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 شكر وعرفان
 

 " الشكر واحلمد أوال، هلل جل جالله، الذي وفقين وأعانين على إمتام هذه الرسالة "
 

على  :أوالً ي الفاضل الدكتور/ محمد الشاللدة. بدايًة ، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذ
لما أوالني إياه من جل عنايته واهتمامه الكبيرين،  :، وثانياً اإلشراف على هذه الرسالةه بقبول تفضل

وحرصه كل الحرص على توجيهي العلمي الصحيح ، بقراءته المتكررة لفصول هذه الرسالة، مما كان 
 له الدور الكبير في إغناء الرسالة حتى تخرج بالصورة العلمية والقانونية المطلوبة.

 
 بوالدكتور/ أحمد أ  ، أعضاء لجنة المناقشة،ر واالمتنان إلى الدكاترة الفاضلينه بجزيل الشكتوجكم أ 

غناء جوانبها وذلك على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة و  ، والدكتورة / نجاح دقماق ؛جعفر ا 
 مة والهامة .بمالحظاتهم القي  

 
ن بالشكر والعرفان جميع الجهود التي كانت عونًا لي على إتمام هذا الجهد المتواضع ، وال كما أثم  

فريد  المستشار/ أثراء هذه الرسالة ، ونخص بالذكر:يغيب عن الذهن في هذا المقام الذين ساهموا في 
. شعوان  تاذاالسو . رزق شقير، االستاذو ، د. عبد الرحمن أبو النصرو ، د. عمر عوض اهللو  ،الجالد
 محمد الياس. . األستاذو ، جبارين

 
وتذليل  ،وال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من ساهم في تيسير كافة السبل
مكتب و  جل الصعاب لبلوغ هذه العمل المتواضع مبلغه المنشود وخاصًة ، مكتبة بلدية البيرة العامة،

كز الميزان لحقوق اإلنسان، مر و مؤسسه الحق ، و والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،  العامر للخدمات،
يدي بالمراجع والمعلومات في دعمي وتزو ، المختلفة  أسهمت  بمجهوداتها، التي تلك المؤسسات 

  مة .المفيدة والقي  
 

 س في كلية الحقوق فيوال يفوتني في النهاية أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل أعضاء هيئة التدري
عايته وجعل سنوات لى كل فرد من هذه الجامعة أحاطني بعطفه ور جامعة القدس، بعميدها الجليل، وا  

 سعد، فقد غمروني، باهتمامهم البالغ والكبير.الدراسة أهون وأ



 ج
 

 الملخص

للمحكمة الجنائية ، اآلثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للنظام األساسي تناولت هذه الدراسة 
ل اختصاص ، بقبو ة اإلعالن الذي أودعته " فلسطين"، وذلك بعد رفض المدعي العام للمحكمالدولية

بسبب الخالف حول المركز القانوني لفلسطين في هيئة األمم المتحدة ،  ؛ 9002المحكمة في العام 
تشرين  92المتحدة في وبحصول " فلسطين " على مركز "دولة مراقب غير عضو" ، في هيئة األمم 

، من االنضمام لنظام روما األساسي سم الجدل القانوني القائم ، وتمكنت فلسطين، ح  9009ثاني / 
، التي اإلسرائيليين عن جرائمهم الخطيرةلين المسؤو تح المجال أمامها في سبيل مالحقة ومعاقبة وف  

 ارتكبوها في حق أبناء الشعب الفلسطيني .  
 
، في سبيل إثبات من اإلجراءات والتدابير الداخلية، باتخاذ مجموعة حكومة الفلسطينيةامت ال، قوعليه 

فقد تم تشكيل لجنة  ،لى انضمامها لنظام روما األساسيقدرتها على الوفاء بااللتزامات المترتبة ع
الجنائية للمحكمة مع أحكام النظام األساسي قانونية مختصة للعمل على المواءمة الدستورية والتشريعية 

، بوضع مشروع قانون مستقل، يسمى" قانون الجرائم الدولية "، وكذلك ، قيام الدولية، التي قامت بدورها
، 9002م الرئاسي الصادر في تموز / كلت بناًء على المرسو اللجنة الوطنية المستقلة ، التي ش  

، التي قوق اإلنسانانون الدولي لحوالق ،بالتحقيق في كافة الجرائم واالنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني
، وذلك بناًء على تقرير لجنة حقوق كافة األطراف المعنيةقبل من رض الفلسطينية ارتكبت في األ

 اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة .  
  
 بناًء على اإلعالن الذي أودعته  ،راسة أولية حول الحالة في فلسطينبادر المدعي العام بفتح د قدو  
المحكمة الجنائية الدولية ، وقبلت بموجبه اختصاص 1192يناير /  -كانون ثاني  1بتاريخ  "فلسطين"

، تزامن ذلك مع صدور المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل 1192يونيو /  -حزيران  91من  ا ًء، بد
بدورها بإعداد ما  ، والتي قامتبعة مع المحكمة الجنائية الدوليةاللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتا

، واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمةوي على الجرائم  ط، والتي تنتوالمعلوما ،والملفات ،يلزم من الوثائق
والتي تدخل ضمن  ،توفر أساس معقول لديه بارتكاب تلك الجرائمويد المدعي العام بها، بما يضمن وتز 

وما زال المدعي العام   ،االبتدائيمرحلة التحقيق  ، واالنتقال الىاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  ،والتي تمر بمراحل متعددة ،من الدراسة األولية بعد ، ولم ينته  فيما يتعلق بالحالة في " فلسطين" ينظر

 ، وفق معايير محددة وثابتة ال يستطيع تجاوزها . ومتعاقبة
 



 د
 

، كمة الجنائية الدولية، حول الحالة في فلسطينالعام للمح ، أن الدراسة األولية التي يجريها المدعيإال 
ابقة لمكتب المدعي العام ، بناًء على الممارسات العملية السغرق فترة زمنية طويلة وغير محددةتست

، بتدائيبعدم ضرورة فتح تحقيق ا ،اً قرار ، ر المدعي العامكما قد تؤول تلك الدراسة إلى إصدا ،للمحكمة
، أن هناك وفق مجموعة من االعتبارات الهامة، لعل أهمها ، في فلسطينا يتعلق بالوضع القائم فيم

، وذلك وفق نص المادة ء التحقيق لن يخدم مصالح العدالةأسبابًا جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إجرا
 ( من النظام األساسي. 21/9)
 
، أن تتخذ استراتيجية قانونية سليمة وصحيحة في التعامل مع المحكمة لذا، ينبغي على "دولة فلسطين" 

، حول الجرائم ة المباشرة للمدعي العام للمحكمةن تبادر بالقيام بعمل اإلحال، وأالجنائية الدولية
في ذلك من لما  ( من النظام األساسي ؛92المادة ) ، وذلك وفق نصواالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة

، ولعل ملف " ضايا والملفات التي سيتم إحالتهاوأن تختار أفضل وأسلم الق، ونية هامةفوائد قان
التي يجب العمل على إحالتها . كما يتوجب على "فلسطين" اتخاذ االستيطان " من أبرز وأهم الملفات 
، يظهر التزامها التام بالقانون ة في المجال التشريعي والمؤسساتيالمزيد من التدابير واإلجراءات الداخلي

                                                                                الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .  
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Abstract 

This study handles the legal implications resulting from  Palestine's accession 

to the Statute of the International Criminal Court, after the rejection of the 

ICC Prosecutor the declaration  deposited by "Palestine", by accepting the 

court's jurisdiction in 2009, because of the dispute on the legal status of 

Palestine in the United Nations, and on November 29/2012 when Palestine  

obtained  the position of observer" non-member state in the United Nations, 

the  existing legal controversy  resolved, and Palestine managed to join the 

Rome Statute, this opened the door widely  ahead to prosecute and punish the 

Israeli officials for the perpetration of serious crimes against the Palestinian 

people. 

 

Accordingly, the Palestinian government, started  taking  a set of internal  

procedures, in order to demonstrate its ability to fulfill the obligations based 

on accession to Rome Statute. A specialized  legal committee has been 

formed to work on  the alignment of the constitutional and legislative with the 

provisions of the Statute of the International Criminal Court, which, in turn, 

drafted  a separate law entitled  "law of international crimes", as well as, the 

Independent National Committee, which was formed on the basis of the 

presidential decree issued on July / 2015, to investigate all crimes and 

violations of international humanitarian law and international human rights 

law, committed in the Palestinian land by all parties concerned, according to 

the report  of the  human rights Commission of the United Nations. 

 

The Prosecutor has initiated the opening of a preliminary study on the 

situation in Palestine, based on the declaration deposited by the "Palestine" 

dated 1
nd

 of January 2015, and which has accepted the jurisdiction of the 

International Criminal Court, starting from the13th of June 2014. This 

coincided with the issuance of the presidential decree forming the Supreme 

National Committee responsible for follow-up with the International Criminal 



 و
 

Court, which, in turn, prepare the necessary documents, files and  

information, that  involves  the Israeli crimes and grave breaches, and provide 

the prosecutor with, so as to ensure the availability of a reasonable basis to the  

committed crimes which fall within the jurisdiction of the international 

Criminal Court, and move on to the primary stage of the investigation and the 

prosecutor still considering  the situation in "Palestine", and hasn't finished 

the primary study yet,  that undergoes  multiple and successive stages, in 

accordance with specific and consistent standards that cannot be overcomed. 

 

 However, the preliminary examination  conducted by the Prosecutor of the 

International Criminal Court, on the situation in Palestine, takes a long and 

indefinite period of time, in accordance with the previous practical practices 

for the Office of the Prosecutor of the Court, as the study might be construed 

to the issuance of the Prosecutor's decision, no need to open preliminary 

investigation , with respect to the status quo in Palestine, according to a range 

of important considerations, perhaps the most important, that there are 

substantial reasons to believe that an investigation would not serve the 

interests of justice, according to the text of Article (53/1) of the Statute 

 

Therefore "State of Palestine", should take proper and correct legal strategy in 

dealing with the International Criminal Court, and initiating direct referral to 

the Prosecutor of the Court on the Israeli crimes and grave violations, 

according to the text of Article 14 of the Statute, due to the important legal 

benefits, and to define its priorities about  issues and files that will be 

forwarded in which the "settlement" could be  one of the most immanent and 

important file to  forwarded. Palestine also have to take further measures and 

internal procedures in the legislative and institutional fields  to reveal its full 

commitment to international humanitarian law and international human rights 

law. 
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  المقدمة
مركز " الدولة المراقب غير العضو " في الجمعية العامة لألمم المتحدة في ن على إن حصول فلسطي 

عديدة الل اإلسرائيلي في ميادين لمجابهة االحت، إضافية فتح آفاقا  ، 2102ن نوفمبر التاسع والعشرين م
، الدولية التفاقياتاام إلى االنضم :ولعل أهمها ، لم يكن الوصول إليها باألمر الممكن، ومختلفة

لمحكمة الجنائية لالنظام األساسي فضال  عن إمكانية االنضمام إلى ، أجسام األمم المتحدة المختلفةو 
   .الدولية

 
وقد جاء ، ت بموجب معاهدة دوليةئأول نظام قضائي دولي دائم أنش، وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية 

، لمقاضاة 0/7/2112والذي دخل حيز النفاذ في ، جنائية الدوليةإقرار النظام األساسي للمحكمة ال
جراءات التحقيق المحكمة إبحيث تتولى ، القانون الدولي ضىتملة جسامة بمقتمرتكبي أشد الجرائم المح

قضاء كون الياإلنسانية، وجرائم الحرب، عندما وجرائم ضد ، والمحاكمة في جريمة اإلبادة الجماعية
تستطيع ممارسة ، المحكمة الجنائية الدوليةحيث أن ، عن القيام بذلك ا  عازف أو ا  عاجز  الوطني

  -اختصاصها في حالتين :
 .: عند انهيار النظام القضائي الوطني األولى 
بالتحقيق ، في القيام بالتزاماته القانونية، : عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني ةالثاني

 . ابهم الجرائم الخطيرةومحاكمة األشخاص المشتبه بارتك
 
بقبول  عالن  إبإيداع ، الحكومة الفلسطينيةقامت ، 2102/ يناير كانون الثاني  ول منألفي او  

 2102/ 2/0وبتاريخ ، 2102يونيو / حزيران  01من  ا  بدء، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
مين ألوثائق االنضمام لدى اياض منصور مم المتحدة السيد / ر ألأودع مندوب فلسطين الدائم لدى ا

لى المحكمة الجنائية إ متحدة طلب انضمام فلسطينمين العام لألمم الألوبقبول ا، العام لألمم المتحدة
ستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح ، 2102بريل إحيز النفاذ في األول من نيسان / الذي دخل ، الدولية

 . نية أو ضد مواطنين فلسطينيينقضايا حول جرائم خطيرة ارتكبت على األرض الفلسطي
 

ة الجنائية الدولية فتحت المدعية العامة للمحكم، 2102وفي السادس عشر من كانون الثاني / يناير 
فالدراسة األولية ال تمثل تحقيقا  ، وفي الواقع، دراسة أولية حول الوضع في " فلسطين "، " ا" فاتو بنسود

وأن ، دعي العام تمكنه من الشروع في إجراء التحقيق االبتدائيللم ال  معقو  ا  إنما توفر أساس، فعليا  
معتمدة  ،فلسطين في المرحلة الحالية تقدم بالغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وفق نص ، ة إلى المحكمة الجنائية الدوليةعلى أن المدعي العام للمحكمة يمكن أن يعمل على اإلحال
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، دعاء أمامهاتي أوضحت من لهم حق اللجوء أو االوال، النظام األساسي للمحكمة( من 01المادة )
السابع من  و " مجلس األمن " متصرفا  بموجب الفصل ،و" المدعي العام "" الدولة الطرف "،  وهم :

 هو ما سنحاول مناقشته في هذه الدراسة .و ، ميثاق األمم المتحدة
 

 الدراسة ةفرضي
 

وقيام المدعي العام للمحكمة بفتح الدراسة ، ظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبانضمام فلسطين للن
 هوقبلت بموجب، ه " دولة فلسطين "على اإلعالن الذي أودعت ولية حول الحالة في فلسطين بناء  األ

ع مجاال  بما ال يد، والحقائق القانونية الثابتة ،نه بحكم الوقائعإف، اص المحكمة الجنائية الدوليةاختص
بأن هناك جرائم خطيرة تدخل ضمن ، أن يخلص المدعي العام من خالل دراسته األولية، للشك

مما ، وضد مواطنين فلسطينيين، ارتكبت على األرض الفلسطينية، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 لديه للبدء في إجراء التحقيق االبتدائي . وال  معق ا  يوفر أساس

 
 أهمية الدراسة

  

من خالل تسليط الضوء على قضية ذات مساس  حديث   تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول موضوع  
لين  ؤو وهي مالحقة ومحاكمة المس، لية الجسيمة وفق القانون الدوليبالجرائم واالنتهاكات اإلسرائي

الشعب  التي ارتكبوها بحق، الخطيرةجرائمهم  نوالعسكري ع ،ى المستويين السياسياإلسرائيليين عل
كإحدى   الدولية،للنظام األساسي للمحكمة الجنائية  "فلسطين"دولة بعد انضمام  خاصة   ،الفلسطيني

التي تثير قلق المجتمع و ، ص بالنظر في أخطر الجرائم جسامةأهم اآلليات القانونية الدولية التي تخت
 بأسره.الدولي 

 
لية ؤو ولة تحت االحتالل مما يثير المسدأن فلسطين ما زالت ، والذي يزيد من أهمية هذه الدراسة

حق أبناء الشعب ب الخطيرة التي ارتكبوها اعن جرائمه، ة القائمة باالحتاللالدول، الدولية إلسرائيل
في ، لمحكمة الجنائية الدوليةقدرة امدى ثبات إ باإلضافة إلى، وفق قواعد القانون الدولي الفلسطيني

قضائي  -نظام  –ك ، م الخطيرةالمتورطين بارتكاب تلك الجرائسبيل مقاضاة األشخاص اإلسرائيليين 
 . الدوليةهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية ي، مستقل ومحايد
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 أهداف الدراسة
  
التي  ،الوقوف على أهم االلتزامات القانونية المترتبة على انضمام فلسطين لنظام روما األساسي  -

وأهم اإلجراءات التي اتخذت في  سبيل الوفاء بتلك ، " دولة فلسطين " القيام  بهاعلىيجب 
 مع بيان أهم المعيقات التي تحد من ذلك .، االلتزامات

في سبيل مقاضاة األشخاص ، توضيح أهم الخطوات واإلجراءات التي قامت بها " دولة فلسطين "  -
  . اإلسرائيليين، المتورطين، بارتكاب جرائم خطيرة،  في حق أبناء الشعب الفلسطيني

 -إسرائيل –الختصاصها القضائي في مواجهة ،مكانية ممارسة المحكمة الجنائية الدوليةبيان مدى ا  -
 في نظام روما األساسي . ،من الدول غير األطراف، باعتبارها

حول ، الكشف عن مضمون الدراسة األولية التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  -
 ،، مع بيان أهم االعتباراتلمراحل األساسية التي يجب أن تمر بهاالحالة في فلسطين، وا

 . التي يمكن أن تعترضها ،والمعيقات

لمقاضاة األشخاص  األساسي،وفق نظام روما  المتاحة،الوصول إلى أفضل اآلليات القانونية  -
بما ، سطينيينفي حق المواطنيين الفل، جرائم خطيرة ببارتكا والمتورطين، ،لينؤو المس :اإلسرائيليين

  . يضمن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق ابتدائي حول تلك الجرائم

 
 إشكالية الدراسة

 

والعسكري ، السياسي :لين اإلسرائيليين على المستويينؤو ضرورة مقاضاة المس، من المؤكد إذا بات
مر يدعونا ألهذا ا نإف، الشعب الفلسطيني وما زالت ترتكب في حق أبناء، عن جرائمهم التي ارتكبت

لين والمتورطين بارتكاب ؤو اكمة األشخاص اإلسرائيليين المسو مح ،حول كيفية  مالحقة، الى التساؤل
 .مام المحكمة الجنائية الدوليةضد مواطنين فلسطينيين أ وأ، جرائم خطيرة على األرض الفلسطينية
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 -: التساؤالت شكالية العديد منإلهذه ا عنوتتفرع 
 
في سبيل مقاضاة األشخاص  –دولة فلسطين  –أهم الخطوات واإلجراءات التي اتخذتها ، ما هي -

وهل رة في حق المواطنيين الفلسطينيين، ، بارتكاب جرائم خطيالمتورطيناإلسرائيليين: المسؤولين، و 
 لتحقيق ذلك ؟ ،، كافيةتعد تلك، الخطوات واإلجراءات

في مواجهة الدول غير  ،سة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصها القضائيمكانية ممار إما مدى  -
زمة بأحكام توغير مل األساسي،دولة غير طرف في نظام روما  –إسرائيل  –طراف باعتبار ألا

 االتفاقية حسب القاعدة العامة في قانون المعاهدات ؟

ليشمل جرائم خطيرة تدخل ضمن  ،يةما مدى إمكانية امتداد األثر الزمني للمحكمة الجنائية الدول -
، ودعته دولة فلسطينأارتكبت قبل تاريخ اإلعالن الذي ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 وقبلت بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  ؟

والمحاكمة في حق األشخاص المتورطين  ،بإجراءات التحقيقاإلسرائيلي الوطني حالة قيام المستوى  -
االختصاص بمبدأ  إعماال  ، المحكمة الجنائية الدوليةب جرائم خطيرة تدخل ضمن اختصاص بارتكا

 ؟مواجهة ومقاضاة هؤالء األشخاص  فهل يعد ذلك مانعا  أمام المحكمة في، التكاملي

ما هي المراحل األساسية التي تمر بها الدراسة األولية التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية  -
 ؟ لوصول إليها من خالل تلك الدراسةوأهم النتائج المتوقع ا، والفترة الزمنية التي تستغرقها، الدولية

مقاضاة "، من دولة فلسطين"التي تمكن  أفضل الوسائل، واآلليات القانونية المتاحة،ا هي م -
 ؟ أمام المحكمة الجنائية الدولية –المتورطين، بارتكاب جرائم خطيرة  –األشخاص اإلسرائيلين 

 
 منهجية الدراسة 

 

 بهدف الكشف عن بعض المراحل ؛ خي القانونيالمنهج التاريا هذه على اتباع سنعتمد في دراستن
التاريخية،   وتحليل وتفسير تلك الحقائق ،رفلسطين عبر سنوات نضالها المري التي مرت بها التاريخية،

، بتحديد ووصف الظاهرة ي التحليليوصفالمنهج الكما سيتم اتباع . كأساس لفهم المشاكل المعاصرة
ا من قبل كافة التي تم اتخاذه، العمليةوالخطوات سة، من خالل بيان ووصف اإلجراءات، موضوع الدرا



5 

 

كما يتعدى المنهج ، طراف المعنية، بشأن انضمام فلسطين للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاأل
، وذلك في للظاهرة موضوع الدراسة ، والتفسير.والربط ،يلائم إلى التحلالوصفي مجرد تفسير الوضع الق

، كضوء أحكام ونصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واستخالص النتائج النهائية من ذل
مالحقة ومحاكمة األشخاص اإلسرائيليين عن في سبيل قانونية شاملة وصحيحة، لخروج برؤية ا بهدف

 لية.يني أمام المحكمة الجنائية الدو حق أبناء الشعب الفلسطجرائمهم التي ارتكبوها في 
 

 فصول:  ةوعليه سيتم تقسيم الدراسة موضوع رسالتنا إلى ثالث
 انضمام فلسطين للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية . فصل تمهيدي :
 ة الجنائية الدولية .االلتزامات المترتبة على انضمام فلسطين للنظام األساسي للمحكم : الفصل األول 
 . ناإلسرائيلييومحاكمة مجرمي الحرب  ،مدى إمكانية مالحقة :  الفصل الثاني
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 تمهيدي فصل
 الجنائية الدولية حكمةللمللنظام األساسي  طينفلس انضمام

 
نظرا  للظرروف والمراحرل التاريخيرة التري ، يختلف الكيان الفلسطيني عن بقية الكيانات السياسية األخرى 

بعرررد الجهرررود الدوليرررة التررري  نرررهأو ، (ولأمبحرررث ( لقرررائما اإلسررررائيلي الحرررتاللفررري ظرررل ا خاصرررة  ، بهرررا مرررر
، عضوا   تصبحأن  تمكنت من، مختلف المجاالت والمحافل الدوليةفي ، نيةالفلسطي سيةالدبلوما تهامارس

  . ثاني( ثبحمالدولية ) ئيةفي المحكمة الجنا
 
 

 
 ولاأل  لمبحثا

 لي لفلسطينالقانوني الدو  الوضع
 

فري  نرادرةوال، مرن األوضراع المعقردة الممع دول العر بالمقارنة، لفلسطين  وليالد الوضع القانوني يعتبر
والجردل القرانوني  ،بالتعقيردات السياسرية تحردةقضرية فري تراريخ هيئرة األمرم الم ةأي ر تحظ  نه لم أو  واحد،ٍنٍ آ

اإلنساني خاصة   الدولي لقانونور قواعد اومع تط، (ولأمطلب الفلسطينية ) قضيةبمثل ما حظيت به ال
 (. ثانيمطلب  ) مميزة   دولية   مكانة ٍاحتلت فلسطين ، ثانيةال لميةبعد الحرب العا

 
 

 
 
 األول المطلب

 المتحدةهيئة األمم  راتلفلسطين في ضوء قرا انونيالق الوضع
 

حررين تصرردت لبحررث القضررية  ميثاقهررا حكرراموأ، يمبررادا القررانون الرردول المتحرردة ألمررمئررة اتجاهلررت هي لقررد
، (ولأفررع ) ئمرةللمشركلة الفلسرطينية القا ةيرالحقيقفأصدرت قرار التقسريم دون دراسرة األبعراد ، الفلسطينية

قرر لره أوحقوقره عراد و  فلسرطينيالعربري ال شرعبالمجتمرع الردولي ال لهراعقدين من الزمن تجاهل خال عدوب
 (.ثاني فرع ي تقرير المصير )وعلى رأسها حقه ف، كامل حقوقه غير القابلة للتصرف
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 األول الفرع
 يمالتقس قرار

 
 صرردرو  ،0102فلسررطين تحررت السرريادة العثمانيررة إلررى أن وقعررت الحرررب العالميررة األولررى سررنة  ظل ررت

نتررداب علررى اال سررلطة لبريطانيررا عطررتأ وجبررهوالررذي بم ،المتحرردةقبررل عصرربة األمررم  نمرر نترردابصررك اال
 . 0122 يلولأ 21في  فيذفلسطين ووضع موضع التن

 
وذلررك عنرردما قررررت  المتحرردة،الفلسررطينية مررن عصرربة األمررم  لمشرركلةورثررت هيئررة األمررم المتحرردة ا وقررد

بحجرة  ةالمتحرد ألمرمأن ترفرع قضرية فلسرطين إلرى ا - تفاهمهرا مرع األمرم المتحردة بوفي أعقا -يطانيابر 
 ، دورة اسرتثنائية عقدتحدة لاألمم الم 0127نيسان  2فدعت في  ،فلسطينانتدابها على  إنهاء قررتأنها 

 المتحردةلألمرم  ةالخاصر اللجنرةترأليف  0127أيرار  2الجمعيرة العامرة فري  قرررت بةمسره تمناقشرا بعدو 
 (0). دولة 00 مت( حيث ضUNSCOPبشأن فلسطين )

 
 :تقسريم " فلسرطين " إلرى دولترين العامرةالجمعيرة  إلرىاللجنة الخاصة في تقريرها الرذي قدمتره  واقترحت

الدولرة العربيرة  يبوقرد جعرل القررار النهرائي نصر اقتصرادي، ادتحراب انترتبطر ،ودولة يهوديرة ،ربيةع دولة
 تهاالجهود الدوليرة التري برذل وبعد - خيرا  وأ، والباقي لمنطقة القدس ،%2247 ديةوالدولة اليهو  ،2244%

 (2)". 040قسيم رقم " مشروع الت امةالع معيةأقرت الج  - لمتحدة ورئيسها " ترومان " آنذاكالواليات ا
 
ال تسررتطيع األمررم ، وبالتررالي، ن واقررع الحررال فرري فلسررطين  يرردل علررى أن المشرركلة الفلسررطينية لررم تحررلإ

ذاو ، هرررذا مرررن حيرررث النتيجرررة القانونيرررة، أنهرررا حلرررت هرررذه المشررركلة: المتحررردة أن تقرررول   نسرررتطيعكنرررا ال  ا 
 سررالمةمررن حقنررا أن نحاسرربها علررى مرردى أنرره  إال، لتقسرريما قرررارعررن  سرربتهاأو محا، محاكمررة هيئررة األمررم

 نيررزال القررانو  كمشرركلة ال، جررل حررل مشرركلة مررن عيررار المشرركلة الفلسررطينيةأمررن  تهررااتبع الترريإجراءاتهررا 
 . فيهاعن الفصل  جزا  عا دوليال
   
في "مقاصد الهيئرة ومبادئهرا " يحردد فري  – لالفصل األو - تحدةالم األمم هيئة ميثاقفاحصة في  نظرة 
 -: هياألمم المتحدة  هيئة صدمقا أنمنه  –األولى المادة  –

                                                 
، 2100 -عمان -دار البداية ناشرون وموزعون -فلسطين بين القانون الدولي واالتفاقيات الدولية -بشير شريف البرغوتي  (0)

 .12ص
 .13، ص0141 -عمان -دار الجليل للنشر -القضية الفلسطينية في القانون الدولي والوضع الراهن -د. جابر ابراهيم الراوي (2)
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 لتريلمنع األسباب ا لفعالةلهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة ا يقا  وتحق ،الدوليينواألمن  السلم حفظ -
 أنرهب جردن هوعلير. (1)....بالسرلم. اإلخرالل جروهمرن و  رهاوغي، عدوانأعمال ال معولق ،اوإلزالته ،تهدد السلم

 .الدوليين لسلماألمن وا دديه سببا  ، الفلسطينيةضمانة من أن تكون المشكلة  أية توجدال 
 

يقضرري بالمسرراواة فرري الحقرروق بررين  الررذياحترررام المبرردأ  سعلررى أسررا مررمالوديررة بررين األ قرراتالعال إنمرراء -
المالئمررة لتعزيررز السررلم  ىلكررل منهررا تقريررر مصرريرها وكررذلك اتخرراذ الترردابير األخررر  كرروني نأوبرر، الشررعوب

بالتسرروية  ضريالررذي يق، تقسريم يتعررارض مرع احتررام المبرردأ السرالف الرذكرنجررد أن قررار ال وبرذلك. (2)العرام
 . مصيرها ريرن يكون لكل منها حق تقأوب الشعوب،في الحقوق بين 

 
حيرث قرد -الردولي  يةنظرام الوصرا – ثراقمرن الفصرل الثراني عشرر مرن المي "77" ةبرنص المراد وبالتدقيق

اآلتية مما قد يوضع  في الفئات اخلةنظام الوصاية على األقاليم الد يطبق -0 : أنحددت بكل وضوح 
  - : وصايةاتفاقيات  ىحكمها بمقتض

 . باالنتداب آلنا ولةالمشم قاليم)أ( األ
 

 شكلةواستمرت كذلك حتى تاريخ عرض الم، تدابتحت االن وقتال كفلسطين كانت في ذل أن وواضح
تجراوزت  دقر –قررار التقسريم بإصردار  - ن الجمعيرة العامرةأبر دلير ممرا، 0127على األمم المتحدة سرنة 

لتقريرررر إنهررراء  ؛مجلرررس الوصررراية  يةواسرررتولت علرررى صرررالح االنترررداب، ايافررري معالجرررة قضررر يتهاصرررالح
 (2). فلسطيناالنتداب على 

 
 الثرراني عشررر مررن ل" مررن نفررس الفصرر73" مررادةبررذلك قررد تجاهلررت عمرردا  نررص ال امررةالجمعيررة الع وتكررون
ولرى ألفري المرادة ا المبينرةلنظرام الوصراية طبقرا  لمقاصرد األمرم المتحردة  األساسريةاألهرداف  نأب، الميثاق
 .الدولي واألمن لمالس توطيد -(0)  -هي :

 ،واالجتمرراع ،العمررل علررى ترقيررة أهررالي األقرراليم المشررمولة بالوصرراية فرري أمررور السياسررية  -(2)
 لظررروفم ائررحسرربما يال لأو االسررتقال، تينحررو الحكررم الررذا قرردمهاراد تواط رر والتعلرريم، ،واالقتصرراد

 (3). الشعوب ذهوشعوبه بما يتفق مع رغبات ه، الخاصة لكل إقليم

                                                 
 أنظر الفقرة األولى من المادة الثانية "ميثاق هيئة األمم المتحدة". (1)
 متحدة".أنظر الفقرة الثانية من المادة الثانية "ميثاق هيئة األمم ال (2)
 .14سابق، ص مرجع –بشير شريف البرغوتي  (2)
 ( من ميثاق هيئة األمم المتحدة.73أنظر المادة ) (3)
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 ،( تنص على أنه " ال يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصرل41) لمادةبالذكر أن ا وجدير
أو شرررعوب .....  ،حقرروق أليررة دول يررةنه أن يغيررر بطريقررة مررا أأأو تخريجررا  مررن شرر ،تررأويال   تخريجررهوال 

 ا  سررربب تهيرر علررى أنهررا  ىولرررألتأويررل الفقرررة ا يجرروزأنررره " ال  علررىمرررن نفررس المررادة  لثانيررةوتررنص الفقرررة ا
أو غيرهررا  ،المشررمولة باالنتررداب األقرراليمفرري االتفاقيررات الترري ترمرري لوضررع  وضررةالمفا تأجيررلأو  ،لتررأخير
 . " تفاقياتاال هذهإبرام مثل  تأجيل وأ ،تأخير وأ ،(77) للمادةطبقا   لوصايةفي نظام ا األقاليممن 
 

 ، وأحكام القرانون،تبين في ضوء حقائق الواقع ،الدولي ات الواردة أعاله من نظام الوصايةإن االقتباس
اتفراق إلخضراع بررام بوجروب إوالتري تقضري ، أن سلطة األمم المتحدة مقيدة في حدود اتفاقيات الوصراية

وبذلك كان على الجمعية العامة لألمم المتحدة أن ، وصاية بدال  من نظام االنتدابلنظام ال -فلسطين –
ن يفسررر علررى أنرره يمررنح الجمعيررة العامررة الررذي خررال مررن أي نررص يمكررن أ، ك االنترردابتتقيررد بأحكررام صرر

  (7).أو اختصاصا  لتقسيم فلسطين ، سلطة
 

" االقترررراح  0127 –أيلرررول  22 الجمعيرررة العامرررة خرررالل دورتهرررا " فرررضالمثيرررر لالسرررتغراب هرررو ر  ومرررن
مردى  لتقريررو  كامرل،فري المشركلة بشركل مت انونيرأيهرا القر تقردمل، محكمة العردل الدوليرة دعوةم لها بالمقد  
، دولرة 21ذلرك  ارضرتللنظرر فري قررار التقسريم حيرث ع، لعامرةا لجمعيرةا حيةوصرال ،اختصاص ةصح

 تقسرريمكلة جنرروب غرررب إفريقيررا علررى أسرراس مشرر بشررأن، وليررةمحكمررة العرردل الد ستشررارةخررذ اأمررن  بررالرغم
 وحردةقاطعرة المسراس ب صرفةحيرث رفضرت المحكمرة ب إفريقيرا،جنروب  ادوضم جزء منه إلى اتحر ،ماإلقلي

 (8). (ج) ابالنتد اضعا  خ كاناإلقليم الذي 
 

صردار بإ -تجراوزت االختصراص الممنروح لهرا فري الميثراق  دن الجمعيرة العامرة قرأبر، مما تقددم نخلص
صردار  ،مناقشرةهرو سرلطة ، لردوليواألمرن ا ،مجرال السرلم فري اختصاصرهانطراق  نأو ، –تقسريم ال رقرا وا 

األمرم أي نرص يعطري الجمعيرة العامرة سرلطة  ةنه لريس فري ميثراق هيئرأو ، اإللزامبقوة  تتمتعتوصيات ال 
كمرررا تجررراوزت حررردود اختصاصرررها فررري معالجرررة قضرررايا ، سررركانهلرغبرررة  خالفرررا   تقسررريم إقلررريم محررردد دوليرررا  

ضرية متحردة كافرة االقتراحرات بإحالرة القال األمرم هيئةهو رفض ، مما يبرهن على صحة ذلكو ، النتدابا
 .الفلسطينية الى محكمة العدل الدولية 

 
 

 
                                                 

 22سابق ، صمرجع   -بشير شريف البرغوتيد.  (7)
 21سابق ، صمرجع  -د. جابر ابراهيم الراوي  (8)
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 الثاني الفرع
 صيرالم قريرتفي حق ال

 
 ، ، جدال  كبيرا  في القرن العشرين، وانقسم الفقه بصدده بين مؤيد ومعارضأثار الحق في تقرير المصير
 وقامت الشرعية الدولية، أو في آسيار من المستعمرات سواء في افريقيا، وبموجبه وبفضله استقلت كثي
تنظمه وتضع أولوية قصوى له، حتى غدا النص األول في ميثاق الحقوق بإبرازه عبر إيراد نصوص 

. وغدا حقا   أساسيا  0133والثقافية لعام  ،واالجتماعية ،االقتصاديةوميثاق الحقوق  ،والمدنية ،السياسية
نجازه .، بل، ال تستقيم الحقوق األخرى بدونه  ال يمكن التقدم نحوها بدون الحق في تقرير المصير وا 

 
 إلى أن تعريف الحق في تقرير المصير، أثار خالفا  بين فقهاء القانون الدولي العام، اإلشارة،وتجدر  

سياسي ؟. الحقيقة أن تقرير المصير كان في القرن هل هو حق بالمعنى القانوني الدقيق أم أنه مبدأ 
لى منتصف القرن  ويمكن ، القانونيأقرب إلى المبدأ السياسي منه إلى الحق  العشرين،التاسع عشر وا 

      (9). القول أنه كان فكرة غامضة قبل وجود ميثاق األمم المتحدة يلونها السياسيون بألوانهم
 

ولم يضع العناصر ، نجده لم يعرف الحق في تقرير المصير، لمتحدةبنظرة سريعة إلى ميثاق األمم ا
إن كليهما  بل ، الحق في تقرير المصير قد تبني ا، 0133إال أن ميثاقي عام ، األساسية لهذا الحق

كناية عن األهمية المطلقة المعطاة له من المشرع ، أورده في صدارته وتحديدا  في المادة األولى
منه  االنسحابال يقبل و ، ر المصير حقا  ملزما  وآمرا  أصبح الحق في تقري، د الفقهاءوفي رأي أح. الدولي

ال كان اإل، أو التراجع عنه أو مخالفته اتفاقية ( من 21حكام المادة )بأ، جراء أو التصرف باطال  عمال  وا 
      (10) . نا للمعاهدات الدوليةيفي

 
يمكن القول : أن الحق في تقرير ، 0133اقي عام وباستقراء نص المادة األولى المشتركة من ميث

وحريته عبر  سيادته بأن يقوم كل شعب بممارسة، ر يقضيالمصير هو " حق جماعي قانوني آم
دون التدخل من قبل دول أخرى في هذا ، والمتعددة ،ونظم حكمه المختلفةاختياره الحر لدولته، 

      (11)." االنفصاليشمل حق وأن يسيطر على ثرواته سيطرة مطلقة وال  االختيار
 

                                                 
 132، ص  130ص  -2114 –الطبعة األولي  –القانون الدولي لحقوق اإلنسان  –د. ابراهيم شعبان  (9)
" تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها  0131( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 21حيث نصت المادة ) (10)

 تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي " .
 137ص  –مرجع سابق  –ابراهيم شعبان  د. (11)
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ونشر الحق في تقرير المصير،  ،نجد أن، الجمعية العامة لألمم المتحدة لعبت دورا  اساسيا  في تبني 
عام  0202القرار رقم ، ونخص بالذكر، كحق قانوني جماعي ضمن حظيرة القانون الدولي العام

ليه كافة الذي اتخذ محورا  استندت إ رة،والشعوب المستعم ،، الخاص بمنح االستقالل للبلدان0131
ولكن ما هو موقف هيئة األمم المتحدة،  ، والخاصة بحق تقرير المصير،قرارات األمم المتحدة الالحقة

 وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ؟، غير القابلة للتصرفالشعب الفلسطيني حقوق حيال قضية 
 
الفلسرطيني " علرى  عربريلرى معالجرة قضرية " الشرعب الع 0124درجت األمرم المتحردة منرذ عرام نأ بعد 

في  مالصهيونية دون إحراز تقد ةونظرا  لحيلولة الدول والعناية، ،الجئين يحتاجون إلى المأوى ضيةأنها ق
قرارهرا ، 0131كرانون أول  01عيرة العامرة فري الجم صردرتأ، "الفلسرطينيالعربي  الشعبحقوق "قضية 
ومحددة عن " شرعب فلسرطين " وحقوقره غيرر  ،رسمية بصورةمرة  لوألو فيه  تالذي تحدث، "2212رقم "
، برأن الشررعب العربري الفلسررطيني، ن هررذا القررار اعترافررا  مرن الهيئرة الدوليررةوبررذلك تضرم  ، للتصررف بلرةالقا

  (12) .عدد من الالجئين دوليس مجر ، هو شعب ذو حقوق غير قابلة للتصرف
 
 منسرجما  قرد جراء ، التقسريم رارقربعرد صردور  ينيةلقضية الفلسرطتجاه ا حدةتطور موقف األمم المت لعلو 

 وديررةال القرراتالع اء........... " إنمررنرره.أعلررى  ةفرري فقرتهررا الثانيرر، مررع مبادئهررا فقررد نصررت المررادة األولررى
وبرأن يكرون لكرل  الشرعوب،الحقروق برين  ياألمم على أساس احتررام المبردأ الرذي يقضري بالمسراواة فر بين
 (13).العام "  سلمالتدابير المالئمة لتعزيز ال واتخاذا مصيره ريرتق امنه

 

ومتعاقبرة  ،جهرودا  مضرنية حردةالجمعية العامرة لألمرم المت ذلتب حدةألهداف ومبادا األمم المت وتحقيقا  
التري أصردرتها  قرراراتوتررجم هرذا الموقرف مرن خرالل ال، العربي الفلسطيني " بلالعتراف بحقوق " الشع

  - : ذلك لهم هذه القرارات التاريخية حو أنذكر و ، العامة الجمعية
 
أمرررام  سرررطوالوضرررع فررري الشررررق األو  "الشرررعب العربررري الفلسرررطيني"قضرررية  تعرضررر، (0172فررري العرررام ) 
لعررردم  ؛ضرررد سرررلطات الدولرررة الصرررهيونية لقرررراراتحيرررث صررردرت مجموعرررة مرررن أعنرررف ا، العامرررة لجمعيرررةا

( الصرادر فري 2131بالذكر القرار رقرم ) نخصو ، السلمية بادراتالم يالخاصين ف نالممثلي عتجاوبها م
ن شرعب أل ؛أخرى عن عميق قلقهرا رة" تعرب م فقد قالت الجمعية العامة أنها:، 0172 كانون أول 01

  (14)وبممارسة حقه في تقرير مصيره". ،له بالتمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف محيس لمفلسطين 
                                                 

، 0141  -عمان -جليل للنشردار ال -حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير -يند. يوسف محمد القراع (12)
 .021ص

 (.2/2المادة ) -ميثاق هيئة األمم المتحدة (13)
 المجلد األول. - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - الصراع العربي اإلسرائيلي - قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين 14)



12 

 

 ،"الفلسرطيني الشرعب"مرن قضرية حقروق  تحردةاألمرم الم فقتطور مو  في ما  منعطفا  ها 0171عام  كان 
برأن  هفير ت" الرذي اعترفر1171، أصدرت الجمعية العامة القررار رقرم "0171تشرين ثاني عام  11ففي 

ورغررم أن القرررار قررد صرردر بخصرروص الشررعوب  ر،يررتحر حركررة  ةفرري أيرر شرررعيالكفرراح المسررلح هررو جررزء 
 (15). المصير رفي تقري "نيب العربي الفلسطيالشع" حقعلى  صنه تضمن النأ إال األفريقية

 
حيرث أصردرت ، 0172خطروة فري تاريخهرا حترى عرام  أكبرر يمالعامة بتقد ةالجمعي متقا؛  هليع وبناء  
الشرعب  حقروقهرذا القررار عنروان " قررار  وحمرل، 0172تشررين ثراني عرام  22" فري 1213رقرم "  القرار

 لسررطينية،للقضرية الف ةوالتاريخيرر ،يرةوالقانون ،قررة السياسريةصردوره أصربح الوثي ومنررذ ،" ينيالفلسرطالعربري 
حررق الشررعب  ة  خاصرر، فلسررطينيةالجمعيررة العامررة لمعالجررة القضررية المنرره اس الررذي تنطلررق ألسرروأصرربح ا
 .مصيرهالفلسطيني في تقرير العربي 

 
سررية للشررعب أهررم وثررائق األمررم المتحرردة الرئيسررية الترري أكرردت الحقرروق األسا، ليررهالقرررار المشررار إويعتبررر 

 ودائرم فري الشررق األوسرط،  ،العربي الفلسطيني، واعتبر ذلك الشعب طرفا  رئيسيا  إلقامة أي سالم عرادل
 سرتردادال هكفاحر يلشرعب الفلسرطيني فراأن تمرد بردعمها  ةوالمنظمرات الدولير ،ثم ناشد جميرع الردول نوم

الفلسرطينية فري  التحريررمرع منظمرة اتصراالت  قريمأن ي العرام نكما طلب إلرى األمري، للميثاقحقوقه وفقا  
 (16) .بقضية فلسطين ةالمتعلق ونكل الشؤ 

 
حيرث قرررت  هامرة، عرادخطروات ذات أب اذاتخرخالل دورة انعقادها الثالثرين  العامة يةتابعت الجمع وقد

هررا " اللجنررة دعت ةإنشرراء لجنرة خاصرر 0172تشرررين ثراني عررام  01" الصرادر فرري 1173رقررم " هرراقرار  يفر
 عشررين مرنوقد تكونت هذه اللجنرة ، " فالقابلة للتصر  غير لحقوقه الفلسطينيالشعب  ارسةالمعنية بمم

ن علرى إفر، 0173تمروز  0حتى لم يتم تحقيق أي تقدم  إذابأنه  قررتو ، المتحدةبلدا  أعضاء في األمم 
 . متحدةاألمم ال قميثا حكامألطبقا  ، لسطينيةالف ضيةمجلس األمن أن يبحث الق

 
 نبررأن تتعرراو ، تقريرهررا بالتوصررية جنررةالل هرريوتن، 0173 اماجتماعررات خررالل عررة لجنررة عرردعقرردت ال وقررد

حقروق " الشرعب  عمرالإ من أجل؛ المستقلة  سطينيةالفل دولةمع ال شرةمبا نيةوالدول المع ،األمم المتحدة
كرررانون أول عرررام  2مرررة فررري للتصررررف، حيرررث أصررردرت الجمعيرررة العا القابلرررة" غيرررر  طينيالعربررري الفلسررر

 بحقوق الفلسطينيين ". ةمعني ةما يسمى " وحد داثحأ، اللجنة ةعلى توصي بناء   0177

                                                 
 المجلد األول. -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -الصراع العربي اإلسرائيلي -لمتحدة بشأن فلسطينقرارات األمم ا (15)
 .030 ق ،مرجع ساب - القراعين د. يوسف محمد (16)
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الرذي مرازال معروضرا  ، جنرةالعامة بأن يقوم مجلرس األمرن بدراسرة تقريرر الل يةعلى طلب الجمع، ء  وبنا
تقرررردم رئرررريس اللجنررررة المعنيررررة ، ( 0141آذار  10وذلررررك فرررري موعرررد أقصرررراه )، م0173منررررذ عررررام  مامرررهأ

 يفرر هعلررى أثرر  األمرن مجلررساجتمرع ، بطلرب، لحقوقره غيررر القابلرة للتصرررف لفلسررطينيلشرعب اا بممارسرة
 لرىع لمجلرسصروت ا ماوعنرد لتقريرر،اللجنة التي تضمنها ذلرك ا تفي توصيا للنظر ،0141ذار آ 10
 ،عن التصويت أعضاء ةأربعوامتنع  هجانب الى أصواتتلقى عشرة ، قرار يتبنى تلك التوصيات وعمشر 
 (17).النقض ضده حق األمريكيةبسبب استخدام الواليات المتحدة  ،مشروع ثانيةال وفشل

 
براالعتراف يتعلرق  ايمرف غرةبال هميرةأ اذ 0141كرانون أول  4" الصرادر فري 2372رقرم " ركران القررا وقد

 ،رقررةفقررد كرران يمثررل عالمررة فا األوسررط،الوضررع فرري الشرررق  علررىللقضررية الفلسررطينية  يبررالمركز الحيررو 
 نرص علرى أن   حيرثقضرية " الشرعب العربري الفلسرطيني".  لتطور موقف األمم المتحردة حيرا ومميزة في
 -: العامةالجمعية 

 
 . المتحدةلشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقا  لميثاق األمم  تعترف  -0
فرري  عنررهغنررى  العنصررر  وللتصرررف هرر قابلررةال غيررر سررطينأن االحترررام التررام لحقرروق شررعب فل تعلررن  -2
 (18). األوسط شرقفي ال ودائم، قامة سالم عادلإ
 
 رقررررارات هيئرررة األمرررم المتحررردة بكافرررة أجهزتهرررا المختلفرررة تاكيررردا  علرررى حرررق تقريررر صررردورثرررم تررروالى  ومرررن 

المكرسررة للرردفاع عررن   األخرررىالدوليررة  قالمواثيرر أكدترره مررا هررذاو ، "الفلسررطينيللشررعب العربرري " يرالمصرر
 والخرررراص، والسياسرررية نيرررةالمد قوقالخررراص برررالح، ينالرررردولي ينالعهررردبالرررذكر ونخرررص ، حقررروق اإلنسررران

باإلضرافة إلرى أن "حرق تقريرر المصرير" ، هرذا. 0133لعرام  والثقافيرة واالجتماعيرة، االقتصادية قوقبالح
 . أصبح أحد أهم المبادا األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر

 
 ،"الفلسرطينيالعربري الشرعب " حقروق  إعرادة إلرىترؤدي  أن يمكنحدها ال أن القرارات و ، واضحا   ويبدو

 رغاميررةإ إجررراءات ىالمجتمررع الرردولي إلرر أأن يلجرر جرربنرره يإف، ذه القرررارات هررو العنصررر األهررمتنفيررذ هرر نوأ
فالميثرراق يخررول مجلررس األمررن سررلطات واسررعة تمكنرره كفالررة احترررام ، تتخررذ بموجررب ميثرراق األمررم المتحرردة

 .لقضايامن ا العديدفعاليته في  توضمان تنفيذها حيث ثبت، المتحدةقرارات األمم 
 

                                                 
مركز وللمزيد حول تقرير اللجنة المعنية بممارسة " الشعب العربي الفلسطيني " لحقوقه غير القابلة للتصرف ،  أنظر  (17)

 www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543               : على الموقع االلكتروني  - وفا  - لوطنيالمعلومات ا
 المجلد الثاني. - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - اإلسرائيليالصراع العربي  - فلسطينقرارات األمم المتحدة بشأن  (18)
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 الثاني المطلب
 اإلنساني في ضوء قواعد القانون الدولي ينالقانوني لفلسط الوضع

 
 قيررةوخاصررة  مررع اتفا، فائقررة مكانررا  ذا أهميررة، اإلنسرراني ن فرري القررانون الرردولييالمرردني حمايررةاحتلررت  لقررد

 مايررةمكتوبررة تتنرراول ح تفاقيررةأول ا باعتبارهررا، 0121م انيين زمررن الحرررب لعررجنيررف الرابعررة لحمايررة المررد
 0121لعرام  عرةجنيرف الراب اتفاقيرةيلرزم تطبيرق أحكرام  ممرا، اإلنساني القانون الدوليقواعد المدنيين في 

 امأحك بيقالدولي في تطالمجتمع  موقف تجاهلوال نستطيع ، (ولأفرع الفلسطينية المحتلة ) رضاأل في
 .(ثانيفرع  ) ةاإلسرائيلي – الفلسطينية السالم اتفاقيات رغم منالب ،االتفاقية ههذ

 
 
 األول الفرع

 حتلةالم سطينيةالفل ضاألر  في بعةاتفاقية جنيف الرا حكامأ تطبيق
 

التري  اإلنسرانيةنتيجرة للجهرود  ؛0121لعرام  ربالمدنيين زمرن الحر لحمايةاتفاقية جنيف الرابعة  جاءت
حرددت  دالتفاقيرة قراأن  ونررى، الثانيرة عالميرةال حرربة الدولية للصليب األحمر فري أعقراب القادتها اللجن

 .........." منهررا بعررةالرا وذلررك بررنص المررادة التفاقيررة،االررذين تحمرريهم  األشررخاصبشرركل صررريح وواضررح 
 لطةسرأو احرتالل تحرت ، شكل كان فري حالرة قيرام نرزاع يبأو  ،الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما أولئك
 ".رعاياها نليسوا م تاللأو دولة اح، اهليسوا من رعاي عفي النزا طرف

 
نطررراق ومفهررروم  وقانونيرررا  ضرررمن ،حكمرررا   جتنررردر  طينيةفرررأن األراضررري الفلسررر، نرررص هرررذه المرررادة وبموجرررب
جنيررف الرابعررة المرجعيررة  اقيررةوتصرربح اتف، وبررأن القرروات اإلسرررائيلية هرري قرروات محتلررة، المحتلررة األراضرري
هذا االعتراف علرى أن  نطويوي، في تلك األراضي اإلسرائيلي لاالحتال اتتواجد قو  تنظمالتي  القانونية

