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تهدف هذه الرتجمات �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز املقاالت والدرا�سات ال�صادرة عن مراكز
الدرا�سات الإ�رسائيلية والغربية ،التي لها ت�أثري مبا�رش على عملية �صناعة القرار يف “�إ�رسائيل” ويف
الغرب ،وخ�صو�صا ً الواليات املتحدة الأمريكية .ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�سات
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الفل�سطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�ضعا ً بني يدي الباحثني واملهتمني مادة ترثي البحث العلمي وتقدم
�صورة وا�ضحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �صناعة القرار .ومتتاز ترجمات الزيتونة بجدتها
وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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مقدمة املرتجم
ن�ص حكم حمكمة كواالملبور جلرائم
تت�ضمن هذه الرتجمة مقتطفات من ّ
احلرب يف الق�ضايا التي ُرفعت �ض ّد عامو�س يارون  ،Amos Yaronامل�س�ؤول
الأول عن جمازر �صربا و�شاتيال ،و�ض ّد “دولة �إ�رسائيل” املرجع امل�س�ؤول
للكثري من االنتهاكات واجلرائم واملجازر �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.
ومبا �أن الن�ص الأ�صلي م�ؤلف من � 33صفحة ويحوي تفا�صيل كثرية؛
فقد قرر ق�سم الرتجمة يف مركز الزيتونة ترجمة �أهم املقتطفات من احلكم،
والتي تعطي فكرة وافية عن حيثيات احلكم والقرار النهائي .ونظرا ً الت�سام
الن�ص باللغة القانونية ،فقد ا�ستعان ق�سم الرتجمة ب�أحد املخت�صني القانونيني
ملراجعة الن�ص وتنقيحه .وبالرغم من ذلكُ ،ي َع ّد هذا الن�ص ترجمة عامة لن�ص
احلكم ولي�س بال�رضورة ترجمة قانونية حم ّكمة.
�إنها املرة الأوىل التي ُتدان فيها “�إ�رسائيل” بجرمية الإبادة اجلماعية من
خالل م�سار قانوين ُمعرتف به .وقد �أو�صت املحكمة هيئة جرائم احلرب بن�رش
هذه الأدلة واحلكم بالإلزامات والتعوي�ضات على �أو�سع �سبيل على ال�صعيد
الدويل ،ذلك �أن اجلرائم املحكوم بها هي ذات ُبعد عاملي ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يرتب م�س�ؤولية على الدول لإقامة حماكمات .وبالتايل ،ف�إن هذه الرتجمة ت�أتي
يف هذا ال�سياق. ...
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الهيئة:
القا�ضي تان �رسي داتو هاجي المني بن هاجي حممد يون�س
Tan Sri Dato’ Haji Lamin bin Haji Mohd Yunus
القا�ضي تونكو �صوفيا جيوا Tunku Sofiah Jewa
القا�ضي �شاد �سليم فاروقي Shad Saleem Faruqi
القا�ضي حممد �ساري يو�سف Mohd Saari Yusuf
القا�ضي �صالح بوانغ Salleh Buang
القا�ضي جون فيلبوت John Philpot
القا�ضي تونكو �إينتان ماينورا Tunku Intan Mainura

فريق االدعاء:
الربوفي�سور غورديال �سينغ نيجار Gurdial Singh Nijar
تان �رسي عزيز عبد الرحمن Tan Sri Aziz Rahman
ال�سيد �أفتاران �سينغ Avtaran Singh
الأ�ستاذة جان بي فرين Gan Pei Fern
ال�سيد نظام الدين حامد Nizamuddin Hamid
الدكتور �شاريزال م زين Sharizal M Zin
الأ�ستاذة رفيقة �رشيعة Rafika Shari‘ah
الأ�ستاذة مازلينا ماهايل Mazlina Mahali
الأ�ستاذة ديانا �سليمان Diyana Sulaiman
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امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع:
ال�سيد جاي�سون كاي كيت ليون Jason Kay Kit Leon
الري�سا جاين كاد Larissa Jane Cadd
الأ�ستاذة
َّ
الدكتور عبا�س هارداين Abbas Hardani
الربوفي�سور الدكتور روهيمي �شابييي Rohimi Shapiee
الدكتورة روهيدا نوردِن Rohaida Nordin
الدكتور ماثيو ويتربودت Matthew Witbrodt

انعقدت حمكمة كواالملبور جلرائم احلرب ،امل�سماة الحقا ً بـ“املحكمة”،
يف  2013/11/20مرة �أخرى لل�سماع يف تهمتني �ض ّد عامو�س يارون
(امل�سمى املدعى عليه الأول) و“دولة �إ�رسائيل” (املدعى عليه الثاين) ،حيث
وجه االتهام للمدعى عليه الأول بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية
والإبادة اجلماعية ،بينما ا ُتهم املدعى عليه الثاين بارتكاب جرائم الإبادة
اجلماعية وجرائم حرب.
التهمة املوجهة للمدعى عليه الأول هي التالية:
ارتكب املدعى عليه الأول عامو�س يارون جرائم حرب وجرائم
�ض ّد الإن�سانية والإبادة اجلماعية ب�صفته القائد العام الإ�رسائيلي
ذو ال�سيطرة الع�سكرية على خميمي �صربا و�شاتيال و�إ ّبان االحتالل
الإ�رسائيلي للبنان يف �شهر �أيلول� /سبتمرب  ،1982وذلك بت�سهيله
وعلمه بالأمر و�سماحه بارتكاب جمزرة على �صعيد وا�سع بحق
قاطني املخيمني املذكورين ،الأمر الذي ي�شكل خرقا ً التفاقية الهاي
اخلا�صة باحرتام قوانني و�أعراف احلرب الربية لعام 1907
[]Hague Regulations on Land Warfare of 1907؛ واتفاقية جنيف
الرابعة لعام ،]The Fourth Geneva Convention of 1949[1949
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واتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام 1948
[ ،]The 1948 Genocide Conventionميثاق نورمربج

(  ،]The Nuremberg Charter (1945)[ )1945حكم نورمربج
( ،]The Nuremberg Judgment ( 1946) [ )1946مبا د ئ
نو ر مرب ج ( ،]The Nuremberg Principles (1950)[ )1950
وقانون الأعراف والقوانني الدولية ،القواعد الآمرة للقانون الدويل
العام [ ،]jus cogensوقوانني احلرب [،]The Laws of War
والقانون الإن�ساين الدويل [.]International Humanitarian Law

التهمة املوجهة للمدعى عليه الثاين هي التالية:
د�أب املدعى عليه الثاين منذ عام  1948ولغاية تاريخه على الإتيان
ب�أعمال موجهة �ضد ال�شعب الفل�سطيني ال �سيّما القتل ،الت�سبب
ب�أ�رضار ج�سدية ج�سيمة ،وفر�ض ظروف معي�شية قاهرة ت�سبب
�أ�رضار مادية.
�إقدام املدعى عليه الثاين ،مع علمه بالأمر ،على �إحلاق الأذى
وال�رضر لل�شعب الفل�سطيني كافة ول�رشيحة معينة منه.
اعتمد املدعى عليه الثاين على منط معني �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.
�أقدم املدعى عليه الثاين على تنفيذ هذه الأعمال بوا�سطة ممثليه
وعمالئه والواردة �أ�سمائهم يف امللحق  1و.2
هكذا �أعمال ت�شكل جرائم ا لإبادة اجلماعية املن�صو�ص عليها
يف القانون الدويل الذي يدخل يف اتفاقية منع جرمية ا لإبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها لعام ( 1948اتفاقية الإبادة اجلماعية)،
حتديد ا ً املادة الثانية منه ،املعاقب عليها يف املادة الثالثة ،كما
ت�ؤلف جرمية ا لإبادة اجلماعية املن�صو�ص عنها يف املادة  10من
ميثاق م�ؤ�س�سة كواالمبور لتجرمي احلرب [The Charter of the
.]Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War
كما �أن هكذا �أعمال �أتى بها املدعى عليه الثاين كقوة حمتلة ي�شكل
خرقا ً للقانون الدويل العريف امل�ستوحى من اتفاقية الهاي اخلا�صة
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باحرتام قوانني و�أعراف احلرب الربية لعام  ،1907واالتفاقية الرابعة
جلنيف عام .1949
كما �أن هكذا �أعمال ت�ؤلف جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية
مبفهوم القانون الدويل.

