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الآليات القانونية الدولية ملقا�ضاة جمرمي
احلرب الإ�سرائيليني ك�أفراد
تكمن �أهمية هذا الف�صل لي�س فقط يف البحث عن �آلية منا�سبة للحالة الفل�سطينية مع
مراعاة الظروف الدولية ،بل �أي�ضا ً يف كونه يناق�ش ما مدى ا�ستفادة الفل�سطينيني من كل
�آلية ،والأهم من ذلك هو العمل على تكوين ا�سرتاتيجية فل�سطينية �شاملة للتعامل مع
ملف مالحقة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني ،وبالتايل على الفل�سطينيني �صياغة وتكوين
ما يلبي احتياجاتهم ويحقق �أهدافهم �أوالً ،مع اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة .ولي�س
بال�رضورة حني نعر�ض لبع�ض التجارب الدولية ال�سابقة يف امل�ضمار نف�سه �أننا ندعو
لتقليد تلك التجارب ،فلكل حالة ظروفها ،وما نريده هو التدليل على جدوى الآلية لو
�أُح�سن ا�ستخدامها وفق ظروف ومعطيات حمددة ،وذلك يف �سبيل ال�سعي ملالحقة
جمرمي احلرب الإ�رسائيليني ومقا�ضاتهم.
ويبقى ال�س�ؤال هنا :هل يوجد يف القانون الدويل اجلنائي ما ُي ِّكن من مالحقة
وحما�سبة املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية ،وغريها من اجلرائم
الدولية اجل�سيمة؟ وما هي الآليات الدولية املتاحة ملقا�ضاة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني؟
ويف هذا الف�صل �سيتم عر�ض الآليات الدولية ملقا�ضاة املجرمني الدوليني والتي
ت�صلح ملقا�ضاة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني ،وقد اختار الباحث اثنتني من تلك الآليات
هما الق�ضاء الوطني ذو االخت�صا�ص العاملي واملحكمة اجلنائية الدولية ،وعلى الرغم
من وجود �آلية ثالثة مطبقة على ال�صعيد الدويل وهي املحاكم الدولية اخلا�صة �إال �أن
الباحث �آثر عدم اخلو�ض فيها لأنها من الناحية العملية م�ستبعدة ،حيث �إن ت�شكيل مثل
هذه املحاكم يحتاج لقرار من جمل�س الأمن وفق الف�صل ال�سابع ،ما يعني موافقة جميع
دول الفيتو  Vetoوهو �أمر غري مت�صور بخ�صو�ص احلالة الفل�سطينية ،بخالف احلاالت
التي ُ�شكلت فيها حماكم بقرار من جمل�س الأمن مثل حمكمة يوغ�سالفيا ال�سابقة،
و�سرياليون ،ورواندا ،ولبنان ،وكمبوديا ،ولكن يف الوقت نف�سه مل يتحرك جمل�س الأمن
لي�شكل حمكمة خا�صة وفق الف�صل ال�سابع حلروب طاحنة وقعت فيها �آالف االنتهاكات
للقانون الدويل الإن�ساين وحلقوق الإن�سان ،وراح �ضحيتها ع�رشات بل مئات الآالف من
125

كيف نقا�ضي “�إ�سرائيل”؟
ال�ضحايا ،مثل احلرب على العراق ،واحلرب على �أفغان�ستان ،واحلرب على ال�شي�شان،
وحرب الإبادة امل�ستمرة يف مينمار �ض ّد امل�سلمني “الروهينجا” وغري ذلك.1
وبالتايل فمجل�س الأمن ال يعمل وفق معيار واحد يت�ساوى فيه اجلميع ،فتطبيق
العدالة الدولية �أمر مرهون بال�سيا�سة الدولية ،ويف احلالة الفل�سطينية فمن امل�ستبعد جدا ً
�أن ي�شكل جمل�س الأمن حمكمة خا�صة لفل�سطني� ،إذ �أ�صبح معروفا ً للجميع عقبة الفيتو
الأمريكي الداعم لـ“�إ�رسائيل” ب�شكل مطلق ،والذي مينع �أي �إدانة لها ،فما بالك مبحاكمة
قادتها؟!
ويحاول هذا الف�صل بيان مدى جدوى التوجه لأي من الآليتني املتاحتني �أمام
الفل�سطينيني ملقا�ضاة قادة “�إ�رسائيل” جنائياً ،والوقوف على �رشوط املقا�ضاة �أمام
تلك املحاكم الدولية ،وما هي �أهم املعوقات وكذلك الفر�ص �أمام تفعيلها ،وكيفية ا�ستفادة
الفل�سطينيني من تلك الآليات .وعليه� ،سيقت�رص هذا الف�صل على عر�ض وتف�صيل الآليتني
اللتني ميكن العمل عليهما وهما :املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص العاملي واملحكمة
اجلنائية الدولية.
وعليه فقد ّ
مت تق�سيم هذا الف�صل �إىل مبحثني يتناول كل منهما �آلية من �آليات املقا�ضاة
الدولية وهي كما يلي:
املبحث الأول :مقا�ضاة القادة واجلنود الإ�رسائيليني �أمام املحاكم الوطنية ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي.
		
املبحث الثاين :مقا�ضاة القادة واجلنود الإ�رسائيليني �أمام املحكمة اجلنائية الدولية.

املبحث الأول :مقا�ضاة القادة واجلنود الإ�سرائيليني
			�أمام املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص
			 الق�ضائي العاملي:
ّ
مت البدء بعر�ض املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص العاملي كونها الأقدم من حيث
الت�شكيل وبدء العمل من املحكمة اجلنائية الدولية ،والتي تع ُّد حديثة ن�سبيا ً كما �سي�أتي
تف�صيله الحقاً� ،أما املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي فهي تعد من �أهم
1

حممد �أمني امليداين“ ،جمرم �رسيربينيت�شا �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة”.
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املحاكم اجلنائية ملقا�ضاة املتهمني بارتكاب انتهاكات ج�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين
على امل�ستوى الدويل �سواء كانوا م�س�ؤولني ع�سكريني� ،أم �سيا�سيني� ،أم حتى جنود� ،أم
�أفراد عاديني ،حتت مبد�أ امل�س�ؤولية الفردية ،الذي �سبق احلديث عنه.
ويت�ضمن هذا املبحث مطلبني هما:
املطلب الأول :املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي و�إجراءاتها.
املطلب الثاين :ق�ضاء املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي وكيفية
ا�ستفادة الفل�سطينيني منها.
		

املطلب الأول :املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي
و�إجراءاتها:
		
يت�ضمن هذا املطلب مق�صدين هما:
املق�صد الأول :املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي.
املق�صد الثاين� :إجراءات املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي
(القانون البلجيكي منوذجاً).
		

املق�صد الأول :املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي:
هناك بع�ض الدول الغربية ،الأوروبية خ�صو�صاً ،ت�أخذ مببد�أ االخت�صا�ص الق�ضائي
العاملي� ،أو مببد�أ الوالية الق�ضائية العاملية� ،أو ما ي�سميه البع�ض ال�صالحية الدولية
ال�شاملة ،الذي مينحها �صالحي ًة يف مالحقة �أي �شخ�ص ارتكب جرمية دولية خارج
حدودها ،و�صالحية حماكمته �أمام حماكمها الوطنية� ،سواء �أكان من مواطنيها �أم من
الأجانب.
�أوالً :التعريف باالخت�صا�ص الق�ضائي العاملي:
يعرف مبد�أ االخت�صا�ص العاملي ب�أنه مبد�أ قانوين ي�سمح لدولة �أو يطالبها ب�إقامة
دعوى قانونية جنائية فيما يخت�ص بجرائم معينة ،ب�رصف النظر عن مكان اجلرمية
وجن�سية مرتكبها �أو ال�ضحية.2
2

عبد الرحمن حممد علي (حمرر) ،اجلرائم الإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة :درا�سة قانونية
(بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2011 ،ص .113
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وهو املبد�أ الذي يق�ضي ب�أنه من م�صلحة كل دولة �أن حتيل �إىل العدالة مرتكبي جرائم
معينة تهم املجتمع الدويل ب�أ�رسه ،بغ�ض النظر عن مكان ارتكاب اجلرمية ،وبغ�ض النظر
عن جن�سية مرتكبيها� ،أو جن�سية �ضحاياها.3
ويعتمد االخت�صا�ص الق�ضائي بجرمية ما ،يف الأحوال العادية ،على ال�صلة بني الدولة
التي ترفع الدعوى وبني اجلرمية نف�سها ،وهي �صلة �إقليمية يف العادة.4
ومبد�أ االخت�صا�ص العاملي من�صو�ص عليه ب�شكل وا�ضح يف اتفاقيات جنيف ل�سنة ،1949
بحيث ت�ستند هذه االتفاقيات التي و�ضعت حلماية املنازعات امل�سلحة �إىل مبد�أ عاملية احلق
يف مالحقة املتهمني بارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقيات ،فاملادة ،49
و ،50و ،129و 146امل�شرتكة بني االتفاقيات الأربعة على الرتتيب ،تن�ص على ما ي�أتي:
تتعهد الأطراف ال�سامية املتعاقدة ب�أن تتخذ �أي �إجراء ت�رشيعي يلزم لفر�ض
عقوبات جزائية فعالة على الأ�شخا�ص الذين يقرتفون �أو ي�أمرون باقرتاف
�إحدى املخالفات اجل�سيمة لهذه االتفاقية ...يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة
املتهمني ....وبتقدميهم �إىل حماكمه (الوطنية)� ،أيا ً كانت جن�سيتهم ،وله �أي�ضا ً
�إذا َّ
معني �آخر
ف�ضل ذلك وطبقا ً لأحكام ت�رشيعه �أن ي�سلمهم �إىل طرف متعاقد
ٍ
ملحاكمتهم ،ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور �أدلة اتهام كافية �ض ّد ه�ؤالء
الأ�شخا�ص.5

ومن الدول التي ن�صت �أنظمتها الق�ضائية على االخت�صا�ص العاملي ،مع بع�ض
االختالفات يف الأ�صول والقواعد ،بريطانيا ،وهولندا ،ونيوزلندا ،و�سوي�رسا ،والدول
الإ�سكندنافية ،وبلجيكا التي �أولت اهتماما ً كبريا ً ملو�ضوع االخت�صا�ص العاملي ،وكانت
�إ�سبانيا حتى �صيف �سنة  2009من الدول التي تبنت هذا االخت�صا�ص ومار�سته على
نطاق وا�سع.6
3

عاملية االخت�صا�ص الق�ضائي ،منظمة العفو الدولية ،املجلة الإلكرتونية ،العدد  ،14انظر:

http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx
4

فيليب كزافييه“ ،مبادئ االخت�صا�ص العاملي والتكامل :وكيف يتوافق املبد�آن ”،املجلة الدولية لل�صليب
الأحمر ،العدد  ،2006/12/31 ،862انظرhttp://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/review/ :

review-862-p375.htm

	5انظر :اتفاقيات جنيف الأربعة ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،يف:

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

6

حممد املجذوب ،مرجع �سابق� ،ص .318–317
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ومن �أ�شهر الق�ضايا التي ُطبِّقَ فيها االخت�صا�ص العاملي هي ق�ضية بينو�شيه
 Pinochetوهو جرنال ع�سكري حكم دولة ت�شيلي ملدة  17عاماً ،بني �سنتي 1973
و1990؛ حيث قام قا�ض ٍ �إ�سباين مبمار�سة �سلطة الأمر باعتقال بينو�شيه ب�سبب اجلرائم
التي ّ
مت ارتكاب معظمها يف ت�شيلي ،والتي كان معظم �ضحاياها من �أبناء ت�شيلي ،حيث
رفعت احل�صانة عن اجلرنال بينو�شيه و�صدر احلكم بجواز ت�سليمه �إىل �إ�سبانيا ،بنا ًء
على اتفاقية “مناه�ضة التعذيب ،وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية� ،أو
الال �إن�سانية �أو املهينة” ،التي �أ�صدرتها الأمم املتحدة �سنة “ ،1984تقوم الدولة الطرف
التي يوجد يف الإقليم اخلا�ضع لواليتها الق�ضائية �شخ�ص ُي َّدعى ارتكابه [للتعذيب]...
بعر�ض الق�ضية على �سلطاتها املخت�صة ،بق�صد تقدمي ال�شخ�ص للمحاكمة� ،إذا مل تقم
بت�سليمه” .وكما قال اللورد براون ويلكن�سون  ،Brown-Wilkinsonكبري الق�ضاة يف
ق�ضية بينو�شيه “�إن هدف االتفاقية هو ا�ستحداث مبد�أ الت�سليم �أو العقاب� ،أي �أن على
الدولة �أن تتوىل معاقبة ال�شخ�ص �إذا مل تقم بت�سليمه”.7
ففي �سنة  ،1998ويف �أثناء زيارة عالجية �إىل لندنُ ،و�ضع بينو�شيه رهن االعتقال
قا�ض �إ�سباين مذكرة باعتقاله ،بتهمة تعذيب وقتل من يحملون
املنزيل بعد �أن �أ�صدر ٍ
اجلن�سية الإ�سبانية ،وبعد � 18شهراً� ،سمحت بريطانيا لبينو�شيه بالعودة �إىل ت�شيلي
لأ�سباب �صحية ،متجنبا ً الرتحيل �إىل �إ�سبانيا.8
ويف ق�ضية �أخرى من هذا النوع ،نظرت �إحدى حماكم الواليات املتحدة يف ق�ضية مهمة
�أ�صبحت من معامل تاريخ الق�ضاء ،وهي ق�ضية فيالرتيغا  Filártigaالتي رفعت فيها
�أ�رسة �شخ�ص من باراجواي كان من �ضحايا التعذيب ،ثم انتقل للإقامة يف الواليات
املتحدة ،دعوى مدنية �ض ّد من قام بتعذيبه بعد �أن انتقل هو �أي�ضا ً �إىل الواليات املتحدة؛
وقالت املحكمة يف حكمها“ :لقد �أ�صبح مرتكب التعذيب ،مثل :القر�صان وتاجر الرقيق،
عدوا ً للب�رشية ب�أ�رسها”.9

7

عاملية االخت�صا�ص الق�ضائي ،منظمة العفو الدولية ،املجلة الإلكرتونية ،العدد .14

	8املرجع نف�سه.
	9املرجع نف�سه.
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ثانياً :نوع االخت�صا�ص ورفع الدعاوى:
 .1كانت جرمية القر�صنة هي اجلرمية “العاملية” املعهودة يف �سالف الأزمان ،ثم
�أ�ضيفت �إليها جتارة الرقيق ،وقد ازداد عدد اجلرائم التي تتطلب عاملية االخت�صا�ص
الق�ضائي منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،وطالت القائمة ف�أ�صبحت تت�ضمن كثريا ً من
الفظائع التي ترتكب داخل احلدود الوطنية ،مثل جرمية الإبادة اجلماعية ،والتعذيب،
والف�صل العن�رصي ،وغريها من اجلرائم املرتكبة �ض ّد الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل جرائم
احلرب.
البت فيما �إذا كان من املمكن �إقامة الدعوى ا�ستنادا ً �إىل عاملية االخت�صا�ص
� .2إن �أ�سا�س ّ
الق�ضائي ،هو قوانني الدولة التي تقام فيها الدعوى (والتي ت�سمى دولة االدعاء).10
وي�ؤيد الباحث القول ال�سائد ب�أن ت�أ�سي�س املحكمة اجلنائية الدولية يعد مكت�سبا ً مهما ً

وذو �أثر بالغ للعدالة اجلنائية الدولية ،ولقد جاء ذلك نتيجة جهود م�ضنية ا�ستمرت لأكرث
من خم�سني عاماً ،وعلى الرغم من املعوقات والعقبات فهي ما زالت متتلك الكثري لتفعله
�أمام مواجهة اجلرائم الدولية الأ�شد خطورة من وجهة نظر املجتمع الدويل.

واملحكمة اجلنائية الدولية هي املحكمة الدائمة الأوىل يف تاريخ الب�رشية ،فقبل ذلك
ت�شكلت بع�ض املحاكم اجلنائية الدولية ،لكنها ُ�ش ِّكلت بعد وقوع اجلرائم وا ُتهمت ب�أنها
عدالة املنت�رص ،وبالتايل فهذه املحكمة �أمام حت ٍّد حقيقي ب�أن تثبت م�صداقيتها يف تطبيق
العدالة على اجلميع دون متييز ،و�أن حتقق العدالة لل�ضعفاء ورعايا الدول الفقرية والنامية.

املق�صد الثاين� :إجراءات املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي
(القانون البلجيكي منوذجاً):
		