  ،تلرةاألراضري الفلسرطينية المح فريالتري اتخرذتها إسررائيل  داريرةواإل ،التشرريعية والتردابير ،اإلجرراءات كل
 (19)الدولي.  القانونومخالفة لقواعد ، باطلة إجراءاتهي 
 

تطبيررق اتفاقيررة جنيررف الرابعررة علررى األراضرري ، هرري يليةإسرررائ عارضررةترري تجررد مالقضررايا ال أبرررز ومررن
 ولم ،رابعةجنيف ال يةعلى اتفاق تصديقهاوقعت وأودعت  قد إسرائيل نبالرغم من أ المحتلة، الفلسطينية

                                                 
دراسة نقدية تحليلية لمؤتمر األطراف المتعاقدة على  –ي اإلنساني تسييس القانون الدول –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  (19)

 7، ص  2111الطبعة األولى  –غزة  –اتفاقية جنيف الرابعة 
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، ما يتعلق باستخدام العالمرات الإ يقهاتطب شروطوب، تفاقيةالا لىموضوعي ع فظبأي تح، هاتقرن توقيع
 (20). المميزة شاراتالو 
 

بسرريان أحكرام هرذه  ،سطينيةبداية احتاللها لألراضي الفل يف إلسرائيلياسلطات االحتالل  اعترفت وقد
 ةثالثر 0137عرام  لفلسرطينيةإذ أصدرت فور احتاللها لألراضري ا، احتلتها يالتفاقية على األراضي التا
 ،وتشررركيلها ،العسررركرية كمأعلرررن إنشررراء المحرررافقرررد ، لثالرررثوأنررره بموجرررب المنشرررور ا،............نشررروراتم

 -: أنهإسرائيل بموجبه  وأعلنت
 0121أب  02 يف ؤرخةومديريتها تطبيق أحكام معاهدة جنيف الم ،" يترتب على المحكمة العسكرية

ذا رصرد تنراقض ، القضرائية براإلجراءاتالحررب بصردد كرل مرا يتعلرق  اءبخصوص حماية المردنيين أثنر وا 
 (21)".  هدةألحكام المعا األفضلية كونفت؛ المعاهدة المذكورة  بينو ، رماألبين هذا 

 
 اقيررةلررم يطرررأ عليرره أي تعررديل جرروهري بشررأن تطبيررق اتف اإلسرررائيليالموقررف  فررإن ؛ مررن ذلررك بررالرغمو  

وذلرررك بعررردم الررررفض الرسرررمي وعررردم ، 37عرررام  بعررردالفلسرررطينية المحتلرررة  األراضررريعلرررى  ابعرررةجنيرررف الر 
بعرض وقرد أيردهم  ،سررائيليينلتبريرر عردم التطبيرق مرن الناحيرة الفعليرة للفقهراء اإلالمجرال  ركتوت، القبول

  -عدة أسانيد نورد أبرزها فيما يلي : علىحيث استندوا ، الفقه الدولي
 

 حرلذا إال إتطبرق  ال عرةمعاهردة جنيرف الراب برأن السيادة " فراغما يطلق عليه "  هو-: األولى الحجة
ذ أن المملكة األردنيرة اله ،الشرعي كمالمحتل محل الحا  لضرفةلهرا سريادة شررعية علرى ا نيكر لرم اشرميةوا 

ولرم توافرق  ،أن الجامعة العربية لم تعتررف بهرذا الضرم إلىإضافة ، إذ ضمت إليها تلك األراضي ةالغربي
وجودهما في تلك األراضي وبالتالي فإن ، كما لم يكن لمصر أي حق في السيادة على قطاع غزة، عليه

وحيث إن الضرفة الغربيرة وقطراع غرزة لرم يكونرا ترابعين أليرة ، كان وجودا  غير مشروع، 0137م قبل عا
فرررال يمكرررن إذن القرررول بإمكانيرررة تطبيرررق االتفاقيرررة ، دولرررة أخررررى قبرررل السررريطرة عليهمرررا مرررن قبرررل إسررررائيل

 (22).عليهما
                                                 

التحفظ األتي.... فإن إسرائيل  سوف تستعمل  المتحدة ،حيث أبدى المستر كاهاني: مندوب إسرائيل بالمكتب األوروبي لألمم  (20)
 والعالمة المميزة لخدمتها الطبية في القوات المسلحة المنصوص عنها بهذه االتفاقية. درع داود األحمر كالشارة

( ، قامت القيادة 1( من المنشور رقم )12، أي بعد أربعة اشهر من العمل بنص المادة ) 37وفي اوائل اكتوبر من العام  (21)
يما يتعلق بقطاع غزة وشمال سيناء ، واألمر العسكري رقم ( ، ف017( ، بموجب األمر العسكري رقم )12العسكرية بإلغاء المادة )

مشار إليه ، د. نجاح دقماق ، المركز القانوني لألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون ( ، الذي يتعلق بالضفة الغربية ، 022)
 52، ص  5002الدولي اإلنساني ، رسالة ماجستير ، جامعة القدس ، 

 - وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة 0121اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  -د. عبد الرحمن أبو النصر (22)
  234، ص 267، ص 2111 - غزة الثقافيمطابع رشاد الشوا 
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 "الغدزوا أطلرق عليره هري مر ،هرذا الجانرب مرن الفقره إليهرا تندأساسرية اسر كركيرزة  -أما الحجدة الثانيدة:
عمررل قررانوني  37زة بعررد حرررب وقطرراع غرر ،ويرررى أن سرريطرة إسرررائيل علررى الضررفة الغربيررة، " الدددفاعي
لرذا ؛ فرإن إسررائيل غيرر ملزمرة . عرن الرنفس شررعيألنره كران نتيجرة السرتخدامها حرق الردفاع ال ؛مشروع 

ن كران مرن الممكرن أن تطبقهرا ، األراضيعلى تلك الرابعة من الناحية القانونية بتطبيق اتفاقية جنيف  وا 
 . الوصاية بيلوقطاع غزة على س ،، إذ يرى أن إسرائيل تحتفظ بالضفة الغربيةساس واقعيعلى أ

 
الرابعرة قانونيرا  فري حكرام اتفاقيرة جنيرف تلترزم بأ نها وعلى الرغم من أنهرا التدعي إسرائيل بأ، وبالمقابل

نسرررانية مرررن أي تطبرررق الجوانرررب اإل، يرررة اإلنسرررانيةناحفهررري تطبقهرررا مرررن ال، راضررري المحتلرررةعالقتهرررا باأل
فرأي جوانرب إنسرانية فري ، بالقانون الردولي نطوي على مغالطة واضحة واستخفاف  يبدوره وهذا ، االتفاقية
ومرررا هرررو غيرررر  ،مرررا هرررو إنسررراني حكامهررراوال يوجرررد مرررن برررين أ، فاالتفاقيرررة برمتهرررا هررري إنسرررانية، االتفاقيرررة
  (23)دعي الحكومة اإلسرائيلية بتطبيقها ؟ وانب إنسانية تفأي ج، إنساني

 
تطبيق اتفاقية جنيف  دمفي ع اإلسرائيلية واالدعاءات ألسانيدما هو رأي الفقه الدولي في تلك ا ولكن

  المحتلة؟على األراضي الفلسطينية  لرابعةا
 فررا  دثلرم يحر يرةنونوالقا ،يخيةللحقائق التار  " إذ وفقا   " فراغ السيادةوهي  -:للحجة األولى بالنسبة

الحلفراء بعرد الحررب  اعترفت دول فقد، الفلسطيني لعربيللشعب ا المنظورطوال هذا التاريخ  لسيادةا في
تحريرهررا مررن  بعررد احرردةو  يررةعرب لررةضررمن دو " فلسررطين  "تكررون نوذلررك بررأ، بهررذه السرريادة ولررىألاالعالميررة 
للشرعب  ىتبقر –الردولي  يلقواعرد القرانون وفقرا   -بريطراني ال االنتردابوأن السيادة في ظل ، التركيالحكم 

لم ينرزع هرذه السريادة  ينفلسطين إلى دولت يمحتى أن قرار تقس، وال تنتقل إلى الدولة المنتدبة، لفلسطينيا
والشرررقية تحررت الحكررم  ،توحيررد الضررفتين الغربيررة ارقررر  ئا  شرريمررر أليغيررر مررن ا وال، الفلسررطينيمررن الشررعب 

الشرررعب  بواسرررطةتمرررارس بمشررراركة كاملرررة  طةحيرررث كانرررت السرررل، زةمصرررر لقطررراع غررر دارةإأو ، األردنررري
  (24). الفلسطيني

 
وهري ، لعدم تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضري الفلسرطينية المحتلرة؛ ولىألومن ثم فإن الحجة ا

وسررريادة الشرررعب الفلسرررطيني كانرررت وظلرررت ، مرررن القرررانون أو الواقرررع أساسرررا  تجرررد لهرررا  ال" السددديادة فدددراغ"
 . تاريخ فلسطين لحظاتلحظة من  ةفي أي نقطعولم ت، رةمستم

  
                                                 

لى دراسة نقدية تحليلية لمؤتمر األطراف المتعاقدة ع –تسييس القانون الدولي اإلنساني  –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  (23)
 .1، ص  2111الطبعة األولى  –غزة  –اتفاقية جنيف الرابعة 

 .241سابق، صمرجع  -د. عبد الرحمن أبو النصر (24)
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 قبضررةفرري  راضررياأل قرروعبغررض النظررر عررن كيفيررة و  األحرروالتنطبررق فرري جميررع  تفاقيررةاال نوعليرره ؛ فررإ 
سرواء  ،معلنرةغيرر  أم ،سرواء فري حررب معلنرة ،أو غيرر شررعي ا  شررعي ا  سواء كران حاكمر ،الدولة المحتلة

وفررري ، الحرررب توقرر مرردنيينال للسررركانلترروفير الحمايررة  ا  تفاقيررة تهررردف أساسررفاال، أم كليررا  ، جزئيررا  احتلتهررا 
 (25). وهذا هو هدفها الرئيسي، المحتلة راضياأل
 

  :الفقره الردولي وهري أطررافوبعرض  ،استند إليها الفقره اإلسررائيلي والتي -: بالنسبة للحجة الثانية أما
والغرزو   ،فإن التفرقة بين الغرزو العردواني، شرعيكانت في حالة دفاع  لوبأن إسرائي، الدفاعي " الغزو"

وضرررمه  ،سرررببا  الكتسررراب اإلقلررريم عيالررردفا غرررزووال يعتبرررر ال ،ال وجرررود لهرررا فررري القرررانون الررردولي الررردفاعي
، بررين "الغرزو العرردواني" قالعامررة لرم تفرر  ةأو الجمعير، األمرن ساألمرم المتحرردة الصرادرة عرن مجلرر وقررارات

       . اإلقليم بالقوة تسابالقرارات عدم جواز اك هوتؤكد هذ، و"الغزو الدفاعي"
 

يتضررح مررن  لككررذ، والاالتفاقيررة فرري جميررع األحرر هررذهعلررى احترررام  داالتفاقيررة تؤكرر ناألولررى مرر فالمررادة
والجزئرري بغررض ، الكلرري االحررتاللتنطبررق فرري جميررع حرراالت  التفاقيررةا بررأنمضررمون المررادة الثانيررة منهررا 

الوضررع النرراتج عررن  نأ كمررا (26). حالررة االحررتالل بموجبهررا شررأتن يالترر فوالظرررو ، النظررر عررن الكيفيررة
إذ أن ميثررررررراق األمرررررررم المتحررررررردة واضرررررررح فررررررري ذلرررررررك ، القررررررروة يخرررررررالف قواعرررررررد القرررررررانون الررررررردولي تخداماسررررررر

أو ، القرروة اسرتخدامفري عالقرراتهم الدوليرة عرن  يمتنعرواأن  األعضراءكررل  ىبأنره.............. " يجرب علر
بررالقوة سررواء أتررم ذلررك فرري  األقرراليم تسرراباكعرردم جررواز  ىمررن علرراألمجلررس  وكررذلك تأكيررد، " هرراالتهديررد ب

  (27)هجومي.  دوانأو ع، عدوان دفاعي
 

، أن اتفاقيرة جنيرف الرابعرة غردت جرزءا  مرن القرانون الردولي العرفري، الرذي يسرري يضاف إلدى مدا سدبق
م لرررم تكرررن، ونصوصرررها كانرررت أطرافرررا  فيهرررا أء قبلرررت بهرررا أم لرررم تقبرررل، أي سرررواء أعلرررى الررردول كافرررة سررروا

وذات طرابع ، 0131اتفاقيرة فيينرا لقرانون المعاهردات عرام ( من 21)أصبحت قواعد آمرة عمال ، بالمادة 
فرإن إسررائيل ملزمرة . وعليره إال بعد انتهاء العمليات الحربيرةواليمكن االنسحاب منها ، شامل تجاه الكافة

 الدولل  ألنها غدت جرزءا  مرن القرانون المحتلة؛ ةعلى األراضي الفلسطيني بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة،
 (28) العرفي.

                                                 
د. هيلير ماكوربي: ورقة مقدمة إلى االجتماع الدولي لألمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في  (25)

 .0111يونيو  -حزيران 21-21القاهرة،  -ما فيها القدس الشرقية ، ب األراضي الفلسطينية المحتلة
 4المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص  (26)
 0134( لعام 222، قرار رقم )0137( لعام 222قرار رقم ) -مجلس األمن: اتوقرار  2/2المادة  -ميثاق هيئة األمم المتحدة (27)
 12، ص 2100 –الناشر ، جمعية الدراسات العربية ، القدس  –في قرارات األمم المتحدة القدس  –د.ابراهيم شعبان  (28)
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 الثاني الفرع

 تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ىعل اإلسرائيلية –الفلسطينية  تفاقياتال ا أثر
 

، بهرا إسررائيل تمترعفإن صرالحيات واسرعة ظلرت ت ،واشنطن قيةوفقا  ألحكام إعالن المبادا وأحكام اتفا
 ،اإلسرررائيليةالقررانوني للقرروات  ركررزلتحديررد الم رضالفلسررطينية اإلسرررائيلية لررم تتعررولمررا كانررت االتفاقيررات 
 ا  كرران واضررح األخرررى واألحكررام ،برراداإال أن األحكررام الترري تضررمنها إعرالن الم، واعتبارهرا قرروات احررتالل

نمررا شرررعتها قرروة عسرركرية،  ،إذ لررم تشرررعها سررلطة وطنيررة شرررعية، ةيتحرردث عررن سررلطة عسرركري نررهأفرري  وا 
فري مجرال  وذلرك، هذه األوامر العسركرية فري المجراالت التري ظلرت فيهرا الصرالحيات إلسررائيل مرارواست

    . والمجاالت األخرى ،والقدس ،والمواطنين اإلسرائيليين، واألمن الخارجي، المستوطنات
 

أوضراعا  واتفاقية واشنطن هي اتفاقيات لم ترتب  ،باإلضافة إلى ما ذكرنا ؛ فإن اتفاقية إعالن المبادا
سرررائيل ،بررين الشررعب الفلسررطيني ونهررائي ،وليسررت اتفاقيررة سررالم شررامل، نهائيررة إذ إنهررا تتحرردث عررن ، وا 

وتتحردث عرن صرالحيات ، وال تعتبرر انسرحابا  ، فري المنراطق الفلسرطينية اإلسررائيليةإعادة انتشرار للقروات 
 (29) .كاملة ياتوال تتحدث عن صالح، إلى الجانب الفلسطيني تنقل
 

ووضرررعت شرررروطها فررري هرررذا ، قرررد تطرقرررت اتفاقيرررة جنيرررف الرابعرررة لمثرررل هرررذه االتفاقيرررات المؤقترررةو  ،هرررذا
مررن  نتقرراصهررو عرردم اال أساسرريبشرررط  ولكررن، برررام اتفاقيررات مررع قرروات االحررتاللإ تحظرررإذ ال  ،الجانررب

كما يحظر حرمان األشرخاص المحميرين ، باالتفاقيةالحقوق الممنوحة لألشخاص المحميين من االنتفاع 
ممثلرررري اإلقلرررريم  أو، سررررواء بسرررربب أي اتفاقيررررات يمكررررن أن تعقررررد بررررين سررررلطات  ،ن االنتفرررراع باالتفاقيررررةمررر

 (30). االحتاللوبين دولة ، تلالمح

                                                 
 :1995( من اتفاقية واشنطن عام 07تنص المادة ) (29)
 سيكون إلسرائيل من خالل الحكم العسكري سلطة على مناطق ال تقع تحت الوالية اإلقليمية. -أ

ي سيبقى على صالحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناء على لهذه الغاية، فإن الحكم العسكري اإلسرائيل -ب
 القانون الدولي.

 كما تنص المادة التاسعة من إعالن المبادا "القوانين واألوامر العسكرية":
 سيخول المجلس بالتشريع، وفقا  لالتفاق االنتقالي في جميع السلطات المنقولة إليه. -ٍأ

 شترك القوانين واألوامر العسكرية السارية المفعول في المجاالت المتبقية.سيراجع الطرفان بشكل م -ٍب
إذ تنص المادة )السابعة( من االتفاقية بأنه "..... يجوز لألطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقيات خاصة أخرى بشأن أية  (30)

أثيرا  ضارا  على وضع األشخاص المحميين كما نظمته مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. وال يؤثر أي اتفاق خاص ت
 هذه االتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
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الفلسددطينية  األراضدديعلددى  رابعددةمددا هددو موقددف المجتمددع الدددولي مددن تطبيددق اتفاقيددة حنيددف ال ولكددن

  اإلسرائيلية؟ –الفلسطينية  تفاقياتظل اال  يالمحتلة ف
 

مرررن حيررث المطالبرررة بتطبيرررق اتفاقيرررة  ،سياسررتها السرررابقة فررري تاسرررتمر قرررد  تحرردةالم األمرررم هيئرررة أن نرررى
، اإلسررائيلية –الررغم مرن االتفاقيرات الفلسرطينية  ىعلر ،لمحتلرةالفلسرطينية ا راضياألجنيف الرابعة على 

األمرم المتحردة  اعتبررتو ، لألراضري الفلسرطينية القانونيلم تحدث تغييرا  جوهريا  على المركز  أنها بحيث
أيضرا  اتفاقيرات مرحليرة  اوأنهر، األوسرط الشرقالجارية في  مأن هذه االتفاقيات هي جزء من عملية السال

  . محتلة وهو أنها اراض  ، لألراضي الفلسطينية المحتلة لقانونيلم تغير الوضع ا
 
قيرات السرالم الموقعرة برين الطررفين، ، بالرغم من اتفالياالحتالل اإلسرائي سلطاتأن  كدؤ وأن الحقائق ت 

فرري حررق السرركان ، تفاقيررة جنيررف الرابعررة ا ألحكررام منظمررةعلررى نطرراق واسررع انتهاكررات و  ستمررار إال أنهررا 
 بعرررادواإل األراضررري،علرررى  سرررتيالءواال، العمررردالتعرررذيب، والقترررل " بررررز هرررذه االنتهاكرررات ومرررن أ، المررردنيين

أن زيادة وتيرة االستيطان كان أهرم  إال، ات المقدسيينوسحب هوي، نازلالم دموه، واالعتقاالت، لقسريا
 (31).هذه االنتهاكات " 

 
وبالتررالي ، اإلسررائيلية اتالعامررة تردرك أن اإلدانررة لرم تعررد كافيرة لمواجهررة هرذه االنتهاكرر عيرةوأخرذت الجم

ات مررن القرررار  لسررلةوأصرردرت س، واالنتهاكررات ،مخالفرراتالبررد مررن اتخرراذ إجررراءات عمليررة لمواجهررة هررذه ال
وأهرم مرا ، 0117نيسران / ابريرل  22فري  إذ أصدرت قررارا  ، لرابعةا جنيفذات الصلة المباشرة باتفاقية 

  -تضمه هذا القرار هو :
والمؤرخرة ، حرربالمردنيين وقرت ال حمايةالرابعة المتعلقة ب يفجن ةاتفاقي انطباق ضا  جديد أي منتؤكد  إذ"

األراضري  لرىع م 0117الرابعرة لعرام  هرايال تفاقيرةاب قرةوالقواعد المرف ،0121أب / أغسطس  02في 
 ." 0137التي تحتلها إسرائيل منذ عام   ةاألراضي العربي سائرو ، قدسال فيها امب ،الفلسطينية المحتلة

 
...... وتوصررري الررردول األطررررف السرررامية المتعاقررردة فررري اتفاقيرررة جنيرررف المتعلقرررة بحمايرررة المررردنيين وقرررت 

الترردابير الالزمررة للوفرراء بالتزاماتهررا  باتخرراذ –أو اإلقليمرري  ،عيد الرروطنيالصرر –بررأن تقرروم علررى  ،الحرررب
 . لالتفاقية باالحتالل مةإسرائيل "السلطة القائ حتراممن أجل كفالة ا ؛( من االتفاقية "0المادة ) بموجب

 

                                                 
 .124، ص123سابق، صمرجع  -و النصرد. عبد الرحمن أب (31)
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، 0111فبرايررر  4 فرريقرارهررا  بإصرردار، غيررر مسرربوقة ةالمتحرردة خطررو  مررمالجمعيررة العامررة لأل واتخررذت
، ولررى المشررتركةأللمررادة الجنيررف وفقررا   قيررةأن تعمررل علررى تطبيررق اتفا السرراميةاألطررراف  هموجبررصررت بأو 

الالزمرة  تالتخراذ الترتيبرا السويسرريةدعرت الحكومرة  كوكرذل ،0111يوليو  02في  مؤتمروالدعوة لعقد 
 (32).لالتفاقيةجتماع بوصفها الدولة الراعية اللعقد ا

 
المتحردة بسويسررا بترراريخ  لألمررم يف السرامية المتعاقرردة فري المقرر األوربرألطرراا مرمررؤت دترم عقر وبالفعرل

 ،بيران مقتضرب عرنوتمخرض المرؤتمر  ،(33)ةتاريخ االتفاقي يف  الذي يعقد ألول مرة، 0111يوليو  02
، الشررقيةالمحتلرة بمرا فيهرا القردس  لفلسرطينيةعلرى األراضري ا تطبيق اتفاقيرة جنيرف الرابعرة لىأكد فيه ع
 . في المنطقة سانيللنظر في تطور الوضع اإلن، مرة أخرى لالجتماعوالعودة 

 
واآلليررات  ،د األطررراف الوسررائلحررد  تفلررم ، مخيبررة لامررال توبررالرغم مررن أهميررة البيرران إال أن النتررائج كانرر

إعمرراال  للمررادة  لرركوذ، المحتلررة لفلسررطينيةالترري يمكررن أن تكفررل احترررام إسرررائيل لالتفاقيررة فرري األراضرري ا
كمرا لرم يحردد ، المتحردة الرذي أوصرى بعقرد االجتمراعقررار األمرم  كوكما نرص علرى ذلر، المشتركة ولىألا

، خرررلي ترررك األمررر مفتوحررا  الررى إشررعار آوبالتررا، البيرران تاريخررا  يمكررن أن يلتررئم فيرره المررؤتمر مرررة أخرررى
 . مرومهام المؤت، الذي حدد تواريخ محددة، رار األمم المتحدةعا  عن قوبالتالي يعتبر تراج

 
 بتراريخ براعيفري االجتمراع الر  حمررألا يبإلى موقف ممثل اللجنة الدوليرة للصرل ستندن، القول خالصة

 جنيرف اتفاقيرة انطبراقمردى  ولوال يدع مجاال  للشك ح لمتهيؤكد الممثل في ك إذ ؛ 0114/ 3/ 1-00
  -:  ذلكفي  كلمته يالفلسطينية إذ يقول ف ألراضيالرابعة على ا

 
أكرردت ؛ المجتمررع الرردولي  رادةإمررع  وانسررجاما  ، الرردولي اإلنسرراني لقررانونكحررارس علررى ا موقعرره كررم" بح

الفلسررطينية المحتلررة  األراضرريقانونررا  علررى  التفاقيررةاعلررى انطبرراق  ئمررااللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر دا
تبقررى  العررام تنسررجم مررع القررانون الرردولي ةسررالم نهائيرر دةولحررين التوصررل إلررى معاهرر، ليرروم، وا0137عررام 

 (34)إسرائيل ملزمة بأحكام االتفاقية ". 

                                                 
 امس.المجلد الخ -مؤسسة الدراسات الفلسطينية -الصراع العربي اإلسرائيلي -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين (32)
بالرغم من الضغوط األمريكية واإلسرائيلية على الجانب السويسري واللجنة الدولية للصليب األحمر لعدم عقد االجتماع   (33)

وربطه بعملية السالم الجارية في الشرق ، استخدمت فيها كل الوسائل الدبلوماسية وغير الدبلوماسية للمماطلة في عقد االجتماع 
ومقاطعة كل من الواليات المتحدة ، وبحضور ممثلين عن فلسطين ، ( دولة 011تمر عقد وحضره )األوسط ، إال أن المؤ 
سرائيل له   .األمريكية وا 

 0114، من وثائق وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، 00/3/0114-1محضر وقائع االجتماع الرباعي الذي عقد في جنيف  (34)
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 الثاني المبحث
 الدولية لجنائيةفلسطين في المحكمة ا عضوية

 
المتحدة  األمم هيئةالقانوني في  كزهافلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بتحديد مر  ويةعض ارتبطت

ي األمرم المتحردة ترم حسرم فر "دولة مراقب غير عضرو"فلسطين على مركز  لوبحصو ، (ولأ مطلبوال  )ا
 . (ثاني مطلبتمكنت فلسطين من االنضمام لميثاق روما األساسي ) حيثب، الجدال القائم

    
 
 األول المطلب

 المتحدة األممالقانوني لفلسطين في هيئة  المركز
 

ن مررر ابترررداء   ئال  تطرررورا  هرررا، صرررعيد هيئرررة األمرررم المتحررردة ىعلررر ،شرررهدت التجربرررة الدبلوماسرررية الفلسرررطينية
" المراقب " في األمرم ركزالوطني التي حصلت على م رير الفلسطينية أولى حركات التح ريرمنظمة التح
غيرر عضرو"  اقربمر دولة "فلسطين على مركز  صولالتاريخي بح باإلنجازوصوال   ، (ولأ فرعالمتحدة )

 . (ثاني فرعاألمم المتحدة )هيئة في 
 
 
 
 األول الفرع

 " في هيئة األمم المتحدةمراقب "ضوع لسطينيةالتحرير الف منظمة
 

 ثبتي ال يةالدول نونيةوصف الشخصية القا أن، الدولي التقليدي نفقه القانو  يف عليهمن المتفق  كان 
، االلتزامررات تتحمررلوالترري يكررون بمقرردورها أن ، الرردولي القررانونفالرردول وحرردها هرري أشررخاص ، للرردول الإ

الثانيرة الرذي  لعالميرةا لحرربإلرى عصرر مرا بعرد ا وصوال  ، ونيةالقانوالقيام بالتصرفات ، واكتساب الحقوق
 وأصربحت الروطني، حررروحركرات الت، لدوليرةا ظمراتلكيانات من قبيرل المن لقانونيةفيه بالشخصية ا قر  أ  
 األمرررمهيئرررة  يفررر ضررروا  تكرررون ع أنالدوليرررة  لقانونيرررةأو هيئرررة تسرررتحق بطبيعتهرررا الشخصرررية ا، منظمرررة ةأي ررر

 (35). المتحدة
 

                                                 
 .202، ص 2117عام  –بيروت، لبنان  -منشورات الحلبي الحقوقية -القانون الدولي العام -محمد المجذوب (35)
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 فريبحرق الشرعوب  صرروثيقا  بإقرار القرانون الردولي المعا اارتباط   لوطنيا ررظهور حركات التح طأرتب
بإنشاء المنظمة السياسية  ،الحقمنبثقة عن تلك الشعوب للمطالبة بهذا  اتككيان ءتفجاالمصير،تقرير 

عرد فيما ت   ،وليفي النظام الد همصالح تمثيلو  ،المصير يربتقر  بالممثل الذي سيعبر عن رغبة الشع أو
 ،االلتزامرات تحمرلوالتري تتمترع بالشخصرية القانونيرة المقررة بمعنرى أهليرة ، مرا قبرل الدولرة" سسةب "بالمؤ 

  .الدائمة ةالتي تتمتع بالشخصية القانوني ةوعرضي إلى حين إقامة الدول ،واكتساب الحقوق بشكل مؤقت
 

والتي تنبهت مبكررا  لضررورة االنخرراط ، نيمنظمة التحرير الفلسطينية أبرز حركات التحرر الوط كانت
 ةالمرحلي قبولها بإقامة سرلط لسياسيبموجب البرنامج ا 0172 عامفأعلنت في ال الدولية، ومةفي المنظ
 السياسرررري لفكرررررالررررذي يعتبررررر تحرررروال  جوهريررررا  فرررري ا مررررراأل ،ينأي جررررزء يتحرررررر مررررن فلسررررط علررررى وطنيررررة

وتحريرر كامرل جغرافيرا ، مة علرى حتميرة تردمير إسررائيليعلن عدم المسراو كان الذي ، الرسمي الفلسطيني
 (36).فلسطين التاريخية 

 
 ر" منظمرررة التحريررر ةدعرررت الجمعيرررة العامررر 0172أول / أكتررروبر  ينوفررري نهايرررة تشرررر ، ثرررر ذلررركإ وعلرررى

  ،(1201القررار رقرم ) ،العامرةالفلسرطينية فري جلسرتها  يةالقضر بشرأن" للمشاركة في مرداوالتها ةالفلسطيني
سرتقبل فري او ، هيئرة األمرم المتحردة فري نيويرورك مقرر" إلى  اتالراحل " ياسر عرف لرئيسوصل ا لوبالفع

"، " البندقية وغصن الزيتون لشهيرا هوألقى خطاب، الدول ساءرؤ  استقبالالعامة وفقا  لبروتوكول  الجمعية
 –عرفرات  يروموم " هرذا الير لرىاألمريكيون ع ونوأطلق المراقب ،تشرين ثاني / نوفمبر 01في  ذلكوكان 

ARAFAT DAY “ .(37) 
 
الرذي وصرفه الربعض برأهم ، (01213رقرم ) العامرة الجمعيرةمرن ذات الشرهر صردر قررار  22يروم  وفي 

وجرراء فرري هررذا القرررار ، وثررائق األمررم المتحرردة الرئيسررية الترري أكرردت الحقرروق األساسررية للشررعب الفلسررطيني
 مطالبرةو ، عب الفلسرطيني فري كفاحره السرترداد حقوقرهوالمنظمات الدولية بدعم الشر ،جميع الدول مناشدة

بإقامرة اتصراالت مرع منظمرة التحريرر الفلسرطينية فري كرل الشرؤون المتعلقرة ، األمين العرام لألمرم المتحردة
" مركرررز مراقرررب " فررري األمرررم  ذاتهرررافررري الجلسرررة  سرررطينيةالفل تحريررررومنحرررت منظمرررة ال، ينبقضرررية فلسرررط

 (38). ظام الدولي الرسميتشغل حيزا  في الن حتورا، دةالمتح

                                                 
، 2101 - معهد إبراهيم ابولغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت - دبلوماسية التحرر الوطني، التجربة الفلسطينية -توام درشا (36)

 .71، ص02ص
 (.21)الدورة  72أكتوبر  -تشرين أول 02يخ ( بتار 1201القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (37)
 .0172نوفمبر،  -/ تشرين الثاني22( بتاريخ 1217القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (38)
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المشرراركة فرري  إلررى 0172عررام  امررةالتحريررر الفلسررطينية مررن قبررل الجمعيررة الع مررةمنظ دعيررت، هوعليرر
 قردم علرى تحردةاألمرم الم رعايرةوالتري تجرري تحرت ، األوسرطوالمرؤتمرات حرول الشررق  ،المناقشرات جميع

امررة إلررى المشرراركة فرري " الع عيررةمدعيررت مررن قبررل الج عررامذات ال وفرري، خرررينآلا نمررع المشرراركي المسرراواة
كمرررا شررراركت منظمرررة التحريرررر ، الررردول فررري المنظمرررات الدوليررة مثيررلبخصررروص اتفاقيرررة ت، ا "ينرررمررؤتمر في

وبعرررض  ،الفلسرررطينية بصرررفه " مراقرررب " فررري العديرررد مرررن المرررؤتمرات الدوليرررة التررري نظمتهرررا األمرررم المتحررردة
 (39).تلك المنظمات بلت عضوا  "مراقبا" في أغلبحيث ق  ، الوكاالت المتخصصة

 
     دوليددةال المنظمدداتفددي  "المراقددب"لمددنم مركددز  يالقددانون األسدداس وهدد مددا حددوليثددار التسدداؤل  وهنددا

  .؟ خاصةالمتحدة  ممهيئة األ وفي، عموما  
قرد قصررت المرادة ف، حكرا  على الدول في الكثير من المنظمات الدوليرة نأن العضوية الكاملة تكو  نجد

الواردة  ةالعضوي لتزاماتالدول التي تلتزم بتنفيذ ا علىالكاملة  عضويةاألمم المتحدة المن ميثاق الرابعة 
وحركرررات التحرررررر ، وغيرررر الحكوميررررة ،اسرررتثنت المنظمرررات الدوليررررة الحكوميرررة ولررررذلك  (40). الميثررراقفررري 
 .راقبة " التي لم يتضمنها الميثاق" الم ضويةجاء ابتكار الع لذلكو ، نيالوط

 
 ذلكول، الدولية تبشكل عام في المنظما "المراقبة"ال يوجد تقنين لنظام العضوية ، اليومحتى هذا  هن  ا  و 

التررري ترررتحكم ، هدبتجربرررة كرررل منظمرررة دوليرررة علرررى حررر منوطرررا   هررراوتمثيل، عضررروية المراقبرررةالتنظررريم  يبقرررى
 األمرمفري نشرأته وبرذلك جراءت ، ةحالرلكرل  ع العضروية المراقبرة تبعرا  منرو  ،مرنحمؤسساتها " الدسرتورية " ب

  (41) .الظروف ضيهتتقووفق مقتضيات الحاجة وما ، عشوائيةبطريقة ، المتحدة خصوصا  
 

ومن ثم لكيانات دوليرة لرم تسرتقر ، نظام العضوية " المراقبة " تجاه الدول غير األعضاء بدأ، ومن هنا
لعضرروية " با ولررى الرردول الترري تحظررىوكانررت سويسرررا أ، واالعتررراف الرردولي بهررا ،لهررا بعررد صررفة السرريادة

لتقرررررر الحصررررول علررررى ، (2112ولتسررررتمر حتررررى العررررام )، (0123وذلررررك مبكرررررا  فرررري العررررام )، المراقبررررة "
 . وقد تبعتها عدد من الدول التي حظيت الحقا  بالعضوية الكاملة، العضوية الكاملة

                                                 
فقد شاركت " منظمة التحرير الفلسطينية " ، في عدد من المؤتمرات الدولية التي نظمتها األمم المتحدة وبعض الوكاالت  (39)
( ، اتحاد البريد العالمي 0172( ، منظمة الصحة العالمية )0171اتحاد االتصاالت السلكية والالسلكية ) -لمتخصصة ، مثل :ا
( ، منظمة العمل الدولية 0172( ، المؤتمر العالمي للسكان )0142 -0171( ، مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار ) 0172)
( ، إضافة إلى مؤتمرات اليونسكو والفاو ، وغيرها وقد قبلت " منظمة التحرير 0172( ، ومؤتمر المرأة العالمي )0172)

 من التواريخ المشار إليها . ا  با  في أغلب تلك المنظمات ابتداءالفلسطينية " عضوا مراق
 المحبة للسالم ...... " إذ تنص الفقرة األولى من المادة الرابعة بأن "العضوية في األمم المتحدة مباحة لجميع الدول األخرى (40)
 032، ص  0144القاهرة،  –دار النهضة العربية  –المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية –د. عبد اهلل األشعل (41)
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" فررري  نيتبوأترره " حركرررات التحرررر الرروط ذيالرر"  المراقرررب"ذهررب الرربعض بررران مركررز العضرروية ، هوعليرر
 لقاعرردةإنشرراء  مليررةأتررى نترراج ع، انعالمرر وأ، وفرري غيرراب الررنص القررانوني المبرريح المتحرردة،ظمررة األمررم من

 مسررتوى ىعلرر ا  يقرروسرررعان مررا وجرردت لهررا تطب، المنظمررات اإلقليميررة مسررتوىعرفيررة برردأت بررالتكون علررى 
 (42) .الدوليةالمنظمات 

 
ني " ينطوي على درجة معينرة مرن ن منح مركز " المراقب " ل " حركات التحرر الوطأ، ويرى البعض

وقرد جراء ، واالحتالل، وبين دول االستعمار ككيانات متنازع بينها، الدولي المجتمعاالعتراف من جانب 
و " منظمررة التحريررر الفلسررطينية " ، الررذي باتررت تشررغله " حركررات التحرررر الرروطني " عمومررا   هررذا المركررز 

حركرات  واهتمامهرا ب "، لتهرا فري تصرفية االسرتعماروحم، نتيجرة لجهرود هيئرة األمرم المتحردة، خصوصرا  
لرررى البرررروز النررروعي الرررذي ظهررررت بررره " منظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية "  فررري إضرررافة إ، التحررررر الررروطني "
  (43).عصرها الذهبي 

 
" 21، 077أصرردرت الجمعيررة العامررة القرررار رقررم "  ،0144فرري الجزائررر العررام  السررتقاللإعررالن ا وبعررد

 ونجرد، فلسرطينسم " منظمة التحرير الفلسطينية " إلى ابتعديل ، 0144ول / ديسمبر كانون أ في  40))
ررر غررررة" ث ركأن القررررار قرررد تررر  هررري" وليسرررت " فلسرررطين "  لفلسرررطينيةه علرررى أن " منظمرررة التحريرررر ا" بنص 

 مرن ذلرك لثالثةا فقرةتداركه بطلب تعديل ال حريرمنظمة الت لتما حاو  ووه، للفلسطينيينالشرعي  ممثلال
 (44).جدوى دون، تضمنت ذلك لتيا القرار

   
 ةأربعررالمراقررب فرري الجمعيررة العامررة  كررزدولررة فلسررطين بمر  عتمترر خرمررن شرران هررذه الحادثررة أن تررؤ  وكرران

بموجب القرار األممي ، 2102 وفمبرتشرين ثاني / ن 21 يوممؤخرا   ذلكأن تحقق  لىإ عاما ،وعشرين 
 .يه الحقا  وهو التطور الذي سيعقب عل، (37/ 01رقم )

                                                 
فقد منحت "الجمعية العامة" لألمم المتحدة ثمانية عشر حركة تحرر وطني مركز" المراقب " ، بموجب قرارت خاصة وعامة ،  (42)

( ، ومن ثم  0173( ، ثم منظمة شعب جنوب افريقيا / ناميبيا عام )  0172كانت أولها " منظمة التحرير الفلسطينية عام ) 
قي فريليمو ، والحزب االفري –تبعتها حركات التحرر الوطنية األخرى ) الحركة الشعبية لتحرر أنغوال ، جبهة تحرير موزمبيق 

 .الوضع الذي تمتعت به الدول غير األعضاء في األمم المتحدة مثل سويسرا ) سابقا ( والفاتيكان، كبايغك ... ( –الستقالل غينيا 
 022مرجع سابق ، ص  –عبد اهلل األشعل  (43)

 

تأثرا  بالموقف االمريكي بعدم منح الرئيس  –از الدولي لصالح فلسطين في الوقت الذي صدر فيه هذا القرار حيفقد سجل االن (44)
بالتصويت لقرار نقل اعمال ، أعلى درجاته  -لتحدث امام الجمعية العامةليرة لدخول الواليات المتحدة االمريكية عرفات تأش

حسب  -في هذا الجو الكرنفالي التضامنيوقد كان بوسع منظمة التحرير الفلسطينية ، الجمعية العامة إلى جنيف بأغلبية ساحقة 
 020سابق ، ص توام ، مرجع  د، رشاللمزيد حول ذلك أنظرة للقرار المذكور. أن تؤثر في الصيغة النهائي -تعبير أحدهم
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 الثاني لفرعا
 المتحدة ألمم" في هيئة ا عضوغير " مراقب دولة  فلسطين

 
إلرى  التوصرلدون  ،2100حترى عرام  0111اإلسرائيلية منذ عرام  – طينيةالفلس لمفاوضاتاستمرت ا  
ورئررريس منظمرررة التحريرررر  الفلسرررطينية،ة تخرررذ رئررريس السرررلطة الوطنيرررا. الطررررفينبرررين  ئيتفررراق سرررالم نهررراا

مرررن أجرررل الحصرررول علرررى العضررروية ، بالتوجررره إلرررى األمرررم المتحررردة، قررررارا  “ محمرررود عبررراس  “ينية الفلسرررط
 .المتحدة األمم ةالكاملة في منظم

 
 لعضرررويةلنيرررل ا ،مرررين العرررام لألمرررم المتحررردةألإلرررى ابطلرررب تقررردمت فلسرررطين  ،2100-1-21 وبتررراريخ

الجردد فري مجلرس األمرن  األعضراءل بقبرو  معنيرةعجرز اللجنرة ال نتيجرةولكرن  ،المتحردةالكاملة فري األمرم 
 من. ألمجلس ا داخللم يطرح الطلب للتصويت  لفلسطينيالطلب ا بشأن، عن التوصل لتوصية موحدة

 
 إلرى 2102-00-21والصرديقة بتراريخ  ،مجموعرة الردول العربيرة عبررو  ،فلسرطينتقدمت ، أخرى ومرة

 مرماأل فري" دولرة " مراقرب  إلىانة فلسطين يتناول ترفيع مك اربمشروع قر ، حدةالمت مملأل عامةالجمعية ال
الصرادرة  القرراراتوقد تناول الطلرب الفلسرطيني المقردم للجمعيرة العامرة التأكيرد علرى مجموعرة ، "المتحدة 

 اتعلررى قرررار  والتأكيررد، ترري تؤكررد علررى حررق الشررعب الفلسررطيني فرري تقريررر مصرريرهلوا، المتحرردة األمررمعررن 
 (45) .الدولي ذات العالقةاألمن  مجلس

 
لنيررل  ؛العامررة لألمررم المتحرردة علررى مشررروع القرررار الفلسررطيني المقرردم يررةجرررى التصررويت فرري الجمع وقررد
" دولرررة عرررن 20وامتنعرررت " دول،" 1وعارضرررته " مرررع، ت" صرررو 014وحررراز القررررار علرررى "  مراقرررب،دولرررة 

مراقررب  دولررة " مركررز بمررنح فلسررطين ارا  قررر ، وتررال ذلررك إصرردار الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة، التصررويت
 (46)المتحدة.  األممغير عضو" في 

 
لددة مراقددب غيددر عضددو" فددي فلسددطين إلددى " دو وضددع حددول مدداذا يعنددي ترقيددة ، وهنددا يثددار التسدداؤل 

واآلثدار القانونيدة المترتبدة علدى حصدول ، خدر مدا هدي أهدم االمتيدازات؟ أو بمعندى  مميدة المنظمة األ
 مم المتحدة ؟ فلسطين على صفة " دولة مراقب غير عضو" في هيئة األ

 
                                                 

الهيئة المستقلة  -االستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة -ياسر عالونة (45)
 .02، ص2101 -رام اهلل -لحقوق اإلنسان

 المتحدة ، بنما، جزر المارشال ، التشيك ، إسرائيل ، مكرونيزيا ، باالو ، ناورو . الدول المعارضة ، كندا، الواليات (46)
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حصول فلسطين على صفة "دولرة مراقرب غيرر عضرو" العديرد مرن التبعرات القانونيرة علرى مسرتوى ل إن
مرا يضرع ، انوني لدولة فلسطينر المركز القيوتغي، تتمثل في التحول من كيان إلى دولة، القانون الدولي

، وتأكيرد ، وليسرت أرضرا  محتلرةعليهرا ية بأن األرض الفلسطينية هي أرٌض متنازعٌ للمزاعم اإلسرائيل، احد  
بمرا فيهرا  ،0137فلسرطينية محتلرة منرذ العرام  جديد علرى قررارات األمرم المتحردة السرابقة علرى أنهرا أرٌض 

 (47). الشرقية  القدس
 

، وسررتتيح هررذه الخطرروة لفلسررطين حررق المشرراركة فرري المناقشررات العامررة للجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة
رة والمشراركة فري رعايرة مسرودات قررارات فيهرا إشرا، مع شرح توضيحيمداخالت وكذلك الحق في إجراء 

فيهرا بمرا ، نها لن تتمتع بالحق في التصويت فري هيئرات األمرم المتحردة الرئيسريةإال أ، إلى دولة فلسطين
 .أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات ،، ولن يسمح بانتخابها المناصبالجمعية العامة ومجلس األمن

 
بالتمتع بعضوية العديد من منظمات األمم المتحردة ، -عضو ركدولة مراقب غي -يحق لفلسطين كما 
بمررا فرري ذلررك اللجنررة التنفيذيررة لبرنررامج ، والبرررامج األخرررى ،والصررناديق ،والوكرراالت المتخصصررة ،الدوليررة

وا  فرري ، وكررذلك إمكانيررة أن تصرربح فلسررطين عضرر(48)مفوضررية األمررم المتحرردة السررامية لشررؤون الالجئررين 
، واالنضررمام إلررى النظررام األساسرري لمحكمررة العرردل الدوليررة، مجلررس حقرروق اإلنسرران التررابع لألمررم المتحرردة

  (49). الدولية األخرىولها أن تشارك بصفة مراقب في المنظمات اإلقليمية الحكومية 
 

عضرو"  لرى صرفة " دولرة مراقرب غيررولعل من أهم النتائج القانونيرة المترتبرة علرى حصرول فلسرطين ع
 وفري مقردمتها اتفاقيرات جنيرف، والمواثيق الدولية لحقروق اإلنسران ،انضمام فلسطين إلى االتفاقيات ،هي

والخررراص  ،الخرراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية ،والعهررردين الررردوليين ،األربعررة وبروتوكوليهرررا اإلضرررافيين
                                                 

" في مقابلة تلفزيونية ؛ حول ترقية وضع فلسطين في األمم المتحدة بأنه " قد  محمود عباس"  الرئيس الفلسطينيوقد ذكر  (47)
تحت االحتالل لكن هذه األرض والحدود أصبحت معروفة ، أصبح االن للفلسطينيين دولة ، لها حدود محددة صحيح أنها ال زالت 

على أنها محتلة ، بل  0137ألننا كنا نعاني من قضية في منتهى األهمية ، وهي أن إسرائيل ال تنظر إلى األراضي المحتلة عام 
 مختلف عليها ، منشور على وكالة معا  اإلخبارية على الرابط :   تنظر إليها على أنها أرض  

 aspx=54575-http://www.maannews.net/arb/ViewDetails 
، والعلوم ، ومنظمة البريد العالميمثال ذلك : منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة  (48)

ولية ، ومنظمة السياحة العالمية ، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومنظمة البيئة الد
  ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وصندوق النقد الدولي ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

با ، ومنظمة الدول األمريكية واالتحاد األفريقي ، وكذلك المشاركة في و با ، ومجلس أور و التعاون في أور مثال : منظمة األمن و  (49)
 االجتماعات الرئيسية التي تعقدها المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية .

       
 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails-aspx=54575
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أو  ،ب وغيره من ضروب المعاملةواتفاقية مناهضة التعذي، والثقافية ،واالجتماعية ،االقتصاديةبالحقوق 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع و ، واتفاقية حقوق الطفل، أو المهينة ،الالإنسانيةأو  ،العقوبة القاسية

  (50) .، وغيرها من االتفاقيات األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسانأشكال التمييز العنصري
 

قائيرة انضرمام فلسرطين إلرى المنظمرات الدوليرة بمجررد إلرى أن ذلرك ال يعنري تل، هنرا ةالمهم اإلشرار ومن 
 ،يجرب أن تكرون متروفرة ،طا  أخررى تتعلرق بكرل منظمرة علرى حردهن هنراك شررو أبرل ، تقديمها طلبا  برذلك

حيررث يتطلررب االنضررمام لهررذه الهيئررات الحصررول علررى أغلبيررة  –حتررى يمكررن قبررول فلسررطين عضرروا  فيهررا 
 ،فرق بين انضمام الدولرة كاملرة العضروية فري األمرم المتحردةالوهذا هو  –أصوات الدول األعضاء فيها 

 . والدولة بصفة مراقب
 
ن تؤدي إلى تزايد عدد الدول بشركل أكبرر للقيرام براالعتراف بفلسرطين أ، أن هذه الخطوة من شأنهاما ك

ة ولريس لألمرم المتحرد، يعرود لهرذه الردول كرل علرى حرده، خررىفاالعتراف بدولة من قبل الدول األ، كدولة
وفتحرت لهرا سرفارات ، لذا فإن هناك عددا  كبيررا  مرن الردول قرد اعترفرت بفلسرطين منرذ زمرن، دور في ذلك

ن كان قررار  الجمعيرة العامرة األخيرر ال يجبرر تلرك الردول علر، وعاملتها معاملة دولة لدولة ،فيها ى أن وا 
قرات مرع فلسرطين كدولرة إلرى م تقرم عالهرذا القررار سيشرجع  الردول التري لر إال أن  ، تعامل فلسرطين كدولرة

 (51). باعتبارها كذلك، إقامتها معها
 
مالحقرررة ومعاقبرررة  ؛ فرررإن حصرررول فلسرررطين علرررى " دولرررة مراقرررب غيرررر عضرررو " سررريعزز فررررص  وأخيدددرا    

حيررث مررن الممكررن أن ، ارتكبوهررا فرري حررق الشررعب الفلسررطينياإلسرررائيليين عررن جرررائمهم الترري  لينالمسررؤو 
وفقا  لما يرنص عليره نظرام ، ى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةطين إليساهم ذلك بانضمام فلس

بقبولهررا عضرروا  مراقبررا  فرري األمررم ، فقررد انتهررى الجرردل عمررا إذا كانررت فلسررطين دولررة أم ال. رومررا األساسرري
، 10/02/2102بتراريخ ، حكومة الفلسطينيةبالقرار القيادي الذي اتخذته ال، وهذا ما تم بالفعل، المتحدة

 .وهذا ما سنقوم بتوضيحه الحقا  ، التوجه إلى المحكمة الجنائية الدوليةب
                                                 

ام فلسطين إلى عدد من االتفاقيات الدولية ، ، وقع الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " وثائق انضم 0/2/2102وبتاريخ  (50)
 منشور على مركز المعلومات الوطني ، وفا ، مرجع سابق 

 –وقد توالت اعترافات الدول األخرى بفلسطين بعد حصولها على صفة " دولة مراقب غير عضو " ، ) جوايتماال وهاييتي  (51)
( ليصل عدد الدول التي اعترفت بفلسطين  2103 –رة الفاتيكان حاض، 2102سانت لويسا واليونان ،  2102 –، السويد  2101

سلسلة من االعترافات البرلمانية األوربية  2102،  2102( من دول العالم ، وقد شهدت فترة العامي 011( من أصل )014)
اليرلندي ، البرلمان كخطوة رمزية في إطار دعوة حكوماتها لالعتراف الرسمي بفلسطين وهذه البرلمانات هي : ) البرلمان ا

 االسباني ، البرلمان الفرنسي ، البرلمان البريطاني ، برلمان لوكسمبرج ، برلمان إقليم والوني البلجيكي ، برلمان إقليم بروكسل ( .
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 يالثان المطلب
 األساسي روما ملنظا سطينفل انضمام

 
 ختصراصبا، 2111في العام  أقرتقد  انتالفلسطينية ك الوطنية سلطةالبد أن نذكر في البداية أن ال

 الوطنيرةرفض الطلب المقدم مرن السرلطة  –حينه في  - العامالمدعى  نأ إال، المحكمة الجنائية الدولية
 ركرزم ىبحصرولها علر، فري هيئرة األمرم المتحردة نفلسرطي ضراعتصرويب أو  بعردو ، (أول فررعالفلسطينية )

 .( فرع ثاني ) ساسي ألا اروم امنظ يفلسطين طرفا  ف بحتغير عضو " أص راقبدولة " م
 
 
 لاألو الفرع

 5002/  نائية الدوليةالج محكمةال صاصفلسطين اختقبول  إعالن
 

( 02/1إعالنا  بموجب المادة ) 2111كانون الثاني/يناير  20الفلسطينية في  وطنيةالسلطة ال أودعت
 ،ومالحقررة، تحديررد تلغايررا الدوليررة،الجنائيررة  لمحكمررةتقررر فيرره باختصرراص ا، نظررام رومررا األساسرري مررن

 2112تموز/يوليررررو  0منررررذ يرررروم الترررري ارتكبررررت فرررري إقلرررريم فلسررررطين  فعرررراللين عررررن األؤو ومحاكمررررة المسرررر
أوكرامبو  -" لويس مورينرو -آنذاك –حيث أعلن المدعي العام للمحكمة ، ارتكابهاوالمشتركين معهم في 

 ( "Luis  Moreno - Qcampo ) ،ائل قانونيرة معقردة يتعرين فري تصرريح أقرر فيره " برأن هنراك مسر
 .تقييمها

 
ا  علررى عمليررة "الرصرراص رد   – آنررذاك –الدوليررة  الجنائيررةتوجرره السررلطة الوطنيررة إلررى المحكمررة  ويررأتي

 27يومي بين  تدةقطاع غزة في الفترة المم ىالذي شنته إسرائيل عل يوهي العدوان العسكر ، المصبوب"
 )0211)هل فيرررررره مررررررا مجموعررررررت ررررررق  ، 2111 يرالثاني/ينررررررا ونكرررررران 04و 2114/ديسررررررمبر األول كررررررانون
 (52)خالل أحداث هذا العدوان.  ينفلسطيني

 
ة الرئيسررية الترري يتعررين ألالمسرر ن  ا  و ، اختصاصررهالمتعلقررة ب ئلجميررع المسررا سررةالعررام درا مرردعىال رباشرر

الرذي  اصفيمرا إذا كانرت المحكمرة الجنائيرة الدوليرة تملرك االختصر األول عنرد النظرر امتحديدها فري المقر
نرت فلسرطين تسرتوفي فيمرا إذا كا، تمثرلت الفلسرطينية الوطنيرة السلطة أودعتهاإلعالن الذي  يلزمها لقبول

                                                 
ام ر  -مؤسسة الحق -ورقة موقف قانونية بشأن اعالن السلطة الوطنية الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (52)

 .2، ص2101 -اهلل
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 نائيررةالج كمررةيعتبررره النظررام األساسرري للمح اعلررى نحررو مرر، الشرررط الررذي يقضرري عليهررا بررأن تكررون "دولررة"
 . الدولية

 
إعالنهررا بموجبهررا  يةالسررلطة الفلسررطين ودعررتالنظررام األساسرري التري أ مررن( 02/1) مررادةننرا نجررد أن الإف

الزمررا  بموجررب الفقرررة  اسرريذا النظررام األسفرري هرر طرررفكرران قبررول دولررة غيررر  إذا "  مررا يلرري  علررىتررنص 
أن تقبررررل ممارسررررة المحكمرررررة  المحكمررررة لرررردى مسررررجل دعبموجررررب إعررررالن يرررررو ، ة، جرررراز لتلررررك الدولرررر(2)

 (53)فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث.  صهااختصا
 

 لخارجيررةاوزارة باسررم  حرردثين" أحررد المتYigal Palmorبررالمور" " لاإلعررالن أعلررن "بيغررا متقرردي وبعررد
أنه لم يتم  ماالدولية يتعلق بالدول ذات السيادة وطال الجنائية ةنظام المحكمكان "طالما  ،ائيلية بأنهاإلسر 
وفي  "محكمةفي ال عضوا  فإنها لن تستطيع أن تكون ، بعد بالسلطة الفلسطينية على أنها دولة عترافاال

المسؤولين في  ارولم يفتأ كب ،(54) التحاد األوربي هذا التحرك بأنه سابق ألوانهالوقت الذي وصف فيه ا
، السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية يرردلون بالتصررريحات بشررأن إعررالن إقامررة دولررة فلسررطين مررن جانررب واحررد

 (55) .مجلس األمن الدولي العتماد قرار يعترف بهذه الدولة إلىوبشأن نيتهم تقديم طلب 
 

الفلسرطينية، وقرائال  لطةالسر نمقردم مرالطلرب ال ذاالجنائيرة الدوليرة هر محكمرةرفرض المردعي العرام لل وقد
النظررام األساسررري  يمقصررورا  علررى الرردول الترري  تصرربح طرفررا  فرر كمررةن اختصرراص المحإ"  هفرري بيرران لرر

 (56)للدول فقط.  توحمف هعلي لتوقيعفإن ا، ساسيألا ( من النظام022) المادةنص  وحسب  محكمة،لل
 

ن الوضرررع الحرررالي الممنررروح لفلسرررطين مرررن قبرررل أ: العرررام فررري النقطرررة السرررابقة مرررن قرررراره  مررردعيال وذكرررر
كمررا أكررد ، "عضرروولرريس "دولررة غيررر ، هررو مركررز "مراقررب" –فرري حنيرره  –الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة 

"مررن الممكررن لمكتررب المرردعي العررام النظررر فرري المسررتقبل فرري " مررزاعم الجرررائم المرتكبررة فرري -:علررى أنرره

                                                 
ساسي، على أنه "للمحكمة أن تمارس وظائفها ألالمادة الرابعة من "نظام روما اتنص الفقرة الثانية من  وعلى نحو مماثل ،  (53)

ساسي في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب أتفاق خاص مع أية دولة ألو المنصوص عليه في هذا النظام اوسلطاتها على النح
 تمارسها في إقليم تلك الدولة".أخرى، أن 

 .01سابق، صمرجع  -مؤسسة الحق -رقة موقف قانونيةو  (54)
تشرين  07السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسعي للحصول على اعتراف األمم المتحدة،  الرئيس محمود عباس في القاهرة: (55)

 vie.detaits.asp      /www .maanews.net:http :  االخبارية ا  ، منشور على موقع وكالة مع2111 الثاني، نوفمبر،
وتودع  ،ساسي أمام جميع الدولألباب االنضمام إلى هذا النظام ا ساسي بأن "يفتحأل( من النظام ا022/1تنص المادة )إذ  (56)

 . " صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة
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أو الجمعيرررة العامرررة لحرررل المشررركلة ، مرررم المتحررردةفلسرررطين"، وذلرررك عنرررد نظرررر األجهرررزة المختصرررة فررري األ
 (57) ....... "مع وضع فلسطين  )02(توافق المادة  القانونية ذات الصلة لتقييم مدى

 
 تحردة" المقررر الخراص لألمرم المjohn Dugard" "وغراردالصردد صررح البروفيسرور "جرون د هرذا وفري

في صحيفة "نيويورك  هفي ختام مقال نشر ، لةالمحت فلسطينيةال اضيبشأن وضع حقوق اإلنسان في األر 
  -: بأنه 2111تايمز" في شهر تموز/يوليو 

 
وطالمررا لررم يكررن هنرراك مررن اعتررراف دولرري تؤيررده ، الدولررة عرررفي  ال ، ساسرريأل" طالمررا كرران نظررام رومررا ا

نررره لررريس مرررن الضرررروري بالنسررربة للمررردعي العرررام أن يقررررر أن بأ، التررري تقرررولالطموحرررة  الررردولمجموعرررة 
أن  ،" وكررامبووال يجرروز للسرريد " أ، لغرررض المحكمررة فحسررب مررانا  و ، لجميررع الغايررات تمثررل دولررة   طينفلسرر

نما يجرب عليره أن يتبنرى منهجيرة فضفاضرة، الفعالةة تركز على غياب الحكومة يتبنى منهجية ضيق  ،وا 
 .الدولية نائيةالمحكمة الج نشاءإتنفذ الغاية الرئيسية من 

 
األشررخاص الررذين  اقبررةيتمثررل فرري مع، لهرردف مررن نظررام رومررا األساسرريكرران ا طالمررا:  واسررتمر قررائال  

بأنه دولة يعتررف بره  دعيعندما يقدم كيان يفحيلولة دون إفالتهم من العقاب،  وال ،جرائم دولية ونيرتكب
 علررىيتعررين ، أهرردافهااألساسرري مررن أجررل إنفرراذ  ومررار  نظررام جررببمو  إعالنررا  ، بهررذه الصررفة غالبيررة الرردول

 (58)". هاأن تقبل به بصفته دولة لغايات نظام حينئذ   لمحكمةا
 

 ام"نظرر يررات" لغاولررةتكييررف "الد أن  أن يقرررر محكمررة الجنائيررة علررى المرردعي العررام لل بيجرر كرران، وعليرره
المقردم مرن  بإال أنه رفض الطل لي،القانون الدو  ناه"الدولة" الذي يتب تعريفروما األساسي" يختلف عن 

 (59)"دولة غير عضو". وليسأن مركزها في األمم المتحدة "مراقب" باعتبار ، الفلسطينية طةالسل
 

والرذي ترم ترقيرة ، المتحردةهذا السبب قد سرقط بعرد صردور القررار األخيرر للجمعيرة العامرة لألمرم  أن   إال
 عضروا   بحالصرفة تمكنرت فلسرطين أن تصر بهرذهو ، غير عضو"مراقب إلى "دولة  وجبهبم فلسطينوضع 

 سي.في نظام روما األسا
 

                                                 
 .43سابق، صد. محمود المبارك، احسان عادل، مرجع  (57)
(58)John Dugard, Take the case new York Times, 22 july-2009                                                

   eddugard.html-ion/23ihthttp://www.nytimes.com/2009/07/23/opin:  على الموقع االلكترونيمنشور       
 .02سابق، ص مرجع -مؤسسة الحق -ورقة موقف قانونية (59)

http://www.nytimes.com/2009/07/23/opinion/23iht-eddugard.html
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 الثاني الفرع
 ا  في نظام روما األساسي طرف سطينفل قبول

 
قررررارا  بالتقررردم رسرررميا  بطلرررب ، 2102الثررراني  كرررانونيناير/ الثررراني مرررن فررري فلسرررطينيةالقيرررادة ال اتخرررذت

الرردولي اعتمرراد مشررروع قرررار ينهرري  األمررنرومررا األساسرري"، وذلررك بعررد رفررض مجلررس  لنظررام االنضررمام "
فلسطين الدائم  وبأودع مند حيث، 2107بحلول نهاية عام ، لسطينيةلألراضي الفاالحتالل اإلسرائيلي 

 (60) لدى األمين العام لألمم المتحدة. نضمام"رياض منصور" وثائق اال دالسي ،المتحدة األمملدى 
  

 سرطين" قبول طلرب انضرمام فلنالمتحدة السيد "بان كي مو  مألملأعلن األمين العام  الحق وفي وقت   
مررررن  األولفرررري  محكمررررةال إلررررىرسررررميا  ستنضررررم ينوأوضررررح أن فلسررررط، المحكمررررة الجنائيررررة الدوليررررة  إلررررى

أن  رويررررذك ، 2112منررررذ تأسيسررررها عررررام  ة( فرررري المحكمرررر021لتصرررربح العضررررو )، 2102نيسرررران/ابريل 
/حزيران يرويون 01مرن  ا  اختصاصرا  زمنيرا  بردء كمرةيمرنح المح لفلسطينيةأودعته الحكومة ا ياإلعالن الذ

 إلررى مهاإعالنررات أخرررى تقررد ةيرربأ، يننرره مررن حررق  الفلسررطينيأ إلررى شررارغيررر أن هررذا اإلعررالن أ ،2102
 (61)الدولية حين تقتضي الحاجة.  ةالمحكمة الجنائي

 
مرررن  نررراك، فههائلرررة   ة  يرررودول ،ة  ضرررجة  سياسررري لدوليرررةا يررراتانضرررمام فلسرررطين لمحكمرررة الجنا دثأحررر وقرررد

 واقررفلما هررممررا هرري أ، إذنيقلررل مررن شررأنها.  خرررآ اتجرراهو  ،والخطررورة ميررةيصررفها بأنهررا خطرروة بالغررة األه
  ؟ الدولية واآلراء السياسية والقانونية التي دارت حول ذلك

 
األمرم  رارقر"  ليفندي بييتسد "اعتبررت وزيررة الخارجيرة اإلسررائيلية السرابقة  -:اإلسدرائيلي دالصدعي على

مقاضررراة إسررررائيل فررري  يرررةإمكان يينالفلسرررطين مرررنحي رارقررر نرررهأل ؛ةسرررتراتيجياتفجيرررر  مليرررةالمتحررردة بمثابرررة ع
ن إفر اعتقرالالجنائية الدولية مرذكرات  المحكمةأصدرت  أذا ": بأنه  وتضيف ، الدولية لجنائيةالمحكمة ا

سرررتكون ملزمرررة  محكمرررةطرررراف فررري الألن الررردول األ، للسرررفر محررردودة نياإلسررررائيليسررريجعل خيرررارات  هرررذا
 (62)". هاعلى أراضي وجدواعليهم إذا  لقبضبا

                                                 
 مؤسسة الحق ، منشور على الرابط:  –قراءة قانونية في الخيار الفلسطيني لالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية  (60)

www.alhag.orf.arabic/images/stories.AR/icc-205                
ساسي بأنه ".... ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها اال فيما يتعلق بالجرائم التي أل( من النظام ا00/2تنص المادة ) إذ (61)

 ".02من المادة  1اعالنا  بموجب الفقرة  ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد اصدرت
 .12سابق، صد. محمود المبارك، احسان عادل، مرجع  (62)
 

http://www.alhag.orf.arabic/images/stories.AR/icc-205


32 

 

 021فإنه" إذا اعترفت  : الجامعة العبرية ذ" أستاميتسار"دافيد كر  لبروفيسورا لالصدد يقو  ذاه وفي
وعندها كل ما  ،كمة الجنائية الدولية سيعترف بهافال شك عندها بأن المدعي العام للمح، دولة بفلسطين

 ىممكنا  رفع دعاو  ونسيك : بأنه" كرميتسار يف""ويض .مات المحكمةتفعله إسرائيل سيخضع لمحاك
اصل أن تو  يمكنها الوزراء والموظفين، وأن إسرائيل ال سورئي،وزير الدفاع : قرارال صحابضد أ

  ".دولة أخرى ألرض   ةمحتل إسرائيلوستكون ، قد انتهى فالجدال، االدعاء بأن األرض موضع خالف
 

 إسرررائيلاإلعررالن سرريعطي  "أن :خرررآ ا  تصررور  أبيررب" مررن جامعررة تررل شددنى  يوفددالالبروفيسررور " ويطرررح
مرن المنراطق  أتيسرت يموقفا  أكثر تماسكا  لرفع الدعاوي ضد الفلسطينيين في موضوع أعمال العنف التر

وفري نفرس السرياق هردد النائرب . ودوليرا "، ق قضرائيا  الح  فإن المقاومة الفلسطينية ست   بالتاليالفلسطينية، و 
ية إلرررى إذا توجهرررت السرررلطة الفلسرررطين بأنرررة، شدددالوم " فانسددديللررررئيس الررروزراء اإلسررررائيلي سرررابقا  "  األول

 ،، فررإن إسرررائيل سررتتوجه إلررى المحكمررة نفسررها بطلررب تقررديم رؤسرراء حمرراسالمحكمررة الدوليررة فرري الهرراي
والقررى  ،المردن بسربب إطرالق الصرواريخ علرى، والمنظمات الفلسطينية األخرى في قطراع غرزة للمحاكمرة

  (63) .اع غزةطالمحاذية لق
 
فلسرطين  أن، يفدي القدانون الددول خبدراءيررى   -والسياسدية األخدرى:، القانونيدة راءاآل أهم ولح ماأ
خصوصررا   ،ئيلمررا سرريمكنها مررن رفررع قضررايا ضررد إسرررا ؛الكبيررر لوماسرريمسررلحة بالرردعم الدب تكونسرر آلنا

الرذي و  ،حتلرةالمسرتوطنات فري األراضري الم نراءوب، حررب جررائمفيما يتعلرق باتهامرات إلسررائيل بارتكراب 
والمتمثلرررة ببنررراء ، تعتبرررره المحكمرررة بمثابرررة "جررررائم ضرررد اإلنسرررانية "، عررردا عرررن جريمرررة الفصرررل العنصرررري

ذا ثبررت تررورط إسرررائيل فرري تسررميم إوأيضررا  ، ه محكمررة العرردل الدوليررةإسرررائيل للجرردار العررازل الررذي أدانترر
 (64)فاقية جنيف الرابعة. واالنتهاكات الجسيمة األخرى الت، الرئيس الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات "

 
وجه لمحكمة الجنايات ت" حول ال الرئيس الفلسطيني " محمود عباسإلى ما قاله  ،وهنا يجدر التنويه 

نره لرن يفعرل ذلرك فري أو ، جديد لفلسطين في هذا المجرالالدولية، من أنه ال ينوي االستفادة من الوضع ال
وتواصررل بنرراء  ،ولررم تتحررك عمليررة السرالم ،لجمرود" ولكررن إن اسررتمر ا :اسددتمر قدائال   ، ظرل المفاوضررات

 (65)فماذا سنفعل؟ ". ، حتى نتمكن من دفع الرواتب لدينا ،ولم تفرج إسرائيل عن األموال، المستوطنات
 

                                                 
   97 سابق، صد. محمود المبارك، احسان عادل، مرجع  (63)
   .10-11مرجع السابق، ص  (64)
  كتروني:لقاء الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مع صحيفة هارتس االسرائيلية أنظر الموقع االل (65)

http://www.alzayutouna.net/Permalink/32557-htm#uN3 

http://www.alzayutouna.net/Permalink/32557-htm#uN3
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الجنائيرة  لمحكمرةا إلرىفلسرطين  لجروء " .......  نأبر"   تايمز األمريكيدة نيويورك " ذكرت صحيفة وقد
 تهمرةفقد يقع الفلسطينيون أنفسهم في خطر المحاكمرة ب ،نة سالح ذي حدييمكن أن يكون بمثاب لدوليةا

 (66)ين". يسرائيلإلا المدنيينحماس على  ماتارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك هج
 

بأن  "محاولة فلسطين للردخول فري  ،هذا  الطرح األخير "ياضر   محمدخبير القانون الدولي د " ويؤيد
ألنره  ؛-حسرب قولره  - أنفسرهم نة علرى الفلسرطينييثيرنترائج كار يكرون لره قد ، لجنائيةعضوية المحكمة ا

مررن عمليررات ، "سرررائيليينإمفترضررة بحررق مرردنيين  ئمعلررى جرررا ينيةالفلسررط مقاومررةالقرروى ة سرريمكن مقاضررا
حيررث سرريمكن حينهررا إصرردار مررذكرات اعتقررال ، يخ العشرروائية علررى المرردنتفجيررر الباصررات إلررى الصرروار 

وسررريكون علرررى " دولرررة فلسرررطين " حينهرررا احتررررام ، عليهرررا يمرررات المررردعىالتنظ دوليررة بحرررق جميرررع قيرررادات
 (67). عليهم للقضاء الدولي وتسليم المدعى، تزاماتها الدوليةال
 

" جمعيرة  عرنفري المنراطق المحتلرة  دائرة حقوق اإلنسران يرة" مديهودا ليمورحد قول المحامية " وعلى
حقوق اإلنسان  ىسيلزمهم بالحفاظ عل األساسيثاق روما مي ىإل سطينفل مامانض ن  إ :حقوق المواطن" 
ن أوهررذا كفيررل برر ،"إسرررائيلطررالق النررار علررى المرردنيين فرري إ  نواالمتنرراع عرر تعررذيب،ال عررنمثررل االمتنرراع 

 (68). يشدد واجب الطرفين تجاه حقوق اإلنسان "
 

يعنرري إمكانيررة صررحيح أن انضررمام فلسررطين إلررى محكمررة الجنايررات الدوليررة  فإنرره، نظرنددا وجهددةومددن 
يعنرري معرراقبتهم علررى  الولكررن هررذا ، رة قرراموا بارتكابهرراعررن انتهاكررات خطيرر مررواطنين فلسررطينيينمحاكمررة 

والررذي أقرترره أجهررزة ، وهررو الحررق المكفررول دوليررا  ، شررروعةحقهررم فرري مقاومررة االحررتالل بكافررة الوسررائل الم
الدوليرة وتضرمنته كافرة المواثيرق ، هرامجلرس األمرنف فري العديرد مرن قرارات، المتحدة ]الجمعية العامرة مماأل

مرن أجرل نيرل  ؛بما فيها الكفاح المسلح، شكالدت حق الشعوب في النضال بجميع األكوالتي أ، األخرى
  وحق تقرير المصير. ، واالستقالل، الحرية

 

                                                 
 :االعتراف بفلسطين كدولة مراقب يمهد لمقاضاة اسرائيل منشور في صحيفة المصريون نقال  عن موقع مجلة التايم على الرابط (66)

                                                         http://www.almesryoon.com/permalink/60303.html  
 االبعاد المطوية لقبول فلسطين كدولة غير عضو: د. محمد رياض،  (67)

 

http://www.ahewar.org /debat/show-art-asp=335299            
   .10-11سابق، صجع د. محمود المبارك، احسان عادل، مر   (68)
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 األول الفصل

 الجنائية الدولية مةللمحك فلسطينالمترتبة على انضمام  االلتزامات
 

 دألطررراف فرري النظررام األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة االلتررزام بنصرروص المررواعلررى الرردول ا يجررب
النظرررام األساسررري  هرررذاعلرررى  ظررراتإبرررداء تحف طررررفدولرررة  ةوال يجررروز أليررر، اسررريفررري النظرررام األس لرررواردةا
واليتهرررا  مرررارسن تأبررر، األطرررراف لررردولعلرررى ا عامرررا   كمرررا يفررررض النظرررام األساسررري التزامرررا   ،(ولأ مبحرررث)
تردخل ضرمن اختصراص المحكمرة الجنائيرة ، جررائم خطيررة ارتكرابلين عرن ؤو لى أولئك المسع ضائيةالق

 . ثاني( حث)مب الدولية 
 
 
 
 األول المبحث

 الدولية ائيةبالنظام األساسي للمحكمة الجن االلتزام
 

ممررا يتطلررب األمررر ، للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة ياألساسرر نظررامااللتررزام بال، األطررراف ولعلررى الررد يجررب
وذلرك  ،(ولللردول األطرراف )مطلرب أالداخليرة  الوطنيةوالتشريعات  ،بين النظام األساسي توازنال حقيقت

مررن تحقيقررات فرري  صررهامررع المحكمررة فيمررا تجريرره فرري إطررار اختصا امالترر  عرراونالت ةبهرردف تسررهيل عمليرر
جراءات  لجرائما  )مطلب ثاني(. ةاضاالمقوا 

 
 
 
 األول المطلب

 األطراف للدول سي والتشريعات الوطنيةألساالنظام ا بين التوازن
 

 ،اسرريطبيعررة العالقررة بررين النظررام األس نالمقررام األول بيررا فررييسررتوجب منررا  لموضرروعدراسررة هررذا ا إن
بيرران مكانررة المعاهرردات الدوليررة فرري القرروانين الوطنيررة الداخليررة  أي:، والقرروانين الداخليررة للرردول األطررراف

 ،الدسرررررتورية اإلجرررررراءاتو  ،يالتالتعرررررد دخرررررالبإل األطرررررراف قيرررررام الررررردو  ضررررررورةبلرررررزم ي ممرررررا، )فررررررع أول(
 الدولية ) فرع ثاني(. لتزاماتهاالالزمة للوفاء با التشريعيةو 
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 األول الفرع
 في القوانين الداخلية الوطنية مكانة المعاهدات الدولية 

 
ليرررة يترترررب عليررره عمليرررة إبررررام المعاهررردات الدو  مرررامإت نأم بهرررا فررري القرررانون الررردولي المسرررل   دالقواعررر مرررن

وفرري مجررال النظررام الررداخلي  ،الرردولي نونالقررا مجررال فرريبتنفيررذها  األطرررافالرردول  فررةبالضرررورة التررزام كا
 القانونمسالة العالقة بين  نالموضوع تعيد إلى األذها هذاالقول إن دراسة  :لذلك يمكن. ءعلى حد  سوا

 الدولي والقانون الداخلي. 
 

 :همرا الدولرةفي داخل  لدوليةا اهداتي انقسم إلى مذهبين في تطبيق المعإن الفقه الدول :القول ويمكن
ولكرن لحرد اليروم لرم يررجح القرانون ، ينلقرانونومرذهب ازدواجيرة ا، مذهب وحدة القانونين الردولي والرداخلي

 (69)اآلخر.  على نالمذهبييمن  أيكفة  الدولي
 

يعتبررران  يمررن القررانونين الرردولي والررداخل هررذه النظريررة أن كررال   ر": يرررى أنصرراانونالقدد ائيددةثن يددة"نظر 
اآلخرر، وبالترالي  نا عرمنهمر احردو الوقت منفصرل كرل  ذات وفي، نومتساويي ،مستقليننظامين قانونيين 

قا ،اآلخررر فرري دهماحرأدمررج  يجروزال  هررذا  أنصررار تكرزير  وعليرره، الخضرروع بينهمرا قرراتعال ننرروع مر مرةوا 
وذلررك  خلي،اسررتقبالها فرري القررانون الرردا بعرردإال  لدوليررةنونيررة انرره ال يمكررن تطبيررق القاعرردة القاأالمبرردأ علررى 

 (70).ليالداخ ونثم تصير قاعدة من قواعد القان ومن، داخليفي قالب تشريعي  صياغتهاب
 

؛  يرا  أم دول داخليرا   أكرانسرواء  عره: ينظر أنصار الوحدة إلى القرانون بمجمو  "القانوننظرية وحدة " أما
، دقيرقالقانونية بعضها بعضا  في نظام تردرجي  قواعدتتبع فيه ال قانونيا  رما  يشكل وحدة واحدة أو ه فهو
بمجررد  دوليرةال هردةأن المعا بمعنرى، إلرى نظرام قرانوني واحرد تميرانتن ينأن قواعرد كرل  مرن القرانون نىبمع

 نيرررةفرررإن سرررريانها وتطبيقهرررا داخرررل األنظمرررة القانو ، صرررةالتصرررديق عليهرررا مرررن السرررلطات الداخليرررة المخت
 الدوليالن القانون  ؛قانون داخلي إلىخاص لكي يحولها  جراءإلى إ يحتاجال  ،للدول األطراف داخليةال
 (71). شقان من نظام قانوني واحد هما لداخليوا
 

                                                 
عمان،  - حامد للنشر والتوزيعدار ال -دراسة مقارنة -دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها -د. سلوى أحمد المفرجي( 69)

 .12، ص 2101
 .41، ص 2007  -عمان  -ئل للنشر والتوزيع دار وا -القانون الدولي العام  -د. محمد يوسف علوان( 70)
 .13سابق ، صمرجع  -أحمد المفرجيد. سلوى ( 71)
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 نيجررب أ نينالقررانو  نأي  مرر ، هررذه النظريررة حررول مسررالة إعطرراء األولويررة صررارأن اختلررفمررع ذلررك  ولكررن
الردولي علرى القرانون  نيرى أولويرة القرانو  اتجاه  -: اتجاهين إلى ذلك يف واوقد ذهب، خراآليسمو على 

 (72)الدولي.  نالداخلي على القانو  انونالق أولويةو  موس يرى راآلخ هواالتجا، الداخلي
 

ذا أن  تحاولرر ةفإننررا نجررد أن كررل دولرر، مررن هررذه النظريررات فررةالمختل الرردولموقررف  فررةمررا حاولنررا معر  وا 
نجرد دوال   فبينمرا ،هحردالدولي على  انونوالق ،لداخليا القانونة العالقة بين لمشكل المناسبةالحلول  تضع

 ىأخرر  ال  نجد دو  لدستور،في مرتبة أدنى من ا هوضع معالقوانين العادية  لىالقانون الدولي ع تقر بسمو  
 (73)بينها وبين القانون الدولي.  تسويأو  ،في مرتبة أدنى من القوانين العادية هتذهب إلى وضع

 
 الواجب الحل ماأو تعارض بين القانونين الدولي والداخلي؛ ف تنازعاألحيان قد يوجد  عضفي ب ولكن 

  .ه لهذه المشكلة؟ؤ إعطا
  

" ال يجروز  ....هحيث نصت على أنر ؛0131 امالمعاهدات ع قانونل" فييناهذا الحل في اتفاقية " جاء
وتررم تكرررار . (74) " التفاقيررةا ذههرر يررذهعرردم تنفألي طرررف فرري معاهرردة أن يتمسررك بقانونرره الررداخلي كسرربب ل

  وليةالد التزاماتهامن  لدولة أن تتنص ةألي   يجوز" ال ......هعلى أن صراحة  بنصها ، كذلك التأكيد ذاه
 (75)دستوريا  ".  قهاتصدي عدمأو  ،داخليال قانونهاتعارضها مع  بحجة ةالناشئة عن المعاهدات الدولي

 
                                                 

، 44مرجع سابق، ص -يوسف علوان وقد استند كٌل منهما إلى مجموعة من الحجج واألسانيد. أنظر تفاصيل ذلك: د. محمد (72)
 وفيما بعدها .

 م.0111فمثال  في" سويسرا " ، يسمو القانون الدولي على النصوص الدستورية بعد تعديل الدستور لعام  (73)
م، 0124(" من الدستور الفرنسي 22"فرنسا" تحتل المعاهدة الدولية مرتبة أعلى من القوانين العادية وأقل من الدستور "المادة )وفي 

 وكذلك الحال في "المانيا" و"هولندا " .
قانون العادي وكذلك الحال أما بالنسبة للدول العربية، في "الجزائر" تحتل المعاهدة الدولية المرتبة الثانية بعد الدستور وأعلى من ال

 في" تونس " و "موريتانيا ".
م، أعطت المعاهدة الدولية قوة القانون العادي، وقد استقر القضاء 0170( من الدستور المصري لعام 20وفي "مصر" فإن المادة )

 الدستوري على سموها على التشريعات العادية في حالة تعارضها.
ر العربية واألجنبية لم تبين صراحا  القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في سلم الهرم القانوني في حين نجد أن العديد من الدساتي
 مثل الدستور "االسباني" و"المغربي ".

ونجد أن المملكة األردنية الهاشمية، يغفل دستورها النص على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ولكن قضائيا  قررت 
تمييز في عدة أحكام لها على علو المعاهدات الدولية السارية المفعول، والمنشورة في الجريدة الرسمية على التشريعات محكمة ال

  187ص سابق ،مرجع : د. سلوى المفرجي  رأنظللمزيد ا تطبق المعاهدة الدولية. األردنية، وفي حالة التعارض بينهم
 (.27المادة ) – 0131 اتفاقية" فيينا" لقانون المعاهدات لعام (74)
 (.23المادة ) -0131اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات لعام  (75)
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 نونمجموع قواعد القا علىعلى سمو القانون الدولي  استقرحيث  ،لدوليا ءما قرره القضا وهذا
ولالتفاقيات الدولية  ،وبأن تكون الغلبة لقواعد القانون الدولي، ةأو التشريعي ،الداخلي الدستورية منها

وال يجوز للدولة أن تتذرع بقواعدها الداخلية ، حالة التعارض بينهما فيالقانون الداخلي  عدعلى قوا
(76) الدولية. اماتهاالتز  داءأ نلتخلف عل

ٍ

 
النظام القانوني  يف لدوليةا واالتفاقيات ،داتالمشرع الفلسطيني من مكانة المعاه قفما هو مو  ولكن
 ؟عليها المصادقةو  ،الدولية االتفاقياتو ، تالمعاهدا إبرامهي الجهة المخولة ب وما ي؟الداخل

 
 القانوني النظامالدولية في  التفاقياتوا ،المعاهدات مكانةبين أن القانون األساسي الفلسطيني لم ي نجد

 ، القررانون الررداخلي قواعررد الرردولي علررى انونالقرر قواعررد سررمومبرردأ  لررىغفررل الررنص عأ نررهأ بمعنررى، الررداخلي
أو االختالف بين قانون  ،إشكالية تطرح أمام المحاكم الوطنية حول التعارض ةوخاصة  في حالة إثارة أي

 . التزمت بها الدولة، أو اتفاقية دولية ،معاهدةوطني نافذ و 
 
 فإنه يمكن حل هذه المسألة من خالل ، توري لذلكفي ظل غياب النص الدس، نهوعليه نجد أ  

وفق ما ، في النظام القانوني الداخليلبيان مكانة المعاهدات الدولية ، الفلسطينياجتهادات القضاء 
وفي ، ليةمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية على القوانين الداخبس، استقر عليه الفقه والقضاء الدولي

كما هو الحال في العديد من ، ن األولوية في التطبيق تكون للمعاهدة الدوليةحالة التعارض بينهما فإ
سطين والتي أصبحت ملزمة لفل، 0131كما أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام  ،(77)األخرىالدول 

 .بأنه ال يجوز االحتجاج بالقوانين الداخلية للتنصل من االلتزامات الدولية، ا إليها تؤكدبعد انضمامه

                                                 
م( ، وهو ما ذهبت إليه أيضا  محكمة 0127وهذا ما أقرته عدة قرارات تحكيم دولية كتلك الصادرة عن قضية )االباما( عام ) (76)

الدفوع التي جاء بها المتهمون من أن الجرائم التي ارتكبوها ال  العدل الدولية ، كما ثبت أيضا  في محاكمات نورمبرج حيث رفضت
 عقاب عليها في القانون الداخلي ، كما أكد القضاء الدولي على سمو القانون الدولي على القرارات اإلدارية والقضائية الداخلية.

يبين المشرع األردني ، حينما قام بوضع  قد مرت بنفس الحالة ، حيث لم المملكة األردنية الهاشمية "ومن هذه الدول "  (77)
ء الدستور األردني المرتبة القانونية للمعاهدة الدولية بالنسبة للقانون الداخلي ، تاركا  ذلك للتطبيق العملي من خالل اجتهادات القضا

قد أخذ بمبدأ سمو المعاهدات  األردني ، وباستقراء بعض أحكام القضاء ممثال  بمحكمة التمييز األردنية ، نجد أن القضاء االردني
الدولية على القوانين الداخلية العادية ، و أنه في حالة التعارض بينهما فقد أخذ القضاء بإعمال المعاهدة الدولية ،  وندلل على 

  -والذي نص على مايلي : 2112/ 2/ 21( بتاريخ 2111/  1132رقم ) "  محكمة التمييز األردنيةذلك بقرار " 
 فقه والقضاء لدى جميع دول العالم ومنها األردن على سمو االتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية ، وال" أجمع ال

يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية بحيث يمكن تطبيقها معا  ، وهو ماجرى عليه 
 قضاؤنا بال خالف " . 

ٍ
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معظم دساتير  نإف، عليها ادقةوالمص ،ةالجهة المخولة بإبرام المعاهدات واالتفاقيات الدولي حول أما 
له كرئيس أو من يمث ،لدولةا سفيكون لرئي، التنفيذية سلطةال ألعضاءمنحت هذا الحق  قدالدول 
، القانون الدولي لهم بذلك واعدق سمحتأو  ،يضهميجوز تفو  منأو غيرهم م ،أو وزير الخارجية ،الوزراء

 (78). صالحية ذلك، أو مؤتمر دولي ،الدولة لدى منظمة يممثلأو  ،تمدينمع الدول المع السفراءك
 

وبصفته رئيسا  فلسطين "  ةدوللرئيس "  يحقفإنه ، وفي ظل غياب النص الدستوري لذلك، عليه وبناء  
 ،رام المعاهرررررداتأو ينررررروب عنررررره إبررررر ،أو مرررررن يمثلررررره، (79)للجنرررررة التنفيذيرررررة لمنظمرررررة التحريرررررر الفلسرررررطينية

 ،" واالتفاقيررات الدوليررة المعاهرردات "تلررك بعررض علررى ضرررورة المصررادقة  لررةحا فرريو ، واالتفاقيررات الدوليررة
أن يرتم ذلرك  يمكرن فإنره، الحيويرة العليرا صرالحهوبم، لمصيرية للشرعب الفلسرطينيوالتي تتعلق بالقضايا ا

باعتبراره الهيئرة التشرريعية العليرا للشرعب الفلسرطيني بأسرره داخرل ، الوطني الفلسطيني المجلس من خالل
 (80). وخارجها ،فلسطين

 
أو آليرة محرددة تسرير عليهرا جميرع الردول  ،دقواعر توجردال  إنره :القدوليمكدن  بياندهما سبق  لخال  من

ن، الداخلي يالتدرج القانون لمفي س وليةع المعاهدة الدلبيان موق دولة إلى  من بيناكما  مراأليختلف  ماوا 
 نائيرررةفررري النظرررام األساسررري للمحكمرررة الج –فلسرررطين  ولررةد –يجرررب علرررى الررردول األطرررراف  لرررذلك. أخرررى

 احيررةمرن الن متوائمررةالوطنيرة  تشررريعاتهاو  ،رهاو دسرتورية لجعررل دسرتو  ،تشررريعية تعرديالتالدوليرة إدخررال 
ي تعرررارض برررين نصررروص هرررذه وأنررره لرررو طررررأ  أ، ألساسررريا النظرررام أحكررراممرررع مرررا جررراء فررري  وعيةالموضررر
  . بذلك آنفا   كما اشرنا، تكون للمعاهدة الدوليةبة فإن الغل، وبين قانون وطني نافذ ،االتفاقية

 
                                                 

الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح  -0على أن : " دستور المملكة األردنية الهاشمية( من 11يث نصت المادة )ح (78)
المعاهدات واالتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا  من النفقات أو مساس  -2ويبرم المعاهدات واالتفاقيات الدولية. 

 لخاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة........ "في حقوق األردنيين العامة أو ا
على أن " لرئيس الجمهورية أن يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة  الدستور المصري( من 020كما نصت المادة )

ضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا  لألو 
 والتحالف والتجارة ........................  تجب موافقة مجلس الشعب عليها  " . 

، هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة ، وهي بمثابة الحكومة المنتخبة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  (79)
قبل  يل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية منالمجلس الوطني الفلسطيني لتمث

 0132من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ( 02أنظر، المادة )  ،،،،،،،،،،،،،،،،المجلس الوطني 
ظمة التحرير الفلسطينية ، ويختص بكافة المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات من ويشكل المجلس الوطني الفلسطيني (80)

الحيوية العليا ، وتجدر اإلشارة  هالفلسطيني ، وكل ما يتعلق بمصالحالمسائل والقرارات الهامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب 
ون االنتخابات هنا ، بإنه يعتبر أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ، بمجرد انتخابهم بحسب قان

   0132من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ( 7أنظر ، المادة )   ،،،،،،،،،،،،،،،،،، 2112 ( لسنة1رقم )
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 نيالثا الفرع
 ة الدولية للمحكمة الجنائي والتشريعية للنظام األساسي الدستورية المواءمة

 
وعلى الدول ، روما فاقيةات، األطرافدولية متعددة  تفاقيةالدولية بموجب ا ةأنشئت المحكمة الجنائي لقد
وبررين  ،المعاهرردة كررامتوافررق بررين أح نرراكأن يكررون ه، ترغررب فرري االنضررمام إلررى نظامهررا األساسرري الترري

تشررريعاتها مخالفررة  كررونل الترري تعلررى الرردو  لررذلك، وتشررريعاتها الوطنيررة ،عليهررا مصررادقةال لرردولدسرراتير ا
 (81). هالنفاذ النظام األساسي في الزمةإحداث تعديالت دستورية  ماموترغب باالنض، للنظام

 

بررين الرردول  سررعا  أثررارت جرردال  وا الترريو ، األكثررر تعقيرردا   كةسرروف نعرررض ألهررم المسررائل المشررتر ؛  وعليرره
  -:  األساسيا لنظام روم والتشريعية ،الدستوريةمات  المواءموضوع  ولح

 
 لألشخاص ةالرسمي بالصفةالمرتبطة  الحصانة -0

 لينؤو تمنح الحصانة لرئيس الدولة والمس، أحكاما  ، الدستورية وصهادول عديدة في نص منتض لقد
 لدولا ختالفبا تختلفأن الحصانة الممنوحة بموجب الدستور ، بالذكر جديرو ، والبرلمانيين لحكوميينا

 ا.وطبيعة الحصانة ذاته
 
وبين المرادة الوطنية  الحصانة  حتمن يالنصوص الدستورية الت ينبونجد أنه ليس هناك أي تعارض  
أن الغرض المنشرود  باعتبار ،(82)"بعدم االعتداد بالصفة الرسمية "  الخاصةاألساسي  نظام( من ال27)

الحصانة من  من دلمستفيهو تمكين ا ،معظم دساتير الدول فيالمنصوص عليها الوطنية من الحصانة 
مرررن المعاقبرررة علرررى  فرررالتأو ضرررمان اإل ،يكرررن الغررررض منهرررا تسرررهيل لرررمو  ،(83)أداء مهامررره دون عوائرررق 

 تررردخل ضرررمن الوظرررائف ال والتررري، تررردخل ضرررمن اختصررراص المحكمرررة الجنائيرررة التررري الجررررائم ابهمارتكررر
 .الحصانةطاق ثم فإنها تخرج من ن ومن، دولةرئيس أو  ،كوميح سئولمأو  ،انيبرلم الرسمية ألي

                                                 
، الطبعة األولى – عمان -دار الثقافة للنشر والتوزيع -المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها -لندة معمر يشوي (81)

 .017، ص 2114
( من النظام األساسي تتوافق مع الدستور االسباني وال تؤثر على ممارسة 27حيث قرر "مجلس الدولة االسباني" أن المادة ) (82)

امتيازات الحصانة ألعضاء البرلمان، وذلك خالف ما ذهب إليه مجلس الدولة في كل من بلجيكا ولوكسمبورج والمجلس الدستوري 
أراء  حولللمزيد  ،،، ،،،،،،،،،مما يلزم إجراء تعديل دستوري ، ( 27ي مع أحكام المادة )بأن هناك تعارض دستور ، الفرنسي 
 . 014، ص سابقى ، مرجع يشو  ةلند ، انظر :   الدستورية للدول األخرى المجالس

ء المجلس ال يجوز مساءلة أعضا " 2112ن األساسي الفلسطيني المعدل ( من القانو 21تنص الفقرة األولى من المادة ) (83)
التشريعي جزائيا  أو مدنيا  بسبب اآلراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس 

 ". من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية ......................التشريعي..........



41 

 

  عاياالر  تسليم -5
مرن  عديردالوارد فري دسراتير ال مبدأوهو ال، أجنبي قضاءالدولة إلى  يامشكلة حظر تسليم رعا ثارت وهنا

الدوليرة إذا  الجنائيرةإلرى المحكمرة  ولرةهذا المبردأ مرع االلترزام بتقرديم رعايرا الد عارضومدى ت، العالم لدو 
 (84). كمةالمحا جراءإلها االختصاص في  دانعق
 

 ء"واليررة قضررا أو" نبيررةأج محكمررةإلررى أن المحكمررة الجنائيررة الدوليررة ليسررت " ينذهررب معظررم المفسررر  وقررد
التسررليم إلررى واليررات القضرراء  اتيرالدسرر منعررتفعنرردما  ، يهرري امتررداد لواليررة القضرراء الرروطن اإنمرر، أجنبرري

بإرادة  هاؤ شالمحكمة تم إن ا  يوليس قضاء دول، رىاألخالوطني للدول  ءاألجنبي كانت تقصد بذلك القضا
 (85). هاهذه الدول ذات

 
  تقادمبال الجرائمسقوط  عدم -3

 ،الحكررم البررات   دورالمقررررة فرري القررانون مررن ترراريخ صرر ةالمررد مضرري أو ،الررزمن رورمرر: بالتقررادم " يقصررد
يرث ينقضري ح، تنفيرذهاإجرراءات ل ةأن تتخرذ خاللهرا أير دونللدرجرة القطعيرة  واكتسابهاوالنهائي بالعقوبة 

 (86)." في العقاب  الدولةبمرور هذه المدة حق 
 

 صرراصترردخل فرري اخت لترريا الجرررائمسررقوط  دم( مررن النظررام األساسرري تقضرري بعرر21كانررت المررادة ) لمررا
هرذه  اإلشركالية تحرل فري  ولكرن، (87) توافق هرذه المرادة دسرتوريا   دمع ضالبع ارفقد أث، بالتقادم المحكمة

 الالعررف الردولي  بمقتضرى ،"حرربضرد اإلنسرانية" و"جررائم ال الجرائمأن " في يتمثلضوء  تفسير بسيط 
 ،دوليةفي اتفاقية  ةصاغت هذه القاعدة العرفي، 0134عام  تفاقيةعلى أن ا فضال   ،المدة ضيبم تسقط

   (88) هذه الجرائم. لالتقادم على مث باقتحظر انط

                                                 
" ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن ....... بأنه.... ، 2112المعدل   يني( من القانون األساسي الفلسط24تنص المادة ) (84)

 ". أو تسليمه ألي جهة أجنبيةأرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية 
وع قانون نموذجي( الناشر: اللجنة المحكمة الجنائية الدولية، المواء مات الدستورية والتشريعية )مشر  -المستشار شريف عتلم (85)

 .112، ص2112  -القاهرة  -الدولية للصليب األحمر
 .272، ص2102 -عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –شرح قانون العقوبات، القسم العام  –د. نظام توفيق المجالي  (86)
كام التقادم من الدعوى الجزائية والعقوبات: أنظر ، أح 2110لسنة  1وقد نظم قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  (87)

 (.227(، و)02تفاصيل ذلك في المادتين )
معاهدة واتفاقية دولية منها "اتفاقية  21م، وقع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وثيقة االنضمام إلى 10/02/2102بتاريخ  (88)

لإلطالع على االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قامت دولة  . 0134عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية" عام 
 .ps/atempate.aspx=9543-www.wafainfoفلسطين باالنضمام إليها، أنظر : مركز وفا لالنباء ، الموقع االلكتروني: 

http://www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543
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شرد يرة الدوليرة التري تخرتص برالنظر فري أمرة الجنائمرام المحكالتقادم المشار إليه ال يسرى أ؛ فإن  وعليه 
أو أمررام أي  ،أمررام المحرراكم الوطنيررة –التقررادم  –إنمررا يكررون أي ، الجرررائم خطررورة علررى المجتمررع الرردولي

لرررذا يجررب علرررى الرردول األطرررراف فرري النظرررام األساسرري للمحكمرررة الجنائيررة أن تكرررون . قضرراء دولررري آخررر
 . الجنائية الدوليةة مع النظام األساسي للمحكمة وتشريعاتها الداخلية متوائم ،دساتيرها

 
  العفو حق -2

 ،أخرىبعقوبة  استبدالهاأو ،أو بعضها ،العقوبة كلها قاطإس به" ويقصد صالخا العفو "نوعان : العفو
العقوبات اإلضافية أو الفرعية المقضي بها إلى  وال يشمل العفو الخاص، أو جزئيا   ،أو تخفيضها كليا  

ويصدر في ، المرتكب علعن الف الجرميةنه يمحو الصفة إف"  العام العفو " أما، وبة األصليةجانب العق
 (89) .أو بعد صدور حكم فيها الحكم وقبل، اأو بعد تحريكه ،الدعوى يكقبل تحر  قتأي و 

 
هو ، (001المادة ) فيروما األساسي  نظامفي  صودوالمق ،في هذا الصدد إلى أن حق العفو ونشير
 (90). القانونإال ب الدولفي معظم  تقررالعفو الشامل عن الجريمة الذي ال ي سولي لعقوبةعن االعفو 

 
وعلرى  ،ولرةنه حق إقليمي يمرارس علرى إقلريم الدإف، ولعليه في دساتير الد وصأن العفو المنص ونجد

 ظرررامن( مرررن ال001برررين حكرررم المرررادة ) رضومرررن ثرررم فرررال تعرررا، الوطنيرررة حاكمهرررااألحكرررام الصرررادرة مرررن م
 رتوأصررد، تصرراصاالخ هررانعقررد لقررد االدوليررة مررادام  الجنائيررةفالمحكمررة ، األساسرري واألحكررام الدسررتورية

صرردار أمررر  ،تخفيررف العقوبررة مكانيررةإفرري  نظرررت الترراليب، دعوىفرري الرر كمررا  ح  شررخصعررن أي  برراإلفراجوا 
 (91). ساسيألوفقا  للنظام ا، حكم ليهع رصد
 

 ألطرافوالتشريعية للدول ا ،مات الدستوريةالمواء معدة عامة تحكتوجد قا ال نهأ، بقمما س لنا ويتبين
 دستورها؛ إذ هناك من الدول من استعملت طريقة تفسير  دوليةال يةمع النظام األساسي للمحكمة الجنائ

بإجراء تعديل دستوري عندما لم يكن  مرهاحسمت أ نوهناك م، ساسيألالنظام ا أحكاممع  تالءمبما ي
التعديالت  سألةثم تركت م ،أوال   قتصاد نوهناك من الدول م، د تفسير توافقيهناك مجال لوجو 

 (92)الدستورية لمرحلة الحقة. 