�إن الئحة االتهامات املف�صلة عر�ضت على املدعى عليهما و ّ
مت عر�ضها
ب�صورة علنية من قبل الق�ضاة عند بدء املحاكمة.
مل يح�رض �أحد من املدعى عليهما يف اجلل�سات ،لكنهما كانا ممثلني بوا�سطة
امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع .The Amicus Curiae–Defence Team
().....
بعد االطالع على االعرتا�ضات الأولية املرفوعة من قبل امل�ستمع �إليهم من
قبل الدفاع والالئحتني املقدمة منهما والإدالءات املقدمة من امل�ستمع �إليهم
عن الدفاع وفريق االدعاء ،وبعد ا�ستماع املرافعات ال�شفهية للفريقني ،قررت
املحكمة بالإجماع ر ّد االعرتا�ضات الأولية والالئحتني لعدم اجلدية .تلت
القا�ضية تونكو �صوفيا جيوا قرار املحكمة اخلطي يف .2013/11/20

 .2ق�ضية االدعاء:
تتمثل ق�ضية االدعاء �ض ّد املدعى عليه الأول ب�إقدامه هذا الأخري على
ارتكاب جرائم حرب ،جرائم �ض ّد الإن�سانية ،والإبادة اجلماعية ،ب�صفته القائد
العام الإ�رسائيلي ذو ال�سيطرة الع�سكرية على خميمي �صربا و�شاتيال� ،إ ّبان
االحتالل الإ�رسائيلي للبنان يف �شهر �أيلول� /سبتمرب  .1982وذلك بت�سهيله
وعلمه بالأمر و�سماحه بارتكاب جمزرة على �صعيد وا�سع بحق قاطني
املخيمني �صربا و�شاتيال ،الأمر الذي ي�شكل خرقا ً التفاقية جنيف الرابعة ل�سنة
 ،1949واتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ل�سنة ،1948
والقواعد الآمرة ،والقانون الإن�ساين الدويل ،واملواد  9و 10و 11من ميثاق
م�ؤ�س�سة كواالمبور لتجرمي احلرب.
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تتمثل ق�ضية االدعاء �ض ّد املدعى عليه الثاين ,ب�أنه د�أب هذا الأخري منذ �سنة
 1948ولغاية تاريخه على الإتيان ب�أعمال موجهة �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني
ال �سيّما القتل ،والت�سبب ب�أ�رضار ج�سدية ج�سيمة ،وفر�ض ظروف معي�شية
قاهرة ت�سبب �أ�رضارا ً مادية ،بهدف �إحلاق الأذى وال�رضر بال�شعب الفل�سطيني
كافة �أو ل�رشيحة معينة منه.
هكذا �أعمال ت�شكل جرائم الإبادة اجلماعية املن�صو�ص عليها يف القانون
الدويل الذي يدخل يف اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
ل�سنة ( 1948اتفاقية الإبادة اجلماعية) ،حتديدا ً املادة  2منه ،املعاقب عليها يف
املادة  ،3كما ت�ؤلف جرمية الإبادة اجلماعية املن�صو�ص عنها يف املادة  10من
ميثاق م�ؤ�س�سة كواالمبور لتجرمي احلرب.
يف مرافعته االفتتاحية� ،أدىل رئي�س جهة االدعاء الأ�ستاذ غورديال �سينغ
ب�أنه �سيتقدم بالدليل لإثبات اجلرائم الواردة يف الئحة االتهام� ،شفاهة وخطياً،
وب�شهادة ال�ضحايا وال�شهود ،وال�سجالت الزمنية ،والإدالءات الواردة يف
الكتب والتعليقات الإدارية ،وقرارات الأمم املتحدة  United Nationsوتقارير
اللجان الدولية.
().....

 .4مذكرة االدعاء اخلتامية:

يف مرافعته اخلتامية� ،أدىل رئي�س جهة االدعاء ب�أنه ا�ستدعى � 11شاهدا ً
(منهم من �شهد عرب �سكايب  ،)Skypeعر�ض  15دليالً ح�سيا ً وقدم عدة

م�ستندات وتقارير للمحكمة خالل مرافعته.

وذكر رئي�س جهة االدعاء املحكمة ب�أنها حمكمة �ضمري ،وب�أن الق�ضية
املعرو�ضة عليها هي ا�ستثنائية ،والتي و�صفها (الق�ضية) ون�ستون ت�رش�شل
 Winston Churchillب�أنها “جرمية غري مو�صوفة”.
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�أدىل �أي�ضا ً رئي�س االدعاء ب�أنه قدم جمموعة من الوقائع التي �إذا �أخذها
كمجموعة� ،ستثبت ب�أن املرتكبني قاموا ب�أعمالهم �ض ًد الفل�سطينيني بنية القتل
والت�سبب ب�أ�رضار ج�سدية ج�سيمة �أو نف�سية ،وفر�ض ظروف معي�شية قاهرة
ت�سبب �أ�رضار مادية للفل�سطينيني كافة �أو ل�رشيحة معينة منهم.
بي االدعاء من خالل �شهادة الربوفي�سور �إيالن بابي Ilan Pappé
َّ

(�شاهد االدعاء  ،)8ب�أنه قبل  ،1948وقبل قرار الأمم املتحدة  ،47كان هناك خطة
َ
�ستطبَّق حلظة تنازل الربيطانيني
لال�ستيالء على الأرا�ضي الفل�سطينية ،والتي
عن انتداب املنطقة.
يف ذلك الوقت حتديداً ،كان الفل�سطينيون ي�شغلون  %94من الأر�ض� ،أما
اليهود كانوا ي�ستوطنون  %6تقريبا ً من الأرا�ضي� .أعطت خطة الأمم املتحدة
لتق�سيم فل�سطني �أكرث من  %50من الأر�ض لليهود.
�إن خطة دالت  Plan Daletال ترتدي طابع قانوين جلرمية الإبادة اجلماعية
يف ال�شكل ولكن تطبيقها ق�ضى بتطهري وقتل وارتكاب جمازر و�إيجاد ظروف
معي�شية �صعبة للفل�سطينيني تخريهم بني القتل �أو التهجري� .أو�ضح االدعاء
�أن هذا ي�ؤلف جرم الإبادة وفقا ً ملفهوم املادة  2من االتفاقية املتعلقة بالإبادة
اجلماعية.
يف �صربا و�شاتيال� ،شهد �شاهدا االدعاء (�شاهد االدعاء  1و�شاهد االدعاء )6
ب�أن الكتائب ،مب�ساعدة وحتري�ض الإ�رسائيليني الذين كانوا يتمتعون بال�سيطرة
الكاملة على املخيمني ،قاموا بقتل الالجئني الفل�سطينيني هناك.
وفقا ً لتقرير جلنة كاهان  ،Kahan Reportكانت بريوت بكاملها حتت
ال�سيطرة الإ�رسائيلية ،وكان هناك عالقة تكافلية وا�ضحة بني “�إ�رسائيل”
والقوات امل�سيحية (امليلي�شيا امل�سيحية املارونية اللبنانية �أو الكتائب).
�أو�ضح رئي�س االدعاء ب�أن اجلي�ش الإ�رسائيلي ا�ستعمل خالل عملية
الر�صا�ص امل�صبوب � Operation Cast Leadسنة  2008جميع �أنواع
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الأ�سلحة ،من �ضمنها الف�سفور الأبي�ض وهو �سالح حارق� .إن ا�ستعمال
الأ�سلحة احلارقة حمظور بح�سب الربوتوكول الثالث املتعلق بحظر �أو منع
ا�ستعمال الأ�سلحة احلارقة.
نتيجة الحتالل “�إ�رسائيل” لقطاع غزة ،مل يكن هناك � ّأي مكان �آمن للمدنيني.
مليون ون�صف مليون فل�سطيني �أ�ضحوا حما�رصين ويف حالة مزرية ،مع
اقت�صاد مهدم .فبح�سب “عقيدة ال�ضاحية” (ت�رشين الأول� /أكتوبر ،)2008
كان الهدف الأ�سمى هو تهدمي غزة وجعلها ركاماً.
�أو�ضح االدعاء �أن نتيجة الأعمال املرتاكمة التي نفذتها احلكومة الإ�رسائيلية،
من خالل ال�شهود والوثائق العديدة املربزة يف هذه املحكمة ،ال تدع جماالً لل�شك
ب�أن “�إ�رسائيل” مذنبة بارتكاب جرم الإبادة اجلماعية الذي يندرج حتت اتفاقية
الإبادة اجلماعية وميثاق جلنة كواالملبور جلرائم احلرب (امليثاق).
�أو�ضح م�ساعد رئي�س االدعاء تان �رسي عبد العزيز فيما يتعلق يف التهمة
الأوىل املوجهة لعامو�س يارون ب�أن هذا الأخري كان ال�ضابط امل�س�ؤول عن
اجلي�ش الإ�رسائيلي عن منطقة بريوت وخميمي �صربا و�شاتيال� .رصح ال�سيد
عبد العزيز ب�أنه �سيتطرق مل�س�ألتني؛ الأوىل ،هل كان هناك جمزرة مروعة بحق
القاطنني يف املخيمني؟ الثانية ،هل قام عامو�س يارون بت�سهيل و�إعطاء الإذن
بح�صول هكذا جمزرة ،خمالفا ً للقانون الدويل واملادة  9و 10و 11من امليثاق؟
بالن�سبة للم�س�ألة الأوىل� ،أ ّكد ح�صول جمزرة على نطاق وا�سع ا�ستنادا ً
ل�شهادة �شاهدة االدعاء الأوىل التي كانت هناك ،و�شاهدت املجزرة ب�أم عينيها.
كانت �شهادة �شاهد االدعاء  6جازمة �إ�ضافة �إىل �أنها تقاطعت مع تقرير كاهان.
بالن�سبة للم�س�ألة الثانية ،كان عامو�س يارون امل�س�ؤول عن فر�ض الأمن
والنظام .خل�ص تقرير جلنة كاهان �إىل �أن � ّأي �شخ�ص ملم بلبنان كان �سيعلم
حكما ً ب�أن ترك يد الكتائب يف بريوت �سي�ؤدي �إىل جمزرة .من امل�ؤكد �أن عامو�س
يارون ،ال�ضابط امل�س�ؤول ،كان على علم ب�أن ال�سماح للكتائب بالدخول �إىل
املخيمني �سي�ؤدي �إىل جمزرة ،ولكنه قرر االمتناع عن اتخاذ � ّأي �إجراء.
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ا�ستح�صل عامو�س يارون على تقارير تفيد قتل الن�ساء الأطفال ،لكنه
يتحقق منها ،ومل يرفع التقرير لر�ؤ�سائه� .أو�ضح م�ساعد االدعاء ب�أن جتاهل
كل �شيء بالرغم من معرفة الظروف ،ي�ؤكد ب�أن عامو�س يارون كانت لديه النية
يف الت�سبب مبوت النا�س يف املخيمني.

