص  ينعقد  فبالتايل   ،1967 �صنة 

�الإ�رش�ئيليني مرتكبي �جلر�ئم �لدولية على �الأر��صي �لفل�صطينية بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني 

�لفل�صطينيني، مما يطرح �لت�صاوؤل حول �نعقاد �الخت�صا�ص للمحكمة للنظر يف �جلر�ئم 

�ملقامة على  �الإ�رش�ئيلي،  �الأ�رشى و�ملعتقلني يف �صجون �الحتالل  �ملرتكبة بحق  �لدولية 

�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” لي�صت طرفاً يف نظام روما 

�الأ�صا�صي؟ وهو ما �صيتم تف�صيله فيما يلي:

1. جرائم التعذيب:

 ينعقد �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة �جلنائية �لدولية فيما يتعلق بجر�ئم �لتعذيب 

�صو�ء كانت جر�ئم حرب �أم جر�ئم �صّد �الإن�صانية، و�لتي �رتكبت يف مر�كز �لتحقيق د�خل 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، وحتديد�ً مركز حتقيق �مل�صكوبية يف �لقد�ص �ملحتلة، ومركز 

حتقيق عت�صيون Etzion يف مدينة �خلليل، ومركز حتقيق �صامل �لقريب من مدينة جنني، 

ومركز حتقيق عوفر بالقرب من مدينة ر�م �هلل، ومر�كز �لتحقيق يف قطاع غزة، وفيما عد� 

ذلك فاإن جر�ئم �لتعذيب �ملرتكبة يف مر�كز �لتحقيق د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�صنة 1948 ال تدخل �صمن �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة. 

2. جرائم احلرمان من حماكمة عادلة:

و�صامل،  وعوفر،  �لقد�ص،  حماكم  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  حماكمة  تتم   

و�إيريز Erez بالقرب من قطاع غزة، قبل �إغالقها، وبالتايل ينعقد �الخت�صا�ص �الإقليمي 

د�خل  تتم  �لتي  �ملحاكمات  �أما  �جلر�ئم،  بهذه  يتعلق  فيما  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة 

 ،4011 �لعدد  املتمدن،  احلوار  �صحيفة  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�صات  حكيمي،  �إ�صماعيل  حممد   36

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=346759 :2013/2/22، �نظر
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�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، كمحكمة بئر �ل�صبع، وتل �أبيب، وحيفا فاإنها تكون خارج 

نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة.

3. جرائم احلرمان من احلرية واحلب�س غري امل�رسوع:

متار�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �العتقال من د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، 

وبالتايل ينعقد �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة �جلنائية �لدولية، حيث �إن �ملق�صود هنا 

هو عملية �العتقال �أو �حلب�ص بحد ذ�تها ولي�ص مكان �الحتجاز.

4. جرائم احلرمان من العالج:

يتم �حتجاز معظم �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �أقيمت د�خل �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، وبالتايل ال ينعقد �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة �جلنائية 

�لدولية فيما يتعلق بهذه �جلر�ئم �إال تلك �ملرتكبة يف �صجن عوفر، و�صجن �صامل، ومركز 

�لتوقيف و�ل�صجون يف قطاع غزة قبل �الن�صحاب  �إىل مر�كز  �إ�صافة  �مل�صكوبية،  توقيف 

�الإ�رش�ئيلي �أحادي �جلانب.

�لتي  �لفل�صطينية  �الأر�ص  باأن  للر�صالة؛  �الأول  �لف�صل  يف  تفنيده  مّت  مما  وبالرغم 

�صيطرت عليها “�إ�رش�ئيل” �صنة 1967 هي �أر�ص حمتلة، �إال �أن �لد�ئرة �لتمهيدية للمحكمة 

بجر�ئم  �الإقليمي  باالخت�صا�ص  يتعلق  فيما  �لنهائي  قر�رها  ت�صدر  مل  �لدولية  �جلنائية 

مبوجب  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قادة  قبل  من  �ملرتكبة  �الإن�صانية  �صد  و�جلر�ئم  �حلرب 

�الإحالة �ملقدمة �إليها من قبل دولة فل�صطني، حيث طلبت �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية 

37
�لدولية من �لد�ئرة �لتمهيدية �إ�صد�ر قر�رها بهذ� �خل�صو�ص.

ومن �جلدير ذكره جو�ز قبول �خت�صا�ص �ملحكمة بنظر �جلرية حمل �لبحث مبوجب 

�إعالن يودع لدى م�صجل �ملحكمة من قبل �أي دولة �أخرى، ويف حال قبول �ملحكمة �الإعالن 

 �ملودع، ينعقد �الخت�صا�ص للنظر يف �لدعوى، ويرتتب على هذ� �لقبول �لتز�م هذه �لدولة

بيان �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية، فاطو بن�صود�، ب�صاأن �ختتام �لدر��صة �الأّولية للحالة يف فل�صطني،   37

و��صت�صد�ر قر�ر ب�صاأن نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي للمحكمة، مكتب �ملدعي �لعام، �ملحكمة �جلنائية �لدولية، 

2019/12/20، �نظر:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20191220-otp-statement-palestine-ara.pdf  
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�لتحقيق جمال  يف  ��صتثناء  �أو  تاأخري  �أي  دون  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مع   بالتعاون 

 
38

�أو �ملحاكمة، وهذ� ما �أكدته �ملادة 12 من نظام روما �الأ�صا�صي.

�لفل�صطينية،  يف �حلالة  �صائكاً  يعّد  و�لذي  للمحكمة،  �الإقليمي  �الخت�صا�ص  وبتحديد 

�صيتم �لتطرق لالخت�صا�ص �لزماين و�ل�صخ�صي يف �لفرع �لتايل.

الفرع الثاين: الخت�شا�س الزماين وال�شخ�شي:

عند  �لتنفيذ  حيز  �لدولية  �جلنائية  باملحكمة  �خلا�ص  �الأ�صا�صي  روما  نظام  دخل 

ت�صديق 60 دولة على �الن�صمام على �ملعاهدة، وحتديد�ً يف �ليوم �الأول من �ل�صهر �لتايل 

 وبالتايل فاإنه ي�رشي يف مو�جهة هذه �لدول 
39

الإيد�ع �لدول �لـ 60 �لت�صديق على �لنظام،

دخوله  بعد  �لنظام  على  ت�صادق  �لتي  �لدول  �أما  �لتنفيذ،  حيز  لدخوله  �الأول  �ليوم  منذ 

60 يوماً من  �لذي يلي  �ل�صهر  �ليوم �الأول من  �لتنفيذ فاإنه ي�رشي يف مو�جهتها يف  حيز 

 ومعنى ذلك �أن �ملحكمة ال تخت�ص بالنظر يف �جلر�ئم �ل�صابقة 
40

�إيد�عها وثيقة �لت�صديق،

�لوطنية �جلنائية  �لقو�نني  به يف  �ملعمول  �لعام  باملبد�أ  �أخذ نظام روما   حيث 
41

الإن�صائها،

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 12: “... 3- �إذ� كان قبول دولة غري طرف يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي الزماً مبوجب   38

�لفقرة 2، جاز لتلك �لدولة، مبوجب �إعالن يودع لدى م�صجل �ملحكمة، �أن تقبل ممار�صة �ملحكمة �خت�صا�صها 

ً وفقا ��صتثناء  �أو  تاأخري  �أي  دون  �ملحكمة  مع  �لقابلة  �لدولة  وتتعاون  �لبحث.  قيد  باجلرية  يتعلق   فيما 

للباب 9”.

“1– يبد�أ نفاذ هذ� �لنظام �الأ�صا�صي يف �ليوم �الأول من �ل�صهر �لذي يعقب   :126 نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة   39

�لعام  �الأمني  �أو �الن�صمام لدى  �ملو�فقة  �أو  �لقبول  �أو  للت�صديق  �ل�صتني  �ل�صك  �إيد�ع  �ل�صتني من تاريخ  �ليوم 

لالأمم �ملتحدة”.

نظام روما �ل�صا�صي، �ملادة 126: “2– بالن�صبة لكل دولة ت�صدق على هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �أو تقبله �أو تو�فق   40

�لنظام  نفاذ  يبد�أ  �الن�صمام،  �أو  �ملو�فقة  �أو  �لقبول  �أو  للت�صديق  �ل�صتني  �ل�صك  �إيد�ع  بعد  �إليه  تن�صم  �أو  عليه 

�أو  �إيد�ع تلك �لدولة �صك ت�صديقها  �الأ�صا�صي يف �ليوم �الأول من �ل�صهر �لذي يعقب �ليوم �ل�صتني من تاريخ 

قبولها �أو مو�فقتها �أو �ن�صمامها”.

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 11: “1- لي�ص للمحكمة �خت�صا�ص �إال فيما يتعلق باجلر�ئم �لتي ترتكب بعد بدء   41

نفاذ هذ� �لنظام �الأ�صا�صي.