                                                 
 .273ابق ، صس مرجع –د. نظام توفيق المجالي  (89)
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن  بأن " ، 2112المعدل ،  ( من القانون األساس الفلسطيني22تنص المادة ) (90)

 العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال يكون إال بقانون".
 .114سابق ، ص مرجع  -شريف عتلم  (91)
 وما بعدها. 211سابق ، صمرجع  -شريف عتلم -س الدستورية للدولالأنظر أراء المج (92)
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 نظدامانضمامها  ل"دولة فلسطين" بعد  تها؛؛ حول ما هي اإلجراءات التي اتبع؛هنا  لتساؤلا يرمما يث
  ؟ لمحكمةل ساسياأل اموالتشريعية مع النظ ،دستوريةالمواءمة ال لمن أج ،األساسيروما 

 
 ،رئددديس إدارة األمدددم المتحددددةعدددوض ا"" "  مدددع السددديد الددددكتور " عمدددر احدددثالب راهجدددألقددداء  وفدددي

  -:(93)أوضم  ، وعضو اللجنة الفنية، بوزارة الخارجيةومنظماتها 
النظام  حكاممن أجل العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع أ تصةتم تشكيل لجنة مخ قد 

 ،وانينوبعد مراجعة الق ،المعنية جنةتوصلت الل دوق، (94) كمة الجنائية الدوليةللمح ياألساس
وذلك ، األساسيوالتشريعات ذات الصلة إلى ضرورة وضع قانون مستقل يشير إلى نصوص النظام 

، المحكمة الجنائية الدولية صتدخل في اختصا ي" للجرائم التي"القانون العربي النموذج رارعلى غ
 (95)".قانون الجرائم الدولية روع قانون يسمى" مشمسودة  حيث تم وضع

 

من أجل  لتعديلقد تتطلبها إجراءات ا تيالوالقانونية  ،للتعقيدات الدستورية ظرا  ن، أنه نرى نناا  و 
االكتفاء بوضع قانون مستقل يتالءم مع نصوص نه يمكن إف، المواءمة مع أحكام النظام األساسي

رجاء مسأ ، لجنائية الدوليةالنظام األساسي للمحكمة ا كما فعلت بعض ، الحقةلمرحلة  لتعديالتا لةوا 
الى أن مسودة مشروع الدستور الفلسطيني ، وتجدر اإلشارة هنا ، (96)الدول األطراف األخرى 

االتفاقيات الدولية التي  وما أقرته، واالنسجام ما بين المسودة مةأكدت على ضمان المواء، (2102)
 وما فرضته من التزامات على عاتق الدول األطراف .، لدولةليها اانضمت إ

 
في  عولقد باتت سارية المف ،وليةللمحكمة الجنائية الد النظام األساسي دفإن موا ؛ حال أي   وعلى

علو المعاهدات  بدأعلى م االفقه والقضاء الدولي استقر  ألن  ، رد االنضمام للنظام األساسيفلسطين بمج
 .كبذل آنفا   ارنشاكما ، تطبق المعاهدة ماأي تعارض بينه ةوفي حال، نون الداخليالدولية على القا

 
                                                 

 ،  في مقر وزارة الخارجية  ، بمدينة رام اهلل. 13/02/2102تم إجراء المقابلة بتاريخ  (93)
ة وغير وسميت هذه اللجنة "فريق المواءمة" المنبثق عن "اللجنة الفنية" برئاسة وزارة العدل ، وتضم ممثلي من جهات حكومي (94)

 ..... "ت أكاديمية وقانونية...، شخصيا ، مؤسسات حقوقية ، مؤسسات المجتمع المدني ، وزارة العدل حكومية "وزارة الخارجية
أنظر " القانون العربي النموذجي " للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، منشور على موقع المركز  (95)

    www.carjj.org/nocly/242نية و القضائية على الموقع الكتروني :     العربي للبحوث القانو 
، بعد ان صادقت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قامت ومن خالل نجد أن" المملكة األردنية الهاشمية "  (96)

نون مستقل بدال  من مراجعة كل القوانين والتشريعات ذات الصلة، لكي ال تضطر إلى إجراء لجنة قانونية مختصة بوضع قا
" ،  قانون الجرائم الدوليةتعديالت دستورية أو تشريعية للنصوص التي تتعارض مع بنود النظام األساسي ويسمى هذا القانون "

قانون المؤقت رقم هو إقرار قانون العقوبات العسكري بموجب ال، وأن التعديل األكيد الذي تم على التشريعات الوطنية األردنية 
 ( من هذا القانون.27، 22، 22، 20وذلك في المواد ) ، حيث أفرد فيه فصل خاص يتعلق بجرائم الحرب  ، 2112( لسنة 11)

http://www.carjj.org/nocly/242
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 الثاني المطلب
 الدولي والمساعدة القضائية التعاون

 
مترابطة يكمل بعضها  صوصهي ن، الجنائية الدولية كمةأن نصوص النظام األساسي للمح نجد
المنصوص عليها )فرع  أشكاله ةبكاف، طرافالدول األ بين لدوليا ونالتعا ووعماد تنفيذها ه، بعضا  
 (. انيث رععلى سيادة الدول )ف اعتداد   يمثلالدولي  اونالبعض أن هذا التع غالبا  ما يعتبر ولكن ،أول(

 
 ولاأل  الفرع

 قضائيةال عدةالتعاون الدولي والمسا أشكال
 
الجنائية الدولية في  محكمةالو  ،مشترك بين السلطات الوطنية ونهو قيام تعا : لدوليا عاونبالت يقصد 

الدولية باقي  يةالمحكمة الجنائ لوتكم ،السلطات الوطنية نهبجزء م تقومبحيث ، الواحد ءذات اإلجرا
الدولية على صياغة بعض  لجنائيةا كمةللمح يحرص النظام األساس وقد، اإلجراء أو العكس

 جراءاتبعض اإل تخاذال ،نيةوالسلطات الوط ،بين المحكمة نالنصوص التي تظهر حدود التعاو 
 (97). األدلةوجمع  ،لدعوىللسير في ا زمةالال
 
 والتعاون مع المحكمة التمييز بين التعاون القضائي الدولي  -0
والمناقشات التي دارت حول صياغة النظام األساسي للمحكمة الجنائية ، أكدت االتجاهات الفقهية 

المحكمة عن إجراء تسليم المجرمين كأحد صور على اختالف مفهوم تقديم الشخص إلى  ،الدولية
( من النظام األساسي على توضيح الفارق بين 012وقد حرصت المادة ). التعاون القضائي الدولي

  -وذلك بالتمييز بين اصطالحين أساسيين :، على النحو آنف الذكرصورتي التعاون 
 

لتحاكمه المحكمة الجنائية الدولية هو التنازل عن الشخص المطلوب من جانب إحدى الدول  األول :
؛  "Surrenderواستخدم النظام األساسي للتعبير عن هذا المعنى اصطالح "، بتقديمه للمثول أمامها

ب إلى دولة أخرى تطال ،يم على إقليمهاوذلك تمييزا  له عن قيام إحدى الدول بتسليم المتهم من دولة يق
أو لتنفيذ ، ويخضع للعقاب عنها بموجب تشريعها الوطني ،إما لتحاكمه عن جريمة ارتكبها، باستالمه

 Extradition". (98)والذي يعبر عنه اصطالح "، حكم قضائي صادر ضده من إحدى محاكمها
 

                                                 
(97) Jeffrey L. Bleich, Esq.: Cooperation with National System, ICC abs, p. 247. 
 74، ص77، ص 2110 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  –الفتاح سراج د.عبد (98)
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 مظاهر التعاون القضائي والتعاون مع المحكمة  - 2
، لب الدولجوازي يخضع لتقديراتها بناء  على طوبالرغم من أن تعاون المحكمة مع الدول هو أمر   

فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في ، فإن تعاون الدول األطراف مع المحكمة
وال يجوز للدول أن تتنصل منه إال بأسباب ، ]43المادة [هو أمر ملزم لها ، قاضاة عليهاوالم ،الجرائم
  . ومبررات واضحة، تبديها

 
أو  ،األطراف عن طريق القنوات الدبلوماسية لدولا للمحكمة سلطة تقديم طلبات التعاون إلى كونت 
ويجوز  ،االنضمامأو  ،افقةأو المو  ،أو القبول ،تصديقطرف عند ال ةتحددها كل دول ىقناة أخر  ةأي

، مناسبة ىإقليمية أخر  ةمنظم ةأو أي ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية قتقديم طلبات التعاون عن طري
والمستندات، وللمحكمة  ،طلبات التعاون بالمحافظة على سرية هذه الطلبات وتلتزم الدول الموجه إليها

 ،والشهود ،لكفالة أمان المجني عليهم، أن تتخذ ما يلزم من التدابير المتصلة بحماية المعلومات
 (99). ]47/0/1/2[المادة ، ةوالنفسي ،وسالمتهم البدنية ،وأسرهم

  
وفي ، المحكمة مععضاء في النظام األساسي التعاون غير األ لأن تطلب من الدو  محكمةلل ويجوز
أو إذا  المحكمة،مع  اتفاقا   أو ،ترتيبا  خاصا   عقدتطرف في النظام األساسي  ردولة غي امتناعحالة 

تخطر بذلك جمعية الدول  ةن المحكمإمن المحكمة، ف قدمالم لتعاونلطلب ا متثالهاباطرف  ةأخلت دول
 (100)قد أحال المسألة إلى المحكمة. منمجلس األ نكا ذاإ مناألمجلس  أواألطراف 

 
( 92( من المادة )0المحكمة أشارت الفقرة ) إلىالمطلوبين  شخاصاآللية المتبعة لتقديم األ وحول

  -: نهأ لىمن النظام األساسي إ
 ،(10دة )في الما مبينةللطلب ال دةالمواد المؤيو  ،بالمستندات عا  مشفو  للمحكمة أن تقدم طلبا   وز"يج

 أنوعليها ، ذلك الشخص موجودا  في إقليمها يكوندولة قد  ةوتقديمه إلى أي ،خصللقبض على ش
ويجب على الدول ، المحكمةوتقديمه إلى  ،لشخصذلك ا ىفي القبض عل لةتطلب تعاون تلك الدو 

إلجراءات طبقا  لو  ،البابألحكام هذا  وفقا  ، والتسليم، القبض اءبإلق كمةاألطراف أن تمتثل لطلبات المح
  (101). "ةالمنصوص عليها في قوانينها الوطني

                                                 
 .234، ص 2100 –عمان   -دار الثقافة للنشر والتوزيع   -القضاء الدولي الجنائي -د. سهيل حسين الفتالوي  (99)
 ألساسي.( من النظام ا47/7( والمادة )47/2أنظر: المادة ) (100)
الناشر ، مطابع روزا اليوسف الجديدة  –المحكمة الجنائية الدولية ، نشأتها ونظامها األساسي  –.د. محمود شريف بسيوني أ (101)
  222، ص 2110 –القاهرة  –
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الوطني لها،  اتلقانون اإلجراء فقا  و  أذنأن تلتزم الدولة بأن ت ،ةمع المحكم عاونواجب الت ويتضمن
يلزم الحصول على هذا  عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، وال نقلبأن ي
ويجب على ، رالهبوط في إقليم دولة العبو  لمقررولم يكن من ا ،قل الشخص جوا  حالة ن يف ناإلذ

أو المدعي العام على الفور بأسباب  ،الدولة الطرف التي ترفض طلب المساعدة أن تخطر المحكمة
 (102). ذلك الرفض

 
 نطاق االلتزام بالتعاون في حالة تعدد الطلبات  -3

فقد تطلب ، الطلبات بتسليم شخص تعددي للمحكمة حالة ( من النظام األساس11) مادةال نظمت
 تسليميتضمن ، يوجد طلب آخر من دولة أخرى نتسليم شخص إليها في حي دولةمن  مةالمحك

النظام  في ا  الدولة الطالبة طرف انتبينما إذا ك ،فهنا يجب التفرقة، الشخص نفسه عن التهمة ذاتها
  -: كأم غير ذل ،مةللمحك ألساسيا

 

أو  ،القبض طلبفإن على الدولة الموجه إليها ، ساسيطرفا  في النظام األ لبةالدولة الطا نتكا اإذ  
كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى  إذا، المحكمة من المقدمالتقديم  طلبل األولوية إعطاء سليمالت

أما إذا لم تكن  ،من النظام األساسي( 01،04عمال  بالمادتين ) ،التي يطلب بشأنها تقديم الشخص
فإنه ال يجوز للدولة المقدم إليها طلب التسليم أن ، بعد بشأن مقبولية الدعوى المحكمة قد اتخذت قرارا  

المحكمة في  رارويصدر ق، أن تتخذ المحكمة قرارا  بعدم المقبولية بلتسلم الشخص إلى الدولة الطالبة ق
 (103)الشأن على أساس مستعجل . اهذ
 

أن تعطي  لبالط يهافعلى الدولة الموجه إل، طرفا  في النظام األساسي لطالبةا ولةالد كنتإذا لم  ماأ  
 تكن مول، الدعوى ةيمقبول رتقد قر  ةأن تكون المحكم طبشر   كمةالمقدم من المح للطلب يةاألولو 

 (104)إلى الدولة الطالبة.  شخصال تسليمدة بالتزام دولي بمقي  المطلوب إليها التسليم  لدولةا
 
طلبا  آخر من  قىوتتل، تتلقى دولة طرف في النظام األساسي طلبا  من المحكمة بتقديم شخص وعندما 
بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب  ،فسهلتسليم الشخص ن دولة ةأي
 ب المقدم من فيكون على الدولة المقدم إليها الطلب أن تعطي األولوية للطل، تقديم الشخص حكمةالم

 (105). ]/أ11/7[المادة ، الشخص إلى الدولة الطالبة سليمبت دوليدة بالتزام ما لم تكن مقي   كمةالمح
                                                 

 ( من النظام األساسي.41/1انظر المادة ) (102)
 ( من النظام األساسي.11/2/1أنظر: المادة ) (103)
 ( من النظام األساسي.11/2مادة )أنظر: ال (104)
 .271سابق، صمرجع  -د. سهيل الفتالوي (105)
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، فإذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة 
وعليها أن ، ستسلمه إلى الدولة الطالبةأم  ،فيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت ستقدمه إلى المحكمة

وجنسية  ،وجنسية المجني عليه ،ومصالح الدولة الطالبة ،تاريخ كل طلب، تراعي عند اتخاذها القرار
مكانية إجراء التقديم الحقا  بين المحكمة ،الشخص المطلوب وجميع العوامل األخرى ، والدولة الطالبة ،وا 

 (106). ]/ب11/7[المادة ، ذات الصلة
 
والشك أن هذا النص يمثل قيدا  على مبدأ التكامل الذي يعطي األولوية الختصاص القضاء الوطني،   

المقدم من الدولة لتلبية الطلب  ةوبناء  على ذلك فقد كان يتعين أن تكون األولوي. وليس للقضاء الدولي
ال لما كانت قد ، المتزاحمة طالما أنها مختصة بحسب األصل بنظر الدعوى أرسلت في طلب استالم وا 

 حيث أن مجرد إرسالها هذا الطلب يعبر عن التزامها بإجراء المحاكمة .، المتهم
 
ن المادة غير أنه يجب مالحظة أن حكم هذه المادة قد خفض من الغلو القائم في الفقرة الثالثة م 
والتي قد ، ضها البعضوبع ،لتزامات الدولية التي قد تكون قائمة بين الدولوذلك باعترافه باال، (11)

ومنحها أولوية في التطبيق ، أو شرط المعاملة بالمثل، ومتعددة األطراف ،تتمثل في المعاهدات الثنائية
 . وتعزيزا  لمقوماته، وذلك تحقيقا  لمعنى التكامل، عن أحكام النظام األساسي

 
طلوب إليها التسليم سلطتها /ب( من ذات المادة بأنه يكون للدولة الم7خرى قضت الفقرة )ومن ناحية أ 

أم ستقوم بتنفيذ التزامها ، المطلقة في أن تقرر إذا ما كانت ستقوم بتقديم الشخص للمثول أمام المحكمة
وهذا النص يبرهن على ضرورة . الدولي بتسليم الشخص المطلوب إلى الدولة التي تطالب بتسليمه

، وقواعدها القانونية، اه مناسبا  في ضوء مصالحهااحترام السيادة الوطنية لكل دولة  في أن تتخذ ما تر 
 (107). وأية اعتبارات أخرى قد تمس بمصالح الدولة، والتزاماتها التعاهدية

 
 مضمون طلب القبض والتقديم -2
وفي الحاالت العاجلة يجوز تقديم ، والتقديم مكتوبا   ،يكون الطلب المقدم من المحكمة إللقاء القبض 

د ؤي  أو أن ي   ،ويجب أن يتضمن الطلب، من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبةالطلب بأية وسيلة 
للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها طلب القبض ، والمستندات الالزمة ،بالمعلومات

 ،بناء  على طلب المحكمة، والمحكمة يتم التشاور بينهما ،وتسهيال  للتعاون بين الدولة الطرف، والتقديم

                                                 
 231مرجع السابق ، ص  –أ.د. محمود شريف بسيوني  (106)
  42، ص 41مرجع سابق ، ص  –د.عبد الفتاح سراج  (107)
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بها القانون الوطني فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي ، في المسائل العامة أو بخصوص مسألة محددة
 (108) للدولة الطرف.

 
المطلوب لحين  لشخصعلى ا ا  القبض احتياط قاءأن تطلب إل محكمةيجوز لل، جلةالحاالت العا وفي

اإلفراج عن الشخص المقبوض عليه  يجوزكما ، خوفا  من هروبه ،للقبض عليه طلوبةالم لوثائقتقديم ا
المؤيدة للطلب في  لمستنداتوا ،إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم دمالمق ةإذا كانت الدول، احتياطا  

على تسليم  افقويجوز للشخص المطلوب أن يو ، االحتياطي لقبضا يخمن تار  ( يوما  31غضون )
 (109)بذلك.  سمحي طلبإليها ال وجهالم لةانقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدو  قبلنفسه 

 

 أشكال أخرى للتعاون القضائي الدولي  -5
ضرورة امتثال الدول األطراف وفقا  ألحكام ، يشمل واجب التعاون مع المحكمة إضافة لما سبق ذكره 

للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة ، وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية، الباب التاسع
 فضاألساسي أن تر  النظامللدولة الطرف في  يجوز ال و، أو المقاضاة ،زمة فيما يتصل بالتحقيقالال

أية أدلة تتصل  كشفأو  ،وثائق يةكان الطلب يتعلق بتقديم أ إذاإال ، أو جزئيا   ،كليا   ساعدةطلب م
 (110).]2/ 0/ 11[المادة ، الوطني هابأمن
 

أن تتعاون مع أية دولة سواء  أكانت دولة  –منها ذلك إذا طلب  –يجوز للمحكمة ، من ناحية أخرى
أو محاكمة  ،إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقا  ، وتقدم لها المساعدة، أم من الدول غير األطراف ا ،طرف

 و يشكل جريمة خطيرة بموجبأ، جريمة تدخل في اختصاص المحكمةفيما يتعلق بسلوك يشكل 
 (111) القانون الوطني للدولة الطالبة.

 
في النظام األساسي للمحكمة  –دولة فلسطين  – األطرافالدول  اونأن تع، لنا مما سبق يتضم

 راتومبر  ا،بديهت بأسباب إالوال يجوز للدول أن تتنصل منه  ملزم لها، مرهو أ، الجنائية الدولية
كما أن هذا ، النضمام إليهوا، النظام األساسي امحكألبمحض إرادتها الخضوع  قررت تامماد واضحة

 .للدولة الطرف التعاون ال يعد مساسا  بالسيادة الوطنية 

                                                 
 ( من النظام األساسي 10/0/2/2المادة ) (108)
 ( من النظام األساسي 12/0/1المادة ) (109)
( ، ص 012: 011سابق، القاعدة من )مرجع  -:أ. د. محمود شريف بسيوني للمزيد حول اشكال التعاون األخرى ، أنظر (110)

231 :231 
 ( من النظام األساسي 11/01المادة ) (111)
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 نيالثا الفرع
 األطراف ولالد دةالمساس بسيا عدم

 
 إنف ، ورغم تطور القانون الدولي، دوليال لقانونيللنظام ا ألساسيةا ائزيعد مبدأ السيادة أحد أهم الرك 

الدولة في تصرفاتها إلرادة خارج أساس عدم خضوع يقوم على  الذيو ، لمبدأ السيادة يالمفهوم التقليد
جوانب القصور في النظام  لبأنه سبب أغ: بل يمكن القول، أمام هذا القانون ئقا  ظل عا ارادتهإ

إيجاد نظام  انيةالتقليدي حال دون إمك هبمفهومو  ،تمسك الدول بهذا المبدأ نذلك أ، القانوني الدولي
تحت  خلبأن يخضع ما يد، ولغاية اليوم الدول تقبل الإذ  ،دولي تخضع له الدول في تصرفاتها

 . سيادتها لنظام غير نظامها
 

للنظر في الجرائم التي ، جنائية دولية محكمة وجودالدول تنظر إلى فكرة  كانت، ومن هذا المنطلق
مواقف تصطدم بما كانت هذه الفكرة دائما   ولهذا سيادتها،انتقاص  هرمظا نكمظهر م، تقع في إقليمها

الدولية إلى  الجنائية محكمةمما شكل عائقا  كبيرا  طالما حال دون ظهور ال، منها كبرىال وخاصة   ولالد
 (112)جلو.حيز الو

  
وتشررعب العالقررات الدوليررة فرري مختلررف  ،بسرربب تطررور ؛ المطلررقالتقليرردي  هفقررد مبرردأ السرريادة مفهومرر ولمررا
والجهد من الوصرول إلرى إنشراء المحكمرة  ،ن العملم ريروم ،الدول بعد تاريخ طويل تتمكن، مجاالتال

، في هذا الخصوص، وبقوة خرآلتطرح من حين  ةالسياد ةبقيت مشكل، ذلك ومع، لكن، الجنائية الدولية
  -: اعد نقاط أبرزه اللخ نوذلك م

 .فتقع في أقاليم الدول األطرا ائمالقضائي على جر  صاصتاالخممارسة  -
 الدولة إلى القضاء األجنبي. رعاياتسليم  حظرإشكالية  -
 طرف. لةدو  إقليمالتحقيقات في  راءفيما يتعلق بإج لعاما مدعىسلطات ال -
 

األساسرري الخاصررة  النظررام( مررن 2) ادةالمرر أنبرر، فقررد أثررار الرربعض الرررأي، األولددى شددكاليةعلددى اإل وللددرد
للرردول  لوطنيررةا سرريادةلل ا  اكررانته يمثررل، أيررة دولررة طرررف إقلرريمفرري  طاتهاوسررل ،المحكمررة لوظائفهررا ممارسررةب
 أنيمكرن  هذلك أنر ومعنى، لقضائيةا طاتهامرهون بسل لأصي اصاختص ةبممارس يةلجهة أجنب سماحبال

أو  ،ولرررةتخرررص الد قضرررايا يالفصرررل فررر صاصررراتاخت مرررارسإقلررريم الدولرررة محكمرررة أجنبيرررة ت وقيتواجرررد فررر
 (113) رعاياها.

                                                 
 .023سابق، صمرجع  -معمر يشوي ةلند (112)
 32، ص سابقرجع م   -  شريف عتلم ( 113)
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النظام األساسي والتي تؤكد على  ديباجةمن  اشرةلعورد بالفقرة ا لما  هذا الشأن نشير بداية   وبخصوص
 القضررائية الوطنيررة، وهرري   عبرررارة لواليرراتل ال  اختصرراص المحكمررة الدائمررة سرريكون اختصاصررا  مكمرر أن

األساسري  امالنظر مرن( 07ه نرص المرادة )مرا أكرد وهرذا، النظراموردت صراحة  في المادة األولى من هرذا 
تتردخل حصرررا   نمراالوطنيرة، إ ةالقضررائي ختصاصراتتحرل محرل اال الأن المحكمرة الجنائيرة الدوليررة  علرى

 (114). لكأو القدرة على ذ ،اةوبالمقاض ،لتحقيقبا ضطالعاال يحينما ال تتوافر لدى الدول الرغبة ف
 

ن المحكمرررة أنشرررئت : إمرررردود عليررره برررالقول، ئيرررة الدوليرررة تمثرررل قضررراء  أجنبيرررا  والقرررول أن المحكمرررة الجنا
وهرررو مبررردأ "  ،ساسررري الرررذي يحكرررم جميرررع المعاهرررداتة دوليرررة يحكمهرررا المبررردأ األاهررردأصرررال  بمقتضرررى مع

ال يقرال عنهرا أنهرا تتعامرل ، فالدول المنضمة للنظام األساسري برضراها، الرضائية "، وعلى هذا األساس
نمرررا مرررع جهررراز قضرررائي دولررري شررراركت فررري إنشرررائه كدولرررة طررررف، مرررع قضررراء أجنبررري وتسررراهم فررري ، وا 
 بتسييره .االجراءات الخاصة 

 
 قضرائيةالدوليرة يشرجع الردول علرى ممارسرة سرلطاتها ال جنائيرةساسي للمحكمة الأل؛ فإن النظام ا يهوعل

لهرذه األخيررة أن تتردخل إال إعمراال   يكرون الو ، ةالدولي محكمةعلى الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات ال
تتنرازل عرن  لردولال يقرال أن ا، هنا منو ، يةبالمقبول متعلقةوال ،ساسيأل( من النظام ا07ألحكام المادة )

نمررررا، لواليررررة القضرررراء األجنبرررري صاالختصررررا القضرررراء  يررررةالدوليررررة امترررردادا  لوال ئيررررةتمثررررل المحكمررررة الجنا وا 
 (115). مةاألساسي للمحك امالنظ موجبب ظةأن سيادة الدول محفو  يعنيوهو ما  وطني،ال
  
فرري النظررام  حسررومةلة مأفهررذه أيضررا  مسرر، أجنبدديعددن إشددكالية تسددليم رعايددا الدولددة إلددى قضدداء  مدداأ

برررين مرررا يعررررف  ة  و فرقرررت صرررراح، األساسررري نظرررام( مرررن ال012المرررادة ) تإذ جررراء، للمحكمرررةاألساسررري 
 تسرليمهرو  والرذي "التسرليم"وبرين ، حكمرةمرا للم شخصهو تقديم الدولة ل والذي، " كمةإلى المح حالة"باإل

الجنائية الدولية  ةالمحكم إلى" فاإلحالة " ، اما  تم انختلفهما أمران م إذ، الدولة لشخص إلى دولة أخرى
 لقضرائيةعلى أن هرذه المحكمرة تعتبرر امتردادا  للواليرة ا اتفقنا آنفا   نابما أن، لةال تعتبر مساسا  بسيادة الدو 

 (116) .نبيا  وليست قضاء  أج ،الوطنية

                                                 
 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .07متعلقة بالمقبولية ، المادة )المسائل ال أنظر( 114)
 .027سابق، صمرجع  -معمر يشوي ةلند( 115)
 ( من النظام األساسي على ما يلي: ألغراض هذا النظام األساسي:012تنص المادة )( 116)

 لنظام األساسي.يعني "التقديم" نقل دولة ما شخصا  إلى المحكمة عمال  بهذا ا -أ
 يعني "التسليم" نقل دولة ما شخصا  إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني. -ب
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 الدولية الجنائية المحكمة ن  أوحيث  : " الدكتور " محمود شريف بسيوني األستاذ ليقو  ،هذا وفي
اختصاص المحكمة  إلىشخصا   طرافاألفإن تسليم الدول ، وطنيلالختصاص الجنائي ال مكملةٌ 

وال ينتهك السيادة الوطنية لدولة أخرى ، الوطنية يادتهاال يقلل من س، لمعاهدةنفاذا  ل وليةالجنائية الد
محاكمته إلى  تنقلالشخص الذي  ينتهك حقوق الأو المجني عليه(، و ، الجاني جنسية مثل)

 (117)يمارس واليته وفقا  لمعايير حقوق اإلنسان".  لذينائي المختص اجال االختصاص

 
خر من آوجها   رفدولة ط مفي إقلي حقيقاتالعام فيما يتعلق بإجراء الت مدعيسلطات ال ومثلت
الفقرة الرابعة من  نذلك أ، نيةالوط دةومساسها بالسيا، على المحكمة الجنائية الدولية عتراضوجوه اال

 حضورأعمال التحقيق دون   بعض( من النظام األساسي تجيز للمدعي العام أن يباشر 11) دةالما
الخصوص جمع  وجهوأن بوسعه على ، الدولة هذه  ليموداخل إق ،الطلب االموجه إليه دولةسلطات ال

جراء م ،إفادات من شهود           . أو مكان عام ،لموقع عام عاينةوا 

 
 ،دوليوالمتعلررق بالتعرراون الرر ،لنظرراممررن أحكررام هررذا ا عالتاسرر البررابعلررى ذلررك بمررا جرراء فرري  رديرر ولكررن

ارتضررتها هررذه مسرراعدة  يوهررمررع المحكمررة الجنائيررة،  ولالقضررائية الترري يجررب أن تلتررزم برره الررد مسراعدةوال
               (118)الوطنيةبالسيادة  مساسا  للقول أن هناك  لمجا وبالتالي ال األساسي ظاملند انضمامها لالدول بمجر 

 

أ السدديادة علددى الحالددة حددول مددا مدددى تدد ثير تلددك اإلشددكاليات المتعلقددة بمبددد، وهنددا يثددار التسدداؤل
، خاصة  في حالة إذا مدا قدررت المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ممارسدة اختصاصدها القضدائي الفلسطينية

أو حالدددة صددددور مدددذكرات توقيدددف فدددي حدددق   ،ينيعلدددى  اإلقلددديم الفلسدددط نضدددد مدددواطنين فلسدددطينيي
  وطلب تسليمهم إليها ؟ ، متورطين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة نفلسطينيي

 

، مرردى تمسررك القيررادة الفلسررطينية برره، فيمررا يتعلررق بمبرردأ السرريادة، مررن واقررع التجررارب السررابقة، نررهنجررد أ
أو اختصاصرررات قضرررائية علرررى األرض  ،مهرررام ةبممارسرررة إيررر، جهرررة أجنبيرررة كانرررت ةأليررروعررردم السرررماح 

 ،والمؤسسات الدستورية ،سيادة للشعب، يعطي الما أن القانون األساسي الفلسطيني، ك(119)الفلسطينية 

                                                 
 .020سابق ، صمرجع  -نظر، أ. د. محمود شريف بسيونيأ (117)
 024، ص  سابقمرجع  -معمر يشوي ةلند (118)
ا  ياسر عرفات ، وصدر قرار الرئيس الفلسطيني ،  استشهادفتح تحقيق من قبل محكمة فرنسية في قضية  2102ففي عام  (119)

ياسر عرفات ، فثار جدل شعبي وقانوني وسياسي فلسطيني على الموقف ،  ، الشهيد الرئيست فاعنها يتضمن أخذ عينات من ر  
ة الفلسطينية ، فكان لمبدأ السياد، ياسر عرفات فيه انتهاك  ، الشهيدت فاوحصوله على عينات من ر   ،كون وجود وفد طبي فرنسي

، وأخذ ( سويسرا وروسيا وفرنسا برئاسة وفد طبي فلسطيني  )هو أن يشكل مجموعة وفود طبية محايدة من، المخرج من الخالف 
 عينات من قبل األطباء الفلسطينيين .
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هررو شررأن فلسررطيني وطنرري  الفلسررطينيين،وهررذا يعنرري أن كررل مررا يقررع علررى أرض دولررة فلسررطين مررن قبررل 
بررالنظر فيرره وفقررا  للقررانون العقررابي واإلجرائرري ، طينيةوالقضررائية الفلسرر، وتخررتص الجهررات الوطنيررة داخلرري،

 (120). الفلسطيني
 

نص على عدم جواز إبعاد  أي فلسطيني عن ، نجد أن القانون األساسي الفلسطيني، ومن جهة أخرى
يمه أو تسررل ،أو تجريررده مررن الجنسررية ،أو منعرره مررن المغررادرة ،أو حرمانرره مررن العررودة إليرره ،أرض الرروطن

وعلررى فررض تررم ، تعنري المحكمررة الجنائيرة الدوليرة، جهرة أجنبيرة هنررا ةوعبرارة أيرر، (121)يررة جهرة أجنب ةألير
لحمرررايتهم مرررن المالحقرررة ، محاكمرررة قيرررادات أو أشرررخاص فلسرررطينيين أمرررام المحررراكم الوطنيرررة الفلسرررطينية

فري  –ا  كمرا سريأتي الحقر –سرلطة تقديريرة للمحكمرة الجنائيرة الدوليرة فإن للمدعي العام ، الجنائية الدولية
وبالتررالي العررودة ، اإلجررراءات بررداعي التهرررب مررن المسرراءلة أو المالحقررة الدوليررةأن يقرررر بصررورية هررذه 

 . والتزام دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، المعاكس باالتجاه
 

سرررري ن انضرررمام " فلسرررطين " للنظرررام األساإ، تحرررل فررري ضررروء تفسرررير بسررريط، لياتإال أن هرررذه اإلشررركا
بمرررا فررري ذلرررك التعررراون الترررام مرررع ، النظرررام يعنررري بأنهرررا ارتضرررت بأحكرررام هرررذا، يرررةللمحكمرررة الجنائيرررة الدول
جرراءات المقاضراة فري الجررائم التري تردخل ضرمن  ،فيما تجريه مرن تحقيقرات، المحكمة الجنائية الدولية وا 

 –وطنيرة الفلسرطينية كما أن اختصاص المحكمة سيكون مكمال  للواليات القضرائية ال، (122)اختصاصها 
بأي حال من ، على السيادة الوطنية الفلسطينية ال يمثل اعتداء  ، ن ذلكفإ، لتاليوبا، -كما سيأتي الحقا  

 . األحوال
 

فري النظرام األساسري للمحكمرة  -دولرة فلسرطين  –أنه يجب على الدول األطراف ، نستخلص من ذلك
مررن أجررل المواءمررة مررع أحكررام النظررام  ،التشررريعية الكافيررةو  ،إجررراء التعررديالت الدسررتورية، الجنائيررة الدوليررة

فري إطرار  فيمرا تجريره، مرة الجنائيرة الدوليرةبما يضمن تسرهيل عمليرة التعراون الترام مرع المحك، األساسي
جراءات المقاضاة ،اختصاصها من تحقيقات بالسيادة الوطنية للردول  مساسا   عد  ي   ال، وأن هذا التعاون. وا 

، للمحكمرة الجنائيرة الدوليررة قرررت بمحرض إرادتهرا الخضروع ألحكرام النظرام األساسري ، مادامرتاألطرراف
بمرا يحفرظ السريادة الوطنيرة لكرل ، يرات القضرائية الوطنيرةكما أن اختصاص المحكمة سيكون مكمال  للوال

 الدول األطراف .
 

                                                 
 المادة الثانية  – 2112القانون األساسي الفلسطيني المعدل  (120)
 ( 24المادة ) – 2112يني المعدل القانون األساسي الفلسط (121)
 فيما بعدها. 22أنظر في ذلك ، ما تم ذكره في أحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية من هذه الرسالة، ص (122)
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 الثاني المبحث
 ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مالحقة

 
التري تردخل ، الخطيررةبارتكراب الجررائم  متهمرينال حاكمرةبم، النظرام األساسري الردول األطرراف فري تلتزم

 ،يخولهررا ذلررك )مطلررب أول( لترريا نيالدوليررة، وفقررا  لألسرراس القررانو  لجنائيررةالمحكمررة ا صرراصضررمن اخت
 رطينومحاكمرررة المترررو  ،مالحقرررة مرررن هرررادون تمكن تحرررول، معيقرررات الررردولعتررررض تلرررك ت مرررا ولكرررن غالبرررا  
 ثاني(. مطلب) الخطيرة ائمالجر  لكبارتكاب ت

 
 
 األول المطلب

 الدولية لجرائممحاكمة مرتكبي المالحقة و القانوني  األساس
 

 ،فرررري التحقيررررق الطرررررفأولويررررة انعقرررراد االختصرررراص للدولررررة  كررررونللنظررررام األساسرررري أن ت ا  وفقرررر األصررررل
 كاملمبدأ الت ويختلف، في اختصاصها القضائي الجنائي )فرع أول( دخلوالمحاكمة حول الوقائع التي ت

 حاكمرررةوم ،الررردول الحرررق فررري مالحقرررة يمرررنحالرررذي ، لميالعرررا قضرررائيالقضرررائي عرررن مبررردأ االختصررراص ال
 أو مكان ارتكراب الجريمرة  ،أو جنسية المعتدي عليه ،الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسيتهم مرتكبي

 ثاني(. فرع)
 
 
 لاألو الفرع

 دوليةال جنائيةاالختصاص التكميلي للمحكمة ال مبدأ
 

المحرراكم الوطنيررة مررن أهررم الركررائز  الختصرراصالمكمررل  يررةالمحكمررة الجنائيررة الدول اصاختصرر يعتبررر 
كران  وقرد، وقرد بررز هرذا المبردأ بدايرة  فري مشرروع لجنرة القرانون الردولي، عليهرا فكررة المحكمرة تالتي قام

ن الدول حتى تتمكن من أكبر عدد م ىواعتماده هو جعل المحكمة مقبولة لد ،لألخذ به عمن أهم الدواف
 نسربةبال دعوىعلرى الر ئيرةالمبد لواليرةا، األطرراف لللردو  الروطني قضراءوذلرك بإعطراء ال، جباتهراالقيرام بوا
 (123). ولةالد يادةس فهومعلى عدم المساس بم والتأكيد، األساسيالنظام  يالواردة ف للجرائم

 
                                                 

لى عبد الرحيم يوسف العوضي "المحكمة الجنائية الدولية" بحث مقدم للندوة القانونية العربية حول آثار التصديق واالنضمام إ  (123)
 م.2112فبراير  2-1النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جامعة الدول العربية، 
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الوطنيرة، وذلرك  القضرائية تللواليرا تكميلريللتؤكد دور المحكمرة ا ؛جاءت ديباجة النظام األساسي  وقد
 نعلررى أ تؤكررد" ،،،،،،،،أشررارت إلررى أن الرردول األطررراف فرري هررذا النظررام  ، يوالترر ،عاشرررةفرري فقرتهررا ال

 جنائيرررةالقضرررائية ال اليررراتسرررتكون مكملرررة للو  يالنظرررام األساسررر هرررذا موجررربالجنائيرررة المنشرررأة ب محكمرررةال
 (124). صراحة   التكميلي  الدورإلى هذا  ساسيأللنظام اولى من األالمادة ا شارتكما أ، الوطنية"

 
للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة يوضرررح اخرررتالف هرررذه المحكمرررة عرررن  يلررريفرررإن االختصررراص التكم ،وعليررره

ن اختصاص هاتين المحكمتين هو أحيث ، ورواندا ،لسابقةا سالفياالمحكمتين المؤقتتين في كل من يوغ
مرع إعطراء األولويرة لهراتين ، اص القضرائي الجنرائي الروطنياختصاص مشرترك أو مترزامن مرع االختصر

 (125). طنيالقضائي الو  تصاصعلى االخ تينالمحكم
 

فرري المررادة الخامسررة مررن النظررام األساسرري  الررواردةللنظررر فرري الجرررائم  ختصرراصفررإن أولويررة اال ؛ وهكررذا
اجزة عن االضطالع بتلرك بأن هذه السلطات ع حكمةتبين للم اأما إذ، نيةالوط تللسلطا ينعقد للمحكمة

ويتضح ذلك من نرص المرادة ، يةفإن االختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدول ،آلخر أولسبب  ةالمهم
فقررررد تضررررمنت فرررري فقرتهررررا األولررررى أن ، ( مررررن النظررررام األساسرررري للمحكمررررة المتعلقررررة بقبررررول الرررردعوى07)

  (126):وذلك في حالتين ، طنيةغم نظرها من قبل المحاكم الو اختصاص المحكمة ينعقد بنظر الدعوى ر 
 

  وطنيال لقضائيا اص: عدم رغبة الدولة في ممارسة االختص األولى الحالة
 لدولررةة يمكررن للمحكمررة أن تسررتخلص مررن خاللهررا أن اينررمع ورا  األساسرري قررد حرردد  امرر النظررامأن  نجررد
مرن اإلفرالت مرن  نرهوتمكي، الشخص المعني للعدالة مفي تقدي ةيالحقيقليس لديها الرغبة الجادة ، المعنية
  -: وهي، العقاب

                                                 
فقرررد كررران هنررراك اتفررراق كبيرررر برررين ممثلررري الوفرررود المشررراركة فررري مرررؤتمر "رومرررا الدبلوماسررري"  ، علرررى أال تكرررون العالقرررة برررين  (124)

ك العالقرررة الموجرررودة برررين القضررراء الجنرررائي الررروطني االختصررراص القضرررائي الررروطني واختصررراص المحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة ، كتلررر
والمحرراكم الجنائيررة المؤقترررة السررابقة ) يوغسرررالفيا ، روانرردا ( . فقرررد اتفررق المجتمعرررون فرري "مرررؤتمر رومررا" علرررى أن يكررون اختصررراص 

 . ا  الختصاص القضاء الجنائي الوطنييالمحكمة الجنائية الدولية، اختصاصا  تكميليا  أو احتياط
أول من طبق عليه مبدأ اإلحالة من القضاء الوطني إلى المحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة، هو المتهم تاديتش  كان (125)
(Tadic حيث طلب المدعي العام للمحكمة من الحكومة األلمانية وقف إجراءات التحقيق ضده في عام )م، وتسليمه إلى 0112

 ة األلمانية لهذا الطلب بعد اتخاذ بعض اإلجراءات التشريعية التي تسمح لها بذلك.المحكمة الجنائية أمامها، وقد استجابت الحكوم
Murphy, Sean D., “Progress and Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugosavia” oP. Cit, pp. 64-65.                                                                  

 -دار الثقافة للنشر والتوزيع -القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية -د. عمر محمود المخزومي (126)
 .114م، ص2114عمان، 
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أو جرررى اتخرراذ القرررار الرروطني بغرررض  ،بهررا طالعأو يجررري االضرر ،جرررى االضررطالع برراإلجراءات إذا -0
علررى النحررو  ةالجنائيررة عررن جررائم داخلررة فري اختصرراص المحكمر ليةؤو لمسرمررن ا عنريالشررخص الم حمايرة

 المادة الخامسة. يالمشار إليه ف
نيرررة تقرررديم الشرررخص  عه فررري اإلجرررراءات بمرررا يتعرررارض فررري هرررذه الظرررروف مرررلررر مبرررررال  أخيرحررردث تررر  -2

 المعني للعدالة. 
أو تجرري مباشرررتها  ،شرررتبو  أو ،أو نزيره ،مسرتقل شرركلأو ال تجرري مباشررتها ب ،إلجررراءاتا اشررتب لرم -1

 (127)للعدالة.  المعنيالشخص  متقدي يةعلى نحو ال يتفق في هذه الظروف مع ن
 

فرري إجررراء  لرةالدو  غبررةعردم ر  يالسررالف ذكرهررا ؛ ممرا يعنرر ةالثالثر األمررور حردأافر تررو  للمحكمرةتبررين  فرإذا
لتكمرررل ، الدوليرررة ةتثبرررت الواليرررة القضرررائية تلقائيرررا  للمحكمرررة الجنائيررر، طنيقبرررل القضررراء الرررو  مرررنالمحاكمررة 
 ،األصيل في مالحقة صهاختصا سةالقصور الناجم عن عدم رغبة القضاء الوطني في ممار  والنقص أ
 االساسي للمحكمة . امالتي نص عليها النظ يةمة مرتكبي الجرائم الدولومحاك

 
رغبة الدولة ذات االختصاص في   معد ثباتإل على المحكمة الجنائية الدولية نه ليس من السهأ إال

 مافي ة  والذي يغلب عليه المعيار الشخصي خاص، والمستقلة ،أو في المحاكمة النزيهة ،المحاكمة جراءإ
حيث لن يكون من السهل على المحكمة الجنائية ، لفقرتين ) االولى والثالثة ( سابقتي الذكريتعلق با
التي تثبت نية المحكمة الوطنية في حماية الشخص المعني من  علوماتالحصول على الم الدولية

 (128)واستقاللية إجراءاتها.  ،نزاهةأو عدم  ،حاكمةالم

 
 رسة االختصاص القضائي الجنائي الوطني : عدم القدرة على مما انيةالث الحالة

 ىعررردم قررردرة الدولرررة علرررعرررن  كشرررفا يمرررمنه أي   قرررقاعتبرررر تح أمررررين للمحكمرررةأدرج النظرررام األساسررري  
 (129) -: ممارسة االختصاص القضائي الوطني وهما

 .للنظام القضائي الوطني  الجوهريأو  الكلي: االنهيار  األول األمر
 .بمهامه القضائية  امالوطني على القي اءقض: عدم قدرة ال الثاني األمر

 
أو عردم ، المعنيرة لدولرةفري النظرام القضرائي ل يأو جروهر  ،انهيرار كلري هنراك؛ أنه إذا كان ذلك ومعنى

 أو الحصول على األدلة ، همتوافر هذا النظام أصال  بالشكل الذي يؤدي إلى عدم إمكانية إحضار المت
                                                 

 /أ، ب، ج( من النظام األساسي.07/2المادة ) (127)
 .121سابق، ص مرجع -عمر محمود المخزومي (128)
 ( من النظام األساسي.07/1المادة ) (129)
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الالزمة  باإلجراءات قياممن األسباب التي ال تمكن الدولة من ال لكأو كان غير ذ، والشهادة الضرورية 
علررى عرردم قرردرة الدولررة علررى التحقيررق والمحاكمررة ذلررككرران . والمحاكمررة ،بررالتحقيق والررذي بترروافره ، دلرريال  

 (130)ينعقد االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية .
 

والمحاكمرة ضرد  ،برالتحقيق اتهراالتزامعنردما تضرطلع الدولرة علرى نحرو صرحيح ب أنره :من ذلك  نستنج
، مسررتقلو  ،هو بشرركل نزيرر ،والترري ترردخل ضررمن اختصرراص المحكمررة الجنائيررة، يرررةالخط ائممرتكبرري الجررر 

الردعوى لرن  نفرإ، أو إنهراء التحقيرق ،وصرحيحة حفرظ ،علرى أسرس سرليمة اء  نوحتى إذا قررت بعد ذلك ب
 (131). أمام المحكمة الجنائية الدولية بولةتكون مق

 
ومعاقبدة  ،لمالحقدة، فلسدطيندولدة والقددرة لددى  ،الرغبدة تدوفرما مدى  لحو البعضيتساءل  قد وهنا

 ؟ الدولية الجنائيةالمحكمة  ختصاصضمن ا دخلفلسطينيين في حال تورطهم بارتكاب جرائم ت
، واحترامها لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،التزامها على ،في أكثر من موضع فلسطين  أكدت لقد

إلى لجنة التحقيق الفلسطينية المستقلة التي تم ، ونشير هنا، وتثبيت انطباقها في األرض الفلسطينية
حول وقوع انتهاكات للقانون الدولي ، تشكيلها بناء  على توصيات لجنة التحقيق الدولية ) جولدستون (

، سرائيلي على قطاع غزةوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان خالل فترة العدوان الحربي اإل، اإلنساني
بإجراء تحقيقات حول تلك ، واإلسرائيلي ،والتي أوصت الجانبين الفلسطيني، 2114ديسمبر/ 
 (132)وتعويض الضحايا من جراء هذه االنتهاكات. ،ومحاسبة المتورطين بارتكابها ،االنتهاكات

 
على توصيات  وبناء  ، 2102صيف / ، لى قطاع غزةعقاب العدوان الحربي اإلسرائيلي عوفي أ، والحقا  

والتري ، لألمرم المتحردةالتابعة والتي شكلت من قبل مجلس حقوق اإلنسان ، لجنة تقصي الحقائق الدولية
بررررإجراء تحقيقررررات داخليررررة حررررول انتهاكررررات حقرررروق ، والجانررررب اإلسرررررائيلي ،أوصررررت الجانررررب الفلسررررطيني

تشررركيل " اللجنرررة الوطنيرررة المسرررتقلة  فقرررد ترررم، والتررري ارتكبرررت خرررالل فتررررة العررردوان المشرررار إليررره، اإلنسررران
 (133). للتحقيق "

                                                 
 .120سابق، ص مرجع -د. عمر المخزومي (130)
 17للمزيد، حول سلطة النيابة العامة في تقييد االختصاص الجنائي الدولي، أنظر، د. عبد الفتاح سراج ، مرجع سابق، ص  (131)
، بأن الجانب الفلسطيني  لفلسطينية واإلسرائيليةاللجنة الدولية لمتابعة وتقييم نتائج التحقيقات الداخلية اوقد جاء في تقرير  (132)

قام بتنفيذ قرار الجمعية العامة وقرار مجلس األمن ، وكلف الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة ، 
وأن التقارير اإلسرائيلية ال برئاسة القاضي عيسى أبو شرار ، والتي قامت بدورها بإعداد تقرير مهني ينسجم مع المعايير الدولية ، 

تنسجم إطالقا  مع المعايير الدولية ،  للمزيد حول ذلك ، أنظر ) خريشه ، يرحب بتقرير اللجنة الدولية لمتابعة نتائج تحقيقات ، 
 سابق . على وكالة معا  اإلخبارية ، مرجع منشور، ،  جولدستون(

  ئاسةبر  مستقلة،، بتشكيل اللجنة الوطنية ال 2102وما  رئاسيا  ، في تموز/ وقد أصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مرس (133) 
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للتحقيدق  المسدتقلة طنيدةالو  اللجندة رئديس الجدالد "" فريدد  المستشارجراها الباحث مع أمقابلة  وفي 
  -:  (134) أوضم، ذلك حول

 
وذلررك فرري كافررة انتهاكررات القررانون الرردولي ، باشرررت اللجنررة عملهررا وفررق المرسرروم الرئاسرري المشررار إليرره

التررري ارتكبرررت علرررى األرض الفلسرررطينية سرررواء مرررن قبررررل ، القرررانون الررردولي لحقررروق اإلنسرررانو ، اإلنسررراني
تم اإلعالن للجمهور عبرر الصرحف ، 2103نيسان /  01وبتاريخ ، أو إسرائيليين ،نأشخاص فلسطينيي

حقروق ومتضررري انتهاكرات  ،ووسائل األعالم عن فتح باب استقبال الشكاوي الفرديرة لضرحايا ،الرسمية
كمرا ترم مخاطبرة الجهرات الرسرمية فري كرل  ، - 2102، 2102خرالل فتررة عرامي  –وتحديردا  ، اإلنسان

حرول ماهيرة اإلجرراءات المتخرذة منهرا بمواجهرة الشركاوي المقدمرة لهرا حرول انتهاكرات ، وغرزة ،من الضفة
 باإلضررافة، نيةوق اإلنسرران الفلسررطيوالقيررام بزيررارات ميدانيررة لمجموعررة مررن منظمررات حقرر، حقرروق اإلنسرران

، لتزويد اللجنة المكلفة بما هو متوفر لديهم مرن المعلومرات، إلى مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 . والبيانات حول انتهاكات حقوق اإلنسان ارتكبت في األرض الفلسطينية

 
اكررات والتحقررق مررن مرردى وجررود انته ،تعكررف علررى الفحررص، ومازالررت اللجنررة الوطنيررة المسررتقلة للتحقيررق

والحصرول ، الجهرات الرسرمية المختصرةوتعقد لقاءات مسرتمرة مرع ، لحقوق اإلنسان ارتكبت في فلسطين
ومعرفرة مرا ، اللجنرة هراوردتأو التقرارير التري  ،واالستفسارات حرول البيانرات ،المزيد من اإليضاحاتعلى 

ا صررردر عنهرررا مرررن ومررر، والمحاسررربة مرررن قبرررل تلرررك الجهرررات الرسرررمية ،ترررم اتخررراذه مرررن إجرررراءات المسررراءلة
  . وحرياته ،وتعليمات تتعلق بضمان احترام حقوق اإلنسان ،تعاميم

 
 رائمومحاكمررة مرتكبرري الجرر ،بمالحقررة التزامررا  ، (دولررة فلسررطين) ىعلرر فرررضي أنرره : مددا سددبق خالصددة
، الوطنيرة ائيةالقضر طاتساسي للمحكمة الجنائية الدولية أمرام السرلألالتي اشتمل عليها النظام ا الخطيرة

ن قيام " دولة فلسرطين " بتشركيل "اللجنرة ا  و ، قبل أحد رعاياها نأو م ،متى ارتكبت الجريمة على إقليمها
يررردل علرررى تجرراوب " فلسرررطين " مررع مجلرررس حقررروق اإلنسرران الترررابع لألمرررم ، الوطنيررة المسرررتقلة للتحقيررق "

ظهررار ترروفر القرر ، والتزامهررا بتنفيررذ المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسرران، المتحرردة والرغبررة لررديها علررى ، درةوا 
 . الوفاء بالتزاماتها المترتبة على انضمامها لنظام روما األساسي

 
                                                                                                                                                    

المستشار فريد الجالد ، للتحقيق في جرائم الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بناء  على نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية 
اومة بارتكاب جرائم حرب ،حيث أدان محققو األمم المتحدة والتي تتهم إسرائيل وفصائل المق، التي شكلت من قبل األمم المتحدة ،

 تنفيذ "جماعات فلسطينية " إعدامات بحق " متواطئين مزعومين" ، وهو ما قد يرقى لجرائم حرب.
 2103/ 4/ 07في مدينة رام اهلل ، بتاريخ  للتحقيق،تم عقد اللقاء بمقر اللجنة الوطنية المستقلة  (134) 
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 الثاني الفرع
 عالميالقضائي ال االختصاص مبدأ

 
" سلطة الدولة في متابعة مرتكبي الجرائم األكثر خطورة  نه :يعني أ، العالمي ياالختصاص القضائ

ومكان  ،أو جنسية ضحاياها ،ن النظر إلى جنسية مرتكبيهادو ، والمنصوص عليها في تشريعها ،دوليا  
 . أو مكان ارتكاب الجريمة "، وجودهم

 
وفقا  ، اختصاصا  تكميليا  حال عدم انعقاد والية القضاء الوطني، يعتبر االختصاص الجنائي العالمي

ستنادا  إلى ما ا، ولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوله األ، لالختصاص للمبادا العامة
" إن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب : أكدته ديباجة النظام األساسي إلنشاء المحكمة بقولها 

 (135). ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية " ، هذا النظام  األساسي
 

والتي ، القضائي العالميالدولية التي كفلت االختصاص  اهداتوالمع ،فاقياتسنعرض أهم االت وعليه
 رغي ب"مراق ةكدول األممية مةبها في المنظ عترافقامت "دولة فلسطين" باالنضمام إليها بعد اال

  -: (136)وهي، عضو"
 
  0222 ربعةجنيف األ  اتفاقيات -0

عالمية  وتعتبر ،الدولي اإلنساني انوناتفاقيات جنيف األربعة أهم األسس التي يقوم عليها الق تشكل
بحيث يجب ، قانون الشعوبمن التي أقرها جزءا   لمباداا لوتشك، وتتمتع بطبيعة ملزمة ،نطاقال

التزاما   ربعجنيف األ تفاقياتا ينب كةالمشتر رتبت المادة ، وهكذا. (137)الدولي فتقنينا  للعر  بارهااعت
دولة أخرى معنية إلى  متسليمه أو، ومعاقبة مرتكبي المخالفات الجسيمة ،عاما  على الدول بمالحقة

من الدول  قيةبمعنى االلتزام فلم تطلب االتفا ةجاءت صيغة المادة السابق وقد، (138)بالمحاكمة. 
نما رتبت التز ، وتطبيق نصوصها فقط ،احترامها المخالفات  رتكبيومحاكمة م، اما  على الدول بمالحقةوا 

                                                 
 –منشورات الحلبي الحقوقية  –إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي  –غضبان حمدي  (135)

  12، ص  10، ص  44، ص  2102 –الطبعة األولى 
 -لإلطالع على االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قامت دولة فلسطين باالنضمام إليها، أنظر مركز المعلومات الوطني (136)

 .ps/atempate.aspx=9543-www.wafainfo                                            لى الموقع االلكتروني: ع -وفا
 -بيروت، لبنان -االستشاراتمركز الزيتونة للدراسات و  -المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية -سامح خليل الوادية ( 137)

 .32م، ص2111
( من 021( من الثانية، المادة )21( من االتفاقية األولى، المادة )21المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع: المادة ) (138)

 ( من الرابعة.023الثالثة، المادة )

http://www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543
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حتى إن لم تكن لدى الدولة ، مأو تسليمهم إلى دولة طرف متعاقد معني آخر لمحاكمته، الجسيمة
أو من خالل مكان ارتكاب ، المجني عليه وأ، الجاني سيةعالقة مباشرة بالجريمة من خالل جن

 (139)الجريمة.