 .5يف وجود ق�ضية ادعاء من عدمه:
بعد تقدمي فريق االدعاء مرافعته اخلتامية� ،أدىل امل�ستمع �إليهم عن فريق
الدفاع �أنه ال يوجد ق�ضية للدفاع عنها وفقا ً للمادة  26من املقطع اخلام�س
(�أ�صول الإجراءات) من الباب الثاين من امليثاق.
هنا رفعت املحكمة اجلل�سة لتمكني الق�ضاة من املذاكرة ولتقييم الأدلة كافة،
املقدمة من االدعاء.
انعقدت هيئة املحكمة بعد فرتة وجيزة؛ تال رئي�س املحكمة قرار املحكمة
ال�صادر بالإجماع الذي قرر ب�أن هناك ق�ضية قامت بالن�سبة لالتهامني و�أنه
يتوجب على امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع تقدمي دفاعهم بالق�ضية.

 .6ق�ضية الدفاع:
تقدم ال�سيد جاي�سون كاي كيت ليون من امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع
�أنه بالن�سبة للتهم املوجهة �ض ّد املدعى عليهما ،عددت جهة االدعاء جرائم
حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية وجرائم �ض ّد ال�سالم .من الظاهر ،قد تخلت جهة
االدعاء عن هذه التهم مركزة فقط على الإبادة اجلماعية.
كما �أدىل ب�أن تعريف تهمة الإبادة اجلماعية وارد يف املادة  2من اتفاقية
الإبادة اجلماعية ل�سنة  ،1948بينما يعرفها قامو�س �أك�سفورد الإجنليزي ب�أنها
القتل املتعمد ملجموعة كبرية من النا�س ،خ�صو�صا ً �إذا كانوا ينتمون لأمة �أو
معي.
ِعرق َّ
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�أ�ضاف ب�أن تهمة الإبادة اجلماعية هي فريدة ،وهي تعني �أن هناك جمموعة
من النا�س ال تعجبك ،تقتلها ،تقتلها ب�أعداد كبرية .تعني الإبادة اجلماعية ب�أنه
يف نهاية الفعل �سيكون هناك عدد �أقل من املجموعة قبل بدء الإبادة اجلماعية
جتاهها.
ا�ستطرد �أي�ضا ً ب�أنه عندما نتحدث عن “القتل اجلماعي” ،ف�إن ذلك يعني قتل
مئات الألوف �إىل املاليني من النا�س .وال ميكن اعتبار حدث معزول �أدى ملقتل
ثالثة �آالف �شخ�ص (�صربا و�شاتيال) يوازي حدثا ً ب�شناعة القتل اجلماعي،
(مثل ما حدث يف رواندا ،حيث قتل � 800ألف �شخ�ص خالل مئة يوم).
�أما بالن�سبة لتقرير جلنة كاهان� ،أو�ضح امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع ب�أن
هذا التقرير �أ�شار �إىل م�س�ؤولية �أ�شخا�ص �آخرين� ،سمى منهما ا�سمني ما زاال
على قيد احلياة .ال�س�ؤال املطروح هو ملاذا يتم اتهام يارون وحده؟ ملاذا مل يتم
االدعاء على وزير الدفاع �أريل �شارون Ariel Sharon؟
و�أ�ضاف ب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية خرقت مرارا ً اتفاقية متوز/
يوليو  1981لوقف �إطالق النار .ففي حزيران  ،1982ولدى دخول اجلي�ش
الإ�رسائيلي �إىل لبنان� ،أقدمت منظمة التحرير الفل�سطينية على جعل احلياة يف
�شمال “�إ�رسائيل” غري حمتملة من خالل ق�صفها املتكرر للبلدات الإ�رسائيلية.
وبالن�سبة لعملية الر�صا�ص امل�صبوب� ،أو�ضح امل�ستمع �إليهم عن فريق
الدفاع ب�أن اجلي�ش الإ�رسائيلي رفع تقريرين .امل�س�ألة هي �إذا كنت �ستقتل
�أ�شخا�صا ً كيفما كان ،ال تقوم برفع تقرير باملو�ضوع.
().....
�أما بالن�سبة خلطة دالت ،فقد �أو�ضح امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع ب�أن
الآراء قد تعددت حولها .فثمة م�ؤرخون ي�ؤكدون ب�أنها كانت خطة دفاعية
بالكامل من جهة ،بينما من جهة �أخرى ،ي�ؤكد غريهم ب�أن اخلطة كانت بهدف
التطهري العرقي.
14

�إدانة العميد يارون و“�إ�سرائيل“

 .7نتائج املحكمة يف التهمة �ض ّد عامو�س يارون:
().....
م�سائل قانونية:
عبء الإثبات:
�إن عبء الإثبات يف هذه املحكمة هو خالٍ من �أدنى �ش ّك .يجب على جميع
عنا�رص اجلرم �أن تكون خالية من �أدنى �ش ّك .هذا ينطبق على تهم جرائم
احلرب ،واجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،وجرمية الإبادة اجلماعية.
يكون ال�شخ�ص مذنبا ً بارتكاب الإبادة اجلماعية �إذا �أتى عمالً مقرونا ً بالنية،
كما هو يف املادة  2من اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها:
يف االتفاقية املذكورة �أعاله ،تكون � ّأي من العنا�رص املادية التالية املقرونة
بنية التدمري ب�شكل كلي �أو جزئي ،ملجموعات قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية،
م�ؤلِفة جلرم الإبادة اجلماعية ،على �سبيل املثال:
�أ .قتل �أع�ضاء من املجموعة؛
ب .الت�سبب ب�أذى ج�سدي �أو عقلي ج�سيم لأع�ضاء من املجموعة؛
ج .فر�ض متعمد لظروف معي�شية قاهرة ت�سبب �أ�رضارا ً مادية ،بهدف
�إحلاق الأذى وال�رضر للمجموعة كافة �أو ل�رشيحة معينة منها؛
د .فر�ض �إجراءات بهدف منع �إجناب الأطفال داخل املجموعة؛
هـ .ترحيل �أطفال املجموعة ق�رسا ً �إىل جمموعة �أخرى.
النية اجلرمية  mens reaاخلا�صة الرتكاب جرم تختلف عن النية ب�شكل
عام� .إن مفهوم النية اخلا�صة ّ dolus specialis
مت اعتماده من قبل املحاكم
املن�ش�أة على وجه خا�ص  Ad Hoc Tribunalsلو�صف م�ستلزمات النية
اجلرمية لدى املرتكب .لإ�صدار احلكم ،يجب �أن تكون النية موجودة لدى
املجرم للتدمري الكلي �أو اجلزئي للمجموعة املو�صوفة يف االتفاقية.
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ال توجد خطة حمددة ال�ستخال�ص النية اجلرمية ولكن ميكن اال�ستدالل
عليها بتقاطع املعطيات .يجب �إثبات هذه النية اجلرمية ب�صورة خالية من �أدنى
�ش ّك� .إن كانت حتتمل نية املدعى عليه � ّأي تف�سري �آخر ُتر ّد الدعوة .يجب �أن
ي�ؤدي تقاطع املعطيات لإثبات النية ب�صورة خالية من ال�شك.
تتحمل الدولة م�س�ؤولية �أفعال �أجهزتها �أو � ّأي �شخ�ص �أو جمموعة خمولة
من قبلها� ،إذا قاموا ب�أي من الأعمال املن�صو�ص عنها يف املادة  3من االتفاقية.
اخلال�صة اال�ستداللية:
النتيجة اال�ستداللية يف القرار �أدناه ال تقبلها املحكمة �إال �إذا كانت خالية من
�أدنى �ش ّك.
الو�ضع القانوين لتواجد اجلي�ش الإ�رسائيلي يف لبنان يف :1982/9/15
يظهر الدليل املذكور �أعاله ب�أن “�إ�رسائيل” اجتاحت لبنان ب�صورة غري
م�رشوعة و�أ�ضحت قوة احتالل جلزء منه .كان املتهم يارون م�س�ؤوالً عن
عملية االحتالل .كما ّ
مت مناق�شته �أدناه ،ترتقي هذه الأعمال جلرمية �ض ّد
ال�سالم وترتب م�س�ؤولية جزائية على “دولة �إ�رسائيل” واملتهم يارون.
العالقة بني امليلي�شيات اللبنانية واملتهم:
يثبت الدليل املذكور �أعاله بدون � ّأي �أدنى �ش ّك ب�أن املتهم واجلي�ش الإ�رسائيلي
تعاونا مع ميلي�شيا الكتائب وا�ستعمالها لتنفيذ �سيا�سة �إ�رسائيلية تق�ضي
بتدمري ال�شعب الفل�سطيني .وقد تعامل املتهم يارون �شخ�صيا ً مع امليلي�شيات
املذكورة.
ال�ضحايا:

يثبت الدليل ب�أن عددا ً كبريا ً من الرجال والن�ساء والأطفال قد قتلوا� ،أغلبهم
كان من الفل�سطينيني .كانت املقاومة للغزاة �ضئيلة �أو معدومة .هذا هو جزء من
ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل ،ي�ستويف �رشوط اتفاقية الإبادة اجلماعية.
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علم املتهم وفعله وامتناعه:
ال جمال لل�شك ب�أن املتهم يارون كان على علم وا�ضح بعمليات االبتزاز
والفرو�ض التي كانت تفر�ضها امليلي�شيات� .أقدم املدعى عليه على �إر�سال هذه
امليلي�شيات �إىل خميمي �صربا و�شاتيال مع علمه مبا �سيقدمون عليه .مع تواتر
التقارير املتعلقة بقتلهم ملدنيني ع َّزل :رجال ون�ساء و�أطفال ،ف�شل املدعى عليه
يف مهمته كقائد ع�سكري لقوة احتالل وغزو يف حماية ال�سكان املدنيني.
نية “دولة �إ�رسائيل” ونية املتهم عامو�س يارون:
يظهر الدليل بال �أدنى �ش ّك ب�أن املتهم يارون كان يرف�ض ،مع �إدراكه التام،
تقدمي احلماية لل�شعب الفل�سطيني يف خميمي �صربا و�شاتيال .ولكن م�س�ؤوليته
تتعدى ذلك بكثري� .أقدم املدعى عليه واجلي�ش الإ�رسائيلي با�ستعمال امليلي�شيات
لقتل ال�شعب الفل�سطيني يف املخيمني .مل يكن هناك � ّأي مقاومة تذكر� .أ�رشف
اجلي�ش الإ�رسائيلي على هذه املجازر من مواقع املراقبة التي كان يحتلها .مل
ي�ستطع � ّأي �شخ�ص الهروب من املنطقة التي حا�رصها اجلي�ش الإ�رسائيلي،
كان يتم �إعالم املتهم مبجريات �سري املجزرة .التف�سري الوحيد القائم يبني �أن
عامو�س يارون �أقدم على ما قام به بنية القتل اجلماعي لل�شعب الفل�سطيني.
�أو�ضح الدفاع ب�أن يارون مل يفعل � ّأي �شيء الرتكاب اجلرائم يف �صربا
ربئ يارون ،يف حماولة لإعفائه
و�شاتيال وا�ست�شهد بنتائج جلنة كاهان التي ت ِّ
من التهم �ضده.
هذه املحكمة غري مقيدة بتقرير جلنة كاهان ولكن ت�ستعمل هذا التقرير
على �سبيل املعلومات للتو�صل للحقيقة� .إن تقرير جلنة كاهان ّ
مت و�ضعه يف
“�إ�رسائيل” ،و�إن املحكمة احلا�رضة هي حمكمة دولية م�ستقلة الر�أي عن
“�إ�رسائيل” والقوى الكربى .رف�ضت املحكمة احلجج املقدمة من الدفاع املتعلقة
ب�أفعال وامتناع املتهم يارون.
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�أو�ضح الدفاع ب�أن االدعاء �أخط�أ يف عدم اتهام �أريل �شارون .وبالن�سبة لعدم
اتهام �أريل �شارون� ،إن االتهام يعود لالدعاء ...،وال يحق للمحكمة �أن تنظر يف
مالءمة قرارات االدعاء.
اعرت�ض الدفاع على ا�ستعمال قرارات الهيئة العامة للأمم املتحدة لإثبات
الإبادة اجلماعية� .إن اخلال�صة التي تو�صلت �إليها الهيئة العامة فيما يخ�ص
النية هي مبثابة توجيهات قانونية ولكنها تفيد من حتديد نية “�إ�رسائيل”
وعامو�س يارون.
ترى املحكمة ترتب امل�س�ؤولية اجلزائية ال�شخ�صية لعامو�س يارون.
م�س�ؤولية القيادة:
بنا ًء على النتائج التي تظهر ب�أن عامو�س يارون هو �شخ�صيا ً م�س�ؤول عن
اجلرائم املرتكبة ،ال ترى املحكمة اعتبار م�س�ؤوليته ب�أنها م�س�ؤولية قيادة.
النتائج القانونية:
�ستمح�ص املحكمة الوقائع الثابتة يف �ضوء اجلرائم املن�صو�ص عنها يف
امليثاق ،ال �سيّما جرائم �ض ّد ال�سالم ،وجرائم �ض ّد الإن�سانية ،والإبادة اجلماعية
وجرائم حرب ،املن�صو�ص عليها يف املواد  ،8و ،9و ،10و 11من امليثاق.
اخلال�صات املرتاكمة:
ت�ستند هذه املحكمة يف ترتيب اخلال�صات املرتاكمة ل�سابقة يف القانون .غرفة
اال�ستئناف يف املحكمة الدولية اخلا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة ن�صت يف مقطع
:168
� .168إن غرفة اال�ستئناف تقبل الدفع الوارد يف حكم �سيليبيت�شي
 ،Celebitiاال�ستئنايف يعود ف�ضله لقرار بلوكربغر Blockburger
ال�صادر عن املحكمة العليا للواليات املتحدة� .أقرت غرفة اال�ستئناف
ب�أن هذا القرار :من مفهوم مبد�أ العدالة �أنه ال ميكن احلكم على املدعى
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عليه لفعل جرمي معني ارتكبه عدة مرات بعدة �أحكام ،ولكن �إذا كان
الفعل ّ
مت ب�أعمال مادية خمتلفة ميكن حينها احلكم برتاكم اجلرائم،
حيث �إن هذا التقييم مل ي ُرد ،يجب على غرفة املحكمة العليا �أن تقرر
باعتماد مبد�أ القا�ضي بتكييف الأفعال.

اعتمدت املحكمة هذا املبد�أ.
اجلرائم �ض ّد ال�سالم:
لبنان هو بلد ذو �سيادة ّ
مت اجتياحه من قبل “�إ�رسائيل” يف .1982/9/15
�شارك عامو�س يارون يف االعتداء على لبنان و�أ�صبح عميدا ً يف قوات االحتالل.
وت�شري املحكمة �إىل مبد�أي نورمربج  Nuremberg Principlesالأول
وال�ساد�س:
ين�ص املبد�أ الأول على التايلّ �“ :أي �شخ�ص يرتكب عمالً �أو ي�شارك يف ارتكاب
عمل ي�ؤلف جرما ً مبفهوم القانون الدويل العام يكون م�س�ؤوالً ويكون حمالً
للعقوبة”.