�أن متار�ص  �الأ�صا�صي بعد بدء نفاذه، ال يجوز للمحكمة  �لنظام  �لدول طرفاً يف هذ�  �أ�صبحت دولة من  �إذ�   -2  
تكن  مل  ما  �لدولة،  لتلك  بالن�صبة  �لنظام  هذ�  نفاذ  بدء  بعد  ترتكب  �لتي  باجلر�ئم  يتعلق  فيما  �إال  �خت�صا�صها 

حقوق �شحايا اجلرائم  2”؛ ون�رش �لدين بو�صماحة،  3 من �ملادة  �لدولة قد �أ�صدرت �إعالناً مبوجب �لفقرة 

الدولية على �شوء اأحكام القانون الدويل )�الإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 2007(، �ص 80؛ و�صهيل ح�صني 

�لفتالوي، الق�شاء الدويل اجلنائي، مو�صوعة �لقانون �لدويل �جلنائي )�الأردن: د�ر �لثقافة للن�رش و�لتوزيع، 

2011(، ج 3، �ص 130. 
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بعدم �رشيان تطبيق �لقانون �جلنائي باأثر رجعي، �أي �أن �خت�صا�ص �ملحكمة يكون فقط 

بعد  رعاياها  �أحد  �ملتهم  يكون  �لتي  �أو  �لدولة  �إقليم  على  ترتكب  �لتي  للجر�ئم  بالن�صبة 

فل�صطني  قبول  �أثر  عن  �لت�صاوؤل  من  بّد  ال  وهنا   
42

�لدولة، لهذه  بالن�صبة  �لنظام  �رشيان 

كدولة طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي؟ 

�إيد�ع  خالل  من  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  لتفعيل  فل�صطني  دولة  �صعت 

وثائق �الن�صمام لنظام روما �الأ�صا�صي يف 2015/1/1، �إ�صافة �إىل �إيد�ع �إعالن باأن ي�رشي 

منذ  “�إ�رش�ئيل”  �رتكبتها  �لتي  لي�صمل �جلر�ئم   3/12 �ملادة  مبوجب  رجعي  باأثر  �لنظام 

�أن  �إال   ،2015/4/1 يف  فل�صطني  مو�جهة  يف  �لتنفيذ  حيز  �لنظام  دخل  وقد   ،2014/6/13

�الخت�صا�ص ينعقد للمحكمة �جلنائية �لدولية للنظر يف �جلر�ئم �ملرتكبة منذ 2014/6/13 

وفقاً لالإعالن �لذي قدمته دولة فل�صطني بالتز�من مع تقدمي طلب �الن�صمام لنظام روما 

 
43

�الأ�صا�صي.

�لدولية  �لزماين ينعقد للمحكمة �جلنائية  �أعاله فاإن �الخت�صا�ص  وبناء على ما ذكر 

جر�ئم  ذلك  يف  مبا   ،2014/6/13 منذ  �لدولية  �جلر�ئم  مرتكبي  �الإ�رش�ئيليني  ملحاكمة 

كما  �لفل�صطينيني،  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  بحق  �ملرتكبة  �الإن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب 

قد  �أنهم  “�إ�رش�ئيل”  تدعي  �لذين  �لفل�صطينيني  ملحاكمة  للمحكمة  �الخت�صا�ص  ينعقد 

�رتكبو� جر�ئم دولية منذ هذ� �لتاريخ.

ولكن هل يعني دخول نظام روما حيز �لنفاذ منذ قبول ع�صوية دولة فل�صطني، �إفالت 

�الإن�صانية  �صد  جر�ئم  �أو  حرب  جر�ئم  �رتكبو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  و�مل�صوؤولني  �لقادة 

بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني قبل هذ� �لتاريخ من �لعقاب؟

من  �ملجرمني  �إفالت  لعدم  �صمانات  و�صع  �لدويل  �لقانون  باأن  تكمن  هنا  و�الإجابة 

�لعقاب، وذلك �إما من خالل �ملحاكم �خلا�صة �لتي يلك جمل�ص �الأمن �صالحية �إن�صائها 

و42،   41 �ملادتني  يف  �الأمن  جمل�ص  باخت�صا�صات  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  مبوجب 

تلك  ومنها  �لقر�ر�ت؛  من  �لعديد  �إ�صد�ر  خالل  من  هذ�  �خت�صا�صه  �ملجل�ص  مار�ص  وقد 

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 24: “1- ال ي�صاأل �ل�صخ�ص جنائياً مبوجب هذ� �لنظام �الأ�صا�صي عن �صلوك �صابق   42

لبدء نفاذ �لنظام...” .

�نظر:  ،2015/1/7 �ملتحدة،  �الأمم  �أخبار  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  فل�صطني  �ن�صمام  طلب  قبول   43 

 https://news.un.org/ar/story/2015/01/216922



102

امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية

 وغريها، �أو من خالل �لقو�نني 
45

 ورو�ند�،
44

�ملتعلقة باإن�صاء حماكم خا�صة بيوغو�صالفيا،

�لوطنية �لد�خلية �أو �أّي و�صيلة دولية �أخرى.

جر�ئم  يرتكبون  ممن  �لطبيعيني  �الأ�صخا�ص  على  �خت�صا�صها  �ملحكمة  متار�ص  كما 

تدخل �صمن �خت�صا�ص �ملحكمة؛ �صو�ء كان �ل�صخ�ص فاعالً �أ�صلياً �أم �رشيكاً باأي �صورة 

�رتكاب يف  �ل�رشوع  ذلك  يف  مبا  �الأ�صا�صي،  روما  نظام  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �ل�صور   من 

�لذين  �أولئك  با�صتثناء   
46

�الأ�صا�صي، روما  نظام  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �جلر�ئم  �إحدى 

�جلنائية  �ملحكمة  �أمام  للمحاكمة  �إخ�صاعهم  يكن  ال  حيث  عاماً   18 عن  �أعمارهم  تقل 

�لدولية  �جلر�ئم  مرتكبي  �لع�صكريني  و�لقادة  �لدول  روؤ�صاء  ي�صتثنى  فهل   
47

�لدولية،

بذريعة متتعهم باحل�صانة؟ هذ� ما �صيتم بحثه يف �أمام �ملحكمة خ�صو�صاً  �مل�صاءلة   من 

�ملطلب �لتايل.

م�شاءلة يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اخت�شا�س  الثالث:   املطلب 

            روؤ�شاء الدول والقادة الع�شكريني:

�لع�صكريني  �لدول، و�لقادة، و�لروؤ�صاء  �إفالت روؤ�صاء  �لعد�لة و�صمان عدم  لتحقيق 

 مرتكبي �جلر�ئم �لدولية �خلطرية، �لتي تدخل �صمن �خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية،

�ملتحدة،  �الأمم  �نظر:  يوغو�صالفيا،  يف  خا�صة  حمكمة  باإن�صاء  �خلا�ص   827 رقم  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر   44

جمل�ص �الأمن، �لقر�ر 827 )1993( �لذي �تخذه جمل�ص �الأمن يف جل�صته 3217، �ملعقودة يف 25 �أيار/ مايو 1993، 

 https://undocs.org/ar/S/RES/827)1993( :1993/5/25، يف ،S/RES/827 )1993(

جمل�ص  �ملتحدة،  �الأمم  �نظر:  رو�ند�،  يف  خا�صة  حمكمة  باإن�صاء  �خلا�ص   955 رقم  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر   45

�لثاين/ ت�رشين   28 يف  �ملعقودة   ،3453 جل�صته  يف  �الأمن  جمل�ص  �تخذه  �لذي   )1994(  955 �لقر�ر   �الأمن، 

https://undocs.org/ar/S/RES/955)1994( :1994/11/8، يف ،S/RES/955 )1994( ،1994 نوفمب

بهذ�  عمالً  �لطبيعيني  �الأ�صخا�ص  على  �خت�صا�ص  للمحكمة  25: “1- يكون  �ملادة  �الأ�صا�صي،  �ملحكمة  نظام   46

�لنظام �الأ�صا�صي.

2- �ل�صخ�ص �لذي يرتكب جرية تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة يكون م�صئوالً عنها ب�صفته �لفردية وعر�صة   

للعقاب وفقاً لهذ� �لنظام �الأ�صا�صي.

يف  تدخل  جرية  �أية  عن  للعقاب  عر�صة  ويكون  جنائياً  �ل�صخ�ص  ي�صاأل  �الأ�صا�صي،  �لنظام  لهذ�  وفقاً   -3  

�خت�صا�ص �ملحكمة ...”. 

18 عاماً وقت  26 من �لنظام �الأ�صا�صي: “ال يكون للمحكمة �خت�صا�ص على �أي �صخ�ص يقل عمره عن  �ملادة   47

�رتكاب �جلرية �ملن�صوبة �إليه”.
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من �لعقاب، ت�صمن نظام روما �الأ�صا�صي ن�صو�صاً خا�صة بامل�صوؤولية �جلنائية �لفردية 

�الأول و�لذي  �لفرع  �لتف�صيل يف  للقادة و�لروؤ�صاء. وهذ� ما �صيتم تو�صيحه ب�صيء من 

�صيتطرق لعدم �متد�د �حل�صانات �لدولية و�لد�خلية على مرتكبي �جلر�ئم �لدولية، جر�ئم 

�حلرب، بينما يخ�ص�ص �لفرع �لثاين مل�صوؤولية �لقائد عن مروؤو�صيه.