 
 ،تفاقياتالتي رتبتها اال لدوليةحنيف على الدول األطراف التنصل من التزاماتها ا اتفاقياتحظرت  وقد

متعاقدا  آخر من   أو يحل طرفا   ،أن يتحلل متعاقدال يجوز ألي طرف  " : هأنحيث نصت على 
 (140) ." إليها رالمشا لجسيمةا تفيما يتعلق بالمخالفا ا  متعاقد ا  أو يحل طرف ،المسؤوليات التي تقع عليه

لو  ىحت، هاأيا  كان مكان ارتكاب، أن تحاكم مرتكبي الجرائم الدولية افكل دولة متعاقدة من حقه، وعليه
 الجريمة على إقليم دولة أخرى. قعتلو و  ىوحت، ياهامن رعا رملم يكن المج

 
  0211 نةجنيف لس فاقياتالت لاإلضافي األو البروتوكول -5

تم إقرار البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات حنيف  إلنسانيالدولي ا القانونتطوير قواعد  ياقس في
ويتعلق ، عليها اتفاقيات جنيف نصتالتي  يةلية الجنائؤو إلكمال منظومة المس، 0177في سنة  

وقد ، فيما يتعلق الثاني بالنزاعات المسلحة غير الدولية ، البروتوكول األول بالنزاعات المسلحة الدولية
 فاقياتالتي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في االت األعمالتعد  " : أنعلى  األول روتوكولنص الب
 ". ا البروتوكوللهذ ةانتهاكات جسيمة كذلك بالنسب بمثابة

 
( من اتفاقية 027)التي اعتبرتها المادة  للكافة األفعا ةمكمل ألولا وتوكولالبر  وادجاءت م فقد 

دراجها ضمن االنتهاكات الجسيمة إ على دوالتي أك، قبيل االنتهاكات الجسيمة من جنيف الرابعة
 التيو ، الحرب ائمجر  قبيلمن  هاعلى أن ،(42( من المادة )2والتي صنفها في الفقرة )، أيضا   ألحكامه

 دولةتسليمهم ل أو ،بين مالحقة مقترفيها أمام محاكمها يارباالخت، بالرد على تلك االنتهاكات ولالد متلز 
والمخالفات  ،تهاكاتبقمع االن، الدول األطرافن التزام إف، عليهو  (141). أخرى معنية بمحاكمتهم

أمام  يهامقترف مالحقةبين  باالختيار، تد على تلك االنتهاكايلزم الدول بالر ، طلقالتزام م هوالجسيمة 
 بمحاكمتهم. يةأخرى معن ولةلد يمهمأو تسل ،مهامحاك

                                                 
ية للصليب األحمر أوضح،،،،، "وفي حين ال تنص االتفاقيات وفي تقرير من "إعداد قسم الخدمات االستشارية" باللجنة الدول (139)

صراحة" على تأكيد االختصاص بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، فقد فسرت بوجه عام على اعتبار أنها تنص على 
 انون المعاهدات.االختصاص العالمي، وبهذه الكيفية، تعد هذه االتفاقيات من بين األمثلة المبكرة على االختصاص العالمي في ق

( من 010( من الثانية، المادة )22( من االتفاقية األولى، المادة )20المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع: المادة ) (140)
 ( من الرابعة.024الثالثة، المادة )

 م.0177( من البروتوكول اإلضافي األول 42أنظر المادة ) (141)
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 0299  سانيةوالجرائم ضد اإلن الحرب جرائمعدم تقادم  اتفاقية -3
ذا اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها أي شي عن ه تذكر وال، التقادم يبيحال  مالقانون الدولي بشكل عا إن
فرإن عردم سرقوطها بالتقرادم يتأكرد فري ، "اإلنسرانيةضرد  الجررائمالحررب" و" بجرائموفيما يتعلق "، ضوعالمو 

وتنطبرق هرذه االتفاقيرة ، 0134 برنروفم 22والجرائم ضد اإلنسرانية فري  ،جرائم الحرب تقادمعدم  اتفاقية
نهرا أإذ  ،ذة المفعرول برأثر رجعرية نافراالتفاقير وتعتبرر، وتنفيرذ األحكرام ،المالحقة القضائية :على كل من

 . أو قواعد أخرى ،بموجب قوانين، إرساؤه في السابقتم تلغي التقادم الذي كان قد 
 

القضرائي العرالمي بنصرها ،،، "تتعهرد الردول األطرراف فري هرذه  اصعلرى مبردأ االختصر التفاقيةا أكدت
أو غيرر  ،ميرع التردابير الداخليرة التشرريعيةج باتخراذ نها،م للك يةبالقيام وفقا  لإلجراءات الدستور  يةاالتفاق

 ،المررادتين األولررى فرري إليهرراالمشررار  ئمعلررى الجرررا التقررادم نعرردم سررريا الررةتكررون ضرررورية لكف التشررريعية،
     (142)."جدولكفالة إلغائه أنى و  ،سواء من حيث المالحقة أو من حيث المعاقبة االتفاقيةوالثانية من هذه 

 
 ،بالجنائي ضد مرتكبي جرائم الحر  هابممارسة اختصاص قيةاالتفا ضىمة بمقتملز  ولفكافة الد هكذا،
 والمعاقبررة، ،حقرةالحرق فرري المال :ثررر للتقرادم عليهررا مرن حيررثأوعرردم سرريان أي ، م ضررد اإلنسرانيةوالجررائ

محرل  لمجرمفرا ،ال يحرول المكران دون العقراب وكرذلك، فعرالفال يحرول مررور الزمران دون تجرريم تلرك األ
 من العقاب. فالتاإل ونيحول د الميالدول الختصاصها الع فممارسة، في أي مكان يوجد به حقةمال
 
 أو  ،الالإنسانيةأو  ،أو العقوبة القاسية ،من ضروب المعاملة غيرهو  ،ذيبمناهضة التع اتفاقية -2

 ة ينالمه    
 توقررد رتبرر ،ميالعررال ائياالختصرراص القضرر ممارسررةللرردول األطررراف  بالتعررذي ناهضررةاتفاقيررة م منحررت

أخررى لمنرع  راءاتإجر ةأو أي ر ،أو قضائية فعالرة ،تشريعيةعلى كل دولة باتخاذ إجراءات  اما  التز  فاقيةاالت
 بأيررةدولررة التررذرع  ةيررال يجرروز أل، كمررا ، لقضررائيا تصاصررهاإقلرريم يخضررع الخ أيفرري  يبأعمررال التعررذ

يررة حالررة مررن أو أ، يسياسرري داخلرر أو عرردم اسررتقرار، بررالحرب أو تهديررد  ، كحالررة حرررب، سررتثنائيةظررروف ا
، و عرن سرلطة عامرةأ، الصرادرة عرن مروظفين أعلرى مرتبرة براألوامرأو الترذرع ، خرىحاالت الطوارا األ

 قانونهرا موجربجررائم ب عرذيبباعتبار أعمال الت، األطرافاالتفاقية الدول  وألزمت، (143)للتعذيب كمبرر 
 (144)الخطيرة.  هابيعتبعين االعتبار ط ذعقوبات تأخ تستوجبو ، الجنائي

                                                 
 .0134اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية  نمرابعة أنظر المادة ال( 142)
 م.0142أنظر المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب ( 143)
 م.0142أنظر المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب ( 144)
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مبنري علرى لجنرة مناهضرة التعرذيب التري تشررف علرى  ولريرقابرة د نظرام قيرةاالتفا نشرأتأ ، ذلك يدأكولت
 ،التعررررذيب مرتكبرررري جرررررائم مالحقررررةخاصررررة  فيمررررا يتعلررررق ب، األطرررررافتطبيررررق االتفاقيررررة مررررن قبررررل الرررردول 

 (145)التي ارتكبوا فيها الجرائم. رفالط دولةفي ال مفي أية دولة طرف أو تسليمهم لمحاكمته محاكمتهمو 
 
 0213االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها  -2

وأن االفعررال الالإنسررانية الناجمررة عررن ، نسررانيةريمررة ضررد اإلأن الفصررل العنصررري ج، اعتبرررت االتفاقيررة
هري جررائم ، الثانيرة مرن االتفاقيرةوالمعرفرة فري المرادة  ،والتمييرز العنصرريين ،وممارسات العرزل ،سياسات

 ،باتخررراذ تررردابير تشرررريعية، طرررراف فررري االتفاقيرررةوأوجبرررت علرررى الررردول األ، ون الررردوليتنتهرررك مبرررادا القررران
دارية للقيام وفقا  لواليتها القضائية ،وقضائية ومعاقبة االشخاص المسؤولين عرن  ،ومحاكمة ،بمالحقة، وا 

أو المتهمين بارتكابها سرواء كران هرؤالء مرن  ،ة من هذه االتفاقيةارتكاب االفعال المعرفة في المادة الثاني
 (146). أو كانوا بال جنسية ،أو من رعايا دولة أخرى ،رعايا هذه الدولة

 
مرتكبي  كمةومحا ،ساسي لمالحقةألا السندأن مبدأ االختصاص العالمي هو  : مما سبق نستخلص

 دأمب يدعلى صع ا  فقد شهد العالم تطورا  كبير ، دوليةالجرائم الدولية في حال غياب آليات المساءلة ال
، وأقرته في قوانينها الوطنية، المبدأ ذلك لدولوقد طبقت العديد من ا، االختصاص القضائي العالمي

 (147). لكالدول تبرهن على ذ تلكل لعمليةولعل الممارسات ا

                                                 
 .71سابق، صمرجع  -سامح الوادية( 145)
 0171الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها انظر "المادة الثانية"  من االتفاقية ( 146)
، فانه يمكن مالحظة أن بعض الدول األوربية سلكت مسلكا  ايجابيا  بهذا الخصوص وفي إطار الحديث عن القانون الوطني (147)

البلجيكي ، فبمقتضى القانون  مع إقرارها االختصاص العالمي لصالح محاكمها الجزائية الوطنية ، ويمكن أن نشير هنا إلى المثال
، أدمجت المخالفات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني بالتشريع الجزائي البلجيكي ، كما أن  03/3/0111البلجيكي المؤرخ في 

 يةبعض الدول األوربية والغربية مثل)اسبانيا ، سويسرا ، كندا( اتجهت إلى اعتماد صيغة االختصاص العالمي في تشريعاتها الوطن
، وكما وردت  0121فلم تسجل سوى حالتين أدرج فيهما جرائم الحرب كما حددتها اتفاقيات جنيف األربع  أما في الوطن العربي

 ، فأما الحالة األولي فهي في الجمهورية اليمنية والثانية في المملكة األردنية الهاشمية، 0177في البروتوكول اإلضافي األول لعام 
صدار قانون العقوبات العسكري ، و تم إدراج فصال  خاصا  حول جرائم الحرب التي تنطوي على إب حيث قام كل منهما ،

 المخالفات واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني . 
؛  لقد أظهرت الدعاوي التي تم رفعها من قبل مؤسسات حقوقية ومواطنين فلسطينيين ضد العديد من المسئولين  وتطبيقا  لذلك

أمام المحاكم ، اإلسرائيليين السياسيين والعسكريين ، الرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في حق الشعب الفلسطيني 
 -:وللمزيد حول الدعاوي التي تم رفعها في حق كل من  مي ،،،،،،عيل مبدأ االختصاص العالاألوربية والغربية مدى أهمية وتف

ن في الدنمارك ، موشيه يعلون في نيوزيلندا ، فؤاد بن العيزرا ودان حالوتس في اسبانيا ، ) شارون في بلجيكا ، كارمي غيلو 
مبدأ  -المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان -:، أنظرذلك ،،،،،،،،،،،،،،، للمزيد حول وفاز في بريطانيا وآخرين ( وشاؤول م

 بعدها. وما  47،  ص2101   -رام اهلل -ارسة الوالية القضائية الدوليةومم
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 الثاني المطلب
 الدولية رائممرتكبي الج حاكمةمالواقعية لمالحقة و  اإلشكاليات

 
حد  كبير إلى أثرت ، سرائيلوبين إ ،منظمة التحرير الفلسطينية بينالثنائية التي أبرمت  ياتاالتفاق لعل

، (ولالجغرافري )فررع أ ليمهراالتي ترتكرب علرى إق مالجرائ علىعلى محدودية الوالية القضائية الفلسطينية 
لرردى "دولررة ، والترري تحررد مررن ترروفر القرردرة، خرررىاألوالمعيقررات  ،اإلشرركالياتأن هنرراك مررن ، أننررا نجررد كمررا

 )فرع ثاني(. ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية  ،فلسطين " في سبيل مالحقة
 
 
 األول الفرع

 الفلسطينية – ليةاإلسرائي تفاقياتاال  ضوءالقضائية الفلسطينية في  الوالية
 

 محاكمبإمكان  نهأوتعني ، الدولةبها  عهي مظهر من مظاهر السيادة التي تتمت :"الوالية القضائية"
قوانينها ليس على  موجبب ائيةالجن ألفعالفيما يختص با، "ةالقضائي اليتهاتمارس "و  أن الدول

 ا  أي  الجرائم  منفيخضع للدولة كل ما يقع في إقليمها ، رينآخ لىوع، بلسكانها وحسب  وأ ،امواطنيه
فهو محكوم بقواعد على ، لقضائيةهذه الوالية ا لق مثتطبي ماأ (148). جنبيا  أم أ، اطنا  مو  :كان فاعلها

و"  ،"ية"، و "الصالحية الشخصليمية: " الصالحية اإلق أربعةأن تكون إحدى  تعدوال ، مباداشكل 
 (149)" الصالحية العالمية". و ،"الذاتيةالصالحية 

 
 ،ل حردود الواليرة الجغرافيرةإسررائي مرع " يةالتحرير الفلسرطين منظمة"حددت االتفاقيات التي أبرمتها  وقد

 رمرررتالتررري أب، الفلسرررطينية المرحليرررة –اإلسررررائيلية  التفاقيرررةاوكررران األسررراس هررري  ،للسرررلطةوالموضررروعية 
لفلسرررطين بموجرررب االتفاقيرررة المرررذكورة  الجغرافيرررةالواليرررة  وتشرررمل، طنفررري واشرررن، 0112/ 24/1بتررراريخ 

 –)ج(  لمنطقررةا اسررتثناءالضررفة الغربيررة ب ومنطقررة، العسرركريةوالمواقررع  ،منطقررة غررزة ماعرردا المسررتوطنات
التري  قضراياعلى أن يسرتثنى مرن ذلرك ال – احلمر  ثفي ثال الفلسطينية يةوالتي ستنقل تدريجيا  إلى الوال
 (150)الوضع النهائي.  ضاتسيتم التفاوض عليها في مفاو 

 

                                                 
 .3م، ص0112 -رام اهلل -مؤسسة الحق -االختصاص الجنائي طبقا  التفاقية غزة ، أريحا -رزق شقير (148)
 وما بعدها. 12مرجع سابق، ص -د. كامل السعيد:  للمزيد حول تطبيق األحكام الجزائية من حيث المكان ، انظر (149)
 ، أ(.07/2المادة ) -م24/11/0112ة، واشنطن الفلسطينية المرحلي -االتفاقية اإلسرائيلية (150)
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 الواليرة -أبأنره :   – ونيرةانالق لقضرايابروتوكرول حرول ا –ق الرابرع حرلن المالجنائية" فقرد بري   والية"ال أما
 المنطقرررة يغيرررر إسررررائيليين فررر أو،مخالفرررات التررري يقترفهرررا فلسرررطينيونال عتغطررري جميررر للمجلرررس لجنائيرررةا

يعنرري منطقررة الضررفة  فررإن مصررطلح " المنطقررة " :، الملحررقبموجررب أحكررام هررذه المررادة ؛ وإلغررراض هررذا 
لفلسرطيني بالتردرج علرى نحرو يتماشرى مرع هرذا لرى الجانرب استثناء المنطقرة )ج( التري سرتنتقل إالغربية با
ومنطقررررة غررررزة باسررررتثناء المسررررتوطنات ومنطقررررة ، والمواقررررع العسرررركرية ،وباسررررتثناء المسررررتوطنات، االتفرررراق
 العسكرية  "  المنشآت

 
 اتوزوارهرم الرذين اقترفروا مخالفر ،المجلس والية جنائية علرى الفلسرطينيين لكإلى ذلك، يم باإلضافة -ب

" شرريطة أن ال لمنطقرةخرارج "ا منراطقغرزة فري  وقطراع ،غربيرةأو زوارهرم فري الضرفة ال ،ضد فلسطينيين
 (151)أمن إسرائيل.  صالحذات صلة بم الفةالمخ كونت
 

 باسرررتثناء ،المنطقرررة ارجخررر ترفرررتتملرررك إسررررائيل بمفردهرررا سرررلطة جنائيرررة علرررى مخالفرررات اق ،المقابرررل فررري
مررن  –تحرت المسررؤولية األمنيرة للسررلطة  -منطقررة فرري ال تومخالفررات اقترفر ه،أعرال وضررحةالمخالفرات الم

 (152). ئيليينجانب إسرا
 

 ، داخررل )المنطقررة( جرررائمرغررم أن االتفاقيررة ال تنكررر الواليررة القضررائية الفلسررطينية علررى أجانررب يرتكبررون 
فررري  اقترفرررتفررري الحررراالت التررري تكرررون الجريمرررة قرررد ، إال أنهرررا أخضرررعت هرررذه الواليرررة لررربعض التقييررردات

فرإن ، فري هرذه الحالرة، ن أو إلرى إسررائيل علرى طررق معينرةبيد أجنبري يقطرع المنطقرة مرارا  مر، )المنطقة(
ويمكررن للسررلطات االسرررائيلية فقررط أن ، أو التحقيرق معرره ،تسررتطيع اعتقررال الجرراني الشررطة الفلسررطينية ال
 . واستجوابه ،والتي ستكون مخولة باعتقاله، ءاتتتخذ مثل هذه اإلجرا

 
 نطاقفي  سرائيليونيرتكبها إ جرائمالقضائية على  يتها" من إقامتها والطين"فلس يةالتفاقا تمنع وعليه

 لشخصيةتدعي إسرائيل الوالية القضائية عليها على أساس مبدأ الصالحية ا ،اإلقليمية ائيةواليتها القض
وبات منصوص عليها في قانون العق ،وسكانها الذين ارتكبوا جرائم معينة في الخارج ،اطنيهاعلى مو 

سلطة قضاء جنائية بما يتماشى مع  ائيلإسر  تفاقيةوعلى النقيض من ذلك تمنح اال، الخاص بهم
 (153). يأو إسرائيل ،التي تقترف في المنطقة  ضد إسرائيل خالفاتإزاء الم ،لمحليةا هاقوانين

                                                 
 من الملحق الرابع من االتفاقية المرحلية حول القضايا القانونية.، الفقرة الثانية من المادة األولى و أنظر الفقرة األولى،  (151)
 .20سابق، صمرجع  -زق شقيرأنظر تفاصيل ذلك: ر  (152)
 من الملحق الرابع حول القضايا القانونية.، أنظر الفقرة السابعة من المادة األولى  (153)
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فلسطين المذكورة على ممارسة  اقيةت ثير هذه النصوص من االتف مدى ما حول التساؤل،يثار  هناو 
المحكمة  اختصاص ضمنالتي تدخل  ،الجرائم الخطيرة كبيعلى مرت ليميةاإلق لقضائيةا يتهاوال

  ؟الجنائية الدولية
 ،الجرائم الخطيرة يبمحاكمة مرتكب ،ئيةنجد أنه بإمكان فلسطين ممارسة واليتها القضا ،لالتفاقية وفقا  
ولكن استثنى من ذلك  ،هخارجو  ،اإلقليمي نطاقها لفي حق فلسطينيين داخ ونفلسطيني قترفهاالتي ي
 (154). وفقا  ألحكام االتفاقية  –الهوية الزرقاء  امليح –القدس  يفلسطيني

  
 ختصاصارتكبوا جرائم تدخل في ا ئيليينإسرا مةأو محاك ،"فلسطين" مالحقة باستطاعة يسأنه ل كما

من انعقاد  غمبالر  -رعاياهاوضد  ،يمهاإقلارتكبت على  – لجرائمأن تلك ا اضبافتر ، المحكمة الجنائية
 (155)وفقا للنظام األساسي  للمحكمة.  لها صاصاالخت

 
 ،االتفاقية التي تجاهلت بموجب اإلقليمية إلىفقط  تستندالفلسطينية  لقضائيةا يةفإن الوال؛ وعليه

 غيرليمية نفسها االق فإن الواليةومع ذلك ، قليميواستثنت تماما  الوالية القضائية خارج النطاق اإل
 دخلت تيالخطيرة ال ائمومحاكمة مرتكبي الجر  ،رئيسية في سبيل مالحقة تقييداتوتخضع ل، كاملة  

 (156) الجنائية الدولية. ةضمن اختصاص المحكم

 
بان الوالية القضائية الفلسطينية ينبغي أن تغطي كل الجرائم المقترفة على  : نستخلص من ذلكو 

فإن ، ومع ذلك، وال تخضع إال للتقييدات المعترف بها دوليا  ، سية الجانيبغض النظر عن جن، أرضها
من  تفوض " دولة فلسطين " بمثل هذه الدرجة ال، واالتفاقيات المعقودة معه ،واقع االحتالل اإلسرائيلي

ساسيا  يحد من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على مما يشكل عائقا  أ، الصالحية
 (157). امها لنظام روما األساسيانضم

                                                 
واشنطن بأن والية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة  -( من االتفاقية المرحلية07حيث نصت المادة ) (154)

ئين، جغرافية واحدة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي "القدس، المستوطنات، الالج
 الحدود....".

وقد جاءت ديباجة النظام األساسي لتؤكد بأن "من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية على أولئك المسئولين عن  (155)
 ارتكاب جرائم دولية".

 .23سابق، صمرجع  -رزق شقير (156)
من الدولي ، بشأن طلب عضوية فلسطين ، إلى تقرير اللجنة المعنية بقبول األعضاء الجدد في مجلس األ نشير هنا (157)

، حيث تم التاكيد على أن " االحتالل عامل يحول  2100أيلول / سبتمبر   21االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ، بتاريخ 
 لكتروني:       للمزيد حول تقرير اللجنة المعينة أنظر الموقع اإلدون بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على أرضها " ، ،،،،  
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 نيالثا الفرع
  العالقةاألخرى ذات  شكاليات القانونيةاإل

 
والمعيقررات الترري تحررد مررن ترروفر القرردرة لرردى " دولررة فلسررطين " للوفرراء  ،شرركالياتن هنرراك مررن اإلنجررد أ  

عرن انونيرة المترتبرة ثار القولعل أهمها اآل. الجرائم الدوليةومعاقبة مرتكبي  ،سبيل مالحقة فيبالتزاماتها 
يسررتند  ذيومرردى ترروفر األسرراس التشررريعي الرر، والرعويررة ،وتحديررد مفهرروم اإلقلرريم، يحالررة االنقسررام الررداخل

وهررذا مررا سرررنحاول ، لترري تررردخل ضررمن نظررام رومررا األساسررريلمقاضرراة مرتكبرري الجررررائم الخطيرررة ا، عليرره
 -توضيحه فيما يلي : 

 
ساحة الفلسطينية منذ منتصف عايشته ال الذي ،ي الداخلينقسام الفلسطيناال ةنشير إلى حال، بداية  
 ،دواجية في المنظومتين التشريعيةز واآلثار القانونية التي انبثقت عنها من خالل اال ،2117/العام

نه بالرغم من تشكيل حكومة الوفاق ، وأ(158)وقطاع غزة  ،الضفة الغربية :والقضائية في كل من
حكومة  استطاعةوعدم ، ةثار االنقسام ما زالت قائمآأن  إال، 2102الوطني بتاريخ يونيو/ حزيران 

مما ، ع غزةارض الواقع في قطا لىوبسط نفوذها ع، وصالحياتها ،مهامها ةالوطني من ممارس وفاقال
مها للمحكمة قد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على انضما

 (159)الجنائية الدولية.
 

( مرررن النظرررام األساسررري للمحكمرررة الجنائيرررة 2/ 02فإنررره باسرررتقراء نرررص المرررادة )، أمرررا اإلشررركالية الثانيرررة
علرى أولئرك ، لكري ترتمكن فلسرطين مرن ممارسرة اختصاصرها القضرائي الروطني بأنره، يتضح لنرا، الدولية

حرد ، أمرن أن يتروفرفإنره البرد ، والتي تردخل ضرمن النظرام األساسري، الجرائم الدولية بارتكابالمتورطين 
أو الدولرة التري قبلرت باختصراص ، ة الطررفتكب تلك الجرائم علرى إقلريم الدولرأن تر   األول :، الشرطين
يبرردو أن األمررر هنررا بحاجررة لمزيررد مررن ، أن يكررون الشررخص المررتهم أحررد رعاياهررا: والثرراني ، المحكمررة

  -التوضيح : 
                                                 

للمزيد حول ذلك ، انظر د. عدنان الحجاز ، سيادة القانون وواقع القضاء خالل فترة االنقسام الفلسطيني في قطاع غزة ،  (158) 
سيادة بحث حول ، وكذلك أ . محمود عالونة ، ، 002:011ص ،  2102ق ، جامعة بيرزيت ، د الحقو بحث مقدم إلى معه

 10:22، ص مرجع سابق  لعملية التشريعية في قطاع غزة ،القانون وا
وقد اشارت اللحنة المعنية بقبول األعضاء الجدد في مجلس األمن الدولي ، بشأن طلب عضوية فلسطين االنضمام إلى  (159) 

حركة  بأن، فيما يخص بمعيار الدولة ، وشرط وجود حكومة ،  2100أيلول / سبتمبر   21ألمم المتحدة ، بتاريخ عضوية ا
يمكن اعتبار أن حكومة السلطة الفلسطينية تسيطر سيطرة فعلية على  % من سكان فلسطين ، وبالتالي ال21حماس تسيطر على 

للمزيد حول حماس هي السلطة القائمة بحكم الواقع في قطاع غزة ،،،،  األرض التي تطالب بها ، وذلك بالنظر إلى أن حركة 
  html-13275-p5/page-www.fatahwatan                               تقرير اللجنة المعينة أنظر الموقع اإللكتروني: 

http://www.fatahwatan-p5/page-13275-html
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 فرإن اإلشركالية هنرا ال، ى إقلريم الدولرة الطررفترتكرب الجريمرة علر برأن، أما فيما يتعلدق بالشدرط األول
 –بعناصرررره المتعرررارف عليهرررا وفرررق القرررانون الررردولي ) اإلقلررريم البرررري ، تكمرررن فررري تحديرررد مفهررروم اإلقلررريم

فررإن هررذه العناصررر متحققررة فرري فلسررطين مررن خررالل قرررارات ، اإلقلرريم الجرروي (، اإلقلرريم البحررري، األرض
إضررافة إلررى فترروى محكمررة العرردل الدوليررة ، متحرردة ذات الصررلةوالجمعيررة العامررة لألمررم ال ،مجلررس األمررن

ويجب  احتاللهي قوات ، ن القوات اإلسرائيلية، وكلها تقرر بأ(160)  2112بخصوص الجدار في العام 
إنمرررا المعضرررلة ، ، بمرررا فيهرررا القررردس الشررررقية0137مرررن األراضررري التررري احتلتهرررا عرررام  االنسرررحابعليهرررا 

فرري  ،فلسررطين " علررى توظيررف سررلطاتها الفعليررة علررى اإلقلرريم الفلسررطيني الحقيقيررة تتمثررل فرري مرردى قرردرة "
 . الفلسطينية المبرمة بين الطرفين –واتفاقيات السالم اإلسرائيلية  ،ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي القائم

 
ونؤكرد علرى أن االحرتالل ، فإننا كنا قد أوضحنا في الفرع السابق هرذه المسرألة تفصريال  ، حال على أي  
، غيرر نية سريطرتها الكاملرة علرى أراضريهايحول دون بسرط الحكومرة الفلسرطي كان عامال   إذا   ،اإلسرائيلي

ال يعنرري أن السرريادة علررى األرض المحتلررة تنقررل إلررى السررلطة ، أن االحررتالل الررذي تمارسرره سررلطة أجنبيررة
ن قيدها، القائمة باالحتالل  . وا 

 
فرإن تحديرد مفهروم ، حرد رعايرا الدولرة الطررفلمرتهم أايكرون الشرخص  نبرأ، وبالنظر إلى الشدرط الثداني

سيخضع لعدد من المعرايير غيرر المتفرق  ،(02/ب( من المادة )2وفق نص الفقرة )، الرعية أو المواطن
األمررررر الررررذي سرررريخلق صررررعوبات تتعلررررق بتحديررررد إمكانيررررة مباشرررررة فلسررررطين الختصاصررررها ، عليهررررا دوليررررا  

أو عرررديمي ، فررري الشرررتات نالفلسرررطينيي والالجئرررين، قررردسال يفلسرررطيني، القضرررائي الررروطني فررري مواجهرررة
أو  ،فررإن كررل هرررذا لررن يكررون مررن السرررهل حلرره فرري ضرروء عررردم اسررتقراء أحكررام القررانون الررردولي. الجنسررية

 (161). أو المواطن ،أو حيال تحديد مفهوم الرعية ،القوانين الوطنية حيال اإلجابة عليها
 

                                                 
لمعنية بقبول األعضاء الجدد في مجلس األمن الدولي ، بشأن طلب عضوية فلسطين االنضمام إلى وقد اشارت اللحنة ا (160)

، فيما يخص بمعيار الدولة وعناصرها وفق " اتفاقية مونتيفيديو" ،  2100أيلول / سبتمبر   21عضوية األمم المتحدة ، بتاريخ 
أن فلسطين تستوفي هذين المعيارين ، وتم التشديد على أن عدم وجود  ،"سكان الدائمين واالقليم المحدد فيما يتعلق بشرطي " ال بأنه

           www.fatahwatan-p5/page ،الموقع الكتروني :، للمزيد، انظرلدولةيشكل عائقا  أمام إقامة ا حدود معينة بدقة ال
لجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون " ، على ان " ا  2112، ن القانون األساسي الفلسطيني حيث نصت المادة السابعة م ( 161)

 والذي لم يصدر لحينه ، وللمزيد حول موقف القوانين الوطنية األخرى في مواجهة هذة الحاالت انظر : 
Racsmany ,Zsuzsanna Deen, The Nationality Of The Offender and The Jurisdiction Of ICC,In ,The 

A.J.I.L. Vol .95(JUL,2001)PP.609-623                                                               
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ل إال حملررررة الجنسررررية الفلسررررطينية فلسررررطين " ال تمثررررمررررن المفترررررض وفررررق القررررانون الرررردولي أن " دولررررة 
ا ممثررررل الشررررعب أمررررا " منظمرررة التحريررررر الفلسرررطينية " فتعتبررررر وفررررق االعترررراف الرررردولي بهررر، المرررواطنين()

فررإن االختصرراص القضررائي الفلسررطيني الرروطني سيقتصررر ، وعليرره، مرراكن تواجرردهالفلسررطيني فرري كافررة أ
ممررا يعنرري إفررالت شررريحة  –جرروازات السررفر الفلسررطيني  حملررة –ممررن هررم  نعلررى المررواطنين الفلسررطينيي

 . من الوالية القضائية الفلسطينية نواسعة من الفلسطينيي
  
يتمتعددون  نالفلسددطينييواجيددة الجنسددية " إشددكالية مددن نددوع  خددر فهندداك العديددد مددن وهنددا تثيددر" ازد 

 في هذه الحالة ؟  فما هو الحل، بالجنسية الفلسطينية مع احتفاظهم بجنسية دول أجنبية أخرى
 

طنيررة علررى أولئررك الررذين نجررد أنرره لرريس هنرراك مررا يمنررع بررأن تمررارس " فلسررطين " واليتهررا القضررائية الو 
تررردخل ضرررمن النظرررام األساسررري للمحكمرررة ، جررررائم خطيررررة ارتكرررابهمحرررال ، دواجيرررة الجنسررريةيتمتعرررون باز 

وفررررق  فرررري حقرررره ت القضررررائيةلمررررتهم األخرررررى اإلجررررراءاإال إذا باشرررررت دولررررة جنسررررية ا، الجنائيررررة الدوليررررة
، عمرال  بالمبردأ يررة  طرفرا  فري النظرام األساسري أم ال، سواء كانرت الدولرة األختشريعاتها الوطنية الداخلية

 (162) خص المتهم عن ذات الجريمة مرتين".عدم جواز محاكمة الشئد في النظم القانونية المختلفة"،السا
 

وتشررريعية  ،" دولررة فلسررطين " بررإجراء تعررديالت دسررتورية تتمثررل فرري عرردم قيررام، أمددا اإلشددكالية االخيددرة
ترتالءم مرع االتفاقيرات الدوليرة التري انضرمت اليهرا   ،حقيقية، تشتمل علرى قضرية الواليرة الجنائيرة الدوليرة

ن " فلسرررطين " مرررن مك رررال ي  ، يرررؤدي إلرررى وجرررود فررررا  تشرررريعيممرررا ، خاصرررة   " نظرررام رومرررا األساسررري "
 مام المحاكم الوطنية وفق التشريعات الوطنية النافذة .أ، جرائم الدوليةتكبي الومعاقبة مر  ،مالحقة

 
وفري ضروء القررارات ، والفريرد مرن نوعره  ،بالنظر للوضع الفلسطيني المعقدو ، أنه، وعليه يمكننا القول

الشررعب و حقرروق  ،مطالررب والترري لررم تلررب  ، ةالدوليررة الصررادرة عررن هيئررة األمررم المتحرردة بأجهزتهررا المختلفرر
والمعيقررات مررا يحررد مررن قررردرة "  ،، فإنرره بواقررع الحررال أن يخلررق ذلرررك مررن اإلشرركالياتسررطيني المحتررلالفل

ن كرران هنرراك بعررض اإلشرركاليات الداخليررة ، ومعاقبررة مرتكبرري الجرررائم الدوليررة ،فلسررطين " علررى مالحقررة وا 
ير التشررريعية واتخرراذ التررداب، كإنهرراء حالررة االنقسررام الررداخلي، باسررتطاعة فلسررطين التغلررب عليهررا، األخرررى

 والتي تكفل الوفاء بااللتزامات المترتبة على االنضمام لنظام روما األساسي .، الوطنية  الالزمة
 

                                                 
" إذا وجد النائب العام أو أحد  هبإن 2110( لسنة 1( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )022/2حيث نصت المادة ) (162)

ام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة يعاقب عليه القانون ، أو الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو الع مساعديه أن الفعل ال
 ( من " نظام روما األساسي .21....................... ، يأمر بحفظها " وهو نفس المبدأ الذي ورد بنص المادة  )
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 الفصل الثاني
 ينومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلي مدى إمكانية مالحقة

 
ي حق الخطيرة التي ارتكبوها ف جرائمهمعن  ناإلسرائيليي لينالمسؤو ومعاقبة  ،إنه في سبيل مالحقة

ر في للنظ، فإنه البد من الوقوف على طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الشعب الفلسطيني
المعنية  من كافة الجهات اتخاذهاواإلجراءات التي تم  ،هم الخطواتأ، بيانو ، أول( تلك الجرائم )مبحث

 ثاني(. في سبيل تحقيق ذلك )مبحث
 
 

 المبحث األول
 نائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليةمدى اختصاص المحكمة الج

 
ية في إجراء المحاكمات الحرية المطلقة للمحكمة الجنائية الدول ،يعني مجرد انعقاد االختصاص ال

وال ، بل ينحصر اختصاص المحكمة في نطاق معين تلتزم به، معينة لنطاق االختصاصدون حدود 
 ،كما يجب توافر شروط، سي للمحكمة ) مطلب أول (ساألوذلك حسب ماورد في النظام ا، تتعداه

في مواجهة أولئك المتورطين في ، ختصاصهاالالدولية عنية لممارسة المحكمة الجنائية وحاالت م
 . ) مطلب ثاني (الدولية  الجنائية  والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ارتكاب الجرائم الخطيرة

 
 
 

 المطلب األول
 لجنائية الدوليةنطاق اختصاص المحكمة ا

 
ينحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع 

الذين ، ويقتصر اختصاص المحكمة على محاكمة األشخاص الطبيعيين، سره ) فرع أول (أبالدولي 
) فرع  لمحكمةالتي تدخل في اختصاص ا ،لين بصفتهم الفردية عن ارتكاب تلك الجرائمؤو يكونون مس

فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء سريان هذا  إال كما أنه ليس للمحكمة اختصاص، ثاني (
فيما ، أو بعد أن تصبح الدولة طرفا  في النظام األساسي، 0/7/2112ودخوله حيز النفاذ في  ،النظام

 . ) فرع ثالث(لدولة يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك ا
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 الفرع األول
 االختصاص الموضوعي للمحكمة 

 
، ساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في المادة الخامسةألحدد النظام ا

، بأسره جتمع الدوليماهتمام ال التي هي موضع شد الجرائم خطورةأصها على بحيث يقتصر اختصا
و" الجرائم ضد ، جريمة " اإلبادة الجماعية "، تها المادة المذكورة تنحصر فيوهذه الجرائم كما حدد

 و" جريمة العدوان " .، و" جرائم الحرب "، اإلنسانية "
 

جميع األفعال المكونة للجرائم  ،0124مارست إسرائيل منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في سنة 
وفي إطار عملية ، كسياسة رسمية معلنة، يةالتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدول

الشعب الفلسطيني حتى ومستمرة على أبناء  ،بل قائمة، بعد ته  لم تن، ومنهجيةواسعة النطاق ارتكاب 
لة القاسية و التعذيب والمعام، واالعتقاالت العشوائية، واالغتياالت، ابتداء  من عمليات القتل، يومنا هذا

 ،واستخدام القنابل، ينيالقصف الجوي للمناطق المأهولة بالسكان المدنو ، ينةوالمه ،والالإنسانية
 ،غيرها من األفعالو ، ونقل السكان من أراضيهم لالستيالء عليها، واألسلحة المحرمة دوليا  

 . ساسيألالنظام ا ااألخرى التي نص عليهواالنتهاكات ، والممارسات
 

التي ارتكبتها إسرائيل في واألفعال،  ،لممارساتبرز تلك اأو  ،ي محاولة إللقاء الضوء على أهموف
  -نوجزها فيما يلي : ،المحتلةالفلسطينية  ضاألر 
 
  جرائم القتل الفردي والجماعي  -0

رتكبها اازر التي والمج ،سي الفلسطينية جراء أعمال القتل الجماعيآعمق الميظهر ، نجد أن التاريخ
 ،إلى مذبحة األقصى، إلى صبرا وشاتيال، وكفر قاسم ،ينفمن دير ياس، وناإلسرائيليوالقادة  المسؤولون

والعدوان الحربي ، 2112والبلدة القديمة في نابلس /  ،مرورا  بمجزرتي مخيم جنين، والحرم اإلبراهيمي
) الجرف  عملية سمأب والذي عرف، 2102والتي كان آخرها في صيف /، المتكرر على قطاع غزة

إنما تشير إلى ذلك . غيرها العديد من المجازرو ، ( شهيدا  2203و )والتي راح ضحيتها نح ، الصامد (
سرائيل ،التاريخ األسود الذي التصق بالحركة الصهيونية ، خطورة تلك الجرائم ، كما يشير إلىوا 

نذارا  مدويا  لمجرمي الحرب اإلسرائيليين، وجسامتها تجاه القانون الدولي ، في سبيل مالحقتهم، وا 
 . م من العقابوتضييق فرص إفالته
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كسياسة رسمية معلنة بحق ، والتي انتهجتها إسرائيل، رج نطاق القانونناهيك عن سياسة اإلعدام خا
وعليه ؛ فقد مارس الجيش اإلسرائيلي  (163) .نشطاء االنتفاضة فيما يعرف " بسياسة االغتياالت "

على ، ية في أكثر من موضعجريمة القتل التي نص عليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدول
 . ةينهجوم ،أو سياسة عامة ،وفي إطار خطة، نطاق واسع بحق المدنيين الفلسطينيين

 
 التعذيب أو المعاملة الالإنسانية  -5

تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس التعذيب على نطاق واسع كسياسة حكومية 
ذي أجاز التعذيب على مدار سنوات طويلة دون أي اعتبار وفي إطار القانون اإلسرائيلي ال، رسمية

فقد استمر القضاء اإلسرائيلي يعطي شرعية للتعذيب حتى أيلول / ، والقانون الدولي ،للقيم اإلنسانية
إال  ، بصدور قرار عن المحكمة العليا بحظر استخدام الوسائل الجسدية في التحقيق، 0111سبتمبر 

 ،في حق األسرى، من العام اإلسرائيلي ) الشاباك(ألستمرة من قبل جهاز اية مازالت مأن هذه السياس
 (164). والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

 
 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم  -3
 ،خالل عدوانه الحربي ينشن الجيش اإلسرائيلي هجمات واسعة النطاق على المدنيين الفلسطيني  

والتي كانت أخطرها خالل ، وقطاع غزة ،والتوغل المتواصل لمدن الضفة الغربية ،ت االجتياحوعمليا
ها عملية " الجرف الصامد" وكانت آخر ، 2114ومحرقة غزة ، 2112عمليتي " السور الواقي " 

 ، الهجمات العشوائية على  المدنيينتوجيه وتعمدت  إسرائيل خالل عدوانها المتواصل  ، 2102صيف/
التي تستهدف المواقع المدنية ، باتشيألوطائرات ا ،03قصف بالمقاتالت العسكرية من طراز إف _ بال

 ، والتي تعتبر من ضمن االنتهاكات الخطيرة للقوانين، أو العسكرية، دون تمييز بين األهداف المدنية
 (165). واألعراف الدولية

                                                 
، أعلن المرصد االورو متوسطي لحقوق اإلنسان في مؤتمر صحفي عقده في جنيف  2102بتاريخ أكتوبر / تشرين أول ( 163)

نوان) ما التقطته الكاميرا ( ، عن تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون ، حيث يسارع الجنود اإلسرائيليون الى إطالق تحت ع
 ،،،، وقتل اعتداءات، وعرض نماذج وحاالت  اعتقالهموقتل أشخاص رغم القدرة على ، النار بدون خطر حقيقي يتهدد الحياة 

          ar    /   www. Euromedmonitor.org الموقع الخاص بالمركز :انظر ، 
 ( من النظام األساسي.0/أ/4/2، ) /أ(7/0/أ( ، )3أنظر المواد ) -
و"هموكيد" تقريرا  مشتركا  حول المعاملة القاسية  "بتسيلم"سرائيليتان إدرت منظمتان حقوقيتان ، اص 2103في مطلع العام ( 164)

    :  أنظر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،لتحقيق أو من خالل ظروف االعتقالاء انثعتقلين وتعذيبهم ار التنكيل بالمعب ةانية والمهينوالالإنس
  east-www.Betselem.or/orapic                           :     مركز بتسيلم لحقوق اإلنسان، على الموقع اإللكتروني

 ساسي.أل( من النظام ا2/أ/4/2(، )/ك7/0/ب(، )3) أنظر المواد -
 ساسي.أل( من النظام ا0/ب/4/2أنظر المادة )( 165)

http://www.betselem.or/orapic-east
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هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم شن تعمد ، يوه، ساسيأليشكل مخالفة أخرى حسب النظام ا وهذا
أو ،أو عن إلحاق أضرار مدنية،يين أو عن إصابات بين المدن، ر عن خسائر تبعية في األرواحفسسي
وذلك بالقياس إلى المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة ، وطويل األجل ،حداث ضرر واسع النطاقإ

وقيام المقاومة  ،بحجة تواجد، السكنيةمن خالل القصف الجوي اإلسرائيلي لألحياء ، المباشرة
 (166) بإطالق الصواريخ من بين التجمعات السكنية، باتجاه المدن اإلسرائيلية.الفلسطينية 

 
أو  ،نيةأو الف ،أو التعليمية ،تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية -2

 ت .........أو المستشفيا ،ثار التاريخيةآلأو ا ،أو الخيرية ،العلمية
وقطاع  ،استهدف الجيش اإلسرائيلي من خالل العمليات الحربية التي قام بها على مدن الضفة الغربية 

بما يخالف نص الفقرة التاسعة من المادة ، والمستشفيات ،والتعليمية والعلمية ،غزة المؤسسات الدينية
( من اتفاقية 27ا  من نص المادة )وقد اقتبس هذا النص حرفي، الثامنة من النظام األساسي للمحكمة

أو مركبات  ،أو وحدات ،أو مواد ،تآأو منش ،ضد موظفين تعمد شن هجمات وكذلك، الهاي
وهذا يشكل ، أو حفظ السالم عمال  بميثاق األمم المتحدة ،مستخدمة في مهام المساعدة اإلنسانية

  (167). مخالفة أخرى حسب النظام األساسي
 
 ر المشروع اإلبعاد أو النقل غي -2

مارست إسرائيل تلك السياسة في إطار خطة حكومية عامة على نطاق واسع لتهويد األراضي المحتلة 
زالة الطابع العربي لها منذ يين وأبعدت آالف الفلسطين ،فقد رحلت، بإسكان المستوطنين اليهود فيها ،وا 

ولى في ألخالل االنتفاضة ا تلك السياسة   ، وقد تم ممارسة0137والقطاع في سنة  ،احتاللها للضفة
شخص إلى  211بعاد الجماعي ل اإلبرزها عملية ، وكان أوبشكل جماعي ،بشكل فردي، 0147سنة 

ومازالت ، كما استهدفت تلك السياسة عائالت الشهداء منفذي العمليات العسكرية ،) مرج الزهور(
 (168).ون اإلسرائيلي الذي يسمح بذلكووفق القان، تباع هذه السياسة حتى يومنا هذااإسرائيل مستمرة في 

                                                 
، 2102فقد أصدرت "منظمة العفو الدولية" تقريرا  تتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خالل عدوانها على قطاع غزة صيف/ ( 166)

 4/2102/ 0مجزرة "حي رفح" بتاريخ ( قتيل، و 72والتي راح ضحيتها ) 12/17/2102وتحديدا  مجزرتي "حي الشجاعية" بتاريخ 
  الموقع االلكتروني: انظر،( قتيل على االقل . 012)والتي راح ضحيتها أكثر من ، والمعروف بيوم "الجمعة االسود" 

2014-www.bbc.com/arabic/middleeast      
 ، من النظام األساسي . 1ب// 2/( 4أنظر المادة ) (167)
، ضد النشطاء الفلسطينيين في مدينة القدس، 2102وعادت اسرائيل لممارسة تلك السياسة خالل انتفاضة القدس/ اكتوبر/( 168)

،  حول عمليات االبعاد القسري، أنظر للمزيد ،.  وبقرارات من الحكومة االسرائيليةوخاصة ابعاد المرابطات عن المسجد االقصى، 
 022ق ، صدقماق ، رسالة ماجستير ، مرجع سابد . نجاح 

 ( من النظام7أ //4/2/د(، )7/2أنظر المواد ) -

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-2014
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يين إلى األراضي دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدن قيام-3
 . راضي المحتلة داخل هذه األراضي أو خارجهااأل نقل كل أو بعض سكان  عاد أوإبالتي تحتلها أو 
وقطاع غزة عمليات إبعاد واسعة  ،ضفة الغربيةئيل خالل سنوات االحتالل الطويل للامارست اسر 

وأقامت بشكل غير مشروع العديد  ،األمدة طويلة يمنهجوسياسة  ،وجماعية ضمن خطة ،ق فرديةالنطا
( من اتفاقية 21وبما يعتبر خرقا  صارخا  لنص المادة )، من المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع

والعسكريين  ،ن السياسيينيسرائيليإللين اؤو واسعا  لمقاضاة المس جالاألمر الذي يفتح الم، جنيف الرابعة
ذا كانت ، ساسي للمحكمةأل" حسب النظام اجرائم الحرب "يشكل ذلك  بما، والمستوطنين ،في إسرائيل وا 

إال أنها ، لية الدولية عن بعض الجرائم التي تتقيد بفترة زمنية معنيةؤو المس إسرائيل تستطيع التهرب من
 (169). تتميز بالطابع االستمراري، كجريمة، يع التهرب من االستيطانستطت ال
 
 استخدام األسلحة المحرمة دوليا   -1
وعلى نطاق ، استخدم الجيش اإلسرائيلي في عدوانه الحربي المتكرر على أبناء الشعب الفلسطيني 