ين�ص املبد�أ ال�ساد�س على التايل :اجلرائم التالية املذكورة هي جرائم معاقب
عليها من القانون الدويل:
�أ .اجلرائم �ض ّد ال�سالم:
 .1التخطيط والتح�ضري والبدء ل�شن حرب �أو اعتداء يخرق املعاهدات
واالتفاقيات والتعهدات الدولية.
 .2امل�شاركة يف خطة �أو م�ؤامرة م�شرتكة تهدف لتحقيق � ّأي من الأعمال
املن�صو�ص عنها يف (.)1
تعود املحكمة حلكم حمكمة نورمربج� ،إىل ال�سيد القا�ضي بريكيت Birkett

الذي ين�ص ب�أن االتهام املوجه يف الئحة االتهام بالتخطيط وتنفيذ و�ش ّن حرب
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عدوانية هي اتهامات يف منتهى اخلطورة .احلرب هي يف املبد�أ �أمر �سيء .نتائج
احلرب ال ت�ؤثر فقط على الدول املتنازعة ولكن كل العامل� .إن البدء بحرب
عدوانية ال ي�شكل فقط جرمية دولية ،بل �إنه اجلرمية الدولية العظمى التي
تختلف عن �سائر جرائم احلرب لأنها حتتوي يف ذاتها ال�رش املرتاكم من اجلميع.
لقد �أقدمت “دولة �إ�رسائيل” على ارتكاب �أم اجلرائم الدولية من خالل
اجتياح لبنان .الأمر الذي مهد ليارون الرتكاب جرائم �ض ّد االن�سانية وجرمية
الإبادة اجلماعية.
جرائم �ض ّد الإن�سانية:
تعود املحكمة للفقرات ذات ال�صلة من املادة  9من امليثاق:
جرائم �ض ّد الإن�سانية :لزوم هذا امليثاق يق�صد مب�صطلح “جرائم �ض ّد
الإن�سانية” � ّأي عمل عدواين على �صعيد وا�سع �أو ممنهج ،موجه �ض ّد � ّأي من
ال�سكان املدنيني بنية االعتداء:
 .1القتل,
 .2الإبادة...؛
�إن مفهوم الإبادة هو القتل على �سبيل وا�سع� .إن عبارة “على �سبيل وا�سع”

ال تقت�ضي رقم كحد �أدنى .بالإ�ضافة �إىل الق�صد اجلنائي اخلا�ص امل�ستوجب يف
اجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،يجب �أن يتطلب الق�صد اجلنائي للإبادة لدى املدعى
عليه لقتل �أ�شخا�ص على �صعيد �شامل �أو �إخ�ضاع عدد كبري من النا�س لظروف
معي�شية حياتية ت�ؤدي �إىل وفاتهم ب�شكل جماعي بطريقة ممنهجة.
وجدت املحكمة ب�أن عامو�س يارون (و”دولة �إ�رسائيل”) �شارك مبا�رشة
مع امليلي�شيا اللبنانية يف القتل اجلماعي للفل�سطينيني وتدمري خميمي �صربا
و�شاتيال.
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لهذه الأ�سباب ،ترى املحكمة عامو�س يارون مذنبا ً بجرائم �ض ّد الإن�سانية،
كما ورد يف الئحة االتهام.
تهمة الإبادة اجلماعية:
كما وجد �أعاله ،لقد تق�صد املتهم عامو�س يارون القتل اجلماعي وتدمري
ال�شعب الفل�سطيني يف �صربا و�شاتيال .يتكون هذا ال�شعب من جمموعة قومية
كما �صورتها اتفاقية الإبادة اجلماعية .مل يتعمد عامو�س يارون فقط القتل
اجلماعي لالجئني الفل�سطينيني وتدمريهم كمجموعة ،بل جنح يف قتل عدد
ي�صل �إىل  3‚500فل�سطيني.
تق�صد عامو�س يارون تدمري هذا اجلزء من ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل
كانت لديه نية حمددة ح�سبما تقت�ضيه املادة  10من امليثاق.
ت�شري املحكمة �أنه مبا �أن [يارون] هو العميد يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي،
فذلك ُيلزم “دولة �إ�رسائيل” بامل�س�ؤولية اجلنائية ،مما يعني �أن “دولة �إ�رسائيل”
مذنبة كما وجد يف ف�صل هذا احلكم يف التهمة الرابعة.
ترى املحكمة عامو�س يارون مذنبا ً بجرم الإبادة اجلماعية ،كما ورد يف
الئحة االتهام.

جرائم احلرب:
ترى املحكمة عدم النظر يف االتهام بجرائم احلرب ،ذلك �أن اجلرائم �ض ّد
الإن�سانية ت�شمل هذه اجلرائم� .إن من �ش�أن احلكم بجرائم احلرب �أن ي�ؤلف
تراكم الإدانات.