مرتكبي على  والداخلية  الدولية  احل�شانات  امتداد  عدم  الأول:   الفرع 

     اجلرائم الدولية:

و�حلكومات  �لدول  كروؤ�صاء  �الأ�صخا�ص  لبع�ص  �حل�صانة  �لدويل  �لقانون  يوفر 

وظيفية  ح�صانة  نوعان:  وهي  �لدول،  ال�صتقالل  تطبيقاً  �حل�صانة  تعّد  حيث  وغريهم، 

مبعنى عدم مالحقة �ل�صخ�ص عن �أفعال قام بها ب�صفته �لر�صمية بل تعّد �لدولة م�صوؤولة 

�لوطني طاملا  للق�صاء �جلز�ئي غري ق�صائه  عنها، وح�صانة �صخ�صية بحيث ال يخ�صع 

48
يقوم بعمله ب�صفته �لر�صمية.

�أن �حل�صانة ت�صطدم مع مبد�أ �ملالحقة �لق�صائية ملرتكبي �جلر�ئم  ومما ال �صّك فيه 

�لدولية، حيث يجب �حرت�م مبد�أ �ل�صيادة ومن �صمنها �حل�صانة، ويف �لوقت ذ�ته �حرت�م 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين و�رشورة معاقبة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية.

�إىل حني �لبدء يف �ملحاكمات �لدولية  وبقيت هذه �ملع�صلة �صاخ�صة يف �لقانون �لدويل 

�إىل  رئي�صي  ب�صكل  هدفت  و�لتي  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  �لدولية  �جلر�ئم  ملرتكبي 

من  �ملحاكم  هذه  فاأقرت  �لدولية،  �جلر�ئم  ملرتكبي  �لعقاب  من  �الإفالت  ظاهرة  من  �حلد 

 ومنها على �صبيل 
49

خالل نظامها �الأ�صا�صي �مل�صوؤولية �جلنائية للروؤ�صاء و�مل�صوؤولني،

 International Military نورمبغ  ملحكمة  �الأ�صا�صي  �لنظام  من   3 �ملادة  ن�صّ  �ملثال: 

 Tribunal at Nuremberg و�لتي �أكدت على �أن �ل�صفة �لر�صمية لل�صخ�ص �لذي ينتهك

�حلقوقية،  �حللبي  من�صور�ت  )بريوت:  الدولية  املتغريات  ظل  يف  الدويل:  الإرهاب  �صويد�ن،  ح�صني  �أحمد   48

2005(، �ص 106. 

جملة �لدول،”  و�صيادة  �لدولية  �جلنائية  “�ملحكمة  �ل�صايف،  �هلل  عبد  بن  وخالد  عوينات  عمر  بن  جميب   49 

الأحداث القانونية التون�شية، من�صور�ت جممع �الأطر�ص للكتاب �ملخت�ص، �لعدد 24، 2014، �ص 40، �نظر: 

 http://platform.almanhal.com/files/2/64658
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�لنظام  من   6 �ملادة  ن�صت  حني  يف   
50

�مل�صوؤولية، من  تعفيه  ال  �الإن�صاين  �لدويل  �لقانون 

�الأ�صا�صي ملحكمة رو�ند� International Criminal Tribunal for Rwanda على �أنه: 

م�صوؤوالً  �أو  حكومة  �أم  دولة  رئي�ص  كان  �صو�ء  للمتهم  �لر�صمي  �ملن�صب  يعفي  ال   -2“
51

حكومياً، هذ� �ل�صخ�ص من �مل�صوؤولية �جلنائية �أو يخفف من �لعقوبة”.

فيما �أكدت �ملادة 27 من نظام روما �الأ�صا�صي على هذ� �ملبد�أ من خالل �لن�ص على �أنه:

يطبق هذ� �لنظام �الأ�صا�صي على جميع �الأ�صخا�ص ب�صورة مت�صاوية دون �أي   -1
متييز ب�صبب �ل�صفة �لر�صمية، وبوجه خا�ص فاإن �ل�صفة �لر�صمية لل�صخ�ص، 

ممثالً  �أو  برملان  �أو  حكومة  يف  ع�صو�ً  �أو  حكومة  �أو  لدولة  رئي�صاً  كان  �صو�ء 

�مل�صئولية من  �الأحو�ل  من  حال  باأي  تعفيه  ال  حكومياً،  موظفاً  �أو   منتخباً 

�صبباً  ذ�تها،  حّد  يف  ت�صكل  ال  �أنها  كما  �الأ�صا�صي،  �لنظام  هذ�  مبوجب  �جلنائية 

لتخفيف �لعقوبة.

بال�صفة  ترتبط  قد  �لتي  �خلا�صة  �الإجر�ئية  �لقو�عد  �أو  �حل�صانات  حتول  ال   -2
دون  �لدويل  �أو  �لوطني  �لقانون  �إطار  يف  �أكانت  �صو�ء  لل�صخ�ص،  �لر�صمية 

ممار�صة �ملحكمة �خت�صا�صها على هذ� �ل�صخ�ص.

�الأمر  �حل�صانة،  مبد�أ  من  حقيقياً  ��صتثناًء  �لقانونية  �لن�صو�ص  هذه  �أحدثت  وقد 

�لروؤ�صاء، و�مل�صوؤولني، و�لقادة  �لذي حال دون تقدمي  �لعائق  �لتغلب على  �إىل  �أدى  �لذي 

�لع�صكريني للمحاكمة.

�أكدت عدم  �أي�صاً �ملمار�صة �لعملية للمحكمة �جلنائية �لدولية، حيث  وهو ما ر�صخته 

م�رشوعية �لتذرع باحل�صانة وقت �رتكاب �لفعل �ملخالف �ملكون للجرية �لدولية، ومثال 

 Principle III: “The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under  50

 international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him
 from responsibility under international law,” Principles of International Law Recognized in the
 Charter of the Nurnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal 1950, United Nations,
  2005, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf

 Article 6: Individual Criminal Responsibility, “The official position of any accused person,  51

 whether as Head of state or government or as a responsible government official, shall not
 relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment”, Statute of the
 International Criminal tribunal for Rwanda, As adopted and amended, as applicable, by
the following Security Council resolutions, Basic Documents, United Nations, 31/1/2010, 
http://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr_0.pdf
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�ل�صود�ين �لرئي�ص  بحق  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  عن  �ل�صادرة  �العتقال  مذكرة   ذلك 

عمر �لب�صري، الرتكابه جر�ئم �صّد �الإن�صانية، حيث ر�أت �ملحكمة �أن �حل�صانة ال ت�رشي 

 و�أي�صاً �أكدته منظمة 
52

يف مو�جهة �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد �الإن�صانية.

مل  باأنه  �لب�صري،  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  بحق  �العتقال  مذكرة  على  تعليقها  يف  �لدولية  �لعفو 

�جلماعية  �الإبادة  على  �ملقا�صاة  من  ح�صانة  باأّي  دولية  �تفاقية  �أي  �عرتفت  و�أن  يحدث 

�جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  وذهب   
53

�حلرب. وجر�ئم  �الإن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم 

�ملحكمة، �أمام  �أثر  �أي  له  يكون  لن  عفو  �صدور  �أن  ر�أى  حيث  ذلك،  من  �أبعد  �إىل   �لدولية 

�هلل وعبد  �لقذ�يف  �الإ�صالم  �صيف  حماكمة  حول  �الأمن  جمل�ص  �إىل  تقريره  يف   وذلك 

�أي  له  يكن  مل  �لقبيل  هذ�  من  مفرت�ص  عفو  �أي  �أن  �ملكتب  يرى   ...-8“ �ل�صنو�صي: 

�صد  �لدعوى  �إجر�ء�ت  يف  قدماً  �ل�صري  دون  ليحول  يكن  ومل  �ملحكمة  �أمام  قانوين  �أثر 

 
54

�لقذ�يف”.

مرتكبي  �إفالت  عدم  مبد�أ  من  و�نطالقاً  �لدولية،  �لعد�لة  ملبادئ  و�إحقاقاً  �صبق  مما 

�جلر�ئم �لدولية �خلطرية من �لعقاب، فاإن �لن�صو�ص �ل�صابقة ر�صخت ملبد�أ عام؛ هو عدم 

و�لعقاب،  �ملحاكمة  من  لالإفالت  كذريعة  �جلرية  �رتكاب  وقت  �حل�صانة  مببد�أ  �الأخذ 

�صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  �إىل  �حل�صانة  �متد�د  عدم  على  �لن�ص  من  �ملغزى  �إن  حيث 

�الإن�صانية هو منع �إفالت مرتكبي هذه �جلر�ئم من �لعقاب، وبناء عليه فاإنه ال يقبل من 

�لروؤ�صاء و�لقادة و�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني �لذين �رتكبو� جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد 

�الإن�صانية بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني تذرعهم ب�صفتهم �لر�صمية.