 ،الخطيرة للقوانين والتي تعتبر من ضمن االنتهاكات، فة أنواع األسلحة المحرمة دوليا  واسع كا
، ساسي للمحكمةألدراجها ضمن النظام ااوالتي تم ، واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة

 (170). كجرائم حرب  في أكثر من موقع
 

والتي ، وأبرز الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ،أهم كانت هذه نظرة موجزة على
جرائم ، والتي يمكننا تصنيفها على أنها، اص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةتدخل ضمن االختص

ساسي األحسب النظام و  -وفق تعديالت كمباال  -وجريمة العدوان ، وجرائم ضد اإلنسانية، حرب
ذ، للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يكفينا ، وغيرها تفصيال   ،يتسع لبحث هذه الجرائم كان المقام الا وا 

كانت وال تزال ركنا  ، وقتل ،وأعمال إرهابية ،بما رافقها من جرائم، تلكإن سياسة القوة اإلسرائيلية  :القول
 تجاه أبناء الشعب الفلسطيني .، سرائيليةا  من أركان السياسة اإلمهم

                                                 
 ساسي.ألالنظام ا من (4ب//4/2أنظر المادة )( 169)
، بأن 11/14/2102ضول بتاريخ وقد صرح الخبير العسكري، العميد المتقاعد/ صفوت الزيات في تصريح لوكالة االنا( 170)

، استخدمت ثالثة أنواع من االسلحة المحرمة دوليا ، السالح األول: قذائف دايم  2102/ اسرائيل خالل هجومها على قطاع غزة 
(DIME) تسبب تفجيرات ، حيث تخترق جسم االنسان ويصعب تخلص االنسجة منها، أما السالح الثاني: هو "القنابل االختراقية" و

كبيرا  من القتلى المدنيين واسرائيل قد استخدمت هذه القنابل بهدف تدمير المنازل ظنا  منها بأن تحت اسفلها رة وتوقع عددا  كبي
الصواريخ، واما السالح الثالث واالخير: هو الفسفور االبيض، وعند تعرض جسم االنسان للفسفور  إلطالقانفاقا ، أو منصات 

  الموقع االخباري "دنيا الوطن" انظر ،ال يتبقى اال العظم ،  و االبيض يحترق الجلد واللحم 
www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014 

 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014
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 يالفرع الثان
 للمحكمة االختصاص الشخصي

 
، وقمعها ،األمور األساسية لمنع الجرائم الدولية إن تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية على األفراد يعد من

والذي سبق وأقرته ، لنظام المسؤولية الفردية، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتويجا  األوقد جاء النظام 
أو بأي  ،والتي لم تعتد بأي صفة للجاني، رواندا"و"  ،و" يوغسالفيا" ،و" طوكيو" ،رج"محاكم " نورمب
 . و الحصانةأ، نوع من الحماية

 
لتؤكد على أن االختصاص  ؛ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأل( من النظام ا22د جاءت المادة )فق

لين بصفتهم ؤو الذين يكونون مس، الشخصي للمحكمة يقتصر على محاكمة األشخاص الطبيعيين
رضة للعقاب ويكونون ع، الفردية عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

أو  ،لية الجنائية الدولية للدولةؤو استبعد هذا النظام نظرية المس وبالتالي، ساسيألوفقا  لهذا النظام ا
 (171). لية مدنيةؤو وبقيت هذه المس، للمنظمة الدولية

 
وهو عدم االعتداد بالصفة ، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ في غاية األهميةألوأورد النظام ا

أو موظفا   ،أو برلمان ،أو عضوا  في حكومة، أو حكومة، سواء أكان رئيس دولة ،مية للجانيالرس
كمان عملية التقاضي أمام وبالتالي فهناك مبدآن يح ،أو رئيسا  عسكريا  مسؤوال   ،أو كان قائدا  ، حكوميا  
  -:المحكمة

 

الصفة التي يتمتع  بها  المحكمة بصرف النظر عن ههذوهو مساواة األشخاص أمام  المبدأ األول:
كما يستوي كون هذه الصفة مستمدة من كون الشخص رئيسا  ، ولو كانت صفة رسمية، كل شخص

 (172). فالكل سواء في عدم االعتداد بصفته، أو موظفا  حكوميا   ،أو عضوا  برلمانيا  ،أو للحكومة  ،للدولة
 

لمقررة للمتهم في إطار القوانين الوطنية ال أو القواعد اإلجرائية ا ،وهو أن الحصانات المبدأ الثاني:
ويبدو أن المشرع الدولي ، تحول دون قيام المحكمة الدولية بممارسة اختصاصها قبل ذلك الشخص

 (173). ثر للحصانات بعد أن أصبحت عائقا  في المحاكمة أمام القضاء الوطنيأص على إزالة أي حر 
                                                 

 .121سابق، ص مرجع -مخزوميد. عمر محمود ال( 171)
، وكذلك ما نسب إلى  بارتكاب جرائم ضد االنسانية أو جرائم حرب، ومثال ذلك: اتهم )بينوشية( مع أنه رئيس دولة ( 172)

ضرب مثل )كارازيتش( رئيس )سلوبودان ميلوزوفيتش( رئيس يوغسالفيا السابق، وعن صفة رئيس الحكومة أو العضوية فيها ي
، رائم ابادة الجنس البشريتلر عن جب البوسنة سابقا ، كما عوقب مجموعة وزراء )الحزب النازي االلماني( في حكومة هز حكومة ح

 ( عقب الحرب العالمية الثانية.0122وجرائم الحرب ، وجرائم ضد االنسانية ضمن محاكمات نورمبرج عام )
 ساسي.أل( من النظام ا27/2نظر المادة )أ( 173)
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جرائم التي يقترفها والرؤساء عن ال ،ق بمسؤولية القادةيتعل، ساسي حكما  خاصا  ألالنظام ا وقد أضاف
لية القائد ؤو مس، ( من ذلك النظام24حيث قررت المادة )، أو رئاستهم ،مرتهمإمن يكون تحت 

لية جنائية عن الجرائم التي تدخل في ؤو كري مسأو الشخص القائم فعال  بأعمال القائد العس ،العسكري
 تين.يوسلطته الفعل ،مرتهإلا قوات تخضع هت، والتي ارتكباختصاص المحكمة

 
سأل حيث ي  ، سيةو لية الرئيس عن أعمال مرؤ ؤو يتعلق بمس، خرآخاصا  ( حكما  24وتضيف المادة )

والمرتكبة من جانب مرؤوسين ، الرئيس جنائيا  عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
 (174). وسيطرته الفعليتين ،يخضعون لسلطته

 
للقيام بأعمال تعد انتهاكا  ، ن المسؤولية الجنائية أي شخص يكون قد تلقى أوامر من رئيسهوال يعفى م

لية الجنائية عن الشخص بشأن المخالفات التي قام ؤو حيث ال يرفع ذلك المس، لقواعد القانون الدولي
 (175) ساسي للمحكمة.ألحسب النظام ا-بعض االستثناءات  مع وجود -بها 
 

بموجب النظام ، ويكون عرضة للعقاب ،أو الرئيس ،لية الشخصية للقائدؤو سوعليه؛ تثور الم
 ،أو المرؤوسين ،إذا ارتكب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة من قبل القوات، ساسيألا

 .أو سلطتهم الفعلية  ،الذين يخضعون لسيطرتهم
 
ين لؤو الشخصية في حق المسجنائية اللية ؤو المس إثارةامكانية حول ما مدى ، ويثار هنا التساؤل 

في حق الشعب  بوهاالتي ارتك جرائمهم الخطيرةعن ، " السياسيين "و ،العسكريين " ينلياإلسرائي
 الفلسطيني ؟ 

 
لية الشخصية ؤو لتقرير المس، ( من النظام األساسي24لنص المادة )، ملي، أن التطبيق العنشير ة  بداي

قد يثير صعوبات تتعلق بالركن ، أو الرئيس المدني األعلى ،األعلىسواء فيما يتعلق بالقائد العسكري 
والتي تشترط توافر القصد الجنائي المتمثل ، ( من ذات النظام 11وبالعالقة مع المادة )، المعنوي
 (176) .والرئيس األعلى على مجرد اإلهمال،لية القائدؤو بينما تستند مس ،واإلرادة ،بالعلم

                                                 
 ساسي.أل( من النظام ا24أنظر المادة )( 174)
 النظام االساسي للمحكمة.( من 11/0راجع االستثناءات الواردة في المادة )( 175)
 –رسالة دكتوراة  -للمحكمة الجنائية الدولية ساسيألاالنسانية في ضوء حكام النظام االجرائم ضد  -د. سوسن تمرخان بكة( 176)

 .032ص،  2112 -كلية الحقوق ، جامعة القاهرة
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 نيياإلسرائيلفيما يتعلق بإدانة القادة والمسؤولين ، لية تشير إلى غير ذلكإال أن الممارسة العم 
وقد سبق إدانة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، لمسؤوليتهم المباشرة عن الجرائم التي يتفاخرون بممارستهم لها

حقيق وزيرا  للدفاع من قبل لجنة الت، خالل عمله -رتكابه مجزرة صبرا وشاتيالإل –يل شارون " ئ" أر 
 (177) لية غير المباشرة.ؤو التي عرفت باسم " كاهان " بالمساإلسرائيلية 

 
 و  "،لسياسيينا" ينيسرائيلإلا لينسؤو لتشمل القادة والم، الفردية لية الجنائيةؤو تمتد المس، وعليه

وخاصة   من خالل ما ، جرائم دولية ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ةأيالعسكريين "المتورطين في 
، وزير الخارجيةو ، والذي يضم في عضويته رئيس الحكومة، يعرف ب " المجلس األمني المصغر "

وعلنية قرارات العدوان  ،والذي تصدر عنه بكل تفاخر، وقادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية، ووزير الدفاع
 ضد الشعب الفلسطيني األعزل .

 
والعقابية في حق الشعب  ،قرارات العدوانيةعن " المجلس األمني المصغر" العديد من ال فقد صدر

غالق، للمدن الفلسطيني من غزو   وكذلك قرارات االغتيال ، وعقاب جماعي، وحصار اقتصادي وا 
وغيرها من ، وهدم المنازل، ومعلنه ،واإلبعاد كسياسة حكومية رسمية، واإلعدام خارج القانون، السياسي

حول ، ة ورؤساء جهاز األمن العام اإلسرائيلي " الشين بيت"ناهيك عن مسؤولية قاد، القرارات .........
 (178) .ينوالمعتقلين الفلسطيني ،قضايا التعذيب لألسرى

 
يمتد ليشمل القادة  ،الدولية للمحكمة الجنائية يأن االختصاص الشخص :نستخلص من ذلك

من الجرائم التي تدخل  أيبصفتهم الفردية عن ارتكاب  لينمسؤو الذين يكونون  نييسرائيلإلا لينوالمسؤو 
 أو بالصفة الرسمية للشخص المتهم. ،أو التمسك بالحصانة ،وال يمكن التذرع، في اختصاص المحكمة

                                                 
الوزراء بينامين نتياهو ، ووزير دفاعه موشى  ) رئيس إسرائيليينن بدعاوي قضائية ، ضد مسئولين يحيث تقدم مئات السويدي( 177)

،  2102جرائم حرب ومجازر خالل العدوان غلى قطاع غزة /  الرتكابهم(  اإلسرائيليينيعالون ، وقادة الجيش وكل الضباط 
مسئولية  جرائم ضد اإلنسانية ، عمال  بمبدأ بارتكابويجيز قانون سويدي صدر حديثا  للمواطنين رفع شكاوى ضد أي شخص متهم 

بية ، إبان الحرب و القائد أو الرئيس ؛؛؛ كما تم رفع دعاوى مماثلة ضد قادة ومسئولين اسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول األور 
 أنظر تفاصيل ذلك : المركز الفلسطيني لحقوق/  وفق مبدأ مسؤولية القائد أو الرئيس  للمزيد ،  2111-2114على قطاع غزة 
 .وما بعدها 91سابق، ص االنسان، مرجع

أمام محكمة العدل  آنذاك، وفي تصريح مشفوع بالقسم أدلى به "عامي ايالون" مدير جهاز األمن العام  0114ففي العام  ( 178)
طت العليا االسرائيلية، أيد السيد يعالون صراحة  "طريقة التعذيب بالشبح  وأشار بإنها الطريقة األنجع في محاربة االرهاب ، كما اع

بسبب تصريحاته العلنية وتأييده  -مدير جهاز األمن العام السابق -قضية رفض الدنمارك قبول أوراق اعتماد " كرمي عيلون "
، للمزيد حول وسائل التعذيب المستخدمة بحق االسرى والمعتقلين ، انظر ، د. نجاح يب ، بعدا  دوليا  لتلك الجريمة سياسة التعذ

 وما بعدها . 092دقماق ، مرجع سابق ، ص 
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 الفرع الثالث
 للمحكمة االختصاص الزمني

 
لتقر بأنه ليس للمحكمة  ؛ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأل( من النظام ا00د جاءت المادة )لق

 ،( منه023والذي نظمته المادة )، علق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء هذا النظامإال فيما يت، اختصاص
، ( 2112/ 0/7) ساسي بعد دخوله حيز النفاذ في ألأما فيما يتعلق بالدول التي تنضم إلى النظام ا

، ساسيألبعد انضمامها إلى النظام ا فقط، بالنسبة إليها، فإن اختصاص المحكمة الجنائية سيطبق
لستين من تاريخ إيداعها وثائق اليوم األول من الشهر الذي يلي اليوم ا، التاريخ الفعلي لنفاذه هو ويكون

 (179). نضمامالا
 

، ساسيألة مساءلة أي شخص بموجب النظام اأنه ال يكون للمحكمة الجنائية الدولي، ومعنى ما تقدم
حتى لو شكل هذا السلوك ، خصعن أي سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لدولة هذا الش

 .األساسي في المادة الخامسة من النظام  حسب ما ورد، جريمة دولية
 

ظر في تن ، فالمحكمة الأن اختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي فقط :إذن يفهم مما سبق
إذا إال ، تملك اختصاصا  رجعيا  ال ، وبالتالي فهي ساسيألالتي ارتكبت قبل سريان نظامها االجرائم 
 ( من النظام02من المادة ) (1)ومارست الدولة حقها بإصدار إعالن بموجب الفقرة ، ستثناءالحدث ا

الجرائم التي وقعت قبل بدء  والذي تقبل فيه الدولة بممارسة المحكمة الختصاصها على، األساسي
هو تاريخ دخول والذي ، (2112/ 0/7عد تاريخ )بلكن دائما  ، ساسي بالنسبة إليهاألالنظام ا نسريا

 (180) .ساسي حيز النفاذألالنظام ا
 

خذ بالقاعدة العامة المطبقة في جميع أسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ساأليكون النظام ا، هوعلي
أي  ،وهي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي، األنظمة القانونية المتعارف عليها

 (181). لكي تطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذها ،ترتد إلى الماضي وال،تنطبق بأثر فوري ومباشر

                                                 
 ( من النظام االساسي.023أنظر المادة )( 179)
( من النظام األساسي ، 022ولكن من اإلشكاليات التي طرحت حول اختصاص المحكمة الزمني ، ماجاء به نص المادة )( 180)

الحرب لمدة سبع سنوات  والتي أجازت للدول التي تقبل االنضمام الى النظام ، أن تطلب تأجيل اختصاص المحكمة بنظر جرائم
تبدأ من تاريخ بدء سريان النظام األساسي عليها ، وذلك متى حصل إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم 

 مواطنيها من اإلفالت من المثول أمام المحكمة . فيها أو أن الجريمة قد وقعت على إقليمها ، وفي هذا فرصة للدول تمكن 
 وما بعدها. 70سابق، صمرجع  -" د. كامل السعيد، لزمانحكام الجزائية من حيث األ"تطبيق ا انظر : ( 181)
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نضمام  ال  بالنسبة، مة الجنائية الدوليةاختصاص المحك، ما هو اإلطار الزمني الذي يغطيه ،ولكن
 لنظام روما األساسي ؟ ، فلسطين

 
إال فيما يتعلق  ،ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، ام " نظام روما األساسي "وفقا  ألحك

ما لم ، ودخوله حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو، بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام
ممارسة المحكمة  تقبل بموجبه ،(02( من المادة )1) تكن الدولة قد أودعت إعالنا  بموجب الفقرة

 (182). الجنائية الدولية اختصاصها الزمني بأثر رجعي

 
فقد قبلت " فلسطين " ، (02/1)جوع إلى اإلعالن الذي أودعته " فلسطين " بموجب المادة وبالر 

وبناء  ، 2102حزيران / يونيو  01من تاريخ ، االختصاصها الزمني بأثر رجعي بدء  ممارسة المحكمة 
تي على الجرائم الدولية الالزمني  طيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصهاعلى ذلك تست

فلسطينيين  منذ ذاك أو من قبل ، ةفي األرض الفلسطيني وارتكبت، تقع ضمن اختصاص المحكمة
 (183) إليه في اإلعالن. رالمشاالتاريخ 

 
ومالحقة إسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم  ،حول ما مدى إمكانية محاكمة، وهنا يثار التساؤل

قبل ذاك التاريخ ، ص المحكمة الجنائيةوتقع ضمن اختصا، في حق الشعب الفلسطينيخطيرة 
 المشار إليه في اإلعالن الذي أودعته فلسطين ؟ 

 
نه ليس للمحكمة أي اختصاص إف، 1/ 02حسب اإلعالن الذي أودعته " فلسطين " بموجب المادة 

ق األمر قد يختلف فيما يتعلأن إال ، على الجرائم الدولية التي ارتكبت قبل التاريخ المحدد باإلعالن
والتي قد يرتكب السلوك الجرمي فيها قبل تاريخ اإلعالن ، والجرائم المتراخية األثر ،بالجرائم المستمرة

 (184). بينما تحدث النتيجة الجرمية بعد ذلك التاريخ المشار إليه في اإلعالن، الذي أودعته " فلسطين "

                                                 
الزمني للمحكمة ،  االختصاص( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتشير صراحة  الى 00فقد جاءت المادة )( 182)

 إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام . ليس للمحكمة اختصاص  -0)      -حيث جاء فيها مايلي :
ذا أصبحت دولة من الدول طرفا  في هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه ، اليجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إال فيما  -2 وا 

من  1ب الفقرة ن الدولة قد أصدرت إعالنا  بموجيتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة ، ما لم تك
 ( . 02المادة )

على الموقع الرسمي  2102كانون الثاني/ يناير  7أنظر البيان الصحفي "دولة فلسطين تنضم إلى نظام روما االساسي" في ( 183)
 icc-ASP-20150107-PR1082للمحكمة الجنائية الدولية: 

ا "تلك الجريمة التي تستغرق تحقيق عناصرها من سلوك ونتيجة زمنا  طويال  نسبيا " أنظر وتعرف الجريمة المستمرة بأنه( 184)
 وما بعدها. 212سابق، صمرجع  -ل ذلك: د. كامل السعيدتفاصي
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صاص والتي تقع ضمن اخت، ثراألية ومتراخ ،سرائيلية المستمرةأن هناك العديد من الجرائم اإل ،ونجد
ونتائجها  ،ثارهاآبينما تمتد ، عالن الذي أودعته " فلسطين "إلقبل تاريخ ا فيها السلوك ارتكب، المحكمة

فإن االختصاص الزمني للمحكمة الجنائية ، وعليه .ليهإعالن المشار إلاأي بعد تاريخ ، حتى يومنا هذا
 هودعتأارتكبت قبل تاريخ اإلعالن الذي  والتي، ئم اإلسرائيليةالدولية قد يمتد إلى العديد من الجرا

 (185). الزمني للمحكمة الجنائية الدولية االختصاصوقبلت بموجبه ، فلسطين
 

ن  فيما يتعلق باإلعال  –قد يثير االختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية ، ومن جهة أخرى
عارضه مع مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية حول ما مدى ت تساوال   –الذي أودعته فلسطين 

 ؟  النظام األساسي  ( من52ص عليه في المادة )المنصو 
ائم المرتكبة سيسري على كل الجر ، المنصوص عليه في النظام األساسيتقادم النجد أن مبدأ عدم 
وقبلت  ،–ين تاريخ اإلعالن الذي أودعته فلسط –وتحديدا  من ، ساسي حيز النفاذألبعد دخول نظامها ا

إال أن الواقع أن هذا االختصاص الزمني لن يؤثر بحال ، (01/3/2102)بموجبه اختصاص المحكمة 
 . فيما يتعلق باالختصاص العالمي، تقادم الجرائم الدوليةعدم من األحوال على مبدأ 

 
دول بمحاكمة إلى أن القانون الدولي اإلنساني يلقي واجبا  عاما  على جميع ال، وتجدر اإلشارة هنا 

ساسي للمحكمة ألوقد جاء النظام ا، أو تسليمهم طبقا  لمبدأ االختصاص العالمي ،مجرمي الحرب
والعقاب عليها بالنص في  ،الجنائية الدولية مؤكدا  على مبدأ االختصاص العالمي بقمع جرائم الحرب

ذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تما قضائية رس واليتها الديباجته على أن  .............. " وا 
 . (186)لين عن ارتكاب جرائم دولية " ؤو الجنائية على أولئك المس

 
 فيما يتعلق بالحالة في ، الزمني للمحكمة الجنائية الدولية االختصاصأن  : نخلص مما سبق 

إال ، الذي أودعته فلسطين اإلعالنوفق ، 2102حزيران / يونيو  01يسري من تاريخ يوم  "فلسطين"
عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في حق الشعب  ناإلسرائيلييلين ، ومعاقبة المسؤو يمكن مالحقة أنه

   . بالنسبة للجرائم التي تتميز بطابع االستمرارية، ليهخارج النطاق الزمني المشار إ، نيالفلسطي
 

                                                 
ومن أهم الجرائم االسرائيلية التي تتسم بطابع االستمرارية ومتراخية االثر وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ( 185)

 "جريمة الفصل العنصري" و"جريمة النقل القسري للسكان ، االستيطان ".
المؤلف "المحكمة الجنائية الدولية" المواءمات الدستورية  في"تطور مفهوم جرائم الحرب" بحث  د. صالح الدين عامر،( 186)

 .2112 -القاهرة -من اصدار اللجنة الدولية للصليب االحمر -والتشريعية
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 المطلب الثاني
 ختصاصهاال  لية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية

 
في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تقع ، لمحكمة الجنائية الدولية من مباشرة اختصاصهالكي تتمكن ا

يعني  وتوفر تلك الشروط ال، لذلك )فرع أول( ة  مسبق بد من توفر شروط   ، فالضمن اختصاصها
ساسي للمحكمة حاالت أل، إنما قد حدد النظام ابالضرورة قيام المحكمة بممارسة اختصاصها تلقائيا  

لتحريك الدعوى في مواجهة أولئك ، ة على سبيل الحصر، ممن لهم حق اللجوء إلى المحكمةمعني
 المتورطين في ارتكاب الجرائم الخطيرة )فرع ثاني( .

 
 

 الفرع األول
 ختصاصهاال الجنائية الدولية لشروط المسبقة لممارسة المحكمةا

 
ي مسألة إسناد االختصاص إلى المحكمة ه، من أهم المسائل التي أثارت جدال  كبيرا  في مؤتمر روما

 ،عام طراف بشكلألمنح اختصاصا  على الدول اكمة ست  أي معرفة ما إذا كانت المح، الجنائية الدولية
يتعلق بقبول الدولة الطرف لهذا االختصاص ؟ وهل سيمتد هذا ، أم يتطلب ذلك شرطا  مسبقا  ، تلقائيو 

 ساسي ؟ ألظام اطراف في الناألالدول غير  االختصاص ليشمل
 

ففي الوقت الذي أصرت فيه غالبية الدول على ، لقد أثارت هذه المسائل نقاشا  حادا  في مؤتمر روما
وعلى رأسها الواليات المتحدة  فإن عدة دول أخرى، طرافألاختصاصا  تلقائيا  إزاء الدول امنح المحكمة 

على أن ، ا  على جريمة اإلبادة الجماعيةأرادت أن يكون اختصاص المحكمة التلقائي مقتصر  ،مريكيةألا
بعد قبول الدولة لهذا االختصاص سواء كانت  ،تمارس المحكمة اختصاصها بالنظر في الجرائم األخرى

 (187). ساسيألغير ذلك في النظام ا أم، هذه الدولة طرفا  
 

لمتهم شتراط قبول دولة جنسية اا، بشكل خاص على مريكيةألوقد أصرت الواليات المتحدة ا
 ماإذا ، على مواطني دولة غير طرف ختصاصاال، حيث أثار منح المحكمة الختصاص المحكمة

 ارتكبت الجريمة على أرض دولة طرف أو على أرض دولة قبلت اختصاص المحكمة مخاوف الواليات 

                                                 
 .002سابق، صمرجع  -ن بكةد. سوس( 187)
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ورعايا ، مريكيةألاختصاصها على القوات العسكرية امريكية من أن تمارس المحكمة ألالمتحدة ا
 (188). المحكمة ختصاصالعدم قبولها  مع، الخارجفي مريكان ألا
 
والمتعلق بالشروط المسبقة لممارسة ، ساسيأل( من النظام ا02جاء نص المادة )، أنه في النهاية إال  

  -وذلك على النحو التالي :، المتفقا  مع رأي األغلبية في هذا المجالمحكمة اختصاصها 
تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق  ،ي هذا النظام األساسيالدولة التي تصبح طرفا  ف  -0

 (. 2بالجرائم المشار إليها في المادة )
( يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة 01في حالة الفقرة )أ( أو )ج( من المادة )  -2

 (. 1محكمة وفقا  )أو قبلت باختصاص ال ،أو أكثر من الدول التالية طرفا  في هذا النظام األساسي
أو الطائرة إذا كانت  ،الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث، أو دولة تسجيل السفينة  - أ

 أو طائرة.  ،الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة
 . الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها - ب

جاز لتلك ، (2الزما  بموجب الفقرة ) إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي – 1 
يتعلق بالجريمة  أن تقبل ممارسة اختصاصها فيما، ةبموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكم، الدولة

 . (1وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا  للباب )، قيد البحث
 

، (05لمسبقة المشار إليها في نص المادة )حول ما مدى توفر تلك الشروط ا التساؤلوهنا يثار 
 حتى تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالحالة في فلسطين ؟ 

والذي أصبح نافذا  بالنسبة إليها في ، ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةألفلسطين للنظام القد انضمت 
مة من خالل اإلعالن الذي أودعته كما أنها قبلت اختصاص المحك، 2102إبريل األول من نيسان / 

نه في حالة ارتكاب أي سلوك يعد من الجرائم التي تدخل إف، وعليه، (02)( من المادة 1وفق الفقرة )
ما يعني توفر ، هاأو كان الشخص المتهم أحد رعايا، ضمن اختصاص المحكمة في إقليم " فلسطين "

ساسي لممارسة المحكمة أل( من النظام ا02في نص المادة ) الشروط المسبقة المنصوص عليها
 اختصاصها فيما يتعلق بالحالة في فلسطين .

                                                 
 -وحول تبرير موقف الواليات المتحدة االمريكية أنظر: (188)

Scheffer, David J: “The United Stated and The International Criminal Court A.J.I.L, VoL, 93, No, 
1, lanuary, 1999, p.18 
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المحكمة ليشمل مواطنين إسرائيليين  ارتكبوا اختصاص نه باإلمكان امتداد ب ، ولكن هل يعني ذلك
النظام ليست دولة طرفا  في   –إسرائيل  –جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة بالرغم من أن 

 (189)ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؟ ألا
 

وبما ، على الرغم من أن القاعدة العامة لقانون المعاهدات تقضي بأن االتفاقيات ال تلزم غير أطرافها
ن هناك أإال ، ليست ملزمة لغير أطرافها –بناء  على ذلك  –أن اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

ليست أطرافا  في نظامها  تشير إلى إمكانية امتداد اختصاص المحكمة إلى دول   بعض الدالئل التي
  -ساسي في حالتين : ألا
 

ما  حسب، أن يتم امتثال الدولة غير الطرف الختصاص المحكمة برضاء منها -:  ىالحالة األول
نائية الدولية أن " للمحكمة الج :ساسي في فقرتها الثانية بأنهألظام ا( من الن2في نص المادة ) جاء

ساسي بموجب اتفاق خاص مع ألإقليم دولة غير طرف في النظام اوسلطاتها على  ،تمارس وظائفها
 . "من النظام األساسي( 02المادة ) الفقرة الثالثة منفي  أو طبقا  لما ورد، "الدولة تلك
 

وذلك ، سريةقة طراف بصور ألها على الدول غير اأن تمارس المحكمة اختصاص -: الحالة الثانية
أو أكثر من  ،لة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمةاإما بقرار صادر من مجلس األمن يحيل فيه ح

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم 
إذا ما  ،التبعية أو أن تمارس المحكمة اختصاصها على مواطني دولة غير طرف بطريق، المتحدة

حسب وذلك ، أو على إقليم دولة قبلت اختصاص المحكمة ،ارتكبت الجريمة على إقليم دولة طرف
 (190). ساسيأل( من النظام ا02المادة )نص من المفهوم 

 
ق بالجرائم اإلسرائيلية أمر ن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلأ، وبالتالي يترتب على ذلك

رفا  أو حتى كونها ليست ط ،ورضائها ،–دولة إسرائيل  –ال يتوقف على موافقة و ، به الؤكد المحم
إذا ما ارتكبت الجريمة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة على ، ساسيألوملتزما  بالنظام ا ،مصدقا  

  .لسطينيةالحالة الف في  -كما هو –بلت باختصاص المحكمة أو على إقليم دولة ق ،إقليم دولة طرف

                                                 
ساسي، ورغم ذلك قامت بالتوقيع على النظام ألا عتماد قانون روماتعتبر اسرائيل من بين الدول السبعة التي صوتت ضد ا( 189)

فإن اسرائيل في  ساسي، وبالتاليأل، ولكنها لم تصادق على النظام ااالساسي في اليوم األخير المتاح للدول للتوقيع على النظام
 ساسي تعتبر من الدول غير االطراف.ألمنظور النظام ا

 .203صسابق، مرجع  -د. سوسن بكة( 190)
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 الفرع الثاني
 حاالت ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصها

 
دعاء أمام إلأو ا، حول من لهم حق اللجوء، " مؤتمر روما"رت نقاشات حادة بين المشاركين فيدا  

والتي ، لنظام األساسي( من ا01نص المادة )غة وانتهى المؤتمرون إلى صيا، المحكمة الجنائية الدولية
المدعي ، يكون لها حق إحالة حاالت أمام المحكمة ) الدول األطراف، زة مختلفةأجه حددت ثالث

 -: ةتلك الحاالت الثالث، وفيما يلي سنحاول توضيح، ومجلس األمن (، العام
 

 ولى : اإلحالة من قبل الدول األطراف أل الحالة ا
الة أية حالة من حاالت ساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة إحألدولة طرف في النظام ا يحق ألية

وكما أعطى حق اإلحالة ، ليحقق فيها ؛إلى المدعي العام، ( من هذا النظام2الجرائم الواردة في المادة )
 ختصاصباالدول غير األطراف التي تقبل  منح ايضا  ، (01إلى الدول األطراف بموجب المادة )

سلطة اإلحالة فيما يكون ، ساسيألنظام ا( من ال02لثة من المادة )وذلك بموجب الفقرة الثا، المحكمة
 . أو كان أحد رعاياها متهما  بتلك الجريمة ،قد وقع على إقليمها من جرائم

 
المحكمة الجنائية الدولية وفق الفقرة  ختصاصباوقبلت  ،-دولة طرف -فلسطين " ك  وعليه، تستطيع "

بتحريك دعوى أمام المحكمة ، رائيليينلين اإلسؤو ومحاكمة القادة والمس ،مالحقة، (02( من المادة )1)
وأن تطلب من المدعي العام ، تدخل في اختصاص المحكمةمن الجرائم التي متى تعلقت بجريمة 

 (191) .وعلى إقليمها، مباشرة التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني
 

 الحالة الثانية : اإلحالة من قبل مجلس األمن
من على ضرورة منح مجلس األمن حق اإلحالة إلى ألفي مجلس ا قد اتفقت الدول الدائمة العضويةل 

انفراد مجلس إال أن الواليات المتحدة األمريكية انفردت بالرأي القائل بضرورة ، المحكمة الجنائية الدولية
م الوفود لمخالفة هذا واعتراض شديدين من جانب معظ ،األمر الذي كان مثار انتقاد، من بهذا الحقألا

سياسية في يد  ةة من مضمونها القانوني لتصبح أداوما سيؤديه من إفرا  المحكم، الرأي للمنطق
 (192) . ، وقد كان هذا، أهم ما اعترضت عليه الوفود العربية في مؤتمر رومامجلس األمن

                                                 
( ، بعمل إحالة إلى المدعي العام وفقا   01/0وتجدر اإلشارة هنا ، بأن " دولة فلسطين " ، لم تقم باالستفادة من نص المادة ) ( 191)

 ( ، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت .02للمادة )
بحث في المؤلف، " المحكمة الجنائية الدولية " ، المواءمات  –المحكمة الجنائية الدولية  اإلدعاء امام –د. حازم عتلم ( 192)

 031، ص  2112القاهرة ،  -الدستورية والتشريعية ، إصدار اللجنة الدولية للصليب االحمر 
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، ساسيألام ا( من النظ/ب01وذلك حسب ما ورد في نص المادة )، إال أنه في النهاية قد حسم األمر 
بموجب  متصرفا  لمجلس األمن إحالة قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية  ،والتي يكون بموجبها

إذا ما ، واألمن الدوليين ،أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة الخاص بالحفاظ على السلم
مجلس  ىمتى رأ ،ساسيألا ا في النظامأو أكثر من الجرائم المنصوص عليه ،ارتكب رعايا دولة جريمة

فإن قرارات اإلحالة التي ، وبالتالي (193)والسلم الدوليين.  ،األمن أن هذه الجرائم تشكل تهديدا  لألمن
ساسي ألنظر عن كونها طرفا  في النظام ابغض ال ،تنطبق على جميع الدول ،تصدر عن مجلس األمن

 (194) من الدوليين.ألوا ،هديدا  للسلممادام أن هناك حالة معنية تشكل ت، من عدم
 

والحالة في"  ،ة تتعلق بالوضع القائمنيية معولكن ما مدى إمكانية قيام مجلس األمن بإحالة قض
 للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق بش نها ؟ ، للمدعي العام، فلسطين "

 
بالوضع القائم في " فلسطين "  حالة تتعلق يةبإحالة أ، يتوقع قيام مجلس األمن ال أحد، بطبيعة الحال

منذ احتاللها  في حق الشعب الفلسطيني التي ترتكب ،سرائيليةاإل واالنتهاكات ،الجرائم  -تحديدا   -و
والهيمنة األمريكية داخل  ،وذلك بسبب النفوذ، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 0124سنة 

فكافة القرارات ، أنتو ضد أي قرار يصدر في هذا الشلفيواستخدامها حق ا، أروقة مجلس األمن
 وتوصيات غير ملزمة.  ،مجرد تنديدات -الشأن الفلسطيني -و المتعلقة ب ،الصادرة عن مجلس األمن

 
، يجري التحقيق حالة تتعلق بالوضع القائم في فلسطين ةقد يكون مجلس األمن نفسه عائقا  أمام أي، بل
من خالل استغالل صالحياته  -الجرائم اإلسرائيلية -المحكمة فيما يتعلق ب المقاضاة بشأنها أمام أو

التحقيق  تأجيل، والذي تخوله سلطة طلب ساسيأل( من النظام ا03) بموجب نص المادة ،الممنوحة له
قرار ب، عشر شهرا ياثنلمدة ، المنظورة أمام المحكمة يها الدعوىمرحلة تكون عل ةفي أيضاة مقاأو ال

 (195)المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.  يصدر عن
                                                 

من، تحمل ذات القيمة ، "وعلى كل حال إن اإلحالة من مجلس األاالستاذ الدكتور، محمود شريف بسونيوفي ذلك يقول ( 193)
القانونية لإلحالة من جانب الدول األطراف، إذا أنها ال تعني التزام المدعي العام بمباشرة اجراءات المحاكمة ، ولكن تلفت انتباهه 

 034، ص037سابق ، ص مرجع  –د. محمود شريف بسيوني فقط إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق   ، انظر 
( ، الوضع  قي "دارفور السوداني" إلى 0211، احال مجلس األمن الدولي بموجب القرار رقم )10/11/2112ففي تاريخ ( 194)

 ساسي للمحكمة .ألف في النظام االمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من أن السودان، دولة غير طر 
 

ى هذه الثغرة، وطالبت بمعالجتها وتالفيها، إال أن هذه فقد اشارت العديد من الوفود المشاركة اثناء مناقشات روما إل( 195)
الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن، والتي كانت ترفض وجود أي قيد للحد من  بإرادةاالقتراحات واالنتقادات اصطدمت 

أنظر: د. عمر المخزومي،  ل،راء الوفود العربية واالجنبية للدو أة التي تمارسها في المجلس. وحول صالحيات وسلطاتها، المطلق
 .132-130سابق، صمرجع 
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 الحالة الثالثة : تحريك الدعوى من قبل المدعي العام 
بإحالة حالة معنية يشك في كونها تشكل جريمة تدخل ، أو مجلس األمن ،إذا لم تبادر الدول األطراف

تحقيقات من تلقاء نفسه على فإنه يكون للمدعي العام سلطة أن يباشر ال، في اختصاص المحكمة
 أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .

 
ذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا   يقدم إلى الدائرة التمهيدية ، معقوال  للشروع في إجراء تحقيق وا 

إما أن تأذن بالبدء ، واد المؤيدةوالم ،وعلى الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب، طلبا  بإجراء التحقيق
أن المعلومات  ،بعد الدراسة األولية، أما إذا استنتج المدعي العام، أو ترفض ذلك، في إجراء التحقيق

وهذا ال ، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، المقدمة ال تشكل اساسا  معقوال  إلجراء تحقيق
أو أدلة ، في ضوء وقائع، أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتهايمنع المدعي العام من النظر في معلومات 

 (196)جديدة. 
 

" فاتو ، ة الدوليةفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائي، 2102كانون الثاني / يناير  03وبتاريخ 
 موجبب، على اإلعالن الذي أودعته فلسطين وذلك بناء  ، في فلسطين لحالة" دراسة أولية حول ا ابنسود
 أن غير ، والتي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة، ساسيأل( من النظام ا02( من المادة )1)ة الفقر 

وفق معايير ، ومتعاقبةالمدعي العام تمر بمراحل متعددة،  التي يجريها مكتب ،تلك الدراسة األولية
 . حول ذلك تفصيال   تي الحديث الحقا  كما سيأ، ، وثابتةمحددة
 
في  ، ينطبق على الوضع القائمنطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن : وعليه يمكننا القول 

، للمحكمة ( من النظام األساسي02ص المادة )، مع توفر الشروط المسبقة الالزمة، وفق نفلسطين
، التي تدخل ضمن اختصاصها ،التي تمكنها من مباشرة اختصاصها في مواجهة الجرائم الخطيرة

إحدى الجهات المخولة بتحريك الدعوى  –باعتباره ، الجنائية الدولية للمحكمة وكذلك قيام المدعي العام
مما يوفر إمكانية المساءلة الجزائية في ، بفتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين –أمام المحكمة 

  . ابناء الشعب الفلسطينيحق األشخاص اإلسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم الخطيرة ضد 
 
 
 

 
                                                 

 ساسي.أل( من النظام ا02أنظر المادة )( 196)
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 مبحث الثانيال
 ينومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلي اإلجراءات المتخذة لمالحقة

 
بل مسجل المحكمة الجنائية الدولية اإلعالن ق  ، 2102 في اليوم السابع من كانون الثاني / يناير

 الساسي، تألمن نظام روما ا ( 02ام الفقرة الثالثة من المادة )وفقا  ألحك، الذي أودعته " فلسطين "
عن الجرائم  ناإلسرائيلييلين ؤو ومحاكمة المس ،وخطوات هامة في سبيل مالحقة ،لك اتخاذ إجراءاتذ

الحرب على ، والتي كان أبرزها، التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ) مطلب أول ( ،الخطيرة
  واالستيطان اإلسرائيلي ) مطلب ثاني (. ، 2102 صيف / قطاع غزة في

 
 

 المطلب األول
 اءات المتخذة على الصعيد الوطني والدولياإلجر 

 
ن المتورطين بارتكاب الجرائم يلين االسرائيليؤو ومحاكمة المس ،في سبيل تحقيق إمكانية مالحقة

بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة  رئاسيٌ  الخطيرة في حق الشعب الفلسطيني، فقد صدر مرسومٌ 
ة ) فرع أول (، وذلك في ظل الدراسة األولية التي يجريها مع المحكمة الجنائية الدولي ةعن المتابع

التي ارتكبت في " فلسطين " منذ  ،الخطيرةالجرائم  ، حولالعام للمحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي
 )فرع ثاني (.  2102حزيران / يونيو  01يوم 

 
 
 

 الفرع األول
 تشكيل اللجنة الوطنية العليا

 
سعت فلسطين لتفعيل آليتين من آليات اإلقرار ، 2102ني / يناير كانون الثااألول من  في

من النظام  1/ 02بموجب المادة ، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أودعت إعالنا  جديدا  
، ساسي " لدى األمين العام لألمم المتحدةألثائق االنضمام إلى" نظام روما ااألساسي، وأودعت أيضا  و 

محمود عباس " مرسوما  صدر الرئيس الفلسطيني " أ، وعليه، 2102يناير  الثاني / كانون 2بتاريخ 
 ة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. المسؤول ن تشكيل اللجنة الوطنية العلياأرئاسيا  بش
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ة عن ق اللجنة الوطنية العليا المسؤولالمهام والمسؤوليات الملقاة على عات، ولكن ما هي أهم
ابعة مع المحكمة الجنائية الدولية  ؟  واللجان المتفرعة عنها ودور كل منها ؟ وأهم  اإلجراءات المت

 والخطوات  التي تم اتخاذها ؟ ودور مؤسسات المجتمع المدني في هذا اإلطار ؟  
 

 وفي محاولة بذلها الباحث ؛ لإلجابة على هذه التساؤالت، فقد أجرى الباحث عدة لقاءات مع
مسؤول اللجنة الوطنية العليا، د.  صائب عريقات " جراه الباحث مع أبهذا الشأن، وفي لقاء المختصين 

  -:(197)أوضح ما يلي 
 

 "بتشكيل"اللجنة الوطنية العليا، لرئيس الفلسطيني مرسوما  رئاسيا  أصدر ا، 2102/ 7/2بتاريخ 
ئحة النظام الداخلي الخاص تم وضع ال حيثة الدولية، ة عن المتابعة مع المحكمة الجنائيالمسؤول

بعمل اللجنة، وتتألف " اللجنة الوطنية العليا " من جميع أطياف مكونات الشعب الفلسطيني، من 
عالمية، ونقابية، ورؤساء األجهزة األمنية، ، قيادات سياسية و شخصيات وطنية، وقانونية، وأكاديمية وا 

نة مجتمع المدني، وقد انبثق عن " اللجومؤسسات ال ،واإلسالمية ،عن الفصائل الوطنية نوممثلي
و " " لجنة ، للجنة اإلعالمية "و "ا، " اللجنة الفنية "-:كل من من مكونة  الوطنية العليا "، لجان فرعية

 دوليا  ".  و ،التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني إقليما  
 

عدادبوضع السياسات العامة المتعلقة بع، وتختص " اللجنة الوطنية العليا " وتحضير  ،مل اللجنة، وا 
الوثائق والملفات التي سيتم تزويدها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من خالل " اللجنة 
الفنية " التي ترأسها " وزارة الخارجية "، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، وكما يتم 

وشركات محاماة دولية، والتواصل المستمر مع المؤسسات  ،حامينوم ،االستعانة بمستشارين قانونيين
 والمحلية ذات الصلة.  ،الدولية

 
وأولويات والمقترحات،  ،لدراسة الخططوتعقد " اللجنة الوطنية العليا " اجتماعات دورية بشكل منتظم 

ى ارتكاب انتهاكات والمعلومات التي تشير إل ،المرحلة المقبلة، لتزويد المدعي العام بكافة الوثائق
سراع بفتح التحقيق ن اإلبما يضم، لعامومساعدة المدعي ا ،خطيرة في " فلسطين " بهدف دعم

بعد ، للجنةمن خالل الناطق اإلعالمي  ،بإصدار بيان رسمي، الوطنيةوكذلك تقوم اللجنة  ،ئيبتدااال
خر آو ، الجنائية الدولية طالع أبناء شعبنا على مجريات عملية التواصل مع المحكمةإل ؛كل اجتماع

 المستجدات المتعلقة بذلك.   

                                                 
 ، في مدينة رام اهلل.20/17/2103تم إجراء اللقاء في مقر اللجنة الوطنية العليا، بتاريخ ( 197)



86 

 

 ،بالوثائق، في سبيل تزويد مكتب المدعي العاموالخطوات التي تم اتخاذها   ،وحول أهم اإلجراءات
حق أبناء شعبنا  التي ارتكبتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في ،والمعلومات حول الجرائم الخطيرة

 ،/ رئيس إدارة األمم المتحدة الدكتور عمر عوض ا" ث لقاء معجرى الباحأالفلسطيني، فقد 
   -وأوضح ما يلي : (198)وعضو اللجنة الفنية ،، ومنظماتها، بوزارة الخارجية

 
والسياسة العامة لممارسة  ،ستراتيجيةالبوضع ا، بداية ، قامت اللجنة الفنية التي ترأسها وزارة الخارجية

واألولويات حسب متطلبات كل مرحلة وفق جدول زمني  ،اآللية المناسبة مهامها المنوطة بها، وتحديد
والدراسات التفصيلية حول  ،وتجهيز الملفات القانونية ،معين، حيث تم تشكيل فرق متخصصة إلعداد

والدستورية للنظام  ،التشريعية ، المواءمة2102اإلسرائيلي على قطاع غزة /الحربي قضايا )العدوان 
 مة الجنائية الدولية، ملف االستيطان، ملف األسرى (. ساسي للمحكألا
 

، ومن خالل وفد رسمي يرأسه وزير الخارجية ،قامت دولة فلسطين، 22/3/2103وفي تاريخ 
لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وبشكل رسمي، بتقديم البال  األول، رياض المالكي /الدكتور
 ابدء   01/3/2102لة منذ تاريخ ة في األرض الفلسطينية المحتحول االنتهاكات اإلسرائيلي ،الدولية

والتي امتدت ، وبقية مدن الضفة الغربية، والحملة العسكرية اإلسرائيلية على مدينة الخليل ،بالتصعيد
كما اشتمل البال  على ملف تفصيلي ، 2102،يوليوتموز/  4يخ بتار  ،قطاع غزة بالعدوان الحربيإلى 

والمعتقلين، والحقا  تم تقديم مذكرة تكميلية بتاريخ  ،باإلضافة إلى ملف األسرى، انحول جرائم االستيط
ومقتل الطفل ، عائلة دوابشة منزليتضمن حرق ، المستوطنين عتداءاتاحول ، 2102/  4/  1

 بمنظومة االستيطان غير الشرعي. ، وربط هذه االعتداءات، الرضيع )علي دوابشة (
 

وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية خالل انتفاضة القدس / تشرين  ،سة عملهاواستمرت اللجنة في ممار 
التي انتهجتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في حق  ،حاالت اإلعدامات الميدانية ، خاصة  2102أول، 

وأثناء زيارة الرئيس  ،11/01/2102، وبتاريخ في مدينة القدس المحتلة خاصة   ،أبناء شعبنا األعزل
 ا  قدمت اللجنة الفنية ملف، "محمود عباس" لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةالفلسطيني 

التي ارتكبتها قوات الجيش اإلسرائيلي خالل فتره ، حول حاالت اإلعدامات الميدانية، ال  وشام ال  كام
   (199) االنتفاضة.

 
                                                 

  2103/  7/  21اهلل ، بتاريخ  مدينة رامب ، في مقر وزارة الخارجية تم إجراء اللقاء( 198)
( ، اة الجنائية الدولية ) فاتو بنسودأنظر لقاء الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " والوفد المرافق له ، بالمدعية العامة للمحكم( 199)

 (     (ICC-OTP-20151030-PR1165المحكمة الجنائية الدولية  ،،،،،،،،،،، 
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تخصصين وخبراء في القانون الدولي مستمرة ودقيقة مع م ومشاورات اتصاالتبعقد للجنة الفنية وتقوم ا
والملفات التي  ،حول كافة القضايا أيضا   ةوشركات محاماة دولي، والخارج ،والقانون الجنائي من الداخل

 .لمجتمع المدنيورفعها لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك العمل الدؤوب مع مؤسسات ا، يتم تجهيزها
 

في كشف العديد  ،ي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدنيوتجدر اإلشارة هنا، إلى الدور المهم الذ
( من النظام األساسي للمدعي  02من الجرائم الدولية التي تخص حقوق اإلنسان، وقد أجازت المادة ) 

فقد أجرى  العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يستفيد من مؤسسات المجتمع المدني، وحول هذا الدور،
  -حيث أوضح ما يلي : (200)شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق .الستاذالباحث لقاء مع ا

 
/ 10/02لقد شكل القرار الفلسطيني، باالنضمام للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

لمالحقة مجرمي الحرب  ؛وفتح األبواب أمام مؤسسات المجتمع األهلي ،، نقله نوعية2102
ضم )مؤسسة الحق، و المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، و  ، حيث تم تشكيل ائتالفاإلسرائيلية

/  00/ 21واالنتهاكات اإلسرائيلية، وبتاريخ  ،لتوثيق الجرائم، مركز الميزان، و مؤسسة الضمير(
ببال  مشترك لمكتب المدعي العام حول الجرائم التي ارتكبت ، تقدمت تلك المؤسسات المعنية، 2102

 باإلعداد، كما تقوم مؤسسة الحق حاليا  2102لى قطاع غزة يوليو / أثناء الهجوم اإلسرائيلي ع
  (201)لبالغات أخرى تتعلق بالجرائم المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس. 