اختار الباحث عر�ض القانون البلجيكي كنموذج للدول التي تطبق االخت�صا�ص
العاملي ،وذلك كونه القى عدة تعديالت وتطورات يف هذا امل�ضمار ،مما يتيح التعرف على
جميع اجلوانب املتعلقة مبو�ضوع الإجراءات ،و�إ�شكاليات التطبيق ،و�سبب �آخر الختيار
القانون البلجيكي هو ال�شهرة التي القاها الق�ضاء البلجيكي �إثر رفع دعوى ق�ضائية
�ض ّد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ال�سابق �أريل �شارون  Ariel Sharonاتهمه بارتكاب
جرائم حرب يف �صربا و�شاتيال ،ومن ثم ّ
مت تعديل القانون ،وبالتايل فمن املفيد من وجهة
	10املرجع نف�سه.
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نظر الباحث التعرف على تلك اجلوانب التي ع ّدلت ،ومعرفة هل تلك التعديالت �أفقدت
االخت�صا�ص العاملي يف القانون البلجيكي �أثره؟
البداية كانت يف  1993/6/16حيث �صدر قانون ينظم �إجراءات املحاكم البلجيكية
املخت�صة بالنظر يف ق�ضايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين قانون خا�ص،
وهو امل�سمى “القانون اخلا�ص مبعاقبة مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف
ال�صادرة عام  1949والربوتوكولني الإ�ضافيني عام  ،”1977واملعروف “بقانون عام
 ،”1993ومنح هذا القانون املحاكم والية ق�ضائية عاملية تتيح لها االخت�صا�ص بنظر
ق�ضايا املخالفات اجل�سيمة التفاقيات جنيف والربوتوكولني الإ�ضافيني الأول الثاين،
وقد �صادقت بلجيكا على االتفاقيات والربوتوكولني جميعاً.
ثم ُع ِّدل هذا القانون يف �شباط /فرباير �سنة  1999من خالل “القانون اخلا�ص مبعاقبة
مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل” الذي ّ
مت تو�سيع نطاقه لي�شمل
جرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،ويع ِّرف البند  3من املادة  1يف القانون
املعدل واملعني بجرائم احلرب االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول
الأول خالل ال�رصاعات الدولية امل�سلحة وجرائم احلرب يف ال�رصاعات امل�سلحة غري
الدولية ،مبا يف ذلك انتهاكات املادة  3امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف وانتهاكات الربوتوكول
الثاين على �أنها جرائم حرب.11
وتن�ص املادة  2من هذا القانون على عقوبات ت�صل يف �أق�صاها �إىل ال�سجن مدى احلياة،
وتق�ضي املادة  3مبعاقبة من ي�صنع� ،أو ينقل� ،أو يحتفظ ب�أدوات �أو �أجهزة �أو �أ�شياء
ا�ستُخدمت يف ارتكاب �أو ت�سهيل ارتكاب �إحدى االنتهاكات اجل�سيمة املحددة يف املادة 1
بعقوبة مرتكب ذلك االنتهاك اجل�سيم نف�سها.
وحتدد املادة  4اجلرائم الفرعية املتمثلة يف �إ�صدار الأمر بارتكاب انتهاكات ج�سيمة،
واقرتاح تلك االنتهاكات� ،أو التحري�ض عليها� ،أو امل�شاركة فيها� ،أو التقاع�س عن منعها �أو
و�ضع ح ّد لها� ،أوال�رشوع يف ارتكابها ،غري �أنها ال تن�ص �رصاح ًة على القيادة �أو امل�س�ؤولية
الأعلى عن مثل هذه االنتهاكات.
	11املحاكم البلجيكية خمت�صة ق�ضائيا ً يف ق�ضية �شارون بالتحقيق يف �أعمال القتل التي وقعت يف �صربا
 ،2002/5/1 ،انظر:
و�شاتيال عام  ،1982منظمة العفو الدولية (�أمن�ستي) ،وثيقة رقم
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR53/001/2002/fr/944841ea-d841-11dd-9df8936c90684588/ior530012002ar.html
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وي�ستبعد البند  1من املادة  5امل�صلحة ال�سيا�سية� ،أو الع�سكرية� ،أو الوطنية� ،أو
ال�رضورة كمرب ٍر الرتكاب انتهاك ج�سيم ،ويق�ضي البند  2من املادة  5ب�أن �إطاعة �أوامر
اجلهات الأعلى ال تعفي من امل�س�ؤولية اجلنائية عن الإبادة اجلماعية� ،أو �إحدى اجلرائم
�ض ّد الإن�سانية املن�صو�ص عليها يف القانون� ،أو ارتكاب انتهاكٍ ج�سيم التفاقيات جنيف
�أو الربوتوكول الأول� ،إال �أنها ال ت�ستبعد تنفيذ �أوامر اجلهات الأعلى كمربر يعفي من
امل�س�ؤولية عن انتهاكات املادة  3امل�شرتكة يف اتفاقيات جنيف �أو الربوتوكول الثاين من بني
�صكوك القانون الإن�ساين الدويل الأخرى ،وين�ص البند  3من املادة  5بو�ضوح على �أنه
“ال حتول احل�صانة الراجعة �إىل املن�صب الر�سمي ل�شخ�ص ٍما دون تطبيق هذا القانون”.12
املادة  6تن�ص على �أنه دون �إخالل باملادتني  4و 8ف�إن �أحكام الف�صل الأول من قانون
العقوبات بدءا ً من املادة  70تنطبق على قانون �سنة .1999
وتق�ضي املادة  8ب�أن �أحكام التقادم ال تنطبق على االنتهاكات الواردة يف املادة  1من
القانون.
املادة “ :8ال ُتطبق �أحكام املادة  21من الق�سم التمهيدي من قانون الإجراءات اجلنائية
واملادة  91من قانون العقوبات ،واخلا�صة باحلدود الزمنية القانونية للمحاكمات
والعقوبات ،على االنتهاكات الواردة يف املادة  1من هذا القانون”.
وتن�ص املادة  7بو�ضوح على الوالية العاملية للق�ضاء فيما يتعلق ب� ٍأي من االنتهاكات
الواردة يف قانون �سنة  ،1999وتن�ص الفقرة الأوىل من تلك املادة على �أن “املحاكم
البلجيكية خمت�صة بنظر االنتهاكات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،بغ�ض النظر عن
املكان الذي ار ُتكبت فيه هذه االنتهاكات”.
وتق�ضي املادة  9ب�أنه عندما تكون بلجيكا يف حالة حرب تقع انتهاكات القانون 1999

يف نطاق اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية.

وبر�أي الباحث فيبدو وا�ضحا ً �أن الق�ضاء البلجيكي ب�ضمه اتفاقيات جنيف الأربعة
والربوتوكولني الإ�ضافيني الأول والثاين �إىل القانون الوطني البلجيكي تكون بلجيكا
قد تبنت فعليا ً االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي ،وبالتايل �أ�صبح الق�ضاء البلجيكي خمت�صا ً
	12املرجع نف�سه.
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بالنظر يف جرائم احلرب ،وميكنه بذلك �أن يب�سط واليته الق�ضائية على �أي �شخ�ص متهم
بارتكاب جرائم حرب ،وخ�صو�صا ً �إذا ّ
مت حتريك الدعوى �أمام حماكمها الوطنية.
ثم �إن التعديالت التي جرت عليه يف �سنة — 1999كما �سبق بيانه— �أدت �إىل تو�سيع
دائرة اخت�صا�صه لي�ضم �إىل جانب جرائم احلرب اجلرائم �ض ّد الإن�سانية وجرمية الإبادة
اجلماعية ،وبالتايل �صار الق�ضاء البلجيكي خمت�صا ً بالنظر يف �أكرث اجلرائم الدولية خطورة
من وجهة نظر املجتمع الدويل ،با�ستثناء جرمية العدوان حيث ي�صبح االخت�صا�ص
العاملي يف القانون البلجيكي م�شابها ً الخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو جمال
جيد للدخول من خالله ملقا�ضاة املجرميني الإ�رسائيليني �أمام الق�ضاء البلجيكي.

املطلب الثاين :ق�ضاء املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي
العاملي وكيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني منها:
		
يت�ضمن هذا املطلب مق�صدين هما:
املق�صد الأول :ق�ضاء املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي.
املق�صد الثاين :كيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني من �آلية املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي العاملي.
		

املق�صد الأول :ق�ضاء املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي:
�أوالً� :سوابق ق�ضائية يف تطبيق االخت�صا�ص العاملي �ض ّد م�س�ؤولني �إ�رسائيليني
يف دول �أوروبية:
ومن ال�سوابق الدولية لتفعيل مبد�أ االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي على �سبيل املثال ال
احل�رص ما ي�أتي:
 .1الدعوى التي رفعت �أمام الق�ضاء البلجيكي �ض ّد رئي�س الوزراء ال�سابق �أريل �شارون،
يف حزيران /يونيو .2001
 .2الدعوى التي رفعت �أمام الق�ضاء الربيطاين �ض ّد اللواء الإ�رسائيلي املتقاعد دورون
�أملوغ  Doron Almogيف �أيلول� /سبتمرب .2005
 .3الدعوى التي رفعت �أمام الق�ضاء النيوزيلندي �ض ّد رئي�س هيئة الأركان مو�شيه يعلون
 Moshe Ya‘alonيف ت�رشين الثاين /نوفمرب .2006
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 .4الدعوى التي رفعت �أمام الق�ضاء الإ�سباين �ض ّد بنيامني بن �إليعيزر Binyamin

 Ben-Eliezerودان حالوت�س  ،Dan Halutzيف �شباط /فرباير .132009
 .5بالإ�ضافة �إىل العديد من الق�ضايا الأخرى التي رفعت يف دول �أوروبية خمتلفة �سي�أتي
العر�ض التايل على ذكر بع�ضها.
ثانياً :م�صري الق�ضايا التي ُرفعت:
من خالل الدرا�سة تبني �أنه وعلى الرغم من وجود قا�سم م�شرتك بني تلك الق�ضايا
كونها جميعا ً ت�ستند �إىل االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي� ،إال �أنه يوجد بع�ض االختالفات يف
تطبيق االخت�صا�ص العاملي من بلد لآخر ومن حالة لأخرى ،وباملجمل فهناك حاالت مل
يتم تطبيق االخت�صا�ص العاملي لأ�سباب �شكلية� ،أو حتت � ّأي حجة �أخرى ،لكن يف املقابل
مت قبولها بالفعل يف بع�ض املحاكم الوطنية الأوروبية اعتمادا ً
هناك بع�ض الدعاوى قد ّ
على مبد�أ االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي ،وقد ّ
مت فيها �إ�صدار �أوامر اعتقال بحق بع�ض
امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني ،ولكن لأ�سباب ميكن ت�سميتها بـ“التقنية” مل يتم اعتقالهم
و�إح�ضارهم �أمام هذه املحاكم ،وعليه �سنعر�ض لهذين النوعني من احلاالت ببع�ض
الأمثلة وهي كما ي�أتي:
 .1حاالت ّ
مت تعديل القانون �أو حفظ الق�ضية ب�سبب ال�ضغوط ال�سيا�سية
والديبلوما�سية:
�أ� .أما القانون البلجيكي فقد كان قانون  1993يتعلق مبعاقبة املتهمني مبخالفة
اتفاقية جنيف ل�سنة  ،1949واللحقني الإ�ضافيني ل�سنة  ،1977حيث يتناول القانون
مالحقة مرتكبي اجلرائم التي تعد خمالفة التفاقيات جنيف بغ�ض النظر عن جن�سية
املتهم وجن�سية ال�ضحية� ،أو مكان وقوع هذه اجلرائم ،كما ال ي�شرتط تواجد املتهم على
الأرا�ضي البلجيكية من �أجل بدء التحقيق.
لكن هذا القانون ّ
مت تعديله عدة مرات �آخرها يف �سنة  ،2003حيث َت َط َّرق مل�س�ألة
احل�صانة الديبلوما�سية للقادة ال�سيا�سيني ،ب�سبب ال�ضغوط الأمريكية والإ�رسائيلية
على احلكومة البلجيكية؛ وذلك على �إثر الدعوى التي رفعت �أمام الق�ضاء البلجيكي �ض ّد
13

�سامح خليل الوادية“ ،حملة من �أجل مالحقة وحماكمة جمرمي احلرب “الإ�رسائيليني””.
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رئي�س الوزراء ال�سابق �أريل �شارون ،يف �شهر حزيران /يونيو  ،2001بخ�صو�ص �أحداث
�صربا و�شاتيال.14
ب� .أما يف �إ�سبانيا ف�إن القانون ين�ص على مبد�أ االخت�صا�ص العاملي ب�شكل �رصيح،
ويعطي للمحاكم الإ�سبانية �صالحية حماكمة الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب خمالفات
التفاقيات جنيف ،دون ا�شرتاط � ّأي عالقة ملكان ارتكاب اجلرمية� ،أو جن�سية ال�ضحية،
�أو املتهم ،وعلى هذا الأ�سا�س قبلت املحكمة الوطنية الإ�سبانية الدعوى التي تقدم بها
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،يف � ،2008/6/24ض ّد م�س�ؤولني �إ�رسائيليني متهمني
باقرتاف جرائم حرب يف قطاع غزة.15
وب�سبب ال�ضغوط ال�سيا�سية والديبلوما�سية ُع ِّدل القانون الإ�سباين يف ،2009/5/19
ليحد من الوالية الق�ضائية العاملية ،بحيث يتم النظر فقط يف الق�ضايا التي يكون فيها
�ضحايا �إ�سبان� ،أو حالة �أن املتهم متواجد على الأر�ض الإ�سبانية.16
ج .ويف الرنويج ُرفعت دعوى ق�ضائية �ض ّد امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني ،وعلى ر�أ�سهم
�إيهود �أوملرت  ،Ehud Olmertمل�س�ؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب خالل عملية
الر�صا�ص امل�صبوب  ،Operation Cast Leadولكن املدعية العامة الرنويجية قررت
جتميد الق�ضية بحجة �أن الرنويج ال متلك الو�سائل الكافية ملتابعة الق�ضية ،ولكنها
اعرتفت بوجود جرائم ارتكبت خالل احلرب على غزة.17
 .2حاالت ّ
مت قبول الدعوى �أو �إ�صدار �أوامر اعتقال:
�أ .يف  ،2005/9/10ا�ضطر دورون �أملوغ �أن يق�ضي بع�ض الوقت داخل
الطائرة التي كانت تقله من تل �أبيب �إىل لندن ،قبل �أن يعود �أدراجه من حيث �أتى،

14

حممد مو�سى �أبو الهيجا“ ،مبد�أ االخت�صا�ص العاملي وجرائم احلرب الإ�رسائيلية ”،يف عبد الرحمن حممد
علي (حمرر)� ،إ�رسائيل والقانون الدويل (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،)2001 ،
�ص .418–415

15

املرجع نف�سه� ،ص .420–419

	16الق�ضاء الإ�سباين يغلق ملفا ً �ض ّد “�إ�رسائيل” ب�ش�أن غزة� ،صحيفة �إيالف الإلكرتونية ،لندن ،2009/6/30 ،انظر:
www.elaph.com/Web/Politics/2009/6/456093.htm

17

حممد مو�سى �أبو الهيجا ،مرجع �سابق� ،ص .421
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فقد �أ�صدرت حمكمة بريطانية �أمرا ً باعتقاله بتهمة ارتكاب خمالفات ج�سيمة
التفاقيات جنيف ل�سنة .181949
ب .ويف  ،2009/9/29كاد �أن ي�صدر �أمر باعتقال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود باراك
 ،Ehud Barakيف �أثناء زيارة �إىل بريطانيا بدعوة من حزب العمال الربيطاين Labour
) ،Party (UKحيث قامت حمكمة بريطانية بتوجيه ر�سالة ر�سمية �إىل احلكومة مطالبة
بتو�ضيحات حول زيارة باراك ،هل هي ر�سمية �أم �شخ�صية ،فردت احلكومة �أن طابع
الزيارة ر�سمي ،ولذلك يجب �أن يتمتع الزائر باحل�صانة الديبلوما�سية.19
l

ج .ويف � ،2009/12/14صدر �أمر اعتقال بحق وزيرة اخلارجية الإ�رسائيلية ال�سابقة
ت�سيفي ليفني  Tzipi Livniمن قبل حمكمة بريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خالل
احلرب ،ف�ألغت ليفني زيارتها �إىل لندن.20
د .ويف �أيار /مايو ّ ،2008
مت تقدمي طلب �إىل حمكمة هولندية لإ�صدار �أمر اعتقال بحق
عامي �أيالون  Ami Ayalonرئي�س ال�شاباك (جهاز الأمن الداخلي الإ�رسائيلي) Israel
) Security Agency—ISA (Shabakال�سابق ،وذلك بتهمة تعذيب فل�سطيني خالل
فرتة اعتقاله ،ولكن �سبب عدم حترك املدعي العام يف هذا ال�ش�أن ت�أخر �صدور قرار جمل�س
امل ّدعني العا ّمني؛ فيما يتعلق بالو�ضع القانوين لرئي�س ال�شاباك هل يتمتع باحل�صانة؟
وقرر املجل�س �أن �أيالون ال يتمتع باحل�صانة ،لكن هذا القرار جاء بعد  21يوما ً من الطلب،
حيث كان الأخري قد غادر الأرا�ضي الهولندية.21
l

هـ .و�ضمن هذا الإطار ،ف�إن هناك العديد من الدعاوى �ض ّد �إ�رسائيليني يف بريطانيا،
ولكنها مل تبد�أ فيها حماكمات فعلية كما حدث يف �إ�سبانيا ،حيث َقبِلت حمكمة �إ�سبانية
برئا�سة القا�ضي فرناندو �أندرو  Fernando Andreuيف بداية �سنة  2009الدعوى
18

جمرم حرب “�إ�رسائيلي” يهرب من العدالة الربيطانية بعد �إ�صدار حمكمة بريطانية �أمر اعتقال بحقه ،املركز
الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،2005/9/11 ،انظر:

www.pchrgaza.org/files/Press/arabic/2005/106-2005.html
19
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�أمر اعتقال �ضد ليفني يف بريطانيا ،موقع عرب  ،2009/12/15 ،48انظر:

21
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�ض ّد �سبعة قادة �إ�رسائيليني بينهم بنيامني بن �إليعيزر ومو�شيه يعلون ،ودان حالوت�س
وغيورا �إيالن  Giora Eilandوالعميد مايك هرت�سوغ  ،Michael Herzogو َكل َّ َ
ف
القا�ضي املحكمة بت�شكيل جلنتني ،واحدة لإبالغ ال�سلطات الإ�رسائيلية ب�أمر الدعوى،
والثانية لالطالع على �شهادات من الفل�سطينيني وجمعها.
وبر�أي الباحث ومن خالل درا�سة احلاالت ال�سابقة �سوا ًء التي ّ
مت فيها تعديل القانون
حتت �ضغط معني� ،أو مل ينفذ القانون ،والتعذر كان ب�سبب فني �أو تقني ،يتبني �أن
االخت�صا�ص العاملي و�سيلة م�ؤثرة ،ومثلت رعبا ً للقادة الإ�رسائيليني �سواء �سيا�سيني �أم
ع�سكريني و�أدت �إىل �إرباكهم ،كما �أحرجت الدول التي زارها ه�ؤالء القادة ،ولكنه يف كل
مرة كان يتم ت�أخري التنفيذ �أم تهريب املتهم حتى ال حتدث م�شكلة ديبلوما�سية بني دولة
االدعاء و“دولة �إ�رسائيل” ومن ثم التعجيل ب�إيجاد خمرج ،وعلى الرغم من ذلك تبقى
هذه الآلية ذات �أثر وميكن مبزيد من اجلهود حتقيق نتائج ملمو�سة ،ومقا�ضاة جمرمي
احلرب الإ�رسائيليني.