حول قر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية �خلا�ص ب�صاأن د�رفور: ق�صية �لرئي�ص �ل�صود�ين، �نظر:   52

 Pre-Trial Chamber II, Situation in Darfur, Sudan in the Case of the Prosecutor v. Omar  

Hassan Ahmad Al Bashir, International Criminal Court, ICC-02/05-01/09, 11/7/2016, 
 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Non-coop/ICC-02-05-01-09-266-ENG.pdf

�ملحكمة �جلنائية �لدولية ت�صدر مذكرة توقيف بحق �لرئي�ص �ل�صود�ين �لب�صري، موقع منظمة �لعفو �لدولية،   53

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2009/03/icc-issues-arrest-warrant- �نظر:   ،2009/3/4 لندن، 

sudanese-president-al-bashir-20090304/

�لتقرير �لثاين ع�رش من �ملدعي �لعام للمحكمة �جلنائية �لدولية �إىل جمل�ص �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة عمالً بقر�ر   54

�ملجل�ص 1970 )2011(، �لفقرة 7، �ملحكمة �جلنائية �لدولية، مكتب �ملدعي �لعام، 2016/11/9، �نظر: 

 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/16-11-10_otp-rep-unscr-1970_ara.pdf  
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�ملحكمة الخت�صا�صها ال يقت�رش على  �أن ممار�صة  �لباحثة  على ما �صبق، جتد  هدياً 

�الأ�صخا�ص �لعاديني؛ بل حددت �ملادتني 27 و28 من نظام روما �الأ�صا�صي �الأ�صخا�ص �لذين 

متار�ص �ملحكمة �خت�صا�صها يف حماكمتهم يف فئتني هما، روؤ�صاء �لدول، وذوو �ملنا�صب 

 فهذه 
55

�لعليا، �إ�صافة �إىل �لقادة و�لروؤ�صاء �لع�صكريني �مل�صوؤولني عن �أعمال مروؤو�صيهم،

وعليه 
 
�ل�صفة ال متنع حماكمتهم، كما ال يعتد بتمتعهم باحل�صانة كعذر لعدم حماكمتهم،

�صيتناول �لفرع �لتايل �حلديث عن م�صوؤولية �لقائد عن مروؤو�صيه.

الفرع الثاين: م�شوؤولية القائد عن مروؤو�شيه:

عهد �لقانون �لدويل �الإن�صاين للقادة مهمة كفالة �حرت�م مروؤو�صيهم لالأحكام �لو�ردة 

فيه، خ�صو�صاً فيما يتعلق باتخاذ �لتد�بري �ل�رشورية ملنع مروؤو�صيهم من �نتهاك �أحكام 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين، ومعاقبتهم يف حال قيامهم بارتكاب هذه �النتهاكات، وينتج عن 

 
56

�إخفاق �لقائد يف ذلك م�صوؤولية جنائية.

�ل�صائد  �لر�أي  �لع�صكريني، حيث كان  �لدول و�لقادة  �مل�صوؤولية روؤ�صاء  وت�صمل هذه 

دولية  جر�ئم  من  يرتكبه  عما  �لدولة  رئي�ص  م�صاءلة  عدم  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  قبل 

�لر�أي منذ معاهدة فر�صاي �أن تغيريً� جذرياً طر�أ على هذ�  �إال  لل�صعب،  �أنه ممثل   بحجة 

Treaty of Versailles ل�صنة 1919؛ بحيث ��صتقر �لقانون �لدويل على ثبوت م�صوؤولية 

27 من نظام روما   وهذ� ما عبت عنه �ملادة 
57

رئي�ص �لدولة عن �الأو�مر �ل�صادرة منه،

�الأ�صا�صي.

ما  �إىل  باالإ�صافة  �الآخرين:  و�لروؤ�صاء  �لقادة  28: “م�صوؤولية  و�ملادة   ،72 �ملادة  �الأ�صا�صي،  روما  نظام  �نظر:   55

هو من�صو�ص عليه يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي من �أ�صباب �أخرى للم�صوؤولية �جلنائية عن �جلر�ئم �لتي تدخل يف 

�خت�صا�ص �ملحكمة.....”.

املجلة الدولية  �لقيادة و�مل�صوؤولية �جلنائية،”  “بع�ص �العتبار�ت حول م�صوؤولية  �آالن ويليام�صون،  جيمي   56

لل�شليب الأحمر، �ملجلد 90، �لعدد 870، حزير�ن/ يونيو 2008، �نظر:

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc-870_williamson.pdf  

بيان ع�صام ل�صوي، م�شوؤولية رئي�س الدولة اجلنائية: يف النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية   57

)�الأردن: 2011(، �ص 46-36.
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�أما م�صوؤولية �لقادة �لع�صكريني عن مروؤو�صيهم، فقد ن�صت �ملادة 28 من �لنظام على 

 
58

�ل�رشوط �لو�جب تو�فرها لثبوت هذه �مل�صوؤولية وهي:

وجود عالقة رئي�ص مبروؤو�ص وتكون هذه �لعالقة �إما بحكم �لو�قع �أو بحكم �لقانون   .1

بحيث تكون تخ�صع �لقو�ت الإمرته و�صيطرته �لفعليتني.  

�أن يعلم �لقائد �لع�صكري �أو �ل�صخ�ص �أو �أن يفرت�ص باأنه يعلم بارتكاب �جلر�ئم من   .2

قبل �أحد �ملروؤو�صني.

�أال يقوم �لقائد باتخاذ �لتد�بري �ل�رشورية و�ملعقولة ملنع �قرت�ف �جلر�ئم، �أو عر�صه   .3

لل�صلطات �ملخت�صة للتحقيق و�ملقا�صاة.

وكل  �لع�صكريني،  و�لقادة  �لدولة،  رئي�ص  م�صوؤولية  تثبت  �ل�رشوط  هذه  وبتو�فر 

قد  �لدولية  فاجلر�ئم  �لر�صمية،  ل�صفته  �عتبار  �أي  دون  دولية  جرية  �رتكب  �صخ�ص 

ب�صفتهم  عاديون  �أفر�د  يرتكبها  �أن  يكن  كما  �الأ�صيل،  �لفاعل  ب�صفة  �لدولة   ترتكبها 

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 28:  58

م�صئولية �لقادة و�لروؤ�صاء �الآخرين: باالإ�صافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه يف هذ� �لنظام �الأ�صا�صي من �أ�صباب   

�أخرى للم�صئولية �جلنائية عن �جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة:

عن جنائية  م�صئولية  م�صئوالً  �لع�صكري  �لقائد  باأعمال  فعالً  �لقائم  �ل�صخ�ص  �أو  �لع�صكري  �لقائد  يكون   -1   

        �جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة و�ملرتكبة من جانب قو�ت تخ�صع الإمرته و�صيطرته �لفعليتني،

         �أو تخ�صع ل�صلطته و�صيطرته �لفعليتني، ح�صب �حلالة، نتيجة لعدم ممار�صة �لقائد �لع�صكري �أو �ل�صخ�ص

        �صيطرته على هذه �لقو�ت ممار�صة �صليمة.

          �أ( �إذ� كان ذلك �لقائد �لع�صكري �أو �ل�صخ�ص قد علم، �أو يفرت�ص �أن يكون قد علم، ب�صبب �لظروف �ل�صائدة

            يف ذلك �حلني، باأن �لقو�ت ترتكب �أو تكون على و�صك �رتكاب هذه �جلر�ئم.

        ب( �إذ� مل يتخذ ذلك �لقائد �لع�صكري �أو �ل�صخ�ص جميع �لتد�بري �لالزمة و�ملعقولة يف حدود �صلطته ملنع

               �أو قمع �رتكاب هذه �جلر�ئم �أو لعر�ص �مل�صاألة على �ل�صلطات �ملخت�صة للتحقيق و�ملقا�صاة.

2- فيما يت�صل بعالقة �لرئي�ص و�ملروؤو�ص غري �لو�رد و�صفها يف �لفقرة 1، ي�صاأل �لرئي�ص جنائياً عن �جلر�ئم   

        �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة و�ملرتكبة من جانب مروؤو�صني يخ�صعون ل�صلطته و�صيطرته �لفعليتني

        نتيجة لعدم ممار�صة �صيطرته على هوؤالء �ملروؤو�صني ممار�صة �صليمة.

         �أ( �إذ� كان �لرئي�ص قد علم �أو جتاهل عن وعي �أي معلومات تبني بو�صوح �أن مروؤو�صيه يرتكبون �أو على

            و�صك �أن يرتكبو� هذه �جلر�ئم.

         ب ( �إذ� تعلقت �جلر�ئم باأن�صطة تندرج يف �إطار �مل�صئولية و�ل�صيطرة �لفعليتني للرئي�ص.