 .8نتيجة التحقيق الق�ضائي التي تو�صلت �إليها املحكمة بالتهم
املوجهة لـ”دولة �إ�رسائيل”:
بالن�سبة للتهم املوجهة لـ”دولة �إ�رسائيل” واملتعلقة بالإبادة اجلماعية
وجرائم احلرب ،ف�إن املحكمة تعي �أن الق�ضايا املثارة هنا ت�شكل �سابقة
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قانونية .وتود املحكمة مواجهة هذه الق�ضايا مبا ت�أمل �أن يع ّزز ُمثُل القانون
الدويل ويف�رس ال�سوابق التي بني �أيدينا ب�شكل يجعلها �صاحلة قدر الإمكان من
وجهة نظر العدالة والأخالق.
�أخذت املحكمة علما ً ب�أن االدعاء مل يتابع تهمة جرائم احلرب بعزم ،بل ركز
اهتمامه على تهمة الإبادة اجلماعية .لذا �سوف يقت�رص عمل املحكمة �أي�ضا ً على
مو�ضوع الإبادة اجلماعية.
لهذا� ،إن املحكمة �ستنظر يف تهمة الإبادة اجلماعية:
امل�س�ألة الأولية املتعلقة بعدم رجعية  retrospectivityالقوانني
املثارة من قبل الدفاع:
�أثار حمامي الدفاع ق�ضية �أن القاعدة الأخالقية العامة القا�ضية بعدم رجعية
القوانني ،متنع على املحكمة املن�ش�أة لق�ضايا �أن�شئت قبل  2008/6/6النظر بتهم
�ض ّد “دولة �إ�رسائيل” ح�صلت قبل �سنة .2008
�إن هذه امل�س�ألة الأولية املثارة من قبل الدفاع كم�س�ألة �أولية ّ
مت ردها بالإجماع
من قبل املحكمة (.).....
امل�س�ألة الأولية املتعلقة بعدم �إمكانية توجيه االتهام �إال لأ�شخا�ص
طبيعيني ،واملثارة من قبل الدفاع:
�أدىل الدفاع ب�أنه ال ميكن اتهام “دولة �إ�رسائيل” �سندا ً للمقطع  3من الفقرة
الأوىل من املادة � ،2أ�صول املحاكمة والدليل املن�صو�ص عنها يف املواد  ،2و،3
و ،4و ،5و ،11و 12التي ت�ؤكد على حماكمة الأ�شخا�ص الطبيعيني فقط دون
الأمم .هذا مع العلم ب�أن فريق الدفاع ر�ضخ للمقطع  2من الفقرة الأوىل من
املادة  2الذي يعطي املحكمة ال�صالحية ملحاكمة احلكومات� .إن هذه املحكمة
من�ش�أة كمحكمة �ضمري ،والغاية منها التحقيق يف اجلرائم اخلطرية ،لذا عليها �أن
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تتخطى �أي دفع تقني ولفظي مثالً بني “دولة” و”حكومة”� .إن الدولة تعمل من
خالل حكومتها� .إن املحكمة ترد الدفع بعد ال�صالحية املدىل به تقنيا ً.
().....
امل�س�ألة الأولية املتعلقة بح�صانة و�سيادة “دولة �إ�رسائيل” املثارة من
قبل الدفاع:
�أدىل الدفاع ب�أن القانون الدويل مينع اتهام �أو حماكمة “دولة �إ�رسائيل” .كما
�أدىل الدفاع ب�أنه مهما كانت الوقائع ومهما كانت اجلرائم املن�سوبة ،ف�إن “دولة
�إ�رسائيل” تتمتع باحل�صانة املطلقة يف القانون الدويل ،مينع اتهامها �أمام حماكم
ما مل توافق هي عليها لإعطائها ال�صالحية.
بح�سب ر�أي املحكمة� ،إن دفع جهة امل�ستمع �إليه عن فريق الدفاع يظهر
احلاجة ملعاجلة هذا الدفع بني مبد�أ ح�صانة الدولة من جهة ،ومبد�أ القواعد
الآمرة [املعرتف بها من قبل املجتمع الدويل التي ال يحق لأي دولة �أن تعدلها
ب�إرادتها املنفردة] من جهة �أخرى.
�إن مبد�أ ح�صانة الدولة ين�ص على عدم �صالحية � ّأي حمكمة خارجية ملحاكمة
هذه الدولة �إال بر�ضاها.
من جهة �أخرى� ،إن الفقه املتعلق بالقواعد الآمرة للقانون الدويل ي�ؤكد على
�أنه ال يحق لأحد تعديل املبادئ واملعايري املعرتف بها من قبل املجتمع الدويل،
كونها �أ�سا�سية يف �صيانة ا�ستقرار القانون الدويل.
().....
�إن القا�ضي املنتدب تونكو �صوفيا جيوا يرى مفهوم احل�صانة املطلقة
للدولة مفهوم م ّر عليه الزمن ،ويجب �أن ينظر �إليه وفقا ً للو�ضع احلايل وال
�سيّما للق�ضية احلا�رضة.
�إن القوانني متغرية ومتحركة� ،إال �إذا كانت تتعلق بقواعد �رشعية� .إن العدالة
تقت�ضي تعديل القوانني مع مرور الأيام و�إال ي�سود الظلم.
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يف بع�ض البلدان ،مثل ال�صني ،تقوم الدولة بحماية مفهوم “املطلق” يف
احل�صانة ،وترف�ض حماولة � ّأي كان ترتيب م�س�ؤولية الدولة ما مل توافق م�سبقا ً
على ذلك.
بع�ض الدول الأخرى تنتهج املفهوم “ال�ضيق” ملبد�أ احل�صانة ،وذلك من
خالل تطبيق هذا املبد�أ على �أعمال الدولة ال�سيادية على عك�س الأعمال التي
تت�رصف بها كفرد خا�ص.
ك�سابقة قانونية ،ميكن الإ�شارة للواليات املتحدة كمثال؛ فبف�ضل حكومة
الواليات املتحدة من خالل ر�سالة اقرتاح قدمها امل�ست�شار القانوين لوزارة
اخلارجية الأمريكية �آنذاك ،جاك بي تايت  ،Jack B. Tateللنائب العام �آنذاك يف
 ،1952/5/19حتولت �سيا�سة حكومة الواليات املتحدة من دعم النظرية املطلقة
حل�صانة الدولة �إىل ت�أييد املفهوم ال�ضيق للنظرية.
دعونا ننتقل ب�إيجاز �إىل مو�ضوع القواعد الآمرة .ما هي املبادئ القانونية
املتعلقة بالق�ضية املطروحة التي ت�شكل القواعد الآمرة؟
لدى مراجعة اجتهادات حمكمة العدل الدولية ،وكذلك اجتهادات املحاكم
الوطنية املختلفة ،يتبني �أن هناك العديد من ال�سوابق التي ُيع ُّد فيها حظر جرم
الإبادة اجلماعية من القواعد الآمرة يف القانون الدويل (.).....
العديد من االخت�صا�صيني يف القانون الدويل ،مثل الأ�ستاذ م .ب�سيوين،
�أكدوا ب�أن حظر جرم الإبادة اجلماعية هو من القواعد الآمرة يف القانون الدويل.
كذلك �أكدت الأمر وثيقة “�إعادة �صياغة العالقات اخلارجية للواليات
املتحدة”.
مل يتبني للمحكمة � ّأي �سبب قانوين فقهي لي�صف ب�أن ح�صانة الدولة قد
اكت�سب حالة  jus cogensوهي م�صطلح التيني ،وتعني القواعد الآمرة.
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من جهة �أخرى ،وفقا ً ملبد�أ ت�سل�سل القواعد القانونية ،ف�إن القواعد الآمرة
من القانون الدويل هي �أعلى تراتبية من � ّأي قانون داخلي.
ووفقا ً للقواعد العامة يف القانون ،ف�إنه عند ح�صول تعار�ض بني ن�صني
يطبق الن�ص الأعلى تراتبية.
نحن نرى �أن مبد�أ القانون الدويل الذي يحظر مقا�ضاة دولة �أجنبية ،كون
�أهميته �أقل تراتبيا ً من حظر الإبادة اجلماعية ،ي�ؤدي بنا �إىل االحتفاظ بهذه
التهمة �ض ّد “�إ�رسائيل” وال�سري بها نحو حماكمة كاملة.
رف�ض املحكمة ملبد�أ التفريق بني الأعمال ال�سيادية والأعمال التجارية:
وفقا ً لـ”وثيقة تيت” � ،Tate Letterأقرت الواليات املتحدة الأمريكية
بح�صانة الدول الأجنبية يف الأمور املتعلقة بالأعمال العامة واحلكومية فقط،
ولي�س ب�أعمالها التجارية .يجب الت�أكيد على �أنه ال ميكن اعتبار جرائم احلرب
�أو جرائم الإبادة اجلماعية� ،أو اجلرائم �ض ّد الإن�سانية هي �أعمال حكومية �أو
�سيادية.
().....
حمي بالن�سبة للمحكمة عندما تع ُّد بع�ض املحاكم �أن النزاعات
�إنه لأمر
ِّ
التجارية هي �سبب لعدم ال�سماح للدولة ب�أن حتتمي مببد�أ ح�صانة الدولة ،يف
حني حتمي املحاكم ب�شدة هذه الدول يف حاالت الإبادة اجلماعية وغريها من
جرائم احلرب .ال ميكن �أن تكون حياة الإن�سان �أقل �أهمية من الربح املايل!.
().....
يف التطبيق غري العادل للقانون الدويل:
�إ�ضافة ملا تقدم ،ترى املحكمة رف�ض الآراء املتعلقة باحل�صانة املطلقة للدول
يف م�سائل الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية ،ذلك �أن
القانون الدويل ذاته املتعلق باحلرب وال�سلم وبالأمور الإن�سانية ،يتم تطبيقه
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ب�شكل �صارخ بطريقة غري عادلة .تتعر�ض دوريا ً الدول ال�صغرية ال�ضعيفة،
ومعظمها يف �إفريقيا و�آ�سيا ،لعقوبات مدمرة وتدخالت ع�سكرية وتغيريات
للأنظمة .ويف الوقت نف�سه ،تقوم الدول القوية يف �شمال املحيط الأطل�سي
وحلفا�ؤها ،وبدون � ّأي رقابة �أو عقاب ،بارتكاب الفظائع والأعمال الوح�شية
التي ال تطاق على الدول ال�ضعيفة ع�سكريا ً يف �أمريكا الالتينية و�إفريقيا و�آ�سيا.
نلحظ هنا ب�أنه مل يتم معاقبة املرتكبني الإ�رسائيليني [ملجازر] �صربا
و�شاتيال بل متت مكاف�أتهم .ن�شري �إىل املقال الوارد يف جريوزاليم بو�ست
 The Jerusalem Postيف  :2013/11/22فقد اجتمع مئة فرد من عائلة
ال�سموين داخل منزل .ويف ال�صباح الباكر يف  ،2009/1/4قتلت غارة جوية
�إ�رسائيلية � 21شخ�صا ً من �أولئك املوجودين يف الداخل .يف حني يف الأ�سبوع
املا�ضي� ،أبلغ املحامي العام الع�سكري جلي�ش الدفاع الإ�رسائيلي بت�سليم
( B’Tselemجمموعة ُتعنى بحقوق الإن�سان يف “�إ�رسائيل”) ب�أنه قرر �إغالق
التحقيق يف هذا احلادث دون اتخاذ � ّأي تدابري.
يف �ضوء هذه الوقائع املهولة من الأخطاء غري املعاقب عليها والتي يتم فيها
حتقري وتفظيع يف ال�ضحية ،ترى املحكمة �أنه �آن الأوان للقانون �أن يعيد التوازن
ملفهوم ح�صانة الدولة واحلقوق الدولية يف �سبيل �إظهار احلقيقة .على كل حال،
هذا ما يقت�ضيه امليثاق منا.
().....
الفعل اجلرمي:
امل�س�ألة القانونية املطروحة �أمام هذه املحكمة تتعلق مبا �إذا وقعت �أعمال
�إبادة جماعية خالفا ً للمادة  2من االتفاقية (اجلزء الأول ،املادة  10من امليثاق).
تبي بو�ضوح
ا�ستمعت املحكمة لـ � 11شاهدا ً ودققت بالأدلة املوثقة التي ّ
قائمة طويلة من اجلرائم الفظيعة متتد من �سنة  1945لتاريخه .يالحظ �أن هذه
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الأعمال لي�ست معزولة عن بع�ضها البع�ض ،لكن ت�شكل منطا ً من االعتداءات
�ض ّد �سكان فل�سطني.
•
•
•
•

الطرد الق�رسي لأكرث من � 700ألف فل�سطيني من منازلهم.
ارتكاب جمازر بحق من رف�ض مغادرة �أر�ضه.
قتل جماعي دوري متكرر على مدى  65عاماً ،من خالل غارات جوية
وبحرية وبا�ستخدام �أ�سلحة متطورة جداً.
االعتداءات الوح�شية على خميمات الالجئني كمخيمي �صربا و�شاتيال.
ولقد دان تقرير كاهان الإ�رسائيلي �سنة  1983ت�رصف اجلي�ش
الإ�رسائيلي يف �صربا و�شاتيال .وجد التقرير ب�أن العميد يارون متواطئ
يف الفظائع واملجازر التي ارتكبتها الكتائب اللبنانية .ومبا �أن العميد
يارون كان ال�ضابط امل�س�ؤول يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،فال ب ّد من حتميل
“دولة �إ�رسائيل” امل�س�ؤولية اجلنائية من خالله .طوق اجلي�ش الإ�رسائيلي
املخيمني ومنع � ّأي فل�سطيني من مغادرته� .سمح مليلي�شيا الكتائب من
الدخول �إىل املخيم وارتكاب عمليات قتل جماعي.
يظهر تقرير كاهان (يف وثيقة االدعاء ،املجلد الثالث� ،صفحة  )291ب�أن
العميد يارون مل يتحفظ على دخول الكتائب للمخيمني .وقد �شهد ب�أنه
كان م�رسورا ً باتخاذ هكذا قرار و�أو�ضح موقفه قائالً“ :لقد كنا نحارب
هنا منذ �أربعة �أ�شهر ،وكان هناك مكان لهم ليكونوا جزءا ً من هذا القتال،
فهذه احلرب تخدم �أهدافهم �أي�ضاً .فلي�شاركوا بذلك وال ندع جي�ش
الدفاع الإ�رسائيلي يقوم بكل �شيء” .و�شهد لنا عدة �شهود موثوقني ب�أنه
مت �إطالق النار على الن�ساء والأطفال يف منازلهم ،وب�أنه ّ
ّ
مت قتل الأمهات
احلوامل ،وبقر بطون احلوامل وانتزاع الأجنة من الأرحام� .سمعت
املحكمة لأحد ال�شهود ،وهي طبيبة م�سموعة على ال�صعيد الدويل،
الدكتورة �آجن �سوي ت�شاي  Dr. Ang Swee Chaiالتي �شهدت �ضخامة
الفظائع املرتكبة يف حقّ الوفيّات التي عاينتها �أوالً ب�أول.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اال�ستيالء الدوري على الأرا�ضي الفل�سطينية [يف ال�ضفة] واملزارع
وحتويلها مل�ستعمرات �إ�رسائيلية.
بناء جدار فا�صل بطول  190كم ،الذي متت �إدانته من قبل حمكمة العدل
الدولية (ولكن قرارين من املحكمة العليا الإ�رسائيلية قد �أق ّرا بناءه).
التمييز العن�رصي؛ بحبوحة يف امل�ستعمرات غري ال�رشعية وحرمان فظيع
يف املربعات الفل�سطينية .بع�ض الطرقات هي فقط لليهود.
ا�ستعمال الفو�سفور الأبي�ض الذي ميزق ج�سم الإن�سان من الداخل على
ال�سكان املدنيني.
احتجاز من دون حماكمة و�إ�ساءة معاملة ال�سجناء.
التعذيب.
احلرمان من الغذاء الكايف و�رسقة موارد املياه� ،إ�ضافة �إىل �أن املياه املزودة
غري كافية وكذلك مواد البناء.
ح�صار بري وبحري للمناطق الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً قطاع غزة.
اال�ستعمال املفرط للقوة �ض ّد املقاتلني الفل�سطينيني املز ّودين ب�أ�سلحة
بدائية ال�صنع ،ويف بع�ض احلاالت �ض ّد الأطفال الذين يرمون احلجارة.
حما�رصة و�سجن �أ ّمة ب�أ�رسها.
الإذالل اليومي عند مئات نقاط التفتي�ش على الأرا�ضي الفل�سطينية
و�رشوط معي�شية تعجيزية.

ا�ستمعت املحكمة لل�شهادات امل�ؤثرة من �شهود موثوقني ب�أن ما حدث لهم قد
حدث �أي�ضا ً لآالف من �إخوانهم.
�أخدت املحكمة علما ً �أي�ضا ً ب�أن الفظاعات املذكورة �سابقاً ،التي ارتكبتها

“�إ�رسائيل” يف الأعوام الـ  67الأخرية ،متت �إدانتها من قبل جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة  ،UN Security Councilواجلمعية العامة للأمم املتحدة
 UN General Assemblyوغريها من املنظمات الدولية.
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قدم لنا املحامي الرئي�سي يف امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع حجة المعة
مفادها ب�أنه لي�س هناك �إبادة جماعية يف فل�سطني لأن ال�شعب الفل�سطيني يف
منو م�ستمر .و�أكد ب�أنه �إذا مل يكن هناك انخفا�ض ملحوظ يف عدد ال�سكان ،فال
ميكن �أن يكون هناك �إبادة جماعية .جتد املحكمة هذه املرافعة غري ح�سا�سة
وغري �إن�سانية كلياً .ولقد ُو ّثق دوليا ً قرابة � 700ألف فل�سطيني طردوا من
منازلهم ليعي�شوا حياة ال ُر َّحل املحرومني ،وذلك يف الأرا�ضي املجاورة ،حيث
�إنه غري مرحب بهم ب�شكل عام� .إن حقيقة كون من تبقى من �سكان فل�سطني
الذين تعر�ضوا للتطهري العرقي يف منت�صف الأربعينيات ما زالوا ي�سجلون
منوا ً �سكانيا ً �ضئيالً ال يدح�ض وجود مذابح دورية و�إذالالً وامتهانا ً للكرامة
الإن�سانية (متار�س �ضدهم).
لتحديد �إذا ّ
مت ارتكاب �إبادة جماعية ،ال ميكن االرتكاز على الأرقام .حتى لو
ُقتل �شخ�ص واحد ب�سبب عرقه �أو طائفته مع وجود نية لقتل الآخرين لل�سبب
نف�سه ،فهي ُتع ُّد �إبادة جماعية.
من امل�ستحيل لأع�ضاء املحكمة جتاهل الأدلة الوا�ضحة لوجود ممار�سات
وح�شية وفظيعة وجمردة من الإن�سانية �ض ّد جميع ال�سكان .وال ميكن ت�صديق
�أنه يف ع�رص حقوق الإن�سان ت�ستمر مثل هكذا فظائع ولأكرث من �ستة عقود،
و�أن هناك �أ�شخا�صا ً يف دول ي�ستخفون بالأعمال الال �إن�سانية .جتد املحكمة
بالإجماع ب�أن الأفعال التي ارتكبت �ض ّد الفل�سطينيني خالل � 67سنة املا�ضية
هي �إبادة جماعية.
ولكن يجب على املحكمة �أن تو�ضح ب�أنها على علم باالنتهاكات التي ارتكبها
�أفراد من ال�شعب الفل�سطيني للقانون الإن�ساين الدويل� .إن مقا�ضاتهم واتهامهم
هي م�س�ألة �أخرى.
().....
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هل كانت م�س�ألة دفاع عن النف�س؟
قدم امل�ستمع �إليه عن فريق الدفاع للمحكمة �أدلة م�ؤثرة تبني �أن “�إ�رسائيل”

قامت بعمليات ق�صف ،وقتل ،وت�شويه ،وغريها من اقتحامات ع�سكرية،
وحظر جتول ،و�إن�شاء نقاط تفتي�ش ،وبناء “جدران الف�صل العن�رصي” كرد
على الإرهاب الفل�سطيني امل�ستمر.
توافق املحكمة ب�أن هناك �أدلة مقنعة بوجود مقاومة فل�سطينية للوجود
الإ�رسائيلي ،وحاالت تفجري “انتحاري” ،و�إطالق �صواريخ بدائية ال�صنع
من قبل املقاتلني الفل�سطينيني على الأرا�ضي الإ�رسائيلية ،ولكن نرى �أن
عنف الفل�سطينيني ال ُيا َر�س على �أرا�ضي “�إ�رسائيل” ،بل من وعلى �أرا�ضي
فل�سطينية حتتلها “�إ�رسائيل”� .إن الكثري من �أعمال العنف التي يرتكبها
الفل�سطينيون هي ردة فعل على وح�شية العن�رصية ال�رش�سة ،والوح�شية،
والإبادة اجلماعية والتي هي ميزة م�أ�ساوية يف حياة الفل�سطينيني.
�إىل جانب �إدانة املحكمة للعنف ودعوتها �إىل ال�سالم ،ال ب ّد من القول ب�أنه ال
يوجد � ّأي قوة على الأر�ض ميكنها �إطفاء �شعلة احلرية التي يف روح الإن�سان؛
طاملا يوجد قمع� ،سيكون هناك دائما ً �أ�شخا�ص يف�ضلون املوت على �أن يعي�شوا
جاثني على ركبهم.
وترى املحكمة �أي�ضا ً �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي ا�ستخدم قوة مفرطة وغري
متنا�سبة وتنتهك القانون الإن�ساين الدويل� .إن الأ�ساليب امل�ستخدمة هي غري
�إن�سانية ب�شكل ال يو�صف وت�صل �إىل م�ستوى جرائم احلرب.
ترى املحكمة بالإجماع “دولة �إ�رسائيل” مذنبة وفقا ً ملا ّ
مت اتهامها به.