املق�صد الثاين :كيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني من �آلية املحاكم الوطنية ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي:
		
�إن تطبيق مبد�أ االخت�صا�ص العاملي فيه بع�ض ال�صعوبات من الناحية العملية ،حيث
�إنه ال يخ�ص القانون الدويل فقط ،بل �أي�ضا ً القانون الوطني ،فيحق للدول �أن متنح
حماكمها الوطنية والية ق�ضائية عاملية ،بالن�سبة جلرائم معينة ،وذلك بنا ًء على قرار
وطني ،ولي�س فقط ب�سبب وجود قاعدة يف القانون الدويل ،22وبالرجوع �إىل ما ّ
مت ذكره
يف املطلب ال�سابق ،ف�إن �إمكانية اال�ستفادة من هذه الآلية واردة ،ولكن ذلك يتوقف على
�أمور عدة منها:
�أوالً� :إدراك الظروف امل�ساعدة على �إجناح هذه الآلية واال�ستفادة منها:
ال ب ّد �أن يتوافر يف دولة االدعاء عدة �أمور ت�ساعد على امل�ضي يف الدعوى ،ومن هذه
الأمور ما ي�أتي:

22

فيليب كزافييه ،مرجع �سابق.
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 .1وجود حكومة دميوقراطية و�سلطة ق�ضائية م�ستقلة يف دولة االدعاء.
 .2وجود جالية كبرية (فل�سطينية �أو عربية) من �أبناء البلد الذي ارتكبت فيه اجلرائم
ممن يعي�شون يف املنفى� ،سوف ي�ساعد على �إيجاد املناخ ال�سيا�سي املنا�سب ،الذي
ي�سمح بال�سري يف �إجراءات الق�ضية يف دولة االدعاء.
	.3الر�أي العام يف دولة االدعاء ،والذي ُيثل عامالً من عوامل رفع الدعوى ،فقد يكون من
الع�سري �إقناع النائب العام �أو قا�ضي التحقيق يف بلد �أجنبي بال�رشوع يف التحقيق يف
جرمية ارتكبت خارج بلده ،ما مل يكن هناك ر�أي عام داعم؛ لأن ذلك يقت�ضي اقتطاع
قدر من املوارد املالية والب�رشية الالزمة للق�ضايا املحلية ،خ�صو�صا ً ب�سبب التكاليف
الباهظة للق�ضايا الدولية.23
وهذا يتطلب من اجلهات الفل�سطينية ممار�سة دور �سيا�سي وديبلوما�سي كبري بهذا
اخل�صو�ص ،كما يلقي بدوره عبئا ً على اجلاليات العربية عموماً ،والفل�سطينية خ�صو�صا ً
من �أجل القيام بالدور املطلوب مع امل�ؤيدين املحليني ،ب�أنه ال يجوز �أن ت�صبح بالدهم
ملج�أ �آمنا ً ملرتكبي اجلرائم الدولية.
ثانياً� :إدراك ال�صعوبات والعمل على التخفيف من �آثارها ال�سلبية:
هناك �صعوبات عدة ميكن �أن تفقد االخت�صا�ص الق�ضائي العاملي قدرته على الردع
وحماربة اجلرائم الدولية� ،سواء �أكانت �صعوبات تقنية �أم قانونية ،وهي كما ي�أتي:
� .1صعوبات تقنية:
�أ	.البعد اجلغرايف بني مكان ارتكاب اجلرمية واملحكمة التي �ستبت يف الق�ضية ،مما يوجد
�صعوبات عدة يف جمع الأدلة املادية وال�شهود؛ �إذ يقت�ضي الأمر غالبا ً نقل ال�ضحايا
وال�شهود والوثائق �إىل دولة االدعاء التي �ستبت يف الق�ضية؛ مما ي�سبب م�صاعب مالية
هائلة� ،إ�ضافة �إىل م�شاكل �أمنية ،وثقافية ،ولغوية ،وقانونية.
ب .رف�ض التعاون من قبل دولة مكان اجلرمية مع دولة االدعاء.24

23

ما هي الدول التي ت�سمح برفع الدعوى يف اجلرائم املرتكبة خارج �إقليمها؟ مراقبة حقوق الإن�سان ،انظر:

24
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� .2صعوبات قانونية:
كما �أن هناك �صعوبات قانونية قد تعيق م�سار تطبيق االخت�صا�ص العاملي من �أبرزها
ما يلي:
�أ .م�س�ألة ال�سيادة الوطنية للدول� ،إذ قد تدعي دولة الطلب �أن دولة االدعاء تتدخل يف
�سيادتها الوطنية ،و�أن جمرد حتريك الدعوى وممار�سة �إجراءات ق�ضائية �ض ّد �أحد
رعاياها من قبل دولة االدعاء هو تدخل �ضمن �إطار �سيادتها.
ب .م�س�ألة احل�صانة الديبلوما�سية ،والتي تعني اال�ستثناء من املالحقة الق�ضائيةُ ،
وتنح
لل�شخ�صيات ال�سيا�سية والديبلوما�سية لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم ،لكن
احل�صانة تنتهي يف حالتني� :إذا قام ال�شخ�ص بارتكاب �أعمال ذات طابع �شخ�صي ،وال
ميكن �أن تن�سب �إىل الدولة� ،أو عند انتهاء مدة حكمه �أو �سلطته.25
ثالثاً :اال�ستفادة من مزدوجي اجلن�سية من كال الطرفني:
ميكن اال�ستفادة من حاملي اجلن�سية املزدوجة من ال�ضحايا ومن املجرمني ،وذلك
وفق ما ي�أتي:
	.1ميكن ملواطنني يحملون جن�سيات مزدوجة (بني تلك الدول ودولة فل�سطني) �أن
يتقدموا برفع دعاوى �ض ّد امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني �أمام حماكم تلك الدول ،وثمة
�سوابق جرت يف هذا املجال عند حماولة حماكمة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �أريل
�شارون على جرائمه يف جمزرتي �صربا و�شاتيال �سنة  1982يف لبنان �أمام املحاكم
البلجيكية.26
 .2كما �أن بع�ض الدول الأوروبية ت�سمح مبقا�ضاة املتهمني بارتكاب جرائم دولية —
�سواء من الإ�رسائيليني �أم من غريهم— �إذا كانوا ممن يحملون جن�سية مزدوجة بني
“�إ�رسائيل” وجن�سية تلك الدول.27

25

املرجع نف�سه� ،ص .433–432

26

ع�صام الباهلي ،كيف ميكن مقا�ضاة “�إ�رسائيل” على جرائم غزة ،منتدى ع�صام الباهلي ،2011/8/10 ،انظر:

27

�سامح خليل الوادية“ ،حملة من �أجل مالحقة وحماكمة جمرمي احلرب “الإ�رسائيليني””.
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رابعاً :دالالت ردة الفعل الإ�رسائيلية ال�شديدة واملرتبكة:
كانت ردة الفعل الإ�رسائيلية �شديدة ،فقد قال نائب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �سيلفان
�شالوم  ،Silvan Shalomبعد �أمر اعتقال ت�سيفي ليفني“ :جميعنا ت�سيفي ليفني”
و�أ�ضاف �أنه قد حان الوقت لكي ننتقل من الدفاع �إىل الهجوم ،ويجب انتهاج �سيا�سة
حقيقية ،والقول لربيطانيا و�إ�سبانيا وجلميع تلك الدول �أننا ل�سنا م�ستعدين لقبول ذلك
بعد اليوم.28
كما بدا وا�ضحا ً مدى التوتر والقلق لدى امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني �إزاء مثل هذه
الدعاوى ،فقد ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س ،2009/10/27 ،النقاب عن وجود قائمة مطلوبني
�إ�رسائيليني يف �أوروبا يقف وراءها العديد من املحامني املدافعني عن حقوق الإن�سان،
واملنا�رصين للق�ضية الفل�سطينية يف العوا�صم الأوروبية ،وت�ضم هذه القائمة �أ�سماء
�ضباط �إ�رسائيليني ،ممن �شاركوا يف احلرب على غزة ،واتهموا بارتكاب جرائم حرب،
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن حمامني من بريطانيا ودول �أوروبية مثل �إ�سبانيا ،بلجيكا،
الرنويج وهولندا يقومون منذ كانون الثاين /يناير  2009على جمع �شهادات من
الفل�سطينيني ،ومعطيات من غزة؛ تثبت ارتكاب اجلي�ش الإ�رسائيلي جرائم حرب يف �أثناء
عملية الر�صا�ص امل�صبوب ،وتتعلق هذه القرائن ب�ضباط من اجلي�ش الإ�رسائيلي من رتبة
قائد فما فوق ،ممن �أ�رشفوا �أو �شاركوا يف مراحل خمتلفة يف هذه احلرب.29
رش هذه املالحقات ،زعم نائب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ،ووزير
والتقاء � ّ
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية مو�شيه يعلون� :أن عدم زيارة العوا�صم الأوروبية لي�ست
خ�سارة كبرية ،ومعلوم �أن يعلون مطلوب لالعتقال يف بريطانيا يف ق�ضية جمزرة
حي الزيتون يف غزة التي وقعت يف �سنة  ،2002ومعه وزير الدفاع ال�سابق �شا�ؤول موفاز
 Shaul Mofazوقائدا �سالح اجلو واجلبهة اجلنوبية ال�سابقني اجلرنالني دان حالوت�س
ودورون �أملوغ.
28

29

براون يعتذر لوزيرة خارجية “�إ�رسائيل” ال�سابقة ت�سيفي ليفني� ،صحيفة القد�س ،القد�س،2009/12/16 ،
انظرwww.alquds.com/node/221628 :
حممد �أبو �رشيفة ،مقا�ضاة جمرمي احلرب “الإ�رسائيليني” ..فر�صة دولية ثمينة ،احلوار املتمدن،
العدد  ،2011/11/9 ،2824انظرhttp//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=191047 :
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كما ح ّذرت ال�سفارة الإ�رسائيلية يف لندن نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلية داين
�أيالون  Danny Ayalonمن زيارة بريطانيا� ،إذ من املحتمل �أن يتم اعتقاله ،وقد ثارت
�ضجة حول زيارته التي �سعى من خاللها �إقناع الربيطانيني بتغيري قوانينهم بهذا
ال�ش�أن.
وقد �أخفقت م�ساعي “�إ�رسائيل” يف منع املحاكمة� ،أو تغيري الت�رشيع الإ�سباين الذي
ي�سمح بقبول دعاوى كهذه ،كما �أخفقت �أي�ضا ً يف �إقناع بريطانيا بتغري الت�رشيعات،
والقوانني التي ت�سمح مبقا�ضاة ال�سيا�سيني والع�سكريني الإ�رسائيليني بتهم ارتكاب
جرائم حرب ،فقد �أخربت لندن تل �أبيب ب�أنها“ :ال ت�ؤمن �أن بالو�سع تغيري القانون يف
الفرتة القريبة”.30

خال�صة:
مما �سبق يت�ضح �أن مبد�أ االخت�صا�ص العاملي ميكن �أن يكون �سالحا ً قوياً ،يف مالحقة
املتهمني بارتكاب جرائم دولية ،ولكن ال ب ّد من التغلب على العوائق التي ميكن �أن
ي�صطدم بها ،والتي �سبقت الإ�شارة �إليها ،والتي من �أكرثها �صعوبة مو�ضوع احل�صانة
الديبلوما�سية ،وباملجمل ميكن حتقيق �أعلى درجة من اال�ستفادة من هذه الآلية لو ّ
مت
الت�سلح بعوامل النجاح املذكورة �آنفاً ،وهي بالفعل �إحدى الطرق والآليات املتاحة ،وهي
�إن مل ت�ؤ ِد �إىل اعتقال امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني ،وحماكمتهم ،فهي حتما ً �ست�ؤدي للت�ضييق
عليهم �سيا�سيا ً وديبلوما�سياً ،وجتعلهم مطلوبني للعدالة الدولية ،ومن املمكن �أن ُت َ�سلَّم
�أ�سما�ؤهم عندئذ لل�رشطة الدولية (الإنرتبول)  Interpolكمطلوبني للعدالة الدولية ،وكل
ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة قوائم املطلوبني الإ�رسائيلني للعدالة الدولية ،ويف الوقت نف�سه
�سيحرج العدالة الأوروبية ،وي�ضعها �أمام م�أزق �أخالقي وقيمي ،وقد ت�ضطر �أخريا ً —
حتى لو افرت�ضنا �أنها غري جادة بتطبيق االخت�صا�ص العاملي �إذا كان �سيزعج الإرادة
الأمريكية— �إىل �إنفاذ بع�ض الق�ضايا �ض ّد بع�ض امل�س�ؤولني الإ�رسائيلني �سواء من �ضباط
ذوي رتب متو�سطة �أم عالية ،وهذا بحد ذاته —لو ح�صل— �سيعد �إجنازا ً مهما ً ال ميكن
�إغفاله على طريق املالحقة اجلنائية للقادة الإ�رسائيلني املتهمني بارتكاب جرائم حرب يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967

30

ندين البلعة ،مرجع �سابق.
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وبر�أي الباحث فهذه الآلية مل تفقد جدواها و�أثرها الرادع وهي ما زالت حتتفظ بدورها
و�أهميتها يف مالحقة املجرمني الدوليني ،وميكنها لو �أح�سن التخطيط لها من قبل فريق
متخ�ص�ص وخمتلط بني فل�سطيني وعربي ودويل من الداعمني للعدالة الدولية ،و�أن�صار
عدم الإفالت من العقاب ،العمل املنظم لتوفري كل متطلبات النجاح ،من اال�ستعداد اجليد،
والتكامل يف الأدوار ،وتق�سيم الواجبات (املهام التنفيذية) ،عند ذلك ميكنهم �أن يتخطوا
كل ال�صعاب و�أن يحققوا نتائج مر�ضية يف هذا ال�صعيد.

املبحث الثاين :مقا�ضاة القادة واجلنود الإ�سرائيليني
�أمام املحكمة اجلنائية الدولية:
			
ت ّعد املحكمة اجلنائية الدولية من �أهم الآليات الدولية ملقا�ضاة املتهمني بارتكاب
انتهاكات ج�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين �أو املتهمني بارتكاب �أخطر اجلرائم الدولية
�سواء كانوا م�س�ؤولني ع�سكريني �أم �سيا�سيني �أم حتى جنود ،وهي �آلية حديثة ن�سبيا ً �إذا
ما ّ
مت النظر �إىل تاريخ �إقرار نظام روما امل�ؤ�س�س لها يف �سنة � ،1998أو �إىل تاريخ دخول
املحكمة حيز النفاذ يف �سنة  ،2002ولكن يف احلقيقة ففكرة حمكمة جنائية دولية بد�أت قبل
ذلك بنحو ن�صف قرن ،ولكن تلك اجلهود وامل�شاريع كانت تتعرث ب�سبب احلرب الباردة
بني القطبني ال�رشقي والغربي.
وتع ُّد املحكمة �أول حمكمة جنائية دولية دائمة؛ فاملحاكم ال�سابقة كانت م�ؤقتة ،وحتتاج
لقرار دويل لإن�شائها ،وذلك يخ�ضع العتبارات عدة ،كما ي�ؤخذ على املحاكم ال�سابقة �أنها
تن�ش�أ بعد وقوع اجلرائم ولي�ست قبلها! مما يعد خمالفا ً ملبد�أ ال�رشعية.
ونظرا ً لأهمية هذه املحكمة ك�آلية دولية من �آليات مقا�ضاة جمرمي احلرب
الإ�رسائيليني ،فقد تو�سع الباحث قليالً يف العر�ض لها؛ وذلك لبيان قواعدها و�إجراءاتها
و�رشوطها وكيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني منها ملقا�ضاة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني.
يت�ضمن هذا املبحث ثالثة مطالب هي:
املطلب الأول :املحكمة اجلنائية الدولية :ت�أ�سي�سها واخت�صا�صها.
املطلب الثاين :القواعد الإجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية.
املطلب الثالث :ق�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية وكيف ي�ستفيد الفل�سطينيون منه.
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املطلب الأول :املحكمة اجلنائية الدولية :ت�أ�سي�سها واخت�صا�صها:
يت�ضمن هذا املطلب ثالثة مقا�صد هي:
املق�صد الأول :ت�أ�سي�س املحكمة اجلنائية الدولية.
املق�صد الثاين :تكوين املحكمة ونظامها.
املق�صد الثالث :اخت�صا�ص املحكمة.

املق�صد الأول :ت�أ�سي�س املحكمة اجلنائية الدولية:
يف  1998/7/17وافقت  120دولة يف اجتماع للجمعية العامة للأمم املتحدة يف �إيطاليا
على ما يعرف بنظام روما ،وع َّدته قاعدة لإن�شاء حمكمة جنائية دولية دائمة ،وعار�ضت
هذه الفكرة  7دول ،وامتنعت  21دولة عن الت�صويت.
ور�أى امليثاق �أن ماليني الأطفال والن�ساء والرجال يف القرن الع�رشين —الذي �شهد
حربني عامليتني— قد وقعوا “�ضحايا لفظائع ال ميكن ت�صورها هزت �ضمري الإن�سانية
بقوة” ،و�أنه �شهد “جرائم خطرية تهدد ال�سلم والأمن العاملي” ،و�أن مثل هذه اجلرائم ال
يجوز �أن متر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت جلنة خا�صة قد قدمت —بطلب من اجلمعية نف�سها— م�سودتني
لنظام املحكمة اجلنائية يف مطلع اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،لكن امل�رشوع مل ي َر
النور ،وبقي معلقا ً ب�سبب الإ�شكاالت ال�سيا�سية التي خيمت على العالقات الدولية خالل
ما عرف بفرتة احلرب الباردة بني املع�سكر الغربي بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية
واملع�سكر ال�رشقي بزعامة االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
وت�أ�س�ست املحكمة اجلنائية الدولية ب�صفة قانونية يف  2002/7/1مبوجب نظام روما،
الذي دخل حيز التنفيذ يف  ،2002/4/11بعد جتاوز عدد الدول امل�صادقة عليه  60دولة.
�صادقت على قانون املحكمة  123دولة حتى مطلع �سنة  ،2016وتلتقي يف جمعية
للدول الأع�ضاء ،وهي هيئة تراقب عمل املحكمة ،كما و ّقعت  39دولة �أخرى على
نظام روما لكنها مل ت�صادق عليه بعد.31
	31انظر :موقع املحكمة اجلنائية الدولية ،يف:

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20
to%20the%20rome%20statute.aspx
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وبر�أي الباحث ف�إن حجم الت�أييد الدويل يت�سع �شيئا ً ف�شيئا ً لينت�رص تيار العدالة
الدولية وعدم �إفالت املجرمني الدوليني من العقاب ،فمن نحو  60دولة �صادقت على
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية �سنة  2002فقد ت�ضاعف العدد لي�صل �إىل
 123مطلع �سنة  ،2016مما يك�سب املحكمة مزيدا ً من الزخم والت�أييد يف عملها ونهجها،
وهذا مك�سب حقيقي للعدالة الدولية ،ودعم مبا�رش لأول حمكمة جنائية دولية دائمة
تخت�ص مبالحقة مرتكبي اجلرائم الدولية الأخطر ،ومن امل�أمول للمحكمة �أن ت�شكل �أداة
ردع حقيقة للجرمية الدولية واحل ّد منها.

املق�صد الثاين :تكوين املحكمة ونظامها:
حددت املادة  34من نظام روما �أجهزة املحكمة على النحو التايل:
.1
.2
.3
.4

هيئة الرئا�سة.
�شعبة ا�ستئناف ،و�شعبة ابتدائية ،و�شعبة متهيدية.
مكتب املدعي العام.
قلم املحكمة.