 
، أمرٌ  ،ولة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسميةإن تضافر كافة الجهود المبذ: وعليه يمكننا القول

 ،، بما يلزم من الوثائقالعام للمحكمة الجنائية الدولية ويد مكتب المدعيبهدف تز ، في بالغ األهمية
 ،جرائم حرب ارتكابمن  االقتناع، ولتمكين المدعي العام من معلومات في إطار الدراسة األوليةوال

 (202) وتسريع عملية إطالق تحقيق في تلك الجرائم. ،وجرائم ضد اإلنسانية في " فلسطين "
 

                                                 
   2103/  7/  0م اهلل ، بتاريخ بمدينة راقر مؤسسة الحق ، في مء إجراء اللقا تم( 200)
هي المؤسسة الفلسطينية الوحيدة التي لها مقررا  في الهاي تم إنشاؤه مؤخرا  بهدف  مؤسسة الحق ،وجدير بالذكر، بان ( 201)

 .سسة، حيث يعد موضوع المحكمة الجنائية أحد أهم البرامج الرئيسية في المؤ  ب المدعي العام بشكل دائم ومنتظمالتواصل مع مكت
 لقاء الوفد الفلسطيني مع فريق المحكمة الجنائيةوفي إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية ، نشير هنا ، إلى ( 202)

، حيث تم تقديم شروحات مفصلة من أعضاء الوفد الفلسطيني حول  02/3/5009الدولية في العاصمة " عمان " بتاريخ 
لفة ، كنظام استعماري شامل يالمس جميع نواحي الحياة الفلسطينية ، باإلضافة الى إرهاب االستيطان ومستوياته المخت منظومة

وافية حول الحصار على الوفد عروضا   مالمستوطنين،وهدم المنازل ، والقدس، واستغالل المياه ، وسرقة الموارد الطبيعية ،وقد
ي والمحاكمات غير العادلة ، وحالة األسرى المرضى ،  واالسرى ثاره ، وقضية األسرى المعتقلين ، واالعتقال التعسفآقطاع غزة و 

 .تلك الجرائم ، والتسريع في إجراء التحقيق فيها ارتكاباألطفال ، بهدف التحقق من توفر أساس معقول حول 
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 الفرع الثاني
 لدراسة األولية التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةا

 
تمنح ، الدوليةساسي للمحكمة الجنائية ألمن النظام ا 0( / 02أن المادة )نشير إلى ، بادا ذي بدء

على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم  ،المدعي العام القدرة على أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه
كانون  03إحالة من قبل الدول األطراف، وبتاريخ  ةدون الحاجة إلى أي، اختصاص المحكمة تدخل في

بناء  ، للحالة في فلسطين، أعلن مكتب المدعي العام أنه شرع في دراسة أولية، 2102الثاني / يناير 
 . 2102كانون الثاني / يناير  0على اإلعالن الذي أودعته " فلسطين " بتاريخ 

 
ولكن  ،ال تمثل تحقيقا  جنائيا   -حاليا   –التي يجريها المدعي العام  ،فإن الدراسة األولية ،ةوفي الحقيق

تمكنه من الشروع في إجراء التحقيق االبتدائي، وتمر  ،توفر اساسا  معقوال  للمدعي العام ، الواقع في 
  -ما يلي :مراحل تتميز الواحدة منها عن األخرى، ونوضح ذلك في الدراسة األولية بأربع  

 
 المرحلة االولى : التقييم األولي 

من أجل الوصول إلى ؛ وتصنيفها ، ولى على عملية فحص المعلومات المتاحةألتشتمل المرحلة ا
ن جريمة تدخل في ألالعتقاد ب، معقولٌ  تام بشأن ما إذا كان هناك أساٌس  بناء  على علم، قرار

ايير التي وفقا  للمع، ، للشروع في إجراء تحقيقأو يجري ارتكابها، اختصاص المحكمة قد ارتكبت
( من 21من نص المادة ) ولىأللى وجه التحديد، بموجب الفقرة اساسي "، وعألوضعتها " نظام روما ا

 (203)ساسي.ألالنظام ا
 
 لمرحلة الثانية : دراسة االختصاصا

 تي تتناول الحالة في " فلسطين "،، اللية التي بلغتها الدراسة األولية، هي المرحلة الحاالمرحلة الثانية
بحيث ينظر في مدى  ،وفي هذه المرحلة يدرس مكتب المدعي العام القضايا المتعلقة باالختصاص

في ثالثة أنواع من  -تحديدا   –و ، سة ضمن اختصاص المحكمةوقوع االنتهاكات محل الدرا
االختصاص اإلقليمي " االختصاص الموضوعي "، و" االختصاص الزمني "، و "  -: االختصاص

بالحالة في ، وحدود االختصاص فيما يتعلق ،حول نطاق، والشخصي "، وقد كنا أوضحنا تفصيال  
 (204) فلسطين في موضع سابق من رسالتنا هذه. 

 
                                                 

 ( من النظام األساسي.21أنظر الفقرة األولى من المادة )( 203)
 وما بعدها.  32راجع ما تم ذكره في هذه الرسالة، ص( 204)
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التي يجريها المدعي حول " االختصاص" في هذه  ،إال أنه، البد من التذكير بأن الدراسة األولية
يشكل جريمة بموجب أحكام  ،ذا كان من الممكن اعتبار السلوك المرتكبتدور حول عما إ ،المرحلة

ارتكب على إقليم دولة طرف، أو أن يكون  -السلوك –ساسي، وأن هذا ألن النظام االمادة الخامسة م
، وذلك في حدود الوالية الزمنية التي تستطيع المحكمة رعاياهاالجريمة أحد  بارتكابالشخص المتهم 

، ووفقا  2102حزيران / يونيو  01من يوم  اية أن تمارس اختصاصها، وذلك بدء  لالجنائية الدو 
 ساسي. أل( من النظام ا02/1موجب المادة )لإلعالن الذي أودعته فلسطين ب

 
ومازال المدعي العام يدرس تلك القضايا المتعلقة باالختصاص، بناء  على المعلومات المتوفرة لدية، ولم 

يمكن أن تواجه المدعي العام فيما يتعلق  صعوبات ةال توجد أي، نهأوأننا نرى يتجاوز تلك المرحلة، 
إنما ، الشخصي بالنسبة للحالة في فلسطين االختصاص وأبتحديد مدى توفر االختصاص الزمني، 

األمر قد يختلف فيما يتعلق باالختصاص الموضوعي، فإن المدعي العام، بحاجة لمزيد من الوقت بسبب 
  (205). أم محلية ،دوليا  كانت :والمعلومات المحالة إليه من قبل الجهات المختلفة ،البالغات ووفرة ،كثرة
 

 المرحلة الثالثة : المقبولية
ساسي "، ومن أل( من " نظام روما ا 07المادة ) تتعلق المقبولية باستيفاء المعايير التي تنص عليها 

  -والخطورة :  ،ا التكامل( على شرطين، هم07ناحية مبدئية، تنطوي المادة )
 

إذا كان موضوع التحقيق  ،ن المحكمة الجنائية الدولية ال تتخذ أي إجراءأيقضي مبدأ التكامل ب
أو المقاضاة على المستوى الوطني، ويكمن الهدف من ذلك في  ،يخضع أو سبق أن خضع، للتحقيق

ألعباء عن كاهل المحكمة في التشجيع على إجراء المقاضاة على المستوى الوطني ،والتخفيف من ا
الوقت نفسه، ومع ذلك تملك المحكمة القدرة على التدخل في الحاالت التي تكون فيها الدولة حقا  غير 

 (206) أو غير قادرة على ذلك.  ،أو المقاضاة ،راغبة في االضطالع بالتحقيق
 

                                                 
إن محدودية الموارد المتاحة لمكتب المدعي العام وحساسيته السياسية ، تدفعه إلى على األرجح مالحقة أسلم القضايا من  (205)

في سياق  اإلستراتيجيةالناحيتين القانونية والعملية ، لذا تعتبر قضية المستوطنات من القضايا األسلم واألكثر أمانا  من الناحية 
في أجهزة الدولة ، وأعضاء  واإلداريةاإلسرائيلي الفلسطيني ، فما كان يتسنى بناء المستوطنات لوال اآلليات القانونية  الوضع

الحكومات العسكرية واإلدارية على حد سواء، وكذلك تلعب الشركات الخاصة المسجلة لدي اإلدارة المدنية دورا  حاسما  مثال ، تسهل 
 للباحثة على األراضي غير المشروعة ، أنظر تفاصيل ذلك ، مقال االستيالءيالية وغيرها من عمليات إجراء معامالت عقارية احت

   Lawcenter  /ar  /Lawcenter.birzeit.edu.eduL/1108   -منشور على: محاضرة بحامعة بيرزيت ) فالنتينا أزاروف(
مؤسسة  –لعام للمحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين ورقة عمل حول الدراسة األولية التي يجريها مكتب المدعي ا( 206)

 .1ص– 2102-رام اهلل  -الحق
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لحماية  ؛خاذ خطوات استباقيةوتدرك " إسرائيل" مبدأ التكامل جيدا ، لذا من الطبيعي أن تعكف على ات
نفسها من التحقيق أمام المحكمة، فقد قرر مراقب الدولة في إسرائيل القاضي " يوسف شابيرا " في 

وعلى أثر ذلك ، والعسكري ،السياسي :فتح تحقيق في عملية صنع القرار على المستويين، 2102أب/
في نشاطات جيش  جنائي   وني " فتح تحقيق  جنرال " داني عفر قرر النائب العام العسكري اإلسرائيلي ال

فلسطيني، بزعم أن  2111ن موالتي أسفرت عن مقتل أكثر الدفاع خالل عملية " الجرف الصامد "، 
أو  ،هذا التحقيق يحول في معظم الحاالت دون تدخل المحكمة الجنائية الدولية إلجراء التحقيق

 (207) المحاكمة في هذه الحاالت. 
 

أو رغبة  "إسرائيل " في محاكمة المتورطين  ،عدم جدية ىتشير إل، سة العملية المعهودةإال إن الممار 
نه في الحاالت النادرة التي جرت فيها محاكمة أو ، بارتكاب الجرائم الخطيرة في حق الشعب الفلسطيني

هؤالء ولم تصدر أحكام باإلدانة على ، كانت المحاكمات شكلية ،ناإلسرائيلييوالضباط  ،بعض الجنود
والمحاكمة يجب أن  ،ن إجراءات التحقيقأوهو ما يقطع ب، أو كانت العقوبات شكلية هزلية ،المجرمين

 (208)الن الجرائم المرتكبة إنما تصدر عن السياسة العامة لدولة إسرائيل. ؛تتم في محاكم غير إسرائيلية
 

خطورة دون غيرها، وينظر في  تلتزم المحكمة بمقاضاة أكثر الجرائم، وفيما يتعلق بمتطلب الخطورة
واآلثار الناجمة عنها، ، وطبيعتها، وطريقة ارتكاب الجريمة ،الخطورة على أساس " نطاق الجريمة "

بمعنى ينظر مكتب المدعي العام في عدد الضحايا الذين تضرروا من الجريمة، وطريقة ارتكابها، 
إمكانية اعتبار أن الجريمة تأخذ طابعا   والوسائل التي استعملت في تنفيذ الجريمة، وهذا يشمل مدى

 . أو سياسة عامة ،من خطة ا  أو تشكل جزء، منهجيا  
 

أحكام المادة  بموجب، والخطورة ،التكامل :وعليه، تعتبر الحالة مقبولة في حالة كانت تستوفى شرطي
م إلى المرحلة ومن ثم ينتقل مكتب المدعي العا، الدولية ساسي للمحكمة الجنائيةأل( من النظام ا07)

 (209) الرابعة من الدراسة األولية. 
 

                                                 
أنظر تفاصيل ،،،،،،،،،،، ،  2014 الجيش اإلسرائيلي يفتح تحقيقا  جنائيا  في جرائم جنوده خالل عملية "الجرف الصامد"( 207)

 https:atabic.cnn.com/middleeast/2014                                             :  على الموقع اإللكتروني، ذلك 
، إن أعمالها العسكرية كانت 2102، حول الحرب على غزة/ 2102وفي تقرير صدر عن الحكومة اإلسرائيلية في حزيران/ ( 208)

كية ال أساس لها من الصحة قانونية وشرعية، وصرح رئيس اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأن "كل من يريد توجيه اتهامات أوتوماتي
 " منشور على موقع أخبار العالم العربي على الرابط: بقراءة تقرير لجنة تفصي الحقائق ،  ضد إسرائيل يريد أن يضيع وقته

https.www.//Arabic.rt.com/news/785840                                                                       
 01سابق، صيها مكتب المدعي العام، مرجع عمل حول الدراسة األولية التي يجر ورقة ( 209)
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 المرحلة الرابعة : مصالم العدالة 
 

تتمثل في اعتبار مصالح العدالة، فإن ، تخضع الدراسة األولية في بعض الحاالت العتبارات مضادة 
دم " ن التحقيق لن يخأسبابا  جوهرية " تدعو لالعتقاد بأعي العام قد يخلص إلى أن هناك " المد

 ،خطورة الجريمة المرتكبة، وواجب حماية الضحايا :، ومن االعتبارات ذات العالقةمصالح العدالة "
 (210) .وفرص إحالل السالم وغيرها ،والشهود

 
ن الظروف التي يتسنى بموجبها االحتجاج بمصالح العدالة، هي ظروف استثنائية، إومع ذلك، ف

ن يتسبب هذا المعيار المبهم بالضرر أ" يتطرق إلى احتمال ساسي ألوما اوعلى ما يبدو أن " نظام ر 
 ،ة لقرار المدعي العام( صالحية إجراء مراجع1/ 21بنص المادة ) ، عن طريق منح الدائرة التمهيدية

فإن مصطلح " مصلحة ، ولذلك، أو المقبولية ،ة التحقيق على أساس مبدأ مصالح العدالةبعدم مباشر 
 (211)وغايته. ،ساسيأليتفق مع هدف النظام ا ،را  ضيقا  سيالعدالة" يجب أن يعطي تف

 
بأنه في الوقت الذي ال يملك فيه مكتب المدعي العام صالحيات تخوله إجراء ، وتجدر اإلشارة

ومن أجهزة األمم  ،التحقيق في هذه المرحلة، فهو يستطيع أن يجمع المعلومات اإلضافية من الدول
، الموثقةوغيرها من المصادر ،(212)غير الحكومية الدولية والمنظمات  ،والمؤسسات الحكومية ،المتحدة

 ال  معقو  ا  توفر أساس، ونهائية حول الحالة في "فلسطين" ،لتكوين صورة حقيقية ؛وذلك في إطار مسعاه
  . للشروع في إجراء تحقيق جنائي

 
لية على موعد نهائي إلجراء ال ينص اإلطار التنظيمي للمحكمة الجنائية الدو  : واخيرا  نشير هنا بأنه

ن أن جميع الشروط المذكورة أعاله بشالدراسة األولية، إال أنه في حالة إذا ما قرر المدعي العام أ
القدرة على الشروع في إجراء تحقيق  ذ  دعي العام حينئفيملك مكتب الم، الدراسة األولية تعتبر مستوفاة

 بمباشرة إجراء التحقيق.، التمهيدية وذلك بعد الحصول على اإلذن من الدائرة، جنائي

                                                 
 ( من النظام األساسي.21أنظر الفقرة الثالثة من المادة )( 210)
 ( من النظام األساسي.21/ب( من المادة )1أنظر الفقرة )( 211)
ى كشف العديد من الجرائم الدولية، ومن أشهر تلك وقد تميزت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية بقدرتها الكبيرة عل( 212)

المنظمات )اللجنة الدولية للصليب األحمر، والهالل األحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش(، وتستطيع هذه 
دير بالذكر أن تلك المنظمات أن تتدخل في المناطق الساخنة والحروب األهلية، ولها العديد من األشخاص يتعاونون معهم، وج

المنظمات الدولية ناشطة وفعالة في "فلسطين" وتقوم بكشف ورصد العديد من الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية، ويمكن للمدعي العام 
 االستفادة منها وأن يطلع على الوثائق التي تصدرها تلك المنظمات بشكل دوري.
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ومتنوعة واحدة   ،ن الدراسة األولية التي يجريها المدعي العام تمر بمراحل متعددة: أونستنج من ذلك
ومعايير ثابتة يقوم بها المدعي  ،وفق منهجيات، وقد تستغرق فترة زمنية غير محددة، تلو األخرى

بالنسبة للحالة في فلسطين ، عي العام بفتح تحقيق ابتدائيكما أنه ليس بالضرورة أن يأمر المد، العام
 . (213)وفق االعتبارات السالف ذكرها ، بعد االنتهاء من تلك الدراسة األولية

 
، هل يجب على " دولة فلسطين " القيام بإجراء اإلحالة بموجب نص ذي يفرض نفسه هناوالتساؤل ال

قانونية بالنسبة للدراسة األولية المشار  قيمةمن  لما في ذلك، ( من النظام األساسي02المادة )
   .؟نتهاء من الفحص األولي التي يجريه المدعي العام لحين اال   أم االنتظارإليها ؟ 

 
عالن الذي أودعته " دولة فلسطين أن اإل، (214) مدير مؤسسة الحق، . شعوان جباريناالستاذ ،ىير

اختصاص  ؛، يعتبر آلية مستقلة عن آليات أخرى لتفعيل2102ول من كانون الثاني / يناير " في األ
، اإلحالة له فوائد قانونية عديدة وصحيح أن إجراء، المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للحالة في فلسطين

، بحيث للمحكمة الدراسة األوليةلإلحالة في تلك المرحلة التي يجري فيها المدعي العام  داع   إال أنه ال
 لى النتائج التي تؤول إليها الدراسة األولية.ع بناء  ، حقةدة منها في مرحلة اليمكن االستفا

 
 عضو اللجنة الفنية التي ترأسها وزارة الخارجية، د. عمر عوض ا"يقول ، وفي وجهة نظر مشابهة  

 وقبلت بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،أن اإلعالن الذي أودعته " دولة فلسطين " :(215)
وفي جميع ، بالنسبة للحالة في فلسطين، بتفعيل اختصاص المحكمة، يؤدي إلى نفس مفعول اإلحالة

و  ،بإجراء الفحص األولي الذي يخضع لمعايير ثابتة، فال بد من قيام المدعي العام للمحكمة، الحاالت
 محددة ال يمكن تجاوزها قبل االنتقال لمرحلة التحقيق االبتدائي.

 
وعضو ، استاذ القانون الدولي –عبد الرحمن ابو النصر  د/ أ. لما ذكر، يقولوفي رأي مغاير 

مام المحكمة يتغير المركز القانوني لفلسطين أ، أنه في حالة إجراء اإلحالة :المحكمة الدستورية العليا 
لفات ة أكثر في الميويمكنها التدخل بفعال، بأن تكون هي صاحبة الدعوى في اإلحالة، الجنائية الدولية

ومن ثم يحدد متى وكيف يحيل ، وذلك بخالف ترك األمر للمدعي العام لكي يتابع، الخاصة باإلحالة

                                                 
بيرزيت ، أن قيام مكتب المدعي العام بفتح دراسة أولية ، ال يعني أن  بجامعةرة ، محاضالباحثة ) فالنتينا ازارف( وتقول   ( 213)

تحقيقا  من المرجح يتبعها فمعظم الدراسات األولية التي أجراها المدعي العام ، أغلقت دون فتح تحقيقات ، بل أن المدعي العام 
  Lawcenter/Lawcenter.birzeit.edu.eduL.ar/0014وقع الكتروني ،لة تحال إليه .أنظر الميفتح دراسة أولية في كل حا

 سابق ع جسسة الحق بمدينة رام اهلل ، مر ، بمقر مؤ مع االستاذ. شعوان جبارين مقابلة آجراها الباحث ( 214)
 سابق رة الخارجية بمدينة رام اهلل ، مرجع ، بمقر واز مع الدكتور. عمر عوض اهلل مقابلة آجراها الباحث ( 215)
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أو دائرة ما قبل  ،فإنه يتم القفز عن مرحلة الدائرة التمهيدية، وباإلحالة المباشرة، إلى المحكمة
لقرار ، اجعة صارمةكما يتسنى لفلسطين أن تلتمس من الدائرة التمهيدية أن تشرع في مر ، المحاكمة

  . ( من النظام األساسي53/1وفق  نص المادة ) ، المدعي العام إذا كان سلبيا  
 

، ن تكون عامة لملف فلسطين: فاإلحالة يمكن أ (216)بقوله  ،د. عبد الرحمن أبو النصرويضيف 
حالي الذي وال تعني أي فرق بين الوضع ال، وغامضة ،مبهمةوتكون  ،وفي هذه الحالة فهي غير منتجة

أو قضايا  ،اإلحالة لملفات ، أمايمكن أن ينتج عن اإلحالة العامة وبين ما ،يقوم به المدعي العام
 ال  وفعا ،ا  مهم ا  ، هي التي تشكل أساس، والمكانومن حيث الزمان ،من حيث األشخاص محددة، 

 لإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل فلسطين.  
 

يحق لدولة  :(217)بقوله ، عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل، ةشيد. معتز قف ،ويؤيد هذا الرأي
تاريخ نفاذ النظام األساسي بالنسبة ، 2102نيسان / أبريل 0اعتبارا  من ، فلسطين القيام بإجراء اإلحالة

ة جنائيوفي هذا الشأن يمكن لضحايا الجرائم اإلسرائيلية الخطيرة تحريك الدعاوى أمام المحكمة ال، لها
وجود هيئة قضائية دولية تمنح ضحايا الجرائم الوحشية فرصة ، حدى فوائد المحكمةوهذه إ، الدولية

دني، من خالل مؤسسات المجتمع الم  -اإلحالة  –ي أ، و يمكن أن يتم ذلك، م أمامهالعرض قضيته
دون  ،نية طويلةوذلك بهدف عدم إضاعة فترة زم ؛وشركات المحاماة، والمحامين، والمنظمات الدولية

إحراز إي تقدم في سبيل محاكمة األشخاص اإلسرائيليين عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب 
 . الفلسطيني

  
ألنه يجب ، نحو ضرورة قيام "دولة فلسطين" بعمل اإلحالة تمع اآلراء التي اتجهويتفق الباحث 

وقد تكون ، الجزائية الدولية في حق إسرائيل ةيإلثارة المسؤول ،استخدام أفضل اآلليات القانونية المتاحة
وذلك ألسباب قانونية  فات التي يجب العمل على إحالتها ؛اإلحالة لملف االستيطان هي أبرز المل

وهو دور ، (07أنه ال تستطيع إسرائيل استخدام دفع "المقبولية" وفقا  ألحكام المادة )، لعل أهمها، هامة
إنما ، ةيمنهجو  ،كمنظومة متكاملة، ة لالستيطانيعطي شرعية قانوني ألنه، القضاء اإلسرائيلي هنا

أو سلوك المقاومة  ،وكذلك ال يمكن التذرع بسلوك أي فلسطيني، تصدر عن السياسة العامة اإلسرائيلية
فضال  عن التأصيل القانوني من قبل محكمة ، في مقابل هذا الملفأو الفصائل الفلسطينية  ،الفلسطينية
     . في هذا الملف والذي ال يمكن تجاهله، 2112عام  ةوليالعدل الد

 
                                                 

  01/01/2103بتاريخ ، في مدنية رام اهلل مع أ.د / عبد الرحمن ابو النصر ، جراها الباحث ألة مقاب( 216)
 22/01/2103في مدنية رام اهلل ، بتاريخ مع الدكتور/  معتز قفيشة ، جراها الباحث أمقابلة ( 217)
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 المطلب الثاني
 "اإلسرائيلي  " و" االستيطان 5002دراسة تطبيقية على حالتي " الحرب على قطاع غزة /

 
 ،والمعلومات من مختلف الجهات الدولية ،بالعديد من الوثائق، لمدعي العاملقد تم تزويد مكتب ا

والخطيرة التي ارتكبت في فلسطين، وكان  ،واالنتهاكات الجسيمة ،حول الجرائم ،وغيرها ،والمحلية
 ،وأفظع هذه الجرائم ،من أبشع، 2102يوليو  في تموز/ لحربي اإلسرائيلي على قطاع غزةالعدوان ا

ناهيك عن سياسة االستيطان اإلسرائيلية التي ارتكزت عليها دعائم بناء الدولة ، أول( واالنتهاكات )فرع
 لصهيونية )فرع ثاني(. ا
 

 
 الفرع األول

 5002دراسة تطبيقية عن حالة الحرب في قطاع غزة / 
 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي هجوما  حربيا  على قطاع غزة في إطار عملية عسكرية واسعة 
 ،، ويأتي هذا الهجوم الحربي في إطار تصعيد إسرائيلي2102النطاق في الثامن من تموز / يوليو 

اقتحام المدن  :شملت ملة عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية نفذتها قوات االحتاللوح
وشن حملة اعتقاالت  ،الخليل نطقةوخاصة في م، وفرض حصار عسكري على عدد منها ،الفلسطينية

ختفاء ثالثة مستوطنين قرب الخليل أثر اوذلك في أعقاب اإلعالن عن ، واسعة في صفوف المواطنين
، وسرعان ما نقلت قوات االحتالل التصعيد إلى قطاع غزة في إطار 2102حزيران / يونيو  02في 

 . ( يوما  21والتي استمرت لمدة )، عملية عسكرية أطلقت عليها أسم  عملية " الجرف الصامد "
 

بشن مئات الغارات الجوية طالت أنحاء متفرقة ، شرعت قوات االحتالل في هجومها على قطاع غزة
 ،وبحري بالقذائف المدفعية ،وتزامنت مع عمليات قصف مدفعي بري، وأحياء القطاع ،فة مدنمن كا

المنازل السكنية،  فآالواألعيان المدنية، ودمرت  ،لكاتوالصاروخية، وطالت الهجمات الحربية الممت
كما ، يةمنة ضد الهجمات الحربولم تعد منطقة آ، ا داخل منازلهموال سيم، ينيوقتلت المئات من المدن

ت الطبية، و آوكذلك قصف المنش، والمؤسسات المدنية ،توسعت الهجمات لتشمل المباني الحكومية
 . وطواقم اإلسعاف، وشبكات توزيع المياه والكهرباء ،مراكز اإليواء، وسيارات

 
 



95 

 

والخطيرة التي ارتكبتها قوات االحتالل  ،وفي محاولة إللقاء الضوء على هذه االنتهاكات الجسيمة
ساسي ألللجرائم التي تدخل ضمن النظام اومدى مطابقتها ، اإلسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة

 -نوجزها فيما يلي :، للمحكمة الجنائية الدولية
 
 والسالمة الشخصية   ،وغيرها من انتهاكات الحق في الحياة ،جرائم القتل -0

خذت أعمال القتل سياقات مختلفة خالل أمعنت قوات االحتالل اإلسرائيلي في قتل المدنيين، وات
ن والتي تسببت في قتل المئات م ،أبرزها الغارات الجويةمن كان ، الهجوم الحربي على قطاع غزة

من المدنيين أثناء تنفيذ تلك القوات لعمليات إعدام خارج نطاق  عشراتالمدنيين األبرياء، وسقط ال
مناطقهم السكنية في محاولة و  ،م الفرار من منازلهماء محاولتهالقانون، كما سقط مئات الضحايا أثن

 (218)والمدفعي. ،منهم للنجاة بحياتهم من جحيم القصف الجوي
 

أو جرائم إعدام بحق عدد من  ،أقدمت قوات االحتالل على ارتكاب جرائم قتل عمد بدماء باردة
أو  ،مناطق القصفأو أثناء محاولتهم الفرار من  ،المدنيين، وهم داخل منازلهم وفي محيطها

االشتباكات خوفا  على أرواحهم، وخاصة  من قبل القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح بعض المنازل 
و " عبسان الكبيرة  "، والتي سيطرت عليها قوات  ،وبني سهيال " ،خاصة   في منطقتي " خزاعة

 (219)تين.والخروج إلى القري ،ا لحصار كلي  حظرت خالله الدخولماالحتالل، وأخضعته
 

والقوانين الدولية،  ،وخطيرة لألعراف ،وعليه، فقد ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكات جسيمة
ضد السكان المدنيين ترقى ، وبشكل منهجي ،سياسة عامة على نطاق واسع أو ،وفي إطار خطة

عمد، وتوجيه هجمات أعمال القتل ال   [لمستوى " جريمة ضد اإلنسانية " و " جرائم حرب "  من حيث
عسكرية،  ا  ات ضد مواقع مدنية ال تشكل أهدافضد السكان المدنيين بصفتهم، و تعمد توجيه هجم

                                                 
لسطيني، من بينهم ( ف2203للقتلى ) وحسب ما وثقته منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، فقد بلغت الحصيلة النهائية( 218)
، حيث أفادت إحصائية  ( مجزرة عائلية خالل العدوان الحربي على قطاع غزة022قوات االحتالل ارتكبت ) وأن( طفال ، 223)

 ( مجزرة ارتكبتها تلك القوات أدى بمجموعها12( عائلة فلسطينية أبيدت بكاملها، وأن )11، أن ) رسمية لوزارة الصحة في غزة
 ( من أفراد هذه العائالت والتي أصبحت خارج السجل المدني الفلسطيني.211الستشهاد )

ولعل مجزرتي "الشجاعية" و"رفح" تكشف حجم فظاعة وبشاعة هذه المجازر، أنظر تقرير" منظمة العفو الدولية " حول تلك  - 
 .سابق، مرجع  المجازر 

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ، عملية " العصف الماكول " ،    -االستشارات للمزيد أنظر:  مركز الزيتونة للدراسات و  ( 219)
 . 213ص  – 2102 –لبنان ، بيروت  –الناشر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   –عملية "الجرف الصامد" 
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و قصف  ،ومهاجمةن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح، أمع العلم بوتعمد شن هجوم 
 (220)  .]بأية وسيلة كانتعسكرية  ا  التي ال تكون اهداف ،أو المباني العزالء،أو المساكن،أو القرى،المدن

 
 وغيره من ضروب المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة  ،والتعذيب ،االعتقال -5

التي استهدفت عدة مناطق  ،اعتقلت قوات االحتالل  عشرات الفلسطينيين خالل عمليات االجتياح
ي خالل فترة االحتجاز، والجسد ،في قطاع غزة، تعرضوا خاللها ألساليب متنوعة من التعذيب النفسي

خضاعهم لظروف اعتقال قاسية وسالمتهم البدنية،  ،وحاطه بالكرامة، وبطريقة تهدد حياتهم ،ومهينة ،وا 
وتعرض حياتهم للخطر في إجبارهم  ،تحتمي بهم، كدروع بشرية، كما اتخذت قوات االحتالل بعضهم

، كما أنها وضعت بعضهم أعلى في مناطقهم ومبان   ،على السير في المقدمة أثناء تفتيش منازل
 (221)وذلك لتجنب التعرض إلطالق النار من قبل المقاومة الفلسطينية.   ؛لياتهم العسكريةآو  ،اباتهمدب
 
 وتدمير األعيان المدنية  ،قصف -3

أو ضرورة حربية واحدة من أبرز سمات  ،أو تناسب ،شكل قصف وتدمير األعيان المدنية دون تمييز
جراء استخدام قوة  ؛كبر القطاعات  تضررا  أقطاع غزة، وكان قطاع اإلسكان من لى الهجوم الحربي ع

والتدمير المباشر من خالل  ،والمباني السكنية للقصف ،وغير متناسبة، فقد تعرضت المنازل ،مفرطة
والصاروخية، أو باستهداف مباشر لمنازل بعينها من خالل  ،الهجمات العشوائية بالقذائف المدفعية

 (222) ئرات النفاثة. الطا
 

( منشأة 1018(  منشأة مدنية من بينها )(2460فقد دمرت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، 
" مستشفيات، وعيادات صحية، ومساجد، وكنائس، وبنوك،  :تآتدميرا  كليا ، وتشمل تلك المنش دمرت

 ،كما وتجارية ،صناعيةت آومنشوثقافية، ،ات، ومراكز رياضيةوجامع ،ومؤسسات أهلية، ومدارس

                                                 
 النظام األساسي.، من 2، 2، 2، 0/ب، 2( 4، و)0/ أ/ 2( 4والمادة ) / ا ،،،،،،0( / 7أنظر المادة )( 220)
حيث أفاد عدد من المعتقين المفرج عنهم، بأنه تم اعتقالهم من منازلهم، وتكبيل أيديهم، وتعصيب أعينهم، ومنهم من تم ( 221)

لقائهم تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، ومنعهم من قضاء  تعريتهم من مالبسهم، وتوجيه السباب والشتائم إليهم، وا 
سية، والنوم في العراء دون فراش أو غطاء ودون طعام، األمر الذي عرض حياتهم للخطر الشديد، وأخرين تم حاجياتهم األسا

اقتيادهم إلى مراكز التوقيف واالحتجاز حيث تبدأ مرحلة أخرى من التعذيب والمعاناة من الضرب المبرح وشبح على الكرسي 
 من النظام األساسي 1، 2/ أ، 2( 4، والمادة ) / و/ ك0( 7المواد:  ). أنظر هم من النوم لساعات طويلة ومنع

غزة قطاع وفي مؤتمر صحفي، صرح وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، السيد ناصر سرحان، إن الحرب على ( 222)
لة للسكن الف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي، لتصبح غير قابآ 4وقرابة ، وحدة سكنية بشكل كامل  (1411دمرت أكثر من )

واالستشارات  تأنظر حول ذلك ، مركز الزيتونة للدراسا،،،،  مبلغ مليار ونصف المليار دوالر مؤكدا  أن إعادة اإلعمار تحتاج إلى
  19سابق ، ص مرجع  –سرائيلي على قطاع غزة اإل العدوان –
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( (33848( دونم من األراضي الزراعية كان ينتفع منها 0 (1164ودمرت  ،جرفت قوات االحتالل
(  520)و ، ( مزرعة حيوانات 225من بينها )، ( مزرعة 1097شخص، كما دمرت تلك القوات ) 

 (223)ة األسماك.ومزرعة واحدة لتربي، ومنحل واحد، ( مزرعة مزدوجة النشاط350)و، مزرعة دواجن
 

 وسيارات اإلسعاف  ،وطواقم ،ت الطبيةآاستهداف المنش -2
التي  ،وسيارات اإلسعاف أحد االنتهاكات الخطيرة ،والعاملين فيها ،ت الطبيةآشكل استهداف المنش

 ،حرب "، حيث قصفتو"جرائم  ،ارتكبتها قوات االحتالل، مما تصل لمستوى " جريمة ضد اإلنسانية "
ت الطبية، كمستشفى الوفاء الذي دمر كليا ، ومستشفى شهداء األقصى الذي آالمنشودمرت بعض 

وأفراد من طواقمه الطبية،  ،ونوأصيب مدني ،لحقت به أضرار جراء تعرضه لقصف جوي مباشر، وقتل
حتالل إلى شل قدرة كثير وكذلك الحال في مستشفى كمال ناصر في بيت حانون، كما عمدت قوات اال

 (224) وتعرضها ألضرار طفيفة.  ،بسبب تكرار قصف محيطها ،الطبية عن العملت آمن المنش
 

خالء الجرحى ،ومنع مهام نقل ،كما تعمدت قوات االحتالل عرقلة والقتلى من الميدان حيث  ،وا 
وطواقمه الطبية بالقصف المباشر، وفي بعض الحاالت كانت طواقم  ،اإلسعاف استهدفت سيارات

وقوات االحتالل نفسها،  ،على تنسيق مسبق بين اللجنة الدولية للصليب األحمراإلسعاف تتحرك بناء  
والخدمات الطبية العسكرية،  ،التي تتبع وزارة الصحة ،وفي حاالت أخرى استهدفت سيارات اإلسعاف
 والزامور الخاصين.  ،وتشغيل اإلضاءة ،بالرغم من وضوح الشارة التي تميز اإلسعاف

 
 فراد المهمات اإلنسانية وأ ،استهداف طواقم -2

والبلديات  ،والمياه ،العمل اإلنساني األخرى في قطاعات الكهرباء ووموظف،لم تكن الطواقم الفنية العاملة
أو غير   ،حيث تعرضت تلك الطواقم لهجمات مباشرة ،ةعن تلك الجرائم الخطير أ ني، بمنوالدفاع المد

صابة العديد منهم أثنا،مباشرة أسفرت عن مقتل  ،والمياه،ء قيامهم بأعمال الصيانة لخطوط الكهرباءوا 
طفاء الحرائق ،ومنع عمل أفراد الدفاع المدني في مهمات اإلنقاذ ،وكذلك إعاقة، والخدمات البلدية     ،وا 

                                                 
أنظر : العدوان ، 2102حرب على قطاع غزة/ وحول األضرار والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خالل ال( 223)

  -مركز الميزان لحقوق اإلنسان، منشور على الموقع الكتروني الخاص بالمركز: في أرقام ، تقرير صادر عن 
                                                                                    Mezan.org /posts/ 15 www . 

تقرير صحفي، حذرت مديرة برامج الصحة في اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة "كيريلي كالرك"، من تدهور  وفي( 224)
أمنسيتي" من خالل الشهادات –وضع المنشآت الطبية في القطاع، ووصفته بر "الحرج والمتردي"، كما أكدت "منظمة العفو الدولية 

غزة، أن جيش االحتالل قام وبصورة متعمدة بقصف المستشفيات وأفراد الطواقم  التي أدلى بها العاملون في الجهاز الصحي في
منوعة الطبية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه بحسب القانون الدولي، فإن الهجمات م

 217ات ، مرجع سابق ، ص،،،،،،، مركز الزيتونة للدراسات واالستشار  ويمكن اعتبارها جرائم حرب"
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 (225).ستهداف سيارات اإلطفاء بشكل متعمدجراء ا؛شخصا  من أفراد الدفاع المدني (21)حيث أصيب 
 

 واألسلحة المحرمة دوليا   ،طةاستخدام القوة المفر  -9
تها ااستخدم الجيش اإلسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة ترسانته الحربية بكافة إمكاني

والدبابات اإلسرائيلية، والزوارق الحربية، فقد  ،والمدفعية ،والمتطورة من سالح الجو اإلسرائيلي ،الحديثة
، ا  طنانأوألقت قنابل تزن وآالف القذائف المدفعية،  ،شنت قوات االحتالل مئات الهجمات الصاروخية

وتجمعات سكنية مكتظة بالسكان، واتسمت تلك الهجمات باالستخدام المفرط للقوة دون  ،لتدمير مبان  
ن سقوط العديد من القتلى مما اسفر ع ،والتمييز ،مراعاة مبدأ التناسبضرورة حربية، وعدم  ةأي

 واألثر.  ،واسع النطاق هائل   إلى إحداث دمار  ذلك أدى و  ، النساءو  ،، من بينهم األطفالوالجرحى
 

وتقارير صدرت عن أطباء عايشوا حالة  ،وتصريحات ،وأهاليهم ،ومن خالل شهادات بعض الضحايا
وقد كشف ، (226)]القذائف المسمارية، قنابل الدايم [الحرب، أن إسرائيل استخدمت أسلحة غير تقليدية 

وجود دالئل تشير إلى أن قوات  ،إيطاليون يسمون أنفسهم فريق ) ميديكا ( تقرير أصدره خبراء
وغير معروفة، وفي  ،وجديدة ،مة دوليا ، وهذه األسلحة فتاكةر تخدمت أسلحة محاالحتالل اإلسرائيلي اس

بأنه شاهد أثناء عمله في مستشفى ، تصريح للطبيب النرويجي" ماديس غلبييرت " العائد من غزة
وأرجل، ويعتقد " غلبييرت" أن المختلف عن الحروب  ،ومن دون أطراف ،من دون رؤوس اال  الشفاء أطف

 ،هذه القنابل التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي ومنهجية أهدافه ضد المدنيين، السابقة في هذه المرة
 (227)والقطاعات المدنية األخرى.

 

                                                 
 سابق. ز الميزان لحقوق اإلنسان، مرجعالعدوان في أرقام ، الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدنيين، مرك( 225)
سم، ويتم إطالق المقذوفات لشظايا مسمارية من خالل قذيفة 2"القذائف المسمارية"، هي عبارة عن مسامير معدنية طولها ( 226)

شظية مسمارية تتناثر بسرعة كبيرة لتغطي مساحة  411إلى  211د إطالقها بوقت قصير تنفجر القذيفة مولدة من دبابة، وبع
جغرافية واسعة، وال يمكن حصر اإلصابات الناجمة عنها، بحيث تخترق الشظايا المسمارية العظام البشرية بشكل مستقيم وتتسبب 

 بجروح بالغة.
المعدن الخاملة الكثيفة، وهي تنشر بكثافة ذرات معدنية خاملة تخترق جسم اإلنسان، ويصعب  أما "قنابل الدايم" فهي متفجرات

التخلص منها، ويستخدم هذا السالح في شكل قنابل تقذفها طائرات بدون طيار، وعند انفجار القذيفة تنطلق منها جزيئات تكون 
جة والعظام، وتؤدي الى قتل ضحاياها عبر بتر أطرافهم بما أمتار، بسبب الشظايا الجزئية التي تقطع األنس 2مميتة في محيط 

 يشبه عمل المنشار االلي . 
فقد أكد أطباء يعملون في مستشفى القطاع بأن اإلصابات الناجمة عن سلسلة الغارات اإلسرائيلية تراوحت ما بين الحروق ( 227) 

أخصائي الجراحة في مستشفى العودة الطبيب "بكر أبو العميقة التي تصل إلى العظام، وتؤدي إلى بتر األطراف، حيث أكد 
( حالة بتر في مستشفيات غزة ، أنظر تفاصيل ذلك : 32صفية" أن استخدام لألسلحة المحرمة دوليا  أدى إلى وجود أكثر من )

  21سابق ، ص مرجع  –زة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
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سلحة معينة أو  ،نه يحظر استخدام وسائل قتاليةبأ نه من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني، إ
 وتسبب في قتل ،نها أن تحدث دمارا  هائال  في المناطق المستهدفةأوالتي من ش، في العمليات الحربية

هو ، ووسائل الحرب ،فإن حق أطراف الصراع في اختيار اساليب، األبرياء العديد من السكان المدنيين
  . حق ليس مطلقا  

 
 وضاع اإلنسانية في قطاع غزة تفاقم األ  -1

الكهرباء، والمياه، والصرف  )،قد تسبب تدمير قوات االحتالل اإلسرائيلي لمرافق الخدمات األساسية
بما في ذلك البنية التحتية األساسية لتلك الخدمات إلى تدهور كبير في األوضاع وغيرها ، (الصحي

ت المدنية بما فيها المستشفات، آت لمئات المنشتدمير تلك القوا اإلنسانية للسكان المدنيين، وأثر
إلى حرمان السكان من التمتع بالحد األدنى من ، وغيرها، والزراعية ،والتجارية ،والمنشات الصناعية

مقومات الحياة اإلنسانية الطبيعية، وقد أجبرت قوات االحتالل الحربي أكثر من ربع السكان المدنيين في 
ومنهم من لم يتمكن من العودة ، والبرية ،الهجمات الجوية سريا تحت وطأهق القطاع على إخالء منازلهم

 (228)  .وأصبحت آالف العائالت بال مأوى ،منازلهم بعد انتهاء العدوان بسبب تدميرها بشكل كليإلى 
 

وحقوقية قامت بالتنديد بالعدوان  ،ومؤسسات دولية ،، أن العديد من منظماتوتجدر اإلشارة هنا
إلسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت األمم المتحدة بإجراء تحقيقات في االنتهاكات الجسيمة الحربي ا

برز منظمات أاثنتين من  يممثلالل اإلسرائيلي قد منعت سلطات االحتو التي ارتكبتها قوات االحتالل، 
" من وتش و" منظمة هيومن رايتس و ، منستي "أالعالم " منظمة العفو الدولية،  حقوق اإلنسان في

جل إجراء تحقيقات مستقلة في العدوان، وجمع األدلة على احتمال وقوع أقطاع غزة من إلى الدخول 
 (229) لتجنب اإلدانة الدولية لها.  ؛ جرائم حرب في غزة

 

لقواعد ومنظمة  ،ن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمةأ  ب :وعليه يمكننا القول
و" جرائم  "،ضد اإلنسانية ائمجر "انها على قطاع غزة ترقى لمستوى خالل عدو  يالقانون الدولي اإلنسان

طابع ، ل تمت وفقن تلك االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالأ، و (230)وجريمة العدوانحرب"، 
 هالجنائية الدولية، مما يترتب عليتدخل ضمن اختصاص المحكمة ، وسياسة عامة ،خطةو  ،منهجي

 والعسكري اإلسرائيلي أمامها.  ،السياسي :نونية لمرتكبي تلك االنتهاكات على المستويينالمساءلة القا
                                                 

 سابق.مرجع  العدوان في أرقام،الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالمدنيين ، الميزان لحقوق اإلنسان،كز مر ( 228)
  211سابق ، ص جع مر  –سرائيلي على قطاع غزة العدوان اإل –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  ( 229)
، لالذي يفعل اختصاص روما األساسي يالت كمباال لنظامتعد ، لقعت فلسطين صك انضمامها لتفعيل24/3/2103بتاريخ ( 230)

المحكمة الجنائية الوللية على جريمة العولان، لقو سعت فلسطين منذ بوأ التفالض على إوراج االحتالل العسكري اإلسرائيل ، 

 مباال ف  ألغنوا.،  ف  موينة ك2101كعمل عولان  من جريمة العولان علماً بأنه تم اعتماو تعويالت كمباال ف  حزيران 
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 نيالفرع الثا
 دراسة تطبيقية عن حالة االستيطان اإلسرائيلي

 
إلقامة الدولة الصهيونية  ؛يزال منطلقا  مركزيا  في الفكر الصهيوني وال، كان االستعمار االستيطاني
لعسكرية المتتالية، وعلى المستوطنات التي تضفي صفة األمر الواقع على المعتمدة على التوسعات ا

المناطق المحتلة، ومقارنتها  األرض المحتلة بالقوة، ويتضح من خالل استقراء الخطط االستيطانية في
والتي ، ومنهجية ،وسياسة عامة ،ن خطة صهيونيةبعضها أنها تشكل حلقات مترابطة متكاملة ضمب

 والقرارات الدولية.  ،فيذها بالقوة بأساليبها الخاصة، وال تعبأ بقواعد القانون الدوليوتفرض تن ،توضع
 
ضي الفلسطينية والبؤر االستعمارية تكشف أن عدد المستعمرات في األرا،أعداد المستعمرات وباستقراء 

 ا  ( موقع41و) ،ا  عسكري ا  ( موقع93و)( بؤرة استيطانية،119( مستعمرة، و)159) المحتلة اليوم بلغ
، وبالنسبة إلعداد المستعمرين اليوم فتصل إلى حوالي ]تجمع صناعي، سياحي، خدماتي  [ ا  استعماري

حيث تأتي  % 2.2( ألف مستعمر، وبنسبة زيادة سنوية تصل في هذه المستعمرات حوالي 600)
 (231)رات.لك المستعمتللسكن في  مالذين يتم استقدامه ،غالبيتها من أعداد المستعمرين الجدد

 
والتي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمر بمراحل متعاقبة ، (232)ونجد أن جريمة االستيطان 

بعيدة المدى على السكان الفلسطينيين، " اقتصاديا " ،و "  ثارٌ آسنوات عديدة، وينتج عنها تستمر 
"  لذا، نجد أن االستيطان في حد ذاته يتضمن  ومتكاملة من  ،سلسلة مترابطةاجتماعيا "، و" سكانيا  

ي، والتي وردت والممارسات التي تعتبر من ضمن االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدول ،األفعال
  -وهذا ما سنحاول توضيحه على النحو التالي :، ساسي "ألفي " نظام روما ا

 
 واالستيالء على األراضي  ،المصادرة .0
 ،والملكيات الفلسطينية من أصحابها ،في سبيل انتزاع األراضي لجأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

 "،االحتياجات العسكريةاليب متعددة لعل كان أهمها حجة "وأس ،والسيطرة عليها إلى اعتماد وسائل
قرار محكمة العدل العليا المسمى وقواعد القانون الدولي، ولكن بعد صدور  ،مستغلة في ذلك أحكام

                                                 
 -هيئة مقاومة الجدار واالستيطان– 2102تقرير حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية خالل العام ( 231)

 .4، ص2103
ونجد أن "االستيطان" كمصطلح غير مدرج من ضمن الجرائم واالنتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في النظام األساسي ( 232)

ة الجنائية الدولية، إنما يتبين طبيعته ومفهومه من خالل مجموعة من األفعال والممارسات التي تعد من قبيل االنتهاكات للمحكم
 الجسمية والخطيرة والتي وردت في " نظام روما األساسي " . 
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جل إقامة أفلسطينية بملكية خاصة من  لذي حظر االستيالء على أراض  ا، 0171 (مورية ألون)
على استخدام أراضي الدولة، وأصدرت سلطات  يمستوطنات مدنية، تأسس المشروع االستيطان

وأعلنت إسرائيل بموجبه عن ، ن األموال الحكومية (أ) بش 0137لعام  1مر العسكري رقم االحتالل األ
 (233) أنها أراضي دولة.  ألف دونم على900 أكثر من 

 
 ؛التي أصدرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،واألوامر العسكرية ،وتنوعت القوانين ،وقد تعددت 

، والذي 0121لسنة ، ا ) قانون الغائبين اإلسرائيليلالستيالء على األراضي الفلسطينية، لعل أهمه
لسنة ، غراض العامةألالستمالك لقانون ا، و 0137( لسنة 24يتشابه مع األمر العسكري رقم )

 (234). واألوامر العسكرية األخرى، والتي تخالف قواعد القانون الدولي ،وغيرها من القوانين، (0121
 
 هدم المنازل. 5

هدم المنازل عنصر أساسي في السياسة التي تطبقها إسرائيل في الضفة الغربية، ويتم تنفيذ أعمال 
% من مساحة الضفة الغربية، إما  31، والتي تغطي نحو C سم مناطقفي المناطق المعروفة با الهدم

االنتداب  فترة والطوارا المقررة  ،ة الدفاع( من أنظم001لذرائع أمنية استنادا  إلى نص المادة )
وكذلك الحال ، لعدم وجود تراخيص بناء ؛ ة  داريإ أو ألسباب   ،والسارية المفعول حتى اليوم، البريطاني

 كجزء من سياسة متواصلة من جميع الحكومات ،تعمدت السلطات اإلسرائيلية، (235)لشرقية في القدس ا
 تمنح تراخيص للبناء من في ظل أن إسرائيل ال، اإلسرائيلية هدم المنازل بحجة البناء غير القانوني

                                                 
ا اإلسرائيلية أن االستيالء (، اثيرت أمام المحكمة، وجدت المحكمة العلي313/74ففي قضية بيت أيل )قضية عدل عليا رقم ( 233)

على األمالك الخاصة في األراضي المحتلة، بهدف بناء مستوطنات مدنية، ال يتعارض مع مبادا القانون الدولي العرفي، إذا كان 
( من معاهدة الهاي، وفي ضوء ذلك صودر في 22هذا البناء مطلوبا  لتلبية احتياجات وأغراض عسكرية الوارد في نص المادة )

( ألف دونم من األراضي والمملوكة ملكية خاصة بحجة االحتياجات 27، ما يقارب )0171، 0134فة الغربية بين العامين الض
 العسكرية.