           ج ( �إذ� مل يتخذ �لرئي�ص جميع �لتد�بري �لالزمة و�ملعقولة يف حدود �صلطته ملنع �أو قمع �رتكاب هذه �جلر�ئم

               �أو لعر�ص �مل�صاألة على �ل�صلطات �ملخت�صة للتحقيق و�ملقا�صاة.
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فاعلني �أ�صليني �إذ� تر�فق �رتكابها تقاع�ص �لدولة �أو �صماحها بارتكاب هذه �جلر�ئم، 

 
59

كما هو �حلال يف جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية.

وبناء على ما ذكر �أعاله من حيث تو�فر �ل�رشوط �ل�صابقة، وباال�صتناد �إىل ن�صو�ص 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قادة  فاإن  �لذكر،  �صابقة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من  و28   27 �ملو�د 

�الحتجاج  منهم  ُيقبل  وال  مروؤو�صيهم  �رتكبها  �لتي  �جلر�ئم  عن  م�صوؤولون  يعّدون 

لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  �لتقارير  �إن  حيث  �لر�صمية.  ب�صفتهم 

�ملتحدة �صابقة �لذكر، متّ �إبالغ �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بها ب�صكل ر�صمي من خالل مندوبها 

يف �الأمم �ملتحدة، �الأمر �لذي ي�صتخل�ص منه علم �لقادة و�لروؤ�صاء بارتكاب جر�ئم حرب 

وجر�ئم �صّد �الإن�صانية، وعدم �تخاذهم الأي �إجر�ء للحيلولة دون �رتكاب هذه �جلر�ئم.

وبعد بيان نطاق �خت�صا�ص �ملحكمة �ملو�صوعي، و�لزماين، و�الإقليمي، و�ل�صخ�صي 

فيما يتعلق باحلالة يف دولة فل�صطني، ال بّد من �لبحث يف �ل�رشوط �لو�جب تو�فرها لقبول 

�ملحكمة �لنظر يف �لدعوى �ملقدمة لها، وهذ� ما �صيخ�ص�ص له �ملبحث �لتايل. 

روما نظام  ظّل  يف  الدعوى  مقبولية  الثاين:   املبحث 

     االأ�سا�سي:

“.... هيئة  �الأ�صا�صي:  1 من نظام روما  �ملادة  �لدولية بح�صب  �ملحكمة �جلنائية  تعدّ 

خطورة  �جلر�ئم  �أ�صد  �إز�ء  �الأ�صخا�ص  على  �خت�صا�صها  ملمار�صة  �ل�صلطة  لها  د�ئمة 

�الأ�صا�صي، وتكون  �لنظام  �إليه يف هذ�  �مل�صار  �لنحو  �لدويل، وذلك على  مو�صع �الهتمام 

�ملحكمة  �خت�صا�ص  ويخ�صع  �لوطنية،  �جلنائية  �لق�صائية  للواليات  مكملة  �ملحكمة 

�أن �خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية  �الأ�صا�صي”، مبعنى  �لنظام  و�أ�صلوب عملها الأحكام هذ� 

 
60

�لدولية هو �خت�صا�ص مكمل للمحاكم �لوطنية.

�ملطبوعات  د�ر  )�الإ�صكندرية:  الدولية  اجلرمية  عن  اجلنائية:  الفرد  م�شوؤولية  �ل�صعدي،  ها�صم  عبا�ص   59

�جلامعية، 2002(، �ص 289-288.

الإن�شاين:  الدويل  القانون  ب�صج،  �أحمد  ونو�ل  17؛  �ص  اجلنائي،  الدويل  الق�شاء  �لفتالوي،  ح�صني  �صهيل   60

�حلقوقية،  �حللبي  من�صور�ت  )بريوت:  امل�شلحة  النزاعات  زمن  يف  املدنية  والأعيان  املدنيني  وحماية 

الأ�شا�شي مع  الدولية: ن�شاأتها ونظامها  املحكمة اجلنائية  ب�صيوين،  293؛ وحممود �رشيف  2010(، �ص 

،)2002 د.ن،  )�لقاهرة:  ال�شابقة  الدولية  اجلنائية  واملحاكم  الدولية  التحقيق  جلان  لتاريخ   درا�شة 

�ص 514.
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�جلرية  ج�صامة  و�لثاين  �لتكامل  مبد�أ  �الأول  ق�صمني،  �إىل  �ملقبولية  مبد�أ  ويق�صم 

�لدولية، وبناء عليه �صيتم تخ�صي�ص �ملطلب �الأول للحديث عن مبد�أ �لتكامل يف ظّل �ملحكمة 

�جلنائية �لدولية، يف حني يخ�ص�ص �ملطلب �لثاين للحديث عن ج�صامة �جلرية �لدولية.

املطلب الأول: مبداأ التكامل يف ظلّ املحكمة اجلنائية الدولية:

يعدّ مبد�أ �لتكامل مبد�أً �أ�صا�صياً يف تنظيم �لعالقة بني �ملحكمة �جلنائية �لدولية و�ملحاكم 

�إليه يف  �الإ�صارة  �إمنا متت  �ملبد�أ،  لهذ�  �الأ�صا�صي تعريفاً  �لوطنية، ومل يرد يف نظام روما 

ديباجة �لنظام: “�ملحكمة �جلنائية �لدولية �ملن�صاأة مبوجب هذ� �لنظام �الأ�صا�صي �صتكون 

مكملة للواليات �لق�صائية �جلنائية �لوطنية”. وهذ� ما �أكدته �أي�صاً �ملادة 1 من �لنظام ذ�ته 

حيث ن�صت على: “.. تكون �ملحكمة مكملة للواليات �لق�صائية �جلنائية �لوطنية”.

�ملبادرة  على  �الأطر�ف  �لدول  حتث  روما  نظام  ن�صو�ص  �أن  �صبق  مما  وي�صتخل�ص 

�لدولة  ممار�صة  تعذر  حال  ويف  �خلطرية،  �لدولية  �جلر�ئم  مرتكبي  وحماكمة  بالتحقيق 

يجوز  ال  فاإنه  وعليه  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  ينعقد  �الخت�صا�ص  فاإن  هذ�،  لدورها 

للمحكمة �جلنائية �لدولية �لنظر يف �أي دعوى ترفع �أمامها؛ �إال يف حال عدم قيام �ل�صلطات 

�لوطنية بو�جبها بالتحقيق وحماكمة مرتكبي �جلر�ئم �لدولية كما يجب، وبفعالية حتقق 

�لعد�لة.

ال  �لتي  �حلاالت  حددت  حيث  �الأ�صا�صي؛  روما  نظام  من   17 �ملادة  ج�صدته  ما  وهذ� 

متار�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية �خت�صا�صها بالنظر يف �لدعوى �ملرفوعة �أمامها ملحاكمة 

�لدعوى.  يف  حماكمة  �أو  حتقيقاً  جتري  �لدولة  كانت  �إذ�  وهي  �لدولية،  �جلر�ئم  مرتكبي 

وهذ� ما �صيتم �إي�صاحه يف �لفرع �الأول، �أما �لفرع �لثاين ف�صيخ�ص�ص التخاذ �لدولة قر�ر�ً 

�ل�صخ�ص  خ�صوع  �لثالث  �لفرع  �صيتناول  حني  يف  �لتحقيق،  �إجر�ء  بعد  �ملقا�صاة  بعدم 

للمحاكمة على �مل�صتوى �لوطني.

الفرع الأول: اإجراء الدولة حتقيقاً اأو حماكمة يف الدعوى:

�لدولة  �إجر�ء  حال  يف  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الخت�صا�ص  ينعقد  �أال  �لبديهي  من 

حتقيقاً �أو حماكمة يف �لدعوى، حيث �إن �الخت�صا�ص �الأ�صيل يف حماكمة مرتكبي �جلر�ئم 

�لدولية ينعقد للق�صاء �لوطني، وال يحق للمحكمة �جلنائية �لدولية �لنظر يف �لدعوى �إال 

يف حاالت حمددة �صيتم �لتطرق لها الحقاً، فهل مار�صت �ملنظومة �لق�صائية �الإ�رش�ئيلية 

�صّد  �جلر�ئم  �أم  �حلرب  جر�ئم  مرتكبي  مبحاكمة  �أم  بالتحقيق  �صو�ء  �خت�صا�صها 

�الإن�صانية بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�صطينيني �أمام حماكمها �لوطنية؟
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�لتد�بري  باتخاذ  ملزمة  فاإنها  �الأربعة  جنيف  �تفاقيات  يف  طرف  “�إ�رش�ئيل”  �أن  مبا 

ن�صو�ص  من  �لتز�مها  وي�صتمد  �لدولية،  �جلر�ئم  مرتكبي  ومعاقبة  ملحاكمة  �لالزمة 

 146 و�ملادة  �لثالثة،  جنيف  �تفاقية  من   129 �ملادة  وحتديد�ً  �الأربعة،  جنيف  �تفاقيات 

متعاقد  طرف  كل  يلتزم   ...“ م�صرتكاً:  �لن�ص  جاء  حيث  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  من 

مبالحقة �ملتهمني باقرت�ف مثل هذه �ملخالفات �جل�صيمة �أو باالأمر باقرت�فها، وبتقديهم 

�أن الأحكام ت�رشيعه،  �إذ� ف�صل ذلك وطبقاً  �أي�صاً،  كانت جن�صيتهم. وله  �أياً   �إىل حماكمه، 

ي�صلمهم �إىل طرف متعاقد معني �آخر ملحاكمتهم، ما د�مت تتوفر لدى �لطرف �ملذكور �أدلة 

�تهام كافية �صد هوؤالء �الأ�صخا�ص”.