وتتكون هيئة الرئا�سة و�شعب املحكمة الثالث من ق�ضاة يختارون باالنتخاب وفق
�رشوط معينة ،ويتكون مكتب املدعي العام من املدعي العام ونوابه وم�ست�شاريه عرب
�إجراءات و�رشوط معينة بالإ�ضافة �إىل املوظفني ،وي�ضم قلم املحكمة امل�سجل ونائبه
اللذين يتم اختيارهما ب�رشوط خا�صة �أي�ضاً ،و�إىل جانبهم يعني عدد من املوظفني.
ويقع مقر املحكمة يف مدينة الهاي بهولندا ،وللمحكمة �أن تعقد جل�ساتها يف مكان �آخر
عندما ترى ذلك منا�سبا ً ،32وللمحكمة �شخ�صية قانونية دولية ،ولها الأهلية القانونية
الالزمة ملمار�سة وظيفتها وحتقيق مقا�صدها.33
واللغات الر�سمية الأ�سا�سية للمحكمة هي الإ�سبانية ،والإجنليزية ،والرو�سية،
وال�صينية ،والعربية ،والفرن�سية� ،أما لغات العمل فهي الإجنليزية والفرن�سية.34
	32انظر املادة  3من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	33انظر املادة  4من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	34انظر املادة  50من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

144

الآليات القانونية الدولية ملقا�ضاة جمرمي احلرب الإ�سرائيليني ك�أفراد
وتتكون املحكمة من  18قا�ضيا ً يختارون باالنتخاب ويتوزعون بني هيئة الرئا�سة
بي النظام كيفية اختيار ق�ضاة املحكمة.35
و�شعب املحكمة الثالث ،كما ّ
�أوالً :هيئة الرئا�سة:
ُيك ِّون ق�ضاة املحكمة الـ  18جمعية عمومية تنتخب الرئي�س ونائبيه الأول والثاين
بالأغلبية املطلقة ،ويعمل كل منهم ملدة ثالثة �أعوام �أو حلني انتهاء مدة خدمته كقا�ض،
�أيهما �أقرب ،ويجوز �إعادة انتخابهم ملرة واحدة �أخرى.36
ثانياً� :شعب عمل املحكمة:
يتوزع الق�ضاة على ال�شعب املختلفة من عمل املحكمة نف�سها ويتعني �أن يتم ذلك يف
�أقرب وقت ممكن بعد انتخاب الق�ضاة ،وتتكون من ثالث �شعب :ا�ستئناف وابتدائية
ومتهيدية.
� .1شعبة اال�ستئناف :وتت�ألف من الرئي�س و�أربعة ق�ضاة �آخرين ،ويعمل ه�ؤالء الق�ضاة
يف تلك ال�شعبة طوال مدة واليتهم وال يعملون �إال يف تلك ال�شعبة.
 .2ال�شعبة االبتدائية :وتت�ألف من عدد ال يقل عن �ستة ق�ضاة ،ويقوم ثالثة من ق�ضاة
تلك ال�شعبة مبهام الدائرة االبتدائية ،مع جواز ت�شكيل �أكرث من دائرة ابتدائية �إذا
اقت�ضى ذلك ح�سن �سري العمل باملحكمة.
 .3ال�شعبة التمهيدية :وتت�ألف من عدد ال يقل عن �ستة ق�ضاة ،ويتوىل مهام الدائرة
التمهيدية �إما ثالثة ق�ضاة �أو قا�ض واحد ،ولي�س هناك ما يحول دون ت�شكيل �أكرث من
دائرة متهيدية �إذا اقت�ضى ذلك ح�سن �سري العمل باملحكمة.
كما تناول النظام م�س�ألة ا�ستقالل الق�ضاة يف �أدائهم لوظائفهم ،وم�س�ألة �إعفائهم من
منا�صبهم وتنحيتهم.37

	35انظر املادة  36من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	36انظر املادة  38من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	37انظر املادتني  40و 41من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ثالثاً :مكتب املدعي العام:
يعمل مكتب املدعي العام ب�صفة م�ستقلة بو�صفه جهازا ً منف�صالً من �أجهزة املحكمة،
وال ي�شكل جزءا ً من �شعب املحكمة �أو دوائرها ،ويتكون من املدعي العام ونائب
للمدعي العام واحد �أو �أكرث ،بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شارين من ذوي اخلربة القانونية
وموظفي املكتب واملحققني.
وينتخب املدعي العام ونوابه باالقرتاع ال�رسي بالأغلبية لأع�ضاء جمعية الدول
الأطراف ،وتكون واليته ملدة ت�سعة �أعوام ما مل يتقرر وقت انتخابهم غري ذلك ،وال يجوز
�إعادة انتخابهم.
ويكون املكتب م�س�ؤوالً عن تلقي الإحاالت و� ّأي معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة ،وذلك لدرا�ستها ولغر�ض اال�ضطالع مبهام التحقيق واملقا�ضاة �أمام
املحكمة.
ن�ص النظام على �أنه ال يجوز لأي
ومكتب املدعي العام جهاز م�ستقل ومنف�صل ،كما ّ
ع�ضو من �أع�ضاء املكتب �أن يتلقى � ّأي تعليمات من �أي م�صدر خارجي.38
رابعاً :قلم املحكمة:
يت�ألف قلم املحكمة من امل�سجل ،ونائب امل�سجل ،واملوظفني ،وكذلك موظفي وحدة
املجني عليهم وال�شهود املن�ش�أة حلمايتهم وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة �إليهم ،ويتم اختيار
امل�سجل ونائبه بالأغلبية املطلقة لق�ضاة املحكمة بطريق االقرتاع ال�رسي ملدة خم�سة
�أعوام ويجوز �إعادة انتخابهم مرة واحدة.
ويتوىل امل�سجل رئا�سة املحكمة ويكون هو امل�س�ؤول الإداري والرئي�س للمحكمة،
وميار�س امل�سجل مهامه حتت �سلطة رئي�س املحكمة ،ويكون قلم املحكمة م�س�ؤوالً عن
اجلوانب غري الق�ضائية من �إدارة املحكمة وتزويدها باخلدمات ،دون امل�سا�س بوظائف
املدعي العام.39
يالحظ �أن املحكمة اجلنائية الدولية تعتمد التحقيق على درجتني ،هما التحقيقات
الأولية التي يقوم بها املدعي العام ،ثم التحقيق الذي ت�أمر به الدائرة التمهيدية ،وكذلك
	38انظر املادة  42من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	39انظر املادة  43من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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التقا�ضي يكون على درجتني —بخالف حمكمة العدل الدولية التي تعتمد التقا�ضي على
درجة وغري قابل لال�ستئناف— بحيث يعر�ض النزاع على الدائرة االبتدائية وبعد احلكم
ميكن اال�ستئناف على احلكم �أمام دائرة اال�ستئناف ،وكل ذلك بر�أي الباحث يعك�س
اهتمام وا�ضعي نظام روما بتوفري �أق�صى درجات ممكنة للعدالة واالنت�صاف ،وكذلك
للحيطة من عدم وقوع �أي خط�أ ق�ضائي �أو تقليله �إىل �أدنى درجاته.

املق�صد الثالث :اخت�صا�ص املحكمة:
وي�شمل� :أنواع االخت�صا�ص ،وال�رشوط امل�سبقة ملمار�سة االخت�صا�ص ،وممار�سة
االخت�صا�ص.
�أوالً� :أنواع االخت�صا�ص:
يتحدد اخت�صا�ص املحكمة على �أ�سا�س نوع اجلرمية ،و�شخ�ص مرتكبها ،وزمان
ومكان ارتكابها ،وتكميلي ،على التف�صيل التايل:
 .1االخت�صا�ص النوعي وي�شمل �أربع جرائم:
ن�ص نظام روما على اخت�صا�ص
يقوم هذا االخت�صا�ص على �أ�سا�س نوع اجلرمية التي ّ
املحكمة بالتحقيق فيها ومالحقتها والف�صل فيها واحلكم على مرتكبيها.
�أ .جرمية الإبادة اجلماعية وفقا ً التفاقية �سنة  1948اخلا�صة مبنع جرمية الإبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها ،والتي ّ
مت الت�صديق عليها من قبل معظم دول العامل ،والتي
تعني �أيا ً من الأفعال التالية ،املرتكبة بق�صد التدمري الكلي� ،أو اجلزئي جلماعة قومية،
�أو �إثنية� ،أو عن�رصية� ،أو دينية ب�صفتها هذه�( :أ) قتل �أع�ضاء من اجلماعة؛ (ب) �إحلاق
�أذى ج�سدي �أو روحي خطري ب�أع�ضاء من اجلماعة.40...
40

ع�صام عبد الفتاح مطر ،القانون الدويل الإن�ساين :م�صادره ،مبادئه ،و�أهم قواعده (الإ�سكندرية:
دار اجلامعة اجلديدة� ،)2008 ،ص 129؛ وانظر:
املادة  6من نظام روما :الإبادة اجلماعية.
لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي تعني “الإبادة اجلماعية” �أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بق�صد �إهالك
جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه� ،إهالكا ً كليا ً �أو جزئيا ً:
(�أ) قتل �أفراد اجلماعة.
(ب) �إحلاق �رضر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد اجلماعة.
(ج) �إخ�ضاع اجلماعة عمدا ً لأحوال معي�شية يق�صد بها �إهالكها الفعلي كليا ً �أو جزئيا ً.
(د) فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة.
(هـ) نقل �أطفال اجلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى.
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ب	.اجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،وقد ع َّرفها نظام روما ب�أنها “�أي فعل ُيرتكب يف �إطار هجوم
وا�سع النطاق �أو منهجي ،موجه �ض ّد �أي جمموعة من ال�سكان املدنيني ،مع توافر العلم
بالهجوم ،وي�شمل القتل العمد� ،أو الإبادة� ،أو اال�سرتقاق� ،أو �إبعاد ال�سكان.41”...
ج .جرائم احلرب ،وع َّرفها نظام روما ب�أنها “الأفعال التي ترتكب وت�شكل انتهاكات
ج�سيمة التفاقيات جنيف لعام  1949ومنها القتل واملعامالت الال �إن�سانية
والتعذيب.42”...
	41املــادة  7من نظام روما :اجلرائم �ض ّد الإن�سانية
 -1لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،ي�شكل �أي فعل من الأفعال التالية “جرمية �ض ّد الإن�سانية” متى ارتكب يف
�إطار هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ض ّد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وعن علم بالهجوم–:
(�أ) القتل العمد.
(ب) الإبادة.
(ج) اال�سرتقاق.
(د) �إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسي لل�سكان.
(هـ) ال�سجن �أو احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية ،مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية
للقانون الدويل.
(و) التعذيب.
(ز) االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء� ,أو احلمل الق�رسي� ,أو التعقيم الق�رسي �أو
�أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.
(ح) ا�ضطهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية �أو عرقية �أو قومية �أو
�إثنية �أو ثقافية �أو دينية� ,أو متعلقة بنوع اجلن�س على النحو املعرف يف الفقرة � 3أو لأ�سباب �أخرى
من امل�سلم عامليا ً ب�أن القانون الدويل ال يجيزها ,وذلك فيما يت�صل ب�أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة
�أو �أية جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
(ط) االختفاء الق�رسي للأ�شخا�ص.
(ي) جرمية الف�صل العن�رصي.
(ك) الأفعال الال �إن�سانية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�سبب عمدا ً يف معاناة �شديدة �أو يف �أذى خطري
يلحق باجل�سم �أو بال�صحة العقلية �أو البدنية.
	42املــادة ( )8من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية:
جرائم احلرب
 -1يكون للمحكمة اخت�صا�ص فيما يتعلق بجرائم احلرب ,وال �سيما عندما ترتكب يف �إطار خطة �أو �سيا�سة
عامة �أو يف �إطار عملية ارتكاب وا�سعة النطاق لهذه اجلرائم.
 -2لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي تعني “جرائم احلرب”-:
(�أ) االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف امل�ؤرخة � 12آب� /أغ�سط�س � ,1949أي �أي فعل من الأفعال
التالية �ض ّد الأ�شخا�ص� ،أو املمتلكات الذين حتميهم �أحكام اتفاقية جنيف ذات ال�صلة:
‘ ’1القتل العمد.
‘ ’2التعذيب �أو املعاملة الال �إن�سانية ,مبا يف ذلك �إجراء جتارب بيولوجية.
‘ ’3تعمد �إحداث معاناة �شديدة �أو �إحلاق �أذى خطري باجل�سم �أو بال�صحة.
‘� ’4إحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات واال�ستيالء عليها دون �أن تكون هناك �رضورة ع�سكرية
تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة= .
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= ‘� ’5إرغام �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول باحلماية على اخلدمة يف �صفوف قوات دولة
معادية.
‘ ’6تعمد حرمان �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول باحلماية من حقه يف �أن يحاكم
حماكمة عادلة ونظامية.
‘ ’7الإبعاد �أو النقل غري امل�رشوعني �أو احلب�س غري امل�رشوع.
‘� ’8أخذ رهائن.
(ب) االنتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات الدولية امل�سلحة يف
النطاق الثابت للقانون الدويل� ،أي �أي فعل من الأفعال التالية–:
‘ ’1تعمد توجيه هجمات �ض ّد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو �ض ّد �أفراد مدنيني ال ي�شاركون
مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
‘ ’2تعمد توجيه هجمات �ض ّد مواقع مدنية� ,أي املواقع التي ال ت�شكل �أهدافا ً ع�سكرية.
‘ ’3تعمد �شن هجمات �ض ّد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت �أو مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة
يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عمالً مبيثاق الأمم املتحدة ما داموا
ي�ستخدمون احلماية التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات امل�سلحة.
‘ ’4تعمد �شن هجوم مع العلم ب�أن هذا الهجوم �سي�سفر عن خ�سائر تبعية يف الأرواح �أو عن
�إ�صابات بني املدنيني �أو عن �إحلاق �أ�رضار مدنية �أو �إحداث �رضر وا�سع النطاق وطويل الأجل
و�شديد للبيئة الطبيعية يكون �إفراطه وا�ضحا ً بالقيا�س �إىل جممل املكا�سب الع�سكرية املتوقعة
امللمو�سة املبا�رشة.
ً
‘ ’5مهاجمة �أو ق�صف املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين العزالء التي ال تكون �أهدافا ع�سكرية
ب�أية و�سيلة كانت.
‘ ’6قتل �أو جرح مقاتل ا�ست�سلم خمتاراً ,يكون قد �ألقى �سالحه �أو مل تعد لديه و�سيلة للدفاع.
‘� ’7إ�ساءة ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته الع�سكرية وزيه الع�سكري �أو علم
الأمم املتحدة �أو �شاراتها و�أزيائها الع�سكرية ,وكذلك ال�شعارات املميزة التفاقيات جنيف مما
ي�سفر عن موت الأفراد �أو �إحلاق �إ�صابات بالغة بهم.
‘ ’8قيام دولة االحتالل على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ,بنقل �أجزاء من �سكانها املدنيني �إىل
الأر�ض التي حتتلها� ,أو �إبعاد �أو نقل كل �سكان الأر�ض املحتلة �أو �أجزاء منهم داخل هذه
الأر�ض �أو خارجها.
‘ ’9تعمد توجيه هجمات �ض ّد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية
�أو اخلريية ,والآثار التاريخية ,وامل�ست�شفيات و�أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى �رشيطة �أال تكون
�أهدافا ً ع�سكرية.
‘� ’10إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة طرف معاد للت�شويه البدين �أو لأي نوع من
التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف
امل�ست�شفي لل�شخ�ص املعني والتي ال جتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم خلطر �شديد.
‘ ’11قتل �أفراد منتمني �إىل دولة معادية �أو جي�ش معاد �أو �إ�صابتهم غدراً.
‘� ’12إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
‘ ’13تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه
�رضورات احلرب.
‘� ’14إعالن �أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة �أو معلقة �أو لن تكون مقبولة يف �أية
حمكمة= .
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= ‘� ’15إجبار رعايا الطرف املعادي على اال�شرتاك يف عمليات حربية موجهة �ض ّد بلدهم حتى و�إن
كانوا قبل ن�شوب احلرب يف خدمة الدولة املحاربة.
‘ ’16نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن ّ
مت اال�ستيالء عليه عنوة.
‘ ’17ا�ستخدام ال�سموم �أو الأ�سلحة امل�سممة.
‘ ’18ا�ستخدام الغازات اخلانقة �أو ال�سامة �أو غريها من الغازات وجميع ما يف حكمها من ال�سوائل
�أو املواد �أو الأجهزة.
‘ ’19ا�ستخدام الر�صا�صات التي تتمدد �أو تت�سطح ب�سهولة يف اجل�سم الب�رشي مثل الر�صا�صات
ذات الأغلفة ال�صلبة التي ال تغطي كامل ج�سم الر�صا�صة �أو الر�صا�صات املحززة الغالف.
‘ ’20ا�ستخدام �أ�سلحة �أو قذائف �أو مواد �أو �أ�ساليب حربية ت�سبب بطبيعتها �أ�رضارا ً زائدة �أو
�آالما ً ال لزوم لها� ,أو تكون ع�شوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات امل�سلحة,
ب�رشط �أن تكون هذه الأ�سلحة والقذائف واملواد والأ�ساليب احلربية مو�ضع حظر �شامل و�أن
تدرج يف مرفق لهذا النظام الأ�سا�سي ,عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات ال�صلة الواردة
يف املادتني  121و.123
‘ ’21االعتداء على كرامة ال�شخ�ص وبخا�صة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.
‘ ’22االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل الق�رسي على النحو املعرف
يف الفقرة ( 2و) من املادة � ,7أو التعقيم الق�رسي� ,أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي
ي�شكل �أي�ضا ً انتهاكا ً خطريا ً التفاقيات جنيف.
‘ ’23ا�ستغالل وجود �شخ�ص مدين �أو �أ�شخا�ص �آخرين متمتعني بحماية لإ�ضفاء احل�صانة من
العمليات الع�سكرية على نقاط �أو مناطق �أو وحدات ع�سكرية معينة.
‘ ’24تعمد توجيه هجمات �ض ّد املباين واملواد والوحدات الطبية وو�سائل النقل والأفراد من
م�ستعملي ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا ً للقانون الدويل.
‘ ’25تعمد جتويع املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب احلرب بحرمانهم من املواد التي ال غنى عنها
لبقائهم ,مبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقيات
جنيف.
‘ ’26جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزاميا ً �أو طوعيا ً يف القوات امل�سلحة �أو
ا�ستخدامهم للم�شاركة فعليا ً يف الأعمال احلربية.
(ج) يف حالة وقوع نزاع م�سلح غري ذي طابع دويل ,االنتهاكات اجل�سيمة للمادة  2امل�شرتكة بني
اتفاقيات جنيف الأربع امل�ؤرخة يف � 12آب� /أغ�سط�س  ,1949وهي �أي من الأفعال التالية املرتكبة
�ض ّد �أ�شخا�ص غري م�شرتكني ا�شرتاكا ً فعليا ً يف الأعمال احلربية ,مبا يف ذلك �أفراد القوات امل�سلحة
الذين �ألقوا �سالحهم و�أولئك الذين �أ�صبحوا عاجزين عن القتال ب�سبب املر�ض �أو الإ�صابة �أو
االحتجاز �أو لأي �سبب �آخر–:
‘ ’1ا�ستعمال العنف �ض ّد احلياة والأ�شخا�ص ,وبخا�صة القتل بجميع �أنواعه والت�شويه ,واملعاملة
القا�سية ,والتعذيب.
‘ ’2االعتداء على كرامة ال�شخ�ص ,وبخا�صة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.
‘� ’3أخذ الرهائن.
‘� ’4إ�صدار �أحكام وتنفيذ �إعدامات دون وجود حكم �سابق �صادر عن حمكمة م�شكلة ت�شكيالً
نظاميا ً تكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية املعرتف عموما ً ب�أنه ال غنى عنها.
(د) تنطبق الفقرة ( 2ج) على املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على
حاالت اال�ضطرابات والتوترات الداخلية مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة
وغريها من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة= .
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د .جرمية العدوان ،وقد ّ
مت تعريفها يف امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي لنظام روما الأ�سا�سي
يف مدينة كمباال ب�أوغندا ،حيث اعتمد امل�ؤمتر قرارا ً ع ّدل به نظام روما
الأ�سا�سي ،لكي ي�شمل تعريفا ً جلرمية العدوان ب�أنها“ :اجلرمية التي يرتكبها قائد
= (هـ) االنتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع
الدويل ,يف النطاق الثابت للقانون الدويل� ,أي �أي من الأفعال التالية:
‘ ’1تعمد توجيه هجمات �ض ّد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو �ض ّد �أفراد مدنيني ال ي�شاركون
مبا�رشة يف الأعمال احلربية.
‘ ’2تعمد توجيه هجمات �ض ّد املباين واملواد والوحدات الطبية وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي
ال�شعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا ً للقانون الدويل.
‘ ’3تعمد �شن هجمات �ض ّد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت �أو مواد �أو وحدات �أو مركبات
م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عمالً مبيثاق الأمم املتحدة
ما داموا ي�ستحقون احلماية التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل
للمنازعات امل�سلحة.
‘ ’4تعمد توجيه هجمات �ض ّد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية
�أو اخلريية ,والآثار التاريخية ,وامل�ست�شفيات ,و�أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى� ,رشيطة �أال
تكون �أهدافا ً ع�سكرية.
‘ ’5نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن ّ
مت اال�ستيالء عليه عنوة.
‘ ’6االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل الق�رسي على النحو املعرف
يف الفقرة ( 2و) من املادة � 7أو التعقيم الق�رسي� ,أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي
ي�شكل �أي�ضا ً انتهاكا ً خطريا ً للمادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع.
‘ ’7جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزاميا ً �أو طوعيا ً يف القوات امل�سلحة �أو يف
جماعات م�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة فعليا ً يف الأعمال احلربية.
‘� ’8إ�صدار �أوامر بت�رشيد ال�سكان املدنيني لأ�سباب تت�صل بالنزاع ,ما مل يكن ذلك بداع من �أمن
املدنيني املعنيني �أو لأ�سباب ع�سكرية ملحة.
‘ ’9قتل �أحد املقاتلني من العدو �أو �إ�صابته غدراً.
‘� ’10إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
‘� ’11إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة طرف �آخر يف النزاع للت�شويه البدين �أو لأي نوع
من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف
امل�ست�شفى لل�شخ�ص املعني والتي ال جتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم خلطر �شديد.
‘ ’12تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه
�رضورات احلرب.
(و) تنطبق الفقرة ( 2هـ) على املنازعات امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على
حاالت اال�ضطرابات والتوترات الداخلية ,مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة
�أو غريها من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة ,وتنطبق على املنازعات امل�سلحة التي تقع يف �إقليم دولة
عندما يوجد �رصاع م�سلح متطاول الأجل بني ال�سلطات احلكومية وجماعات م�سلحة منظمة �أو
فيما بني هذه اجلماعات.
لي�س يف الفقرتني ( 2ج) و(د) ما ي�ؤثر على م�سئولية احلكومة عن حفظ �أو �إقرار القانون والنظام يف الدولة
�أو عن الدفاع عن وحدة الدولة و�سالمتها الإقليمية ,بجميع الو�سائل امل�رشوعة.
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�سيا�سي �أو ع�سكري والتي ت�شكل ،بحكم طابعها وخطورتها ونطاقها ،انتهاكا ً
وا�ضحا ً مليثاق الأمم املتحدة”.43
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام روما مل يت�ضمن حظر وجترمي ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية �ضمن جرائم احلرب ،وذلك بر�أي الباحث يرجع �إىل �إرادة الدول التي اجتمعت يف
م�ؤمتر روما يف �سنة  1998وهي  120دولة ،حيث وقعت بينها خالفات كبرية بهذا ال�ش�أن،
فقد اقرتحت الهند �إدراج جترمي تلك الأ�سلحة �إال �أن مقرتحها رف�ض ،ويف املقابل اقرتحت
املجموعة العربية �أن رف�ض الن�ص على جترمي الأ�سلحة النووية يرتبط با�ستبعاد الن�ص
ن�ص املادة /2/8ب20/
على ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية ،وانتهى الأمر �إىل �إقرار امل�ؤمتر ّ
دون حتديد للأ�سلحة املحظور ا�ستخدامها ،وا�شرتط �أن تكون هذه الأ�سلحة مو�ضع
حظر �شامل يتم التفاو�ض ب�ش�أنها يف امل�ستقبل و�أن تدرج يف مرفق لهذا النظام الأ�سا�سي،
عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات ال�صلة الواردة يف املادتني  ،123 ،121وبالتايل فقد
ّ
مت ا�ستبعاد جترمي تلك الأ�سلحة ،ولكن ما قد يخفف من الأثر ال�سلبي لذلك هو �أنه ميكن
تعديل الن�ص يف امل�ستقبل من قبل جمعية الدول الأطراف.44
 .2االخت�صا�ص ال�شخ�صي:
تخت�ص املحكمة مبحاكمة الأ�شخا�ص الطبيعيني فقط( ،ولي�س الأ�شخا�ص املعنوية،
واالعتبارية ،مثل الدول واملنظمات �أو الهيئات التي تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية) ،كذلك
ف�إن نظام املحكمة ال ُي َطبَّق �إال على الأفراد الذين يرتكبون جرمية بعد بلوغهم عمر 18
عاماً ،وال ي�ستثنى �شخ�ص من امل�س�ؤولية الفردية اجلنائية ب�سبب �صفته الر�سمية ،وتقع
امل�س�ؤولية الفردية على ال�شخ�ص مهما كانت درجة �إ�سهامه يف اجلرمية �سواء �أ�صدر
الأمر� ،أم �أغرى� ،أم حثّ � ،أم حر�ض� ،أم غري ذلك من �صور امل�شاركة.45