منشأة  -المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي–أنظر تفاصيل ذلك، د. موسى الدويك ( 234)
 وما بعدها. 270ص -2112 -اإلسكندرية -المعارف

، 2103وفي تقرير أصدره، مركز بتسيلم لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية، أن السلطات اإلسرائيلية في النصف األول من عام ( 235)
( شخصا  أصبحوا بال مأوى، وأن هذا العدد يفوق عدد المنازل التي هدمتها 721( مسكنا  في الضفة الغربية، وأن )034هدمت )

، الذي هدمت فيه إسرائيل 2101، باستثناء عام 2113، وأعلى من معدل هدم المنازل الفلسطينية منذ عام 2102مة إسرائيل عا
( منزال  فلسطينيا  ، وحول معطيات هدم المنازل غير المرخصة في القدس الشرقية، فإن سلطات االحتالل خالل النصف 072)

( منزال .وللمزيد 22) 2102( منزال  و 27) 2102دالت الهدم في عامي ( منزال  أعلى من مع12، هدمت )2103األول من عام 
  east-www.Betselem.or/orapicأنظر مركز بتسيلم لحقوق اإلنسان، على الموقع اإللكتروني:     حول ذلك : 

 

http://www.betselem.or/orapic-east
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   (236) . 2111واستكمال بناء المخطط الهيكلي للقدس ، وطرد السكان الفلسطينيين ،أجل تهجير
 
 والتهجير القسري للسكان ،النقل. 3

اتج عن سياسة االستيالء على هو الهدف الرئيسي الن، إن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين
تمهيدا  لمصادرة  ؛ومنازلهم ومنعهم من العودة إليها ،وهدم المنازل، بإخراج السكان من قراهم ،ألراضيا

ن هذه األراضي تشكل مناطق أبومبررات واهية،  ،بحجج واالستيالء عليها، وذلك بالتذرع ،أراضيهم
أو تخصيصها للمستعمرات االستيطانية، وقد سخرت سلطات االحتالل  ،عسكرية، أو محميات طبيعية

 (237) واألوامر العسكرية في سبيل تحقيق هذه الغاية.  ،القوانين
 
 نقل سكان الدولة المحتلة إلى اإلقليم المحتل . 2

الوجه  –باعتباره  –حتل سات الهادفة إلى نقل سكان الدولة المحتلة إلى اإلقليم المفي إطار السيا
خر لسياسة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ال يتوقف دور الحكومة اإلسرائيلية على بناء آلا

المشروعات االستيطانية، إنما تعمل على تشجيع سكان دولة االحتالل على االنتقال إلى األراضي 
موقف ، ت، ولعل المثال األبرز لذلكوالمكافآ ،والتسهيالت ،عبر تقديم الحوافز ،لفلسطينية المحتلةا

 ، والتي تضمنت مثال  2103 -2102، بإقراره الموازنة العامة 2103الكنيست اإلسرائيلي في العام 
 تمنح سكانهاتصنيف المستعمرات المقامة في الحدود الشرقية للضفة الغربية ضمن التجمعات التي س

    (238)ودعما  لهذه المستعمرات.   ،تشجيعا   2103أو إعفاءات ضريبية في العام  ،تسهيالت 

                                                 
، هو مخطط عمراني إسرائيلي شامل ويشكل 2112أيلول  01كشف عنه في ، الذي تم ال2111المخطط الهيكلي للقدس ( 236)

المصدر الرسمي لكافة التخطيطات العمرانية ضمن حدود بلدية القدس، وأن المخطط الهيكلي الرئيسي هو صياغة لمخططات 
المخطط الهيكلي الرئيسي،  رئيسية إسرائيلية متعاقبة، وينبغي على جميع المخططات العمرانية المحلية أن تتوافق مع توجيهات

 ويحوي المخطط نصا ، ليشكل ذريعة قانونية لمصادرة األراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية.
وحدة سكنية  11.111إلى  02.111وبناء  عليه، فسوف يكون هناك نقص حاد لإليفاء بحاجة الفلسطينيين في القدس، يتراوح بين 

 www.badil.orgتفاصيل ذلك : مركز بديل، لحقوق المواطنة والالجئين على الموقع الكتروني: ، أنظر 2111حتى العام 
، أعلنت سلطات االحتالل 2102وتظهر هذه السياسة في الوقت الحالي بوضوح، في منطقة )األغوار البدو(، ففي العام ( 237)

الالجئين أصال  والذي يعيشون في  –بناء )الجبل، النويعمة، فصايل(، تهدف إلى تهجير البدو  اإلسرائيلي عن ثالث مخططات
وحشرهم في هذه التجمعات الثالث ،  مما يعني تفريغ المساحات الممتدة شمال شرق بيت لحم وحتى  -تجمع سكني 21أكثر من 

، بتنفيذ عمليات هدم وتوزيع اخطارات 2102في العام شرق محافظة نابلس )حوالي مليون دونم(. وقد قامت سلطات االحتالل 
الهدم لمساكن البدو إلجبارهم على االنتقال لتجمع )الجبل(، وللمزيد حول أعمال التهجير القسري للبدو في منطقة األغوار خاصة 

 .مرجع سابق -لحقوق االنسان  أنظر مركز بتسيلم، 2103، 2102خالل عامي 
الضفة الغربية معرفة كمناطق أفضلية قومية )مناطق تطوير(، أي يتمتع المستوطنين فيها بمكافآت معظم المستوطنات في ( 238)

مالية كبيرة، ستة وزارات تقوم بمنح هذه المكافآت بشكل دائم )وزارة اإلسكان، وزارة التربية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل 
 دولة(.والرفاه، وزارة المالية، دائرة إدارة أراضي ال

http://www.badil.org/
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 سياسة الفصل العنصري. 2
التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ارتباطا وثيقا  بالنشاط  ،ترتبط سياسة الفصل العنصري 

التي تديرها اإلدارة المدنية إحدى أهم األدوات  ،ئيليوالبناء اإلسرا ،االستيطاني، وتعد أجهزة التخطيط
العنصرية األكثر تأثيرا في هذا، ففي مقابل الصورة التي تقوم فيها هذه األجهزة بالمصادقة على 

وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة ،وتوسيع ، المخططات الهيكلية للمستوطنات
والقرى  ،مغايرة، حيث تمنع تطوير المدن ىصورة أخر وشق طرق التفافية، تبرز مستوطنات، 

والتي تمت  ،وذلك برفض منح تراخيص بالبناء بحجة أن المخططات الهيكلية اإلقليمية ؛الفلسطينية
الموافقة عليها فترة االنتداب البريطاني ال تجيز البناء على هذه األراضي، إال أن هذه المخططات ال 

وأجهزة التخطيط تتعمد عدم تحضير مخططات جديدة  ،فلسطينيينتعبر عن احتياجات التطوير لل
 (239)تتالءم مع احتياجات الفلسطينيين.  

 
وأبرزها، جدار الفصل العنصري  ،شكال الفصل العنصري المرتبطة باالستيطان، ولعل أهمهاأوتتعدد 

ها ية قرار ، وبالرغم من إصدار محكمة العدل الدول2112الذي شرعت إسرائيل في بنائه العام 
ن عدم شرعية الجدار، إال أن سلطات االحتالل ال تزال حتى يومنا أبش 1/7/2112االستشاري بتاريخ 

والمترتبة  ،ناهيك عن األشكال األخرى للفصل العنصري، (240)هذا تواصل بناء المزيد من مقاطعة 
ل، وحق المعيشة، حق المواطنة، وحق السكن، وحق التنق –على سياسة االستيطان اإلسرائيلي، ك 

 وحق استغالل الموارد الطبيعية. 
 

                                                                                                                                                    

كما تمنح وزارة الداخلية السلطة المحلية في المستوطنات ، منح كبيرة مقارنة مع تلك المعطاة للسلطات المحلية داخل إسرائيل، 
ليات التي تستعملها آللصهيونية العالمية احدى اوتعتبر األموال التي يتم توريدها عن طريق دائرة االستيطان التابعة للمنظمة ا

، حول مركز بتسيلم  للمزيد ، انظر ،السلطات المحلية للمستوطنات عن السلطات المحلية داخل إسرائيل ،  الحكومة لتفضيل
  east-www.Betselem.or/orapic:    سياسة الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة،على الموقع الكتروني

 

مخطط هيكلي للتجمعات الواقعة  71، تم تنظيم وتقديم ما يزيد عن 10/02/2102وحتى تاريخ  10/12/2100منذ تاريخ  (239)
من قبل ممثلي تلك التجمعات، ومع ذلك فإنه وعلى مدار السنوات الخمس لم يتم المصادقة بشكل نهائي  Cفي المناطق المصنفة 

% من القرى التي تقع في 11المدنية تمتنع عن تصديق مخططات هيكلية ألكثر من سوى على ثالثة منها، وعموما  فإن اإلدارية 
هيئة الجدار ،  5002نية المحتلة خالل العام أنظر:  تقرير ألبرز اإلنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطي .Cالمنطقة 

 . 59سابق ، ص مرحع واالستيطان ، 
دار في منطقة وادي كريمزان الممتد من بيت لحم إلى قرية الولجة في محافظة بيت ، تواصل بناء الج2102حيث شهد العام ( 240)

  237، وفي حالة اكتماله ستصل المساحة المعزولة حوالي 2كم 214لحم، لتصل مساحة األراضي المعزولة اليوم، بما فيها القدس 
استئناف أعمال بناء الجدار الفاصل في وادي  02/12/2103،،،،،، وقد أدانت بعثه االتحاد األوروبي في فلسطين بتاريخ 2كم

كريمزان، وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا علقت مرور الجدار في المنطقة، وطالبت الحكومة اإلسرائيلية دراسة مسارات أخرى، 
 20، صابقمرجع سانظر، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان،  بالبناء وفرضت بضعه قيود فقط ،أشهر  1ولكنها سمحت بعد 

http://www.betselem.or/orapic-east
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بنظام التفرقة  –وعليه، خلقت إسرائيل في األراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييز، ويذكرنا 
ف الدونمات من آالوتحت هذا النظام تم سلب  –قيا العنصرية ) االبرتهايد( الذي ساد في جنوب إفري

، ناإلسرائيلييمن المواطنين  الف  آمئات  ولتوطين، اء عشرات المستوطناتالفلسطينيين، استعملت لبن
 واستعمالها.  ،في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين جميعهم من الدخول لهذه األراضي

 
 والتلوث البيئي  ،االستيالء على الموارد الطبيعية. 9

نما و  ،وسلب األراضي ،ثار االستيطان المدمر لم تقتصر على اغتصابآإن  الملكيات الفلسطينية، وا 
ومقدرات األراضي  ،تجاوز الضرر الحقيقي ذلك بكثير من خالل االستيالء على الموارد الطبيعية

الفلسطينية، ولعل الجزء األكبر يتمثل في االستيالء على األراضي الزراعية ،خاصة في منطقة 
أو لشق الطرق االلتفافية  ،ستوطنات، سواء لبناء الم-سلة فلسطين الغذائية  –)طوباس، واألغوار ( 

والبحث  ،وعمليات التنقيب، (242)والجوفية  ،وباإلضافة إلى ذلك السيطرة على المصادر المائية، (241)
والنهب للحجر الطبيعي الفلسطيني في  ،والبترول، وكذلك تواصل عمليات السلب ،عن الغاز الطبيعي

 ،باإلضرار بالقطاع الزراعي، ان له األثر الكبيرمما ك، (243)مواقع متعددة في الضفة الغربية
 والمعاناة للسكان الفلسطينيين. ، والحياة المعيشية، والصناعي الفلسطيني

 
 ؛وتخريب البيئة الفلسطينية ،ثر االستيطان على هذا الحد، بل يمتد ليصل إلى تدميرأوال يقتصر 

نية المجاورة مكبا  للنفايات، ومخلفات والمستوطنات األراضي الفلسطي ،جراء استخدام المستوطنين
إلى ضخ  المستوطناتاكز التصنيع المقامة داخل ومر  ،المستوطنات الحضرية، وكذلك لجأت المصانع

والسائلة إلى األراضي المجاورة، مما أدى إلى تلويث التربة  ،ومخالفات أعمال التصنيع الصلبة ،نفاياتها
 ونفسية.  ،إضافة إلى اآلثار الصحية من أمراض عضويةالزراعية، والنباتات، وتلويث البيئة، 

                                                 
للجنة الرباعية بأن إسرائيل تعمل على تقويض حل الدولتين عن طريق  17/13/2103وفي تقرير نشر مؤخرا  بتاريخ ( 241)

% من أراضي الضفة الغربية، مضيفة بأن المساحات التي صادرتها الستخدامها 31، أي C% من مناطق 71االستحواذ على 
، للمزيد حول تقرير اللجنة الحتياطاتالزراعية، وتحتوي على معظم الموارد الطبيعية وا الحصري، تمثل الجزء األكبر من األراضي

  www.maribpress.net، أنظر، الموقع الكتروني : 
مصادر المياه في  % من42وفي تقرير صادر عن مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، بأن إسرائيل تستخدم حوالي ( 242)

أضعاف ما يدفعه  2%، وأن المواطن الفلسطيني يدفع 02األراضي المحتلة، وأن حصة الفلسطينيين من مصادر المياه ال تتعدى 
   ww.pob.gov.psw. للمزيد حول تقرير المركز ، أنظر الموقع االلكتروني:  المستوطن اإلسرائيلي للحصول على المياه

حيث تواصل شركة التنقيب اإلسرائيلية )جبعات عوالم( باستخراج البترول والغاز الطبيعي بحفر في أراضي قرية رنتيس برام ( 243)
ضافة عن إقامة الكسارات على األراضي التي تم مصادرتها، حيث يقدر إنتاج 2101اهلل، منذ عام  ، كذلك إقامة اآلبار للحفر، وا 

 -أنظر :% من احتياجات إسرائيل ، 41مليون طن من الحجارة والحصى والبيكوريس سنويا ، تغطى  02سارات بحوالي هذه الك
 22سابق ، ص  عج، مر هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

http://www.maribpress.net/
http://www.pob.gov.ps/
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في جريمة االستيطان  –تحديدا   –ولكن هل هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حين تنظر 
باعتبارها  من الجرائم التي تتميز بطابع االستمرارية، مقيدة باالختصاص الزمني وفق اإلعالن الذي 

، أم األمر 03/9/5002به اختصاص المحكمة بدء ا من تاريخ أودعته  " فلسطين "، وقبلت بموج
 يختلف هنا في ضوء ما سبق بيانه ؟ 

 
 ،هيئة مقاومة الجدار، محمد الياس أجرى الباحث مقابلة مع السيد /، لتساؤلولإلجابة عن هذا ا

  -حيث أوضم :، (244) وعضو اللجنة الوطنية، واالستيطان
 

والممارسات التي تعد من االنتهاكات الجسيمة  ،فعاليد من األمة االستيطان تتضمن العدإن جري
الركن المادي لهذه الجريمة ، ولنظام روما األساسي بشكل خاص ،بشكل عام، لقواعد القانون الدولي

عن عالن بدء ا  من مرحلة اإل، ا  تتراكم فوق بعضها البعضالمستمرة يتكون من أفعال مجرمة قانون
وتقديم التسهيالت لسكان دولة ، عالن عن بيع الشقق السكنيةمرحلة اإلوحتى  ،مصادرة االراضي

وتنظيم  ،مرورا  بمراحل تخصيص تلك االراضي لغرض إقامة المستوطنات، لالنتقال اليها، االحتالل
وتجهيز ، زة من تلك االراضيو القطع المفر  تأجيرومرحلة طرح عطاءات ، مخططات هيكلية عليها

 . البنية التحتية لها
 

ال ب على المحكمة الجنائية الدولية أتستغرق سنوات يوج، بكل ما فيها من تفاصيل، هذه المراحل
باالعتبار  تأخذن سطين " بل عليها أعالن المودع من قبل " فلبالتاريخ المحدد في اإل، تتقيد حرفيا  

ار  المستمرة الناشئة ثوكذلك اآل، لهكذا جريمة، ي استغرقها تحقق الركن الماديتمجمل الفترة الزمنية ال
 بحكم استمرار وجودها .، ول مستعمرة إسرائيليةمنذ إقامة أ

 
، أصدر" مجس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة " قرارا  بوضع 2103أذار/  22في تاريخ ، خرا  ومؤ 

س " و" في "الضفة الغربية " و" القد االستيطانيةالشركات التي تعمل في األنشطة  بأسماءقائمة سوداء 
تقدمت به " فلسطين " وطالب مجلس ، بناء  على مشروع قرار، الفلسطيني االنتصارهذا  ويأتي، الجوالن"

يع مؤسسات األعمال إعداد قاعدة بيانات لجم، المفوض السامي لألمم المتحدة  ،حقوق اإلنسان
 (245) .ه مرة واحدة في السنةوالتي يتم تحديثاركة في األنشطة في المستوطنات، الدولية المشو  ،اإلسرائيلية

                                                 
 . 0/4/2103بمدينة رام اهلل ، بتاريخ  هيئة مقاومة الجدار واالستيطانتم إجراء المقابلة في مقر ( 244)
( دولة، 12ضمن القرار إدانة لالستيطان ، باعتبارها غير قانونية ، بموجب القانون الدولي ، وقد حصل القرار على تأييد )ويت( 245)

               :( دولة عن التصويت ، ولم يعارض القرار أية دولة . منشور على وكالة وفا لألنباء ، على الرابط الكتروني 02وامتنعت )
ps/atempate.aspx=9543-www.wafainfo                                                                        

http://www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543
http://www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543
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انون الدولي اإلنساني المتمثل في الق، بشقيه، لمواثيق القانون الدولي العام خرقا   يعتبر االستيطان 

المضاف إلى اتفاقيات جنيف  0177وبروتوكول ، 0121، وجنيف الرابعة 0117اتفاقيات الهاي 
 (246). نسانومواثيق القانون الدولي لحقوق اإل، 0121األربعة لعام 

 
  ]و لجنة حقوق اإلنسان ، ومجلس األمن الدولي، الجمعية العامة [ممثلة في ، ونجد أن الهيئة الدولية

راضي بعدم مشروعية سياسة بناء المستوطنات اإلسرائيلية في األ، د انتهت ومنذ وقت مبكر إلى القولق
، لقواعد القانون الدولي العام، صريحة من مخالفة، نطوي عليه تلك السياسةلما ت، الفلسطينية المحتلة

 (247). وقرارات هيئة األمم المتحدة ،وميثاق، وقانون االحتالل الحربي
 

وي تحت ضوالتي تن، اإلسرائيلية نتهاكاتواال ،ن تلك الممارساتأ :وفي ضوء ما تم ذكره يتضم لنا
في كافة نواحي الحياة ، نثار وخيمة للسكان الفلسطينييآوما يترتب عليها من سياسة االستيطان، 

هيئة  تقراراوتخالف ، لقواعد القانون الدولي اإلنساني تعتبر من قبيل االنتهاكات الجسيمة، الفلسطينية
نها تشكل جريمة حربو ، المختلفة بأجهزتها، األمم المتحدة نظام "نصوص عليه في حسب ما هو م، ا 

 (248). "ساسيألروما ا
 
 

                                                 
مرجع  القدس في قرارات األمم المتحدة ، –للمزيد، حول موقف القانون الدولي من االستيطان ، أنظر : د. ابراهيم شعبان  ( 246)

 وما بعدها  022سابق ، ص
وحول موقف هيئة األمم المتحدة ، وأجهزتها المختلفة ) الجمعية العامة ، ومجلس األمن ، ولجنة حقوق اإلنسان ( ، وأهم  ( 247)

 : ل ذلكظر تفاصيالقرارات الصادرة عنها ، بإدانة سياسة االستيطان اإلسرائيلي ، وعدم مشروعيتها وبطالنها ،،،،،،،،،،،،،،، أن
 232: ص  212، مرجع سابق ، من ص موسى الدويك د.  
، استاذ القانون الدولي في جامعة القدس ، اعتبار المحكمة الجنائية الدولية  دةالدكتور / محمد الشاللأوضح و  ( 248)

م هذا الملف في موضوع االستيطان ، بأنه " جريمة حرب " ، كذلك ، وال يجري عليها التقادم ، باإلضافة لقرارات تجري
االتفاقيات الدولية ، والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة والجمعية العامة ؛ وشدد ، د. الشاللدة ، على أن ملف 
االستيطان ، هو أكثر ملف منتج وفعال لإلثارة القانونية أمام المحكمة الجنائية ، التي يمكنها الشروع في التحقيق في 

ؤولية الفردية ، لرئيس حكومة االحتالل ، ولكل وزير أو مسؤول إسرائيلي ، قد اصدر أوامر هذه الجريمة ، وتحميل المس
بإقامة مستوطنات ، أو ارتكاب جرائم استيطانية ، في االراضي الفلسطينية المحتلة ، دون أن ي عتد بالصفة الرسمية لكل 

  ، منشور على الموقع االلكتروني : 2103/ 4/ 03. تصريح لوكالة قدس برس لألنباء ،  بتاريخ من تورط في ذلك 
http:www quds press.com.mclex.php? page=22177                                             
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  لخاتمة ا
ينطبق على الوضع القائم في " فلسطين " من حيث  الدوليةحكمة الجنائية أن اختصاص الم نجد
، كمة الجنائية الدوليةوتدخل ضمن اختصاص المح، الفلسطينية األرض على التي تم ارتكابها ،الجرائم

ختصاص الفي حدود ا، بصفتهم الفردية عن ارتكاب تلك الجرائم لينالمسؤو لية األشخاص ؤو وكذلك مس
، صاص المحكمةوقبلت بموجبه اخت، " فلسطين" دولة الذي أودعته  اإلعالنوفق ، مةالزمني للمحك

عن جرائمهم ، والعسكريين ،السياسيين :اإلسرائيليين لينالمسؤو ومعاقبة  ،مالحقة مما يعني توفر إمكانية
 . الخطيرة التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني

 
، العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يجريها المدعي األوليةن الدراسة أ، نه يجب األخذ بالحسبانأإال 

ومعايير ثابتة يقوم بها  ،تستغرق فترة زمنية غير محددة وفق منهجيات، حول الحالة في فلسطين
مضادة تتمثل في اعتبارات  العتباراتوقد يخضع قرار التحقيق في بعض الحاالت ، المدعي العام

ومنها ، التحقيق لن يخدم مصالح العدالة بأنعتقاد لالا  جوهرية تدعو سبابأأي أن هناك ، العدالة 
تعتمد بشكل  ،مكتب المدعي العام ينتهجهاوالممارسات التي  ،السياساتفإن . لذا فرص إحالل السالم

تكمن المسألة فيما إذا كانت إسرائيل  وال، في "الحالة الفلسطينية" ة  أساسي على مبدأ التكامل خاص
والمؤسسية  ،نظرا  لممارستها القانونية، بل إذا كانت راغبة في ذلك، إجراء التحقيقات قادرة على
وبغرض  وهزلية، ،كانت شكلية أجريتوالمحاكم التي  ،جان التحقيق التي تم تشكيلهال، فكافة المعهودة

في الملفات  ومعالجتها ،من دراسة هذه القضايا ، والبد  في اإلجراءات دون مبرر تأخرأو  ،حماية الجناة
  في حالة إذا ما قررت دولة فلسطين القيام بإجراء اإلحالة. خاصة  ، المدعي العام إلىالتي سوف ترفع 

 
يتنبأ بعض الخبراء بأن المحكمة ، واالعتبارات السياسية المحتملة ،، بناء  على الممارسات السابقةنهأل

، ناهيك اتتعقبه تحقيقات أخرى إلصدار قرار الجنائية الدولية قد تستغرق سنوات قبل أن تفتح تحقيقا  
غير أن شدة تسييس ، حول الحالة في "فلسطين"بتدائي بعدم ضرورة فتح تحقيق اعن صدور قرارها، 

والسيما  –وعدم تعاون الدول ، ومحدودية الموارد المتاحة للمدعي، الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
حيث استغرقت ، وكولومبيا ،نأفغانستاقد يتبع مسار يعني أن مسار فلسطين في المحكمة  –إسرائيل 

كما  –وهناك الخطر المتمثل في أن يقوم مجلس األمن ، أعوام على التوالي 01و 4الدراسات األولية 
عملية  بغية إنعاش ؛أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية إلى أجل غير مسمى بتأجيل –ذكر آنفا  

 السالم المحتضرة .
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، ( من النظام األساسي02االستفادة من نص المادة )أن عدم قيام " دولة فلسطين " ب ،ظالمالحومن  
فيما يتعلق بالجرائم ، بعمل إجراء اإلحالة المباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمتعلقة

عاف المركز يؤدي إلى إض، الجنائية الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، اإلسرائيلية الخطيرة
وتكون " ، والطعن فيها، في متابعة اإلجراءات المتخذة من قبلها، المحكمةالقانوني لفلسطين أمام 

التي ، فلسطين " بذلك رهن النتائج التي تؤول إليها الدراسة األولية التي يجريها المدعي العام للمحكمة
بعدم ضرورة فتح تحقيق ، ا  رار ق، ر المدعي العامناهيك عن إصدا، غير مسمى إلى أجل  قد تستمر 

وفق االعتبارات السالف ، فيما يتعلق بالحالة في فلسطين بعد االنتهاء من الدراسة األولية، بتدائيا
ضاعة فترة زمنية طويلة، ذكرها، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر دون إحراز إي تقدم في سبيل ، وا 

، التي ارتكبوها في حق الشعب هم الخطيرةاإلسرائيليين عن جرائمومحاكمة األشخاص  ،مالحقة
 . الفلسطيني

 
ولم يردع ، للمحكمة الجنائية الدوليةعلى انضمام "فلسطين" للنظام األساسي ، قرابة العامينقد مضى  

واالنتهاكات الجسيمة في  ،االستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم من، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ذلك
. والقرارات الدولية ذات الشأن ،يقولم تعبأ إسرائيل بالمواث، يوما  بعد يوم، فلسطينيحق أبناء الشعب ال

أن من األهمية ، تعني، المحكمة الجنائية الدوليةفإن الرهانات الكبيرة المتوقعة على إجراءات ، وعليه
كمة الجنائية المحوصحيحة إزاء أهمية  ،بمكان أن تعمل " فلسطين " بطريقة استراتيجية قانونية سليمة

 ،ين اإلسرائيليينلضمان عدم إفالت المسؤول، لجنائيةكآلية محايدة تهدف إلي تطبيق العدالة ا، الدولية
وضد أبناء الشعب الفلسطيني ، التي ارتكبوها في األرض الفلسطينيية، الخطيرةومعاقبتهم عن جرائمهم 

. 
 
 ،أنه طالما يعيش العالم حالة التغيرفإنه يمكننا الت كيد على ، وكختام لهذه الرسالة، وبذلك 

ومهما كان المدافع عنه ، وطالما أن هناك من يدافع عن حقه مهما كان هذا الحق صغيرا  ، والتطور
يتصدى لضربات منتهكي القانون  ،فإنه يبقى أمل أن تصبم هذه المحكمة درعا  فوالذيا  ، ضعيفا  
في ظل  ية قوة قانونية قد توصلنا يوما  إلى العيشويزيد جدار العدالة الدول، وحقوق اإلنسان ،الدولي

، وبضرورة اندة من يومنون بالعدالة الدولية، وذلك بمسوليس إلى " قانون القوة" ،" قوة القانون "
  نيل المجرم لعقابة.
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  ائج والتوصياتالنت
 

 النتائج 
تد ليشمل الحالة ، يم]الزمني الشخصي، الموضوعي، [اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إن -

 الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة .جراء ، والوضع القائم في " فلسطين "
  

كسبب يمنع ، على جرائمهم الدولية واستبعاد فكرة الحصانة الدولية الطبيعيينإن معاقبة األشخاص  -
ها بمهامها أمرا  من المالحقة والعقاب يعتبر ركنا  أساسيا  في قيام المحكمة يجعل نجاحها وقيام

 .ممكنا  تحقيقه
 

 يسري على الحالة الفلسطينية بدءا  من ، بالرغم من أن االختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية -
، اختصاص المحكمة هالذي أودعته " فلسطين " وقبلت بموجب اإلعالنتاريخ ، 2102يونيو /  01
التاريخ المشار إليه في  كلارتكبت قبل ذ يشمل الجرائم التياختصاص المحكمة قد يمتد ل أنإال 

 . كجريمة االستيطان وغيرها، فيما يتعلق بالجرائم التي تتسم بطابع االستمرارية، اإلعالن
 

إال أن  –حسب قانون المعاهدات  –تلزم غير أطرافها  على الرغم من أن االتفاقيات الدولية ال -
عندما  –إسرائيل  –النظام األساسي ك  اختصاص المحكمة يمتد ليشمل الدول غير األطراف في

ترتكب جريمة من مواطني دولة غير طرف على إقليم دولة طرف أو دولة قبلت اختصاص 
 المحكمة.

 

أفضل المبادا التي توصل إليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية  احد يعتبر " مبدأ التكاملية "  -
 –دولة التنازل عنه  أيةوالتي ترفض  –ادة الدول بهدف إحداث التوافق الكلي بين مبدأ سي، الدولية

وهو بذلك يجعل ، وما يناط بها من مهام في مالحقة مرتكبي الجرائم الدولية، وبين المحكمة الدولية
 .األطراف وليست قضاء  أجنبيا  يتعدى سيادة الدول ، الوطني لالختصاص اامتداد  من المحكمة 
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" قانون الجرائم الدولية " يشير إلى أحكام النظام األساسي وضع مسودة مشروع قانون مستقل يسمى  -
رجاء التعديالت الدستورية  للمحكمة الجنائية الدولية على غرار " القانون العربي النموذجي " وا 

 األخرى.كما فعلت غالبية الدول ، الحقةوالتشريعية لمرحلة 
 

ليا " المسؤولة عن المتابعة مع صدور المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل " اللجنة الوطنية الع -
والتي قامت بدورها بإعداد ما يلزم من الملفات والوثائق والمعلومات حول ، المحكمة الجنائية الدولية

 .ام للمحكمة الجنائية الدولية بهاوتزويد مكتب المدعي الع، الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية
 

الوطنية المستقلة للتحقيق " حول المزاعم  صدور المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل " اللجنة -
حول تورط ، واالتهامات التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان

انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على قطاع  بارتكابفلسطينيين  مواطنين
 . رتبة على االنضمام لنظام روما األساسيويعد ذلك احد أهم االلتزامات المت، 2102غزة / 

 

، وجوب التعاون الدولي والمساعدة القضائية من قبل الدول األطراف مع المحكمة الجنائية الدولية -
جراءات المقاضاة . تجريهفيما   من تحقيقات وجمع لألدلة والمستندات والمعلومات وا 

 

قيودا  في بعض جوانبها تعيق وتحد من الوالية تفرض ، الفلسطينية –منية اإلسرائيلية ألاالتفاقيات ا -
 اإلقليمية ناهيك عن بعض االشكاليات الداخلية االخرى .القضائية 

 

لممارسة ، ( من النظام األساسي02توفر الشروط المسبقة الالزمة والمنصوص عليها بنص المادة ) -
  .ختصاصها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينيةالالمحكمة الجنائية الدولية 

 

والتي تخولها ، األساسي( من النظام 02من نص المادة ) باالستفادةعدم قيام " دولة فلسطين "  -
كثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية أبإحالة حالة يبدو فيها أن جريمة أو 

 لما في ذلك من فوائد قانونية هامة .،  ارتكبتالدولية قد 
 



111 

 

لجسيمة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها الحربي إن الجرائم واالنتهاكات ا -
 –و"جريمة العدوان" ، ترقى لمستوى "جريمة ضد اإلنسانية" و"جرائم حرب" 2102على قطاع غزة /

 حسب نظام روما األساسي. و ، -وفق تعديالت كمباال 
 

والممارسات التي تعد من قبيل  إن " جريمة االستيطان " اإلسرائيلي تتضمن العديد من األفعال -
والتي تستغرق فترة ، االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ولنظام روما األساسي

 وترقى لمستوى " جرائم الحرب " .، زمنية طويلة
 

  - التالية:وبعد هذه النتائج فإنه يمكننا وضع التوصيات 
 

  التوصيات
وفق ، عمل اإلحالة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةضرورة قيام " دولة فلسطين " ب -

 . ( من نظام روما األساسي02نص المادة )
 

، نية والعمليةالعمل وفق استيراتيجية قانونية ومنهجية حول أفضل وأسلم القضايا من الناحيتين القانو  -
وقد يكون ملف االستيطان ، الةفي حالة إذا ما قررت " دولة فلسطين " القيام بإجراء اإلح، خاصة  

 أبرز الملفات التي يجب العمل على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية .
 

بما يضمن الوفاء بااللتزامات المترتبة ، العمل على إقرار مسودة مشروع "قانون الجرائم الدولية " -
 نضمام " فلسطين " لنظام روما األساسي .على ا

  
من أجل المواءمة الدستورية والتشريعية مع النظام  النافذة،التشريعات  لكافة صارمةإجراء مراجعة  -

صدار قوانين جدي، األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعدم ، دةوما يلزم ذلك من تعديالت وا 
 . االكتفاء بمشروع " قانون الجرائم الدولية "

  
عملية جراءات والتدابير البمجموعة من اإل، سسية الضروريةتعزيز اإلصالحات التشريعية والمؤ  -

 . بقواعد القانون الدولي، ، التزام " فلسطين " التامتدل على التي، حقيقيةالو 
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في الجرائم واالنتهاكات الجسيمة ، أن تكون النتائج المترتبة عن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق -
ولية لحقوق اإلنسان، ير الد، تنسجم مع المعايالتي ارتكبت في االرض الفلسطينية، لحقوق اإلنسان

 بما يؤكد، تجاوب "دولة فلسطين" مع قرارات المجتمع الدولي، والتزامها التام بقواعد القانون الدولي.  
 

بعدم توفر الرغبة لدى السلطات القضائية اإلسرائيلية في ، مكتب المدعي العام العمل على إفادة -
فهما  دقيقا  وتاما ، ، ن بارتكاب، جرائم خطيرةاإلسرائيليين المتورطي مالحقة ومحاكمة األشخاص

مبدأ التكاملية ، بما يخالف ذلك، وذلك بناء  على الممارسات العملية المعهودة للسلطات اإلسرائيلية
 . مع المحكمة الجنائية الدولية

 

ث حي، بصورة قانونية سليمة وصحيحة، العمل على توثيق الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة -
، بالنسبة للحالة في فلسطين، بأثر رجعي، يمتدقد  الجنائية الدوليةأن االختصاص الزمني للمحكمة 
 . كجريمة االستيطان، طابع االستمراريةفيما يتعلق بالجرائم التي تتميز ب

 

ركان بما يكون األ، يلية الخطيرةتوفير األدلة الداغمة على ارتكاب الجرائم واالنتهاكات اإلسرائ -
أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على محاكمة  حيث، نونية الالزمة لتلك الجرائمالقا

 .، أحد أهم مزاياها وهذا، عييناألشخاص الطبي
 
وخاصة  دول االتحاد ، ودعم الدول الصديقة تأييد كسبإلى، هدف وجود استراتيجية فلسطينية ت -

ي جهود أو ضغوطات سياسية يمكن أن تمارس لمواجهة أ، ظمات الدولية األخرىنوالم، األوربي
 . الحقيقية أبعادهاوخروجها عن ، بهدف تسييس القضية

 

ومعاقبة  الدولية،مناشدة المجتمع الدولي للعمل على التعاون مع المحكمة بهدف إحقاق العدالة  -
  اإلنساني.منتهكي حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
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 المصادر والمراجع 
 رأوال : المصاد

 
 القوانين  -0
 0132، النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية -
 . 2112، القانون األساسي الفلسطيني المعدل -
 .2110لسنة  1رقم ، قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني -
 . 0170لسنة ، الدستور المصري -
 0122لسنة  ، دستور المملكة األردنية الهاشمية -
   النموذجي، للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،    القانون العربي  -

 . 2112لسنة 
 مجموعة األوامر العسكرية اإلسرائيلية  -
 
 المواثيق واالتفاقيات الدولية  -5 
 .0122، ميثاق هيئة األمم المتحدة -
 (. 0121اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب ) -
 . 24/1/0112، واشنطن، الفلسطينية المرحلية –التفاقية اإلسرائيلية ا -
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  -
 .0131، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات -
 .0134، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية -
أو المهينة،  ةأو العقوبة القاسية أو الالإنساني اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة -

0142. 
 . 0177، البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف -
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 ثانيا  : المراجع العربية 
 

 المؤلفات -0
   2114 –الطبعة األولى  –القانون الدولي اإلنساني لحقوق اإلنسان  –ابراهيم شعبان  -
-القدس  –جمعية الدراسات العربية ، الناشر –مم المتحدة القدس في قرارات األ –ابراهيم شعبان  -

2100                     
 دار البداية، ناشرون -ت الدولية فلسطين بين القانون الدولي واالتفاقيا -بشير شريف البرغوثي -

 . 2100، عمان –وموزعون 
 –دار الجليل للنشر  –اهن القضية الفلسطينية في القانون الدولي والوضع الر  –جابر إبراهيم الراوي -

 . 0141، عمان
 . 0112رام اهلل،  –مؤسسة الحق  –أريحا ، االختصاص الجنائي طبقا  التفاقية غزة –رزق شقير  -
    معهد  –دبلوماسية التحرر الوطني، التجربة الفلسطينية  –تقديم د. مروان البرغوثي ، رشاد توام -

 . 2101، بيرزيت جامعة –إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية 
    مركز الزيتونة للدراسات  –المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية  –سامح خليل الوادية  -

 . 2111، لبنان، بيروت –واالستشارات 
                                         دار الحامد  –دراسة مقارنة ، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها -سلوى احمد المفرجي -

         . 2101، عمان –والتوزيع  للنشر
 . 2100عمان،  –دار الثقافة للنشر والتوزيع   –القضاء الدولي الجنائي  –سهيل حسين الفتالوي  -
قانون    الموائمات الدستورية والتشريعية )مشروع  –المحكمة الجنائية الدولية  –شريف عتلم  -

 . 2112، القاهرة –دولية للصليب األحمر اللجنة ال، الناشر – نموذجي(
    وتطبيقها على ، - 0121اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  –عبد الرحمن أبو النصر  -

 . 2111، غزة -مطابع رشاد الشوا الثقافي –األراضي الفلسطينية المحتلة 
  –القاهرة  –دار النهضة العربية –لتكامل في القضاء الجنائي الدوليمبدأ ا –عبد الفتاح محمد سراج  -

 2110 -الطبعة األولى  
       –دار النهضة العربية  –المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية   –عبد اهلل االشعل  -

 . 0144، القاهرة
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  افة دار الثق –القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  –عمر محمود المخزومي  -
 . 2114، عمان –للنشر والتوزيع 

    منشورات  –إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي  –غضبان حمدي  -
 2102 -الطبعة األولى  –الحلبي الحقوقية 

 توزيعقافة للنشر والدار الث –دراسة مقارنة ، شرح األحكام الجزائية في قانون العقوبات –كامل السعيد  -
 .2100الطبعة الثالثة ، –عمان  –
       –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها  –لندة معمر يشوي  -

 . 2114، عمان 
 . 2117لبنان، عام ، بيروت –منشورات الحلبي الحقوقية  –القانون الدولي العام  –محمد المجذوب  -
الناشر، مطابع روزا  –المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي  – محمود شريف بسيوني -

 . 2112، القاهرة –اليوسف الجديدة 
األهلية للنشر  –فلسطين دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة  –إحسان عادل ، محمود المبارك -

 .  2102الطبعة األولى،  –عمان  –والتوزيع 
 .  2111، عمان –دار وائل للنشر والتوزيع  –ون الدولي العام القان –محمد يوسف علوان  -
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة وقواعد القانون  –موسى القدسي الدويك  -

 . 2112، اإلسكندرية، منشأة المعارف –الدولي 
    ولة مراقب غير عضو االستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على د –ياسر عالونه  -

 . 2101، رام اهلل  –الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  –في األمم المتحدة 
 –دار الجليل للنشر  –حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير  –يوسف محمد القراعين  -

 . 0141، عمان
 

 الرسائل العلمية  -5
وء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الجرائم ضد اإلنسانية في ض –د. سوسن تمرخان بكة   -

    2112 -جامعة القاهرة ، كلية الحقوق -رسالة دكتوراة  –الدولية 
رسالة  –المركز القانوني لألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني  –د. نجاح دقماق  -

 2112 -جامعة القدس ، كلية الحقوق –ماجستير 
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 دوات المؤتمرات والن -3
   الفلسطينية  اتفاقية جنيف الرابعة في األراضياالجتماع الرباعي بشان البحث في إجراءات تطبيق  -

 .0114حزيران/ يونيو  00-1جنيف ، المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
األراضي   االجتماع الدولي لألمم المتحدة، بشان عقد مؤتمر إجراءات إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في  -

 . 0111، حزيران/ يونيو 2 -2، القاهرة –فلسطينية المحتلة ال
الندوة القانونية العربية حول آثار التصديق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

 . 2112شباط/ فبراير،  1-2
عن  ،بعنوان )ما التقطته الكاميرا(، متوسطي لحقوق اإلنسان المؤتمر الصحفي للمرصد االورو -

 . 2102أكتوبر/ تشرين أول  03، تصاعد عمليات القتل خارج القانون
 
 األبحاث والمقاالت  -2
الجنائية   بحث في المؤلف المحكمة ، نظم االدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية –د. حازم عتلم  -

 –القاهرة  –حمر من إصدار اللجنة الدولية للصليب األ –الدولية "الموائمات الدستورية والتشريعية" 
2112 . 

الدولية"، "   بحث في المؤلف "المحكمة الجنائية ، د. صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب -
 .  2112 –القاهرة   –من إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر  –الموائمات الدستورية والتشريعية " 

مقدم إلى  بحث، فترة االنقسام في قطاع غزة سيادة القانون وواقع القضاء خالل –د. عدنان الحجاز  -
  . 2102، جامعة بيرزيت –معهد الحقوق 

قراءة قانونية في الخيار الفلسطيني لالنضمام للمحكمة الجنائية ، مقال بعنوان –د. عصام عابدين  -
 2102كانون الثاني/ يناير  ، مؤسسة الحق –الدولية 

المحكمة  التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام، فلسطين في المحكمة – فد.  فالنتينا أزارو  -
 2102نيسان / ، جامعة بيرزيت، مقال مقدم لمعهد الحقوق، الجنائية الدولية

 –الحقوق  بحث مقدم إلى معهد ، سيادة القانون والعملية التشريعية في قطاع غزة –محمود عالونه  -
 . 2102 ، جامعة بيرزيت

قبول اختصاص  شان إعالن السلطة الوطنية الفلسطينيةورقة موقف قانونية ب –مؤسسة الحق  -
 . 2101، المحكمة الجنائية الدولية

  جنائية ورقة عمل حول الدراسة األولية التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة ال –مؤسسة الحق  -
 . 2102نيسان / ابريل ، الدولية للحالة في فلسطين
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 القرارات واللجان الدولية -2 
مؤسسة الدراسات  –الصراع العربي اإلسرائيلي  –هيئة األمم المتحدة بشان فلسطين قرارات  -

 المجلد الثالث (، المجلد الثاني، المجلد األول ( الفلسطيني
 . 0134( لعام 255قرار رقم )، 0137( لعام 242قرارات مجلس األمن: قرار رقم ) -
( لعام 3237وقرار رقم )، 0172لعام  (3210قرار رقم )، قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة -

0172 .  
  بخصوص ، اإلسرائيلية –اللجنة الدولية لمتابعة وتقييم نتائج التحقيقات الداخلية الفلسطينية  -

 .2101، توصيات لجنة التحقيق الدولية )جولدستون(
م بشأن طلب عضوية فلسطين في األم، اللجنة المعنية في مجلس األمن بقبول األعضاء الجدد -

 . 2100تشرين الثاني / نوفمبر  1أيلول / سبتمبر و 11، تاريخ 2100المتحدة 
قرار رقم ، الجمعية العامة، اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف -

  .  0172تشرين ثاني عام  01( بتاريخ 3376)
، ول النشاط االستيطاني اإلسرائيليح، ألوسطاللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السالم في الشرق ا -

 . 2103أيلول / سبتمبر،  21
 
 تقارير ووثائق متنوعة -9
 . 2103تقرير صادر عن "مركز بتسيلم لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية" حول سياسة هدم المنازل،  -
للسكان في تقرير صادر عن "مركز بتسيلم لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية" حول النقل والتهجير القسري  -

 . 2103، منطقة )األغوار والبدو(
تقرير مشترك أصدرته منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان "بتسيلم" و "هموكيد" حول المعاملة القاسية  -

 والالإنسانية والمهينة عبر التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم أثناء التحقيق. 
رائم حرب خالل عدوانها على قطاع تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب ج -

 . 2102غزة صيف 
حول األضرار والخسائر المادية التي لحقت ، تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان غزة -

  . 2102، بالمدنيين وممتلكاتهم خالل الحرب على قطاع غزة
 . 2111لقدس حول المخطط الهيكلي ل، نلحقوق المواطنة والالجئي، تقرير صادر عن مركز بديل -
تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي  -

 ".  2103بتاريخ كانون الثاني / يناير "، 2102الفلسطينية خالل العام 
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 ، بمناسبة فلسطيني وسلطة المياه الفلسطينيةتقرير مشترك صادر عن مركز اإلحصاء المركزي ال -
 . 2102اذار / مارس  22بتاريخ ، العالمي للمياهاليوم 

عملية "العصف ، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  -
 . 2102، بيروت، لبنان –الناشر مركز الزيتونة للدراسات  –، عملية "الجرف الصامد" المأكول"

 . 2101، رام اهلل –رسة الوالية القضائية الدولية مبدأ ومما –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  -
دراسة نقدية تحليلية لمؤتمر  –تسييس  القانون الدولي اإلنساني  –المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  -

 . 2111الطبعة األولى  –غزة  –األطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 
عمان،  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –لقسم العام ا –شرح قانون العقوبات  –نظام توفيق المجالي  -

2102 
 
 المقابالت -1
 د. صائب عريقات. ، رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية -
 المستشار/ فريد الجالد.، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق -
 . د. عمر عوض اهلل، ، بوزارة الخارجية وعضو اللجنة الفنيةرئيس إدارة األمم المتحدة ومنظماتها -
         ومسئول الطاقم الفني لمتابعة ملف االستيطان ، مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان -

 السيد / محمد إلياس. ، لدى المحكمة الجنائية الدولية 
 عبد الرحمن أبو النصر. د. ، وعضو المحكمة الدستورية العليا، القانون الدوليد،   -
 د. معتز قفيشة. ، عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل -
 . شهوان جبارين. االستاذ، مدير مؤسسة الحق -
        

 : المراجع االجنبية ثانيا  
- Jeffrey L. Bleich, Esq.: Cooperation with National System, ICC abs. 

- John Dugard, Take the case new York Times, 22 julyٍ -2009ٍ ٍ

.http://www.nytimes.com/2009/07/23/opinion/23iht-eddugard.                                           

- Murphy, Sean D., “Progress and Jurisprudence of the International Criminal 

Tribunal for the Former Yugosavia” oP. Cit.   

- Racsmany , Zsuzsanna  Deen, The Nationality Of The Offender and The 

Jurisdiction Of ICC,In ,The A.J.I.L. Vol .95 (JUL,2001) . 

- Scheffer, David J : “The United Stated and The International Criminal Court 

A.J.I.L, VoL, 93, No, 1, lanuary, 1999. 
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- http://www maribbress.nar 

- http://www.maannews.net/arb/ViewDetails-aspx=54575 

- http://www quds press.com /mclex.php? page = 22177 

- http://www.wafainfo-ps/atempate.aspx=9543 

http://www.almesryoon.com/permalink/60303.html
http://www.alzayutouna.net/Permalink/32557-htm#uN3
http://www.:atabic.cnn.com/middleeast/2014
http://www/
http://www/
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails-aspx=54575
http://www/


121 

 

 فهرس المحتويات
 الموضوع الرقم

 
 الصفحة

 أ ..............................................................................إقرار.....................
 ب ...............................................................................شكر وعرفان............

 ج .........................................................................الملخص بالعربية..............
 هررر ....................................................................................باإلنجليزيةالملخص 
 1 ................................................................................................المقدمة 
 2 ......................................................................................... الدراسة ةفرضي

 2 .......................................................................................... أهمية الدراسة
 3 ......................................................................................... أهداف الدراسة
 3 ........................................................................................ إشكالية الدراسة
 4 ........................................................................................منهجية الدراسة 

 6 .............................. الجنائية الدولية حكمةللمللنظام األساسي  طينفلس انضمام: تمهيدي فصل
 6 ....................................................... القانوني الدولي لفلسطين ضعالو األول:  لمبحثا

 6 ............................ المتحدةهيئة األمم  راتلفلسطين في ضوء قرا انونيالق الوضع: األول المطلب
 7 ............................................................................... يمالتقس قرار: األول الفرع
 10 .................................................................   صيرالم قريرتفي حق :الالثاني الفرع

 14 ........................ اإلنساني في ضوء قواعد القانون الدولي ينالقانوني لفلسط الوضع: الثاني المطلب
 14 ............................ حتلةالم سطينيةالفل ضاألر  في بعةاتفاقية جنيف الرا حكامأ تطبيق: األول الفرع
 18 .................... تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ىعل اإلسرائيلية –الفلسطينية  تفاقياتالا أثر: الثاني الفرع

 21 ......................................... الدولية ئيةلجنافلسطين في المحكمة ا عضوية: الثاني المبحث
 21 ......................................... المتحدة األممالقانوني لفلسطين في هيئة  المركز: األول المطلب
 21 ............................ عضو" مراقب" في هيئة األمم المتحدة لسطينيةالتحرير الف منظمة: األول الفرع

 25 ................................. المتحدة ألمم" في هيئة ا عضوغير " مراقب دولة  فلسطين: الثاني لفرعا
 28 ................................................... األساسي روما ملنظا سطينفل انضمام: يالثان المطلب
 28 .......................... 2111/  الجنائية الدولية محكمةال اصصفلسطين قبول اخت إعالن: لاألو  الفرع
 31 ................................................ ا  في نظام روما األساسيطرف سطينفل قبول: الثاني الفرع

 34 ....................... الجنائية الدولية مةللمحك فلسطينالمترتبة على انضمام  االلتزامات: األول الفصل
 34 ...................................... الدولية ائيةبالنظام األساسي للمحكمة الجن االلتزام: األول المبحث
 34 .......................... األطراف للدولالنظام األساسي والتشريعات الوطنية  بين التوازن: األول المطلب



121 

 

 35 ...................................... هدات الدولية في القوانين الداخلية الوطنية مكانة المعا: األول الفرع
 39 ...................... والتشريعية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدستورية المواءمة: نيالثا الفرع

 43 ..................................................... الدولي والمساعدة القضائية التعاون: الثاني المطلب
 43 .................................................. قضائيةال عدةالتعاون الدولي والمسا أشكال: ولاأل الفرع
 48 ........................................................ األطراف ولالد دةالمساس بسيا عدم: نيالثا الفرع

 52 ............................................... ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مالحقة: الثاني المبحث
 52 ............................... الدولية لجرائممحاكمة مرتكبي المالحقة و القانوني  األساس: األول المطلب
 52 ........................................ الدولية جنائيةحكمة الاالختصاص التكميلي للم مبدأ :لاألو  الفرع
 57 ........................................................ عالميالقضائي ال االختصاص مبدأ: الثاني الفرع

 61 ............................. الدولية رائممرتكبي الج حاكمةمالواقعية لمالحقة و  اإلشكاليات: الثاني المطلب
 61 ..................... الفلسطينية – ليةاإلسرائي تفاقياتاال ضوءالقضائية الفلسطينية في  الوالية: األول الفرع
 64 ...................................................اإلشكاليات القانونية األخرى ذات العالقة : نيالثا الفرع

 67 ................................ مدى إمكانية مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلية: الفصل الثاني
 67 ............ مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلية: المبحث األول
 67 ............................................... اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةنطاق  :المطلب األول
 68 .......................................................... االختصاص الموضوعي للمحكمة: الفرع األول
 72 للمحكمة ........................................................... االختصاص الشخصي: يالفرع الثان

 75 للمحكمة ............................................................. ختصاص الزمنياال: الفرع الثالث
 78 ...................................... الختصاصهاآلية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية : المطلب الثاني

 78 ............................. ختصاصهاال الجنائية الدولية الشروط المسبقة لممارسة المحكمة: الفرع األول
 81 ...................................... حكمة الجنائية الدولية الختصاصهاحاالت ممارسة الم: الفرع الثاني

 84 ......................... اإلجراءات المتخذة لمالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلية: المبحث الثاني
 84 ......................................... اإلجراءات المتخذة على الصعيد الوطني والدولي :األول المطلب

 84 ................................................................ تشكيل اللجنة الوطنية العليا: الفرع األول
 88 ........................... ام للمحكمة الجنائية الدوليةالع الدراسة األولية التي يجريها المدعي: الفرع الثاني

 94 .."اإلسرائيلي  " و" االستيطان 2102دراسة تطبيقية على حالتي " الحرب على قطاع غزة /: المطلب الثاني
 94 ..................................... 2102ن حالة الحرب في قطاع غزة / دراسة تطبيقية ع: الفرع األول
 100 .............................................. يطان اإلسرائيليدراسة تطبيقية عن حالة االست: نيالفرع الثا

 107 ............................................................................................... لخاتمةا
 109 ................................................................................................النتائج 

 111 .............................................................................................التوصيات 



122 

 

 113 .....................................................................................المصادر والمراجع 
 120 فهرس المحتويات ......................................................................................

 