ن�صت من  قانوناً خا�صاً  �أفردت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية جند  �لقو�نني  ��صتقر�ء  ومن خالل 

�خلا�ص  �لقانون  من   9 �ملادة  يف  وذلك  �لنازيني،  �حلرب  جمرمي  حماكمة  على  خالله 

للمحاكم  �الخت�صا�ص  منحت  حيث  1950؛  ل�صنة  وم�صاعديهم  �لنازيني  مبحاكمة 

�صّد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  �رتكبو�  ممن  وم�صاعديهم  �لنازيني  مبحاكمة  �الإ�رش�ئيلية 

 يف حني خال �لقانون من �أي ن�ّص يلزم “�إ�رش�ئيل” مبحاكمة مرتكبي �جلر�ئم 
61

�الإن�صانية،

�لدولية من غري �لنازيني.

بحق  �لدولية  �جلر�ئم  �رتكبو�  �لذين  مو�طنيها  �أو  جنودها  مبحاكمة  يتعلق  وفيما 

 �أو �إىل قانون �لعقوبات 
62

�لفل�صطينيني، فاإنها ت�صتند �إما �إىل �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية،

كمرتكبي  ولي�ص  عاديني  كمجرمني  لهم  �لتهم  توجيه  خالل  من  وذلك   
63

�الإ�رش�ئيلي،

�ملرتكبة،  �جلرية  ج�صامة  �إىل  ترقى  ال  خمففة  عقوبات  �إيقاع  �إىل  �إ�صافة  دولية،  جر�ئم 

ومن �الأمثلة على ذلك حماكمة قاتل عبد �لفتاح �ل�رشيف، حيث وجهت له تهمة �لقتل غري 

64
�لعمد مبوجب �لقانون �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي.

قانون حماكمة �لنازيني وم�صاعديهم ل�صنة 1950، �ملادة 9: “�أ. ي�صمح مبحاكمة �ل�صخ�ص �لذي �رتكب �إحدى   61

�إ�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية، حتى و�إن متت حماكمته خارج  �ملحاكم  �أمام  �لقانون  �ملن�صو�ص عليها يف هذ�  �جلر�ئم 

�صو�ء �أمام حمكمة دولية �أو حمكمة �إحدى �لدول...”.  

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �الأو�مر �لع�صكرية �ل�صادرة عن رئي�ص �الأركان �لع�صكرية، �نظر:  62

  https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%  

قانون �لعقوبات �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 1977، مكتبة �لقو�نني �الإ�رش�ئيلية، �نظر:  63

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm  

مذكرة: ��صتخد�م �لقوة �ملميتة و�مل�صاءلة عن �أعمال �لقتل غري �مل�رشوع �ملرتكبة على �أيدي �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية   64

 ،MDE 15/4812/2016 �لوثيقة:  رقم  �لدولية،  �لعفو  منظمة  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  �إ�رش�ئيل  يف 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1548122016ARABIC.pdf :2016/9/28، �نظر
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�أما مرتكبي جر�ئم �لتعذيب، و�ملحاكمة غري �لعادلة، و�حلب�ص غري �مل�رشوع وغريها 

�أو حماكمة لهوؤالء،  �أي حتقيق  من جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية فاإنه مل يجِر 

ممار�صة  ت�رشعن  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  من  قر�ر�ت  �صدرت  متاماً  �لعك�ص  على 

�لتعذيب، �إ�صافة �إىل �الأو�مر �لع�صكرية �ل�صادرة عن �حلاكم �لع�صكري، وقد مّت �لتطرق 

لها يف مبحث �صابق.

فكيف يكن للفل�صطيني �خلا�صع لالحتالل، و�لذي ترتكب بحقه �جلر�ئم �لدولية �أن 

يطالب مبحاكمة هوؤالء؟ هذ� ما �صتتم �الإجابة عليه الحقاً.

الفرع الثاين: قرار الدولة بعدم املقا�شاة بعد اإجراء التحقيق:

ويف هذه �حلالة تقوم �ملحكمة �جلنائية �لدولية بالتحقق فيما �إذ� �أجريت حتقيقات يف 

�لدعوى نف�صها؟ وهل قررت �ل�صلطات عدم مقا�صاة �ملتهم بانتهاء هذه �لتحقيقات؟ 

فاإذ� كانت �الإجابة بالنفي على �أحد �صقي �ل�صوؤ�ل؛ فاإن �الخت�صا�ص ينعقد للمحكمة 

�جلنائية �لدولية، �أما �إذ� كانت �الإجابة باالإيجاب على �صقي �ل�صوؤ�ل، فهنا ال بّد من �لت�صاوؤل 

حول �صبب �تخاذ قر�ر عدم �ملحاكمة؛ فاإن كان �ل�صبب يعود �إىل عدم رغبة �ل�صلطات يف 

�ملقا�صاة �أو عدم قدرتها على ذلك، ففي هذه �حلالة ينعقد �الخت�صا�ص للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، و�إال فاإنها ال متلك �الخت�صا�ص للنظر يف �لدعوى، وهذ� ما �صيتم تو�صيحه الحقاً.

الفرع الثالث: خ�شوع ال�شخ�س للمحاكمة على امل�شتوى الوطني:

يجب  لذلك  �لوطنية،  للمحاكم  �لدولية  �جلر�ئم  مرتكبي  ملحاكمة  �الخت�صا�ص  يعود 

�لقانون  �نتهاكات  على  �الأفر�د  مبحاكمة  ت�صمح  ن�صو�صاً  �لوطنية  �لقو�نني  تت�صمن  �أن 

�لدويل، ويف حال تعذر ذلك الأي �صبب كان، ولكي ال يفلت �ملجرم من �لعقاب، مّت �لن�ص 

�ملحكمة  �أو  �خلا�صة  �لدولية  كاملحاكم  �الخت�صا�ص  هذ�  �لدولية  �ملحاكم  تتوىل  �أن  على 

دولياً،  جانباً  للفرد  �جلنائية  �لدولية  �مل�صوؤولية  �إقر�ر  منح  �إن  حيث  �لدولية؛  �جلنائية 

 وتطور بتوقيع �لعديد من �ملعاهد�ت 
65

ن�صاأ من خالل ممار�صات �لدول على مّر �لتاريخ،

�لدولية �خلا�صة مبحاكمة �الأ�صخا�ص �لذين يرتكبون �جلر�ئم �لدولية.

يو�صف �أبكري حممد، حماكمة جمرمي احلرب اأمام املحاكم اجلنائية الدولية، درا�شة مقارنة بني ال�رسيعة   65

الإ�شالمية والقانون الدويل املعا�رس )م�رش: د�ر �لكتب �لقانونية، 2011(، �ص 464-456. 
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وال بّد من �الإجابة على ت�صاوؤل يثري �إ�صكالية بهذ� �ل�صدد، �أال وهو مدى حجية �أحكام 

باحلكم  يتعلق  فيما  نف�صها؟  �لدعوى  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  �لوطنية  �ملحاكم 

�الأ�صيل  �الخت�صا�ص  �صاحبة  هي  �لوطنية  �ملحاكم  �أن  فاالأ�صل  �ملتهم؛  بحق  �ل�صادر 

يجوز  ال  وبالتايل  به،  �ملق�صي  �الأمر  حجية  عنها  �ل�صادر  للحكم  ويكون  مبحاكمته، 

مالحقته ق�صائياً على �جلرم ذ�ته مرة �أخرى، �إعماالً ملبد�أ عدم جو�ز حماكمة �ل�صخ�ص 

66
على �جلرم ذ�ته �أكرث من مرة، وهذ� �ملبد�أ ر��صخ �صو�ء يف �لقو�نني �لوطنية �أم �لدولية.

ن�صت فقد  �لوطنية،  للمحاكم  تكميلي  هو  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �أن   ومبا 

�أخرى على  �ملادة 20 من نظام روما �الأ�صا�صي على عدم جو�ز حماكمة �ل�صخ�ص مرة 

عن  �صادر�ً  �حلكم  يكون  �أن  حالتني:  بني  �لتفرقة  من  لنا  بّد  ال  هنا  ومن   
67

�جلرم ذ�ته،

على  �أخرى  مرة  �ل�صخ�ص  حماكمة  يجوز  ال  �حلالة  هذه  ففي  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 

�ل�صخ�ص حماكمة  متت  �إذ�  �أما  �أخرى،  حمكمة  �أي  �أو  �لوطنية  �ملحاكم  �أمام  ذ�ته   �جلرم 

�لدولية �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  �أخرى  مرة  حماكمته  يجوز  ال  فاإنه  �لوطنية  �ملحاكم   �أمام 

�إال يف حالتني: 

من  �ل�صخ�ص  حماية  �إىل  تهدف  �لدولة  بها  قامت  �لتي  �لتقا�صي  �إجر�ء�ت  كانت  �إذ�   .1
68

حتمل �مل�صوؤولية.