43

ّ
مت عقد امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي لنظام روما الأ�سا�سي يف مدينة كمباال ب�أوغندا يف  ،2010/6/11وا�ستمر امل�ؤمتر
ملدة �أ�سبوعني ،وح�رضه نحو  4,600ممثل من ممثلي الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري
احلكومية ،انظر :موقع التحالف العربي من �أجل املحكمة اجلنائية الدولية The Arab Coalition For The
 ،International Criminal Court, A.C.I.C.Cانظر:

	44انظر :علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل اجلنائي� ،ص .327
	45انظر املواد  32–25من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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 .3االخت�صا�ص الزماين واملكاين:
تخت�ص املحكمة باجلرائم التي تقع يف �إقليم كل دولة ت�صبح طرفا ً يف نظام روما� ،أما
�إذا كانت الدولة التي وقعت على �إقليمها اجلرمية لي�ست طرفا ً يف املعاهدة ،فالقاعدة �أن تلك
املحكمة ال تخت�ص بنظر اجلرمية �إال �إذا قبلت الدولة باخت�صا�ص املحكمة.
وبر�أي الباحث فبعد ان�ضمام دولة فل�سطني �إىل نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة
47
اجلنائية الدولية منذ  ،462014/4/1تدخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967
�ضمن االخت�صا�ص املكاين للمحكمة اجلنائية الدولية ،وبالتايل ال ميكن لـ“�إ�رسائيل”
التهرب من امل�س�ؤولية اجلنائية الدولية ،و�سواء قبلت “�إ�رسائيل” باخت�صا�ص املحكمة �أم
ال ،فيكفي �أن الدولة التي وقعت على �أرا�ضيها اجلرائم تعرتف باخت�صا�ص املحكمة لكي
تبد�أ املحكمة بنظر اجلرائم مو�ضوع االعتداء.
�أما االخت�صا�ص الزماين ،فهو م�ستقبلي فقط� ،أي ال ي�رسي على اجلرائم التي ارتكبت
قبل دخول نظام روما الأ�سا�سي حيّز التنفيذ يف  ،2002/7/1وبالن�سبة �إىل الدول التي
تن�ضم الحقا ً �إىل نظام روما ،ف�إن اخت�صا�ص املحكمة ال يطبّق �إال على اجلرائم املرتكبة
بعد االن�ضمام ،48وهذا يعني �أن احلرب الإ�رسئيلية الأخرية على غزة الع�صف امل�أكول/
اجلرف ال�صامد ،والتي وقعت يف الفرتة من � 2014/7/7إىل  ،2014/8/26تدخل �ضمن
االخت�صا�ص الزماين للمحكمة ،مما يتطلب �إرادة فل�سطينية جادة لتفعيل امللفات.
 .4االخت�صا�ص التكميلي (غري اال�ستئثاري):
ذكرت الفقرة العا�رشة من ديباجة نظام روما ،وكذلك املادة الأوىل منه �أن اخت�صا�ص
املحكمة اجلنائية الدولية مكمل للواليات الق�ضائية اجلنائية الوطنية ،حيث يقوم
اخت�صا�ص املحكمة على مبد�أ االخت�صا�ص الإقليمي ،وهذا يعني �أن الدول الأطراف —
وهي دول ذات �سيادة— ينعقد لها االخت�صا�ص �أوالً بنظر اجلرائم اجلنائية الدولية،
فال حتل املحكمة اجلنائية الدولية حمل الق�ضاء الوطني يف هذا اخل�صو�ص ،وبالتايل ال
46

فل�سطني الدولة  123يف املحكمة الدولية ،وكالة معا ،2014/4/1 ،انظر:

maannews.net/content.aspx?id=769952

	47املق�صود هنا فل�سطني التي اعرتفت بها اجلمعية العامة للأمم املتحدة كدولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة� ،أي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحدود �سنة .1967
	48انظر املادتني  11و 12من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ينعقد االخت�صا�ص للمحكمة اجلنائية الدولية �إذا كان الق�ضاء الوطني قد و�ضع يده على
الدعوى� ،أو كانت حمل حتقيق فعلي من قبل املحكمة الوطنية املخت�صة.
ولكن هذه القاعدة لي�ست مطلقة ،فقد ن�صت املادة  17من نظام روما على �أن املحكمة
اجلنائية الدولية تخت�ص بنظر اجلرائم �إذا تبني �أن الدولة �صاحبة الوالية غري راغبة حقا ً
يف القيام بالتحقيق واملقا�ضاة� ،أو قامت ب�إجراءات� ،أو يجري اال�ضطالع بها� ،أو جرى
اتخاذ القرار الوطني بغر�ض حماية ال�شخ�ص املعني من امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم
داخلة يف اخت�صا�ص املحكمة ،فعند ذلك تتوىل املحكمة مهمة حتديد عدم الرغبة �أو عدم
القدرة ،وبعد ذلك تبا�رش يف تويل الق�ضية.49
وجتدر الإ�شارة هنا �أن االخت�صا�ص التكميلي للمحكمة تعرت�ضه عقبات كثرية وت�أخري
يف املالحقة واملحاكمة� ،أو التحقيقات ال�شكلية� ،أو املحاكمات ال�صورية ،وخ�صو�صا ً يف
حالة عدم تعاون الدولة املعنية ،50وهذا ما �سيتم تناوله بالتف�صيل يف املطلب التايل.
ثانياً :ال�رشوط امل�سبقة ملمار�سة االخت�صا�ص:
هناك عدة �رشوط ال ب ّد من توافرها لكي متار�س املحكمة اخت�صا�صها بالنظر يف
الدعوى وهي:
	.1الدولة التي ت�صبح طرفا ً يف هذا النظام الأ�سا�سي تقبل بذلك اخت�صا�ص املحكمة فيما
يتعلق باجلرائم امل�شار �إليها يف املادة .5
 .2يف حالة ما �إذا كانت الدعوى حمالة من قبل دولة طرف يف نظام روما �أو من قبل
املدعي العام من تلقاء نف�سه ،فيجوز للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها �إذا كانت واحدة
�أو �أكرث من الدول التالية طرفا ً يف هذا النظام الأ�سا�سي �أو قبلت باخت�صا�ص املحكمة.
�أ� .أن تقبل الدولة التي وقع يف �إقليمها ال�سلوك قيد البحث� ،أو دولة ت�سجيل ال�سفينة
�أو الطائرة �إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت �سفينة �أو طائرة.
ب� .أن تقبل الدولة التي يكون ال�شخ�ص املتهم باجلرمية �أحد رعاياها ،مبمار�سة
املحكمة الخت�صا�صها.
49

Knut Dormann, Elements of War Crimes Under the Rome Statute of the International Criminal
Court: Sources and Commentary (England: Combridge University Press, 2003), p. 130.
l

	50انظر املادة  17من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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� .3إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام الأ�سا�سي الزما ً مبوجب الفقرة  ،2جاز
لتلك الدولة مبوجب �إعالن يودع لدى م�سجل املحكمة� ،أن تقبل ممار�سة املحكمة
اخت�صا�صها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث ،وتتعاون الدولة القابلة مع املحكمة
دون �أي ت�أخري �أو ا�ستثناء وفقا ً للباب التا�سع من النظام.51
ثالثاً :ممار�سة االخت�صا�ص:
للمحكمة �أن متار�س اخت�صا�صها فيما يتعلق بجرمية م�شار �إليها يف املادة  5وفقا ً
لأحكام هذا النظام الأ�سا�سي يف الأحوال التالية-:
� .1إذا �أحالت دولة طرف �إىل املدعي العام وفقا ً للمادة  14حالة يبدو فيها �أن جرمية �أو
�أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
� .2إذا �أحال جمل�س الأمن ،مت�رصفا ً مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة،
حالة �إىل املدعي العام يبدو فيها �أن جرمية �أو �أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
� .3إذا كان املدعي العام قد بد�أ مببا�رشة حتقيق فيما يتعلق بجرمية من هذه اجلرائم وفقا ً
للمادة .5215
ووفقا ً لل�رشوط ال�سابقة وتطبيقا ً على احلالة يف فل�سطني فقد توافرت لديها جميع
ال�رشوط امل�سبقة واملطلوبة لكي متار�س املحكمة اخت�صا�صها ،وهي كما يلي:
�أوالً :فل�سطني �أ�صبحت تتمتع ب�صفة “دولة” مبوجب اعرتاف الأمم املتحدة بذلك يف
 2012/11/29كما �سبق بيانه.53
وثانياً :هي دولة طرف يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ
.542015/4/1
وثالثاً :قد ارتكبت على �أر�ض فل�سطني جرائم من تلك التي هي حمل اخت�صا�ص املحكمة
[جرائم حرب ،جرائم �ض ّد الإن�سانية ،جرمية الإبادة اجلماعية ،جرمية العدوان].
	51انظر املادة  12من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	52انظر املادة  13من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
53
54

فل�سطني دولة مراقب بالأمم املتحدة ،اجلزيرة.نت.2012/11/30 ،
فل�سطني تن�ضم ر�سميا ً للمحكمة اجلنائية الدولية ،اجلزيرة.نت.2015/4/1 ،
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ورابعاً :فل�سطني قبلت اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات الدولية للنظر يف اجلرائم املحتملة
التي ارتكبت منذ  ،2014/7/13لت�شمل احلرب على غزة التي عرفت با�سم الع�صف امل�أكول/
اجلرف ال�صامد والتي وقعت بني � 2014/7/7إىل .552014/8/26
�إذن ففل�سطني كدولة طرف يف نظام روما وقد ارتكبت على �أر�ضها جرائم تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية ،وقد طلبت من املدعي العام للمحكمة التحقيق يف
احلالة بغر�ض البت فيما �إذا كان يتعني توجيه االتهام ل�شخ�ص معني �أو �أكرث بارتكاب
تلك اجلرائم وفقا ً للمادة  14بند  1من نظام روما ،ويف مثل هذه احلالة على املدعي العام
مبا�رشة التحقيقات الأولية —وفقا ً للمادة  15بند  —3لينظر فيما �إذا كان هناك �أ�سا�سا ً
معقوالً لل�رشوع يف �إجراء حتقيق ،وعندها يقدم �إىل الدائرة التمهيدية طلبا ً للإذن ب�إجراء
حتقيق ،م�شفوعا ً ب� ّأي مواد م�ؤيدة يجمعها .ويجوز للمجني عليهم �إجراء مرافعات لدى
الدائرة التمهيدية وفقا ً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،وكل ذلك ال يلزمه موافقة
الدولة املدعى على قادتها �سواء ال�سيا�سيني �أم الع�سكريني ،وبالتايل فهناك فر�صة
كبرية —بر�أي الباحث— لتقوم املحكمة بعد انتهاء التحقيقات بتوجيه االتهام لقادة
“دولة �إ�رسائيل” وقادة جي�شها ،والبدء ب�إجراءات حماكمتهم.

املطلب الثاين :القواعد الإجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية:
متر الدعوى مبراحل متعددة �أمام املدعي العام ،فالدائرة التمهيدية ،فالدائرة
االبتدائية ،ثم دائرة اال�ستئناف ،وتتبع يف كل ذلك للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
املعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف يف نظام روما.56
وتنق�سم هذه الإجراءات �إىل ق�سمني� ،إجراءات �سابقة على املحاكمة و�إجراءات متعلقة
باملحاكمة ،و�سيتم تناول كل منهما يف مق�صد م�ستقل كما ي�أتي:

55

فل�سطني تقبل اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات الدولية بدءا ً من احلرب على غزة ،موقع رو�سيا اليوم تي يف
(نوفو�ستي) ،2015/1/6 ،انظرhttps://arabic.rt.com/news/770051 :

	56انظر املادتني  51و 52من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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املق�صد الأول :الإجراءات ال�سابقة على املحاكمة:
�أوالً :الإجراءات �أمام املدعي العام:
 .1حتريك الدعوى:
حددت املادة  13من نظام روما اجلهات التي يحق لها رفع الدعوى �أمام تلك املحكمة،
وهي ثالث جهات :الدولة الطرف يف نظام روما ،وجمل�س الأمن الدويل ،واملدعي العام
للمحكمة .فاملحكمة متار�س اخت�صا�صها يف احلاالت الآتية:
�أ� .إذا �أحالت دولة طرف �إىل املدعي العام وفقا ً للمادة  14حالة يبدو فيها �أن
جرمية �أو �أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
ب� .إذا �أحال جمل�س الأمن ،مت�رصفا ًمبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة،
حالة �إىل املدعي العام يبدو فيها �أن جرمية �أو �أكرث من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
ج� .إذا كان املدعي العام قد بد�أ مببا�رشة حتقيق فيما يتعلق بجرمية من هذه
اجلرائم.57

ن�ص املادة � 13أن طرق الإحالة للمحكمة هي ثالثة طرق ح�رصية،
يت�ضح من خالل ّ
وال يجوز القيا�س عليها� ،أو الزيادة �أو النق�صان منها ،وهي التي �سبق ذكرها.
ويجدر الوقوف قليالً على �صالحية املدعي العام للمحكمة الذي ب�إمكانه �أن يبد�أ
مببا�رشة حتقيقات �أولية من تلقاء نف�سه ،وهذا بحد ذاته ميزة لنظام روما ،فهو يعطي
�ضمانة �إ�ضافية لعدم تعطيل م�سار العدالة الدولية ،والت�صدي لظاهرة الإفالت من
العقاب؛ فلو تقاع�س جمل�س الأمن �أو مل ي�ستطع �أن يتخذ قرارا ً بفتح حتقيق يف حالة ما
يظن �أنه ارتكبت فيها جرائم من اخت�صا�ص املحكمة لأ�سباب �سيا�سية �أو توازنات دولية
معينة� ،أو مل ت�ستطع �أي دولة طرف �أن حتيل �إىل املدعي العام لأي �سبب كان ،ف�إن ب�إمكان
املدعي العام �أن يفعل ذلك من تلقاء نف�سه وهذا �أمر جيد بحد ذاته.
 .2التحقيقات الأولية:
ف�إذا توافرت �إحدى الطرق ال�سابقة ،ف�إن للمدعي العام �أن يبا�رش التحقيقات الأولية،
ويقوم بتحليل جدية املعلومات املتلقاة ،ويجوز له لهذا الغر�ض احل�صول على معلومات
57