 .9احلكم:
بعد التدقيق يف الأدلة املقدمة من االدعاء والدفوع املقدمة من ِقبل كال الفريقني
االدعاء وامل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع نيابة عن املته َمني ،ترى املحكمة �أن
املتهم الأول ،عامو�س يارون ،مذنب بارتكاب جرائم �ض ّد الإن�سانية وجرائم
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الإبادة اجلماعية ،و�أن “دولة �إ�رسائيل” مذنبة بجرمية الإبادة اجلماعية دون
�أدنى �ش ّك.

 .10الإلزامات:
 .1.10حتكم املحكمة بالإلزامات املدنية بالن�سبة للأ�رضار املادية واجل�سدية
الدائمة والأ�رضار املعنوية التي �أُحلقت ب�ضحايا جرائم احلرب وتق�ضي
بالتعوي�ض عليهم .ال يغيب عن املحكمة ب�أن طبيعة هذه املحكمة هي حمكمة
�ضمري ال تتمتع بال�سلطة الكافية لتنفيذ احلكم� ،إال �أنه وفقا ً ملبادئ العدالة ،ترى
املحكمة �أنه يحق دفع التعوي�ضات من قبل املتهمني لل�شهود .ت�أمل املحكمة ب�أن
يقوم ال�شهود ،الذين هم �ضحايا يف هذه احلالة ،يف امل�ستقبل القريب باللجوء �إىل
مرجع ق�ضائي دويل يكون لديه القدرة على فر�ض �صالحية حكم هذه املحكمة
وتنفيذه يف املحكوم عليهم ،مت�سلحا ً بحيثيات قرار هذه املحكمة .حتيل هذه
املحكمة قيمة التعوي�ضات املحكوم بها للجنة جرائم احلرب لتمكينها من حتديد
وحت�صيل هذه التعوي�ضات لل�ضحايا وفقا ً لن�صيبهم.
 .2.10املحكمة اجلنائية الدولية والأمم املتحدة ،جمل�س الأمن – مبا �أن
املحكمة هي حمكمة �ضمري ،ف�إن املحكمة تدرك ب�أن احلكم الذي �أ�صدرته هو
جمرد حكم تف�سريي ال يتمتع بالقوة التنفيذية .ما ميكن للمحكمة القيام به،
مبوجب مادة  34من ف�صل  8من اجلزء الثاين من امليثاق ،هو �أن تو�صي جلنة
كواالملبور جلرائم احلرب ،وهو ما نفعله هنا ،بتقدمي حيثيات هذا احلكم مع
حما�رض �ضبطه لرئي�س االدعاء يف املحكمة اجلنائية الدولية ،وللأمم املتحدة
وجمل�س الأمن �أي�ضاً.
� .3.10سجل اللجنة ملجرمي جرائم احلرب – �إ�ضاف ًة ملا تقدم ،ووفقا ً للمادة

 35من الف�صل ذاته ،تو�صي املحكمة جلنة كواالملبور جلرائم احلرب ب�إدراج
ا�سمي املحكو َمني يف �سجل اللجنة ملجرمي احلرب وتعميمها وفقا ً لذلك.
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 .4.10تو�صي هذه املحكمة جلنة جرائم احلرب بن�رش هذه الأدلة وحكم
الإلزامات والتعوي�ضات على �أو�سع �سبيل ممكن دولياً ،ذلك �أن اجلرائم
املحكوم بها هي ذات ُبعد عاملي ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يرتب م�س�ؤولية على
الدول لإقامة حماكمات.
 .5.10ت�ستنكر هذه املحكمة ب�شدة ف�شل امل�ؤ�س�سات الدولية يف معاقبة
“دولة �إ�رسائيل” على اجلرائم التي قامت بها وعدم احرتامها للقانون الدويل
وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة .وحتث هذه املحكمة اللجنة على ا�ستعمال كافة
الو�سائل لتعميم هذا احلكم خ�صو�صا ً على الربملانات واملجال�س الت�رشيعية
للقوى العظمى ،كمجموعة الدول ال�صناعية الثمانية ،والطلب من هذه الدول
التدخل وو�ضع ح ّد لل�سيا�سات اال�ستعمارية والعن�رصية لـ”دولة �إ�رسائيل”
وم�ؤيديها.

 .11اخلامتة:
بعد �إ�صدار التو�صيات والإلزامات الالحقة بها ،ترى املحكمة تدوين امتنانها
العميق لكال الفريقني االدعاء وامل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع جلهودهما
املبذولة لتكون هذه املحاكمة على م�ستوى �أي حماكمة تتبع �أف�ضل التقاليد يف
املحاكمات.
متنت املحكمة مل�ساعدي االدعاء ،بروفي�سور غورديال �سينغ نيجار ،وتان
�رسي عبد العزيز عبد الرحمن ،ول�سائر �أع�ضاء فريقهما لقيامهم بتح�ضري
الق�ضية ب�صورة دقيقة.
متنت املحكمة لكل ع�ضو يف امل�ستمع �إليهم عن فريق الدفاع لقبولهم هذه
املهمة ال�صعبة ك�أ�صدقاء للمحكمة ،ولإعطاء كل ما لديهم مما يفوق نداء
الواجب ،با�سم العدالة والإن�صاف للمته َمني الغائبَني .ولقد توجه كل من ال�سيد
جاي�سون كاي والأ�ستاذة الري�سا جاين كاد والدكتور ماثيو ويتربودت �إىل
32

�إدانة العميد يارون و“�إ�سرائيل“

املحكمة ،مقدمني دفوعهم يف الق�ضية عن املتهمني ب�صورة دقيقة ،مع �إخال�ص
متميِّز ،بالرغم من عدم لقائهم �أو تل ّقيهم � ّأي �إر�شادات من املتهمني.
ختاماً ،تود املحكمة �أن ت�شكر �أع�ضاء اجلمهور املاليزي وغريهم من
امل�سهمني الكرماء لتمويلهم م�ؤ�س�سة كواالملبور لتجرمي احلرب من �أجل عقد
هذه اجلل�سة امل�ؤجلة يف حني.

33

ت�أتي هذه الرتجمة يف وقت ما زالت فيه “�إ�رسائيل” حتتل
�أر�ض فل�سطني وتت�رصف كدولة فوق القانون ،وال يكبح جماحها
�ضغوط دولية �أو مغريات ت�سوية ،وال حتى قوانني وحماكم
دولية .من هنا جاءت �أهمية حمكمة كواالملبور جلرائم احلرب
التي نظرت يف الق�ضايا التي ُرفعت �ض ّد عامو�س يارون ،امل�س�ؤول
الأول عن جمازر �صربا و�شاتيال ،و�ض ّد “دولة �إ�رسائيل” املرجع
امل�س�ؤول للكثري من االنتهاكات واجلرائم واملجازر �ض ّد ال�شعب
الفل�سطيني.
وبالرغم من �أن هذه املحكمة هي حمكمة �ضمري ،وحكمها هو
جمرد حكم تف�سريي ال يتمتع بالقوة التنفيذية� ،إال �أن حيثيات
احلكم التي تو�صلت �إىل �إدانة املتهمني مع حما�رض �ضبطه قد
ُقدموا �إىل رئي�س االدعاء يف املحكمة اجلنائية الدولية ،وللأمم
املتحدة وجمل�س الأمن �أي�ضا ً ...،مما ي�شكل ورقة �ضغط قانونية
�إ�ضافية ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني.
لقد تر�أ�س جمموعة الق�ضاة يف هذه املحاكمة قا�ضي املحكمة
الفيدرالية يف ماليزيا �سري داتو المني بن حاجي حممد يون�س
المني والذي كان قا�ضيا ً متخ�ص�صا ً ) )ad litem judgeيف
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة .وقد جرت
املحاكمات عالنية ،يف الفرتة  ،2013/11/25–20يف م�ؤ�س�سة
كواالملبور لتجرمي احلرب يف مدينة كواالملبور ،ماليزيا.
ولقد ُوجِ د املتهم الأول ،عامو�س يارون ،مذنبا ً بارتكاب
جرائم �ض ّد الإن�سانية وجرائم الإبادة اجلماعية ،كما ُوجدت املتهم
الثاين“ ،دولة �إ�رسائيل” ،مذنبة بجرمية الإبادة اجلماعية دون
�أدنى �ش ّك.
�إنها املرة الأوىل التي تدان فيها “�إ�رسائيل” بجرمية الإبادة
اجلماعية من خالل م�سار قانوين ُمعرتف به.