 
69

�إذ� مل تتم �إجر�ء�ت �ملحاكمة �لوطنية ب�صورة م�صتقلة، وكانت متحيزة.  .2

و�جلنائي  �لوطني  �لقانون  يف  مرتني  �لفعل  ذ�ت  عن  �ل�صخ�ص  حماكمة  جو�ز  عدم  “مبد�أ  رجب،  ح�صن  علي   66

�لدويل،” جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية وال�شيا�شية، وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، جامعة 

تكريت، كلية �حلقوق، بغد�د، �ملجلد 2، �لعدد 8، 2010، �ص 123. 

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 20: “�ل�صخ�ص �لذي يكون قد حوكم �أمام حمكمة �أخرى عن �صلوك يكون حمظور�ً   67

8 ال يجوز حماكمته �أمام �ملحكمة فيما يتعلق بنف�ص �ل�صلوك �إال �إذ�  7 �أو �ملادة  6 �أو �ملادة  �أي�صاً مبوجب �ملادة 

كانت �الإجر�ء�ت يف �ملحكمة �الأخرى...”. 

�مل�صوؤولية �جلنائية عن  �ملعني من  �ل�صخ�ص  “قد �تخذت لغر�ص حماية  3/20/�أ:  �ملادة  �الأ�صا�صي،  نظام روما   68

جر�ئم تدخل يف �خت�صا�ص �ملحكمة”. 

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 3/20/ب: “مل جتر ب�صورة تت�صم باال�صتقالل �أو �لنز�هة وفقاً الأ�صول �ملحاكمات   69

�ملعرتف بها مبوجب �لقانون �لدويل، �أو جرت، يف هذه �لظروف، على نحو ال يت�صق مع �لنية �إىل تقدمي �ل�صخ�ص 

�ملعني للعد�لة...”.
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�أمام  نكون  وال  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الخت�صا�ص  ينعقد  �حلالتني  هاتني  ففي 

حماكمة �ل�صخ�ص على �جلرم مرتني، حيث �إن �حلكم �ل�صادر بحقه ال يلك حجية �الأمر 

�ملق�صي به لالأ�صباب �ملذكورة �أعاله.

ملحاكمة  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  ينعقد  �الخت�صا�ص  فاإن  �صبق،  ما  على  وهدياً 

�الإ�رش�ئيليني مرتكبي جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية بحق �الأ�رشى و�ملعتقلني 

�لق�صائية  �الأجهزة  �أمام  �ملحاكمة  �أو  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  عن  �لنظر  بغ�ص  �لفل�صطينيني، 

يف عليها  و�ملن�صو�ص  �لتالية  �الأمور  من  �أكرث  �أو  و�حد  لتو�فر  وذلك   �الإ�رش�ئيلية، 

�ملادة 2/17:

“اأ( جرى ال�شطالع بالإجراءات اأو يجري ال�شطالع بها، اأو جرى اتخاذ القرار   .1
جرائم  عن  اجلنائية  امل�شئوولية  من  املعني  ال�شخ�س  حماية  بغر�س  الوطني 

معظم  تن�ص   :”5 املادة  يف  اإليه  امل�شار  النحو  على  املحكمة  اخت�شا�س  يف  داخلة 

و�أن  �لق�صائية يف ممار�صة عملها دون تدخل،  �ل�صلطة  ��صتقالل  �لعامل على  د�صاتري 

تكون �الأحكام �ل�صادرة عنها مبنية على �لوقائع ووفقاً للقو�نني �ملعمول بها يف تلك 

�لدولة، بعيد�ً عن �لتهديد�ت و�ل�صغوطات و�لتدخالت، وهذ� ما ي�صتخل�ص من ن�ص 

70
�ملادة 2/17/�أ.

�لدولية،  �جلرية  مرتكب  �ل�صخ�ص  حماية  �إجر�ء�تها  يف  تتعمد  �لدولة  �أن  مبعنى 

وتكمن �ل�صعوبة يف هذه �حلالة باإثبات �صوء نية �لدولة، و�إن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت ال 

حتقق �لعد�لة وتوؤدي �إىل �إفالت �ل�صخ�ص من �لعقاب؛ ومن �الأمثلة على ذلك �إخفاء �الأدلة 

�أو �عتباره بطالً ومنحه �حل�صانة ملنع حماكمته  �أو �إجر�ء حماكمة �صورية،  �لتي تدينه، 

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 17: “2- لتحديد عدم �لرغبة يف دعوى معينة، تنظر �ملحكمة يف مدى تو�فر و�حد   70

�أو �أكرث من �الأمور �لتالية، ح�صب �حلالة، مع مر�عاة �أ�صول �ملحاكمات �لتي يعرتف بها �لقانون �لدويل: 

حماية  بغر�ص  �لوطني  �لقر�ر  �تخاذ  جرى  �أو  بها  �ال�صطالع  يجري  �أو  باالإجر�ء�ت  �ال�صطالع  جرى  )�أ(   

يف �إليه  �مل�صار  �لنحو  على  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يف  د�خلة  جر�ئم  عن  �جلنائية  �مل�صئوولية  من  �ملعني   �ل�صخ�ص 

�ملادة 5.

)ب( حدث تاأخري ال مبر له يف �الإجر�ء�ت مبا يتعار�ص يف هذه �لظروف مع نية تقدمي �ل�صخ�ص �ملعني للعد�لة.  

)ج( مل تبا�رش �الإجر�ء�ت �أو ال جتري مبا�رشتها ب�صكل م�صتقل �أو نزيه �أو بو�رشت �أو جتري مبا�رشتها على   

نحو ال يتفق يف هذه �لظروف مع نية تقدمي �ل�صخ�ص �ملعني للعد�لة.

�نهيار كلي  �لدولة غري قادرة، ب�صبب  �إذ� كانت  �ملحكمة فيما  �لقدرة يف دعوى معينة، تنظر  3- لتحديد عدم   
�الأدلة  على  �حل�صول  �أو  �ملتهم  �إح�صار  على  تو�فره  عدم  ب�صبب  �أو  �لوطني  �لق�صائي  لنظامها  جوهري  �أو 

و�ل�صهادة �ل�رشورية �أو غري قادرة ل�صبب �آخر على �ال�صطالع باإجر�ء�تها”.
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�أمام �ملحاكم �لوطنية، و�ل�صعوبة �لتي تو�جهها �ملحكمة يف هذه �حلالة هي �إثبات �صوء نية 

 
71

�لدولة لعدم تو�فر �ملعلومات �لكافية لالإثبات.

ومن �ملالحظ خالل �لبحث يف قر�ر�ت �ملنظومة �لق�صائية �الإ�رش�ئيلية عدم وجود �أي 

�أو جرية �ملحاكمة غري  م�صاءلة ملرتكبي جر�ئم �حلرب كجرية �حلب�ص غري �مل�رشوع، 

�لعادلة، كما جند غياب �أي قر�ر مل�صاءلة مرتكبي �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية كجرية �ل�صجن 

فيما  قانونية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  مّت  بينما  �لبدنية،  �حلرية  من  �حلرمان  و�صائل  من  وغريه 

يتعلق بجرية �لتعذيب، �إال �أن هذه �الإجر�ء�ت تهدف �إىل �إخفاء �الأدلة ومتكني �الأفر�د من 

 ”Petah Tikva الإفالت من �لعقاب؛ ومثال ذلك �لقر�ر �ل�صادر عن حمكمة “بيتح تيكفا�

 2013 �لفل�صطيني عرفات جر�د�ت يف �صنة  �الإ�رش�ئيلية حول ظروف ��صت�صهاد �الأ�صري 

حيث �أقرت �ملحكمة �أن: “�أ�صباب وفاة �الأ�صري د�خل �ل�صجن ما ز�لت غام�صة، على �أنه ال 

 وعليه مّت �إغالق �مللف.
يكن نفي �إمكانية تعر�صه لل�رشب خالل �لتعذيب،”72

“ب( حدث تاأخري ل مربر له يف الإجراءات مبا يتعار�س يف هذه الظروف مع نية   .2

تقدمي ال�شخ�س املعني للعدالة”: تن�ص �ملادة 2/17/ب على �أن �لتاأخري غري �ملبر 

يف  �لدولة  رغبة  عدم  حاالت  من  يعّد  �لدولية  �جلرية  مرتكب  �ل�صخ�ص  حماكمة  يف 

�ال�صطالع بالتحقيق �أو �ملحاكمة، وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لن�ص ت�صمن فقط �لتاأخري 

�أو �نتظار تقرير  �أو �ل�صهود  �إذ� كان للتاأخري ما يبره كهروب �ملتهم  �أما  غري �ملبر، 

على  �الأمثلة  ومن  �حلالة؛  هذه  لتحقق  �ل�رشط  بتو�فر  �لقول  يكن  ال  عندئذ  جلنة، 

الأ�صباب  �لتاأخري م�صتند�ً  �أن يكون  �أو  للتاأخري،  �لتاأخري غري �ملبر عدم وجود �صبباً 

مبحاكمة  �لتذرع  �إىل  �لتاأخري  هذ�  خالل  من  �لدولة  وتهدف  عرقية،  �أو  �صيا�صية 

�ل�صخ�ص ملنع حماكمته �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية مبا�رشة بعد �رتكاب �جلرية، 

73
مما ينحها وقتاً الإخفاء �الأدلة �لتي تثبت �رتكاب جرية دولية.