ع�صام عبد الفتاح مطر ،الق�ضاء اجلنائي الدويل :مبادئة ،وقواعده املو�ضوعية والإجرائية (الإ�سكندرية:
دار اجلامعة اجلديدة� ،)2008 ،ص 332–330؛ وانظر املادة  13من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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�إ�ضافية من الدول� ،أو �أجهزة الأمم املتحدة� ،أو املنظمات احلكومية الدولية �أو غري
احلكومية� ،أو � ّأي م�صادر �أخرى موثوق بها يراها مالئمة.
ف�إذا انتهى املدعي العام من حتقيقاته الأولية وا�ستنتج منها وجود �أ�سا�س معقول
لل�رشوع يف �إجراء حتقيق ،يقدم �إىل الدائرة التمهيدية طلبا ً للإذن ب�إجراء حتقيق ابتدائي،
م�شفوعا ً بالأدلة التي جمعها التي ت�ؤيد طلبه ،كما يجوز يف هذه املرحلة للمجني عليهم �أن
يطلبوا من الدائرة التمهيدية �سماع �أقوالهم.
ف�إذا تبني للدائرة التمهيدية وجود �أ�سا�س معقول لل�رشوع يف حتقيق ابتدائي ،و�أن
الدعوى حمل اخت�صا�ص املحكمة ،كان عليها �أن ت�أذن بالبدء ب�إجراء التحقيق ،بينما لو
تبني لها عك�س ذلك ترف�ض الإذن ب�إجراء التحقيق االبتدائي.
�أما �إذا قرر املدعي العام وجود �أ�سا�س معقول لبدء التحقيق ،ف�إنه يتعني عليه �إ�شعار
جميع الدول الأطراف ،وعلى الدولة املعنية وخالل �شهر من تلقي ذلك الإ�شعار �أن
تبلغ املحكمة ب�أنها جتري �أو ب�أنها �أجرت حتقيقا ً مع رعاياها ومع غريهم بالن�سبة
لهذه اجلرائم ،وبناء على طلب تلك الدولة يتنازل املدعي العام عن التحقيق مع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،ما مل تقرر الدائرة التمهيدية البدء بالتحقيق بناء على طلب املدعي العام.58
وللمدعي العام �أن يعيد النظر يف تنازله عن التحقيق للدولة املعنية بعد �ستة �أ�شهر من
تاريخ التنازل �أو يف � ّأي وقت يطر�أ فيه تغري ملمو�س يف الظروف ،ي�ستدل منها �أن الدولة
�أ�صبحت حقا ً غري راغبة يف القيام بالتحقيق �أو غري قادرة على ذلك.
ويجوز للدولة املعنية �أو للمدعي العام ا�ستئناف قرار الدائرة التمهيدية �أمام دائرة
اال�ستئناف ،ويجوز النظر يف اال�ستئناف ب�صفة م�ستعجلة.59
وهذا يعني �أن دور مدعي عام املحكمة ال ينتهي مبجرد تنازله عن التحقيق ل�صالح
�إحدى الدول �إذا طلبت منه ذلك لتقوم هي بالتحقيق مع �أ�شخا�ص مهتمني بارتكاب
جرائم دولية من اخت�صا�ص املحكمة ،بل يقوم مبراقبة �أداء تلك الدولة ،ف�إن وجدها غري
جادة� ،أو غري راغبة� ،أو غري قادرة� ،أو تريد حت�صني املجرمني بتحقيقات �شكلية ،فيمكن
للمدعي العام �أن يعيد النظر يف تنازله �أو طلب تويل �أمر التحقيق يف الق�ضية.
58

علي يو�سف ال�شكري ،الق�ضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري (ع ّمان :دار الثقافة� ،)2008 ،ص 198–194؛
وانظر املادة  18من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

	59انظر :علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل اجلنائي� ،ص .339
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وكل ذلك بر�أي الباحث ي�أتي يف �إطار و�ضع ال�ضمانات الكافية من قبل وا�ضعي
نظام روما لعدم فقدان املحكمة جلدواها ولبيان جديتها يف مالحقة اجلرمية الدولية
الداخلة يف اخت�صا�صها ،ولالطمئنان على م�سار العدالة الدولية و�ضمان تطبيقها وعدم
الغ�ش واخلداع فيها.
� .3إجراءات التحقيق االبتدائي:
يقوم املدعي العام بالتو�سع يف التحقيق فيفح�ص جميع الوقائع والأدلة املت�صلة لتقدير
ما �إذا كانت هناك م�س�ؤولية جنائية �أم ال مبوجب النظام الأ�سا�سي ،وعلى املدعي العام
�أن يتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة.60
ويجوز للمدعي العام �إجراء حتقيقات يف �إقليم الدولة ،وفقا ً لأحكام التعاون تعاونا ً
تاما ً مع املحكمة ،وللمدعي العام �سلطة جمع الأدلة وفح�صها ،وطلب �سماع ال�شهود
واملجني عليهم ،وا�ستجواب املتهمني ،كما يجب احرتام حقوق املتهم يف �أثناء التحقيق.

مع مالحظة �أن اخت�صا�ص املدعي العام بهذه الإجراءات يتوقف على موافقة الدائرة
التمهيدية.
ثانياً :الإجراءات �أمام الدائرة التمهيدية:
� .1إجراء التحقيق:
ت�صدر الدائرة التمهيدية الأوامر والقرارات ب�أغلبية �أع�ضائها ،وذلك فيما يتعلق
بال�سماح للمدعي العام بالبدء يف التحقيق �أو رف�ض الإذن بالتحقيق� ،أو باتخاذ خطوات
حتقيق معينة ،وكذلك التقرير بوجود �أدلة كافية العتماد التهمة �أو رف�ضها.
�أما غري ذلك من القرارات والأوامر ،ويف جميع احلاالت الأخرى ،يجوز لقا�ض واحد
من الدائرة التمهيدية �أن ميار�س الوظائف املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي.
وتخت�ص الدائرة التمهيدية ب�إ�صدار �أمر القب�ض �أو احل�ضور يف �أي وقت بعد البدء يف
التحقيق ،وبناء على طلب املدعي العام ،متى اقتنعت بوجود �أ�سباب معقولة تفيد ب�أن
ال�شخ�ص مو�ضوع الأمر قد ارتكب جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
	60انظر املادة  86من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ويظل �أمر القب�ض �ساريا ً �إىل �أن ت�أمر املحكمة بغري ذلك ،ويجوز للمدعي العام �أن
يطلب �إىل الدائرة التمهيدية تعديل �أمر القب�ض.
وعلى الدولة التي تتلقى �أمر القب�ض �أو احل�ضور اتخاذ اخلطوات الالزمة على الفور
للقب�ض على ال�شخ�ص املعني.
وتعقد الدائرة التمهيدية جل�سة —خالل فرتة معقولة بعد االنتهاء من التحقيق—

العتماد التهم التي يرى املدعي العام طلب املحاكمة على �أ�سا�سها ،وتعقد اجلل�سة بح�ضور
املدعي العام وال�شخ�ص املن�سوب �إليه التهم ،هو وحماميه.
وتقرر الدائرة التمهيدية يف نهاية اجلل�سة �إما ت�أجيل اجلل�سة �أو الطلب من املدعي العام
تقدمي مزيد من الأدلة �أو �إجراء مزيد من التحقيقات �أو تعديل التهمة.61
� .2سلطة جمل�س الأمن يف تعليق التحقيق �أو املقا�ضاة:
منح نظام روما �سلطة خطرية ملجل�س الأمن تت�ضمن تعطيل عمل املحكمة ،فقد ن�صت
املادة  16على ما يلي“ :ال يجوز البدء �أو امل�ضي يف حتقيق �أو مقا�ضاة مبوجب هذا النظام
الأ�سا�سي ملدة اثني ع�رش �شهرا ً بناء على طلب جمل�س الأمن �إىل املحكمة بهذا املعنى،
يت�ضمنه قرار املجل�س مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،ويجوز للمجل�س
جتديد الطلب بال�رشوط ذاتها”.62
وهكذا تتدخل ال�سيا�سة يف الق�ضاء مع �أنه كان من الواجب الف�صل بينهما ،وقد حاولت
الدول املجتمعة يف روما احلد من �آثار هذه ال�سلطة اخلطرية باقرتاح عدم جتديد مدة
التعليق �أو جتديدها ملرة واحدة فقط ،ولكن هذه االقرتاحات رف�ضت ومل يتم الأخذ بها،
ن�ص املادة  16على النحو ال�سابق.63
و�صدر ّ
و�إن م�س�ألة �إخ�ضاع املحكمة ل�سلطان جمل�س الأمن الدويل جاء من الأمور امل�ستغربة
قانونيا ً يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة حني منح جمل�س الأمن �صالحية �إيقاف عمل املحكمة
ملدة � 12شهرا ً قابلة للتجديد.64
	61انظر :علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل اجلنائي� ،ص .344
	62انظر املادة  86من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

	63انظر :علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل اجلنائي� ،ص .345
	64انظر :علي جميل حرب ،مرجع �سابق� ،ص .486
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ولكن قد يخفف من خطورة هذا الن�ص وجود قيدين اثنني يتعني على جمل�س الأمن
مراعاتهما؛ القيد الأول� :أن قرار التعليق يجب �أن يكون ا�ستنادا ً�إىل الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتحدة� ،أي يجب �أن يكون هناك ما يعكر �صفو الأمن وال�سالم الدوليني ،و�أما القيد
الثاين� :أن يكون التعليق يف �صورة قرار ي�صدر عن جمل�س الأمن ولي�س يف �صورة ت�رصيح
ي�صدر عن رئي�س املجل�س ،مما يقلل من احتماالت التعليق دون مربر �أو �إىل ما ال نهاية،
لأنه يجب �أن ي�صدر ب�إجماع الأع�ضاء الدائمني يف املجل�س ،وقد يكون يف ا�ستخدام حقّ
االعرتا�ض (الفيتو) من قبل �أحد الأع�ضاء الدائمني ما يحول دون �إ�صدار مثل هذا القرار.

املق�صد الثاين� :إجراءات املحاكمة:
بعد �أن تعتمد الدائرة التمهيدية التهم على النحو ال�سابق حتدد هيئة الرئا�سة دائرة
ابتدائية تكون م�س�ؤولة عن �سري الإجراءات الالحقة ،ويجوز لها �أن متار�س �أي وظيفة
من وظائف الدائرة التمهيدية �إذا لزم الأمر.65
وتنعقد املحاكمات يف مقر املحكمة ما مل يتقرر غري ذلك ،66ويجب �أن يكون املتهم
حا�رضا ً يف �أثناء املحاكمة ،فلم ين�ص نظام روما على حماكمة املتهم الغائب.67
�أما القانون الواجب التطبيق �أمام املحكمة فهو بح�سب الرتتيب التايل:
 .1نظام روما الأ�سا�سي.
� .2أركان اجلرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�صة باملحكمة.
	.3املعاهدات الواجبة التطبيق.
 .4مبادئ القانون الدويل وقواعده.
	.5املبادئ العامة للقانون التي ت�ستخل�صها املحكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية
يف العامل.
 .6كما يجوز للمحكمة �أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ف�رستها يف قراراتها
ال�سابقة.68
	65انظر املادة  61من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	66انظر املادة  62من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
	67انظر املادة  63من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

	68انظر :علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدويل اجلنائي� ،ص .346
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مع العلم ب�أن �إجراءات املحاكمة متر مبرحلتني :الأوىل �أمام الدائرة االبتدائية والثانية
�أمام دائرة اال�ستئناف.
�أوالً� :إجراءات املحاكمة �أمام الدائرة االبتدائية:
يجب على الدائرة االبتدائية �أن تت�أـكد من اخت�صا�صها بالدعوى ،و�أن تلك الدعوى
مقبولة �أمامها �إما من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املتهم.
وتعقد املحاكمة يف جل�سات علنية� ،إال �أنه يجوز للدائرة االبتدائية عقدها يف جل�سات
�رسية �إذا ر�أت �أن الظروف تق�ضي بذلك خ�صو�صا ً �إذا كان الأمر يتعلق بحماية املعلومات
ال�رسية �أو احل�سا�سة التي يتعني تقدميها ك�أدلة.
وعلى الدائرة االبتدائية �أن تتلو على املتهم التهم التي اعتمدتها الدائرة التمهيدية ،و�أن
تعطي املتهم الفر�صة لالعرتاف بالذنب �أو للدفاع ،و�أن تكفل له حماكمة عادلة.
ويجب �أن يح�رض جميع ق�ضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل املحاكمة ،ويف
�أثناء املداولة ،وت�صدر املحكمة قرارها بالإجماع �أو بالأغلبية ،ويكون مكتوبا ً ومعلالً.
ويف حالة احلكم بالإدانة تنظر املحكمة يف توقيع احلكم املنا�سب ،وجرب ال�رضر الذي
�أ�صاب املجني عليهم.
والعقوبات الأ�صلية التي يجوز للدائرة االبتدائية �أن ت�صدرها هي:
	.1ال�سجن امل�ؤبد.
	.2ال�سجن امل�ؤقت الذي ال يتجاوز ح ّد �أق�صى  30عاماً.
	.3الغرامة.
 .4م�صادرة املمتلكات والأ�صول.69
وبر�أي الباحث ف�إن ا�شتمال العقوبات التي �أقرها النظام الأ�سا�سي على عقوبات
جزائية و�أخرى مدنية كجرب الأ�رضار ،هي بالفعل خا�صية ميكن للمجني عليهم املطالبة
بها ،حيث ال يتم االكتفاء بحب�س املجرم فقط بل ميكن تغرميه بغرامات مالية جلرب
الأ�رضار التي ت�سبب بها ،ولكن يف املقابل ف�إن النظام الأ�سا�سي مل ين�ص على عقوبة
الإعدام مت�أثرا ً باالجتاه العاملي الذي يطالب �إلغاء تلك العقوبة ،وهذا ميثل —بر�أي
69
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الباحث— انتقادا ً لهذا النظام ،حيث تظل العقوبات باحلب�س والتغرمي �أقل ردعا ً للمجرمني
من عقوبة الإعدام ،فاحلديث هنا عن جرائم دولية خطرية كالإبادة اجلماعية ،وجرائم
احلرب ،واجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،فالأمر ال يتنا�سب مع خطورة تلك اجلرائم.
ثانياً� :إجراءات املحاكمة �أمام دائرة اال�ستئناف:
تنق�سم الإجراءات �أمام دائرة اال�ستئناف �إىل �إجراءات ا�ستئنافية ،و�إجراءات �إعادة
النظر وهي كما ي�أتي:
� .1إجراءات اال�ستئناف:
�إن الأحكام التي ت�صدرها الدائرة االبتدائية تقبل اال�ستئناف �إذا توافر �أحد �أ�سباب
اال�ستئناف ،وهي:
• الغلط الإجرائي.
• الغلط يف الوقائع.
• الغلط يف القانون املو�ضوعي.
كما يجوز ا�ستئناف القرارات املتعلقة باالخت�صا�ص �أو القبول� ،أو مبنح �أو رف�ض
االفراج عن ال�شخ�ص حمل التحقيق.
ولدائرة اال�ستئناف �أن تلغي �أو تعدل القرار �أو احلكم الذي ت�صدره الدائرة االبتدائية،
�أو ت�أمر ب�إجراء حماكمة جديدة �أمام دائرة ابتدائية خمتلفة ،وي�صدر حكم اال�ستئناف
ب�أغلبية الآراء ويف جل�سة علنية ،مع تبيني الأ�سباب.
� .2إجراءات �إعادة النظر:
يجوز لل�شخ�ص املدان �أن يقدم طلبا ً �إىل دائرة اال�ستئناف لإعادة النظر يف احلكم
النهائي بالإدانة �أو بالعقوبة �إذا اكت�شفت �أدلة جديدة مل تكن متاحة وقت املحاكمة� ،أو �إذا
تبني حديثا ً �أن �أدلة حا�سمة اعتمدت عليها املحكمة يف الإدانة كانت ملفقة �أو مزورة� ،أو
�أن �أحد الق�ضاة الذين ا�شرتكوا يف الإدانة قد ارتكب �سلوكا ً �سيئا ً ج�سيما ً �أو �أخل بواجبه
�إخالالً ج�سيماً.
ف�إذا ر�أت دائرة اال�ستئناف �أن الطلب قائم على �أ�سا�س ،ف�إنه يجوز لها ح�سبما تراه
منا�سباً� :أن تدعو الدائرة االبتدائية الأ�صلية لالنعقاد من جديد� ،أو ت�شكل دائرة ابتدائية
جديدة� ،أو تنظر هي يف �إعادة النظر يف احلكم.
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وتنفذ عقوبة ال�سجن يف دولة تعينها املحكمة من قائمة الدول التي قد �أبدت ا�ستعدادها
لقبول الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،وال يجوز لدولة التنفيذ �أن تفرج عن املحكوم عليه قبل
انق�ضاء مدة العقوبة التي ق�ضت بها املحكمة ،وللمحكمة وحدها البت يف تخفيف العقوبة
بعد انق�ضاء ثلثي مدة العقوبة �أو انق�ضاء  25عاما ً يف حالة ال�سجن امل�ؤبد.
وبر�أي الباحث ف�إن وجود �إجراءات ا�ستئناف قرار املحكمة �سواء بداعي الغلط
الإجرائي� ،أم الغلط يف الوقائع� ،أم الغلط يف القانون ،كما �أن وجود �إجراءات �إعادة النظر يف
احلكم النهائي بالإدانة �أو بالعقوبة ا�ستنادا ً �إىل اكت�شاف �أدلة جديدة مل تكن متاحة وقت
املحاكمة� ،أو تكون على قدر كاف من الأهمية ت�ؤثر يف القرار ،كلها تعبري من قبل وا�ضعي
نظام روما عن رغبتهم يف توفري �أق�صى درجات املو�ضوعية وتقليل ن�سبة اخلط�أ �إىل �أبعد
ح ّد وهو �أمر جيد ومرغوب.

املطلب الثالث :ق�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية وكيف ي�ستفيد
الفل�سطينيون منه:
		
يعد ق�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية ق�ضا ًء حديثا ً حيث �أن �أول حكم ق�ضت به املحكمة
على �شخ�ص متهم بجرائم حرب كان يف �سنة  ،2012وحتى بداية �سنة  2014مل تكن
املحكمة قد �أجنزت �سوى ق�ضيتني ،وهناك ع�رشات الق�ضايا ما زالت حتت نظر املحكمة،
ولكن بالرغم من ذلك ميكن اال�ستفادة من هذا الق�ضاء بالنظر يف الق�ضايا امل�شابهة وما
�آلت �إليه ،وكيف متت �إدارة الق�ضية ،وكيف ترافع �أو ا�ستدل كل طرف �سواء الدفاع �أم
االدعاء العام ،وبالتايل ميكن التعرف على الأمور املطلوبة لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى
من املحكمة يف مالحقة ومقا�ضاة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني.
وعليه فقد ّ
مت تق�سيم هذا املطلب �إىل مق�صدين هما:
املق�صد الأول :ق�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية.
املق�صد الثاين :كيف ي�ستفيد الفل�سطينيون من املحكمة يف مقا�ضاة جمرمي احلرب
الإ�رسائيليني.
		

املق�صد الأول :ق�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية:
دخلت املحكمة اجلنائية الدولية حيز النفاذ يف  ،2002/7/1وبا�رشت التحقيقات ومن
ثم املرافعات واملداوالت يف الق�ضايا التي عر�ضت عليها ،فهناك الع�رشات من الق�ضايا
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املعرو�ضة على املحكمة حتى مطلع �سنة  ،2016حيث يقوم مكتب املدعي العام بالأن�شطة
املتعلقة بالتحقيقات الأولية يف  10حاالت هي� :أفغان�ستان ،و�أوكرانيا ،وجمهورية
�إفريقيا الو�سطى ،وجورجيا ،والعراق ،وغينيا ،وكوملبيا ،ونيجرييا ،وهندورا�س ،ودولة
فل�سطني ،بينما تنظر املحكمة فيما جمموعه  21ق�ضية و 8حاالت يف� :أوغندا ،وجمهورية
�إفريقيا الو�سطى (احلالة الأوىل والثانية) ،ودارفور يف ال�سودان ،وكوت ديفوار ،وكينيا،
وليبيا ،ومايل.70
ونظرا ً لعدم وجود الكثري من الق�ضايا التي ق�ضت فيها املحكمة نظرا ً حلداثتها
وال�ستغراق الق�ضايا ل�سنوات عدة ،فقد ّ
مت اختيار الق�ضيتني اللتني ق�ضت فيهما املحكمة
وهما من البلد نف�سه ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضية ثالثة من بلد
�آخر هي كينيا لكونها اقرتبت من نهاية املحاكمة ،وذلك وفقا ً للمنهجية ال�سابقة يف عر�ض
ثالث حاالت ق�ضائية عند احلديث عن ال�سوابق الق�ضائية لكل �آلية من �آليات املقا�ضاة،
وهي كما ي�أتي:
�أوالً :ق�ضية املدعي العام �ض ّد توما�س لوبانغا دييلو Thomas Lubanga Dyilo
(احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية):

 .1تعريف بالق�ضية:
ُي ّدعى �أن توما�س لوبانغا دييلو هو زعيم احتاد الوطنيني الكونغوليني Union of

) ،Congolese Patriots (UPCوالقائد العام جلناحه الع�سكري املعروف با�سم القوات
الوطنية لتحرير الكونغو )،Patriotic Forces for the Liberation of Congo (FPLC
وهو متهم بارتكاب جرائم حرب يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وحتديدا ً التجنيد
الطوعي والإلزامي لأطفال دون �س ّن  ،15وا�ستخدامهم للم�شاركة فعليا ً يف �أعمال القتال.71
l

ll

 .2الوقائع:
• بد�أت حماكمة ال�سيد دييلو يف � 2009/1/26أمام الدائرة االبتدائية الأوىل ،وا�ستدعى
االدعاء � 29شاهدا ً حتى .2009/7/14
	70التقرير ال�سنوي احلادي ع�رش للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2014متوز /يوليو ،2015
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نيويورك ،2015 ،انظر:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Ara.pdf

	71التقرير ال�سابع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2010متوز /يوليو � ،2011ص .8
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• قدم الدفاع مرافعته يف الفرتة من � 2010/1/27إىل  ،2011/4/14وخالل هذه الفرتة قدم
الدفاع  133دليالً ،وا�ستدعى � 24شاهداً.
• �شارك ما جمموعه � 118ضحية عن طريق ممثليهم القانونيني يف ق�ضية لوبانغا.
• يف  ،2011/2/23رف�ضت الدائرة االبتدائية الأوىل طلب الدفاع وقف الإجراءات باعتباره
انتهاكا ً للإجراء الق�ضائي ،وا�ست�ؤنفت املحاكمة يف .2011/3/21
• يف � 2011/5/20أ�صدرت الدائرة االبتدائية الأوىل �أمرا ً ب�إنهاء مرحلة تقدمي الأدلة ،وقدم
كل من االدعاء والدفاع مرافعته اخلتامية يف .722011/6/1
• ويف  25و 2011/8/26ا�ستمعت املحكمة �إىل املرافعات ال�شفوية اخلتامية التي قدمها
املدعي العام ،والدفاع ،واملمثلون القانونيون لل�ضحايا.73
 .3احلكم:
• ويف  2012/3/14قر�أت املحكمة موجزا ً حلكمها ،حيث خل�صت املحكمة ب�أن توما�س
لوبانغا دييلو بو�صفه رئي�س احتاد الوطنيني الكونغوليني وقائده الأعلى ،م�س�ؤول
جنائيا ً ب�صفة �رشيك يف ارتكاب جرائم التجنيد الإلزامي لأطفال تقل �أعمارهم عن 15
عاما ً.74
• ق�ضت الدائرة االبتدائية ب�سجن ال�سيد دييلو ملدة  14عاما ً ،75ويف اليوم نف�سه قدم
املدعي العام طعنا ً يف احلكم.
• ويف � 2012/8/7أ�صدرت قرارا ً ب�ش�أن املبادئ والعملية التي �سيتم تنفيذها جلرب �أ�رضار
ال�ضحايا يف الق�ضية.
• ويف  2012/8/24و 3و 2012/9/6طعن ال�سيد دييلو واملمثلون القانونيون ملجموعتني
من ال�ضحايا يف قرار املحكمة ب�ش�أن التعوي�ضات.76
	72املرجع نف�سه� ،ص .9
	73التقرير الثامن للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2011متوز /يوليو  ،2012اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،نيويورك� ،2012 ،ص  ،7انظرhttp://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/reports%20on%20 :
activities/court%20reports%20and%20statements/Documents/A67308AR.pdf

	74املرجع نف�سه� ،ص .8
	75التقرير التا�سع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2012متوز /يوليو  ،2013اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،نيويورك� ،2013 ،ص  ،4انظرhttp://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/reports%20on%20 :
activities/court%20reports%20and%20statements/Documents/9th-report/N1342651.pdf

	76املرجع نف�سه� ،ص .5
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• يف  2012/12/14قـررت دائـرة اال�سـتئناف قبــول بع�ض الطعــون املقدمــة وعدم قبول
�أخرى.
• يف � 2014/12/1أكدت دائرة اال�ستئناف احلكم ب�إدانة توما�س لوبانغا دييلو واحلكم
عليه بال�سجن مدة  14عاماً ،وبالتايل �أ�صبح احلكم نهائياً� ،أما �إجراءات التعوي�ض
فما زالت قيد النظر.77
�أهم امل�سائل القانونية التي �أثريت �أمام املحكمة:
• جرائم احلرب� :أثريت �أمام املحكمة م�س�ألة جتنيد الأطفال دون الـ  15من العمر �إلزاميا ً
�أو طوعيا ً يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة فعليا ً يف الأعمال احلربية ،وهي
جرمية من جرائم احلرب بح�سب الفقرة /26ب من املادة  8من نظام روما الأ�سا�سي.78
• م�س�ؤولية القادة والر�ؤ�ساء :كما �أثريت �أمام املحكمة م�س�ألة م�س�ؤولية القادة والر�ؤ�ساء
حيث يكون القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص القائم فعالً ب�أعمال القائد الع�سكري م�س�ؤوالً
م�س�ؤولية جنائية عن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ،واملرتكبة من جانب
قوات تخ�ضع لإمرته و�سيطرته الفعليتني� ،أو تخ�ضع ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني،
ح�سب احلالة ،نتيجة لعدم ممار�سة القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص �سيطرته على هذه
القوات ممار�سة �سليمة.79
• التعوي�ض :كما �أثريت �أمام املحكمة م�س�ألة جرب الأ�رضار وتعوي�ض ال�ضحايا،
فمعلوم �أن نظام روما الأ�سا�سي قد �أقر عقوبات مدنية بجانب العقوبات اجلزائية �ض ّد
مرتكبي اجلرائم الدولية الذين تثبت �إدانتهم ،حيث ت�ضع املحكمة مبادئ فيما يتعلق
بجرب الأ�رضار التي تلحق باملجني عليهم �أو فيما يخ�صهم ،مبا يف ذلك ر ّد احلقوق
والتعوي�ض ور ّد االعتبار ،و�أي �رضر� ،أو خ�سارة� ،أو �أذى يلحق باملجني عليهم �أو فيما
يخ�صهم.80
	77التقرير احلادي ع�رش للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2014متوز /يوليو  ،2015اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،نيويورك� ،2015 ،ص  ،11انظر:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Ara.pdf

	78انظر املادة /8ب 26/من نظام روما الأ�سا�سي.
	79انظر املادة  28الفقرتني  1و 2من نظام روما الأ�سا�سي.
	80انظر املادة  75من نظام روما الأ�سا�سي.
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 .4مالحظات:
• ت�أخذ املحكمة بجواز التمثيل اجلماعي �أو الفردي لل�ضحايا من خالل ممثليهم
القانونيني ،وذلك لكي يقدموا �شهاداتهم و�إفاداتهم �أمام املحكمة.
• جتدر املالحظة �إىل �أنه يكفي ملقا�ضاة �أي م�س�ؤول �سيا�سي �أو قائد ع�سكري �أن تثبت
بحقه ولو جرمية واحدة من جرائم احلرب� ،سواء ارتكبها بنف�سه� ،أم ب�أمره من خالل
مر�ؤو�سيه� ،أم بعلمه� ،أم يفرت�ض �أن يكون قد علم ب�أن القوات على و�شك �أن ترتكب
اجلرمية ومل مينع ارتكابها ،ف�إنه يتحمل امل�س�ؤولية اجلنائية.
ثانياً :ق�ضية املدعي العام �ض ّد جريمان كاتانغا  Germain Katangaوماتيو
نغودجولو ت�شوي ( Mathieu Ngudjolo Chuiاحلالة يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية):
 .1تعريف بالق�ضية:
جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو ت�شوي هما قائدان �سابقان جلماعات م�سلحة
تن�شط يف منطقة �إيتوري من جمهورية الكونغو الدميقراطية ،و ُي ّدعى ب�أن ال�سيد كاتانغا
عمل قائدا ً لقوات املقاومة الوطنية يف �إيتوري و ُع ِّي قائدا ً برتبة عميد للقوات امل�سلحة
جلمهورية الكونغو الدميقراطية ،و ُي ّدعى ب�أن ال�سيد نغودجولو كان هو القائد ال�سابق
جلبهة القوميني ودعاة االندماج ،و�ضابطا ً برتبة عقيد يف القوات امل�سلحة جلمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وقد ُو ِّجهت لكليهما �سبع تهم بارتكاب جرائم حرب (القتل العمد،
وا�ستخدام الأطفال للم�شاركة فعليا ً يف �أعمال القتال ،واال�سرتقاق اجلن�سي ،واالغت�صاب،
ومهاجمة املدنيني ،والنهب ،وتدمري ممتلكات العدو) هذا بالإ�ضافة �إىل ثالث تهم بارتكاب
جرائم �ض ّد الإن�سانية (القتل ،واال�سرتقاق اجلن�سي ،واالغت�صاب) و ُي ّدعى �أن هذه
اجلرائم ارتكبت عند الهجوم على قرية بوغورو يف .812003/2/24
 .2الوقائع:
• يف  2009/11/24بد�أت حماكمة ال�سيد كاتانغا وال�سيد نغودجولو �أمام الدائرة االبتدائية
الثانية ،واختتم االدعاء عر�ضه للإفادات احلية يف هذه الق�ضية يف ،2010/12/8
	81التقرير ال�سابع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2010متوز /يوليو � ،2011ص .9
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حيث قدم االدعاء يف �أثناء مرافعته  270دليالً وا�ستدعى � 24شاهداً ،مبن فيهم
�شاهدان من اخلرباء للإدالء ب�شهادتهم.82
• يف الفرتة  2012/12/8–2009/11/24ا�ستدعى االدعاء العام � 24شاهدا ً وقدم 270
دليالً.
• يف الفرتة  2011/7/12–2011/3/24قدم املتهم الأول ال�سيد كاتانغا ق�ضيته ،وا�ستدعى
� 17شاهدا ً للإدالء ب�شهادتهم.
• يف الفرتة ُ 2011/11/11–2011/8/15ق ِّدمت �أدلة ال�سيد نغودجولو وا�ستدعى خاللها
� 12شاهدا ً للإدالء ب�شهادتهم ،وقدم الدفاع  132دليالً ،كما �أدىل كال املتهمني ب�شهادتهما
يف �أثناء عر�ض �أدلة الدفاع.
• يف يومي  18و� 2012/1/19أجرت الدائرة االبتدائية زيارة �إىل موقع الأحداث يف بوغورو
واملناطق املحيطة بها ،ورافقها الطرفان وامل�شاركون يف �إجراءات املحاكمة.
• يف � 2012/2/7أعلن ر�سميا ً عن االنتهاء من تقدمي الأدلة ،وقدم االدعاء والدفاع واملمثلون
القانونيون لل�ضحايا مذكراتهم اخلطية اخلتامية.
• يف الفرتة  2012/5/23–15ا�ستمعت الدائرة االبتدائية �إىل املرافعات ال�شفوية اخلتامية.83
• يف  2012/11/21قررت الدائرة االبتدائية ف�صل ق�ضيتي ال�سيد كاتانغا وال�سيد
نغودجولو.84
 .3احلكم:
• يف  2012/12/18بر�أت الدائرة االبتدائية املتهم الثاين ال�سيد نغودجولو من اتهامات
بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية ،و�أمرت بالإفراج عنه.
• ويف � 2012/12/21أطلق �رساح ال�سيد نغودجولو من احلجز ،وقد ا�ست�أنف مكتب املدعي
العام احلكم.85
• ويف  2014/3/7وجدت الدائرة االبتدائية الثانية ال�سيد كاتانغا مذنبا ً باملعنى املق�صود يف
املادة /3/25د من نظام روما الأ�سا�سي ،من بع�ض التهم و ّ
مت ترب�أته من تهم �أخرى.
	82املرجع نف�سه� ،ص .10
	83التقرير الثامن للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2011متوز /يوليو � ،2012ص .8
	84التقرير التا�سع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2012متوز /يوليو � ،2013ص .5
	85املرجع نف�سه.
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• ويف  2014/5/23حكمت الدائرة االبتدائية الثانية على ال�سيد جريمان كاتانغا بال�سجن
مبا جمموعه  12عاماً.
• �سيتم تقدمي قرارات ب�ش�أن تعوي�ضات ل�ضحايا يف وقت الحق.86
• ويف � 2014/6/25أوقف دفاع جريمان كاتانغا ومكتب املدعي العام ا�ستئنافهما �ض ّد
احلكم يف الدعوى �ض ّد جريمان ،ومن ثم �أ�صبح احلكم نهائياً ،وبقيت الإجراءات
املتعلقة بالتعوي�ضات املمكنة لل�ضحايا قيد النظر.87
• ويف  2015/2/27ويف �أعقاب ا�ستئناف قدمته املدعية العامة �أكدت دائرة اال�ستئناف
ب�أغلبية الأ�صوات احلكم ال�صادر بتربئة ماتيو نغودجولو من تهم اجلرائم �ض ّد
الإن�سانية وجرائم احلرب.88
� .4أهم امل�سائل القانونية التي �أثريت �أمام املحكمة:
• م�س�ؤولية القادة والر�ؤ�ساء :والتي �سبق احلديث عنها يف الق�ضية ال�سابقة.
•	الف�صل �أو الدمج بني الق�ضايا :يحق للمحكمة الف�صل بني الق�ضايا �أو دجمها �إذا
ر�أت �رضورة لذلك ،و�أن الإجراء يخدم العدالة ،وهو من وظائف الدائرة االبتدائية
و�سلطاتها.89
• ّ
مت تناول جرمية القتل كجرمية حرب وكذلك كجرمية �ض ّد الإن�سانية ،وكذلك الأمر
بالن�سبة جلرمية االغت�صاب وجرمية اال�سرتقاق اجلن�سي ،حيث وردت هذه اجلرائم
�ضمن اجلرائم الدولية لكال النوعني من اجلرائم.90
 .5مالحظات:
• يف هذه الق�ضية ولأول مرة قامت املحكمة بزيارة ميدانية �إىل موقع الأحداث يف بوغورو
واملناطق املحيطة بها ،وكان ذلك يف  18و 2012/1/ 19وقد رافقها الطرفان وامل�شاركون

86

Trying individuals for genocide, war crimes and crimes against humanity, site of International
Criminal Court, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/
situations%20and%20cases.aspx

	87التقرير احلادي ع�رش للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2014متوز /يوليو � ،2015ص .11
	88املرجع نف�سه.
	89انظر املادة  64من نظام روما الأ�سا�سي.
	90انظر املادة  7الفقرات ( �أ ،ز) ،وكذلك املادة  8الفقرات �/2أ 1/و/2ب 22/من نظام روما الأ�سا�سي.
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يف �إجراءات املحاكمة ،وكان ذلك بدعم من قلم املحكمة ،91وهي مالحظة جديرة ب�أن
ي�أخذها الفل�سطينيون بعني االعتبار �إذا ما ّ
مت الحقا ً االن�ضمام لنظام روما الأ�سا�سي
والبدء ب�إجراءات مقا�ضاة القادة وامل�س�ؤولني الإ�رسائيليني.
•	ميكن ا�ستدعاء بع�ض اخلرباء يف ق�ضايا حمددة ك�شهود ،ويحق للطرفني ا�ستجوابهم يف
جمال تخ�ص�صهم.
• لوحظ يف هذه الق�ضية تربئة بع�ض املتهمني و�إدانة الآخر ،وذلك وفقا ً للمعطيات ،وملا
تراه املحكمة وما يتوفر لديها من �أدلة و�إثباتات.
ثالثاً :ق�ضية املدعي العام �ض ّد ويليام �ساموي روتو وهرني كيربونو كو�سغي
 Henry Kiprono Kosgeyوجو�شوا �آراب �سانغ Joshua Arap Sang
(احلالة يف كينيا):
 .1تعريف بالق�ضية:
ال�سيد ويليام �ساموي روتو هو وزير التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا املوقوف
عن العمل يف كينيا ،وال�سيد هرني كيربونو كو�سغي هو ع�ضو الربملان الكيني ورئي�س
احلركة الدميوقراطية الربتقالية  ،Orange Democratic Movementوجو�شوا �آراب
�سانغ هو رئي�س العمليات يف �إذاعة كا�س �أف �أم  Kass FMبنريوبيُ ،ي ّدعى �ضلوعهم
يف ارتكاب جرائم �ض ّد الإن�سانية فيما يت�صل ب�أحداث العنف التي �أعقبت االنتخابات
يف �سنتي  2007و ،2008حتديدا ً هي (القتل ،والنقل الق�رسي لل�سكان ،واال�ضطهاد)
واملتهمون الثالثة جميعهم �أع�ضاء يف احلركة الدميوقراطية الربتقالية ،وهي �أحد احلزبني
ال�سيا�سيني اللذين يتكون منهما االئتالف احلاكم يف كينيا.92
 .2الوقائع:
• يف � 2011/3/8أ�صدرت الدائرة االبتدائية الثانية �أمرا ً بح�ضور املتهمني الثالثة.
• ويف  2011/4/7مثل املُ�شتبه فيهم الثالثة طوعا ً �أمام الدائرة االبتدائية الثانية ،و ّ
مت
حتديد يوم  2011/9/1موعدا ً جلل�سة �إقرار التهم.
	91انظر :التقرير الثامن للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2011متوز /يوليو .2012
	92التقرير ال�سابع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2010متوز /يوليو � ،2011ص .13
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• ويف  2011/3/31تقدمت حكومة كينيا بطلب مبوجب املادة  19من نظام روما الأ�سا�سي
للطعن يف مقبولية الدعوى لدى املحكمة.93
• ويف  2011/5/30رف�ضت الدائرة التمهيدية الطلب ،ذلك �أنها ر�أت �أن الطلب املقدم مل
يت�ضمن �أدلة دامغة على �أن ثمة �إجراءات يجري اتخاذها على ال�صعيد الوطني يف
حقّ الأ�شخا�ص مو�ضوع الدعوى ،فطعنت حكومة كينيا يف قرار الرف�ض لدى دائرة
اال�ستئناف.
• ويف � 2011/8/30أ�صدرت دائرة اال�ستئناف قرارا ً بالأغلبية ،ردت فيه الطعن الذي
قدمته حكومة كينيا.
• ويف الفرتة  2011/9/8–1و� 2012/1/23أ�صدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارها
ب�إقرار التهم املوجهة �إىل ال�سيدين روتو و�سانغ املتعلقة بجرائم �ض ّد الإن�سانية مبا
يف ذلك القتل ،والنقل الق�رسي لل�سكان ،واال�ضطهاد ،و ّ
مت رف�ض �إقرار التهم املوجهة
لل�سيد كو�سغي.
• ويف  2012/6/11عقدت الدائرة االبتدائية اخلام�سة اجلل�سة التح�ضريية الأولية من �أجل
حتديد موعد املحاكمة ،و�أ�صدرت قرارها باجلدول الزمني لتقدمي امل�ستندات املطلوبة
من الطرفني قبل املحاكمة ،وحددت يوم  2013/4/10موعدا ً لبدء املحاكمة.
• و�أذنت املحكمة مب�شاركة � 327ضحية يف هذه الدعوى من خالل ممثليهم القانونيني.94
مت تغيري تاريخ بدء املحاكمة لي�صبح  ،2013/9/10ثم ّ
• ّ
مت تغيريه بعد ذلك مرتني.
• ويف � 2013/6/18أ�صدرت الدائرة قرارا ً ب�إعفاء ال�سيد روتو من احل�ضور امل�ستمر يف
�أثناء املحاكمة ب�سبب مهامه بو�صفه نائب رئي�س كينيا ،وطلب منه التوقيع على التنازل
عن حقه يف احل�ضور يف �أثناء املحاكمة مع حتديد قائمة املراحل التي يجب عليه احل�ضور
فيها ،ويف  2013/7/29قدم االدعاء العام طعنا ً يف القرار.95
• يف غ�ضون �سنة  2015مثل املتهمان �سانغ وروتو طواعية �أمام املحكمة.

	93املرجع نف�سه� ،ص .14
	94التقرير الثامن للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2011متوز /يوليو � ،2012ص .12
	95التقرير التا�سع للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2012متوز /يوليو � ،2013ص .8
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 .3احلكم:
يف  5ني�سان� /أبريل  ،2016قررت الدائرة االبتدائية اخلام�سة ب�أغلبية الأع�ضاء �إنهاء
الق�ضية املرفوعة على ال�سيدين روتو و�سانغ ،و�إ�سقاط التهم والإفراج عن املتهمني دون
امل�سا�س ب�إمكانية مقا�ضاتهم من جديد يف امل�ستقبل.96
وب�شكل عام فالق�ضية ت�صلح كمثال جيد لق�ضية مرفوعة �ض ّد م�س�ؤول �سيا�سي
مبرتبة نائب رئي�س جمهورية متهم بالقتل والنقل الق�رسي لل�سكان واال�ضطهاد.
� .4أهم امل�سائل القانونية التي �أثريت �أمام املحكمة:
• تناولت املحكمة م�س�ألة الدفع بعدم اخت�صا�ص املحكمة �أو مقبولية الدعوى ،وم�س�ألة
اخت�صا�ص املحكمة والق�ضاء املكمل ،وهل الأولوية يف االخت�صا�ص للق�ضاء الوطني
للدولة التي وقعت اجلرائم على �أر�ضها �أو يحمل �أحد املتهمني جن�سيتها� ،أم للمحكمة
اجلنائية الدولية ،وقد نظم نظام روما ذلك الأمر مبوجب املادة  19من النظام ،فعلى
�سبيل املثال فقد رف�ضت املحكمة طعنا ً تقدمت به كينيا حني طالبت باخت�صا�صها
يف مقا�ضاة �أحد املواطنني الكينيني و�أنها الأوىل باالخت�صا�ص من املحكمة ،وبررت
املحكمة رف�ضها ب�أن كينيا مل تقدم �أدلة دامغة عن �أن ثمة �إجراءات يجري اتخاذها على
ال�صعيد الوطني ملقا�ضاة املتهم.
• بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة م�س�ؤولية الر�ؤ�ساء والقادة التي �سبق احلديث عنها ،فقد تناولت
هذه الق�ضية بجانب ذلك م�س�ألة �أخرى هي تنازل املتهم عن حقه يف ح�ضور جل�سات
املحاكمة وتوقيعه على منوذج التنازل مع ا�شرتاط ح�ضور املتهم يف مراحل حمددة
وذلك ب�سبب مهامه (مثل نائب رئي�س اجلمهورية).
 .5مالحظات:
• يالحظ يف الق�ضية �أنها تناولت حماكمة م�س�ؤول حكومي رفيع يف �أثناء مزاولته مهام
عمله ،فال ح�صانة لأحد حتى ولو كان م�س�ؤوالً رفيع امل�ستوى مب�ستوى نائب رئي�س
جمهورية ،وحتى لو كان يف �أثناء ممار�سته لعمله ،فقد تكون له ح�صانة وطنية ولكن
	96التقرير الثاين ع�رش للمحكمة اجلنائية الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2015متوز /يوليو  ،2016اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،نيويورك � ،2016ص  ،15انظر:

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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هذا ال ي�رسي على املحكمة اجلنائية الدولية ،ومن الأمثلة امل�شابهة لذلك هي الق�ضية
املرفوعة يف املحكمة �ض ّد الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�شري ،مع التنويه �أن الذي
حرك الدعوى �ض ّد الب�شري هو جمل�س الأمن م�ستندا ً �إىل املادة  13من نظام روما
الأ�سا�سي ،ولي�س من قبل املدعي العام للمحكمة.
• وهذا ما تتميز به املحكمة اجلنائية الدولية عن بع�ض املحاكم الوطنية ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي العاملي ،فالقانون البلجيكي ّ
مت تعديله حني رفعت دعوى �ض ّد رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي ال�سابق �أريل �شارون بحيث ال ت�شمل والية الق�ضاء البلجيكي من هم على
ر�أ�س عملهم ،ولكن يف املحكمة اجلنائية الدولية فالأمر خمتلف ،وهذا �أمر يح�سب لها.
• كما لوحظ �أي�ضا ً �أن املحكمة قد رف�ضت التهم املوجهة لأحد الأ�شخا�ص الثالثة الذين
كانوا متهمني يف بداية الق�ضية وذلك وفقا ً ملا توفر لدى املحكمة من �أدلة و�إثباتات.

املق�صد الثاين :كيف ي�ستفيد الفل�سطينيون من املحكمة يف مقا�ضاة جمرمي
احلرب الإ�رسائيليني:
		
لكي يتمكن الفل�سطينيون من حتقيق اال�ستفادة الأمثل من املحكمة اجلنائية الدولية
عليهم �أن يحققوا �رشوط قبول الدعوى �أمام املحكمة ،و�أن ي�شكلوا فريق عمل خا�ص
مبلف املحكمة ،و�أن يكونوا على �أمت اال�ستعداد للتجاوب مع كل خطوة �أو تطور .وعليه،
�سيقدم الباحث بع�ض املقرتحات والإجراءات الالزمة يف هذا ال�صدد ،و�ستكون هذه
املقرتحات على �شكل بنود فقط دون التو�سع يف العر�ض ،حيث �إن بع�ض هذه املقرتحات
�سيتم تناولها بال�رشح والتف�صيل يف الف�صل الأخري من هذا الكتاب ،وعليه فاملطلوب من
الفل�سطينيني ما يلي:
�أوالً :حتقيق جميع ال�رشوط الالزمة لقبول الدعوى �أمام املحكمة اجلنائية
الدولية ،وهي:
� .1أن تتمتع فل�سطني ب�صفة دولة ،ففي ال�سابق رف�ض املدعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية فتح حتقيق يف الأفعال التي ارتكبت يف غزة ،يف العام  ،2009/2008وذلك بحجة
�أن فل�سطني ال تتمتع بو�صف دولة وهي ع�ضو مراقب يف الأمم املتحدة ،97ولكن الو�ضع
قد تغري بالكلية بعد تاريخ  ،2012/11/29فقد ّ
مت االعرتاف الدويل الوا�سع بفل�سطني
كـ“دولة” غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،98وبذا يكون ال�رشط الأول قد حتقق.
97

يوم �أ�سود للعدالة الدولية ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان.

98

قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة

.
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 .2ان�ضمام فل�سطني �إىل معاهدة روما امل�ؤ�س�سة للمحكمة اجلنائية الدولية ،وبالتايل
اعتبارها �أحد الأطراف يف املعاهدة لكي يت�سنى لها مبوجب املادة  13فقرة  1من نظام
أي حالة �إىل املحكمة للتحقيق فيها ،99وهذا ما ح�صل بالفعل يف 2015/4/1
روما من �إحالة � ّ
حيث �أ�صبحت فل�سطني ع�ضوا ً ر�سميا ً يف املحكمة اجلنائية الدولية ،وبهذا الإعالن
عن قبول االن�ضمام ت�صبح دولة فل�سطني الع�ضو رقم  123يف املحكمة التي ت�أ�س�ست
�سنة .1002002
� .3أن تقبل الدولة باخت�صا�ص املحكمة وترفع لها حالة يعتقد ب�أنه ارتكبت فيها
جرائم خطرية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ،ففل�سطني قبلت اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات
الدولية للنظر يف اجلرائم املحتملة التي ارتكبت منذ  ،2014/6/13لت�شمل احلرب على
غزة التي عرفت با�سم الع�صف امل�أكول /اجلرف ال�صامد والتي وقعت بني � 2014/7/7إىل
.1012014/8/26
مع التنويه هنا ب�أن الباحث حني بد�أ ب�إعداد هذه الكتاب مل يكن �أي من هذه ال�رشوط قد
حتقق ،وكان كل تطور يدفع الباحث ليقوم بالتعديل واملوائمة مبا يتنا�سب مع املعطيات
اجلديدة لت�صبح اقرتاحات الباحث حقائق على الأر�ض في�ضطر لإدارجها كوقائع
ولي�ست كمقرتحات ومن ثم يوثقها ويعدل ما يحتاج التعديل.
ثانياً :ت�شكيل جلنة فل�سطينية خا�صة مبتابعة ملف املحكمة:
ولتحقيق اال�ستفادة الأمثل من �آلية املحكمة ملقا�ضاة قادة “�إ�رسائيل” ال ب ّد من ت�شكيل
جلنة وطنية فل�سطينية ،وال مانع من تعزيزها بكفاءات عربية ودولية �إن لزم الأمر لكي
تتوىل متابعة ملف املقا�ضاة �أمام املحكمة ،102وتكون من مهامها ما يلي:
	99انظر املادة  13من نظام روما الأ�سا�سي.
 100فل�سطني تن�ضم ر�سميا ً للمحكمة اجلنائية الدولية ،اجلزيرة.نت.2015/4/1 ،
 101فل�سطني تقبل اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات الدولية بدءا ً من احلرب على غزة ،نوفو�ستي.2015/1/6 ،
102

علما ً ب�أن الباحث قد خ�ص�ص ف�صالً كامالً لتناول اجلوانب العملية املطلوبة فل�سطينيا ً لتفعيل هذه الآلية
وحتقيق اال�ستفادة منها ،ولكن ا�ستكماالً للمنهجية التي اتبعها الباحث يف تقدمي مقرتحات بعد احلديث عن
كل �آلية للمقا�ضاة حتت عنوان كيف ي�ستفيد الفل�سطينون من تلك الآلية ،ف�سيتم عر�ض موجز للمقرتحات
اخلا�صة باجلنائية الدولية هنا� ،أما بقية الأمور والتفا�صيل اخلا�صة باجلوانب العملية املطلوبة ولكل
الآليات وعلى �شتى ال�صعد ،ف�سيتم تناولها يف الف�صل الأخري من هذا الكتاب.
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 .1جمع وتوثيق اجلرائم التي ارتكبتها القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية وذلك بالطرق
واملعايري املعتمدة لدى املحكمة يف التوثيق.
 .2جتهيز امللفات املدعمة بالأدلة والوثائق لكي ترفع للمحكمة عرب الطرق القانونية.
 .3ر�سم ال�سيناريوهات لكل ق�ضية وو�ضع اخلطط الالزمة لإجناح كل ق�ضية ترفع.
 .4متابعة اخلطوات مع املحكمة وت�شكيل فريق لالت�صال باملحكمة عرب اخلارجية
الفل�سطينية.
	.5اال�ستفادة من اللجان الدولية لتق�صي احلقائق مثل تقرير جولد�ستون Goldstone
 Reportوتقرير جلنة �شابا�س.103
	.6اال�ستفادة من تقارير املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان ،مثل هيومان رايت�س ووت�ش
 ،Human Rights Watchوالعفو الدولية  Amnesty Internationalوغريهما.
	.7اال�ستفادة من تقارير م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان املحلية.
مع العلم ب�أن الباحث قد خ�ص�ص ف�صالً كامالً لتناول الق�ضايا العملية لتفعيل عمل
الآليات الق�ضائية الدولية والتي منها هذه اللجنة املقرتحة ،والتي �سي�أتي عليها الباحث
مبزيد من ال�رشح والتف�صيل يف حينه.
ثالثاً :توقع العقبات املحتملة وجتهيز احللول املنا�سبة لتجاوزها:
وهذا �ش�أن من امل�ستح�سن �أن تتعاون فيه القيادة ال�سيا�سة الفل�سطينية مع اللجنة
الوطنية التي �سبق احلديث عنها �آنفاً ،ومن العقبات �أو التحديات التي قد تعيق م�سار
التحقيق �أو املقا�ضاة ب�شكل عام ما يلي:
 .1رف�ض املحكمة لفتح حتقيق يف ق�ضية ما متذرعة ب�أي �سبب.
 .2رف�ض “�إ�رسائيل” التعاون مع املحكمة �أو قيامها بتحقيقات �شكلية لتح�صني قادتها.
� .3صدور قرار من جمل�س الأمن وفق الف�صل ال�سابع بوقف التحقيق يف الق�ضية
م�ستندا ً �إىل املادة  16من النظام الأ�سا�سي للمحكمة  ،104والتي هي حمل انتقاد
103

�سيتم �رشح التقريرين يف الف�صل الأخري من هذا الكتاب.

104

تن�ص املادة  16من نظام روما الأ�سا�سي ،على ما يلي:
ّ
“�إرجاء التحقيق �أو املقا�ضاة
ال يجوز البدء �أو امل�ضي يف حتقيق �أو مقا�ضاة مبوجب هذا النظام الأ�سا�سي ملدة اثنى ع�رش �شهرا ً بنا ًء على
طلب من جمل�س الأمن �إىل املحكمة بهذا املعنى يت�ضمنه قرار ي�صدر عن املجل�س مبوجب الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ،ويجوز للمجل�س جتديد هذا الطلب بال�رشوط ذاتها”.
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وا�سع من قبل املتخ�ص�صني ،حيث تخ�ضع املحكمة بجميع �أجهزتها ل�سلطان
جمل�س الأمن و�إرادته .105
 .4وغري ذلك من العقبات.
رابعاً :امللفات املقرتحة لكي ترفع للمحكمة:
وبر�أي الباحث فعلى اللجنة ال�سابقة الذكر العمل على جتهيز امللفات املختلفة للجرائم
التي ارتكبتها وما تزال القوات الع�سكرية الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني ،وهي
كثرية ولكن هناك على الأقل خم�سة ملفات ميكن البدء ب�إعدادها باعتبارها �أخطر امللفات
و�أهمها وهي:
.1
.2
.3
.4
.5

ملف احل�صار.
ملف اال�ستيطان.
ملف اجلدار العازل.
ملف جرائم حرب.
ملف جرائم �ض ّد الإن�سانية.
مع التنويه لأمرين هما:

 .1جرى بالفعل رفع ملف للمحكمة من اجلانب الفل�سطيني —كما ّ
مت ذكره �سابقا ً—
للنظر يف اجلرائم املحتملة التي ارتكبت منذ  ،2014/6/13لت�شمل جرائم احلرب
واجلرائم �ض ّد الإن�سانية يف �أثناء احلرب على غزة التي عرفت با�سم الع�صف امل�أكول/
اجلرف ال�صامد والتي وقعت بني � 2014/7/7إىل .1062014/8/26
	.2احلذر من تقدمي ملفات �صغرية —مع �أن كل اجلرائم ولو بحق �شخ�ص واحد هي �أمر
خطري— �أو ميكن عدها على درجة غري كافية من اخلطورة تربر عدم اتخاذ املحكمة
قرارا ً بالتحقيق.107

105
106

علي جميل حرب ،مرجع �سابق� ،ص .486

فل�سطني تقبل اخت�صا�ص حمكمة اجلنايات الدولية بدءا ً من احلرب على غزة ،نوفو�ستي.2015/1/6 ،

	107انظر املادة  17وخ�صو�صا ً البند د من نظام روما الأ�سا�سي.
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خال�صة:
وميكن القول هنا ب�أن الفر�صة لتفعيل �آلية املحكمة اجلنائية الدولية �أ�صبحت كبرية
�أمام الفل�سطينيني ،والقرار بيد امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني للقيام باخلطوات الالزمة نحو
تفعيل ملف املحكمة اجلنائية الدولية واال�ستفادة الق�صوى منه ،ولذلك ال ب ّد من امل�ضي
قدما ً وبدون تردد يف ال�سعي نحو العدالة لل�ضحايا ،و�ضمان عدم �إفالت املجرم بجرميته،
مع الأخذ يف االعتبار �أهمية عدم املبالغة و�سوء التقدير ،والأخذ باحل�سبان ب�أن التحقيقات
الدولية يف الق�ضية الفل�سطينية بالغة الأهمية واحل�سا�سية ،و�سيتم التدقيق يف امللفات
�ألف مرة قبل اتخاذ القرارات فيها ،وذلك حل�سا�سية الأمر والتدخل ال�سيا�سي الدويل يف
الق�ضية الفل�سطينية.
وعليه ،فال ب ّد من و�ضع معايري عالية جدا ً وترقية �آليات �إعداد امللفات الفل�سطينية،
و�إجراء حتقيقات وتدقيق يف املعلومات والوقائع ،و�إجراء تقاطع بني �أنواع املعلومات
املختلفة لإثبات وقوع اجلرائم بطريقة مهنية ،وتكثيف اجلهود وتوحيدها واال�ستعداد
احلقيقي من قبل الفل�سطينيني ،حتى ال ت�ضيع اجلهود �سدى وال تهدر حقوق ال�ضحايا
وذويهم لأي �سبب �أو ذريعة ،مع العلم ب�أن “�إ�رسائيل” حتاول �أن ت�صنع لكل �أفعالها
�أر�ضية قانونية ،على الرغم من قوتها ودعمها من الدول الكربى.
وبر�أي الباحث ب�أن املعركة القانونية النا�شئة عن ان�ضمام فل�سطني للمحكمة اجلنائية
الدولية ،ومن ثم قبولها باخت�صا�ص املحكمة �ستكون معركة طويلة الأمد ،ولكن ال
يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يتم خ�سارة املعركة القانونية حيث �إن ان�ضمام فل�سطني
للمحكمة هو �إجناز وطني ،وال ب ّد من البناء عليه بخطوات �أخرى مدرو�سة ومنهجية
للو�صول لتحقيق الأهداف.
وعليه ،فمن ال�رضوري اال�ستعانة بكل اخلربات الفل�سطينية ال �سيّما خربات
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ،وح�شد كل الطاقات الوطنية وامل�ؤ�س�ساتية وال�شعبية لدعم
هذا التوجه ،وال ب�أ�س من اال�ستعانة بطواقم وخرباء دوليني يف القانون الدويل ،والعمل
على اال�ستفادة من خربات �أ�صدقاء الق�ضية الفل�سطينية يف العامل �أجمع ،و�رضورة و�ضع
�أولويات للملفات وفقا ً لأهميتها قبيل التوجه للمحكمة اجلنائية الدولية.108
108

مركز امليزان ينظم ور�شة حول حمكمة اجلنايات الدولية وطرق تقدمي جمرمي احلرب لها ،دنيا الوطن،
 ،2015/4/9انظر:
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ويف النهاية فالقيادة الفل�سطينية تتحمل امل�س�ؤولية كاملة عن �إجناح هذه الآلية �أو
التفريط بحقوق ال�ضحايا ،ولذلك عليها —�إن كانت جادة— القيام بجميع اخلطوات
الالزمة لتفعيل هذه الآلية لأبعد ح ّد ،وا�ستكمال اخلطوات وخو�ض املعركة القانونية �إىل
�آخرها ،وعدم الر�ضوخ للم�ساومات ال�سيا�سية ،حتى ال ت�ضيع معاناة ودماء وحقوق
ال�ضحايا الأبرياء وذويهم.
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