والدائمة  املوؤقتة  الدولية  املحاكم  لدى  القانونية:  العام  املدعي  �شالحية  �لدليمي،  �صمري  علي  عامر   71

)درا�شة قانونية( )�الأردن: د�ر غيد�ء للن�رش و�لتوزيع، 2013(، �ص 135-134. 

�نظر:   ،23 �ص   ،2015/9/16  ،3697 �لعدد  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  �ليوم،  فل�صطني  ن�رشة   72

https://www.alzaytouna.net

�رشيف عتلم، القانون الدويل الإن�شاين: دليل لالأو�شاط الأكادميية )�لقاهرة: �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر،   73

.)2006
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ومن �ملالحظ �أن جميع �لدعاوى �ملقدمة لدى حمكمة �لعدل �لعليا �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة 

�لنهائي بعد هذه �ملماطلة هو  بجرية �لتعذيب ت�صتغرق �صنو�ت طو�ل، ويكون قر�رها 

 “وجود حاجة” تبر �للجوء للتعذيب؛ ومثال ذلك �لقر�ر �خلا�ص باالأ�صري فار�ص طبي�ص،
باأن   2016 �صنة  يف  �لقر�ر  و�صدر   ،2013 �صنة  يف  �ملحققني  �صّد  �لدعوى  قدمت  حيث 

74
�لتعذيب �لذي تعر�ص له �الأ�صري كان مبر�ً.

نزيه، اأو  م�شتقل  ب�شكل  مبا�رستها  جتري  ل  اأو  الإجراءات،  تبا�رس  مل  “ج(   .3 

نية  مع  الظروف  هذه  يف  يتفق  ل  نحو  على  مبا�رستها  جتري  اأو  بو�رست  اأو 

�لركائز  �أحد  �لق�صاء و��صتقالله هو  نز�هة  مبد�أ  للعدالة”:  املعني  ال�شخ�س  تقدمي 

�الأ�صا�صية �لتي يقوم عليها �لق�صاء، ومن �حلقوق �الأ�صا�صية �لتي يجب على �لدولة 

منحها للمو�طنني كما �أكدته �ملادة 17 من نظام روما �الأ�صا�صي. 

ملحاكمة  �لفر�صة  تتيح  ال  �الإ�رش�ئيلية  للمنظومة  �لعامة  �ل�صيا�صة  �أن  �ملالحظ  ومن 

مرتكبي جر�ئم �حلرب �أو �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية؛ من خالل عدم �لن�ص على جتريها، 

�أما فيما يتعلق بجرية �لتعذيب فيتم منح مرتكبيها ح�صانة من خالل �رشعنة ��صتخد�م 

دعوى  على  بناء  �ل�صادر  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قر�ر  ذلك  ومثال  �لتعذيب، 

�إ�رش�ئيل يف  �لتعذيب  ملناه�صة  �لعامة  “�للجنة  خالل  من  �الأ�رشى،  �أحد  با�صم   مقدمة 

The Public Committee Against Torture in Israel” حول غياب �لتحقيق �جلنائي 

يف جر�ئم �لتعذيب؛ حيث قدمت �لدعوى يف �صنة 2014 و�صدر �لقر�ر يف 2017 برد �لدعوى 

75
بحجة �أن �لتعذيب �لذي مور�ص �صّد �الأ�صري كان “حلاجة ملحة”.

ومن خالل ما �صبق تخل�ص �لباحثة �إىل نتيجة مفادها عدم رغبة “�إ�رش�ئيل” مبحاكمة 

و�أنها  �لتعذيب،  جر�ئم  يف  خ�صو�صاً  �الإن�صانية،  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  مرتكبي 

منحت مرتكبي هذه �جلرية غطاًء قانونياً يحول دون مثولهم �أمام �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي، 

ملحاكمة دعوى  وتقدمي  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  فل�صطني  دولة  جلوء  فاإن   وبالتايل 

�للجنة �لعامة ملناه�صة �لتعذيب يف �إ�رش�ئيل، قر�ر حمكمة �لعدل �لعليا رقم 9018-17، �نظر:  74

http://stoptorture.org.il  

 http://stoptorture.org.il/:دعوى ق�صائية ب�صاأن �لتعذيب، �للجنة �لعامة ملناه�صة �لتعذيب يف �إ�رش�ئيل، �نظر  75
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يكن  وال  يبره،  ما  له  �الإن�صانية  �صّد  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  مرتكبي  �الإ�رش�ئيليني 

لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تتذرع باال�صطالع بالتحقيق �أو �ملحاكمة يف هذه �حلالة.

�ل�رشطني  تو�فر  مبجرد  فقط  ينعقد  ال  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �أن  �إال 

�لدولية  �جلرية  تكون  �أن  وهو  �أال  �آخر  �أ�صا�صي  �رشط  تو�فر  من  بّد  ال  بل  �ل�صابقني؛ 

�ملرتكبة على قدر كبري من �جل�صامة وهو ما يعرف مبعيار �جل�صامة.

املطلب الثاين: ج�شامة اجلرمية الدولية املرتكبة:

ملفهوم �جل�صامة �أهمية خا�صة لدى �ملحكمة �جلنائية �لدولية؛ حيث يعّد عن�رش�ً مهماً 

لتحديد �لق�صايا �لتي متلك �ملحكمة �صالحية �لنظر فيها، وقد ن�صت �ملادة 17 من نظام 

روما �الأ�صا�صي على عدم مقبولية �لدعوى �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية، �إذ� مل تكن على 

76
درجة كافية من �جل�صامة، وتبر �تخاذ �ملحكمة �إجر�ًء �آخر.

�لتمهيدية  و�لد�ئرة  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  من  كل  �الأ�صا�صي  روما  نظام  منح  وقد 

�صالحية حتديد تو�فر معيار �جل�صامة، وهو ما �صيتم تو�صيحه يف هذ� �ملطلب:

اأولً: اخت�شا�س مكتب املدعي العام يف حتديد توافر مبداأ اجل�شامة:

يخت�ص مكتب �لنائب �لعام بتحديد تو�فر �رشط �جل�صامة من عدمه، وبالتايل حتديد 

�نعقاد �الخت�صا�ص للمحكمة �جلنائية �لدولية، من خالل عدة معايري كمقيا�ص �جلر�ئم 

77
وخطورتها، وطبيعتها، وطريقة �رتكابها، وتاأثريها على �ل�صحايا.

ثانياً: �شالحية الدائرة التمهيدية يف حتديد توافر مبداأ اجل�شامة:

حددت  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لتمهيدية  �لد�ئرة  عن  قر�ر�ً  �صدر   2006 �صنة  يف 

 من خالله عدة عو�مل لتحديد تو�فر �رشط �جل�صامة �لو�رد يف �ملادة 1/17/د؛ كاأن يكون

نظام روما �الأ�صا�صي، �ملادة 1/17/د: “�إذ� مل تكن �لدعوى على درجة كافية من �خلطورة تبر �تخاذ �ملحكمة   76

�إجر�ء �آخر”. 

 Marco Roscini, “Gravity in the Statute of the International Criminal Court and Cyber Conduct  77

 That Constitutes, Instigates or Facilitates International Crimes,” Criminal Law Forum, The
Official Journal of the Society for the Reform of Criminal Law, 1/6/2019,
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10609-019-09370-0
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�العتبار ما يرتتب على هذ�  �الأخذ بعني  �إىل  �إ�صافة  �أو منظم،  �لنطاق  �إما و��صع  �ل�صلوك 

78
�ل�صلوك من تاأثري على �ملجتمع �لدويل.

�الأ�رشى  بحق  “�إ�رش�ئيل”  ترتكبها  �لتي  �جلر�ئم  �أن  جند  بيانه،  مّت  ما  خالل  ومن 

و�ملعتقلني يتو�فر فيها عن�رش �جل�صامة من حيث خطورتها؛ فاجلر�ئم �لتي �رتكبت �صّد 

�لفل�صطينيني على نطاق و��صع وممنهج، ينطبق على بع�صها  �الأ�رشى و�ملعتقلني  �آالف 

�الإن�صانية،  �صّد  �جلر�ئم  �رشوط  تنطبق  �الآخر  �لبع�ص  وعلى  �حلرب،  جر�ئم  �رشوط 

وبالتايل تو�فر هذ� �ل�رشط يرتتب عليه �نعقاد �الخت�صا�ص للمحكمة �جلنائية �لدولية.

 Susana SaCouto and Katherine Cleary, “The Gravity Threshold of the International Criminal  78

  Court,” The American University International Law Review, vol. 23, Issue 5, 2007, pp. 807–854,
http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr






