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"In the prospect of an international criminal court lies the promise of
universal justice. That is the simple and soaring hope of this vision. We
are close to its realization. We will do our part to see it through till the
end. We ask you . . . to do yours in our struggle to ensure that no ruler, no
State, no junta and no army anywhere can abuse human rights with
impunity. Only then will the innocents of distant wars and conflicts know
that they, too, may sleep under the cover of justice; that they, too, have
rights, and that those who violate those rights will be punished."
Kofi Annan, United Nations Secretary-Genera

ُُيحذونا ُاألمل،"يكُمنُ ُتحقيقُالعدالةُالشاملة ُمنُخاللُوجودُمحكمةُجنائيةُدولية ُدائمة
ُُسنكثُفُجهودناُلنرى ُهذه.ُفنحنُقريبون ُجداً ُمنُتحقيق ُهذهُالرؤية،لتحقيقُهذاُالحلمُالمنشود
ُُالنضالُمنُأجلُعدمُإفالتُأيُحاكمُأوُدولةُأوُقائدُأوُعسكريُُفي...ُُنحثكمُعلى،المحكمة
ُُعندهاُفقطُسيتيقنُضحاياُالحروبُوالنزاعات،أىُمكانُمنُالعقابُعنُانتهاك ُحقوق ُاإلنسان
ُ ُوأن ُمن ُينتهك ُتلك ُالحقوق، ُ ُوسيتمتعون ُبحقوقهم،ُوجدوا ُبأنهم ُسيلتحفون ُغطاء ُالعدالة
ُ
أينما
."ًسيعاقبُحتمُا
 األمين العام لألمم المتحدة-كوفي عنان

ب

إقـــــرار
ُ

ُأناُالموقعةُأدناهُمقدمةُالدراسةُُوالتيُتحملُعنوان ُ
"مالحقـــة القـــــادة اإلسرائيليين وفقا لنظام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة :ميثاق روما"
"دراسة تحليلية"
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الدراسة إنما هو نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة
ِ
درجة أو لقب
لنيل
إليه حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يُقدم من قبل َ
علمي أو بحثي لدى أي مؤسس ٍة تعليمية أو بحثية أُخرى.
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أهدي هذا العمل المتواضع،

إهــــــــــــــــداء

كلل الرفيق األعلى مسيرتهما بجواره.
إلى من ّ
إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر الذي ّعلمني العطاء بدون انتظار  ...أبي.

إلى رمــز الوجود التي منحتني القوة والصبر على مصاعب الحياة  ...أُمي.

اهتدي وفي حضوركما وغيابكما نغم البقاء ،وستبقى روحكما منارة لدربي
فأنتما نجومي التي ّ
فلروحكما السالم.
اخوتي فادي ،شادي ،محمد ،يوسف ،كريم  ......أنتم سندي في الحياة وأمل الوجود.

أخواتي فداء ،فريزة ،ريماس

 ......أنتن النجـوم التي أرصع حياتي بها.

إلى شهداء فلسطين األكرم منا جميعا.
إلى أسرانا البواسل سفراء الحرية في السجون اإلسرائيلية.
إلى ضحايا الحروب أينما كانوا.
إلى مُنشدي العدالة أينما كانوا.
إلى صديقاتي وأصدقائي الذين أناروا حياتي وعلموني بأن الروح الواحدة قد تتوزع على أكثر

من جسد

مدوا يد العون
من ّ
إلى كل من كان لقلبهم األثر الطيب الذين تعطرت مسيرتي برائحة محبتهم ،و ْ
لي ،وكانوا سندا يدعو لي في ظهر الغيب.

الباحثــــــــــــــــة

ُ
د

ُشكــر وتقديــر
جلُجالله ُوالصالةُوالسالمُعلىُخيرُخلهقهُالذينُاصطفىُوعلىُآلهُوصحبهُ
هُ
الحمدُلله ُ
ُ

ومنُعلىُهديهمُوأقتفيُأثرهمُإلىُيومُالدينُ،أماُبعدُ :

ُ
َل ِ ْ َشَ ْ ُت ْ َ َّيك ْ
لًُلقولهُتعالى﴿ ئن كر م َلَ َِزيد م﴾ أشكرُهللاُالعليُالعظيمُالذيُمنُعليُبإتمامُهذاُ
ُوامتثا ُ

العملُالمتواضعُمعُرجائيُأنُيتقبلهُمنيُويجعلهُخالصاًُلوجههُالكريمُُوعلماًُينتفعُبهُ ُ.

بداي ًةُ،أتقدمُبجزيلُالشكرُوالعرفانُوالتقديرُإلىُأستاذيُالفاضلُالدكتور/عبــد الرحمن أبو

النصـرُأستاذُالقانونُالدوليُالعامُ ُ،وقاضيُالمحكمةُالدستوريةُعلىُتفضلهُبقبولُاإلشرافُعلىُ
هذه ُالدراسةُ ،وما ُأوله ُمن ُجل ُعنايتهُ ،واهتمامه ُالكبيرين ُوحرصه ُكل ُالحرص ُعلى ُتوجيههُ
ونصائحه ُوإرشاداته ُاألثر ُالبالغ ُفي ُإخراج ُهذه ُالدراسة ُوإغنائها ُبآرائه ُالقيمة ُحتى ُخرجتُ
بالصُورةُالعلميةُوالقانونيةُالتيُهيُعليهُ .
كماُأتوجهُبجزيلُالشكر ُُوالمتنانُإلىُاألساتذةُالفاضلينُ ،أعضاءُلجنةُالمناقشةُاألستاذُ

الدكتورُ /ساهر إبراهيم الوليد ُأستاذ ُالقانون ُالجنائي ُوعميد ُكلية ُالحقوقُ ُبجامعة ُاألزهر ُسابقاًُ
مناقشاً ُداخليُاًُ ،واألستاذ ُالدكتورُ /محمد نعمان النحال أستاذ ُالقانون ُالدولي ُفي ُالجامعةُ
اإلسالمية ُووكيل ُو ازرة ُالعدل ُمناقشاً ُخارجيُاً ،لتفضلهما ُبالموافقة ُعلى ُمناقشة ُهذه ُالرسالةُ
وإغنائهاُبالمالحظاتُالقيمةُ .

العرفان ُجميع ُالجهود ُالتي ُكانت ُعوناً ُلي ُفي ُتيسير ُالسُبل ُوتذليلُ
كما ُأثمن ُبالشكر ُو هُ

الصعابُإلنجازُهذاُالعملُالمتواضعُ،وأخصُفيُهذاُالمقامُالذينُساهمواُفيُإثراءُهذةُالرسالةُ
محاميُالمُركزُالفلسطينيُاألستاذُ/إياد العلميُ،ومحاميةُمركزُالميزانُاألستاذةُ/ميرفت النحالُ ُُ.
ول ُيسعني ُإل ُأن ُأتقدم ُبوافر ُالشكر ُوعظيم ُاإلمتنان ُلألستاذة /تهاني عبد الرحمن ُفيُ

مكتبة ُمركز ُالميزان ُلما ُقدمته ُلي ُمن ُتسهيالت ُللحصول ُعلى ُمراجع ُالدراسة ُخالل ُفترةُ
إعدادهاُ ُ.
والشكر ُموصولُلمؤسسةُعدالةُالمركز ُالقانونيُلحقوق ُاألقليةُالعربيةُ،ومؤسسةُبيتسلمُ

مركزُالمعلوماتُاإلسرائيليُلحقوق ُاإلنسانُفيُاألراضيُالمحتلةُالذينُساهمواُفيُمجهوداتهمُ
المختلفةُفيُدعميُوتزويديُبالمراجعُالقيمةُالتيُساهمتُفيُإثراءُالدراسةُ ُ.

ه

ُملخص الرسالة
ُ

تناولتُالدراسةُمبدأُالتكاملُكمعيارُأساسيُيحكمُعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبموجبُ

أحكام ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمةُُ ،وعالقتها ُمع ُالمحاكم ُالوطنيةُ ،والذي ُأُقر ُبهدف ُتحقيقُ
ُالدولُوالعمل ُعلى ُإيجاد ُآلية ُعقابُلمالحقة ُمرتكبيُ
ُ
اعتبارات ُالتوازنُ ُفي ُالحفاظ ُعلىُسيادة

الجرائم ُالدوليةُ
الجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطورةً ُعلى ُالمجتمع ُالدوليُ ُ ،ومعاقبةُاألفراد ُعن ُارتكاب ُ ُ

فرضُ
وفقُأحكامُالمسئوليةُالجنائيةُالفرديةُالدوليةُالتيُأقرتهاُقواعدُالقانونُالدوليُ.األمرُالذيُي ُ

علىُالدولُاإللتزامُبممارسةُوليتهاُالوطنيةُعلىُمالحقةُمرتكبيُالجرائمُالدوليةُالتيُتختصُبهاُ
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُبموجبُالمادةُالخامسةُمنُميثاقُروماُ ُ.
ويعتبر ُمبدأ ُالتكامل ُحجر ُاألساسُ ،الذي ُينظم ُالعالقة ُالوظيفية ُبين ُالمحاكم ُالوطنيةُ

لمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبصفتهُقضاء ُذوُوليةُ
ًُ
والمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ،فالُينعقدُاختصاصُا
تكميليةُإلُحالُتحققُشروطُمقبوليةُنظرُالدعوىُُووفقُالضوابطُالتيُحددتهاُالمادةُ(ُ)17منُ

ميثاقُروماُ ،بهدفُمنعُالحصانةُ ُوللحيلولةُدون ُإفالتُمنتهكيُأحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ

من ُالعقابُ ،نتيج ًُة ُلعدم ُقدرة ُأو ُعدم ُرغبة ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُالضطالع ُبمهام ُالتحقيقُ
والمالحقةُالقضائيةُ .

توصلتُالدراسةُبأنُالتحقيقاتُالعسكريةُوالمحاكماتُالصوريةُالتيُيضطلعُبهاُجهازُ

التحقيقُوالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليُ،وماُتمنحهُالتشريعاتُاإلسرائيليةُمنُحصانةُ،التيُتعملُ
على ُتكريس ُسياسة ُاإلفالت ُمن ُالعقاب ُعن ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ.

ونتيج ًة ُلفشل ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُكقضاء ُمحلي ُعن ُالضطالع ُبالقيام ُبمهامه ُوعدم ُإظهارهُ

الرغبة ُفي ُتقديم ُجنود ُوقادة ُالحتالل ُمرتكبي ُالجرائم ُالدولية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ

للمالحقةُالقضائيةُبشكلُنزيهُوفعالُُ،وعدمُالتزام ُإسرائيل ُبالتعاون ُمعُلجانُالتحقيقُاألمميةُأوُ
تنفيذُالتوصياتُالصادرةُعنهاُوالتيُتطالبُإسرائيلُبالعملُعلىُإزالةُجميعُالعقباتُالموضوعيةُ

ُوحياديةُ .هذهُ
ُواإلجرائيةُالتيُتعترضُسبل ُالتحقيقُوالمالحقةُعنُارتكابُالجرائمُالدولية ُبنزاه ًة ُ
األمورُمجتمع ًةُ،تؤكدُتحققُشروطُمبدأُالتكاملُُوالتيُتؤهلُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُبسطُ
وليتهاُالقضائيةُعلىُالجرائمُالمرتكبةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ .

كذلكُ ،تناولت ُالدراسةُاآلثارُالمترتبةُعلىُانضمام ُفلسطينُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ،

وإحالةُالجرائمُالمرتكبةُمنُقبلُالحتاللُاإلسرائيليُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُبماُفيهاُالضفةُ
الغربية ُوالقدس ُالشرقية ُوقطاع ُغزة ُمنذ ُحزيران/يونيو(2014م) ُللتحقيق ُفيها ُمن ُقبل ُالمدعيةُ
و

العامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالسيدة ُفاتو بنسودةُ ،والتي ُقامت ُبفتح ُدراسة ُأولية ُ"التحقيقُ
جرائمُ
األولي" ُلحالة فلسطين ُللتحقيق ُما ُإذا ُكان ُهناك ُأساس ُمعقول ُيدعو ُلالشتباه ُبارتكاب ُ ُ

دوليةُ ،وفحص ُتوافر ُشروط ُالختصاص ُ ُومقبولية ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُمن ُعدمهُ ،كمرحلةُ
أوليةُ ُ.
الدراسةُاألوليةُالتيُتُجريهاُالمدعيةُالعامةُقدُتستغرق ُفترة ُزمنيةُطويلةُووفقُالممارسةُ

العمليةُالتيُتحكمُعملُمكتبُالمدعيُالعامُ،لُيوجدُاطارُزمنيُيحكمُالمراحلُاإلجرائيةُالتيُ

ُ،والتيُتُبنيُنتائجهاُعلىُالوقائعُوالمعطياتُالمتوافرةُلديُ
يمكنُأنُتنتهيُخاللهاُالدراسةُاألولية ُ

مدعي ُعام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُخالل ُمراحل ُوإجراءات ُمتعاقبة ُل ُيمكن ُتجاُوزها ُوصولًُ
لمرحلة ُالتحقيق ُاإلبتدائيُ ُ ،وبعد ُالحصول ُعلى ُاألذونات ُالالزمة ُمن ُقضاة ُالدائرة ُالتمهيديةُ
وصولًُإلىُمرحلةُالمحاكمةُ .

كذلكُ،ناقشتُالدراسةُالتحدياتُالقانونيةُاإلجرائيةُوالموضوعيةُوالدفوعُالتيُقدُتُثارُفيُ

مواجهة ُُإعمال ُولية ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعن ُالجرائم ُالمرتكبة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ
لصالح ُالقضاء ُالوطني ُاإلسرائيليُُ ،والذي ُقد ُتتذرع ُبه ُإسرائيل ُللحيلولة ُدون ُتقديم ُالمتهمينُ

بارتكابُجرائمُدوليةُمنُقادةُوجنودُالحتاللُللمحاكمة ُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُباعتبارهُ

قضاءُتكميليُ،إضافة ُلرفضُرفعُالحصانةُورفض ُالتعاون ُعلىُمستوىُالقضاءُالدولي ُلتسليمُ
مواطنيهاُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ.
كماُناقشتُالدراسةُالصالحيةُالممنوحةُلمجلسُاألمنُبموجبُأحكامُميثاقُروماُوالتيُ

تخوله ُسلطة ُإرجاء ُالتحقيق ُوالمالحقةُ ،بموجب ُالصالحيات ُالممنوحة ُله ُلحفظ ُالسلم ُواألمنُ

الدوليينُ،األمرُالذيُقدُيحولُدونُتحقيقُالمساءلةُلقادةُالحتاللُبسببُاألهواءُالسياسيةُالتيُ
تحكمُسلوكُالدولُالعظمىُفيُاستخدامُحقُالنقضُ"الفيتو"ُفيُاتخاذُالق ارراتُ ُ.
ُ
ُ

ز

Thesis Abstract
The study dealt with the principle of complementarily under the
provisions of the Statute of the International Criminal Court (ICC) which
governs the working relationship between the International Criminal Court and
the national courts, which was adopted with the aim of achieving balance
considerations in maintaining the sovereignty of States and working to find a
mechanism for punishing to pursue the perpetrators of the most serious
international crimes on the international community in accordance with the
provisions of the international criminal responsibility of individuals and which
are recognized by the rules and provisions of international law. The matter that
obligates States to comply with their national jurisdiction to prosecute
perpetrators of international crimes, by which the International Criminal Court
under Article (5) of the Statute concern.
The principle of complementarity is considered the cornerstone that
regulates the functional relationship between national courts and the
International Criminal Court. The competence of the International Criminal
Court does not convene in its capacity as a jurisdiction with complementary
sovereign except admissibility of the case and the restrictions set forth in
Article (17) of the Rome Statute are met with a view to preventing to escape of
violators of human international law provisions from punishment, as a result of
the inability or unwillingness of the national judiciary to carry out
investigations and prosecutions.
The study concluded that the military investigations and mock trials
carried out by the Israeli Military Investigation and Military Judiciary and the
immunity granted by Israeli legislation aim at devoting a policy as a result of
escaping from punishment of committing international crimes in Palestinian
territories. As a result of failure of the Israeli judiciary as a national judiciary
to carry out its tasks and not to show the desire to provide the soldiers and the
leaders of the occupation the perpetrators of international crimes in the
occupied Palestinian territories for the fair and effective prosecution and the
failure of Israel to cooperate with the UN Investigation Committees. The
international investigation or the implementation of its recommendations,
which calls on Israel to work to remove all the substantive and procedural
obstacles, which expose investigation and prosecution of international crimes
with impartiality and purity. Taken together, these conditions confirm the
fulfillment of the conditions of the principle of complementarity that would

ح

enable the International Criminal Court to extend its jurisdiction over crimes
committed in the occupied Palestinian territory.
The study also, examined the implications of the accession of Palestine to
the International Criminal Court and the referral of crimes committed by the
occupation to the Palestinian territories, including the West Bank, East
Jerusalem and the Gaza Strip, since June 2014 for investigation by the
Prosecutor of the International Criminal Court Mrs. Fatwa Bensouda, who
opened a Preliminary study "Preliminary Investigation" of the Ssituation
of Palestine to ascertain whether there is a reasonable basis for suspicion of
international crimes and to examine the availability of the conditions of
jurisdiction and admissibility of the case before the Court. The preliminary
study runs by the prosecutor may last a very long time and according to
practical practice that govern the work of the prosecutor office, there was no
time frame to govern the procedure stage that could be ended during the
preliminary study on which its results are built on the facts and data available
with the prosecutor of the court during stages and successive procedures that
cannot be exceeded until it reach the preliminary investigation, and after
obtaining the necessary permissions from the pre-trial Chamber judges and up
to the trial stage .
Finally, the study discussed the authority granted to the Security Council
under the provisions of the Rome Statute, which authorizes the authority to
postpone the investigation and prosecution with the same powers related to the
maintenance of international peace and security, which may prevent the
achievement of accountability to the leaders of the occupation because of
political passions governing the behavior of the super powers in the use of the
veto " Veto "in the decision-making within the Council and especially the
United States of America. In addition to the discussion of legal challenges
procedural and objectivity and defenses that may be raised in the face of the
implementation of the mandate of the International Criminal Court on crimes
committed in the Palestinian territories to Which Israel may invoke in order to
prevent those accused of committing international crimes from the leaders and
soldiers of the occupation from being tried by the International Criminal Court
as a complementarity court. In addition, to refusing to waive their immunity
and refusing to cooperate at the level of the International Judiciary.
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المقدمــــــة:
أوال /موضوع الدراسة Thesis Subject
ُ

أُنشئت ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبموجب ُنظام ُروما ُاألساسي ُالذي ُُاعتمد ُفي ُُ17
تموز/يوليو ُ1998مُ ،ودخل ُحيز ُالنفاذ ُفي ُاألول ُمن ُتموزُ /يوليو ُ2002مُ ،كمحكمة ُقضائيةُ

ُوجرائم ُاإلبادةُ
دولية ُذات ُاختصاص ُدائم ُلمالحقة ُالجرائم ُالدولية ُالمتمثلة ُفي ُجرائم ُالحرب ُ
ُوجريمة ُالعدوانُ ،حيث ُتتحمل ُالدولة ُالمسئ ُولية ُالرئيسة ُعنُ
الجماعية ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُ
مالحقةُمرتكبيُهذهُالجرائم ُمنُخالل ُ ُترسيخُمبدأُالولية ُالقضائية ُالوطنيةُوفقاً ُللقانون ُالداخليُ

للدولةُ.وفيُحالُعجزُأوُعدمُقدرةُالقضاءُالوطنيُ،عنُممارسةُ ُومالحقةُمنتهكيُأحكامُالقانونُ
الدوليُ ،يمنح ُميثاق ُروما ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالحق ُفي ُمالحقة ُالجناة ُ ُوتفويت ُالفرصةُ
لإلفالتُمنُالعقابُ،وضمانُاحترامُوإنفاذُالعدالةُالدوليةُالدائمةُ .
ارتكابُالجرائمُالدوليةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُمنُقبلُالحتاللُاإلسرائيليُكانتُ

وما ُزالت ُالسمة ُالبارزة ُلممارسات ُجنود ُوقادة ُالحتالل ُالذين ُتمنحهم ُالتشريعات ُوالقوانينُ

الحصانةُواإلفالتُمنُالعقابُ .وبإعالن ُالدولة ُالفلسطينية ُالنضمامُلميثاقُالمحكمةُ
ُ
اإلس ارئيلية ُ
الجنائيةُالدوليةُأصبحُطريقُالعدالةُمعبداً ُأمامُالضحاياُالفلسطينيينُفيُمالحقةُمجرميُالحربُ

اإلسرائيليينُمنُخاللُتعزيزُ،وتفعيلُنظامُالمساءلةُالقضائيةُ ُوبسطُوليةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ
لفلسطينيةُوإعمالُمبدأُالتكاملُوفقاًُلميثاقُروماُ ُُ.
ُ
علىُاألراضيُا

تحاول الباحثةُ ،خالل ُهذه ُالدراسة ُتسليط ُالضوء ُعلى ُالقوانين ُاإلسرائيلية ُالعسكريةُ،

وتحليلهاُإلثباتُعدمُرغبة ُالقضاءُاإلسرائيلي ُفي ُمالحقةُأفُرادُوقادةُالحتاللُمنُخاللُتشريعُ
دولةُالحتاللُللقوانين ُالتيُتعملُعلىُتحصينُأعمالُالجيشُوالدولةُضدُالعقابُ ُ ،وتدعيمُحالةُ
الحصانة ُعن ُالجرائم ُالدولية ُالتي ُترتكب ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُأجهزة ُالتحقيقُ

والقضاءُالعسكريُُ،الذيُيجعلُمنُبسطُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدولية ُعلىُاألراضيُ

الفلسطينيةُواجبُاإلعمالُلتحققُشروطُالمقبولية ُبموجبُالمادةُ(ُُ)17منُميثاقُروماُ.إضاف ًةُ
إلى ُتناول ُاآلثار ُالقانونية ُالمترتبة ُعلى ُانضمام ُدولة ُفلسطين ُلميثاق ُروماُ ،ومناقشة ُالتحدياتُ
واإلشكاليات ُالمثارة ُحول ُمدُ ُنطاق ُولية ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينيةُ
لمالحقةُمجرميُالحربُاإلسرائيليينُ ُ.
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ثانيا /إشكالية البحث والتساؤالت التي ي ُثيرها Questions and Challenges of Thesis

تكتسب ُهذه ُالدراسة ُأهميتهاُ ،بإثارتها ُالتساؤل ُالرئيس ُالذي ُتفرضه ُالدراسة ُحول ُماهية

الطبيعة القانونية لعالقة مبدأ التكامل مع القضاء الوطني "المحلي" ونظام المحكمة الجنائية

الدولية في السعي لمالحقة قادة الجيش اإلسرائيلي عن انتهاكات أحكام القانون الدولي اإلنساني

في األراضي الفلسطينية؟ هذاُالتساؤلُيقودناُلطرحُتساؤلتُفرعيةُعديدةُ،يسعىُالبحثُلإلجابةُ

عنهاُوالمتمثلةُفيُ :
▪

ماهية ُالطبيعةُالقانونيةُلمبدأُالتكامل ُ ُوما ُهي ُالشروط ُالواجب ُتوافرها ُإلعمال ُاختصاصُ
المحكمةُالجنائيةُالدولية؟

▪

هل ُيثير ُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُإشكاليات ُفي ُالعالقة ُالقائمة ُبين ُالقضاء ُالوطني ُوالمحكمةُ

▪

ُوجنود ُالحتالل ُعنُ
مدى ُفعالية ُالنظام ُالقضائي ُاإلس ارئيلي ُفي ُالمالحقة ُالجنائية ُلقادة ُ

الجنائيةُالدوليةُ،ومنُهيُالسلطةُالمختصةُبتقييمُتوافرُشروطُالتكاملُمنُعدمه؟

انتهاك ُأحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ ،وما ُهي ُالعقباتُ
التيُتعترضُلجوءُالضحاياُالفلسطينيينُللقضاءُاإلسرائيلي؟

▪

ماهي ُآلياتُالمالحقةُالمتاحةُفيُالنظامُالقضائيُاإلسرائيليُفيماُيتعلقُفيُفتحُالتحقيقاتُ

▪

هل ُيمنح ُالنظام ُالقانوني ُالقائم ُفي ُإسرائيل ُالحصانة ُلقادة ُوجنود ُالحتالل ُضد ُالمالحقةُ

▪

ماُهيُاآلثارُالقانونيةُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدولية؟

الجنائيةُعنُارتكابُالجرائمُالدوليةُومالحقةُمقترفيها؟

الجنائية؟ُوإذاُكانُذلكُصحيحاًُفماُهوُالسبيلُأمامُالضحاياُالفلسطينيينُللوصولُللعدالة؟
▪

هلُيشملُالختصاصُالزمانيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالجرائمُ

الواقعةُقبلُتاريخُانضمام ُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدولية ُالدوليةُ(كالجرائمُالمستمرة)؟ُأمُ
يقتصرُعلىُتاريخُإيداعُفلسطين ُلصكُالنضمامُللمحكمةُليشملُفقطُالجرائمُالمرتكبةُمنذُ

تاريخُُ23حزيرانُ/يونيوُ2014؟ُ
▪

هلُتتوافرُشروطُالمقبوليةُفيُنظر ُالجرائمُالمرتكبةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُأمامُالمحكمةُ

▪

ما ُهي ُصالحيات ُوسلطات ُمدعي ُعام ُالمحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُنحو ُاتخاذ ُإجراءاتُ

الجنائيةُالدوليةُضدُقادةُالحتاللُاإلسرائيلي؟ُ

التحقيقُوالمالحقةُلجرائمُالحتاللُفيُاألراضيُالفلسطينية؟ُ
▪

هل ُهناك ُتطورات ُفي ُنتائج ُالتحقيق ُاألولي ُلحالة فلسطين ُالذي ُيجُريه ُمكتب ُالمدعيةُ

العامةُللمحكمةُالجنائيةُالدولية؟ُ
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▪

هل ُيملك ُمجلس ُاألمنُصالحيةُاإلحالةُللوضعُفيُفلسطينُ،أمُأنُالصالحياتُالممنوحةُ

للمجلسُقدُتحولُدونُاتخاذُإجراءاتُالمالحقةُبحقُقادةُوجنودُالحتاللُاإلسرائيلي؟

ثالثا /أهمية الدراسة ودوافع ومحفزات اختيارها The Importance and Justification of
Thesis

تسعىُهذهُالدراسةُلتقديمُالرؤىُوالمقارباتُالقانونيةُالعلميةُللمهتمينُ ،وذويُالختصاصُ

لتوظيف ُالنضمام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُنحو ُمالحقة ُقادة ُالحتاللُ ُ ،وتتبع ُنظام ُالمالحقةُ
المسؤولية ُالجنائية ُعن ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُمن ُخاللُ
القضائية ُ
ُو ه

المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُكقضاء ُتكميلي ُينعقد ُاختصاصه ُنتيج ًة ُلعجز ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُعنُ
مالحقة ُمرتكبي ُالجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطورة ُممثلين ُفي ُقادة ُوجنود ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالذينُ
تمنحهمُالتشريعاتُوالممارساتُاإلسرائيليةُالحصانةُضدُالعقابُ ُ.
ُوالعقبات ُالقان ُونية ُالتي ُتضعها ُالتشريعاتُ
إضاف ًة ُإلى ُتسليط ُالضوء ُعلى ُالمعيقات ُ

اإلسرائيليةُوالممارسةُالعمليةُألجهزةُالتحقيقُالعسكريُُ ،والقضاءُاإلسرائيليُللحيلولةُدون ُوصولُ
الضحايا ُللعدالة ُاألمر ُالذي ُيمهد ُالطريق ُلمالحقة ُقادة ُالحتالل ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

لًُلمبدأُالتكاملُالذيُبنُيُعليهُحجرُاألساسُفيُممارسةُالمحكمةُالد ُوليةُلختصاصهاُ ُ.
ُإعما ُ

لذلكُ،تسلطُالباحثةُالضوءُعلىُمفهومُمبدأُالتكاملُوالتحدياتُواإلشكالياتُالتيُيثيرهاُ

وصولًُإلثباتُعدمُرغبةُالقضاءُاإلسرائيليُمنُالقيامُبالدورُالمناطُبهُفيُالتحقيقُوالمالحقةُعنُ

ارتكابُالجرائمُالدوليةُمنُخاللُُإعمالُالختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .

ُوتبرزُأهميةُالدارسةُفيُتناولُاآلثارُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُلميثاقُروماُفيُسبيلُ

مالحقةُقادةُكأثرُُمترتبُعلىُالنضمامُللميثاقُروماُومدىُإمكانيةُمالحقةُجيشُالحتاللُألفرادُ
المقاومة ُالفلسطينيةُ ،إضافة ُإلى ُدراسة ُالصالحيات ُالمتاحة ُلكالً ُمن ُالمدعى ُالعام ُللمحكمةُ،

ومجلسُاألمنُفيُتحريكُاختصاصُالمحكمةُفيُمواجهةُجرائم ُالحتاللُالمرتكبةُفيُاألراضيُ

الفلسطينيةُ ،وتطورات ُ ُالدراسةُ ،والتحقيق ُاألولي ُلحالة ُفلسطين ُأمام ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمةُ

الجنائيةُالدوليةُ .
ُ

3

رابعا /منهجية البحثThesis Methodology :

تعتمد ُالدراسة ُعلى ُالمنهج ُالوصفي ُالتحليلي ُمن ُخالل ُبيان ُوتحليل ُنصوص ُميثاقُ

المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوقواعدُوق ارراتُالقانون
ُالدوليُوآراءُفقهاءُالقانونُالدوليُذاتُالعالقةُفيُ
ُ

المالحقةُوالمحاسبةُعنُانتهاكاتُأحكامُالقانونُالدوليُاإلنسانيُوارتكابُالجرائمُالدوليةُ ُ.

وتتناولت الد ارسةُ ،بالبحث ُوالتحليل ُالقوانين ُاإلسرائيليةُ ،واألحكام ُالصادرة ُعن ُالمحاكمُ

اإلسرائيلية ُُوالمحاكمُالجنائيةُالدوليةُأينماُوجُدتُإلثراءُموضوعُالدراسةُ ُ ،وتحقيقُأهدافهاُالساعيةُ
إلثبات ُعدم ُرغبة ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُفي ُمالحقة ُقادة ُدولة ُالحتالل ُومن ُثم ُالبحث ُفيما ُإذاُ

تحققت ُشروط ُمقبولية ُالدعوىُ ُأمامُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُعلى ُالجرائمُالمرتكبةُفيُاألراضيُ
الفلسطينيةُ ُ.
كما تسعى الباحثةُ،إلىُتحليلُالمراحلُاألساسيةُالتيُتمرُبهاُالدراسةُاألوليةُالتيُيجُريهاُ

مكتب ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوتطو ارت ُهذه ُالدراسة ُوالنتائج ُالمتوقع ُالوصولُ
إليهاُواآللياتُالقانونية التيُتمكنُدولةُفلسطينُمنُمالحقةُقادةُالحتاللُعنُالجرائمُُالدوليةُ .
ُ

خامسا /خطة البحثThesis Outline :

اقتضتُطبيعةُالبحثُأنُتتكونُهيكليتهُمنُفصلينُ،حيثُتفرعُعنُكلُفصلُثالثةُ

حثُإلىُعدةُمطالبُوفروعُ،وذلكُعلىُالوجهُالتاليُ :
ُ
مباحثُ،وقسمُكلُمب

الفصل األول :مبدأ التكامل ومقبولية الدعوى بموجب ميثاق روما واألنظمة القضائية الوطنية
▪ المبحثُاألولُ:مفهومُمبدأُالتكاملُ"الختصاصُالتكميلي"ُبموجبُميثاقُروماُ.

▪ المبحثُالثانيُ:مبدأُالختصاصُالتكميليُواللتزاماتُالمترتبةُعليهُبموجبُميثاقُ ُروما.

▪ المبحثُالثالثُ:اإللتزاماتُواإلشكالياتُالتيُيثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُأمامُالقضاءُالوطني.
الفصل الثاني :سبل مالحقة قـادة االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم الدولية ُ

أمامُالقضاءُاإلسرائيليُ .
ُ
▪ المبحثُاألولُ:مالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليينُ

▪ المبحثُالثانيُ:مالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليينُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .

▪ المبحثُالثالثُ:الجراءاتُالمتخذةُمنُقبلُالمدعيُالعامُبشأنُالتحقيقُوالنظرُفيُالدعاويُ
المقامةُعلىُقادةُالحتالل.
وأخيرا ،خاتمة البحث والنتائج والتوصيات
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الفصل األول
مبدأ التكامل ومقبولية الدعوى بموجب ميثاق روما واألنظمة القضائية الوطنية
The Principle of Complementarity and Acceptability of Clime accordance to
Rome Statute and National Courts Jurisdiction

شهد ُالمجتمع ُالدولي ُتصاعد ُوتيرة ُالعنفُُ ،واُزدياد ُحهُدة ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُاألُشدُ

خطورًُة ُوتأثي اًرُعلىُاإلنسانيةُ،والتيُكُتبُلمرتكبيهاُالتمتعُبالحصانةُ ،واإلفالتُمنُالعقاب ُلغيابُ
وجود ُالقضاء ُالجنائي ُالدوليُ ،باستثناء ُبعض ُالمحاكم ُالدولية ُالخاصة ُوالمؤقتة ُالتي ُأسستُ

لمعالجةُحالةُمعينةُ ُ،ومعاقبةُأشخاصُبعينهمُعلىُارتكاب ُجرائمُمحددة ُفيُبعضُالمنازعاتُأوُ
بعضُالد ُولُأوُلمواجهةُبعضُالحالتُالقليلةُمقارن ًة ُبعددُالحروبُوالمنازعاتُالتيُحدثتُعبرُ

يخُوفتكتُبماليينُالبشرُ.وبالرغمُمنُوجودُعددُمنُنماذج ُالمالحقةُالقضائيةُللجُناةُإلُأنُ
هُ
التار
البارزة ُللمحاكم ُالتي ُشكُلها ُالمنتُصر ُفيما ُبعد ُالحرب ُالعالميةُ
عتبارات ُالسياسية ُكانت ُالسمة ُ ُ
ال ُ
األولىُوالثانيةُ .األمر ُالذي ُدعا ُفقهاء ُالقانون ُالجنائي ُالدولي ُللعمل ُعلى ُإنشاء ُمحكمة ُجنائيةُ
دولية ُدائمة ُمستقلة ُتُنشأ ُباتفاق ُالدول ُللتخلص ُمن ُعقبةُ ،وتحديات ُالحصانة ُالتي ُيتمتع ُبهاُ
مجرميُالحربُالملطخةُأيديهمُبدماءُاإلنسانيةُ .
ُ
جت ُهذه ُالمحاولت ُبإنشاء ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدائمة ُمن ُخالل ُالتوقيع ُعلىُ
تُُو هُ

ميثاقُروماُلعامُُ ُ،1998ولمُيكنُذلكُباألمرُالهينُحيثُواجهتُفكرةُإنشاءُمحكمةُجنائيةُدوليةُ
دائمة ُالعديد ُمن ُالتحديات ُُوالعقبات ُالتي ُوضعها ُأفراد ُالمجتمع ُالدولي ُسوا ًُء ُأكانوا ُمؤيدين ُأمُ

معارضين ُإلنشاء ُالمحكمةُ ُ .وتمثلت ُأبرز ُالتحديات ُالتي ُأثارتها ُالدول ُالمعارضة ُفيما ُيتعلقُ
بانتهاكُمبدأُالسيادةُالذيُتتمسكُبهُالدولُلتطبيقُقوانينهاُالوطنيةُمنعُاًُللتدخلُالخارجيُبشؤُونهاُ،
لً ُلمبدأ ُسيادة ُالدولة ُفي ُمجاليُ
واستبعاد ُالختصاص ُالقضائي ُألي ُجهة ُخارجية ُكانت ُإعما ُ

التشريع ُوالقضاء ُ ُوما ُيحكمه ُمن ُقواعد ُتحديد ُالسلطان ُالمكاني ُللنص ُالجنائيُ ،والعمل ُعلىُ
الموازنةُبينُمبدأُالسيادةُوبينُفكرةُعدمُاإلفالتُمنُالعقابُعلىُالجرائمُالدوليةُ.األمرُالذيُآثارُ
الخالف ُبين ُالوفود ُالمشاركة ُفي ُمؤتمر ُروما ُالدبل ُوماسي ُنحو ُإنشاء ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

لتعارضُوجود ُالمحكمةُالدوليةُمعُمبدأُسيادةُالدول ُلينتهىُالخالفُبالتفاقُعلىُمبدأُالتكاملُ
والذيُأرسىُأهمُمعالمُالقضاءُالجنائيُالدوليُ .
اللبنةُاألساسيةُالتيُيرتكزُعليهاُعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُوفقُاًُ
ُ ُويمثلُمبدأُالتكاملُ ً
للنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ(ميثاق ُرُوما) ُلعام ُُ ،1998كون ُأن ُممارسة ُالوليةُ
ثبتُابتداء ُللقضاءُالوطنيُ،فإنُامتنعُهذاُالقضاءُلسببُماُأوُلعدمُرغبتهُفيُمالحقهُ
القضائيةُت
ً
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األفرادُالخاضعينُلنطاقُوليتهُالقضائيةُ،فينعقدُالختصاصُالقضائيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

اعتباره ُقضاء ُمكمالً ُللقضاء ُالوطني ُوفقُاً ُللمادة ُ(ُ )17من ُميثاق ُروماُ 1.ليرسم ُمبدأ ُالتكاملُ
ب ُ
الحدودُالفاصلةُبينُالقضاءُالدوليُوالقضاءُال ُوطنيُفيُاللتزاماتُالتيُيفرضهاُعلىُالدولُمنُ

قمعُ ُومالحقةُُوحظرُمنحُالحصانةُلألفرادُوالقادةُالتابعينُللدولةُ ،المتهمين ُبارتكابُأفعالُيعاقبُ
عليها ُالقانون ُالجنائي ُالدوليُ ،كجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُوجرائم ُاإلبادة ُالجماعيةُ،

إضاف ًُةُإلىُاللتزامُبالتحقيقُوالمقاضاةُ،فاإلخاللُوالتقاعسُمنُقبلُالقضاءُالوطنيُعنُتنفيذُهذهُ
اللتزاماتُيحركُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ 2ُ.

ُالدعوى ُالمعروضة ُعلى ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ،
ُ
ُويحدد ُمبدأ ُالتكامل ُشروط ُمقبولية

والتيُبموجبهاُتتحددُالطبيعةُالقانونيةُلختصاصُالمحكمة ُالدولية ُوالقانون ُالواجبُالتطبيقُعلىُ

القضايا ُالمعروضة ُأمامهاُ ،األمر ُالذي ُيجعل ُمن ُتطبيق ُمبدأ ُالتكامل ُتحدياً ُحقيقُاً ُإزاء ُاتخاذُ

ُدورها ُالرقابي ُعلى ُعمل ُالقضاء ُالوطني ُمن ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ،
المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ
والمالحقةُبحقُمنتهكيُأحكامُالقانون
ُالدوليُاإلنسانيُأوُمنُيزعُمُارتكابهمُألفعالُيجرمهاُميثاقُ
ُ

روماُ .
ونظ اًر ُألهميةُمبدأُالتكاملُوما ُينطويُ ُعلىُتطبيقه ُمنُمساسُبالسيادةُالوطنية ُللدولةُ،

تطرح هذه الدراسةُ،تساؤلتُعديدةُحولُمفهومُوماهيةُمبدأُالتكاملُوفقاًُلميثاقُروماُُ،وهلُهناكُ

ضوابطُتحكم ُاألخذُبهُ،أمُلُتوجد ُشروطُوضوابطُتحكمُالنظرُفيُدعوىُمعينة؟ ُوماُإذا ُكانُ
للمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدور ُالرقابي ُعلى ُإعمال ُالقضاء ُالوطني؟ ُوهل ُيفرض ُانعقادُ

الختصاص ُللمحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُالتأكدُ ،والتيقن ُمن ُمقبولية ُالدعوى ُخالل ُالدراسة ُاألوليةُ

لحالةُاإلحالةُللمحكمةُالجنائية ُالدوليةُ،أو ُأن ُمجرد ُالدعاءُبعدمُسبقُالنظر ُفي ُالدعوىُ ُأمامُ
ُ1اعتمدُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ"ميثاقُروما"ُفيُالمؤتمرُالدبلوماسيُلألممُالمتحدةُالمنعقدُفيُمدينةُروماُ،

إيطاليا ُفي ُتاريخ ُُ 17تموز/يوليو ُُ ،1998والتي ُاعتمدت ُمن ُقبل ُالجمعية ُالعامة ُلألمم ُالمتحدة ُبموجب ُالوثيقة ُرقم

ُ ،A/CONF.183/9ثم ُأدخلت ُالجمعية ُالعامة ُعلى ُنصوص ُالميثاق ُلتص ُويب ُاألخطاءُاللغوية ُالواردة ُفي ُنص ُالميثاقُ

بتاريخ ُ25أيلول/سبتمبر ُُ ،1998والذي ُاعتمد ُبتعديالته ُرسمياً ُبموجب ُالوثيقة ُرقم ُُُ .50\0588واعتمدت ُجمعية ُالدولُ

األطرافُفيُنظامُروماُ،القواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُوفقاًُلنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،فيُدورتهاُاألولىُالمنعقدةُفيُ

نيويوركُخاللُالفترةُمنُُ 3إلىُُ 10أيلول/سبتمبرُُ،2002واستكمالًُلجهود ُجمعيةُالدولُاألطرافُفيُنظامُ ُروماُ،اعتمدتُ
ُ
أيضاً ُالوثيقة ُالخاصة ُبأركان ُجرائم ُالحرب ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالمادة ُالخامسة ُمن ُميثاق ُروماُ ،في ُالدورة ُالمنعقدة ُفيُ

نيويوركُخاللُالفترةُمنُُ3إلىُُ10أيلول/سبتمبرُُ ُ.2002

ُ Marijana Konforta: The principle of Complementarity in the Jurisdiction of the ICC, thesis

2

paper,ُSeptember 2105,ُFaculty of Law,ُUniversity of Zagreb,ُp.2-4,ُPara. 1.

ُ
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القضاءُالوطنيُهوُأمرُكاف؟ ُهذاُمنُجانبُ،ومنُجانبُآخرُتُثير ُالدراسة ُالتسا ُؤلُحول ُمدىُ
تأثيرُمبدأُالتكاملُعلىُاح ُترامُالسيادةُالوطنية ُفيُحالُتحققُشروطُالتكاملُ ُوقبول ُنظرُالدعوىُ

أمامُالمحكمةُالجنائيةُالدعوىُوفقُاًُللمعاييرُالتيُحددتهاُنصُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ.
تستند ُالدراسة ُعلى ُتفسير ُنصوص ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالق ارراتُ

الصادرة ُعن ُالمحكمة ُلتفسير ُمبدأ ُالتكامل ُوالقواعد ُالتي ُتحكمهُ ،ونظ اًر ُلحداثة ُعمل ُالمحكمةُ
ُ
الجنائيةُالدوليةُ،وعدمُوجودُالكثيرُمنُالسوابقُالعمليةُالتيُتبرزُالممارسةُالفعليةُلوليةُالمحكمةُ

القضائيةُ،تتطلبُالدراسةُالبحث ُفي ُالطبيعةُالقانونية ُلمبدأُالتكاملُمنُخاللُتفسيرُميثاقُروماُ

يريةُالسابقةُعلىُتأسيس ُالمحكمةُ،إضاف ًُة ُإلىُالبحث ُفيُالمبادئُالقانونيةُذاتُ
ُواألعمال ُالتحض ُ
لً ُلتفسير ُمبدأُ
الصلةُ ،والتعرض ُآلراء ُفقهاء ُالقانون ُالدولي ُُواتفاقية ُفينا ُلقانون ُالمعاهدات ُوصوُ
ُالمترتبة ُعلى ُُإعمال ُمبدأ ُاإلختصاصُ
ُ
التكامل ُوالمبادئ ُالتي ُتحكم ُالعمل ُبهُُ ُ ،وتحليل ُاآلثار

التكاملي ُأمامُالقضاءُالجنائيُالدوليُ.لذلكُ،قسمتُالباحثة ُالفصلُاألول ُلثالثةُمباحثُتناولتُ
خاللهُ :

 -المبحثُاألولُ:مفهومُمبدأُالتكاملُومقبوليةُالدعوىُوفقاًُلميثاقُروماُ ُ،

مترتبةُعليهُبموجبُميثاقُروماُ .
اللتزاماتُال ُ
 -المبحثُالثانيُ:مبدأُالختصاصُالتكامليُو ُ

لتزاماتُواإلشكالياتُالتيُيثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُأمامُالقضاءُالوطني.
 المبحثُالثالث:ال ُالمبحث األول
مفهوم مبدأ التكامل "االختصاص التكاملي" بموجب أحكام ميثاق روما
Concept of the Principle of Integration Complementarity on the Rome
Statute

يجدُمبدأُالتكاملُطريهُقهُللتطبيق ُفيُحال ُتحريكُالدعوىُ ُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ

للنظرُفي ُإرتكابُاحهُدى ُالجرائمُاألشُدُخطورًُة ُعلىُالمجتمعُالدوليُُ ،والمنصوصُعليهاُبموجبُ

أحكام ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية(ُ :والذي ُسيعرف ُخالل ُالدراسة ُبميثاق ُروما)ُ.
وتطبيقُاً ُلمبدأُسيادةُالدولةُعلىُإقليمهاُ ،والذيُيقضيُبحقُالدولةُفيُممارسةُسلطاتها ُالمختلفةُ
فيما ُيدخل ُفي ُاختصاصها ُمن ُجرائم ُمن ُخالل ُبسط ُولية ُمحاكمها ُالوطنيةُ .لذلكُ ،يمثل ُمبدأُ

التكاملُقيداً ُيعًُقلُاختصاص ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،فالُيجوزُلها ُبسط ُوليتها ُالقضائيةُعلىُ

حالةُماُ،إلُفيُحالُالتحققُمنُعدمُرغبةُأوُعدمُقدرةُالدولةُالتيُينعقدُلهُحقُالختصاصُفيُ
تحريكُالدعوىُالجنائيةُُوالقيامُبإجراءات ُالتحقيقُُوالمالحقةُالقضائيةُضدُالمسئولينُعنُانتهاكُ

أحكام ُالقانون ُالدولي ُالجنائي ُأمامُقضائهاُالوطنيُ ُ .ولتحقيق ُُأهداف ُالدراسة ُقسمت ُالباحثةُهذاُ
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المبحثُإلىُثالثةُمطالبُ :نتناولُفيُالمطلبُاألول ُالتعريفُبمفهومُالختصاصُالتكاملي ُوفقُ

أحكام ُميثاق ُروماُ ،وفي ُالمطلب ُالثاني ُتتناول ُالدراسة ُالتعريف ُفي ُمبدأ ُالتكامل ُوتمييزه ُعنُ

الفرعُالثالثُمبرراتُالنصُعلىُمبدأُ
األنظمةُالقانونيةُوالقضائيةُالشبيهةُبهُ،علىُأنُتتناولُفي ُ ُ
التكاملُ ُوتقييمُادراجهُضمنُأحكامُميثاقُروماُ.
المطلب األول
التطور التاريخي لمبـدأ التكامل "االختصاص التكاملي"
ُ

بعد ُأن ُوضعت ُالحرب ُالعالمية ُاألولى ُأوزارها ُاستند ُالقضاء ُالجنائي ُالدولي ُفي ُتنظيمُ
العالقة ُالوظيفية ُالتي ُتحكم ُعمل ُالمحاكم ُالوطنية ُُوالمحاكم ُالدولية ُالجنائية ُالخاصة ُعلى ُمبدأُ

الختصاص ُالمتزامن ُأو ُالختصاص ُالمشتركُ ،الذي ُنظمته ُأحكام ُالمواثيق ُاألساسية ُالخاصةُ
بالمحاكم ُالجنائية ُالدولية ُالمؤقتة ُوالتفاقيات ُالدولية ُذات ُالعالقةُ .لحقُاًُ ،تبلورت ُالرهاصاتُ

األولىُلنشأةُمبدأُالتكاملُبموجبُأحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائية ُالدولية ُلعامُُ،1989
والذيُيمثلُحجرُاألساسُلتنظيمُالعالقةُالوظيفيةُبينُالمحاكمُالوطنيةُالمحليةُوالمحكمةُالجنائيةُ

الدوليةُ .ولفهمُنشأة ُوتطورُمبدأُالتكاملُعلىُصعيدُالقضاءُالجنائيُالدولي ُوفيُاطارُاتفاقياتُ
األممُالمتحدةُ،ارتآتُالباحثةُتقسيمُهذاُالمطلبُإلىُفرعينُ :تناولت ُفيُالفرعُاألول ُنشأةُوتطورُ

مفهومُمبدأُالتكاملُفيُإطارُالقضاءُالجنائيُالدوليُ ُ،وفيُالفرعُالثانيُنشأةُوتطورُمبدأُالتكاملُ

فيُإطارُاتفاقياتُاألممُالمتحدةُوأجهزتهاُ،وذلكُعلىُالوجهُالتاليُ ُ:
ُ

الفـــرع األول
نشأة وتطور مبدأ التكامل في إطار القضاء الجنائي الدولي
ينقسم ُالقضاء ُالدولي ُالجنائي ُمن ُحيث ُالديمومة ُإلى ُقسمينُ ،القضاء ُالدولي ُالجنائيُ

المؤقتُللمحاكمُالجنائيةُالتيُشكُلتُبصددُالنظرُفيُجرائمُمحددةُوبصفةُمؤقتةُ،والقضاءُالدوليُ
الجنائيُالدائمُوالمتمثلُفيُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُ.فالختصاص ُالتكاملي ُلمُيكنُقد ُتبلور ُبعدُ

أنُوضعت ُالحربُالعالميةُاألولىُأوزارهاُوماُنتجُعنهاُمنُارتكابُجرائمُبشعةُُ ،وانتهاك ُلقواعدُ
وأعرافُالحرب ُوجرائمُالعدوانُ.فعلى ُإثرُإبرامُاتفاقيات ُالهدنةُفيُنوفمبر/تشرينُاألولُُ،1918

لحت ُلدول ُالحلفاء ُفكرة ُإنشاء ُمحكمة ُجنائية ُدولية ُتتولى ُالمالحقة ُعن ُكافة ُصور ُاإلخاللُ
بقواعدُالقانون ُالدوليُومحاكمةُمرتكبي ُالجرائمُالدوليةُ.حيثُأوكلتُمهمةُبحثُالجوانبُالقانونيةُ

لرتكابُجريمةُالعدوانُُوجرائمُالحربُللجنة المسئولياتُوالتيُخلصتُإلىُإعدادُقائمةُتتمثلُفيُ

الم ْسؤولية
(ُ)23فعالً ُتشكل ُفي ُمضمونهاُجرائمُضدُقوانينُالحربُوأعرافهاُ،وأقرتُاللجنةُمبدأ َ
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الجنائية الشخصية لألفراد ُالذينُارتكبواُتلكُاألفعالُ ،كماُأقرتُحقُكلُدولةُشاركتُفيُالحربُ
بمحاكمة ُمجرمي ُالحرب ُمن ُاألعداء ُأمام ُمحاكمها ُالخاصةُ ،كما ُأقرت ُضرورة ُإنشاء ُمحكمةُ

كبوهاُ ،ومساسهمُ
البعضُمنُمجرميُالحربُنظر ُلخطورةُاألفعالُالتيُارت ُ
جنائيةُدوليةُلمحاكمةُ
ُاً

بمصالح ُوأمن ُعدة ُدولُ .وقد ُعارضت ُكالً ُمن ُألمانيا ُوالوليات ُالمتح هدة ُاألمريكية ُفكرة ُوجودُ

بشدة ُبحجة ُعدم ُجواز ُمالحقة ُالقادة ُعن ُاألفعال ُالتي ُيرتكبها ُمرؤوسيهم ُفيُ
محكمة ُدولية ُ ًُ

الميدانُ .لذلكُ،لُيمكن ُالقولُبوجودُمؤشرُعلىُتبنيُمبدأُالختصاصُالتكاملي ُفيُالمحاكماتُ
الدولية ُالخاصة ُالتي ُأنشاها ُالحلفاءُ ،كونُ ُأن ُالختصاص ُالتكاملي ُيفترض ُوجود ُقضاء ُدوليُ

مختصُإلىُجانبُالقضاءُالوطنيُ ُ3ُ.
ُ

ومعُذلكُ،ذهبتُالمادةُ(ُ)222منُمعاهدة فرسايُفيُُ28يوليو/تموزُُ،1919إلىُإقرارُ

المسؤولية ُالجنائيةُالدوليةُ ،وتأسيسُمحكمةُجنائيةُد ُوليةُلتوجيه ُالتهام ُإلمبراطور ُألمانياُالمهزوم
ه
غليومُالثاني لنتهاكهُالصارخُلمبادئُاألخالقُالدوليةُوقدسيةُالمعاهداتُالدوليةُ،فجاءتُمعاهدة

فرسايُ ،متأثرًُة ُبما ُجاء ُعليه ُتقرير ُلجنة ُالمسئوليات ُفقررت ُالمادة ُ(ُ )277توجيه ُالتهامُ

إلمبراطورُألمانياُوتشكيلُمحكمةُعيُنُقضاتهاُمنُقبلُالولياتُالمتح هدة ُ ُوبريطانيا ُفرنسا ُُوإيطالياُُ
واليابان ُعلىُأن ُتكفل ُلإلمبراطور ُحق ُالدفاع ُوالمحاكمة ُالعادلةُ 4،على ُأنُتقوم ُهولندا ُبتسليمهُ

لدول ُالحلفاء ُتمهيداً ُلمحاكمته ُإل ُأن ُهولندا ُرفضت ُتسليم ُغليوم ُالثاني ُلتمسكها ُبمبدأ ُالسيادةُ،
وبذلكُلمُيتمُمحاكمتهُ 5ُ.

ُوما ُيهمنا ُفي ُهذا ُالسياق ُالمواد ُ(ُ )228-229من ُمعاهدة فرسايُ ،التي ُنصت ُعلىُ

غليومُ،وإنشاءُمحاكمُعسكريةُأمامُالقضاءُالوطني ُلدولُ
ُ
إنشاء ُمحكمةُدوليةُلمالحقةُاإلمبراطور ُ

الحلفاء ُلمالحقة ُباقي ُالمتهمين ُبارتكاب ُجرائم ُحربُ .وبذلكُ ،أقرت ُاتفاقية ُفرساي ُدور ُالقضاءُ
الوطني ُللدول ُالمنتصرة ُ"المحاكم ُالعسكرية ُللقضاء ُالوطني" ُبشكل ُمنفردُ ،مع ُالتأكيد ُعلى ُعدمُ
العتداد ُبأي ُإجراءات ُباشرتها ُالمحاكم ُاأللمانية ُأو ُالدول ُالحليفة ُبحجة ُأن ُالقضاء ُالوطنيُ
ُجزئيُ ُ .ويتعارض ُتوجهُ
أللمانيا ُوحلفائها ُالمهزومين ُفي ُالحرب ُتعرض ُلالنهيار ُبشكل ُكلي ُأو ُ

معاهدةُفرسايُفيُمنحهاُالقضاءُالوطنيُللدولُالمنتصرةُ،الحقُفيُنظرُالدعوىُدونُُنظرهاُأمامُ
القضاءُاأللمانيُمع ُمقتضياتُالعدالةُ ُ ،ومبدأُعدمُجوازُمالحقةُالشخصُعنُذاتُالفعلُمرتينُ،

الدولُالمنتصرةُبمعايير ُالنزاهةُوالمصداقيةُ،والتيُل ُتعدوُكونهاُ
ُ
إضاف ًة ُإلىُعدمُتمتعُمحاكماتُ
3

ُساميُجادُواصلُ:إرهابُالدولةُفيُإطارُقواعدُالقانونُالدوليُالعامُ،دارُالجامعةُالجديدةُ،اإلسكندريةُ،طبعةُُ،2008

صُُ444وماُبعدهاُ .

نُالد ُوليُالجنائيُ-الجزاءاتُالدوليةُ،دارُالكتابُالجديدةُالمتحدةُ،بيروتُ،الطبعةُاألولىُ،
ُ4الطاهرُمختارُعليُسعدُ:القان ُو ُ

ُ،2000ص.125
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ُساميُجادُواصلُ:إرهابُالدولةُ،مرجعُسابقُ،صُ.445
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محاكمات ُانتقاميةُ .ومن ُثم ُل ُيمكن ُالقول ُبأن ُاتفاقية ُفرساي ُنصت ُعلى ُمبدأ ُالتكامل ُأمامُ
المحاكمُالوطنيةُبلُمنحتُالقضاءُالوطنيُالختصاصُالكاملُ ُوبشكلُأصيلُ.وفيُمرحلةُلحقةُ،
وافقُالحلفاءُعلىُمنحُالقضاءُاأللمانيُالحقُفيُنظرُالجرائمُالتيُارتكبهاُالرعاياُاأللمانُأثناءُ

الحربُسواء ُارتكبت ُخارجُألمانياُأم ُعلىُأراضيهاُ،ليتمُتشكيلُالمحكمةُاإلمبراطوريةُالعلياُفيُ
مدينةُليزبخُُ،1923إلُأنُالقضاءُاأللمانيُقامُبمالحقةُرعاياهُمنُخاللُعقدُمحاكماتُصوريةُ،
وبفرضُعقوباتُبسيطةُجداًُ ُ6ُ.

كذلكُوقعتُالدولةُالتركيةُمعُالحلفاءُمعاهدة سيفر ُفيُآبُ /أغسطس ُُ،1920تضمنتُ

النصُعلىُقيامُالدولةُالتركيةُبمالحقةُاألتراكُالمتهمينُبارتكابُجرائمُدوليةُفيُاألقاليمُالتابعةُ

للدولة ُالعثمانية ُحيث ُنصت ُالمادة ُ("ُ )230تتعهد ُالحكومة ُالتركية ُبأن ُتسلم ُإلى ُقوى ُالحلفاءُ

األشخاصُحيثُطلبُتسليمهمُربماُمنُقبلُاألخيرةُعلىُأنهمُمسؤُول ُونُعنُمجازرُارتكبتُأثناءُ
حالة ُالحرب ُعلى ُأراض ُتشكل ُجزءاً ُمن ُاإلمبراطورية ُالتركية ُبتاريخ ُآبُ /أغسطس ُُ،1914

ُوتحتفظُقوىُالحلفاءُلنفسهاُبحقُاختيارُالمحكمةُالتيُستحاكمُالمتهمين ُأمامهاُ ُ،وتتعهدُالحكومةُ

التركية ُبالعتراف ُبتلك ُالمحكمةُ ُ .وفي ُحال ُشكُلت ُعصبة ُاألمم ُفي ُوقت ُكاف ُمحكمة ُمؤهل ًُةُ
للتعامل ُمع ُالمجازر ُالمذكورةُ ،فإن ُقوى ُالحلفاء ُتحتفظ ُلنفسها ُبحق ُإحالة ُاألشخاص ُالمتهمينُ

المذكورين ُأعاله ُإلى ُتلك ُالمحكمةُ ،وتتعهد ُالحك ُومة ُالتركية ُعلى ُالسواء ُبالعتراف ُبتلكُ

المحكمة"ُ 7.

وباستق ارء ُنصوصُالتفاقيةُنجدُبأنهاُمنحت ُالحلفاء ُحقُإنشاءُمحكم ًُة ُخاصةُلمالحقةُ

تركُالمتهمينُبارتكابُجرائمُدون ُتحديدُطبيعةُهذهُالمحاكمُفيماُإذاُكانت ُمحاكم ُوطنية ُلدولُ
األ ُا
بناء ُعليهُ ،نستطيع ُالقول ُبأن ُمحاكمات ُفترةُ
الحلفاء ُأم ُدولية ُتشكلها ُعصبة ُاألمم ُفي ُحينهُ ُ .و ًُ
الحربُالعالميةُاألولىُأقرتُمبدأ االختصاص الجنائي الوطني وليس ُمبدأ ُالختصاصُالتكامليُ
نتيج ًةُلعدمُوجودُقضاءُدوليُمماثلُللنظرُفيُذاتُالجرائمُالمنظورةُأمامُالقضاءُالوطنيُفيُحالُ
ُ 6أشرف ُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُتحليليةُمقارنة"ُ،رسالةُمقدمةُلجامعةُالقاهرةُ

لنيل ُشهادة ُالدكتو ارُه ُفي ُالقان ُوين ُالجنائيُ ،القاهرةُ ،2012ُ ،ص ُُ .75ُ -69كذلك ُانظرُ ،مازن ُسلمان ُعنادُ :مبدأ ُتكاملُ
الختصاصُفي ُالنظام ُاألساس ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بحث ُمنشور ُفي ُمجلة ُكلية ُالقانون ُللعلوم ُالقانونية ُوالسياسيةُ،

جامعةُبغدادُ،المجلدُ(ُ)6العددُ(ُ)21الجزءُاألولُ،سنةُ(ُُ،)2017صُُ .210

ُ 7معاهدة ُالسالم ُالتي ُتم ُالتوقيع ُعليها ُفي ُُ 10أغسطس ُُ 1920عقب ُالحرب ُالعالمية ُاألولى ُبين ُاإلمبراطورية ُالعثمانيةُ

وقوات ُالحلفاء ُحيث ُمثلت ُالمسمار ُاألخير ُالذي ُدُق ُفي ُنعش ُالدولة ُالعثمانية ُمن ُضمن ُسلسلة ُاتفاقيات ُقسمت ُفيهاُ

األراضيُالتركية ُعلىُالدولُالمنتصرةُ،ورفضُالتوقيعُعلىُالتفاقيةُمنُقبلُالحركةُالوطنيةُالتركيةُبزعامةُمصطفىُكمالُ

أتاتوركُالتيُشكلتُجمهوريةُتركياُفيُُ 29أكتوبرُُ 1923علىُأنقاضُاإلمبراطُوريةُالعثمانيةُ.وحلتُمحلُاتفاقيةُسيفرُ

معاهدةُلوزانُفيُُ 24يوليو ُُ،1923حيثُرفضتُاتفاقيةُلوزانُتكريسُفكرةُالمسئوليةُالجنائيةُالدوليةُموضعُالتطبيقُالذيُ
جاءتُعليهُاتفاقيةُُسيفرُ،للمزيدُحولُالتفاقيةُالرجاءُالطالعُعلىُاتفاقيةُسفيرُ.
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عجز ُأو ُفشل ُالقضاء ُاألخير ُعن ُالقيام ُبمهامهُ ،والذي ُشكُل ُالرهاصات ُاألولى ُلنشأة ُمبدأُ

التكاملُفيُالقضاءُالجنائيُالدوليُفيماُبعد.

أوال -:إق ارر مبدأ االختصاص المتزامن "االختصاص المشترك" في مواثيق المحاكم الجنائية
الدولية المؤقتة

الجنائيةُالدوليةُالمؤقتةُوالسابقةُبالنصُ
ُ
تميزتُالنظمُوالمواثيقُاألساسيةُالخاصةُبالمحاكمُ
على ُمبدأ ُالختصاص ُالمتزامن ُأو ُالختصاص ُالمشتركُ ،والذي ُتقُر ُق ُواعده ُبأولوية وأفضليةُ

الختصاص ُللمحاكم ُالدولية ُعلى ُالختصاص ُالوطنيُ ُ .وفيما ُيلي ُنستعرض ُبإيجاز ُالنظمُ

األساسية ُللمحاكم ُالجنائية ُالمؤقتة ُلتوضيح ُمدى ُإقرارها ُلمبدأ ُالختصاص ُالمتزامن ُأوُ
المسؤُولية ُالجنائية ُالدولية ُللمالحقة ُعنُ
الختصاص ُالمشترك ُضمن ُمواثيقها ُفي ُسبيل ُإعمال ُ ه

ارتكابُالجرائمُالدوليةُ 8.

 .1المحكمة العسكرية الدولية الجنائية نورمبورج International Military Tribunal
)at Nuremburg (I.M.T.N

أسسُت ُالمحكمة ُالعسكرية ُالدولية ُالجنائية ُ"نورمبورج"ُ ،بعد ُأن ُوضعت ُالحرب ُالعالميةُ

الثانيةُأوزارهاُفيُُ 8آيار/مايوُ،1945وماُأعقبهاُمنُتصريحُالهزيمةُفيُُ 5حزيران/يونيوُ،1945

ُوالذيُتسلمتُبموجبهُالولياتُالمتحدة ُاألمريكيةُوإنجلت ارُوالتحادُالسوفيتيُوفرنساُزمامُالحكمُفيُ
ألمانياُ،تالهُانعقاد ُاجتماعُللحلفاءُفيُُ 26حزيران/يونيوُ ،لالتفاقُعلىُمعاقبةُالمتهمينُبارتكابُ
جرئمُحربُمنُاأللمانُ،والذيُتمخضُعن ُتوقيعُاتفاقيةُلندنُبتاريخُُ 18آب/أغسطسُُ،1945
ُا

حيثُأرفقتُبالتفاقيةُالالئحةُالخاصةُبالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلمالحقةُكبارُمجرميُالحربُفيُ

المحورُاألوروبيُالمعروفةُ"باتفاقية لندن"ُفنصتُالمادةُالسادسةُمنُالالئحةُعلىُأنهُ"لُيوجدُفيُ
هذا ُالتفاق ُأي ُنص ُمن ُشأنه ُأن ُيسُئ ُإلى ُسلطة ُأو ُاختصاص ُالمحاكم ُالوطنية ُأو ُمحاكمُ

الحتالل ُالمنشأة ُسابقاً ُأو ُالتي ُستنُشأ ُفي ُاألراضي ُالحليفة ُأو ُفي ُألمانيا ُلمحاكمة ُمجرميُ

الحرب"ُ 9.بموجبُهذهُالمادةُأعطيتُاألولويةُوالعتبار ُلقواعدُالختصاصُاإلقليميُلدولُالحلفاءُ
في ُالحق ُبمحاكمة ُمجرمي ُالحرب ُباعتبار ُأن ُتلك ُالد ُول ُمتضررة ُمن ُالحربُ ،وأن ُالمتهمينُ
قرتُالمحكمةُالختصاصُالقضائيُالوطنيُبصفةُأصيلةُ
األلمانُيخضعون ُإلدارةُدولُالحلفاءُ،فأ ُ

ُمباشرة ُنظر ُالدعوىُ ُفي ُوقت ُسابق ُعلى ُتاريخ ُتأسيس ُالمحكمةُ .كذلك ُأكدت ُالمادةُ
ُ
حال ُتم
ُ ُ 8بوغربال ُباهيةُ :الطابع ُالتكاملي ُلختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،المجلة ُالنقديةُ ،كلية ُالحقوق ُوالعلوم ُالسياسيةُ،

جامعةُمولودُعمريُ،الجزائرُ،بدونُتاريخُنشرُ،صُُ177وماُبعدهاُ .

ُ 9محمود ُشريف ُبسيونيُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ -نشأتها ُونظامها ُاألساسي ُمع ُدراسة ُلتاريخ ُلجان ُالتحقيق ُالدوليةُ

والمحاكمُالدوليةُالسابقةُ،منشوراتُناديُالقضاةُ،القاهرةُ،الطبعةُالثانيةُ،2002ُ،صُُُ.24
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السادسة ُعلى ُأن ُتكون ُالولية ُبعد ُالقضاء ُال ُوطني ُلمحاكم ُالحتالل ُومن ُثم ُللمحكمة ُالدوليةُ،
والذيُيمثلُاعت ارًُفاُصريحاًُبالوليةُالقضائيةُالتكامليةُلهذهُالمحاكمُوأكدُذلكُنصُالمادةُ(ُ)11منُ

ذاتُالالئحةُبالنصُعلىُأنهُ""فيُكلُاألحوالُ،إذاُقررتُالمحكمةُأنُجماعةُأوُمنظمةُماُهيُ

ذاتُطبيعةُإجراميةُ،فإنهُيحقُللسلطاتُالمختصةُفيُكلُد ُولةُم ُوقعةُأنُيمًُثلُأيُشخصُأمامُ
المحاكم ُالوطنية ُأو ُالعسكرية ُأو ُمحاكم ُالحتاللُ ُ ."...وبالتالي ُُأعطيت ُللمحاكم ُالثالثة ُبالنصُ

الصريحُ–ُالمحاكمُالوطنيةُ،المحاكمُالعسكريةُأوُالمحاكمُالدوليةُ"محاكمُالحتالل"ُ-الختصاصُ

التكامليُ،علىُأنُتكون ُاألولويةُ"األفضلية"ُفيُالختصاص ُللمحاكمُالدوليةُحالُعدمُسبقُنظرُ
الدعوىُُالمنظورةُفيُوقتُسابقُسواءُمنُقبلُالمحاكمُال ُوطنيةُأمُالعسكريةُ ُُ10ُ.
 .2المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى في طوكيو

International Military Tribunal

for the Far East (I.M.T.F.E) Tokyo
ُ

أسست ُالمحكمة ُالعسكرية ُالد ُولية ُللشرق ُاألقصى ُفي ُطوكيو ُبتاريخ ُُ 9يناير/كانونُ

بناء ُعلى ُالقرار ُالصادر ُعن ُالقائد ُالعام ُللقوات ُالخاصة ُبإنشاءُ
الثاني ُمن ُالعام ًُ ُ ،1946

المحكمة ُالعسكرية ُلمالحقة ُمجرمي ُالحرب ُالكبار ُفي ُالشرق ُاألقصى ُعن ُالجرائم ُالمرتكبةُ

الجرائمُضدُاإلنسانيةُ،والجرائمُالتيُخالفتُأحكامُقوانينُوأعرافُالحربُوفقُلماُ
ضدُالسالمُو ُ
المسؤولية ُالشخصيةُ
نصتُعليهُالمادةُالخامسةُمنُلئحةُطوكيوُكاختصاصُنوعيُيوجبُ ه

تجاه ُالجناة ُمن ُالمسئولين ُاليابان ُعن ُالجرائم ُالمرتكبة ُفي ُالشرق ُاألقصىُ ،وبذلك ُأرستُ
لئحة ُطوكيو ُقواعد ُالختصاص ُاإلقليمي ُُوالختصاص ُالشخصي ُلمالحقة ُاألشخاصُ

الطبيعيين ُالذينُارتكبواُالجرائمُبصفتهمُالشخصيةُفقطُوليسُبوصفهمُأعضاء ُفيُهيئاتُأوُ
عتبارية ُكممثلي ُالدول ُوفق ُنص ُالمادة ُالتاسعة ُمن ُلئحةُ
منظمات ُإرهابية ُأو ُلصفتهم ُال ُ

طوكيوُ ُ11ُ.

ُ 10بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُاألساسيةُ"دراسةُفيُالمصادرُواأللياتُالنظريةُ

التوزيعُ ،عمانُ ،الطبعة ُاألولى ُُ ،2011ص ُُ .569وانظر ُأيضاُ :خالد ُحسانيُ،
والممارسة ُالعملية"ُ ،دار ُالثقافة ُللنشر ُو ُ

اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاستنادُاًُإلىُمبدأُالتكاملُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُالجتهاد ُللدراساتُالقانونيةُوالقضائيةُ،

العددُالرابعُ،يونيوُُُ،2013المركزُُالجامعيُلتامنغستُ،جامعةُبجايُ،الجزائرُ،ص.91

ُ 11منتصرُسعيدُحمودةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"النظريةُالعامةُللجريمةُالدوليةُ -أحكامُالقانونُالدوليُالجنائي"ُ ،دراسةُ

تحليليةُ ،دار ُالفكر ُالجامعيُ ،اإلسكندريةُ ،الطبعة ُاألولىُ ،2009ُ ،ص ُُ .35-43انظر ُكذلك ُهشام ُمحمد ُفريجهُ :دورُ
القضاء ُالدولي ُالجنائيُ ،دار ُالراية ُللنشر ُوالتوزيعُ ،عمان ُُ ،2011صُ .142-140وانظر ُكذلكُ :سوسن ُتمرخان ُبكةُ:

الجرائمُضدُاإلنسانيةُفيُضوءُأحكامُالنظام ُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،منشوراتُالحلبيُالحقوقيةُ،بيروتُ،الطبعةُ

األولىُ،2006ُ،ص.55-54
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وبالطالع ُعلى ُالالئحة ُالخاصة ُبإجراءات ُالعمل ُوالمالحقة ُأمام ُمحكمة ُطوكيوُ

نجدها ُتتشابه ُتمامُاً ُمع ُما ُجاءت ُعليه ُنصوص ُلئحة ُنورمبورج ُفيما ُيتعلق ُباختصاصاتُ

ُوإجراءات ُمالحقةُالمتهمين ُوالتهم ُالمنسوبة ُإليهمُُ ،وإجراءات ُنظر ُالدعوىُ ُُوالدفوعُ
المحكمةُ ،
المثارةُأمامُالمحكمةُوالمبادئُالتيُتحكمُعملُالمحكمة.

ُ12

بالمسؤوليةُ
ُوتميزت ُالالئحتان ُبوضعهما ُألول ُتنظيم ُدولي ُيقنن ُالجرائم ُالدوليةُ ،يقُر ُ ه

الدولية ُللرؤساء ُوالمسئولينُعنُارتكابُالجرائمُالدوليةُخالفاً ُألحكامُالحصانةُالدوليةُ .كذلكُ،
أقرت ُمحكمتي ُطوكيو ُونورمبورج ُمبدأ ُمبدأ ُالختصاص ُالمشترك ُلعمل ُالمحاكم ُالدولية ُمعُ
عملُالقضاءُالوطنيُ،إلُأنُاألولويةُفىُنظرُالدعوىُمُنحتُللقضاءُالدوليُعلىُاختصاصُ

القضاءُالوطني ُتطبيقاً ُلنصُالمادة ُ(ُ)11منُنظامُنورمبوج ُوالتيُنصتُعلىُأنهُ"لُيجوزُ
اتهامُأيُشخصُيحاكمُفيُالمحكمةُالدوليةُ،أمامُُمحكمةُوطنيةُأوُعسكريةُأوُإحدىُمحاكمُ

الحتالل"ُُ 13.وعندُالبحثُفيُالهدفُمنُوراءُتشكيلُمحكمتي ُنورومبُورجُوطوكيوُ،نستنتجُ
ستا ُبهدفُإخضاعُالدولُالمنهزمةُفيُالحربُإلرادةُالدولُالمنتصرةُ ،وليس ُبهدفُ
بأنهما ُأُس هُ

عتباراتُالقانونيةُالقائمةُعلىُالردعُلمرتكبيُالجرائمُوتحقيقُالعدالةُللضحاياُ 14.
تحقيقُال ُ
.3

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

International Criminal Tribunal for the

former Yugoslavia

تبنتُالمحكمةُالجنائيةُليوغسالفياُالسابقةُمبدأُالختصاصُالمشتركُمعُالقضاءُالوطنيُ،
ً

منحت ُالمحكمة ُالدولية ُاألولوية ُللنظر ُفي ُالقضايا ُالمطروحة ُعلى ُالمحاكم ُالوطنيةُ.
ومع ُذلك ُ ٌ

ُوفيُحالُنظرُالمحكمة ُالدوليةُأليُدعوىُبخصوصُالجرائمُالمنظُورةُأمامُالقضاءُالوطني ُالتيُ
ينظمهاُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية ُليوغسالفياُ،فعلىُالمحكمةُالوطنيةُوقفُجميعُ

اإلجراءات ُفيُالدعوىُالمطروحةُأمامهاُوإحالتها ُبالحالةُالتيُعليهاُللمحكمةُالدوليةُوفقاً ُلنصُ

ُ 11كزافيه ُفيليبُ :مبادئ ُالختصاص ُالعالمي ُوالتكامل ُوكيف ُيتوافق ُالمبدآنُ ،مقال ُمنشور ُفي ُالمجلة ُالدولية ُللصليبُ

األحمرُ30ُ،حزيران/يونيوُُُ،2006صُ.87

ُ 12خالدُحسنُأبوُغ ازلةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،دارُجليسُالزمانُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُُ،2010صُ

ُ.111-110انظرُكذلكُ،هشامُمحمدُفريجةُ:دورُالقضاءُالدوليُالجنائيُ،مرجعُسابقُ،صُ.142-140

ُ 13علىُيوسفُالشكريُ:بحثُحولُالخصائصُالمشتركةُللقضاءُالجنائيُالدوليُ،منشورُفيُمجلةُالكوفةُ،جامعةُالكوفةُ،

العراقُ،صُ160وماُبعدهاُ.انظرُأيضاًُ،عليُنجيبُعوادُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُنشأتهاُأهدافهاُواختصاصهاُ،ورقةُعملُ

مقدمةُللندوةُالعلميةُُ"نماذجُمنُنظامُالعدالةُالعربيةُوالدولية"ُالمنعقدةُُفيُجامعةُنايفُ7-5ُ،أبريلُُ،2010صُُ ُ.4

ُ 14خليل ُحسينُ :الجرائم ُوالمحاكم ُفي ُالقانون ُالجنائي ُالدوليُ :المسئولية ُالجنائية ُللرؤساء ُواألفرادُ ،دار ُالمنهل ُاللبنانيُ،

بيروتُ،الطبعةُاألولىُ،2009ُ،صُ .35-34
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المادةُالتاسعةُللنظامُاألساسيُلمحكمةُيوغسالفياُ15.فمنحُالنظامُاألساسيُاألسبقيةُواألفضليةُفيُ
تجسدُهذاُاألمرُفيُإصدارُالمحكمةُالجنائيةُ
نظرُالدعوىُللمحكمةُالدوليةُعلىُالقضاءُالوطني ُ،هُ

أمراُللقضاءُاأللمانيُكقضاءُوطنيُ
الدولية ُليوغسالفيا ُبتاريخ ُفيُُ 8نوفمبرُ/تشرينُأولًُُ ُ،1994
فوعة ُضد ُُ Dusko Tadicلصالح ُالقضاء ُالدوليُ،
بالتنازل ُعن ُالستم ارر ُفي ُنظر ُالقضية ُالمر ُ
وبموجبهُأُحيلُالمتهمُلنظرُدعواهُأمامُالمحكمةُالدوليةُفيُلهايُبتاريخُ24أبريلُ/نيسانُُ،1995
بالرغم ُمن ُأن ُاإلجراءات ُالقضائية ُالمتخذه ُبحقة ُكانت ُفي ُمرحلة ُالمحاكمة ُ ُوقد ُأوشكت ُعلىُ

النتهاءُ 16ُ.

 .4المحكمة العسكرية الجنائية الدولية لرواندا International Criminal for Rwanda

حذا ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلرواندا ُحذو ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

ليوغسالفياُالسابقةُمنُخاللُالنصُعلىُمبدأُالختصاصُالمشتركُمعُالقضاءُالوطنيُ17،فق ُررتُ

الفقرة ُاألولى ُمن ُالمادة ُالثامنة ُللنظام ُاألساسي ُلمحكمة ُرواندا ُعلى ُأنه ُ"يكون ُللمحكمة ُالدوليةُ
لرواندا ُوالمحاكم ُالوطنية ُاختصاص ُمشترك ُفي ُمحاكمة ُاألشخاص ُالمسئولين ُعن ُالنتهاكاتُ

الجسيمة ُللقانون ُاإلنساني ُالدوليُ ."..ومن ُثم ُقررت ُالفقرة ُالثانية ُمن ُذات ُالمادة ُمبدأ ُالسموُ
للمحكمةُالدوليةُلروانداُعلىُالمحاكمُالوطنيةُ ُمنُخاللُالنصُعلىُأنهُ"يجوزُللمحكمةُالدوليةُ

أنُتطلبُرسمياً ُمنُالمحاكمُالوطنيةُالتنازلُعنُالدعوىُالمنظورةُأمامهاُ ،وفيُأيُحالةُكانتُ
عليهاُالدعوىُطبقُاًُلنظامُالمحكمةُولئحتها"ُ ُُُ18.

األمر ُالذي ُيفسر ُعلى ُأن ُالقضاء ُالدولي ُمنح ُمحكمة ُرواندا ُاألولوية ُوالمتياز ُعلىُ

المحاكمُالوطنيةُفيُمالحقةُومقاضاةُاألشخاصُعنُالجرائمُالواردةُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ.
بناءُعليهُ ُ،وفيُحالُنظرُالمحكمةُالدوليةُأليُمنُالجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُميثاقُالمحكمةُ،
ً
فعلىُالمحكمةُالوطنيةُوقفُجميعُاإلجراءات ُفيُالدعوىُالمطروحة ُأمامهاُوإحالتهاُبالحالة ُالتيُ

ُ 15عمرُمحمودُالمخزوميُ:القانونُالدوليُاإلنسانيُفيُضوءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،

األردنُ،الطبعةُاألولىُ،اإلصدارُالثانيُ،2009ُ،ص.337

ُ 16خالدُحسانيُ،اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاستنادُاً ُإلىُمبدأُالتكاملُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُالجتهاد ُللد ارساتُ

القانونيةُوالقضائيةُ،العددُالرابعُ،يونيوُُ،2013المركزُالجامعيُلتامنغستُ،جامعةُبجايُ،الجزائرُ،ص.92

ُ17أنشئتُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُلروانداُبموجبُالقرارُالصادرُعنُمجلسُاألمنُرقمُُ94/955بتاريخُُ8نوفمبرُ/تشرينُ

الثانيُُ،1994وبالستنادُالىُالتوصياتُالصادرةُعنُتقريرُلجنةُالخبراءُالمشكلةُمنُقبلُمجلسُاألمنُرقمُُ935فيُيوليوُ/

تموزُ،1993وُ9ديسمبر/كانونُأولُُ،1994للتحقيقُفيُالنتهاكاتُالخطرةُللقانونُالدوليُاإلنسانيُالتيُارتكبتُفيُروانداُ

خاللُاندلعُالحربُاألهليةُعلىُأرضيهاُ.لمزيدُمنُالتفاصيل ُعنُتاريخُونشأةُالمحكمةُالرجاءُالطالعُعلىُموقعُوثائقُ

األممُالمتحدةُ(https://research.un.org/ar/docs/law/courtsأخرُزيارةُُ9يوليوُُ،2018الساعةُُ10:00م)ُ .

ُ 18عادل ُعبد ُهللا ُالمسديُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ،ص ُُ .60كذلك ُانظرُ :علي ُي ُوسف ُالشكريُ :القضاءُ
الجنائيُالدوليُفيُعالمُمتغيرُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،2008ُ،صُُ .59-57
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كانتُعليهاُللمحكمةُالدوليةُلروانداُتطبيقاً ُلمبدأُالتكاملُوأولويةُالنظرُفيُالدعوىُمنُالمحكمةُ
الدوليةُلروانداُعلىُالقضاءُالوطنيُ ُ19.

 .5المحكمة العسكرية الجنائية الدولية لسيراليونInternational Criminal for Sierra Leone
ُ

أُنشئتُالمحكمةُالخاصةُبسيراليونُ ُبق اررُمن ُمجلسُاألمنُفيُُ 14آب/أغسطسُ،2000

بموجبُالقرارُرقمُ(ُ)1315لمالحقةُاألشخاصُالمسئولينُعنُالنتهاكاتُالجسيمةُللقانونُالدوليُ

اإلنسانيُ ،وقانون ُسيراليون ُالتيُارتكبتُعلىُأراضيهاُمنذُتشرينُالثانيُ /نوفمبرُ،1996لتمارسُ

نظامُاألساسيُلهاُواستناداً ُللفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتح هدةُ،
ُ
المحكمةُاختصاصهاُوفقُال

فحددت ُالمادة ُالسادسة ُمن ُميثاق ُمحكمة ُسيراليون ُاختصاصها ُالموضوعي ُللنظر ُفي ُالجرائمُ
المرتكبةُالتي ُحددتها ُاتفاقيات ُجنيفُالثالثةُوالرابعة ُلعامُُ ،1949واللحقان ُالخاصانُبهماُ.كماُ

المسؤولية ُالجنائيةُالفرديةُوفقُاً ُللمادةُالسادسةُمنُ
المسؤولية ُالجنائيةُللمتهمينُبنا ًُء ُعلى ُ ه
حددتُ ه
ميثاقُالمحكمةُ.كذلكُ،نصتُالمادةُالثامنةُمنُميثاقُالمحكمة ُعلى ُإرساءُمبادئُالختصاصُ

المشتركُمعُالقضاءُالوطنيُ.ومنحتُالمحكمةُالخاصةُبسيراليونُُحقُاألول ُويةُفيُالنظرُبالجرائمُ

التيُارتكبتُأثناءُالحربُاألهليةُفيُسيراليونُ ُعلىُالقضاءُالوطنيُ،وحقُالمحكمةُبالطلبُمنُ
المحاكم ُالوطنية ُالتنازل ُعن ُاختصاصها ُكاختصاص ُأصيل ُللمحكمةُ .وتطبق ُالمحكمة ُأثناءُ

عملهاُالقواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالمعمولُبهاُأمامُمحكمةُروندا ُوفقُنصُالمادةُ(ُ)14منُ

ميثاق ُالمحكمةُ ،وفقُاً ُلمبدأ ُالمشاركة ُوالمساعدة ُالذي ُي هُعترف ُبه ُالقانون ُالجنائي ُالوطني ُلعامُ
ُ1965فيُسيراليونُُوقواعدُالقانونُالدوليُالعامُ ُ20.

ن ُأيضُاًُ ،منحتُحق ُاألولوية ُوالمتياز ُللمحكمةُالدولية ُفيُ
وبذلكُنجدُأنُمحكمةُسيراليو هُ

المالحقة ُالقضائية ُلألشخاص ُعن ُارتكابهم ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُضمن ُميثاق ُالمحكمة ُعلىُ
محاكمها ُالوطنيةُ ،ففي ُحال ُنظر ُالمحكمة ُالدوليةُ ،والمنعقدة ُعلى ُأراضي ُسيراليون ُألي ُدعوىُ
تدخلُضمنُميثاقُالمحكمة ُفعلىُالمحاكم ُالوطنيةُوقفُجميعُاإلجراءات ُفيُالدعوىُالمطروحةُ

للمحكمةُالدوليةُلسيراليونُُ .
ُ
أمامهاُ،وإحالتهاُبالحالةُالمنظُوُرةُعليهاُ

انظرُ،لندةُمعمرُيشويُُ :المحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُواختصاصاتهاُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،
ُ
ُ 19لمزيدُمنُالتفاصيلُ

عمانُ ،2014ُ ُ ،صُ 169وما ُبعدهاُ .كذلك ُانظرُ ،عادل ُعبد ُهللا ُالمسديُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ،
صُ.274-273

ُ20خالدُحسنُأبوُغزالةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.205-198
ُ
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 .6تقييم إقرار مبدأ االختصاص المشترك في أنظمة المحاكم الدولية المؤقتة:

تالحظ الباحثةُ ،من ُخالل ُاستعراض ُاللوائح ُالمنشئة ُللمحاكم ُالجنائية ُالدولية ُالمؤقتةُ

ُوالسابقة ُعلىُإقرارُميثاقُروما ُبأنها ُمنحُت ُالحقُاألصيلُفي ُنظرُالجريمة ُالدوليةُ ،ومع ُذلكُ
أقرت ُلوائحُالمحاكم ُالدوليةُالمذكُورةُأعالهُمبدأ ُالختصاصُالقضائيُالجنائيُالوطني ُفيُنظرُ
الجريمةُالدوليةُكاختصاصُمتزامنُأوُاختصاصُمشترك ُتشجيعاً ُللقضاءُالوطنيُعلىُالمقاضاةُ

ُوإجراءاتها ُالوطنية ُذات ُالصلةُ.
عن ُذات ُاألفعال ُالتي ُترتكب ُمن ُقبل ُمواطنيها ُوفقُاً ُلقوانينها ُ

خصوصاً ُأن ُهذه ُالمحاكم ُشكُلت ُبصدد ُمالحقة ُجرائم ُووقائع ُمحددة ُعلى ُأراض ُإقليم ُمعينُ

لمحاكمةُأشخاصُمحددينُبذاتهمُحيثُتنتهيُولياتهاُبإنتهاءُمهامُالمالحقةُالتيُأُوكلتُإليهاُ.
ُ

إضاف ًُة ُإلى ُذلكُ ،يُعُزي ُالفقه ُالدولي ُبأن ُعدم ُإقرار ُمبدأ ُالتكامل ُفي ُالنظم ُاألساسيةُ

للمحاكم ُالجنائية ُالمؤقتة ُبسبب ُالنهيار ُالذي ُأصاب ُالقضاء ُالجنائي ُالوطنيُ ُ ،ونتيج ًُة ُللحروبُ

التيُدارتُعلىُأراضيُتلكُالدولُ ُودمرتُقدراتهاُعلىُالستمرارُواإليفاءُبمتطلباتُالعدالةُ،األمرُ
وبناءُعليهُ
الذيُساهمُفيُمنحُأولويةُنظرُالدعوىُللقضاءُالجنائيُالدوليُعلىُالقضاءُالوطنيًُ ُ.

لمُتقرُهذهُالمحاكمُفيُعملهاُمبدأُالتكاملُعلىُغرارُماُجاءُعليهُميثاقُروماُ،ومعُذلكُشكلتُ

اإلرهاصاتُالتاريخيةُاألولىُلنشأةُمبدأُالختصاصُالمتزامن ُالفضلُفيُوقتُلحق ُبإقرارُمبدأُ
التكاملُضمنُنصوصُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ ُ.
ثانيا :مبدأ االختصاص التكاملي في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية
طرحت ُالوفود ُالمشاركة ُفي ُصياغة ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُأثناءُ
انعقادها ُفي ُروما ُحزيران/يونيوُ ،1998تساؤال مهما يتمحور حول البحث في طبيعة العالقة

القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية المزمع إقامتها وبين الوالية القضائية للمحاكم الوطنية،

يعتري وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من تهديد لنظرية سيادة الدولة على أراضيها.
وما َ
إلى ُذلك ُاستقرُالرأي ُالعامُ ،على ُأن ُتكون ُللمحكمة ُالجديدة ُدور ُذو ُولية ُمكملة ُلدور ُالقضاءُ
ُ

الوطنيُ،ليكرس ُهذاُالمبدأُالحلولُالوسطيُبينُالتدخلُفيُالسيادةُالوطنيةُللد ُولُُُ ،وإعمال ُالوليةُ
ُ
القضائية ُالجنائية ُالدوليةُ ،والذي ُتم ُالتوصل ُإليه ُبعد ُمناقشات ُعديدة ُداخل ُأروقة ُاللجانُ

التحضيريةُالخاصةُبإعدادُالميثاقُقبلُُوأثناءُانعقادُمؤتمرُروماُ 21.

أثار ُفكرةُإنشاء ُمحكمة ُجنائية ُدولية ُذات ُولية ُقضائية ُيشمل ُاختصاصها ُرعاياُالدولُ

تقويض ُالمفهوم ُالتقليدي ُلسيادة ُالدول ُمنُخاللُالمخاوفُوالحججُالتيُأثارتهاُالدولُالمعارضةُ
21

Tijana Shurlan: The Principle of Complementarity in the Rome Statute, Police Academy at
Belgrade، Department of Law Sciences, Belgrade, Serbia and Montenegro, Jurisprudence,
2004, t. 63 (55)، 10 December, 2004, pag 117-118.
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ُ.بناء ُعليهُ،ارتأتُبعضُ
علىُإنشاءُالمحكمةُالدوليةُخوفاً ُعلى ُتقويضُالسيادةُالوطنية ُلدولهم
ً
ُأثر ُعلى ُالتدخل ُفي ُالسيادةُ
الدول ُإنشاء ُمحكمة ُجنائية ُدائمة ُدون ُأن ُيكون ُلها ُتهديًدا ُأو ًُا

الوطنيةُ ،بينماُذهبُاتجاهُآخرُمنُالدولُللعملُعلىُمنحُالمحكمةُالدوليةُاختصاصاتُواسعةُ
وفقاً ُللولية ُالقضائية ُالعالمية ُوعلى ُغرار ُما ُأسست ُعليه ُالمحاكم ُالجنائية ُالخاصة ُبيوغسالفياُ

وروانداُ ُُ22.

فمفهوم ُالسيادة ُذو ُمضمون ُتاريخي ُأٌسُست ُلبنته ُاألولى ُفي ُكتابات ُونظريات ُالفقهُ

التقليديُللقانون ُالدوليُالعرفيُالذيُسعىُلتكريسُمبدأُالسيادةُبينُالدولُ ،ومنحهاُالحقُالمطلقُ
في ُالتعامل ُمع ُاألفراد ُالتابعين ُلها ُدون ُوجود ُأى ُتدخل ُخارجي ُعلى ُحق ُالدولة ُفي ُالرقابةُ
والمالحقةُلألفرادُالذينُيتمتعون ُبجنسيتهاُ ،كماُأنُالدولُملزمةُبالمتناعُعنُالتدخلُفيُالشؤُونُ

الداخليةُلبعضهاُالبعضُ 23.

ُويمثل ُمبدأ ُالسيادة ُوما ُيترتب ُعليه ُمن ُحقوق ُمتساوية ُللدول ُأهم ُالمبادئ ُالتي ُيرتكزُ

عليها ُالقانون ُالدولي ُالمعاصرُ ،والذي ُتجسدت ُصورتهُفي ُنص ُالمادةُ(ُ )1/2منُميثاقُاألممُ
المتح هدة ُ"تق ُومُالهيئةُعلىُمبدأُالمساواةُفيُالسيادةُبينُجميعُأعضائها"ُ.كماُيرتبطُُارتباطاً ُوثيقاًُ
بعدمُجوازُتدخلُالدولُفيُالشئون ُالداخليةُلغيرهاُمنُالدول "سيادة الدولة" ُوفقُالمادةُ(ُ)7/2
من ُميثاق ُاألمم ُالمتح هدة ُما ُلم ُتكُن ُضمن ُتدابير ُالقمع ُالمتخذة ُبموجب ُالفصل ُالسابع ُمنُ

الميثاقُ24.

إضاف ًةُإلىُذلكُ،يشملُالمفهومُالتقليديُلنظريةُالسيادةُعلىُمنحُالحصانةُلرئيسُالدولةُ،

والذيُيتجسدُمنصبهُفيُإنفاذُإعمالُالدولةُذاتهاُُ.ووفقُاًُلذلكُ،يتمتعُالشخصُالذيُيحتلُمنصبُ
رئيس ُالدولة ُبالحصانة ُالمطلقة ُومن ُثم ُتنعدم ُمسئوليته ُالجنائية ُعن ُأي ُفعل ُيرتكبه ُول ُيجوزُ

رتُنظريةُالسيادةُأنُمالحقةُرئيسُالدولةُ ،وإخضاعهُ
ُ
بناء ُعليهُ ،اعتب
مالحقتهُأليُسببُكانً ُ.

لوليةُالمحاكمُالمحليةُالتابعةُلوليةُدولةُأخرىُ،إهان ًةُلكرامةُالدولةُوسيادتهاُ.وبذلكُأرسىُمنظورُ

السيادةُالتقليدية ُطريقُالحصانةُللمجرمينُبعدمُالمثولُأمامُالعدالة ُوالمالحقةُعنُارتكابُالجرائمُ

الدوليةُ ُ.ونتيج ًُةُللتطورُالذيُلحقُبتفسيرُالقانونُالدوليُللمفاهيمُذاتُالصلةُبنظريةُسيادةُالدولةُ
22

Anna Olsson: The Principle of Complementarity of the International Criminal Court and the
Principle of Universal Jurisdiction, L.L.M thesis, International Criminal Law, autumn 2003،
Faculty of Law, University of Lund, Sweden, p. 22.
23
Brenda Grace Okott: The Principle of Complementarity: A Façade for State Sovereignty of
Reinforce in the Fight against International Crimes? Master Thesis, Oslo University (2014) p.
9-10, para. 2(2). (hereinafter: “Okott”).
ممُالمتحدةُفيُمدينةُسانُفرانسيسكوُُ 26حزيرانُ/يونيوُُ،1945وأصبحُناف ًذاُفيُُ 24أُتشرينُاألولُ/
ُ
ُ 24صدرُميثاقُاأل

أكتوبر ُمن ُذات ُالعامُ ،بالمكان ُالطالع ُ ُعليه ُعبر ُالموقع ُ ُاللكتروني ُلألمم ُالمتحدةُ
http://www.un.org/ar/charter-united-nations
17

تغيرت ُهذهُالمفاهيمُبشكلُكاملُ ،لتحظرُالحصانةُالممنوحةُلرؤساءُالدولُ
وحصانةُرئيسُالدولةُ ُ

أو ُالمسؤولين ُعن ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُفي ُنظام ُ ُروما ُاألساسي ُوفق ُنص ُالمادة ُ(ُ )27منُ

الميثاقُ ُ 25.

ُوللتوفيقُبينُوجهتيُالنظرُالسابقةُالذكرُ،وافقتُالدولُالمشاركةُفيُالمؤتمرُللتوصلُإلىُ

حل ُوسط ُمن ُخاللُالعمل ُعلىُإيجاد ُصيغة ُتوافقيةُتضمن ُاحترام ُسيادة ُالدولةُ ،وتكفل ُاحترامُ
الولية ُالوطنية ُللقضاء ُالوطنيُ ،وذلك ُبإق ارر ُمبدأ ُالتكامل ُلتكون ُللمحاكم ُالوطنية ُاألولوية ُعلىُ
ولية ُالقضاء ُالجنائي ُالدولي ُفي ُمالحقة ُومحاسبة ُمنتهكي ُأحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُعنُ

الجرائمُالمرتكبةُ،تجسيداً ُلمفهومُالتكاملُكأداةُلعالجُأوجهُالقصورُأوُالفشلُفيُمالحقةُالقضاءُ
26

الوطني ُلمرتكبي ُالجرائم ُالد ُوليةُ ،والتي ُأقرها ُميثاق ُروما ُلحقاًُ .

ومن ُثم ُذهب ُمبدأ ُالتكاملُ

لتحقيق ُالتوازن ُبين ُمصلحة ُالدول ُفي ُضمان ُتحقيق ُسيادتها ُالوطنيةُ ،وبين ُمصلحة ُالمجتمعُ
الدوليُفيُتحقيقُالعدالةُمنُخاللُالحفاظُعلىُاستقرارُالمجتمعُالدوليُ ،وحمايةُقواعدُالقانونُ

الدوليُ ُوقواعدُحقوقُاإلنسانُ 27.

لذلكُ،تتمثلُأهميةُإدراجُمبدأُالتكاملُفيُميثاقُرُوماُعندُإحالةُحالةُأوُدعوىُماُللنظرُ
فيهاُمنُقبلُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُنتيج ًة ُلرتكابُإحُهُدى ُالجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُميثاقُ

روماُ 28ُ .من ُخالل ُتمتع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبالقدرة ُعلى ُإلزام ُالدولة ُالموقعة ُعلى ُميثاقُ

بمالحقةُمواطنيهاُالذينُيرتكبونُالجرائمُالدوليةُالبشعةُ،وحفاظاًُعلىُاحترامُسيادةُالدولةُمنُ
ُ
روماُ
اعتبارها ُمحكمة ُفوق ُالقضاء ُالوطنيُ-
خالل ُتعزيز ُسُبل ُالتعاون ُالدولي ُبين ُالمحكمة ُالدولية-ب ُ

فالقضاءُالوطنيُيمثلُرادعُللدولُمنُخاللُاللتزامُوالمضيُقدمُاًُفيُإعمالُوليتهُالقضائيةُعلىُ
ُارتكاب ُإحهُدى ُالجرائم ُالدولية ُومن ُثم ُتجاوز ُالسلطة ُالتقديرية ُالمطلقةُ
مواطنيه ُالمتهمين ُفي ُ

للقضاءُالوطنيُفيُإعمال ُسبلُالنتصافُالمحليُمنُخاللُإيجادُنهجُعمليُموحدُإلنفاذُقواعدُ

القانونُالدوليُوتحقيقُالعدالةُ 29.

25

Okott: ibid. p. 11-12, para. 2 (2& 3).
Carsten Stahn ،Complementarity: A Tale of Two Notion, Criminal Law Forum, DOI
10.1007/s10609-007-9051-8 (2008), page 88.
27
Lebala Ananias Moloi: The Applacation and the Challenges for the Principle of
Complementary under the Rome Statute, L.L.M thesis, International Law، June 2103، Faculty
of Law, University of Jhannesburg, South Africa, p.22-23, para. 3.1).
28
Caroline Fransson: The Principle of Complementary of the Rpma Statute: Security Council
Referrals، L.L.M thesis, International Law, Spring 2004، Faculty of Law, University of Lund,
Sweden، p.13.
29
Michael A. Newton: Comparative complementarity, Domestic Jurisdiction with the Rome
Statute of the International Criminal Law، Comparative complementarity، Military Law
Review, Vol. 167, March 2001. P 27-28.
26
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اعتبارهاُمعاهدةُدوليةُ،العديدُمنُ
ُويثيرُتحديدُالطبيعةُالقان ُونيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُب ُ

التساؤلت ُحول ُاحترام ُالدول ُالموقعة ُعلى ُميثاق ُالمحكمة ُلمبدأ ُالرضائية ُالواجب ُاحترامه ُفيُ
المعاهدات ُالدوليةُ،ومدىُجوازُالتحفظُعليهُ،وتحديدُالعالقةُبينُالمحكمةُوأجهزةُاألممُالمتح هدةُ

المختلفة؟ُفذهب جانب من الفقه للقولُبأنُوجودُالمحكمةُيمثلُانتهاكاًُللسيادةُالوطنيةُمنُخاللُ
السماحُلجهةُأجنبيةُبممارسةُاختصاصُأصيلُمرهون ُبالجهازُالقضائيُالوطنيُللدولةُ ،والتنازلُ
عنُحقهاُفيُممارسةُسيادتهاُالوطنيةُلوليةُقضاءُأجنبيُ ُُ30.
وبالنظرُللطبيعةُالقانونيةُالتيُتحكمُاتفاقيةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"ميثاقُروما"ُكاتفاقيةُ

رضائيةُ،يُمثلُالنضمام ُإليهاُطواعي ًة ُمنُقبلُالدولةُفيُحدُذاتهُتجسيداً ُإلرادةُالدولةُالحرة ُفيُ
الرتضاءُبالخضوعُألحكامُوسلطانُميثاقُروما ُمنُجهةُ،ومنُجهةُأخرىُتمٌثلُانعكاسُاً ُلسيادةُ

الدولةُفيُالحت ارمُالمطلقُلشخصيتهاُالقانونيةُوسلطتهاُالنهائيةُفيُالنضمامُللمعاهداتُالدوليةُ،
والتي ُبموجبها ُتتخلى ُالدولة ُطواعية ُعن ُاحتكارها ُلمفهوم ُالحصانة ُبالنضمام ُإلى ُالتفاقياتُ

الدولية ُكاتفاقيات ُتسليم ُومالحقة ُومعاقبة ُالمجرمين ُعن ُاألفعال ُالتي ُتجرمها ُقواعد ُالقانونُ
31

الدولي.

وانطالقُاً ُمنُمبدأُالرضائيةُفيُاتفاقيةُفيناُلقانون ُالمعاهداتُلعامُُ -1969فالُيمكنُ

امتدادا ُ ُللسيادةُ
القولُبأنُوجودُهذهُالمحكمةُجاء ُبهدفُخلقُكيانُفوق ُكيانُالدولُ،وإنماُجاءُ ًُ

الوطنيةُلقضاءُالدولةُ ُ ،ومكمالً ُلهُلُبديالً ُعنهُ،فبمجردُالتصديقُعلىُالمعاهدةُالدوليةُمنُقبلُ

السلطةُالمختصةُفيُالدولةُتُعدُُنصوصُالتفاقيةُجزًُءاُمنُالقانونُالوطنيُ 32ُ.

إلىُذلكُ،جاءُإنشاءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبهدفُتعزيزُسيادةُالدولُ ،وفرضُاحترامُ

قواعدُالقانونُالدوليُاإلنسانيُفيُذاتُالوقتُ،لماُيجسدهُمبدأُالتكاملُمنُتفعيلُللسلطةُالقضائيةُ

الوطنية ُمن ُخالل ُحظرُ ،ومالحقة ُالجرائم ُالتي ُتنطوي ُعلى ُانتهاك ُألحكام ُالقانون ُالدوليُ
اإلنسانيُ،وذلكُدون ُتمييزُبينُالدولُاألطرافُالموقعةُعلىُميثاقُروماُأوُالدولُغيرُاألطرافُ
والتيُيكون ُلهاُالسلطةُالفعليةُعلى ُمالحقةُمواطنيهاُحالُخرقهمُلقواعدُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ،

ُووفقاً ُلماُأكدت ُعليهُديباجةُميثاقُروماُ،وبشكلُ ُقطعيُلُيدُعُمجالً ُللشكُ،بعدمُوجودُتمييزُ
ُ 30تركي ُبن ُعيد ُالشرافي ُالدوسريُ :جريمة ُاإلبادة ُالجماعية ُفي ُنظام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ"دراسة ُ ُتأصيلية ُتحليلية"ُ

رسالة ُماجستير ُمقدمة ُ ُلكلية ُالدراسات ُ ُالعلياُ ،قسم ُالعدالة ُالجنائيةُ ،جامعة ُنايف ُالعربية ُللعلوم ُاألمنيةُ ،الرياضُُ،

ُ،2012صُ.177
Handbook on Complementarity, An Introduction to the Role of National Courts, and the ICC
)in Prosecuting International Crimes, International Center for Transitional Justice (ICTJ
hereinafter: “Handbook on complementarity”, by Paul Seils, 2016, p 6. available at
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Handbook_ICC_Complementarity_2016.pdf (last
visited 3 September 2018 at 8:30 pm).
ُ32تركيُبنُعيدُالشرافيُالدوسريُ:جريمةُاإلبادةُالجماعيةُفيُنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .178
31
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بين ُالدول ُاألطراف ُأو ُغيرهم ُفي ُاحترام ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُاإلنسانيُ ،وقواعد ُالقانون ُالدوليُ
العرفيُ"منُواجبُكلُدولةُأنُتمارسُوليتهاُالقضائيةُالجنائيةُعلىُأولئكُالمسئولينُعنُارتكابُ

جرائمُدولية"ُ ُ33.

ولتحقيقُالعدالةُالجنائيةُالد ُوليةُمنُالناحيةُالموضوعيةُوالنظريةُفيُآنُواحدُُ،ووفقاً ُلماُ

ذهبُإليهُأنصارُإنشاءُمحكمةُجنائيةُدوليةُدائمةُ–فوق ُالوطنية-ليمثلُمبدأُالتكاملُمنُوجهةُ
نظرهم ُالرادع ُاألساسي ُضد ُأي ُشخص ُتسول ُله ُنفسه ُارتكاب ُجريمة ُدوليةُ ،وللسعي ُلتحقيقُ

تكابُالجرائمُالتيُتمُتقنينهاُفيُأحكامُ
ُ
المسؤولية ُ ُالفرديةُالدوليةُليسُفقطُبمالحقةُالمتهمينُبار
ه
ميثاقُروماُ،بل ُأيضُاه ُمنُخاللُمعاقبةُمنتهكيُأحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُالمكتوبُوالعرفيُ
هُ
والعملُعلىُاحترامُقواعدهُ ُ34.

إضاف ًُة ُإلى ُذلكُ ،شكُلت ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالحلقة ُالمفقودة ُفي ُالنظام ُالقضائيُ

الدوليُ ،كون ُأن ُمحكمة ُالعدل ُالدولية ُتختص ُبالنظر ُفي ُقضايا ُالدول ُل ُقضايا ُاألفرادُ ،فعدمُ
اختصاص ُمحكمة ُالعدل ُالدولية ُكمنظومة ُقضائية ُدائمة ُتختص ُبمالحقة ُاألفرادُ ،ومساءلتهمُ
جنائيا ُعن ُالجرائم ُالمرتكبة ُخالفُاً ُلقواعد ُالقانون ُالدولي ُعن ُج ارئم ُالحربُ ،واإلبادة ُالجماعيةُ،
ً
والجرائمُضدُاإلنسانيةُ،والنتهاكاتُالخطيرةُاألخرىُللقانونُالدوليُ،ستجعلُتلكُاألفعالُتمرُدونُ

عقابُ،وستمنحُالجناةُالحصانةُالدائمةُوتبديدُاستقرارُالسلمُواألمنُالدوليينُ 35.
ومن ُخالل ُدراسة ُتاريخ ُالمحاكم ُالجنائية ُالدولية ُالسابقة ُعلى ُتأسيس ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُالدائمةُ،كانتُالسمُةُاألساسيةُواألولويةُالتيُتميزتُبهاُاألصولُاإلجرائيةُأوُالموضوعيةُ
لتلك ُالمحاكم ُفي ُبسط ُولياتها ُعلى ُجرائم ُمحددة ُوأشخاص ُبعينهم ُومن ُخالل ُاعطاء ُاألولويةُ

لختصاصهاُالدوليُعلىُالقضاءُال ُوطني ُد ُون ُإيالءُاألهميةُلمبدأُالتكاملُوالذيُتمُالنصُعليهُ

للمرةُاألولىُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ36.

وكماُأسلفناُ،كانتُالسمةُالبارزةُلتاريخُالمحاكمُالخاصةُُ ،والسابقةُعلىُتأسيسُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية ُتتمثل ُفي ُاالختصاص المتزامن أو االختصاص المشتركُ ُ ،وكانت ُقواعده ُتقررُ
ُ33انظرُديباجةُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .

ُMichael A. Newton، Ibid. pp.36-38.

34

ُ 35نايفُحامدُالعليماتُ:جريمةُالعدوانُفيُظلُنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،2007ُ،

صُ .265

ُ36أنيسُقاسمُ:خاللُلقاءُمسجلُعقدهُمعهدُالحقوقُفيُجامعةُبيرزيتُح ُولُمبدأُالتكامليةُبينُالقضاءُالوطنيُوالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُوالستراتيجيات ُلتوسيع ُنطاق ُالمساءلة ُبتاريخ ُُ 11أيار/مايو ُُ ،2015باإلمكان ُمشاهدة ُاللقاء ُعبر ُالرابطُ

التاليُُُhttps://www.youtube.com/watch?v=pIQhFef_Sy8
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األولويةُللمحاكمُالدوليةُعلىُالختصاصُالوطنيُ.وقدُأبرزُالواقعُالعمليُالعديدُمنُاإلشكالياتُ
التي ُأثارتها ُفكرة ُتطبيق ُالختصاص ُالمتزامن ُعلى ُسيادة ُالدول ُإضاف ًُة ُإلى ُعدم ُجدواها ُأوُ

فعاليتهاُفيُتحقيقُوإرساءُأسسُالعدالةُ،مماُدعاُللتفكيرُفي ُإيجادُحلولُبديلةُمنُخاللُإقرارُ
مبدأ ُأو ُصيغة ُجديدة ُتحكم ُعمل ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدائمةُ ،ليكون ُعملها ُمكمالًُ
لختصاص ُالمحاكم ُالوطنية ُول ُتؤثر ُعلى ُسيادة ُالدولُ ،وفي ُالوقت ُذاته ُتعمل ُعلى ُضمانُ

ةُالحصانةُووضعُحدُلإلفالتُمنُالعقابُ،وألُتتدخلُفيُعملُالمحاكمُالوطنيةُإلُ
ًُ
محاربةُظاهر

فيُحالةُعدمُتوافرُالختصاصُالجنائيُالوطنيُأوُعدمُمقدرتهُعلىُأداءُمهامهُ ُ37.

إلىُذلكُ ،اقترحتُلجنةُالقانون ُالدوليُالخاصةُبإنشاءُمشروعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ
وصياغةُنظامهاُاألساسيُ،علىُإدراجُمبدأُالتكاملُضمنُأحكامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ،الذيُ

ظلُمط ُروحاً ُللنقاشُخالل ُجميعُمراحلُالمفاوضاتُبينُال ُوفودُالمشاركةُفيُمؤتمرُروماُبالرغمُ
منُمعارضةُبعضُالدولُعلىُإدراجُالتكاملُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ ُ38ُ.

واستمرُالوضعُعلىُذلكُ،إلىُأنُتكللُاألمرُبالنجاحُوتمتُالموافقةُبينُوفودُمؤتمرُ

روماُالدبلوماسيُعلىُصياغةُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ،علىُألُتكونُالعالقةُبينُالختصاص

الوطنيُواختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،كتلكُالعالقةُالتيُحكمتُالقضاءُالوطنيُوالمحاكمُ
الجنائيةُالمؤقتةُليوغوسالفياُوروانداُالسابقةُ،وبسببُالعتراضاتُالتيُقامتُعلىُاحتماليةُتأثيرُ

المحكمةُعلىُسيادةُالدولُ،حتىُتمُإقرارُمبدأُالتكاملُلعملُالمحكمةُمعُاألخذُبعينُالعتبارُأنُ

مبدأُسيادةُالدولُلمُيُعدُمطلقاًُكماُكانتُعليهُواعدُالقانونُالدوليُالتقليديةُوفقُاًُلماُذكرناهُآنفاًُ ُ39.
ُ

الفرع الثاني

نشأة وتطور مبدأ التكامل في إطار اتفاقيات األمم المت ِح َدة وأجهزتها
ذكرت ُالتفاقيات ُالدولية ُأهم ُالقواعد ُالقانونية ُالتي ُتحكم ُعالقة ُمبدأ ُالتكامل ُفي ُإطارُ
أجهزة ُاألمم ُالمتح هدة ُ"محكمة ُالعدل ُالدولية"ُ ،وكذلك ُفي ُإطار ُالتفاقيات ُالدولية ُلألمم ُالمتح هدةُ
ُ 37أ ُوسكارُسوليراُ:الختصاصُالقضائيُالتكامليُوالقضاءُالجنائيُالدوليُ،المجلةُالدوليةُللصليبُاألحمرُ،عددُُ،2002

ص ُُ ،166-165باإلمكان ُالطالع ُعلى ُالمقال ُعلى ُالرابط ُالتالي (ُ ،www.icrc.comآخرُزيارة ُُ 20ديسمبر ُُ،2017

الساعةُُ11:30مساء)ُ ُ.

ُ 38لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُعن ُاللجنة ُالخاصة ُبإنشاء ُمشروع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُولجنة ُالقانون ُالد ُوليُ ،انظر ُمحمودُ
شريفُبسونيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُنشأتهاُونظامهاُاألساسيُ،مرجعُسابقُ،البابُالثانيُ،ص.133-88

ُ 39محمدُشبليُالعتومُ،وعالءُعباسيُ:اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاستناداُإلىُمبدأُالتكاملُ،مجلةُأبحاثُاليرموكُ
للعلومُاإلنسانيةُوالجتماعيةُ،جامعةُاليرموكُ،عمانُ،2010ُ،باإلمكانُالطالعُعلىُالنسخةُاللكترونيةُللمجلةُعبرُالرابطُ

ةُمساءُ،صُ ُُُُ.623
التاليُ،http://portal.hadara.ps/index.php ُ،تاريخُالزيارةُُ20ديسمبرُ،2018الساعةُالعاشر
ً
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نعُجريمةُاإلبادةُالجماعيةُ،والتفاقية ُالدوليةُلقمع ُجريمةُالفصلُالعنصريُ
ُ
والمتمثلةُفيُاتفاقيةُم
والمعاقبةُعليهاُ،ونظامُالحمايةُالدبلوماسيةُ،حيثُنتناولُمظاهرُهذهُالعالقةُعلىُالوجهُالتالي:
ُ40

أوال -:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية:

تُعد ُمحكمة ُالعدل ُالدولية ُالجهاز ُالقضائي ُالرئيسى ُلألمم ُالمتح هدةُ ،ويحدد ُميثاق ُاألممُ

المتح هدة ُاألحكام ُالخاصة ُبالتسوية ُالقضائية ُمن ُخالل ُالنظام ُاألساسي ُلمحكمة ُالعدل ُالدوليةُ

لتمارس ُالمحكمة ُدورين ُأساسيين ُيتمثل ُاألول ُفي ُنظر ُالمنازعات ُبين ُالدول ُمن ُخاللُ
الختصاصُالقضائيُ،بينماُيتمثلُالدورُالثانيُفيُتقديمُالنصيحةُ ،والمشورةُالقانونيةُللمنظماتُ

الدوليةُمنُخاللُالختصاصُاإلفتائيُ"الستشاري"ُ ُ41ُ.
حدُد ُميثاق ُاألمم ُالمتح هدة ُبوضوح ُبأن ُالمسائل ُالتي ُتعرض ُعلى ُالمحكمة ُذات ُطبيعةُ

اعتبارهُ
بناء ُعليهُلُيمكنُالقولُبأنُمحكمة ُالعدل ُالدوليةُتناولتُالختصاصُالتكاملي ُب ُ
دوليةُ ُ،و ً

اعُدوليُيعرضُ
ُ
أم اًرُلُيمكنُتصورهُ،فمحكمةُالعدلُالدوليةُلُتطبقُالقوانينُال ُوطنيةُبصددُأيُنز
عليهاُ،كماُلُيدخلُضمنُوليتها ُالمسائلُالمعروضةُعلىُالقضاءُالجنائيُالوطني.

42

ومع ذلك

ال يتنافى مع المنطق أن نطرح التساؤل حول إمكانية وجود نوع من التعاون يحكم عالقة عمل

المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية باعتبارهما محكمتين دوليتين؟ وهذا ما سنجيب

عليه فيما يلي:

المحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُنشأتهاُوتكوينهاُواختصاصهاُتختلفُتمامُاًُعنُمحكمةُالعدلُ

المسؤولية ُأمُنطاقُالوليةُ،فاألخيرةُتربطهاُ
الدولية ُسواءُكانُذلكُالختالفُفيُالختصاصُأمُ ه

اعتبارهاُأحدُأجهزتهاُالرئيسيةُذاتُاختصاصُقضائيُوإفتائيُتختصُ
عالقةُتبعيةُباألممُالمتح هدةُب ُ
بتسوية ُالنزاعات ُالقضائية ُبين ُالدول ُل ُاألفرادُ ،فيما ُتختص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبمالحقةُ

ُ 40لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُحول ُمحكمة ُالعدل ُالدولة ُواختصاصاتها ُانظرُ :محمد ُسعيد ُالدقاق ُ ُومصطفى ُسالمة ُحسينُ،

المنظمات ُالدولية ُالمعاصرةُ ،دار ُالمعارف ُباإلسكندريةُ ،رقم ُاإليداع ُُ ،3412بدون ُتاريخ ُنشرُ ،صفحةُ ُ 213وما ُبعدهاُ،
سعيدُمنتصرُحمودةُ،محكمةُالعدلُالدوليةُ،دارُالفكرُالعربيُ،اإلسكندريةُ،طبعةُُ،2012صُُُ.272-235
ُ
وكذلك ُانظر ُ

لمحكمةُالعدلُالدوليةُودورهاُفيُتفسيرُوتطويرُسلطاتُواختصاصاتُاألجهزةُ
ُ
ُوانظرُأحمدُحسنُالرشيديُ:الوظيفةُاإلفتائيةُ
السياسيةُلألممُالمتحدةُ،الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،طبعةُُ،1993صُ .63ُ.98-90

ُ 41لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُانظر ُالمادة ُُ 1/7والمادة ُُ 92من ُميثاق ُاألمم ُالمتحدةُ ،وكذلك ُالمادة ُُ 26من ُالنظام ُاألساسيُ
لمحكمةُالعدلُالدوليةُ .

ُ 42المحكمة ُالجنائيةُالدوليةُ:آليةُقصاصُدوليةُمنُمجرميُالحربُ،التقرير ُالستراتيجيُ،صادر ُعنُمركزُدراساتُالشرقُ
األوسطُ،األردنُ،الطبعةُاألولىُُ،2003ُ،صُ .28
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لُترتبطُالمحكمةُالجنائيةُ
ومحاكمةُاألفرادُالطبيعينُعنُارتكابهمُالجرائمُالواردةُفيُميثاقُروماُ،و ُ

عالقةُتبعيةُولُتتلقىُتمويلهاُمنُاألممُُالمتحُ هدةُ ُُ43.
ُ
الدوليةُب

ومن ُثم ُل ُنستطيع ُالقول ُبوجود ُعالقة ُتكامل ُقائمة ُبين ُالمحكمتينُ ،فالتكامل ُيفترضُ

وجودُقضائينُمتجانسينُفيُالمهامُوالختصاصُوالوليةُالقضائيةُ ُ.ومعُذلكُ،تبقىُعالقةُالتعاونُ

قائم ًُةُوبشكلُواضحُبينُالمحكمتينُ،حيثُأحالتُأحكامُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)119منُميثاقُ
روماُبتسويةُوإحالةُالنزاعُالقائمُبينُدولتينُأوُأكثرُمنُالدولُاألطرافُبشأنُتفسيرُأوُتطبيقُ
ميثاقُروماُبتسوية ُجمعيةُالدولُاألطرافُالنزاعُالقائمُمنُخاللُالمفاوضاتُبينُالدولُالمتنازعةُ

أو ُباتخاذ ُجمعيةُالدولُاألطرافُالتوصيات ُالالزمةُبماُفيُذلكُإحالةُالنزاع ُالقائمُلمحكمةُالعدلُ
الدوليةُفيُحالُعدمُالتمكنُمنُالوصولُإلىُتسويةُ 44ُ.
وباستعراضُنصُالمادةُ(ُ)95منُميثاقُاألممُالمتحُ هدة ُوالتيُنصتُعلىُأنهُ"ليسُفيُ

هذا ُالميثاق ُما ُيمنع ُأعضاء ُاألمم ُالمتح هدة" ُمن ُأن ُيعهدوا ُبحل ُما ُينشأ ُبينهم ُمن ُخالف ُإلىُ

محاكمُأخرىُبمقتضىُاتفاقاتُقائمةُمنُقبلُأوُيمكنُأنُتعقدُبينهمُفيُالمستقبل"ُ.فالدولُمنُحتُ

الحقُفي ُحلُالنزاعاتُفيماُبينهمُبموجبُأي ُاتفاقياتُقائمةُأوُقدُتنشأُمستقبالً ُأمامُأي ُمحكمةُ

أخرىُ ُغيرُمحكمةُالعدلُالدوليةُ،ومن ُثمُقد ُتلجأ ُالد ُول ُمستقبالً ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلطلبُ
النظرُفيُالقضاياُالجنائيةُحالُتوافرُشروطُمقبوليةُالدعوىُبموجبُأحكامُميثاقُروماُ ُ.

وترى الباحثةُ :بأنهُقدُيتحققُالتعاون ُالمشتركُبينُالمحكمتينُكأنُتعرضُدعوىُجنائيةُ

لمالحقةُاألفرادُالمتهمينُبارتكابُالجرائمُاألشدُخطورًُةُعلىُالمجتمعُالدوليُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ

الدوليةُ،وتكونُ ُفيُالوقتُذاته ُدعوىُأخرىُمنظورةُأمام ُمحكمةُالعدلُالدوليةُعلىُالدولةُالتيُ
يحملُالمتهمون ُجنسيتهاُلمطالبتها ُبالتعويض ُعنُاألضرارُالتيُتسببُبهاُاألفرادُالتابعينُللدولةُ
المسؤوليةُالتقصيُريةُ.فالُتستطيعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأنُتطلبُوقفُاختصاصُ
وفقاُألحكامُ ه

محكمةُالعدلُالدوليةُتطبيقُاًُللقواعدُالعامةُالمعمولُبهاُفيُالتشريعاتُالجنائيةُالوطنيةُُ،ولُيمكنُ
مرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.89-87
ُ43أشرفُع ُ

ُ 44تنصُالمادةُُ 119منُميثاقُروماُ،علىُأنهُ"ُ -1يسوىُأيُنزاعُيتعلقُبالوظائفُالقضائيةُللمحكمةُبقرارُمنُالمحكمةُ.
ُ -2يحالُإلىُجمعيةُالدولُاألطرافُأيُنزاعُأخرُبينُدولتينُأوُأكثرُمنُالدولُاألطرافُبشأنُتفسيرُأوُتطبيقُهذاُ
النظامُاألساسيُلُيسوىُعنُطريقُالمفاوضاتُفيُغضونُثالثةُأشهرُمنُبدايتهُ،ويجُوزُللجمعيةُأنُتسعىُهيُذاتهاُ
إلىُتسويةُالنزاعُأوُأنُتتخذُتوصياتُبشأنُأيةُوسائلُأخرىُلتسويةُالنزاعُ،بماُفيُذلكُإحالتهُإلىُمحكمةُالعدلُالدوليةُ

ُ

وفقاًُللنظامُاألساسيُلتلكُالمحكمة"ُ ُ.
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بهذهُالحالةُالدفعُبتطبيقُقاعدةُالجنائيُيعقلُالمدنيُ ،فاألفرادُهمُمنُيالحقون ُجنائيُاًُبينماُالدولُ

المسؤوليةُالتقصيريةُلهاُ ُ.
هيُمنُتُطالبُبالتعويضُعنُ ه
ثانيا -:اال تفاقيات الدولية التي نصت على مبدأ التكامل:

سعى ُميثاق ُاألمم ُالمتحدة ُللعمل ُعلى ُتحقيق ُالسلم ُواألمن ُالدوليين ُمن ُخالل ُاتخاذُ

التدابيرُالكفيلةُلتحقيقهماُُوحلُالمنازعاتُالدوليةُبالطرقُالسلميةُبماُللهيئةُاألمميةُمنُصالحياتُ

في ُإطار ُالتفاقيات ُالدوليةُ ،فإن ُعجزت ُالهيئة ُالدولية ُعن ُقمع ُالجريمة ُفلها ُالحق ُفي ُاتخاذُ

التدابير ُالالزمة ُبموجب ُالفصل ُالسابع ُمن ُميثاق ُاألمم ُالمتح هدة ُللحفاظ ُعلى ُالسلم ُواألمنُ
الدوليينُ.لذك ،تتطلب الدراسة منا البحث في مدى إقرار االتفاقيات الدولية لألمم المت ِح َدة لمبدأ

التكامل وإذا ما كان هناك نصوص تمنح المحاكم الوطنية االختصاص التكاملي من عدمه؟

ذاتُالعالقةُبالتكاملُوالواردةُفيُ
ُ
لإلجابةُعنُهذاُالتساؤلُ،نستعرضُفيماُيليُالنصوصُ

اتفاقية ُاألمم ُالمتح هدة ُالخاصة ُبمنع ُجريمة ُاإلبادة ُالجماعية ُوالتفاقية ُالخاصة ُبجريمة ُالفصلُ

العنصريُُ،وكذلكُالبحثُفيُنظامُالحمايةُالدبل ُوماسيةُ .
ُ

 .1اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام :1948

نصت ُاتفاقية ُمنع ُجريمة ُاإلبادة ُالجماعية ُوالمعاقبة ُعليها ُلعام ُُ ،1948على ُمعاقبةُ

المتهمين ُبارتكاب ُالجرائم ُالواردة ُفي ُالمادة ُالثالثة ُمن ُالتفاقية ُوالمتمثلة ُفي ُاإلبادة ُالجماعيةُ،
ارتكابهاُأوُالتحريضُعليهاُأوُالمحاولةُأوُالشتراكُفيُارتكابهاُ،وذلكُبمحاكمتهمُ
والتآمر ُعلى ُ ُ
بموجبُالمادةُالسادسةُمنهاُوالتيُقررتُ"يحاكمُاألشخاصُالمتهمونُبارتكابُاإلبادةُالجماعيةُأوُ

أية ُمن ُاألفعال ُاألخرى ُالمذكورة ُفي ُالمادة ُالثالثة ُأمام ُمحكمة ُمختصة ُمن ُمحاكم ُالدولة ُالتيُ

ارتكبُالفعلُعلىُأراضيهاُ،أوُأيُمحاكمات ُجزائيةُدوليةُتكون ُذاتُاختصاصُإزاءُمنُيكونُ
األطرافُالمتعاقدةُقدُاعترفُبولياتها"ُ .
يالحظُمنُالمادةُالمذكورةُأعالهُ،بأنُالتفاقيةُتبنتُالختصاصُالتكامليُلتمنح ُأولويةُ

الختصاص ُللقضاء ُالجنائي ُال ُوطني ُعلى ُحساب ُاختصاص ُالقضاء ُالجنائي ُالدوليُ .على ُأنُ
ينعقدُالختصاصُللقضاءُالجنائيُالدوليُبشرطُموافقةُالدولُاألطرافُالموقعينُعلىُالتفاقيةُفيُ
اختيار ُالمحكمة ُالدولية ُالتي ُسينعقد ُلها ُالختصاص ُفي ُحال ُفشل ُالقضاء ُالوطني ُعنُ

الضطالعُبالمهامُالمناطةُبهُعلىُأكملُوجهُ ُ.
ُ
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 .2اال تفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام :1973

اعتبارهاُتمثلُانتهاكاً ُلمبادئُ
أوجبتُالتفاقيةُالدوليةُالخاصةُبجريمةُالفصلُالعنصريُ ُب ُ

القانون ُالدولي ُوميثاق ُاألمم ُالمتحدة ُوما ُينطوي ُعليها ُمن ُتهديد ُالسلم ُواألمن ُالدوليينُ ،علىُ

لعنصريُُ ،وممارسات ُالعزل ُوالتمييز ُالعنصريين ُأمامُ
ُ
محاكمة ُالمتهمين ُبارتكاب ُجريمة ُالفصل ُا
محكمةُمختصةُمنُمحاكمُالدولُالتيُوقعُالفعلُالمجرمُعلىُأراضيهاُ،أوُأمامُمحكمةُجزائيةُ

أليُدولةُطرفُفيُهذهُالتفاقيةُذاتُاختصاصُمقابلُالعترافُبولياتهاُمنُقبلُالدولُاألط ارفُ
في ُالمعاهدةُ ،وفقا ُلما ُنصت ُعليه ُالمادة ُالخامسة ُمن ُالتفاقيةُ ،والتي ُقررت ُبأنه"ُ :يجوز أن

يحاكم المتهمون بارتكاب األفعال المعدودة في المادة الثانية من هذه االتفاقية من قبل محكمة
مختصة من محاكم أية دولة طرف في االتفاقية يمكن أن تكون لها والية على هؤالء المتهمين

أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات والية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول األعضاء التي

قبلت واليتها"ُ 45.كماُأكدتُالمادةُالرابعةُفقرةُ(ُ)2من ُذاتُالتفاقية ُعلى ُضرورة ُقيام ُالقضاءُ

الوطني ُباتخاذ ُالتدابير ُالتشريعية ُوالقضائية ُواإلدارية ُالتي ُتخولها ُالقيام ُبمهامها ُنحو ُمالحقةُ
ةُبموجبُنصوصُالتفاقيةُ ُ.
ومعاقبةُمرتكبيُاألفعالُالمجرم ُ
وباستقراءُنصُالمادةُالخامسةُمن ُالتفاقيةُالدوليةُلقمعُجريمةُالفصلُالعنصريُ،نجدهاُ

مطابقةُلفحوىُ ُماُجاءتُعليه ُالمادةُالسادسةُمنُالتفاقيةُالخاصةُبمنعُجريمةُاإلبادةُالجماعيةُ،
أنُاألخيرُقضاءُ
ًُ
حيثُقررتا ُمنحُاألولويةُللقضاءُالوطنيُعلىُالقضاءُالجنائيُالد ُوليُباعتبار ُ
مكمالًُفيُعملهُلعملُالمحاكمُالوطنيةُوليسُبديالًُعنهُ .

 .3اإل تفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري لعام :2006

أبرمتُهذهُالتفاقيةُفيُُ 20كانون ُاألولُ/ديسمبرُُُ،2006وعرفتُالختفاءُالقسريُوفقُالمادةُ

الثانيةُمنُاإلتفاقيةُ،بأنهُالعتقالُأوُالحتجازُأوُالختطافُأوُأىُشكلُمنُأشكالُتقييدُالحريةُ
علىُأيدىُأفرادُتابعينُللدولةُأوُبعلمهاُوموافقتهاُ،معُحرمانُذلكُالشخصُمنُالحمايةُالقانونيةُ،

اء ُأكانُذلكُفيُفت ارتُالسلمُأمُالحربُُ .وأقرتُالتفاقيةُالمذكورةُ،مبدأُ
ُوترتكبُهذهُالجريمةُسو ًُ

بموجب ُالفقرة ُاألولى ُمن ُالمادة ُ(ُ )11فمنحت ُالقضاء ُالوطني ُاألولوية ُعلى ُالقضاءُ
التكامل ُ ُ
الجنائيُالدوليُُفيُمالحقةُالشخصُالمتهمُبارتكابُجريمةُالختفاءُالقسريُُ،علىُأنُيتمُمعاملتهُ

معاملةُعادلةُفيُجميعُمرحلُالدعوىُُُ ،وأمامُمحكمةُمختصةُوتتمتعُبالستقالليةُوالنزاهةُ،وفيُ
ُا

ُجريمة ُالفصل ُالعنصري ُوالمعاقبة ُعليها ُوعرضت ُللتوقيع ُوالتصديق ُأو ُلالنضمام ُبقرار ُالجمعيةُ
ُ 45اعتمدت ُاتفاقية ُقمع ُ

العامة ُلألمم ُالمتحدة ُ(ُ 3068دُ )28-المؤرخ ُفي ُُ 30تشرين ُالثاني/نوفمبر ُُ ،1973ودخلت ُحيز ُالنفاذ ُبتاريخ ُُ18

تموز/يوليوُُ،1976وفقاُألحكامُالمادةُُ15منُالتفاقية.
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حالُفشلُالقضاءُالوطنيُبمهامهُ،يكونُللقضاءُالدوليُالجنائيُالحقُفيُاتخاذُإجراءاتُالتحقيقُ
والمالحقةُفيُمواجهةُالجناةُ.
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 .4نظام الحماية الدبلوماسية:
هُينبُعُنظامُالحمايةُالدبلوماسيةُمنُوجودُعالقةُبينُطرق ُالطعنُالداخليةُوالدوليةُ،فطرقُ

الطعن ُالداخليةُالمسموحُبهاُفيُالتشريعاتُالوطنيةُالمقررُلهاُأسبقيةُالتطبيقُعلىُطرحُالنزاعُ
على ُالصعيد ُالدوليُ ،وخصوصاً ُفي ُانتهاكات ُحقوق ُاإلنسان ُوالحريات ُاألساسيةُ ،فطلب ُالفردُ

الحماية ُالدبلوماسية ُمن ُقبل ُاألجهزة ُالدولية ُالمختصةُ ،يأتي ُبمرحلة ُلحقة ُعلى ُاستنفاذه ُلسبلُ

النتصافُالمحلي ُوطرق ُالطعنُالداخلية ُأمام ُالدولةُالمسئولةُعنُارتكابُالفعلُغيرُالمشروعُ،
فقواعد ُالقانون ُالدولي ُالعرفيُُ ،ووفقُاً ُلما ُأكدته ُمحكمة ُالعدل ُالدولية ُفي ُالق اررات ُالصادرة ُعنهاُ
والتيُتوجبُاستنفاذُطرقُالطعنُالداخليةُقبلُاللجوءُإلىُإجراءُدوليُآخرُ ُ47.
ُ

وبناء على ما ذكر أعالهُ ،يتضح ُلنا ُأن ُالختصاص ُالتكاملي ُأقر ُفي ُأحكام ُالقضاءُُ

الجنائي ُالدوليُ ،وللمرة ُاألولي ُبموجب ُأحكام ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُليضعُ

ُوعمل ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،األمر ُالذيُ
حجر ُاألساس ُلتحديد ُالعالقة ُبين ُالقضاء ُالوطني ُ

يدُمفهومُمبدأُالتكاملُوعرضُمميزاتهُ ُومبرراتُالنصُعليهُوتمييزهُعنُاألنظمةُ
ُ
يوجبُعلينا ُتحد

الشبيهةُخاللُالمطلبُالثانيُ .

المطلب الثاني

التعريف بمبـدأ التكامل وتمييزه عن األنظمة القضائية الشبيهة ومبرارت النص عليه
يمنحُ ُالختصاصُالتكامليُاألولويةُفيُنظرُالدعاويُ ُالتيُتختصُبهاُالمحكمةُالجنائيةُ
هُ

الدولية ُللقضاء ُالجنائي ُالوطني ُللدول ُاألطرافُ ،كون ُأن ُدور ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمكمالًُ
لدور ُالقضاء ُالوطني ُفيُحال ُعجز ُاألخير ُعن ُالضطالع ُبمهام ُالتحقيق ُوالمالحقةُ ،أو ُعدمُ
رغبته ُعن ُالقيام ُبمهامهُ ُ .وتقتضي ُأهمية ُالد ارسة ُتمييز ُمبدأ ُالتكامل ُبموجب ُميثاق ُروما ُعمُاُ

كالختصاصُالجنائيُالعالميُ،والتعاونُالقضائيُبينُالدولُفيماُيتعلقُ
ُ
يشتبهُبهُمنُأنظمةُأخرىُُ

ُُ 46لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُنص ُالمادةُُ 11منُالتفاقيةُالدوليةُلحمايةُاألشخاصُمنُالختفاءُالقسريُُ،المؤرخةُفيُُ20

كانونُاألولُ/ديسمبرُ.2006

ُ 47أحمد ُأبو ُالوفاُ :المالمح ُاألساسية ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،أورده ُشريف ُعلتم ُفي ُكتاب ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

ُمطبوعات ُاللجنة ُالدولية ُللصليب ُاألحمرُ ،القاهرةُ،2003ُ ،
ُ
المواءمات ُالدستورية ُوالتشريعية ُ(مشروع ُقانون ُنموذجي)

صُ .35
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بمبدأُتسليم ُومالحقةُومحاكمة ُالمجرمينُ،وقدُسبقُلناُالحديثُعنُالختصاصُالمشتركُالذيُ

حكمُعملُالمحاكمُالجنائيةُالدوليةُالمؤقتةُالسابقةُكمحكمةُيوغسالفياُورواندُوسيراليونُُ ُ.

لذلكُ ،تتناول ُالباحثة ُخالل ُهذا ُالمطلب ُمفهوم ُمبدأ ُالتكامل ُ"الختصاص ُالتكاملي"ُ

للتعرفُعلى ُماهيته ُفيُفرعُأولُ ُ،ومنُثمُالتمييزُبين ُمبدأُالتكامل ُوبينُاألنظمةُالشبيهةُذاتُ

العالقة ُبمبدأُالوليةُالقضائيةُالعالميةُوالتعا ُون ُالدوليُفي ُفرعُثانُُ ُ ،ونتناولُفيُالفرعُالثالثُفيُ
مبرراتُالنصُعلىُمبدأُالتكاملُضمنُأحكامُميثاقُروماُوتقييمهُ،وفيُالفرعُالرابعُُنتناولُصورُ

مبدأُُالتكاملُبموجبُأحكامُميثاقُروماُ .
الفرع األول

مفهــوم مبـدأ التكامل "االختصاص التكاملي"

ُ

البحثُفيُمفهومُمبدأُالتكاملُيقتضيُمناُالتطرقُلمدلولهُوالضوابطُالتيُتحكمهُ،ونتيج ًةُ
لعدم ُاهتمام ُميثاق ُروما ُبتعريف ُمبدأ ُالتكامل ُأو ُالختصاص ُالتكاملي ُللمحكمةُ ،األمر ُالذيُ
يقتضيُالبحثُفيُالمدلولينُاللغويُوالصطالحيُللنصوصُالعامةُالتيُجاءتُعلىُذكرُالتكاملُ

ومنُثمُالوقوفُعلىُمفهومُهذاُالمبدأُ .

أوال -:المعني اللغوي لمفهوم مبدأ التكامل:
ُأيُكملُبعضهاُ
لُيتكاملُ،تهكامالًُ،فهوُمتكاملُ.تكاملتُُاألشياء
كام هلُ [فعل] ُتكام هُ
َّ
ته ه
الع هملُ
كام هُ
بعضاُبحيثُلمُتحتجُإلىُماُيكملهاُمنُخارجهاُ ُ.وتهكام ٌُ
ً
ل]ُفيقال تهكاملُُ ه
لُ[مصدرُته ه
ُوتامُاً ُويقال :تهكاملُُجهود ُاألفرادُ ُمن ُخالل ُتهكميلُ ُ هبعضهم ُ هبعضُاًُ.
ل هكونه ُكامالً ه
اُبعضُهُاآلخرُ.
ُشيئ
ام هُ
ً
ُ:ك هم هل ً
لُالشيء ه
اُفشيئا ُ ُوتكاملتُاألشياءُُتدريجياُأيُكملُ هبعضهم ه
وته هك ه

ُبعضاًُ 48ُ.
ُبعضهم ه
تهكاملُُجهودُاألفرادُ:تهكميل ه

أكملُالعملُ
هُ
كملُ،
لُ ،يكملُ،إكما ُ
ُوأهك همل ُ[مفرد]ُالفعلُمنهُأكم هُ
لًُ،فهوُمكملُ،والمفعولُم ه

ُيعنيُأنه ُأتم َّ
ُ"أداه ُعلىُأكملُوجهُأيُأن ُهذاُ
و َُّ
أتم ُما ُبدأُبه ُمنُعملُُ.واسمُالتفضيلُمنُكمُ هل ه

العملُأكمل ُمنُاآلخرُ.والتكامُلُ[مفرد]ُالجمعُتكامالت ُ[لغيرُالمصدر]ُفالتكاملُهوُالجمعُبينُ
مصادرُمختلفةُيكملُبعضهاُبعضاُ ُوتتعاون ُفيُالوصولُإلىُغرضُواحدُ،فيقالُاكتمل ُيكتملُ،

لًُ،فهوُمكتملُ .فيقالُ،اكتملتُالمجموعة ُصارتُتام ًُة ُكامل ًُة ُأوُجلس ًُة ُمكتملةُاألعضاءُأوُ
اكتما ُ

48مفهوم

ُالتكامل،معجم

ُالمعاني

ُالجامع،

ُباإلمكان

ُالطالع

ُعليه

(ُُwww.almaany.com/ar/dict/ar-arآخرُزيارةُُ2نوفمبرُُ،2018العاشرةُمساء)ُ .
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ُعبر

ُالموقع

ُاإللكترونيُ

النصابُ ُ 49ُ .وقد ُجاء ُفي ُاآلية ُرقم ُ(ُ )3من ُسورة ُالمائدة ُقوله ُتعالى ُ}اْلَي ْوَم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِديَن ُك ْم
ِ ِ
ِ
يت َل ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينا{ ُفي ُمعنى ُاإلكمال ُألحكام ُوفرائض ُُوأصولُ
َوأَ ْت َم ْم ُت َعَلْي ُك ْم ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ
الدينُ،وقواعدُاألخالقُوكلياتُالشرعُ.والمرحلةُالتكامليُهيُمرحلةُتتلوُالمرحلةُالبتدائيةُوتسبقُ
المرحلةُالثانويةُالعاليةُ ُ50.

يفُاللغويُالسابقُنستطيعُالقول ُبأنُالمقصود بالتكامل لغة ُ"هوُالشيءُ
ُ
ُومنُخاللُالتعر

ليتًممه ُويكملُأجزائه"ُ،ولهذا ُالمعنىُذهبتُالغايةُمنُ
الذي ُيُكملُالنقصُالالحق ُبأصلُالشيء ُ ُ
اعتبارها ُمكملة ُومتممة ُلعمل ُالقضاء ُالجنائي ُالوطنيُ ،كماُ
تأسيس ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُب ُ

سنرىُلحقاًُفيُالتعريفُالصطالحيُ ُ.
ثانيا -:المعني االصطالحي لمفهوم مبدأ التكامل:
كماُذكرناُآنفاًُ،لمُيضعُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُتعريفاً ُلمبدأُالتكاملُ،

فجاءُخالياًُمنُاإلشارةُإلىُتعريفُمحددُلهُ،إلُأنُالنظامُاألساسيُللمحكمةُأشارُ ُوبشكلُضمنيُ
جةُوالمادةُاألولى ُمنه ُعلى ُأن ُوليةُالمحكمة ُستكونُ
ُومن ُخالل ُنصوصهُوخصوصاً ُفيُالديبا ُ

مكمل ًُة ُلولية ُالنظم ُالقضائية ُالوطنية ُفي ُحالت ُمحددةُ 51.فنصت ُالفقرة ُالعاشرة ُمن ُديباجةُ
الميثاق ُعلى ُأن ُ"الدول األطراف في هذا النظام األساسي ....إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية

الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ،ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية

ارت ُإلى ُذات ُالمعنى ُالمادة ُاألولى ُمن ُالميثاق ُفنصت ُعلى ُأنه ُ"تكون المحكمة
الوطنية"ُُ .وأش ُ
مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية"ُ ُ.

ُوجاءت ُالمادة ُ(ُ )17لتؤكد ُعلى ُأن ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُتمارس ُولي ًة ُمكملة ُلعملُ

القضاءُالوطنيُ ُفيُحالُعجزُاألخيرُعنُالضطالعُبمهامهُفيُالتحقيقُوالمحاكمةُأوُعدمُ

رغبته ُبذلكُ 52.كذلكُ ،ل ُيوجد ُفي ُاللغة ُاإلنجليزية ُأساسُاً ُلغوياً ُلمصطلح ُُComplementarity
"أي ُالتكامل ُأو ُالتكاملية" ُُوالذي ُاقتبسته ُاللجنة ُالتحضيرية ُالخاصة ُبوضع ُالنظام ُاألساسيُ

للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالعام ُُ،1995عنُاللغةُالفرنسيةُُ Complémentaritéبهدفُشرحُ
49

ُمفهوم ُالتكاملُ ،في ُمعجم ُاللغة ُالعربية ُالمعاصرُ ،باإلمكان ُالطالع ُعليه ُعبر ُالموقع ُاللكترونيُ

النصفُمساء) ُ
ًُ
(ُُwww.maajim.com/dictionaryآخرُزيارةُُ2نوفمبرُُ،2018العاشرةُو

ُ 50العيدُجباريُ ُوهارونُسعديُ:مبدأُالختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُأنسنةُللبحوثُوالدراساتُ،العددُ
السابعُ،يونيوُُ،2013جامعةُزيانُعاشورُبالجلفةُ،كليةُالعلومُالجتماعيةُوالسياسيةُالجزائرُ،ص.212

ُ 51على ُخلف ُالشرعةُ :مبدأ ُالتكامل ُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،دار ُالحامد ُللنشر ُوالتوزيعُ ،عمانُ ،الطبعة ُاألولىُ،

ُ،2012ص.19

ُ52بدرُالدينُمحمدُالشبلُ:الحمايةُالدوليةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُاألساسيةُ"دراسةُفيُالمصادرُواأللياتُالنظريةُوالممارسةُ
التوزيعُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُُ،2011صُ .565-564
العملية"ُ،دارُالثقافةُللنشرُو ُ
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طبيعةُالعالقةُبينُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالقضاءُالجنائيُالوطنيُ53ُ.وقدُأدتُالترجمةُالعربيةُ

الحرفية ُلمفهوم ُالتكامل ُإلى ُاحتدام ُالنقاش ُبين ُأقطاب ُالفقه ُالعربي ُحول ُاألخذ ُبمفهوم ُالصفةُ
التكاملية ُأو ُالختصاص ُالتكميلي ُللمحكمةُ ،إل ُأن ُمثل ُهذا ُالخالف ُل ُيعدو ُأن ُيكونُ ُنقاشاًُ

فقهيُاًُ ُ54.

وترى الباحثةُ :بأنُاستخدام ُمصطلح ُالتكاملُيعُبرُعنُالمفهومُاألكثرُدق ًة ُلطبيعةُعملُ

المحكمةُوفقُاً ُلماُسنوضحهُلحقاًُ .كذلكُ،ينصرفُمفهومُمبدأُالتكاملُأوُالختصاصُالتكامليُ
إلى ُطبيعة ُالعالقة ُبين ُالختصاص ُالقضائي ُالوطني ُواختصاص ُالمحكمة ُالجنائية الدوليةُ،
وتتميز ُهذه ُالعالقة ُبأنها ُتكميلي ًُة ُواحتياطية ُفي ُممارسة ُالختصاص ُالقضائي ُفاألولوية ُتنعقدُ
بداءة ُومنُثمُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُحال ُفشلُالقضاءُالمحليُ
لختصاصُالقضاءُالوطني ُ ً

بالضطالعُالمهامُالموكلةُإليهُمنُمالحقةُ،ومقاضاةُلمنتهكيُأحكامُالميثاقُ ُ55.

و ْعَرف مايكل نيوتن مبدأ التكامل بناء على طبيعة العالقة التي تربط القضاء الوطني
ُتتهميز ُعلى ُأنها ُتكاملية ُبالنسبةُ
بالمحكمة الدوليةُ ،في ُتحديد ُمفهوم ُالتكامل ُبأنه ُ"العالقة ُالتي ُ

الوطني"ُ ُ56.
ُ
يُ
لختصاصُالمحكمةُ،معُإبقاءُاألصلُُواألولويةُلالختصاصُالقضائ ُ
ٌ
ٌ

عرف بعض الفقه مبدأ التكامل باالعتماد على خصائص المحكمة وصفة انعقادهاُ
كما َ
بأنهُ"تلكُالصياغةُالتوفيقيةُالتيُتبنتهاُالجماعةُالدوليةُ،لتكون ُبمثابةُنقطةُالرتكازُلحثُالدولُ
علىُمحاكمةُالمتهمينُبارتكابُأشدُالجرائمُجسام ًةُ ،علىُأنُتكملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،هذاُ

النطاقُمنُالختصاصُفيُحالةُعدمُقدرةُالقضاءُالوطنيُعلىُإجراءُهذهُالمحاكمةُبسببُعدمُ
اختصاصه ُأو ُفشلهُ ،وذلك ُلنهيار ُبنيانه ُاإلداريُ ،أو ُعدم ُإظهار ُالجدية ُلتقديم ُالمتهمينُ

للمحاكمة"ُ ُُُ57.
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Lebala Ananias Moloi: The Application and the Challenges for the Principle of
Complementary under the Rome Statute, Ibid, p. 30, para. 4.1).
ُ 54سوسنُتمرخانُبكةُ:الجرائمُضدُاإلنسانيةُفيُضوءُأحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،منشوراتُالحلبيُ

الحقوقيةُ،بي ُروتُ،الطبعةُاألولىُ ،2006ُ،صُُ.99وانظرُأيضاًُ:محمودُشريفُبسيونيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ:نشأتهاُ
ونظامهاُاألساسيُمعُدراسةُلتاريخُلجانُالتحقيقُالدوليةُوالمحاكمُالدوليةُالسابقةُ،مرجعُسابقُ،صُ،144الهامشُ(.)14

زوميُ:القانونُالدوليُاإلنسانيُفيُضوءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ ،عمانُ،
ُ
ُ 55عمرُمحمودُالمخ
األردنُ،الطبعةُاألولىُ،اإلصدارُالثانيُ،2009ُ،صُ .335

ُMichael A. Newton، Ibid. p.2.
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ُ 57أوردهُ:محمدُالشبليُعتومُ:تعاونُالدولُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوأثرهُفيُفعاليتهاُ،دارُوائلُللطبعُوالنشرُ،عمانُ،
الطبعة ُاألولى ُُ ،2015صُ .276نقالً ُعن ُعبد ُالفتاح ُمحمد ُسراجُ :مبدأ ُالتكامل ُفي ُالقضاء ُالجنائي ُالدولي ُ"دراسةُ
دراسةُحولُ
تحليليةُتأصيلية"ُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،طبعةُُ،2001صُ.6كذلكُأوردهُكالً ُمنُ:أرمُعبدُالجليلُ ُ:

األليات ُالدوليةُوالمحليةُلمحاربةُاإلفالتُمنُالعقابُ،بحثُمنشورُعلىُموقعُالحوارُالمتمدنُ 6،يونيوُ،2006صُُ.18
29

وذهب البعض لتعريف مبدأ التكامل باالعتماد على مفهوم السيادة باعتبارهُ"يهُقضيُبعدمُ

استبدال ُالقضاء ُالجنائي ُالوطني بالقضاء ُالجنائي ُالدولي-أي ُبالمحكمة الجنائية الدولية-فليس
للقضاء ُالجنائي ُالدولي ُولية ُقضائية للتحقيق في جريمة تدخل ُضمن ُاختصاصها ،إذا كان

القضاء الداخليُ قد وضع يده عليها إل في حالة ُامتناع القضاء الداخلي ُعن التحرك لمالحقة
جرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،أو فشله في ذلك أو رفضه إياه.
ال ُ
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ُ

و ُعرف التكامل على أنه ُ"الوضعُالتوفيقيُالذيُأخذتُبهُالجماعةُالدوليةُلتشجيعُالدولُ
األطرافُعلىُمحاكمةُالمتهمينُبارتكاب ُالجرائمُاألشدُخطورًُةُ ،وإلُانعقدُالختصاصُللمحكمةُ

الجنائية ُالدولية"ُ 59.ومن خالل التعريفات سالفة الذكر ،نستطيع أن نضع تعريفا لمبدأ التكامل
على أنهُ :

"الصيغة التوفيقية التي توصل إليها أفراد الجماعة الدولية لتمثل محور االرتكاز في ح ّث الدول

على مالحقة ومحاكمة المتهمين ،بارتكاب أشد الجرائم جسامة وخطورة على المجتمع الدولي

أمام القضاء الجنائي الوطني ،وفي حال عدم قدرته على االضطالع بإجراءات المالحقة

والمحاكمة نتيجة النهيار النظام القضائي الوطني ،أو نتيجة لعدم الرغبة وعدم توافر الجدية

لمالحقة وتقديم المتهمين للمحاكمة ،فتنعقد إذن الوالية القضائية في نظر تلك الجرائم للمحكمة
الدولية بموجب أحكام ميثاق روما".
الجنائية
ٌ
ٌ

ووفقا لما سبق ذكرهُ ،يمتد ُاختصاصُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُليشمل ُالدولُاألعضاءُ

ن ُله ُأ ُولويةُ
لتمارس ُالمحكمة ُاختصاصها ُبالتكامل ُمع ُاختصاص ُالقضاء ُالوطني ُوالذي ُيكو ُ
النعقادُعلىُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،ولكنُالمحكمةُتستطيعُممارسةُاختصاصهاُفيُ
حالتين ُفقطُ ،تتمثالن ُفي ُحالة ُالنهيار ُللنظام ُالقضائي ُالوطنيُ ،بشكل ُجزئي ُأو ُكليُ ،أو ُفيُ

حالةُرفض ُأو ُفشل ُالنظامُالقضائي ُالوطنيُفيُالقيام ُبالتزاماتهُالقانونية ُفي ُالتحقيقُ ُومحاكمةُ
ُ
األشخاصُالمشتبهُفيُارتكابهمُالجرائمُالمنصوصُعليهاُبموجبُميثاقُ ُروما-والمتمثلةُفيُجريمةُ
الحربُ،جريمةُاإلبادةُالجماعيةُ،الجرائمُضدُاإلنسانيةُ،وجريمةُالعدوانُ -أوُأولئكُالذينُأدينواُ

وكذلكُ،طلعتُجيادُلجيُالحديديُ:أثرُمبدأُالتكاملُفيُتحديدُمفهومُالجريمةُالدوليةُ،مجلةُالرافدينُللحقوقُ،العراقُ،

المجلدُ(ُ)11العددُ(ُ)39سنةُُ،2009ص.243

ُ 58سناء ُعودة ُمحمد ُعيدُ :إجراءاتُالتحقيق ُوالمحاكمة ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُ(حسب ُنظام ُروماُُ ،)1998دراسةُ
مقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُ،كليةُالدراساتُالعلياُ،جامعةُالنجاحُ،نابلسُ،فلسطينُ،2011ُ،ص.56

اسةُفيُالمصادرُواآللياتُالنظريةُ
ُ
ُ 59بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُاألساسيةُ"در

والممارسةُالعملية"ُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُُ،2011صُُ.568
30

بارتكاب ُأحد ُهذه ُالجرائم ُوفقاً ُللقواعد ُالمتعلقة ُبمقبولية ُالدعوىُ ُالتي ُتحددها ُنصوص ُالموادُ

(17وُ ُ60.)18

الفرع الثاني
تمييز الطبيعة القانونية لمبدأ التكامل عن األنظمة القانونية والقضائية الشبيهة به
تقترب ُالطبيعةُالقانونيةُلمبدأُالتكامل ُ"الختصاصُالتكاملي" ُالذي ُتناولته ُأحكام ُالنظامُ
األساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ"ميثاق ُ ُروما" ُإلى ُحد ُما ُمع ُالطبيعة ُالقانونية ُلكلُ ُمنُ

الختصاص ُالقضائي ُالعالمي ُأو ُما ُيطلق ُعليه ُمبدأ ُالولية ُالقضائية ُالعالمية ُ ُوكذلك ُالتعاونُ
القضائيُالدوليُ،األمرُالذيُيُوجبُمعهُت ُوضيحُالطبيعةُالقانونيةُالمتعلقةُبهذهُالمفاهيمُواألنظمةُ
التيُتحكمهاُ،إضاف ًُةُإلىُتوضيحُالعالقةُالقائمةُفيماُبينهماُ،وذلكُعلىُالوجهُالتاليُ .
أوال -:االختصاص القضائي العالمي "مبدأ الوالية القضائية الجنائية العالمية":
الوليةُالقضائيةُالجنائيةُالعالميةُ،النظامُالقانونيُالذيُيسمحُلدولة ُما ُأوُيطالبهاُ
ُتٌمثل ُ ُ

بإقامة ُدعوى ُقضائية ُجنائية ُفيما ُيتعلق ُبارتكاب ُجرائم ُمعينة ُبصرف ُالنظر ُعن ُمكان ُوقوعُ

الجريمةُوجنسيةُمرتكبهاُأو ُجنسية ُالضحيةُ.ويعُد ُهذاُالمبدأُمخالفاً ُلقواعدُالختصاصُالجنائيُ

التيُتوجبُوجودُصلة ُإقليميةُأوُشخصيةُبينُالجريمةُأوُمرتكبهاُأوُالضحيةُ 61.كذلكُتستندُ
أحكام ُالولية ُالعالمية ُعلى ُالمبادئ ُالتي ُتحكم ُالختصاص ُاإلقليمي ُللنص ُالجنائي ُمتمثل ًة ُفيُ
القواعدُالناظمةُلشخصيةُالنصُالجنائيُ 62ُ.

بينماُيحكمُتطبيقُمبدأُالتكاملُعلىُارتكاب ُالجرائمُاألشدُخطورًة ُعلىُالمجتمعُالدوليُ

قواعدُاختصاصُمحددةُ ُتتمثلُفيُمد ُنطاقُوليةُالمحكمة ُكأثرُفوريُومباشرُعلىُالجرائمُالتيُ

مرتكبةُ
ترتكبُبعدُدخولُنظامُ ُروماُحيزُالنفاذُ ُ،حيثُلُتسريُنصوصُالميثاقُعلىُالج ارئمُال ُ
بأثرُرجعيُعلىُدخولهُحيزُالنفاذُوفقُقواعدُالختصاصُالزماني ُ ُوتطبيقُاً ُلقاعدةُ"لُعقوبةُولُ
جريمة ُإل ُبنص" ُو"مبدأ ُالشرعية"ُ ،كذلك ُيحُدد ُالختصاص ُالقليمي ُلمبدأ ُالتكامل ُ"إقليميةُ

الجريمة" ُوفق ُحالة ُالدولة ُالتعاقدية ُمن ُمنطلق ُالحفاظ ُعلى ُسيادة ُالدولة ُتحقيقاً ُلمبدأ ُإقليميةُ
ُ60محمودُشريفُبسيونيُ،محكمةُالجنائيةُالدوليةُ:نشأتهاُونظامهاُاألساسيُمعُدراسةُلتاريخُلجانُالتحقيقُالدوليةُوالمحاكمُ

الدوليةُالسابقةُ،مرجعُسابقُ،ص.144

ُ 61كزافيهُفيليبُ:مبادئُالختصاصُالعالميُوالتكاملُوكيفُيتوافقُالمبدآنُ،المجلةُالدوليةُللصليبُاألحمرُ،المجلدُُ،88

العددُُ،862يونيوُ،2006ص.87

ُ 62سعيدُعبدُاللطيفُحسنُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"إنشاءُالمحكمة-نظامهاُاألساسي-اختصاصها ُالتشريعيُوالقضائي-
وتطبيقاتُالقضاءُالجنائيُالدوليُالحديثُوالمعاصر"ُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،طبعةُ،2004ص.15
31

الختصاصُالجنائيُ ،فتختصُالمحكمةُبنظرُالجرائمُالتيُتقعُفيُإقليمُكلُدولةُطرفُصادقتُ
علىُالميثاقُ،أوُقدُتصبحُطرفاًُمنضماًُلميثاقُروماُ،ومنُثمُنستطيعُالقولُبإعمالُمبدأُالتكاملُ،

هذه ُالمعايير ُل ُتؤخذ ُبعين ُالعتبار ُفي ُصدد ُتطبيق ُمبدأ ُالولية ُالعالمية ُعند ُمالحقة ُالجرائمُ
الدوليةُ 63ُ.

عرف الوالية العالمية بأنهاُ :اختصاص ُالدول ُفي ُمقاضاة ُمرتكبي ُالجرائم ُذاتُ
لذلك ُت ّ
الهتمامُالعالميُ،دون ُالنظرُإلىُمكانُارتكابُالجريمةُأوُجنسيةُمرتكبهاُأوُالضحيةُ،كونُ ُأنُ
هذا ُالمبدأ ُيفترض ُأن ُلكل ُدول ًُة ُمصلحة ُكافية ُلمقاضاة ُالجرائم ُالخطيرة ُالتي ُتستنكرها ُكلُ

الدولُ ُ64.

فالولية ُالقضائية ُاللزامية ُتقوم ُعلى ُأُسس ُتتعلق ُبكالً ُمن ُالجنسيةُ ،اإلقليميةُ ،مبدأُ

الحمايةُ،مبدأ ُالشخصيةُالسلبيةُ ،والوليةُالقضائية ُالدوليةُ .حيث ُتنعقد ُالولية ُالقضائية ُالتقليديةُ

حال ُكان ُمرتكب ُالجريمة ُمواطناً ُفي ُالدولة ُالتي ُتعقد ُالمحاكمة ُ(الجنسية) ُأو ُكانت ُالجرائمُ
المشتبهُبارتكابهاُوقعتُعلىُأراضيُالدولةُالتيُتضطلعُبالمحاكمةُ(اإلقليمية) ُأوُتحقيقاً ُلحمايةُ
مصالح ُالدولةُوأمنها ُ(مبدأُالحماية) ُأوُألن ُالعملُاإلجرامي ُألحقُالضرر ُبأحدُمواطني ُالدولةُ

ُيفترض ُمعه ُوجود ُرابط ُمشترك ُبين ُالجريمة ُوالدولة ُالتي ُوقعتُ
(مبدأ ُالشخصية ُالسلبية)ُ .مما هُ
علىُأراضيهاُ ،والمشتبهُبارتكابُالجريمةُحتىُتتوافرُشروطُممارسةُالوليةُالقضائيةُ.لكنُاألمرُ

مختلف ُتماماً ُفي ُالجريمة ُالدوليةُ ،فالمبدأ ُاألساسي ُالذي ُتقوم ُعليه ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُ،
ًُ
يتمثلُفيُأنُالجريمةُالدوليةُتنطويُعلىُدرجةُمنُالجسامة ُوالبشاعةُ ،التيُتؤثرُعلىُالمجتمعُ
الدوليُككلُ،فالُيوجدُعالقةُبينُدولةُالتيُينعقدُالختصاصُلقضائهاُوبينُالجانيُوسلوكهُفيماُ
يتعلقُبالجنسيةُأوُاإلقليميةُ 65.

ومنُثمُيسمحُالختصاصُالعالميُ،أليُدولةُبالتدخلُقضائياًُلمالحقةُأيُشخصُمشتبهُ

فيُأيُمكانُفيُالعالمُاستناداُلمعيارينُأساسينُيتمثالنُفيُوجودُجرائمُ
بارتكابهُجريمةُدوليةُ66،
ً
ُ63أبوُالخيرُأحمدُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،مرجعُسابقُ،صُ.39وانظرُكذلكُ:هشامُفريحة:القضاءُالجنائيُ
ُسلوي ُيوسف ُاألكابيُ :إجراءات ُالقبض ُوالتقديم ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجعُ
الدوليُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .224-223

سابقُُ،ص.25-24

ُ64محمدُالشبليُالعتومُ:تعاونُالدولُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوأثرهُفيُفعاليتهاُ،دارُوائلُللنشرُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُ،

ُ،2015ص.262

ُ65دراسةُحولُمبدأُوممارسةُالوليةُالقضائيةُالدوليةُ،المركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسانُ،غزةُ،2010ُ،ص.15

ُ 66تعرفُالجريمةُالد ُوليةُعلىُأنهاُكلُمخالفةُللقانونُالدوليُتقعُبفعلُأوُتركُمنُفردُمحتفظُبحريتهُفيُالختيارُإض ار اًرُ

ادُأوُبالمجتمعُالدوليُبناء ُعلىُطلبُالدولةُأوُتشجيعهاُأو ُرضائهاُ ،ويكونُمنُالممكنُمجازاتهُجنائياً ُطبقاً ُألحكامُ
باألفر
ً
يستُوآخرينُ،الجريمةُالدوليةُعلىُأنهاُ"العملُالذيُيتمُالتعارفُ
ُ
القانونُُ .وعرفتُالمحكمة ُالعسكريةُاألمريكيةُفيُقضيةُل
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خطيرةُيؤديُارتكابهاُإلىُإلحاقُالضررُبأمنُالمجتمعُالدوليُ ،وتهددُاستق اررهُ،إضاف ًة ُإلىُأنهُلُ

ينبغيُبأيُحالُمنُاألحوالُتوفيرُمالذاًُأمنُاًُلمنُيرتكبُمثلُهذهُالجرائمُ ُ67.

ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُمبدأ ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُبمحاربتها ُللجريمةُالدولية ُمنُ
وأقُرت ُ
خاللُاللتزامات ُالتي ُفرضتها ُالمادة ُاألولى ُالمشتركةُمن ُاتفاقيات ُجنيف ُاألربعةُلعامُُ،1949

على ُأن ُ"تتعهد ُاألطراف ُالسامية ُالمتعاقدة ُبأن ُتحترم ُهذه ُالتفاقيةُ ،وتكفل ُاحترامها ُفي ُجميعُ

األحوال"ُبإشارةُواضحةُإلىُإلزامُالدولُبالعملُعلىُاحترامُوتطبيقُالنصوصُالواردةُفيُالتفاقيةُ،
وحثهم ُعلى ُممارسة ُالولية ُالقضائية ُبشكل ُفعالُ ُ ،وقد ُأضحت ُاتفاقيات ُجنيف ُتُمثل ُجزًُءا ُمنُ

القانونيُالدوليُاإلنسانيُالعرفيُ،والتيُترتبُذاتُاللتزامُعلىُعاتقُالدول ُغيرُالمنضمة ُإلىُ

اتفاقياتُجنيفُاألربعةُ 68ُ.

كذلكُنصتُالمادةُ(ُ )146منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُالخاصةُبحمايةُاألشخاصُالمدنيينُ

في ُوقت ُالحرب ُعلى ُأنه ُ" ...يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه

المخالفات الجسيمة أو اآلمر باقترافها ،وبتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم ،وله أيضا
إذا فضل ذلك ،وطبقا ألحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ،ما

دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص"ُ .والتي ُفرضت ُعلىُ

عليهُبأنهُعملُجنائيُمسأل ًُةُخطيرةُتثيرُقلقاًُدولياًُ،ولسببُمنطقيُلُيمكنُتركُالجريمةُفيُإطارُالوليةُالقضائيةُالحصريةُ
حولُالجريمةُالدوليةُ،انظرُتقريرُمبدأُممارسةُالوليةُ
ُ
للدولةُالتيُلهاُسلطةُعليهاُفيُالظروفُالعاديةُُ.لمزيدُمنُالتفاصيلُ

القضائيةُ،المركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسانُ،وانظرُنايفُحامدُالعليماتُ،جريمةُالعدوانُفيُظلُنظامُالمحكمةُالجنائيةُ
ُفريجةُ :دور ُالقضاء ُالدولي ُفيُ
الدوليةُ ،دار ُالثقافة ُللنشر ُوالتوزيعُ ،عمانُ ،طبعة ُُ ،2007صُ .110كذلكُ ،انظر ُهشام ُ

مكافحةُالجريمةُالدوليةُ،أطروحةُدكتوُارهُمقدمةُلكليةُالحقوقُ،قسمُالقانونُالجنائيُ،جامعةُمحمدُخضير-بسكرةُ،الجزائرُ،

ُ،2014صُُ.14

ُ67كزافيهُفيليبُ:مبادئُالختصاصُالعالميُوالتكاملُوكيفُيتوافقُالمبدآنُ،مرجعُسابقُ،صُ.87

مبدأُالوليةُالعالميةُللمرةُاأل ُولىُعلىُجريمةُالقرصنةُ،والتيُاعتبرتُجريمةُدوليةُبغضُالنظرُعنُوقوعهاُفيُ
ُ
ُ68تمُإعمالُ

المياهُالدوليةُالتيُلُتخضعُللقضاءُالخاصُأليُدولةُ،أضيفتُلجرائمُالقرصنةُلحقاُجريمةُالتجارُبالرقيقُ،ومعُتطورُ

لعسكريةُالدوليةُللشرقُاألقصىُ،أصبحُمبدأُ
ُ
قواعدُالقانونُالدوليُومحاكماتُماُبعدُالحربُالعالميةُالثانيةُوإنشاءُالمحكمةُا
ممارسةُالوليةُالقضائيةُالعالميةُفكرةُمقبولةُأكدتُعليهاُفيُالعديدُمنُالقضاياُمثلُقضيةُأدولفُايخمانُفيُالعامُُ،1961

وقضيةُديمونيكُضدُبيتروفسكسُعامُُ،1985وقضيةُبيونشيةُفيُالمملكةُالمتحدةُوإسبانيا ُعامُُ،1999وقضيةُبوتارُفورُ

عام ُُ ،2001هذه ُالقضايا ُأكدت ُعلى ُالدُور ُالهام ُالذي ُيلعبه ُمبدأ ُالولية ُالقضائية ُالعالمية ُفي ُمالحقة ُالمشتبه ُبارتكابهمُ
جرائمُدوليةُخطيرةُُوأسستُلمرحلةُلمنعُاإلفالتُمنُالعقابُأوُالستمرارُفيُمنحُالحصانةُللمجرمينُ.كذلكُتناولتُمحكمةُ

العدلُالدوليةُالوليةُالقضائيةُالعالميةُوالحصانةُالفعالةُبصددُأمرُالعتقالُالذيُأصدرهُالقضاءُالبلجيكيُفيُمواجهةُوزيرُ

خارجيةُجمهوريةُالكونغوُالديمقراطيةُالسيدُعبدُهللاُبرودياُندومباسيُ،فقررتُمحكمةُالعدلُالد ُوليةُبشأنُاعتراضُالكونغوُ

علىُامرُالعتقالُالصادرُعنُالقضاءُالبلجيكي ُ"أنُالحصانةُلُتعنيُاإلفالتُمنُالعقوبةُوأنُالوليةُالقضائيةُالجنائيةُ
والمسئولية ُالجنائية ُالفردية ُمنفصالن ُعن ُبعضهما ُتمامُاً"ُ .لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُانظر ُدراسة ُمبدأ ُالولية ُالقضائية ُللمركزُ

الفلسطينيُ،صُُ،20-15وكذلكُانظرُكزافييهُمرجعُسابقُ،ص.89-87
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األطرافُالساميةُالمتعاقدةُمالحقةُاألشخاصُالمتهمينُبارتكابُانتهاكاتُجسيمةُألحكامُالتفاقيةُ
ُ
أياًُكانتُجنسيتهمُ،و ًأياُكانُمكانُارتكابُالجريمةُ ُُ69.

فاتجهتُالعديدُمنُالدولُإلىُالنصُعلىُمبدأُالوليةُالقضائيةُلمالحقةُ،ومحاسبةُمرتكبيُ

الجرائم ُالدولية ُضمن ُتشريعاتها ُالداخليةُ ،وهذا ُما ُأكدت ُعلية ُالمادةُ(ُ )91منُاللحقُاإلضافيُ

األولُلتفاقياتُجنيفُاألربعةُلعامُُ ُ70.1949

باإلضافة ُلما ُنصت ُعليه ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُالمتمثلة ُفي ُاتفاقيات ُجنيفُ

األربعةُواللحقانُاإلضافيانُ ،قررتُمبدأُالوليةُالقضائيةُالعالمية ُكالً ُمنُاتفاقيةُعدمُتقادمُجرائمُ

الحرب ُوالج ارئم ُالمرتكبة ُضد ُاإلنسانية ُلعام ُُ 71،1968واتفاقية ُمنع ُجريمة ُاإلبادة ُالجماعيةُ
والمعاقبة ُعليهاُ 72،واتفاقية ُمناهضة ُالتعذيبُ ،وغيرهُمنُضروبُالمعاملةُأوُالعقوبةُالقاسيةُأوُ

الالإنسانيةُوالمهينةُ73.وكذلك ُالمبادئُالخاصةُبتعقبُواعتقالُوتسليمُومعاقبةُاألشخاصُالمذنبينُ
بارتكابُجرائمُحربُوجرائمُضدُاإلنسانيةُلعامُُ ُ74.1973

فالهدف ُمن ُإدراج ُمبدأ ُالختصاص ُالعالمي ُضمن ُالتشريعات ُالوطنيةُ ،بهدف ُتفعيلُ

الوليةُالقضائيةُالوطنيةُ،وضمانُمالحقةُومقاضاةُمرتكبيُالجُرائمُالدوليةُ،وفقاًُللصالحياتُالتيُ

ُالدوليُللقضاءُال ُوطنيُللدولُفيُحالتُوجرائمُمعينةُ.ومعُذلكُيبقيُإعمالُوتنفيذُ
منحهاُالقانون ٌ
أمراُصعباًُ،كونهُلُيتعلقُبتطبيقُقواعدُالقانونُالدوليُ،وإنماُبتطبيقُالقانونُ
الختصاصُالعالميُ ً

ُ 69النتهاكاتُوالمخالفاتُالجسيمةُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُُ 147منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُلعامُُ،1949أصبحتُتٌمثلُ

جرائمُحربُوفقاًُلنصُالمادةُُ86منُاللحقُ"البروتكول"ُاإلضافيُاألولُلعامُُُ.1979
ُ70عمرُمحمودُالمخزوميُ،مرجعُسابقُ،صُ.89

دةُ،اتفاقيةُعدمُتقادمُجرائمُالحربُوالجرائمُالمرتكبةُضدُاإلنسانيةُوعرضتُللتوقيعُ
ُ
ُ 71اعتمدتُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتح
والتصديقُوالنضمامُبموجبُالقرارُ(ُ 2391دُ)23-المؤرخُفيُُ 26نوفمبرُُ،1968ودخلتُحيزُالنفاذُبتاريخُُ 11نوفمبرُ

ُُ،1970ووفقاُألحكامُالمادةُالثامنةُمنهاُ.انظرُالمادةُالثانيةُوالثالثةُمنُالتفاقيةُالمتعلقةُبمبدأُالوليةُالقضائيةُ.

ُ72اعتمدتُاتفاقيةُمنعُجريمةُاإلبادةُالجماعيةُوالمعاقبةُعليهاُوعرضتُللتوقيعُوالتصديقُأوُلالنضمامُبقرارُالجمعيةُالعامةُ

لألممُالمتحدةُُ260ألفُ(دُ)3-المؤرخُفيُُ9ديسمبرُُ،1948والتيُدخلتُحيزُالنفاذُُ12كانونُالثاني/ينايرُُ،1951وفقاُ

ألحكامُالمادةُ(ُ)13منهاُ.انظرُالمادةُالخامسةُمنُالتفاقيةُالمتعلقةُبمبدأُالوليةُالقضائيةُالعالميةُ.

وُالالإنسانيةُوالمهينةُ
ُ
 ُ 73اعتمدتُالجمعيةُالعامةُواتفاقيةُمناهضةُالتعذيبُوغيرهُمنُضروبُالمعاملةُأوُالعقوبةُالقاسية ُأ

بموجب ُالقرار ُرقم ُُ 46/39المؤرخ ُفي ُُ 10ديسمبر ُُ ،1984ودخلت ُحيز ُالنفاذ ُبتاريخ ُُ 26حزيرانُ /يونيو ُُ ،1987انظرُ

المادةُ(ُ)27منُالتفاقيةُالمتعلقةُُفيُإقرارُمبدأُالوليةُالقضائية.

ُ74اعتمدتُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُبموجبُقرارهاُرقمُ(ُ3074دُ)28-والمؤرخُفيُُ3ديسمبرُُ،1973مبادئُالتعاونُ

الدوليُ فيُتعقبُواعتقالُوتسليمُومعاقبةُاألشخاصُالمذنبينُبارتكابُجرائمُحربُوجرائمُضدُاإلنسانيةُ.انظرُالمبدأُالسابعُ

منُاإلعالنُالذيُكرسُمبدأُالوليةُالقضائية ُالعالمية ُوالمبدأُالثامنُالذيُقررُطبيعةُاللتزاماتُالتشريعيةُوالجرائيةُعلىُ
الدولُبصددُمالحقةُوتعقبُوتسليمُالمجرمينُعنُارتكابهمُالجرائمُالدولية.
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الجنائي ُالوطني ُللدولة ُالتي ُتنظر ُمثل ُتلك ُالجرائمُ .لذلك ُتمنح ُالدول ُمحاكمها ُولية ُقضائيةُ

هاُبناء ُعلىُقرار ُوتشريعُوطنيُ،وليسُبالستناد ُفقطُ
عالميةُفيماُيتعلق ُبجرائمُمعينةُدون ُغير
ً

لوجودُقاعدةُأوُمبدأُدوليُيفرضُهذهُالوليةُ ُُ75ُ.
ُ

نتيج ًُة ُلذلكُ ،لُيطبقُمبدأُالختصاصُالعالميُبطريقةُمماثلةُفيُكلُمكانُ،بلُيخضعُ

لقواعد ُالختصاص ُالمحلي ُووفقاً ُإلجراءات ُالمالحقة ُالقضائية ُوالعقابية ُوالنظام ُالقانوني ُالذيُ
ُموح هدة ُلهذه ُالولية ُمن ُالصعب ُتحقيقهُ ،ويتطلبُ
تتبعه ُكل ُدولةُ .لذلكُ ،فالقول ُبوجود ُمنظومة ُ
ممارسة ُوتفعيل ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُ ،توافر ُثالثة ُمعايير ُأساسية ُتتمثل ُفيُ :وجود ُسببُ

لعتماد ُالختصاص ُالعالميُ ،وتعريف ُالجريمة ُوالعناصر ُالمكونة ُلها ُبشكل ُواضحُ ،وتحديدُ

وسائلُإنفاذُوطنيةُتتيحُللقضاءُالوطنيُممارسةُسلطتهُالفعليةُعلىُمثلُهذهُالجرائمُ ُُُ76.

ُومنُناحيةُأخرىُ،تطبقُبعضُالدول ُالوليةُالعالميةُوفقاً ُلقواعدُالقانون ُالدوليُالمقارنُ

بمفهومهُالضيقُالذيُيسمحُبمالحقةُالمتهمُبارتكابُجرائمُدوليةُحالُكانُتقديمهُمتاحاًُللمحاكمةُ

هُالفعليُعلىُأرضُالدولةُحينُتحريكُالدعوىُالقضائيةُبحقُالجانيُ.بينماُتأخذُ
فقطُ،أيُبتواجد ه

دولُأخرىُ ُبالمفهومُاألوسعُلممارسةُالختصاصُالعالميُحيثُتسمحُلنظمهاُالقضائية ُبتحريكُ

ُ 75في ُسيبل ُتوحيد ُأُسس ُوقواعد ُممارسة ُالولية ُالقضائية ُالعالمية ُذهب ُمشروع ُبرينستون ُللولية ُالقضائية ُالعالمية The

ُPrinceton Principles on Universal Jurisdictionالمقترحُمنُقبلُبرنامجُالقانونُوالشؤونُُالعامةُلجامعةُبرينستونُ

بنيوجرسيُفيُاألعوامُُ،2001-2000شكهلتُاللجنةُمنُمجموعةُفقهاءُوأساتذةُفيُالقانونُالدوليُ ُ،وقامتُاللجنةُبوضعُ
أربعة ُعشر ُمبدأ ُقانوني ُتحكم ُعمل ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُ ،كوثيقة ُتوجيهية ُتحدد ُأساس ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُ

ومسئوليات ُالدولُ ،والجرائم ُالخطيرة ُبموجب ُالقانون ُالدوليُ ،والتي ُتشمل ُالقرصنةُ ،العبوديةُ ،جرائم ُالحربُ ،الجرائم ُضدُ

السالمُ،الجرائمُضدُاإلنسانيةُ،اإلبادةُالجماعيةُ،والتعذيبُ،وتركُمشروعُبرينستونُالبابُمفتوحاًُأمامُإضافةُجرائمُمستقبليةُ
لختصاص ُالولية ُالعالمية ُكجرائم ُالفصل ُالعنصريُ ُواإلرهاب ُوجرائم ُالمخدرات ُضمن ُالقائمة ُ-لكنها ُلم ُتدرج ُفي ُالوقتُ

الحاضرُ .كذلك ُتناول ُمشروع ُبرينستون ُأهمية ُالعتماد ُعلى ُالولية ُالقضائية ُالعالمية ُفي ُظل ُغياب ُالتشريعات ُالوطنيةُ،

واللتزامُبالتعا ُونُالدوليُمنُخاللُالمالحقةُالقضائيةُ،وانهاءُاإلفالتُمنُالعقابُبعدمُمنحُالحصانةُللقادةُوالرؤساءُ ،وعدمُ

اعتمادُأحكامُالتقادمُفيُالقوانينُالعقابيةُالوطنيةُعلىُالجرائمُالدوليةُ،اضاف ًة ُلعتمادُالتشريعاتُالوطنيةُالتيُتكفلُتعزيزُ

العدالةُوالمالحقةُالجنائيةُ ُ.

باإلمكان ُالطالع ُعلى ُالنسخة ُالمتاحة ُباللغة ُاإلنجليزية ُمن ُخالل ُمكتبة ُحقوق ُاإلنسانُ ،لجامعة ُمنسويتا For more
Program in Law and Public ،details about ‘The Princeton Principles on Universal Jurisdiction
New
Jersey,
available
at
،
Princeton،
Princeton
University،Affairs
ُ https://www1.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html
ُ76كزافييهُفيليبُ:مبادئُالختصاصُالعالميُوالتكاملُوكيفُيتوافقُالمبدآنُ،مرجعُسابقُ،صُ.87
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الدعوىُالقضائيةُحتىُلوُلمُيكنُالجانيُمتواجداً ُعلىُأرضُالدولةُحينُالبدءُباتخاذ ُاإلجراءاتُ
القانونيةُفيُمواجهتهُ ُ77ُ.

عتباراتُوالتقلباتُالسياسيةُ
ويبقىُتطبيقُمبدأُالوليةُالعالميةُمحفوفاًُبالمصاعبُنتيج ًُةُلال ُ

التيُتحكمُاتجاهاتُبعضُالدولُ ،والتيُتحولُدون ُمالحقةُالمشتبهُبارتكابهمُجرائمُدوليةُ 78.فقدُ
أثبتُالتاريخُعزوفُبعضُالدولُ،عنُاعتمادُمبدأُالوليةُالقضائيةُالعالميةُألسبابُعديدةُ :فهيُ
من ُالناحية ُالمادية ُمرهقة ُلميزانية ُالقضاء ُالوطنيُ ُ ،وتخلق ُالعديد ُمن ُالخالفات ُالسياسية ُعلىُ

الساحتينُالوطنيةُوالدوليةُ،وقدُيكون ُالسبب ُلنأي ُالدولُعنُمالحقةُالجنُاة ُالتابعينُلدولةُأخرىُ

أمامُقضائهاُالوطنيُلعدمُلفتُالنتباهُعنُالنتهاكاتُالجسيمةُلحقوقُاإلنسانُالتيُقدُتمارسُمنُ
قبلُأنظمةُالدولةُ،وقدُتعيقُاتفاقياتُتسليمُالمجرمينُأوُاتفاقياتُالحصانةُالثنائيةُبينُالدولُدونُ

إنفاذ ُالوليةُالقضائيةُالعالميةُ،حيثُيتطلبُممارسة ُالوليةُالعالميةُعندُالتحقيقُمعُأحد ُالمشتبهُ
دادا ُللقيامُ
بهم ُفي ُارتكاب ُجريمة ُمن ُقبل ُدولة ُل ُيتواجد ُعلى ُأراضيها ُإلى ُطلب ُتسليمه ُاستع ًُ

ىُ
بإجراءات ُالمالحقةُ،فوجودُالتفاقياتُالثنائيةُبينُالدولُقدُتحولُدون ُتسليمُرعاياُدولةُألخر ُ
ومنُثمُتمتعهمُبالحصانةُبشكلُضمنيُ ُ79.

ُ 77عبدُالرحمنُمحمدُعليُ:الجرائمُاإلسرائيليةُخاللُالعدوانُعلىُقطاعُغزةُوفقاً ُلمعاهدة ُروماُالمؤسسةُللمحكمةُالجنائيةُ
الدولية ُفي ُلهايُ ،مركز ُالزيتونية ُللدراسات ُوالستشاراتُ ،بيروتُ ،لبنان ُطبعة ُُ ،2011صُ .113وانظر ُأيضاًُ :كزافييهُ

فيليبُ،مرجعُسابقُ،صُ.88

ُ 78سلكتُمؤسساتُحقوقُاإلنسانُالفلسطينيةُ ،طريقُاستخدامُالوليةُالقضائيةُالعالميةُفيُمالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُ

أمام ُبعض ُاألنظمة ُالقضائية ُفي ُالدول ُاألوروبيةُ ،فرفعت ُقضية ُضد ُشاؤول ُموفاز ُقائد ُالجيش ُاإلسرائيلي ُأمام ُالمحاكمُ
البريطانية ُفي ُُ 29أكتوبر ُُ ،2002لرتكابه ُمجزرة ُحي ُالدرج ُبمدينة ُغزةُ ،ونظ ُاًر ُلتمتعه ُبالحصانة ُوالحماية ُالدبلوماسيةُ

بصفتهُوزيرُالدفاعُفيُذلكُالوقتُ،لذلكُلمُيتخذُقبلُالقضاءُالبريطانيُأيُإجراءاتُقانونيةُبحقهُ.وقضيةُأخرىُقدمتُأمامُ

القضاءُالسويسريُضدُبنُأليعازرُودورونُألموغُقائدُالمنطقةُالجنوبيةُفيُحينهُفيُالجيشُاإلسرائيليُوأفخايُاديختر ُقائدُ

جهاز ُاألمن ُالعامُ ،عن ُجريمة ُتدميرهم ُمنازل ُالمواطنين ُفي ُرفح ُفي ُُ 10يناير ُُ ،2002إل ُأن ُالمدعي ُالعام ُالعسكريُ

السويسريُقررُعدمُالنظرُفيُالدعوىُلعدمُوجودُالمتهمينُعلىُاألراضيُالسويسريُفيُذلكُالوقتُوفقاُللمادةُالسادسةُمنُ
يُالتيُتوجبُتواجدُالمتهمينُعلىُاألراضيُالسويسريُلتحريكُالوليةُالقضائيةُ.كذلكُ،أصدرتُ
ُ
قانونُالعقوباتُالسويسر

محكمة ُصلح ُبو ُستريت ُفي ُالمملكة ُالمتحدة ُأمر ُُاعتقال ُبحق ُالجنرال ُاحتياط ُدورون ُألموغ ُبتاريخ ُُ 10سبتمبرُ،2005
لرتكابهُجرائمُحربُفيُغزةُ،إلُأنُتمكنهُمنُالهروبُقبلُالقبضُعليهُمنُقبلُشرطةُمكافحةُاإلرهابُ.وفيُأعقابُحربُ

ائيليُأمامُالقضاءُالبريطانيُمثلُوزيرةُ
ُ
ُ،2009/2008قدمتُالعديدُمنُالشكاوىُ ُومذكراتُالقبضُبحقُقادةُالجيشُاإلسر
األركانُفيُحينهُ،تسيفيُليفينيُوالتيُلمُتستطعُزيارةُبريطانياُخوفاً ُمنُتنفيذُمذكرةُالقبضُبحقهاُ،فيُذلكُالوقتُوكانتُ

هناك ُضغوطات ُعديدة ُمن ُقبل ُإسرائيل ُعلى ُبريطانيا ُلتعديل ُهذا ُالقانونُ .كذلك ُظهرت ُالضغوطات ُالسياسية ُمن ُقبلُ
إسرائيل ُلتعديل ُالقانون ُالبلجيكي ُفي ُوقت ُلحق ُعلى ُتقديم ُدعوى ُلمالحقة ُأرئيل ُشارون ُعن ُجرائمه ُفي ُصب ار ُوشاتيالُ،
لضمانُعدمُتقديمُدعاوىُضدُقادةُإسرائيلُلعدمُتواجدهمُعلىُاألراضيُالبلجيكيةُ(لمزيدُمنُالتفاصيلُالرجاءُالطالعُعلىُ

يرُالمركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسانُح ُولُمبدأُممارسةُالوليةُالقضائيةُالعالميةُ،مرجعُسابق)ُ .
ُ
تقر

ُAnna Olsson، Ibid. pp.38-39.
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ثانيا -:مفهوم التعاون القضائي الدولي:
يتحددُمفهومُالتعاون ُبينُالدولُبالستنادُإلىُطبيعةُالجريمةُونوعهاُ،فقدُيكون ُتعاوناً ُمعُ

التيُتمثلُخطر ُعلىُ
ًُا
ُ،و
القضاءُالجنائيُالدوليُبصددُمالحقةُالمتهمينُبارتكابُالجرائمُالدولية ُ

المجتمعُالدوليُكجرائمُالحربُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُوجرائمُالعدوانُوجرائمُاإلبادةُالجماعيةُ.وقدُ
اء ُأكانُالفعلُ
تكون ُطبيعةُالتعاون ُبينُالد ُولُلمكافحةُجرائمُذاتُأهميةُ ،كونهاُعابرةُللحدودُسو ًُ

كجرائم ُغسيلُ
المرتكبُأوُأثره ُوقعُعلىُأرضُدول ًُة ُأخرىُُ ،أم ُفرارُفاعليُالجريمة ُلدول ًُة ُأُخرىُُ ُ ،

األموال ُوتهريب ُالمخد ارتُ ،وما ُيهمنا ُفي ُهذه ُالدراسة ُهو ُالتعاون ُالقائم ُعلى ُأُسس ُالقضاءُ
الجنائيُالدوليُ،والذيُيتميزُباعتبارُجرائمهُهيُاألشدُخطورًُةُعلىُاألمنُوالسلمُالدوليينُ ُ80.

ُوبرزتُأهميةُالتعاون ُالدوليُالجنائيُفيُمجالُمكافحةُالجريمةُالتيُاصطدمتُمعُسيادةُ

الدولُ ،ففي ُسبيل ُتحقيق ُالعدالة ُالجنائيةُ ،اتجه ُالمجتمع ُالدولي ُلتطوير ُسياسة ُالعدالة ُالجنائيةُ
الحديثةُمنُخاللُتوطيدُأواصرُالتعاونُالدوليُعلىُمختلفُاألصعدةُالوطنيةُواإلقليميةُوالدوليةُ.

ويعُدُ ُتسليمُالمجرمينُأ ُولىُصورُالتعاون ُالدوليُفيُمنظومةُالقانون ُالجنائيُالدوليُالذيُتطورُ

مع ُتطور ُقواعد ُالقانون ُالدوليُ ،مرو اًر ُبميثاق ُاألمم ُالمتحُ هدة ُومن ُقبله ُميثاق ُعصبة ُاألممُ81.

ابتداء ُبقواعدُالعرفُالدوليُُ 82،والتفاقياتُالدولية83،والق ارراتُالصادرةُعنُالجمعيةُالعامةُلألممُ
ف ً

ُ 80محمد ُالشبلي ُالعتومُ :تعاون ُالدول ُمع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ(وأثره ُفي ُفعاليتها)ُ ،دار ُوائل ُللنشرُ ،عمانُ ،الطبعةُ

األولىُ،2015ُ،ص.19

ُ81نصتُالمادةُُ56منُميثاقُاألممُالمتحدةُالموقعُفيُُ26حزيران/يونيوُُ1945فيُسانُفرانسيسكوُفيُختامُمؤتمرُاألممُ

المتحدةُالخاصُبنظامُالهيئةُالدوليةُوأصبحُنافذاًُفيُُ24تشرينُاألول/أكتوبرُُ،1945علىُأنهُ"ُيتعهدُجميعُاألعضاءُبأنُ

يقومواُ ،منفردين ُأو ُمشتركينُ ،بما ُيجب ُعليهم ُمن ُعمل ُبالتعاون ُمع ُالهيئة ُإلد ارك ُالمقاصد ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالمادةُ

".55

قرتهُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُرأيهاُالستشاريُحولُمشروعيةُالتهديدُباستخدامُاألسلحةُالنوويةُيمثلُمبدأُأقرهُالعرفُ
ُ82ماُأ ُ

عرفُالدوليُباعتبارُأنُقواعدُالقانونُ
ُ
الدوليُكسابقةُقضائيُوالتيُلُيجوزُانتهاكهاُ ،وهيُملزمةُللدولُ.كذلكُماُاستقرُال

الدوليُاإلنسانيُوما ُتفرضهُاتفاقياتُجنيفُاألربعةُلعامُُ،1949فيماُيتعلقُباللتزامُبالتحقيقُوالمقاضاةُوالتعاونُالدوليُ

أصبحُجزًُءاُلُيتجزأُمنُقواعدُالعرفُالدولي.

الًُمنُ:اتفاقيةُمنعُجريمةُ
مزيدُمنُالتفاصيلُح ُولُالنصوصُالتيُأقرتُالتعاونُبينُالدولُفيُالتفاقياتُالدوليةُ،راجعُك ُ
ُ83ل ُ

اإلبادةُالجماعيةُوالمعاقبةُعليهاُلعامُُ،1948اتفاقيةُالقضاءُعلىُجميعُأشكالُالتمييزُالعنصريُلعامُُ،1665العهدُالدوليُ
الخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُ،العهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالقتصاديةُوالجتماعيةُلعامُُ،1977اتفاقيةُعدمُتقادمُ
جرائمُالحربُوالجرائمُالمرتكبةُضدُاإلنسانيةُلعامُُ،1968وغيرهاُمنُاإلعالناتُوالتفاقياتُالتيُيمكنُالطالعُعليهاُعبرُ
ُ

موقعُاألممُالمتحدةُعلىُالرابطُالتاليُ ُ:

ُُ http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=conven
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ُوالمحاكم ُالخاصة ُبمالحقة ُمجرمي ُالحرب ُاألولى ُوالثانيةُ ،والمحاكم ُالخاصةُ

ن
انتهاء ُبإقرارُميثاقُروماُ،حيثُكُرستُ
بيوغسالفياُورواندا ُوسيراليو ُوكمبودياُوتيمُورُالشرقيةُ،و ً

خاللُهذهُالمراحلُالمتعاقبةُآلياتُوسبلُالتعاونُُللقضاءُالجنائيُالدوليُبينُمختلفُالدولُ ُ.

الحترام ُألحكامه ُيتطلب ُوجود ُجهازُ
فمن ُالمسلم ُبهُ ،أن ُأي ُنظام ُقانوني ُيرجى ُالفعالية ُو ُ

قضائيُمستقلُعنُالدولُ ُ،وبشكلُدائمُيحددُاللتزاماتُوالمسئولياتُويضعُالعقابُلمنُيخالفهُأوُ
يخرج ُعن ُأحكامهُ .لذلكُ ،تُمثل ُمصادقة ُالدول ُعلى ُالتفاقيات ُوالمعاهدات ُالدولية ُالتي ُتحظرُ

الجرائمُ ،وتعاقب ُعلى ُاقترافهاُ ،من ُأهم ُسبل ُوآليات ُالتعاون ُالد ُوليُ ،الذي ُيفيد ُباعتراف ُالدولُ

المسؤوليةُالدوليةُلألفرادُالتابعينُلهاُعنُالجرائمُالدوليةُ.فهذاُالعترافُيتعدىُالواجباتُ
المتعاقدةُب ه
واللتزامات ُالمفروض ُعلى ُالسلطات ُالداخلية ُداخل ُكيان ُالدولة ُكسلطة ُحاكمة ُويفرض ُعليهاُ

التعاون ُالدوليُفيُحالُوجودُانتهاك ُيقعُتحتُطائلةُالختصاصُالجنائيُالدوليُ،خاصةُوأنُ

مثلُهذهُالنتهاكات ُتتناقض ُمعُمبادئُاإلنسانيةُوتهدرُقيمُالعدالةُالدوليةُوتتناقضُمعُأهدافُ
ومبادئُاألممُالمتحدةُلماُتشكلهُمنُتحدُُسافرُلالستقرارُواألمنُالدوليينُ ُ85.
ُوجود ُجسمُ
ومع ُذلك ُيبقى ُضمان ُالتعاون ُالدولي ُصعب ُالتحقيق ُفي ُبعض ُاألحيان ُلعدم ُ
وُشرطةُقضائيةُدوليةُتُجبرُالدولُعلىُتنفيذُالتزاماتهاُبعكسُاألنظمةُالداخليةُالتيُتجدُ
تنفيذيُأ ُ
من ُالسلطات ُالوطنية ُأجهزة ُتنفيذية ُإلعمال ُق ارراتها ُالقضائيةُ .كما ُيصعب ُوضع ُتعريف ُجامعُ

ُتفرضه ُطبيعة ُكلُ
مانع ُلطبيعة ُالتعاون ُالدوليُ ،كون ُأن ُإجراءاته ُتتحدد ُبطبيعة ُالتعاون ُالذي ُ

اتفاقيةُعلىُح هدةُ،ومعُذلكُذهبُبعضُفقهاءُالقان ُونُالدوليُإلىُتعريفُالتعاونُالقضائيُالدوليُ
كونه ُ"يتمثل ُفي ُمجموعة ُالوسائل ُالتي ُبواسطتها ُتقدم ُإحدى ُالدول ُمعونة ُسلطاتها ُالعامة ُأوُ
مؤسساتهاُالقضائيةُإلىُسلطةُالتحقيقُأوُالتنفيذُفيُدولةُأخرىُ،في ُوفقُهذاُالتعاون ُبينُاستقاللُ

كل ُدولة ُفي ُممارسة ُاختصاصها ُالجنائي ُفي ُحدود ُإقليمها ُوبين ُضرورة ُممارسة ُحقها ُفيُ
العقاب"ُ 86ُ.

ُ 84لمزيد ُمن ُالتفاصيلُ ،انظر ُالقرار ُرقم ُُ 3الصادر ُعن ُالجمعية ُالعامة ُوالخاص ُبتسليم ُومعاقبة ُمجرمي ُالحرب ُوالذيُ

يوصيُباتخاذُالتدابيرُالكفيلةُبالنقلُالفوريُللمتهمينُإلىُالدولُالتيُارتكبواُفيهاُجرائمهمُوالصادرُبتاريخُ13فبراير/شباطُ
لعامُُ ،1945والقرارُرقمُُ 3074الصادرُبتاريخُُ 3ديسمبر/كانونُاألولُلعامُُ،1973بشأنُمبادئُالتعاونُالدوليُللكشفُ
عنُالجريمةُوالقبضُوتسليمُومعاقبةُاألشخاصُالمذنبينُبارتكابُجرائمُحربُأوُجرائمُضدُاإلنسانية.

ُ 85متعب ُبن ُعبد ُهللا ُالسندُ :التعاون ُالد ُولي ُفي ُتنفيذ ُاألحكام ُالجنائية ُوأثره ُفي ُتحقيق ُالعدالةُ ،رسالة ُمقدمة ُلنيل ُدرجةُ
الماجستيرُفيُالعدالةُالجنائيةُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2011ُ،ص.164

ُ 86نورُالدينُمحمدُشبلُ:الحماية ُالجنائيةُالوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُاألساسيةُ،دراسةُفي ُالمصادرُواأللياتُ

النظريةُوالممارسةُالعمليةُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،2011ُ،صُ637وماُبعدها.
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ويذهب جانب آخر من الفقهُ ،لتعريفُالتعاون ُالدوليُعلىُأنهُ"ذلكُالفرعُمنُنظامُالقانونُ

منُالتوافقُوالنسجامُ
ُ
الدوليُالجنائيُالذيُيمثلُإحدى ُالسبلُالمستخدمةُلتحقيقُالدرجة ُالعالية ُ
معُأهدافُالمجتمعُالعالميُفيُمنعُالجريمةُوالحفاظُعلىُالمجتمعُ ،وتقويمُالمنحرفينُمنُخاللُ

مالحقةُالمجرمينُومكافحةُالجريمة"ُ 87.
ثالثا -:التعاون القضائي الدولي بموجب ميثاق روما:
ينصرف ُمفهوم ُتعاون ُالدول ُمع ُالقضاء ُالجنائي ُالدولي ُوفقُاً ُلميثاق ُروما ُإلى ُمجالتُ

عدةُ88،تتعلقُبإجراءاتُالتحقيقُوالمقاضاةُالد ُوليةُلمرتكبيُالجرائمُالدوليةُوتسليمهمُللمحكمةُالتيُ
اء ُأكانتُمحكمة ُوطنية ُأمُالمحكمةُالدوليةُالدائمةُمنُخاللُالتعاون ُفيُ
تنُظرُالدعوىُأمامهاُسو ًُ
جمع ُاألدلة ُوالبينات ُالتي ُتوجبها ُإجراءات ُالمالحقة ُالقضائية ُفي ُمراحل ُنظر ُالدعوىُ ُالمختلفةُ

قبلُالنظرُفيُالدعوىُأمُأثناءُالنظرُفيهاُ،وكذلكُفيُمرحلةُتنفيذُ
ُ
اءُأكانُالتعاونُمعُالمحكمةُ
سو ًُ
األحكام ُالصادرة ُعن ُالقضاء ُالجنائي ُالدولي ُكالتزامات ُأوجبها ُميثاق ُروما ُعلى ُالدول ُالموقعةُ

اء ُأكانتُ
عليهُ 89.وكمبدأُعامُ،ينطبقُالتعاون ُعلى ُجميعُالهيئاتُالقضائيةُالوطنيةُالمختصةُسو ًُ
عسكري ًُة ُأم ُمدني ًُة ُتحقيقاً ُلمبدأ ُالتكاملُ ،من ُخالل ُتسهيل ُممارسة ُالولية ُالقضائيةُ ،وتقديمُ

المساعدةُوالتعاونُوتبادلُالمعلوماتُعنُالجريمةُالدوليةُ 90ُ.

وللمحكمةُأنُتطلبُالتعاون ُمنُالدولُغيرُاألطرافُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُ

الدولية ُفيماُتتخذهُمنُتحقيقاتُ ،وإجراءاتُقبضُ ُومالحقةُخاللُمراحلُالدعوىُأوُخاللُمرحلةُ
تنفيذ ُاألحكام ُوفقاً ُلنص ُالفقرة ُالخامسة ُمن ُالمادة ُ(ُ )87من ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمةُ ،ووفقاًُ
لتفاقُأوُترتيبُخاصُتعقدهُالمحكمةُمعُالدولةُالمعنيةُ91،وللمحكمةُسلطةُتقديمُطلباتُالتعاونُ
للدول ُوالمستندات ُالمؤيدة ُوالداعمة ُلطلبها ُمن ُخالل ُالقنوات ُالدبلوماسية ُأو ُمن ُخالل ُالمنظمةُ
الدوليةُللشرطةُالجنائيةُ(اإلنتربول)ُأوُعنُطريقُأيُمنظمةُإقليميةُأخرىُ 92.كماُيحقُللمحكمةُ

أنُتتخذُالقرارُبإحالةُطلبُالتعاونُللجمعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأوُلمجلسُاألمن-إذاُ
ُ87نورُالدينُمحمدُشبلُ،مرجعُسابقُ،ص.638-637

اءاتُوقواعدُالمتعلقةُفيُالتعاونُالدوليُوالمساعدةُالقضائيةُ،انظرُالبابُالتاسعُمنُالنظامُ
ُ
ُ 88لمزيدُمنُالتفاصيلُحولُإجر

األساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،الموادُ(.)102-86
ُ89محمدُالشبليُالعتومُ:مرجعُسابقُ،ص.31-ُ24

ُ 90محزمُسايغيُوداد ُ:مبدأُالتكاملُفيُظلُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،رسالة ُمقدمةُلنيلُشهادة ُالماجستيرُ
فيُالقانونُالعامُوالقضاءُالجنائيُالدوليُ،جامعةُاألخوةُمنتوريُُ،قسنطينةُ،الجزائرُ،2007ُ،صُُُُ.77

ُ91انظرُالفقرةُالخامسةُمنُالمادةُُ87منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ.

ُ 92أبوُالخيرُأحمدُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمة-دراسةُللنظامُاألساسيُللمحكمةُوالجرائمُالتيُتختصُالمحكمةُ

بالنظرُفيهاُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،طبعةُُ،2006صُ76وماُبعدها.
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كانُمجلسُاألمنُهوُمنُقامُبإحالةُالدعوىُللمحكمة-فيُحالةُعدمُامتثالُدولةُماُللتعاون ُمعُ
المحكمةُأوُاتخاذهاُإلجراءُيؤدىُإلىُعرقلةُعملُالمحكمةُ ،وممارسةُاختصاصهاُبماُيتنافىُمعُ

تحقيقُالعدالةُوفقاًُألحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ93.
رابعا -:عالقة مبدأ التكامل بالوالية القضائية العالمية ومبدأ التعاون القضائي الدولي:
ُوُوفقاً ُلما ُسبق ُتناوله ُحول ُالطبيعة ُالقانونية ُلكأل ُمن ُالختصاص ُالتكاملي بموجب ُأحكامُ

ميثاقُروماُ،ومبدأُالوليةُالقضائيةُالعالميةُوالتعاون ُالقضائيُالدوليُ،نستطيعُالق ُول ُبأنُالسماتُ
المميزةُلكلُآليةُتتمثلُفيماُيليُ :
عالميةُ،لُتنصرفُللمحاكمُالوطنيةُللدولةُالتيُتمارسُوليتهاُ
ُ
 .1ممارسةُالوليةُالقضائيةُال
القضائيةُلتحقيقُمصلحة ُخاص ًُة ُلهاُولمواطنيها ُفحسبُ،بلُبصفتهاُممثل ًة ُعنُالمجتمعُ

اعتبارهاُجزًُء ُمنُكيانُالدولة ُالتابعة ُللجماعةُالدوليةُفيُسعيهاُلتحقيقُ
الدوليُككلُ،وب ُ

السلمُواألمنُالدوليينُفهذهُالوليةُهيُالمالذُاألخيرُلمالحقةُمجرميُالحربُالذينُتسعىُ

دولهم ُلحمايتهمُ ،ومنحهم ُالحصانة ُمن ُخالل ُإجراء ُمحاكمات ُصورية ُلهم ُكما ُيفعلُ
القضاءُاإلسرائيليُبصددُالجرائمُالتيُيرتكبهاُقادتهُبحقُالضحاياُالفلسطينيين.

 .2يمنح ُمبدأ ُالتكامل ُوفقاً ُلما ُكرسه ُميثاق ُروما ُالفعالية ُلنظام ُالولية ُالعالمية ُالقضائيةُ،
إضاف ًُة ُلحترام ُمبدأ ُسيادة ُالدول ُوتقرير ُمالحقة ُالمتهمين ُبارتكاب ُجرائم ُدولية ُوفقاًُ
للقوانين ُالجنائية ُالداخليةُ 94.فيسعى ُميثاق ُروما ُللعمل ُعلى ُكفالة ُإجراءات ُالتحقيقُ

ُوالمالحقة ُوالمحاكمة ُلمرتكبي ُالجرائم ُالدولية ُلضمان ُعدم ُافالتهم ُمن ُالعقاب ُبغضُ
ُوالفعاليةُ
النظر ُعن ُالجهة ُالتي ُتقوم ُبالمحاكمة ُطالما ُتمتعت ُهذه ُالمحاكمات ُبالجدية ُ
وتمتُبطريقةُنزيهةُ .وفيُكلتاُالحالتينُيحتاجُتحقيقُالمالحقةُوجودُالتعاون ُالقضائيُ
صحيحُ،والعالقة ُتحكمُعملُ
ُ
بينُالدولُ،فالنظام ُالدوليُمكمالً ُللنظامُالوطني ُوالعكسُ

المحكمةُوالدولُلُتنطويُعلىُالتدخلُفيُشئونُسيادةُالدولةُبقدرُماُهيُعالقةُمنظمةُ
بناءُعلىُرغبةُأفرادُالمجتمعُالدولي.
دوليةُأنشئتُ ًُ
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 .3وفقاً ُلمبدأ ُالتكامل ُيمثل ُدور ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُدو اًر ُاحتياطياً ُفال ُينعقدُ
الختصاص ُللقضاء ُالجنائي ُالدولي ُحال ُتمت ُمحاكمة ُشخص ُمتهم ُبارتكاب ُالجرائمُ

األشدُخطورًُة ُعلى ُالمجتمعُالدوليُُوأمامُالقضاءُالوطنيُ،كون ُأنُاختصاصُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُجاءُليكملُدورُالمحاكمُالوطنيةُفيُحالُانهيارُأجهزتهاُالقضائيةُبشكلُُ

ُ93عليُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُالدوليُفيُعالمُمتغيرُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،2008ُ،ص.218
ُ94كزافييهُفيليبُ:مبادئُالختصاصُالعالميُوالتكاملُوكيفُيتوافقُالمبدآنُ،مرجعُسابقُ،صُُ.97

ُ95محمدُالشبليُالعتومُ،تعاونُالدولُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوأثرهُفيُفعاليتهاُ،مرجعُسابقُ،صُ.280
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كليُأوُجزئيُ ،أوُنتيج ًة ُلعدمُرغبتهاُعلىُمالحقةُالجناةُ،وفقُاً ُلنصُالمادةُ(ُ)17منُ
ُ
ميثاقُروماُ،ومنُثمُفتعاون ُالدولةُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُهو ُإلزاميُبينماُتعاونُ

المحكمةُمعُالدولُأمرُجوازي.

 .4التعاونُالقضائيُالجنائيُالدوليُ،الذيُتفرضهُأحكامُميثاقُروماُوفقاًُللتطورُالذيُلحقُ
بمبادئُالتعاونُُالقضائيُالدوليُ ُوماُيعكسهُمنُالتزاماتُيجبُاتخاذهُمنُقبلُالدولُأمامُ

اء ُكنا ُبصدد ُدعوىُ
أجهزتها ُالقضائية ُالوطنيةُ ،كضرورًة ُلتحقيق ُالعدالة ُالدولية ُسو ًُ

مطروحة ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوفقاً ُلمبدأ ُالمبدأ ُأو ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُالذيُ
يأخذ ُبمبدأ ُالولية ُالقضائية ُالعالميةُ ،فتحقيقُأهدافُكلتا ُالوليتينُالقضائيتين ُوإنصافُ

الضحاياُ،ومالحقةُمنتهكيُأحكامُالقانون ُالدوليُ،يوجب ُوجود ُحالةُمن ُالتعاون ُالقائمةُ
علىُأُسسُوقواعدُالقانونُُالجنائيُالدوليُ.

 .5كذلك ُيترتبُعلىُالتكاملُنتائج ُذاتُأهمية ُبالغةُ ،حتىُفيُحالة ُقيام ُالقضاء ُالوطنيُ
اللتزامات ُالملقاة ُعلى ُعاتقهُ ،وانعقاد ُالولية ُلمحاكمه ُال ُوطنيةُ ،إل ُأنه ُيبقيُ
بإعمال ُ ُ
للمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدور ُالرقابيُ ،كي ُتتأكد ُمن ُرغبة ُوقدرة ُالدولة ُعلى ُمالحقةُ

مواطنيهاُالمتهمينُبارتكابُجرائمُذاتُخطورةُشديدةُُووفقاً ُألحكامُميثاقُروماُ ُ،وللتأكدُ

منُتوافرُهذهُالقدرةُوالرغبةُيُفرضُعلىُالدولةُالتعاونُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.كماُ
يجوز ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُأن ُتتطلب ُمن ُالقضاء ُالوطني ُعند ُفشله ُفي ُالوفاءُ
بالتزاماتهُالقانونيةُأنُتتخلىُالدولةُعنُوليتهاُلصالحُالوليةُالجنائيةُللمحكمةُالدولية.

ُ96

 .6كذلكُ ،تفرضُطبيعةُالتعاون ُمعُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُ ،أنُتك ُون ُالتشريعاتُالجنائيةُ
الوطنيةُللدولُمكمل ًُة ُلماُجاءت ُعليه ُأحكامُميثاقُروماُمنُحيثُالوصفُالجرمي ُدونُ
أنُيشملُذلكُمدةُالعقوبة.
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الفرع الثالث
مبـررات وتقييم النص على مبدأ التكامل ضمن أحكام ميثاق روما

اتفقُممثلوُالدولُالمشاركةُفيُالمؤتمرُالدبلوماسيُبصددُإعدادُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ،على ُتوضيح ُطبيعة ُالعالقة ُالقائمة ُبين ُالقضاء ُالوطني ُوالمحكمة ُالجنائيةُ

الدوليةُ،بأنُتكون ُذاتُعالقةُتكاميلةُبخالفُما ُذهبتُإليهُمقتضيات ُالختصاصُالمتزامنُأوُ
المشتركُُ،والتيُكانتُتحكمُالعالقةُبينُالمحاكمُالدوليةُالمؤقتةُمعُالقضاءُالوطنيُ،فلهذاُالتفاقُ
 ُ 96عبدُالقادرُجرادةُ:القضاءُالجنائيُالدوليُوالحربُعلىُغزةُ،المجلدُاألولُ:الجريمةُالدوليةُ،عددُالرملةُ،الطبعةُالثانيةُ،

مكتبةُآفاقُ،غزةُ،صُ.233وانظرُكذلكُانظرُمحمدُالشبليُالعتومُ،مرجعُسابقُ،صُ.281
ُ97محمدُالشبليُالعتومُ،مرجعُسابقُ،صُ.281
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مبرراته ُودواعيه ُذات ُالعالقة ُبالرقابة ُوالسيادة ُالوطنيةُ ،إضاف ًُة ُإلى ُمبررات ُأخرى ُتتصل ُبنظرُ

الدعوىُذاتهاُوالتيُسنتاولهاُبالتفصيلُفيماُيليُ،ومنُثمُسنقومُبتقييمُإدراجُمبدأُالتكامل ُضمنُ
نصوصُميثاقُروماُ .
أوال -:مبـررات النص على مبدأ التكامل
تُعد ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُجسم ُقضائيُقائمُبموجب ُمعاهدة ُدولية ُملزمةُفقط ُللدولُ

األطرافُالمنضمةُلميثاقُروماُ،فالمحكمةُليستُكيانُفوق ُالدولُأوُبديالً ُعنُالقضاءُالجنائيُ

الوطني ُبل ُمكمالً ُلهُ .كذلكُ ،ل ُتق ُوم ُالمحكمة ُبدور ُأكبر ُمما ُتضطلع ُبه ُاألنظمة ُالقضائيةُ

ال ُوطنيةُحالُتنفيذهاُلقواعدُالقانونُالدوليُالقائمُ.إضاف ًُةُإلىُأنُالمحكمةُالدوليةُأسُستُبرغبةُمنُ
المجتمعُالدوليُبهدفُالتعاون ُفيُالقضاءُعلىُالجريمةُالدوليةُومالحقةُمرتكبيهاُ،لذلكُلُيعلوُ
القضاء ُالجنائي ُالد ُولي ُعلى ُالقضاء ُالوطنيُ ،ول ُيمس ُبالسيادة ُالوطنية ُوفقاً ُألحكام ُميثاقُ

روماُ ُ98.

وبتحليل ُالتجاهات ُالمختلفة ُللوفود ُالمشاركة ُفي ُمؤتمر ُروماُ ،نجد ُأن ُوفود ُالمؤتمرُ

الدبلوماسيُ،انقسموا ُإلىُاتجاهينُحولُتحديدُالموضعُالذيُسيردُفيهُالنصُعلىُمبدأُالتكاملُ
منُالتفاقيةُ،فهلُسيتمُالكتفاءُباإلشارةُإليهُفيُديباجةُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

أمُيجبُذكرهُفيُالنصوصُاألساسيةُللنظامُ ُ،وتمثلتُالمبرراتُالتيُاتخذهاُأنصارُكلُاتجاهُفيماُ
يليُ ُ:

نُ
 الرأي األولُ :استندُفي ُتفسيره ُعلىُالفقرةُاألولىُمن ُالمادةُ(ُ )31من ُاتفاقية ُفينا ُلقانو ُتُعلىُأنهُتفسرُالمعاهدةُبحسنُنيةُووفقاً ُللمعنىُ
المعاهداتُلعامُُ 99،1969والتيُنص
ه

الذيُيعطىُأللفاظهاُضمنُالسياقُالخاصُبموضوعهاُوالغرضُمنها"ُاألمرُالذيُجعلُ

أنصار ُهذا ُالرأي ُيذهبون ُللقول ُبضرورة ُالنص ُعلى ُمبدأ ُالتكامل ُفي ُديباجة ُالنظامُ

ُ98هانيُسميرُعبدُالرازقُ:نطاقُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،الطبعةُاألوليُ،2009،

صُ.63

جبُقراريُ
ُ
نُالمعاهداتُالذيُعقدُبمو
ُ
ُ 99اعتمدتُاتفاقيةُفيناُلقانونُالمعاهداتُمنُقبلُالمؤتمرُاألممُالمتحدةُبشأنُقان ُو

الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُُ2166المؤرخُفيُُ5ديسمبرُُ،1966ورقمُُ2287المؤرخُفيُُ6ديسمبرُُ،1967وقدُعقدُ

المؤتمر ُخالل ُدورتين ُفي ُفيينا ُبالفترة ُمن ُُ 26مارس ُإلى ُُ 24مايو ُُ ،1968والفترة ُمن ُُ 9ابريل ُإلى ُ22مايو ُُ،1969
بتاريخُُ22مايوُُ،1969وعرضتُللتوقيعُفيُ23مايوُُ،1969حيثُدخلتُحيزُ
واعتمدتُالتفاقيةُفيُختامُإعمالُالمؤتمرُ ُ

النفاذُفيُُ27ينايرُ.1980
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األساسيُللمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،كونهُسيجعلُمنُهذاُالنصُجزًُءاُلُيتجزأُمنُالسياقُ

سرُويطبقُالنظامُاألساسيُللمحكمةُفيُإطاره.
الذيُينبغيُأنُيُف هُ

100

 الرأي الثانيُ:ذهبُأنصارُهذاُالرأيُعلىُخالف ُماُذهبُإليهُمؤيدو ُالرأيُاألولُ،ليقرُرواُأنُمجردُالنصُعلىُمبدأُالتكاملُفيُديباجةُالنظامُاألساسيُللمحكمة ُلنُيكون ُكافيُاًُ،

وأنه ُ ُولتبديد ُالشك ُحول ُأهمية ُهذا ُالمبدأ ُفيجب ُإيراد ُتعريف ُواضح ُلمبدأ ُالتكامل-

باإلضافةُإلى ُالديباجة-بالنصُعليهُفيُمادةُمنفصلةُفيُافتتاحيةُالنظامُأوُعلىُاألقلُ

أيُمنُقبلُالوفودُالمشاركةُ
ُ
ذكرهُفيُتطبيقُالموادُالالحقةُوتفسيرهاُ،وقدُتمُترجيحُهذاُالر

فيُمؤتمرُروماُ ُ101.
ابتداء ُفي ُبسط ُوليتهُ
ومن ُثم ُتقرر ُالمتياز ُلمبررات ُالسيادة ُللقضاء ُالوطني ُللدولة ُ ً

القضائيةُعلىُأراضيُالدولةُكأصلُعامُُ،وُوفقُاًُلنص ُالفقرةُالسادسةُمنُالديباجةُمنُميثاقُروماُ

على ُأنه ُ""إذ ُتذكر ُبأن ُمن ُواجب ُكل ُدولة ُأن ُتمارس ُوليتها ُالقضائية ُالجنائية ُعلى ُأولئكُ
المسئولينُعنُارتكابُجرائمُدولية"ُ.كماُنصتُذاتُالديباجةُفيُفقرتهاُالعاشرةُعلىُأنهُ"وإذ تؤكد

أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات

القضائية الجنائية الوطنية"ُ .وجاء ُنص ُالمادة ُاألولى ُمن ُميثاق ُروما ُلي ُؤكد ُعلى ُمبدأ ُالتكاملُ
بالنص ُعلى ُأنه ُ"ُ ....تكون ُالمحكمة ُمكملة ُللوليات ُالقضائية ُالجنائية ُالوطنيةُ ،ويخضعُ
اختصاصُالمحكمةُوأسلوبُعملهاُألحكامُهذاُالنظامُاألساسي"ُ ُ.
كماُتُظهر ُالقواعدُالمتعلقةُبتفسيرُُ ،وإعمال ُمبدأُالتكاملُالتيُقررهاُالبابُالتاسعُلميثاقُ

روما ُمن ُخالل ُمطالبة ُالنظم ُالوطنية ُبمباشرةُ ،وتنفيذ ُطلبات ُالتعاون ُالمشتملة ُعلى ُالقبضُ
والتسليم ُوحماية ُاألدلة ُوالقواعد ُالمتعلقة ُبق اررات ُاإلحالةُ ،والتحقيق ُالصادر ُعن ُالمدعي ُالعامُ

للمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،واألسبقية ُلنظام ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُالتكامل ُالخاص ُبعمل ُالمحكمةُ

الجنائيةُالدوليةُ 102.

100عليُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُالدوليُفيُعالمُمتغيرُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُ،2008ُ،

ص.129

ُ101عليُيوسفُالشكريُ،مرجعُسابقُ،ص.129

ُ 102محمود ُشريف ُبسيونيُ ،المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ :نشأتها ُونظامها ُاألساسي ُمع ُدراسة ُلتاريخ ُلجان ُالتحقيق ُالدوليةُ
والمحاكمُالدوليةُالسابقةُ،مرجعُسابقُ،ص.145
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ففي ُالحالة ُالتي ُتمارس ُالمحاكم ُالوطنية ُمهامها ُباتخاذ ُاإلجراءات ُالقانونية ُفي ُمالحقةُ

ُومحاكمة ُالجناةُ ،فال ُتستطيع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالتدخل ُبسير ُالمحاكمة ُأمام ُالقضاءُ

الوطنيُ،بشرطُالجدُيةُ ُ،ومراعاةُأصولُالمحاكماتُالواجبةُالتطبيقُ ُ103.

ومنُثمُجاء ُالتكاملُليعالجُالثغراتُالقانونيةُالتيُتفرضهاُحالةُالحصانةُالتيُيتمتعُبهاُ

بعضُالجناةُ،كماُلُتُعدُالمحكمةُالجنائيةُمحكم ًُةُعلياُإلعادةُالنظرُوالطعنُفيُالق ارراتُالصادرةُ
عنُالمحاكمُالوطنيةُ،وبذلكُيتعقدُالختصاصُاألصيلُللمحاكمُالوطنيةُوتُعدُأحكامهاُحائزةُعلىُ

حجية ُالشيء ُالمقضي ُبه ُاألمر ُالذي ُيؤكد ُعدم ُسمو ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُالقضاءُ

الوطنيُحالُقيامهُبالدورُالمناطُبهُوفقاًُللشروطُالتيُيفرضهاُالتكاملُ.ومنُثمُنستطيعُالقولُبأنُ
المبرراتُاألساسيةُللنصُعلىُمبدأُالتكاملُتتمثلُفيُاألسبابُالتاليةُ 104ُ:

.1

مبررات احترام السيادة الداخلية للدولة واختصاصها الشخصي على مواطنيهاُ ،وعدمُ

لً ُلمقاصدُاألممُ
السماح ُأليةُدولةُبانتهاك ُهذهُالسيادةُتحتُأيُظرفُمنُالظروفُ،إعما ُ

المتح هدة ُومبادئهاُالواردةُفيُالميثاق ُمنُخاللُاحترامُالسيادةُالوطنيةُللدولُ،فالختصاصُ

التكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدولية ُيعملُعلىُالتوفيقُبينُمفهومُالسيادةُوالحصانةُ .كذلكُ،
ل ُيمثل ُبسط ُولية ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُالدعوى ُخرقاً ُلمبدأ ُالسيادة ُالوطنية ُأوُ
تدخالً ُفيُعملُالقضاءُالوطنيُكون ُالمحكمةُالدوليةُلُتتدخلُفيُُنظرُالدعوىُإلُفيُ

حال ُاخفاق ُالقضاء ُالوطني ُمن ُالقيام ُبمهامهُ ،أو ُمحاولة ُقيام ُالقضاء ُالوطني ُمنحُ
عنُارتكابُالجرائمُالمعاقبُعليهاُ.
ُ
الحصانةُللمسئولينُ

.2

105

استثناءُ
ًُ
المبررات المتصلة بالرقابةُ،فالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلُتختصُبنظرُالدعوىُإلُ
ووفقُالشروطُالتيُحددتهاُنصُالمادةُ(ُ)17منُالميثاقُفيُحالُعجزُالقضاءُالوطنيُ

ورُرقابيُُووقائيُفيُ
عنُالقيامُبالدورُالمناطُبهُفيُالتحقيقُوالمالحقةُ .فالمحكمةُتقومُبد ُ

الوقت ُذاتهُ ،من ُخالل ُالرقابة ُعلى ُعمل ُالقضاء ُالجنائي ُالوطني ُالمخول ُفي ُممارسةُ
ُ 103شريفُعلتمُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُالمواءماتُالدستوريةُوالتشريعيةُ"مشروعُقانونُنموذجي"ُمنشو ارتُاللجنةُالدوليةُ

للصليبُاألحمرُ،القاهرةُ،طبعةُُ،2003ص.34

ُ 104هشام ُمحمد ُفريجةُ :القضاء ُالدولي ُالجنائي ُمن ُحماية ُحقوق ُاألفراد ُإلى ُتجسيد ُالعدالة ُالدولية ُ"نظرة ُشاملة ُللقضاءُ

الدوليُالجنائيُوصولًُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالرايةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،األردنُ،الطبعةُاألوليُُ،2012صُ.193

كذلكُانظرُ،حيدرُعبدُالرازقُحميدُ:المخاوفُالدوليةُمنُالنضمامُللمحكمةُالدوليةُالجنائيةُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُدياليُ،
جامعةُالكوفةُ،العراقُ،العددُ(ُ)41العامُُ،2009صُ.3

ُ 105أكدُميثاقُاألممُالمتحدةُعلىُعدمُالمساسُبالسيادةُالداخليةُمنُأيُنظامُدوليُقائمُوأنُتتمُمعاملة ُالد ُولُعلىُأساسُ

المساواةُتحقيقُاً ُلمقاصدُاألممُالمتحدةُ،وذلكُبموجبُالفقرةُاألولىُمنُنصُالمادةُالثانيةُعلىُأنهُ"تعملُالهيئةُوأعضاؤهاُفيُ

سعيهاُوراءُالمقاصدُالمذكورةُفيُالمادةُاألولىُوفقاُللمبادئُاآلتيةُ)1(ُ....ُ:تقومُالهيئةُعلىُمبدأُالمساواةُفيُالسيادةُبينُ

جميعُأعضائها".
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ُوجديةُ .كذلك ُتقوم ُالمحكمة ُالدولية ُبتفعيل ُدورهاُ
األخير ُلوليته ُعلى ُمواطنيه ُبفعالية ُ

الوقائي ُبإعمال ُمبدأ ُالختصاص ُالتكاملي ُبنزاهةُ ،وحيادية ُمطلقة ُحال ُأخفق ُالقضاءُ
ال ُوطني ُعن ُالوفاء ُبالتزاماته ُفي ُالتحقيق ُوالمالحقة ُتصحيحاً ُلألخطاء ُالتي ُقد ُيقع ُفيهاُ
القضاءُالوطنيُ106.

.3

ُوالقاضي ُ"بعدم جواز مالحقة
العمل ُعلى ُمراعاة ُالمبدأ ُاألساسي ُلمبادئ ُالقانون ُالجنائي ُ

الشخص عن ذات الجرم مرتين" ُفالقول ُبعدم ُالرغبة ُأو ُعدم ُقدرة ُالقضاء ُالوطني ُعلىُ

الضطالع ُبإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةُ ،قد ُيؤدى ُإلى ُتنازع ُالختصاص ُبين ُالقضاءُ

ال ُوطني ُوالدولي ُوليس ُتحقيق ُالتكامل ُفيما ُبينهماُ ،األمر ُالذي ُيستوجب ُالدقة ُوالحياديةُ

منعا ُإلمكانية ُمالحقة ُالجاني ُعن ُذات ُالفعلُ
لتمحص ُتوافر ُحالة ُالتكامل ُمن ُعدمهُ ُ ،و ًُ

مرتينُ.
ُ
.4

فرصة إصالح الجاني من قبل القضاء الوطنيُ :إعطاء ُالدولة ُالمنسوب ُإليها ُالفعل ُغيرُ
ُيعني ُعدم ُإعمالُ
المشروع ُفرصة ُإصالح ُومعالجة ُالجاني ُدون ُتدخل ُجهة ُأجنبيةُ ،مما هُ

ولية ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُإلُفي ُحالُثبتُأن ُالقضاء ُالوطني ُقامُبتنفيذ ُمحاكماتُ
صورية ُوغير ُجدية ُأو ُغير ُمستقلة ُوفقاً ُلنص ُالفقرة ُالثالثة ُمن ُالمادة ُ(ُ )20من ُالنظامُ

األساسيُلميثاقُروماُ،ومنُثمُتحقيقُالهدفُمنُإنشاءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلضمانُ
عدمُإفالتُالجناةُمنُالعقابُبمنحهمُالحصانةُمنُقبلُدولهم.

107

ثانيا -:تقييم إدراج مبدأ التكامل ضمن أحكام ميثاق روما
تذهب الباحثةُ ،ومنُخاللُما ُتمُاستعراضهُسابقُاً ُبأن ُمبرراتُإدراجُمبدأ ُالتكاملُضمنُ

تمكينُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُالقيامُبالدورُالرقابيُالمناطُبهاُ
أحكامُميثاقُروماُ،يأتيُبهدفُ هُ
ُوليتها ُالقضائية ُنحو ُمالحقة ُالمتهمينُ
وتقييم ُمدى ُالتزام ُوجدية ُالمحاكم ُالوطنية ُفي ُممارسة ُ

باُرتكاب ُالجرائم ُالدولية ُاحترماً ُللسيادة ُالوطنية ُفي ُنظر ُالدعوىُُ ،إضاف ًةُ إلى ُتحفيز ُالدول ُفيُ
اءمة ُتشريعاتهاُالجنائية ُالوطنيةُوفقاً ُألحكامُميثاقُروماُ ُ ،ودون ُأنُيكونُ
العملُعلىُتعديلُ ُومو ه
هناك ُانتقاص ُمن ُالسيادة ُالوطنية ُللدولةُ .وبذلك ُيمنح ُالقضاء ُالوطني ُالحق ُفي ُبسط ُُوليتهُ

ُ106أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.150-148

ُ 107انظرُ:أحمدُأبوُالوفاُ،المالمحُاألساسيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.34كذلكُ،عليُخلفُالشرعةُ:
مبدأ ُالتكامل ُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ 23وما ُبعدهاُ .وانظرُ :قيس ُمحمد ُالرعودُ :جريمة ُاإلبادةُ

الجماعيةُفيُالقانونُالدوليُ،دارُوائلُللطباعةُوالنشرُ،عمانُ،الطبعةُاألولىُ،2012ُ،صُ.138وكذلكُهانيُسميرُعبدُ

الرازقُ:نطاقُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُفيُضوءُاألحكامُالعامةُللنظامُاألساسيُوتطبيقاتها"ُ،بدونُدارُ
نشرُ،الطبعةُاألولىُ،2006ُ،صُُ.64-63انظرُكذلكُ:خالدُحسانيُ ،اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاستناداُإلىُ

مبدأُالتكاملُ،مرجعُسابقُ،صُ93وماُبعدهاُ.
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اءُمنُخاللُمالحقةُالجانيُالمدانُبارتكابُجرائمُدوليةُوفقاًُإلجراءاتُالمالحقةُفيُ
القضائيةُابتد ًُ

التشريعُالوطنيُ ُ،وتأكيداًُعلىُمبدأُالسيادةُالوطنيةُالداخليةُللدولةُُ،والتيُلُيجوزُالمساسُبهاُمنُ

استثناء ُ ُوفيُحالُتوافرُإحدى ُالحالت ُالتيُذكرتهاُالمادةُ(ُ)17
قبلُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُإل ُ
ً

من ُميثاق ُروما ُالتي ُأُقرت ُبموافقة ُالدول ُالمشاركة ُفي ُوضع ُوإنشاء ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمةُ

ُبموافقة ُالدولُ
الجنائية ُالدولية ُوبرضاها ُالمطلق ُدون ُأي ُتأثير ُأو ُانتقاص ُلسيادتهاُ ،وأيضاً هُ

المنضمةُللميثاقُنحوُاللتزامُبأحكامهُ،والعملُعلىُتنفيذهاُبإرادةُمطلقةُدونُانتقاصُمنُسيادتهاُ
هذاُمنُجانبُ.ومنُجانبُآخرُ،تتطلبُالمصلحةُالعلياُللبشريةُجمعاءُمنُالدولُالتنازلُبقدرُ

معين ُعن ُمصالحها ُالسيادية ُليتواءم ُذلك ُمع ُتحقيق ُمصلحة ُالمجتمع ُالدولي ُفي ُتحقيق ُالسلمُ
واألمنُالدوليينُمنُخاللُضمانُعدمُإفالتُالجناةُمنُالعقابُ ُ.

وتتمثل إحدى اشكاليات التطبيق التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل ،الحالة ُالتي ُتقررُ

التشريعات ُالوطنية ُفيهاُعقوباتُأهُقل ُحدًُة ُمنُالعقوباتُالتيُنص ُعليهاُميثاقُروماُ،فهلُيعطيُ
هذاُالختالفُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحقُالتدخلُفيُسيرُالمحاكمةُوتطبيقُالعقوبةُاألشدُوفقُ

األحكام ُالمعمول ُبها ُأمام ُالقضاء ُالوطني؟ ُوهل ُإثارة ُمثل ُهذا ُالدفع ُيعُنى ُأن ُالنظام ُالداخليُ
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُيتعارضُمعُنصوصُالتشريعاتُالوطنيةُ،أمُأنهماُمكمالنُلبعضهما؟ُ ُ
ُ

ُمؤكدا ُعلى ُعدم ُالمساسُ
ًُ
أجاب ُميثاق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُهذا ُالتساؤل

بالتطبيقُالوطنيُللعقوباتُالواردةُفي ُالقوانينُالوطنيةُبموجبُالمادةُ(ُ)80والتيُنصتُعلىُأنهُ

" ليسُفيُهذاُالبابُمنُالنظامُاألساسيُماُيمنعُالدولُمنُتوقيعُالعقوباتُالمنصوصُعليهاُفيُ

قوانينهاُالوطنيةُأوُيحولُدون ُتطبيقُقوانينُالدولُالتيُلُتنصُعلىُالعقوباتُالمحددةُفي ُهذاُ

ُممارسة ُالقضاء ُالوطني ُلمهامه ُفي ُمقاضاة ُالمتهم ُبارتكاب ُجريمةُ
الباب"ُ .األمر ُالذي ُيفترض ُ
دوليةُ،ومنُثمُقيامُإحدىُالحالتُالتاليةُ ُ:
-

وجود ُعقوب ًُة ُفي ُقانون ُالعقوبات ُالوطني ُلم ُيتم ُالنص ُعليها ُفي ُميثاق ُروماُ ،أو ُُوجودُ

-

حقُالد ُولةُفيُتطبيقُالعقوباتُالمنصوصُعليهاُفيُقانونهاُالوطنيُ،حتىُفيُحالةُعدمُ

عقوب ًُةُماُفيُميثاقُروماُوغيرُمدرجةُفيُالقانونُال ُوطنيُالذيُيضطلعُبالمحاكمة.

فرضُتلكُالعقوبةُضمنُأحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُكعقوبةُاإلعدامُ

الًُ.
مث ُ
-

ومنُثمُُفيُحالُكانتُالعقوباتُالتيُيطبقهاُالقانونُالوطنيُأشدُمنُالعقوباتُالواردةُفيُ

ُ،فالُيحقُللمتهمُالماثلُأمامُالقضاءُالوطنيُأنُيطالب ُبتطبيقُالعقوبةُ
هُ
النظامُاألساسي
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األخفُمنُخاللُالتمسكُبقاعدةُالقانون ُاألصلحُللمتهمُ،كون ُأن ُالعقوبةُالمقررةُللجريمةُ
فيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأخفُ108ُ.

-

ومنُثمُعالجتُالمادة ُ(ُ )80من ُميثاقُرُوما ُحالت ُممارسةُالقضاءُالوطنيُلوليتهُوفقاًُ
لتشريعاته ُالعقابية ُدون ُأن ُيحق ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالمساس ُبالقوانين ُوالتشريعاتُ

الوطنيةُوالعقوباتُالمدرجةُبهاُ،ودون
ُأنُيشكلُذلكُتعارضاًُبينُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ
ُ
الجنائيةُالدوليةُوالقانون ُال ُوطنيُ،والتكاملُفيماُبينهماُماُدامت ُإجراءات ُمالحقة ُومحاكمةُ

المتهمُللعدالةُتمتُوفقاً ُللقواعدُالتيُيقررهاُالقانونُ ُوبشكلُجديُ 109ُ .وستتناول الباحثة

خالل الدراسة وجه آخر لتطبيق نص المادة ( )80فيما يتعلق بمبدأ التكامل واإلشكاليات

-

-

الموضوعية التي تثيرها العالقة بين ميثاق روما والتشريعات الوطنيةُ.

ميثاقُروماُليكرسُالقاعدتينُاألساسيتينُضمنُمبدأُالتكاملُوالمتمثلة ُفيُعدمُ
ُ
وقدُجاء ُ

العتداد ُبالصفة ُالرسمية ُللجانيُ ،وعدم ُالعتداد ُبالحصانة ُأمام ُالقضاءالوطني ُأوُ

الدوليُ110.

ُونظمت ُالمادة ُ(ُ )27من ُميثاق ُروما ُمبدأ ُعدم ُالعتداد ُبالصفة ُالرسمية ُأو ُبالحصانةُ

المستمدةُمنُالصفةُالرسميةُ،والتيُقدُيتمتعُبهاُالشخصُالمتخذةُبحقهُإجراءاتُالمالحقةُ
أوُالمحاكمةُعنُالجرائمُالتيُارتكبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ ُ111.

ُ

والتساؤل الذي تثيره نص المادة ( )98نتيجة لوجود التعارض الظاهر بينها وبين نص

طلب تسليم شخص
المادة ( )27من الميثاقُ ،والتي توجب تعاون الدول مع المحكمة في حال ُ

يتواجد على إقليمهاُ .حيثُتفترضُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ)98وجودُأحدُاألشخاصُمشمولينُ
بالحصانةُمثلُرئيسُالدولةُأوُأحدُالقادةُالعسكريينُأوُأحدُالدبلوماسيينُالمتهمينُبارتكابُجريمةُ

منُالجرائمُالتيُتدخلُضمنُاختصاصُالمحكمة ُالجنائيةُالد ُوليةُ،وذلكُبتواجدهُعلىُإقليمُدولةُ

ُ 108انظرُ:هشامُمحمدُفريجةُ:القضاء ُالدوليُالجنائيُمنُحمايةُحقوقُاألفرادُإلىُتجسيدُالعدالةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،

صُ 194وماُبعدهاُ.وانظر ُكذلكُ،أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ ،صُ

.162-154

ُ 109انظر ُسهيل ُحسين ُالفتالويُ :موسوعة ُالقانون ُالدولي ُالجنائيُ ،القضاء ُالدولي ُالجنائيُ ،دار ُالثقافة ُللنشر ُوالتوزيعُ،

عمانُ،طبعةُُُ،2001صُ.131وانظرُكذلكُ:نايفُحامدُالعليماتُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.196

ُ 110مبدأُعدمُالعتدادُبالصفةُالرسميةُأوُبالحصانةُأمامُالقضاءُالدوليُأوُالوطنيُفيماُيتعلقُبالجرائمُاألكثرُخطورةُعلىُ
ُليوغسالفيا ُبموجب ُنص ُالمادة(ُ ُ )28وبموجبُ
المجتمع ُالدولي ُقد ُنظمت ُبموجب ُميثاق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالسابقة ُ

المادةُالسابعةُمنُالنظامُاألساسيُلمحكمةُنورمبورجُُ،والمادةُ(ُ)27منُالنظامُاألساسيُلمحكمةُمجرميُالحربُفيُرواندا.

ُ111انظرُنصُالمادةُ(ُ)27منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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غيرُالدولةُالتيُيتمتعُبجنسيتها-دولةُثالثة-وتطلبُالمحكمةُمنُالدولةُالتيُيتواجدُذلكُالشخصُ

علىُإقليمهاُالتعاونُمنُخاللُتسليمهُللمحكمةُ 112ُ.

كنُالمتمتع ُبها ُسواء ُأكانُفردُاً ُأمُكياناً ُأوُ
هُ
بدايـ ًةُ،تُعرفُالحصانةُعلىُأنهاُ"استثناءُيم

عيناًُ،منُعدمُالخضوعُلالختصاصُالقضائيُلدول ًُةُماُ،أوُعلىُأنهاُعقب ًُةُإجرائيةُتقفُحائالًُبينُ

الختصاصُوإعماله"ُ 113.

تعارض ُظاهريُ ُفقطُ ،فالمادةُ(ُ)98ترسمُ
ًُ
فالتعارض ُبينُنصُالمادتين ُ(ُ)27و(ُ )98هوُ

ُلرفعُالحصانةُالشخصية ُمنُخالل ُتعاون ُالدول ُفيُتنفيذُاجراءات ُرفعُالحصانةُوُ
طريقاً ُاجرائياً ُ
القبضُوالتسليمُ،بينماُتمثلُالمادةُ(ُ)27النصُذوُالطبيعةُالموضوعيةُالبحتةُلحظرُاستمرارُمنحُ

لًُعنُالحصانةُ
الحصانةُلمرتكبيُالجرائمُالدوليةُ،حيثُيمُثلُتصديقُالدولةُعلىُميثاقُروما ُتنازُ
الممنوحة ُلل ُرؤساء ُوغيرهم ُمن ُمواطنيهاُ .والتصديق ُشيء ُ ُومسألة ُالتعاون ُبين ُالدول ُوالمحكمةُ

ُ،ولُيتعلقُبمضمون ُالحصانةُذاتهاُ،ومنُثمُلُيمكنُالقولُبإعمالُنصُالمادةُ(ُ)27
شيءُأخر ُ

دونُتطبيقهاُمنُناحي ًةُإج ارئيةُوفقُاألحكامُالواردةُفيُالمادةُ(ُ 114ُ.)98

فوفقاً ُلنصُالمادةُ(ُ)27فالحصانةُوالصفةُالرسميةُالتيُيتمتعُبها ُهذاُالشخص ُلُتقفُ

عائقاً ُدون ُمالحقتهُوتقديمهُللمحاكمةُ،لكُنُاإلشكاليةُوالتحدي ُاإلجرائي ُالذيُأوجدهُنص ُالمادةُ

(ُ )98فيُفقرتهُالثانيةُ،يتمثلُفيُحتميةُتوجهُالمحكمةُللدولةُالتيُيحملُالجانيُجنسيتهاُبطلبُ
رفعُالحصانةُالممنوحةُلذلكُالشخصُبموجبُالتشريعاتُالداخليةُللدولةُ،لكيُتتمكنُالمحكمةُمنُ

طلب ُالتعاون ُمن ُالدولة ُالثالثة ُالمتواجد ُالجاني ُعلى ُإقليمها ُلتقوم ُاألخيرة ُبتسليمهُ .لذلك ُإذاُ
رفضتُدولةُالجاني ُرفعُالحصانةُعنُمواطنهاُالمتواجدُعلىُأراضيُدول ًة ُأخرىُ،ففيُمثلُهذهُ

اعاة ُللعالقاتُ
الحالة ُلن ُتتمكُن ُالمحكمة ُالجنائية ُمن ُطلب ُالتعاون ُمن ُالدولة ُالمضيفة ُمر ًُ
الدبلوماسيةُبينُالد ُولُ ،والتيُلنُتستجيبُلطلبُرفعُالحصانةُ ،حتىُلُيخلقُمثلُهذاُالتصرفُ

حالةُمنُالتوترُفيُالعالقاتُالدوليةُ.ومعُذلكُيرىُجانبُمنُالفقهُإمكانيةُحلُهذهُالمعضلةُمنُ
خاللُتدخلُمجلسُاألمنُباعتبار ُأنُهذهُالحالةُتمثلُإحهُدى ُحالت ُعدمُتعاون ُدولةُالجانيُمعُ

ُ112انظرُنصُالمادةُ(ُ)98منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ 113أُوردهُماهر ُأسامةُمسعودُ:حصانةُرُؤساءُالدولُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُتحليلية"ُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُ

الماجستيرُ،كليةُالحقوقُبجامعةُاألزهرُ،غزةُ،فلسطينُ ،2016ُ،صُُ .10نقالً ُعنُالدكتورُساهر ُإبراهيم ُشكريُالوليدُ،
اإلجراءاتُالجزائيةُالفلسطينيُ،الجزءُاألولُ،الطبيعةُاألولىُ،2012ُ،صُ.142
شرحُقانونُ ُ

ُ114ماهرُأسامةُمسعودُ:حصانةُرُؤساءُالدولُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"مرجعُسابقُ،ص.84-83
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المحكمةُفيُرفعُالحصانةُعنُمواطنهاُ،وخصوصاًُإذُماُكانتُاإلحالةُصادرةُعنُمجلس ُاألمنُ

لنظرُالدعوىُ ُُُ115.

ومن وجهة نظر الباحثةُ،فاللجوءُإلىُمجلسُاألمنُطلباًُللتعاونُُمنُدولةُماُبهدفُتسليمُ

الشخص ُالمقيم ُعلى ُأراضيهاُ ،والذي ُترفض ُدولته ُ(دولة ُالجنسية ُالفعلية) ُرفع ُالحصانة ُعنهُ
وتسليمه ُللمحكمةُ ،يبقي ُمحفوفاً ُبالمخاطرُ ،ويعرض ُحياديةُونزاهةُالمحكمةُلتحديات ُجمة ُنظ ًارُ

لالعتب ُارات ُالسياسية ُالتي ُتحكم ُالمصالح ُبين ُالدولُ ،والتي ُتمارسه ُالدول ُمن ُأعضاء ُمجلسُ
األمنُ،وماُتمارسهُمنُضغوطاتُسياسيةُلحمايةُالشخصُالمطلوبُرفعُالحصانةُعنهُ ُ.
كذلك تظهر إشكالية أخرى تتعلق باألشخاص مزدوجي أو عديمي الجنسيةُ ،عندُإعمالُ

نصُالمادةُ(ُ)27منُميثاقُروماُلعدم ُالعتدادُبالصفةُالرسميةُللجانيُ،فقدُيفرزُالواقعُالعمليُ
شخصُيحملُجنسيةُأكثرُمنُدولةُ،تمنحهُجنسيةُاحدى ُالدولُالحصانةُبصفتهُالوظيفيةُ ُ،وفيُ

المقابل ُجنسية ُالدولة ُاألخرى ُالتي ُيحملهاُ ،ويتواجد ُعلى ُإقليمها ُل ُتمنحه ُالحصانة ُالوظيفيةُ،
ونجدُهذاُاألمرُشائعاً ُبين ُقادةُوجنودُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُ.فهلُيمكنُفيُمثلُهذهُالحالةُ

برفع ُالحصانة ُعنهُ
أن ُتقوم ُالدولة ُاألخرى ُالتي ُيحمل ُاإلسرائيلي ُجنسيتها ُويقيم ُعلى ُأراضيها ُ ُ

ُوالتعاونُمعُالمحكمةُوتسليمهُدونُتعاونُإسرائيلُالتيُمنحتهُالحصانةُالوظيفية؟ُُ ُ

في اإلجابة عن هذا التساؤلُ ،يذهبُجانبُمنُالفقهُفيُتفسيرهمُللفقرة ُاألولىُمنُالمادةُ

(ُ)98بأنهاُلُتفرقُبينُمزدوجيُالجنسيةُوغيرهمُ،وتوجبُعبءُالتعاونُمعُالمحكمةُعلىُالد ُولةُ
التيُتمنحُالحصانةُلمواطنيهاُ،منُثمُلُتستطيعُالدولةُمانحةُالجنسية ُ(دون ُالحصانة)ُوالمقيمُ
على ُأراضيها ُالجاني ُالقيام ُبتسلميه ُد ُون ُأن ُتكون ُهناك ُتعاون ُمن ُقبل ُالدولة ُمانحة ُالحصانةُ

لمزدوجُالجنسيةُمعُالمحكمةُ(إسرائيلُفيُهذاُالصدد)ُ ُ.
ومعُذلك يذهب د عبد الفتاح بيومي حجازي للقولُ ،بأنُالدولةُالتيُيقيمُالجانيُعلىُ

إقليمها ُتستطيع ُالتعاون ُمع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلتسليم ُالشخص ُالمطلوبُ ،كونه ُيتمتعُ
ُقدر ُمن ُاللتزامات ُوالواجبات ُعلىُ
بجنسيتها ُحتى ُولو ُكانت ُالجنسية ُمكتسبةُ ،كونها ُتضفي ًا

صاحبهاُ،وأنُتسليمهُلُيعدُخرقاً ُلقواعدُالقانونُ ُالد ُوليُبلُإنُذلكُيحققُالمقاصدُالتيُأنشئتُ
منُأجلهاُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُضمانُعدمُإفالتُأحدُمنُالعقابُ 116.

ُ115عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ152وماُبعدها.
ُ116عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.154
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ويثار تساؤل آخر حول طبيعة القيود التي يفرضها القانون الدولي على تعاون الدول

ومدى استجابتها في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية من دولة ما التعاون معها لتسليم

األشخاص عديمي الجنسية؟ اإلجابةُعنُهذاُالتساؤلُ،يستوجبُمناُبداي ًةُ،تعريفُهويةُالشخصُ
عديم ُالجنسيةُ ،والذي ُعرفته ُالمادة ُاألولى ُمن ُاتفاقية ُاألمم ُالمتح هدة ُالخاصة ُبوضع ُاألشخاصُ

عديميُالجنسيةُلعامُُ،1954بأنه"ُ:ألغراضُهذهُالتفاقيةُيعنيُمصطلحُعديمُالجنسيةُ"الشخصُ
الذيُلُتعتبرهُأيةُدولةُمواطناًُفيهاُبمقتضيُتشريعاتها"ُُ117.
فكلُشخصُلُيحملُجنسيةُدولةُعلىُاإلطالقُفهوُعديمُالجنسيةُ،ويترتبُعلى ُذلكُ
عدمُتمتعُهذاُالشخصُبأيُحمايةُمنُجانبُالدولةُالتيُيقيمُعلىُأراضيهاُ،إلُإذاُكانتُهذهُ

الحماية ُتفرضها ُترتيبات ُأو ُاتفاقيات ُأو ُقوانين ُوطنية ُخاصة ُتعالج ُوضع ُاألشخاص ُفاقديُ
الجنسية ُفالُيستطيعُالمطالبةُبالحمايةُ ،وقدُيتعرضُلإلبعادُأوُالترحيلُفيُأي ُ ُوقت ُكما ُيجوزُ
تسليمهُللدولةُطالبةُالتسليمُدونُُأيُقيودُتعيقُذلكُ 118.
ُ

وقررتُاتفاقيةُاألممُالمتح هدةُالخاصةُبوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُلعامُُ،1954فيُ

المادةُ( ُُ)3/3/1بعدمُانطباقُالتفاقيةُعلىُاألشخاصُالذينُاتهمواُبارتكابُجرائمُضدُالسالمُأوُ
جرائم ُحرب ُأو ُجريمة ُضد ُاإلنسانيةُ ،أو ُجرائم ُضد ُمبادئ ُومقاصد ُاألمم ُالمتح هدةُ 119ُ .فحالةُ
انعدامُالجنسيةُلُتجعلُمنُمرتكبُمثلُهذهُالجرائمُفيُمنأىُعنُالمالحقةُولُيمنحُالحصانةُ

ضد ُاإلفالت ُمن ُالعقابُ ،ومن ُثم ُفي ُحال ُارتكاب ُعديم ُالجنسية ُإلحدى ُالجرائم ُالمدرجة ُفيُ

ميثاقُروماُ،فيجبُعلىُالدولة ُالمضيفةُالتعاون ُفيُتسليمُالجاني ُإلىُالدولةُطالبةُالتسليمُ ،ولُ
يمكنُالقولُبتمتعُمثلُهذاُالشخصُبالحصانةُبأيُحالُمنُاألحوالُ 120.

تساؤل آخر ي ُثار في هذا الصددُ،حولُطبيعةُونطاقُالحمايةُالتيُيتمتعُبهاُالشخصُ

الالجئُعندُارتكابهُإحهُدى ُالجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُميثاقُروماُ،وإمكانيةُتعاون ُدولةُالملجأُ

(الدولة ُالمضيفة) ُمع ُالمحكمة ُلتسليم ُالالجئ ُفي ُهذه ُالحالة؟ ُوهل ُيعُد ُالتسليم ُانتهاكاً ُلقواعدُ

الحمايةُالتيُيفرضهاُالقانونُالدوليُلحمايةُالالجئ؟ُ ُ

ُ 117اعتمدتُالتفاقيةُالخاصةُبشأنُوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُفيُُ 28أيلولُ/سبتمبرُُ 1954فيُمؤتمرُمفوضينُ
الذيُدعاُالمجلسُالقتصادي والجتماعيُلنعقادهُبق اررهُُ 526ألفُ(د ُـُُ)27المؤرخُفيُُ 26نيسانُُ/أبريلُُ،1954

ودخلتُحيزُالنفاذُبتاريخُُ6حزيرانُُ/يونيوُُ1960طبقاًُللمادةُ 39منُالتفاقية.

ُ 118فريدةُشبريُ:تحديدُنظامُتسليم ُالمجرمينُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُلكليةُالحقوقُفيُجامعةُأمحمدُبوقرةُ،
بومرداسُ،الجزائرُ،ديسمبرُُ،2007صُ.64

ُ119انظرُالفقرةُالثالثةُمنُالمادةُاألولىُمنُالتفاقيةُالخاصةُبشأنُوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُ.
ُ120عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ:المحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.156
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لإلجابة ُعن ُهذا ُالتساؤلُ ،يجب ُتحديد ُمفهوم ُالالجئ ُبداي ًةُ ،والذي ُعرفته ُاتفاقية ُاألممُ

المتح هدةُالخاصةُبالالجئينُلعامُُ،1951بأنهُ ُ121ُ:

"الشخص ُالذي ُغادر ُبلده ُاألصلي ُخشي هُة ُأن ُيضطهد ُبسبب ُاعتقاده ُالسياسيُ ،انتمائهُ

العرقيُ،أو ُدينه"ُ.فالالجئُالذيُغادرُبلدهُنتيج ًُة ُلخوفُأوُتهديدُبالقتلُأوُالتعذيبُ،ففيُمثلُ
هذه ُالحالة ُل ُيجوز ُلدولة ُالملجأ ُرده ُلدولته ُالتي ُيعاني ُفيها ُمن ُالضطهاد ُأو ُتسليمه ُإليهاُ،

يتوجبُفرضُالحمايةُلهُبموجبُأحكامُاتفاقيةُالالجئينُلعامُُ،1951وكذلكُبموجبُإعالنُاللجوءُ
اإلقليمي ُالصادر ُعن ُاألمم ُالمتح هدة ُلعام ُُ ،1967ما ُدام ُالفعل ُالمطلوب ُبموجبه ُتسليم ُهذاُ
الشخصُلُيمثلُفيُحدُذاتهُجريمةُدوليةُ ُ122.

لكُن ُاألمر ُيختلف ُحال ُارتكب ُهذا ُالالجئ ُإحدى ُالجرائم ُالتي ُتختص ُبها ُالمحكمةُ

الجنائيةُالدوليةُ،ففيُهذهُالحالةُيجبُتسليمهُمنُدولةُالملجأُللمحكمةُ ،ك ُونهُارتكبُجريمةُمنُ

لً ُلماُقررتهُالمادةُاألولىُمنُذاتُالتفاقيةُالخاصةُ
الجرائمُالتيُتهددُأمنُالمجتمعُالدوليُ،إعما ُ

بشأن ُالالجئين ُلعام ُُ ،1951التي ُأكدت ُبأنها ُ"ل ُتنطبق ُأحكام ُهذه ُالتفاقية ُعلى ُأي ُشخصُ
تتوافرُأسبابُجديةُلالعتقادُبأنهُ :
(أ)

"ارتكبُجريمةُضدُالسالمُأوُجريمةُحربُأوُجريمةُضدُاإلنسانيةُ ،بالمعنيُالمستخدمُ
لهذهُالجرائمُفيُالصكوكُالدوليةُالموضوعةُللنصُعلىُأحكامهاُبشأنهاُ .

(ب) ارتكبُجريمةُجسيمةُغيرُسياسيةُخارجُبلدُاللجوءُقبلُقبولهُفيُهذاُالبلدُبصفةُلجئ.
(ت) ارتكبُأفعالُمضادةُألهدافُاألممُالمتح هدةُومبادئهاُ ".
إذنُ :فالحصانةُوالمتيازاتُالتيُيتمتعُبهاُالالجئُأوُعديمُالجنسيةُ،تزولُحالُارتكابهُ

أحدُالجرائمُالمنصوصُعليهاُبموجبُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،ومنُثمُلُيجوزُ

ألي ُدولة ُأن ُتتذرع ُبعدم ُالتعاون ُمع ُالمحكمةُ ،نتيج ًُة ُكونُ ُذلك ُالشخص ُيتمتع ُبالحماية ُعلىُ

أراضيهاُكالجئُ ُ123.

121اعتمدتُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُالخاصةُبوضعُالالجئينُ،بتاريخُُ 28يوليوُُ،1951فيُمؤتمرُاألممُالمتحدةُللمفوضينُ

بشأنُالالجئينُوعديميُالجنسيةُ،الذيُدعتُإلىُانعقادهُالجمعية ُالعامةُلألممُالمتحدةُبمقتضىُقرارهاُ(ُ 429دُ)5-المؤرخُ
فيُُ14ديسمبرُُ،1950ودخلتُحيزُالنفاذُبتاريخُُ22أبريلُُ،1954وفقاُألحكامُالمادةُُ43منُالتفاقية.
ُ122فريدةُشبريُ:تحديدُنظامُتسليمُالمجرمينُ،مرجعُسابقُ،ص.65

تقدمُأحدُمجرميُالحربُمنُالصربُالمدعوُ ُُDuske Crjetkouicبطلبُاللجوءُالساسيُمنُالنمساُبتاريخُُ31مايوُ
ُ
ُ123

ُ ،1995بهدف ُالهروب ُمن ُالتهام ُالذي ُوجه ُإليه ُمن ُقبل ُالمحكمة ُالجنائية ُفي ُسالزبوج ُوالتي ُشكلت ُلمالحقة ُمجرميُ

الحربُالصربُلماُارتكبوهُمنُجرائمُبحقُمسلميُالبوسنةُ،فرفضتُالنمساُمنحهُحق ُاللجوءُوطالبتُبتقديمهُللمحاكمةُ.

(أوردهُ:عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ،المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ .)158
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الفرع الرابع
صـور مبــدأ التكامل وفق ميثاق رومـا
ُ

تقسم ُحالت ُوصور ُالتكامل ُإلى ُعدةُتقسيمات ُفقهية ُفيذهبُالبعضُمنُالفقه ُإلىُتقسيمُ
صورهُإلىُتكاملُموضوعيُوتكاملُإجرائيُ.بينماُيذهبُجانبُثان ُمنُالفقهُإلىُتقسيمُالتكاملُ

ُمقصور ُعلى ُالقضاء ُالجنائيُ
إلى ُتكامل ُكلي ُيجعل ُمن ُبسط ُالولية ُالقضائية ُللجرائم ُالدولية
ُُاً
الدوليُ،وتكاملُجزئيُ ،وهوُالتكاملُالذيُتتعاون ُمنُخاللهُسلطاتُالقضاءُالوطنيُمعُالقضاءُ

الجنائي ُالدولي ُأو ُالعكس ُبهدف ُاستكمال ُاإلجراءات ُالقانونية ُالخاصة ُبالمالحقة ُالقضائيةُ
لمرتكبيُالجرائمُ ُ124.

كماُذهبُاتجاه ُثالثُإلىُتقسيمُالتكاملُوفقاً ُلألحكامُالواردةُفيُميثاقُروما ُإلىُتكاملُ

يعيُوآخرُعقابيُ،فالتكاملُالتشريعيُينطويُعلىُالتكاملُبينُأحكامُميثاقُروماُوبينُُأحكامُ
تشر ُ

الً ُمن ُالقانون ُالدولي ُوالقانون ُالوطني ُللدول ُاألطرافُ .بينما ُيتميز ُالتكامل ُالعقابي ُبالعتمادُ
كُ
علىُتنفيذُق ُواعدُالعقابُالواردةُفيُميثاقُروماُ،والنصوصُالعقابيةُالواردةُفيُالتشريعاتُالوطنيةُ

للدولُاألطراف125.لذلكُقامتُالباحثةُبتقسيم ُصُورُالتكاملُإلىُتكاملُموضوعيُ ُوتكاملُإجرائيُ
وتكاملُعقابيُ،لتتناولُهذهُالصورُبمزيدُمنُالتفصيلُواإليضاحُفيماُيليُ ُ.
أوأل -:التكامل الموضوعي:

يقصد ُبالتكاملُالموضوعيُ ،بأنهُالتكاملُالمتعلقُفيُالقواعدُالناظمةُللجرائمُالواردةُفيُ

المادةُالخامسةُمنُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالمتمثلةُفيُجرائمُالحربُ،والجرائمُ
ضد ُاإلنسانيةُ ،وجرائم ُاإلبادة ُالجماعيةُ ،وجريمة ُالعدوانُ .ففي ُحال ُتوافر ُإحدى ُهذه ُالجرائمُ

واألركان ُالواجب ُقيامها ُفي ُكل ُجريمة ُعلى ُحدى ُينعقد ُالختصاص ُالقضائي ُللمحكمة ُالدوليةُ
متىُكانُالقضاءُالوطنيُغيرُقادر ُعلىُالضطالعُوالقيامُبمهام ُالتحقيقُوالمحاكمةُالموكلةُبهُ

أوُحالُعدمُتوافرُالرغبةُلديهُعلىُالقيامُبوظائفهُ ُ126.

ُ 124بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُ،مرجعُسابقُ،صُُ.579-578كذلكُانظرُ:

طلعتُجيادُالحديديُ:مبدأُاالتكاملُفيُتحديدُمفهومُالجريمةُالدوليةُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُالرافدينُللحقوقُ،المجلدُ(ُ)11

العددُ(ُ)39السنةُ(ُ)2009كليةُالقان ُونُ،جامعةُكركوكُ،العراقُُ،صُُ247وماُبعدها.

ُ 125علي ُخلف ُالشرعةُ :مبدأ ُالتكامل ُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،ص ُُ .27كذلك ُانظرُ :أشرف ُعمرانُ

البركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابق،صُ.105-104
ُ126انظرُالموادُ(ُ)8،7،6،5منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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لموضوعيُبالجرائمُمحلُاختصاصُالمحكمةُ،فالموضوعيةُصف ًةُ
ُ
ومنُثمُيتعلقُالتكاملُا
مرادفةُللتكاملُالقانوني-أوُبمعنيُآخرُ -وجودُقاعدةُعقابيةُفيُالتشريعاتُالوطنيةُخرجتُعنُ
قواعدُالتنظيمُالقانونيُواألحكامُالمنصوصُعليهاُفيُأحكامُميثاقُروماُ،يمثلُتكامالً ُموضوعياًُ

منُخاللُإنفاذُوتطبيقُقواعدُالتشريعُالوطنيُفيُالدعوىُالمنظورةُأمامُالمحاكمُالوطنيةُ،إلىُذلكُ
منحُالقضاءُالوطنيُالختصاصُاألصيلُلالضطالعُبالدورُالمناطُبهُمقدماً ُإعمال ُوليتهُعلىُ

الوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُُُ127.

فاألصلُأنُالقضاءُالوطنيُهوُالجهةُالمناطُبهُتطبيقُالقانونُالوطنيُ،وبالتاليُإذاُجاءُ

القانون ُالوطنيُخالياً ُمنُنصوصُالتجريمُلفعلُمعينُ،فيكون ُهذاُالفعلُسلوكاً ُمباحاً ُلُتجرمهُ

النصوصُالعقابية ُوفقاً ُلمبدأُالشرعيةُالقائلُبأنهُ"لُجريمةُولُعقوبةُإلُبنص"ُ 128.األمرُالذيُ
ُبارتكاب ُإحهُدىُ
يفُسر ُبأن ُهناك ُفراغُاً ُتشريعيُاً ُأدىُلعجز ُالقضاء ُالوطني ُعن ُمالحقة ُالمتهمين ُ
الجرائمُالواردةُفيُميثاقُروماُ ،األمرُالذيُيترتب ُعليهُتوافرُإحدى ُحالتُالمقبوليةُالتيُنصتُ

عليهاُالمادةُ(ُ)17ومنُثمُبسطُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ129.
وتأسيساً ُعلىُذلكُ،ففيُحالُانضمامُإحُهُدىُالدولُلميثاقُروماُوالمصادقة ُعلىُأحكامهُ

يتوجبُعليها ُالعملُعلىُدمجُاألحكامُالواردةُفيُالميثاق ُضمن ُنظامهاُالقانونيُُ،ووفق ُاأللياتُ
القانونيةُالوطنيةُالمعمولُبهاُفيُالبالدُمنُخاللُإصدارُتشريع ُيقننُالجرائمُالواردةُفيُالميثاقُ،

لتتوافق ُمعُأحكامُالميثاقُفيُتجريمُ
اءمة ُتشريعاتها ُالوطنية ُ ُ
كالتزامُتعاقديُيقعُعلىُالدول ُفيُمو ه

خارجُ
األفعالُالتيُتشكلُالجرائمُالدوليةُاألكثرُخطورةُ ُعلىُالمجتمعُالدولي ُلضمانُعدمُبقائهاُ ُ

القانونيُأوُأنُتمرُدون ُعقابُومنُثمُيمنحُالختصاصُللقضاءُالوطنيُللدولةُالطرفُ
هُ
التنظيم ُ
فيُميثاقُروماُتطبيقاًُألحكامُمبدأُالتكاملُ ُ130ُ.،

ومع ُذلك ُيعترض ُالتكامل ُالموضوعي ُالكثير ُمن ُالتحدياتُ ،ولعل ُأهمها ُحالة ُالتفسيرُ

الواسعُلبعضُاألعمال ُأوُاألفعالُالتيُتُشكلُجريم ًُةُبموجبُأحكامُميثاقُروماُ،وفيُذاتُالوقتُ
ل ُتعُد ُجرائم ُبموجب ُالتشريعات ُالوطنية ُللدولةُ ،كتفسير ُبعض ُالتعريفات ُالواردة ُفي ُالنظامُ

األساسي ُبشكل ُمغاير ُعن ُما ُجاء ُعليه ُفي ُالتشريعات ُالوطنية ُكتعريف ُالضطهادُ ،والذي ُقدُ

هُيحمل ُعلى ُأكثر ُمن ُمعني ُول ُيعتبر ُوفق ُالتشريعات ُال ُوطنية ُجريمة ُبموجب ُالتفسير ُالضيقُ
للسلوكُالمرتكبُ،بينماُيمثلُجريمةُوفقاً ُلقواعدُالتفسيرُاألوسعُبموجبُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُ
ُ127بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُ،مرجعُسابقُ،صُ.580
ُ128انظرُالموادُ(ُ)23،22منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ129عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.29-28

ُ130بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُ،مرجعُسابقُ،صُُ.581
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الدوليةُ 131ُ .األمر ُالذي ُيترتب ُعليه ُانعقاد ُالختصاص ُالتكاملي ُوفق ُأحكام ُ ُالنظام ُاألساسيُ
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،هذاُمنُجانبُ،ومنُجانبُآخر ُي ُؤديُالتفسيرُالواسعُإلىُظهورُنوعُ
من ُالتدخل ُفي ُسيادة ُالدولة ُوشئونها ُالداخلية ُسياسية ُكانت ُأم ُدينية ُُ ...إلخُ ،وخصوصاً ُفيُ

زُبموجبهاُميثاقُروماُتحريكُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُباإلحالةُ
ُ
الحالةُالتيُأجا
المباشرةُمنُمجلسُاألمنُوفقاً ُألحكامُالفصلُالسابعُ،أوُمنُخاللُفتحُتحقيقُمنُقبلُالمدعيُ
العام ُللتصدي ُلحالة ُمعينة ُدون ُأن ُتطلب ُأي ُدولة ُذلك ُالتدخل ُكنتيج ًة ُللتوسع ُفي ُتفسيرُ

النصوصُالقانونيةُ 132.كذلك ُيثار تساؤال آخر يعترض مبدأ إعمال التكامل الموضوعي ،باعتباره
ذو صفة نسبية ينطبق على بعض الجرائم األشد خطورة دون الجرائم األخرى .فما الحل القانوني
في مثل هاتين الحالتين؟ ُ

وفي اإلجابة عن التساؤل األول ،أثار ُمؤتمر ُالمفوضين ُأثناء ُإعداد ُالنظام ُاألساسيُ

للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُهذاُالتخوفُ،األمرُالذيُحذاُبهمُللعملُعلىُمعالجةُهذهُاإلشكاليةُمنُ
قُأوُمنُخاللُتقييدهاُبوضعُضوابطُتحددُأركانُالجرائمُ
ُ
خاللُالتوسعُفيُتفسيرُنصوصُالميثا

حتىُلُيحكمُتفسيرهاُاألهواءُالشخصيةُأوُالسياسيةُ،وذلكُمنُخاللُإقرارُالقيدينُالتاليينُ 133:
-

القيد األول:

تطبيقاً ُألحكام ُنص ُالمادة ُالتاسعة ُمن ُميثاق ُروماُ ،والمتعلقة ُفي ُتفسير ُوتطبيق ُأركانُ

الجرائم ُالواردةُفي ُالمواد ُ(ُ ،8ُ ،7ُ ،6وُ 8مكرر) ُالخاصة ُبعمل ُالمحكمةُ.فإقرار ُاألركانُ

المكونة ُللجريمة ُيعُتمد ُبأغلبية ُثلثي ُأعضاء ُجمعية ُالدول ُاألطرافُ ،األمر ُالذي ُيضمنُ
وجودُاتفاق ُعامُبينُأعضاءُالجمعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُتفسيرُأيُركنُ
جرامي ُمنُ
اعتباره ُسلوك ُإ ُ
من ُاألركان ُأو ُأي ُعنصر ُمن ُالعناصر ُالمكونُ ُللسل ُوك ُب ُ

عدمهُ134.

وفي تقدير الباحثةُ:يزيلُهذاُاإلجراءُأيُلبسُمستقبليُحولُمفهومُأوُتفسيرُفعلُأوُسلوكُ

بكونه ُجريمة ُأم ُل ُوفقاً ُللنظام ُاألساسي ُللمحكمةُ ،وبالتوافق ُمع ُالتشريعات ُالوطنيةُ،
وخصوصاًُإذُماُسلمناُبأنُثلثيُأعضاءُالجمعيةُالعامةُللمحكمةُيشكلونُمختلفُالنظرياتُ

الفقهيةُفيُالعالم.

ُ 131انظرُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُالسابعةُمن ُالنظامُاألساسي ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.وانظرُأيضاً:عليُخلفُالشرعةُ:
مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.29-28

ُ132انظرُنصُالمادةُ(ُ)13منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ133لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُكالًُمنُ:عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.30

وكذلكُ:بدرُالدينُمحمدُشبلُ:الحمايةُالدوليةُالجنائيةُلحقوقُاإلنسانُوحرياتهُ،مرجعُسابقُ،صُ.581
ُ134انظرُنصُالمادةُالتاسعةُمنُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائية.
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-

القيد الثانيُ:

وضعتُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُُ)22بصددُتنظيمهاُقاعدةُ"ال جريمة وال عقوبة إال بنص"ُ

فعندُالحاجةُإلىُتفسيرُنصُمعينُيجبُعدمُالتوسعُفيُتفسيرهُأوُتأويلهُ،حيث ُيفسرُفيُ

حالةُالشكُلصالحُالشخصُمحلُالتحقيقُأوُالمقاضاةُأوُاإلدانةُ،وفقاً ُللقواعدُالعامةُ135.

فمبدأُ"ال جريمة وال عقوبة إال بنص" ُاحدى ُالمبادئ ُالعامةُالتيُأقرتهاُالسياسةُالتشريعيةُ

للقانون ُالجنائي ُباعتباره ُالضمانة ُاألساسية ُلعدم ُتجريم ُاألفراد ُعلى ُاألفعال ُالغير ُمقررُ

تجريمها ُبموجب ُنصوص ُتشريعيةُ،لضمان ُعدمُإيقاع ُعقوبةُلم ُيرد ُبها ُنصُ ،لذلكُفإنُ
القاضي ُفي ُإصدار ُاألحكام ُمقيد ُفي ُتفسيره ُللنص ُالجنائي ُواستخالصه ُللواقعة ُالغيرُ

مشروعةُبحدودُمبدأُالشرعيةُ ُ136.

ومنُثمُلُيجوزُمسآلةُالشخصُجنائياًُبموجبُأحكامُميثاقُروماُماُلمُيشكلُالسلوكُالذيُ

ارتكبهُالشخصُالذيُيقعُتحتُطائلةُالتحقيقُأوُالمقاضاةُأوُاإلدانةُجريم ًُةُ،أوُكونهُلُ
يدخلُفيُالختصاصُالجنائيُللمحكمةُوالمحددةُسلفاًُ،وبذلكُلُيجوزُالتوسعُفيُتفسيرهُ

أوُتأويل هُأوُالقياسُعليهُ،وفيُحالُوجودُلبسُأوُغموضُفإنهُيفسرُلصالحُالمتهمُولُ

يؤثر ُهذا ُالمبدأ ُعلى ُتكييف ُالسل ُوك ُالمبحوث ُعنه ُبالصفة ُاإلجرامية ُوفقاً ُللقواعد ُالدوليةُ

األخرىُ،ماُلمُيردُالنصُعليهُصراح ًة ُبموجبُميثاقُروماُ 137ُ .كذلكُ ،لُيجوزُالعتمادُ

علىُالمبادئُالعامةُللقانونُالدوليُأوُقواعدُالعرفُالدوليُكمصدرُللقانونُالواجبُالتطبيقُ

ُاإلجرائية ُالمق ُرُرة ُفي ُالمادة ُ(ُ )21منُ
ُ
أمام ُالمحكمة ُالجنائية ُ ُوفق ُقواعد ُاإلثبات ُوالقواعد
النظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ138.

األمرُالذيُيضمنُعدمُالتوسعُفيُتفسيرُبعضُاألفعالُأوُالسلوكُعلىُأنهاُجرائمُذاتُ
طابع ُدوليُ ،وبالتالي ُل ُينعقد ُالختصاص ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفي ُحال ُعدم ُوجودُ

نصُتشريعيُفيُميثاقُروماُيعالجُالسلوك ُغيرُالمجرمُدولياًُ،والذيُيمنحُالقضاءُالوطنيُ

في ُانعقاد ُوليته ُالوطنية ُكاختصاص ُأصيلُ ،ومن ُثم ُعدم ُانعقاد ُالختصاص ُالدوليُ

ُ135انظرُنصُالمادةُ(ُ)22منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.

ُ136عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالفكرُالجامعيُ،اإلسكندريةُ،طبعةُُ،2005ص..21-20

ُ137سهيلُحسينُالفتالويُ:موسوعةُالقانونُالدوليُالجنائيُ،القضاءُالدوليُالجنائيُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،طبعةُ

ُ،2001صُ.130وانظرُكذلكُ:سوسنُتمرُخانُبكةُ:الجرائمُضدُاإلنسانيةُ،مرجعُسابقُ،ص.139-138
ُ138عبدُالفتاحُبيوميُحجازيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.21-20
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للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،ومنُثمُلُمجالُللقولُبأنُميثاقُروماُيضعناُأمام حالة من عدم

الدستورية ،نتيجة لعدم إمكانية مخالفة المحكمة الدولية وميثاقها لمبدأ الشرعيةُ 139.

وفي اإلجابة عن التساؤل الثاني ،يُعد ُمدأُالتكاملُذوُطبيعةُنسبيةُ،تمُإق اررهُليشتملُعلىُ
جرائمُمحددةُفقطُدون ُغيرهاُوعلىُسبيلُالحصرُ،ومنُثمُلُيمكنُالتفاقُعلىُمخالفتهاُ

أو ُاإلضافة ُعليهاُ ،فإذا ُما ُارتكب ُشخص ُما ُجريمة ُغير ُمنصوص ُعليها ُفي ُالنظامُ
األساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،فعلىُسبيلُالمثالُإذاُلمُتنظمُالتشريعاتُالوطنيةُجريمةُ

اإلرهابُ،فلنُيكون ُللقضاءُالوطني ُالقدرةُعلىُمالحقة ُالجاني ُأمامُمحاكمهاُالوطنيةُ140.
ُوفي ُالوقت ُذاتهُ ،ل ُتتمتع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبالقدرة ُعلى ُالتدخل ُفي ُسيادة ُالدولُ

لمالحقةُجريمةُلمُيرد ُالنصُعليهاُضمنُأحكامُميثاق ُروماُ.إضاف ًة ُإلى ُذلكُ ،تركُميثاقُ

الً ُوفقُإجراءات ُوشروطُ
روما ُالمجالُمفتوحاً ُإلدراجُجرائم ُلمُتنظمها ُالمادةُالخامسةُمستقب ُ
معينةُتوجبهاُالمادةُ(ُ)124منُذاتُالميثاقُ141.

ثانيـــا -:التكامــل اإلجــرائي:

كما ُذكرناُأعالهُ ،يتعلق ُالتكامل ُالموضوعي ُفي ُنصوص ُالتجريم ُلألفعال ُوالسلوك ُالتيُ

تُشكل ُجرائم ُيعاقب ُعليها ُالقضاء ُالجنائي ُالدوليُ ،فمبدأ ُالتكامل ُيوجب ُانعقاد ُالختصاصُ
القضائيُللمحاكمُالوطنيةُابتداء ُكاختصاص ُأصيلُكونهُصاحبُالسيادةُوالوليةُعلىُاألشخاصُ
ً

المقيمين ُفي ُالدولةُ ،وفيُحال ُعجزت ُالمحاكم ُالوطنية ُعن ُمالحقة ُالجاني ُفينعقد ُالختصاصُ

للمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمع ُاألخذ ُبعين ُالعتبار ُالستثناءات ُالتي ُأُوردها ُميثاق ُروما ُلنعقادُ

النظامُاألساسيُ،أوُبناءُعلىُطلبُدولةُغيرُطرفُ،
ًُ
الختصاصُبناءُعلىُطلبُدول ًُةُطرفُفيُ
ً
أوُبطلبُمن ُمجلسُاألمنُوفقاً ُللصالحياتُالمخولةُللمجلسُبموجبُالفصلُالسابعُمنُميثاقُ

ُبناء ُعلى ُانعقاد ُالختصاص ُالمباشر ُنتيج ًُة ُلفتح ُالتحقيق ُمن ُالمدعي ُالعامُ
األمم ُالمتح هدةُ ،أو ًُ

للمحكمةُوفقاًُلماُقررتهُالموادُ(ُ)15ُ،14ُ،13ُ،12منُميثاقُروماُ 142.

ُويتمثل ُالتكاملُاإلجرائي ُفي ُتكامل ُاإلجراءات ُالتيُتباشرهاُالمحكمة ُبصدد ُالفصل ُفيُ
الدعوىُالمنظورةُأمامهاُ،فعندُنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأوُأمامُالقضاءُالوطنيُ
ُ 139بدر ُالدين ُمحمد ُشبلُ :الحماية ُالدولية ُالجنائية ُلحقوق ُاإلنسانُوحرياتهُ ،مرجع ُسابقُ ،ص ُُ .582انظر ُأيضاًُ ،خالدُ

حسانيُ،مبدأُالتكاملُفيُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُالبحوثُوالدراساتُ،العدد(ُ)16السنةُ

العاشرةُ،صيفُُ،2013جامعةُالواديُ،الجزائرُ،ص.182

ُ140عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.31

 141محزمُسايغيُودادُ:مبدأُالتكاملُفيُظلُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرحعُسابقُصُُُُ.15

ُ142لمزيدُمنُالتفاصيلُحولُنصوصُالموادُ(ُ)15ُ،14ُ،13ُ،12انظرُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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وفق ُشروطُالمقبوليةُالتيُتوجبهاُالمادةُ(ُ)17منُالميثاقُ .فإنهُيمتنعُإعادةُالمحاكمةُعنُذاتُ

الفعل ُمن ُجديد ُأمامُمحكمة ُوطنية ُكانت ُأم ُدوليةُ ،تطبيقاً ُلمبدأ ُعدم ُجواز ُالمحاكمة ُعن ُذاتُ
الفعلُمرتينُ،لماُتفرضهُقواعدُالتكاملُاإلجرائيُفيُسبيلُضمانُعدمُالزدواجيةُفيُبسطُالوليةُ

القضائيةُ ُ،ومنعاًُإلهدارُالحريةُالفرديةُ،والتيُتشكلُإحهُدىُضماناتُالمحاكمةُالعادلةُالتيُكرستهاُ
سواءُ ُ143.
مبادئُالقان ُونُالجنائيُالد ُوليُوالوطنيُعلىُحدُُ ُ

ُوالتي ُقررتهاُ
ُويوفر ُميثاق ُروما ُالضمانات ُاإلجرائية ُوالموضوعية ُللمحاكمة ُالعادلة ُ
المسؤولية ُالجنائيةُوالتيُتقعُ
ُ
المواثيق ُالدولية ُالخاصةُبإج ارءات ُالتحقيق ُوالمحاكمة ُو
الستئنافُو ه
ق ُتنفيذ ُاألحكامُ
على ُعاتق ُدائرة ُالشئون ُالخاصة ُبما ُقبل ُالمحاكمة ُ"الدائرة ُالتمهيدية" ُوطر ُ

والمساعدة ُالقضائية ُوالتعاون ُبين ُالدولُ 144.إضاف ًة ُإلى ُقواعد ُاإلثبات ُواإلجراءات ُالخاصةُ

المعمولُبهاُأمامُالمحكمةُ ُُُُ145.

وباستقراء ُاألحكام ُالواردة ُفي ُميثاق ُروما ُوالقواعد ُالناظمة ُللتكامل ُاإلجرائي ُحال ُتوافرُ

الشروطُاألوليةُلمقبوليةُالدعوىُُ،والتيُتخولُالمدعي ُالعامُالحقُفيُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُفيُ

لً ُلمباشرةُالمدعيُ
قضيةُمطروحةُأمامهُوفقاً ُللمادةُ(ُ /18فُ )1وفيُحالُكانُهناكُأساساً ُمعقوُ

العامُإلجراءاتُالتحقيقُحسبُماُقررتهُالمادةُ(/13ج)ُ ُ146ُ.

يقوم ُالمدعي ُالعام ُبإشعار ُالدولة ُذات ُالولية ُعلى ُالجرائم ُمحل ُالتحقيقُ ،وجميع ُالدولُ

األطرافُبمباشرتهُإجراءات ُالتحقيقُحالُرأتُالدائرةُالتمهيديةُأنُهناكُأساسُاً ُمعقولً ُللشروعُفيُ

ُتبلغ ُالمدعي ُالعام ُفي ُغضون ُشهر ُمن ُتاريخ ُتلقيها ُإشعارُ
التحقيقُ ،وعلى ُالدولة ُالمعنية ُأن هُ
المدعي ُالعام ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُأمام ُمحاكمها ُالوطنية ُبحق ُرعاياها ُوفي ُحدود ُوليتهاُ

يُمثلُهذاُالتحقيقُ،وبناء ُعلىُطلبُتلك ُالدولةُيتنازلُالمدعي ُالعامُعنُ
ًُ
هاُتجر
القضائيةُأوُأن ٌ

التحقيقُبناءُ
ًُ
التحقيقُمعُالجناةُماُلمُتقررُالدائرةُالتمهيديةُاإلذنُللمدعيُالعامُباستمرارُإجراءاتُ
علىُطلبُاألخيرُ،ويكون ُللمدعيُالعامُالحقُفيُإعادةُالنظرُفيُالتنازلُعنُنظرُالدعوىُبعدُ

ُ143عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.34-30

ُ 144محمودُشريفُبسيونيُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،لمحكمةُالجنائيةُالدولية-نشأتهاُونظامهاُاألساسيُمعُدراسةُلتاريخُ
لجانُالتحقيقُالدوليةُوالمحاكمُالدوليةُالسابقةُ،مرجعُسابقُ،صُ174وماُبعدها.

ُ 145لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُانظر ُالقواعد ُاإلجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالخاصة ُبالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالتي ُاعتمدت ُمن ُقبلُ

تهاُاألولىُالمنعقدةُفيُنيويوركُخاللُالفترةُ
ُ
جمعيةُالدولُاألطرافُفيُنظامُروما ُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُدور

من ُُ 3إلى ُُ 10سبتمبر ُُ ،2002من ُخالل ُالرابط ُالخاص ُبمكتبة ُحقوق ُاإلنسانُ ،جامعة ُمنسويتاُ،
ُ .ُ http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccprocedure.htmكذلك ُانظرُ :خالد ُالحسانيُ ،مبدأ ُالتكامل ُفيُ

اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.183

ُ146انظرُنصُالمادةُ(ُ)15منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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ستةُأشهرُمنُتاريخُالتنازلُأوُفيُأيُوقتُيطرأُفيهُتغييرُملموسُعلىُوقائعُالدعوىُ،وللمدعيُ

العامُأنُيطلب ُمنُالدولةُالمعنيةُأنُتبلغهُبصفةُدوريةُبالتقدمُالمحرزُفيُالتحقيقُالذيُتجريهُ
هُ
وبأيةُمقاضاةُتاليةُلذلكُوفقُاًُلنصُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ ُ147ُ.)18

والجدير بالذكرُ،أنُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)18كرستُقواعدُالتكاملُاإلجرائيُبينُعملُ

السلطات ُال ُوطنيةُ ،والمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبهدف ُالحد ُمن ُحالت ُالتداخل ُأو ُالتنازع ُفيُ
الختصاصُبينُالقضاءُالدوليُوالوطنيُ ُ.ومعُذلكُ،تُثيرُصياغةُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)18

لً ُمغاي اًر ُعما ُذهبت ُإليه ُاللجنة ُالتحضيرية ُالخاصةُ
إشكالية ُفي ُتفسيرها ُمما ُيجعلها ُتحمل ُمدلوُ
بوضعُميثاقُروماُُ،والتيُنفصلهاُعلىُالوجهُالتاليُ ُ:

ابتداءُ،عليهُأنُ
 .1يُفهمُمنُصياغةُالنصُبأنُالمدعي ُالعامُإذاُقامُبمباشرةُإجراءات ُالتحقيقُ ً
يشعرُالدولة ُذاتُالوليةُالقضائيةُالوطنيةُ ،والتيُقدُتكون ُباشرتُفعلياً ُإجراءات ُالتحقيقُأوُ

بصددُاتخاذهاُ ،والتيُيحقُلهاُالطلبُمنُالمدعي ُالعامُوقفُإجراءاتهُمماُيؤدىُإلىُسحبُ
اختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلصالح ُالدولة ُذات ُالولية ُعلى ُالجريمة ُمحل ُالتحقيقُ

بتنازل ُالمدعي ُالعامُ .ول ُيجوز ُفي ُمثل ُهذا ُالحال ُالقول ُبأن ُالمدعى ُالعام ُتنازل ُعنُ
صالحياتهُ ،كون ُأن ُالختصاص ُاألصيل ُللقضاء ُالوطني ُالذي ُقام ُبممارسة ُاختصاصهُ
كأصلُعامُ.ولُيجوزُللمدعيُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالتدخلُباتخاذُإجراءاتُالتحقيقُإلُبعدُ

استنفاذ ُسُبل ُالنتصاف ُالمحلي ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُأو ُفي ُحال ُعجز ُذلك ُالقضاء ُعنُ
إجراءات ُالتحقيقُ
الضطالع ُبمهامه ُنتيج ًُة ُلنهيار ُأنظمته ُأو ُلعدم ُرغبته ُفي ُالقيام ُب ُ
والمالحقةُ.

 .2المالحظةُالثانيةُ ،تتعلقُبجوازُطلبُالمدعي ُالعام ُمنُالدائرةُالتمهيديةُاستمرارُاإلذنُلهُفيُ
ُتنازل ُعن ُالدعوىُ ،األمر ُالذي ُيؤكد ُبأن ُالمادة ُ(ُ)2/18
هُ
اتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُبعد ُأن
اعترفتُللمدعيُالعامُبالحقُاألصيلُفيُالتنازلُعنُالتحقيقُأوُمباشرتهُخالفاًُلماُيذهبُإليهُ

مبدأُالتكاملُ.لذلك ُأجازت ُالمادةُ(ُ )2/19للدولة ُالمعنية ُالطعن ُفي ُشروط ُمقبولية ُالدعوىُ

أمام ُالدائرة ُالتمهيدية ُحال ُأثبتت ُتلك ُالدولة ُالجدية ُفي ُمباشرةُُ ،واتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ
والمالحقةُ،تحقيقاًُلحالةُالتوازنُبينُسلطاتُالمدعيُالعامُومصلحةُالدولةُذاتُالعالقةُ148ُ.

ُ147انظرُنصُالمادةُ(ُ)18منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

انظرُكذلكُ،مازن ُسلمانُعنادُ:
ُ
ُ 148عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .35

مبدأُتكاملُالختصاصُفيُالنظامُاألساسُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُكليةُالقانونُللعلوم ُالقانونيةُ
والسياسيةُ،جامعةُبغدادُ،المجلدُ(ُ)6العددُ(ُ)21الجزءُاألولُ،سنةُ(ُ)2017مرجعُسابقُ،صُ237وماُبعدها.
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 .3كذلكُ،يُمثل ُمبدأُالتعاون ُبينُالدولُإحدى ُصورُالتكاملُاإلجرائيُ،والذيُيتحقق ُمنُخاللُ
تسليمُومالحقةُالمجرمينُ،وسماعُالشهودُ،وتقديمُالخبراءُ،وجمعُاألدلةُالمتعلقةُبالجريمةُدونُ

أنُيكون
ُللمحكمةُالحقُفيُالتدخلُفيُالقواعدُاإلجرائيةُالتيُتمت ُبموجبهاُجمعُاألدلةُوفقاًُ
هُ
للقانون ُالوطنيُللدولةُالتيُقامتُبالتعاون ُمعُالمحكمةُ.كذلكُ،يمثلُتعاون ُالدولُمعُلجانُ
التحقيق ُوفقاً ُلما ُنص ُعليه ُالفصل ُالتاسع ُمن ُميثاق ُروماُ ،والذي ُيكرس ُفي ُبنوده ُمبدأُ
التكامل ُاإلجرائي ُفي ُممارسة ُالمحكمة ُلختصاصهاُ ،فهذا ُالتعاون ُبين ُالمحكمة ُوالقضاءُ

الوطنيُ ،والدول ُاألطراف ُفي ُميثاق ُروما ُأو ُبالزام ُالدول ُغير ُالمنضمة ُللمحكمة ُالجنائيةُ
نظرُالدعوىُبناء ُعلىُ
الدوليةُفيُالتعاون ُمع ُقبلُمجلس ُاألمنُفيُالحالةُالتيُيكون ُفيهاُ
ً

اإلحالةُالمباشرةُمنُقبلُالمجلسُتحقيقاً ُللسلمُواألمنُالدوليينُ،فجميعُهذهُاإلجراءات ُتبرزُ
صورُالتكامل ُفيُشقهُاإلجرائيُلخدمةُمصالحُالعدالةُالدوليةُ 149.وستتناول الباحثة ُخاللُ

الفصلُالثانيُمن ُالدراسةُ،تحليلُنطاقُالتعاون ُمنُقبلُإسرائيل ُمعُلجانُالتحقيقُالدوليةُ،

إضاف ًةُ ،للوقوف ُعلى ُمدى ُجدية ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُفي ُالقيام ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ
والمالحقة.

ثالثـا :التكامل العقـــابي "التنفيذي"

كاملُالتنفيذيُ،يعنيُقيامُالدولة ُالطرفُالمنضمة ُللنظامُ
هُ
التكاملُفيُتنفيذُالعقابُأوُالت

األساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بتنفيذ ُكل ُأو ُجزء ُمن ُأحكام ُالعقاب ُالتي ُقررتها ُالمحكمةُ

يعيُاعترىُُنصوصُالميثاقُ
ُ
الجنائيةُالدوليةُ.وباستطالعُنص ُوصُميثاقُ ُروماُنجدُأنُالعجزُالتشر

لفتقارهُآلليةُتنفيذُوتطبيقُاألحكامُالقضائيةُالصادرةُعنُالمحكمةُالدوليةُ ُ،وسعياًُلسدُهذاُالعجزُ

التشريعي ُاتخذُميثاقُروماُمنُقواعدُالتنفيذُفيُالتشريعاتُالوطنيةُللدولُاألطرافُوسيل ًُة ُلتنفيذُ
األحكامُالصادرةُعنُالمحكمةُالدوليةُ ُ150.

وهذاُماُأكدتُعليهُالمادةُ(ُ )80منُالفصلُالسابعُالتيُقررتُبأنه"ُ:ليسُفيُهذاُالبابُ
منُالنظامُاألساسيُماُيمنعُالدولُمنُتوقيعُالعقوباتُالمنصوصُعليهاُفيُقوانينهاُالوطنيةُأوُ
يحولُدونُتطبيقُقوانينُالدولُالتيُلُتنصُعلىُالعقوباتُالمحددةُفيُهذاُالباب"ُ .

ُ 149لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُانظر ُمحمود ُشريف ُبسيونيُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،لمحكمة ُالجنائية ُالدولية-نشأتها ُونظامهاُ
األساسيُمعُدراسةُلتاريخُلجانُالتحقيقُالدوليةُوالمحاكمُالدوليةُالسابقةُ،مرجعُسابقُ،صُُ ُ.199-175وكذلكُ،انظرُعليُ
خلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.45-63

ُ 150تركيُبنُعيدُالشرافيُالدوسريُ:جريمةُاإلبادةُالجماعيةُفيُنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُتأصيليةُتحليلية"ُ،

رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُلكليةُالدراساتُالعلياُ،قسمُالعدالةُالجنائيةُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،

ُ،2012ص.183
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فدللة ُالنص ُواضح ًة ُفي ُإزالة ُاللبس ُحول ُوجود ُأي ُنوع ُمن ُالتعارض ُبين ُأحكامُ

التشريعاتُالوطنيةُوميثاقُروماُ،ففيُحالُتطبيقُالمحاكمُالوطنيةُللدولُ،تشريعاتهاُالعقابيةُحالُ
اء ُأكانت ُتلكُ
انعقاد ُاختصاصها ُللنظر ُفي ُإحدى ُالجرائم ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالميثاقُ ،وسو ًُ

العقوباتُسالب ًةُللحريةُأمُعقوباتُماليةُكالغرامةُوالمصادرةُ،أمُتدابيرُاحت ارزيةُشخصيةُأمُعينيةُُ.
وسواءُتطابقتُتلكُالعقوباتُمعُتلكُاألحكامُالواردةُفيُميثاقُروماُمنُعدمهُ 151.

وبناء ُعلىُماُسبقُذكرهُحددُالبابُالعاشرُمنُميثاقُروماُطبيعةُالعالقةُبينُالمحكمةُ
ً

الجنائيةُالدوليةُوبينُالدولة ُالتيُستقومُبتنفيذُالعقوبةُعلىُأراضيهاُ،والمتمثلةُفيُسلطةُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُباإلشراف ُعلى ُتنفيذ ُحكم ُالسجن ُوفقاً ُلألوضاع ُالسائدة ُفي ُالدولة ُالتي ُتقررُ
المحكمةُتنفيذُالعقوبةُعلىُأراضيهاُوفقُماُقررتهُنصُالمادةُ(ُ)106منُميثاقُروماُ ُ152ُ.

بناء ُعلى ُطلب ُالمحكمة ُمن ُالدولةُ
ُوتعيين ُالدولة ُالتي ُسيتم ُتنفيذ ُالحكم ُفيها ُيأتي ُ ً

المعنيةُ ،ول ُيكون ُمثل ُهذا ُالطلب ُملزماً ُللدولة ُبل ُيجوز ُلها ُأن ُتقُرن ُموافقتها ُبقيود ُيفرضهاُ

التشريع ُالوطني ُلتلك ُالدولة ُبشرط ُعدم ُخروج ُتلك ُالقيود ُعما ُتقرره ُاألحكام ُالواردة ُفي ُالنظامُ

األساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ 153ُ.

وللتكاملُالتنفيذيُأوُالعقابيُاألثرُفيُتحديدُمفهومُالجريمةُوالوصفُالقانونيُللجريمةُ

التي ُاقتصرها ُميثاق ُروما ُعلى ُالجنايات ُدون ُالجنح ُأو ُالمخالفاتُ ،ومن ُثم ُتشديد ُالحكم ُأوُ
ُبناء ُعلى ُالوقائع ُوالمعطيات ُالمحيطة ُبارتكاب ُالجاني ُلجريمتهُ ،فالمحكمةُ
التخفيف ُمنه ُيحدد ً
الجنائيةُقررتُالعقوبةُالقصوىُللجرائمُالمنصوصُعليهاُبموجبُالفصلُالسابعُمنُأحكامُالميثاقُ

بالحكمُالم ُؤبدُ154.فيُالمقابلُنجدُالعديدُمنُالتشريعاتُالوطنيةُقررتُاألخذُبعقوبةُاإلعدامُلذاتُ
الجريمةُ،األمرُالذيُيعنيُوجودُتفاوتُفيُتقديرُمدةُ ُومقدارُالعقوبةُبينُميثاقُروماُوالتشريعاتُ

ُ 151انظر ُبدر ُالدين ُشبلُ :القانون ُالدولي ُالجنائي ُالموضوعيُ ،مرجع ُسابقُ ،لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُحول ُالعقوبات ُالسالبةُ
للحريةُوالتدابيرُالحت ارزيةُأنواعهاُوتعريفهاُوفقُاًُللنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،الصفحاتُمنُُ270إلىُ.301

ُ152انظرُُنصُالمادةُ(ُ)103والمادةُ(ُُ)106منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ 153على ُخلف ُالشرعةُ :مبدأ ُالتكاملُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،ص ُُ .46ولمزيد ُمن ُالتفاصيلُ ،انظرُ:

مصطفىُراشدُالكالبيُ:التكاملُالتنفيذيُألحكامُالمحكمةُالجنايةُالدوليةُ،بحثُمنشُورُفيُمجلةُواسطُللعلومُاإلنسانيةُ،كليةُ
القانونُ،العراقُ،المجلدُ(ُ)11العددُ(ُ،2015ُ،)30صُُ339وماُبعدهاُ .
ُ154انظرُنصُالمادةُ(ُ)77منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
60

الوطنيةُلذات ُالوصفُالجرميُلكنه ُيؤكدُعلىُوجودُحالة ُمنُالتكامل ُالعقابي ُأو ُالتنفيذي ُبينُ

أحكامُالقضاءُالوطنيُللدولُاألطرافُوالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ 155.

كماُأكدتُالمادةُ(ُ)105منُميثاقُروماُعلىُعدمُقدرةُالدولة ُالتي ُتنفذُعقوبةُالسجنُ

علىُأراضيهاُبتغييرُأوُتعديلُالحكمُالصادرُعنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ 156ُ.إضاف ًة ُإلىُذلكُ،

يجوزُللمحكمةُأنُتقررُفيُأيُوقتُنقلُالمدان ُمنُأراضيُالدولةُالتيُينفذُالحكمُالصادرُبحقهُ

إلى ُأراضيُدول ًة ُأخرىُلستكمالُتنفيذُالعقوبةُالمحكومُبهاُ،كماُيجُوزُللمحكومُعليهُالطلبُمنُ
المحكمةُنقلهُلتنفيذُعقوبتهُعلىُأراضيُدولةُأخرىُغيرُدولتهُ ُُ157.
ُ

المبحث الثاني

مبدأ االختصاص التكاملي وااللتزامات المترتبة عليه بموجب ميثاق روما
The Complementarity Principle and its Obligations Rome Statute

تمارس ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُاختصاصها ُبصدد ُحالة ُمعروضة ُعليها ُ ُويدعي ُفيهاُ
ارتكابُجريمة ُأوُأكثرُمنُالجرائمُاألشدُخطورًُة ُعلى ُالمجتمعُالدوليُُوالواردة ُضمنُالختصاصُ

الموضوعي ُللمحكمة ُحال ُتوافرت ُإحدى ُحالت ُإسناد ُالختصاص ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ
دعوىُ ُوفق ُما ُتفرضه ُنص ُالمادة ُ(ُ )17من ُالميثاقُ،
والمتمثلة ُفي ُالمسائل ُالمتعلقة ُبمقبولية ُال ُ
لعدمُقدرةُالدولةُعلىُ
ُ
والمتمثلةُفيُعدم ُالرغبةُعلىُالضطالعُفيُالتحقيقُوالمقاضاةُأوُنتيج ًُة ُ

اتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُبسبب ُانهيار ُالنظام ُالقضائي ُالوطني ُبشكل ُكلي ُأو ُجزئيُ،
ىُ،وفيُ
والتيُتتطلبُمنُالمحكمةُالتحققُمنُتوافر ُهذه ُالمعاييرُمنُخاللُفحصُمقبوليةُالدعو ُ

ُ،والذي ُقد ُتواجههُ
شرعُالمحكمةُفيُإعمالُمبدأُالتكامل ُ
حالُتحققُأحدُأسبابُمقبوليةُالدعوىُت هُ
العديدُمنُاإلشكاليات ُوالتحديات ُالتيُتعيقُمنُتطبيقهُنتيجةُلخاللُالقضاءُالوطنيُالوفاءُبفيُ

اللتزاماتُالموضوعيةُُواإلجرائيةُالتيُتقعُعلىُعاتقهُ ُ.
ُ

بناء ُعليهُ ،تتناول ُالباحثه ُدراسة ُمعايير ُمقبولية ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ
ً

والتحديات ُالتي ُت ُؤدي ُإلى ُإعادة ُإحالة ُالدعوى ُللقضاء ُالوطني ُخالل ُالمطلب ُاألولُ ،ومن ُثمُ
تتناولُفي ُالمطلبُالثانيُإعمالُمبدأُالتكامل ُومباشرةُالدعوىُ ُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُوفقُ

أحكامُميثاقُروماُ،وذلكُعلىُالوجهُالتاليُ :
ُ 155طلعتُجيادُلجيُالحديديُ:أثرُمبدأُالتكاملُفيُتحديدُمفهومُالجريمةُالدوليةُ،بحثُمحكم ُمنشورُفيُمجلةُالرافدينُ

للحق ُوقُ،المجلدُرقمُ(ُ،)11العددُ(ُ،)39السنةُ(ُ)2009بغدادُ،صُُ.248
ُ156انظرُنصُالمادةُ(ُ)105منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
ُ157انظرُنصُالمادةُ(ُ)104منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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المطلب األول
معايير مقبولية الدعوى وتحديات إعادة اإلحالة للمحاكم الوطنية وفق أحكام ميثاق روما
تمارسُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاختصاصهاُعندُحدوثُحالةُحقيقةُيدعيُفيهاُارتكابُ
لجرائمُاألشدُخطورًُةُعلىُالمجتمعُالدوليُوفقُحالتُحددهاُالميثاقُلمقبوليةُ
جريمةُأوُأكثرُمنُا ُ

الدعوىُوممارسةُالمحكمةُلختصاصهاُالذيُحددتهُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُفيُصددُتنا ُولهاُ
للمسائل ُالمتعلقة ُفي ُمقبولية ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،لتصنف ُحالت ُعدم ُقبولُ

الدعوى ُألسباب ُإجرائية ُتتعلق ُبالتحقيق ُوالمحاكمة ُوأخرى ُتتعلق ُبجسامة ُالجرمُ .لذلك ُل ُتقبلُ
المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالنظر ُفي ُالدعوى ُحال ُسبق ُالفصل ُفيها ُمن ُقبل ُالقضاء ُالجنائيُ

الوطنيُ،أوُكانتُالجريمةُالمدعيُبهاُليستُضمنُالختصاصُالموضوعيُللمحكمةُوالتيُتمثلُ

الجرائمُالدوليةُاألشدُخطورةُُعلىُالمجتمعُالدوليُالتيُنظمتهاُالمادةُالخامسةُمنُالميثاقُ 158.

ُوبالرغم ُمن ُذلكُ ،تثير ُحالت ُإسناد ُالختصاص ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالعديد ُمنُ

التحديات ُاإلجرائية ُلما ُتشكله ُمن ُعائق ُعلى ُمقبولية ُالدعوىُُ ،والتي ُتلوح ُبخطر ُإعادة ُالدعوىُ
اعتباره صاحب ُالختصاص ُاألصيل ُفي ُمالحقة ُالجناة ُلرتكابهمُ
لنظرها ُأمام ُالقضاء ُال ُوطني ُب ُ

الجرائمُالدوليةُاألكثرُخطورهةُ،وذلكُبامتثال ُالدولةُنحو ُالوفاءُبالتزاماتها ُالتعاقديةُوالقيام ُبالدورُ
المناطُبهاُلممارسةُوليتهاُالقضائيةُمنُتحقيقُومقاضاةُعلىُارتكابُالجرائمُالدوليةُبطريقةُتتفقُ

معُق ُواعدُالقانونُالدوليُ 159.

ُُ158انظرُنصُالمادةُ(ُ)17منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالتيُنصتُعلىُالمسائلُالمتعلقةُبالمقبوليةُ .
159

الًُ:
خاللُحفلُتنصبيهُكمدعيُعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأدلىُلويسُمورينوُأوكامبوُكلمة ُالتنصيبُفيُخطابهُقائ ُ

جراءاتُ
"ُ....أنُالمحكمةُالجنائيةُالد وليةُذاتُطبيعةُتكميليةُمكملةُللنظمُالوطنيةُ،األمرُالذيُُيعنيُأنهُكلماُكانُهناكُإ ُ

حقيقةُمتخذ ةُمنُالدولةُ،فالمحكمةُلُيمكنُلهاُولنُتتدخلُ.لكنُالدولُليسُلديهاُالحقُفقطُ،بلُأيضاُيقعُعليهاُالمسؤوليةُ

األساسيةُلمنعُالنتهاكاتُومقاضاةُالفظائعُ.فالتكاملُيعملُعلىُحمايةُالسيادةُالوطنيةُوفيُالوقتُذاتهُيعززُتعاونُالدولُ
معُالمحكمةُ،ولُينبغيُأن ُتقاسُفعاليةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبعددُالقضاياُالتيُتصلُإليهاُ.بلُعلىُالعكسُ،فالتكاملُ

ُكبيراُ .لهذا ُالسببُ،
ضمنا ُيعني ُغياب ُالمحاكمات ُأمام ُهذه ُالمحكمة ُكنتيجةُ ُلعمل ُالمؤسسات ُالوطنية ُمما ُيمثل ُنجاحاً ًُ

عينُالعامينُوالقضاةُمنُجميعُأنحاءُالعالمُ.كونهمُلُيزالونُ
ُ
ستكونُالمهمةُاألولىُلمكتبُالمدعيُالعامُإقامةُروابطُمعُالمد

يتحملون ُالمسؤولية ُاألولية ُعن ُالتحقيق ُوالمقاضاة ُعن ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُضمن ُاختصاص ُاﶈﻜمةُ ،ونحن ُعلى ُثقة ُمنُ
قيامهمُباللتزامُبأداءُواجباتهمُمنُأجلُمكافحةُفيُمواجهةُاإلفالتُمنُالعقابُ ."...
Statement by Mr. Louis Moreno-Ocampo ، 16 June 2003 ، Ceremony for the Solemn
Undertaking of the Chief Prosecutor (Informal Expert Paper ، ICC-OTP 2003 ، The principle of
complementarity in practice ، p. 3) ، last visited 11 July 2018 ، at 2:00 pm ، available at ICC,
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D7572226-264A-4B6B-85E32673648B4896/143585/030616_moreno_ocampo_english.pdf
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اعتباره ُقضا ًء ُمكمالهُ
وتحقيقاً ُللهدف ُالذي ُأُنشئت ُمن ُأجله ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُب ُ

للقضاء ُالجنائي ُالوطنيُ ،وليس ُبديالً ُعنه ُوفق ُما ُأكدت ُعليه ُديباجة ُالميثاق ُوالمادة ُاألولىُ

منهُ 160.ومنُثم ُلُتستطيعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمد ُنطاقُوليتها ُالقضائيةُوقبولُالنظرُفيُ

الدعوىُ،إلُأنهُ ُونتيج ًةُإلحجامُالقضاءُالمحليُعنُمالحقةُالجريمةُبسببُعدمُرغبتهُفيُمحاكمةُ
مرتكبيُالج ارئمُلوجودُصلةُوثيقةُبينُالدولةُوالجريمةُالمرتكبةُ ،والجانيُالمزعومُألسبابُسياسيةُ
ُالصورية ُلتمكين ُمرتكبيُ
ُ
كانت ُأم ُدبلوماسيةُ ،أو ُمن ُخالل ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة

الجرائمُمنُاإلفالتُمنُالعقابُومنحهمُالحصانةُضدُالمالحقةُالدوليةُ،أوُلعدمُقدرةُالدولةُعلىُ

اتخاذ ُإجراءات ُالمالحقةُكنتيج ًُة ُلعدمُامتالكهاُللمواردُالالزمةُلمالحقةُالجريمةُبطريقةُمناسبةُأوُ
المسؤولية ُعلى ُالمحكمةُ
بسبب ُانهيار ُالنظام ُالقضائي ُالوطنيُ ،ففي ُمثل ُهذه ُالحالت ُتقع ُ ه

الجنائيةُالدوليةُإلعمالُالدورُالتكامليُالمناطُبهاُ ُُ161.

ُالدراسة ُولمناقشة ُأسباب ُوحالت ُإسناد ُالختصاص ُللمحكمةُ
وفي ُسبيل ُتحقيق ُأهداف ُ
الجنائية ُالدوليةُ ،قمنا ُبتقسيم ُهذا ُالمطلب ُألربعة ُفروعُ ،نتناول ُفي ُالفرع ُاألول ُحالة ُعدم ُرغبةُ

التحقيقُوالمالحقةُ،وفيُالفرعُالثانيُنتناولُحالةُعدمُ
ُ
القضاءُالوطنيُعلىُالضطالعُبإجراءاتُ

قدرة ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمقاضاةُ ،حيث ُينعقد ُاختصاص ُللمحكمةُ
الجنائيةُنتيج ًة ُلتتحققُأحدُمعايير ُمقبوليةُالدعوىُُ،كذلكُنتناولُفيُالفرع ُالثالث ُالتحدياتُالتيُ
الدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،وأخي اًر ُنتناول ُفي ُالفرع ُالرابع ُجهةُ
تواجه ُعدم ُمقبولية ُ ُ

الختصاصُالمخولةُبتقييمُعملُالقضاء ُالجنائيُالوطني ُلتقريرُماُإذا ُكانُهناكُأسبابُتدعوُ
لقبولُنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُعدمهُ ُ.
الفرع األول
عدم الرغبة في االضطالع بإجراءات التحقيق أو المقاضاة
ينعقدُالختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبنظر ُإحدى ُالجرائمُالتي ُتدخل ُفيُ
اختصاص ُالمحكمةُ ،حال ُاتضح ُللمحكمة ُ ُومن ُخالل ُالظروف ُوالمالبسات ُالمحيطة ُبالجريمةُ،

الً ُعلىُالضطالعُبالمهامُالمناطةُبهاُفيماُُ
بأنُالدولةُصاحبةُالوليةُلنظرُالدعوىُغيرُقادرةُفع ُ

يتعلقُفيُالتحقيقُمعُالجانيُومالحقتهُعنُارتكابهُالجرائمُالدوليةُاألشدُخطورًُةُُ،ووفقاًُلما ُذكرتهُ

المادة ُ(ُ 17فقرة ُ/1أ) ُبأنه "...إذا كانت تجرى التحقيقات أو المقاضاة في الدعوى دولة لها

قرةُالرابعةُوالخامسةُمنُديباجةُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
160انظرُالف ُ
Caroline Fransson: ibd, p.44-45.
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والية عليها ،ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير

قادرة على ذلك".

وإلثباتُعدمُرغبةُالقضاءُالوطنيُفيُالقيامُبمسئولياتهُتجاهُحالةُماُ،يجبُعلىُالمحكمةُ

ُوالمعايير ُالتي ُحددتها ُالفقرةُ
الجنائية ُالدولية ُالنظر ُفي ُمدى ُتوافر ُواحد ُأو ُأكثر ُمن ُاألسباب ُ
الثانية ُمن ُالمادة ُ(ُ )17خالل ُتقييم ُودراسة ُالدعوى ُالماثلة ُأمامها ُمع ُمراعاة ُالمحكمة ُألصولُ

المحاكماتُالتيُيعترفُبهاُالقانونُالدوليُ،والتيُنفصلهاُعلىُالوجهُالتاليُ .
ُ

أوال -:مفهوم عــدم الرغبــة بالتحقيق والمقاضاة:

عدمُالرغبةُ:هو ُمفهومُذوُتفسيرُواسعُومرنُ ُلرتباطهُبنيةُالدولة ُالتيُتختلفُمن ُحالةُ

ىُ،ويعتمدُقياسهُوإثباتهُعلىُأمورُغيرُموضوعيةُمماُيشكلُصعوبةُفيُاإلثباتُتلقىُ
ُ
إلىُأخر

علىُعاتقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ 162.وفيُحقيقةُاألمرُتظهرُعدمُرغبة ُأوُعدمُاستعدادُدولةُ

ماُعلىُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُ،عندُقيامهاُبإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُبحقُالمشتبهُ

صوري فقـط ُإلظهار ُأن ُالدولة ُقامت ُبالوفاءُ
بهم ُفي ُارتكاب ُالجرائم ُاألشد ُخطورًُةُ ،وبشكل ّ
باللتزاماتُالملقاةُعلىُعاتقهاُوبهدفُتضليلُالعدالةُ،ففيُمثلُهذهُالحالةُلُيوجدُمصلح ًةُحقيقةُ
لدىُالقضاءُالوطنيُبالقيامُفيُإجراءاتُالتحقيﻖُﺃﻭُالمالحقةُالقضائيةُ 163ُ.
ُوتعدُالمحاكماتُالجنائيةُالوطنيةُعقب ًة ُتقفُأمامُتطبيقُمبدأُالتكاملُخاص ًة ُمعُصعوبةُ

وبشكلُموضوعيُمدىُتوافرُالرغبةُمنُ
ُ
إثباتُحالةُالصوريةُ.لذلكُ،تقيمُُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ
عدمهاُفيُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُمعُالجناةُأوُمقاضاتهم ُلديُالدولةُذاتُالوليةُعلىُالدعوىُ.
بالبحث ُفيما ُإذا ُكانت ُالدولة ُقد ُسعت ُمن ُخالل ُاإلجراءات ُالمتخذة ُإلى ُحماية ُالجاني ُمنُ

المسؤوليةُالجنائيةُ،أوُإذاُكانُهناكُتأخيرُأوُإبطاءُفيُالقيامُبإجراءات ُالتحقيق ُدون ُأنُيكونُ

هناكُمبررُ،أوُبوشرت ُأوُتجريُمباشرةُاإلجراءات ُبصورةُغيرُمستقلةُ ُ ،ود ُون ُحيادية ُأوُنزاهةُ،

أو ُأن ُاإلجراءات ُالمتخذة ُل ُتتفق ُمع ُنية ُالدولة ُلتقديم ُالجناة ُللمحاكمةُ .وينبغي ُعلى ُالمحكمةُ
عيبُ
الجنائيةُالنظرُفيُاإلجراءات ُالوطنيةُ ،وإذاُماُكانُيعتريُتلكُاإلجراءات ُخٌُلل ُأوُيشوبهاُ ٌُ

محاكمةُصوريةُبهدفُتضليلُالعدالةُ ُ .وفيُحالُتوافرت ُلديُالدولةُ
إجرائيُ،قدُيؤديُإلىُإجراءُ
ه
النيةُللحيلولةُدونُممارسةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوليتهاُعلىُقضيةُماُ،بحجةُأنُالدولةُتجريُ
تحقيقاً ُفعليُاًُ ،فيقع ُعلى ُالدولة ُعبء ُاإلثبات ُفي ُتزويد ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبمعلومات ُعنُ

اإلجراءات ُالوطنية ُالمتخذة ُبصدد ُالقضية ُالمنظورةُ ،مع ُوجوب ُإيضاح ُأن ُاإلجراءات ُالوطنيةُ
ُ162عادلُعبدُهللاُالمسديُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"الختصاصُوقواعدُاإلحالة"ُ،مرجعُسابقُ،صُ ُ.283

ُ William Schabas: An Introduction to the International Criminal Court ، Second Edition ،
Cambridge University Press ، University Press Cambridge 2004 ، p.86
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المتخذةُتتمُفيُإطارُاإلجراءات ُالقانونيةُالمعتادة ُفيُالتشريعُالوطنيُ ،وبشكلُيتوافقُمعُمعاييرُ

المحاكمات ُالدوليةُ .فإن ُتحققت ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمن ُوجود ُالرغبة ُلدى ُالقضاء ُالوطنيُ
للدولة ُفي ُالتحقيق ُوالمقاضاةُ ،ستدفع ُبعدم ُقبول ُالدعوى ُعدم ُتوافر ُشروط ُالمقبوليةُ ،وبجميعُ
األحوالُيجبُالتأكدُمنُتحققُالشروطُالتاليةُ 164.
ُ

 .1التذرع باتخاذ إجراءات التحقيق أو المقاضاةُ :

أكد ُنص ُالمادةُ(ُ )17على ُعدمُمقبولية ُالدعوى ُمن ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفي ُحالُ

قامت ُالدولة ُالمعنية ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمحاكمة ُفي ُحق ُالمشتبه ُبه165.دون ُأن ُيوضحُ
النص ُما ُإذا ُكانت ُمرحلة ُجمع ُالستدللت ُمانعة ُمن ُسماع ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدولية166.وماُإذاُكانتُالجهة ُالمناطُبهاُالتحقيق ُفيُالجريمةُ،هيُالضابطةُالقضائيةُأمُالنيابةُ
العامةُفيُالدولةُصاحبةُالوليةُعلىُالجريمةُ.فهل يعتبر االضطالع بإجراءات التحقيق أو القيام

بجمع االستدالالت من قبل الدولة ذات الوالية على الدعوى ،مانعا للمحكمة الجنائية الدولية من

سماع الدعوى؟

لإلجابة ُعن ُهذا ُالتساؤلُ ،بداي ًة ُيجب ُالتوضيح ُبأنه ُ ُوبغض ُالنظر ُعن ُالمرحلة ُالتيُ

اء ُأكانت ُفي ُمرحلة ُجمع ُالستدللت ُالتي ُتباشرها ُمأمورية ُالضبطُ
تتواجد ُفيها ُالدعوى ُسو ًُ

اشرها ُالنيابة ُالعامةُ ،فكلتا ُالجهتان ُتخضعان ُللد ُولةُ
القضائيُ،أمُكانتُإجراءات ُالتحقيق ُالتي ُتب ُ
تعقلُ
جمعُالستدللُوإجراءاتُالتحقيق ُ،هُ
ُ
ىُ،لذلكُمجردُالبدءُفيُُأعمالُ
صاحبةُالوليةُعلىُالدعو ُ

ولية ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلصالح ُالقضاء ُالجنائي ُالوطني ُمن ُنظر ُالدعوىُ ُوفقا ُلمبدأُ

التكامل.
ُCaroline Fransson: ibd, p.41-42.

164

ُ 165ينصرف ُمفه ُوم ُالتحقيق ُاإلبتدائي ُإلى ُمجموعة ُمن ُالجراءات ُالقضائية ُالتي ُتمارسها ُسلطات ُالتحقيق ُلجمع ُاألدلةُ

وفحصهاُوالتثبت ُمنُصحتهاُوتقديرُمدىُكفاياتهاُإلحالةُالدعوىُإلىُالمحاكمةُ(مرحلةُالتحقيقُالنهائي)ُأوُباتخاذُالقرارُ

ينطوىُالتحقيقُاإلبتدائيُعلىُمجموعةُمنُاإلجراءاتُالخاصةُبجمعُ
بحفظُالدعوىُأوُبأنهُلُوجهُإلقامةُالدعوىُ.كذلكُ ُ ،
أدلة ُلثبات ُأو ُنفي ُالجريمة ُكمعاينة ُمسرح ُالجريمة ُوسماع ُالشهود ُواستجواب ُالمتهم ُوإعمال ُالتفتيش ُوضبط ُمتعلقاتُ
الجريمةُ،أوُبإجراءاتُاحتياطيةُمثلُتكليفُالمتهمُبالحضورُواإلحضارُواألمرُبتوقيفُالمتهمُ.لمزيدُمنُالتفاصيلُ،انظرُ

د.ساهرُإب ُارهيمُالوليدُ:شرحُقانونُاإلجراءاتُالفلسطينيُ،الجزءُاألولُ،غزةُفلسطينُ،الطبعةُاألولىُ،صُ.338-337

ُ 166ينصرف ُمفهوم ُاإلستدلل ُإلى ُمجموعة ُمن ُاإلجراءات ُالتمهيدية ُالتي ُتسبق ُتحريك ُالدعوى ُالجزائية ُبهدف ُجمعُ
يمةُ،وبناءُعليهُتتخذُسلطاتُالتحقيقُالقرارُفيماُإذاُكانُمنُالمالئمُتحريكُالدعوىُالجزائيةُمنُعدمهُ.
ًُ
المعلوماتُحولُالجر

ولُتنطويُإعمالُالستدللُعلىُإجراءاتُقهرُأوُإكراهُخالفاًُلجراءاتُالتحقيقُاإلبتدائيُ.كذلكُ،لُتتولدُعنهاُأدلةُقانونيةُ

تمكن ُالقاضي ُمن ُالستناد ُإليها ُفي ُإصدار ُحكمهُ ،ويتولي ُالقيام ُبإعمال ُالستدلل ُمأمور ُالضبط ُالقضائي ُوفق ُقانونُ

الجراءاتُالجزائيةُالفلسطينيةُ.لمزيدُمنُالتفاصيلُ،انظرُد.ساهرُإبراهيمُالوليدُ:شرحُقانونُاإلجراءاتُالفلسطينيُ،مرجعُ

سابقُ،صُ.263
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قرارُ
ويثار تساؤل أخر في هذا الصددُ ،حول ُمدي ُتقيُد ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبال ُ
ُ
الصادر ُعنُالنيابةُالعامةُفيُحالةُصدورُالقرارُبحفظُاألوراقُأوُالقرارُالصادرُبحفظُالدعوىُُ
"لُوجهُإلقامةُالدعوىُ"ُباعتبارُأنُالدعوىُُحازتُحجيةُاألمرُالمقضيُبه؟ُُ ُ167
ُ

يتمثلُالقرارُالصادرُعنُالنيابةُالعامةُبحفظُاألوراقُ،بأنهُقرارُذوُطبيعةُإداريةُلُيحوزُ
حجيةُاألمرُالمقضيُبهُكالق ارراتُالقضائية ُومنُثمُلُتمنعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُإعادةُ

النظر ُفي ُالدعوى ُومباشرة ُالتحقيق ُمن ُجديدُ ،د ُون ُأن ُيتعارض ُهذا ُاألمر ُمع ُما ُجاءت ُعليهُ
المادةُ(ُ)20منُميثاقُروماُوالتيُلُتجيزُمحاكمةُالشخصُعنُذاتُالفعلُمرتينُ،والذيُأكدتُ
عليهُأيضاًُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ)17عندُالبحثُفيُأساسُمقبوليةُالدعوىُ168.

ُ

ُويكتسبُالقرارُالصادرُعنُجهةُالختصاصُفيُالنيابةُالعامةُبحفظُالدعوىُ"لُوجهُ

إلقامةُالدعوى"ُوعدمُالستمرار ُفيُنظرها ُووقفُإجراءات ُالمالحقةُالحجية المؤقتة ،وال يكتسب

لقررات القضائيةُ،فالحكمُالباتُيحوزُحجيةُالشيءُالمقضيُبهُويتمتعُ
حجية األمر المقضي به كا ا
بالحجية ُالنهائيةُ،ومنُثم ُيجوزُللنيابة ُالعامةُفيُالتشريعات ُالوطنيةُإلغاءُالقرارُالصادرُبحفظُ

الدعوىُحالُمعرفةُالجانيُأوُظهورُأدلةُجديدةُتبررُالتحقيقُفيُالدعوىُمنُجديدُ ُ169.

وترى الباحثة بأن :القرار ُالصادر ُعن ُالنيابة ُالعامة ُبأنه ُال وجه إلقامة الدعوى ُبعدُ

النتهاءُمن ُإجراءات ُالتحقيقُ،قرارُيحوزُحجيةُالشيء ُالمقضيُبهُ ،ولُيجوز ُللمحكمةُالجنائيةُ
الدوليةُالتصالُبالدعوىُلسبقُالتحقيقُفيهاُوفقُماُقررتهُالفقرةُاألولىُ(ب)ُمنُالمادةُ(ُ)17منُ
ميثاقُروماُبأنهُ"إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها والية عليها وقررت الدولة

عدم مقاضاة الشخص المعني ،ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا

على المقاضاة"ُ .إلُإذاُكانُاتخاذ ُمثلُهذاُالقرارُناتجاً ُعنُعدمُرغبةُالدولةُذاتُالوليةُعلىُ

الدعوىُفيُمالحقةُالجانيُوبهدفُمنحهُالحصانةُ ُوللحيلولةُدون ُتقديمهُللعدالةُ،أوُنتيج ًُة ُلعدمُ
ُ 167القرارُبحفظُاألوراقُيصدرُعنُالنيابةُالعامةُعندماُتدخلُالدعوىُفيُحوزتهاُوتقومُبالطالعُعلىُإعمالُالستدللُ

دونُأن ُتتخذُالنيابةُأيُإجراءُجديدُمنُإجراءاتُالتحقيقُفيُالدعوىُ.بينماُيصدرُالقرارُبحفظُالدعوىُ ُ"لُوجهُإلقامةُ

الدعوى" ُوتتخذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوترى ُأنه ُل ُداع ُلالستمرار ُفي ُالدعوى ُألسباب ُإجرائية ُاو ُموضوعيةُ ،كأن ُيكون ُالفعلُ

المرتكبُلُيعاقبُعليهُالقانونُ،أوُبسببُانقضاءُالدعوىُبالتقادمُ(التقادمُفيُالجرائمُالدوليةُالمنصوصُعليهاُُفيُميثاقُ
ُروما) ُأو ُالوفاة ُأو ُالعفو ُالعامُ ،أو ُانعدام ُمسئولية ُالجانيُ ،أو ُلوجود ُسبب ُإباحةُ ،أو ُلعدم ُكفاية ُاألدلةُ ،أو ُعدم ُصحةُ

الواقعةُ ،أو ُعدم ُمعرفة ُالفاعلُ ،أو ُعدم ُأهمية ُالدعوىُ .لمزيد ُمن ُالتفاصيلُ ،انظر ُدُ .ساهر ُإبراهيم ُالوليدُ :شرح ُقانونُ
اإلجراءاتُالفلسطينيُ،مرجعُسابقُ،صُ.487-486

ُ168أشرفُعم ارنُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُُتحليليةُمقارنة"ُ،رسالةُمقدمةُلكليةُالحقوقُ

فيُجامعةُالقاهرةُُلنيلُدرجةُالدكتوراةُفيُُالقانونُالجنائيُ،القاهرةُ،2012ُ،صُُ .172-171
ُ169د.ساهرُإبراهيمُالوليدُ:شرحُقانونُاإلجراءاتُالفلسطينيُ،مرجعُسابقُ،صُُ ُُ.529-528
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قدرةُالدولةُعلىُالستمرارُفيُإجراءات ُالتحقيقُوالمحاكمةُ .ففيُمثلُهذهُالحالةُ ،يكون ُللمحكمةُ

الحقُفيُالنظرُبالدعوىُمنُجديدُ،ودون ُأنُيشكلُذلكُخرقاًُلنصُالمادةُ(ُ)20منُميثاقُروماُ
تحقيقاًُللجدوىُُالتيُوضعُمنُأجلهاُمبدأُالتكاملُ ُ.

ومع ذلك ،تثار تساؤل إشكالية أخرى ،تتعلق في اتخاذ جهات التحقيق الوطنية قرار

الً ُلعدمُكفايةُاألدلةُ،وماُيتمتعُبهُهذاُالقرارُمنُحجيةُفي ُمواجهةُمبدأُالتكاملُ
حفظ الدعوى ُمث ُ
ُوفيُظلُصعوبةُوجودُرقابةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُعملُجهاتُالتحقيقُال ُوطنيةُوالتيُإنُ
وجدت ُقد ُتمثل ُنوعُاً ُمن ُالتدخل ُفي ُالسيادة ُالوطنيةُ .ناقشت ُالباحثة ُفيما ُسبق ُهذا ُالتساؤلُ،

ُوأكدتُعلىُعدمُانتهاكُمبدأُالتكاملُلفكرةُالسيادةُباعتبارُأنُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُهوُ
اتفاقيهُملزمةُ،قامتُالدولةُبالتوقيعُعليها ُبإرادتهاُالحرةُالمنفردةُ.وقدُقررتُوبشكلُواضحُاتفاقيةُ

فيناُللقانونُالمعاهداتُلعامُُ،1969فيُالمادةُ(ُ)27التيُنصتُعلىُعدمُجوازُالتمسكُبالسيادةُ
كمبررُلعدمُوفاءُالدولةُبالتزاماتهاُالتعاقديةُهذاُمنُجانبُ،ومنُُجانبُأخرُ،فقدُمنحُميثاقُروماُ

المدعيُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُصالحيةُالرقابةُعلىُعملُجهاتُالتحقيقُوالقضاءُالوطنيُ

فيُصددُفحصُوتقييمُحالةُاإلحالةُمنُقبلُدولةُطرفُأوُمجلسُاألمنُ،ذاتُأهميةُبالغةُحيثُ

يكون ُللمدعىُالعامُالحقُفيُتقييمُاألدلةُالتيُاستندتُإليهاُجهاتُالتحقيقُفيُفيُاصدراهاُقرارُ

الحفظُ.ولحقاًُ،خاللُالدراسةُسنتناولُالصالحياتُالممنوحةُلمدعيُعامُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُ
بالتفصيلُ ُ.

تساؤل آخر ُيثار في هذا الصددُ ،يتعلقُباضطالع ُالدولة ُفعلياً ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ
فيُمواجهةُالجانيُ ،وتقديمهُللمحكمةُالمختصةُ .لكنُقدُ ُتتدخل ُالمحكمة ُلتغييرُوصفُالجريمةُ
علىُنحوُأقلُجسام ًة ُأو ُبالعملُعلىُتخفيضُنسبةُالعقوبةُ.فهلُيجوزُللمدعيُالعامُللمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُفي ُمثل ُهذه ُالحالة ُالطعن ُبالستئناف ُأو ُُإعادة ُالنظر ُفي ُالقرار ُالصادر ُعنُ
القضاءُالوطني؟ ُ
أكدتُالمادةُ(17فقرة/2أ) بأنه"ُإذا جرى االضطالع باإلجراءات أو يجري االضطالع بها

ى
الم ْسؤولية الجنائية عن جرائم
أو جر اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من َ
داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة(ُ ُ .")5وفيُحالةُتدخلُالدولةُ
بإجراءاتُالمالحقةُمنُخاللُحمايةُالمتهمُأوُالتغييرُمنُوصفُالجريمةُأوُالعملُعلىُتخفيضُ
نسبة ُالعقوبةُ ،ففي ُمثل ُهذه ُالحالة ُللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،الحق ُفي ُاستخدامُ

الوسائل ُالقانونية ُالتي ُقررتها ُنصوص ُميثاق ُروما ُوالقواعد ُاإلجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالمتعلقةُ
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لستئناف ُالحكم ُالصادر ُفي ُالدعوى ُللغلط ُاإلجرائيُ ،أو ُللغلط ُفي ُالوقائع ُأو ُالغلط ُفي ُتطبيقُ

القان ُونُُ،أوُأليُسببُآخرُيمسُنزاهةُأوُموثوقيةُاإلجراءاتُأوُالقرارُالصادرُ 170.
ُ

 .1الذرائع التي يدعى القضاء الوطني من خاللها اتخاذ إجراءات التحقيق أو المقاضاة:
ّ
ُمستوى ُالقضاء ُالوطنيُ،
ُ
هناك ُالعديد ُمن ُاألمثلة ُعلى ُالذرائع ُالتي ُتتخذها ُالدولة ُعلى

عندماُتتوافرُلديهاُالرغبةُفيُحمايةُمرتكبُإحدىُالجرائمُالخاضعةُلختصاصُالمحكمةُالجنائيةُ
الدوليةُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،يمكنُللدولةُأنُترتبُشهادةُأحدُالمطلعينُعلىُحقيقةُالجريمة ُليدليُ

بالشهادةُالتيُترغبُالدولةُفيُتقديمهاُمن ُأجلُتبرئةُالجانيُمنُالتهامات ُالمنسوبةُإليهُ.وقدُ

تبتعدُالدولةُعنُاتخاذ ُاإلجراءات ُالقانونية ُالعادية ُمنُخالل ُاللجوء ُلتشكيلُمحاكمات ُخاصةُأوُ

محاكماتُسرية ُتثبتُمنُخاللهاُأنُهناكُإجراءات ُاتخذتُللحيلولةُدون ُنظرُالمحكمةُالجنائيةُ

الدولية ُفي ُالدعوى ُبحجة ُسبق ُالفصل ُفيها-خالل ُالفصل ُالثاني ُسنتناول ُبالتفصيل ُاإلجراءاتُ

التي ُيقوم ُبها ُدولة ُإسرائيل ُعلى ُالمست ُويين ُالقانوني ُوالقضائي ُفي ُسبيل ُمنح ُالحصانة ُلقادتهُ

وجنوده ُعن ُالجرائم ُالمرتكبة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ -ففي ُمثل ُهذه ُالحالتُ ،على ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُأن ُتتحهُقق ُمن ُجدية ُهذه ُالمحاكمات ُبالبحث ُفي ُاألدلة ُالمختلفة ُكالوثائقُ

ُوالمراسالتُالرسميةُأوُمنُخاللُالقوانينُالتيُتشرعهاُالدولةُبهدفُمنحُمرتكبيُالجرائمُالحصانةُ
أوُمنُخاللُالستماعُإلىُالشهودُالذينُلديهمُوقائعُحول ُالجريمة ُأوُمنُخاللُالطالعُعلىُ
النهجُالذيُينتهجهُالقضاءُالوطنيُبشكلُعامُ 171.
 .2التأخير أو اإلبطاء في اتخاذ إجراءات التحقيق والمالحقة:

حدوثُالتأخيرُالغيرُمبررُبماُيتعارضُمعُنية ُالدولةُ،لتقديمُالجانيُللعدالةُوفقُالمادةُ

(ُ 17فقرةُ/2ب)ُ"حدثُتأخيرُلُمبررُلهُفي ُاإلج ارءات ُبماُيتعارضُفيُهذهُالظروفُمعُنيةُ
تقديم ُالشخص ُالمعني ُللعدالةُ ".فالمماطلة ُوالتسويف ُفي ُاتخاذ ُاإلجراءات ُالقانونية ُدون ُمبررُ

إلعاقة ُتطبيق ُالعدالةُ ،والذي ُيخهُفى ُنية ُالدولة ُالمبطنة ُفي ُعدم ُالرغبة ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ

والمالحقةُلجريمةُمعينةُ،وخصوصاًُفيُالقضاياُالتيُتثُيرُقلقُالمجتمعُالدوليُوالرأيُالعامُ 172ُ.

ُوالتأخير ُفي ُاتخاذ ُاإلجراءات ُالقان ُونية ُفي ُعدة ُنماذجُ ،كتأخير ُالفصل ُفي ُالدعوى ُأوُ

تأخير ُتقديم ُالمتهم ُللمحاكمةُُ ،وإطالة ُأمد ُالتقاضيُ ،والتأجيل ُالمستمر ُلنظر ُالدعوىُ ُبهدفُ
ُ170انظرُالموادُ(ُ)83ُ،82ُ،81ُ،80الخاصةُبالستئنافُوإعادةُالنظرُ،البابُالثامنُمنُالنظامُالساسيُللمحكمةُالجنائيةُ

الدولية.

ُCaroline Fransson: ibid, p.41.
Caroline Fransson: ibid, p.42.
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171
172

ىُ
النتظار ُحتى ُتُنسى ُالقضية ُأو ُحتى ُيتوجه ُنظر ُالرأي ُالعام ُبعدُفترة ُمنُالزمن ُلقضايا ُأخر ُ

احتلتُجُلُاهتمامُالمجتمعُالدوليُ ُ173.

كماُتمثلُعمليةُالتأخيرُفيُاتخاذُالبعضُمنُإجراءاتُالتحقيقُالمتعلقةُبجمعُاألدلةُنُوعُ

من ُعملية ُالمساهمة ُفيُتدميرُاألدلةُ ،والتسببُفيُضياعها ُمن ُمسرح ُالجريمةُأو ُالعمل ُعلىُ
إخفاء ُمعالمها ُبهدف ُحماية ُالجانيُ ،وكذلك ُالتأخير ُفي ُإصدار ُتقارير ُالخبرة ُالمتعلقة ُبنوعُ

األسلحةُالمستخدمة ُفيُالحربُ،أو ُندبُالخبراءُمما ُيستنتجُمعه ُتوافر ُعدمُالرغبةُلدي ُالدولةُ

بناء ُعليه ُيحقُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبسطُ
المعنيةُفيُالقيامُباللتزاماتُالواقعةُعلىُعاتقهاً ُ،
لًُلمبدأُالتكاملُ 174.
وليتهاُالقضائيةُللنظرُفيُالجريمةُإعما ُ

إل ُأنه ُل ُيمكن ُاعتبار ُكل ُعملية ُتأخير ُفي ُالضطالع ُباإلجراءات ُعلى ُاطالقه ُهيُ
محاولةُمنُجانبُالدولةُللتهربُمنُإجراءات ُالتحقيقُأوُالمقاضاةُ ،فقدُيتمُتبريرُالتأخيرُبسببُ

عبء ُالعمل ُ ُوضعف ُقدرة ُالنظام ُالقضائي ُأو ُبسبب ُوجود ُفراغ ُقضائي ُلدى ُالدولةُ .وبالتاليُ،
يجبُعلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالنظرُفيُحالةُالتأخيرُالراهنةُ ُ،ومقارنتهاُفيُالحالتُاألخرىُ

الماثلة ُأمام ُالقضاء ُالوطنيُُ ،والنظر ُفي ُنظام ُالتقاضي ُالقائم ُبشكل ُعام ُوفي ُضوء ُمعطياتُ

مبررُبسببُالحالةُالعامةُفيُ
القضاياُذاتُالصلةُتستطيعُالمحكمةُاستخالصُماُإذاُكانُالتأخُيرُ ًُا

البالدُأمُهوُمؤشرُعلىُنيةُالدولةُوتوجههاُلمنحُالحصانةُللجانيُ 175ُ.
ُ

ثانيا -:التحقق من حالة االستقالل والنزاهـة لدى القضاء الوطني

عدم ُتوافر ُالستقالل ُوالنزاهة ُلدى ُالقضاء ُالوطني ُفي ُنظر ُالدعوى ُمن ُأهم ُحالتُ

الدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُفاضطالع ُالقضاء ُالوطني ُبإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةُ
مقبولية ُ ُ

دون ُتحققُالنزاهةُأوُالستقالليةُ،وفقُماُقررته ُالفقرةُ(/2ب)ُمنُالمادةُ(ُ)17والتيُنصتُعلىُ
ُ173الجديرُبالذكرُأنُتقديمُالمتهمُدونُإبطاءُللقاضيُالطبيعيُالمختصُبنظرُدعواهُإحدىُضماناتُالمحاكمةُالعادلةُالتيُُ

أكد ُعليها ُالعهد ُالدولي ُالخاص ُبالحقوق ُالمدنية ُوالسياسية ُلعام ُُ ،1966ومجموعة ُمبادئ ُاألمم ُالمتحدة ُالمتعلقة ُبحمايةُ
جميعُاألشخاصُالذينُيتعرضونُأليُشكلُمنُأشكالُالحتجازُالصادرةُبموجبُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُ

ُ 173/٤٣بتاريخ ُ ُُ 9كانون ُاألولُ /ديسمبر ُُ .1988أكد ُعلى ُذلك ُأيضاً ُالمادة ُ(ُ )1/67من ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ُ ،وكذلك ُالنظام ُاألساسي ُلكال ُمن ُالمحاكمات ُالدولية ُالخاصةُفي ُيوغسالفيا ُبموجب ُالمادة ُ(ُ )21والنظامُ

األساسيُلمحكمةُروانداُفيُالمادةُ(ُ)20والنظامُُاألساسيُلمحكمةُسيراليونُفيُالمادةُ(ُ)16وكذلكُالمادةُ(ُ)16منُالنظامُُ
ُ

األساسيُلمحكمةُلبنانُالخاصة.

ُ 174أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دراسةُتحليليةُمقارنةُ،رسالةُمقدمةُلكليةُالحقوقُ
يلُدرجةُالدكتوراةُفيُالقانونُالجنائيُ،القاهرةُ،2012ُ،صُُ .172-171
ُ
فيُجامعةُالقاهرةُُلن

ُ 175سلوىُيوسفُاألكابيُ:إجراءاتُالقبضُوالتقديمُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،الطبعةُاأل ُولىُ،دارُالنهضةُللنشرُوالتوزيعُ،

القاهرةُ،2011ُ،صُ .51
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أنهُ"لمُتباشرُاإلج ارءاتُأوُلُتجريُمباشرتهاُبشكلُمستقلُأوُنزيهُأوُبوشرتُأوُتجريُمباشرتهاُ
علىُنحوُلُيتفقُفيُهذهُالظروفُمعُنيةُتقديمُالشخصُالمعنيُللعدالة"ُ ُ.

فإذاُكانُالنظامُالقضائيُالوطني ُلُيعملُباستقالليةُوحياديةُ،فهناكُخطورةُكبيرةُتتمثلُ

فيُعدم ُتقديمُالجانيُللمحاكمة ُبشكلُنزيهُوشفاف ُنتيج ًُة ُللتحيز ُوالمحاباةُبهدفُمنح ُالحصانةُ

للجانيُ .فقد ُتلجأ ُالدولة ُلستخدام ُالعديد ُمن ُوسائل ُالحماية ُللمتهم ُكاإلفراج ُعنه ُأثناء ُسيرُ

ُتبرئة ُالمتهم ُمن ُالجرائم ُالمنسوبة ُإليه ُكتزُوير ُالوقائعُ
المحاكمةُُ ،والقيام ُبجمع ُأدلة ُتساعد ُفي ُ
وطمسُاألدلةُالفعليةُ .إلُأنهُل ُيمكنُبأيُحالُمنُاألحوالُاعتبار ُحالةُتشديدُالعقوبةُوتكييفُ

الجريمةُعلىُنحو ُأشد ُمنُالعقوبةُالواردةُفيُميثاقُروماُبأنها ُتمتُبطريقةُغيرُحياديةُأوُأنهاُ
لُتتمتعُبالنزاهةُ ُ176.

والسؤال المطروح هنا ،كيف ستصل المحكمة الجنائية الدولية ال ثبات عدم تمتع القضاء

الوطني بالنزاهة واإلستقاللية؟

يُفقرتهاُالثانيةُعلىُسبيلُالحصرُ،
ُ
وردتُحالتُعدمُالرغبةُالواردةُفيُالمادةُ(ُ)17ف

ومن ُثم ُيجب ُعلى ُالمحكمة ُأن ُتثبت ُتوافر ُنية ُالقضاء ُالوطني ُفي ُعدم ُالرغبة ُعلى ُاتخاذُ
اجراءات ُالمالحقة ُوالتحقيق ُوعدم ُتمتع ُالسلطات ُالمحلية ُبالنزاهة ُوالشفافيةُ ،وهو ُأمر ُصعبُ

اإلثباتُمنُالناحيةُالعملية ُويحتاجُإلىُاتباعُمعاييرُموضوعيةُفكيفُللمحكمةُأن ُتتحصلُعلىُ

معلوماتُتثبتُانعدامُرغبةُالقضاءُالمحلي ُعنُالتحقيقُوالمالحقةُكسببُناتجُعنُعدم ُالتزاهةُ
والشفافيةُ.فيُهذا ُالسياقُ،قررتُالقاعدةُ(ُ)51من ُالقواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالمعمولُبهاُ
أمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبأنه ُ"عند النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة ( )2من

المادة ( )17وفي سياق ظروف القضية ،يجوز للمحكمة أن تنظر ،ضمن أمور أخرى ،في
المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة ( )1من المادة ( )17تقديمها إلى

المحكمة ،والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليا إلجراء مالحقة

قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل ،أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن

القضية هي في طور التحقيق أو المالحقة القضائية"ُ ُ177.

ُوحتىُتتوصلُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُلقناعتها ُبعدمُتوافرُالرغبةُعلىُالمالحقةُ،فعلىُ

المحكمة ُإعمال ُسلطتها ُالتقديرية ُووفق ُمعايير ُموضوعية ُمن ُخالل ُالبحث ُفي ُمدى ُاستيفاءُ
القضاء ُالوطني ُأثناء ُااضطالعه ُباجراءات ُالمالحقة ُوالتحقيقللقواعدُوالمعايير ُالمعمول ُبها ُدولياًُ
ُ 176أشرف ُعمران ُالبركيُ :الختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالد ُوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .183-181وانظر ُأيضاًُ:
سلوىُُيوسفُاألكابيُ:اإلحالةُإلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .61

 177انظر القاعدة رقم ( )51من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات المعمول بها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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والمتعلقةُبإجراءُالمالحقاتُالقضائيةُبشكلُينمُعلىُتوافرُحالةُالستقالليةُوالنزاهةُ ُ.ومنُخاللُ

البحث ُأيضُاً ُفي ُطبيعة ُالعالقة ُالقائمة ُوالسابقة ُبين ُالجاني ُواألشخاص ُالمتنفذين ُداخل ُالنظامُ
القضائيُُ ،والجهات ُالمسئولة ُعن ُالتحقيق ُوالمقاضاةُُ ،والتي ُقد ُينسب ُلها ُالعمل ُعلى ُانتهاكُ

إجراءاتُالتقاضيُأوُالضطالعُبهاُبشكلُغيرُنزيهُ ُ.
إضاف ًةُلذلكُ،تستطيعُالمحكمةُالدوليةُدراسةُاإلجراءاتُالخاصةُبالقوانينُالعقابيةُالوطنيةُ

شروطُالردُوالتنحيُ.وإلصدارُالمحكمةُقرارهاُبعدمُمقبوليةُُنظرُالدعوىُوفقُشروطُ
المتعلقةُفيُ
ه

التكامل ُيجب ُأن ُيتحًُقق ُللقضاء ُالوطني ُالحيادية ُوالستقالل ُفي ُعملهُ ،وأن ُل ُيكون ُللسلطاتُ
السياسيةُتأثيرُعلىُعملُجهازُالقضاءُالوطني ُوالمؤسسات ُالقائمةُعلىُمهامُالتحقيقُوالتحريُ
ٌُ
في ُالدولةُ .وبمعنى ُآخر ُيجب ُأن ُيكون ُهناك ُفصل ُحقيقي ُبين ُالسلطات ُالتنفيذية ُوالتشريعيةُ

والقضائية ُفي ُالدولةُ ،حتى ُتتيقن ُالمحكمة ُمن ُتوافر ُمعيار ُالستقالل ُوالنزاهةُ ،وأن ُإجراءاتُ

التحقيق ُتمت ُأو ُتتم ُمباشرتها ُبشكل ُمستقلُ ،وهذا ُما ُسننفي ُتوافره ُفي ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُعندُ
دراسةُعملُجهازُالتحقيقُوالمحاكمُُالعسكريةُاإلسرائيليةُفيماُيتعلقُبارتكابُالجرائمُالدوليةُ 178.
ثالثاُ -:عـــدم استعداد القضاء الوطني على االضطالع بإجراءات التحقيق:

ذكرت ُالمادة ُ(ُ )17أمثلة ُعلى ُعدم ُرغبة ُالدول ُفي ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمقاضاةُ

علىُسبيلُالمثالُلُالحصرُبهدفُقطعُالطريقُعلىُالقضاءُالوطنيُفيُاتخاذهُالذرائعُوالحججُ،

وإثارة ُالدفوع ُنحو ُالقيام ُبإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُالملقاة ُعلى ُعاتقهُ ُ .ولكي ُتضمن ُالمحكمةُ

الدولةُأنُأشدُالجرائمُخطورًة ُلنُتمر ُدون ُعقابُ .فسلطةُالمحكمةُالتقديريةُنحوُمراجعةُكلُفعلُ
أوُإجراءُاتخذُمنُجانبُالدولةُ،وتقريرُماُإذاُكانتُالدولةُغيرُراغبةُفيُاتخاذُإجراءاتُالتحقيقُ
والمقاضاةُ.لذلكُ،منحتُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُصالحياتُواسعةُلد ارسةُمختلفُالمؤشراتُالتيُ

قدُتدُللُعلىُعدمُرغبةُالدولةُفيُالتحقيقُأوُالمقاضاةُ.فعدمُاتخاذ ُالدولةُإجراءات ُالتحقيقُبحقُ
الجانيُبالرغمُمنُمعرفتهاُبوقوعُالجريمةُأوُأنُالتحقيقُتمُفقطُبصددُحالتُمحدودة ُجداً ُمنُ

جملة ُالجرائمُالمرتكبة-كما ُسنرىُلحقاً ُفيُالقضاياُالتيُينظرهاُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليةُفيُ

الجرائم ُالمرتكبة ُفي ُاألراضي ُالمحتلةُ -هما ُمؤشران ُيدُلالن ُعلى ُعدم ُالستعدادُ .كذلكُ ،إذا ُلمُ

تتُوفرُالمكانياتُوالمواردُالالزمةُإلج ارءُالتحقيقاتُأوُأنُالتحقيقاتُتمتُبطريقةُسريعةُأوُبشكلُ

غير ُكافُ ُكعدم ُالطالع ُعلى ُاألدلة ُأو ُسماع ُالشهود ُأو ُمحاولة ُإخفاء ُاألدلةُ ،ففي ُمثل ُهذهُ

قائما ُحولُانعدام ُاإلرادةُالحقيقية ُلدىُالدولةُنحوُتقديمُالجناةُإلىُالقضاءُ،
الحالتُيكون ُالشكُ ُ ًُ
الًُ
ويمٌثل ُانهيار ُالنظامُالقضائيُللدولةُأوُعدمُقدرتهُعلىُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقة ُدلي ُ
ُCaroline Fransson: ibid, p.43.
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علىُانعقادُالختصاصُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوفقُمبدأُالتكاملُعلىُالجرائمُالتيُتدخلُضمنُ

اختصاصُالمحكمةُالموضوعيُ ُُ179ُ.
ُ

ونتيجة ُلتوافر ُإحدى ُالحالت ُالسابقة ُالمتمثلة ُبعدم ُرغبة ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُاتخاذُ

إجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُأوُنتيج ًة ُلنهيار ُالنظامُالقضائيُفيُالدولةُ،تُمثلُبراهينُذاتُدللةُ
واضحةُعلى ُفشلُالقضاءُالوطني ُلمالحقةُمرتكبيُالجرائمُالدولية ُومنُثمُيحقُللمحكمةُالجنائيةُ
الدولية ُالتدخل ُلحسم ُهذه ُالمسألةُ ،ونقل ُالدعوى ُمن ُحيازة ُالقضاء ُالوطني ُإلى ُولية ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ،وإسناد ُالختصاص ُلها ُفي ُالجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطورة ُعلى ُالمجتمع ُالدُوليُ
وفقُاألحكامُالواردةُفيُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ .
ومع ذلكُ ،يثير الفقه تساؤال مهما يتعلق باالختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية
الدولية ،وفي ما إذا كان نطاق تطبيقه يسري فقط في مواجهة النظام القضائي الوطني للدولة
التي ارتكب األفراد التابعين لها الجريمة الدولية ،أم في مواجهة القضاء الوطني ذو الوالية
القضائية العالمية التي تنظر الجريمة؟

الهدفُمنُإنشاءُالقضاءُالجنائيُالدوليُ،يتمثلُفيُضمانُمالحقةُالجناةُ،وتحقيقُالردعُ
المستقبليُضدُارتكابُالجرائمُالدوليةُالتيُتثيرُقلقُالمجتمعُالدوليُبماُيضمنُإنصافُالضحاياُ

وتحقيقُالعدالةُ.وبالتاليُ،بسطُوليةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُذاتُالختصاصُالتكامليُفقطُعلىُ
جهاتُالختصاصُفيُالقضاءُالوطنيُ،باعتبار ُأنُالقضاءُالوطنيُهوُاألكثرُاتصالً ُبالجريمةُ

محل ُالدعوىُ ،وله ُالقدرة ُالفعلية ُعلى ُجمع ُاألدلة ُح ُول ُالجريمة ُومرتكبيها ُومالحقتهم ُوالقبضُ
عليهمُوتنفيذُاألحكامُالصادرةُفيُمواجهتهمُبشكلُأفضلُمنُالمحاكمُذاتُالوليةُالعالميةُ 180ُ.

تري البـاحثــةُ :أن ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُل ُينعقد ُإل ُفي ُحال ُعدم ُرغبة ُالدولةُ

المعنيةُأوُعدمُقدرتهاُعلىُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُ،حيثُجاءُالنصُواضحاً ُبالتأكيدُ

بأنُالدولةُالمتصلةُبالدعوىُذاتُالوليةُعليهاُ"دولةُلهاُوليةُعليهاُ ،"..كونُ ُاختصاصُالمحكمةُ
الً ُلدور ُالقضاء ُالوطني ُصاحب ُالختصاص ُاألصيلُ .إضاف ًة ُإلى ُذلكُ ،أن ُالدولةُ
الدولية ُمكم ُ

ذات ُالولية ُهي ُالطرف ُالملتزم ُبتنفيذ ُالتزاماتها ُالتعاقدية ُكطرف ُمتعاقد ُعلى ُالنظام ُاألساسيُ
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُ.واتصالُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُبهذهُالدعوىُيُمثلُالمالذُاألخير A

 Court of Last Resortلتحقيق ُالردع ُالمناسب ُمن ُخالل ُمالحقة ُالجناةُ ُ ،وللحيلولة ُدونُ

تكرارُمثلُهذهُالجرائمُمستقبالًُ .
ُ Caroline Fransson: ibid, p.43-44.

ُ180عادلُعبدُهللاُالمسديُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"الختصاصُوقواعدُاإلحالة"ُ،مرجعُسابقُُ،صُُ .288-287
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الفرع الثاني
عدم القدرة على االضطالع بإجراءات التحقيق أو المقاضاة
قيقُوالمقاضاةُ،نتناولُفيُ
لتوضيحُالمقصودُبعدمُالقدرةُعلىُالضطالعُبإجراءات ُالتح ُ
عدمُالقدرةُوصورهاُوكيفيةُتحقيقُالمساءلةُوفقاُلمبدأُالتكاملُ .
ُ
مايليُمفهومُ
ُ

أوال -:مفهوم عـدم القـدرة على االضطالع بإجراءات التحقيق والمقاضاة

ينطوي ُمفهوم ُعدم ُالقدرة ُعلى ُالقيام ُبإجراءات ُالتحقيق ُوالمقاضاة ُنتيج ًة ُلنهيار ُالنظامُ

اء ُأكان ُذلك ُبشكلُكليُأمُجزئيُ،أوُ
القضائي ُالوطني ُللدولة ُصاحبةُالختصاصُاألصيل ُسو ًُ
لعدمُقدرةُالدولةُعلىُإحضارُالمتهمُأوُالحص ُولُعلىُاألدلةُوالشهادةُالضروريةُأوُأليُسببُمنُ

األسباب ُالتي ُيُعزىُ ُإليها ُعجز ُالدولة ُعن ُالقيام ُبدورها ُالمطلوب ُفي ُالتحقيقُ ،والمالحقةُلتقديمُ

المجرمينُللقضاةُ 181 .
ُ
ُ

فعدمُقدرةُالدولةُعلىُالتحقيقُفيُجريمةُماُأوُمقاضاةُالجُناةُالمتهمينُبارتكابُالجريمةُ،

هو ُاألمر ُاألكثر ُسهول ًة ُفي ُالمالحظةُ ،واإلثبات ُمن ُقبل ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمن ُالحالةُ

السابقة ُالمتمثلة ُفي ُعدم ُالرغبة ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةُُ ،والتي ُتتطلب ُإلثباتهاُ
القيامُبإجراءاتُالبحثُوالتحريُُ،كماُأسلفناُفيماُسبقُ.وذلكُمنُخاللُاعتمادُالمحكمةُعلىُأمورُ
غيرُموضوعيةُلعتمادها ُعلىُطبيعةُاإلجراءات ُالقضائيةُ ،والتيُتختلفُفيُتحديدهاُمنُحالةُ

إلى ُأخرىُ ،بعكس ُعدم ُالقدرة ُالذي ُيعتمد ُعلى ُمعيار ُذو ُطبيعة ُأكثر ُم ُوضوعية ُفي ُتحديدهُ
بالبحثُفيُمدىُتوافرُالنظامُالقضائيُفيُُالدولةُمنُعدمهُ 182.
ُُ

وترى الباحثةُ:أنُميثاقُروماُوفُقُفيُتفسيرهُلمفهومُعدم القدرة على نظر دعوى معينةُ

نتيج ًةُلنهيارُالنظامُالقضائيُالوطنيُللدولةُصاحبةُالختصاصُاألصيلُبشكل كلي أم جوهريُ،

حيثُذكرُحالتُعدمُالقدرةُعلىُسبيلُالمثالُ،والتيُقدُيفرضُتطوراتُالواقعُالعمليُالعديدُمنهاُ
ولُيتسعُالنصُعلىُذكرهاُ،بينماُقررُالميثاقُ،حالتُعدم الرغبة علىُسبيلُالحصرُلُُالمثالُ .
ُ

181طارق ُهاشمُعيدُدبوُ:انعدامُالقدرةُوالرغبةُللقضاءُوأثرهماُعلىُانعقادُالختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

دراسةُوصفيةُتحليليةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُ،الجامعةُاإلسالميةُبغزةُُ،سبتمبرُُ،2018صُ.48

ُ 182عادلُعبدُهللاُالمسديُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"الختصاصُوقواعد ُاإلحالة"ُ،مرجعُسابقُ،الهامشُ،صُ.284انظرُ

أيضاًُحمديُرجبُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوعالقتهاُبالقضاءُالوطنيُ،مكتبةُدارُالنهضةُُالعربيةُ،القاهرةُُ،2009ُ،

صُ.150-148
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ُوقد ُيتحقق ُانهيار ُالنظام ُالقضائي ُالوطني ُمن ُخالل ُوجود ُالقضاء ُبشكل ُفعلي ُإل ُأنُ
الظروف ُالقائمة ُأدت ُإلى ُتعطيل ُعمله ُفينبغي ُالحديث ُفي ُهذه ُالحالة ُعن ُاالنهيار الجزئي ال

الجوهري ُللنظام ُالقضائي ُالقائمُ ،والحالة ُالثانية ُالمتعلقة ُفي ُانهيار ُالنظام ُالقضائي ُالقائم ُبشكلُ
كليُوالتيُسنوضحهماُباألمثل ًةُخاللُالفقرةُالتاليةُ 183ُ.
ُ

ُ

ثانيا -:صور عـدم القـدرة على االضطالع بالتحقيق والمقاضاة
ُ

طا ُوثيًقا ُفيُ
ترتبط ُصور ُعدم ُقدرة ُالدولة ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُارتبا ً

انهيار ُالنظامُالقضائيُالقائمُفيها ُكلياً ُكانُأمُجزئيُاًُُ،والذيُيعزىُ ُغالباً ُألسباب ُمختلفةُ،كنشوبُ

النزاع ُالداخلي ُأو ُسيطرة ُالمتمردين ُعلى ُأجهزة ُالحكمُ ،أو ُنشوب ُالحرب ُاألهلية ُوانقسام ُأقاليمُ

البالدُ ،أو ُالحتالل ُألراضي ُالدولة ُكليُاً ُكان ُأم ُجزًُئياُ ،مما ُيؤدي ُإلى ُانهيار ُالسلطات ُالثالثُ
التشريعيةُوالتنفيذيةُوالقضائيةُ184ُ.وتتمثلُإحدىُالحقائقُالتيُيمكنُأخذهاُفيُعينُالعتبارُعندُ
اتخاذُالقرارُبشأنُقدرةُدولةُماُمنُعدمهُعلىُالتحقيقُوالمالحقةُفيُجريمةُماُمنُخاللُفحصُ

إمكانيةُوصولُالموظفينُداخلُالنظامُالقضائيُالوطنيُإلىُمقراتُعملهمُمنُعدمهُ ُ185.
ُ

ُوقد ُيؤدي ُانهيار ُالنظام ُالقضائي ُالقائم ُفي ُالدولةُ ،لنعدام ُقدرتها ُعلى ُاتخاذ ُإجراءاتُ

التحقيق ُوالمالحقة ُبطريقة ُتتفق ُمع ُالمعايير ُالدولية ُكحماية ُحقوقُ ُالمتهمينُ ،وتوفير ُضماناتُ

المحاكمةُالعادلةُ،وحمايةُاألدلةُوالشهودُ،وجلبُالخبراءُلتقييمُنوعُاألسلحةُالمستخدمةُ ،وهلُهيُ
اضحاُيجعل ُمن ُالنظامُالقضائيُ
تبرُقصوراُو ًُ
منُاألسلحةُالمحظورةُالستخدامُ،منُعدمهُمماُيع
ً
الوطني ُغير ُقادر ُعلى ُالضطالع ُبالمهام ُالمناطة ُبهُ ،كذلك ُانتشار ُالفساد ُوالرشوة ُفي ُأروقةُ

القضاءُالجنائي ُيؤثر ُعلىُمصداقيتهُ ،وبالتالي ُلُيرتبط ُانعدام ُقدرة ُالدولة ُعلى ُاتخاذ ُإجراءاتُ

التحقيقُأوُالمالحقةُفيُقضيةُماُ،بالض ُرورةُبمدىُاستعدادُُوجاهزيةُقضاءُهذهُالدولةُعلىُإجراءُ
مثلُهذهُالتحقيقاتُوالمالحقاتُالقضائيةُمنُعدمهُ ُ186ُ.
ُ

إضاف ًة ُإلىُالطالعُعلىُالتشريعات ُالجنائيةُالوطنية ُكقانون ُالعقوباتُ ُوقانون ُاإلجراءاتُ

دما ُفي ُالتحقيق ُالجنائي ُمن ُعدمه ُمن ُخاللُ
الجزائيةُ ،لمعرفة ُما ُإذا ُكان ُباإلمكان ُالمضي ُقُ ً

فحصُمدىُتوافرُقضاةُوخبراءُمختصينُفيُالقانونُالجنائيُالدوليُمنُعدمهُ.كذلكُ،يدللُعلىُ
ُ183انظرُالمادةُ(ُ)3/17منُميثاقُروماُ .

ُ 184سلوىُيوسفُاألكابيُ:اإلحالةُإلىُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،الطبعةُاألوليُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ ،2011ُ،صُ

ُ58وماُبعدهاُ.وانظرُأيضاًُ:أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ .184
ُ185أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .186-184

ُCaroline Fransso,ُibidُ،p44
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عجزُالنظامُالقضائي ُالوطنيُُ،ورفض ُالدولةُرفعُالحصانةُعنُمرتكبيُالجرائمُالمدرجةُفيُنظامُ

روماُاألساسيُتمهيدُاًُلمالحقتهمُ،أوُالعفوُعنُالعقوبةُ،حيثُيُعدُسلوكُالدولةُفيُمثلُهذهُالحالةُ

مؤشرُعلى ُعدم ُالرغبةُفيُاتخاذُاجراءاتُالمالحقةُ.كذلكُ،يجبُالنظرُفيماُإذا ُكانتُالدولةُقدُ

اءمة ُتشريعاتها ُالوطنية ُلتتوافق ُبشكل ُعام ُمع ُالتفاقيات ُالدولية ُالمتعلقةُ
قامت ُبالعمل ُعلى ُمو ه
بمالحقةُالجرائم ُالد ُوليةُ ُ ،وتتوافقُمعُأحكامُميثاقُروماُبشكلُخاصُ .كذلكُ،يمثلُعدمُمصادقةُ

الدول ُأو ُانسحابها ُمن ُاتفاقيات ُتسليم ُالمجرمين ُمنُضمن ُاألعمال ُالتمهيدية ُلمنحهم ُالحصانةُ
ضد ُالمساءلة ُالجنائية ُالدولية187.وهذا ُما ُسنتناوله ُالدراسة ُبالبحث ُخالل ُالفصل ُالثاني ُبصددُ

دراسةُالنظامُالقضائيُاإلسرائيليُ .
ُ

ثالثا -:تحقيق المساءلة وفقا لمبدأ التكامل:

أثارت ُالوفود ُالمشاركة ُخالل ُاألعمال ُالتحضيرية ُللمؤتمر ُالدبلوماسي ُالخاص ُبتأسيسُ
ُ

ميثاق ُ ُروماُ ،العديد ُمن ُالتساؤلت ُحول ُطبيعة ُاإلجراءاتُ ،والوسائل ُالتي ُقد ُتلجأ ُإليها ُالدولةُ

ُطرائق ُبديلة ُللمساءلةُ .وعن ُماهية ُالطرقُ
صاحبة ُالولية ُفي ُالتعامل ُمع ُالجُناة ُعند ُاستخدام ُ
البديلةُالتيُتقبلها ُالمحكمة ُالجنائيةُالدولية ُحال ُتقييمُودراسةُعملُالمحاكمُالوطنيةُ ُ،ومدىُتحققُ

شروطُمقبوليةُالدعوىُ.فقد ُتلجأُبعضُالدولُلستخدام ُأساليبُقضائيةُبديلةُفيُنظمهاُالوطنيةُ
إصدارُأحكامُالعفوُعنُالجناةُبهدفُالحيلولةُدونُتطبيقُالعقاب.
ك
ٌ

األمر الذي يثير تساؤال آخرُ ،حول طبيعة اإلجراءات أو الطرق البديلة التي ستكون

محل نظر وبحث من قبل المحكمة الجنائية الدولية إعماال لمبدأ التكاملُ .ففيُحال ُعدم ُقبولُ
المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُإلجراءات ُالتقاضي ُالمتبعة ُأمام ُالقضاء ُالوطنيُ ،فهل ُيحق ُللمحكمةُ

اعتبار ُالد ُولةُصاحبةُالوليةُغيرُراغب ًُة ُأوُغيرُقادرًُة ُعلىُالتحقيقُأوُالمقاضاةُوفقاًُللمادةُ(ُ)17
منُنظامُروماُاألساسي؟ُ 188

أثيرُهذاُالجدلُخاللُالمؤتمرُالدبلوماسيُلتأسيسُميثاقُروماُ،حيثُُاعترضتُالعديدُمنُ
الدول ُعلى ُمنح ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُسلطة ُتقييم ُقدرة ُالدولة ُعلى ُاتخاذ ُاجراءات ُالتحقيقُ

ُوالمقاضاة ُمنُعدمهُ ،فاستندتُوجهةُنظرُالتجاه ُالمعارضُللقزلُ،بأنُإقرارُمثلُهذه ُالصالحيةُ
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُيمنحهاُسلطة االستئناف على ق اررات القضاء الوطنيُ ،وأنهُمنُالطبيعيُ
أنُترفضُدول ًُة ُماُ ،تدخلُسلطةُخارجيةُفيُإعمال ُالرقابةُعلىُأداء ُالنظامُالقضائي ُالقائمُفيهاُ

انتهاكا ُللسيادة ُالوطنية ُفقطُ ،بل ُأيضُاً ُانتهاك ُلحق ُالدولةُ
وتقييمهُ ،كون ُهذه ُالسلطة ُل ُتجسد ُ ًُ
ُCaroline Fransson:ُibid,ُp.45.

ُ William Schabas: An Introduction to the International Criminal Court,ُibid, p.87.
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السياديُُفيُممارسةُالوليةُالقضائيةُالجنائيةُعلىُمواطنيهاُ،وتدخالًُمنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ

في ُالشئون ُالداخلية ُللدولةُ،فالرقابةُعلىُالقضاءُالوطنيُشأنُمن ُالشئون ُالداخليةُللدولةُ ،وعلىُ
المجتمعُالدوليُفيُمثلُهذهُالحالةُاحترام ُإرادةُالدولةُفيُإصدارهاُألحكامُالعفو ُعنُمواطنيهاُ،
علىُأنُتنظرُالمحكمةُفيُتقييمهاُكلُحالةُعلىُح هدةُ،مدىُتوافرُالرغبةُلدىُالقضاءُالوطنيُفيُ

المالحقةُ،والمقاضاةُمنُعدمهاُووفًُقاُلألحكامُالتيُيقرهاُميثاقُرُوماُ 189ُ.
الفرع الثالث
ُ

التحديات التي تواجه مقبولية الدعوى وإعادة اإلحالة للمحاكم الوطنية

تستطيعُالدولةُصاحبةُالوليةُالطعنُفيُنظرُالدعوىُوتحديُمقبوليةُنظرُحالةُماُأمامُ

المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،األمر ُالذي ُيؤكد ُعلى ُحق ُالدولة ُفي ُممارسة ُالختصاص ُالقضائيُ
ُكل ُمنُ
ُوعلى ُأسس ُمشروعةُُ .ووفق ُالمادة ُ(ُ )18من ُميثاق ُروما ُتلتزم ٌُ
الوطني ُبسهولة ُبالغة ُ
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُأوُالمدعيُالعامُأوُالدائرةُالبتدائيةُ،احترامُقيامُالمحاكمُالوطنيةُالشروعُ

بإجراءات ُالتحقيقُأوُالمحاكمةُ.علىُأنُيقومُالمدعي ُالعامُبإخطارُالدول ُاألطرافُوالدولُالتيُ

يكون ُلهاُوليةُقضائيةُعلىُالدعوىُ،فإذاُوجدُالمدعي ُالعامُأساسُمعقولُللتحقيقُفي ُقضيةُماُ

أو ُفي ُحال ُأحيلت ُإليه ُحالة ُما ُللتحقيق ُفيها ُوفق ُالمادة ُ(ُ )1/18ففي ُمثل ُهذه ُالحالة ُيقومُ

القضاء ُالوطني ُللدولة ُصاحب ُالولية ُعلى ُالدعوى ُبإبالغ ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُخالل ُفترةُُ

شهر ُقيامه ُباتخاذه ُإجراءات ُالتحقيق ُبشأن ُالجريمة ُالمشار ُإليها ُفي ُاإلخطار ُحسب ُالمادةُ
(ُ)2/18ومنُثمُتمنعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعنُنظرُالدعوىُ .
ُ

ُويحقُللمتهمُأوُالمشتبهُفيهُ،الطعنُبعدمُمقبوليةُالدعوىُبموجبُالمادةُ(ُ)19منُميثاقُ

روماُ ،ويجوز ُأيضاً ُللدولة ُالتي ُلها ُولية ُعلى ُالقضية ُالطعن ُفي ُمقبولية ُالدعوى ُمن ُقبلُُ

المحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُفي ُحال ُقامت ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُأو ُالمقاضاةُ ،ويجب ُأن ُيقدمُ

طلبُالطعنُللمحكمةُعندُالشروعُفيُالتحقيقُ،وقبلُالشروعُفيُإجراءات ُالمحاكمةُأوُعندُالبدءُ

فيهاُ ُ190.

وباستقراء ُنص ُالفقرة ُاألولى ُمن ُالمادة ُ(ُ )17من ُميثاق ُروما ُوالمتعلقة ُبأسس ُمقبوليةُ

الدعوىُ ُ"قد تقرر المحكمة الجنائية الدولية عدم قبول الدعوى ،ووقف السير فيها حال ُقدم شخص
للمحاكمة عن جرم قد حوكم عليه سابقا ،أو في الحالة التي ال تكون فيها الجريمة على درجة من

الخطورة والتهديد ألمن المجتمع الدولي  ....تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة( .... :ج)
ُCaroline Fransson:ُibid, p.45-46.
 190انظر نص المادة  19من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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189

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ،وال يكون من الجائز

للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  3من المادة (/20د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من

ُالمذكورتين ُبمُوجب ُالمادةُ
ُ
بناء ُعليه ُنوضح ُالحالتين
الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخرً ُ ."..
(ُ)17علىُالوجهُالتاليُ :

أوال -:عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين The Principle of Non Bis in Idem

عدم ُجواز ُمحاكمة ُالشخص ُعن ُذات ُالفعل ُمرتينُ ،من ُالمبادئ ُالعامة ُالتي ُتحكمُ
التشريعاتُالجنائيةُوطنيةُكانتُأمُدوليةُ ،واستقرتُعليهاُمختلفُالنظمُالقانونيةُفيُالعالمُ،فالُ
يجوزُمالحقةُشخصُسبقُلهُأنُأدينُبحكمُقضائيُأوُتمُتبرئتهُبحكمُنهائيُعنُذاتُالجريمةُ

اعتبارها ُضمان ًة ُأساسية ُليس ُللمتهم ُفقط ُبل ُلحترام ُسيادة ُالقضاءُ
تحقيقاً ُللعدالة ُالجنائيةُ ُ ،وب ُ

الوطنيُ ُ191ُ.

ُوأكدُميثاقُروما ُوبشكلُصريحُعلىُعدمُجوازُمعاقبةُالشخصُعنُذاتُالفعلُمرتينُ

ىُ
بموجب ُاألحكامُالواردةُفي ُالمادةُ(ُ)20ومنُثمُل ُيجوزُمالحقةُشخصُأمامُأيُمحكمةُأخر ُ
ُ

دولي ًة ُكانتُأمُوطنيةُعنُذاتُالجريمةُالتيُصدرُفيها ُحكمُسواءُبالبراءةُأوُاإلدانةُحالُحازُ

الحكمُعلىُحجيةُاألمرُالمقضيُبهُ.وتنصرفُتلكُالحجيةُعلىُالمالحقةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ
الدوليةُباستثناءُحالةُإجراءُالمحاكمةُمنُقبلُالمحاكمُالوطنيةُبطريقةُلُتتسقُمعُمعاييرُالنزاهةُ

والستقالل ُوالعدالةُ،أو ُإذا ُكانت ُالمحاكم ُالوطنية ُقد ُفصلت ُفي ُالدعوى ُبشكل ُصوريُ ُبهدفُ

حماية ُالمتهم ُمن ُالمالحقة ُالدولية ُوفقاً ُلما ُقررته ُالمادة ُ(ُ )20من ُميثاق ُروماُ ،في ُإحدىُ

الحالتُالتاليةُ 192ُ:
)1

الشخصُالذيُتمتُمحاكمتهُفيُوقتُسابقُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،عنُذاتُالفعلُ

وكانتُالمحكمةُقدُأدانتهُأوُحكمتُب ُبراءتهُمنُالفعلُالمنسوبُإليهُوفقاًُلنصُالفقرةُاألولىُ

منُالمادةُ(ُ.)20

 )2أي ُشخص ُتمت ُمحاكمته ُسابقاً ُعن ُفعل ُشكل ُاألساس ُلجريمة ُمن ُالجرائم ُالمنصوصُ

عليهاُبموجبُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ،فالُيجوزُمحاكمتهُعنُذاتُالسلوكُمرًُة ُأخرىُ،

وفقُاًُللفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)20والتيُتثُيرُفرضيةُقيامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبمحاكمةُ

وعقابُشخصُعنُإحهُدى ُالجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُالميثاقُ،األمرُالذيُيتوجبُمعهُ

ُ191محمدُصافيُيوسفُ:اإلطارُالعامُللقانونُالدول يُالجنائيُفيُضوءُأحكامُالنظمُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُ

عربيةُ ،القاهرةُ ،طبعة ُُ ،2002ص ُُ .105وانظر ُأيضاًُ ،سلوى ُيوسف ُاألكابيُ :اإلحالة ُإلى ُالمحكمة ُالجنائيةُ
النهضة ُال ُ
الدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.64-63

ُ192انظرُنصُالمادةُ(ُ)20منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
77

امتناعُأيُمحكمةُأخرىُدولي ًُة ُكانتُأمُوطنيةُمنُإعادةُمحاكمةُذاتُالشخصُعنُذاتُ
الفعلُمرًُةُأخرىُ،تطبيقاًُلمبدأُالختصاصُالتكامليُللمحكمةُ193.

)3

جاءتُالفقرةُالثالثةُتأكيدُاًُللقاعدةُالتيُتحظرُمحاكمةُالشخصُعنُذاتُالفعلُمرتينُأمامُ

مُأخريُكقاعدةُعامةُفيُحجيةُاألحكامُالصادرةُعنُالمحاكمُالوطنيةُ،إال إذاُكانتُ
محاك ُ

المسؤوليةُُالجنائيةُ
اإلجراءاتُالتيُاتخذتهاُالمحاكمُالوطنيةُتهدفُإلىُحمايةُالشخصُمنُ ه
بمنحه ُالحصانةُ ،أو ُأن ُإجراءات ُالمحاكمة ُلم ُتجرُ ُوفقاً ُألصول ُالمحاكمات ُالتي ُيقرهاُ

القانون ُالدوليُأوُلمُتتسمُبالستقاللُوالنزاهةُ،األمرُالذيُيجيزُللمحكمةُالجنائيةُوخروجاًُ
عنُالقاعدةُالعامةُالنظرُفيُدعوىُقدُسبقُالفصلُفيهاُأمامُالقضاءُالوطنيُُ194.

)4

أثار ُالنص ُعلى ُهذه ُالستثناءات ُالجدل ُلدى ُالوفود ُالمشاركة ُفي ُالمؤتمر ُالدبلوماسيُ،

فذهبُالتجاهُالمعارضُللقولُبأنُهذهُالستثناءاتُتُشكلُخرقُاًُللمبدأُاألساسيُفيُالقانونُ

الدولي ُالجنائي ُ"بعدم ُجواز ُالمعاقبة ُعن ُذات ُالفعل ُمرتين"ُ ،إضاف ًة ُإلى ُوضع ُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية ُفي ُمركز ُالسمو ُعلى ُالمحاكم ُالوطنية ُبمنحها ُالدور ُالرقابي ُعلى ُإعمالُ
القضاءُالجنائيُالوطنيُهذاُمنُناحيةُ.

ومنُناحية ُأخُرىُ،يقدحُوجودُمثلُهذاُالنصُبقيمةُمبدأُالتكاملُوالهدفُالذيُوضعُمنُ
أجلهُ،إضاف ًة ُإلىُالطعنُبنزاهةُالقضاءُالوطنيُ.بينماُذهبُالتجاه ُالمدافعُعنُهذاُالنصُ
والستثناء ُالواردُعليهُ،بأنهُلُيجوزُتطبيقُمبدأُعدمُجوازُالمعاقبة ُعنُذاتُالفعلُمرتينُ
بشكلُمطلقُألسبابُتُعُزىُ ُإلىُرغبةُالدولةُفيُحمايةُالجانيُبإجراء ُمحاكماتُصوريةُأوُ

فرضُعقوبةُلُتتناسبُمعُفداحةُالجرم ُومنُثم ُتمكينُالجانيُلإلفالتُمنُالعقابُتحتُ

حمايةُوغطاءُدولتهُُ 195.وهذاُماُسيناقشه ُالبحثُفيُصددُدراسة ُإجراءات ُالمالحقةُأمامُ
القضاءُاإلسرائيليُللتحققُمنُمدىُجديةُواستقالل ُإسرائيلُمن ُتقديمُومحاكمةُقادةُجيشهاُ
عنُالجرائمُالمرتكبةُبحقُالضحاياُالفلسطينيينُ،أمُأنُهذهُالمحاكمات ُتُعقدُبشكلُصوريُ

بهدفُمنحُالحصانةُللقادةُاإلسرائيليينُومنُثمُلُنستطيعُالقولُبأنُهذاُالمبدأُيجدُمجالًُ

للدفعُبهُأمامُالمحكمةُُالجنائيةُالدوليةُ .

ُ193عمرُمحمودُالمخزوميُ،الفانونُالدوليُاإلنسانيُفيُضوءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.344

 ُ 194أحمد ُفنر ُالعبيديُ :ضمانات ُالمتهم ُأثناء ُالمحاكمة ُوفق ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،الطبعة ُاألوليُ

ُ،2012دارُوائلُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،صُُ 138وماُبعدهاُ.انظرُكذلكُ،عليُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.99

ُ195أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ .191-190
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وترى الباحثة ُ :بأنُالستثناءاتُالواردةُعلىُمبدأُعدمُجوازُالمعاقبةُعلىُذاتُالجرمُ

مرتينُُ ،والدور ُالرقابي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُعمل ُالقضاء ُالوطنيُ ،أقر ُبهدف ُتدعيمُ

حالةُالمساءلةُعنُالجرائمُالدوليةُوضمانُعدمُاإلفالتُمنُالعقابُُ.ولُيقدحُأو ُيمسُمثلُهذاُ

يعزىُلعدمُقيامُالقضاءُالوطنيُبالمهامُالمناطةُبهُدون ُتحيزُ
النصُمنُتطبيق ُمبدأُالتكاملُبل ُ ُ
لشخص ُالمتهمُ .فالدور ُالتكميلي ُيتحقق ُمن ُخالل ُإعمال ُالولية ُالقضائية ُللمحكمة ُالجنائيةُ

الدولية ُبسبب ُعجز ُأو ُعدم ُرغبة ُالقضاء ُالوطني ُفي ُالمالحقة ُالفعلية ُللجانيُ ،ولعدم ُمراعاةُ
أصولُالمحاكماتُالجزائيةُالمعترفُبهاُعالمياًُ .
ومن جانب آخر ترى الباحثةُ:بأنهُفيُحالُتمتُمحاكمةُالمتهمُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ

اء ُأكانُبالبراءة ُأمُاإلدانةُ
الدوليةُوحازُالحكمُالصادرُعنُالمحكمةُحجيةُاألمر ُالمقضيُبهُسو ًُ

أخرى ُأمامُالقضاءُ
جرم ُمُرًُة ُ ُ
فال ُيجوز ُبأيُحالُمن ُاألحوال ُمعاقبة ُذاتُالشخص ُعن ُذات ُال ُ

ليةُالمزدوجةُ"الوليةُالقضائيةُالعالمية"ُ.منُناحي ًةُ
ُ
الوطنيُأوُأمامُأيُقضاءُآخرُمنُذاتُالو
أخرىُ،لُتمنعُحجيةُالحكمُالمقضيُبهُمن ُإعادة ُالمحاكمةُأوُإعادةُالنظرُحالُظهرتُوقائعُ
وأدلةُجديدةُلمُتكنُمتاحة ُعندُالنطقُبحكمُاإلدانة ُأوُالعقوبة ُأوُكانتُعلىُقدرُمنُاألهميةُ

لتبرر ُالبراءة ُأو ُتغير ُمن ُطبيعة ُالحكم ُلو ُكانت ُمتاحة ُفي ُحينهُ ،فيحق ُللمدان ُأو ُأحد ُأفرادُ
عائلتهُفيُحالُوفاتهُطلبُذلكُوفقُماُأكدتهُنصُالمادةُ(ُ)84منُميثاقُروماُ .
ُ

ثانيا -:موضوع الدعوى ال يشكل درجة من الخطورة:

حالة ُأخرىُ ،ترفض ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُأساسها ُقبول ُالدعويُُ ،وتتمثل ُفيُ

الحالةُالتيُلُتكون ُعليهاُالدعوىل ُعلىُدرجةُكافيةُمنُالخطورةُتبررُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ

والمالحقةُ.والتسا ُؤلُالمطروحُفيُهذاُالصددُ،هلُهناك ُمعيارُمحددُيحكمُتحديد ُدرجةُخطورةُ

بناءُعلىُتأثيرُالجريمةُعلىُ
الجريمةُ،وهلُيتمُتحديدُجسامةُالخطورةُبنا ًُءُعلىُعددُالضحاياُ،أمُ ً

السلمُواألمنُالدوليين؟ُ ُ
ُ

انتهج ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُاستراتيجي ًُة ُعام ًُة ُفي ُالقضايا ُالمعروضةُ

عليهُ،منُخاللُوضعُمعاييرُمحددةُيجبُتوافرهاُلدراسةُماُإذاُكانت ُالجريمةُمنُضمنُالجرائمُ

األشُد ُخطورًُة ُالواردة ُفي ُالميثاق ُمن ُعدمهُ ،بالعتماد ُعلى ُنوع ُالجريمةُ ،طبيعتهاُ ،السلوكُ
طورةُحتىُ
اإلجراميُالمكون ُللجريمةُُ،وأثرُالجريمة ُعلىُالمجتمعُالدوليُ ،إضاف ًة ُإلىُمعيارُالخ ُ
يقبلُمكتبُالمدعي ُالعامُدراسةُالجرائمُالمعروضةُعليهُومنُثمُاتخاذ ُإجراءات ُبدءُالتحقيقُفيُ

لجرائمُ196.
تلكُا ُ

ُ196سلوىُيوسفُاألكابيُ:اإلحالةُإلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.63-62
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مما سبق ذكره نخلصُ،إلُأنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُتضطلعُبممارسةُمهامهاُبصفتهاُ

اتُالعدالةُومالحقةُمرتكبيُالجرائمُ
ُ
اعتبار
قضاء ُتكميليُنتيج ًة ُلعجزُالقضاءُالوطني ُعنُتحقيقُ ُ
ًُ
ورةُكونهاُ
خطورةُوفقُاً ُللقواعدُالتيُحددهاُميثاقُروماُ.فوجودُالمحكمةُالدولية ُض ُر ُ
الدوليةُاألشدُ ُ
تمُثلُصمامُاألمانُلضمانُالسعيُنحوُالمالحقةُوالمحاسبةُللجناةُحالُتقصيرُالقضاءُالوطنيُ
عن ُالوفاء ُبالتزاماته ُالدوليةُ .ويجب ُاألخذ ُفي ُعين ُالعتبار ُأن ُاإلجراءات ُالوطنية ُتكون ُأكثرُ

فعاليةُوأقلُتكلف ًةُمنُإجراءُالمالحقةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.إضاف ًُةُإلىُذلكُ،فالدولُملزمةُ
بموجب ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُالعرفي ُوالمكتوبُ ،بالعمل ُعلى ُمنع ُارتكاب ُومالحقة ُالعديد ُمنُ

كجرائمُاإلبادةُالجماعيةُوجرائمُالحربُ
الجرائمُالمدرجةُفيُميثاقُروما ُوبتاريخُسابقُعلىُإق اررهُ ُ
وجرائم ُالعدوانُ .لذلكُ ُ ،وضع ُمبدأ ُالتكامل ُأٌسس ُالمقبولية ُللحالة ُالمنظورة ُأمام ُالمحكمة ُالدوليةُ

حيث ُتمر ُبإجراءات ُمطولة ُخالل ُدراستها ُلتقرير ُقبول ُالدعوى ُمن ُعدمهُ ،بهدف ُحماية ُسيادةُ
الدولةُفيُالحفاظُعلىُمنحهاُالختصاصُاألصيلُلبسطُوليتهاُالقضائيةُالجنائيةُ،وضمانُحقهاُ
فيُالتحقيقُفيُالجرائمُالتيُتقعُضمنُوليتهاُالقضائيةُومالحقةُمرتكبيهاُ،وفيُحالُعجزُالدولةُ

أو ُتقصيرها ُعن ُالقيام ُبواجباتهاُ ،فال ُيمكن ُالقول ُبأي ُحال ُمن ُاألحوال ُبأن ُنقل ُالختصاصُ

للمحكمةُالدوليةُيشكلُخط اًرُعلىُسيادةُالدولةُأوُانتهاكُاًُلهُ .
ُ

بعدُاستعراضناُلحالتُإسنادُالختصاصُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُأساسُمقبوليةُ
الدعوىُ ،يطرح التساؤل عن طبيعة الجهة المخولة لها تقييم حالة عجز أو تقاعس القضاء

الوطني عن القيام بمسئولياته في التحقيق والمالحقة وبما يتفق مع قواعد وأصول اإلجراءات

الجزائية المعترف بها دولياُ .ونتيج ًة ُألن ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُل ُينعقد ُإل ُبعدُ

إثبات ُعجز ُالقضاء ُالجنائي ُالوطني ُعن ُمقاضاة ُالمتهمين ُبارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُوإثبات ُعدمُ
الرغبةُأوُعدمُالقدرةُعلىُالضطالعُبإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُ.إذن من هي الجهة صاحبة

الوالية واالختصاص لتقييم عمل القضاء الجنائي الوطني؟ُسنحاولُاإلجابةُعنُهذاُالتسا ُؤلُفيماُ
يليُخاللُالفرعُالرابعُ .

الفرع الرابع
الجهة المختصة بتقييم عمل القضاء الجنائي الوطني
ثارُالجدلُبينُ ُوفودُالدولُالمشاركةُفيُمؤتمرُروماُحولُجهةُالختصاصُالتيُيقعُعليهاُعبءُ
غبةُوعدمُالقدرةُعلىُالضطالعُفيُإجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُ،فهلُهيُالمحكمةُ
إثباتُعدمُالر ُ

الجنائيةُالدولية ُأمُالقضاء ُالوطنيُللدولة ُصاحبة ُالوليةُعلىُالحالةُالمنظورة ُبصددُوقوعُجريمةُ
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دولية؟ ُحيث ُانقسمت ُالوفود ُالدبلوماسية ُالمشاركة ُفي ُتحديد ُجهة ُالختصاص ُإلى ُفريقينُ،
نوضحهماُفيماُيليُ -:
 -الفريق األولُ:

ذهبُللقول ُبأنُعبءُاإلثباتُيقعُعلىُعاتقُالسلطات ُالوطنيةُ،مبررينُرأيهمُبأنُالقضاءُ
وكفاءة ُعلى ُالوصول ُلألدلةُ
ًُ
الوطني ُللدولة ُصاحب ُالختصاص ُاألصيل ُهو ُاألكثر ُقدرًُة ُ
كمسئوليةُملقاةُعلىُعاتق ُأجهزةُالتحقيقُفيُالدولة ُوعلىُكفاءةُقضائهاُالوطنيُ،الذيُيملكُ

أدواتُاثباتُقيامُأجهزةُالدولةُذاتُالختصاصُباتخاذُإجراءاتُالتحقيقُُوالمالحقة.
-
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الفريق الثاني:

ذهب ُهذا ُالرأي ُللقول ُبأن ُعبء ُاإلثبات ُيقع ُعلى ُعاتق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُتطبيقُاًُ

المدعي واليمين على من
للقاعدة ُالعامة ُفي ُاإلثبات ُالمدني ُُوالقائلة ُبأن ُ"البينة على من ّ
أنكر"ُ ُ،وتأكيداًُعلىُقواعدُالثباتُالخاصةُفيُالقانونُالجنائيُبأنُالنيابةُالعامةُ،هيُمنُيتهمُ
ومنُيقدمُالبينةُعلىُصحةُالدعاءُفيُمواجهةُالمتهمُ.كذلكُ،تكريساً ُلماُجاءُعليهُميثاقُ

روما ُفي ُالمادة ُ(ُ )17بأن ُأساس ُمقبولية ُالمحكمة ُالجنائية ُلنظر ُالدعوى ُتستند ُعلى ُعدمُ
الرغبةُعلىُالضطالعُبالتحقيقُوالمالحقةُ ،والتيُيُعد ُأحدُأسبابهاُالتأخيرُفيُتقديمُالجانيُ

للمحاكمة ُأوُعدم ُمالحقتهُخالفاً ُلق ُواعد ُالعدالةُ ،أو ُعدم ُالقدرة ُعلىُالمقاضاةُبسبب ُانهيارُ
اء ُأكان ُذلك ُبشكُلُكلي ُأمُبشكل ُجزئيُ ُ،وفي ُالحالتُ
النظامُالقضائي ُالقائم ُفي ُالدولة ُسو ًُ

دعوىُمنُعدمه.
بناءُعليهاُعلىُقبولُال ُ
التيُتقررُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ًُ
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عتبارات ُالتيُساقهاُفيُُإعطاءُ
لذلك تذهب الباحثةُ :معُماُأقرهُالتجاهُالثانيُ ُولذاتُال ُ

مسئولية ُتقييمُعملُالقضاءُالوطني ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،للتحقق ُمن ُمدى ُتُوافرُالرغبةُلدىُ
بناءُعلىُتطبيقُمعاييرُخاصةُ
المحاكمُالوطنيةُفيُالقيامُبإجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُمنُعدمهًُ ُ،
تتسم ُبالموضوعية ُوالشفافية ُعند ُتصديها ُللحالة ُالمعروضة ُعليهاُ .والبت ُفي ُأساس ُمقبوليةُ

ُالقواعدُ
أقرته ُ
الدعوى ُمن ُعدمه ُيستند ُعلى ُالصالحيات ُالممنوحة ُللمحكمةُ ،وبالستناد ُلما ُ ُ
التيُتهفرضُ
اإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالمعمولُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالقاعدةُ(ُ)51و ُ
على ُالمحكمةُ ،البحث ُفي ُمدى ُاستيفاء ُالقضاء ُالوطني ُأثناء ُاضطالعه ُباجراءات ُالمالحقةُ
والتحقيقُ،للقواعدُوالمعاييرُالمعترفُبهاُدولياً ُوالمتعلقةُباجراءُمحاكمات ُمستقلةُونزيهةُ.ليتسُنىُ

للمحكمة ُتقييم ُفعاليةُالقضاءُالوطنيُوالتأكدُمن ُاضطالعهُبالمهام ُالموكلةُإليهُ .ففيُحال ُمنحتُ
ليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.183
ُ
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 198أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.185-184
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صالحية ُتقييم ُعملُالقضاءُالوطني ُللدولةُصاحبةُالوليةُالقضائيةُ ،ستقومُاألخيرة ُبدورُالمدافعُ

الذي ُيجُند ُكل ُإمكانياته ُوجهوده ُإلثبات ُنزاهة ُقضائه ُالوطنيُ ،وأنه ُيراعي ُإجراءات ُوأصولُ

المحاكمات ُالجنائية ُالتي ُأقرها ُالقانون ُالدولي ُفي ُمالحقة ُومساءلة ُالمتهمين ُبارتكاب ُالجريمةُ
المنظورةُ ُ.

كذلكُ ،ل ُيعد ُكافياً ُإثارة ُالدفع ُبعدم ُتوافر ُشرُوط ُالمقبولية ُمن ُقبل ُالدولة ُصاحبةُ

مواطنيها ُالمتهمين ُبارتكابُ
الختصاص ُالوطنيُ ،واإلدعاء ُبتوافر الّنية والعزم ُعلى ُمالحقة ُ ُ

الجرائمُالدوليةُأمامُقضائهاُالوطنيُ،بلُيجبُأنُتُقدمُاألدلةُالفعليةُلتثبتُأنُهناكُاجراءاتُتتخذُ
ُ
على ُمستوىُ ُالقضاء ُالوطني ُبصدد ُمالحقة ُالمتهمين ُفي ُذات ُالجرائم ُالدولية ُالمنسوبة ُإليهمُ

المنظورةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُخاللُد ارسةُتوافرُشروطُومحدداتُمبدأُالتكاملُ.هذاُ
ُ
و

الدورُالرقابيُوالوقائيُالمناطُبالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،علىُعملُالقضاءُالوطنيُبهدفُالتحققُ
منُمباشرةُالمحاكمُالوطنيةُلوليتهاُبشكلُفعالُوموثوقُ،والوقايةُمنُانهيارُالعدالةُالجنائيةُنتيج ًةُ
لخفاقُالقضاءُالجنائيُالوطنيُمنُالقيامُباجراءاتُالمالحقةُوالتحقيقُ .
ُ

تأكيدا لهذا الموقف ،ذهبت دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (القاضية أنيتا

أوشاكا) ُ ُبتاريخُُ 30آب/أغسطسُُ ،2011خاللُنظر ُغرفةُالستئنافُ،لالستئناف رقم (ICC-

ُُ )01/ 09-02/11OAوالمقدم ُمن ُجمهورية ُكينيا ُضد ُالمدعي ُالعام ُلفتحه ُالتحقيق ُفي ُالجرائمُ

المرتكبةُمن ُقبل ُوليامُسامويُروتوُ،هنريُكيبرونو ُكوجيُ،جوشواُآرابُسانغُ،فرانسيسُكيريميُ

موثو ارُ ،أوهوروُمويغايُكينياتاُ ،ومحمدُحسينُعليُ 199.حيثُقررت ُالمحكمة ُرفضُطلب ُالطعنُُ
ُ 199وقعتُكينياُعلىُنظامُروماُاألساسيُللمحكمةُالجنائية ُالدوليةُفيُ 11آبُ/أغسطسُُ،1999وصادقتُكينياُعلىُنظامُ
روماُبعدُستُسنواتُفيُُ 15آذارُ/مارسُُ.2005وفيُأواخر ُديسمبر/كانونُاول ُُ،2007اندلعُالعنفُعلىُنطاقُواسعُ

فيُكينياُبعدُإعالنُنتيجةُالنتخاباتُالرئاسيةُالتيُأجريتُفيُُ27كانونُأولُ/ديسمبرُُ،2007شهدتُالنتخاباتُالرئاسيةُ

منافسةُشديدةُبينُزعيمُحزبُالوحدةُالوطنيةُ"موايُكيباكي"ُرئيسُالبالدُفيُحينهُ،ضدُزعيمُالحركةُالديمقراطيةُ"ُرايالُ

أودينغا"ُحيثُأف ُرُزتُنتائجُلصالحُالسيدُكيباكيُبعدُتأخيرُفي ُُإعالنُنتائجُالنتخاباتُوتبادلُالتهاماتُبتزويرُأصواتُ
الناخبينُ ،مما ُأدى ُإلى ُانتشار ُحالة ُالعنف ُفي ُالبالدُ ،وأعقب ُذلك ُمقتل ُأكثر ُمن ُُ 1200شخصُ ،وتم ُتوثيق ُاآلف ُمنُ

شخصُ.شكلتُهذهُ
هُ
زوحُُ350،000شخصُُقس اًرُ،وأصيبُفيُُأعمالُالعنفُنحوُُ3600
حالتُالغتصابُ.إضاف ًةُإلىُن ُ

الجرائمُجزًءاُمنُهجومُواسعُالنطاقُومنهجيُضدُالسكانُالمدنيينُوصفتُبأنهاُجرائمُضدُاإلنسانيةُ.ونتيجةُألعمالُالعنفُ

تلكُ،سعىُالمدعيُالعامُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبتاريخُُ26تشرينُالثانيُ/نوفمبرُُ2005للحصولُعلىُإذنُمنُالدائرةُ
التمهيدية ُلتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُللمشتبه ُبهم ُبارتكاب ُجرائم ُضد ُاإلنسانية ُمن ُخالل ُممارسة ُالصالحياتُ

المخ ُولةُله ُبموجبُالمادةُ(ُ)13منُميثاقُروماُ.وبتاريخُُ 31آذارُ/مارسُُ ،2010وافقتُالدائرةُالتمهيديةُالثانيةُعلىُمنحُ

اإلذن ُللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ"لويس ُأوكامبو" ُبالبدء ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُفي ُمواجهة ُستةُ

أشخاص ُمشتبه ُبهم ُهمُ :وليام ُساموي ُروتو ُ(وزير ُالحكومة ُالمكلف ُبالتعليم ُالعالي ُوالعلوم ُوالتكنولوجيا)ُ ،هنري ُكيبرونوُ
كوجيُ(عضوُالبرلمانُورئيسُمجلسُإدارة ُُ )ODMجوشواُآرابُسانغُ(رئيسُالعملياتُفيُإذاعةُكاسُأفُأم)ُفرانسيسُ
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بناءُعلىُ
المقدمُمنُجمهوريةُكينياُللطعنُفي ُأسس ُمقبوليةُالنظرُفيُالدعوىُ ُمنُقبلُالمحكمةً ُ ،

الدعاءُوجودُتحقيقاتُوطنيةُيتمُالضطالعُبهاُمنُقبلُالقضاءُفيُكينياُ ُ200 .

ُوبالنظرُلتفاصيلُالستئنافُالمقدم ُمنُجمهوريةُكينيا ُفيُُ 6حزيرانُ/يونيوُ،2011نجدُ
بأنهُأستند ُعلىُنصُالفقرةُالثانية ُ(ب)ُمنُالمادةُ(ُ )19منُميثاق ُروماُاألساسيُُ،والتيُتمنحُ

الدولة ُصاحبة ُالولية ُعلى ُالدعوى ُالحق ُفي ُالطعن ُفي ُأسباب ُمقبولية ُالدعوى ُأمام ُالمحكمةُ
الدولية ُاستناداً ُإلىُبدء ُالقضاءُالوطنيُفيُاتخاذُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةُ ،أوُلكونهاُتباشرُ

فعلياً ُإجراءات ُالمقاضاةُللمتهمينُفيُالدعوىُ ُبهدفُمنعُتنازعُالختصاص ُبينُالقضاءُالوطنيُ

ُوالدوليُ.وبتحليلُقرارُدائرةُالستئنافُالمذكورُأعالهُ،نستخلصُماُيلي:
-

201

أكدت دائرة االستئناف في الفقرة ( )61من الحكم الصادر عنها بأن الدولة التي تسعى
للطعن في مقبولية الدعوى يقع عليها عبء اإلثبات للتحقق من توافر حالة عدم

بناء ُعليهُ،يجبُعلىُالدولةُالمعنية ُتزويدُالمحكمةُباألدلةُوالحقائقُالكافيةُ
المقبولية .و ًُ

التيُتثُبتُقيامها ُفعليُاًُبإجراءات ُالتحقيق ُفيُالقضيةُالمنظورة ُأمامُالمحكمةُ.فأكدتُالفقرةُ

(ُ )36من ُالقرار ُالمذكورُ ،بأنه ُل ُيعد ُكافيُاً ُادعاء ُكينيا ُبأن ُالقضية ُقيد ُالتحقيق ُُوأنُُ
القضاء ُالوطني ُعزم ُالنية ُعلى ُذلكُ ،بل ُيجب ُأن ُتثبت ُجهات ُالختصاص ُباتخاذهاُ

إجراءاتُالتحقيقُفعليُاًُ ُ،وبشكلُُجديُ.وبالتاليُأسستُالمحكمةُرفضهاُللطعنُالمقدمُ،ألنُ
بناءُ
العبرةُفيُاضطالعُالقضاءُالوطنيُفيُاجراءاتُالتحقيقُبشكلُواقعيُوحقيقيُ،وليسُ ً
علىُاتجاهُنيةُالدولةُلتحريكُالدعوىُمستقبالً.

-

كذلكُ ،ذهب ُقرار ُالستئناف ُفي ُالفقرة ُ(ُ )62بأن ُتوافر النية ُلدى القضاء الوطني ُنحوُ

البدءُفيُإجراءاتُالتحقيقُ،ال يعني اتخاذ اجراءات حقيقيةُُولُيُعدُكافيُاًُللدللةُعلىُاتخاذُ
كيريمي ُموثو ار ُ(سكرتير ُمجلس ُالوزراء) ُُوأوهورو ُمويغاي ُكينياتا ُ(نائب ُرئيس ُالوزراء ُووزير ُالمالية) ُومحمد ُحسين ُعليُ

(الرئيسُالتنفيذيُلشركةُالبريدُفيُكينيا)ُ .
Chris Stephen: Clarifying the Principle of Complementarity: the ICC Confirms
Admissibility of Case Despite Investigation by Kenya, Published on 14 September 2011, at
)Blog of the European Journal of International (last visited on 16 October 2018at 2:30 am
available
at:
https://www.ejiltalk.org/clarifying-the-principle-of-complementarity-the-iccconfirms-admissibility-of-case-despite-investigation-by-kenya/
201
ُ The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta ,Judgment on the appeal of the Republic of
Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011, entitled "Decision on the
Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant
to Article 19(2) (b) of the Rome Statute, ICC-01/09-02/11-274 ، 30 August 2011. ICC Appeals
Chamber Decision. (last visited 20 October 2018 at 12:15am). Available at:
https://www.icccpi.int/pages/record.aspx?uri=1223134&https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2011_13819.PDF
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إجراءات ُفعلية ُللبدءُفيُالتحقيق ُُوعلىُالدولةُأنُتقدمُأدلةُتثبتُأن ُالقضية ذاتها ُ(ذاتُ
اتُالواقعةُالمعروضةُعلىُالمحكمةُالجنائية)ُ
ُ
األشخاصُالمتهمينُبارتكابُجريمةُدوليةُوذ

هيُقيدُالتحقيقُأمامُالقضاءُالوطني.
-

202

وشددتُدائرةُالستئناف ُفيُالقرارُالصادرُعنهاُفيُالفقرةُ(ُ)38علىُأنُصياغةُالفقرةُ

األولىُ(أ)ُمنُالمادةُُ(ُ)17منُميثاقُروماُ،يجبُأنُتفهم ُفيُالسياقُالذيُتطبقُفيهُُ،

ُوعلى ُمراحل ُمختلفة ُللدفع ُبعدم ُمقبولية ُالدعوىُ ُوالمتمثلة ُفيُ :األحكام ُاألولية ُالمتعلقةُ

بالمقبوليةُ ،قرار ُالمدعي ُالعام ُالبدء ُفي ُالتحقيقُ ،الحالت ُالتي ُيتم ُفيها ُاتخاذ ُإجراءاتُ

المالحقةُوالمقاضاة ُمنُقبلُالمحكمةُالجنائية ُالدوليةُ.ومنُثم ُيجبُاألخذُبعين ُالعتبارُ

مرحلة ُاإلجراءات ُالمعنية ُعند ُتحليل ُعبارة "إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في
ُ

الدعوى"ُ،فعلىُسبيلُالمثالُ،إذاُكانتُالدعوىُمعروضةُعلىُالمحكمةُالدوليةُفيُالمراحلُ
األوليةُفقطُ ،ولمُتتخذُأيُمنُإجراءات ُالتحقيقُولمُتحدد ُالمشتبهُبهم ُفيُارتكابُالجريمةُ

فال ُيعني ُذلك ُأن ُهناك ُتحقيقُاً ُجديُاً ُتضطلع ُبه ُالمحكمةُ ،األمر ُالذي ُيعد ُسببُاً ُكافياًُ
إلصدار ُقُرار ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبعدم ُقبول ُالدعوىُُ .من ُناحية ُأخرىُ ،إذا ُكانتُ

إجراءات ُالتحقيق ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُأصبحت ُقائم ًُة ُوحددت ُالمحكمة ُالمشتبهُ
بارتكابهم ُالجريمة ُالدوليةُ ،فلن ُيقبل ُمجادلة ُأو ُادعاء ُالدولة ُذات ُالولية ُالوطنية ُكونهاُ
تبدئُالستعدادُنحو ُاتخاذ ُخطواتُللقيامُبإجراءات ُللتحقيق ُمعُالمشتبهُبهمُاآلخرين ُفيُ

ارتكابُذاتُالجريمةُ،األمرُالذيُيصلحُسبباًُللطعنُفيُعدمُالمقبوليةُ 203 .
-

ُوذهب ُقرار ُدائرة ُالستئناف ُالمذكور ُفي ُالفقرة ُ(ُ )39بأن ُالمادة ُ(ُ )19من ُميثاق ُروماُ
تتعلقُبمقبوليةُالدعوىُ"في حاالت محددة"ُ ُ.ومنُثمُ،فهذهُالحالتُمؤطرةُومحددةُبموجبُ

مذكرةُالتوقيفُ،أوُطلبُالستدعاء ُللمثولُأمامُالمحكمةُ،أوُوفقُالتهمُفيُلئحةُالتهامُ
التي ُوجهها ُالمدعي ُالعامُ ُ ،وتمُتأكيدهاُمن ُقبل ُالدائرةُالتمهيدية ُللمحكمةُ .ونتيج ًُة ُلذلكُ،
ذهبتُدائرةُالستئنافُإلُأنُالعناصرُالمحددةُفيُالقضيةُالمنظورةُتتمثلُفيُسلوكُالفردُ

المزعومُنحوُارتكابُفعلُيقعُضمنُالجرائمُالموضوعيةُالمحددةُفيُميثاقُروماُ.
-

ُوفي ُحال ُعدم ُقبول ُالنظر ُفي ُالدعوىُُ ،نتيج ًة ُلعدم ُتوافر ُشروط ُالمقبولية ُالتي ُحددتهاُ

المادة ُ(/17فُ)1منُميثاقُروماُ،فيجبُأنُيكونُ ُسببُالردُبعدمُالمقبولية ُمستندُاً ُعلىُ
ُوالجريمةُ ،وأن ُالتهمة ُمقامة ُعلى ُذات ُالمتهمُ
كونُ ُالتحقيق ُالوطني ُيتعلق ُبذات ُالسلوك ُ
202

Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber,
Ibid, parg 36 and 61.
203
Chris Stephen: Ibid, analysis part.
84

الذيُتتخذُبحقهُإجراءاتُالدعاءُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.إضاف ًُةُإلىُذلكُ،حرصتُ

دائرةُالستئنافُفيُالفقرةُ(ُ)40علىُالتأكيد ُبأنُ"تقييم ما إذا كانت الدولة تحقق بالفعل،
ُ

فإن مصداقية التحقيق ليست هي القضية"ُ ،وبالتالي ُتُعد ُصحة ُالتحقيق ُمسألة ُمنفصلةُ
عنُتحديدُماُإذاُكانُهناكُتحقيقُواف ُيجريُاضطالعهُمنُعدمهُ ،فاألهمية ُتتمثلُفيُ

اتخاذُالقضاءُالوطنيُخطواتُالتحقيقُمعُالمتهمينُفعليُاًُ204.
وترى الباحثةُ :بأن ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلُتستطيعُمن ُناحيةُمنطقيةُأنُتقررُوجودُ

تحقيق ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُبشكل ُفعلي ُوفقُاً ُلنص ُالمادة ُ(ُ 17فقرة/1أ) ُدون ُأن ُتتخذ ُالدولةُ

إجراءات ُالتحقيقُالفعليُ .فالدعاء ُالمثارُضدُكينياُيمثل ُأ ُولُحالة ُللممارسةُالفعليةُلصالحياتُ
المدعيُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُتحريكُالدعوىُُ،كذلكُتُعدُكينياُأولىُالدولُالتيُتحدتُ

قرارُالمدعيُالعامُوأثارتُدفوعُعديدةُتتعلقُبعدمُتحققُالمقبوليةُ ُ.
كذلكُ ،تتمثل ُأهمية ُهذا ُالقرار ُبإثارته ُلشروط ُومحددات ُمبدأ ُالتكامل ُحيث ُأكدت ُدائرةُ

الستئنافُبأنهُيتعينُعلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالبتُفيُمسألةُما ُإذاُكان ُالتحقيقُالوطنيُ

الذي ُتضطلع ُبه ُالولية ُالوطنيةُ ،مقام ُضد ُذات ُالشخص ُالمتهم ُفي ُالقضية ُالمنظورة ُأمامُ
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُعدمه؟ُ ُ
ائرةُالستئنافُباإليجابُ ،وكشفتُعنُالمنهجيةُ
وفي إجابتها عن هذا التساؤلُ ،قررت ُد ُ

بناء ُعليهاُ ،لجعل ُالدعوىُغير ُمقبولةُ
والمحددات ُالواجب ُقيام ُالتحقيق ُالوطني ُمنُجانب ُدولةُ ً

ارُوماُجسدهُمنُعزمُالمحكمةُفيُالعملُعلىُإنهاءُ
ُ
أمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،ويمثلُهذاُالقر

حالةُاإلفالتُمنُالعقابُ ُ.
وما ُيسترعيُالهتمام ُأيضُاً ُفيُالقرارُالمذكورُ ،بأنُالمحكمة ُلمُتبنُ ُقرارها ُالمشارُإليهُ

علىُعدم ُُرغبةُكينياُأوُعدمُقدرتها ُعلىُإجراءُالتحقيقُمعُاألشخاصُالمتهمينُبشكلُجديُ،بلُ
أنُكينياُلمُتقدمُفي ُدفوعهاُأدلة ُكافيةُلتغيير ُقناعة ُالمحكمة ُحولُإثبات ُ ُقيام ُالقضاء ُالكينيُ

فيُارتكابُذاتُالجرائمُالمثارةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ
بالتحقيقُمعُاألشخاصُالستةُالمشتبهُبهمُ ُ

الدوليةُ،مماُحذيُبالمحكمةُإلىُرفضُالطعنُفيُعدمُمقبوليةُالدعوىُُالمقدمُإليهاُ ُ205 .
ُُ

ُ Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial

204

Chamberُ،Ibidُ،parg 39 and 40.

ُ Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial
Chamber ،Ibid ،parg 34- 40.
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205

المطلب الثاني
إعمال مبدأ التكامل ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
يمنح ُمبدأ ُالتكامل ُاأل ُولوية ُفي ُنظر ُالدعوى ُللقضاء ُالجنائي ُالوطني ُبصفته ُصاحبُ
ه

الوليةُالقضائيةُاألصليةُ ُ،وبشكل ُسابقُعلىُانعقادُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالتيُيُعدُ
اختصاصهاُذوُدورُتكميليُحالُتوافرُإحدىُحالتُإسنادُالختصاصُالمرتبطةُبمقبوليةُالدعوىُ
وفق ُنص ُالمادة ُ(ُ )17من ُميثاق ُ ُروماُ ،لينعقد ُالختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

نتيج ًُة ُلعدم ُقدرة ُأو ُعدم ُالقضاء ُال ُوطني ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالمالحقة ُوالمساءلة ُفي ُمواجهةُ

منتهكيُأحكامُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ 206.

بناء ُعليهُ ،نظم ُميثاق ُروما ُآليات ُإعمال ُوتطبيق ُمبدأ ُالتكامل ُلتفعيل ُولية ُالمحكمةُ
ُ ًُ

الجنائية ُالدولية ُعلى ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُضمن ُاختصاصهاُ ،باإلضافة ُإلى ُتنظيم ُحالت ُالدفعُ
بعدمُمقبوليةُالدعوىُُ ُ،وتوضيحُآليةُالتحققُمنُتوافرُمسألةُالمقبوليةُمنُعدمهُبموجبُنصوصُ

الموادُ(ُ.)90ُ،89ُ،53ُ،19ُ،18وللوقوفُعلىُآلياتُُإعمالُمبدأُالتكاملُ،تتناولُالباحثةُخاللُ
الفرع ُاألولُ ،ومنُ
هذاُالمطلبُالجهةُالمختصةُبتحريكُاإلدعاءُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُفيُ ُ
ثمُتتناولُطُرقُتفعيلُُوإعمالُمبدأُالتكاملُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،وذلكُفيُالفرعُالثانيُ .
ُ

الفرع األول

الجهة المختصة بتحريك اإلدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية
تمارس ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُصالحياتها ُفي ُنظر ُالدعوى ُُوالتحقيق ُفي ُجريمة ُماُ،

حالُتلقيهاُطلبُتحريكُالدعوىُُُمنُخاللُاإلحالةُأوُالتقدمُبشكوىُُنتيجةُارتكابُجريمةُأوُأكثرُ
فةُأحدُرعاياهاُ،
ُ
منُالجرائمُالتيُتدخلُضمن ُاختصاص ُالمحكمةُعلى ُإقليمُدولةُطرفُأوُبمعر

كذلك ُفيُحالُوافقتُدولةُليستُطرف ُعلىُقبولُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،علىُأنُ
تك ُون ُالجريمةُقدُارتكبتُعلىُأراضيهاُأوُارتكبتُمنُقبلُأحدُالرعاياُالتابعينُلهاُوفًُقا ُللمعاييرُ

التيُيفرضهاُمبدأُالختصاصُالجنائيُاإلقليميُ 207ُ.
ُ

ُ 206حمديُرجبُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوعالقاتهاُبالقضاءُالوطنيُ،دارُالنهضةُُالعربيةُ،القاهرةُ ،طبعةُُ،2009

صُ .145

ُ207خالدُعبدُهللاُالغامديُ:معوقاتُتطبيقُالقانونُالدوليُالجنائيُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،أطروحةُدكتو ارُهُمقدمةُلنيلُ

درجةُالفلسفةُفيُالقانونُ،مقدمةُلقسمُالعدالةُالجنائيةُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،2013ُ،صُُ 78
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الجريمة ُداخلُاقليمُالدولةُالطرفُأوُعلىُأراضيُ
يفترضُالختصاصُاإلقليميُارتكابُ ُ
ُو ُ

الدولة ُالتي ُطلبت ُاإلحالةُ ،حيث ُأكد ُميثاق ُرُوما ُأن ُالمقصود ُبإقليم ُالدولة ُالتي ُوقع ُالسلوكُ
المجرم ُعلى ُأراضيها ُيشمل ُجميع ُاألراضي ُالخاضعة ُلسيادة ُالدولة ُأياً ُكان ُطبيعة ُنطاقهاُ

ُأيا ُكان ُطبيعتها ُالجغرافية ُأو ُالمجال ُالبحري ُأوُ
الجغرافي ُأو ُدولة ُتسجيل ُالسفينة ُأو ُالطائرة ً

الجوي ُالتابع ُإقليم ُالدولةُ ،بينما ُل ُتخضع ُاألقاليم ُالمحتلة ُلسيادة ُدولة ُالحتاللُ ،حتى ُإن ُكانُ

اإلقليم ُالمحتل ُيخضع ُللسيطرة ُالفعلية ُإلدارة ُدولة ُالحتالل ُالتي ُل ُتتملك ُالسيادة ُالشرعية ُأوُ

سلطةُإحالةُالجرائمُالمرتكبةُعلىُاإلقليمُالمحتل ُأوُالتقدمُبشكوىُ ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبينماُ
تبقيُهذهُالصالحيةُقص اًر ُللد ُولةُذاتُالسيادةُالشرعيةُإنُكانتُدولةُطرفاً ُفيُالميثاقُأوُكانُ

لديهاُالرغبةُفيُقبولُاختصاصُالمحكمةُ ُ208.
ُ

ُ
ُ

الفرع الثاني
طرق تفعيل مبدأ التكامل ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
ُ

ىُ
حددُميثاقُروماُبموجبُالمادةُ(ُ)13ثالثةُجهاتُيحقُلهاُطلبُتحريكُالدعوىُُأوُالتقدمُبشكو ُ

لتفعيلُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،والمتمثلةُفيُ ُ:
)1

إحالة ُدولة ُطرف ُفي ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُلحالة ُما ُارتكبت ُفيها ُجريمة ُأوُ

أكثرُإلىُالمدعي ُالعام ُتطبيقاً ُللقواعدُالعامةُفيُالقانون ُالدوليُباعتبار ُأنُالدولة ُهي ُمنُ

أشخاص ُالقانون ُالعام ُالتي ُتمتلك ُاإلرادة ُالشارعةُ ،وتأكيداً ُلمبدأ ُنسبية ُأثار ُالمعاهداتُ
الدوليةُعلىُأطرافهاُالذي ُأكدتهُالمادةُ(ُ )13يشترط ُميثاقُروماُتوافرُثالثةُشروطُتتمثلُ

فيُ 209ُ:
أ)

أنُتكونُالدولةُمقدمةُالطلبُدولةُطرفُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ.

ب) وأنُتكون ُهناكُجريمةُأوُأكثرُتدخلُضمنُنطاقُالختصاصُالموضوعيُلوليةُ
المحكمةُوالواردةُفيُالمادةُالخامسةُمنُميثاقُورما.

ُ 208عبدُالرحمن ُأبوُالنصرُ:القانون ُالجنائيُالدوليُوفقاً ُألحكامُميثاقُروماُ،مكتبةُومطبعةُالطالبُفيُجامعةُاألزهرُ،

الطبعةُاألولىُ،2015ُ،غزةُ،فلسطينُ،صُ.129-127

ُ 209عبدُالرحمنُأبوُالنصرُ:القانونُالجنائيُالدوليُوفًقأُألحكامُميثاقُروماُ،مرجعُسابقُُ،ص ُُ.126انظرُكذلكُ ُ:نغمُ

يكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُالعلومُاإلنسانيةُ،العددُالسابعُ،أبُُ،2014
ُ
عبدُالحسينُخليلُ:سلطةُتحر
المعهدُالتقنيُ،قسمُاإلدارةُالقانونيةُ،بابلُ،صُُ .136-135
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ج) وأنُتطلبُالدولةُالطرفُمنُالمدعي ُالعامُالتحقيقُفيُحالةُماُبغرضُالبتُفيماُ
إذاُكانُيتعينُتوجيهُالتهامُلشخصُمعينُأوُأكثرُبارتكابُالجريمةُ.

ُ

210

ُ )2وتتثمل ُالحالة ُالثانية ُلتحريك ُالدعوى ُالجنائيةُ ،عند ُإحالة ُمجلس ُاألمن ُلحالة ُما ُارتكبتُ
فيهاُجريمةُأوُأكثرُإلىُالمدعي ُالعامُللتحقيقُفيهاُوفق ُماُنصتُعليهُالفقرةُ(ب)ُمنُ

المادة ُ(ُ )13من ُالميثاق ُإعمال ُللصالحيات ُالمخولة ُلمجلس ُبموجب ُالفصل ُالسابع ُمنُ
ميثاقُاألممُالمتح هدة ُدون ُالنظرُلقبول ُالد ُولةُالمعنيةُهذاُالختصاصُمنُعدمهُ،علىُأنُ
ترتبط ُالحالة ُبما ُيتخذه ُالمجلس ُمن ُُأعمال ُتتعلق ُفي ُحفظ ُالسلم ُواألمن ُالدوليينُ .ومنُ

الجديرُبالذكرُ ،التنويهُبأنُمجلسُاألمنُمارسُصالحياتهُفيُاإلحالةُفيُمناسبتينُهماُ

إحالةُالوضعُفي ُدارفورُ ،وإحالةُالوضعُفيُليبياُفيُُأعقاب ُالثُورةُالليبيةُعلىُحكمُمعمرُ

القذافيُ ُ211.
ُ

ُوتتمثلُالحالةُاألخيرةُحالُمباشرةُالمدعيُالعامُالتحقيقُمنُتلقاءُنفسهُبصددُجريمةُماُأوُ

)3

أكثرُمنُالجرائمُالتيُتدخلُضمنُاختصاصُالمحكمة ُوفقُالصالحيات ُالمناطةُبهُ ُوبعدُ

الحصول ُعلى ُموافقة ُالدائرة ُالتمهيدية ُوفقُاً ُلنص ُالمادة ُ(ُ )15كقيد ُسابق ُعلى ُممارسةُ

صالحياتهُ،ويتمثلُالقيدُالثانيُالواردُفيُنصُالمادةُ(ُ)18بضرورةُإشعارُالدولُاألط ارفُ
لتتنازل ُعن ُالتحقيقُ ،ما ُلم ُتأذن ُالدائرة ُالتمهيدية ُللمدعي ُالعام ُبغير ُذلكُ 212.وستق ُومُ

الباحثةُ ،خالل ُالفصل ُالثاني ُبتناول ُصالحيات ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

بإسهابُ،حالُقيامهُبالتحقيقُفيُشبهةُارتكابُجريم ًةُدوليةُأوُفيُحالُأحالتُدولةُطرفُ

أوُإحالةُمجلسُاألمنُلحالةُماُللتحقيقُفيهاُمنُقبلُالمدعيُالعامُ.
ُ

)4
ُ

)5

ُ

ُ 210المقصودُبالحالة ُهوُوجودُنصُفعليُعامُيعتقدُبداخلهُأنُهناكُجريم ًُة ُتختصُبهاُالمحكمةُتمُارتكابهاُ،ومنُثمُلُ
يمكنُتوجيهُالتهامُإلىُشخصُمعينُمنُقبلُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوبالتاليُيصعبُاستخدامهاُكأدُاةُسياسيةُتجاهُأىُ
فرد"ُ.أوردتهُ،ميسُفايزُصبيحُ:سلطاتُالمدعيُالعامُلدىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"دراسةُمقارنةُمعُسلطاتُالمدعيُالعامُ

فيُالقانونُالجنائيُال ُوطني"ُأطروحةُمقدمةُلنيلُرسالةُالماجستيرُ،كليةُالحقوقُ،جامعةُالشرق ُاألوسطُللدراساتُالعلياُ،

عمانُ،2009ُُ،صُُ .50

انظرُالموادُُ 15ُ،14ُ،13منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُ.وراجعُأيضاًُ،نغمُعبدُالحسينُخليلُ:سلطةُ
ُ
ُ 211

يكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.138
ُ
تحر

ُ 212ميس ُفايز ُصبيحُ :سلطات ُالمدعي ُالعام ُلدى ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .ُ 54-50انظر ُ ُكذلكُ:
شريفُمحمودُبسيونيُ :المحكمةُُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُُ،صُُ.150نغمُعبدُالحسينُخليلُ:سلطةُتحريكُالدعوىُ

أمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُُ،صُ.139
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المبحث الثالث
االلتزامات واإلشكاليات التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل أمام القضاء الوطني
Obligations and Obstacles for Implementing the Complementarity Principle
before National Jurisdiction
ُ

أخرىُ ُذاتُ
لتزامات ُذات ُالطابع ُالموضوعيُ ،و ُ
يُرتبُ ُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُالعديد ُمن ُال ُ

الطابع ُاإلجرائي ُعلى ُالدول ُالمتعاقدة ُعلى ُالنظام ُاألساسيُ ،والتي ُتوجب ُعلى ُالدول ُالمتعاقدةُ

الوفاء ُبالتزاماتها ُالتعاقديةُ ،التي ُتكون ُمحل ُتقييم ُمن ُقبل ُالمحكمة ُلمدى ُقدرة ُالدولة ُعلىُ

الضطالع ُبمهام ُالتحقيق ُوالمالحقة ُمن ُعدمهُ .كذلكُ ،يثير ُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُالعديد ُمنُ

اإلشكالياتُالقانونيةُاإلجرائيةُوالموضوعيةُالتيُتمسُمبدأُالتكاملُعندُفشلُالقضاءُالوطنيُعلىُ

الضطالع ُبالمهام ُالموكلة ُإليهُ .بناء ُعليه ُتناقش ُالباحثة ُاللتزامات ُالمترتبة ُعلى ُإعمال ُمبدأُ
التكاملُبشقيهاُاإلجرائيُوالم ُوضوعيُخاللُالمطلبُاألولُ،ومنُثمُتناقشُاإلشكالياتُالتيُيثيرهاُ

ائيُوالموضوعي ُفي ُالمطلبُ
إعمال ُمبدأ ُالتكامل ُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأيضاً ُبشقيهُاإلجر ُ

الثانيُ .

المطلب األول
االلتزامات المترتبة على إعمال مبدأ التكامل أمام القضاء الوطني
ُ

لدراسة ُلحالت ُانعقاد ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُنتيج ًةُ
تطرقت ُالباحثة ُخالل ُا ُ
لعدمُرغبةُأوُعدمُقدرةُالقضاءُالجنائيُالوطنيُعلىُنظرُحالة ُما ُارتكبتُفيها ُجريمةُأو ُأكثرُ،
أو ُنتيجة ُعدم ُممارسة ُالقضاء ُالوطني ُللصالحيات ُالمناطة ُبه ُفي ُالتحقيق ُوالمقاضاةُ ،ولتقييمُ

رغبة ُوقدرة ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُيجب ُعلى ُالدول ُاألطرافُ

موضوعية ُواإلجرائيةُ
ُ
المتعاقدةُعلىُنظامُروماُاألساسي ُالوفاءُباللتزامات ُالتعاقديةُذاتُالطبيعة ُ

التي ُيفرضها ُمبدأ ُالختصاص ُالتكامليُ .ومع ُذلكُ ،يثير ُُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُالعديد ُمنُ

اإلشكالياتُالتيُتعيقُتطبيقهُ ،والمتمثلةُفيُاللتزامات ُذاتُالطبيعة ُاإلجرائيةُوالتيُنتناولهاُفيُ
الموضوعيةُونتناولهاُفيُالفرعُالثانيُمنُهذاُالمطلبُ .
ُ
عُاألولُ،واللتزاماتُذاتُالطبيعةُ
ُ
الفر
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الفرع األول
االلتزامات ذات الطبيعة الموضوعية "تعديل قانون العقوبات من حيث الجرائم"
المسؤولية ُالجنائية ُعن ُالجرائم ُالدولية ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُيرتبط ُارتباطاً ُوثيقاً ُبالمبدأُ
إعمال ُ ه

األساسيُفيُالقانونُالجنائيُبأنهُ"ال جريمة وال عقوبة إال بنص"ُ،وذلكُبوضعُتشريعُيحددُالفعلُ
صورة ُالتكامل ُالموضوعيُ
المجرم ُوالعقوبة ُالمترتبة ُعليهُ .وفيما ُسبقُ ،تطرقت ُالباحثة ُلشرح ُ ُ

"التشريعي" ُُوالمتعلقة ُبنصوص ُالتجريم ُلألفعال ُالتي ُتُشكل ُجرائم ُدولية ُيعاقب ُعليها ُالقضاءُ
الجنائيُالدولي ُلماُتشكلهُمنُخطورةُعلىُالمجتمعُالدوليُ ،كونُ ُالتكامل ُالتشريعيُيفرضُعلىُ
الدول ُاألطراف ُالتي ُصادقت ُعلى ُالمعاهدة ُالدولية ُلنظام ُروما ُمنح ُنصوص ُالتفاقية ُالدوليةُ

اءمة ُُوإد ارجُالجرائمُالمنصوص ُعليهاُفيُالمادةُالخامسةُمنُميثاقُ
القيمةُالتشريعيةُمنُخاللُمو ه
روماُضمنُالتشريعاتُالوطنية ُللدولُاألطرافُ،إضاف ًُة ُإلىُعدم ُالعتداد ُبالتقادمُلضمانُالقمعُ

والمالحقةُ ،وعدم ُاإلفالت ُمن ُالعقاب ُعن ُالجرائم ُالدولية ُالمرتكبة ُاتخاذ ُالخطوات ُواإلجراءاتُ

التاليةُ ُ:

 .1إصدار تشريعات خاصة بالجرائم الدولية ضمن التشريعات الوطنية للدول األطراف:

يفُرض ُعلى ُالدول ُاألطراف ُالمتعاقدة ُعلى ُميثاق ُروما ُاتخاذ ُاإلجراءات ُوالتدابيرُ

التشريعيةُالمناسبةُلتجريمُكلُاألفعالُالتيُتدخلُضمنُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُضمنُ
تشُريعاتهاُالجنائيةُالوطنيةُحتىُتتمكنُالدولُمن ُممارسةُولياتهاُالوطنيةُعلىُاألفعالُالمكونةُ

للجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُالخامسةُوبالتفصيلُالمذكورُفيُالموادُ(ُ)9ُ،8ُ،7منُميثاقُ

روما ُتطبيقُاً ُللتزامات ُالدول ُالمتعاقدة ُنحو ُكفالة ُصور ُالتعاونُ ُالدولي ُمع ُالمحكمة ُوالمساعدةُ

القضائية ُبموجب ُاألحكام ُالواردة ُفي ُالباب ُالتاسعُ .وأكد ُعلى ُضرورة ُاتخاذ ُاإلجراءات ُالالزمةُ
بموجب ُالقوانين ُالوطنية ُلتعاون ُالدول ُالتقرير ُالصادر ُعن ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفي ُدورتهاُ

الخامسةُعشرُالمنعقدةُفيُلهايُُ24-16تشرينُالثانيُ/نوفمبرُُ ُ213.2016

شدد التقرير المذكورُ ،علىُأنُالتنفيذُالمالئمُللتشريعاتُعلىُالصعيدُالوطنيُ،يتحققُ
و ّ
من ُخالل ُدمج ُاألحكام ُذات ُالصلة ُالواردة ُفي ُالباب ُالتاسع ُمن ُنظام ُروما ُاألساسي ُفيُ

ُ 213انظر ُ ُوثائق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ :الوثيقة ُرقم ُُ ،ICCC-ASP15\9الخاصة ُبشأن ُالتعاون ُبين ُالدول ُاألطرافُ
والمحكمة،

ُباإلمكان

ُالطالع

ُعليه

ُعلى

ُالوثيقة

ُعبر

ُالرابط

ُالتالي:

ُhttps://asp.icc-

(ُ cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/ICC-ASP- 15-9-ARA.pdFآخر ُزيارة ُُ 11أكتوبر ُُ ،2018الساعةُ

مساء)ُ .
ًُ ُ8:50
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التشريعات ُالوطنية ُمما ُيُسهل ُالتعاون ُإلى ُحد ُكبير ُمع ُالمحكمة ُمن ُخالل ُتطبيق ُنص ُالمادةُُ

(ُ ُ214ُ.)89

وبالتاليُتفرضُأحكامُميثاقُروماُعلىُالدولُاألطرافُالقيامُبمراجعةُالقوانينُواإلجراءاتُ

تحددُطرق ُال ُوفاء ُبالتزاماتُ
ُ
الوطنيةُ،وإذاُدعتُالضرورةُ،أنُتدرجُفيُأنظمتهاُالمحليةُإجراءات ُ

التعاون ُمن ُخالل ُسن ُالتشريعات ُأو ُإنفاذ ُالمعاهدات ُأو ُالممارسات ُاإلداريةُ ،من ُخالل ُتعديلُ
تشريعاتهُلتشملُالجرائم ُالواردةُفيُالنظامُاألساسيُ ،وبدرجةُجسامتهاُوخطورتهاُوالعقوبةُالمطبقةُ
عليهاُ .كذلك ُيجب ُعلى ُالدول ُاألطراف ُالقيام ُبتعديل ُقانون ُاإلجراءات ُالجنائية ُوقواعد ُاإلثباتُ

حتىُلُتعيق ُتحقيقُالعدالةُالجنائية–هذاُوبالرغمُمنُعدمُورودُنصُصريحُعلىُتعديلُقوانينُ
اإلثباتُبموجبُميثاقُروماُ،إلُأنُمقتضياتُالعدالةُتتطلبُذلكُ ُ215.
بناء عليهُ ،يثار في هذا الصدد التساؤل حول مسئولية الدولة عن القيام بالوفاء
بالتزاماتها التعاقدية إضافة إلى تحديد مسلك وموقف القضاء الوطني ،في حال ظهور تعارض

بين نصوص االتفاقية الدولية ونصوص التشريع الوطني ،ولمن تكون أفضلية التطبيق إذن؟ُ

كذلكُفقدُتذهبُبعضُالدولُلتتصرفُعلىُإقليمهاُعلىُنحوُيتعارضُمعُأحكامُالقاعدةُالتفاقيةُ
جراءات ُالواجبُمراعاتهاُ ،ويرتبط ُهذا ُاألمرُفي ُالسياسةُالتشريعيةُالتيُ
أو ُتتهاون ُفي ُاتخاذ ُاإل ُ
يسلكهاُالمشرعُالوطنيُفيُتطبيقُالتفاقياتُالدوليةُعلىُإقليمُالدولةُ .
أجابت وبشكل واضح اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ُ،1969فيُالمادةُ(ُ)27علىُ

هذاُالتساؤلُبالنصُعلىُعدمُجوازُالتمسكُبالقانونُالداخليُكسببُلعدمُتنفيذُأحكامُالمعاهدةُ"ال

يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ هذه

حيثُقررتُالغلبةُلقواعدُالقانون ُالدوليُوالتفاقياتُالدوليةُعلىُنصوصُالتشريعاتُ
ُ
المعاهدة"ُ .
التزاماتها ُالتعاقديةُ ،ويمتد ُنطاق ُهذا ُالحكم ُعلى ُالتزامُ
الوطنيةُ ،فال ُيجوز ُللدولة ُأن ُتتحلل ُمن ُ ُ
الدولُالموقعةُعلىُميثاقُروماُبإدراجُقواعدهُفيُالتشريعُالجنائيُالوطنيُكونهُاتفاقيةُدوليةُ،لماُ

تمثلهُمسألةُالتوافقُأوُالتعارضُبينُالقانون ُالجنائيُالوطنيُوأحكامُالتفاقيةُالدوليةُمنُأهمي ًُةُ
المسُؤوليةُالجنائيةُالدوليةُلمنتهكيُأحكامُالقانونُالدوليُالجنائيُ 216ُ.
كبيرةُفيُتقريرُ ه

ُ 214تنصُالمادةُ(ُ)89منُميثاق ُروماُعلىُأن" تكفلُالدولُاألطرافُإتاحةُاإلجراءاتُالالزمةُبموجبُقوانينها ُالوطنيةُ
لتحقيقُجميعُأشكالُالقانونُالمنصوصُعليهاُفيُهذاُالباب".

215سلوىُيوسفُاألكابيُ:إجراءاتُالقبضُوالتقديمُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.56-52

اسةُمقارنة"ُ،الدارُ
ُ
ُ 216سالمُمحمدُسليمانُاألوجليُ:أحكامُالمسئوليةُالجنائيةُعنُالجرائمُالدوليةُفيُالتشريعاتُالوطنيةُ"در
نشرُوالتوزيعُ،ليبياُ،الطبعةُاألولىُ،2000ُ،ص.255-254
ُ
الجماهيريةُلل
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وتذهب بعض التشريعات الجنائية الوطنيةُ ،للقول ُبأن ُالقاعدة ُالجنائية ُالتي ُتتضمنهاُ

التفاقيةُالدوليةُتصبحُفيُحكمُالقاعدةُالداخليةُالملزمةُلألفرادُ ،وقدُيحدثُأنُتتعارضُأحكامهاُ

معُالقانونُالوطنيُ.لذلكُ،تذهبُبعضُالتشريعاتُالداخليةُلعتبارُالتفاقيةُالدوليةُبعدُاندماجهاُ

فيُالتشريعُالداخليُجزًُءا ُمنهُوتسريُعليهُكافةُأحكامُالنظرية ُالعامةُللقانونُُ ،وأهمهاُأنُالقانونُ
الالحقُينسخُويعدلُالقانون ُالسابقُعليهُ.بينماُتقررُتشريعاتُأخرىُكالدستورُالفرنسيُواأللمانيُ

ن
ن
بناءُعلىُالترتيبُالزمنيُللقانونُ
أنُاألفضليةُفيُالتطبيقُتكو ُدائماًُلالتفاقيةُالدوليةُدو ُالتفرقةُ ً
السابق ُأم ُالالحق ُعلى ُنفاذ ُالتفاقيةُ .وبذلكُ ،استقر ُالقضاء ُالفرنسي ُوالهولندي ُواألمريكيُ
والسويسريُعلىُمنحُاألولويةُفيُتطبيقُقواعدُالقانون ُالجنائيُلالتفاقياتُالدوليةُعلىُالتشريعاتُ

الداخليةُ ،وإل ُتعرضت ُالدولة ُللمسئولية ُالدولية ُبسبب ُمخالفتها ُللتزاماتها ُالتعاقديةُ ،أو ُنتيج ًُةُ
لقصورُتشريعاتهاُالتيُلمُيتمُمُواءمتهاُلتتوافقُمعُالقواعدُالخاصةُبالتفاقياتُالدوليةُ 217ُ.
ُ

والجدير بالذكرُ ،أنُالمادةُ(ُ )38منُاتفاقيةُفيناُلعامُُ،1969نصتُعلىُأنهُلُيحولُ

دون ُتوقيع ُالدول ُغير ُاألعضاء ُعلى ُأي ُاتفاقية ُدولية ُمن ُاللتزام ُفي ُتطبيق ُنصوصها ُحالُ
لعرفي ُالدولي ُوالتي ُرسخ ُاعتقاد ُأفراد ُالجماعة ُالدوليةُ
اكتسبت ُهذه ُالقواعد ُصفة ُقواعد ُالقانون ُا ُ
بضرورتهاُوإلزاميتهاُ،حيثُيذهبُالقضاءُالنجليزيُواألمريكيُعلىُاعتبار ُق ُواعدُالقانون ُالدوليُ

العرفيُجزًُء ُمنُالقانون ُالداخليُللبالدُ ُ 218ُ .وفيُهذاُالصددُيسودُالفقهُالدولي ُاتجاهين ُمختلفينُ

المسؤوليةُُ
نحو ُطبيعة ُإسناد ُالعالقة ُبين ُ ُ
قواعد ُالقانون ُالدولي ُوالقانون ُالداخليُ ،وتطبيق ُقاعدة ُ ه

الجنائيةُ،وهماُ ُ:

 أنصار نظرية ثنائية القانون :يرى ُأنصار ُهذه ُالنظريةُ ،أن ُكالً ُمن ُقواعد ُالقانون ُالدوليُوقواعدُالقانون ُالوطنيُ،قواعد ُمختلفةُومستقلةُعنُبعضهاُالبعضُ ُومنُثمُلُيجوزُللمحاكمُ

الوطنيةُأنُتطبق ُقواعد ُالقانون ُالدوليُإل ُفيُحالُقامتُالسلطاتُالتشريعيةُالمختصةُفيُ
البالدُباتخاذُالجراءاتُالكفيلةُنحوُمواءمةُوادراجُنصوص ُالتفاقياتُالدولية ُضمن ُأحكامُ

ُ 217حمديُرجبُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوعالقتها ُبالقضاءُالوطنيُ،مرجعُسابقُ،صُ.130وانظرُكذلكُ :سالمُ

محمد ُسليمان ُاألوجليُ :أحكام ُالمسئولية ُالجنائية ُعن ُالجرائم ُالدولية ُفي ُالتشريعات ُالوطنيةُ ،مرجع ُ ُسابقُُ،2000ُ ،
ص256

ُاألوجليُ :أحكام ُالمسئولية ُالجنائية ُعن ُالجرائم ُالدولية ُفي ُالتشريعات ُالوطنيةُ ُ ،مرجع ُ ُسابقُ،
ُ 218سالم ُمحمد ُسليمان ُ

ُُ،2000صُُ.257
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التشريعات ُالجنائية ُالوطنية ُلتصبح ُأحكامها ُساربة ُالمفعولُ ُ .ويمتد ُتطبيق ُهذا ُالحكم ُعلىُ
القواعدُواألحكامُالُورادةُفيُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

219

الًُمنُالقانونُالدوليُ
 بينما يرىُأنصار نظرية و ِح َدة القانون (المدرسةُالوضعيةُالحديثة)ُأنُك ُُوالقانون ُالوطني ُيستندان ُفي ُوجودهما ُإلى ُنظام ُقانوني ُواحد ُبفرعين ُمختلفينُ ،وإن ُاختلفُ
أنصارُهذهُالنظريةُفيماُبينهم ُحول ُأياً ُمنُالقانونينُلهُأولويةُالتطبيقُ،نظ اًرُلوجودُاحتمالُ
التعارضُوالتنازعُبينُنصوصهما ُعندُالتطبيقُ ،األمرُالذيُيستوجب ُالبحث ُفيُ ُمسألةُعلوُ

أحدهماُعلىُاآلخرُومرتبةُقواعدُالتفاقيةُمنُالتشريعُالوطنيُالداخليُُ.

األولويةُوالسموُلقواعدُالقانون ُالدولي ُعلىُالتشريعُالوطنيُ
ُ
أ) ذهب االتجاه األول ُإلىُمنح ُ
حالُتعارضُنصوصهماُ ،فالقانون ُالدوليُهوُأصلُتحديدُسلطاتُالدولةُوعلىُالقانونُ

الداخليُأنُيخضعُلسلطانُالقانونُالدوليُعندُتعارضُنصوصهماُ.

ُوالسمو ُتكون ُلنصوص ُالقانونُ
ب) بينما ذهب االتجاه الثاني ُللقول ُبأن ُأولوية ُالتطبيق ُ
الداخليةُعلىُنصوصُالتفاقيةُالدوليةُ،مستندينُفيُحجتهمُإلىُأنُدستورُالدولةُهوُمنُ
يحددُسلطاتهاُواختصاصاتهاُعلىُالصعيدينُالدوليُوالداخلي.

ُ220

ُوح هدة ُالقانون ُتفترضُ
ُالنظريتين ُيتمثل ُفي ُأن ُنظرية ُ
ُ
وترى الباحثةُ :أن ُالفاصل ُبين

سريان ُالمعاهدة ُبمجرد ُإبرامهاُ ،بينما ُتذهب ُنظرية ُثنائية ُالقانونُ ُأن ُمجرد ُإبرام ُالتفاقيةُلُ
يكفي ُللقول ُبسريانها ُبل ُيجب ُعلى ُالدولة ُاتخاذ ُإجراءات ُتشريعية ُتكفل ُإدماج ُنصوصُ

المعاهدةُضمنُالقوانينُالوطنيةُ.إلىُذلكُ،تلزمُالدولُالموقعةُعلىُميثاقُروماُبالعملُعلىُ

اءمة ُنصوصُالميثاق ُمعُالتشريعاتُالجنائيةُالوطنية ُمن ُخاللُتبنيُنظماً ُجنائيةُ
إدماجُ ُومو ه
تنظم ُالجرائم ُالموضوعية ُالتي ُنصت ُعليها ُالمواد ُ(ُ 8ُ ،8ُ ،7ُ ،6ُ ،5مكرر) ُكذلك ُبالعملُ

علىُتجريمُاألفعالُالمخلةُبتحقيقُالعدالةُوفقاًُلنصُالمادةُ(ُ)7منُأحكامُالميثاقُ ُ.

ُ 219حمديُرجبُعطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوعالقتها ُبالقضاءُالوطنيُ،مرجعُسابقُ،صُ.130-129وانظرُكذلكُ
راسم ُمسير ُجاسمُ ،وأسامة ُمرتضى ُباقرُ :األبعاد ُالسياسية ُإلشكالية ُالعالقة ُبين ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالقضاءُ

الوطنيُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُالقضاياُالسياسيةُ،جامعةُالنهرينُ،الع ارقُُ،رقمُالصدار ُ ISSN: 20709250السنةُ

ُ،2015صُ.99-98

ُُ 220أحمدُأبوُالوفاُ:العالقةُبينُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالقوانينُوالتشريعات ُالوطنيةُُ،واردُفيُكتابُ
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"المواءماتُالدستوريةُوالتشريعية"ُ،إعدادُالمستشارُشريفُعلتمُ،اللجنةُالدوليةُللصليبُاألحمرُ،

ُ،2003صُ54وماُبعدها.
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وباعتبار ُأن ُالمحاكم ُالوطنية ُهي ُصاحبة ُالختصاص ُاألصيل ُوالسابق ُعلىُ

الختصاص ُالدوليُ ،وعليهُليتمكنُالقضاء ُالوطنيُمنُممارسهُاختصاصهمنُاتخاذُاجراءاتُ

التحقيق ُوالمقاضاة ُيتعين ُعلى ُالدول ُإجراء ُالتعديالت ُالتشريعية ُوالدستورية ُعلى ُنظمهاُ
الوطنيةُحتىُلُيتمُالطعنُبقصور ُتشريعاتها ُالوطنية ُأوُأنه ُغيرُمتاح ُأمامُقضائها ُالوطنيُ

سُبلُمالحقةُمنتهكيُأحكامُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ ُ.
ُ

وفي الخالصة نستنتج :أن ُالدولة ُالتي ُل ُتجرم ُاألفعال ُالمدرجة ُفي ُنص ُالمادةُ

الخامسة ُمنُميثاق ُرُوماُ،تجعلُمنُنصُالمادةُ(ُ)17محالً ُللتطبيقُباعتبار ُأنُالدولةُغيرُ
راغبةُعلى ُمقاضاةُالشخصُ ،وماُتتخذه ُمنُإجراءات ُهوُوسيلةُمنُوسائلُالحمايةُ ،وفرضُ
المسؤوليةُالجنائيةُ،ومنُثمُيتوجبُاسنادُالختصاصُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ
الحصانةُضدُ ه
خرُ،إذاُقامتُالدولةُبتقنينُالجرائمُالمنصوصُ
ُ
وفقُمبدأُالتكاملُهذاُمنُجانبُ.ومنُجانبُآ
عليهاُبميثاقُروماُ،ولكنُليسُبذاتُقوةُالتجريمُفاألمرُيحتاجُالتفريقُبينُحالتينُ:األولىُ:

حالُكانُالتشريعُالوطنيُينصُعلىُعقوبةُووسائلُتجريمُأشدُففيُهذهُالحالةُلُيمكنُالقولُ
بإسناد ُالختصاص ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بينما ُلو ُكان ُنص ُالتجريمُ ،وضع ُوبشكلُ

صوريُخالفُاً ُلنصُالتجريمُاألشدُالواردُفيُميثاقُروماُففيُهذهُالحالةُتتحققُحالةُإسنادُ
الختصاصُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .

 .2عـــدم االعتداد بالتقادم:
يقعُعلىُعاتقُالدولُاألطرافُفيُنظامُروماُمسئ ُوليةُاللتزامُبالنصُعلىُمبدأُعدمُتقادمُ

الجريمة ُالدولية ُوالعقوبةُالمترتبةُعليها ُضمن ُتشريعاتهم ُالوطنية ُنظ اًر ُلجسامة ُتلك ُالجرائم ُالتيُ
تهديدُ
يهتزُلهاُوجدانُ ُوضميرُالجماعةُُ،ولُتستطيعُنسيانُمثلُهذهُاألعمالُالبشعةُلماُتمثلهُمنُ ًُ

للسلمُواألمنُالدوليينُ.لذلكُنصتُقواعدُالقانونُالدوليُُ،واتفاقيةُعدمُتقادمُجرائمُالحربُومشروعُ
مدونةُالجرائمُالمخلةُفيُسلمُالبشريةُوأمنهاُوميثاقُروما ُعلىُعدمُتقادمُالجرائمُالدولية ُللحد ُمنُ

ارتكابُتلكُالجرائمُ ُ،وضمانُمالحقةُوردعُالمسئولينُعنُارتكابهاُمثلُهذهُالجرائمُحتىُلُتكونُ

سبباً ُفي ُانقضاء ُالدعوى ُالجنائية ُوالعق ُوبة ُالمترتبة ُعليهاُ ،إضاف ًة ُإلى ُأن ُالتكامل ُالقضائيُ
يستوجبُوجودُتكاملُتشريعيُ ُ221.

ُالبركيُ :الختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ
ُ 221لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُانظرُ ،أشرف ُعمران ُ

.223-217
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ُوتنصُالمادةُ(ُ)3/20منُميثاقُروما ُعلىُعدمُجوازُمحاكمةُأيُشخصُمرتينُعلىُ

أحد ُاألفعال ُالمكونة ُللجرائم ُالمنصوص ُعليها ُبموجب ُأحكام ُالميثاقُ ،إل ُإذا ُاتخذت ُالدولةُ
إجراءات ُتهدفُلحمايةُالمتهمُأوُقامتُبإجراءُمحاكماتُلُتتسمُبالنزاهةُوالشفافيةُأوُجرتُوفقُ
ظروف ُل ُتتسق ُمع ُنية ُتقديم ُالجاني ُللمحاكمةُ ،وبالتالي ُينتقل ُالختصاص ُللمحكمة ُالجنائيةُ

الدوليةُطبقاًُلمبدأُالتكاملُ،وبالتاليُالنصُعلىُعدمُتقادمُالجريمةُالدوليةُيحولُدونُإفالتُالجناةُ
منُقبضةُالمساءلةُالجنائيةُالدوليةُعماُاقترفوهُمنُجرائمُخطيرةُ 222ُ.

ومن جانب آخر ترى الباحثةُ ،بأن ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُالعرفي ُل ُتعُتد ُبتقادم ُالجريمةُ

الدولية ُخصوصاً ُالجرائم ُوالنتهاكات ُالجسيمة ُالمنصوص ُعليها ُفي ُاتفاقية ُجنيف ُالرابعة ُلعامُ
ُ ،1949والتيُأصبحتُجزءاً ُمنُقواعدُالقانون ُالد ُوليُالعرفيُمماُيوجبُعلىُالدولُاحترامُهذهُ

الق ُواعدُمن ُخالل ُتشريعاتها ُالوطنيةُ ،باعتبار ُأن ُالقانون ُالدولي ُالجنائي ُتشدد ُبشأن ُالتقادم ُولمُ
يعتبرهُسبباًُلنقضاءُالدعوىُُالجنائيةُأوُالعقوبةُالمقررةُعليهاُ .
ُ
ُ

الفرع الثاني
اال لتزامات ذات الطبيعة اإلجرائية "التعديل في قواعد االثبات واإلجراءات"
المسؤولية ُالجنائية ُالفردية ُيتطلب ُمن ُالقضاء ُالوطني ُمالحقة ُالمتهمينُ
إعمال ُمبدأ ُ ه

همُالجريمةُالدوليةُتحقيقاًُالعدالةُوللحيلولةُدونُ
ُ
بارتكابُالجرائمُالدوليةُتمهيداًُلمعاقبتهمُعنُارتكاب

اإلفالتُمنُالعقابُ.ومنُثم ُيجبُعلىُالدولُاألطرافُُإعمال ُاللتزاماتُاإلجرائيةُالتيُتقعُعلىُ

عاتقهاُمنُخاللُرفعُالعقباتُالتيُتحُولُدونُالمالحقةُالقضائيةُكالحصانةُوتقديمُالجناةُ،إضاف ًُةُ

إلىُتنفيذُاللتزاماتُالمتعلقةُبضماناتُالمحاكمةُالعادلةُ .

 .1االلتزام المتعلق برفع العقبات االجرائية التي تعترض سبل المالحقة القضائية:

يجب ُعلى ُالدول ُاألطراف ُفي ُميثاق ُروما ُرفع ُالقيود ُالتي ُتعترض ُسبل ُالمالحقةُ

القضائية ُمن ُخالل ُاللتزام ُبإزالة ُجميع ُالقيود ُاإلج ارئية ُالتي ُتعيق ُمالحقة ُالمتهمين ُبارتكابُ

الجرائمُالدوليةُ.فالقيود ُاإلج ارئية ُالتيُتوجبهاُالقوانين ُاإلجرائيةُالوطنيةُ،كأنُينصُقانون ُأصولُ

المحاكمات ُالجنائيةُ ،على ُتعليقُتحريكُالدعوىُالجزائيةُعلىُشروطُمسبقةُكالطلبُ ،والحصولُ
علىُإذنُمنُجهةُالختصاصُ ،والتي ُتمثلُبحدُذاتهاُنوعاً ُمنُأنواعُالحصانةُالتيُيستبعدهاُ

القان ُون ُالجنائي ُالدولي ُمن ُقواعده ُبشكل ُتامُ .فالحصانة ُتعطي ُالشخص ُصاحب ُالحصانةُ
ُ222لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُنصُالمادةُ(ُ)20منُالنظمُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
ُ
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وُالبرلمان ُحق ُالتمتعُبعدمُالخضوع ُلالختصاصُالقضائي ُبمنحهُالوقايةُضدُ
كالرئيس ُأوُعض ُ
العقابُأوُالمالحقةُالقضائيةُ.وتنقسمُالحصانةُإلىُحصانةُموضوعيةُ،وأخريُإجرائيةُ.وتتميزُ

الحصانةُالموضوعيةُبأنهاُدائمةُتحولُدونُُمقاضاةُالشخصُعنُارتكابُالجرائمُالمنسوبةُإليهُ،
ُوتتميز ُالحصانةُاإلجرائيةُبأنهاُحصانةُمؤقتةُتتعلقُبعدم ُالقدرةُعلىُاتخاذ ُاإلجراءات ُالجزائيةُ

الخاصة ُبتحريك ُالدعوى ُالجنائية ُضد ُشخص ُكالرئيس ُأو ُعضو ُالبرلمان ُحيث ُتمثل ُهذهُ

نُتحريكُالدعوىُحتىُزوالُالحصانةُالوظيفيةُ ُ223.
الحصانةُعائقاًُيحولُدو ُ

لذلكُ،لُتعُتدُ ُقواعدُالقانون ُالدوليُالجنائي ُونصوصُميثاقُروما ُبالحصانةُأو ُبالصفةُ

الرسميةُللمتهمينُعلىُارتكابُأشدُالجرائمُالدوليةُخطورةُ،دونُتمييزُأوُاعتدادُبالصفةُالرسميةُ

للمتهمُ .فال ُيعفي ُالمنصب ُالرسمي ُوالحصانة ُالدبلوماسية ُمن ُالمساءلة ُوالمالحقة ُالقضائيةُ
للجانيُعماُاقترفهُمنُجرائمُولُتُعد ُهذهُالصفة ُسبباً ُللتخفيفُمنُالعقابُ.فوفقاً ُلنصُالمادةُ

(ُ)27منُميثاقُروماُفالحصانةُوالصفةُالرسميةُالتيُيتمتعُبهاُهذاُالشخصُلُتقفُعائقاًُدونُ

مالحقتهُوتقديمهُللمحاكمةُ،لذلكُيفرضُمبدأُالتكاملُعلىُالدولُاللتزامُبرفعُالحصانةُالممنوحةُُ

للجانيُُوعدمُالعتدادُبهاُفيُسبيلُعدمُإفالتُالجناةُمنُالعقابُ .
 .2االلتزام المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:
ط ُذوُأهمي ًُة ُقصوىُفيُ
اللتزامُالمتعلقُفيُتعاونُ ُالدول ُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُشر ًُ

تقديم ُالمشتبه ُبهم ُإلى ُالعدالةُ .حيث ُيتطلب ُتحقيقه ُاتخاذ ُمجموعة ُمن ُاإلجراءات ُمن ُقبلُ

الجهاتُالفاعلةُلمساعدة ُالمحكمةُعلى ُالضطالعُبمهامهاُالقانونيةُ،كون ُأنُالمحكمةُالجنايةُ

الدولية ُل ُتمتلك ُسلطة ُمؤسسية ُوقانونية ُللعمل ُبشكل ُمباشر ُعلى ُإقليم ُالدولة ُالمعنيةُ .وقدُ
تحدثناُفيماُسبقُعنُمفهومُوطرق ُتعاون ُالدولُمعُالقضاءُالجنائيُالدوليُبموجبُميثاقُروماُ

وقواعدُاإلثباتُالخاصةُبهُ،كالتزامُيقعُعلىُالدولُلرفعُالعقباتُاإلجرائيةُالتيُ
والقواعدُاإلجرائيةُ ُ،
تعترضُسبيلُالمالحقةُالقضائيةُمنُخاللُاتخاذُالدولةُإلجراءاتُالتعاونُُمعُالمحكمةُمنُجمعُ

ُوالمالحقةُ
المعلومات ُاألولية ُإلى ُاتخاذ ُاإلجراءات ُاألخرى ُالالزمة ُبصدد ُالتحقيقات ُالجنائية ُ
اء ُأكانتُ
بيُالجرائمُالدوليةُوتسليمهمُإلىُالمحكمةُالتيُتنظرُالدعوىُأمامهاُسو ًُ
ُ
القضائيةُلمرتك

محكمة ُوطنية ُأم ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،والتعاون ُفي ُجمع ُاألدلة ُالتي ُتوجبها ُإجراءاتُ

درةُعنُ
المالحقةُالقضائيةُفيُمختلفُمراحلُنظرُالدعوىُالمختلفةُومرحلةُتنفيذُاألحكام ُالصا ُ

القضاءُالجنائيُالدوليُكالتزاماتُأوجبهاُميثاقُروماُعلىُالدولُالموقعةُعليهُ،وفقاًُلنصُالمادةُ

ُ223أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.230-227
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(ُ)86منُميثاقُروماُ،وكذلكُاتخاذُإجراءاتُالقبضُالحتياطيُوالتسليمُوالتيُلُيجوزُالتنصلُ

منهاُإلُلألسبابُ،والمبرراتُالتيُوضحتهاُالفقرةُالسادسةُمنُنصُالمادةُ(ُ)93منُالميثاقُ ُ224.
وللمحكمة ُالحق ُفي ُطلب ُالتعاون ُمن ُدولة ُما ُفي ُحال ُقبلت ُتلك ُالدولة ُبسط ُالوليةُ
القضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُأراضيهاُفيماُيتعلقُبجريمةُمعينةُبموجبُالمادةُ(ُ)3/12

قواعدُالعامةُ
لذلكُينبعُالتزامُالتعاون ُمنُخضوعُالدولةُطواعي ًة ُإلىُاختصاصُالمحكمةُ،وفقُاً ُلل ُ

للمعاهدات ُالدولية ُفالدول ُغير ُاألطراف ُفي ُميثاق ُروما ُليست ُملزمة ُمن ُحيث ُالمبدأ ُبتعديلُ
تشريعاتها ُالوطنية ُبما ُيتوائم ُمع ُميثاق ُروما ُبما ُفي ُذلك ُتنفيذ ُاألحكام ُالمتعلقة ُبالتعاون ُمعُ

طراف ُالتعاون ُمعُ
المحكمةُ 225.أما ُالحالت ُاألخرى ُالتي ُيتم ُخاللها ُإلزام ُالدول ُغير ُاأل ُ
المحكمةُ،تتمثلُفيماُيليُ ُ:
)1

للمحكمةُالحقُفيُطلبُالتعاون ُمنُالدولُغير ُاألطرافُوفقاًُلنصُالفقرةُالخامسةُمنُ

المادةُ(ُ)87منُالميثاقُمنُخاللُعقدُاتفاقُأوُإجراءُترتيبُخاصُتعقدهُالمحكمةُمعُ
الدولةُالمعنيةُفيُإطارُاختصاصهاُللتحقيقُفيُالجريمةُوتقديمُاألدلةُالالزمةُ.

)2

كماُيحقُللمحكمةُأنُتتخذُالقرارُبإحالةُطلبُالتعاونُللجمعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُ

الدوليةُأوُلمجلسُاألمن ُفيُحال ُعدمُامتثالُدولةُماُللتعاون ُمعُالمحكمةُأوُاتخاذهاُ
إلجراء ُيؤدى ُإلى ُعرقلة ُعمل ُالمحكمةُ ،وممارسة ُاختصاصها ُبما ُيتنافى ُمع ُتحقيقُ

العدالةُوفقاًُألحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،وكذلكُبطلبُالتعاونُمنُ
المنظماتُالدوليةُبموجبُنصُالمادةُ(ُ)87منُالميثاقُ ُ226.

 .3االلتزام المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة:

ضماناتُالمحاكمةُالعادلةُتمثلُبحدُذاتهاُإحُهُدى ُضماناتُحقوق ُاإلنسانُالتيُكرستهاُ

المواثيق ُالدولية ُبهدف ُحماية ُحقوق ُاألشخاص ُالمتهمين ُبارتكاب ُجريمة ُماُ ،منذُ
العديد ُمن ُ ُ

لحظة ُالقبض ُعليهم ُوأثناء ُالتحقيقُ ،وجمع ُاألدلةُ ،وصولً ُلمرحلة ُالمحاكمة ُوالطعنُ ،دون ُأنُ

يجُبر ُعلى ُالعتراف ُبارتكاب ُالجريمة ُأو ُوضعه ُفي ُظروف ُقسريه ُأو ُتعريضه ُلإلهانة ُأوُ
التعذيبُومنعُحجزهُبشكلُتعسفيُ،وحقهُفيُتوفيرُمترجمُ،وتوكيلُمحامُللدفاعُعنهُ،وأنُيجر هيُُ

ُ 224محمدُالشبليُالعتومُ:مرجعُسابقُ،صُ.31-ُ 24وانظرُكذلكُعلىُخلفُالشرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُ
الدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.35-33

ُFelix Mukwiza Ndahinda: Considerations on the ICC Exercise of Jurisdiction in the Light of
Past, LLM desertion, IHRL master program, Facility of Law, Lund University, spring 2008,
pag. 66-68.
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ُ226عليُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُالدوليُفيُعالمُمتغيرُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،2008ُ،صُ .218
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إبالغهُبتفاصيلُالتهمة ُالموجهةُإليهُقبلُالشروعُفيُاستجوابهُ،وأنُيحاكمُمحاكمةُعلنيةُ،وأنُ

يعطيُالحقُفيُاستنفاذُكافةُسبلُالطعنُ،وأنُلُيلقيُعليهُعبءُاإلثباتُ،ومنحهُالوقتُالكافُ
لتقديم ُأدلة ُبراءتهُ ،ول ُيجُوز ُمحاكمته ُعلى ُفعل ُل ُيجرمه ُالقانون ُتطبيقُاً ُلمبدأ ُشرعية ُالجرائمُ
والعقوباتُ .جميع ُهذه ُالحقوق ُكرستها ُمبادئ ُالقانون ُالجنائي ُالدوليةُوالوطنيةُعلى ُحد ُالسواءُ

وأكدُعليهاُالعالنُالعالميُلحقوق ُاإلنسانُ،والعهدُالخاصُبالحقوق ُالمدنيةُوالسياسيةُ ُوميثاقُ
روماُوالق ُواعدُاإلجُرائيةُالخاصةُباإلثباتُوالمالحقةُ ُ.

المطلب الثاني
اإلشكاليات التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل أمام القضاء الوطني
ُ

يثير ُإعمال ُمبدأُالتكامل ُالعديدُمنُاإلشكالياتُالقانونية ُاإلجرائية ُوالموضوعيةُالتيُتمسُ
إعمال ُوتطبيق ُمبدأ ُالتكامل ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُفي ُحال ُفشل ُالقضاء ُالوطني ُعلىُ

الضطالع ُبالمهام ُالموكلة ُإليهُ .لذلكُ ،تناقش ُالباحثة ُاإلشكاليات ُذات ُالطبيعة ُاإلجرائية ُخاللُ
الفرعُاألولُ ُ،وتناقشُاإلشكالياتُذاتُالطبيعةُالموضوعيةُخاللُالفرعُالثانيُمنُهذاُالمطلبُ .
ُ

الفرع األول
اإلشكاليات اإلجرائية التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل أمام القضاء الوطني
ُ

ظهرُحالُفشلُالقضاءُالوطنيُعلىُ
اإلشكالياتُاإلجرائيةُالتيُتمسُإعمالُمبدأُالتكاملُت ه

الضطالع ُفي ُالمهام ُالموكلة ُإليهُ ُ .ويوضح ُمبدأ ُالتكامل ُطبيعة ُالعالقة ُبين ُالمحكمة ُالجنائيةُ
اعتبارهُاألخيرُصاحبُالوليةُالقضائيةُاألصليةُعند ُإحالةُالدعوىُمنُ
الدوليةُوالقضاءُالوطنيُ،ب ُ
قبل ُمجلس ُاألمنُ ،أو ُالتصرف ُفي ُالدعوى ُمن ُقبل ُسلطات ُالتحقيق ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُمنُ

خاللُوقفُإجراءات ُالتحقيقُأوُاتخاذ ُالقرارُبحفظُالدعوىُوغيرهاُمنُاإلشكالياتُاإلجرائيةُالتيُ
يثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُ،التيُنوضحهاُفيماُيليُ .
أوأل :اإلشكاليات اإلجرائية التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل في حال اإلحالة من قبل مجلس األمن:
ل ُينعقدُالختصاصُالتكاملي ُإلُفيُحالُتحقق ُإحدى ُحالت ُالتكاملُوفقُنص ُالمادةُ

(ُ)17منُميثاقُروماُاألساسيُوالخاصةُبشروطُمقبوليةُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

األمرُالذيُدعا ُجانب ُمنُالفقهُللقولُبأنُالطبيعةُالقانونيةُلوليةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُذاتُ
صفةُاحتياطيةُفقطُ.بينماُذهبُالتجاهُالمعارضُلماُساقهُأنصارُالرأيُاألولُ،للقولُبأنُالدورُ
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الً ُتمارسه ُالمحكمةُالجنائيةُفي ُحالةُاإلحالةُمنُ
الذيُتقومُبهُالمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُدو اًرُأصي ُ

قبل ُمجلس ُاألمن ُلجريمة ُما ُبموجب ُنص ُالمادة ُ(ُ /13ب) ُللتحقيق ُوالنظر ُفي ُالدعوىُ ُاألمرُ
الذيُيعيقُمنُبسطُالوليةُالقضائيةُأمامُالمحاكمُالوطنيةُ،وخصوصاًُإذاُماُتضمنُطلبُاإلحالةُ

األمرُللقضاءُالوطنيُبوقفُاإلجراءاتُالقائمةُ ُ227.

لً ُذوُأهميةُفيُهذاُالموضعُحولُاإلشكالياتُالتيُ
ويثير الرأي الثاني في توجههُ،تساؤُ
ُ
تعتريُ ُبعض ُنصوص ُميثاقُروماُ ،والمتعلقة ُبإمكانية ُتعطيلُمبدأ ُالتكاملُحالُاستخدمُمجلسُ
األمنُالصالحيةُالمخولةُلهُفي ُإحالةُقضيةُماُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،وطلبُوقفُالتحقيقُ

والمالحقةُفيها؟ُُ ُ
تلك ُالصالحية ُالممنوحة ُلمجلس ُاألمن ُبإحالة ُقضية ُما ُلرتكاب ُجريمة ُأو ُأكثر ُمنُ
الجرائمُالمنصوصُعليهاُفيُميثاقُروماُ،متصرفاًُبموجبُالصالحيةُالممنوحةُلهُبموجبُالفصلُ
ُ
السابعُمنُميثاقُاألممُالمتح هدةُ،وفقاًُلماُوردُفيُميثاقُروماُفيُالمادةُ(/13ب)ُبالنصُعلىُأنهُ:

"للمحكمةُأنُتمارسُاختصاصهاُفيماُيتعلقُبجريمةُمشارُإليهاُفيُالمادةُ(ُ )5وفقاً ُألحكامُهذاُ
النظامُاألساسيُفيُاألحوالُالتاليةُ".....:إذاُأحالُمجلسُاألمنُمتصرفاً ُبموجبُالفصلُالسابعُ

منُميثاقُاألممُالمتح هدة ُحالةُإلىُالمدعي ُالعامُيبدوُفيهاُأنُجريمةُأوُأكثرُمنُهذهُالجرائمُقدُ

ارتكبت"ُ ُ.
ُ

فمن ُالواضح ُأن ُميثاق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُحدُمن ُقدرة ُالسلطات ُالقضائية ُالوطنيةُ

علىُمباشرةُأوُالستمرارُفي ُبسط ُالولية ُالقضائية ُفي ُحالة ُإعمال ُالصالحية ُالمخولةُلمجلسُ

األمنُ ،فهذه ُالصالحية ُلم ُتكن ُمطلقة ُللسلطات ُالوطنيةُ ،بل ُأعطي ُلمجلس ُاألمن ُالحق ُفيُ
تقييدها ُبموجبُالمادةُ(ُ)16منُميثاقُروماُ،حيثُأعطيُالمجلسُحقُالتدخلُفيُإيقافُالنظرُ
لً ُللصالحياتُالمخولةُللمجلسُبموجبُ
فيُأيُقضيةُتعرضُعلىُالمحكمةُلمدةُسنةُُ 228ُ .إعما ُ

الفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتح هدةُحفاظاًُعلىُالسلمُواألمنُالدوليينُ،وليسُبهدفُالتدخلُفيُ
الختصاصُالقضائيُللمحاكمُالوطنيةُ ُ229.

شرعةُ:مبدأُالتكاملُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.53
ُ227عليُخلفُال ُ

ُ 228تنصُالمادةُُ 16منُميثاق ُروماُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُأنهُ"ُلُيجوزُالبدءُأوُالمضيُفيُتحقيقُأوُمقاضاةُ

ُبناء ُعلىُطلبُمنُمجلسُاألمنُإلىُالمحكمة ُبهذاُالمعنىُيتضمنهُقرارُ
بموجبُهذاُالنظامُاألساسيُلمدةُاثنيُعشرُشه اًر ً

يصدرُعنُالمجلسُبموجبُالفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتحدةُ،ويجوزُللمجلسُتجديدُهذاُالطلبُبالشرُوطُذاتها".

ُ229الطاهرُمختارُعلىُسعدُ:القانونُالدوليُالجنائيُ"الجزاءاتُالدولية"ُ،دارُالكتابُالجديدُالمتحدةُالطبعةُاألوليُ،2011ُ،

بيروتُ،صُ 212وماُبعدهاُ.وانظرُأيضاًُ،علىُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُالدوليُفيُعالمُمتغيرُ،مرجعُسابقُصُ
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من وجهة نظر الباحثةُ :ل ُيمكن ُالقولُبأن ُإعمال ُمجلسُاألمن ُللصالحية ُالمخولةُله

تنطويُعلىُتدخلُفيُاختصاصُالقضاءُالوطنيُأوُأنهُيُعطلُمنُإعمال ُمبدأُالتكاملُ،بلُعلىُ

العكس ُمثل ُهذا ُاإلجراء ُسيزيد ُمن ُحالت ُتقديم ُالجناة ُللعدالة ُمن ُخالل ُضمان ُتعاون ُالدولُ
طراف ُعلىُحدُسواءُمعُمجلسُاألمنُوالمحكمةُ،إضافةُإلىُأنُاإلحالةُلُ
األطراف ُأوُغيرُاأل ُ

تعنيُحتميةُمباشرةُالمدعيُالعامُللنظرُفيُالدعوىُدونُتوافرُشروطُالمقبوليةُ.ورغمُتأسيسُهذاُ

القرار ُلضمان ُلتحقيق ُالسلم ُواألمن ُالدوليينُ ،إل ُأنه ُوعلى ُالنقيض ُمن ُهذه ُالصالحيةُ ،فالقرارُ

الذيُيتخذهُمجلسُاألمنُفيُإرجاءُالتحقيقُوالمحاكمةُوفقاُلنصُالمادةُ(ُ)16منُميثاقُروماُ

لمدة ُاثني ُعشر ُشهر ُقابلة ُللتجديد ُودون ُوضع ُسقف ُمحدد ُلحالت ُاإلرجاء ُيعرض ُالعدالةُ
واستقاللية ُالمحكمة ُلخطر ُالتلويح ُباستخدام ُحق ُالنقض ُ"الفيتو" ُمن ُقبل ُاحهُدى ُالدول ُدائمةُ

العضوية ُبهدف ُتعطيل ُمهام ُالمحكمة ُمن ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُنتيجة ُللمصالحُ
السياسيةُالتيُتحكمُالدولُُالعظمىُداخلُأروقةُالمجلسُ ُ.
وتذهب الباحثة ُ،بأنُعدمُتقنينُميثاقُروماُلعددُحالتُتجديدُطلبُاإلرجاءُ،يمثلُقصورُ

تشريعيُفيُنصوصُاتفاقيةُالمحكمة ُوتستوجبُدعوةُجمعيةُالدول ُاألطرافُلتعديلُنصُالمادةُ
(ُ،)16بهدفُتقييدُسلطةُالمجلسُفيُطلبُإرجاءُالتحقيقُلمرةُواح هدةُفقطُغيرُقابلةُللتجديدُ،وأنُ

يكونُهذاُاإلرجاءُمعلقاًُعلىُموافقةُجمعيةُالدولُاألعضاءُفيُنظامُروماُ،ليتمُتعديلُالنصُمنُ

أنهُ"لُيجوزُالبدءُأوُالمضيُفيُتحقيقُأوُمقاضاةُبموجبُهذاُالنظامُاألساسيُلمدةُاثنىُعشرُ

ُبناء ُعلى ُطلب ُمن ُمجلس ُُ .......ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها"ُ
شه اًر ً
ليصبحُالنصُالمقترحُبأنهُ"لُيجوزُالبدءُأوُالمضيُفيُتحقيقُأوُمقاضاةُبموجبُهذاُالنظامُ

ُبناء ُعلىُطلبُمنُمجلس ُاألمن ُوعلى أن يكون طلب اإلرجاء
األساسيُلمدةُاثنىُعشرُشه اًر ًُ
مرهونا بموافقة جمعية الدول األعضاءُُ.......وهذه المدة غير قابلةُللتجديد"ُ .
ُ

ثانيا -:اإلشكاليات اإلجرائية المتعلقة بتحقيق النيابة وتصرفها في الدعوى:
يخضع ُتهكييف ُالدعوى ُالجنائية ُمن ُقبل ُالنيابة ُالعامة ُلدولة ُالجانيُُ ،وُوفقاً ُللصالحياتُ

المخولةُلها ُبموجبُالتشريعات ُال ُوطنية ُعندُالنتهاء ُمن ُالتحقيقُ ،وتحديد ُوصف ُونوع ُالجريمةُ

وجسامتهاُوطبيعةُالعقوبة ُوفقاً ُلنصوصُالتجريمُفيُالقانون ُالجنائيُالوطنيُ .ومعُذلكُ،فتحديدُ

نُ
الوصفُالجرميُللسلوكُالمجرم ُمنُقبلُالنيابةُالعامةُلُيقيدُالمحكمةُعندُنظرهاُالدعوىُفتكو ُ

لها ُسلطة ُتعديل ُالتهمة ُالمسندة ُللمتهم ُوفق ُالتشريعات ُالوطنيةُ .والتساؤل ُالمط ُروح ُفي ُهذاُ

السياقُ،هل يقيد تكييف الدعوى الصادر عن النيابة العامة للمحاكم الوطنية ،المحكمة الجنائية

الدولية حال انعقاد االختصاص التكميلي؟ في ُحال ُاستنفذ ُالقضاء ُالجنائي ُالوطني ُصالحياتهُ
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على ُالدعوىُ ،فمسألة ُتكييف ُالجريمة ُيؤثر ُسلباً ُعلى ُمبدأ ُالختصاص ُالتكاملي ُلستنفاذ ُوليةُ

القضاء ُالجنائيُالوطنيُ،األمرُالذيُيغُلُيدُالقضاءُالدوليُمنُالنظرُفيُالدعوىُ.فهل يمنح
ميثاق روما ،المحكمة الجنائية الدولية الحق في إعادة النظر في الدعوى كون أن تكييف

القضاء الوطني جاء مخالفا ألحكام الميثاق بالرغم من سبق الفصل فيها؟

حددت ُالموادُ(ُ،8ُ،7ُ،6وُ 8مكرر) ُمنُميثاقُروماُطبيعة ُالجرائمُالدولية ُ ُوماُيميزهاُ

عنُالجرائمُالوطنيةُموضحةُللمحكمةُالوسائلُالتيُيحقُللمحكمةُالستعانةُبهاُللتحققُمنُصحةُ

وسالمةُتكييفُالنيابةُلوصف ُالجريمة ُُوُوفقُاًُللمادةُ(ُ)9منُالوثيقةُالخاصةُبأركانُالجرائمُالواردةُ

فيُقواعدُاإلثبات ُأمامُالمحكمةُ.اإلُأنهُ ُوفيُالحقيقةُلُتستطيعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،إعادةُ
النظرُفيُالدعوىُإلُفي ُحالُإثبات ُالمحكمةُالدوليةُ،بعدمُتوافر ُالنزاهةُوالشفافيةُلديُالقضاءُ

الوطني ُفي ُتكييفهُللجريمةُ،وأنهُجاءُبطريقةُلُتتسقُمع ُتقديم ُالمتهمُللعدالةُوالقتصاصُمنهُ
وفقاًُلنصُالمادةُ(/20بُ ُ230.)3/

وفي ُحال ُتحققت ُالنزاهة ُوالشفافية ُلإلجراءات ُالتي ُقُدم ُبموجبها ُالشخص ُللعدالةُ ،فالُ
يمكنُالقولُبتوافرُاإلمكانيةُللمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُبإعادةُالنظرُفيُالدعوىُ،حالُتوافرُمعاييرُ

النزاهة ُوالستقالل ُلوفاء ُالقضاء ُالوطني ُبالتزاماتهُ ُ ،وتكييف ُالدعوى ُبشكل ُسليم ُحتى ُلو ُكانتُ
كذلكُلُعبرةُبالتكييفُالخاطئُ
ُ
العقوبةُأقلُح هدةُمنُالعقوبةُالتيُتطبقهاُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.

لًُلنظريةُالعقوبةُالمبررةُالمعمولُُ
للجريمةُماُدامتُالمحاكمُالوطنيةُطبقتُعليهاُذاتُالعقوبةُإعما ُ
بهاُبموجبُالتشريعاتُالجنائيةُالوطنيةُ ُ.

وهناك تساؤل آخرُ،يتعلقُبقرارُحفظُأوراقُالدعوىُأوُالقرارُالصادرُبأنُلُوجهُإلقامةُ

الدعوىُُمنُقبلُالنيابةُالعامةُ،فهلُيجوزُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُتحديُمثلُهذاُالقرار؟ُُنكتفيُ
بهذاُالخصوصُفيما ُقدمناهُمنُإجابةُحولُهذاُالم ُوضوعُفيماُسبق ُخاللُدراسةُوتحليلُمفهومُ

عدم ُالرغبة ُعلى ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةُ ،والتي ُسنقف ُعليها ُخالل ُدراسة ُإجراءاتُ

التحقيقاتُالعسكريةُأمامُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليُللوقوفُعلىُمدىُتمتعهاُبمعاييرُالحياديةُ
والنزاهةُوالشفافيةُ.
حيث توصلنا لخالصة مفادها ،أنُالقرارُالصادرُعنُالنيابةُالعامةُبأنهُلُوجهُإلقامةُ

الدعوى ُبعد ُالنتهاء ُمن ُإجراءات ُالتحقيقُ ،قرار ُيحوز ُحجية ُالشيء ُالمقضي ُبهُُ ،ول ُيجوزُ
ُُ 230المادةُ(ُ)3/20منُميثاق ُروماُُتنصُعلىُأنهُ"ُالشخص ُالذيُيكونُقدُحوكمُأمامُمحكمةُأخرىُعنُسلوكُيكونُ

محظو اًرُأيضاًُبموجبُالموادُُ6أوُُ7أوُُ8لُيجوزُمحاكمتهُأمامُالمحكمةُفيماُيتعلقُبنفسُالسلوكُإلُإذاُكانتُاإلجراءاتُ
فيُالمحكمةُاألخرىُ(ُ....ُ :-ب)ُُلمُتجرُبصورةُتتسمُبالستقاللُأوُالنزاهةُوفقاً ُألصولُالمحاكماتُالمعترفُبهاُبموجبُ
القانونُالدوليُ,أوُجرتُفيُهذهُالظروفُ,علىُنحوُلُيتسقُمعُالنيةُإلىُتقديمُالشخصُالمعنيُللعدالةُ .
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للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالتصال ُبالدعوىُلسبق ُالتحقيقُفيهاُوفقُماُقررتهُالفقرةُاألولىُ(ب)ُ

منُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ.إلُإذاُكانُاتخاذ ُمثلُهذاُالقرارُناتجاً ُعنُعدمُرغبةُالدولةُ

ذات ُالولية ُعلى ُالدعوى ُفي ُمالحقة ُالجاني ُلمنحه ُالحصانة ُوالحيلولة ُدون ُتقديمه ُللعدالةُ ،أوُ
ُوالمحاكمةُ.ومن ُثم ُيكون ُللمحكمةُ
نتيجةُلعدم ُقدرة ُالدولةُعلىُالستم ارر ُفي ُإج ارءات ُالتحقيق ُ

الحقُفيُالنظرُبالدعوىُمنُجديدُ،ودونُأنُيشكلُذلكُخرقاًُلنصُالمادةُ(ُ)2منُميثاقُروماُ .
ثالثا -:اإلشكاليات اإلجرائية المتعلقة بالمحاكمة والتنفيذُ :

منُاإلشكالياتُالتيُيثُيرهاُإصدارُاألحكامُالغيابيةُوتنفيذهاُمنُقبلُالقضاءُالوطنيُ،قدُي ُؤثرُسلباًُ
علىُتحققُمبدأُالتكاملُ ُ.

 .1اإلشكالية المتعلقة باصدار الحكم الغيابي وتأثيره على مبدأ التكامل:

الحكمُالغيابيُالصادرُعلىُالمدانُبارتكابُجريمةُدوليةُُوالذيُحضرُجلساتُالمحاكمةُ

أمامُالقضاءُالوطنيُ،وأُتيحُلهُتقديمُدفاعهُوحضورُجلساتُالمحاكمةُ،إلُأنهُتغيبُعنُحضورُ

جلسةُالنطقُبالحكمُ.فما هو الوضع القانوني لمثل هذه الحالة؟ وهل يكون الحكم الصادر من
القضاء الوطني قد حاز على حجية األمر المقضي ِ
به؟ُبداي ًةُولإلجابةُعنُهذاُالتساؤلُ،ننوهُأنُ
ميثاق ُروما ُلم ُيقر ُإصدار ُاألحكام ُالغيابية ُباعتبار ُأن ُحضور ُجلسة ُالنطق ُبالحكم ُمنُ

الضمانات ُاألساسية ُلحقوق ُالمتهم ُأثناء ُسير ُالمحاكمة ُوفق ُنص ُالفقرة ُالرابعة ُمن ُالمادةُ

(ُ ُ231.)76

ُبينماُيمثلُصدورُالحكمُالغيابيُمنُقبلُالقضاءُالوطنيُوفقُقانونُاإلجراءاتُالجزائيةُ

حكماُفعليُاًُ،ولُيجوزُُإعادةُمحاكمةُالمتهم ُمنُجديدُعلىُذات ُالفعلُولُيجوزُأيضاً ُللمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُُإعادة ُمحاكمة ُذات ُالشخص ُعن ُذات ُالفعل ُمرتين ُلسبق ُالحكم ُعلى ُذاتُ
السلوكُطبقاُللفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ ُوسواءُكانُالحكمُغيابياًُأمُحضوريُاًُُ.

بناء ُعليهُ ،ل ُيجوز ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدعاء ُبتحقق ُش ُروط ُالتكاملُ ُ ،ويحق ُللقضاءُ
ً

الوطني ُالطعن ُبسبق ُالمحاكمة ُإل ُإذا ُكانت ُاإلجراءات ُالمتخذةُ ،قد ُاتخُذت ُبهدف ُحمايةُ
الشخصُالمتهمُمنُالمالحقةُالقضائيةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
ُ

ُ 231مع ُالعلم ُأن ُنص ُالفقرة ُالثانية ُمن ُالمادة ُ(ُ ُ )61من ُميثاق ُروماُ ،أعطت ُاإلذن ُلدائرة ُما ُقبل ُالمحاكمة ُبعقد ُجلسةُ

لعتماد ُالتهمُالتيُيرغبُالمدعيُالعامُبتوجيههاُللمتهمُكجزءُمنُإجراءاتُالتحقيقُ،فيُحالُغيابُالمتهمُلتنازلهُعنُحقهُ
فيُالحضورُأوُلمُتتمكنُالسلطاتُالمعنية ُمنُالعثورُعليهُلف اررهُأوُبحضورُمحاميهُ،ماُدامُهذاُالجراءُاتخذُمنُقبلُ

الدائرةُالتمهيديةُلتحقيقُالعدالةُُُ.
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وترى الباحثةُ :بأنه ُفي ُالحالة ُالتي ُل ُيستطيع ُفيها ُالقضاء ُالوطني ُإحضار ُالمتهمُ
ّ
لتخاذ ُإجُراءات ُالمحاكمةُبحقهُأوُعدمُقدرته ُعلىُطلبُالتعا ُون ُالدوليُلتسليمُالمجرمُمن ُقبلُ
الدولةُالتيُيقيمُعلىُأراضيهاُ،ومنُثمُأصدر ُالقضاءُالوطنيُحكمهُبحق ُالمتهم ُغيابيُاًُ.تعتبرُ

مثل ُهذه ُالحالة ُكافية ُلنعقاد ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،نتيج ًة ُلعدم ُقدرة ُالقضاءُ

الوطنيُعلى ُاحضارُالمتهمُومالحقتهُوفقُمعاييرُالمحاكمةُالعادلةُومنُثمُنستطيعُالقولُبأنُ
حالةُمنُحالتُتوافرُالمقبوليةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُقدُتحققتُوفقُنصُالمادةُ(.)17
 .2اإلشكالية المتعلقة بعدم تنفيذ العقوبة أو العفو عن الجريمة:

يثور ُالتساؤل ُحول ُمدى ُتأثير ُالعفو ُالصادر ُمن ُقبل ُرئيس ُأو ُ ُبرلمان ُالدولة ُصاحبةُُ

الولية ُعلى ُنظر ُالدعوىُُ ،على ُانعقاد ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية؟ ُفالعفو ُيمثل ُتنازلُ
المجتمع ُعن ُكل ُأو ُبعض ُالحقوق ُالمترتبة ُعلى ُالجريمةُ .وقد ُيكون ُعفواً ُعاماً ُويسمي ُبالعفوُ

الشاملُليمحوُعنُالفعلُوصفُالسلوكُالمجرمُوالركنُالشرعيُللجريمةُ،ولُيصدرُهذاُالنوعُمنُ

العفو ُإل ُبنص ُقانون ُصادر ُعن ُالبرلمان ُتتنازل ُبمقتضاه ُالهيئة ُالجتماعية ُعن ُالحق ُفيُ

العقابُ ُ232.

حيثُيؤثرُالعفوُالعامُعلىُانقضاءُالدعوىُالجنائيةُإذاُكانتُمنظورةُأمامُالقضاءُ،فإنُ

ُتحريكهاُُ ،وإن ُكانت ُمنظورة ُأمام ُسلطة ُالتحقيق ُفيجب ُعلىُ
لم ُتحرك ُالدعوى ُبعد ُفال ُيجوز ُ

األخيرة ُأن ُتقرر ُحفظ ُالدعوى ُبسبب ُالعفو ُالعامُ ،وقد ُيصدر ُالعفو ُبعد ُصدور ُحكم ُبات ُفيُ
الدعوىُُ ،فيترتبُعليهُسقوطُاللتزامُبتنفيذُالعقوبةُوزوالُجميعُاألثارُالجانبيةُللحكمُكالعقوباتُ

التكميليةُوأحكامُالعودُوإنُكانُالفعلُلُي ُؤثرُعلىُحقوقُالمدعيُالمدنيُبالتعويضُ ُ233ُ.

بينماُيمثلُالعفوُالخاصُأوُالعفوُعنُُتنفيذُالعقوبةُكمنحةُمنُرئيسُالدولةُإزاءُشخصُ

صدرُضدهُحكمُباتُ،والذيُتزولُبموجبهُالعقوبةُعنُالمحكومُعليهُكلهاُأوُبعضهاُ،أوُتستبدلُ

ترط ُلصدور ُالعفو ُالخاص ُ(العفو ُعنُ
بعقوبة ُأخف ُمن ُالعقوبة ُالمقررة ُلرتكاب ُالجريمةُ ُ ،ويش ُ
العقوبة) ُتوافر ُضوابطُمحددةُتستوجبهاُالتشريعاتُالجنائيةُالوطنيةُكأنُيصدرُحكم ُبات ُوقطعيُ

ُ 232عبد ُالقادرُجرادةُ:موسوعةُاإلجراءات ُالجزائيةُفيُالتشريعُالفلسطينيُ،المجلدُاألولُ،غزةُ،2009ُ،صُُ .223انظرُ

أيضاًُ:ساهرُإبراهيمُالوليدُ:شرحُقانونُاإلج ارءاتُالجزائيُالفلسطينيُ،الجزءُاألولُ،الطبعةُاألولىُ،2012ُ،ص.167

ُ 233ساهر ُإبراهيم ُالوليدُ :األحكام ُالعامة ُفي ُقانون ُالعقوبات ُالفلسطيني ُ"الجزاء ُالجنائي"ُ ،الجزء ُالثانيُ ،الطبعة ُاألولىُُ،

ُ،2014صُُ.265-264
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بصددُالعقوبةُالتيُصدرُبشأنهاُالعفوُالخاصُ،وأنُيصدرُالعفوُعنُرئيسُالدولةُبإنهاءُاللتزامُ
بتنفيذُالعقوبةُأوُاستبدالهاُبعقوبةُأخفُُُ234.

وفي هذا الصدد ي ُثار التساؤل حول الموقف الذي اتخذه نظام روما من سياسة العفو أو

التخفيف من شدة العقوبة ،وهل انتهج الميثاق سياسة العفو العام عن الجريمة؟ُ ُ
ُ

لمُتتجهُأحكامُميثاقُروماُنحوُإقرارُسياسةُالعفوُ.فالُيمكنُالقولُبأنُالمحكمةُالجنائيةُ
نظر ُلتعارض ُالعفو ُمع ُالفلسفة ُالجنائية ُالتيُ
الدولية ُانتهجت ُسياسة ُالعفو ُالعام ُعن ُالجريمةً ُ ،ا

جاءت ُعليها ُأحكام ُميثاق ُروماُ .والقول ُبأن ُجهات ُالختصاص ُفي ُالدولة ُصاحبة ُالوليةُ
مؤشرُعلىُتكريسُسياسةُاإلفالتُ
القضائيةُعلىُالدولةُتمنحُالعفوُالعامُعنُالجريمةُ،ماُهوُإلُ ًُا

من ُالعقابُُ ،وعدم ُتوافر ُنظام ُقضائي ُقادر ُعلى ُممارسة ُصالحياته ُبنزاهة ُاألمر ُالذي ُيوجبُ
تحققُشروطُمبدأُالتكاملُ ُوفقُأحكامُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
ُ

قصرت ُأحكام ُالميثاق ُحق ُالتخفيض ُمن ُشدة ُالعقوبة ُوفق ُنص ُالمادة ُ(ُ )110منُ
ُو ُ

بارهاُالجهةُاألكثرُجدارًُةُعلىُتقديرُ
الميثاقُعلىُدائرةُاإلستئنافُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُباعت ُ

ن ُقدُأمضيُثلثيُمدةُ
األمرُ ُ .ويكون ُذلكُ،بعدُسماعُأقوالُالمحكومُعليه ُوالذيُيشترطُأنُيكو ُ
235
ناء ُعليهُ ،تق ُرر ُمحكمة ُالستئناف ُاألمر ُفيُ
العقوبة ُأو ُمدة ُ(ُ )25سنة ُمن ُالحكم ُالمؤبدُ .ب ً

إعادة ُالنظر ُلتخفيض ُمقدار ُالعقوبة ُبعد ُأن ُتتحقق ُمن ُتوافر ُمعايير ُمحددة ُفي ُالمحكوم ُعليهُ
ووفقاًُللشروطُالتيُأوردتهاُالمادةُ(ُ)110منُأحكامُالميثاقُ236.

ونرى بأنه وعلى الرغم من ادراج المعايير المتشددةُبموجبُميثاقُروماُلقبولُطلبُإعادةُ

النظر ُفي ُتخفيض ُمقدار ُالعق ُوبةُ ،فعلى ُالمحكمة ُعدم ُالتهاون ُفي ُتنفيذ ُالعقوبة ُأو ُالتقليل ُمنُ
مقدارهاُ ،بأي ُحال ُمن ُاألحوال ُنظ اًر ُلما ُتشكله ُالجرائم ُالمنظورة ُأمام ُالمحكمة ُمن ُخطورة ُعلىُ
المجتمعُالدوليُ ُ.كذلك ي ُثار التساؤل حول دور المحكمة الجنائية الدولية ،في حال صدر ق ارر
العفو عن الجريمة أو العقوبة من قبل الرئيس أو البرلمان للدولة صاحبة الوالية على نظر

الدعوى ،فهل للمحكمة الحق في إعادة نظر الدعوى وفقا لمبدأ االختصاص التكاملي؟ ُ ُ
ُ

234سلوىُيوسفُاألكابيُ:إجراءاتُالقبضُوالتقديمُُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.173انظرُكذلكُ،انتصارُ
قاسمُالويدانُ:نظامُالعفوُالخاصُفيُالقانونُالجنائيُ،كليةُالحقوقُ،جامعة ُعينُشمسُ،القاهرةُ،بدونُتاريخُنشرُ،ص-6

.8

ُ 235جهاد ُالقضاةُ :درجات ُالتقاضي ُوإجراءاتها ُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،دار ُوائل ُللنشر ُوالتوزيعُ ،عمانُ ،الطبعةُُ

األولىُ ،2010ُ ،ص ُُ .159-158وانظر ُأيضاًُ :أشرف ُعمران ُالبركيُ :الختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ،

مرجعُستبقُ،صُُ .330-329

ُ236انظرُُنصُالمادةُ(ُ)110منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
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أصدرتُجهاتُالختصاصُفي ُالدولة ُقرار ُالعفو ُعنُالجريمةُأوُتنفيذ ُالعقوبةُ،
فيُحال ُ ُ

فيجبُالنظرُفيُتوافرُشروطُمقبوليةُالدعوىُالواردةُفيُالمادةُ(ُ)17منُالميثاق ُُواألسبابُالتيُ
قرار ُالعفوُلتتمكنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُالتصال ُبالدعوىُُ،من خالل اإلجابة
استند ُإليهاُ ُ

عن األسئلة التالية ،هل صدر قرار العفو نتيجة لقصور تشريعي أدى إلى اتخاذه ،أم أنه جرى

االضطالع بإجراءات التحقيق والمحاكمة واتخاذ القرار على نحو يوفر الحماية للشخص المسؤول
عن ارتكاب الجريمةُ،ففيُهذهُالحالةُينعقدُالختصاصُللمحكمةُالدوليةُطبقاًُلمبدأُالتكاملُ 237.
ُ

ارتُالعفوُعنُالعقوبةُأوُعنُ
بناءُعليهُ،لُيجوزُللدولُاألطرافُأنُتتضمنُقوانينهاُقرُا
ُو ً

الجرائمُالمنصوصُعليهاُُبموجبُميثاقُروماُكونُُأنُفلسفةُالميثاقُنصتُعلىُعدمُاإلعفاءُمنُ

العقابُُوعدمُتقادمُالجرائمُبمضيُالمدةُوبشكلُواضحُوصريحُفيُنصوصُميثاقُروماُ.ولُيمكنُ
اعتبارُهذهُالقيودُمصادرًة ُعلىُحقُالدولةُفيُسنُتشريعاتهاُالداخلية ُوفقاً ُللفلسفةُالجنائيةُالتيُ
ترتئيهاُ،لماُتشكلهُالجرائمُمن ُخطورًة ُعلى ُالمجتمعُالدوليُمنُناحيةُ،ومنُناحي ًة ُأخرىُُ ،فالد ُولُ

الموقعة ُعلى ُميثاق ُ ُروما ُملزمة ُبمواءمة ُتشريعاتها ُالوطنية ُمع ُنصوص ُالتفاقية ُفي ُالجرائمُ
الواردةُفي ُنص ُالمادة ُالخامسة ُُمن ُالميثاقُ .وفي ُحال ُكان ُمسلك ُالدولة ُصاحبةُالوليةُعلىُ

الجريمة ُالدولية ُاصدار ُأحكام ُالعفوُ ،فتتولد ُإذن ُاإلشكاليات ُاإلجرائية ُإلعمال ُمبدأ ُالختصاصُ
التكاملي ُنتيج ًة ُلعدمُممارسةُالقضاءُالوطنيُلاللتزاماتُالواقعةُعلىُعاتقهُبموجبُأحكامُميثاقُ

روماُ،نتيج ًة ُلسياسة ُاإلعفاءُمنُالعقابُ ،أو ُمنحُالحصانةُضدُالمالحقةُالجنائية ُلماُيتنافى ُمعُ
مبادئُالعدالةُوالمساواةُأمامُالقانونُ .

الفرع الثاني
اإلشكاليات الموضوعية التي يثيرها إعمال مبدأ التكامل أمام القضاء الوطني
يثير ُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُالعديد ُمن ُاإلشكاليات ُالموضوعية ُكالعالقة ُبين ُنظام ُروماُ

األساسيُوالتشريعاتُالوطنيةُُ،واإلشكالياتُالمترتبةُعلىُنصُالمادةُ(ُ)80منُميثاقُروماُالتيُ
نفصلهاُمنُخاللُالنقاطُالتاليةُ ُ:

أوال -:القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية:
 .1العالقة بين النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الوطنية:

المشاكل ُالتي ُتثيرها ُطبيعة ُالعالقة ُبين ُالمحكمة ُالجنائية ُوالقوانين ُالداخلية ُللدول ُاألطرافُ

تتعلقُفي ُتحديدُالقانون ُواجبُالتطبيقُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُوالمحاكم ُالوطنيةُ.وقدُُ

ُ237أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.3340-333
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ناقش ُطبيعة ُهذه ُالعالقة ُفقهاء ُالقانون ُالدولي ُوالتشريعات ُالوطنية ُوالتي ُتطرقنا ُسابقُاً ُإليهاُ

خالل ُشرح ُاللتزامات ُذات ُالطبيعة ُالموضوعية ُالواقعة ُعلى ُالقضاء ُالوطني ُفي ُتعديلُ
ُوإصدار ُالتشريعات ُالتي ُتتواءم ُمع ُأحكام ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،فالجدلُ
يةُوح هدةُالقانونُأوُنظريةُثنائيةُالقانونُ"ُالتيُ
الفقهيُالذيُأثارهُأنصارُنظرياتُالقانونُ"أيُنظر ُ
تسُندُعليهُأساسُالعالقةُبينُالتشريعاتُالوطنيةُوالقانونُالدوليُ .

وقد توصلت الباحثةُإلىُتحديدُمسلكُوموقفُالقضاءُالوطنيُحالُظهورُتعارضُبينُ

نصوصُالتفاقيةُالدوليةُونصوصُالتشريعُالوطنيُ،ولمنُتكونُأفضليةُالتطبيقُوفقاُلماُأقرتهُ

اتفاقيةُفيناُلقانونُالمعاهداتُلعامُُ،1969فيُالمادةُ(ُ)27لالتفاقياتُالدوليةُ،فالُيجوزُللدولةُ

الحكمُعلىُالتزامُالدولُ
ُ
بأيُحالُمنُاألحوالُالتحللُمنُالتزاماتها ُالتعاقديةُ ،ويمتدُنطاقُهذا ُ
الموقعة ُعلى ُميثاق ُروما ُبإدراج ُقواعده ُفي ُالتشريع ُالجنائي ُالوطني ُكونه ُاتفاقية ُدوليةُ ،لماُ

تمثلهُمسألةُالتوافقُأوُالتعارضُبينُالقانونُالجنائيُالوطنيُوأحكامُالتفاقيةُالدوليةُمنُأهميةُ

المسؤولية ُ ُالجنائيةُالدوليةُلمنتهكيُأحكامُالقانون ُالدوليُالجنائيُ،كماُيفرضُ
كبيرةُفيُتقريرُ ه

ميثاقُروماُعلىُالدولُاألعضاءُضرورةُالتعاون ُالدوليُوالمساعدةُالقضائيةُمنُخاللُاحترامُ

اءمةُنصوصُميثاقُروماُضمنُالتشريعاتُالجنائيةُ
التفاقياتُالدوليةُ،والعملُعلىُإدماجُ ُومو ه

الوطنيةُمنُخاللُتبنيُنظمُ ُجنائيةُمتطابقةُمعُما ُجاءتُعليهُأحكامُالميثاقُ،حتىُلُيتمُ

الطعن ُبهاُبذريعةُقصور ُالتشريعاتُالوطنيةُأوُأنُقضاءهاُغير ُمتاحُ ،ليتمكنُمنُمالحقةُ
مرتكبيُالج ارئمُالدوليةُ ُ.
 .2مصادر القانون الواجية تطبيق للفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية:

يستندُالفقهُالدوليُفي ُتحديدُمصادرُالقانون ُالواجبُالتطبيق ُأمامُمحكمةُالعدلُالدوليةُ

إلىُنصُالمادةُ(ُ)38منُالنظامُاألساسيُلهذهُالمحكمةُللفصلُفيُالمنازعاتُالتيُتعرضُعليهاُ

وفقاُألحكام ُالقان ُون ُالدولي ُوالتيُتُستقىُمنُالمعاهداتُالدوليةُ،والعرفُالدوليُ،والمبادئُالعامةُ

للقانونُ ،وأحكام ُالمحاكم ُومذاهب ُكبار ُالفقهاءُ ،ومبادئ ُالعدل ُواإلنصافُ .بينما ُحددت ُالمادةُ

(ُ)21منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،القانونُُوالقواعدُا ُلواجبةُالتطبيقُأمامُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُعند ُالفصلُفيُالقضاياُالمطروحةُعليهاُ،مصنفةُهذهُالقواعدُإلى ُمصادرُأصليةُ

أخرىُُثانويةُ،علىُُالوجهُالتاليُ:
ُو ُ

(أ) نصت المادة (/1/21أ) على أنه :تطبقُفيُالمقامُاألولُ،أحكام ُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ
وأركان ُالجرائم ُوقواعد ُاإلثبات ُالخاصة ُبالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،على ُأن ُتكون ُالقواعدُ

الجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالخاصة ُبالمحكمة ُمتطابقة ُمع ُما ُجاءت ُعليه ُأحكام ُالميثاقُ.
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ويتعارض ُنص ُالمادة ُ(ُ )1/21ظاهرياً ُمع ُنص ُالمادة ُ(ُ )9من ُالنظام ُاألساسي ُالمتعلقةُ

بالجرائمُالواردةُفيُالموادُ(ُ،8ُ،7ُ،6وُ8مكرر)ُمنُميثاقُروماُ.وباستق ارءُالفقرةُالثالثةُمنُ

المادةُ(ُ ُ)9اشترطتُعلىُأن (تكون أركان الجرائم والتعديالت المدخلة عليها متسقة مع

هذا النظام األساسي) ُومنُثمُأزالتُهذهُالفقرةُ،أيُلبسُأوُشكُيثُارُحولُوجودُتعارضُ
وقواعد ُاإلثبات ُوالتيُجاءتُُفيُصيغة ُاإللزامُ
محتملُبينُأركانُالجرائمُالواردةُفيُالميثاقُ ُ

بض ُرورةُاتساق ُأركانُالجرائمُمعُأحكامُالميثاقُ .وأيضاً ُبالتأكيدُعلىُالقاضيُبالعملُعلىُ

ضرورة ُاستبعادُأيُقاعدةُتتعارضُمعُأحكامُالميثاقُوعلىُأنُتكون ُأولويةُالتطبيق ُألحكامُ
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النظامُاألساسي.

(ب) كذلك ،نصت المادة (/1/21ب) على أنه :تطبق في المقام الثاني ،المعاهدات الواجبة

التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده ،بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي

للمنازعات المسلحةُ .وتمثل ُالمعاهدات ُالدولية ُأهم ُمصادر ُالقاعدة ُالقانونية ُفي ُالنظامُ

األساسي ُلمحكمة ُالعدل ُالدوليةُ ُ .وقد ُأثار ُالنص ُالوارد ُفي ُالفقرة ُالمذكورة "...المعاهدات

واجبة التطبيق ُ"...حيثُحددُالمعاهداتُواجبةُالتطبيقُوبشكلُمسبقُ،بهدفُتضييقُنطاقُ

البحث ُعلىُقضاةُالمحكمةُوإلزامهمُبالمعاهداتُالدوليةُواجبةُالتطبيقُعلىُالجرائمُالمنظورةُ
منُقبلُالمحكمةُوفقاُلنصُالمادةُالخامسةُوالمتمثلةُفيُاتفاقياتُجنيفُاألُربعةُلعامُُ1949

واللحقينُالضافيينُلعامُُ،1977واتفاقيةُجريمةُمنعُاإلبادةُ،والتفاقيةُالدوليةُلقمعُجريمةُ
الفصل ُالعنصريُ ،وغيرها ُمن ُالتفاقيات ُالدولية ُذات ُالعالقة ُبالجرائم ُالمنصوص ُعليهاُ
بموجبُالميثاقُ.باإلضافةُإلىُتطبيقُالمحاكمُللمبادئُالعامةُالمقررةُفيُقانون ُالمنازعاتُ

المسلحة ُدون ُأن ُتُشير ُالمادة ُالمذكورة ُللعرف ُبين ُمصادر ُالقانون ُالدولي ُالتي ُتطبقهاُ
المحكمةُ،بالرغمُمنُأهميةُالعرفُالدوليُوالدورُالذيُيمثلهُفيُتشكيلُقواعدُالقانون ُالدوليُ
الخاصُبالمنازعاتُالمسلحةُ 239.ولُيعني ُاستعمالُالفقرةُاألولىُمن ُالمادةُ(ُ)21تعبير ُ"في

ُ 238تستعين ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبالقواعد ُالجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالخاصة ُبهاُ ،والتي ُاعتمدت ُمن ُقبل ُثلثي ُأعضاءُ

جمع يةُالدولُاألطرافُ،والتيُيمكنُاقتراحُالتعديلُعليهاُُمنُجانبُدولةُطرفُأوُباألغلبيةُالمطلقةُلقضاةُالمحكمةُأوُمنُ

قبلُالمدعيُالعامُ،ويبدأُنفاذُالتعديالتُفورُاعتمادهاُبأغلبيةُثلثيُأعضاءُجمعيةُالدولُاألطرافُوفقُنصُالمادةُُ 51منُُ

ميثاقُرُوماُ.وقدُتمُاعتمادُالقواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالخاصةُبالمحكمةُجمعيةُالدولُاألطرافُفيُنظامُروماُاألساسيُ
ورتهاُاألولىُالمنعقدةُفيُنيويوركُخاللُالفترةُمنُُ10-3أيلول/سبتمبرُُ .2002
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُد ُ

ُ239عمرُمحمودُالمخزُوميُ:القانونُالدوليُاإلنسانيُفيُضوءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ332وماُبعدهاُ.

وانظر ُأيضُاًُ :سوسن ُتمر ُخان ُبكةُ :الجرائم ُضد ُاإلنسانية ُفي ُضوء ُأحكام ُالقانون ُالد ُولي ُاإلنسانيُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ

مةُالجنائيةُالدوليةُُ،مرجعُسابقُُ،ص-260
ُ
ُ.131-130وانظرُأيضاًُ،أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحك
.262
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المقام األول وفي المقام الثاني"ُوجودُتدرجُهرميُفيُالقواعدُالقانونيةُ،بلُيهدفُإلىُترتيبُ
أولويةُلجوءُقاضيُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُبينُالمصدرُاألولُوالثانيُ .

(ج) المصادر الثانويةُ :وهي ُالمصادر ُالتي ُيلجأ ُإليها ُالقضاة ُحال ُعدم ُوجود ُقاعدة ُقانونيةُ

تطبقُعلىُالواقعةُالمطروحةُفي ُالمصادرُاألصليةُللقانون ُكمرحلةُثالثةُ،فتطبقُالمحكمةُ

قوانينُالوطنية ُللنظمُالقانونيةُفيُالعالم ُوالتيُ
الدوليةُالمبادئُالقانونيةُالتيُتستخلصهاُمنُال ُ

يحددها ُالفقه ُفي ُالنظام ُاإلسالمي ُوالالتيني ُواإلنجلوسكونيُ ُ .وكذلك ُالقوانين ُالوطنية ُللدولُ

ُوليتها ُعلى ُالجريمةُ ،ويقصد ُهنا ُقانون ُالدولة ُالتي ُارتكبتُ
التي ُمن ُعادتها ُأن ُتمارس ُ

الجريمةُعلىُأرضهاُأوُحملُالمتهمُجنسيتهاُأوُيقيمُفيهاُبشكلُدائمُ،أوُالدولةُالمحتجزُ

فيها ُوفقاً ُلنص ُالفقرة ُ(\1ج)ُمن ُالمادةُ(ُ )20شريطةُأل ُتتعارض ُهذه ُالمبادئ ُمع ُميثاقُ

روماُأو ُمع ُقواعد ُالقانون ُالدوليُأوُالمعاييرُالمعترفُبهاُدوليُاًُ .وأقرُالميثاقُ ،هذهُالمبادئُ
نظ اًر ُلحداثة ُعملُالمحكمة ُوسهولةُتطبيقُالقضاة ُللقوانينُالجنائية ُالوطنية ُولتشابهُالقواعدُ
240

انينُالجنائيةُوالوطنية.
ُ
ةُفيُكلُمنُالقو
ًُ
العام

(د) الق اررات السابقة للمحكمة الجنائية الدوليةُ :والمتمثلةُفيُالمبادئُالقانونيةُالتيُتمُاستنباطهاُ
ُواستقر ُعليها ُعمل ُقضاة ُالمحكمة ُخالل ُممارستهم ُالعمليةُ ،فيجوزُ
من ُالمصادر ُاألصليةُ ،

للمحكمةُالستعانةُبهاُوفقُماُق ُرُرتهُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(" )21يجوز للمحكمة أن تطبق
مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في األحكام والق ار ارت الصادرة عنها"ُ.

وترى الباحثةُ،أنُماُوردُفيُالفقرةُالثانيةُيعطيُقضاةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالحقُفيُتبنيُ

التفسيرات ُالقانونية ُالصادرةُفي ُوقتُسابقُعن ُالمحكمةُ ،األمر ُالذي ُيستدلُمنه ُبأنُقضاةُ

ات ُمغايرة ُعلى ُذاتُ
متناقضا ُفي ُإصدار ُاألحكام ُأو ُتبني ُق ارر ًُ
ًُ
اتجاها ُ
يسلكوا ُ ًُ
المحكمة ُلن ُ ُ

الوقائع ُالتي ُفصلت ُالمحكمة ُفيها ُفي ُوقت ُسابقُ ،بالرغم ُمن ُأن ُنص ُالفقرة ُالثانية ُيشيرُ
صراح ًةُإلىُذلكُ ُ.

كذلكُ،فقدُاعترىُنص ُالمادةُ(ُ )20قصورُتشريعيُنتيج ًة ُلخلوهاُمنُاإلشارةُألحكامُالمحاكمُ

الجنائيةُالدوليةُالسابقةُكمحكمةُرونداُويوغسالفياُالسابقةُ،لماُأرستهُمنُأحكامُوقواعدُفيُفقهُ

القانون ُالجنائيُالد ُوليُ،فكانُمنُاألجدر ُالستعانةُبأحكامهماُفيُمسائلُتمُالبحثُوالت ُوصلُ
حلولُمنطقيةُ،األمرُالذيُيشكلُإعادةُالبحثُفيهاُمضيع ًُةُوإهدارُللوقتُُ.
فيهاُل ًُ

ُ 240محمدُصافي ُيوسفُ:اإلطارُالعامُللقانونُالدوليُالجنائيُفيُضوءُأحكامُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائية ُالدوليةُ،

عربيةُ،القاهرةُ،2002ُ،صُُ .115-110
دارُالنهضةُال ُ
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المعترفُ
ُ
(ذ) ُوجوب تفسير وتطبيق قضاة المحكمة للقانونُبما يتفق مع معايير حقوق اإلنسان
بهاُدولياًُ ودون ُأيُتمييزُقائمُعلىُأيُأساس ُالجنسُ،أوُالسنُأوُالعرق ُأوُاللونُأوُاللغةُأوُ

الدينُأوُالمعتقدُأوُالرأيُالسياسيُأوُغيرُالسياسيُأوُاألصلُالقوميُأوُالثنيُأوُالجتماعيُ
وغيرهاُوفقاُلنصُالفقرةُالثالثةُمنُالمادةُ(ُُ.)20
ثانيا -:إشكاليات العالقة بين النظام األساسي والتشريعات الوطنية:

أكدتُالمادةُ(ُ)1/21علىُتطبيقُميثاقُروماُكمصدرُأصليُأساسيُ،وفيُحالُتعارضُ

النظامُاألساسيُمعُالقواعدُاإلجرائيةُفيكونُألحكامُالميثاقُأول ُويةُالتطبيقُعلىُالقواعدُاإلجرائيةُ.
ويمتدُذاتُالحكمُعلىُالتشريعاتُالوطنيةُ ،فإذاُتعارضتُفيُالتطبيقُمعُأحكامُالنظامُاألساسيُ

اعتبارهُالمصدرُاألصليُلعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُباستثناءُماُ
فيكونُأولويةُالتطبيقُلألخيرُب ُ
ذهبت ُإليه ُالمادة ُ(ُ )80من ُميثاق ُروما ُبالتأكيد ُعلى ُعدم ُالمساس ُبالتطبيق ُالوطني ُللعقوباتُ
241

والقوانينُالوطنيةُ

كذلكُ ،يتطلب ُمبدأ ُالتكامل ُأن ُيكون ُهناك ُتكامل ُتشريعي ُوإجرائي ُوعقابي ُبحيث ُيقعُ
على ُالدول ُاألطراف ُاللتزام ُبتعديل ُتشريعاتها ُال ُوطنية ُومواءتها ُلتتالءم ُمع ُأحكام ُالميثاق ُوفقُاًُ

للمادة ُ(ُ)21والتيُاعتبرتُالتشريعاتُالوطنيةُمصد اًرُمنُالمصادرُالقانونيةُالتيُيمكنُللمحكمةُ
الدوليةُأنُتستقيُمنُقواعدهاُ.لذلكُ،تطبقُالمحكمةُ،والمقصودُهناُبالمحكمةُ:المحكمتانُالدوليةُ
لًُللتكاملُبينُالتشريعاتُالوطنيةُوأحكامُالمحكمة ُالدوليةُ ،فكلتاهماُ
والوطنيةُعلىُحدُالسواء ُإعما ُ

يطبقانُأحكامُالنظامُاألساسيُعلىُالج ارئمُالواردةُفيهُ،باستثناءُإعطاءُالحقُللمحاكمُالوطنيةُفيُ

تطبيق ُالعقوبات ُالواردة ُفي ُالتشريعات ُالوطنية ُوفق ُلنص ُالمادة ُ(ُ .)80وقد ُيحدث ُالتعارضُ
اردة ُفي ُالنظام ُاألساسي ُوالتشريعات ُالوطنيةُ ،مما ُيترتب ُعليهُ
بصورة ُعكسية ُبين ُاألحكام ُالو ُ
ظهورُإشكاليةُفيُالتطبيقُبينُالنظامُاألساسيُوالتشريعاتُالوطنيةُ،والتيُنوضحهاُفيماُيليُ ُُ:

.1

التعارض في تفسير النصوصُ:

التعارض ُوعدم ُالتفاق ُبين ُنصوص ُالميثاق ُُوالتشريعات ُالوطنية ُيُثير ُإشكالية ُفرضُ

لمالحقةُوالمساءلة ُعلىُبعضُالجرائمُنتيج ًة ُللتعارضُالواردُفيُبعضُالنصوصُ.وهذاُ
ُ
العقابُوا
النوع ُمن ُالتعارض ُأوردته ُالمادة ُ(/2/8بُ )26/المتعلقة ُبتجنيد ُاألطفال ُوالتي ُنصت ُعلىُ

تجريم تجنيد ُاألطفال ُدون ُالخامسة ُعشرة ُبشكل ُإلزامي ُكان ُأم ُطوعي ُفي ُالقوات ُالمسلحة ُأوُ
ُ241تنصُالمادةُ(ُ)80منُميثاقُروماُعلىُأنهُ"ُليسُفيُهذاُالبابُمنُالنظامُاألساسيُماُيمنعُالدولُمنُتوقيعُالعقوباتُ

المنصوص ُعليها ُفي ُقوانينها ُالوطنية ُأو ُيحول ُدون ُتطبيق ُقوانين ُالدول ُالتي ُل ُتنص ُعلى ُالعقوبات ُالمحددة ُفي ُهذاُ
الباب".
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استخدامهمُللمشاركةُبشكلُفعليُفيُاألعمال ُالحربيةُ.يثيرُهذاُالنصُالتعارضُبين ُالتشريعاتُ
الوطنيةُالتيُتسمحُقوانينهاُبتجنيدُاألطفالُممنُهمُدونُسنُالثامنةُعشرُ،فإش اركهم في عمليات

الم ْسؤولية هنا؟ فهل تقع على رئيس الدولة
القتال وتجنيدهم يعتبر جريمة حرب! فعلى من تقع َ
أم على المجلس التشريعي الذي شرع القانون أم على قائد القوات المسلحة لمالحقته عن
جريمة تجنيده لهؤالء األطفال؟ُُ ُ242

المسؤوليةُالجنائيةُالتيُتقرهاُق ُواعدُبكينُالخاصةُ
كذلكُيتناقضُالنصُالمذكورُمعُقواعدُ ه

بمعاملةُاألحداثُ،وكذلكُالتشريعاتُالوطنيةُمنُخاللُإيداعهمُفيُمؤسساتُخاصة ُإلصالحهمُ

عن ُالجرائم ُالتي ُارتكبوهاُ .تتعارض ُمع ُأحكام ُالميثاق ُالتي ُل ُتختص ُفي ُنظر ُالدعوى ُضدُ

شخصُدون ُسنُالثامنةُعشرُ.فاألطفالُالذينُتمُتجنيدهمُفيُسنُالخامسةُعشر ُوارتكبواُجرائمُ
التشريع ُالوطنيُ،
وفقُميثاقُروماُو ُ
ُ
بناءُعلىُتعليماتُالقادةُأوُالدولةُ،وهذهُالجرائمُمعاقبُعليهاُ

إلُأنهُلُيمكنُمالحقتهمُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوفقاًُلمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُ،األمرُ

الذي ُيشكل ُعائقاً ُأمام ُتطبيق ُمبدأ ُالختصاص ُالتكاملي ُكسبب ُناتج ُعن ُالتعارض ُفي ُتفسيرُ

النصوصُ.

لذلك ترى الباحثةُ :بضرورة ُحل ُإشكالية ُالتكامل ُالتشريعي ُمن ُخالل ُتوافق ُوتكاملُ

األحكام ُالواردة ُفي ُالتشريعات ُالوطنية ُمع ُجميع ُاألحكام ُالواردة ُفي ُالنظام ُاألساسيُ ،وبتوحيدُ

لالزدواجية ُفيُالتفسيرُللنصوص ُأوُعند ُظهور ُحالةُمنُالتعارضُالتيُ
مضمون ُالنصوص ُمنعاًُ ُ

وبناء ُعليهُ،يجبُإلغاءُالتشريعاتُ
قدُتؤديُإلىُإفالتُأشخاصُار ُ
تكبوا ُجرائمُدوليةُمنُالعقابً ُ.
الوطنيةُالتيُتسمحُبتجنيدُاألطفالُممنُهمُدونُالسنُالقانونيُ ُ.

.2

التعارض في تفسير المصطلحات:

تعريفاتُمحددةُوواضحةُبينُالتشريعاتُالوطنيةُوالنظامُاألساسيُ
قدُينتجُعنُعدمُوجودُ ُ

للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،حيثُيثيرُمثلُهذاُالتعارضُإباحةُالتشريعاتُالوطنيةُلفعلُماُ،تعتبرهُ
نصوص ُالميثاق ُفي ُذات ُالوقت ُمن ُضمن ُاألفعال ُالمجرمةُ .فمثالًُ ،الغموض ُالذي ُأحاطُ

بتعريفُجريمةُالضطهادُكأحدُاألفعالُالمكونةُللجرائمُضدُاإلنسانيةُ،وماُاكتنفُهذاُالمصطلحُ
منُغموضُفيُالمحاكماتُالجنائيةُالدوليةُالسابقةُ.كذلكُ،التعريفُالواردُفيُقانونُُالجرائمُضدُ

السلم ُوأمن ُالبشرية ُالذي ُاعتمد ُفي ُعام ُُ ،1954حيث ُوضع ُتعريف ُالضطهاد ُموازياً ُألفعالُ

الترحيل ُكأفعال ُإجرامية ُترتكبُضدُالسكان ُالمدنيينُ.األمرُالذي ُحذاُ
القتل ُواإلبادة ُوالسترقاق ُو ُ
الجرائمُالتيُتختصُالمحكمةُ
 ُ242أبوُالخيرُأحمدُعطيةُ،المحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمة-دراسةُللنظامُاألساسيُللمحكمةُو ُ

بالنظرُفيهاُُ،مرجعُسابقُ،صُُ42وماُبعدهاُ .
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بواضعي ُالميثاق ُبوضع ُتعريف ُجريمة ُالضطهاد ُبشكل ُأكثر ُشموليةُ ،بموجب ُالمادة ُالسابعةُ

(فقرة/2ز)ُوالتيُحددت ُبحرمانُاألشخاصُحرماناً ُشديدُاً ُمنُحقوقهمُاألساسيةُبماُيتعارضُمعُ
ُقائماُ
أحكام ُالقانون ُالدوليُ ،بسبب ُانتمائهم ُلفئة ُأو ُجماعة ُمحددةُ ،وأن ُيكون ُهذا ُالستهداف ًُ
على ُأسس ُسياسية ُأو ُعرقية ُأو ُدينية ُأو ُأثنية ُأو ُثقافية ُأو ُألي سبب أخر ُيحظره ُالقانونُ

الدوليُ 243.وقدُجاءتُعبارةُ(أيُأسبابُأخرىُيحظرهاُالقانون ُالدولي)ُليتسنىُللمحكمةُُووفقُ
سلطتهاُالتقديريةُإدراجُأيُأسبابُأخرىُلمُيأتُالميثاقُعلىُذكرهاُمستقبالًُُ،كحظرُالتشريعاتُ
نواعُالتمييزُ
الوطنيةُمشاركةُالنساءُفيُالحياةُالسياسيةُعلىُأساسُقائمُعلىُالجنسُوغيرهاُمنُأ ُ
والتيُتمارسُبشكلُمنهجيُواسعُالنطاقُ ُ244ُ.
ُ

 .3إشكالية تطبيق العقوبات الوطنية:
منحت ُالمادة ُ(ُ )80للمحاكم ُالوطنية ُالحق ُفي ُتطبيق ُالعقوبات ُالواردة ُ ُفي ُالتشريعاتُ

الوطنية ُفي ُحال ُالتعارضُبين ُالتشريعاتُالوطنيةُوبين ُالعقوباتُالواردةُفي ُالباب ُالسابع ُمنُ
ميثاقُ ُروماُ،األمر الذي ي ُثير التناقض بين نصوص الميثاق ويفرض التساؤل حول مدى شرعية
نص هذه المادة؟ ومدى توافقها مع مبدأ التكامل؟

تحدثناُفيُموضعُسابقُعنُالحالةُالتيُتُطبقُفيهاُالتشريعاتُالوطنيةُعقوبةُأخفُمنُ

العقوباتُالواردةُفيُأحكامُالنظامُاألساسيُ .لذلكُنكتفيُباإلجابةُالتيُاوردناهاُسابقاًُ ،لنتحدثُ

عن ُالعقوبة ُاألشد ُفي ُالتشريعات ُالوطنيةُ .فعقوبة ُاإلعدام ُلم ُتدرج ُضمن ُأحكام ُالميثاق ُنظ اًرُ

للفلسفةُالحق ُوقيةُالتيُأحاطتُبالمشاركينُفي ُالمؤتمرُالدبلوماسيُإلقرارُالنظامُاألساسيُ.ومعُ

انتهاكاُ
ذلكُ ،ل ُيشكل ُتطبيق ُالعقوبة ُاألشد ُأمام ُالقضاء ُالوطني ُالمتمثلة ُفي ُعقوبة ُاإلعدام ُ ًُ

للقواعد ُالواردةُفيُأحكام ُالنظام ُاألساسيُوفقاً ُلنص ُالمادة ُ(ُ )21كون ُالتشريعات ُالوطنية ُأحدُُ

المصادرُالقانونيةُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.كذلكُ،يتطلبُإعمالُمبدأُالتكاملُالتشريعيُ
اءمة ُتشريعاتهاُ
واإلجرائيُوالعقابيُمنُالدولةُإد ارج ُالعقوباتُالواردةُفيُالنظامُاألساسي ُعندُمو ه

الوطنيةُ .علىُأنُتطبق ُالعقوباتُالواردةُفيُالتشريعات ُالوطنيةُبشكلُتلقائيُ ُوفقُنصُالمادةُ

(ُ )80عند ُتصدى ُالقضاء ُالوطني ُلمالحقة ُالمتهمين ُبارتكاب ُجرائم ُدوليةُ ،والتي ُيؤخذ ُعليهاُ

انتهاك ُمبادئُالقانون ُالدوليُلحقوقُ ُاإلنسان ُالمتعلقةُفيُإعمال ُمبدأُالمساواةُأمامُالقانونُ ،حيثُ

ُُ243سوسنُتمرُخانُبكةُ:الجرائمُضدُاإلنسانيةُ،مرجعُسابقُ،ص.480-477

ُ Laurence Carrier-Desjardins: The Crime of Persecution and the Situation in Darfur: A
Comment on the Al Bashir Arrest Warrant Decisio. Article published on the Hague Justice
Journal is published by Eleven International Publishing and Made to Anonieme Bezoeker,
p3.
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244

سيصبح ُالمتهم ُالذي ُستتمُمحاكمته ُأمام ُالمحكمة ُالدولية ُفي ُوضع ُأفضل ُمن ُالشخص ُالذيُ
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تنظرُدعواهُأمامُالمحاكمُالوطنيةُوالذيُستطبقُعليهُعقوبةُأشدُعلىُذاتُالجرم.

ومن وجهة نظر الباحثةُ :تمثل ُعقوبة ُالعدام ُفي ُنطاق ُالجرائم ُالدولية ُعقوب ًُة ُعادلةُُ،

وتمثل ُالردع ُالعام ُلمثل ُهذا ُالنوع ُمن ُالجرائم ُالتي ُتؤثر ُعلى ُاستقرار ُوأمن ُالمجتمع ُالدوليُ،

مجرمُالذيُأًُدينُبارتكابُجرائمُدوليةُلُتمثلُروحهُأكثرُقدسي ًةُمنُإزهاقُأرواحُاألبرياءُالذينُ
فال ُ
بناء ُعليهُ،يمُثل ُتطبيق ُعقوبةُاإلعدامُأمامُالقضاءُالوطنيُوالمحكمةُالجنائيةُ
قضواُعلىُيديهً ُ.
ُتسول ُله ُنفسهُ
ُحقيقياُ ،كنوع ُمن ُأنواع ُالقصاص ُفي ُمواجهة ُمن ُ
ادعا
الدولية ُعلى ُحد ُسواء ُر ً
ً

ارتكابُهذاُالنوعُمنُالجرائمُ،لذلكُأوصيُبأنُتعدلُالعقوباتُالواردةُفيُميثاقُروماُطبقاًُلآلليةُ
الواردةُفيُالمادة ُ(ُ)123علىُأنُتدرجُفيهاُعقوبةُاإلعدامُعلىُمرتكبُالجرائمُالواردةُفيُنظامُ

يعاتُالوطنيةُوالواردةُفيُنصُالمادةُ(ُ)80
ُ
الًُلإلشكاليةُالمتعلقةُفيُالتشر
روماُنظ اًرُلبشاعتهاُُوح ُ
والتيُتناقضُماُجاءتُعليهُالمادةُ(ُ ُُ.)21
ُ
خالصة الفصل األول
ُوضُحت ُالباحثةُ ،خالل ُالفصل ُاأل ُول ُأهمية ُالختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائيةُ

الدوليةُوالدورُالمناطُبهاُوفقُاًُللمبادئُوالركائزُالتيُيقومُعليهاُنظامُالمحكمةُوالتيُتحكمهُمبادئُ
وأحكامُالقانون ُالجنائيُالدوليُوأهميةُعمل ُالمحكمةُفيُعدمُإفالتُمرتكبيُالجرائمُالدوليةُمنُ
العقاب ُوعدمُتقادم ُتلك ُالجرائمُ،إضافةُلبيانُالختصاص ُالموضوعيُوالزمانيُوالشخصيُ ،معُ

توضيح ُمفهوم ُالتكامل ُوالغاية ُمنه ُ ُوتوضيح ُصوره ُالمتمثلة ُفي ُالتكامل ُالموضوعي ُواإلجرائيُ
والتنفيذيُ ُ ،ومن ُثم ُوضحت ُالباحثة ُاللتزامات ُالواقعة ُعلى ُالدولة ُاألطراف ُوغير ُاألطراف ُمنُ

أجل ُتحقيق ُاألهداف ُالتي ُيقوم ُعليها ُعمل ُالمحكمة ُكقضاء ُتكميلي ُلعمل ُالقضاء ُالوطنيُ.

ومعالجةُاإلشكالياتُالتيُيثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُبينُالختصاصُالوطنيُواختصاصُالمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ،هذه ُالدراسة ُالنظرية ُلمبدأ ُالتكامل ُسنقوم ُخالل ُالفصل ُالثاني ُبتطبيقها ُعلىُ

الجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطُورة ُفي ُسياق ُالحالةُ
مالحقة ُالمجرمين ُمن ُقادة ُوجنود ُالحتالل ُعن ُ ُ
الفلسطينيةُوالجرائمُالمرتكبةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُ .

ُ245أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكامليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُ،مرجعُسابقُُ،صُُ .298-284
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ُ

الفصل الثاني
سبل مالحقة قـادة االحتالل اإلس ارئيلي عن ارتكاب الجرائم الدولية وفق ميثاق روما
ُ
The Ways to Prosecute the Israeli Occupation Leaders for Committed the International
Crimes according Rome Statute
ُ

المسؤولية ُالدولية ُتنعقد ُمس ُؤلية ُالدولة ُعن ُأفعال ُقواتها ُالمسلحة ُواألفرادُ
وفقاً ُلقواعد ُ ه

التابعينُلهاُُوالذينُيمثلون ُالدولةُفي ُأداءُمهامهمُكرئيسُالدولةُووزيرُالدفاعُواألركانُوالضباطُ
والجنود ُالذينُينفذون ُأوامر ُالقادةُفي ُالميدانُ .ونظ اًر ُألن ُالدولة ُشخص ُمعنويُفال ُيتصور ُأنُ

المسؤولية ُالجنائيةُُ
تكون ُمحالً ُللمساءلة ُالجنائيةُ ،لذلك ُقررت ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُإعمال ُمبدأ ُ ه

الفردية ُالدولية ُمن ُخالل ُمالحقة ُاألفراد ُالتابعين ُللدولة ُحال ُقصرت ُدولتهم ُفي ُاتخاذ ُالتدابيرُ
واإلجراءاتُالالزمةُلمنعُجنودهاُوقادتهاُمنُارتكابُالجرائمُدوليةُ ُ.
المسؤولية ُاألولى ُفي ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُ
بناء ُعليهُ ،أقر ُنظام ُروما ُاألساسي ُبأن ُ ه
ُو ً

والمالحقة ُتقعُعلى ُعاتق ُاألجهزة ُالقضائيُةُالمحلية ُ"الوطنية"ُحال ُانتهاك ُأحكامُالقانون ُالدوليُ

ُوجريمة ُاإلبادة ُالجماعية ُوجريمةُ
اإلنساني ُوارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُُوالمتمثلة ُفي ُجريمة ُالحرب ُ
العدوانُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُمنُخاللُتقديمُالمسئ ُولين ُعن ُارتكابُتلكُالجرائمُومالحقتهم ُأمامُ

اهةُوالمصداقيةُوالشفافيةُ.وفيُحالُعدمُقدرةُأوُ
القضاءُالمحليُوفق ُإجراءات ُتتمتعُبمعاييرُالنز ُ
عدم ُرغبة ُالقضاء ُال ُوطني ُعلى ُالضطالع ُبمهامه ُفي ُالتحقيق ُوالمالحقة ُيأتي ُدور ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُكقضاء ُتكميلي ُليمارس ُصالحياته ُفي ُالمالحقة ُوالمحاسبة ُعن ُارتكاب ُالجرائمُ

األشدُخطورةُعلىُالمجتمعُالدوليُوفقُميثاقُروماُ،لتوافرُشروطُالتكاملُالذيُناقشتهُالدراسةُ
خاللُالفصلُاأل ُولُ .
لذلكُستناقشُالرسالةُ ٌسبلُمالحقةُُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُوفقاًُلنظامُالمحكمةُالجنائيةُ

بناء ُعليهُ ،تبحث ُالدراسة ُفي ُقدرة ُمحاكمُالحتاللُاإلسرائيلي ُكقضاءُمحلي ُعلىُ
الدوليةُفقطً ُ .

مالحقة ُقادة ُوجنودة ُالحتالل ُعن ُالجرائم ُالدولية ُالمرتكبة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ
لستنفاذُسبلُالنتصافُالمحليُقبلُولوجُبابُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُكقضاءُتكميليُمنُخاللُ

اإلجابةُعلىُالتساؤلتُالتاليةُ:هلُتتوافرُلدىُمحاكمُالحتاللُالرغبةُفيُالتحقيقُوالمالحقةُلقادةُ
ُترتكب ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية؟ ُوهل ُتتسمُ
وجنود ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُعن ُالجرائم ُالدولية ُالتي ُ

التحقيقات ُالجنائية ُالتيُيضطلعُبهاُجهازُالتحقيقُالعسكريُاإلسرائيليُبالنزاهةُوالشفافية؟ُأمُأنُ
هذه ُالتحقيقات ُصورية ُتعقد ُبهدف ُتكُريس ُالحصانة ُلقادة ُالجيش ُ ُوتمكينهم ُمن ُاإلفالت ُمنُ
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العقاب؟ُوماُهيُاآللياتُالمتاحةُأمامُالضحاياُالفلسطينيينُلمساءلةُقادةُاإلحتاللُاإلسرائيليُأمامُ
محاكمه ُعنُالجرائمُالتيُاقترفوها؟ُأم ُأنُهناكُعقباتُتشريعيةُوقانونيةُتفرضهاُدولةُالحتاللُ

للحيلولةُدونُذلك؟ ُ

األسئلة السابقة تحتاج اإلجابة عنهاُ،لتقييمُمدىُفعاليةُالقضاءُاإلسرائيليُكقضاءُمحليُ

ُأبواب ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُذات ُالولية ُالقضائيةُ
ُولوج ُ
بصفته ُصاحب ُالولية ُاألصيلة ُقبل ُ

التكامليةُالتيُينعقدُلهاُاإلختصاصُ،عندُتحققُشروط ُالتكاملُفقطُ.إضاف ًة ُلتسليطُالضوءُعلىُ
المعيقاتُالقانونيةُالتيُتضعهاُدولةُالحتالل ُفيُتشريعاتهاُالداخليةُلضمانُحصانةُقادتهاُمنُ

المسؤوليةُُالجنائيةُ ُ.
ه
كذلكُ،تسُلط ُالباحثة ُالضوءُعلىُالوليةُالقضائيةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوصالحياتهاُ
في ُمالحقة ُمجرمي ُالحرب ُاإلسرائيليين ُعن ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطورًُة ُعلى ُالمجتمعُ

الدوليُ ،من ُخالل ُمناقشة ُسبل ُمالحقة ُقادة ُالحتالل ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ُ ،ومن ُثمُُ
مناقشة ُاألثارُالمترتبة ُعلى ُانضمام ُفلسطين ُللنظام ُاألساسيُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،وتسليطُ
الضوء ُعلى ُتطورات ُالدراسة ُاألولية ُللوضع ُفي ُفلسطين ُالتي ُتجريها ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمةُ
بناء ُعليهُ ،فسم ُالفصل ُالثانيُ
والصالحيات ُالمخولة ُلها ُفي ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقةً ُ .

لثالثةُمباحثُعلىُالوجهُُالتاليُ :

▪ المبحثُاألولُ:مالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليينُأمامُالقضاءُاإلسرائيليُ .

▪ المبحثُالثانيُ:مالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليينُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية.
▪ المبحثُالثالثُ:الجراءاتُالمتخذةُمنُقبلُالمدعيُالعامُبشأنُالتحقيقُوالنظرُفيُالدعاويُ
المقامةُعلىُقادةُالحتاللُ .

المبحث األول
مالحقة قادة االحتالل أمام القضاء المحلي اإلسرائيلي
The Prosecution of the Israeli Leaders before Israeli National Jurisdiction

المسؤولية ُالجنائية ُمن ُخالل ُاللتزامُ
ارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُيضع ُإسرائيل ُوقادتها ُأمام ُ ه

كقضاء ُمحليُ .مما ُيفرض ُعلىُ
ًُ
باتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُأمام ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُ

قدرة ُمحاكم ُالحتالل ُعلى ُمالحقةُ
ُوالقضائي ُاإلسرائيلي ُلتقييم ُ ُ
الباحثةُ ،دراسة ُالنظام ُالقانوني ُ

طريقُالقضاءُ
ابتداء ُسلوكُ ُ
مقترفي ُالجرائمُالدولية ُاإلسرائيليينُ ،وخصوصاً ُأنُنظامُروماُيفرضُ ً

المحليُاإلسرائيليُقبلُاللجوءُللقضاءُالجنائيُالدوليُ،فهلُتوفرُالتشريعات ُاإلسرائيليُللضحاياُ
114

الفلسطينيين ُسبل ُالنتصاف ُأمام ُمحاكم ُالحتالل ُاإلسرائيلي؟ ُأم ُأن ُالنظام ُالقانوني ُالقائم ُفيُ

إسرائيل ُيمنح ُالحصانة ُلقادة ُالحتاللُ ،وإذا ُكان ُذلك ُصحيحاً ُفما ُهو ُالسبيل ُأمام ُالضحاياُ
الفلسطينيينُللوصولُلسبلُالنتصاف؟ُ ُ

تسعى ُالدراسةُ ،لإلجابة ُعلى ُهذه ُالتساؤلت ُمن ُخالل ُتناول ُحالت ُتطبيقية ُللتحقيقاتُ

التيُتجريها ُأجهزةُالتحقيقُالسرائيليةُ،وتحليلُاألحكامُالصادرةُعنُالقضاءُالعسكريُوالمحكمةُ

اإلسرائيليةُالعلياُإلبرازُالممارسةُالعمليةُألجهزةُالتحقيقُالعسكريةُومحاكمُالحتاللُاإلسرائيليةُفيُ
سبيلُتقييمُقدرةُالقضاءُاإلسرائيليُعلىُالوفاءُبالتزاماتهُكقضاءُمحليُ ُ،وفيُحالُأثبتناُعدمُرغبتهُ

ُممهدة ُوفق ُشروط ُمبدأ ُالتكامل ُلمالحقةُ
ًُ
أو ُعدم ُقدرته ُعلى ُالوفاء ُبالتزاماتهُ ،تكون ُالطريق
ُبناء ُعليهُ ،نتناول ُاجراءات ُمالحقة ُقادةُ
ُومحاسبة ُقادة ُالحتالل ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةً .
الحتاللُاإلسرائيليُأمامُلجانُالتحقيقُوالمحاكمُالعسكريةُاإلس ارئيليةُفيُالمطلبُاألولُ ُ،وتبحثُ

الدراسةُفيُمصيرُالشكاوىُالمقدمةُمنُالضحاياُالفلسطينيين ُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُ
أمامُالنيابةُالعسكريةُاإلسرائيليةُخاللُالمطلبُالثانيُ ُ.

المطلب األول

اجراءات مالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي أمام لجان التحقيق والمحاكم العسكرية
اإلسرائيلية ُ
ُ

تهُندرج ُالنتهاكات ُالجسيمةُألحكام ُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُضمنُالجرائم ُالدولية ُالتيُتمسُ

استق ارر ُالسُلم ُواألمن ُالدُوليين ُلما ُتمثله ُمن ُخطورة ُتستوجب ُمعاقبة ُومالحقة ُمرتكبيهاُ ،فاإلرادةُ
الفاعلة ُللمجتمع ُالدولي ُنحوُالسعيُلتحقيق ُالعدالة ُهي ُالمكون ُاألساسيُإلنفاذُالقانون ُوسيادتهُ

ُوحماية ُحقوق ُاإلنسان ُمن ُخالل ُالعمل ُعلى ُوجود ُنظام ُقانوني ُومحاكم ُذات ُفاعلية ُتوفرُ
المسؤوليةُالجنائيةُالدوليةُُوالفرديةُ .
الضماناتُالقضائيةُالالزمةُإلنصافُالضحاياُوفقُأحكامُ ه
اعتبارهُ
والعملُعلىُتوفير ُنظامُقانونيُداخلي ُيكرسُالحمايةُلحقوق ُاألفرادُ،ليسُفقطُب ُ

التزام ُيقع ُعلى ُعاتق ُالدولة ُفيُالحترامُ ،بل ُأيضاً ُعلى ُضمان ُاحترامُُوإنفاذ ُتلك ُالحقوقُ.هذاُ

المبدأ ُالذي ُتوشحت ُبه ُديباجة ُالشرعة ُالدولية ُلحقوقُ ُاإلنسان ُُوأقرته ُالمادة ُاألولي ُالمشتركةُ

لتفاقياتُجنيفُاألربعةُُ،1949الموقعةُمنُقبلُُإسرائيلُوالتيُنصتُعلىُأنُ"األطرافُالساميةُ

المتعاقدة ُتتعهد ُبأن ُتحترم ُهذه ُالتفاقية ُوتكفل ُاحترامها ُفي ُجميع ُاألحوال"ُ .والذي ُيتحقق ُمنُ
خالل ُمالحقة ُالقضاء ُالوطني ُلألف ارد ُالتابعين ُلوليته ُعن ُارتكابهم ُجرائم ُدولية ُخطيرةُ ،وفق ُماُ
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قررته ُالمادةُ(ُ)146من ُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُلعامُ"ُ،1949فيُالتزامُالدولُفيُمالحقةُالمتهمينُ
مرينُباقترافها ُ–والتيُأدرجتها ُالفقرةُالخامسةُمنُ
باقترافُمخالفاتُجسيمةُألحكامُالتفاقيةُأوُاآل ُ

المادةُ(ُ)85منُاللحقُاإلضافيُاألولُلتفاقياتُجنيفُعلىُأنهاُتمثلُجرائمُحربُ 246ُ.
كذلكُ،يمثل ُالتزامُالدولُبتقديم ُالجناةُإليُالمحاكمة ُأيُاًُكانتُجنسيتهمُوبغضُالنظرُعنُ

ُواتخاذ ُالتدابير ُالالزمة ُالتي ُتضمن ُمالحقةُ
مكان ُارتكاب ُالجريمةُ ،وإصدار ُتشريعات ُجنائية ُ

افرتُأدلةُاتهامُكافيةُضدُهؤلءُاألشخاصُ،
ُ
وتسليمُالمجرمينُللطرفُالمعنيُبمحاكمتهمُحالُتو
بناءُ
الجرائمُوإدراكُالمجتمعُالدوليُلخطورتهاُوضرورةُمعاقبةُ ُ
نظ اًرُلفداحةُهذاُالنوعُمنُ ُ
مرتكبيهاً ُ.

مُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُابتداء ُاستنفاذُسُبلُالقضاءُالوطنيُ،منُخاللُالقيامُ
عليهُ،يشترط ُنظا
ً

بواجباته ُُوحمايةُمواطنيهُمنُبسطُوليةُالقضاءُالدولي ُقبلُولوجُطريق ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،
في ُحال ُثبت ُأن ُالمحاكم ُالمحلية ُ"الوطنية" ُل ُتقدم ُضمانات ُمقبولة ُتثبت ُفيها ُتحقق ُمعاييرُ

الستقالليةُوالنزاهةُ،أوُعدمُتوافرُالقدرةُأوُالرغبةُلديهاُعلىُإج ارءُتحقيقاتُنزيهةُمحايدةُ،أوُفيُ
حالُثبتُأنُالقوانينُالمحليةُتمنحُالحصانةُللمسؤولينُعنُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ ُ.

بناءُعليهُ،تقتضيُالدراسةُمراجعةُوتحليلُالتشُريعاتُاإلسرائيليةُمنُخاللُتنا ُولُالق ارراتُ
ً

الصادرة ُعن ُالمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعليا ُومناقشة ُالتوصيات ُالصادرة ُعن ُتقرير ُلجنة ُ"الفحصُ
والتحقيقُفيُإسرائيلُبخصوصُالشكاويُوادعاءاتُحولُانتهاكُقوانينُالقتالُطبقاًُللقانونُالدولي"ُ
والمعروفُبتقريرُلجنةُطيركلُ .للوقوفُعلى ُمدى ُمواءمةُالتشريعاتُاإلسرائيلية ُألحكامُالقانونُ

جراءاتُالتحقيقُوالمساءلةُبصدد ُمالحقة ُالجرائمُالدوليةُ،
الجنائيُالدولي ُذاتُالعالقةُفيُاتخاذُإ ُ
وفي ُحال ُوجدت ُمثل ُهذه ُالتشريعات ُفما ُمدى ُفعاليتها؟ ُُوهل ُت همكن ُالضحايا ُالفلسطينيين ُمنُ

التوجهُللقضاءُاإلسرائيليُلمالحقةُقادةُالحتاللُعنُانتهاكاتُالقان ُونُالدوليُاإلنساني؟ ُ

مةُالتشريعاتُ
ُ
اء
ولإلجابةُعنُهذهُالتساؤلتُ،تبحثُال ُ
دراسةُخاللُالفرعُاألولُفيُمدىُمُو ه

اإلسرائيلية ُإلجراءاتُالمالحقةُوفقُأحكامُالقانون ُالجنائيُالدوليُ،وفيُالفرعُالثانيُنتناولُالنظامُ

القانونيُوالقضائيُاإلسرائيلي ُالمتاحُأمامُالضحاياُالفلسطينيينُ،ونتناولُفيُالفرعُالثالثُإجراءاتُ

التحقيقُالجنائيُأمامُالنيابةُالعسكريةُبموجبُالقوانيينُاإلسرائيليةُ .

ُ246انظرُنصُالمادةُ(ُ)146منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُلعامُُ،1949والخاصةُبحمايةُالمدنيينُفيُاألراضيُالمحتلة.
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الفرع األول

اءمة التشريعات اإلسرائيلية إلجراءات المالحقة والمقاضاة وفق أحكام القانون
مدى ُمو َ
الجنائي الدولي
يقعُعلىُعاتقُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُاللتزامُفيُفتحُتحقيقات ُجنائيةُعنُالنتهاكاتُ

والجرائمُالتيُيرتكبهاُجنودُوقادةُالحتالل ُفيُاألراضيُالفلسطينيةُوفقاً ُلنصُالمادةُ(ُ)146منُ

تشريعاتُ
اتفاقيةُجنيفُالرابعةُ ُ.وكونُإسرائيلُهيُالقوةُالقائمةُباإلحتاللُفتلزمُبالعملُعلىُإقرارُال ُ

لتيُتفرضُعقوبات ُفعالةُعلىُاألشخاصُالذينُيقترفون ُأو ُيأمرون ُباقترافُالنتهاكات ُالجسيمةُ
ًُ
ا
والجرائم ُالدوليةُ .كذلكُ ،تفرض ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُالعرفي ُعلى ُإسرائيل ُالتحقيقُ
والمساءلة ُعن ُالجرائم ُالتي ُيرتكبها ُجنودها ُوفقاً ُلنص ُالمادة ُالثالثة ُمن ُاتفاقية ُلهاي ُالخاصةُ

باحترامُقوانينُ ُوأعرافُالحربُالبريةُلعامُُ ،1907والتيُنصتُعلىُأنهُ"يكون ُالطرفُالمتحاربُ

الذيُيخلُبأحكامُالالئحةُالمذكورةُملزماًُبالتعويضُإذاُدعتُالحاجةُ،كماُيكونُمسئولًُعنُجميعُ
األعمالُالتيُيرتكبهاُأشخاصُينتمونُإلىُقواتهُالمسلحة"ُ 247ُ.

كذلكُ،تفرض ُالمادةُ(ُ)27منُاتفاقيةُفيناُالخاصةُبقانون ُالمعاهداتُلعامُُ ،1969بعدمُ

منُاألحوالُ،ومنُثمُيجبُعلىُإسرائيلُالعملُ
ُ
جوازُتحللُالدولةُمنُالتزاماتهاُالتعاقديةُبأيُحالُ
اءمة ُتشريعاتهاُوالعملُعلىُ
علىُتنفيذُأحكامُاتفاقياتُجنيفُاألربعةُكطرفُمتعاقدُمنُخاللُمو ه

ُوحتى ُتاريخه ُلم ُيسن ُتشريع ُإسرائيليُ
دمج ُالج ارئم ُالدولية ُضمن ُالتشريعات ُالجنائية ُالوطنيةُ ،
يعرفُج ارئمُالحربُ.وبالرغمُمنُأنُالتوصيةُاألولىُلتقريرُلجنةُطيركلُالصادرُفيُشباط/فبرايرُ
ُ ،2013أوصى ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُبسن ُتشريع ُإسرائيلي ُيعُُرف ُجرائم ُالحرب ُضمن ُتشريعاتهاُ

الجنائيةُ ُ248ُ.ونتيج ًُةُلعدمُتوافرُالتشريعاتُالمالئمةُ،تقومُالمحاكمُالعسكريةُبمحاكمةُالجنودُالذينُ
ُGenuinely Unwilling: Israel's Investigations into Violations of International Law including
Crimes Committed during the Offensive on the Gaza Strip, 27 December 2008- 18 January
2009, Palestinian Center for human Rights (PCHR), February 2010, p18.
قصيُالحقائقُ"لجنةُطيركلُبرئاسةُقاضيُالمحكمةُ
ُ
ُ 248كلفتُالحكومةُاإلسرائيليةُبتاريخُ14حزيران/يونيوُُ،2010لجنةُت
247

العلياُاإلسرائيليةُالمتقاعدُجاكوبُطيركل ُبالتحقيقُفيُحادثةُاستهدافُأسطولُنقلُالمساعداتُاإلنسانيةُقبالةُشواطئُغزةُ

"مرمرة"ُ،التيُنتجُعنهاُمقتلُتسعةُمتضامينُأتراكُإضافةُإلىُجرحُواعتقالُواحتجازُالناشطينُعلىُمتنُأسطولُالحريةُبعدُ

استهدافهُوفرضُالحصارُعليهُحيثُكلفتُالحكومةُاللجنةُبمهامُالتحقيقُفيُشرعيةُالقرارُالذيُاتخذهُالجيشُبمحاصرةُ

ومنع ُوصول ُاألسطول ُإلى ُساحلُقطاع ُغزة ُ ُوالبحث ُفي ُقانونية ُاألسلحةُوالوسائل ُالتي ُاستخدمت ُخالل ُالعملية ُومدىُ

توافقها ُمع ُقانون ُالنزاع ُالمسلح ُ ُوقواعد ُالقانون ُالدولي ُمن ُعدمهُ ُ .وذلك ُتطبيقاً ُلقرار ُمجلس ُحقوق ُاإلنسان ُالتابع ُلألممُ
المتحدة بتشكيلُلجنةُتقصيُحقائقُمستقلةُبتاريخُُ 2يونيوُُ ،2010بعدُاستهدافُالجيشُاإلسرائيليُألسطولُالحريةُ"مافيُ

مرمرة"ُبتاريخُُ 31أيارُ/مايوُُ.2010باإلمكانُالطالعُعلىُالتقريرُباللغةُالنجليزيةُعبرُرابطُاللجنةُ(آخرُزيارةُُ 1آذارُ/

مساء) ُ
مارسُ،2019الساعةُ ً ُ12
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ينتهكون ُقوانين ُوقواعد ُالقتالُعن ُارتكاب ُمخالفاتُعاديةُ ،وغالباً ُماُتكون ُالعقوبةُفيهاُلُتذكرُ
ُودون ُاألخذ ُفي ُالحسبان ُخطورة ُالفعل ُالذي ُارتكبه ُالجنود ُأثناء ُسير ُالعمليات ُالعسكرية ُفيُ

األ ارضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ ُ249.
نُالعقوباتُالعاديُ،التيُلُ
ُوتخضعُالمخالفاتُالواردةُفيُالقانونُالجنائيُاإلسرائيليُلقانو ُ

ترتقيُفيُمستوىُالتجريمُوالعقابُمنُحيثُالمبدأُلجرائمُدوليةُأوُجرائمُالحربُ،كالتسببُبالموتُ
وُإصابةُفيُالجسمُوالصحةُ،وإجراءُالتجاربُالبيولوجيةُ،
ُ
عمداًُ،والتسببُبإحهُداثُمعاناةُكبيرةُأ
والنهب ُ ُومصادرة ُالممتلكات ُوتدميرها ُعلى ُنطاق ُواسع ُدون ُأن ُيكون ُهناك ُضرورة ُعسكريةُ.

كذلكُ،يخضعُالجيشُاإلسرائيليُفيُسلوكهُللتعليماتُالعسكريةُالداخليةُبموجبُأمرُقيادةُاألركانُ
العامةُرقمُ(ُ)3310-33الصادرُفيُُ ،1980ليمثلُالنضباطُالذاتي ُفيُتحديد ُواجبُالتصرفُ

من ُقبل ُالجنود ُاإلسرائيليين ُوالذين ُيجب ُأن ُتكرر ُعلى ُمسامعُهم ُحال ُصدور ُأي ُأمر ُميدانيُ

لخوضُعملياتُالقتالُبالستناد ُإلىُاتفاقياتُجنيفُاألربعةُلعامُُ،1949واتفاقيةُلهايُالخاصةُ
في ُحماية ُالممتلكات ُالثقافية ُخالل ُالنزاعات ُالمسلحةُ .يعتبر ُأمر ُالقيادة ُأمر ُداخلي ُل ُيرتقيُ

سرى ُإل ُعلى ُالجنود ُالذين ُيخدمون ُفيُ
لمستوى ُالتشريع ُفي ُتحديد ُالجرائم ُوفرض ُالعقاب ُول ُي ُ
همُمنُالوح هداتُاألمنيةُ
ُ
الجيشُومنُثمُيستثنيُمنُتطبيقهُأفرادُاألمنُالتابعينُلجهازُالشاباكُوغير

التيُقدُترتكبُجرائمُحرب.

250

ُ

وفيُبدايةُالتسعيناتُتم ُصياغةُوثيقةُ"روحُجيشُالدفاع ُاإلسرائيلي"ُوالتيُصدرتُعنُُ

دولة ُالحتالل ُفي ُالعام ُُ ،2000وعرفت ُعلى ُأنها ُوثيقة ُالقيم ُوالمنظومة ُاألخالقية ُللجيشُ
اإلسرائيليُ.فشملتُهذهُالوثيقةُالحقوق ُوالقيمُاإلنسانيةُالعالميةُالتيُتعنيُباألخالقيات ُالعسكريةُ

ُقيما ُثالثُ :قيمة ُطهارة ُالسالحُ ،وقيم ُالنضباط ُالمتمثلة ُبعدم ُإطاعة ُالجندي ُألوامرُ
لتشمل ًُ

مرؤوسيه ُغير ُالقانونيةُ ،وأن ُيستخدم ُالسالح ُمن ُأجل ُتنفيذ ُمهمته ُودون ُالمساس ُباألشخاصُ
الغيرُمقاتلينُوالحفاظُعلىُكرامةُالبشرُوعدمُالمساسُبحياتهمُأوُكرامتهمُ.وبالرغمُمنُكونُُالقيمُ

ُالواردة ُفي ُال ُوثيقة ُالتي ُتضبط ُسلوك ُالجنود ُاإلسرائيليين ُفي ُأرض ُالمعركةُ ،إل ُأنهاُ
األخالقية ُ

ُ https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/alternatefiles/he/turkel_eng_b1-474_0.pdf
Lior Yavne and Michale Sfard: Lacuna War crimes in Israeli law and in court-martial
rulings, Yesh Din Report, Accountability, issued on October 2013, p 6-7, available at (last
visited 23 Feburary 2019 at 10:30 pm) https://www.yesh-din.org/en/lacuna-war-crimes-inisraeli-law-and-military-court-rulings-3 .
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ُ Lior Yavne and Michael Sfard: Lacuna War crimes in Israeli law and in court-martial
rulings, Ibid, p20.
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وثيقةُأخالقيةُغيرُملزمةُقانوناًُُ،ولُتعتبرُسببُاًُللعقابُأمامُالمحاكمُاإلسرائيليةُفيُحالُالمشاركةُ
بعملياتُعسكريةُللدفاعُعنُأمنُإسرائيلُ 251ُ.

لًُ ،بموجب ُالقانونُ ُاألساسيُ
قضائيا ُفعا ُ
ًُ
ُنظاما ُ
ًُ
كذلكُ ،تدعي ُدولة ُالحتالل ُبأنها ُتمتلك

كغيره ُمن ُالسلطات ُالحكومية ُلمحاسبة ُالحكومةُ
اإلسرائيلي ُ"الدستور" ُوتخُضع ُالجيش ُوقادته ُ ُ

المدنية ُ ُوسيادة ُالقانون ُبما ُفي ُذلك ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُوتبقى ُالحكومة ُوالجيش ُاإلسرائيليُ
مقيدتين ُباللتزامات ُالقانونية ُالتي ُيفرضها ُنظام ُالعدالة ُاإلسرائيلي"ُ .هذا ُبالفعل ُما ُيسير ُعليهُ

النظامُالقانونيُاإلسرائيليُداخلياًُ،لكنُفيُحالُتعلقُاألمرُبالضحاياُالفلسطينيينُ،فاألمرُمختلفُ
التحلل ُعن ُالتزاماتها ُكقوةُ
تمامُاًُ ،حيث ُتُصنف ُإسرائيل ُقطاع ُغزة ُعلى ُأنه ُكيان ُمعاد ُبهدف ُ ه

احتالل ُحربيُ ُومنُخالل ُُتهسيسُاآللياتُالقانونيةُوالقضائيةُبهدفُالقضاء ُعلىُسبلُاإلنصافُ
والعدالةُ 252.

ُتشريعات ُإسرائيلية ُمالئمة ُلمالحقة ُمنتهكي ُأحكام ُالقانونُ
وخير ُدليل ُعلى ُعدم ُوج ُود ُ

الدوليُاإلنسانيُ،الحكمُالصادرُعنُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُفيُكانونُأول/ديسمبرُ،2011فيُ

سسةُالحقُوالمركزُ
ُ
)ُوالمقدمُمنُقبلُالمؤسساتُالحقوقيةُ"عدالةُوم ُؤ
اللتماسُرقمُ(ُ 2007/3292

الفلسطينيُلحقوقُاإلنسان"ُبصددُفتحُتحقيقُجنائيُضدُالمشتبهُبهمُمنُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُ
يةُالتيُشنتهاُقواتُالحتاللُفيُ
عنُُأعمال ُالقتلُوالتدميرُفيُقطاعُغزةُ،خاللُالحمالتُالعسكر
ه

العامُُ.2004فأشارتُرئيسةُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُفيُحينهُالقاضيةُ ،Dorit Beinischبأنهُ

فيُحالُتوافرُشرطينُخاللُانتهاك ُقواعدُالحربُفيتمُالكتفاء ُبتطبيقُالقانون ُاإلسرائيليُالمحليُ

ةُأنُتهعبرُبنودُ
دونُاألخذُبعينُالعتبارُقواعدُالقانونُالدوليُ،ويتمثل هذان الشرطان فيُ:ضرور ُ
لئحةُالتهام ُعنُطبيعةُالخطورةُللمخالفةُالموصوفةُفيُالالئحةُ،بينماُيتمثلُالشرطُالثانيُفيُ

تجسيد ُالعقاب ُلطبيعة ُالمخالفة ُالتي ُارتكبت ُفي ُحق ُالمدنيين ُالمحميين ُبموجب ُقواعد ُالقانونُ

الدوليُ ُ.

وبتحليلُوفحصُالتوجيهاتُالصادرةُعنُالنيابةُالعسكريةُوق ارراتُالقضاءُالعسكريُمنذُ

العامُُ،2000خلصت ُالقاضيةُدوريتُبينيشُ،فيُالقرارُالصادرُعنُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُ،
عُرتُ ُالقاضية ُبينيشُ
المذكورين ُأعالهُ .وبذلك ُ ،هُ
ُ
بأن ُالقضاء ُالعسكري ُاإلسرائيليُيفتقرُللشرطين ُ

السياسةُالتيُتتبعهاُالمحاكمُالعسكريةُاإلسرائيلية ُوالقائمةُعلىُمبدأُعدمُالوفاءُباللتزاماتُ،حيثُ

ُ251لالطالعُعلىُوثيقةُروحُإسرائيلُ،انظرُموقعُالجيشُاإلسرائيليُعلىُالرابطُالتاليُ:
https://archive.org/stream/pdfyُ ُ bglV_AW6LuSR_lJM/The%20Israeli%20Defense%20Forces%20Spirit_djvu.txt
252
Genuinely Unwilling: Israel's Investigations into Violations of International Law including
Crimes Committed during the Offensive on the Gaza Strip, 27 December 2008- 18 January
2009, Palestinian Center for human Rights (PCHR), February 2010, p18.
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تقومُبإدراجُالفعل ُالمقترفُُوالمنسوبُللمتهم ُفي ُلئحةُالتهامُ ،حيثُل ُيُعبرُالعقابُالمفروضُ

علىُذلكُالجرمُعنُحجمُالنتهاكُالذيُوقعُخالفاًُلقواعدُالقانونُالدوليُفيُحالةُاإلدانةُ.كذلكُ،
توجبُالمادةُ(ُ)146منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُعلىُلدولةُالحتاللُفُرضُعقوباتُوغراماتُجنائيةُ

فعالةُبحقُمنُيخلُأوُينتهكُبشكلُجوهريُأحدُالبنودُالواردةُفيُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُوالبروتكولُ
الملحقُبهاُ،ومنُثمُتنتهكُإسرائيلُاللتزاماتُالواردةُفيُهذهُالمادةُ ُ253ُ.

التجريمُعنُ
كذلكُ،أكدُتقريرُلجنةُطيركلُعلىُخلوُتشريعاتُدولةُالحتاللُمنُنصوصُ ُ

ارتكابُالجرائم ُالدوليةُ،فذهبتُاللجنةُإلى ُأنُتلكُالتشريعاتُقاصرًة ُُولُتعملُعلىُضمانُالوفاءُ
بالتزامات ُدولة ُالحتالل ُفي ُالتحقيق ُوالمساءلة ُتجاه ُانتهاك ُأحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنسانيُ ،ولُ
تتبني ُالقواعد ُواألعراف ُالدولية ُالخاصة ُبتعريف ُجرائمُ ،إضاف ًة ُإلى ُعدم ُكفاءة ُوقدرة ُالقضاءُ

اإلسرائيلي ُعلى ُالقيام ُبمهامه ُباستقاللية ُونزاهة ُبعيداً ُعن ُعملية ُصنع ُالق ارر ُالعسكريُ
والسياسيُ ُ254.

لذلك ُأوصت ُاللجنةُ ،بضرورة ُالعمل ُعلى ُسن ُتشريعات َتقنن جرائم الحرب وتتضمن

فعالة ُوعلىُضرورةُمبادرةُو ازرةُالعدلُاإلسرائيليةُ،علىُوضعُتشريعُفيُكلُحالةُ
عقوبات جزائية ّ
يشوبها ُالعجز ُفيما ُيتعلق ُبالمحاذير ُالدولية ُُوالتي ُل ُيوجد ُلها ُنص ُشبيه ُفي ُالقانون ُالجنائيُ

اإلسرائيليُ .إضاف ًُة ُإلى ُضمان ُالو ازرة ُوضع ُتشريعات ُُول ُسيما ُقانون ُالعقوبات ُوقانون ُالقضاءُ
العسكريُواللوائحُالعسكريةُ"التوجيهات أو األوامر أو أنظمة القيادة العسكرية"ُلتُترجمُب ُوضوحُفيُ

القانونُ ُوالممارسة ُالعمليةُ ،الحظر ُالمطلق ُللتعذيب ُوالمعاملة ُالقاسية ُوالالإنسانية ُوغيرها ُمنُ
الجرائمُالواردةُفيُالقانونُالدوليُ.فقائمةُالجرائمُالواردةُفيُالقانونُاإلسرائيليُجزئي ًُةُفقطُولُتشملُ
ُ
جميع ُاألفعال ُوالنتهاكات ُالمصنفة ُعلى ُأنها ُج ارئم ُحرب ُبموجب ُالقانون ُاإلنساني ُالدولي ُولُ
تعكسُخطورةُتلكُالنتهاكاتُ،كجرائمُدوليةُ 255.
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Lior Yavne and Michale Sfard: Lacuna|War crimes in Israeli law and in court-martial ruling,
Ipid, p 24-25.
254
Amichai Cohen & Yuval Shany: The Turkel Commission’s Flotilla Report (Part One),
Some Critical Remarks, European International law journals, ELIJ Talk, Oxford University,
last visited (1 March 2019, 12:00 am) https://www.ejiltalk.org/the-turkel-commissions-flotillareport-part-one-some-critical-remarks
ُ255أوصتُلجنةُطيركلُفيُالتقريرُالصادرُعنهاُبمجموعةُمنُالتوصياتُالواجبةُاتباعهاُمنُقبلُالنيابةُالعسكريةُوباستقراءُ

ُأهمُالتوصياتُالثمانيةُعشرُ،وجدتُاللجنةُأثناءُتحليلهاُللقوانينُالسرائيليةُومقارنتهاُمعُقواعدُالقانونُالدوليُالمتعلقةُبسيرُ
العملياتُالعسكريةُأثناءُالنزاعاتُالمسلحةُوالقواعدُالواردةُفيُالتشريعاتُالمقارنةُبهدفُوضعُتوصياتُلتصويبُوتحسينُ

أجهزةُإنفاذُالقانونُفيُد ُولةُالحتاللُ،حتىُتكونُعملياتُالتحقيقُأكثرُنجاعةُإضاف ًة ُإلىُالنظرُبشكلُأسرعُفيُالشكاوىُ
المقدمةُبحقُالجنودُ،وفيماُيتعلقُبالتحقيقُمعُالقيادةُأوُالمستوىُالسياسيُأوُالضباطُذوُالرتبُالعلياُ.
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الفرع الثاني

النظام القانوني والقضائي لدولة االحتالل اإلسرائيلي المتاح أمام الضحايا الفلسطينيين
ُ

ينقسم ُالنظام ُالقانوني ُاإلسرائيلي ُإلى ُنظامينُ ،القانون ُالجنائي ُالرسمي ُللدولةُ ،كتشريعُ

داخلي ُيطبق ُعلى ُمواطني ُدولة ُإسرائيل ُُوالمتواجدين ُتحت ُوليتها ُالقضائيةُُ .والقانون ُالجنائيُ
العسكريُُالذيُتحكمُبموجبهُدولةُالحتاللُقبضتهاُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُويطبقُعلىُ
الفلسطينيينُ .فوفقاً ُللتشريع ُاإلسرائيلي ُالداخلي ُيوجد ُنظامان ُقضائيان ُمنفصالن ُتمامُاً ُعنُ

تجريم ُواألفراد ُالخاضعين ُلهما ُوالنطاقُ
التشريعية ُوقواعد ُال ُ
بعضهما ُالبعض ُفي ُنطاق ُالقاعدة ُ ُ

الجغرافيُلتطبيقهماُ ُ،وبالرغمُمنُالحديثُعنُمصدرينُمختلفينُإلُأنهماُيخضعان ُلسيطرةُدولةُ
الحتاللُاإلسرائيليُويطبقانُمنُخاللُأجهزةُالدولةُ ُُ256.

القانونُ ُالعسكري ُاإلسرائيلي ُيتألف ُمن ُأكثر ُمن ُ(ُ )1700أمر ُعسكريُُُ ،وهو ُبمثابةُ

القانون ُالجنائي ُالذي ُيطبق ُعلى ُالمدنيين ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُ ُويعتبر ُأداةُإلضفاءُ

الشرعيةُعلىُممارساتُالحتاللُالقمعيةُ،وهناكُالعديدُمنُالتشريعاتُاإلسرائيليةُالداخليةُأُدمجُتُ

مؤخ اًر ُفي ُمنظومة ُالقضاء ُالعسكري ُلإليحاء ُبتوحيد ُالمنظومة ُالقان ُونية ُاإلسرائيلية ُُوالتذرعُ
قُاإلنسانُ 257.
بالمحافظةُعلىُمنظومةُحقو ُ

ُوتتمركز ُالسلطاتُفيُالنظام ُالقانونيُوالقضائيُالعسكريُاإلسرائيلي ُبينُُوحهُدات ُالجيشُ

والمنظومةُالعسكريةُ،األمرُالذيُيعدمُالرقابةُالمدنية ُالنزيهُةُعلىُعملُالجهازُالعسكريُُ ُ ،ويعيقُ

القيام ُبإجراء ُتحقيقات ُمستقلة ُونزيهة ُبسبب ُالحصانة ُالتي ُيمنحها ُهرم ُالقيادة ُفي ُالجيشُ

ُالعسكريُُ ،إضاف ًُة ُللحصانة ُالتي ُيمنحها ُالقضاء ُالمدنيُ
ُ
اإلسرائيلي ُلجنوده ُعلى ُمستوى ُالقضاء

المسؤوليةُُ
للدولة ُفي ُمواجهة ُمطالبات ُالضحايا ُبجبر ُاألضرار ُالتي ُلحقت ُبهم ُوفق ُقانون ُ ه
التقصيريةُ .ولدراسة ُمدى ُالتزام ُجهات ُالتحقيق ُُوالقضاء ُاإلسرائيلي ُبإعمال ُالصالحيات ُالمناطةُ

تكب ُمن ُقبل ُأفراد ُالجيشُ
بهم ُنحو ُالمالحقة ُ ُوتحقيق ُالمساءلة ُالجنائية ُعن ُالجرائم ُالتي ُتر ه

اإلسرائيليُ،ستقومُالباحثةُفيماُيليُبدراسةُمنظومةُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيلي.

امُالقضائيُاإلسرائيليُفيُظلُنظامينُ
ُ
ُ256سمدارُبنُناتانُ:تطبيقُالقانونُاإلسرائيليُفيُالمحاكمُالعسكريةُاإلس ارئيليةُ:النظ

متناقضين ُمدني ُوعسكريُ ،مقال ُمنشور ُعلى ُ ُموقع ُالمنهلُ ،بدون ُتاريخ ُنشر ُ(أخر ُ ُزيارة ُ ُُ 8مارسُُ ُ ،2019الساعةُ

ُ8:30صباحُاً)ُيُمكنُالطالعُعليهُعبرُالرابطُالتاليُُُ ُhttps://platform.almanhal.com/Reader/2/91903
Ayed Abu Eqtaish: Israeli Military Law: A Tool to Legitimize Oppression and Injustice, the
Paradox of Using tha lawof the Oppressoer, Badel Rocure Center, The Paradox of Using the
Law of the Oppressor (Issue No.55), winter 2013-2014.
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أوال -:تش ّكيل النيابة العسكرية في دولة االحتالل اإلسرائيلي:

المدعي العام العسكريُ
وفقاًُلمنظومةُالقضاءُالعسكريُُلدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ،يمارس ّ
مستشار قضائيا للسلطات
ا
مدعيا عاما عسكرياُُوالعملُبوظيفة
مهامُوظيفتينُ،هماُ:العملُبصفتهُ َ

العسكريةُ .ففي ُجانب ُإنفاذ ُالقوانين ُالجزائية ُالتي ُتهدف ُإلى ُضمان ُسيادة ُالقانون ُوتحقيقُ
المصلحة ُالعامةُ ،يمارس ُالمدعي ُالعام ُالعسكريُ ُبصفته ُهذهُ ،ذات ُالصالحيات ُالمخولة ُللنائبُ

ُ.ولُيتبعُالمدعيُالعامُالعسكريُُوظيفياًُوزيرُالعدلُكماُفيُ
العامُ"المدعيُالعام"ُفيُالنظامُالمدني ُ
ئيسُاألركانُ"وزيرُالدفاع" ُبشكلُمباشرُ،
ُ
األنظمةُالقانونيةُالمقارنةُ ،وإنماُتكون ُتبعيته ُالوظيفيةُلر

يُ
ومع ُذلك ُل ُيملك ُرئيس ُاألركان ُفي ُالجيش ُاإلسرائيلي ُصالحية ُتوجيه ُالمدعي ُالعام ُالعسكر ُ
فيما ُيتعلق ُبعمليات ُالستدعاء ُللمحاكمة ُأو ُالمالحقة ُالقضائيةُ ،حيث ُيخضع ُالمدعي ُالعامُ

العسكريُُفيُذلكُلتوجيهُوإشرافُالمستشارُالقانونيُللحكومةُ 258ُ.

المدعي العام العسكريُ،هوُالشخصُالمخُولُبتقديمُلوائحُالتهامُالجنائيةُضدُمنُيخالفُ
ُف ّ
القانون ُعلىُمستوىُالقيادةُالعسكريةُإضاف ًة ُلمهمتهُالمتعلقةُفي ُتقديمُالمشورةُالقانونيةُللحكومةُ
وأجهزتها ُالمختلفةُ ،ول ُيوجد ُلهذا ُالمنصب ُدور ُمشابه ُفي ُاألنظمة ُالقانونية ُالمقارنةُ 259.وتقومُ

ُوحضور ُاجتماعاتهاُ
الحكومة ُبإقالته ُمن ُمنصبهُ ،كما ُيمثل ُجزًءا ُرئيسياً ُمن ُتشكيل ُالحكومة ُ
والمشاركةُفيُجلساتهاُوتقديمُالمشورةُلهاُُ260.

المستشار القانوني للحكومةُ :يترأس ُهيئة ُالنيابة ُالعامة ُبصفته ُالمستشار ُالقانوني ُلجميعُ

المخولُبإصدارُ
سلطاتُالحكمُفيُإسرائيل ُبماُفيهاُالنيابةُالعسكريةُوالجيشُ ،لذلكُهوُالشخصُ ُ

التعليماتُالتوجيهيةُالمهنيةُالتيُتلزمُجميعُالسلطاتُفيُالدولةُ.
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قادة المناطق في جيش االحتالل اإلسرائيلي :هُيمنح ُقانون ُالقضاء ُالعسكري ُاإلسرائيليُ

الصادر ُعام ُُ ،1955صالحيات ُمهمة ُلقادة ُالمناطق ُفي ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُ(الضباطُ
وقادةُالفيالقُوالفرقُُوهيئةُاألركانُفيُالمناطقُالجنوبية)ُاألمرُالذيُيخولُقادةُالمناطقُصالحيةُ
ُGenuinely Unwilling: Ibid, p 19.
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ُ259مروانُدللُ:قضاءُإسرائيليُ"تاريخُ،سجالتُ،وحدود"ُ،مدارُالمركزُالفلسطينيُللد ارساتُاإلسرائيليةُ،2008ُ،صُُ .87
ُ 260يعكوف ُشمشون ُشابي ارُ ،أول ُمن ُتولى ُمنصب ُالمدعي ُالعام ُالعسكري ُفي ُإسرائيلُ ،في ُالعام ُُ .1948بعيد ُاحتاللُ

األراضيُالفلسطينيةُفيُالعامُُ،1967تولىُمنصبُالمدعيُالعامُمئيرُشمغارُ،والذيُأعلنُموقفُإسرائيلُالرافضُلنطباقُ

اتفاقياتُجنيفُعلى ُاألراضيُالفلسطينيةُوأنُإسرائيلُتقبلُطواعي ًة ُاألجزاءُاإلنسانيةُمنُاتفاقيةُجنيفُدونُأن ُيحددُماهيةُ

هذهُاألجزاءُوالذي ُبقتُالمحكمُاإلسرائيليةُتسيرُعلىُالخطىُالتيُأرساهاُكقواعدُقانونيةُلالحتاللُاإلسرائيليُ،لمزيدُمنُ
ائيليُ،مرجعُسابقُصُُ88وماُبعدهاُ ُ.
ُ
التفاصيلُانظرُ:مروانُدللُ:قضاءُإسر
The Occupation'' Fig Leaf: Ibid, p 14.
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بناء ُعلىُهذهُالصالحياتُ،يحقُلقائدُالمنطقةُالطعنُعلىُأحكامُ
التدخلُفيُالعملُالقضائيُ ُ.و ً

صادرةُ
الستئنافُالصادرةُعنُمحاكمُالبدايةُفيُمنطقةُعملهُ ُ ،وصالحيةُإقرارُاألحكام ُالنهائيةُال ُ

عنُالمحاكمُُالعسكريةُلدولةُالحتالل ُلتحوزُحجيةُاألمرُالمقضيُ ُبهُ.كذلكُ ،صالحيةُإصدارُ

أوامرُإلغاءُلوائحُالتهامُ ،وهذهُأخطرُالسلطاتُالتيُتُثيرُمسألةُعدمُالفصلُبينُالسلطات ُفيُ
كيان ُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ ،إضاف ًة ُلعدمُاستقالليةُالجهازُالقضائيُ ُ ،وماُلهُمن ُتأثير ُعلىُ

ق ُالضحايا ُالفلسطينيين ُفي ُالوصول ُللعدالةُ .كما ُأن ُمحكمة ُالعدل ُالعليا ُاإلسرائيلية ُتمنحُ
حقو ُ

المدُعي ُالعام ُالعسكريُ ُوالمستشار ُالقضائي ُللحكومةُ ،صالحي ًُة ُهي ُاألكثر ُخطورة ُوالتي ُيطلقُ
عليهاُ"هامش التقدير"ُفيماُيتعلقُبحرية ُالتصرفُفيُتوجيهُالتهام ُأوُإغالقُالتحقيقُلعدمُكفايةُ

األدلة ُوالذيُشرعتنه ُمحكمة ُالعدل ُاإلسرائيليةُالعلياُفيُأحكامُقضائيةُمختلفةُصادرة ُعنها ُبحقُ

الفلسطينيينُ ُ262.

ثانيا -:الدور المزدوج الذي يمارسه المستشار القضائي العسكري:

زدوجة "القبعة المزدوجة" ُليمارسُ
يتمتع ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكري ُبصفة ُوظيفية ُم ُ

شارُقانونيُاً ُللسلطاتُالعسكرية ُفيُ
مهامهُبصفتهُرئي ًُ
ساُللنيابةُالعسكرية ُباعتبارهُمدعياً ُعامُاً ُومس ُُاً
ذات ُالوقتُ ،فهو ُالمسؤول ُعن ُنظام ُالنيابة ُالعسكرية ُونظام ُالستشارة ُالقانونيةُ .فيقدم ُالمدعيُ

العام ُالعسكريُ ُالستشارة ُالقانونية ُللجيش ُقبل ُوخالل ُسير ُالعمليات ُالعسكرية ُبصفته ُالمستشارُ

ُعاماُ
العسكري ُللجيش ُهذا ُمن ُجانبُ .ومن ُجانب ُأخرُ ،يمارس ُمهامه ُالوظيفية ُبصفته ُمدُعًُيا ً
عسكرًُيا ُفي ُاتخاذ ُالقرارُالمتعلقُبفتحُالتحقيقاتُالجنائيةُمنُعدمهُضدُالجنودُعنُشبهةُانتهاكُ

القانونُالدوليُ ُ.

فع ًُليا ُفي ُالمصالحُ .ففيُ
فالزدواجية ُفي ُعمل ُالمدُعي ُالعام ُالعسكريُ ُتخلق ُتضارًُبا ُ هُ

بناءُعلىُالستشارةُالتيُ
الحالتُالتيُ ه
تصدرُفيهاُتوجيهاتُوأوامرُللجنودُبتنفيذُعمليةُعسكريةُ ُ،و ً

تقدم ُبها ُذات ُالشخص ُ ُوبصفته ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُ ُ ،وكان ُهناك ُشبهة ُلنتهاك ُقواعدُ

القانونُ ُالدولي ُنتيج ًة ُلالستشارة ُالصادرة ُعنهُ .ففي ُمثل ُهذه ُالحالةُ ،يطلب ُمن ُالمدعي ُالعامُ
ارُبأثرُرجعيُلفتحُتحقيقُجنائيُضدُنفسهُوضدُمرؤوسيهُ،كونهُالمسؤولُعنُ
ًُ
العسكريُُاتخاذُقر
إعطاءُاألمرُالقانونيُفيُاتخاذُالتدابيرُالمشتبهُبعدمُشرعيتهاُ 263.

ُ 262انظرُالقرارُالصادرُ ُفيُللتماسُرقمُُ 1989/425عنُالمحكمةُالسرائيليةُالعلياُ ،فيُاللتماسُالمقدمُمنُالمستدعيُ

شوفانُضدُالمدعيُالعامُالعسكريُاإلسرائيليُُ.انظرُالمرجعُالسابق Genuinely Unwilling :ipd, p79

ُ 263لمزيدُمنُالتفاصيلُالرجاءُالطالعُعلىُُ:المحاسبةُ:كيفُأثبتتُإسرائيلُأنهاُغيرُقادرةُعلىُالتحقيقُبشبهات ُإنتهاكُ

القانونُالدوليُاإلنسانيُأثناءُالعملياتُالعسكريةُعلىُقطاعُغزةُ،تقريرُلمؤسسةُبيتسلمُ:مركزُالمعلوماتُاإلسرائيليُلحقوقُ

اإلنسان ُفي ُاألراضي ُالمحتلةُ ،صادر ُبتاريخ ُُ 5مارس ُُ ،2017باإلمكان ُالطالع ُعليه ُعبر ُالرابط ُ ُالتاليُ:
http://www.btselem.org/arabic/accountability/20140905_failure_to_investigate
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وفيُحالُادعىُالمستشارُالقضائيُالعسكريُاحتمالية ُوج ُودُتضاربُفيُالمصالحُ،يبقىُ

الحق ُفيُاصدار ُالقرار ُبالتحقيق ُالجنائي ُمحصو اًر ُفقط ُبينه ُوبين ُنائبه ُدون ُأن ُيشمل ُمنظومةُ
القضاء ُالعسكريُ ُوالشرطة ُالعسكريةُ .هذه ُالزدواجية ُالتي ُتتمركز ُفيها ُصالحيات ُمهام ُوظيفيةُ
مختلفةُتحتُإمرةُذاتُالشخصُ ُ،وشُبهة ُتضاربُالمصالحُفيُاتخاذ ُالقُرارُبشأنُالتحقيقاتُالتيُ
ينظرها ُذات ُالشخص ُظاهرًُة ُ ُوبشكل ُواضحُ ُ ،وتتعارض ُفي ُمجملها ُمع ُمبدأ ُالحياد ُالذي ُيرتكزُ

على ُنزاهة ُالمحققُ ُ ،ويهدف ُإلى ُضمان ُاللتزام ُبإجراء ُالتحقيق ُالجنائي ُبشكل ُموضوعي ُونزيهُ

دونُتحيزُفيُالشكاويُالمقدمةُألجهزةُالختصاصُ 264.

وفي هذا الصدد ذهبت لجنة طيركلُ،أنهُفيُحالتُالشتباهُبوقوعُانتهاكاتُخطيرةُلقواعدُ

القانون ُالدولي ُاإلنسانيُ ،فيجب ُأن ُتتفق ُإجراءات ُالتحقيق ُفي ُالشكاوي ُالتي ُينظرها ُالمستشارُ

القضائيُمعُمبادئُالقانونُالدوليُالمتمثلةُفيُالستقالليةُوالحيادُوالفعاليةُوعدمُالتأخيرُفيُاتخاذُ
إجراءات ُالمالحقةُ ،لكيُيتمُتقييمُوتصنيفُالتحقيق ُوفقاً ُلقواعدُالنزاهةُوالشفافيةُعلىُأنهُتحقيقُ

فعالُ.كذلكُ،قررتُلجنةُطيركلُ،بوجوبُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُبشكلُمستقلُ ،ومنُقبل ُطرفُ

محايدُبعيداً ُعنُسلسلةُالقيادةُالمتهمةُباقترافُالجريمةُ .فالتحقيقُفيُالشكاوىُضدُأفرادُالجيشُ

اإلسرائيلي ُعن ُانتهاكات ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُتقع ُضمن ُدائرة ُاختصاص ُالقضاء ُالعسكريُ
برئاسةُالمستشار القضائي العسكريُ،والذيُيخضعُفيُسلمُالهرمُالوظيفيُإلدارةُرئيسُاألركانُ
فيُدولةُالحتاللُمنُحيثُالرتبةُالعسكريةُ،بينما ُيخضعُلسلطةُ ُوتوجيهاتُالمستشار القضائي

للحكومةُمنُناحيةُمهنيةُ،ويتمُتعيينهُبقرارُمنُوزيرُالدفاعُبنا ًءُعلىُتوصيةُمنُرئيسُاألركانُ.
كذلكُ،لُيوجدُفترةُمحددةُلتقلدُمنصبُالمستشارُالقضائيُالعسكريُُ ،ويتمُترقيتهُألكثرُمنُرتب ًةُ
عسكريةُوصولًُإلىُرتبةُلواءُ 265.

ُبناء على ما سبقُ،أوصتُلجنةُطيركلُ،بضرورةُاخضاعُالمستشارُالقضائيُالعسكريُ

لسلطةُالحكومةُفقط ُفيُالمسائل ُالمهنية ُتماشياً ُمعُمبدأُالستقاللُ،األمرُالذيُيستوجب ُالعملُ
علىُسنُتشريعات ُ ُولوائحُتنظيميةُتكفلُوتضمنُأنُتكونُهذه ُالتبعيةُفقطُفيُإطارُالمهنيةُدونُ

إضفاء ُالطابع ُاإلداري ُعليهاُ .على ُأن ُيتم ُتعيين ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُ ُمن ُقبل ُوزيرُ

بناءُعلىُتوصيةُمنُلجنةُجماهيريةُمهنيةُُ.وإضفاءُالتبعيةُالوظيفيةُاإلداريةُ،بأنُيكونُ
الدفاعُ ُ،و ًُ
المستشارُالقضائيُللحكومةُ،رئيساُإدارياًُللمستشارُالقضائيُالعسكريُُ،بهدفُضمانُعدمُالتحيزُ
ُ

ُ 264كيفُأثبتتُالسلطاتُاإلسرائيلية ُأنهاُغيرُقادرةُعلىُالتحقيقُبشبهاتُإنتهاكُالقانونُاإلنسانيُالدوليُأثناءُالعملياتُ

اإلسرائيليةُفيُقطاعُغزةُ،تقريرُبيتسلمُ،مرجعُُسابقُ .
Turkel Commission’s Flotilla Report, Recommendation no. 8, p 392-400.
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في ُاتخاذ ُالقرارُ ،نتيج ًة ُلإلزدواجية ُالوظيفية ُ-القبعة ُالمزدوجة ُعلى ُحد ُتعبير ُاللجنةُ -لمهامُ

مستشارُقانونيُاً ُللجيشُ.كماُأوصتُ
ًُا
المستشارُالقضائي ُالعسكريُ ُبصفتهُرئيسُاً ُللنيابةُالعسكريةُ ُو
اللجنةُ ،بضرُورة ُالعمل ُعلى ُتعزيز ُضمانات ُاستقالل ُالمدعي ُالعسكري ُالعامُ ،من ُخالل ُوضعُ

بناء ُعلىُتوصيةُ
إجراءات ُمحددةُلتقلدُمهامُوظيفيةُالنائبُالعامُالعسكريُ ُمنُقبلُوزيرُالدفاعُ ُ،و ً
لجنة ُيرأسها ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُُ ُ ،ويجب ُأن ُتكون ُمدة ُتقلده ُلمهام ُمنصبه ُواضحةُ
نُ 266.
ومحددهُبنصُالقانو ُ

وبناء عليه ترى الباحثــةُ :تحقق ُاألسبابُالموجبةُإلعمال ُمبدأُالتكاملُوفقُالمادةُ(ُ)17

منُميثاقُروماُ،نتيج ًة ُلعدمُجديةُالقضاءُاإلسرائيليُفيُاإلضطالعُبمهامُالتحقيقُ ُ،ونتيج ًُة ُلعدمُ
توافرُمعاييرُالنزاهةُوالستقالليةُللتحقيقاتُالتيُتضطلعُبهاُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُومؤسستهُ

العسكريةُ،والتيُقامتُالباحثةُبتفصيلهاُخاللُالحديثُعنُمعاييرُعدمُالرغبةُخاللُالفصلُاألولُ
منُُالدراسةُ .
ثالثا -:الدور الرقابي لمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية:
يضافُلحالةُانعدامُالستقالليةُوالنزاهةُفيُإجراءُالتحقيقاتُالجنائيةُ،غيابُُرقابةُوإشرافُ
جهازُالقضاءُالمدنيُعلىُُأعمالُجيشُالحتاللُمماُيعيقُإمكانيةُالمساءلةُالجنائيةُالفرديةُللقادةُ
ماُبناءُ
ًُ
قر ارته
العامُالعسكريُُ،يتخذان ُ ُا
ُ
القضائيُوالمدعي ُ
ُ
الً ُمنُالمستشارُ
والجنودُالعسكريينُ.فك ُ
على ُفحص ُاألدلة ُوالمعلومات ُالتي ُيتم ُالحصول ُعليها ُعبر ُآلية ُتش ُوبها ُالكثير ُمن ُعالماتُ

نُ
الستفهامُوالعيوبُوالتناقضاتُ،فكيفُلتحقيقاتُعسكريةُيشاركُالمتهمون ُفيُارتكابها؟ُ ُويمنحو ُ

فيُذاتُالوقتُالحقُفيُفحصُوتقييمُاألدلةُالخاصة ُبهاُ،دون ُخضوعها ُألدنىُمعاييرُالُرقابةُ

من ُجهة ُمحايدة ُودون ُمراجعة ُالقضاء ُالمدني ُلسُير ُونتائج ُالتحقيقات ُفيهاُ ُ .واعطاء ُالحق ُفيُ

اجراءُالتحقيقاتُللمتورطينُفيُارتكابُالجريمةُمدُعاةُللسخريةُوإجحافاًُللعدالةُفهلُيعًقلُأنُيمنحُ

جهاز ُعسكريُ ُمهام ُالتحقيق ُفي ُانتهاكات ُقام ُباقترافها؟ ُ ُفكيف ُللجالد ُأن ُيق ُوم ُباستجوابُ
نفسهُ ُ267.

ُويتمثل ُدور ُمحكمة ُالعدل ُالعليا ُاإلسرائيلية ُبصفتها ُاإلدارية ُللفصل ُفي ُالطعونُ ُعلىُ

الق ارراتُالصادرة ُعن ُالمدعي ُالعام ُالعسكريُُ،كقرار ُحفظ ُالشكوىُ ،أو ُقرار ُاغالق ُالتحقيقُ ،أوُ

اتخاذُالقرارُبعدمُتقديمُالجناةُللمحاكمةُالجنائيةُأوُالطعنُفيُبنودُلئحةُالتهامُحالُاتخذُالقرارُ

ُماُيتمتعُكل ُمنُالمدعي ُالعامُالعسكريُ
ٌُ
بتوجيهُالتهام ُألحدُالجنودُبجرمُأقلُمماُاقترفهُ ،وغالباً
Turkel Commission’s Flotilla Report, Recommendation no. 8, p 400-427
Genuinely Unwilling: Ibid, p 21.
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عتبارية ُأمامُالمحكمةُالعلياُالتيُتنأىُُ
والمستشار ُالقضائيُلحكومة ُالحتالل ُبالصفةُوالسلطةُال ُ

عادةُعنُالتدخلُفيُق ارراتهمُإلُفيُحالتُاستثنائيةُ 268.
ًُ

بناء ُعليهُ ،تشكل ُالق اررات ُالصادرة ُعن ُالمدعي ُالعام ُالعسكريُ ُاإلسرائيلي ُنحو ُُإغالقُ
ً

ي ُالمقدمة ُمن ُالضحايا ُالفلسطينيين ُ ُودون ُاتخاذ ُالمقتضي ُالقانوني ُبحقُ
التحقيقات ُفي ُالشكاو ُ

المجرمين ُاإلسرائيليين ُلمالحقتهم ُعلى ُجرائمهمُ ،تشكل ُالسمة ُالبارزة ُلممارسات ُأجهزة ُالتحقيقُ
العسكرية ُُوالتيُتفتقرُلمعاييرُالنزاهةُوالشفافيةُ ُودونُ ُوجود ُرقابةُمنُأيُجهةُقضائيةُمستقلة ُفيُ
دولُالحتاللُ ُ.
الفرع الثالث

ُ

إجراءات التحقيق الجنائي أمام النيابة العسكرية بموجب القانون اإلسرائيلي

تخضع ُآلية ُالتحقيق ُمع ُجنود ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُعن ُالجرائم ُالتي ُيرتكبونها ُخالفاًُ
ألحكامُالقانون ُالعسكريُ ُاإلسرائيليُ ،منُخاللُقيام ُمؤسسةُالجيشُبمتابعةُإجراءات ُالتحقيق ُفيُ

أداءُوتصرفاتُجنودهُالتيُترتكبُخالفاًُللقواعدُالعسكريةُ.لذلكُ،تقومُالنيابةُالعسكريةُبفتحُتحقيقُ

فوري ُفي ُحوادث ُالتنكيل ُوالعنف ُوالنهبُ .أما ُفيما ُيتعلق ُبإج ارءات ُالتحقيق ُالتي ُتضطلع ُبهاُ
النيابةُالعسكريةُفيُمقتلُالفلسطينيينُوارتكابُالجرائمُالدوليةُخاللُالعملياتُالعسكريةُالتيُيشنهاُ

تغيرت ُبشأنهاُسياسةُالنيابةُالعسكرية ُمنذُالعامُ
الحتالل ُاإلسرائيلي ُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ ،فقدُ ُ
لعسكريُ ُأفيخايُمندلبيلتُبأنهُطرأُتغييرُجوهريُعلىُ
ُ،2000لحقاًُ،علىُاعالنُالمدعي ُالعامُا ُ

طبيعة ُالقتال ُمع ُالجماعات ُالفلسطينية ُالمسلحة ُ(اإلرهابية ُحسب ُتعبيره) ُوأن ُجيش ُالحتاللُ
يتعامل ُحاليُاً ُمع ُعمليات ُعسكرية ُقتاليةُ 269.لذلكُ ُ ،وفي ُحال ُتقديم ُشكاوىُ ُمن ُقبل ُالضحاياُ

ُوإسرائيلُ ،يتمُ
ق ُاإلنسان ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُ
الفلسطينيين ُالذين ُتمثلهم ُغالباً ُمؤسسات ُحقو ُ

التحقيقُفيهاُعلىُمستوياتُوأبعادُسياسيةُ،تتمثلُفيُالمستويُالسياسيُومستويُالقيادةُوالمستوىُ

لممارسةُالعمليةُأمامُالقضاءُاإلسرائيليُ،وذلكُعلىُالنحوُالتاليُ 270ُ:
الميدانيُوفقاًُل ُ
أوال -:التحقيق على المستوى السياسي والمستوى القيادي الرفيع في الجيش:

يختصُالمستويُالسياسيُلدولةُالحتاللُفيُبلورةُالسياسةُالعامةُُواتخاذُالق ارراتُالميدانيةُ

مريرهاُللجيشُلاللتزامُبهاُ.
أثناءُسير ُالعمليات ُالعسكريةُ ،ومنُثمُالمصادقةُعلىُخططُالقتالُوت ُ
268

The Occupation's' Fig Leaff: Ipid, p 12-13.
 269انظر ورقة الموقف الصادرة عن النائب العسكري اإلسرائيلي العميد أفخاي مندلبليت بتاريخ  19ديسمبر ،2010
منشورة على موقع وزارة الدفاع اإلسرائيلية
القانون
ُالدولي ُاإلنساني ُأثناء ُالعملياتُ
ُ 270المحاسبةُ :كيف ُأثبتت ُإسرائيل ُأنها ُغير ُقادرة ُعلى ُالتحقيق ُبشبهات ُإنتهاك ُ
العسكريةُعلىُقطاعُغزةُ،مرجعُسابق.
ُ
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أماُعلىُمستويُالقيادةُالعلياُ(المستويُالقياديُالرفيع)ُيتخذُالمدعيُالعامُالعسكريُأوُالمسؤولُ

ذو ُالمكانة ُاألعلى ُالق اررات ُاألخرىُ ُالتي ُتخرج ُعن ُاختصاص ُالمستوى ُالسياسي ُوالمتعلقةُ
بالجوانبُالقانونيةُلتنفيذُالعملياتُالعسكريةُ.وفيُكلتاُالحالتينُ،لُتوجدُجهةُمحايدةُقادرةُعلىُ

كلُمنُالمستوىُالسياسيُ ُومستويُُالقيادةُ ُ271ُ.
التحقيقُفيُمشروعيةُالعملياتُالتيُصادقُعليهاُ ٌُ
 )1االلتزام في االضطالع بإجراءات التحقيق والمسائلةُ

ُتفرض ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُوالقانون ُالجنائي ُالدولي ُاللتزام ُالقيام ُباتخاذ ُاجراءاتُ

التحقيق ُحالُوجودُاتهامُأوُاشتباهُبارتكابُجريمةُدوليةُ.وفىُحالُكانت ُالمعل ُوماتُغير ُكافيةُ

ولُتثبت ُوجود ُشبهةُارتكابُمخالفةُأوُجريمةُفيتمُتقييمُالوضعُمنُأجلُاتخاذ ُالقرارُالمناسبُ

حولُوجودُداع ُلتخاذُإجراءات ُالتحقيقُمنُعدمهُ.وحسبُتقريرُاللجنةُ،فالسياسةُالتيُيعتمدهاُ

الجيشُاإلسرائيليُتتمثلُبقيامُقسمُالتحقيقُالجنائيُفيُالشرطةُالعسكريةُ ،بفتح ُتحقيق ُفورُتلقيهُ

شكوىُ ُبوقوع ُمخالفة ُأو ُارتكاب ُجريمة ُكالسرقة ُمثالًُ.وعلى ُالنقيضُ ،ل ُتقوم ُالشرطة ُالعسكريةُ
بمباشرةُإجراءاتُالتحقيقُفيُحالُوجودُاشتباهُمعقولُلرتكابُجريمةُقتلُأثناءُعملياتُالشتباكُ

العسكريُ،حيثُتتخذُالشرطةُالعسكريةُقرارهاُبتأجيلُفتحُالتحقيق ُحتى ُابالغُ ُوموافاة ُالمستشارُ

القضائيُالعسكريُ ُبنتيجةُتقرير التحقيق العملياتي المتعلقُبسيرُالعملية ُالعسكريةُ،وبدورهُيقومُ
المستشارُالقضائيُبفحصُماُإذاُكانتُمالبساتُالحادثُتبررُإجراءُتحقيقُمنُعدمهُ 272ُ.

وتذهب لجنة طيركلُ،أنُمثلُهذاُاإلبالغُيتوافقُمعُالتزاماتُالحتاللُالدوليةُ،لكنهُلُيستندُإلىُ
بناء ُعليهُ ،أوصت ُاللجنة ُبضرورة ُالنص ُعلىُ
نص ُقانوني ُواضح ُضمن ُالتشريع ُاإلسرائيليُ ُ .و ً

تنظيمُعمليةُالتحقيقُ،وتقنينهاُضمن ُقواعدُ ُوضوابطُواضحة ُفي ُالقانون ُاإلسرائيليُ ،لتشملُجميعُ

ضرورة ُاإلسراع ُفي ُالشروعُ
ُ
حالت ُالشتباه ُفي ُوقوعُجريمة ُمن ُقبل ُأفراد ُجيش ُالحتاللُ .مع ُ

بإجراءات ُالتحقيقُفيُالشكاوىُالمقدمةُللشرطةُالعسكريةُ،وتصنيفُكلُحادثُوفق ُإطارُقانونيُ
يفرق ُبينُالحوادثُالتيُتقعُأثناءُعمليات ُقتاليةُ،ومنُثمُيجبُأنُتخضعُلقواعدُتنظيمُاألعمالُ

العدائيةُ ،وما ُإذا ُكان ُالحادث ُخارج ُنطاق ُالعمليات ُالقتاليةُ ،ومن ُثم ُيجب ُأن ُيخضع ُلقواعدُ
التشريعُالداخليُومعاييرُتطبيقُالقانونُ ُ273ُ.

ُGenuinely Unwilling: Ibid, p 20.
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ُSummary of the Recommendations by the Public Commission to Examination the Maritime
Incident of 31 May 2010, the Turkel Commission Second Report, Adalah, February 2013, P2-3.
273
See the Turkel Commission’s Flotilla Report, Para. 63, p114. Also, see, Summery of the
Recommendations by the Public Commission to Examination the Maritime Incident, Ibid, P 3.
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 )2إجراءات تقصي الحقائقُ ُ

اتخاذ ُاجراءات ُتقصي ُالحقائقُ ،تهدف ُإلى ُجمع ُالمعلومات ُوالقرائن ُواألدلة ُحال ُوجود ُشبهةُ

بارتكابُجريمةُ،والذيُيبنيُعلىُنتائجهُاتخاذ ُالقرارُبفتحُالتحقيقُوفقُماُتفرضهُقواعدُالقان ُونُ
الدوليُ،إلُأنُالممارسةُالعمليةُلجيشُالحتاللُاإلسرائيليُفيُتقييمُتقصيُالحقائقُمغايرُتمامُاًُُ.

فعندُتقديمُشكوىُ ُبحقُجنود ُالحتالل ُأوُوج ُودُادعاءاتُبانتهاك ُأحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ
لعمليات ُالغتيال ُالتي ُينفذها ُالحتالل ُأثناء ُشن ُالعمليات ُالعسكريةُ ،أمام ُشُرطة ُالحتاللُ
العسكرية ُوالتيُتصدرُالقرار ُبتأجيلُمباشرةُالتحقيقُإلىُحينُتلقيُنتيجة ُالتقارير العملياتية ُالتيُ
تعطىُالمستشارُالقضائيُالعسكريُالحقُفيُاتخاذُالقرارُفيماُإذاُكانتُظروفُالحادثُتبررُفتحُ

تحقيق ُمن ُعدمهُ .ووفقاً ُللجنة ُطيركل ُيتم ُاستخالص ُتقرير ُالتحقيق ُالعملياتية ُبإحدى ُالطرقُ

التاليةُ ُ274:

داخلُنطاقُوحدةُالجيشُاإلسرائيليُالمسئ ُولةُعنُالعمليةُالجاريُ
ُ
 األولىُ:تتمُفيُإطارُتحقيقُالتحقيقُبشأنهاُ.

 والثانيةُ ،في ُحالُوقوعُحوادثُمعقدةُوالتيُتقدر ُدرجةُالتعقيد ُفيهاُمنُقبلُصفوفُالقيادةُالعلياُ،فيجرىُاستخالصُالمعلوماتُمنُقبلُالخبراءُالمتخصصينُ،الذينُلُيشكلونُجزًُءاُمنُ
سلسلةُالقيادةُ،أوُممنُهمُغيرُمتورطينُفيُالحادثُموضوعُالتحقيقُ 275ُ.
ُ

ويُمثلُفقطُلجوء ُالمستشارُالقضائيُالعسكريُُآلليةُالتقاريرُالعملياتيةُبهدفُإظهارُالوفاءُ
باللتزام ُنحو ُإجراء ُتقييم ُلتقصي ُالحقائقُ .ووفقا ُللنتائج ُالتي ُتوصلت ُإليها ُلجنة ُطيركلُ ،هناكُ

العديدُمن ُالصعوبات ُالتي ُتحيط ُفي ُالتقارير ُالعملياتية ُكوسيلة ُتقييم ُفعلي ُلوقوع ُانتهاك ُخطيرُ
لقواعدُالقانون ُالدولي ُمنُعدمهُ ،إضاف ًة ُللتأخيرُغيرُالمبررُفي ُالشروعُبإجراءات ُالتحقيقُ،وعدمُ
تركيزُالتقاريرُالعملياتيةُعلىُمسألةُاإلجرامُ .فقدُأثارُالعديدُمنُمحاميُوممثلي ُمنظماتُحقوقُ

اإلنسان ُاإلسرائيليةُ ،مخاوفهمُوتحفظاتهمُخاللُاإلدلء ُبشهاداتهمُأمامُلجنة ُطيركلُ ،نتيجةُانعدامُ

الشفافيةُوالن ُازهةُفيُاعتمادُالمستشارُالقضائي ُالعسكريُُ،للتقاريرُالعملياتيةُكأساسُلتخاذ ُق اررهُ

في ُفتح ُتحقيق ُمن ُعدمهُ ،باعتماده ُعلى ُأسباب ُعديدة ُتتمثل ُفي ُتضارب ُالمصالحُ ،وإمكانيةُ

تغييرُأوُتنسيقُشهاداتُالجنودُالمستجوبينُ،األمرُالذيُيؤخرُمنُإجراءاتُالبدءُفيُالتحقيقُ،أوُ

See the Turkel Commission’s Flotilla Report, para.64, p115. Also, see, Summery of the
Recommendations by the Public Commission to Examine the Maritime Incident, Ibid, P 3-4.
275
See the Turkel Commission’s Flotilla Report, para.65, p 116.
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نتيجةُلعدمُوجودُأدلةُفيُحيازةُالمشتكينُأوُعدمُتمكنُالمشتكينُمنُاحضارُشهودُالدفاعُ،وعدمُ

كفالةُحقُُالمشتكينُفيُاستئنافُقرارُالمستشارُالقضائيُ 276.

بناء ُعليهُ،أوصتُلجنةُطيركل ُبضرورة ُإنشاءُآليةُلتقصيُالحقائقُبديل ًُة ُعنُالتقاريرُ
ُو ً

المعلوماتيةُبهدفُإجراءُتقييمُتقصيُالحقائق ُومنُثمُالعتمادُعلىُنتائجها ُفيُاتخاذ ُالمستشارُ
ُتتوافق ُألية ُالتقييم ُمعُ
القضائي ُالعسكري ُق ارره ُالشروع ُبالتحقيق ُأو ُحفظ ُالشكوىُُ ،على ُأن ُ
المتطلباتُالقانونيةُالدولية ُإلج ارء ُعمليةُالتقييمُوفقُمعاييرُالشفافيةُ ُوبسرعةُوبطريقةُمهنيةُدونُ

ةُتشكيلُفريقُتقييمُخاص ُفيُالجيشُ
إبطاءُ .كما أوصت لجنة طيركل بهذا الخصوصُ،بضرور ه
لنزاعات ُالمسلحةُ
من ُذوي ُالخبرة ُفي ُالتحقيقات ُضمن ُاطار ُالعمليات ُالعسكرية ُالتي ُتحكمها ُا ُ

لتتولى ُمهام ُتقصى ُالحقائقُ .لتزويد ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكري
ُ(بناء ُعلى ُنموذج ُالتقريرُ
ً
ُارتكاب ُجريمة ُإلتاحة ُالفرصة ُأمامُ
األولي) ُبالمعلومات ُالتي ُيحتاجها ُفي ُحال ُوج ُود ُشبهة ُ

المستشارُالقضائيُالعسكريُلتخاذُالقرارُالمناسبُبفتحُتحقيقُ،علىُأنُيقومُفريقُالتحقيقُبأداءُ
مهامهُخاللُفترة ُزمنيةُيحددهاُالقانونُ،علىُأنُيشملُقرارُتقييمُتقصيُالحقائقُاستجوابُأكبرُ
عددُممكنُمنُالمشتكينُوالشهودُمنُغيرُالعسكريينُ 277ُ.
فعال وسريعُ:
 )3القيام باجراءات التحقيق بشكل ّ
يمثل ُالقيام ُباجراءات ُالتحقيق ُالجنائي ُبشكل ُفعال ُوسريعُ ،أحد ُالشرُوط ُالتي ُيقوم ُعليها ُمبدأُ
"التحقيق الفعال"ُ.فالُتوجدُفترةُزمنيةُمحددةُتفرضهاُتشريعاتُالحتاللُعلىُالمستشارُالقضائيُ

العسكريُلتخاذ ُقرارُالبدءُفيُفتح ُتحقيق ُجنائيُ.حيثُيبقىُالقرار ُبمباشرةُالتحقيق ُمعلقاً ُفترةُ
زمنيةُطويلةُدون ُإحرازُأيُتقدمُ.ووفقاً ُللجنةُطيركلُ،فأحدُعُواملُالتأخيرُفيُانجازُتحقيقاتُ

ُالوح هدةُ
سريعةُ ،تتمثل ُفي ُالتزام ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكري ُبأخذ ُمشورة ُالضابط ُالمسئول ُعن ُ
ُ
لجريمةُ .ومع ُذلكُ ،يمنح ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُ ُالسلطة ُالتقديريةُ
العسكرية ُالمتورطة ُفي ُا ُ
بررات ُاتخاذ ُالقرار ُبفتح ُالتحقيق ُأوُ
لالستمرار ُفي ُفتح ُالتحقيق ُمن ُعدمه ُمع ُإبداء ُأسباب ُوم ُ

ُإغالقه ُوفق ُما ُتشترطه ُقوانين ُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ .وعلى الرغم من ذلك ،استنتجتُلجنةُ
طيركل ُأن ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكري ُل ُيبدئ ُأي ُأسباب ُحول ُالق اررات ُالتي ُيتخذها ُودونُ

ُ 276المحاسبةُ :كيف ُأثبتت ُإسرائيل ُأنها ُغير ُقادرة ُعلى ُالتحقيق ُبشبهات ُانتهاك ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُأثناء ُالعملياتُ

العسكرية ُعلىُقطاعُغزةُ،تقريرُلمؤسسةُبيتسلمُ:مركزُالمعلوماتُاإلسرائيليُلحقوقُاإلنسانُفيُاألراضيُالمحتلةُ،صادرُ

بتاريخُُ 5مارس ُُ،2017باإلمكانُالطالعُعليهُعبرُالرابطُاإللكترونيُالتاليُ ُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ :
ُ http://www.btselem.org/arabic/accountability/20140905_failure_to_investigate
Briefing Paper on the Turkel Report- Part II, Fatimah El-Ajou, Adalah, May 2013, p 3-5.
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إلنسانيُعندُفرضُالقيادةُلعقوباتُبناءُ
ًُ
األخذُفيُعينُالعتبارُأوُالمتثالُلقواعدُالقانونُالدوليُا
علىُالتقاريرُالعملياتيةُُللحادثُأوُالجريمةُ ُُ278ُ.

لقرار ُبشأن ُمباشرة ُتحقيقُ
لذلك أوصت لجنة طيركلُ ،بوجوب ُاتخاذ ُالمستشارُالقضائيُا ُ

ناء ُعلىُاألدلةُالتيُبحوزتهُ،وخاللُمدةُقانونيةُمحددةُ،إضاف ًة ُلعدمُتقييدُالمستشارُالقضائيُ
ب ً

الضابطُالمسؤولُعنُالوحدة ُالعسكريةُالمتورطةُفيُالحادثُ،بلُيجبُأنُ
ُ
العسكريُبأخذُمشورةُ
اسباًُ،علىُأنُيسببُ
يسمحُللمستشارُالقضائيُبالتشاورُمعُأيُقائدُعسكريُوفقُلماُيرتئيهُمن ًُ

كلُقرارُيتخذهُالمستشارُالقضائيُبالمصوغاتُالقانونيةُالتيُأدتُإلىُاق اررهُأمُرفضهُ.كماُيجبُ
علىُالمستشارُالقضائيُإحالةُأدلةُالجريمةُفيُنهايةُعمليةُالتحقيقُوالفحصُألدلةُالجريمةُإلىُ

أوُضابطُالوح هدةُ 279ُ.
ُ
القادةُ
وأكدت لجنة طيركل ،على ُضرُورة ُمباشرة ُإجراءات ُالتحقيق ُبشكل ُمهنيُ ،كونها ُأحدُ

متطلباتُمبدأُالفعاليةُوالكفاءةُلمباشرةُالتحقيقُ،والذيُيحددُقدرةُالدولةُعلىُالوفاءُبواجباتهاُوفقُ

قواعدُالقانون ُالدوليُ.وعلىُالرغمُمنُذلكُ،لُتوجدُُوحدة ُتحقيقُتابعةُلقسمُالتحقيقاتُالجنائيةُ
يةُتوازيُ ُفيُعملهاُهيئةُالمستشارُالعسكريُالعامُالتي ُتعنىُبشؤون ُالعملياتُ
فيُالشرطةُالعسكر ُ
والتيُتسندُإليهاُمهامُالتحقيقُفيُالشكاوىُالمتعلقةُبالجرائمُالناتجةُعنُالعملياتُالعسكريةُللجيشُ

اإلسرائيليُ ،وجرائم ُارتكبها ُجنود ُالجيش ُاإلسرائيلي ُبحق ُالسكان ُالمدنيين ُفي ُمناطق ُتقع ُتحتُ
سيطرةُالحتاللُاإلسرائيليُ280.

وبناء عليه ،أوصتُاللجنة بضرورةُالعملُعلىُإنشاءُقسمُلشؤونُالعملياتُالعسكريةُفيُ

قسمُالتحقيقُالجنائيُللشرطةُالعسكريةُفيُدولةُالحتاللُللعملُمعُهيئةُالمستشارُالعسكريُالعامُ
لشؤون ُالعملياتُالعسكريةُفيُالمناطقُالتيُوقعتُفيهاُالحوادثُُوالتيُل ُ ازلتُقيدُالتحقيقُ،منُ

أجلُتعزيزُإمكانيةُوصولُقسمُالتحقيقُالجنائيُفيُالشرطةُالعسكريةُللمشتكينُ ُ.ويجبُأنُيكونُ

من ُبين ُالمحققين ُأشخاص ُيجيدون ُاللغة ُالعربية ُوذلك ُلضمان ُالتواصل ُالمباشر ُمع ُالشهودُ
ومقدميُالشكاوىُجميعُاألطرافُذوُالصلةُبالتحقيقُ 281.

وترى الباحثةُ :أن ُاكتفاء ُلجنة ُطيركل ُبالتوصية ُعلى ُتشكيل ُلجنة ُتحقيق ُرسمية ُحالُ

اقتضتُالحاجةُوبناء ُعلىُتوصيةُتصدرُعن ُحكومةُالحتاللُاإلسرائيليُلتشكيل ُلجنةُتحقيقُ،
ً
ماُهيُإلُتوصيةُمفرغةُالمضمونُحيثُتُعيدُتشكيلُلجانُالتحقيقُ،األمرُإلىُنقطةُالبدايةُُوالتيُ

See the Turkel Commission’s Flotilla Report, para.72, p123.
See the Turkel Commission’s Flotilla Report, Recommendation no. 16-17, p 429
280
See Summery of the Recommendations by the Public Commission to Examine the Maritime
Incident, Ibid, P4.
281
The Turkel Commission’s Flotilla Report, para.75p 125 and recommendation no, 9 -10. P
428.
278
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ل ُتنتهي ُإلى ُنتيجة ُإدانة ُأو ُمالحقةُ ،بسبب ُافتقار ُتلك ُاللجان ُفي ُممارسة ُمهامها ُلمعاييرُ

الستقاللية ُُوالنزاهة ُوالشفافيةُ .إضاف ًة ُإلى ُطبيعة ُالدور ُالمزدوج ُالذي ُيمارسه ُالمدعي ُالعسكريُ

العام ُمنُخاللُتقديمهُتوصياتُفنية ُللجانُالتحقيقُمعُاستمرارُبقائهُمسؤولًُفيُذاتُالوقتُعنُ
عملُالنيابةُالعسكريةُوإصدارُاألوامرُأثناء ُوقبلُوخاللُشنُ ُالعملياتُالعسكريةُ،ومنُثمُتقديمُ

التوصياتُالفنيةُحولُشرعيةُالهجومُ.فالتحقيقاتُالتيُتجريُداخلُمؤسسةُالجيشُالعسكريةُالتيُ
عُمنُأنواعُالمساءلةُ
تأمرُجنودهاُبتنفيذُتلكُالجرائمُ،لنُتتحققُلهاُالنزاهةُ،ولنُيكونُهناكُأيُنوًُ

الجنائيةُ .

ثانيا -:التحقيق على المستوى الميداني في الشكاوى المقدمة للنيابة العسكرية:

يُ
ُالشكاوى ُالتي ُتقُدم ُإلى ُالمدعي ُالعام ُالعسكر ُ
ُ
ُبناء ُعلى
تتخذ ُإجراءات ُالتحقيق ً
اإلسرائيليُ،منُخاللُالتشاورُمعُالقائدُالميدانيُذوُالعالقةُ،وتأخذُهذهُالتحقيقاتُشكلينُرئيسينُ
إماُتحقيقات عملياتية ُويطلقُعليهاُأيضاً ُتحقيقاتُعسكريةُ،أو تحقيقات جنائية والتيُتمثلُفيُ
طبيعتها ُتحقيقات ُأوليةُ ،حيث ُتُعرف ُالمادة ُ(/539أ/أ) ُمن ُالقانون ُالعسكريُ ُاإلسرائيلي ُللعامُ
ُ ،2002بأن ُالتحقيق ُالعسكري ُيتمثل ُفي ُ"إجراء يقوم به الجيش حسب أنظمة ولوائح الجيش
فيما يتعلق بحادثة وقعت خالل تدريب أو عملية عسكرية أو ذات عالقة بهما"ُ 282.
ُ

 .1التحقيقات العملياتيةُ :

يضطلعُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُالعملياتية ُم ُوظفو ُجهازُشرطةُالتحقيقاتُالعسكرية ُفيُ

دولة ُالحتالل ُبناء ُعلى ُتوجيهات ُمن ُالنيابة ُالعسكريةُ .فمثل ُهذه ُالتحقيقات ُتفتقد ُلمبدأ ُالحيادُ
والستقاللية ُكونها ُتتم ُمن ُذات ُموظفي ُالجهاز ُالذي ُاتهم ُأفراده ُبارتكاب ُالجرم ُمحل ُالتحقيقُ.

عسكريونُهمُاألقدرُعلىُتقييمُانضباطُالعملُالعسكريُ
يبررُالجيشُاإلسرائيليُذلكُبالقولُ،بأنُال ُ

من ُغيرهم ُمن ُاألشخاص ُالذين ُل ُيتمتعون ُبالخبرة ُالقتاليةُ .حيث ُيقوم ُقائد ُالشرطة ُالعسكريةُ

الوح هدة ُالعسكريةُذاتُالصلة ُمنُ
بجمع ُالمعلومات ُحولُالحادثُوتاريخهُواألطرافُالمتورطةُبه ُو ُ

قائدُالوح هدة ُأوُالكتيبةُلتحديدُمكانُالجنودُأوُالقادةُالمتورطينُبالعمليةُوجمعُ
ُ
خالل ُتسجيلُإفادة ُ
اإلفاداتُواألدلةُومقارنتهاُبالبيُنةُالتيُقدمهاُالمشتكيُأوُمحاميهُ ُ283.

ُ 282لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُعن ُمنظومة ُالقضاء ُالعسكري ُاإلسرائيلي ُوالقوانين ُالعسكرية ُالتي ُتحكم ُعمل ُالجيش ُوالقضاءُ،

الرجاء ُالطالع ُعلى ُالموقع ُالخاص ُبالقوانين ُ ُالعالمية ُعبر ُالرابط ُالتالي ُ(آخر ُزيارة ُُ 15فبراير ُُ ،2019الساعة ُُ2:00

فجرا)ُ  https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweisr.htm#Constitutional%20Lawوكذلك موقع
قانون بال حدود عبر الرابط التالي http://nolegalfrontiers.org/general-informationd6cc.html?lang=ar
283
The Occupations' Fig Leaff: Israel's' Military Law Enforcement System as a Whitewash
Mechanism, B'teslem Report, May 2016. You can access the report at
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ول ُيتم ُالستماع ُإلى ُشهود ُالعيان ُمن ُخارج ُدائرة ُالعمل ُالعسكري ُخالل ُالتحقيقاتُ

العملياتيةُ،وبالتاليُلُتأخذ ُهذه ُالتحقيقات ُبعين ُالعتبار ُشهادة ُالضحاياُأوُالشهود ُالعيان ُمنُ
المدنيين ُعلى ُالحادثُ ،فالنتيجة ُالمنطقية ُلتحقيقات ُتجرى ُبطريقة ُسرية ُُول ُيتم ُاإلعالن ُعنُ

نتائجهاُتأتيُلتلبيةُرغباتُومصالحُالجهةُالعسكريةُالقائمةُعليهاُ ُ.وتحكمُإجراءاتُالتحقيقُمعاييرُ

محددة ُخالفاً ُلما ُيتطلبه ُالقانون ُالعسكري ُاإلسرائيلي ُللعام ُُ ،2002حيث ُتتطلب ُالتحقيقاتُ
العملياتيةُبقاءُماُيدورُخاللُجلساتُالتحقيقُومحاضرهاُواستنتاجاتهاُوتوصياتهاُقيدُالكتمانُ،ولُ

يجُوزُاستخدامهاُكأدلةُفيُالمحاكمُ.فمثلُهذهُالتحقيقاتُ،ماُهي ُاإلُوسيل ًُة ُلجمعُاألدلةُللمدعيُ

حقيقياُ
وجدُأساسا ُ ًُ
ًُ
العامُالعسكريُحيثُيخولُله ُمنصبه ُالصالحيةُلتخاذ ُماُيراهُمناسبُاً ُإذاُماُ
لفتحُتحقيقُجنائيُمنُعدمهُ ُ284.

ُولحقاً ُعلىُاندلعُالنتفاضةُالثانيةُ ،أصبحتُالتحقيقاتُالعملياتيةُتمثلُالقاعدةُفي ُفتحُ

التحقيقاتُالجنائية ُبصدد ُالدعاءُبوقوعُحوادث ُأوُمخالفاتُخطيرةُيقترفهاُالجيشُوفقُاً ُللتزاماتُ

إسرائيل ُبموجب ُالمادة ُ(ُ )146من ُاتفاقية ُجنيف ُالرابعةُ ،بهدف ُإغالق ُالطريق ُأمام ُالضحيةُ
والدعاء ُبأنُهناكُتحقيقاتُجديةُومستقلةُقدُاتخذتُمنُقبلُالقيادةُضدُالمشتبهُبهمُمنُالجنودُ

فيُارتكابهمُمخالفاتُللقانونُالدوليُ 285ُ.

و ّترى الباحثـةُ ،بأن ُاألساس ُلتخاذ ُالقرار ُبفتح ُتحقيق ُجنائيُ ،يرتكز ُعلى ُنتيجة ُتقريرُ
الشرطةُالعسكريةُفيُالتحقيقاتُالعملياتيةُ.تلكُالتحقيقاتُالمطعونُفيُمصداقيتهاُنتيج ًةُلتضاربُ

ُالموضوعيةُ ُ ،وما ُتثيره ُهذه ُاآللية ُمن ُانعدام ُالحياد ُوالنزاهة ُنتيج ًة ُلمشاركة ُالمتهم ُفيُ
ُ
المصالح
الًُعلىُإدانتهُح اًرُطائعاًُ ُوبيده؟ُ.فمنُُالناحيةُالعمليةُ،
سيرهاُبشكلُفعليُ،فكيفُلمتهمُأنُيقدمُدلي ُ

ل ُتتوافرُللتحقيقات ُالعملياتية ُالضماناتُالقانونية ُالالزمة ُإلنصاف ُالضحيةُ ُوفقُمعايير ُالنزاهةُ

والشفافيةُالواجبُتوافرهاُفيُتشكيلُلجانُالتحقيقُالتيُتعرضناُلهاُخاللُالدراسةُ ُ.
النزاهة ُُوالشفافية ُأثناءُالضطالع ُباجراء ُالتحقيقات ُالعملياتيةُ،
للتحققُمن ُتوافر ُمعايير ُ ُ

عكفت ُلجنة ُطيركل ُعلى ُدراسة ُاإلجراءات ُالخاصة ُبمباشرة ُالتحقيق ُأمام ُجهاز ُاألمن ُالعامُ

(الشاباك)ُالمخولُبالتحقيقُمعُالفلسطينيينُنتيج ًةُألعمالُالمقاومةُ(التهمُاألمنيةُوفقُماُجاءُفيُ
تقرير ُاللجنة) ُوخصوصاً ُفي ُجرائم ُالتعذيب ُواستخدام ُاألساليب ُالالإنسانية ُفي ُاستجوابُ

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201605_occupations_fig_leaf_eng.pdf
(last visited on 15 February 2019, at 6:10 am) p 12.
284
No accountability: B'teslem report, 11 November 2017, available at (last access 7 March
ُ2019 at 3:00 am) https://www.btselem.org/arabic/accountability#criminal_justice
285
ُGenuinely Unwilling: Ibid, p 23.
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الفلسطينيين ُمنُقبل ُالشاباك ُالذيُلُيملكُصالحيةُتجاوزُماُهوُمتعارفُعليهُفيُالتحقيقُمنُ

قبل ُالشرطة ُالعادية ُحيث ُينبغي ُأن ُتتم ُبصورة ُمعقولة ُومنصفةُ ،دون ُالمس ُبكرامة ُمن ُيتمُ
التحقيقُمعهُ .فوجدتُاللجنةُ،بأنهُومنذُصدورُقرارُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُفي ُالعامُُ،1999

في ُاللتماسُرقمُ(ُ)1994/5100المقدمُمنُقبلُاللجنةُالشعبيةُلمناهضةُالتعذيبُفيُإسرائيلُ
ضد ُدولة ُإس ارئيل ُلحظر ُممارسات ُاستخدام ُوسائل ُالتعذيب ُأثناء ُالتحقيق ُمع ُالمعتقلينُ

الفلسطينيينُ 286ُ.

قدم ُاللتماس ُالمذكُور ُللطعن ُفي ُشُرعية ُالجراءات ُوالممارسات ُالتي ُترتكبها ُمنظومةُ

فحصُالشكاويُالتيُأنشأتهاُدولةُالحتاللُفيُالعامُ1991عندُالتحقيقُمعُالمعتقلينُالفلسطينيينُ

أثناءُاحتجازهمُفيُمراكزُالعتقالُوالسجون ُاإلسرائيلية ُللعديدُمن ُالنتهاكاتُوممارساتُالتعذيبُ
والمعاملة ُالالإنسانية ُُوالحرمان ُمن ُالنوم ُوالتهديد ُوالعتداءات ُاللفظية ُوالجسدية ُواحتجازهم ُفيُ

ظروف ُغير ُإنسانية ُأثناء ُالستجواب ُالذي ُيمتد ُلساعات ُطويلة ُإضافة ُلتهديدهم ُللتنكيل ُبأفرادُ

عائالتهمُ ُ.

وقررت ُالمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعليا ُفي ُاللتماس ُرقم ُ(ُ )1994/5100اعتماد ُآلية ُجديدةُ

لفحصُالشكاوىُ ُالمتعلقةُبادعاءاتُالتعذيبُ،وتتمثلُهذهُاآلليةُبتفويض ُعميدُمنُجهازُاألمنُ

العامُ(الشاباك)ُمهامُمراقبُالشكاويُ-يطلقُعليهُاسمُوهميُ"ميفتان" ُكونهُيحملُهويةُسريةُ-
ُ.والتيُ
لالضطالعُباجراءاتُالفحصُاألوليُفيُالشكاوىُالمقدمةُمنُقبلُالضحايا ُالفلسطينيين ُ

المراقبُالعامُللضحيةُللنظر ُفي ُالشكوىُُ ،والتحقيق ُفي ُظروفُتعرضُالضحيةُ
تهدفُإلىُمقابلة ُ ُ
للتعذيب ُإلعطاء ُانطباع ُلديه ُبأن ُالعدالة ُتأخذ ُمجراهاُ ،وبانتهاء ُالستماع ُللضحية ُيقوم ُمراقبُ

الشكاويُبنقلُنتائجُالتحقيقُاأل ُوليُإلىُالمستشارُالقضائيُللحكومةُ،والذيُيملكُصالحيةُإغالقُ
التحقيقُبناء ُعلىُتوصيةُجهازُالشاباكُ،للضحيةُ
ًُ
ملفُالتحقيقُأوُالشروعُفيُالبدءُبإجراءات ُ
الحقُفيُاستئنافُقرارُاغالقُالتحقيقُللمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُبصفتهاُمحكمةُإداريةُ.وبالتاليُ،

فالبدءُفيُإجراءات ُالتحقيقُالجنائيُأمرُمحكومُعليهُباإلعدامُ ،نظ اًر ُألنُإجراءُالفحصُاأل ُوليُ
الداخليُيتمُمنُداخلُجهازُالشاباكُفيُتهمةُمقدمةُبحقُأفرادُجهازُاألمنُالتابعينُلهُ،ومنُثمُ

ُ 286اللتماسُرقمُُ،1994/5100قدمُلمحكمةُالعدلُالعليا ُاإلسرائيليةُ،منُقبل ُاللجنةُالعامةُلمناهضةُالتعذيبُفيُإسرائيلُ

ف ُعنُعدد ُمنُأساليبُالتعذيبُ
ضد ُحكومةُإسرائيلُ.صدرُالحكمُبعدُخمسُسنواتُعلىُتاريخ ُتقديمُاإللتماسُ،والذيُك هش ه
هاُأيضاُ،وهيُأساليبُيتمُيستخدمهاُبشكلُمنهجيُوعلىُنحوُواسعُجهازُاألمنُالعامُ"الشاباك"ُوغيرهُمنُقواتُاألمنُ
وحظر
ً

اإلسرائيليُةُ،ضدُالمعتهقلينُوالسجناءُالفلسطينيينُ.انظرُتقريرُالظلُ"الموازي"ُالمقدمُلجنةُالتعذيبُاألمميةُنحوُالتزامُإسرائيلُ

بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ُأوُالعقوبة القاسية ،الالإنسانية ُأو المهينة في اسرائيلُمنُقبلُُ
لجنة ُمناهضة ُالتعذيبُ ُ ،حيفاُ ُ ،يونيو ُ ُُ ُ ،2009ص ُُ ،4باإلمكان ُالطالع ُعليه ُعبر ُالرابط ُالتاليُ:

ُ ُُhttp://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/12/PCATI-OMCT_report_Arabic.pdf
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يجب ُالحصول ُعلى ُتوصية ُو ازرة ُالعدلُ ،ومن ُثم ُعرض ُالشكوى ُعلى ُالمستشار ُالقضائيُ

للحكومةُ ُ287ُ.

وعلى ُالرغم ُمن ُقيام ُالمحكمة ُالعليا ُبشطب ُسلسل ًة ُمن ُوسائل ُالتحقيق ُالتي ُاستعملهاُ

محققو ُالشاباك ُفي ُتلك ُالفترةُ ،مطالب ًة ُإياهم ُفي ُاللتزام ُبتطبيق ُذات ُالقواعد ُالمعمول ُبها ُأمامُ

ُترك ُثغرات ُخطيرةُ
ُالقرار ُالمذكور ،هُ
جهاز ُالشرطة ُالمدنية ُفي ُالقيام ُبإجراءات ُالتحقيقُ ،إل ُأن ُ
استثناء ُعلى ُمتطلبات ُالحمايةُ
ًُ
وشرع ُفي ُحالت ُالقنابل الموقوتة (حسب ُادعاء ُالحتالل) ُ
ًُ

روريُةُللمعتقلينُالفلسطينيينُ،حيثُيحقُلجهازُالشاباكُاستجوابُالمشتهبهُبهمُمنُالفلسطينيينُ
الض ُ
حتملةُضدُدولة ُالحتاللُ
الذين ُيدورُالشكُحول ُحيازتهم ُلمعلومات ُتسهمُفي ُاعتداءات ُمسلُحة ُم ه

اإلسرائيليُ .ومع ُذلكُ ،استمر ُالقائمون ُعلى ُجهاز ُالشاباك ُبعدم ُالنصياع ُلقرار ُالمحكمةُ،
تمرتُتحقيقاتهمُتستندُلسنواتُطويلةُإلىُذاتُالوسائلُالقاسيةُوالمجحفةُ ،التيُتتجاوزُقواعدُ
واس ُ
التحقيق ُالعادية ُالمطبقة ُأمام ُأجهزة ُالتحقيق ُالمدنية ُفي ُإسرائيل ُواستبدال ُبعضُوسائل ُالتعذيبُ

دهاء ُكالمسرحُالفلسطينيُوالعصافيرُ"العمالءُأوُالمتعاونين"ُوجهازُكشفُالكذبُ
الكثرُوحشي ًُةُ ُو ً
وُوسيلةُالعزلُ ُ288.

لحقاًُ ،في ُشباطُ /فبرايرُ ،2011قدمت ُاللجنة ُالشعبية ُلمناهضة ُالتعذيب ُفي ُإسرائيلُ

جديداُللمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُرقمُ(ُ)2011/1265للبحثُفيُ
التماساُ ًُ
ومنظماتُحقوقيةُأخرىًُُ ُ،
قانونيةُآلياتُالتحقيقُالمذكورةُأعالهُ ،التيُتمنحُفيُنهايةُالمطافُالحصانةُلجهازُاألمنُالعامُ
ُوانتهاكات ُالقانون ُالدوليُ ،حيث ُجاء ُفيُلئحة ُاللتماس ُ"أنُ
ضد ُالمالحقة ُعنُجرائم ُالتعذيب ُ

لفُالشكاوىُكسياسةُعامةُدون ُاتخاذُ
ُ
تتسمُبالنزاهة ُفالُيعقلُأنُتغلقُآ
ُ
آليةُفحصُالشكاويُلُ
أيُمقتضيُقانونيُبحقُأفرادُجهازُالشاباكُ،وأنهُيتوجبُعلىُالمستشارُالقضائيُاتخاذُإجراءاتُ
فعليةُنحوُالشروعُفيُفتحُتحقيقاتُجنائيةُفيُكافةُالشكاويُالمطروحةُعليه"ُ ُ.
بناء ُعليهُ ،أصدرت ُالمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعليا ُقرارها ُفيُأبُ /يوليو ُُ.2012لتؤكدُأنُ
ُو ً

إجراء ُالتحقيق ُاألولي ُيجب ُأن ُيكون ُسابقاً ُعلى ُالشروع ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالجنائيُ ،معُ
اعتبارهاُالمبادئُاألساسيةُ
ضررورةُاللتزام ُبالستقاللُوالحيادُوالشفافيةُوأنُيكون ُفعالً ُوسريعاً ُب ُ
التيُتتمتعُبهاُإجراءات ُالتحقيقُالفعالُ.وفي ُهذاُالحكمُ،منحتُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُ–قمةُ

شارونُوايلُوايريتُبالسُ،آليةُالتحقيقُفيُادعاءاتُقضاياُالتعذيبُفيُإسرائيلُ ُ:تحليلُقرارُجهازُاألمنُالعامُفيُ
ُ
ُ 287
طيركلُ،بحثُمنشورُفيُمجلةُعدالةُاإللكترونيةُ،العددُرقمُُ،105حزيرانُُ،2013صُ
التحقيقُفيُالعامُُ ُ 2012وتقريرُ ُ

ُ .2-1
 288للمزيد من التفاصيل حول تاريخ التعذيب في إسرائيل ،انظر مجلة "تعذيب" الصادرة عن جمعية عدالة ،متوافرة من خالل
الرابط التالي:
ُ https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/file/torture%20arabic.doc
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جراء ُالفحص ُالسري ُللشكاويُ
الهرمُالقضائيُفي ُدولةُالحتاللُ -الشرعية ُللمحققينُفيُالقيامُبإ ُ

اعتباراتُالتوازن ُبينُقيامُجهازُالشباكُالعامُبإجراءات ُالتحقيقُ
المقدمةُمنُقبلُالضحاياُلتحقيقُ ُ
األوليُواحتياجاتُاألمنُالعامُ،أضافُقرارُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُ،بأنهُ"منُالضروريُتمتعُ

مراقبُالشكاوىُ ُبالخبرةُالتيُتمكنهُمنُالقيامُفي ُإج ارءات ُالفحصُاألوليُ ،معُالحفاظُعلىُسريةُ
التحقيق ُلحماية ُعمل ُجهاز ُالشاباكُ ،وأنه ُمن ُالممكن ُإعاقة ُعمل ُجهاز ُاألمن ُالعام ُفي ُحالُ

تكليفُجهازُأخرُبالقيامُبهذهُالمهمةُ"ُ ُُ289ُ.

وبتحليل قرار المحكمةُالمذكورُ،نجدهُيكُرسُويشرعُاجراءاتُالفحصُاألوليُالسابقُعلىُ

فتحُتحقيقُجنائيُ،دون ُأن ُيحملُجهاز ُالشاباكُأيُ ُمسئوليةُتذكر ُعنُاخفاقهُنتيج ًة ُلعدمُالوفاءُ
بالتزاماتهُفيُفتحُتحقيقاتُمستقلةُونزيهةُأوُوقفُاجراءاتُالتعذيبُمنذُصدورُق اررُاللتماسُرقمُ

(ُ )1994/5100في ُالعامُُ،1999مبررًة ُلجهازُالشاباك ُعدمُفتحُالتحقيقُالجنائيُفيُحالُعدمُ
وجود ُأدل ًُة ُكافيةُ ،أوُوجودُادعاءاتُكاذبةُبصددُالشكاويُالمعروضةُعلىُمراقبُالشكاويُُ ،كنوعُ
من ُأنواع ُالحصانة ُللدولة ُضد ُانتهاكات ُحقوق ُاإلنسان ُالتي ُيرتبط ُوقوعها ُبالحفاظ ُعلى ُأمنُ

إسرائيل ُوفقُاً ُلدعاءاتُالشاباكُ .واقترحتُالمحكمةُفيُقرارهاُعلىُالمستشارُالقضائيُللحكومةُ،
القيام ُبإصالحات ُلتغيير ُهيكلية ُالنظر ُفي ُالشكاويُ ُحيث ُقام ُاألخير ُفي ُالعام ُُ ،2007بإجراءُ
مراجع ًُة ُشاملةُآلليات ُتقديمُالشكاوىُأسفرتُعنُتفويضُموظفُتابعُلو ازرة ُالعدلُبإجراءُالتحقيقُ

لًُمنُجهازُالشاباكُ"المفيتان"ُ.لحقاًُ،فيُالعامُُ،2013أحيلُملفُالتحقيقُفيُشكاُويُ
األوليُبد ُ

التعذيبُمنُجهازُاألمنُالعامُإلىُو ازرةُالعدلُلاليحاءُبأنُهنالكُتدابيرُيتمُاتخاذهاُبطريق ًُةُأكثرُ
شفافيةُواستقالليةُ ُُ290.

ترى الباحثـــةُ:بأنهُيقعُعلىُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُالتزامُفيُالتعذيبُوقضاياُانتهاكاتُ

القان ُون ُالدوليُاإلنسانيُوحقوق ُاإلنسانُكطرفُمتعاقدُعلىُالتفاقيةُالخاصةُبمناهضةُالتعذيبُ،
إضافة ُلمسئولياتها ُكسلط ًة ُقائمة ُبالحتاللُ .األمر ُالذي ُيفرض ُعلى ُدولة ُالحتالل ُاللتزامُ
ُوالمقاضاةُ ،وليس ُاللتزام ُفقط ُفي ُفحص ُالشكاوى ُالمقدمة ُمن ُقبلُ
بمس ُؤلياتها ُنحو ُالتحقيق ُ

الضحاياُأوُالتحققُمنُوجودُأدلةُكافيةُبحوزةُالضحيةُ ،كوسيلةُلمنحُالحصانةُللمسئ ُوليينُعنُ
ُ 289الجديرُبالذكرُ،أنُقرارُالمحكمةُالعلياُصدرُبرئاسةُالقاضيُروبنشتاينُالذيُشغلُسابقُاً ُمنصبُالمستشارُالقضائيُ

للحكومة ُفيُالعامُُ،199والذيُكانُمسئولً ُفيُحينهُعنُانفاذُقرارُالمحكمةُالعلياُالصادرُفيُالعامُُ 1999فيُاللتماسُ

رقمُُ،1994/5100الخاصُبحظرُالتعذيبُمنُقبلُأفرادُجهازُالشاباكُوالذيُقامُبدورهُفيُصياغةُالمبادئُالتوجيهيةُالتيُ

تحول ُدون ُمالحقة ُمرتكبي ُجريمة ُالتعذيب ُالتي ُاعتمدتها ُمنظومة ُنظر ُالشكاوى ُالمقدمة ُلمراقب ُالشكاويُ .لمزيد ُمنُ
التفاصيلُ،انظرُوايلُوايريتُبالسُ،آليةُالتحقيقُفيُادعاءاتُقضاياُالتعذيبُفيُإسرائيلُ :تحليلُقرارُجهازُاألمنُالعامُ

فيُالتحقيقُفيُالعامُُ،2012مرجعُسابقُصُ3وماُُبعدهاُ .

ُ290شا ُرونُوايلُوأخرُ،آليةُالتحقيقُفيُادعاءاتُقضاياُالتعذيبُفيُإسرائيلُمرجعُسابقُ،صُُ .4-3
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تلكُالنتهاكاتُ ُ.وبالرغمُمنُمصادقةُإسرائيل ُعلىُاتفاقيةُمناهضةُالتعذيبُوغيرهاُمنُضروبُ

المعاملةُأوُالعقوبةُالقاسيةُأو ُالالإنسانية ُأو ُالمهينةُ ،واتفاقيات ُجنيفُاألربعةُ،فلم ُتدرج ُضمنُ
التشريعات ُالجنائية ُإلسرائيل ُحظر ُجريمة ُالتعذيب ُومعاقبة ُمرتكبيهاُ .كذلك ُوقعت ُإسرائيل ُعلىُ
اتفاقيةُاألممُالمتح هدة ُالخاصةُبمعاقبةُوحظرُجريمةُإبادةُالشعوبُفيُالعامُُ،1951حيثُسبقُ

قرار ُالكنيست ُاإلسرائيلي ُلقانون ُفي ُالعام ُُ ،1950أدخلت ُبموجبه ُجريمة ُإبادةُ
على ُسريانها ُإ ُ

الشعوب ُضمن ُالتشريع ُاإلسرائيلي ُومنع ُالتقادم ُعليها ُفي ُالتشريع ُالخاص ُبإلغاء ُالتقادم ُعلىُ

الجرائمُضدُاإلنسانيةُلعامُُ،1966والذيُ ُوضعُبصددُمالحقةُالنازيينُ ُوأعوانهمُعنُالجرائمُالتيُ

ارتكبوها ُبحق ُاليهود ُفقطُ .وتمثل ُجريمة ُالتعذيب ُوالمعاملة ُالالإنسانية ُلألسرى ُوالمعتقلينُ

الفلسطينيين ُفي ُالسجون ُاإلسرائيلية ُمن ُضمن ُالج ارئم ُالمحالة ُإلىُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمنُ
قبلُدولةُفلسطينُ ُ.

ومع ُصدور ُالجزء ُالثاني ُلتقرير ُلجنة ُطيركل ُفي ُشباطُ /فبراير ُُ ،2013شددت ُاللجنةُ

علىُعدمُامتثالُالسلطاتُاإلسرائيليةُلقرارُالمحكمةُوغيابُآليةُالتحقيقاتُالداخليةُضمنُسياقُ
يةُتكريساً ُلعدمُالرغبةُفيُالقيامُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُفيُجرائمُدوليةُ
ُ
ممنهجُللحكومةُاإلسرائيل

أو ُمالحقة ُمرتكبيها ُبهدف ُمنحهم ُالحصانةُ ُ .وقررت ُلجنة ُطيركلُ ،بأن ُهناك ُأكثر ُمن ُ(ُ)700

شكوى ُقدمت ُلمراقب ُالشكاوي ُالتابع ُلجهاز ُاألمن ُالعام ُمنذ ُحظر ُالمحكمة ُالعليا ُاستخدامُ

التعذيبُ ،إل ُأنه ُلم ُيسفر ُعن ُتقديم ُهذه ُالشكاوي ُفتح ُأي ُتحقيق ُجنائي ُبحجة ُأنها ُفي ُمرحلةُ

الفحصُ ُ،وبأنهُلمُتتوفرُأدلةُكافيةُتقتضيُاتخاذُأيُإجراءُجنائيُأوُقضائي-حسبُادعاءُجهازُ
األمنُالعامُ-فيُأيُمنُالحالتُالمع ُروضةُ،األمرُالذيُاقتضىُاغالقُُوحفظُتلكُالشكاوي.
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 .2إجراءات التحقيق الجنائي:

يصدرُالمستشارُالقضائي ُالعسكريُاإلسرائيليُ،أوامرهُلقسمُالتحقيقاتُالجنائيةُللبدءُفيُ

فتحُتحقيقُجنائيُ،إذاُتولدتُلديهُشكوكُمنطقيةُبأنُهناكُمخالفةُجنائيةُقدُارتكبتُ.وفيُالعادةُ

يتم ُإرسال ُملخص ُعن ُالتحقيقات ُالعملياتية ُبعد ُالنتهاء ُمنه ُإلى ُالمدعي ُالعام ُالعسكريُُ ،أماُ

بناء ُعلىُطلب ُالمدعي ُالعامُالعسكريُُ .وكماُذكرناُ
يرسل ُفقطُفي ُحالُاإلحالةُ ُو ًُ
الملفُالكامل ُف ُ
أعالهُفإنُأيُمعلوماتُتمُالحصولُعليهاُأوُأيةُاستنتاجاتُتوصلُإليها ُالتحقيقُالعسكريُتبقىُ

قيدُالكتمانُ ،ولُيجوزُاإلعالنُ ،عنهاُوتُحجبُمشاركتهاُعن ُسلطاتُالتحقيقُالجنائيُ.وفيُحالُ
خضعُقرارُالمستشارُالقضائيُالعسكريُ ُلمراجعةُالمدعي ُالعامُالعسكريُ ُأوُالمحكمةُاإلسرائيليةُ
ُ
291

Fatmeh El-Ajou: Briefing Paper on the Turkel Report- Part II, May 2013, available at: (last
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العلياُ،فتبقيُللمستشارُالقضائيُالعسكريُُصالحيةُ"هامش التقدير"ُوهيُسلطةُواسعةُالنطاقُفيُ
تقديمُلئحةُالتهامُمنُعدمهاُ،األمرُالذيُيحُدُمنُوجودُرقابةُللقضاءُالمدنيُكجهةُمستقلةُعلىُ

عملُالمستشارُالقضائيُولجانُالتحقيقُالعملياتيةُ"العسكرية"ُ.ويرتكزُالتحقيقُفيُحالتُالشتباهُ
بتصرفُالجنودُخالفاًُألوامرُالقيادةُمنُخاللُالبحثُفيُأداءُالمستوىُاألدنىُللقيادةُفيُالميدانُ،

حيثُتتخذُإجراءاتُالتحقيقُعلىُمرحلتينُ:
 )1المرحلة األولى:

ُ،وبناء ُعلىُالنتائجُالمترتبةُعلىُالتحقيقُالميدانيُيتخذُالقرارُإماُ
يكون ُفيهاُالتحقيقُميدانيُاً
ً

ادرًُة ُجدُاً ُيتمُاتخاذ ُالقرارُ
بفتحُتحقيقُلدىُالشرطةُالعسكريةُأوُبحفظُملف ُالدعاءُ.وفيُحالتُن ُ
بإحالةُنتائجُالتحقيقُإلىُالنيابةُالعسكريةُكمرحلةُثانيةُ ُ.
)2

المرحلة الثانيةُ ُ:

ُواتخاذ ُالخطواتُ
في ُحال ُقررت ُالنيابة ُالعسكرية ُالشروع ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالجنائي ُ

الشرطة ُالعسكريةُ
الواجبُالقيام ُبها ُفي ُحق ُالجنودُالمشتبهُبهم ُنحو ُتوجيه ُلئحةُاتهامُ .تقوم ُ ُ
بالتحقيقُالميدانيُالذيُيؤديُإلىُعرقلةُسيرُالتحقيقُالجنائيُلعدةُشهور ُأوُسنواتُأمامُالنيابةُ

والشرطةُالعسكريةُ ،األمرُالذيُيمسُبمصداقيةُاإلفادات ُالتيُيقدمهاُالجنودُوالتيُتكون ُقيدتُ

أمامُالشرطةُالعسكريةُفيُوقتُسابقُ .ناهيكُعنُعدمُقدرةُجهازُالتحقيقُالتوجه ُلموقعُالحدثُ
أوُموقعُالعملياتُالعسكريةُالتيُنفذتُ،إضافةُإلىُعدمُجمعُاإلفاداتُمنُالضحاياُأوُمنُشهودُ

ُ،وإجراءات ُالتحقيقُالتيُتستمرُلسنواتُطويلةُمنذُوقوعُالحادثُحتى ُلحظةُ
العيانُالفلسطينيين ُ
اتخاذ ُالنيابةُالعسكريةُقرًاراُباتخاذ ُالتدابيرُالخاصةُبفتحُالتحقيقُالجنائيُأوُتحريكُالتهامُضدُ

الجن ُودُالضالعينُفي ُارتكابُالجريمةُ،األمر ُالذي ُيؤديُإلى ُضياعُمعالمُالجريمةُأوُالقضاءُ

عليهاُ ُ.وفيُحال ُوجود ُتناقضات ُبين ُإفاداتُالضحاياُأوُشهود ُالعيان ُمقارن ًة ُبالشهاداتُالتيُ

أدلى ُبها ُالجنود ُفال ُتتم ُمواجهة ُالجنود ُبالضحية ُللوقوف ُعلى ُالحقيقةُ ،وغالباً ُما ُيتم ُتسجيلُ
اإلفادةُبعدُمرورُعدةُأشهرُمماُيساهمُأيضاًُفيُضياعُأدلةُالجريمةُ ُ292ُ.

لممارسةُالعملية ُالتيُتتمُمنُخاللهاُإجراءاتُالتحقيق ُالجنائيُ،لُيقوم ُالمحققونُ
ُووفقاً ُل ُ

بتاتاً ُبمعاينة ُموقع ُالجريمةُ ،ول ُتجرى ُمقابالت ُمع ُالجنود ُالمتورطين ُبالحادث ُوالذين ُيعملونُ

بنفسُالجهاز ُحيثُتقتصرُآلية ُالتواصلُمعهمُعبرُالهاتفُأوُالبريدُاللكترونيُ .كذلكُفي ُحالُ

اإلستماعُللجنود ُالمتُوُرطينُبالحادثُ،يتمُسماعهمُعلناً ُأمامُزمالئهمُالمنخرطينُبذاتُالحادثُ
بهدفُإتاحةُتنسيقُالشهاداتُفيماُبينهمُفيُأسئلةُمعدةُمسبقاًُللجميعُ،ويشكلُدورُالمحققُفيهاُ
The Occupations' Fig Leaff: Ibid, p 17.
137

292

دو ار ُسلبياً ُيقتصر ُعلى ُتسجيل ُاإلفادة ُوكتابتها ُدون ُالقيام ُبالدور ُالفعلي ُللمحققُ ،فالنتيجةُ

المنطقيةُلمثل ُهذهُالتحقيقاتُوالتيُتجرىُبطريقةُسرية ُعنُالضحيةُتهدفُفقطُإلىُالعملُعلىُ
تلبيةُرغباتُومصالحُالجهةُالعسكريةُالقائمةُعليهُ 293.

وفيُحالتُكثيرةُيشُككُالمحقق ُونُاإلسرائيلي ُونُبشهادةُالفلسطينيينُخاللُتسجيلُإفاداتهمُ،
حيث ُتتحول ُجلسة ُاإلفادةُ ،إلى ُجلسة ُتحقيق ُيطلب ُفيها ُمن ُالضحايا ُإثبات ُعدم ُتورطهم ُفيُ

عملُعسكريُضدُالجيشُاإلسرائيليُخاللُالحادثةُمحلُالتحقيقُ،إضافةُلجعلهمُعرض ًُةُلبتزازُ

المحققينُمنُخاللُطرحُاألسئلةُعن ُأفرادُعائالتهمُالمنخرطينُفي ُُأعمال ُالمقاومةُوالتيُتمنعُ

الضحايا ُمنُُإعطاءُمعلوماتُعنُالشكوىُالمقدمةُمنُقبلهمُحتىُلُيدلواُبمعلوماتُقدُتضرُ
بأعمال ُالمقاومة ُوتصب ُفي ُمصلحة ُإسرائيلُ .حتى ُفي ُحال ُتحديد ُالشرطة ُالعسكرية ُتاريخُ

لتسجيلُاإلفادةُفإنُالعراقيلُالملقاةُعلىُعاتقُالفلسطينيينُلُتنتهيُ.فنظ اًرُلعدمُقدرةُالفلسطينيينُ
منُقطاعُغزةُعلىُالوصولُللشرطةُالعسكريةُوالمحاكمُاإلسرائيليةُبسببُعدمُمنحهمُتصاريحُ

دخولُ ،وفي ُالحالت ُالتي ُيحصل ُفيها ُالمشتك ُون ُأو ُشهودهم ُعلى ُتصاريح ُلمقابلة ُالشرطةُ
العسكريةُفيُمعبرُإيريزُيدعيُمكتبُالتنسيقُوالرتباطُبعدمُعلمهُبحضورُالفلسطينيينُالقادمينُ

لإلدلء ُبإفادتهم ُويطلبون ُمنهم ُالعودة ُلقطاع ُغزةُُ .ووفق ُالممارسة ُالعملية ُوعلى ُمدار ُسنواتُ
عديدةُ،تفضلُجهاتُالتحقيقُاإلسرائيليةُطلبُتسجيلُإفاداتُالضحاياُالفلسطينيينُوشهودهمُمنُ

قبلُمؤسساتُحقوقُاإلنسانُالتيُتمثلهمُ ُ294.

وذهب تقرير لجنة تقصي الحقائق األممية ُالتيُترأسهاُالقاضيُجولدستونُ،بأن"ُ:الحالةُ

المستمرةُلثقافةُاإلفالتُمنُالعقابُقدُأدتُإلىُنشوءُأزمةُعدالةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ
تتطلبُتدخالًُ".لذلكُطالبتُالبعثةُعلىُالضرورةُالملحةُلضمانُالمساءلةُالجنائيةُ،مضيف ًُة ُأنُ

إسرائيل ُلمُتقمُبإجراءُتحقيقاتُفعالةُوفقاً ُلمتطلباتُالقانون ُالدوليُُ...وإلىُعدمُوجودُمؤشراتُ
علىُأنُإسرائيل ُقد ُفتحت ُتحقيقُاً ُفيُاألفعالُالتيُقامُبهاُأولئكُالذينُصممواُعمليةُالرصاصُ
المصبوبُوخططواُلهاُ،وأمرواُبتنفيذهاُ،وأشرفواُعليها"ُ 295.

293

The Occupations' Fig Leaff: Ibid, p 18.
No accountability: B'teslem report, Ibid.
ُ295مطالبةُبالعدالةُالجنائيةُ:بيانُصحافيُمشتركُلمؤسساتُحقوقُاإلنسانُالفلسطينيةُ،صادرُبتاريخُُ23سبتمبرُُ،2010
294

باإلمكانُالطالعُعليهُعبرُالرباطُاللكترونيُللمركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسان( ،أخر ُزيارةُُ 1ديسمبرُُ،2018الساعةُ

ُ12فجرا) ُ

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8226:2010
-09-26-12-55-50&catid=120:2009-12-29-09-36-28&Itemid=214.
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وبناء على التوصيات الصادرة عن لجنة طيركل خالل بحثها في شرعية وسائل التحقيق

المستخدمة من قبل الجيش اإلسرائيلي وإعمال مسئولياته نحو اال لت ازم بالتحقيق واالبالغ واتخاذ

إجراءات المالحقة ،أوصت اللجنة حكومة االحتالل اإلسرائيلي بضرورة قيام سلطات التحقيق
اإلسرائيلية ،بما يلي:

 .1المسؤلية الجنائية للقادة العسكريين والرؤساء الميدانيينُ:

العرفي ُوالمكتوبُ ،على ُتقريرُ
تفرض ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُوالقانون ُالجنائي ُالدولي ُ ُ

المسؤولية ُالجنائية ُللقادة ُالعسكريين ُوالرؤساء ُالميدانيين ُعن ُانتهاك ُقواعد ُالقانون ُالدولي ُالتيُ
ارتكبتُمنُقبلُمرؤوسيهمُُ.واستنتجتُاللجنةُ،أنُالقانون ُالجنائيُاإلسرائيليُيفتقرُلتقريرُمسؤوليةُ

القادة ُوالرؤساءُ ،ويعجز ُعن ُمنع ُارتكاب ُالجرائم ُالد ُوليةُ .وتوصلت ُاللجنة ُفي ُتقريرهاُ ،على ُأنُ

المسؤولية ُالجنائية ُالملقاة ُعلى ُعاتق ُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيليين ُفي ُحال ُفشلهم ُفي ُمنع ُجرائمُ
مرؤوسيهمُ،تقتصرُبالكتفاءُفيُمعظمُالحالت ُبتوجيهُاللوم ُلقادةُالجيشُاإلسرائيليُعنُارتكابُ
شارةُإلىُمسُؤوليةُالقادة ُعنُفشلهم ُفيُمنع ُارتكابُالجريمة ُأوُ
مرؤوسيهمُلجريمة ُمحددةُدون ُاإل ُ
عدمُقيامهمُباإلبالغُعنُالجريمةُللسلطاتُالمختصة ُوتقتصرُمس ُؤليتهمُبقدرُالواجباتُالمفروضةُ

عليهمُفيُاللوائحُالعسكريةُاإلسرائيليةُ 296ُ.

بناء ُعليهُأوصتُلجنةُطيركل ُفيُتقريرهاُبضرورة ُالعملُعلىُسنُتشريعاتُتفرضُالمسؤوليةُ
ُو ً

الجنائية ُالمباشرة ُعلى ُالقادة ُالعسكريين ُوالرؤساء ُالمدنيين ُفي ُالجرائم ُالتي ُترتكب ُمن ُقبلُ
ارتكابُالجرائمُأو ُعدمُ
نُ ُ
مرؤوسيهم ُفيُحالُعدمُاتخاذ ُأولئكُالقادةُللتدابيرُالواجبةُللحيلولةُدو ُ

تقديمهمُلمرتكبُالجريمةُعندُارتكابُأوُاكتشافُوقوعُالجريمةُللسلطاتُالمختصة ُمعُضرُورةُأنُ

انتهاكاُ
تخضع ُجميع ُاألوامر ُالصادرة ُعن ُالقادة ُللفحص ُوالتحقيق ُوالتي ُتشكل ُ-في ُحد ُذاتهاًُ ُ -

لقواعدُالقانونُُالدوليُُ 297ُ.
ُ

 .2مسئولية اإلبالغُ:

نُ
وفقاً ُلقواعدُالقان ُون ُالدوليُاإلنسانيُيقعُعلى ُعاتقُالقادةُالعسكريينُاللتزامُبمنعُانتهاكات ُالقانو ُ

الدولي ُاإلنساني ُواإلبالغ ُعنهاُ ُ ،وضمان ُاتخاذ ُالتدابير ُالمناسبة ُلمنع ُارتكاب ُتلك ُالنتهاكاتُ.
وحسبُتقريرُاللجنةُ،بأنُالالئحةُالعسكريةُاإلسرائيليةُالصادرةُعنُرئيسُأركانُدولةُالحتاللُفيُ

نُ،
ن ُالفلسطيني ُو ُ
ُقننت ُآلية ُتقديم ُالتقارير ُعن ُالحوادث ُالتي ُيصاب ُخاللها ُالمدني ُو ُ
العام ُ ،2005ه
وفرضت ُوجوب ُاإلبالغ ُعنها ُإلى ُرئيس ُاألركان ُوفرع ُالعمليات ُوالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُ

كحدُأقصىُمنُتاريخُوقوعُالحادثةُ.
ُوخاللُ(ُ)48ساعةُ ًُ

See the Turkel Commission’s Flotilla Report, recommendation no 2, p 424.
See the Turkel Commission’s Flotilla Report, recommendation no 1, p 424
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وحسب توصيات لجنة طيركلُ ،يتوافق ُجوهر ُاإلبالغ ُهذاُ ،مع ُاللتزامات ُالدولية ُالمفروضةُ

علىُإسرائيلُ،إل ُأنه ُيبقىُقاص ُاًر ُعلىُحالتُمحددةُويجبُتوسيعُنطاقهُليشملُجميعُحوادثُ

اإلصابةُأوُالقتلُالتيُيتعرضُلهاُالفلسطيني ُونُمنُقبلُالجيشُاإلسرائيليُأوُالقواتُالخاضعةُلهُ،
والتي ُيشتبه ُبأنها ُتشكل ُانتهاكاُلقواعد ُالقانونُ ُالدولي ُاإلنسانيُ ،وليسُفقط ُالتحقيقُفي ُالحالتُ

التيُيتم ُإصابة ُالمدنيينُفيهاُبشكلُعرضيُ.كذلكُ،استنتجت ُاللجنةُبأنُإجراءُالتبليغُهذاُ-الذيُ
ُتنفُيذه ُفيُ
شرع ُنتيج ًة ُللتعهد ُالمقدم ُمن ُقائد ُأركان ُالجيش ُللمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعلياُ -ل ُيتم ًُ

الممارسةُالعمليةُ،والذيُيتطلبُالعملُعلىُتوثيق ُمسرحُالجريمةُوالحتفاظُباألدلةُوالوثائقُالتيُ
ُوالعمل ُعلى ُتعبئة ُالنماذج ُاألولوية ُلما ُبعد ُوقوع ُالحادثُ،
تساعد ُفي ُعملية ُالتحقيق ُوالمالحقة ُ

ووجوب ُتنفيذ ُاإلجراءات ُالخاصة ُبتقديم ُالتقارير ُوفرض ُعقوبات ُعلى ُالقادة ُالذين ُل ُيمتثلونُ

لضمانُتقديمهاُ.فترىُاللجنةُ،أنُالتأخيرُفيُاإلبالغُهوُالنمطُالسائدُحتىُفيُالحالتُالتيُتكونُ
ُوحهُدات ُالجيش ُالمشاركة ُفي ُالعملية ُعلى ُعلم ُمسبق ُبالنتائج ُالتي ُستترتب ُعلى ُالعمليةُ
العسكريةُ 298.
وفي هذا السياق تذهب محكمة العدل العليا اإلسرائيلية ،للقول :إنُحدودُتدخل ُالمحكمةُ

ضيقة ُجداً ُبصدد ُالق اررات ُالتي ُيصدرها ُاالمدعى ُالعام ُالعسكري ُفما ُيتعلق ُبتوجيه ُالتهام ُفيُ

صددُإجراءُتحقيقُجنائيُأوُمنحُالحصانةُأمامُالمرجعُالقضائيُالمختصُ.حيثُيقتصرُتدُخلُ

المحكمةُعلىُالقضاياُالتيُيكونُفيهاُقرارُالنائبُالعامُالعسكريُُقدُصدرُبصورةُغيرُمنطقيةُأوُ
افرتُلديهُالنيةُ
اعتباراتُالصالحُالعامُ،أوُانطوىُعلىُخطأُجسيمُ،أوُتو ُ
ابتعدُق ارره ُعنُتحقيقُ ُ
لعدمُإجراءُتحقيقاتُجديةُ ُ299.

وفي تعليق لمنظمة بيتسلم لحقوق اإلنسان-مؤسسة حقوقية إسرائيلية-عن التحقيقات

المتعلقة في الحرب األخيرة على قطاع غزة في يوليو /أغسطس ُ ،2014فقد ُذهبت ُللقولُ

بأنه"ُ 300:من ُالمتوقع ُأن ُيقوم ُالجيش ُبالتحقيق ُفي ُأفعاله ُالتي ُقام ُبها ُخالل ُعملية ُ"الجرفُ

ُمراقبةُخارجيةُ ُ .وبصرفُالنظر ُعنُ
الصامد" ُوسوفُتجري ُالتحقيقاتُهذه ُالمرة ُأيضُاً ُمن ُدون ُ
نظام ُالسرية ُالقائم ُحالياُ ،ففي ُحال ُشكلت ُآلية ُتحقيق ُمستقلة ُلفحص ُشبهات ُانتهاك ُالقان ُونُ

ُواتخاذ ُإجراءات ُضد ُالمسؤولينُ ،فإننا ُسنبارك ُهذاُ
الدولي ُاإلنسانيُ ،بهدف ُالكشف ُعن ُالحقيقة ُ

See the Turkel Commission’s Flotilla Report, recommendation no 3& 4, p 424-245.
ُ 299انظر ُالقرار ُالصادر ُعن ُمحكمة ُالعدل ُاإلسرائيلية ُالعليا ُفي ُالقضية ُرقم ُُ ،2007/5699جين ُضد ُالنائب ُالعامُ
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اإلسرائيليُ .

ُ 300منظمةُبيتسلمُلحقوقُاإلنسانُ،منظمةُإسرائيليةُتعمل ُفيُالدفاعُعنُحقوقُالضحاياُالفلسطينيينُفيُاألراضيُالمحتلةُ،

يمكنُالطالعُعلىُالعملُالخاصُبالمؤسسةُعبرُالرابطُالتاليُ ُ.https://www.btselem.org ُ:
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األمرُ ،وسنقدمُالمساعدةُالمهنية ُبأفضلُماُلديناُمنُقدراتُاحترافيةُفيُتحقيقُجديُكهذاُ،إنُ
وجد"ُ 301.

وفي ُالسياق ُذاته ُتقول ُنيتا باتريكُ ،مديرة ُمنظمة ُيش ُدين-متطوعين ُلحقوق ُاإلنسانُ،

وهيُأيضاًُمؤسسةُحقوقيةُإسرائيليةُ،بأن"ُ:منظومةُالتحقيقاتُلدىُجيشُالدفاعُاإلسرائيليُفاشلةُ.

فالمعطياتُالراهنةُتعطيُالضوءُاألحمرُبشأنُعدمُاستعدادُإسرائيلُللقيامُبتحقيقاتُجديةُومهنيةُ.
وتثبتُالدراساتُالتيُقامتُبهاُيشُدينُطوالُسنواتُعديدةُأنُهذهُالمنظومةُغيرُمؤهلةُإلجراءُ

تحقيقاتُفعالةُفيُاأليامُالعاديةُ،فكيفُلتلكُالتحقيقاتُفيُأيامُالحربُ،ففيُكلُسنةُنعودُونحذرُ

مجدداً ُمن ُال ُوضعُالخطيرُلمنظومة ُالتحقيقاتُ ،لكُنُعلى ُما ُيبدوُ ،فإن ُإسرائيل ُترفضُمعالجةُ
اإلخفاقات ُالهيكليةُ ،أو ُعلى ُاألقل ُمحاولة ُالقيام ُبإصالحات ُعاجلة ُوبعيدة ُالمدى ُفي ُمنظومةُ

التحقيقاتُوالتشريعاتُالمتعلقةُبارتكابُجرائمُحربُومعاقبةُمرتكبيهاُ،هذهُالخطواتُضروريةُمنُ
أجلُضمانُتحقيقاتُمهنيةُوفعالةُومنُأجلُمقاضاةُالمسؤولينُعنُهذهُالجرائمُ.والستنتاجُالذيُ
لُمفرُمنهُهوُأنُدولةُإسرائيلُغيرُمعنيةُفيُالتحقيقُبانتهاكاتُحدثتُضدُفلسطينيين"ُ ُ302.
ُ

المطلب الثاني

الشكاوى المقدمة من الضحايا الفلسطنيين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل
جيش االحتال ل اإلسرائيلي ُ
العمليات ُالعسكرية ُالتي ُتشنها ُقوات ُالحتالل ُخالفاً ُألحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنسانيُ

ائيليُبجرائم ُحربُوجرائمُضدُاإلنسانيةُ،
ُ
وقواعدُحقوق ُاإلنسانُتثبتُتورطُجيش ُالحتاللُاإلسر
وجرائم ُإبادة ُجماعية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،األمر ُالذي ُيوجب ُعلى ُدولة ُالحتالل ُوالنيابةُ
ُ

بناء ُعليهُ،
العسكريةُالضطالعُباجراءُتحقيقات ُمستقلةُونزيهة ُومالحقةُمرتكبيُالجرائمُالدوليةً ُ.
نتناول ُفي ُالفرع ُاألول ُإجراءات ُتقديم ُالشكاوىُ ُمن ُقبل ُالضحايا ُالفلسطينيين ُومؤسسات ُحقوقُ

اإلنسانُأمامُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليُ،ونتناولُفيُالفرعُالثانيُبعضُمنُنماذجُالتحقيقاتُفيُ
الجرائم ُالتي ُارتكبتها ُدولة ُالحتالل ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُللوقوف ُعلى ُمدى ُكفاءة ُالقضاءُ

اإلسرائيلي ُفي ُالتحقيق ُمع ُمواطنيه ُعن ُارتكاب ُالجرائم ُالدوليةُ ،ومن ُثم ُنبحث ُفي ُمدى ُالتزامُ
ُوتعاونُالجهاتُاإلسرائيليةُمعُلجانُالتحقيقُالدوليةُفيُالفرعُالثالثُ .

ُ301إسرائيلُغيرُمعنيةُبالتحقيقُفيُانتهاكاتُارتكبتُضدُالفلسطينيينُ،بيانُالصحافيُمشتركُصادرُعنُمنظمةُيشُدينُ،
ومؤسسةُبيتسلمُ:مركزُالمعلومات ُاإلسرائيليُلحقوقُاإلنسانُ،بتاريخ ُُ 4سبتمبرُُ،2014يمكنُالطالعُعليهُعبرُالرابطُ

اللكترونيُالتاليُ ُ http://www.btselem.org/arabic/press_releases/20140905_failure_to_investigatee
ُ302إسرائيلُغيرُمعنيةُبالتحقيقُفيُانتهاكاتُارتكبتُضدُالفلسطينيينُ،بيتسلمُ،مرجعُسابقُ .
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الفرع األول

الشكاوى المقدمة من الضحايا الفلسطينيين للنيابة والقضاء العسكري لدولة االحتالل اإلسرائيلي
ُ

تمثل ُمؤسساتُحقوق ُاإلنسانُالعاملة ُفيُاألراضيُالفلسطينيةُُوالمؤسساتُالحقوقيةُفيُُ

إسرائيلُ ،الضحايا ُالفلسطينيين ُعن ُالجرائم ُالتي ُارتكبت ُبحقهم ُأمام ُالنيابة ُالعسكرية ُمن ُخاللُ
ُ
تقديم ُشكوى ُجنائيةُتمهيداً ُلطلب ُفتح ُالتحقيق ُفي ُالجرائم ُالتي ُاقترفها ُالجيش ُاإلسرائيليُ ،ووفقاًُ
ُالوح هدة ُالقانونية ُفي ُمركزُ
ق ُاإلنسان ُومديرة ُ
ُالوح هدة ُالقانونية ُفي ُالمركز ُالفلسطيني ُلحقو ُ
لمدير ُ
الميزان ُلحقوق ُاإلنسانُ ،فإنه ُ ُومنذ ُاللحظة ُاألولى ُلرتكاب ُالجيش ُاإلسرائيلي ُللجريمة ُأو ُوقوعُ

المعلوماتُواإلفادات ُالالزمةُ
ُ
النتهاك ُيقومُفريقُمنُالباحثينُالميدانيين ُوالمحامينُبجمعُاألدلةُو
عنُالحاثُ،والتأكدُمنُتوافرُالمعاييرُوالجراءاتُالخاصةُبفتحُملفُفيُالحادثةُ ُوتوكيلُمحاميُ

يحقُلهُممارسةُالعملُالقانونيُأمامُمحاكمُالحتاللُاإلسرائيليُ،وذلكُمنُخاللُالقيامُبالخطواتُ

التاليةُ 303ُ:
-

-

تقديمُشكوىُللمدعيُالعامُالعسكريُلطلبُفتحُتحقيقُجنائيُفيُالحادثة.

تقديمُإخطارُمدنيُلمكتبُالتعويضاتُالتابعُلو ازرةُالدفاعُاإلسرائيليةُلحفظُحقُالضحيةُفيُ

تاريخ ُوقوع ُالحادث ُأو ُانتهاء ُحالةُ
يوما ُمن ُ ُ
المطالبة ُبالتعويض ُالمدني ُخالل ُ(ًُ ُ )60

الطوارئُ(انتهاءُحالةُالحربُأوُالعمليةُالعسكرية).

يقوم ُمحامي ُالمركز ُبتقديم ُعريضة ُللنيابة ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُعلى ُشكل ُلئحة ُاتهامُ
تتضمن ُمعلومات ُعن ُالحادث ُوطبيعة ُالنتهاك ُوالجهة ُالتي ُارتكبتهُ ،حال ُتوافرت ُتلكُ

المعلومات ُ(كسالح ُالجو ُمثالً ُأو ُحرس ُالحدود ُأو ُالقوات ُالبحريةُ ،أو ُالقوات ُالبرية)ُ،
ويطلبُمنُالمدعيُالعامُالعسكريُُاإلسرائيليُفتحُتحقيقُعسكريُفيُالحادث.

-

يوما ُلتلقىُردُالمدعي ُالعامُالعسكريُُ،حيثُيقومُاألخيرُ
ينتظرُمحاميُالمركزُمدة ُ(ًُ ُ )45

خاللُهذهُالفترةُبإرسالُالشكوىُللقواتُالمسؤولةُعنُالحادثُللنظرُفيهاُ،والتيُتبدأُبإجراءُ
التحقيق ُالمعلوماتي ُ–الذي ُتعرضنا ُله ُبالتفصيل ُآنفُاًُ -من ُخالل ُالنيابة ُالعسكريةُُ ،والتيُ

تطلب ُمن ُقوة ُالجيش ُالمعنية ُ(المتهم ُبارتكاب ُالجريمة) ُاإلدلء ُبمعلومات ُعن ُالحادثُ،
والتي ُترسل ُنتيجة ُالتحقيق ُالمعلوماتي ُللمدعي ُالعام ُوالمستشار ُالقضائي ُالعسكريُ ُمنُ

خاللُتقريرُعسكريُ ُيوضحُتفاصيلُالواقعة(ُ .جميعُالقواتُاإلسرائيليةُلديهاُسجلُخاصُ
ُ 303خاللُمقابلةُأجرتهاُالباحثةُوبشكلُمستقلُمعُمديرةُالوحدةُالقانونية ُالمحاميةُميرفتُالنحال ُفيُمركزُالميزانُلحقوقُ

اإلنسانُفيُمقرُمركزُالميزانُبغزةُبتاريخُُ18نوفمبرُُ2018الساعةُالعاشرةُصباحاًُ،كذلكُأجريتُالمقابلةُمعُمديرُالوحدةُ

القانونية ُالمحامي ُإياد ُالعلمي ُفي ُالمركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسانُ ،المحامي ُإياد ُالعلميُ ،مقر ُالمركز ُالفلسطيني ُبغزةُ،

بتاريخُُ19نوفمبرُُُ،2018الساعةُالواحدةُظه اًرُُ .
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بتحركات ُقواتها ُالعسكرية ُباللحظة ُوالمكانُ ،وهوية ُالجنود ُالذين ُشاركوا ُميدانيُاً ُفي ُتنفيذُ

العمليةُالعسكريةُأوُأيُتحركاتُأخرىُُفيُأيُمنطقةُيُنفذُفيهاُعملُعسكريُ).
-

لحقاًُ ،ترسل ُالنيابة ُالعسكرية ُردها ُلمحامي ُالضحية ُ(المؤسسة ُالحقوقية ُأو ُالمحاميُ

الخاص) ُبأنُالتحقيقُالعسكريُقدُاتخذُ ،ويشيرُالعلميُبأنُالنتائجُالمعتادةُالتيُيبلغ ُفيهاُ
الضحية ُومحاميه ُمن ُقبل ُالحتاللُ ،بأنه ُل ُشبهةًُُ ُجنائية ُفي ُوقوع ُسلوك ُإجرامي ُفيُ

الواقعة ُالمقدم ُالشكوى ُبصددهاُ ،وأن ُالنيابة ُالعسكرية ُقامت ُبحفظ ُالشكوى ُول ُداع ُلفتحُ
تحقيقُجنائيُفيهاُُ.

-

في ُحال ُحفظ ُالشكوى ُأو ُُإغالق ُالتحقيق ُالجنائي ُلعدم ُكفاية ُاألدلةُ ،فيتم ُاستئناف ُقرارُ
اإلغالقُأمامُالمدعيُالعامُالعسكريُُخاللُستينُيوماًُمنُتاريخُُإغالقُالشكوىُأوُالتحقيقُ

الجنائيُ،إلُأنُالمدعيُالعامُالعسكريُُلُيلزمُبسقفُزمنيُللردُعلىُالستئنافُالذيُيبقيُ
معلقاًُحسبُرغبةُالنيابةُالعسكريةُبهدفُالتسويفُوالمماطلة.

ويؤكد العلميُ ،بأن ُحفظ ُالشكاويُ ُُوعدم ُفتح ُتحقيقات ُجنائية ُيمثل ُالقاعدة ُفيُ

الممارسةُللنتائجُالتيُتسفرُعنهاُتحقيقات ُالنيابةُالعسكريةُاإلسرائيلية ُبصدد ُالشكاوىُالمقدمةُ

منُقبلُالضحايا الفلسطينيينُ ُومؤسساتُحقوقُاإلنسانُمنذُفترةُالثمانيناتُ.إلُأنهُ ُوفيُاآلونةُ

األخيرةُ– ُلحقاً ُعلىُصدورُتقريرُلجنةُطيركل-استجابت ُالنيابةُالعسكرية ُباتخاذُاجراءاتُ

التحقيقُفيُشكاوىُُمحددةُ،وفيُحالتُمعينةُتطُلبُالنيابةُالعسكريةُاإلسرائيليةُسماعُشهادةُ

الضحاياُأوُشهودُالعيانُالذينُيتمُاستدعاؤهمُإلىُمقرُالنيابةُالعسكريةُالمتواجدُفيُحاجزُ

إيرز ُالعسكريُ ،لإلدلء ُبشهادتهم ُحول ُبعض ُالحوادثُ .ومع ُذلك ُوعند ُالشروع ُفي ُفتحُ

التحقيق ُالجنائي ُفي ُالشكاوى ُالمقدمةُ ،تنتهي ُالنيابة ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُإلى ُُإغالق ُوحفظُ
التحقيقُفيُمعظمُالحالت ُبحجةُأنه ُلُوجهُإلقامةُالدعوىُ،وأنه ُلُتوجدُأدلةُعلىُمخالفةُ

جيشُالحتاللُألحكامُالقانونُ 304.

كذلكُ ،تمثُل ُممارسات ُسلطات ُالحتالل ُاإلسرائيلية ُفيُمنعُالضحايا ُوشه ُودهمُمنُ

خا ُبهدفُعرقلةُسيرُ
المثولُأمامُالقضاءُاإلسرائيلي ُُوحضورُجلساتُالمحاكمةُ،إجحاًُفا ُصارًُ

العدالةُفيُالدعاوىُالمرفوعةُضدُقوىُاألمنُاإلسرائيلية ُمماُيؤديُبالمحكمةُلشطبُغالبيةُ

الدعاوى ُالمنظورة ُأمامهاُ ،وتفُرض ُعلىُالمدعين ُدفع ُتكاليف ُالمحكمة ُالمالية ُكامل ًُةُ .وقدُ
رفضتُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُبتاريخُُ3نوفمبرُُ،2014اللتماسُالمقدمُمنُجمعيةُعدالةُ
وأخرين ُبالنيابة ُعن ُالضحايا ُالفلسطينيين ُضد ُالجيش ُاإلسرائيلي ُللطعن ُفي ُسياسة ُو ازرةُ

 304معبر إيرز :هو الحاجز العسكري اإلسرائيلي الفاصل بين شمال بيت حانون واألراضي الفلسطينية المحتلة في العام
 ،1967حيث يسمح جيش االحتالل اإلسرائيلي من خالله مرور األفراد من وإلى قطاع غزة.
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الدفاعُوو ازرةُالداخليةُالتيُتمنعُالمتقدمينُبدعاوىُأضرارُضدُالجيشُاإلسرائيليُوالشهودُمنُ

طرفهمُمنُدخولُإسرائيل ُللمثولُأمامُالمحاكمُاإلس ارئيلية ُوإتمامُاإلج ارءات ُالقضائيةُالالزمةُ.
ونتيج ًة ُلمنعُسلطاتُالحتاللُ،الضحايا ُمنُالوصول ُلجلساتُالمحاكم ُاإلسرائيليةُ،تقومُتلكُ

المحاكمُبشطبُقضاياهمُمنُجدولُُأعمالهاُ،بحجةُعدمُمثول ُالضحيةُأوُمثولُالشهودُأمامُ
المحاكمُ،ويفرضُعلىُالمدعينُدفعُتكاليفُالمحكمةُالماليةُكامل ًُةُ ُ305ُ.
مما سبقُ،يتضحُلناُبأنُاإلجراءاتُالتيُيتخذهاُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُُوالمتمثلةُ

فيُمنعُوصولُالمدعينُمنُغزةُإلى ُجلسات ُالمحاكمُاإلسرائيليةُالتي ُتنظرُفيُدعُواهمُ،هوُ
إلغاء ُفعلي ُلقرار ُمحكمة ُالعدل ُالعليا ُاإلسرائيليةُ ،الصادر ُفي ُاللتماس ُرقمHCJ 2005-

ُ 8276في ُأب/أغسطس ُُُ ،2006والذي ُمنح ُسكان ُقطاع ُغزة ُالحق ُفي ُالتوجه ُللمحاكمُ

اإلسرائيليةُللمطالبةُبحقوقهمُأمامُالقضاءُجراءُاألضرارُالتيُلحقتُبهمُوالناتجةُعنُُأعمالُ
الجيشُوالتيُارتكبتُدونُمسوغُقانونيُلهاُ ُ306.

وفي تقدير الباحثةُ ،يثبت ُرفض ُمحكمة ُالعدل ُالعليا ُاإلس ارئيلية ُلاللتماس ُالمذكورُ

أعالهُ،بأنُالنظامُالقضائيُاإلسرائيليُممثال ُبقمةُهرمهُ-محكمةُالعدلُالعليا ُاإلسرائيلةُ-هوُ

نظام ُمُسُيس ُيأتمُر ُبالق اررات ُوالسياسات ُالتي ُترسمها ُمؤسسة ُالجيش ُاإلسرائيليُ ،من ُخاللُ

منعهُوصول ُالضحاياُأوُشهودهمُلإلدلءُبشهادتهمُأمامُالقضاءُاإلس ارئيليُ .إضاف ًُة ُإلىُمنعُ
ُ 305قدمُاللتماسُبالنيابةُعنُأربعةُمتضررين ُتقدمواُبدعاوىُأضرارُضد ُإس ارئيلُمنعواُوشهودهمُومحاميهم ُمنُالوصولُ
إلى ُقاعات ُالمحاكم ُاإلسرائيليةُ ،قدم ُاللتماس ُمركز ُعدالة ُالمركز ُالقانوني ُلحقوق ُاألقلية ُالعربية ُوجمعية ُأطباء ُلحقوقُ

اإلنسانُوجمعيةُبيتسلمُللدفاعُعنُحريةُالحركةُوالتنقل ُ ُولجنةُمناهضةُالتعذيبُ(إس ارئيل)ُمؤسسةُالحقُ(الضفةُالغربية)ُ
ومركز ُالميزان ُلحقوق ُاإلنسان ُوالمركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسان ُ(غزة) ُضد ُوزير ُاألمن ُووزير ُالداخلية ُورئيس ُمديريةُ
ى ُمنُذويُالمناصب ُذاتُالعالقةُفيُإسرائيلُ.لمزيدُمنُالتفاصيلُحولُاللتماسُ
التنسيقُوالرتباطُ،وُ 14شخصيةُأخر ُ

باإلمكانُالطالعُعليهُعبرُموقعُجمعيةُعدالةُالرابطُالتالي .http://adalah.org/Articles/1774

ُ 306انظرُبهذاُالشأنُُقرارُمحكمةُالعدلُالعلياُالسرائيليةُفيُاللتماسُرقمُُ،2005/8276والمقدمُمنُجمعيةُعدالةُضدُ
وزيرُاألمنُاإلسرائيليُ.الجديرُبالذكرُ،بأنُم ارفعةُالمحاميينُجبارينُوزهرُ،فيُاللتماسُالمذكور ُركزتُعلىُ"عبثيةُدولةُ

إسرائيلُفهيُالمدعىُضدهاُوهيُمنُيحددُمنُيستطيعُالوصولُللمحكمةُومنُلُيستطيعُوفًُقاُلمصلحتهاُفيُالملفُ.والذيُ

يمثلُإجهاضاُلدعاوىُاألضرارُوينسفُإمكانيةُتحقيقُالعدالةُللغزيينُالمتضررينُمنُعملياتُالجيشُاإلسرائيليُفيُالمحاكمُ
ًُ
اعتباراتُأمنية"ُ
اإلسرائيليةُ ،كماُأنُاألسبابُالتيُتذكرهاُإسرائيلُلمنعُدخولُالمدعينُهيُأسبابُسياسيةُ،وليسُفيهاُأيُ ُ

وليسُكماُادعيُالمدعي ُالعامُاإلسرائيليُللمحكمةُبأنُالجيشُيسمحُبمرورُالشهودُفقطُفيُحالُك ُونهمُلُيضرونُبموقفُ

دياُبقدرةُالدولةُعلىُأنُتدافعُعنُنفسهاُفيُهذهُالقضية"ُ .باإلمكان ُالطالعُعلىُ
الدولةُفيُ
الملفُوتشكلُشهادتهمُمساُج ً
ً
نسخةُاللتماسُرقمُُُ HCJ 058276وقرارُالمحكمةُالصادرُفي ُُ 30أغسطسُُ،2006باللغةُالعبريةُعلىُموقعُجمعيةُ

مساء)ُ ُ
عدالةُمنُخاللُالرابطُالتاليُ(أخرُزيارةُُ8مارسُُ،2019الساعةًُُ ُ5:30

ُ .ُhttps://www.adalah.org/uploads/oldfiles/admin/DownLoads/SPics/8294555.pdf
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الشهود ُمن ُالوصول ُللمحاكم ُبهدف ُمنح ُالذرائع ُللمحاكم ُاإلسرائيلية ُبشطب ُدعاويُ
الفلسطينيينُ ،ويقاس ُعلى ُذات ُاألمر ُسماع ُالشهود ُفي ُالتحقيقات ُالجنائية ُالتي ُيتحكم ُفيُ

نتيجتها ُالمستشار ُالقضائي ُللجيشُ ،بعيداً ُعن ُأي ُرقابة ُتذكر ُلجه ًُة ُمحايدة ُأو ُتتمتعُ

نصافُالضحاياُوانتهاكُحقهمُالدستوريُ
ُ
سبلُإ
بالستقالليةُبهدفُالقضاءُعلىُكلُوسيلةُمنُ ه

فيُجبرُالضررُوالحصولُعلىُتعويضُعنُاألضرارُالتيُلحقتُبهمُ.
الفرع الثاني

نماذج عن التحقيقات الجنائية اإلسرائيلية للجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة
ُ

شنُجيشُالحتاللُاإلسرائيلي ُعمليات ُعسكريةُوحروبُمتتاليةُعلى ُقطاعُغزةُ،أٌثيرتُ

خاللهاُالعديدُمنُالشبهاتُحولُتصرف ُالجيشُاإلسرائيلي ُخالًفاُلقواعدُالقانونُ ُالدوليُ،واكتفىُ

الحتالل ُفيُكلُحرب ُبتشكيلُلجنةُعسكريةُداخليُةُفحصتُعشراتُالحالت ُفيُالشكاوىُالتيُ

قدمتُ ،حيث ُقضى ُالمدعي ُالعسكري ُالعام ُفي ُغالبيتها ُالساحقة ُبأن ُالنيابة ُوالشرطة ُالعسكريةُ
عملت ُوفًقا ُللقانونُُ ،ولم ُتتطرق ُلجان ُالتحقيق ُالمذكورة ُفي ُجميع ُالحوادث ُلفحص ُمشروعيةُ
األوامر ُالتي ُصدرت ُللجن ُود ُومدى ُموافقتها ُألحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُوالقواعد ُالتي ُتحكمُ

سيرُالعملياتُالعسكرية.
سرئيلية في حرب( )2009/2008على قطاع غزة:
 .1التحقيقات اإل ا

فتحت ُالشرطة ُالعسكرية ُ(ُ )52تحقيقُاً ُوفقاً ُآللية ُالتحقيق ُالمذكورة ُأعالهُ ،وأسفرت ُهذهُ

بطاقةُائتمانُمنُأحدُمنازلُ
ُ
حدة ُضدُجنديُاتُهم ُبسرقة ُ
التحقيقاتُعنُتوجيهُلئحةُاتهامُوا ه
الفلسطينيينُفيُالقطاعُأثناءُالحربُ،وحكمُعليهُبالحبس ُمدةُخمسةُعشر ُشه اًرُ(فعليُاً ُسبعةُ

يدهُمنُرتبتهُالعسكريةُ.لئحةُاتهامُأخريُُ،قدمت ُضدُجنديينُاستخدماُ
ُ
شهورُ ُونصف)ُوتجر
اجبارُسيدة ُعلى ُفتحُحقائبُيشتبهُباحتوائهاُعلىُ
ًُ
يُ،و
طفالً ُفيُالتاسعةُمنُعمرهُكدرعُبشر ُ

متفجراتُ،صدرُحكمُعلىُهذينُالجندينُبالحبسُثالثةُأشهرُمع ُوقفُالتنفيذُوتنزيلُرتبتهمُ

العسكريةُمنُرقيبُأولُإلىُرقيبُ.وفيُحالةُاتهامُثالثةُحكمُفيهاُعلىُضابطُبإطالقهُالنارُ
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علىُمجهولُوالتصرفُبشكلُغيرُلئقُنتيجةُلستخدامهُالسالحُبطريقة ُغيرُقانونيةُ،وحكمُ

يوماُوجردُمنُرتبتهُالعسكريةُ 307.
عليهُبالحبسُلمدةُ(ًُ ُ)45

أماُفيُالشكاوىُالمقدمةُلفتحُتحقيقُفي ُجريمة ُاطالق ُالجيشُاإلسرائيليُللفوسفورُ
األبيضُفيُالمناطقُالمأهولةُبالسكانُفيُقطاعُغزةُ.رفضتُالنيابةُالعسكريةُاإلسرائيليةُفتحُ
تحقيقُجنائيُحيثُادعيُالجيش ُاإلسرائيليُبأنهُاستخدمُسالحاً ُيحتوىُعلىُمادةُالفوسفورُ

وفق ُالقواعد ُالتي ُيقرها ُالقان ُون ُالدوليُ ،واكتفت ُباإليعاز ُلجيش ُالحتالل ُبعدم ُاستخدام ُهذاُ
السالحُفيُعملياتُعسكريةُقادمةُ .هذاُفقطُماُنتجُعنُلجنةُالتحقيقُالعسكريةُاإلسرائيليةُ

في ُجرائم ُالحتالل ُالتي ُارتكبت ُخالل ُالحرب ُاألولى ُعلى ُغزة ُفي ُالعام ُُ.2009/2008

قدمتُمؤسساتُحقوق ُاإلنسانُللمدعيُالعام ُالعسكريُأكثرُمنُ(ُ)400شكوىُ ُلطلبُ
حيثُ هُ

التحقيقُالجنائيُفيُحوادثُمختلفةُ.استجابتُالنيابةُالعسكريةُ،لفتحُتحقيقُفقطُفيُ(ُ)52
حادُثًاُ ُ ،وتم ُتجاهل ُجميع ُالشكاوى ُاألخرى ُالمتعلقة ُبانتهاك ُالجيش ُلقواعد ُالقانون ُالدوليُ

اإلنسانيُفيُقطاعُغزةُ ُُ308ُ.

ُُ307شنُتُعمليةُالرصاصُالمصبوبُ،علىُقطاعُغزةُُبتاريخُُ27ديسمبرُُ،2008وانتهتُبتاريخُُ18ينايرُُ.2019وكانُ

حجمُالجرائمُالذيُارتكبُبحقُالمدنيينُفيُقطاعُغزةُجسيماًُ،وأدتُإلىُاستشهادُُ 1411فلسطينيًّاُ،منهمُُُ 355طفالًُُ،

شخصاُأصيبواُإصاباتُبالغةُ.وألحقتُإسرائيلُ
وُ 111ا ُُأ
مرةُُوبلغُعددُالجرحىُحواليُُ 5300جريحُ،بينهمُأكثرُمنًُ ُ 350

أيضا ُاألض ارر ُالهائلة ُفي ُمنازل ُالمواطنين ُالسكنيةُوالمباني ُالصناعيةُوالزراعية ُومنشآت ُالبنى ُالتحتيةُالخاصة ُبالكهرباءُ
ً

والصرفُالصحيُوالمياهُوالصحةُ.ووفًُقا ُلإلحسائيات ُالصادرةُعنُاألممُالمتحدةُفقدُهدمتُإسرائيلُأكثرُمنُُ 11149منزلًُُ

)ُتدمير ُبشكلُكليُو(ُ)8507منزلُدمرُبشكلُجزئيُ،وشردُنحوُُ 20000شخصُمنُمنازلهمُ.لمزيدُمنُ
ًُا
منهمُ(2642
التفاصيلُانظرُتقريرُالميزانُبعنوانُالعدوانُفيُأرقامُتقريرُإحصائيُحولُ:حصيلةُالخسائرُواألضرارُالتيُلحقتُبالسكانُ

وممتلكاتهم ُفي ُقطاع ُغزة ُبسبب ُالعدوان ُاإلسرائيليُ .باإلمكان ُالطالع ُعلى ُالتقرير ُخالل ُالرابط ُالتاليُ
ُُhttp://www.mezan.org/uploads/files/8839.pdf.

شبهاتُإنتهاكُأحكامُ
ق ُاإلنسانُالفلسطين ُ
ُ 308توجهتُمنظماتُحقو ُ
يةُواإلسرائيليةُبطلبُتشكيلُجهازُتحقيقُمستقلُلفحصُ ٌ

مليةُالرصاصُالمصبوبُعلىُغزةُ،والتيُأسفرُعنهاُاستهدافُالمدنيينُعلىُنطاقُواسعُ
ُ
القانونُالدوليُاإلنساني ُأثناء ُع
ومنعُإخالءُالمصابينُوتدميرُاألعيانُالمدنيةُبشكلُواسعُ ُ ،وطالبتُالمنظماتُبعدمُاكتفاءُجهازُالتحقيقُبفحصُالحوادثُ

قاهاُالجيشُلشنُالهجومُوالسياسةُالتيُ
بشكلُعينيُ(التحقيقُالمعلوماتي)ُبلُبالعملُعلىُفحصُمشروعيةُاألوامرُالتيُتل
ً

نفذهاُالحتالل ُخاللُالعملي ُالعسكريةُ،قدمُالطلبُللمستشارُالقضائيُللحكومةُ،وليس ُللمدعي ُالعامُالعسكريُالذيُكانُ
يصدر ُأوامر ُوتوجيهات ُالقتال ُللجنود ُفي ُالميدان ُبصفته ُالمستشار ُالقضائي ُالعسكري ُمدعياً ُأن ُالهجمات ُالتي ُيقوم ُبهاُ
الجيشُقانونيةُوأنهُيعملُبالتوافقُمعُالمستشارُالقضائيُلتوضيحُاألبعادُالقانونيةُالمتعلقةُبالعملياتُالعسكريةُعلىُمستوىُ

القيادةُوصناعُالقرارُلتزُويدهمُباألدواتُالقانونيةُالالزمةُلتطبيقُالعمليةُالعسكريةُميدانياًُ.ورفضُفتحُالتحقيقُبعدُأسبوعُمنُ
انتهاءُالعمليةُمحاميُنمكتبُالمستشارُالقضائيُللحكومةُطلبُالمنظماتُالحقوقيةُدونُاتخاذُأيُإجراءُيذكرُتجاهُالشكاويُ

المقدمةُبخروقاتُالجيشُلقواعدُالقانونُالدوليُ،بحجةُأنُالهجماتُالتيُنفذهاُالجيشُاإلسرائيليُفيُقطاعُغزةُ"وجهتُضدُ
ُتشكلُخطر ُوتهديداً ُألمن ُدولةُإسرائيلُ،وأنُ
إرهابيينُوأهدافُعسكريةُمتعلقةُبنشاطاتُإرهابيةُفي ُقطاع ُغزةُ،باعتبارها
ُُاً
العملية ُنفذت ُوفق ُقواعد ُالقانون ُالدولي"ُ .وأن ُرئيس ُاألركان ُقام ُ ُبتعيين ُضباط ُرفيعي ُالمستويُ ُللشروع ُفي ُفتح ُتحقيقُ
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ُ

 .2التحقيقات اإلسرائيلية في حرب ( )2012على قطاع غزة:

فيُالفترةُمنُُ24-12تشرينُالثانيُ/نوفمبرُُ،2012شنُالحتاللُاإلسرائيليُعمليةُ

عسكريةُأطلق ُعليها ُعملية ُعامود ُالسحابُ ،أجرت ُالنيابة ُالعسكريةُاإلسرائيلية ُالتحقيق ُفيُ

انتهاكات ُالجيش ُاإلسرائيلي ُلقواعدُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُفيُقطاعُغزة ُبعدُانتهاءُالعمليةُ
ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُتشكيل ُلجنة ُللتحقيق ُفي ُأكثرُمن ُ(ُ)80
ُ
العسكرية ُحيث ُأعلنت ُالنيابة
ثيرُفيهاُشبهاتُقتلُالمدنيينُوانتهاكُأحكامُالقانونُُالدوليُحتىُنيسانُ.2013
ُ
حادثةُأ

309

ُمبرر ُلفتح ُتحقيقُ
ًُا
ُملفاُ ،ولم ُتجد
أعلنت ُالنيابة ُالعسكرية ُالنتهاء ُمن ُفحص ُ(ًُ )65

جنائي ُفي ُأيُاً ُمن ُتلك ُالحوادثُُ ،والتي ُتم ُالنظر ُفيها ُمن ُخالل ُآلية ُالفحص ُالعيني ُلتلكُ
ُموضوعية ُحول ُالعمليةُ،فهيُ
ُ
ميداني ُليفحص ُخاللها ُمسألةُالمس ُبالمدنيينُ .وإن ُكان ُلدى ُالمنظمات ُالحقوقية ُادعاءات

بناء ُعليهُ،توجهتُمنظماتُحقوقُاإلنسانُ،مرًة ُأخرىُللمستشارُالقضائيُ
مدعوةُللتوجهُإلىُجهاتُالتحقيقُذاتُالصلةً ُ .
للمطالبةُمجددا ُبتشكيلُجهازُتحقيقُمستقلُفيُضوءُخطورةُالشبهاتُوالضررُالجسيمُالذيُلحقُبالسكانُالمدنيينُبغزةُ.
ً
رفضُطلبُتشكيلُجهازُتحقيقُمستقلُاستناداُإلىُمذكرةُ
وبعدُنحوُنصفُسنةُأصدرُالمستشارُالقضائيُللحكومة ُردهُب
ً

موقفُصدرتُعنُرئيسُقسمُالقانونُالدوليُفيُالنيابةُالعسكرية ُ(العقيدُليرونُليبمن)ُالتيُتفيدُبأن ُإسرائيلُمعفيةُمنُأيُ

واجبُقانونيُإلقامةُجهازُتحقيقُمستقلُ ُوأنهاُغيرُملزمةُإلُبالتحقيقُ"بحسنُنية"ُبشبهاتُانتهاكُالقانونُوهوُواجبُتقومُ

النيابة ُالعسكرية ُبأدائه ُ ُوبشكل ُطبيعي ُعلى ُمستوي ُالسياسات ُومستوى ُصنع ُالقرارُ .أما ُعلى ُمستوى ُالتحقيق ُالعملياتيةُ،

تقدمت ُمنظمات ُحقوق ُاإلنسان ُللنيابة ُالعسكرية ُبعشرات ُالشكاوى ُلفتح ُتحقيق ُجنائي ُفي ُشبهة ُإنتهاك ُالقانونُ ُالدوليُ
اإلنسانيُ .وفتحت ُالنيابة ُالعسكرية ُمن ُتلقاء ُنفسها ُتحقيقات ُفي ُجرائم ُوردت ُفي ُتقرير ُلجنة ُجولدستونُ .وأن ُقائد ُأركانُ
الجيشُاإلسرائيليُأمرةُبإجراءُخمسةُتحقيقاتُميدانيةُفيُمسائلُمختلفةُ،تولهاُضباطُبرتبةُكولونيلُ،تركزتُثالثةُتحقيقاتُ

بالمس ُبمنشآت ُتابعة ُلألمم ُالمتحدةُ ،ومنشآت ُوأطقم ُطبيةُ ،وفي ُأحداث ُقتلُفيها ُالكثير ُمن ُالمدنيين ُالغير ُمشاركين ُفيُ
العملياتُالعسكريةُ.وتركزُالتحقيقانُاألخيرانُعلى ُاستخدامُالقنابلُالفوسفُوريةُوهدمُالمبانيُوالبنىُالتحتيةُ .ولمُتنشرُالنيابةُ

العسكريةُأليةُمعطياتُبشأنُنتائجُالتحقيقاتُالتيُت ُولتهاُ .وبعدُسنةُونصفُمنُعمليةُالرصاصُالمصبوبُ،قدمتُإسرائيلُ

ستناداُإلىُنتائجُ
إلىُاألممُالمتحدةُتقر ًيراُحولُالتحقيقاتُالتيُاضطلعتُبها
ُ.وبناء ُعلىُتقريرُاألممُالمتحدةُالذيُنشرُا ً
ً
التقريرُاإلسرائيليُ،ادعتُالنيابةُالعسكريةُبأنهاُفحصتُأكثرُمنُُ400حادثةُ،أدتُإلىُفتحُماُلُيقلُعنُُ 52تحقيًقاُلدىُ
الشرطةُالعسكريةُالمحققةُ.وحسبُمعلوماتُمؤسسةُبتسيلمُ،هناكُحالتُقتلُفيهاُماُلُيقلُعنُخمسةُأفرادُمنُعائلةُ

واحدةُ ُ ،ولم ُتتخذ ُالشرطة ُالعسكرية ُبشأنها ُالقرار ُفي ُفتح ُتحقيقُ .لمزيد ُمن ُالتفاصيل ُالرجاء ُالطالع ُعلى ُتقرير ُغيابُ

المساءلةُُوالمحاسبةُ:كيفُأثبتتُإسرائيلُأنهاُغيرُقادرةُعلىُالتحقيقُبشبهاتُإنتهاكُالقانونُالدوليُاإلنسانيُأثناءُالعملياتُ
العسكريةُعلىُقطاعُغزةُ،مرجعُسابقُ .

309

بدأتُالعمليةُالعسكريةُعامودُالسحابُباغتيالُقواتُالحتاللُالقائدُالعامُلكتائبُالقسامُأحمدُالجعبريُ،وامتدتُُ 8أيامُ

استشهدُخاللهاُ(ُُ)171فلسطينيُمنهمُ(ُ)34طفالُو(ُ)13امرأةُ،ودمرتُقواتُالحتاللُ(ُ)2174وأدتُإلىُنزوحُوتشريدُ

(ُ )20884مدني ُعن ُاماكن ُسكناهمُ ،إضافة ُإلى ُتدمير ُالمنشآت ُالعامة ُوالمصانع ُواألراضي ُالزراعيةُ .ولم ُتراع ُقواتُ

الحتالل ُاتخاذ ُوسائل ُالحيطة ُوالحذر ُلتجنيب ُالسكان ُالمدنيين ُخطر ُالعملية ُالعسكرية ُأو ُالتمييز ُبين ُاألعيان ُالمدنيةُ
واألهدافُالعسكريةُوالتيُأديرتُمنُقبلُسالحُالجوُُ.لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُُالتقريرُالحصائيُلمركزُالميزانُلحقوقُ

اإلنسانُ ،بعنوانُ :حصيلة ُالضحايا ُوالخسائر ُالمادية ُالتي ُلحقت ُبالمدنيين ُوممتلكاتهم ُفي ُقطاع ُغزة ُخالل ُالعدوانُ

اإلس ارئيليُ،2013ُ،يمكنُالطالعُعليهُعبرُالرابطُالتالي http://www.mezan.org/uploads/files/16480.pdf.
147

الجرائمُ،كماُأنهُلمُيتمُفحص ُقانونيةُوشرعية ُاألوامرُالصادرةُللقواتُالميدانيةُالتيُأصدرهاُ

المستويُالسياسيُُللقواتُالميدانيةُالجيشُ 310ُ.

 .3التحقيقات اإلسرائيلية في حرب ( )2014على قطاع غزة:

لحقاً ُعلى ُعدوان ُُ ،2014تقدم ُمركز ُالميزان ُلحقوق ُاإلنسان ُوجمعية ُعدالةُ ،بـ(ُ)27

شكوى ُلمطالبة ُالنيابة ُالعسكرية ُبفتح ُتحقيق ُجنائي ُفي ُحالت ُاشتباه ُانتهاكات ُالقانون ُالدوليُ
اإلنساني.

311

ُوقامتُاآللية ُالخاصةُبتقصيُالحقائقُالتيُأنشأهاُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيليُبناءُ

على ُتوصيات ُلجنة ُطيركل ُوتفادياً ُللتوصيات ُالتي ُجاء ُعليها ُتقرير ُجولدستون ُمستقبالًُ ،حيثُ

نظرت ُهذه ُاآللية ُفي ُ(ُ )13شكوى ُمن ُنسبة ُالشكاويُ ُالمقدمة ُوالتي ُسميت ُبألية ُتقصيُ
ُ

ديرها ُجيش ُالحتاللُ
الحقائق )ُ the Fact-Finding Assessments Mechanism (FFAوالتي ُيُ ُ

اإلسرائيلي ُ ُومكتبُالمدعي ُالعامُالعسكريُُ ،ومنُثمُلُمجال ُللقولُبتحقق ُحالةُالحيادُأوُالنزاهةُ

لعمل ُهذه ُاآللية ُخصوصاً ُأن ُمن ُبين ُأعضائها ُبعض ُقادة ُالجيش ُالمقدم ُضدهم ُدعاوى ُأمامُ

القضاء ُالجنائي ُالد ُولي ُبصدد ُارتكابهم ُجرائم ُحرب ُفي ُقطاع ُغزةُ ،فعدم ُتحقق ُحالة ُالنزاهةُ
والشفافيةُوعدمُاتخاذُاجراءاتُالتحقيقُالفعالُوالجديُدليلُواضحُعلىُعدمُجديةُالقضاءُالمحليُ

لدولةُاإلحتاللُاإلسرائيليُومنُثمُتحققُشروطُمبدأُالتكاملُلنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُ

الدوليةُ312ُ.

غيابُالمساءلةُوالمحاسبةُ:كيفُأثبتتُإسرائيل ُأنهاُغيرُقادرةُعلىُالتحقيق ُبشبهاتُإنتهاكُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ
ُ
ُ 310
أثناءُالعملياتُالعسكريةُعلىُقطاعُغزةُ،مرجعُسابقُ .

 311حربُُ،2014أطلقُعليهاُقواتُالحتاللُاإلسرائيليُبعمليةُالجرفُالصامدُ،بدأتُفيُُ7تموزُ/يوليوُوانتهتُفيُتاريخُ
يوما ُاستخدمُفيهاُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيليُسالحُالجو ُوالقواتُالبريةُ
ُ 26أبُ/أغسطسُ،2014حيثُاستمرتُمدةُ(ًُ ُ)51

لجتياحُالقطاعُ،حيثُكانتُأشدُالعملياتُالعسكريةُالتيُشهدهاُالقطاعُ،استشهدُخاللهاُُ 2251فلسطينيُمنُبينهمُُ551

اطناُ ،أصيب ُما ُل ُيقل ُعن ُُ %10منهم ُبعاهات ُمستديمةُ 142ُ ،عائلةُ
الً ُوُ 299سيدةُ ،واصيب ُحوالي ُُ 11231مو ًُ
طف ُ

فلسطينيةُلقيُثالثةُأفرادُأوُأكثرُحتفهمُمنُكلُعائلةُنتيجةُلستهدافُالحتاللُمنازلهمُبشكلُمباشرُ،وشردُنحوُنصفُ

مليونُأشخاصُمنُأماكنُسكناهمُأثناءُالهجومُعلى ُقطاعُغزةُ،أصبح ُُ%28منُسكانُالقطاعُبالُمأويُ،ودمرُحواليُ

ُ 18000منزلُأوُأصبحتُغيرُصالحةُللسكنُ،إضافةُلتدميرُالبنيةُالتحتيةُوتدميرُالمشافيُوالمصانعُوالبنوكُوالمحالُ

التجاريةُوتجريفُاألراضيُالزراعيةُنتيجةُاستهدافهاُبأكثرُمنُستةُألفُغارةُجويةُأفادُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُبأنُزودُ

قواتهُفيُغزةُبخمسةُاأللفُطنُمنُالذخائرُُللقواتُالبريةُ،وأطلقُُ14500قذيفةُدبابةُوُ35000قذيفةُمدفعيةُ.لمزيدُمنُ

التفاصيل ُحول ُالجرائم ُالتي ُارتكبت ُبقطاع ُغزة ُيرجي ُالطالع ُعلى ُالتقرير ُالشهري ُ(أغسطس ُُ )2014لمنسق ُالشئونُ

اإلنسانية ُلألمم ُالمتحدة ُفي ُاألراضي ُالمحتلةُ ،عبر ُالرابط ُالتالي http://gaza.ochaopt.org/2015/06/key-
/figures-on-the-2014-hostilities
ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُفي ُجرائم ُالحتالل ُخالل ُاستهدافهمُ
ُ
 312قدمت ُالشكاوى ُالمذكورة ُوالتي ُنظرتها ُآلية ُتقصي ُالحقائق
المباشر ُللمنازلُ،وقتلُاألطفالُوالستهداف ُالمباشرُلمدارسُاألونروا ُالتي ُاستخدمتُكمالجئُإليواءُالنازحينُ.واستهدافُ

المساجدُوالمشافيُومستشفىُذوىُالحتياجاتُالخاصةُ(مستشفىُالوفاء)ُاستهدافُالبنيةُالتحتيةُوعمالُالبلدية ُأثناءُقيامهمُ

بأداءُعملهمُ .
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اريخ ُُ 28أبُ /أغسطس ُُ ،2016وبعد ُعامين ُمن ُفحص ُالشكاوي ُأمام ُ FFAأفادتُ
بت ُ

النيابةُالعسكريةُبأنُالشكاويُُماُزالتُقيدُالتحقيقُ،أماُفيماُيتعلقُبالشكوىُُالخاصةُفيُاستهدافُ
مباني ُالونرواُ ،فإن ُمكتب ُالمدعي ُالعام ُالعسكري ُيتعاون ُمع ُاللجنة ُالخاصة ُالمشكلة ُمن ُقبلُ

األونروا ُللتحقيق ُفي ُاستهداف ُالمباني ُالخاصة ُبها ُوموظفيهاُ .وفي ُوقت ُلحق ُأغلقت ُالنيابةُ
ُ
العسكريةُملفُالتحقيقُفيُاستهدافُمبانيُاألون ُرواُلعدمُوجودُشبهةُقانونيةُبارتكابُجريمةُحربُ
أوُمخالفةُُقواعدُوسلوكُالقتالُ ُ313.

تقدمُمركزُالميزانُلحقوقُاإلنسانُ،بعددُ(ُ)107شكاويُللتحقيقُفيُارتكابُجرائمُحربُ،
وقدُأكدُجيش ُالحتاللُاإلسرائيلي ُاستالم ُعدد ُ(ُ)69شكوىُوطلبُمعلومات ُإضافيةُفي ُ(ُ)62

شكوىُكونهاُتخضعُللفحصُاألوليُمنُقبلُلجنةُالتحقيقُالعسكريةُ ُ 314.وطلبتُالنيابةُالعسكريةُ
يريز ُفي ُ(ُ )12شكوىُ ُمن ُمجموع ُالشكاوىُ
سماع ُالشهود ُأمام ُالشرطة ُالعسكرية ُفي ُحاجز ُإ ُ

المقدمةُمنُقبلُالميزانُ،بينما ُأنكرُالجيش ُاستالمُثمانُشكاويُ،كانتُالنيابةُالعسكريةُأرسلتُ
رسائل ُتأكيدُعلى ُتلقي ُتلك ُالشكاويُ ُسابقُاً ُلمحامى ُالمؤسسةُ ،األمر ُالذي ُيدلل ُعلى ُعدمُإدارةُ

ملفات ُالتحقيقُفيُارتكابُالجرائمُبطريقة ُتحققُالعدالةُ .والجديرُبالذكرُ ،أن ُالملفات ُالتيُطلبتُ

فيهاُالنيابةُتقديم ُمعلوماتُإضافيةُفقطُتتعلقُبتهمُالسرقةُوإساءةُمعاملةُالمدنيينُأثناءُاحتجازهمُ
منُقبلُالجيشُ ُ315.

انظرُالبيانُالصحافيُالصادرُعنُالمتحدثُالرسميُباسمُالونرواُبتاريخُُ 26أب/أغسطسُُ،2016رداً ُعلىُُقيامُ
ُ
ُ 313

الجيشُاإلسرائيليُبإغالقُالتحقيقُفيُالقصفُالذيُوقعُُبالقربُمنُمدرسةُالونرواُبرفحُ.باإلمكانُالطالعُعلىُالتصريحُ

عبرُالرابطُالتاليُ.https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements

 314أفادتُالنيابةُالعسكريةُاإلسرائيليةُفيُبيانُصادرُعنهاُفيُأبُُ،2016بأنهاُتلقتُعددُ(ُ)360شكوىُفيُحوادثُوقعتُ
خاللُحربُغزةُفيُالعامُُ،2014وأنُ(ُ)220شكوىُحولتُإلىُجهازُالفحصُالتابعُللقيادةُالعامةُفيُالنيابةُالعسكريةُ the

ُ FFA Mechanismوالتيُشكلتُأثناءُالهجومُعلىُغزةُ،كآليةُفحصُأوليُللوقائعُالمتعلقةُبالشكاوىُالمقدمةُ.منُبينُ

مجملُالشكاويُ ُالتيُأحيلتُعدةُملفاتُللنظرُفيهاُمنُقبلُالمدعيُالعامُالعسكريُ(لم ُيذكرُعددها)ُوأنُالشرطةُالعسكريةُ

ُوأن ُالمدعي ُالعامُ
قامت ُبإغالق ُ(ُ )80شكوى ُدون ُتحويلها ُللتحقيق ُوأنه ُفقط ُحولت ُعدد ُسبع ُحالت ُللتحقيق ُالجنائيُ .

العسكري ُقرر ُاغالق ُالملف ُفي ُحالة ُواحدةُ ،بينما ُأوعز ُالمدعي ُالعام ُالعسكري ُللشرطة ُالعسكرية ُباإلسراع ُالفُوري ُلفتحُ
التحقيق ُ ُفيُ(ُ)24حالةُمعظمهاُحالتُعنفُونهبُدونُتحويلهاُإلىُالجهازُالذيُأقيمُلفحصُالشكاويُباعتبارهاُمخالفةُ

لقواعد ُالنضباط ُالعسكريُُ .ومن ُبين ُالحالت ُالتي ُحقق ُفيها ُالجيشُ ،أوعز ُالمدعي ُالعام ُالعسكري ُبإغالق ُالملف ُفيُ
قيقُفيهاُلعدمُوجودُشبهةُجنائيةُ ُ،وتقديمُلئحةُاتهامُفقطُضدُاثنينُمنُالجنودُبتهمةُ
ُ
الحالتُالثالثةُعشرةُ،التيُتمُالتح

السرقة ُوضدُجندي ُثالث ُلمساعدتهماُعلى ُارتكابُفعلُالسرقةُ .للمزيد ُُمنُُالتفاصيلُعنُاجراءُالتحقيقاتُاإلسرائيليةُفيُ
حرب ُُ .2014يرجي ُالطالع ُعلى ُتقرير ُمؤسسة ُبتسيلم ُبعنوان Whitewash Protocol: The So-Called

" ،Investigation of "Operation Protective Edgeالصادرُفيُسبتمبر/أيلولُُ .2016
 315انظر تقرير الميزان :عامان على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وإسرائيل ترفض التحقيق في انتهاكات القانون
الدولي في قطاع غزة 28 ،أب  ،2016ص .10-3
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ُومن ُجانب ُآخر ُأفادُ ،المركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسان ُبأنه ُتقدم ُللنيابة ُالعسكريةُ

ردودا ُحول ُفتحُ
بشكاوي ُلفتح ُتحقيق ُجنائي ُفي ُُ 247ملفُ ،تلقى ُالمركز ُمن ُالنيابة ُالعسكرية ُ ًُ

تحقيقُجنائيُفيُ(ُ)117ملفُاًُفقطُوباقيُالملفاتُردتُالنيابةُُفيهاُبتلقيُالشكاوىُفقطُ،وأنُآخرُ

جراءُاتخذتهُآليةُالفحصُُFFAالتابعةُللقيادةُالعامةُفيُالنيابةُالعسكرية فيُكانونُأولُ/ديسمبرُ
إ ُ
ُتمُتجميدُهذهُالشكاويُعلىُأرضُالواقعُواإلعالنُعنُُإغالقُجميعُالشكاوىُُدونُ
ُ
ُ.2016وفعلياً

فتحُتحقيقُجنائيُفيهاُلعدمُوجودُأدلةُكافيةُ ُ316.ومنُبينُملفاتُالتحقيقُالتيُأغلقتُملفُأطفالُ

عائلة ُبكرُ،الذي ُعبرتُلجنةُالتحقيقُاألمميةُعنُأسفهاُإلغالق ُالتحقيقُفيُمقتلهم ُدون ُاتخاذُ

إجراءُأوُمقتضيُقانونيُبحقُمقترفيُالجريمةُمنُجيشُالحتاللُ 317.

 316انظر البيان الصحفي المشترك لمؤسسات حقوق اإلنسان حول البالغ الخامس المقدم للمدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية بشان عجز وامتناع إسرائيل عن التحقيق الفعال ومحاسبة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب ،نشر في 21
ديسمبر  ،2017يمكن الطالع عليه عبر الرابط التالي (أخر زيارة  10مارس  ،2019الساعة  8:00مسا ًء)
https://pchrgaza.org/ar/?p=14737 .
 317تقدم ُكالً ُمن ُجمعية ُعدالة ُومركز ُالميزان ُلحقوق ُاإلنسان ُوالمركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسانُ ،بشكوى ُللمدعي ُالعامُ
العسكريُمطالبينُُفتحُملف ُتحقيقُجنائيُفيُمقتلُأربعةُأطفالُمنُعائلةُبكرُ(وهمُإسماعيلُبكر ُتسع ُسنواتُوعاهدُ

سنوات ُُزكرياُبكرُُ 10سنوات ُومحمدُبكرُُ 11سنة) ُوإصابة ُستُأطفالُأخرينُأثناءُلعبهمُعلىُشاطيُبحرُغزةُ
بكرُ ُ 10

بالقربُمنُميناءُالصيادينُوالتيُوثقتهاُكاميراتُالصحافةُالمتواجدةُفيُالمكانُ،حيثُتمُاستهدافهمُبأربعةُقذائفُمتتالةُمنُُ

قبلُالطائراتُالحربيةُالمتمركزةُبالمكانُفيُيوليوُُ.2014كذلكُتقدمُالمركزُالفلسطينيُبإخطار ُمدنيُلمكتبُالتعويضاتُ

التابع ُلو ازرة ُالدفاع ُالسرائيلية ُباللغة ُالعبرية ُبالنيابة ُعن ُعائالت ُالضحاياُ ،حيث ُنشرت ُوسائل ُالعالم ُالسرائيلية ُبأنُ

المدعيُالعامُالعسكريُقامُبفتحُتحقيقُفيُالحادثةُبتاريخُُ 4ديسمبرُُ،2014وفيُتاريخُُ 11يونيوُتلقيُالمركزُالفلسطينيُ
ردُالمدعيُالعامُالعسكريُ ُبإغالقُملفُالتحقيقُدونُاتخاذُأيةُاجراءاتُقضائيةُتجاهُالمتورطينُبالحادثةُ،حيثُأوصىُ

المدعيُالعسكريُالجهاتُالمهنية ُذاتُالصلةُبالحادثُبالتحقيقُفيهُفقطُلستخالصُالعبرُوايجادُوسائلُتمنعُتكرارُمثلُ

هذهُالحادثةُباعتبارهُحادثًاُمأسا ُوًياُ ُويمثلُفقطُإساءةُسلوكُللعملُالعسكريُُ،وأعطىُإمكانيةُالعتراضُعلىُق اررهُخاللُُ60
يومُمنُتاريخُصدورهُ،وأنُلموكلُالضحيةُإمكانيةُالطالعُعلىُملفُالتحقيق ُبعدُالتوجهُبطلبُمالئمُإلىُضابطُالرقابةُ

علىُتحقيقاتُالشرطةُالعسكريةُ.وبررُالمدعيُالعامُالعسكريُق اررهُبإغالق ُملفُالتحقيقُبأنهُجاءُبناءُعلىُالمعلوماتُ

وبررُالمدعىُالعامُالعسكريُق اررهُبإغالقُالملفُبأنُ
التيُجمعتهاُالشرطةُالعسكريةُوالتحقيقاتُمعُجنودُالجيشُاإلسرائيليُ ُ.

شه ُود ُالعيان ُلم ُيوافقوا ُعلى ُالدلء ُبأقوالهم ُأمام ُالشرطة ُالعسكرية ُواكتفوا ُبإرسال ُاإلفادات ُالمشفوعة ُبالقسم ُللشرطةُ
العسكريةُ،وأنُال وحدةُالتيُاستهدفتُاألطفالُلمُيكنُلديهاُالقدرةُعلىُتمييزُالظلُ(خيالهمُعلىُأنهمُأطفالُأمُأفرادُمقاومةُ
حيثُشخصتُالوحدةُُهؤلءُاألطفالُعلىُأنهمُنشطاءُكوماندوسُفلسطينيينُتابعينُألفرادُالمقاومةُالفلسطينية-حماس)ُوأنُ

الوحدةُالعسكريةُعملتُوفقُمبدأُالتناسبُوأنهُمنُغيرُالمتوقعُاستخدامُالسالحُفيُالحادثةُكانُسيؤديُإلىُضررُللمبانيُ

أو ُالمدنيينُالمتواجدينُبالجوارُ.لحقاً ُقامُالمركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسانُباتخاذُخطواتُقانونيةُتمثلتُفيُتوجيهُكتابُ
ضابطُالرقابةُالتابعُلتحقيقاتُالشرطةُالعسكريةُللحص ُولُعنُنسخةُمنُملفُالتحقيقُبتاريخُُ26يوليوُ،2015وتوجيهُطلبُ
اعتراضُللمستشارُالقضائيُللحكومةُاإلسرائيليةُلنقضُقرارُُإغالقُملفُالتحقيقُ.لحقاًُوبتاريخُُ16أغسطسُُ،2015حولُ

المستشارُالقضائيُللحكومةُاإلسرائيليةُالملفُللجهاتُالمختصةُفيُمكتبهُللجهاتُالمختصةُ.بتاريخ ُُ 27ينايرُُ،2016

تلقتُالمؤسساتُممثليُالضحاياُالردُمنُمكتبُمساعدُالمدعيُالعامُللدولةُللمهماتُالخاصةُيفيدُبانهُطلبُتزويدهُبالموادُ
ذاتُالصلةُبالحادثُمنُقبلُالجيشُوارسالُجميعُالدعاءاتُالقانونيةُوالدلةُالتيُبحوزةُالمركزُحيثُمنحُمهلةُللردُُحتىُ

ناء ُعليهُقامتُمؤسساتُحقوقُ ُاإلنسانُباستئنافُالطلبُأمامُالمدعىُالعامُبتاريخُُ 15فبرايرُ
تاريخُُ 15مارسُُ .2016ب ًُ
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لحقاًُ ،وبعد ُأربع ُسنوات ُمن ُقيام ُالحتالل ُبقتل ُعشرات ُالمدنيينين ُفي ُعملية ُالقصفُ

المكثف ُوالعشوائي ُلمناطق ُمأهولة ُبالسكان ُالمدنيين ُفي ُمدينة ُرفح ُ ُبتاريخ ُُ 1آبُُ /أغسطسُ
ُ ،2014استخدم ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُفيها ُكل ُوسائل ُالقتال ُمن ُالمدفعية ُوقذائف ُالها ُونُ

ائيُألربعةُأيامُمتتاليةُ،وضمنُسياسةُاألرضُالمحروقةُللبحثُعنُ
ُ
ُوالقصفُالجويُُ،وبشكلُعشو
جنديُمفقودُبعدُمقتلُجنديينُآخرينُفيماُيسميُبإجراء هانيبعلُوالتيُأطلقُعليهاُأحداثُالجمعةُ
السوداء ُبرفح ُ-والتي ُتُمثل ُاحدى ُالملفات ُالمرفوعة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمن ُقبل ُدولةُ

فلسطين-حيثُأعلنتُالنيابةُالعسكريةُبتاريخُُ24أب/أغسطسُُ،2018بإغالقُملفُالتحقيقُفيُ

هذهُالجريمُمعلل ًةُسببُاغالقُالتحقيقُ،كونُُأنُجميعُاألسلحةُالتيُاستخدمهاُالجيشُمنُقصفُ
بريُوجويُجاءُموافقاً ُألحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ،وأن ُالهجماتُالتيُنفذت ُفيُرفحُجاءتُ

لتحقيقُهدفُعسكريُمشروعُبعدُعمليةُتقديرُمدروسةُمنُقبلُقيادةُالجيشُ،وأنُالخسائرُالتيُ
حدثتُوقعتُبشكلُعرضيُ ُوتتوافقُمعُالميزةُالعسكريُالتيُسعىُالجيشُلتحقيقهاُ.بينما ُأكدتُ
منظمة ُالعفو ُالدولية ُوالمؤسسات ُالحقوقية ُخالل ُالتحقيقات ُالتي ُباشروها ُعلى ُاألرض ُبشبهةُ

حربُ ،وأن ُالهجوم ُاإلسرائيلي ُلم ُيراعُ ُق ُواعد ُالتناسبُ ،ولم ُيتخذ ُوسائل ُالحيطةُ
ارتكاب ُجرائم ُ ُ
قُلدىُالشرطةُوإثارةُالدفوعُالمتعلقةُبعدمُ
ُ
ُ 2016وقبلُانتهاءُالمدةُالمحددة ُلهماُبشهرُ،حيثُتمُاإلشارة ُإلىُملفُالتحقي
جوازُُإغالقُالملفُمنُقبلُالمدعيُالعامُالعسكريُدونُطلبُأية ُأدلةُأوُسماعُشهودُأوُخالفهما ُيدلُعلىُعدمُوجودُ

تحقيقُجديُبالحادثُ،حيثُطالبتُالمؤسساتُالمدعيُالعامُباإليعازُلمنُيلزمُفيُالشرطةُالعسكريةُلت ُزويدهمُبموادُالتحقيقُ

التيُعثرتُعليهاُالشرطةُلكيُيتمكنُممثليُالضحاياُبفحصُتلكُاألدلةُوتقديم ُالبينةُحسبُاألصولُ.وبتاريخُُ 18يونيوُ

ُ.2016قامُهرئيلُفينيرغُمساعدُشئونُالعملياتُفيُالنيابةُالعسكريةُفيُالنيابةُالعسكريةُبالردُعلىُممثليُالضحاياُبرسالةُ
تتضمنُقيامُالنيابةُباإلجراءات ُالتاليةُ:كلفتُو ازرةُالعدلُالنيابةُالعسكريةُالسرائيليةُُبالردُعلىُطلبُممثلي ُالضحاياُ،وأنهُ

علىُالمؤسساتُأنُتقومُبإرسال ُالموادُوأدلة ُالحادثةُالتي ُبحوزتهمُللمدعيُالعامُالعسكريُقبلُتاريخُُ 1يوليوُُ.2016وأنُ
مواد ُالتحقيق ُالتي ُبحوزة ُالشرطة ُالعسكرية ُل ُيمكن ُمشاركتها ُمع ُممثلي ُالضحايا ُكونها ُمواد ُسرية ُتعكف ُعلى ُفحصهاُ

حصهاُسيتمُإرسالُردُمنُالشرطةُالعسكريةُبطبيعةُالموادُالتيُ
ُ
الجهاتُاألمنيةُلدىُالجيشُاإلسرائيليُوعندُالنتهاء ُمنُف

يسمح ُبمشاركتها ُمع ُالمؤسسات ُممثلي ُالضحاياُ .في ُوقتُلحق ُوبتاريخ ُُ 21يونيو ُُ ،2016أرسلت ُالمؤسسات ُالحقوقيةُُ
لمكتبُهرئيلُفينيرغُجميعُالموادُواألدلةُالتيُبحوزتهمُ،كذلكُأبدتُالمؤسساتُالحقوقيةُاستغرابهاُلعدمُمشاركةُالموادُواألدلةُ

الخاص ةُبعدُمرورُأكثرُمنُعامُعلىُالحادثُ،وأنُحقُممثليُالضحاياُبالحصولُعلىُردُعنُطبيعةُالموادُالتيُفحصتُ
فورُانتهاءُمنهاُوالتيُاستندُعليهاُالمدعيُالعسكريُالعامُفيُإغالقُالتحقيقُ.لحقاًُ،وبتاريخُُ 20أغسطسُُ ،2017أرسلتُ

ُ،والمركزُالفلسطيني)ُرسالةُاعتراض إلىُأوسناتُمنديلُمديرةُقسمُقضاياُالمحكمةُالعلياُ
المؤسساتُالثالثة(ُ:عدالةُ،الميزان ُ
فيُمكتبُالنيابةُالعامةُللمطالبةُبضرورةُإصدارُقرارُبخصوصُالطلباتُالتيُقدمتهاُمؤسساتُحقوقُاإلنسانُالثالثةُبوقتُ

سابق ُضد ُإغالق ُملفات ُالتحقيق ُبمقتل ُاألطفال ُاألربعة ُكما ُتطالبهم ُبإلزام ُالجيش ُبالكشف ُعن ُمواد ُالتحقيقُ .لمزيد ُمنُ

التفاصيلُحولُقضيةُأطفالُبكرُالرجاءُالطالعُعلىُالبيانُالصحافيُالمشتركُوالمنشُور ُعلىُموقعُجمعيةُعدالةُعبرُ

الرابط ُالتالي  ،https://www.adalah.org/ar/content/view/9380كذلك ُانظر ُالتحقيق ُالسري ُحول ُقتل ُاألطفالُ
األربعةُعلىُشاطئُغزةُُفيُالعامُُ:2014أسئلةُتبحثُعنُإجاباتُ،مقالُلمردخايُكرمنسترُ،منشورُبتاريخُُ15أغسطسُ

،2018

ُيمكن

ُالطالع

ُعليه

ُعبر

ُالرابط

ُ ayyam.ps/ar_page.php?id=12cfa80cy315598860Y12cfa80c .
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والحذرُلتجنيبُالمدنيينُمخاطرُالعمليةُالعسكريةُوحمايتهمُ318.بالتأكيدُعلىُأنُهذاُالقرارُماُهوُ

إلُتجسيداً ُإلجحاف ُالعدالةُمنُقبلُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُوفيُسبيلُتكريسُالحماية ُجنودهاُ
علىُجرائمهمُومنحهمُالحصانةُوالغطاءُالقانونيُضدُالمالحقةُالقضائيةُ .

وفيُالتقريرُالذيُنشرته ُمؤسسةُبيتسلم ُبعنوانُ"ورقة التوت التي تغطي عورة اإلحتالل:

جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق "أعلنت ُبيتسلم ُالتوقف ُعنُالتعاملُمعُ
جهازُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليُ ،وذلك"ُ ،إلخفاقه ُالثابتُوالمتواصلُفيُمالحقةُالمسؤولينُعنُ

اقتراف ُالجرائم ُبحق ُالفلسطينيينُ ،نتيج ًة ُلستمرار ُالنيابة ُُوالشرطة ُالعسكرية ُاإلسرائيليةُ ،بإجراءُ

التحقيقاتُالصوريةُإلعطاءُمظهرُزائفُعنُتطبيقه ُالقانون ُبينماُيعملُفيُالحقيقةُعلىُطمسُ
واخفاءُالحقائق ُمنُالناحية ُالفعليةُ.ليصبحُدورُالنيابةُالعسكريةُهوُخلقُصورةُزائفةُلجهازُيقومُ

بكامل ُأذرعته ُالعسكُرية ُساعياً ُإلى ُكشف ُالحقيقة ُفي ُحوادث ُمنفردة ُل ُتشكل ُأي ُخطورًة ُتذكرُ
بينماُلُيخضعُالمسؤولينُوالمشاركينُفيُاتخاذُالقرارُبشنُالعملياتُالعسكريةُواسعةُالنطاقُ،وماُ
يترتبُعليهاُمنُجرائمُدوليةُ،للتحقيقُوالمساءلة"ُ 319.

ووفقا لما ذهب إليه تقرير بيتسلمُ ،بأن ُالتحقيقات ُالناجعة ُمطلوبة ُليس ُفقط ُلتحقيقُ

العدالةُللضحاياُبلُبهدف ُتحقيقُالردعُ ،ومنعُتكرارُمثلُهذهُاألفعالُفيُالمستقبلُ،وعندماُتنأىُ

السلطات ُالرسمية ُعن ُالتحقيق ُمعلل ًة ُأنُجميع ُإجراءاتها ُتتخذ ُبشكل ُقانوني ُوأخالقيُ ،فالطريقُ
أنهُوعلىُمدارُثالثينُعا ًُماُمنُعملُ
إذنُممهدُُأمامُتكرارُالجرائمُوتكريسُالحصانةُلمرتكبيهاُ ُ.وب ُ

المؤسسةُوتمثيل ُالضحايا ُالفلسطينيين ُأمام ُالنيابة ُالعسكريةُاإلسرائيليةُ ،قامتُالشرطة ُالعسكريةُ
بإغالقُ%70منُالشكاويُدون ُنتيجةُأو ُتم ُُإغالقها ُدون ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُبتاتاًُُ،وحواليُ

ُ%3فقطُمنُنسبةُالشكاوىُالمقدمةُتمخضتُعنُتقديمُلوائحُاتهامُبحقُالجنودُبتهمةُإلحاقُأذىُ

بالفلسطينيينُ 320.

وبالرغمُمنُقيامُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُبتشكيلُلجنةُتحقيقُلفحصُ
ترى الباحثــةُ:بأنهُ ُ

شبهاتُارتكابُجرائمُحرب ُخاللُالعمليةُالعسكريةُعلىُغزةُفيُالعامُُ،2014تطبيقاً ُلتوصياتُ

لجنة ُطيركل ُالتي ُأوصت ُحكومة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُباتخاذ ُسلسلة ُمن ُالتدابيرُ ،والتي ُيجبُ
اتباعها ُمن ُقبل ُالنيابة ُالعسكرية ُأثناء ُعمليات ُالتحقيق ُوالمتمثلة ُفي ُمبادئ ُالحياد ُوالنزاهةُ

318

اريخ ُُ 24أغسطسُ ،2018عن ُالمركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسانُ :في ُالتطوراتُ
انظر ُالبيان ُالصحافي ُالصادر ُبت ُ

القضائيةُألحداثُملفُالجرائمُالتيُمارسهاُالحتاللُإغالقُالتحقيقُفيُجريمةُيومُالجمعةُاألسودُ،يؤكدُمجدداًُأنُالقضاءُ
يشكلُغطاءُقانونيُلجرائمُالحتاللُ،باإلمكانُالطالعُعلىُالخبرُعبرُالرابطُالتاليُ(آخرُزيارةُُ11فبرايرُُ،2019الساعةُ

مساء)ُ https://pchrgaza.org/ar/?p=15888.
ً ُ9:30
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319
320

سرعُفيُانجازُُأعمالُالتحقيقُومحاسبةُالمسئولينُعنُتلكُالنتهاكاتُ.ومعُذلكُلمُ
الشفافيةُواإل ُا
ُ
و
تقم ُاللجنة ُبتحديد ُإجُراءات ُخاص ًُة ُلمالحقة ُالضباط ُرفيعي ُالرتبة ُأو ُالتحقيق ُمع ُالمستوىُ

السياسيُ.حيثُاكتفتُلجنة ُطيُركلُبإقامةُلجنةُتحقيقُرسميةُحالُاقتضتُالحاجةُذلكُ ُ ،وبقرارُ
منُالحكومةُ،األمرُالذيُلُيشكلُحالًُحقيقياًُأوُناجعاًُ .
عبارة ُعن ُلجان ُسياسيةُ
ونرى أنُ ،ما ُتشكله ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُمنُلجان ُتحقيقُ ُ،

الذيُلُيرىُُفيُتصرفاتُجنودهُمخالف ًُةُ
ارسُعملهاُمنُداخلُمنظومةُالجيشُ
وليستُقضائيةُ،تم ُ
ه
المشورة ُالقانونيةُ
ُ
للقانونُُ .كذلك ُالدور ُالمزدوج ُالذي ُيمارسه ُالمدعي ُالعسكري ُالعام ُفي ُتقديم ُ
للجهات ُالعسكرية ُ ُوقمة ُالهرم ُفي ُالجيش ُُواإلشراف ُعلى ُصياغة ُأوامر ُالهجوم ُأثناء ُالحربُ

أسهُوحدةُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ ُوترأسهُالنيابةُالعامةُالعسكريةُفيُ
للضباطُفيُالميدانُ،نظ اًرُلتر ُ

قرار ُبإجراء ُالتحقيقُمعُ
الوقت ُذاتهُ .فالمنطقُيفرضُعدمُقيامُشخصُبهذاُالمنصبُفيُإصدار ُ ُ
نفسهُأوُبحقُالعاملينُتحتُأمرته؟ُ ُ

وباستقراء الباحثةُ:لماُجرىُعليهُالعملُفيُالتحقيقاتُالعملياتيةُأوُالتحقيقاتُالجنائيةُمنُ

اء ُعلىُ
ُوالنيابة ُالعسكرية ُممثل ًُة ُبالمدعي ُالعام ُالعسكريُُُ ،والمستشار ُالقضائي ُسو ًُ
قبل ُالشرطة ُ

صعيد ُاتخاذ ُقرار ُبفتح ُتحقيق ُجنائي ُبحق ُالجنود ُأو ُالقادةُ ،يمثل ُضرًُبا ُمن ُضروب ُالخيالُ،
وتشكيل ُهذا ُالنوع ُمن ُآليات ُالتحقيق ُفقط ُبهدف ُاإليحاء ُللعالم ُبأنه ُيحقق ُالعدالة ُمن ُخاللُ

مبررة ُبهدفُإعفاءُ
إجراءات ُولجانُقانونيةُ .فالتحقيقاتُاإلسرائيليةُتتميزُطبيعتها ُبالمماطلةُغيرُال ُ
مرتكب ُالجريمة ُمن ُالمساءلة ُأمام ُالقانونُ ُ .وبالقياس ُعلى ُالنتهاكات ُاإلسرائيلية ُالمستمرةُ،

والتحقيقات ُالتي ُأخفقت ُعن ُمالحقة ُمنتهكي ُالقانون ُالد ُولي ُاإلنساني ُخالل ُالحروب ُوالعملياتُ
العسكريةُالمتتاليةُعلىُقطاعُغزة ُدون ُوفاء ُدولة ُالحتاللُاإلسرائيلي ُباللتزاماتُالتيُتفرضهاُ

قواعدُالقانونُالدوليُالعرفيُ،وخصوصاًُالمادةُالثالثةُمنُاتفاقيةُلهايُلعامُُ ُ.1907

األمر ُالذي ُيؤكد ُلنا ُعلىُعدمُاستعداد ُدولةُالحتالل ُعلى ُالقيام ُبإجراء ُتحقيقات ُناجعةُ
بسرع ًُةُوحياديةُأوُإجراءُمحاكماتُجديةُومستقلةُ،مماُيمثلُقرين ًُةُقاطعةُعلىُأنُآلياتُالمحاسبةُ

الفعالة ُفي ُالنظام ُالقضائي ُاإلسرائيلي ُغير ُمتوافرةُ ،وقائمة ُعلى ُمنح ُالحصانة ُلجيش ُالحتاللُ
التحقيقُوعدمُقدرةُالضحاياُالفلسطينيينُ
ُ
اإلسرائيليُ ُ،وفيُظلُغيابُالشفافيةُوالنزاهةُفيُإجراءاتُ

من ُالوصولُللشرطةُالعسكرية ُلإلدلء ُبشهادتهمُنظ اًرُللقيودُوالعقباتُالتيُيضعهاُالحتاللُ .هذهُ
األمور ُمجتمع ًُة ُتثبت ُانعدام ُالرغبة ُعلى ُالمساءلة ُوالمالحقة ُلمنتهكي ُأحكام ُالقانون ُالدوليُ

اإلنسانيُ ُ ،ودليل ُواضح ُعلى ُاستنفاذ ُسبل ُالتقاضي ُالمحلي ُاإلسرائيليُ ،وما ُيترتب ُعليه ُمنُ
)ُوإعمال ُمبدأُالتكاملُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلعدمُرغبةُالقضاءُ
ضرورةُتطبيقُالمادةُ(ُ 17

اإلس ارئيليُعنُالقيامُبمهامهُفيُالتحقيقُوالمالحقةُ .
153

الفرع الثالث

مدى الت ازم وتعاون دولة االحتالل اإلسرائيلي في إنجاز مهام لجان التحقيق الدولية
المش ّكلة للنظر في جرائم الحرب اإلسرائيلية

أصدرُمجلسُحقوق ُاإلنسانُالتابعُلألممُالمتحدة ُق ار اًرُبتشكيلُلجانُتقصيُحقائق ُد ُوليةُ

للتحقيقُفيُانتهاكات ُقواعد ُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُالتيُارتكبتهاُإسرائيل ُخاللُحروبها ُالمستمرةُ
على ُقطاع ُغزة ُبشكل ُخاص ُ ُوفيُاألراضي ُالفلسطينية ُبشكلُعامُ.ومؤخ اًر ُشكلت ُلجنة ُتقصيُ

حقائقُللنظرُفي ُاستهدافُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُللمتظاهرينُالسلميينُخاللُمسيرات ُالعودةُ
على ُالحدود ُالشرقية ُالفاصلة ُبين ُقطاع ُغزة ُوالراضي ُالمحتلة ُللعام ُُ .1967والتي ُنستعرضهاُ

فيماُيليُللوقوفُعلى ُمدىُتعاون ُإسرائيل ُمعُهذهُاللجانُ ،والتزامهاُفيُتنفيذُالتوصياتُالصادرةُ

عنهاُ ُ.

أوالُ-:لجان التحقيق األممية المشكلة في صدد الوضع في قطاع غزة:
.1

لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (حرب :)2009-2008

غزةُ ،أقر ُمجلس ُحق ُوق ُاإلنسان التابعُلألمم ُالمتحهُدة ُلجنة ُتقصيُ
في ُُأعقاب ُالحرب ُعلى ُ ُ
حقائق ُبرئاسة ُالقاضي ريتشارد ُغولدستونُ ُبموجبُالقرار ُرقم ُ(ُ )A\HRC\S-9L2بتاريخُُ12

خطيرةُ
كانونُ ُالثانيُ/ينايرُُ،2009للتحقيقُفيُادعاءاتُارتكابُالجيشُاإلسرائيليُانتهاكات ُ ُ
في ُقطاع ُغزةُ ،داعياً ُالقرار ُإسرائيل ُالمتناع ُعن ُعرقلة ُعملية ُالتحقيق ُوالتعاون ُمع ُالبعثةُ

األمميةُ.قاطعتُإسرائيل اللجنةُمنذُالبدايةُُ،ورحبتُبهاُالحكومةُالفلسطينيةُالمقالةُفيُغزةُ،
وتعاونتُحركةُحماسُفيُتسهيلُمهامُاللجنةُ.نشرتُاللجنةُنتائجُتحقيقهاُفيُالتقريرُالمكونُ

من ُُ 575صفحةُ ،والذي ُاشتهر ُباسمُتقرير ُلجنة ُجولدستونُُ.نُوقش ُالتقرير ُواعتمد ُمن ُقبلُ
مجلس ُحقوق ُاإلنسان في ُُ 16تشرين ُأولُُ /أكتوبر ُُ ،2009بموافقة ُُ 25دولة ُواعتراض ُُ6
دول ُوامتناع ُُ 11دولة ُعن ُالتصويت ُلصالح ُالتقريرُ ُ .وصادقتُالجمعية ُالعامة ُلألممُ

المتح هدة علىُالتقريرُبتاريخُفي ُُ 6تشرينُالثانيُ /نوفمبرُُ،2009بأغلبيةُُ 114صوتًاُورفضُ
ُ18دولةُوامتناعُُ44دولةُعنُالتص ُويتُ ُ.
توصلت اللجنة في تقريرهاُ ،بنا ًُء ُعلى ُالحقائق ُواألدلة ُالتي ُقامت ُبفحصها ُأن ُالجيشُ

اإلسرائيل يُبعملياتهُالعسكريةُعلىُقطاعُغزةُقدُارتكبُالعديدُمنُالنتهاكاتُالجسيمةُللقانونُ
لً ُترتقيُ
الد ُوليُُ ،وخلصت ُالبعثة ُبأن ُالجيش ُاإلسرائيلي ُوالفصائل ُالفلسطينية ُارتكبوا ُأفعا ُ
لمستوىُ ُجرائمُحربُ ،وربماُبشكلُأوُآخر ُترتقيُلجرائمُضدُاإلنسانية ُوأوصيُالتقريرُمجلسُ
األمنُبإلزامُإسرائيلُباتخاذُاإلجراءاتُالالزمةُلبدءُتحقيقُمالئمُومستقلُفيُالجرائمُالمزعومةُ
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ُوُوفقُاً ُللمعاييرُالدوليةُ،كماُدعاُالتقريرُمجلسُاألمنُلتشكيلُلجنةُخبراءُلم ارقبةُاإلجراءاتُ

الً ُمن ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُُوالسلطات ُالمعنية ُفي ُقطاعُغزةُوفيُحال ُعدمُ
التيُستتخذها ُك ُ

القيامُبهذاُاللتزام ُأوُفيُحالُلمُتكنُاإلجراءات ُمستقلةُأو ُمطابقةُللمعاييرُالدوليةُ،طالبُ

التقرير ُمجلس ُاألمن ُبإحالة ُالجرائم ُالواردة ُفي ُالتقرير ُللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُ 321.
ُ

.2

لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة (حرب :)2014

اعتمدُمجلس ُحقوق ُاإلنسان بتاريخُُ 23تموز/يوليوُ ،2014إنشاءُلجنةُتحقيقُدوليةُمستقلةُ
بموجب ُالقرار ُُرقم ُ(ُ )A\HRCRES\S-21\1للتحقيق ُفي ُجميع ُانتهاكات ُالقانون ُالدوليُ

اإلنساني ُوالقان ُون ُالدولي ُلحقوق ُاإلنسان ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُبما ُفيها ُالقدسُ

الشرقية ُوبخاصة ُفي ُقطاع ُغزة ُالمحتل ُفي ُسياق ُالعمليات ُالعسكرية ُالمنفذة ُمنذُ
13حزيران/يونيوُُ ،2014علىُأنُتقومُاللجنة ُبالتحقيقُفيُانتهاكات ُالقانون ُالدوليُالخطيرةُ،

لعسكرية ُمن ُقبل ُقوات ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُاألُارضيُ
ُ
ُوالتي ُوقعت ُخالل ُالعمليات ُا
الفلسطينية ُالمحتلة ُ ُوتقدير ُالظروف ُوالوقائع ُالمحيطة ُبالعملية ُالعسكرية ُوالجرائم ُالمرتكبةُ

خاللها ُوتحديد ُالمسئولين ُعن ُارتكابها ُعلى ُأن ُتق ُوم ُاللجنة ُبتقديم ُتقريرها ُلمجلس ُحق ُوقُ

اإلنسانُ،لحقاًُأصدرتُاللجنةُتقريرهاُالنهائيُبتاريخُُ22حزيرانُ/يونيوُُ ُ.2015

وجاء تقرير اللجنة برئاسة القاضية ماري ماكغوان ديفيسُ ،ليسلطُالضوءُعلىُأكثرُالجرائمُ
خطورة ُوالتي ُارتكبت ُضد ُالمدنيين ُفي ُاألرض ُالفلسطينية ُالمحتلة ُبما ُفي ُذلك ُالنتهاكاتُ

ذاتُالطابعُالمنهجيُوواسعةُالنتشارُ،الحصارُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُ،الهجماتُالجويةُ
علىُالمبانيُالسكنيةُواألماكنُالمأهولةُوتدميرهاُبالكاملُ،عدمُاللتزامُباتخاذ ُوسائلُالحيطةُ

والحذر ُفي ُتحذير ُالسكان ُالمدنيينُ ،إضاف ًُة ُإلى ُاستخدام ُالمدفعية ُواألسلحة ُالمتفجرة ُفيُ

المناطقُذاتُالكثافةُالسكانيةُالعاليةُ ،وتدميرُاألماكنُالمدنية ُبشكل ُكاملُللحيلولةُدون ُأسرُ

أحد ُجنودها ُفي ُالشجاعية ُورفحُُ.وأوصت ُاللجنة ُفي ُتقريرها ُالعمل ُعلى ُضمان ُالعدالةُ

للضحايا ُبشكل ُفوري ُمن ُخالل ُمالحقة ُالمتورطين ُارتكاب ُالجرائم ُالدوليةُ.وحث ُالتقريرُ
إسرائيل ُعلى ُمراجعة ُالسياسات ُالعسكريةُ ،كاستخدام ُاألسلحة ُالمتفجرة ُفي ُالمناطق ُالسكنيةُ
ُ
المسؤوليةُعنُ
المكتظةُ،والتيُتسمىُبـ"إجراء هنيبعل"ُ ُ.ويشيرُتقريرُلجنةُتقصيُالحقائقُ،بأنُ ه

 321انظر البيان الصحافي للقاضي جولدستون حول جرائم الحرب واالنتهاكات الخطيرة التي توصلت إليها اللجنة  ،بيان
صحافي في  15أيلول /سبتمبر  ،2009منشور على موقع األمم المتحدة عبر الرابط
.https://news.un.org/ar/story/2009/09/110282
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األضرارُالتي ُتلحقُبالمدنيينُتقعُضمنُمسؤولية ُالقيادةُالعسكريةُوالسياسيةُالتيُخططتُ،
ووافقتُ،ونفذتُهذهُالسياسياتُوليسُفقطُعلىُأفرادُالعملياتُالعسكريةُ ُُ.
ُ
كما ُذهبت ُلجنة ُتقصي ُالحقائق ُإلى ُأن "الحصانة الممنوحة للقيادة على اال نتهاكات للقانون
الدولي ت ُحرم الضحايا الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في اإل نصاف الفعال وجبر
الضرر"ُُ.وكما ُورد ُفي ُتقرير ُاللجنةُ ،بأن ُالحتالل ُطويل ُاألمد ُونمطه ُيجعل ُمن ُالضرورةُ
التصديُلهُ،وطالبتُاللجنةُدولةُالحتاللُبالعملُعلى" :رفع الحصار المفروض على غزة دون

قيد أو شرط ،ووقف كافة األنشطة االستيطانية  ...وتنفيذ الرأي االستشاري المقدم بتاريخ تموز9/
يوليو  ،2004من قبل محكمة العدل الدولية حول اآلثار القانونية لتشييد الجدار في األرض

الفلسطينية المحتلة"ُُ.وسلط ُالتقريرُالضوءُعلىُالقضاياُالمتصلةُبالنتهاكات ُواسعةُالنطاقُ
التيُترتكبهاُقواتُالحتاللُالعقابُالجماعيُضمنُسياسةُمنهجيةُ 322ُ.

 .3لجنة تحقيق األمم المتحدة في اال نتهاكات المرتكبة خالل االحتجاجات في األراضي
الفلسطينية المحتلة في " 2018بشأن مسيرات العودة الكبرى":

فيُُ 18أيارُ/مايو ُُ،2018اعتمدُمجلسُحقوق ُاإلنسان ُالقرار ُرقم ُ(دإُ)1/28-إلرسال ُلجنةُ
تحقيق ُمستقلة ُدولية ُللتحقيق ُفي ُجميع ُاإلنتهاكاتُ ،والتجاوزات ُالمزعومة ُللقانون ُاإلنسانيُ

الدوليُوالقانون ُالدولي ُلحقوق ُاإلنسانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،بماُفيُذلكُالقدسُ

الشرقيةُ ،وبخاص ًُة ُفيُقطاعُغزةُالمحتل ُفيُسياقُالعتداءاتُاإلسرائيلية ُعلىُالحتجاجاتُ
ُ

المدنيةُالواسعةُالنطاقُالتيُبدأتُفيُُ 30آذارُ/مارسُُ ُ،2018وتحديدُالمسؤولينُعنُذلكُ،
ُوإجراءات ُحماية ُالمدنيين ُمن ُأي ُاعتداءاتُ
لتقدم ُتوصياتها ُُول ُسيما ُبشأن ُتدابير ُالمساءلة ُ

أخرىُ"ُ .على ُأن ُتقدم ُاللجنة ُتقرُيرها ُللمجلس ُفي ُدورته ُاألربعين ُالمنعقدة ُفي ُآذارُ /مارسُ
شكلت ُاللجنة ُبرئاسة ُسانتياجو ُكانتون ُمن ُاألرجنتينُ ،وسارة ُحسينُمن ُبنغالديشُ،
 ُ .2019هُ
وبيتي ُمورنغي ُمن ُكينياُ .حيث ُصدر ُالتقرير ُبتاريخ ُُ 28فبراير/شباط ُُ ،2019عن ُلجنةُ

التحقيقُالدوليةُ،التيُتوصلتُإلىُأنُ ُ:
"هناك أسبابا معقولة تدعو لالعتقاد بارتكاب الجنود اإلسرائيليين ال نتهاك أحكام القانون الدولي

قد تشكل هذه اال نتهاكات
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان خالل مسيرات العودة الكبرى .و ّ

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور" .كذلكُ،

استنتجتُلجنةُالتحقيقُالدوليةُبأنُالجيشُاإلسرائيليُاستخدمُالقوةُالمميتةُضدُالمتظاهرينُ
 322باإلمكان االطالع على التقرير الصادر عن لجنة تقصى الحقائق بشأن النزاع في غزة على موقع األمم المتحدة ،مجلس
حقوق اإلنسان عبر الرابط التالي أخر زيارة  1أبريل  ،2019الساعة  12:00فجراً)
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
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الفلسطينيينُ ُ،وبشكلُمتعمدُبماُيرتقي ُإلىُمستوىُجرائمُحربُوجرائمُضدُاإلنسانيةُ،وطلبتُ

حدة ُبإحالة ُتقريرها ُإلى ُالمحكمةُ
اللجنة ُمن ُالمفوض ُالسامي ُلحق ُوق ُاإلنسان ُفي ُاألمم ُالمت هُ

الجنائيةُالدوليةُ .كماُقدمتُاللجنةُتوصياتُواضحةُبشأنُالمساءلةُ،بماُفيُذلكُالتأكيدُعلىُ

التزام ُإسرائيل ُبالتحقيق ُفي ُحوادث ُالقتل ُواإلصابة ُومحاسبة ُمرتكبيهاُ ُ ،وتحديد ُما ُإذا ُكانتُ
الجرائم ُالدولية ُقد ُارتكبتُ ،وضمان ُتوفير ُالعدالة ُللمتضررينُ .وأعادت ُاللجنة ُالتأكيد ُعلىُ
مسئوليات ُالدولُاألطرافُالثالثةُفيُاتفاقياتُجنيفُلعامُُ ،1949وفيُنظامُروماُاألساسيُ
للمحكمةُالجنائيةُالدولية ُلعامُُ ،1998ودعتهاُإلىُتنفيذُواجبهاُفيُممارسةُالوليةُالقضائيةُ

الجنائيةُ،والقبضُعلىُاألشخاصُالذينُيزعمُأنهمُارتكبواُجرائمُدوليةُ،أوُأمرواُبارتكابُجرائمُ

دوليةُ،وفقُلماُوردُفيُالتقرير"ُ 323.
ُ

ثانيا -:مدى تنفيذ إسرائيل للتوصيات الصادرة عن لجان التحقيق المختلفة بقطاع غزة:

لم ُتتمكن ُمعظم ُلجان ُالتحقيق ُمن ُالوصول ُإلى ُقطاع ُغزةُ ،نتيج ًُة ُلعدم ُتعاون ُدولةُ

الحتاللُ،وممارستهاُالضغوطُعلىُعملُاللجانُواتهامهاُبعدمُالشفافيةُوالحيادُضمنُسياسةُدولةُ

ُاألرضيُ
الحتالل ُالمستمرة ُفي ُتقويض ُعمل ُلجان ُاألمم ُالمتح هدة ُوهيئاتها ُالمختصة ُفي ُا
الفلسطينيةُالمحتلةُ،األمرُالذيُدفعُالبروفيسورُوليامُشاباسُبالستقالةُعنُرئاسةُاللجنةُالخاصةُ
بالتحقيقُفيُحربُُ،2014ناهيكُعنُالضغوطاتُالتيُتعرضتُلهاُبعثةُتقصيُالحقائقُبرئاسةُ

ن
بناء ُعليهُ ،تعاونت ُاللجان ُمباشرةً ُمع ُمؤسسات ُحقوق ُاإلنسان ُالفلسطينيةُُ
القاضي ُجولدست ُو ً ُ .
فيُاألردنُُوعبر ُالربطُاإللكترونيُ
ُ
واإلسرائيليةُلتيسير ُإجراءُالمقابالتُمع ُالضحاياُالفلسطينيينُ

المرئي(الفيديوكونفرنس) ُوإجراء ُالمقابالت ُوالجتماعات ُمع ُاللجنة ُمن ُجنيف ُ ُوسويس ارُ.حيثُ
رفضت ُإس ارئيل ُالتعاون ُمع ُأعضاء ُاللجنة ُُووضعت ُالعراقيل ُأمام ُأداء ُمهامها ُبعدم ُالسماحُ
ألعضاء ُاللجان ُبالوصول ُلمسرح ُالجرائم ُفي ُقطاع ُغزةُ .لحقاًُ ،على ُصدور ُتوصيات ُلجانُ
ُأجهزة ُالتحقيقُ
ُ
تقصي ُالحقائق ُاألممية ُوالمتعاقبةُ ،لم ُتستجب ُإسرائيل ُلتوصياتها ُبضرُورة ُالتزام

اإلسرائيلية ُأثناءُإجراءُالتحقيقاتُبالمعاييرُالدوليةُالمتمثلةُفيُالستقالليةُُ ،وعدمُالتحيزُ ،والجديةُ

ُوالسرعةُوالشفافيةُفيُاتخاذُاجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُعنُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ 324.
 323باإلمكان االطالع على التقرير الصادر عن لجنة تحقيق األمم المتحدة في االنتهاكات المرتكبة خالل االحتجاجات في
األراضي الفلسطينية المحتلة في العام  ،2018رقم  A/HRC/40/CRP.2من خالل موقع األمم المتحدة ،مجلس حقوق
اإلنسان عبر الرابط التالي https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIOPT/Pages/OPT.aspx h
(أخر زيارة  1أبريل  ،2019الساعة  12:30فجراً).
 324انظر التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة  ،2014حيث أكدت اللجنة بالتقرير الصادر عنها
عن عدم تعاون اسرائيل ورفض االذن ألعضاء اللجنة بالدخول لقطاع غزة لممارسة مهام عملها بينما تعاونت دولة فلسطين
وحكومة غزة وفدمت للجنة تقاريرهما المكتوبة .باإلمكان االطالع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي:
.https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
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أثبتت الباحثــةُ :مماُسبقُأنُقادةُوجنودُالحتاللُيتمتعون ُبالحصانةُالتشريعيةُوالقانونيةُ

الممنوحةُلهمُبموجبُالتشريعاتُاإلسرائيليةُالقائمةُوالمحاكماتُالصوريةُالتيُيضطلعُبهاُجهازيُ
كريسُالحصانةُلقادتهُ
التحقيقُوالقضاءُبشقيهُالعسكريُوالمدنيُاإلسرائيليُ ،واللذانُيهدفانُإلى ُت ُ
وجنوده ُلضمان ُاإلفالت ُمن ُالعقابُ .لذلكُ ،ونتيج ًة ُلفشل ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُكقضاء ُوطنيُ

(محلي)ُفيُالضطالعُبمهامهُفيُالتحقيقُوالمحاكمةُ،وعدمُإظهارهُالجديةُفيُالتحقيقُمعُالجناةُ

منُجنودهُوقادتهُأوُتقديمهمُلمحاكمةُعادلةُعنُانتهاكهمُلقواعدُالقانونُالدوليُاإلنسانيُوارتكابُ

الج ارئم ُالدولية ُوعدم ُالتزام ُإس ارئيل ُبالتعاونُ ُمع ُلجان ُالتحقيق ُاألممية ُوالمتناع ُعن ُتنفيذُ
الةُالعقباتُالموضوعيةُمنُخاللُوضعُتشريعُ
ُ
توصياتهاُالمطالبةُإلسرائيلُبضرورةُالعملُعلىُإز
إجراءاتُ
جرائيةُالتيُتحولُدونُالضطالعُب ُ
جنائيُيتناولُالجرائمُالدوليةُ.كذلكُ،إزالة ُالعقباتُاإل ُ

التحقيقُوالمالحقةُبنزاه ًةُوشفافيةُ ُ.

هذه األمور مجتمعةُ ،تؤكدُعلىُتحققُشروطُالتكاملُوفقُنصُالمادةُ(ُ)17نتيج ًة ُلعدمُ

رغبة ُالقضاء ُالمحلي ُلدولة ُالحتالل ُاإلس ارئيلي ُعن ُالضطالع ُبمهامهُ ،األمر ُالذي ُيؤهلُ

المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُكقضاء ُتكميلي ُمن ُبسط ُوليتها ُالقضائية ُعلى ُالجرائم ُالمرتكبة ُفيُ

األراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُفيُسبيلُمالحقةُالمجرمينُمنُقادةُوجنودُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُ
المسؤولية ُالجنائية ُالفردية ُوبهدف ُالحيلولة ُدونُ
لرتكابهم ُالجرائم ُالدولية ُالخطيرةُ ،ترسيخاً ُلمبدأ ُ ه

الستم اررُفيُمنحُالحصانةُللجناةُ .

المبحث الثاني
مسئولية مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومالحقتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية
The Responsibility of Israeli War Criminals and their Prosecution before
International Criminal Court

مالحقة ُقادة ُوجنود ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُكقضاءُ

تكميليُهوُالمالذُاألخيرُلضحاياُالجرائمُالدوليةُالتيُترتكبهاُآلةُالحربُاإلسرائيليةُفيُاألراضيُ
الفلسطينيةُالمحتلةُ،نظ اًرُلماُأثبتناهُمنُعدمُرغبةُالقضاءُاإلسرائيليُعلىُالوفاءُبالتزاماتهُالدوليةُ
اطنيهُعنُجرائمهمُالمستمرةُبحقُالشعبُالفلسطينيُ،وتكريسُالمنظومةُالقان ُونيةُ
ُ
تجاهُمالحقةُمو

والقضائيةُالقائمةُفيُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُلمنحُالحصانةُوضمانُاإلفالتُمنُالعقابُ،األمرُ
الذي ُيؤكد ُعلى ُتوافر ُشروط ُمبدأ ُالتكامل ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوفًُقا ُللمادة ُ(ُ )17منُ
ميثاقُروماُ ُ.

األمر ُالذي ُيتطلب ُمن ُالدولة ُالفلسطينيةُ ،توحيد ُجهود ُالعمل ُالقانوني ُوتجهيز ُالملفاتُ

البالغاتُالقانونيةُوأحالتهاُ
ُ
القضائيةُللجرائمُالدوليةُاألشدُخطورةًُُ،التيُقدمتُدولةُفلسطينُبشأنهاُ
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لمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالمتمثلةُفيُلجرائمُالحربُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُ
التي ُارتكبتها ُويرتكبها ُوسيرتكبها ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُبما ُفي ُذلك ُاألنشطة ُالستيطانية ُغيرُ

الشرعيةُومواصلةُهدمُالمنازلُوالتهجيرُالقسريُ ُكجرائمُمستمرةُ ،والقتل ُالعمدُللفلسطينيينُالعزلُ
وممارسةُأبشعُأساليبُالتعذيبُبحقُاألسرىُالفلسطينيُداخلُسجونُالحتاللُاإلس ارئيليةُ.تناولتُ

الباحثة ُخالل ُالفصل ُاألولُ ،طرق ُتفعيل ُمبدأ ُالتكامل ُومباشرة ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُبصددُجريمةُأوُأكثرُمنُالجرائمُالتيُتدخلُضمنُاختصاص ُالمحكمةُ ،وطرق ُتحريكُ

الدعوىُ ُبموجبُنصُالمادةُ(ُ)13منُميثاقُروماُ ُوسبلُمالحقةُالمجرمينُالتورطين ُفيُارتكابُ
الجرائمُالدوليةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوطرقُاتصالُالمحكمةُبالدعوىُ ُُ.

المسؤوليةُ
بناء عليه ،ولتحقيقُأهدافُالدراسةُقسمتُإلى ُمطلبُأولُنتنا ُولُفيه ُأساسُ ه

الجنائية ُلمالحقة ُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،ومن ُثم ُنتناول ُفيُ
المرتكبة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ
ُاإلجرائية ُالمتعلقة ُبنظر ُالج ارئم ُالدولية ُ ُ
ُ
المطلب ُالثاني ُالقواعد
أمام ُالمحكمة ُالجنائية ُفي ُالمطلب ُاألولُ ،ومن ُثم ُنتعرض ُللقواعد ُاإلجرائية ُالتي ُتحكم ُنظرُ

الدعوىُبصددُمالحقةُالجرائمُالدوليةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
ُ

المطلب األول
الم ْسؤولية الجنائية لمالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي وفق ميثاق روما
أساس َ
المسـؤوليةُالفرديـةُ
المسؤوليةُالجنائيـةُلقـادةُالحـتاللُاإلسـرائيليُبالسـتنادُعلـىُمبـدأُ ه
ترتكزُ ه

الت ــيُقررته ــاُقواع ــدُالق ــانونُال ــدوليُلرتك ــابهمُالجـ ـرائمُالدولي ــةُالخطيـ ـرةُُ،وانتهاكـ ـاتُأحك ــامُالق ــانونُ
ـيُوالمكتـوبُ.فحسـمُميثـاقُالمحكمـةُالجنائيـةُالدوليـةُفـيُالمـادةُ(ُ)25نطـاقُ
الدوليُاإلنسـانيُالعرف ُ

المســؤوليةُالجنائيــةُفــيُمواجهــةُ
المسـُؤوليةُالجنائيــةُالفرديــةُلتشــملُاألشــخاصُالطبيعيــينُدونُإثــارةُ ه
ه

المسـؤوليةُالفرديـةُأليُجريمـةُتـدخلُضـمنُ
الدولُمعُضرورةُتوافرُحالةُالعلمُواإلرادةُكشرطُلقيـامُ ه
ـةُ.ولُيســتثنىُأيُشــخصُمــنُاألشــخاصُالمتهمــينُبارتك ـابُ
الج ـُارئمُالتــيُتخــتصُبنظرهــاُالمحكمـ ُ
أشدُالجرائمُالدوليـةُخطـورًُةُ،مـنُالخضـوعُللمسـاءلةُالجنائيـةُدونُتمييـزُأوُاعتـدادُبالصـفةُالرسـميةُ

اءُأكانُرئيساًُللدولةُأمُأحدُأعضاءُالحكومةُأوُالبرلمـانُأوُموظفـاًُحكوميـاًُ،فالمنصـبُالرسـميُ
سو ًُ
والحصانةُالدبلوماسيةُلُتعفيُالجـانيُمـنُالمسـاءلةُوالمالحقـةُالقضـائيةُعمـاُاقترفـهُمـنُجـرائمُولُ

تعتبـرُســبباًُللتخفيــفُمـنُالعقــابُ325.فقــدُأكــدُميثـاقُرومــاُبموجــبُنـصُالمــادةُ(ُ)27علــىُالقواعــدُ
ُوانظر ُأيضاًُ ،نايف ُحامد ُالعليماتُ:
ُ 325انظرُ :سهيل ُحسين ُالفتالويُ :القضاء ُالدولي ُالجنائيُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .131
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.196
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األساسيةُالمتمثلةُفيُعدمُالعتدادُبالصفةُالرسميةُللجانيُ،وعدمُالعتدادُبالحصانةُبصددُاتخاذُ

إجراءاتُالمالحقةُأوُالمحاكمةُعنُالجرائمُالتيُارتكبهاُأمامُالقضائيينُالوطنيُُوالدوليُ ُ326.

ُوبذلكُ،عطلُميثاقُروماُفعاليةُالحصانةُالدبلوماسيةُفيُمواجهةُمقترفـيُالجـرائمُالدوليـةُ.
كمـاُأكــدُميثــاقُرومــاُفــيُالمــادةُ(ُ)28علــىُمسـئوليةُالقــادةُالعســكريينُعــنُمرؤوســيهمُفــيُحــالُلــمُ
يتخــذواُالتــدابيرُالالزمــةُوالمعقولــةُللحيلولــةُدونُوقــوعُالج ـرائمُمــنُقبــلُالق ـواتُالخاضــعينُإلم ـرتهمُ

وسيطرتهمُالفعليتينُ(مسئوليةُالقادة)ُ ُ،ونتيج ًُةُلعدمُممارسةُالصالحياتُالمخولةُلهمُبصـورةُسـليمةُ
علىُهذهُالقواتُفيُحالُثبتُعلمُأوُافتـراضُعلـمُالقـادةُبـأنُقـواتهمُعلـىُوشـكُارتكـابُمثـلُهـذهُ

الجرائمُ ُُ327ُ.

وبنـــــاء عليـــــهُ،يمتـ ــدُالختصـ ــاصُالشخصـ ــيُللمحكمـ ــةُالجنائيـ ــةُالدوليـ ــةُليشـ ــملُالق ـ ــادةُ

والمســئولينُاإلس ـرائيليينُبصــفتهمُالفرديــةُعــنُارتكــابُالجـرائمُالتــيُتــدخلُفــيُاختصــاصُالمحكمــةُ

الًُ
الجنائيــةُالدوليــةُ،فــالُيمكــنُالتــذرعُبالحصــانةُالدبلوماســيةُأوُالصــفةُالرســميةُللمــتهمُبصــفتهُممــث ُ

للدولــةُ.كــذلكُ،يمتــدُنطــاقُمســئوليةُقــادةُالحــتاللُاإلس ـرائيليُممــنُقــامواُبإعطــاءُاألمــرُفــيُشــنُ
ُوتنفيـذُالهجــومُعلـىُغـزةُُخــاللُحـربُُ،2014بمــاُيشـملُالســلطةُالتنفيذيــةُممثلـةُبـرئيسُالحكومــةُ

اإلسرائيليةُبنيامينُنتنياهوُ،وأعضاءُالمجلسُالوزاريُاإلسرائيليُالمصغرُللشئونُاألمنيةُوالسياسيةُ
"الكابينــت"ُوالممثلــةُعضــويتهُفــيُرئــيسُاألركــانُووزيــرُاألمــنُورؤســاءُأجهـزةُاألمــنُالعــامُُ"الشــينُ
ـت"ُوالمخــابراتُوالموســادُوالشــاباكُ،وغيــرهمُمــنُالضــباطُالكبــارُالــذيُأعط ـواُاألوامــرُالميدانيــةُ
بينـ ُ

باتخاذُقـرارُالهجـومُأوُتنفيـذهُأوُالمشـاركةُفـيُالعمليـاتُالعسـكريةُخـاللُالحـربُعلـىُغـزةُ،أضـفُ
إلىُذلكُالقائمينُعلىُق ارراتُت ُوسيعُالستيطانُفيُالضفةُالغربيةُوالقدسُالشرقيةُبماُيشملُوزيـرُ
اعتبارهمُجهةُُإعطاءُاألوامرُلتنفيذُالق ارراتُلمصادرةُُممتلكـاتُ
اإلسكانُوالبنيةُالتحتيةُوالتخطيطُب ُ

الفلس ـ ــطينيينُُوإقام ـ ــةُالب ـ ــؤرُالس ـ ــتيطانيةُ،والق ـ ــائمينُعل ـ ــىُج ـ ـُـرائمُالتع ـ ــذيبُلألس ـ ــرىُوالمعتقل ـ ــينُ
الفلسطينيينُمنُقادةُاألجهزةُاألمنيةُوالمخابراتُكونُأنُهذهُالجـرائمُارتكبـتُخالفـاًُلقواعـدُالقـانونُ

الدوليُالعرفيُوالمكتوبُوتمثلُالجرائمُاألشدُخطورًُةُعلىُالمجتمعُالـدوليُ،والتـيُتسـتوجبُتحريـكُ

بحقُقادةُالحتاللُلتوافرُشروطُمقبوليـةُالـدعوىُ ُوفـقُشـروطُمبـدأُالتكامـلُلمـدُ
ُ
المسؤوليةُالجنائيةُ
هُ
وليةُاختصاصُالمحكمةُعلىُالمواطنينُاإلسرائيليينُبسببُعدمُرغبةُالقضـاءُالـوطنيُاإلسـرائيليُ

ُ 326انظرُ ،محمودُشريفُبسيونيُ:المحكمةُالجنائيةُالدولية"ُمدخلُلدراسةُأحكامُوآلياتُالنفاذُالوطنيُللنظامُاألساسي"ُ،

مرجعُسابقُ،صُ .38وانظرُكذلكُعادلُعبدُهللاُالمسديُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.251وانظرُ،أبوُ
عطيةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص41
ُ
الخيرُأحمدُ

ُ327انظرُنصُالمادةُ(ُ)28منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالمتعلقةُبمسئوليةُالقادةُوالرؤساءُ.كذلكُأقرُميثاقُ
روماُبموجبُالمادةُ(ُ )26مبدأُعدمُمالحقةُاألحداثُوفقاُللقواعدُالعامةُالمعترفُبهاُفيُأنظمةُالعدالةُالرئيسةُفيُالعالمُ

ليقررُقيامُالمسئوليةُالجنائيةُلكلُفردُبلغُسنُالثامنةُعشرُمنُعمره.
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علــىُالتحقيــقُوالمالحقــةُللمـواطنينُاإلسـرائيليينُعــنُارتكــابهمُالجـرائمُاألشــدُخطــورًةُعلــىُالمجتمــعُ

الدوليُ ُ.

تمثل ُإحالة ُجرائم ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،والتي ُأُطلق ُعليها ُبــُ
سبلُمالحقةُالمجرمينُ
"حالة فلسطين"ُللمدُعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُب ُ
اعتبارهاُإحدى ُ ٌ
منُقادةُوجنودُالجيشُاإلسرائيليُعنُالجرائمُالمرتكبةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُيتطلبُمنُالباحثةُ

مناقشةُانضمامُفلسطينُلميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُخاللُدراسةُاإلحالةُللوضعُالقائمُفيُ

فلسطينُللمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالفرعُاألولُ،ومنُثمُدراسةُنطاقُاختصاصُ
فيُالفرعُالثانيُ .
ُ
المحكمةُالجنائيةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُ
ُ

الفرع األول
إحالة الوضع "الحالة" في فلسطين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
يعد ُ نظام ُاإلحالة ُالذى ُجاء ُبه ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُمن ُبينُ

بهدفُوضعُحدا ُلإلفالتُمن ُالعقابُ ،والذيُ
ًُ
الضماناتُاألساسيةُالتيُنصُعليهاُميثاقُروماُ ،

يسمحُبإحالةُحالة ُماُللمحكمةُالدوليةُبصدد ُارتكابُجريم ًة ُأوُأكثرُ ،خالفاًُلقواعدُالقانون ُالدوليُ
والمنصوص ُعليها ُبموجب ُالمادة ُالخامسة ُمنُميثاقُروما ُُوالمتمثلة ُفي ُجرائم ُالحربُ ،والجرائمُ

ضدُاإلنسانيةُ،وجرائمُاإلبادةُالجماعيةُ،وجريمةُالعدوانُ.أحيطُميثاقُروماُبمجموعةُمنُاآللياتُ
يكُالدعوىُالجنائيةُمنُخالل ُنظامُاإلحالةُ :إماُعنُطريقُالدولُ ،ومنُثمُ
ُ
التي ُيتمُبموجبهاُتحر
يجبُالتفريقُبينُاإلحالةُمنُقبلُدولةُطرفُأوُاإلحالةُمنُقبلُدولةُغيرُطرفُ،أوُعنُطرقُ
اإلحالةُمنُقبلُمجلسُاألمنُعندماُيتصرفُالمجلسُبموجبُالصالحياتُالمخولةُلهُفيُالفصلُ

حدة ُبهدف ُحفظُالسلم ُواألمن ُالدوليينُ .وسنركزُفي ُبحثناُهذاُ ،علىُ
السابعُمن ُميثاق ُاألمم ُالمت ه
اُإحدىُ
إحالةُالوضعُفيُفلسطينُ"حالة فلسطين"ُللمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُب ُ
اعتباره ه

سبُل ُاتصالُالمحكمةُفىُالدعوىُلنظرُالجرائمُالمرتكبةُعلىُاألراضيُالفلسطينية ُبصددُمالحقةُ
قادةُالحتاللُاإلسرائيليُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُُ.
ُ

ُيلتهمس ُمن ُخاللهاُُ
بداي ًة ُنوضح ُالمقصود باإلحالة ُوالتي ُتُعرف ُعلى ُإنها ُ"اآللية ُالتي ُ

تدخل ُالمحكمة ُللمضي ُفي ُالمرحلة ُاألولى ُمن ُاإلجراءات ُالجنائية ُدون ُالدعاء ُضد ُشخصُ
هُ

معينُ ،بهدف ُلفت ُانتباه ُالمدعي ُالعام ُإلى ُوقائع ُوأحداث ُتستلزم ُإجراء ُتحيق ُيمكن ُأن ُتشكلُ
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نتائجه ُأساساً ُللمحاكمة"ُ 328.بينما ُتعرف ُالحالة ُوالمتمثلة ُفي ُ"وجود ُنص ُفعلي ُعام ُيعتقد ُفيُ

سياقهُارتكابُجريمةُتختصُبهاُالمحكمةُ ُ329ُ".

تذهب الباحثةُ :لعدمُإمكانيةُتوجيهُالتهامُفيُمواجهة ُشخصُمعينُدون ُتحققُشروطُ

الزمانيُ
ُو ُ
مقبولية ُالدعوى ُإلعمال ُاختصاص ُالمحكمةُ ،والمتمثلة ُفي ُالختصاص ُاإلقليمي ُ
والشخصيُ،لتقررُالمحكمةُماُإذاُكانتُهناكُحالةُمعينةُتصلحُلتخاذُإجراءاتُالتحقيقُالجنائيُ

بصددهاُ،منُعدمهُ.لذلكُيُطلقُمصطلحُالحالةُفيُالسياقُالذيُتحالُفيهُالدعوىُمنُقبلُالدولةُ

الطرفُ ،أو ُمنُخالل ُمجلسُاألمنُللمدُعيُالعامُ،أوُعندُطلب ُالحالةُمنُدولةُغيرُطرفُ،
مدعيُعامُالمحكمة ُالجنائيةُالدولية ُبمباشرةُإجراءات ُالتحقيق ُبعدُالتأكدُ
ُوالتي ُعلىُأساسهاُيقومُ هُ
منُتوافرُأسبابُمعقولةُ،وأدلةُكافيةُللسيرُفيُإجراءاتهُُوُوفقُالمعاييرُالتيُقررهاُالميثاقُ ُ.

مر بمراحل عديدةُ ،فمنذ ُُإعالنُ
إحالة الوضع في فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ّ
الجمعيةُالعامةُلألممُالمتح هدةُالعترافُبدولة فلسطينُبصفتهاُدولةُمراقبُغيرُعضوُبتاريخُُ29
تشرينُثاني/نوفمبرُُ ،2012وذلكُبموجبُقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ُرقم ُُ 67/19لعامُ

ُ ،2012حيث ُأضحت ُفلسطين ُتتمتع بعناصر الدولة ُوفق ُأحكام ُالقان ُون ُالدولي ُكدول ًُة ُكاملةُ

ن ُأن ُاألراضيُالفلسطينية ُت ُرزخُُ
السيادة ُعلىُحدود ُالعام ُُ،1967وفقُق ارراتُاألممُالمتحدةُ ُ.وكو ُ

تحتُنيرُالحتالل ُفالُيلغي ُذلكُمن ُالسيادة ُالفلسطينية ُأوُينقلهاُلسلطاتُالمحتلُغيرُالشرعيةُ.

األمر ُالذي ُتبعته ُجمل ًة ُمن ُاإلجراءات ُقام ُبها ُرئيس ُالسلطة ُالوطنية ُالفلسطينيةُ .وبحصولُ

فلسطينُعلىُعضويةُاألممُالمتح هدةُفيُنيسان/أبريلُ(ُ2013كعضوُمراقب)ُومنُثمُمنحتُدولةُ
فلسطينُحقُالنضمام ُإلىُالتفاقياتُوالمعاهداتُالدوليةُالمتعلقةُبالقانون ُالد ُوليُلحقوق ُاإلنسانُ
والقانونُالدوليُاإلنسانيُ .

وبتاريخُُ31كانونُأول/ديسمبرُُ ُ،2014وقعُالرئيسُالفلسطينيُالسيدُمحمودُعباسُصكُ
ُخطوة ُمهم ًُة ُعلىُ
ًُ
ُاعالن ُانضمام ُدولة ُفلسطين ُلميثاق ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،والذي ُُاعتبر
صعيد ُالنضال ُالفلسطيني ُفي ُسبيل ُإنصاف ُالضحايا ُ ُوتمكينهم ُمن ُمالحقة ُومساءلة ُالمجرمينُ

اإلسرائيليينُعنُجرائمهمُالمستمرةُبحقُالشعبُالفلسطينيُ ُ330.
ُ

 328خويل بخير :أثار اختصاص مجلس األمن في اإلحالة ،بحث محكم ومنشور في مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،المجلد
العاشر ،العدد الثاني ،الجزء األول ،جامعة المدية ،الجزائر  12أبريل  ،2017ص.98
 329ميسُفايزُصبيحُ:سلطاتُالمدعيُالعامُلدىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.50

 330انظرُالبيانُالصحافيُلمؤسسةُالحقُحولُتوقيعُالرئيسُعلىُطلبُالنضمامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالرابطُالتالي
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=709:qqمساء).
( \&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197أخرُزيارةُُ20مارسُُ،2019الساعةًُ ُ3:30
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فيُاألولُمنُكانون ُالثاني/يناير ُُ،2015أودعتُفلسطينُإعالناً ُبموجبُالمادةُ(ُ)3/12

منُميثاقُروماُ ،قبلتُبموجبهُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالجرائمُالتيُارتكبتُفيُ
األراضي ُالفلسطينيةُالمحتلةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُمنذُُ 13حزيرانُ /يونيوُ،2014بأثرُرجعيُ
علىُأراضيُدولةُفلسطينُبشتىُأنحائهاُ ُ.وفيُالثانيُمنُكانون ُالثانيُ/ينايرُُ،2015انضمتُ
دولة ُفلسطين ُإلى ُنظام ُروما ُاألساسي ُأثر ُإيداعها ُصك ُالنضمام ُلدى ُاألمين ُالعام ُلألممُ

تباره ُجهة ُاإليداع ُلصكوكُالنضمام ُمنُقبل ُالدول ُعلىُميثاقُرُوما ُبموجب ُنصُ
المتحدةُ ،باع ُ
المادةُ(ُُ )3/125والذيُنصُعلىُأنهُ"يفتح باب االنضمام إلى هذا النظام األساسي أمام جميع
الدول ،وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم المت ِح َدة"ُ،والذيُأعلنُلحقاًُبأنُفلسطينُ
ستصبحُطرفُاًُمنضماًُلميثاقُ ُروماُفيُاألولُمنُنيسان/أبريلُُ 331.2015

بسطت ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوليتها ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينية ُتطبيقاً ُلنصُ
وبذلك ُ ،ه

المادةُ(/12أ)ُلتمنحُدولةُفلسطينُحقُتحريكُالدعوىُالجنائيةُمنُخاللُطلبُاإلحالةُللمدعيُ
العام ُلفتح ُتحقيق ُفي ُالجرائم ُالمرتكبة ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينية ُأو ُمن ُخالل ُاإلحالة ُمن ُقبلُ
مجلسُاألمن ُ ُوفقُالمادةُ(ُ )13منُالميثاقُفيُحالُتبينُللمجلس ُبأنُهناكُجريم ًُة ُأوُأكثرُتمُ

ارتكابهاُ .أو ُبمبادرة ُالمدعي ُالعام ُمن ُتلقاءُنفسه ُطلب ُفتح ُالتحقيقُلوجودُشبهةُارتكابُجرائمُ
خطيرةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،وبذلكُأزهيلتُالعقباتُالتيُأثيرتُسابقاً ُحول ُهذاُالنضمام ُفيُ

أعقابُحربُُ،2009-2008نتيج ًةُلعدمُتمتعُفلسطينُبصفةُالدولةُفيُحينهاُ ُ332ُ.

ُ331انظرُالبيانُرقمُُُICC-OTP-20150116-PR1083باللغةُاإلنجليزيةُوالصادرُعنُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُ

بشأنُفتحُالدراسةُاألوليةُُللحالةُفيُفلسطينُ،باإلمكانُالطالعُعليهُعبرُموقعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالرابطُالتالي
.https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=en
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فيُأعقابُالعمليةُالعسكريةُاإلسرائيليةُالتيُشنت ُفيُديسمبرُ -2009ينايرُ،2009تقدمتُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُ

منُخاللُوزيرُالعدلُعلىُخشانُبتاريخُُ 22ينايرُُ،2009بإعالنُللمدعيُالعامُللمحكمة ُالجنائيةُالدولية ُبموجبُالمادةُ

األراضيُالفلسطينيةُمنذُ
(ُ) 3/12لطلبُممارسةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلوليتهاُالقضائيةُبشأنُاألفعالُالتيُارتكبتُفي ُ ُ
األول ُمن ُتموز ُُ ،2002وقبول ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينيةُ .ووفقاً ُللمادة ُ(ُ )15منُ

الميثاقُ،بدأُمكتبُالمدعيُالعامُدراسةُأوليةُماُإذاُكانُهنالكُأساسُمعقولُللمضيُقدماًُفيُالتحقيقُبعدُأنُسمحُألطرافُ

النزاعُبتقديمُالبيناتُوالحججُوالمستنداتُالداعمةُلرأىُكلُطرفُ.لحقاًُ،فيُالثالثُمنُأبريلُُ،2012أصدرُمكتبُالمدعيُ

العامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ" لويس مورينو أوكامبو"ُبياناًُحولُالوضعُفيُفلسطينُوتحديدُماهيةُالدولةُفيُاطارُتفسيرُ

المادةُ(ُ)12حيثُقررُبأنهُلُيملكُبصفتهُمدعيُعامُُوكذلكُالمحكمةُلُيملكانُصالحيةُتقريرُماُإذاُكانتُتتمتعُالسلطةُ
ارُيعودُلألمينُالعامُُوأعضاءُالجمعيةُالعموميةُفيُاألممُالمتحدةُ،وأنُ
ُ
الفلسطينيةُبصفةُدولةُمنُعدمهُ.وأنُمثلُهذاُالقر

الوضعُالممنوحُلفلسطينُوضعُدولةُمراقبُ(فيُذلكُالوقت)ُبالرغمُمنُاعترافُالدولُفيُفلسطينُبعالقاتهاُالثنائيةُمنُأكثرُ

منُ ُ 130دولةُومنُقبلُأجهزةُاألممُالمتحدةُ.وأضافُمدعيُعامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأنُمكتبهُوالمحكمةُ ُيستطيعانُ
في ُالمستقبل ُنظر ُالجرائم ُالتي ُيدعى ُبارتكابها ُفي ُفلسطين ُحال ُاتخذت ُأجهزة ُاألمم ُالمتحدة ُالمتخصصة ُأو ُالجمعيةُ
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يثير ُانضمام ُفلسطين ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُواإلعالن ُالصادر ُعن ُالمدُعية ُالعامةُ

للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفي ُقبولُاختصاصُالمحكمة ُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ ،العديدُ
من ُالتساؤلت ُحول ُنطاق ُالختصاص ُالزماني ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،فهل ُتشمل ُوليةُ

المحكمةُجميعُالجرائمُالتيُارتكبتُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُ
منذُدخولُنظامُروماُحيزُالنفاذُفيُاألولُمنُتموز/يويوُُ2002؟ُ ُ
أمُيسريُاختصاصُالمحكمةُفقطُعلىُالجرائمُالتيُارتكبتُمنُتاريخُانضمامُفلسطينُ
للميثاق؟ ُوهل ُيمتد ُنطاق ُالختصاص ُالزماني ُللمحكمة ُالجنائية ُليشمل ُالجرائم ُالتي ُوقعت ُقبلُ
اعتبارها ُجرائم ُما ُزالت ُقائمة ُومستمرة ُكجريمة ُالستيطانُ
تاريخ ُانضمام ُفلسطين ُلميثاق ُروما ُب ُ

ي؟ُ ُ
يُوالفصلُالعنصر ُ
واإلبعادُالقسر ُ

بداي ًةُ،أُسُسُالختصاصُالزمانيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالقاعدةُالعامةُالتيُتستندُ

إليهاُأنظمةُالقانون ُالجنائيُالرئيسةُفيُالعالمُُوالدساتيرُالوطنيةُ،والتيُتقتضيُبعدمُجوازُتطبيقُ
قواعدُالقانونُالجنائيُبأثرُرجعيُعلىُاألفعالُوالج ارئمُالمرتكبةُقبلُتاريخُسريانُالميثاقُ،لضمانُ
عدمُمعاقبةُاألشخاصُعلىُأفعالُلمُتكنُمجرمةُقبلُتاريخُتجريمهاُ،تطبيقُاًُلقاعدةُ"ال عقوبة وال

جريمة إال بنص" و"مبدأ الشرعية"ُ .فأكدت ُالمادة ُ(ُ )11من ُميثاق ُروماُ ،أن ُالتفاقية ُذاتُ

اختصاص ُمستقبلي ُوتطبق ُبأثر ُفوري ُومباشر ُعلى ُالجرائم ُالتي ُترتكب ُبعد ُدخول ُنظام ُ ُروماُ
حيزُالنفاذُفالُتسريُنصوصهُعلىُالجرائمُالمرتكبةُقبلُتاريخُدخولهُحيزُالنفاذُ(بدء النفاذ العام

بعدُستينُيوماُمنُتاريخُإيداعُالصكُالستينُللتصديقُعلىُالنظامُأوُالقبولُ
للمحكمة)ُوالذيُيبدأُ
ً

العم ُوميةُللدولُاألعضاءُفيُميثاقُروماُاألساسيُقرارهاُبشأنُالقضيةُالقانونيةُالمتصلةُبتقييمُالمادةُ(ُ)12بناءُعليهُرفضُ

المدعيُالعامُالبدءُبالتحقيقُفيُجرائمُالحتاللُبفلسطينُعلىُأساسُعدمُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،فيُُمخالفةُ

لقرارُمكتب ُالمدعيُالعامُلقب ُولُالختصاص ُللوضعُفيُجمهوريةُساحلُالعاجُالذيُصدرُبموجبُنصُالمادةُ(ُ)15منُ
الميثاق ُفي ُُ 3أكتوبر ُُ .2011وقبول ُالختصاص ُللوضع ُفي ُميانمار ُفي ُأيلول ُُ ،2018بناء ُعلى ُالشكوى ُالمقدمة ُمنُ
بنجالديشُضدُقادةُجيشُمانيمارُتحملهمُمسؤوليةُالجرائمُالتيُدفعتُ"الروهينجا"ُللفرارُخارجُالبالدُ،بالرغمُمنُأنُُميانمارُ

ليست ُ طرفا ُفي ُ ُنظام ُروما ُاألساسيُ ُ ،إل ُأن ُ ُلجوء ُ"الروهينجا" ُإلى ُبنغالديش ُباعتبارها ُدولة ُطرف ُفي ُنظام ُروماُ

األساسيُ .كذلك ُانظرُ :تيري ُميسانُ :مقال ُحول ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوسورياُ ،متاح ُعبر ُالرابط

مساء).
التالي (https://www.voltairenet.org/article205594.htmlأخر ُزيارة ُُ 20مارسُ ،2019الساعة ًُ ُ 8:20
.https://www.voltairenet.org/article173433.htmlfhghl;hk
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أوُالموافقةُعلىُالنضمامُلدىُاألمينُالعامُلألممُالمتحدة ُوفقاً ُللفقرةُاألولىُمن ُالمادةُ(ُ)126

ُوالذيُدخلُحيزُالنفاذُالفعليُبتاريخُ1يوليو/تموزُُ ُ333.2002

كذلك ُل ُتسرى ُأحكام ُالميثاق ُعلى ُالدول ُاألطراف ُالتي ُتنضم ُللميثاق ُبعد ُسريانُ
التفاقيةُ ،إلُبمضي ُستينُيوماً ُعلىُتاريخ ُإيداعُتلكُالدولة ُصك ُانضمامها ُلميثاقُروماُ(بدء

يعرفُباألثرُ
النفاذ الخاص للدول)ُُ ،ووفًقاُللفقرةُالثانية ُمنُنصُالمادةُ(ُ )126آنفةُالذكرُ ،أوُماُ ُ

المباشرُ 334.والتقيد ببدء النفاذ الخاص ُهوُأمرُنسبيُمرهون ُبإرادةُالدولةُالمعنيةُ،فلهاُالحريةُ
المطلقةُفيُأنُتقبلُمدُنطاقُالوليةُالزمانيةُللمحكمةُبأثرُُرجعيُإلىُماُقبلُتاريخُانضمامُالدولةُ
للنظامُاألساسيُللمحكمةُ ُوبصددُجرائمُمحددةُ،منُخاللُإعالنُخاصُتتقدمُبهُالدولةُوفقُالفقرةُ

الثالثة ُمن ُالمادة ُ(ُ )12تقبل ُبموجبه ُممارسة ُالمحكمة ُاختصاصها ُليمتد ُالنطاق ُالزمني ُلتاريخُ
دخولُميثاقُروماُحيزُالنفاذُ ُ335ُ.

ُومعُذلكُ،لُتمنعُالوليةُالقضائيةُالوطنيةُأوُوليةُالقضاءُذوُالختصاصُالعالميُعنُ

نظرُالدعاوىُالتيُارتكبتُقبلُتاريخُسريان ُالنظامُاألساسيُباعتبار ُأنُعملُالمحكمةُهوُدورُ
ُ
كأثرُ
مكملُللولياتُالقضائيةُالوطنيةُومنُثمُيحقُللمحاكمُالفلسطينيةُإعمالُمبدأُالوليةُالعالميةُ ً

مترتبُعلىُالنضمامُلتفاقياتُجنيفُاألربعةُلعامُُ،1949واللحقانُالخاصانُبهماُ .
ُ

بناء ُعليهُ ،ووفق ُأحكام ُالنفاذ ُالخاص ُالواردة ُفي ُالمادة ُ(ُ )3/12أحالت ُدولة ُفلسطينُُ
ً

فيُُ 22آيار/مايو ُُ ،2018الجرائم ُالمرتكبة ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ
الً ُبالموادُ(/13أ)ُو(ُ)14منُالميثاقُ،ملتمس ًة ُعلىُوجهُالتحديدُمنُالمدعيةُالعامة ُالسيدةُ
ُوعم ُ
فاتو بنسوده ُالتحقيق ُفي ُالجرائم ُالمرتكبة ُمن ُقبل ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُعلى ُاألراضيُ

الفلسطينيةُ"حالة فلسطين"ُ،ليشملُاختصاصُالمحكمةُالزمانيُماُسبقُارتكابهُوماُيجريُارتكابهُ
تكبُمستقبالًُفيُكلُأنحاءُفلسطينُمنُجرائمُتدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُمنذُتاريخُُ13
وماُير ه

ُ 333سلوىُ ُيوسفُاألكابيُ:إجراءاتُالقبضُوالتقديمُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .26وانظرُأيضاً ُعصامُ

عابدينُ :الختصاص ُالزماني ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفي ُالحالة ُالفلسطينيةُ ،مقال ُمحكم ُمنشور ُفي ُمجلة ُالدراساتُ
الفلسطينيةُ،فلسطينُ،شتاءُُ،2015صُ .73

ُCaroline Fransson: ibid, p15 ،paragrapg 2.2.
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335لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُ:عبدُالرحمنُأبوُالنصرُالقانونُالجنائيُالدوليُوفقاً ُألحكامُميثاقُروماُ،مرجعُسابقُ،صُ

ُ.103-102وانظرُكذلكُ:محمودُشريفُبسيونيُ :المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"مدخلُلدراسةُآلياتُوأحكام ُاإلنفاذُالوطني"ُ

مرجع ُسابقُ ،صُ .37انظر ُكذلكُ ،لندة ُمعمر ُيشويُ :المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالدائمة ُواختصاصاتهاُ،مرجع ُسابقُ ،صُُ

ُ169وماُبعدهاُ.وكذلكُ،عادلُعبدُهللاُالمسديُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ ُ.274-273
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تموزُ/يوليوُُ،2014ليتوافقُهذاُالتاريخُمعُبدءُعملُلجنةُتقصيُالحقائقُاألمميةُمهامهاُفيُ

ضيُالفلسطينيةُخاللُحربُُ ُ336.2014
ُ
التحقيقُُفيُارتكابُالجرائمُعلىُاأل ار

وتذهب الباحثةُ :إلى ُضرورة ُإصدار ُدولة ُفلسطين ُمستقبالً ُُإعالن ُجديد ُيقدم ُللمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُبموجب ُالمادة ُ(ُ )3/12على ُأن ُيشمل ُجميع ُالجرائم ُالمرتكبة ُعلى ُاألراضيُ

الفلسطينيةُ ،وبأثر ُرجعيُ ُمنذ ُتاريخ ُدخول ُنظام ُالمحكمة ُاألساسي ُحيز ُالنفاذ ُفي ُاألول ُمنُ
تموز/يوليوُ .2002
ُ

أما فيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول ارتكاب الج ارئم ذات الطبيعة المستمرة ،والجرائم

متراخية األثر؟ ُالتيُارتكبُفيهاُالسلوكُاإلجراميُقبلُدخولُالميثاقُحيزُالنفاذُ،بينماُماُزالتُ

آثار ُالجريمة ُقائمة ُومستمرة ُإلى ُبعد ُدخول ُالميثاق ُحيز ُالنفاذُ ،فما ُاألثر ُالقانوني ُلمثل ُهذهُ

الج ارئم ُعلى ُولية ُالمحكمة ُفهل ُتتقيد ُالمحكمة ُبالختصاصُالزمني ُوفق ُاإلعالن ُالذيُأودعتهُ
دولةُفلسطين؟ُومنُثمُلُتستطيعُنظرُهذاُالنوعُمنُالجرائم؟ُ ُ
ُ

بداي ًةُ ،يُقصد ُبالجريمة ُالدولية ُالمستمرةُ ،هي ُالجريمة ُالتي ُارتكبت ُفي ُالماضي ُ ُوقبلُ

دخولُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحيزُالنفاذُ،إلُأن ُالسلوك ُالمكونُ ُللركنُالماديُ

مستمرُ .فجريمةُالستيطانُوجريمةُالفصلُالعنصريُ ُواإلبعادُوالنقلُالقسريُعبارًُةُ
ًُا
للجريمةُماُزال ُ
عن ُسلوك ُمادي ُمستمر ُإل ُما ُبعد ُتاريخ ُدخول ُالميثاق ُحيز ُالنفاذ ُالخاص ُعلى ُاألراضيُ
الفلسطينية.
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للتحقيقُفيهاُ،والمتمثلةُفيُجرائمُ
ُ
ترى الباحثــــةُ:أنُالجرائمُالمحُالةُلمكتبُالمدعيةُالعامةُ

ُوالفصل ُالعنصري ُوالتهجير ُالقسري ُللفلسطينيين ُمن ُأماكن ُسكناهم ُوالمتمثل ُفيُ
الستيطان ُ
مصادرة ُأراضيهم ُمن ُقبل ُالحتالل ُلتشييد ُجدار ُالفصل ُالعنصري ُعليهاُ ،والمرتبطة ُبالبنيةُ

األساسيةُلالحتاللُكمشروعُاستيطانيُمنُخاللُنقلُسكانُدولةُالحتاللُإلىُاألراضيُالمحتلةُ
اعتبارهاُجرائمُحربُوربماُتصلُإلىُمرتبةُالجرائمُضدُاإلنسانيةُكجرائمُمستمرة ُماُزالتُآثارهاُ
ب ُ

ينيينُوترحيلهمُالقسريُعنُأماكنُ
ُ
قائمة ُومستمرة ُمنذُلحظةُاإلعالنُعن ُمصادرةُأراضيُالفلسط
سكناهمُ ،والبدء ُبالتخطيط ُلبناء ُوتشييد ُالبؤر ُالستيطانية ُكأفعال ُيتراكم ُفيها ُالسلوك ُاإلجراميُ

الدوليُسنواتُعديدةُوصولً ُإلىُتحقيقُالركنُالماديُللجريمةُوالذيُيبقيُقائماً ُماُدامتُالبؤرُ
336

Information and access to communities affected by the situation in the State of Palestine,
The situation in Palestine, ICC website, https://www.icc-cpi.int/palestinee (last visited, 21
March 2019 at 3:20 pm).
لىُغزةُ،المجلدُاألولُ:الجريمةُالدوليةُ،الطبعةُالثانيةُ،
ُ
الحربُع
الجنائيُالدوليُو ُ
ُ
"ُ337انظرُعبدُالقادرُصابرُجرادةُ:القضاءُ

مكتبةُآفاقُ،غزةُ،صُُ .231
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الستيطانيةُقائمةُ ُ ،ويقطنهاُسكانُدولةُالحتاللُمما ُيستدعيُاستثناءُتاريخُبدءُسريانُالتفاقيةُ

على ُاألراضي ُالفلسطينية ُفي ُهذا ُالنوع ُمن ُالجرائمُ ،والتي ُارتكبت ُقبل ُتاريخ ُالنضمام ُلميثاقُ
روماُ ُ،وماُزالتُآثارهاُكجريمة ُقائم ًُة ُإلُماُبعدُتاريخُاحالةُالوضعُفيُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُ
الدوليةُ .

ومن جانب آخر ترى الباحثةُ:بأنهُيجبُقراءةُمدُُنطاقُاألثرُالرجعيُلوليةُالمحكمةُإلىُ

ماُقبلُتاريخُُ13تموزُ/يوليوُُ ،2014بمزاياهُفيُمالحقةُقادةُالحتاللُوتحقيقُالردعُالمستقبليُ
لمنعُجرائمهمُفيُحقُالشعبُالفلسطينيُ.وكذلكُقراءةُالسلبياتُالتيُتحيطُبهُوأثرهاُعلىُمالحقةُ

قادةُالمقاومةُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُعنُالهجماتُالصاروخيةُالعشوائيةُالتيُلُيمكنُ
اعتبارهاُتجمعاتُ
توجيههاُإلصابةُهدفُعسكريُمحددُ ،والتيُتقعُعلىُالمستوطناتُاإلسرائيليةُب ُ
للسكانُالمدنيين ُفيُسياقُالردُعلىُالعمليةُالحربيةُاإلسرائيليةُعلىُقطاعُغزةُ .فوفقُاً ُللت ُوصياتُ

التي ُخلص ُإليها ُتقرير ُجولدستون ُفي ُحرب ُُ ،2009وتقرير ُبعثة ُتقصي ُالحقائق ُاألممية ُفيُ

حربُ ،2014بأن ُمثل ُهذه ُالهجمات ُقد ُترتقي ُلمستوى ُجرائم ُحرب ُوجرائم ُضدُاإلنسانية ُحيثُ

طالب ُقادةُالمقاومةُالفلسطينيةُبالعملُعلىُاحترامُقواعدُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ ،وقواعدُالحربُ

ُوالتمييز ُبين ُالسكان ُالمدنيين ُواألهداف ُالعسكريةُ .فهذا ُالحتمال ُوارد ُجدُاًُ ،ويكون ُالبت ُفيهُ
للمحكمةُالدوليةُفيُحالُانعقدُلهاُالختصاصُالتكامليُلمالحقةُقادةُالمقاومةُ،ومعُذلكُنستطيعُ

تقديم ُالحجج ُوالدفوع ُالقانونية ُالمتعلقة ُبوجود ُحالة ُالدفاع ُالشرعي ُعن ُالنفس ُكحق ُمكفولُ

للجماعات ُالنظامية ُالمسلحةُبموجبُقواعدُالقانون ُالدولي ُوقواعدُاللحقُاإلضافيُاألولُلتفاقياتُ
جنيفُاألربعةُ .
ُ

الفرع الثاني
نطاق اختصاص المحكمة الجنائية على جرائم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي
ُ

الفلسطينية

حددتُديباجةُالنظامُاألساسي ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،اختصاص ُالمحكمةُبالنظرُفيُ

الجرائمُالتيُتشكلُاألفعال ُاألشدُخطورًُة ُعلىُالمجتمعُالدوليُبموجب ُالمادةُالخامسةُمنُالميثاقُ
ائمُالحربُوالجرائمُضدُاإلنسانيةُ،وجريمةُالعدوان ُ ُوفصلتُأحكامُ
ُ
فيُجريمةُاإلبادة ُالجماعيةُوجر

الميثاقُفيُالموادُ(ُ،8،7،6والمادةُُ 8مكرر) ُاألفعالُالمكونةُلكلُجريمةُُوأركانُقيامهاُالمتمثلةُ
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فيُالركنُالمعنويُوالماديُوالركن ُالدوليُ 338.وتطبيقُاً ُلقواعد ُالقانون ُالجنائيُبأنهُ"ال جريمة وال

عقوبة إال بنص"ُجاءتُأحكام ُالميثاقُلتحددُالجرائمُالتيُتدخلُضمنُاختصاصُالمحكمةُعلىُ

يُأيُحالُمنُاألحوال ُحتىُلُتطبقُعقوبةُعلىُ
ُ
سبيلُالحصرُومنُثم ُلُيجوزُالتوسعُفيهاُف
متهمُلمُيردُعليهُنصُعقابيُ .

ُقوات ُالحتالل ُخالل ُالحرب ُعلى ُقطاع ُغزة ُفيُ
ُوباستعراض ُالجرائم ُالتي ُارتكبتها ُ

الفترةُالواقعةُبينُُ 17تموز/يوليوُحتىُتاريخُُ 26آب/أغسطسُُ ،2014والتيُاستمرتُلمدةُ
واحد ُوخمسين ُيوماًُ ،وأسفرت ُعن ُاستشهاد ُُ 1.486فلسطيني ُمن ُبينهم ُُ 521طفل ُوُ297

ام أرُةُ ،وإصابة ُُ 11.000شخصُ ،وتدميرُُ 60.000وحدة ُسكنية ُُوالتهجير ُالقسريُ ُلعددُُُ
ُ 168.000شخص ُعن ُمنازلهمُ ،إضاف ًةُ ُإلى ُاستهداف ُاألعيان ُوالمؤسسات ُالمدنيةُ،
والمستشفياتُ ،والمدارسُ ،والمساجدُ ،والمزارعُ ،والمصانعُ ،والمقرات ُاألممية ُوالمالجئ ُالتابعةُ

الكهرباءُُ 339
لألونرواُ،والطرقاتُالعامةُ،والبنيةُالتحتيةُ،وشبكاتُتوزيعُالمياهُو ُ
ُ

ُوفيماُيليُنسلطُالضوءُعلىُأبرزُالنتهاكاتُالتيُوقعتُخالفاًُألحكامُالقانونُالدوليُ

اإلنسانيُمنُخالل ُتقريرُلجنةُاألممُالمتح هدة ُالمستقلةُللتحقيقُبشأنُالنزاعُفيُغزةُ،الذيُقدمُ

لمجلس ُحقوق ُاإلنسان ُبتاريخ ُُ 24حزيرانُ /يونيو ُُ ،2015وتوصلت ُاللجنة ُفي ُتقريرها ُإلىُ

الشتباه ُفي ُارتكاب ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُلجرائم ُحرب ُوجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ ،حيث ُجاءتُ
توصياتُواستنتاجاتُاللجنةُعلىُالشكلُالتاليُ :
ُ

 .1الغارات الجوية على المنازل والمباني السكنية في قطاع غــزة:

أجرتُاللجنة ُتحقيقُاً ُفيُخمسةُعشرُهج ُوًُما ُشنهاُالحتاللُاإلس ارئيلي ُعلىُالمبانيُالسكنيةُ
فيُقطاعُغزةُقتلُفيهاُحواليُمائتينُوستةُعشر ُمدني ُمنُبينهمُمائةُوخمسةُعشر ُطفالًُ

وعدد ُخمسين ُام أرُةُ ،وفي ُست ُهجمات ُلم ُيتضح ُللجنة ُدواعي ُوأسباب ُاستهداف ُالحتاللُ

اإلسرائيلي ُللمباني ُالسكنية ُوجعلها ُأهدافاً ُعسكرية ُمشروعةُ ،وذهبت ُاللجنة ُبأن ُالهجماتُ

ُ338انظرُالموادُ(ُ)8ُ،7ُ،6ُ،5منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،للمزيدُحولُالجرائمُالتيُتختصُبهاُالمحكمةُ

الجنائيةُالدوليةُواألركانُالواجبُتوافرهاُفيُكلُجريمةُانظرُالموادُ(ُ)8ُ،7ُ،6ُ،5منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُ

الدولية.
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لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُمركزُالميزانُلحقوقُاإلنسانُعلىُالرابط ُالتاليُُ،www.mezan.orgوانظرُكذلكُمكتبُ

مساء) ،على ُالرابطُ
تنسيق ُالشئون ُاإلنسانية ُلألمم ُالمتحدة ُ(أوتشا) (أخر ُز ُ
يارة ُُ 20فبراير ُُ ،2019الساعة ًُ ُ 12
التالي .ُhttp://www.ochaopt.org/reports.aspx?id=118&page=1
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خاللهاُوجودُأهدافُعسكريةُإلُأنُاللجنةُلمُتتوافرُلديهاُالقناعةُفيُ
ُ
التسعة ُاألخرىُ ُاتضح ُ
كونُالدافعُالفعليُوراءُالهجومُبسببُوجودُهدفُعسكريُُمنُعدمهُ ُ340.

جاءتُالفقرةُ(ُ)40منُتقرير ُاللجنةُ،لتؤكدُعلىُأنهُوفيُظلُغيابُالمعلوماتُالتيُتشيرُ
بأن ُالهجوم ُالمنفذ ُفي ُالحالت ُالمذكورة ُأعالهُ ،قد ُأوقع ُخسائر ُمفرطة ُفي ُأرواح ُالمدنيينُ،

وأصابُالمبانيُالسكنيةُالمستهدفةُوالمجاورةُلهاُبأضرارُبالغةُتجاوز ُتحقيق ُالميزةُالعسكريةُ

ُتلك ُالهجمات ُغير ُمتناسبة ُمع ُالميزة ُالعسكريةُ
وقت ُالهجومُ ،وهناك ُمؤشرات ُقوية ُتفيد ُأن هُ

ائمُحربُ ُ.
ومنُثمُترتقيُهذهُاألفعالُإلىُمستوىُجر ُ

بينما ُجاءت ُالفقرة ُ(ُ )42من ُالتقريرُ ،لتؤكد ُعلى ُأن ُاستخدام ُالصواريخ ُالتحذيرية ُ Roof
 Knocksال يمكن اعتبارها بأيُحالُمنُاألحوالُمنُوسائلُالتحذيرُالفعالةُالتيُتفرضهاُ

قواعد ُالقانونُ ُالدولي ُاإلنسانيُ ،وخص ُوصُاً ُالبروتكول ُاإلضافي ُاألولُ ،لما ُتسببه ُمن ُإرباكُ
لسكانُالمباني ُالمستهدفة ُولُتمنحهمُالوقتُالكافيُإلخالء ُمساكنهم ُقبلُوقوعُالهجومُالفعليُ
عليهاُ ُ.
وأكدتُالفقرةُ(ُ)44منُالتقريرُ،إنُاستمرارُالهجماتُعلىُالمبانيُالسكنيةُبحجمُمهولُخاللُ
العمليةُالعسكريةُبعدُماُأظهرهُمنُآثارُرهيبةُعلىُالسكانُالمدنيينُواألعيانُالمدنيةُ،يثُيرُ

القلقُ ،كُونُ ُأن ُهذه ُالهجمات ُتُشكلُأسلوب ُقتال ُيعكسُسياسةُمنهجيةُأوسع ُتم ُالمصادقةُ
عليها ُضمنياً ُعلى ُاألقل ُمن ُصناع ُالقرار ُُوعلى ُأعلى ُالمستويات ُفي ُحكومة ُالحتاللُ

اإلسرائيلي .كذلكُأكدتُالفقرةُ(ُ)45منُالتقريرُ،بأنُمهاجمةُالمبانيُالسكنيةُالتيُتمُإخالئهاُ

دون ُوجود ُدليل ُعلى ُاستخدامها ُألغ ارض ُعسكريةُ ،يُدلل ُعلى ُعدم ُاحترام ُإسرائيل ُلمبدأُ
التمييزُاألمرُالذيُيثُيرُقلقُاللجنةُمنُتوسعُإسرائيلُفيُتفسيرُمفهومُالهدفُالعسكريُ ُ،وبماُ
لُيتفقُمعُالتعريفُالذيُتعتمدهُقواعدُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ .

 .2استخدام المدفعية واألسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان:

أكدتُالفقرةُ(ُ)50منُتقريرُاللجنةُ،علىُالستخدام ُالواسعُلألسلحةُالمتفجرةُذاتُاآلثارُ
العشوائية ُواسعة ُالنطاق ُفي ُاألحياء ُالسكنية ُمن ُقبل ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُيُشكل ُانتهاكاًُ

عشوائيةُ .كما ُأكدت ُالفقرة ُ(ُ )51بأن ُعدم ُتعديل ُالجيشُ
لقواعد ُحظر ُشن ُالهجمات ُال ُ
اإلسرائيليُلسلوكهُخاللُالعمليةُالعسكريةُبعدُالجولتُاألولىُمنهاُ،والتيُأسفرتُعنُوقوعُ
340

ُغزةُ ،رقم ُُAlHRC\29\52
انظر ُالفقرات ُُ 36وُ 38من ُتقرير ُلجنة ُاألمم ُالمتحدة ُالمستقلة ُللتحقيق ُبشأن ُالنزاع ُفي ُ

الصادر ُعن ُمجلس ُحقوقُ ُاإلنسان ُبتاريخ ُُ 24حزيرانُ /يونيو ُُ .2015باإلمكان ُالطالع ُعلى ُالتقرير ُعبر ُموقع ُاألممُ

المتحدةُ،مجلسُحقوقُاإلنسان(أخرُزيارةُُ7أبريلُُ،2019الساعةُُ2:15فج اًر) ُباإلمكانُُاإلطالعُعليهُعبرُالرابطُالتالي
. https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/coigazaconflict/pages/reportcoigaza.aspx
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خسائر ُكبيرة ُفي ُأرواح ُالمدنيين ُيشير ُإلى ُأن ُسياسة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالتي ُتحكمُ

منُتقريرُ
ُ
استخدامُالمدفعيةُلُتتوافقُمعُقواعدُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ.وأكدتُالفقرةُ(ُ)52
اللجنةُأنُاستخدام ُاألسلحةُالمتفجرةُذاتُاألثرُواسعةُالنطاقُبالقربُمنُاألعيانُالمحميةُ

كالمنشآت ُالطبيةُ ،ومراكز ُايواء ُالنازحينُ ،منُالمرجحُأنه ُيشكل ُانتهاكاً ُلقواعد ُحظرُشنُ

الهجماتُالعشوائيةُ .
ُ

 .3تدمير الممتلكات واألعيان المدنية:

أكدت ُالفقرة ُ(ُ )53من ُالتقريرُ ،بأن ُالتدمير ُبواسطة ُالمدفعية ُوالغارات ُالجوية ُوالجرافاتُ

ُأعتمدُكسياس ًُة ُعامةُ ،وأسلوبُقتالُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُ .وأنُتركيزُالتدميرُ
في ُالمناطق ُالحدودية ُالمحاذية ُللخط ُاألخضر(ُ :الخط ُالفاصل ُمع ُاألراضي ُالفلسطينيةُ

المحتلة ُللعام ُُ )1967وصل ُفيها ُنسبة ُالتدميرُإلى ُُ %100وأنُطريقة ُالتدميرُالمنهجيةُ
ىُ،يثيرُالقلقُبأنُالتدميرُواسعُ
التيُاتبعهاُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُفيُمنطقةُتلوُاألخر ٌُ

النطاقُلمُتدفعهُوجودُالضرورةُُالعسكريةُالملحةُ،وقدُيشكلُانتهاكُجسيمُوفقُنصُالمادةُ
ُ147منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُوتمثلُجريمةُحربُ .
ُ

 .4التحذيرات الغير فعالة واستمرار تمتع المدنيين بصفتهم المدنية

أكدت ُالفقرة ُ(ُ )56بأن ُاللجنة ُاستنتجت ُخالل ُمهمتهاُ ،اعتبار ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيليُ
للمدنيين ُالذين ُلم ُيغادروا ُأماكن ُسكناهم ُالتي ُتم ُتحذيرهم ُبإخالئهاُ ،على ُأنهم ُمن ُالعدوُ

ُومتورطينُفيُُأعمالُارهابيةُ،يسهمُفيُخلقُبيئةُمؤاتيهُلستهدافُالمدنيينُ،وشنُالهجماتُ
عليهمُ.فأولئك ُالمدنيين ُالذين ُفضلواُالبقاءُفي ُأماكنُسكناهمُ ،وعدم ُالستجابة ُللتحذيراتُ

اإلسرائيليةُلُيفقدونُالحمايةُالمقررةُلوضعهمُكمدنيينُ،وأنُالحالةُالوحيدةُالتيُيفقدونُفيهاُ

الحمايةُالمقررةُلهمُعندُمشاركتهمُفيُاألعمال ُالحربيةُ.وأنُمجردُإصدارُالتحذيراتُمنُ

خالل ُالصواريخ ُأو ُأي ُوسيلة ُأخرى ُل ُيُعطي ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالحق ُفي ُالتخلي ُعنُ

التزاماتهاُالقانونيةُفيُالعملُعلىُحمايةُالمدنيينُوالتمييزُبينهمُوبينُالمقاتلينُ .
 .5الهجمات على حي الشجاعية ومدينة رفح في األول من أب /أغسطس 2014

أكدتُالفقرةُ(ُ)57منُالتقريرُ،أنهُوبهدفُحمايةُالجنودُاإلسرائيليينُخاللُالعمليةُالعسكريةُ،

اُعرض ًة ُلخطرُالخطفُأوُتهددُحياتهمُأي ُمخاطرُأخرىُ،ففيُسبيلُحمايةُ
ُوالذينُقدُيكونو ه

جنودهاُ،تضعُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ،المدني ُونُالفلسطيني ُونُهدفُاًُمشروعاًُلعملياتُجيشهُ،
فيُتجاوزُلقواعدُحمايةُالمدنيينُ ،وعدمُاحترامُالمبادئُاألساسيةُلسيرُالعملياتُالعسكريةُ،
عندماُيكونُالهدفُفقطُهوُحمايةُالجنودُفيُالميدانُ .

ُ
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 .6على مستوى المحـــاسبة:

أشارت ُاللجنة ُخالل ُالفقرة ُ(ُ )72من ُالتقرير ُالصادر ُعنهاُ ،إلى ُضرورة ُتعزيز ُالستقالليةُ
والحياديةُفيُعملُالنيابةُالعامةُالعسكريةُاإلسرائيليةُ ،وضمانُالتطبيقُالفعالُلقواعدُالقانونُ

الدوليُاإلنسانيُفيُق ارراتهاُالمتعلقةُبالتحقيقاتُالجنائيةُ.وانتقدتُاللجنةُتركيزُعمليةُالتحقيقُ
المسؤُوليةُ
في ُانتهاكات ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُبيد ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيليُ ،كون ُأنُ ُ ه

الجنائية ُالفردية ُتقع ُعلى ُجنوده ُفي ُالميدانُ ،وأن ُالتحقيقات ُيجب ُأن ُتكون ُفي ُيد ُجهازُ
محايدُ.كماُأكدتُذاتُالفقرةُوجودُعراقيلُكبيرةُتواجهُالضحاياُالفلسطينيينُ،وتعيقُحقهمُفيُ

سبلُالنتصافُالفعُالةُبماُفيُذلكُالتعويضُوجبرُالضررُ ُ.

وأوصتُالفقرةُ(ُ)86بأنهُيجبُأنُتتسقُالتحقيقاتُاإلسرائيليةُمعُالمعاييرُالدوليةُُ،وأنُتكونُ

ائحُاتهامُومحاكماتُوإدانة ُوعقوباتُتتناسبُمعُ
ُ
آليةُالتحقيقُفي ُوقوعُالجرائم ُمنُخاللُلو
نوعُالجرائم ُالمرتكبةُ ،معُاتخاذ ُالتدابيرُالتيُتكفلُعدمُاقتصار ُالتحقيقاتُعلىُالجنودُ ،بلُ

تشملُأيضاً ُجميعُأعضاءُالمؤسسات ُالسياديةُوالعسكريةُ،بماُفيُذلكُأعلىُمستويات ُالقيادةُ

السياسيةُوالعسكريةُ،وبضرورةُإسراعُإسرائيلُبالعملُعلىُالنضمامُلميثاقُروماُ .

وخلصتُاللجنةُفيُالفقرةُ(ُ)24منُتقريرهاُ ،بأنهُلُيمكنُبأيُحال ُمنُاألحوالُ،تقييمُأثارُ

العمليات ُالحربية ُفي ُقطاع ُغزة ُبشكل ُمنفصل ُعن ُالحصار ُالمفروض ُمن ُقبل ُالحتاللُ
اإلسرائيلي ُعلى ُالقطاعُ ،حيث ُنتج ُعن ُفرضهما ُانتهاكات ُمنهجية ُواسعة ُالنطاق ُلحقوقُ

اإلنسانُ،فيُالمقامُاألولُللحقُفيُالحياةُواألمنُ ،وكذلكُالحقُفيُالصحةُوالسكنُوالتعليمُ
وغيرهاُمنُالحقوقُ ُ.

خلصتُاللجنةُأيضاً ُفيُمالحظاتهاُالختاميةُخاللُالفقرةُ(ُ)77بأنُالعديدُمنُاألسئلةُتطرحُ
حول ُدور ُكبار ُالمسئولين ُاإلسرائيليين ُالذين ُيقررون ُالسياسة ُالعسكريةُ ،فالعديد ُمن ُالجرائمُ

والنتهاكات ُالتي ُفحصتها ُاللجنة ُمثل ُالهجمات ُعلى ُالمباني ُالسكنيُ ،واستخدام ُالمدفعيةُ
واألسلحة ُالمتفجرةُواسعة ُالنطاقُفيُاألماكن ُالسكنيةُوتدميرُأحياء ُكاملةُ ،واللجوء ُالمتكررُ

لستخدامُالرصاصُالحي ُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيليُ ،وخصوصُاً ُفيُقمعُالمسي ارتُ

في ُالضفة ُالغربيةُ ،هي ُسياس ًُة ُعسكرية ُمتوافق ُعليها ُداخل ُالمؤسسة ُالعسكرية ُويتبعهاُ

الجنودُ،والتيُيشتبهُبمخالفتهاُلقوانينُالحربُ .

ُلجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُبما ُيشملُ
وترى الباحثةُ :بأن ُاألفعال ُالمكونة ُ

اعتبارهاُجرائمُمستمرةُ ،والتي ُارتكبت ُوماُ
الستيطان ُوالفصل ُالعنصري ُواإلبعاد ُوالنقل ُالقسري ُب ُ
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زالتُترتكبُمنُقبلُجيشُالحتاللُاإلسرائيلي ُضمنُسياسةُممنهجةُوعامةُباستخدامُاألسلحةُ
ُأضر ُاًر ُجسيمةُ ،والستهداف ُالعشوائي ُللتجمعات ُالسكنية ُالمكتظة ُبالمدنيين ُفيُ
ُا
التي ُتلحق
الشجاعية ُرفح ُواستهداف ُالبنية ُالتحتية ُوالمستشفيات ُوالمدارس ُوالمواد ُالتي ُل ُغنى ُعنها ُلبقاءُ

السكان ُالمدنيين ُعلى ُقيد ُالحياة ُمن ُقبل ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُخالل ُعدوان ُعام ُُ،2014

قواعدُالقتالُودونُُتمييزُبينُاألهدافُالعسكريةُوالمدنيينُوممتلكاتهمُ،والتيُنتجُعنهاُ
دونُمراعاةُل ُ
التهجيرُالقسريُللسكانُعنُأماكنُسكناهمُخالفاًُلقواعد ُومبادئُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ ،فالقيادةُ

بنتائجُالهجومُولمُيتخذواُوسائلُ
ُ
يةُوالسياسيةُوالجنودُفيُالميدانُُ،والذينُكانواُعلىُعلم ُ
العسكر ُ
التحذيرُالفعُالةُالتيُتجنبُمنُوقوعُالخسائرُفيُصفوفُالمدنيينُُووفقُماُاستنتجتهُلجنةُتقصيُ
ُعلىُتمتعُجيشُالحتاللُاإلسرائيلي ُبالحصانة ُأمام ُالقضاءُ
هُ
الحقائقُاألمميةُ ،والتيُأكدتُأيضاً

اإلسرائيليُ،حيثُيسهمُاألخيرُكمنظومة ُقضائيةُفيُتشريعُالجرائمُ ُوتكريسُالفالتُ ُمنُالعقابُ
عنُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنسانيُ ُُ.

ُوتمثلُاألفعالُالمذكورةُأعالهُ ،انتهاكاً ُجسيماً ُلنصُالمادةُ(ُ)53منُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُ

التيُتحظرُتدميرُالممتلكاتُالثابتةُأوُالمنقولةُللجماعاتُأو ُاألفرادُفيُاألراضيُالمحتلةُونصُ

المادةُ(ُ)51منُاللحقُاإلضافي ُاألولُلتفاقياتُجنيفُلعامُُ،1977والتيُتفرضُالعملُعلىُ
حماية ُالمدنيين ُضد ُخطر ُالعمليات ُالعسكريةُ ،وتحظر ُشن ُالهجمات ُالعشوائية ُالتي ُل ُيمكنُ

توجيهها ُإلىُهدفُعسكريُمحددُ،ولُتميزُبينُاألهدافُالعسكريةُواألشخاصُالمدنيينُواألعيانُ
المدنيةُُ،وخالفاًُلنصُالمادةُ(ُ)57التيُتفرضُعلىُأطرافُالنزاعُالمتناعُعنُتنفيذُالهجومُالذيُ
قد ُيتوقع ُمنه ُبصف ًة ُعرضية ُبأن ُيحدث ُخسائر ُفي ُأرواح ُالمدنيين ُأو ُإلحاق ُاإلصابة ُبهم ُأوُ

بممتلكاتهمُفيُتجاوزُلتحقيقُالميزةُالعسكريةُالتيُيسعىُلتحقيقهاُطرفُالنزاعُ.كذلكُتحظرُالمادةُ

(ُ)35علىُأنُحقُاألطرافُفيُأيُنزاعُمسلحُمقيدُفيُاختيارُأساليبُوُوسائلُالقتالُ ،فحظرتُ
اآلمُلُمبررُلهاُ ُ.
هُ
التفاقيةُاستخدامُاألسلحةُوالقذائفُالتيُتسببُإصاباتُُو
كذلك ُحظرت ُاتفاقية ُجنيف ُلعام ُُ ،1980استخدام ُاألسلحة ُالتقليدية ُعشوائية ُاألثرُ،

ُوأكدتُالفقرةُالخامسةُمنُالمادةُ(ُ)51منُاللحقُالضافيُاألولُبحظرُالهجومُقصفاًُبالقنابلُأياُ
كانتُالطرق ُوالوسائلُالمستخدمةُوالتيُلُتميزُبينُالهدفُالعسكريُواألعيانُالمدنيةُأو ُيتوقعُ

منها ُوقوع ُخسائر ُفي ُأرواح ُالمدنيين ُأو ُأض ار اًر ُباألعيان ُالمدنية ُتُمثل ُجرائم ُحرب ُوفق ُاللحقُ
اإلضافيُاألولُوانتهاكات ُجسيمةُوفقُاتفاقية ُجنيفُالرابعةُلعامُُ،1949التيُاعتبرتهاُالفقراتُ
ُ

(أ،ب،ج،د) ُمن ُالمادة ُالثامنة ُمن ُميثاق ُروما ُمن ُضمن ُاألفعال ُالتي ُتشكل ُجريم هُة ُحربُ.
بأنُفرضُالحصارُوتعمدُتجويعُالمدنيينُ
هُ
واعتبرتُأيضُاًُالمادةُ(ُ)54منُاللحقُاإلضافيُاألولُ،

كأسلوبُمنُأساليبُالحربُفيُسياقُالنزاعُالمسلحُمنُخاللُتدميرُاألعيانُالمدنيةُالتيُلُغنىُ
ُ
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ُ،والحصارُالمفروضُعلىُقطاعُغزةُمنذُالعامُُ2007
عنهاُلبقاءُالسكانُالمدنيينُعلىُقيدُالحياة ُ

وماُزالُمستم ُاًرُحتىُتاريخُاليومُ .إضاف ًة ُإلى ُذلكُ،تندرجُالعديدُمنُاألفعالُالتيُاقترفتهاُجيشُ

الحتالل ُاإلسرائيلي ُضمن ُالجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ ،والتي ُيشترط ُارتكابها ُفي ُإطار ُهجوم ُواسعُ
النطاقُأوُمنهجيُموجهُضدُأيُمجموعةُمنُالسكانُالمدنيينُ .
ُ ُويقُصدُبالهجومُالمنهجيُوفقُالمادةُ(ُ)1/7منُميثاقُروماُ،بأنُيرتكبُفيُإطارُخطةُ

أوُسياسةُعامةُمتعمدةُوليستُبشكلُعشوائيُأوُعرضيُ ُ ،ويمكنُتصور ُوقوعُالهجومُالمنهجيُ
من ُخالل ُالمتناع ُعن ُالقيام ُبفعل ُأو ُعن ُطريق ُالفشل ُأو ُالتخاذل ُفي ُقمع ُارتكاب ُاألفعالُ
المكونةُلهذهُالجريمةُ 341.ويشترطُالميثاق ُارتكاب ُالجريمةُضدُاإلنسانيةُعلىُنطاقُواسعُخاللُ

استهداف ُمجموعةُمن ُالمدنيينُعمالً ُبسياسة ُدولة ُأو ُمنظمة ُتنفذ ُهذا ُالهجوم ُأو ُتُعززُسياسةُ
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تنفيذه

محكمةُرُوندا ُالمقصودُفيُ"سعة النطاق" ُبصدد ُنظرهاُالدعاوىُالمعروضةُ
ُا
وقدُعرفتُ

عليها ُبأنه ُ"العمل ُالضخم ُمتكرر ُالحدوث ُُوالموجه ُمباشرة ُضد ُالكثير ُمن ُالضحايا ُويتصفُ

بالخطورة"ُ ُ343.

الم ْسؤولية الجنائية لقادة وأفراد جيش االحتال ل اإلسرائيلي على ُارتكابُ
وتستند إقرار َ
جريمةُالحربُمنُخاللُتوافرُأحدُاألفعالُالمكونةُللركنُالماديُللجريمةُإضاف ًةُإلىُتحققُالركنُ
المعنويُُ(القصدُالجنائي)ُفيجبُاثباتُتعمدُالجانيُعلىُتحقيقُنتيجةُسلوكهُاإلجراميُ،أوُإدراكهُ
بإمكانيةُحدوثُتلكُالنتيجةُ،فعلمُمرتكبُالجريمةُبأثرُالسلوكُاإلجراميُالذي ُتترتبُعليهُالفعلُ

المجرم ُُوعلمهُبأنُالشخصُمحلُاإلعتداء ُمنُفئةُاألشخاصُالمحميينُبموجبُاتفاقيةُأوُأكثرُ
من ُاتفاقيات ُالقانون ُالدولي ُاإلنسانيُ ،إضاف ًة ُإلى ُأن ُسلوكه ُيشكل ُانتهاكُاً ُخطي اًر ُللقوانينُ

ُواألعرافُالساريةُ .ويستدلُعلىُاشتراطُتوافرُالقصدُالجنائيُللتحققُمنُقيامُمسئوليتهُالجنائيةُ
بموجب ُنص ُالفقرة ُاألولىُمن ُالمادةُ(ُ)30منُميثاقُروماُ،والتيُنصتُعلىُأنهُ"ما لم ينص

على غير ذلك ال يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وال يكون

عرضة للعقاب على هذه الجريمة إال بتحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة"ُ ُ344ُ.
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ُوتتميزُاألفعالُالمكونةُلجرائمُالحربُبأنهاُأكثرُتحديدُاًُمنُالجرائمُضدُاإلنسانيةُ ُ،ويتمثلُ

الركنُالماديُفيُوقوعُالفعلُالمكونُلجريمةُالحربُخاللُنزاعُمسلحُُ،والذيُيشملُحالةُالحتاللُ

الحربي ُخالفُاً ُألحكامُاتفاقيات ُجنيفُ ُوقوانينُالحربُوأعرافهاُ .ول ُيشترط ُلقيامُجريمةُالحرب ُأنُ
القائمُأوُأنُيدركُالوقائعُالتيُتحددُنوعُالنزاعُالمسلحُدوليُكانُأمُغيرُ
هُ
يقُيمُالجانيُطبيعةُالنزاعُ

دولي ُبل ُيشترط ُفقط ُوفقاً ُلما ُذهب ُإليه ُأستاذنا ُالقدير ُد .عبد الرحمن أبو النصرُ ،بأن ُيدركُ

الجانيُالظرُوفُالواقعيةُالتيُتثبتُوجودُالنزاعُالمسلحُوتقترنُبهُأوُتقعُفيُسياقهُ 345.

عيُفيُاألرضيُالفلسطينيةُ
ُا
وتشملُجرائمُالحتاللُاإلسرائيليُجريمةُالستيطانُغيرُالشر
المحتلةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُوالمرتكبةُمنُخاللُحكومةُالحتاللُاإلسرائيليُوأعضائهاُ ُ،وتشملُ
منظومةُالستيطانُغيرُالشرعيُبماُفيهاُسياساتُالتخطيطُوالبناءُوالترميمُ،وت ُوفيرُاألمنُوتطويرُ

المستوطناتُ ،وبنيتهاُالتحتيةُ ُوبناءُالجدارُ،والممارساتُالتيُتهدفُإلىُترحيلُالفلسطينيينُقس ُاًرُ
عنُأراضيهمُوتسهيلُإقامةُالمستوطنينُاإلسرائيليينُعليها.

ترى الباحثـــــةُ :بأنه ُفي ُسياق ُالستيطان ُيمكن ُالستفادة ُمن ُالنتائج ُوالتوصيات ُالتيُ

خلص ُإليها ُتقرير ُالبعثة ُالدولية ُالمستقلة ُلتقصي ُالحقائق ُمن ُأجل ُالتحقيق ُفي ُآثار ُبناءُ

المستعمرات ُاإلسرائيليةُ ،حيث ُأكدت ُاللجنة ُعلى ُحجم ُالنتهاكات ُالمرتبطة ُبسياسات ُالسلبُ
والطرد ُوالهدم ُوالتشريد ُمن ُاألرض ُالفلسطينيةُ ،التي ُتقوم ُبها ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُبشكلُُ

منهجيُمخططُلهُعلىُنطاقُواسعُُ،والتيُاعتبرتُأن ُالدافعُوراءُالعنفُوالترهيبُالموجهُضدُ
الفلسطينيينُوممتلكاتهمُيهدفُالىُدفعُالسكانُالمحليينُبالهروبُبعيدُاًُعنُأراضيهمُبهدفُتسهيلُ

بناءُ ُوتوسيعُالمستوطناتُعلىُأراضيُالفلسطينيينُلمصلحةُاليهودُاإلسرائيليينُخالفاًُلنصُالمادةُ

تفاقيةُجنيفُالرابعةُلعامُُ ،1949والتيُتحظرُالنقلُالجبريُأوُالجماعيُأوُالفرديُ
ُ
(ُ)49منُا
للسكانُالمدنيينُعنُأماكنُسكناهمُ .كماُأكدتُاللجنةُفيُتقريرهاُ،علىُاألهميةُالمتزايدةُالمنوطةُ

بقدرةُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُفي ُالتعامل ُمع ُالنتهاكات ُواسعة ُالنطاق ُالتي ُيفرضها ُالحتاللُ

اإلسرائيليُعلىُحقوقُالفلسطينيينُ،فيُسبيلُنقلُمواطنيُدولةُالحتاللُإلىُاألراضيُالفلسطينيةُ

محظورةُبموجبُالقانونُالدوليُاإلنسانيُوالقانونُالجنائيُالدوليُ،والذيُ
ُ
المحتلةُ،باعتبارهاُجريمةُ
يشكلُسم ًُةُأساسي ًُةُمنُسماتُالممارساتُاإلسرائيليةُ.
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 346أنشأ مجلس حقوق اإلنسان في  22مارس  2012البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات اإلسرائيلية في
األرض الفلسطينية المحتلة بموجب القرار  19/17للتحقيق في آثار المستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعب الفلسطيني في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
قدمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة تقريرها النهائي في الدورة
الثانية والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان آذار  /مارس .2013
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كذلكُ،يمكنُالرتكاز ُعلىُنتائجُالمالحقةُفيُقضيةُجمهوريةُالكونغوُالتيُنظُرت ُأمامُ

المحكمةُ ،حيث ُاعتبرت ُالمحكمة ُأن ُالتهجير ُالقسريُ ُيندرج ُضمن ُالجرائم ُالمستمرةُ .وبإمكانُ

المحكمةُأيضاً ُالستناد ُإلىُالقرارُالستشاريُ ُالصادرُعنُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُالعامُُ2004

والخاصُبعدمُشرعيةُاقامةُجدارُالفصلُالعنصريُُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،والذيُجاءُ

لخدمةُالبؤرُالستيطانيةُوالتهجيرُالقسريُللفلسطينيينُعنُأراضيهمُ،ونقلُمواطنيُدولةُالحتاللُ

لُخرقُلقواعدُالقانونُالدوليُ،واتفاقيةُجنيفُالرابعة.
إلىُاألراضيُالمحتلةُ،والتيُتٌمث ُ

إضافة ُلما ُسبقُ ،أحالت ُدولة ُفلسطين ُللمدعي ُالعام ُجريمة ُالتعذيب ُوالممارساتُ

الالإنسانيةُ ُ،ومعاملةُاألسرىُالفلسطينيينُفيُسجونُ ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالذينُلُتعترفُإسرائيلُ
بوضعهم ُالقانوني ُالذي ُتعالجه ُاتفاقية ُجنيف ُالثالثةُ ،والمتعلقة ُبمعاملة ُأسرى ُالحرب ُوتخضعهمُ

للتعذيب ُوالمعاملة ُالالإنسانيةُ .وقد ُذكرنا ُأنفُاً ُقيام ُجهات ُالتحقيق ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُبتعذيبُ

األسرىُ ُمنُخاللُالحكمُالصادرُفي ُاللتماسُرقم(ُ )94/5100الصادر ُعنُالمحكمةُاإلسرائيليةُ
العليا ُالذي ُيثبت ُارتكاب ُجريمة ُالتعذيب ُالتي ُيتعرض ُلها ُاألسرى ُوالمعتقلين ُالفلسطينيين ُأثناءُ
احتجازهم ُفي ُمراكز ُالعتقال ُ ُوسجون ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُخالل ُعرضنا ُآلليات ُالتحقيق ُالتيُ

يُ .ويخضع ُقرار ُالفصل ُفي ُطبيعة ُالجرائم ُالتي ُارتكبتها ُدولةُ
يتبعها ُجهاز ُالقضاء ُالعسكر ُ

الحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُوالتحقق ُمن ُتوافر ُأركانهاُ ،لدراسة ُالمدعية ُالعامةُ

للمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُللحالةُفيُفلسطينُفيُسياقُالدراسةُاألوليةُالتيُيجريهاُمكتبُالمدعيةُ،
والتيُسنناقشهاُلحقُاًُ .

المطلب الثاني
القواعد اإلجرائية المتعلقة بنظر الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية
تقديمُدعوىُجنائيةُأمامُمحكمةُوطنيةُكانتُأمُدولية ُيخضعُألصولُإج ارئيةُتحكمُسيرُ

الدعوىُ ُالتيُتمر ُبمراحلُُ ،وإجراءات ُمحددةُفيُسبيلُتحقيقُضماناتُالمحاكمةُالعادلةُ ُ،وإعطاءُ
المتهمُالحقُفيُالدفاعُ،وتفنيدُاألدلةُالمقدمةُبحقهُ،فالنظامُالقانونيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُيكادُ

أن ُيكون ُشبيهاً ُللمراحل ُالتي ُتمر ُفيها ُالدعوى ُأمام ُالمحاكم ُالجنائية ُووفقُالتشريعات ُالوطنيةُ.
والتيُيبدأُبنظرهاُالمدعي ُالعامُللمحكمة ُومنُثمُالدائرةُالتمهيديةُمرو اًرُفيُالدائرةُالبتدائية ُومنُ

ثم ُدائرة ُالستئنافُ ُ .وتُقسمُهذهُاإلجراءاتُ،إلى ُإجراءات ُسابقةُعلى ُالمحاكمةُُوإجراءات ُلحقةُ
على ُاصدار ُالحكم ُُوإيقاعُالعقاب ُوتنفيذ ُالجزاءُ ،كما ُتخضع ُجميع ُهذه ُالم ارحل ُألحكام ُالنظامُ

األساسي ُوللقواعد ُاإلجرائية ُالخاصة ُباإلثبات ُوالمعمول ُبها ُأمام ُالمحكمة ُلنظر ُالجرائم ُبحقُ

الجناةُ .بناء عليهُ ،في ُسياق ُدراسة ُالمراحل ُاإلجرائية ُالخاصة ُفي ُنظر ُالدعوى ُأمام ُالمحكمةُ
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الجنائية ُالد ُوليةُ ،نتناول ُاإلجراءات ُالسابقة ُعلى ُالمحاكمة ُ"مرحلة ُالتحقيق" ُأمام ُالمدعي ُالعامُ

للمحكمة ُخاللُالفرعُاألولُ ،ومنُثمُنتناول ُإجراءات ُنظرُالدعوىُفيُمرحلةُالمحاكمة ُفيُالفرعُ
الثاني.

ُ

الفرع األول
إجراءات نظر الدعوى قبل مرحلة المحاكمة
تنطويُ ُإجراءات ُنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُفي ُمرحلةُماُقبل ُالمحاكمةُ

الً ُمنُ
أو ُما ُيُعرف ُبمرحلة ُالتحقيق ُوالتي ُيشترك ُفي ُالضطالع ُبإجراءاتها ُوفق ُميثاق ُروما ُك ُ

المدعيُالعامُ،والدائرةُالتمهيديةُ ُونفصلهاُعلىُالوجهُالتاليُ :
أوال -:إجراءات التحقيق األولي قبل مرحلة المحاكمةُ ُ:

يرتكز ُنظامُالدعاء ُفيُالخصومةُالجنائيةُوفقُميثاقُروماُ ،على ُالتحريُوالتنقيبُعنُ

أدلة ُارتكاب ُالجريمة ُفي ُمرحلة ُالتحقيق ُالبتدائيُ ،والتي ُتليها ُمرحلة ُالمحاكمة ُحيث ُيقوم ُفيهاُ
المدعي ُالعامُبدور ُالتهامُويشبهُاختصاصُالمدعي ُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ،الدور ُالذيُ
يقومُعليه ُالنظامُالتنقيبيُفيُالتشريعاتُالوطنيةُ .فيحقُللمدعي ُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،
بصفتهُمفوضُاً ُعنُالجماعةُالدوليةُتحريكُالدعوىُالجنائيةُفيُالجرائمُالدوليةُومطالبةُالمحكمةُ

بإيقاعُالعقابُعلىُالجرائمُالد ُوليةُاألشدُخطورًُةُ 347.

ُويمارس ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالصالحيات ُالمتعلقة ُبإجراءات ُالتحقيقُ
األوليُ،والذيُيطلقُعليهُتسميةُ"الدراسة األولية"ُحيثُتدخلُالدعوىُفيُحوزةُالمدعيُالعامُوفقاًُ

لقواعد ُاإلحالةُُ ،واستناداً ُألحكام ُالمادة ُ(ُ)13من ُالميثاقُ ،والتي ُذكرناها ُسابقاًُ .ففيُحال ُتحققُ
إحدى ُطرق ُاإلحالةُ،يبدأُالمدعي ُالعامُمباشرةُالتحقيقاتُاألوليةُعلىُأساسُالمعلوماتُالمتعلقةُ
بالجرائمُالتيُتدخلُفيُاختصاصُالمحكمة ُطبقُاً ُلنصُالمادةُ(ُ)5علىُأنُتكون ُاألفعالُالمك ُونةُ

للجريمة ُقد ُارتكبت ُعلى ُاقليم ُإحدى ُالدولُاألطراف ُفي ُالنظامُاألساسيُ،أو ُارتكبت ُعلى ُمتنُ
تكابُالجريمةُهو ُأحدُرعاياُ
ُ
سفينةُأوُطائرةُمسجلةُفيُهذهُالدولةُ،أوُفيُحالُكانُالمتهمُبار

الدولُاألطرافُحتىُلوُارتكبتُالجريمةُعلىُإقليمُدولةُغيرُطرفُفيُالنظامُاألساسيُ ُ348.

 347إيناس حمزة سليمان :تنظيم جهاز االدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ،بحث محكم منشر في مجلة الكوفة،
العراق ،العدد  ،2015 ،223ص.265
 348عادل عبد هللا المسدي :المحكمة الجنائية الدولية "االختصاص وقواعد اإلحالة" ،مرجع سابق ،ص.316
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ُوالد ارسة ُاألوليةُ
وللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبعد ُمباشرته ُإجراءات ُالتحقيق ُ

ارينُ،إما ُالستمرارُفيُالتحقيقُوإماُُرفض ُالسيرُفيُإجراءاتهُوفقُاً ُلماُحددتهُالمادةُ
اتخاذ ُأحد ُقرُ

(ُ)53منُميثاقُروماُ،والتيُنوضحهاُعلىُالشكلُالتاليُ ُ:
)1

المدعي العام قرار السير في إجراءات التحقيق:
حالة اتخاذ ّ

في ُحال ُكانت ُالمعلومات ُالمتاحة ُللمدعي ُالعام ُتوفر ُأساساً ُمعقولً ُلالعتقاد ُبأن ُجريمة ُماُ

تدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُقدُارتكبتُأوُيجريُارتكابهاُ،وفىُحالُكانتُالقضيةُمقبولةُأوُ
يمكن ُقبولها ُلتوافر ُشروطُالمقبوليةُوفقُلنص ُالمادةُ(ُ )17من ُالميثاق ُيتخذ ُالمدعي ُالعامُ

ُ.وإذاُرأى ُالمدعىُالعامُبأنُدرجةُ
القرارُبالستمرار ُفيُإجراءات ُالسيرُللتحقيقُفيُالدعوىُ ُ
يُعليهاُالجريمةُ،ومصالحُالمجنيُعليهمُتدعوُلالعتقادُبضرورةُالستمرارُ
الخطورةُالتيُتنطو ُ
فيُإجراءات ُالتحقيقُ 349.يقومُبتحليلُجديةُالمعلوماتُالتيُتلقاهاُمنُجهةُاإلحالةُ،ويجوزُ

له ُبصددُممارسةُالصالحياتُالمخولةُلهُكسلطةُتحقيقُفيُطلبُالحصولُعلىُمعلوماتُ
إضافيةُمنُالدول ُذاتُالعالقةُبالجريمةُأو ُمرتكبهاُمنُخاللُطلبُالتعاون ُالدوليُُ ،وأجهزةُ
األممُالمتح هدة ُوالمنظماتُالدوليةُوالمنظماتُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُ،ويحقُللمدعيُالعامُ

طلب ُحضور ُاألشخاص ُمحل ُالتحقيقُ ،وأن ُيستجوبهم ُوله ُالحق ُفي ُسماع ُشهادة ُالشهودُ

الشفويةُأوُالمكتوبةُفيُسياقُالمعلوماتُالتيُطلبُتوفيرهاُفيُمقرُالمحكمةُ،ولهُأنُيتخهُذُماُ

يلزمُمنُترتيباتُأوُيعقدُماُيلزمُمنُاتفاقياتُبماُلُيتعارضُمعُأحكامُالنظامُاألساسيُتيسي اًرُ
لتعاونُالدولُوالمنظماتُ ُ350ُ.
ُ

وللمدُعيُالعامُالحقُفيُاتخاذ ُالتدابيرُالالزمةُللحفاظُعلىُأدلةُالجريمة ُُوحمايةُاألشخاصُ

ذوُالعالقةُ ُ،وللمدُعي ُالعامُالحقُفي ُعدمُالكشفُعن ُأي ُمعلوماتُأوُمستنداتُتتعلقُفيُ

الجريمة ُفي ُأي ُمرحلة ُكانت ُعليها ُالتحقيقات ُبهدف ُاستقاء ُأدل ًُة ُجديدة ُما ُلم ُيوافق ُمقدمُ
المعلوماتُفيُالكشفُعنهاُ 351ُ.

يدةُألخذُشهادةُالشهودُأوُفحصُأوُجمعُ
بناءُعلىُتقييمهُبأنُهناكُفرص ًُةُفر ًُ
ُوللمدعيُالعامُ ُو ًُ

األدلةُوالتي هيخُ هشىُفقدانهاُمستقبالُطلبُاإلذنُمنُالدائرةُالتمهيديةُ،فتنظرُاألخيرةُالطلبُفيُ

جلسةُمغلقةُعلىُسبيلُالستعجالُ،وتصدرُالدائرةُالتمهيديةُقرارهاُبموافقةُأغلبيةُقضاةُالدائرةُُ
فاظُعلىُأدلةُالجريمةُمنُالضياعُ
ُ
وفقاُلنصُالمادةُ(/1/56ج)ُمنُميثاقُروماُ،فيُسبيلُالح

والموافقة ُعلى ُمعاينة ُمسرح ُالجريمة ُخوفاً ُمن ُضياع ُمعالمه ُمع ُاتخاذ ُما ُيلزم ُمن ُتدابيرُ
 349انظر الفقرة األولى من المادة ( )53من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 350خالدُحسنُأبوُغزالةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.252
 351انظر المواد ( )56 ،55 ،54 ،53من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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الًُ.ومثلُهذهُالفرصةُ
لضمانُفعاليةُاإلجراءاتُونزاهتهاُبماُيضمنُحمايةُحقوقُالدفاعُمستقب ُ

من ُضمن ُالصالحيات ُالفريدة ُالتي ُيتمتع ُبها ُالمدعي ُالعام ُلمباشرة ُالتحقيق ُفي ُالجرائمُ

الدوليةُ ُ352ُ.

وفى ُحال ُتأكد ُالمدعي ُالعام ُمن ُجدية ُالمعلوماتُالتي ُتلقاهاُ ،بصددُإحدى ُالجرائم ُالواقعةُ
ضمن ُاختصاص ُالمحكمة ُوبأنها ُتشكل ُأساسُاً ُمقبولً ُللبدء ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالبتدائيُ.

يتقدمُالمدعيُالعامُبطلبُكتابيُللدائرةُالتمهيديةُللمحكمةُ،وذلكُُللحصولُعلىُاإلذنُللبدءُ

فيُإجراءاتُالتحقيقُ،مدعماًُطلبهُبالمستنداتُواألدلةُالتيُتوصلُإليهاُ،وشكلتُأساسُلقبولهُ
ُابتداء ُسلطة ُالقيامُ
بناء ُعليهُ ،وبالرغم ُمن ُأن ُالمدعي ُالعام ُيمتلك
ً
الستمرار ُفي ُالتحقيقً ُ .
بالتحقيقاتُاألوليةُ،إلُأنُسلطتهُمقيدةُفيُاتخاذُإجراءاتُالتحقيقُاإلبتدائيُبالحصولُعلىُ

إذن ُالدائرة ُالتمهيديةُ ،كذلك ُل ُيمتلك ُالمدعي ُالعام ُسلطة ُاصدار ُأوامر ُالقبض ُوأوامرُ
الحضورُوغيرهاُمنُالصالحياتُالواردةُفيُالموادُ(ُ)59ُ -56منُميثاقُروما ُوالتيُمنحتُ

حصرُلقضاةُالدائرةُالتمهيديةُللمحكمةُ 353.
ُاً

وعلى ُالمدُعي ُالعام ُعند ُالشروع ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالبتدائيُ ،إخطار ُجميع ُالدولُ
األطرافُ ،أوُالدولُالتيُيعتقدُحسبُالمعلوماتُالمتوافرة ُلديه ُبأنُلهاُولي ًُة ُلنظرُالجريمةُمحلُ
طرُهذهُالدولُبالبدءُفيُاتخاذُإجراءاتُالتحقيقُبشكلُُسريُ،
التحقيقُ.ويجوزُللمدعيُالعامُأنُيخ هُ

وله ُالحق ُفي ُتحديد ُنطاق ُالمعلومات ُالتي ُيمكن ُمشاركتها ُمع ُالدولة ُالمعنية ُحال ُوجد ُذلكُ

ضرورياًُلحمايةُالشهودُأوُمنعُفرارُالجناةُأوُللحيلولةُدونُإتالفُاألدلةُ ُ354ُ.
ُ

ُوتناولت ُالمادة ُ(ُ )18من ُميثاق ُروما ُالق اررات ُاألولوية ُالمتعلقة ُبمقبولية ُالدعوىُُ،

ومضمون ُاإلخطارُالذيُيوجههُالمدُعيُالعام ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُإلىُالدولُذاتُالعالقةُ،

كقيد ُسابقُاً ُعلىُممارسةُاختصاصهُ .علىُأنُيشملُاإلخطارُمعلوماتُعنُاألفعالُالتيُتُشكلُ
ًُ

ُاإلجرائية ُوقواعد ُاإلثباتُ
ُ
إحدى ُالجرائم ُالموضوعية ُوفقُاً ُلما ُحددته ُالقاعدة ُ(ُ )52من ُالقواعد
352

خالدُحسنُأبوُغ ازلةُ:وسائلُتدعيمُاختصاصُالقضاءُالوطنيُفي ُنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،بحثُمحكمُمنشورُ

فيُمجلةُجامعةُالزيتونيةُ،األردنُ،2014ُ،صُُ.346وانظرُأيضُاًُ:نصريُعمارُ:النظامُالقانونيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ

الدائمةُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُلكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،الجزائرُ،2014،

صُُ .98

ُ 353شاهينُعليُشاهينُ:اتفاقيةُروماُالمتعلقةُبإنشاءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلعامُُ،1998بحثُمحكمُمنشورُفي ُمجلةُ

العلومُالقانونيةُ،المجلدُ(ُ)46عددُ(ُ)1كليةُالحقوقُ،جامعةُعينُشمسُ،ينايرُُ،20004صُُ.47.241وانظرُايضاُ:علىُ

يوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُفيُعالمُُمتغيرُ،مرجعُسابقُ،صُ.195

ُ 354خالدُعبدُهللاُالغامديُ:معوقاتُتطبيقُالقانونُالدوليُالجنائيُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.79

انظرُكذلكُ:نغمُعبدُالحسينُخليلُ:سلطةُتحريكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُُ،صُ .139
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الخاصةُبالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ 355ُ .وتتمثلُالغايةُالتيُقررُميثاقُروماُمنُأجلهاُاإلخطارُ،

بهدف ُإعطاء ُالفرصة ُللقضاء ُالجنائي ُالوطني ُمن ُالنفراد ُفي ُنظر ُالدعوى ُموضوع ُالتحقيقُ
باعتبارهُصاحبُالختصاصُاألصيلُ،وللحيلولةُأيضاًُدونُقيامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُنظرُ

الدعوىُفيُحالُكانُالقضاءُالوطني ُقد ُبدأُباتخاذ ُإجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُالفعلية ُعلى ُذاتُ
الجريمة.

356

كذلكُ،أشارتُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ)18بأنه يجب على المدُعيُالعام عند البدء في
التحقيق أن هُيشُ هُعر الدول األطراف والدولة التي من عادتها ممارسةُوليتها على الجرائم محلُالنظرُ
بمباشرةُالتحقيق ،وفي غضونُ شهر واحد من تلقي هذا اإلشعار تق ُومُالدولة بتبليغ المحكمة بأنها
ي أو أنها أجرت تحقيقُاً مع رعاياها أو مع غيرهم في ُحدود وليتها القضائية ُتفعيالً ُلمبدأُ
تجر ُ

اء على طلب ُاللتماس ُالمقدم ُمن تلك الدولة يتنازل المدعي العام لصالحها عنُ
التكاملُ .وبن ًُ
التحقيقُفيُالدعوى ،ما لمُتكنُالدائرة التمهيديةُقدُمنحت اإلذن بالستمرارُفيُالتحقيق للمدعي
العامُ ،نتيج ًُة ُلعدم ُاقتناع ُالمحكمة ُبالمعلومات ُالمقدمة ُخطياً ُفي ُالتماس ُاإلحالة ُمن ُالقضاءُ

الوطنيُمعُضرورةُبيانُأسبابُرفضُاإلحالةُ،ومنحُالمدُعيُالعامُالحقُفيُالستمرارُفيُمباشرةُ

التحقيقُ ُُ357ُ.
ومع ذلك يجب التنويهُ ،بأنُالموافقةُعلىُإحالةُالدعوىُلنظرهاُمنُقبلُالقضاءُالوطنيُ،

لُتصادرُحق ُالمدُعيُالعام فيُالطلبُمنُالدائرةُالتمهيديةُ ،وعلىُسبيلُالستعجالُالستمرارُ
فيُإجراءُالتحقيقاتُللحفاظُعلىُأدلةُالجريمةُمنُالضياعُأوُالتلفُ.ومنُالجديرُذكرهُ،أنُعبارةُ

تنازل المدعي العامُعنُنظرُالدعوىُُل تنسجمُمعُمقتضياتُومفهوم مبدأُالتكاملُ،فالختصاصُ

ُابتداء للقضاء الوطني بصفته صاحب الولية ُالقضائية ،ول ينتقلُ
ًُ
القضائي ُكما ُأسلفنا ُينعقد
الختصاص ُللمحكمة ُالدولية إل في حالة عدم رغبة أو قدرة القضاء ُالوطني ُعن ُممارسةُ

صالحياتهُ 358.

بناء ُعليهُ ،ل ُيستقيم ُالقول ُبأن ُالمدُعي العام ُيمنح التنازل عن حق ل يملكه ،لذلك
ُو ً

أجازتُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)19منُميثاقُروماُ،للقضاءُالوطنيُللدول هةُ صاحبةُالوليةُعلىُ
ُ
ُُ 355انظرُنصُالمادةُ(ُ)18من ُُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالقاعدةُُاإلجرائيةُ(ُ)52منُقواعدُاإلثباتُ

القواعدُاإلجرائيةُالمعمولُبهاُأمامُالمحمةُالجنائيةُالدوليةُ .
و ُ

ُوالقضاء ُالوطنيُ ،مجلة ُجامعة ُدمشق ُللعلومُ
ُ 356لؤي ُمحمد ُالنايفُ :العالقة ُالتكاملية ُبين ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ

القتصاديةُوالقانونيةُ،المجلدُُ،27العددُالثالثُ،2011ُُ،صُ.546

ُ357أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكميليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.199-197
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نظرُالدعوىُ ُ،وللدولةُالغيرُطرفُفيُالنظامُاألساسيُ،التيُيطلبُمنهاُقبولُاختصاصُالمحكمةُ
بموجب ُالمادة ُ(ُ ،)12والمتهم ُالذي ُصدر ُبحقه ُأمر ُالقاء ُالقبض ُأو ُطلب ُمنه ُالمثول ُأمامُ

المحكمةُ،لهمُجميعاً ُُالحقُفيُالطعنُبالقرارُالصادرُعنُالدائرةُالتمهيديةُمنُخاللُالدفعُبعدمُ
اختصاصُالمحكمةُ،وأنُالدعوىُغيرُمقبولةُوفقُلنصُالمادةُ(ُ)17منُالميثاقُ ُ.
ُ

وفيُحالُرفضتُالدائرةُالتمهيديةُاللتماسُالمقدمُإليها ُمنُالدولةُالمعنيةُ،فيحقُلألخيرةُ
تحديُهذاُالقرارُأمامُدائرةُالستئنافُوفقُاإلجراءاتُالمرعيةُالتيُكفلتهاُنصوصُالميثاقُ-وفقُ

لماُذكرناُسابقاً ُحولُالستئناف ُالمقدم ُمنُقبلُكينياُ ُ -ويجوزُللدولةُالطعنُفيُمقبوليةُالدعوىُ
بناء ُعليها ُسلطتهُ
بناءُعلىُأدلةُووقائعُجديدةُغيرتُظرُوفُالدعوىُُُ ،والتيُباشرُالمدعىُالعامُ ًُ

فيُالتحقيقُلضمانُفاعليةُمبدأُالتكاملُوتحقيقُالهدفُمنُإرسائهُ.معُاألخذُبعينُالعتبارُبأنُ
مباشرةُالقضاءُالوطني ُالحقُفيُنظرُالدعوىُلُيعنيُغل ُيدُالمدعيُالعامُمنُمطالبةُالقضاءُ

الوطنيُتزويدهُ ،وبشكلُدوريُبنتيجةُالتقدمُالمحرزُفيُإجراءاتُالتحقيقُوالمقاضاةُ،لمنحهُالحقُ

فيُمراقبةُ،وتقييمُأداءُالقضاءُالوطنيُنحوُمالحقةُومحاسبةُالمتهمينُبارتكابُالجريمةُ،فإذاُتبينُ

ُقدرة ُأو ُرغبة ُالدولة ُالمعنية ُبمالحقة ُالمتهمين ُفي ُالدعوى ُالمنظورة ُأو ُأنُ
للمدعي ُالعام ُعدم ُ

إجراءاتُالمالحقةُتمت ُبشكلُصوريُأوُعلىُنحوُلُيتسمُبالنزاهةُوالستقالليةُ،فيكفلُللمدعيُ
العامُالحقُفيُإعادةُالنظرُفيُالتنازلُعنُالتحقيقُوالمقاضاةُبعدُستةُأشهرُمنُتاريخُصدورُ

القرارُ ُُ359.
)2

المدعي العام القرار بعدم السير في إجراءات التحقيق:
حالة اتخاذ ّ
الدراسةُاألوليةُالتيُيجريهاُالمدُعي ُالعام ُبعدُدراسةُوتمحصُاألدلةُالتيُ
فيُحال ُأسفرت ُ ُ

بحوزتهُ،أنهاُلُتشكلُأساساً ُمعقولً ُلمباشرةُأيُمنُإجراءات ُالتحقيقُوالمقاضاةُ،أوُتوصلهُبأنُ

المسُؤوليةُ،يتعينُعلىُ
إجراءُمثلُهذاُالتحقيقُلنُيخدمُالعدالةُلعدمُخطورةُالجريمةُأوُانعدامُسنُ ه
المدعي ُالعامُفيُمثلُهذهُالحالةُإبالغُمقدمُاإلحالةُبالنتيجةُالتيُتوصلُإليهاُ،معُكفالةُحقُ

الدولة ُالمشتكية ُأو ُمجلس ُاألمن ُبتقديم ُطلب ُللدائرة ُالتمهيدية ُبإعادة ُالنظر ُفي ُمراجعة ُقرارُ

المدعي ُالعام ُبعدمُمباشرةُأيُمنُإجراءات ُالتحقيقُأوُالمقاضاة ُلإليعازُبإعادةُالنظرُفيُق اررُ
المدعي ُالعامُ ،وفيُجميع ُاألحوال ُل ُيكون ُقرار ُالمدعي ُالعام ُنافذاً ُإل ُبعد ُاعتماده ُمن ُالدائرةُ

التمهيديةُ360ُ.ولُيمنعُالقرارُالصادرُمنُالدائرةُالتمهيديةُبعدمُمنحُاإلذنُبإجراءُالتحقيقُللمدعيُ

ُ359أشرفُعمرانُالبركيُ:الختصاصُالتكميليُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.202-201
 360انظر الفقرة الثانية من المادة ( )53من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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العامُ،منُقيامُاألخيرُمستقبالً ُبتقديمُطلبُلحقُللبدءُفيُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُاستناداً ُإلىُ
وقائعُ ُومعلوماتُجديدةُ 361.

ترى الباحثـــــةُ :بأن ُصالحية ُالرقابة ُالممنوحة ُللمدُعي ُالعام ُعند ُدراسة ُوفحص ُاألدلةُ

المقدمةُبصددُاإلحالةُمنُقبلُدولةُطرفُأوُمجلسُاألمنُ،ذاتُأهميةُبالغةُحيثُيكونُللمدعىُ

العامُالحقُفيُتقييم ُالوضعُالقانونيُللشكوىُالمقدمةُإليهُبحياديةُ ،واستقالل ُبعيدُاً ُعنُالتدخالتُ
السياسيةُالتيُتحيطُبق ارراتُالدولُوالقوىُالعظميُفيُمجلسُاألمنُ،وتكريسُاًُلحمايةُحقوقُالدولُ
وسيادتهاُضدُالتعسفُفيُاستخدامُصالحيةُاإلحالةُ.كذلكُ،فإنُصالحيةُالمدعيُالعامُفيُاتخاذُ

بناء ُعلى ُاإلحالةُ ،أوُفيُحالُمُبادأةُ
القرارُبفتحُالتحقيق ُحالُوجدُأساس ُقانونيُمعقولُلذلكُ ُو ًُ

المدعي ُبفتح ُالتحقيق ُلحالة ُماُ ،فهي ُصالحي ًُة ُمقيدة ُوخاضعة ُلرقابة ُالدائرة ُالتمهيدية ُفي ُقبولُ
منحُاإلذنُفيُالتحقيقُأوُرفضهُ ،فالُيمكنُالقولُبأنُالمدعي ُالعامُيتفردُفيُاتخاذ ُالقرارُبعيداًُ

عنُالرقابةُمنُجهةُأعلى ُمعُالعلمُبأنُقبولُالدائرةُالتمهيديةُفتحُالتحقيقُفيُحالةُماُلُيؤثرُ
علىُسلطةُالمحكمةُفيُرفضُالدعوىُأوُنظرهاُفيُأيُمرحلةُكانتُعليهاُإجراءاتُالمحاكمةُ ُُ.
ثانيا :إجراءات التحقيق االبتدائي قبل مرحلة المحاكمة:

قبل ُدخول ُالدعوى ُالجنائية ُفي ُحوزة ُالمحكمة ُفإنها ُتهمر ُفي ُمرحلة ُأولية ُيتخللها ُجمعُ

األدلةُ،وتمحيصهاُتليُمرحلةُجمعُالستدللتُ،ومنُثمُيُمثلُالتحقيق البتدائيُمرحل ًُةُتحضيري ًُةُ
ُالدعوى ُللقضاء ُأو ُحفظهاُ .لذلك ُيعرفُُ
ُ
ُبناء ُعلى ُنتائجها ُيصدر ُالقرار ُبإحالة
للمحاكمة ُوالتي ً
ُتباشرها ُالسلطةُ
ُ
د/حسن الجوخدار ُالتحقيق االبتدائي على أنه ُ"مجموعة ُمن ُاإلج ارءات ُالتي
المختصةُفيُالتحقيقُبالشكلُالمحددُقانوناًُ،بهدفُالتنقيبُعنُاألدلةُ ،وتقديرُمدىُكفايتهاُفيُ

شأن ُالجريمة ُالتي ُارتكبت ُفي ُإحالة ُالمتهم ُللمحاكمة ُأو ُاألمر ُبأن ُل ُوجه ُإلقامة ُالدعوى ُأوُُ

إجراءاتُالتحقيقُالبتدائيُفيُجمعُاألدلةُللتنقيبُعنُالحقيقةُُ،واتخاذُاإلجراءاتُ
حفظها"ُ ُ.وتتمثلُ ُ
الحتياطيةُمن ُإصدارُمذكراتُالقبضُواألمرُبتوقيفُالمتهمُ ،واستجوابهُ ُومعاينةُمسرحُالجريمةُ

وسماعُالشهودُوضبطُأدواتُالجريمةُوتحريزهاُ،فهيُإجراءاتُذاتُطبيعةُقضائيةُ 362ُ.
ويطلق ُعلى ُالتحقيق ُالبتدائي ُ"الدراسة أو الفحص التمهيدي" ُوبحصول ُالمدعي ُالعامُ

علىُإذن ُالدائرةُالتمهيدية ُيباشرُإجراءات ُالتحقيقُالبتدائي ُبشكلُموسعُمنُخاللُفحصُجميعُ
ُأقرتها ُأحكام ُميثاقُ
المسؤولية ُالجنائية ُالتي ُ
الوقائع ُواألدلة ُالمتصلة ُبالجريمة ُليقُدر ُمدى ُتحقق ُ ه

بل ُأيضُاًُ-
المسؤولية ُ -هُ
روماُ ُ ،ويقعُعلى ُالمدعي ُالعامُمسئوليةُالبحث ُليسُفقطُفيُأسباب ُانعقادُ هُ
 361علىُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُفيُعالمُُمتغيرُ،مرجعُسابقُ،صُ.196
 362أورده ،د ساهر إبراهيم الوليد :شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،غزة،
فلسطين ،2012 ،ص.237
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البحث ُفيُظروفُالتجريمُوالتبرئةُعلىُحدُ ُسواءُ ،وعليهُأنُيتخذُالتدابير ُالالزمةُلضمانُفعاليةُ
التحقيقُفيُالجرائمُالتيُتدخلُفيُالختصاص ُالموضوعيُللمحكمةُمعُمراعاةُمصالحُالمجنيُ

عليهمُوالشهودُ ُ363.

وفي ُمباشرة ُالمدعي ُالعام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُإجراءات ُالتحقيقُ ،تتُمتع ُبذاتُ

السلطات ُالتي ُيتمتعُبها ُقاضي ُالتحقيقُفيُاألنظمةُالوطنية ُمعُمراعاة ُأن ُاختصاص ُالمدعيُ

العامُيتوقفُعلىُموافقةُ ،وتفويضُالدائرةُالتمهيديةُفيُبعضُالصالحياتُحيثُتتوليُفقطُجزءُ

منُإجراءات ُالتحقيقُبينماُتتولىُالدائرةُالتمهيديةُالقيامُبإجراءات ُالتحقيقُالتيُتنطويُ ُعلىُتقييدُ
الحريةُكأوامرُالقبضُواإلحضارُوالحبسُالحتياطيُ ُ364.
ُوللمدُعي ُالعام ُخالل ُالتحقيق ُالبتدائيُ ،الحق ُفي ُجمع ُاألدلة ُوفحصهاُ ،وطلب ُسماعُ

ُواتخاذ ُالتدابير ُالالزمة ُلكفالة ُسرية ُالمعلوماتُ ،أو ُلحماية ُأي ُشخص ُمن ُالضحاياُ
الشهودُ ،

ُوالشهود ُوالخبراء ُوغيرهم ُمع ُالحفاظ ُعلى ُأدلة ُالجريمةُ .إضاف ًُة ُإلى ُالعمل ُعلى ُاحترام ُوكفالةُ

حقوق ُالمتهم ُخاللُالتحقيقُ،فالُيجوزُإخضاعُالمتهم ُأليُشكلُمنُأشكالُالتعذيبُأوُالمعاملةُ

الالإنسانية ُإلجبار ُعلىُالعتراف ُبالتهمةُالمسندة ُإليهُ،وعلىُالمدعي ُالعامُكفالةُحقُالمتهمُفيُ

الستعانة ُبمترجمُإذاُتمُاستجوابهُبلغةُغيرُلغتهُ،ويحقُللمتهمُالستعانةُبمحام ُأثناءُالستجوابُ
والتحقيقُ،ماُلمُيتنازلُعنُحقهُصراح ًةُوطواعي ًةُ .
كذلكُ،يحقُللمدعيُالعامُإجراءُالتحقيقاتُعلىُإقليمُدولةُطرف ُفيُالميثاق ُعلى ُالنحوُ

الذيُتأذنُبهُالدائرةُالتمهيديةُ،ووفقُاًُألحكامُالتعاونُالدوليُالواردةُفيُالفقرةُالثالثةُ(د)ُمنُالمادةُ

(ُ)57ووفقُالمادةُ(ُ)98منُأحكامُالميثاقُفيُعدمُجوازُتوجيهُطلبُالتعاونُأوُالمساعدةُلدولةُ
حالُتنافى ُالطلبُمعُالتزاماتُالدولةُالمطلوبُتعاونهاُبموجبُقواعدُالقانون ُالدوليُفيماُيتعلقُ

بحصاناتُاألفرادُالتابعينُلدولةُثالثة ُأوُبعثاتهاُالدبلوماسيةُ،ونكتفيُبماُأوردناهُعنُهذهُُالحالةُ
خاللُتناولُتقييمُمبدأُالتكاملُخاللُالفصلُاألولُمنُالدراسةُ ُ365ُ.

ثالثا -:اإلجراءات المتخذة أمام الدائرة التمهيدية قبل مرحلة المحاكمة:

الدائرةُالتمهيديةُهيُأحدُأجهزةُالمحكمةُ ،وتتألفُمنُعددُلُيقلُعنُستةُقُضاةُيمثلواُ

األنظمةُالقانونيةُالجنائيةُالمختلفةُفيُالقانونُالجنائي .يمارسُقضاةُالدائرةُالتمهيديةُمهامهمُوفقُ
363

ضامنُمحمدُاألمينُ:إجراءاتُالمتابعة ُالجزائيةُضدُمرتكبيُالجرائمُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،بحثُمحكمُ

منشورُفيُمجلةُصوتُالقانونُ،العددُالسادسُرقمُُ،2352-9938جامعةُالجيالنيُبونعامةُ،الجزائرُ،2016ُ،صُ.183

ُ 364انظرُسناءُعودةُمحمدُعيدُ:إجراءاتُالتحقيقُوالمحاكمةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،مرجعُسابقُصُ.89كذلكُ

انظرُ،خالدُحسنُأبوُغزالةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .254
الموادُ(ُ)55ُ،54ُ،53منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
ُ365انظرُنصوصُ ُ
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لما ُأقرته ُنص ُالمادة ُ(ُ )39من ُالميثاق ُوما ُتحدده ُالقواعد ُاإلجرائية ُوقواعد ُاإلثبات الخاصةُ
بالمحكمةُ ُ .ويُعين ُقضاة ُالدائرة ُالتمهيدية ُعن ُطريق ُالنتخابُ ُ ،ويصدر ُقُضاة ُالدائرة ُالتمهيديةُ

أحكامهم ُباألغلبية ُوفق ُالصالحيات ُالمناطة ُبهم ُُوالمتعلقة ُفي ُالضطالع ُباجراءات ُالتحقيقُ
األوليُ ُ،ودراسةُالمسائلُالمتعلقةُفيُالمقبوليةُ،والنظرُفيُطلباتُالدفعُبعدمُاختصاصُالمحكمةُ،
وطلبات ُإعادة ُالنظر ُفي ُعدم ُقبول ُالدعوىُُ ،وإصدار ُاإلذن ُللمدُعي ُالعام ُللبدء ُفي ُإجراءاتُ

التحقيق ُأو ُرفضُاإلذنُبالتحقيقُ ،أوُاإلذنُلهُباتخاذ ُالخطوات ُالالزمة ُنحو ُاستكمال ُإجراءاتُ
ُ،وإجازةُق ارراتُالتعاونُمعُالدولُ،ومنحُاإلذنُبالتحقيقُ
التحقيقُعلىُاقليمُدولةُطرفُفيُالميثاق ُ

دةُبناء ُعلىُطلبُالمدعي ُالعامُ،ومتابعةُإجراءات ُالتحقيقُاألوليةُأمامُ
ًُ
فيماُيتعلق ُبالفرصةُالفري

المحكمةُ 366ُ.

كذلكُللدائرةُالتمهيديةُالحق ُفيُاعتمادُالتهمُالموجهةُللجانيُقبلُإحالةُالمتهم ُ ُللمحاكمةُ

بناء ُعلىُقناعتهاُفيُوجودُأدل ًُة ُكافيةُتدعوُلالعتقادُبأنُالشخصُارتكب ُالجرائمُالمنسوبةُإليهُ
ًُ

من ُعدمهاُُ ،واتخاذ ُالقرار ُبعدم ُالكشف ُعن ُالمعلومات ُالتي ُمن ُشأنها ُالمساس ُبمصالح ُاألمنُ

الوطنيُ .فيُالق ارراتُواألوامرُاألخرىُالتيُلُتتطلبُاصدارهاُباألغلبية ُيجوزُلقاضُ ُواحدُمنُ

يديةُممارسةُالصالحياتُالمخولةُللدائرةُبموجبُأحكامُميثاقُروماُماُلمُتنصُالقواعدُ
ُ
الدائرةُالتمه
اإلج ارئيةُوقواعدُاإلثباتُعلىُخالفُذلكُ ُ367.

تتمثل ُصالحيات ُالدائرة ُالتمهيديةُ ،في ُمرحلة ُالتحقيق ُالبتدائي ُبإصدار ُأوامر ُالقبضُ

الحضورُبناءُعلىُطلبُالمدعيُالعامُ،بعدُبدءُاألخيرُباتخاذُإجراءاتُالتحقيقُ ُ،وذلكُفيُ
ًُ
وأوامرُ

حال ُاقتنعتُالدائرةُالتمهيديةُ،بأنُالشخصُالمطلوبُإحضارهُأوُالقبضُعليهُقدُارتكبُجريمةُ
تقع ُضمن ُاختصاص ُالمحكمةُ ،وأن ُالقبض ُعليه ُضروريُ ُلعدم ُعرقلة ُإجراءات ُالتحقيق ُأوُ

للحيلولة ُدون ُإخفاء ُاألدلةُ ،أو ُلتخاذ ُتدابير ُاحت ارزية ُلمنع ُالجاني ُمن ُالستمرار ُفي ُارتكابُ
الجريمةُمحل ُالتحقيق ُأو ُارتكاب ُجرائم ُأخرىُ ،ويظل ُأمر ُالقبض ُالصادر ُعن ُالدائرةُالتمهيديةُ

للمحكمةُسارياًُماُلمُتأمرُبغيرُذلكُ 368ُ.

366

رضوانُوليدُالعمارُ:آليةُتحريكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُُوالتحقيقُفيهاُ،بحثُمحكمُ،مجلةُجامعةُتشرينُ

للبحوثُوالدراساتُالعمليةُ،سلسلةُالعلومُالقتصاديةُوالقانونيةُ،مجلدُُ،30العددُالخامسُ،2008ُ،ص.77

ُ 367للمزيدُمنُالتفاصيلُحولُالصالحياتُالمخولةُبالدائرةُالتمهيديةُُ،انظرُنصوصُالموادُ(ُ،2/54ُ،19ُ،18ُ،17ُ،15

ُ)72ُ،7/61ُ ،60ُ،58ُ،57ُ،56منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.انظرُأيضاًُ:اسمهانُفارحُ:أثرُالقضاءُ
الجنائي ُالدولي ُعلى ُالسيادة ُال ُوطنيةُ ،رسالة ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالماجستيرُ ،كلية ُالحقوق ُوالعلوم ُالسياسيةُ ،قسم ُالحقوقُ،
جامعةُالعربيُالتبسيُ،الجزائرُُ،2016ُ،صُ.68

ُ368خالدُحسنُأبوُغزالةُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .256
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كذلكُ،يحقُللمدعيُالعامُالطلبُمنُالدائرةُالتمهيديةُتعديلُأمرُالقبضُالصادرُفيُوقتُ

سابقُ ،أو ُاستبدال ُأمر ُالقبض ُبمذكرة ُاحضار ُمشروطة ُبتقييد ُالحريةُ ،إذا ُكان ُالقانون ُالوطنيُ
لدولةُالمتهمُينصُعلىُمثلُهذاُاإلجراءُ،أوُبطلبُإسقاط ُأوُإضافةُبعض ُالتهمُالمذكُورةُبأمرُ

القبض ُأو ُتعديل ُالوصف ُاإلجرامي ُلهاُ .وللدائرة ُالتمهيدية ُالحق ُفي ُالنظر ُفي ُطلبات ُاإلفراجُ

المؤقت ُأو ُتعديلها ُوفي ُطلبات ُُإعادة ُالقبض ُعلى ُالمتهم ُوتوقيفهُ ،وكذلك ُفي ُإعادة ُالنظر ُفيُ

طلباتُاإلفراجُوالتوقيفُ 369.

درجة ُفي ُلئحة ُالتهام ُُوالتي ُيطلبُ
للدائرة ُالتمهيدية ُصالحية ُاعتماد ُالتهم ُالم ُ
كذلكُ ُ ،

عيُالعامُبناء ُعليهاُمحاكمةُالمتهمُُ،واتخاذ ُالقرارُبإحالةُلئحةُالتهام ُللدائرةُالبتدائية ُفيُ
ًُ
المد

الجلسةُالخاصةُباعتمادُالتهمُ.ومنُضمنُصالحياتُالدائرةُالتمهيديةُ،اعطاءُاإلذنُللمدعيُالعامُ

للشروع ُفي ُفتح ُالتحقيق ُالبتدائيُ ،فال ُتُعدُ ُهذه ُالمهام ُمن ُضمن ُصالحيات ُالمدعي ُالعامُ

للمحكمة ُكما ُهو ُعليه ُالحال ُفي ُالتشريعات ُالوطنيةُ ،حيث ُيقتصر ُدور ُاألخير ُعلى ُاتخاذُ
إجراءات ُالتحقيقُاألوليُ ُويخولُبعضُمنُصالحياتُالتحقيقُالبتدائيُكنوعُمنُتوزيعُالسلطاتُ
ُ
ةُالتمهيديةُوالمدعي ُالعامُ ُ،وبهدفُفرضُالرقابةُعلىُُأعمال ُالمدعى ُالعامُ
ُ
والختصاصُبينُالدائر

لضمانُعدمُالتعسفُفيُاستخدامُالصالحياتُالمخولةُلهُ 370.
رابعا -:سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق:

خول ُمجلس ُاألمن ُصالحية ُتحريك ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعن ُطريقُ

اإلحالةُوفقُنصُالمادةُ(/13ب)منُميثاقُروماُُ،والتيُتشترطُاإلحالةُالصادرةُعنُمجلسُاألمنُ

بناء ُعلى ُالصالحيات ُالمخولة ُللمجلس ُفي ُتحقيق ُالسلم ُواألمن ُالدوليين ُالتي ُتفرضها ُأحكامُ
ً

الفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتحدةُُ ،والسعىُلتحقيقُالعدالةُالجنائيةُ.ويمارس ُمجلسُاألمنُ

صالحياتهُفيُاإلحالةُللجرائمُاألشدُخطورةُ ُعلىُالمجتمعُالدوليُالواردةُفيُالمادةُالخامسةُمنُ

بناء ُعلىُ
الميثاقُ،منُخالل ُاصدار ُالمجلسُلقرارُذو ُقيمةُقانونيةُ،ومنُثمُلُتصدرُاإلحالة ُ ًُ
توصي ًُةُ.ويجبُأنُُينصُالقرارُعلىُالطلبُمنُالمدعيُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمباشرةُ

اجراءاتُالتحقيقُوالمحاكمةُلمحاسبةُمرتكبيُالجريمةُ.ويحقُللمجلسُاصدارُمثلُهذهُالق ارراتُ
فيُمواجهةُجميعُالدولُالتيُارتكبُمواطنيهاُالجرائمُالدوليةُ،حتىُلو ُكانتُالدولُالتي ُارتكبتُ

الجريمةُعلىُإقليمها ُالجريمة ُليست ُطرفاً ُمتعاقداً ُعلىُنظام ُروماُ ُ،ودون ُاللتزامُبمعيارُاإلقليميةُ

والجنسيةُ ُ،وبهدفُإضفاءُالصبغة ُالدوليةُعلىُعملُالمحكمةُفيُالتحقيقُوالمقاضاةُفيُحالُمدُ

ُ369شاهينُعليُشاهينُ:اتفاقيةُروماُالمتعلقةُبإنشاءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.185

ُ370انظرُالمادةُ(ُ)61منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالمتعلقةُباعتمادُالتهمُقبلُالمحاكمةُ،والفقرةُالثامنةُمنُ

المادةُ(ُ)64المتعلقةُبسلطةُووظائفُالدائرةُالتمهيديةُفيماُيتعلقُبإحالةُالمتهمُ ُ.
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نطاقُاختصاصُالمحكمةُعلى ُدولةُغيرُطرفُ،باعتبارُأنُقرارُمجلسُاألمنُفيُهذه ُالحالةُ

قرار ُملزم ُلكافة ُأعضاء ُاألمم ُالمتح هدةُ 371.مع ُاألخذ ُبعين ُالعتبارُ ،بأن ُتصرف ُمجلس ُاألمنُ

باإلحالةُينعكسُعلىُسلبُالقضاءُالوطنيُلختصاصه ُفيُنظرُالدعوىُُ ،هُفتدخُلُمجلسُاألمنُ

فيُمثلُهذهُالحالةُغيرُمرهون ُبتحقق ُشروطُمبدأُالختصاصُالتكامليُ،األمر ُالذيُيحدُمنُ
قدرةُالقضاءُالوطنيُعلىُمباشرةُاختصاصهُفيُأىُجريمةُيتمُإحالتهاُللمحكمةُ ُ372.
كذلكُ،يستمدُمجلسُاألمنُصالحياتهُفيُإرجاءُأي ُتحقيقُأوُمتابعة ُلحالةُمنظورةُأمامُ
من هحت ُمجلسُاألمنُ
المحكمةُالجنائيةُالدولُ،بموجبُنصُالمادةُ(ُ)16منُميثاقُروماُ ،والتيُ هُ

الًُبق ارر ُملزمُيصدرُعن ُالمجلسُ،
سلطةُتعليقُوإرجاءُالتحقيق ُوالمحاكمةُفيُجريمةُقدُوقعتُفع ُ

نظ اًرُللدور ُالذيُقدُيلعبهُفيُتحقيقُالسلمُواألمنُالدوليينُُوُوفقُماُأقرهُميثاقُاألممُالمتحدةُ.وقدُ
ناقشنا ُالقصور ُالتشريعي ُالذي ُيعتري ُهذا ُالنص ُخالل ُدراسة ُالشكاليات ُاإلجرائية ُالتي ُتعيقُ

اإلرجاءُمنُخطورًُة ُحال ُاتخاذُالمجلسُ
عملُالمحكمةُالدوليةُ 373ُ .ونظ اًرُلماُتتصفُبه ُصالحيةُ ُ

ق ارره ُفيُسحبُنظرُحال ًُة ُماُمنُجدولُُأعمال ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،وماُلهاُمنُأثرُعلىُ

إعاقةُعملُالمحكمةُوتعليقُإجراءاتُالتحقيقُوالمحاكمةُبدلًُمنُالنصُعلىُتفعيلُدورُالمحكمةُ،
ُوخالفاً ُللدور ُاألساسي ُالذيُلعبهُمجلس ُاألمن ُفيُتشكيلُالمحاكمُالدوليةُالخاصةُالتيُأنشأهاُ
وفقُأحكامُالفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتحدةُلمالحقةُالجرائمُالدوليةُ ُ374.

ترى الباحثــــةُ :بأن ُالصالحيات ُالممنوحة ُلمجلس ُاألمن ُبموجب ُنص ُالمادة ُ(ُ )16قدُ

يكون ُلها ُدور ُإيجابي ُفي ُتفعيل ُدور ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوممارسة ُاختصاصها ُنحو ُعلىُ

الدولُغيرُاألعضاء ُبصددُارتكابُالجرائمُالد ُوليةُ.وفيُالوقت ُذاتهُتمثل ُهذهُالصالحيةُإشكاليةُ
ُ 371حسنية ُعبدُالحميدُشرونُ:القيودُالواردةُعلىُسلطةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُفيُمرحلةُالتحقيقُ،بحثُمحكمُ،مجلةُ
المنارة ُللدراسات ُالقانونية ُواإلداريةُ ،العدد ُ(ُ )16المغربُ ،ديسمبر ُُ ،2016ص ُُ .96انظر ُكذلكُ ،خالد ُحسن ُأبو ُغزالةُ:
المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.258

ُ 372راميُذيبُأبوُركبةُ:الخت صاصُوقواعدُاإلحالةُلدىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،بحثُمحكمُمنشورُفيُالمجلةُ

األردنيةُللقانونُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُمؤتةُ،2013ُ،صُُ .261وانظرُأيضاًُ،خويلُبلخيرُ:أثارُاختصاصُُمجلسُ
األمن ُفي ُاإلحالةُ ،مرجع ُسابقُ ُ ،ص ُُ .101كذلك ُ ُسناء ُعودة ُمحمد ُعيدُ :إجراءات ُالتحقيق ُوالمحاكمة ُأمام ُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.91

 373طلعتُجيادُالحديديُ:العالقةُبينُمجلسُاألمنُوالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُجامعةُتكريتُللعلومُالقانونيةُوالسياسيةُ
العددُ(ُ)1السنةُاأل ُولىُ،العراقُ،صُ ُ.253

ُ374حسنيةُعبدُالحميدُشرونُ:القيودُالواردةُعلىُسلطةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُمرحلةُالتحقيقُمرجعُسابقُ،صُُ.97
وانظرُأيضاًُ:سديُعمرُ:سلطةُمجلسُاألمنُفيُإحالةُالجرائمُالدوليةُإلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،بحثُمحكمُ،مجلةُ
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كبيرةُ،نظ ُاًرُلماُكرسهُنظامُروماُمنُسلطاتُخطيرةُمنحتُلمجلسُاألمنُوالتيُقدُيترتبُعليهاُ

ُواضعاف ُدور ُالمحكمةُُ ،والتي ُأعطت ُالمجلس ُصالحية ُمنع ُالبدء ُفي ُالتحقيق ُأو ُوقفُ
إلغاء ُ
الستمرارُفيهُأوُمنعُالبدءُفيُاجراءاتُالمحاكمةُلمدةُسنةُقابلةُللتجديدُفيُحالةُاضطرابُالسلمُ
واألمنُالدوليينُأوُتهديدهماُبالخطرُ .
فالصالحية ُالممنوحة ُلمجلس ُاألمن ُوالتي ُوردت ُبشكل ُمطلق ُودون ُوضع ُقيود ُلتحديدُ

عددُمراتُالتأجيلُلُيمكنُتصورهُفيُسياقُحفظُالسلمُواألمنُالدوليينُبلُقد ُيؤديُإلىُمنحُ
الحصانةُوتكريسُاإلفالت ُمنُالعقابُمما ُيعيقُتطبيقُالعدالةُالدوليةُبحقُمرتكبيُالجرائمُ،وقدُ
يساهم ُمثلُهذاُالتأجيلُفيُضياعُاألدلةُ ُوإعطاءُالمجرمُالفرصةُفيُإخفاءُأدلةُاإلثباتُ ،وفقدانُ

الشهودُأوُاحجامهمُعنُالدلءُبشهادتهمُبسبب ُصالحيةُإرجاءُالتحقيقُوالمحاكمةُالتيُمنحتُ

لمجلسُاألمنُوحقهُفيُسحبُنظرُالحالةُمنُجدولُُأعمالُالمحكمةُبدلًُمنُُإعطاءُالمجلسُحقُ
تجميدُإجراءات ُالمالحقةُلفترةُمعينةُلحينُالتيقنُمنُقيامُالقضاءُالوطنيُمنُأداءُمسؤولياته ُأوُ
عدمُالسماحُبتجديدُهذهُالفترةُلدوراتُأخرىُدونُوضعُسقفُمحددُلحالتُالتجديد.

وتطبيقاً ُلنص ُالمادة ُ(ُ )16أحال ُمجلس ُاألمن ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،الوضع ُفي ُدارفورُ
ُ،وبناءُ
ًُ
بالسودانُبموجبُالقرارُالصادرُعنُالمجلسُرقمُ(ُ)1953بتاريخُُ 31أذار/مارسُ2005

عليه ُأصدرت ُالدائرة ُالبتدائية ُمذكرة ُتوقيف ُبحق ُالرئيس ُالسوداني ُعمر ُالبشير ُفيُ
أذار/مارسُ،2009بتهمة ُارتكابُجرائمُحربُوج ارئمُضدُاإلنسانيةُبناءُعلىُاألدلةُالتيُقدمهاُ

المدعي ُالعام ُالسابق ُللمحكمة ُالجنائية ُفي ُُ 14تموزُ /يوليو ُُُ ،2008والتي ُتبرهن ُعلى ُارتكابُ
البشير ُلجرائم ُحرب ُوجرائم ُإبادة ُجماعية ُوج ارئم ُضد ُاإلنسانيةُ 375 .وفي ُفي ُُ 26شباط/فبرايرُ

ُ ،ُ 2011كانت ُاإلحالة ُ ُالثانية ُمن ُمجلس ُاألمنُ ُ ،وباإلجماع ُللوضع ُفي ُليبيا ُمنذ ُُ 15فبرايرُ

ُ ،2011إلىُمدُعيُعامُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُبموجب ُالقرار ُ .2011/1970لتمارس ُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية ُاختصاصها ُعلى ُالجرائم ُالمدرجة ُفي ُميثاق ُروما ُوالمتمثلة ُفي ُجرائم ُالحربُ
تكابهاُخاللُالنزاعُبينُالحكومةُالليبيةُوالجماعاتُالمسلحةُعلىُ
ُ
والجرائمُضدُاإلنسانيةُ،التيُتمُار

اعتبارُمنُتاريخُاإلحالةُ ُ376 .
أراضيُليبياُأوُمنُقبلُرعاياهاُ ُا
وترى الباحثةُ ،بأنُمبادرةُمجلسُاألمنُفيُإحالةُالوضعُفيُالسودانُوليبياُ،لنُنجدُلهاُ

الًُوبشكلُقطعيُنحوُتحريكُوإحالةُالوضعُفيُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلمالحقةُقادةُ
مثي ُ
)ُمنُميثاقُروماُ،والتيُقررتُإعمال ُاختصاصُ
ُ
الحتاللُعنُجرائمهمُ،وخالفاًُلنصُالمادةُ(27

المحكمةُعلىُالجميعُبدون ُتمييزُ.فالممارسةُالعمليةُللولياتُالمتحدة ُاألمريكيةُلمهامهاُكعضوُ
375
376
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دائمُفيُمجلسُاألمنُتنطويُعلىُتكريسُجميعُالجهودُالتيُتلبيُوتحققُمصالحُإسرائيلُُ.األمرُ
الذي ُقد ُيحذو ُبأمريكا ُفي ُالتقدم ُمستقبالً ُبمشروع ُقرار ُلمجلس ُاألمن ُبهدف ُتعطيل ُمالحقةُ
المجرمين ُمن ُقادة ُالحتالل ُبصدد ُالحالة ُالفلسطينية ُالمعروضة ُعلى ُالمدعي ُالعام ُللمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ،وفق ُصالحية ُاإلرجاء ُالمخولة ُللمجلسُ .تبعية ُالمحكمة ُهذهُ ،لمجلس ُاألمنُ
ُوالصالحياتُالممنوحةُللمجلسُبموجبُالمادةُ(ُ)16ماُهيُإلُصورًةُُمنُصورُالتبعيةُالسياسيةُ
ُممارسة ُاختصاصُ
ُ
والتي ُتؤثر ُسلباً ُعلى ُفاعلية ُالمحكمة ُالدولية ُلما ُتفرضه ُمن ُقيود ُعلى

المحكمةُالقضائيُفيُقمعُالجرائمُالدوليةُاألشدُخطورًُةُوالحدُمنُظاهرةُاإلفالتُمنُالعقابُ.تلكُُ

التبعية ُتحمل ُفي ُطياتها ُانهيار ُنظام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُما ُلم ُيقم ُمجلس ُاألمن ُبالدورُ
المناطُبهُوبشكلُفعليُنحوُاحاللُالسلمُواألمنُالدوليينُ ُومالحقةُالجريمةُالدوليةُ.

ُوأياً ُكانت ُطريقة ُإحالة ُالدعوى ُوممارسة ُالمدعي ُالعام ُلختصاصه ُفيُ
بناء ُعليهُ ،
ً

اء ُأكانُمنُخاللُاحالةُمنُدولةُطرفُأم ُمنُقبلُمجلسُاألمن ُأمُ
التحقيقُبالجرائمُالدوليةُ ،سو ًُ

بناء ُعلى ُُإعالن ُدول ًُة ُقبول ُاختصاص ُالمحكمةُ ،أو ُبقيام ُالمدعي ُالعام ُبالشروع ُفي ُإج ارءاتُ
ًُ

التحقيقُمنُتلقاءُنفسهُ ،ففيُجميعُهذهُالحالتُيتوجبُعلىُالمدعي ُالعامُالحصولُعلىُإذنُ

ُوإجراءات ُتقديم ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدائرة ُالتمهيدية ُفي ُتحريك ُالدعوى ُوفق ُقواعد ُ
الدوليةُالتيُأقرهاُالنظامُاألساسيُللمحكمة.

الفرع الثاني
إجراءات نظر الدعوى في مرحلة المحاكمة
ُ

بمجرد ُالنتهاء ُمن ُاتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُاألولية ُُوالبتدائية ُمن ُقبل ُالمدُعي ُالعامُ

ُوبإشراف ُالدائرةُالتمهيدية ُباعتمادُالتهم ُأمام ُالدائرة ُالتمهيديةُ ُ ،وقبول ُنظر ُالدعوىُ ُتبدأ ُإجراءاتُ

المحاكمةُبإحالةُالدائرةُالتمهيديةُلملفُالدعوىُإلىُالدائرةُالبتدائيةُ.ويكونُالقانونُواجبُالتطبيقُ
أمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،وفق ُما ُقررته ُالمادة ُ(ُ ،)21في ُتطبيق ُنصوص ُالميثاق ُبشكلُ
أساسي ُوالقواعد ُاإلجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالمعمول ُبها ُأمام ُالمحكمةُ ،ومن ُثم ُالمعاهدات ُواجبةُ

التطبيقُومبادئُالقانون ُالدوليُبماُفيهاُالمبادئُالمق ُررةُبموجبُقانون ُالنزاعاتُالمسلحةُوالقواعدُ

المُرعية ُفي ُالنظم ُالقان ُونية ُالوطنيةُ ،ومبادئ ُوقواعد ُقانون ُحقوق ُاإلنسان ُالمعترف ُبها ُعالمياًُ،
ونكتفي ُبما ُذكرناها ُسابقاً ُبصدد ُعرض ُاإلشكاليات ُالتي ُيثيرها ُتطبيق ُمبدأ ُالتكاملُ .وتتقيدُ

المحكمةُخاللُنظرُالدعوىُُبمبادئُالقانونُالجنائيُالمتمثلةُفيُعدمُجوازُمحاكمةُالشخصُعنُ

ذاتُالجرمُمرتينُ،وأنهُلُجريمةُولُعقوبةُإلُبنصُ،وعدمُرجعيةُالقانونُبأثرُرجعيُإلُإذاُكانُ
أصلحُللمتهمُوفقُماُقررتهُنصوصُالموادُ(ُ)24ُ،23ُ،22ُ،21منُالنظامُاألساسيُ.وتنظرُ
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الدعوىُأمامُالمحكمةُعلىُدرجتينُ :المحاكمةُأمامُالدائرةُالبتدائيةُ ُ،ودائرةُالستئناف ُالتيُتنظرُ
فيُالطعنُعلىُاألحكامُالصادرةُمنُالدائرةُالتمهيديةُ،والتيُنفصلهاُفيماُيليُ .
أوال -:إجراءات المحاكمة أمام الدائرة االبتدائية:

يقع ُعلى ُعاتق ُالدائرة ُالتمهيدية ُالتحقق ُمن ُتوافر ُشروط ُمقبولية ُالدعوى ُوفق ُأحكامُ

الختصاصُالموضوعيُالواردُفيُنصُالمادةُالخامسةُمنُالميثاقُ.تقومُالدائرةُالبتدائيةُبالتحققُ

منُشروطُالمقبوليةُقبلُالدخولُفيُأساسُالدعاوىُوفيُأيُمرحلةُمنُمراحلهُوفقُنصُالمادةُ

بناء ُعلىُطلبُالدولةُالتيُلهاُالختصاصُعلىُ
اء ُمنُتلقاءُنفسهاُ ،أو ُ ًُ
(ُ)19منُالميثاقُ،سو ً
بناء ُعلىُطلبُالمتهمُأوُالشخصُالذيُصدرُبحقهُأمرُ
نظر ُالدعوىُأمامُقضائهاُالوطنيُ ،أو ُ ًُ

القبضُ ،ويجوز ُأيضاً ُللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُتقديم ُالطلب ُللدائرة ُالبتدائية ُللتحقق ُمنُ
توافرُشروطُُالمقبوليةُ ُُُ377.

وفقُاً ُلنصُالمادةُ(ُ)23منُالميثاقُتُعقد ُإجراءاتُالمحاكمة ُفيُمقرُالمحكمةُفيُمدينةُ

لهاي ُبهولندا ُما ُلم ُتقرر ُالمحكمة ُغير ُذلك.

378

وتنظر ُالدعوى ُأمام ُاحدى ُدوائر ُالمحكمةُ

البتدائيةُفيُجلساتُعلنيةُ ،إلُفيُحالُقررت ُالمحكمةُأنُهناكُظروفاً ُمعينةُتستوجبُحمايةُ
المجني ُعليهم ُأوُالشهودُأو ُحماية ُالمعلوماتُالسرية ُوالحساسة ُالتيُيتعين ُتقديمها ُكأدلة ُأثناءُ

المحاكمةُ،األمرُالذيُيقتضيُبجوازُانعقادُبعضُإجراءاتُالمحاكمةُفيُجلسةُسريةُمغلقةُ ُ379.
يشترطُميثاقُالمحكمةُفيُالمادةُ(ُ)63علىُوجوبُحضورُالمتهمُجلساتُالمحاكمةُ،ولمُ

ينظمُالميثاقُحالةُمحاكمةُالمتهمُغيابيُاًُوفىُحالُتصرفُالمتهمُعلىُنحوُيعرقلُسيرُالمحاكمةُ

يجوز ُللدائرة ُالبتدائية ُاستبعادهُ ،وتوفر ُله ُما ُيمكنه ُمن ُمتابعة ُسير ُالجلسة ُمن ُخالل ُمحاميهُ
باستخدامُأجهزةُووسائلُالتصالتُالحديثةُفيُحالُلزمُاألمرُ 380.
تبدأُاجراءاتُالمحاكمةُبتالوةُلئحةُالتهام ُالتيُاعتمدتهاُالدائرةُالتمهيديةُ،ويجبُعلىُ

الدائرةُالبتدائيةُالتحققُمنُفهمُواستيعابُالمتهمُلطبيعةُالتهامُمعُمنحهُالفرصةُلالعترافُبذنبهُ
واقرار ُما ُجاء ُفي ُلئحة ُالتهام ُوفق ُنص ُالفقرة ُاألولى ُوالثانية ُمن ُالمادة ُ(ُ )65من ُالنظامُ

377

خالد ُحسن ُأبو ُغزالةُ :المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالجرائم ُالدوليةُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .260انظر ُأيضاً ُنصوص ُالموادُ

(ُ)19ُ،18ُ،17منُنظامُروماُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.وانظرُ،عمرُمحمودُالمخزوميُ:القان ُونُالدوليُاإلنسانيُ
فيُضوءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.220

ُ378سناءُعودةُمحمدُعيدُ:إجراءاتُالتحقيقُوالمحاكمةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .103

379

سعادُرزاقُ:إجراءاتُُالتقاضيُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،رسالةُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُ،كليةُالحقوقُوالعلومُ

السياسيةُ،جامعةُمحمدُخيضرةُ،بسكرةُُ،الجزائرُ،2016ُ،صُُ.85

ُ380انظرُنصُالمادةُ(ُ)63منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية
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األساسيُأوُالدفعُبأنهُغيرُمذنبُ .وفيُحالُاعترافُالمتهمُبالذنبُ،يجبُعلى ُالدائرةُالتمهيديةُ
التأكدُمنُفهمهُلطبيعةُاعترافه ُوآثارُذلكُالعترافُ،وأنهُقدُصدرُتلقائياًُدون ُإك ارُهُ ،وبعدُُإعطائهُ
الوقتُالكافيُللتشاورُمعُمحاميهُ.فإذاُتبينُلدائرةُالمحاكمةُصدقُاعترافُالمتهمُوكانُلديهاُمنُ

األدلة ُالتي ُتم ُتقديمها ُأمام ُالمحكمة ُما ُيثبت ُصحة ُالعتراف ُواقتنعت ُالمحكمة ُبثبوت ُالتهمةُ
يجوزُلهاُإدانةُالمتهمُبالجريمةُالتيُاعترفُبهاُ 381ُ.

وفيُحالُاعترفُالمتهمُبالتهمُالموجهةُإليهُ،ولكن ُلمُتتوافرُلدىُالمحكمةُالقناعةُبثبوتُ

درجةُفيُلئحةُالتهامُ،فيعتبرُاعترافُالمتهمُبالذنبُكأنه ُلمُيكنُوفقُلماُأقرتهُأحكامُ
التهمُالم ُ
الفقرتين ُالثالثةُوالرابعة ُمنُالمادةُ(ُ)65منُالميثاقُُ .وعلىُالمحكمةُ،فيُمثلُهذهُالحالة ُمواصلةُ

إجراءات ُالمحاكمة ُالعادية ُوفق ُقواعد ُاإلثبات ُالمعمول ُبها ُأمام ُالمحكمةُ ،ويحق ُلها ُأن ُتُحيلُ
الدعوى ُللنظر ُفيها ُأمام ُدائرة ُابتدائية ُأخرىُُ ُ .وللمحكمة ُأن ُتطلب ُمن ُالمدعي ُالعام ُتقديم ُأدلةُ

جديدةُبماُفيهاُشهادةُالشهودُمعُإل ازمهُبعرضُأوفىُلوقائعُالدعوىُإذاُارتأت ُأنُهناكُضرورًةُُ،
تحقيقاً ُلمصلحة ُالمجني ُعليهم ُإذ ُيقع ُعلى ُالمدعي ُالعام ُمسئولية ُإثبات ُأن ُالمتهم ُمذنب ُوفقُ

القانونُالمعمولُبهُأمامُالمحكمةُكونُاألصلُفيُاإلنسانُالبراءةُإلىُأنُتثبتُإدانتهُ،وبحكمُباتُ
يحوزُحجيةُاألمرُالمقضيُبهُ ،ولُتلزمُالمحكمة ُبمرافعةُالدفاعُأوُالتهامُالمتعلق ُبطلبُتعديلُ

التهمُأوُالعترافُبالذنبُأوُالعقوبةُالواجبةُالتطبيقُ 382.

تجرى ُجلسات ُالمحاكمة ُبحضور ُجميع ُقضاة ُالدائرة ُالبتدائية ُفي ُجميع ُمراحل ُنظرُ

الدعوىُمنُالمحاكمةُوأثناءُالمدا ُولةُعلىُالحكمُوفقُنصُالمادةُ(ُ)74منُالميثاقُ،وتتقيدُالدائرةُ
البتدائيةُبماُعُرضُُعليهاُمنُتهمُ ُ،وتصدرُحكهاُبالستنادُإلىُاألدلةُالتيُقدمتُوجرتُمناقشتهاُ

أثناءُالمحاكمةُوتكونُالمداولةُسريةُ،وتصدرُاألحكامُباألغلبيةُويتمُتالوتهُفيُجلسةُعلنيةُ،علىُ
أنُيشتملُالحكمُعلىُأسبابهُوحيثياتهُمعُذكرُال أريُالمخالفُللحكمُوموجباته .وفيُحالُصدورُ

الحكمُباإلدانة ُتنظر ُالدائرةُالبتدائيةُفيُإيقاعُالحكمُالمناسبُوتضعُفيُالحسبانُاألدلةُوالدفوعُ

المقدمةُأثناءُالمحاكمةُوفقُنصُالمادةُ(ُ)76من ُالميثاقُ،وتقررُالمحكمةُإصالحُالضررُالذيُ

أصابُالمجنيُعليهم ُمنُخاللُتعويضهمُُوجبرُالضررُالذيُلحقُبهم ُوفقُنصُالمادةُ(ُ)75
منُالميثاقُ ُُُ383.

ُ381انظرُنصُالمادةُ(ُ)65منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ 382ضامنُمحمدُاألمينُ:إجراءاتُالمتابعةُالج ازئيةُضدُمرتكبي ُالجرائمُضدُاإلنسانيةُأمام ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،بحثُ

محكمُمنشورُفيُمجلةُصوتُالقانونُ،جامعةُيحيُفارسُبالمديةُُ،الجزائرُ،العددُالسادسُ،2016ُ،صُ .183

ُ 383حاتم ُمحمد ُصالحُ :التنازع ُالقضائي ُبين ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالمحاكم ُالوطنيةُ ،بحث ُمحكم ُمنشور ُفي ُمجلةُ

المنصورُ ،العراقُ ،العدد ُ(ُ )17عدد ُخاصُ ،2012ُ ،ص ُُ .94كذلك ُانظرُ ،حسن ُأبو ُغزالةُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ
والجرائمُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،ص.261
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تصدرُأحكامُبالعقوباتُوفقُنصُالمادةُ(ُ)77منُالميثاقُوالمتمثلةُ
وللدائرةُالتمهيديةُ،أنُ هُ

فيُالعقوباتُاألصليةُوهيُالسجنُلعددُمحددُمنُالسنواتُلفترةُأقصاهاُثالثون ُعامُاًُ،أو ُالسجنُ

المؤبدُ ُ ،وللمحكمة ُأن ُتأمر ُأيضُاً ُبفرض ُعقوبات ُتكميلية ُمتمثلة ُفي ُالغرامة ُومصادرة ُالعائداتُ
الممتلكاتُواألصولُالمتأتيةُبصورةُمباشرةُأوُغيرُمباشرةُمنُالجريمةُالتيُصدرُبصددهاُقرارُ

اإلدانةُ،دونُالمساسُبحقوقُاألطرافُالحسنةُالنية.

384

ُوعلىُالمحكمةُعندُإصدار ُالحكمُوتقدير ُالعقوبةُوفقاً ُلمبدأُشرعيةُالجرائمُوالعقوباتُفالُ

عقوب هُة ُبدون ُنص ُمع ُمراعاة ُعوامل ُمختلفة ُمثل ُخطورة ُالجريمة ُوالظروف ُالشخصية ُللمدانُ
وجسامةُالجريمة ُعلىُأن ُتخصم ُالمدة ُالتيُقضاها ُالمتهمُفيُالحتجاز ُمنُمدة ُالعقوبةُ ،وفيُ

حالُالحكمُعلىُالمتهمُبأكثرُمنُجريمةُ ،علىُالمحكمةُأن ُتصدرُحكمُاً ُمنفصالًُفيُكلُجريمةُ

علىُح هدةُعلىُأنُُتصدرُحكماًُمشتركاًُيحددُإجماليُمدةُالسجنُ،علىُأنُلُتقلُمدةُالحكمُعنُ

العقوبةُالقصوىُُ ،وأنُلُتتجاوزُفترةُالمحكوميةُعنُجميع ُالتهمُالمسندةُلذاتُالشخصُعنُمدةُ
الثالثينُعامُأوُعقوبةُالسجنُمدىُالحياةُوفقُلنصُالمادةُ(ُ)78منُالميثاق.

385

ثانيا -:إجراءات االستئناف:

وجود ُدرجة ُثانية ُللطعن ُعلى ُاألحكام ُالصادرة ُعن ُالدائرة ُالتمهيديةُ ،يدلل ُعلى ُأُسسُ

العدالةُ ،حيث ُيكفل ُالنظام ُاألساسي ُلكل ُمن ُالمدان ُومدعي ُعام ُالمحكمة ُالحق ُفي ُاستئنافُ

الحكمُالصادرُعنُالدائرةُالتمهيديةُلألسباب ُالتيُوضحهاُالميثاق ُفيُالمادةُ(ُ)81حالُتوافرتُ
أحدُاألسبابُالتالية ُوالمتمثلةُفي ُالغلطُاإلجرائيُ،الغلطُفيُالوقائعُُ،والغلطُفيُتطبيقُالقانونُ،
وقدُوردتُهذهُالحالتُعلىُسبيلُالمثالُلُالحصرُ،حيثُمنحُالطاعنُالحقُفيُاستئناف ُقرارُ

الحكمُبالستنادُعلىُأيُسببُآخرُيمسُنزاهةُأوُمصداقيةُاإلجراءاتُأوُالحكم.
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ويجب ُأن ُتبني ُأسباب ُالستئناف ُالمقدم ُمن ُقبل ُالمدان ُأو ُمدعي ُعام ُالمحكمة ُعلىُ

ُبناء ُعلى ُخطأ ُأو ُزلل ُوقعت ُفيه ُالمحكمة ُفي ُتسبيب ُالحكمُ ُ .وقبولُ
سبب ُجوهريُُ ،وليس ً
الستئناف ُيجب ُأن ُيقدم ُخالل ُالمدة ُالقانونية ُالتي ُحددتها ُالقاعدة ُالجرائية ُرقم ُ(ُ )150بمدةُ
ثالثينُيومُاً ُمنُصدورُقرارُاإلدانةُأوُالبراءةُ،حيثُجاءتُهذهُالقاعدةُلتعالجُالنقصُالتشريعيُ

ُ384انظرُنصُالمادةُ(ُ)76منُالنظامُالساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ385انظرُنصُالمادةُ(ُ)77منُالنظامُالساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.انظرُأيضاًُالقواعدُالجرائيةُ(ُ،174ُ،173ُ،172

ُ)175منُُالقواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالمعمولُبهاُامامُالمحكمةُالخاصةُبتقديرُوكيفيةُاصدارُالعقوبة.
ُ386انظرُنصُالمادةُ(ُُ)81منُالنظامُالساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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الذي ُاعترى ُنصوص ُالميثاق ُفي ُتحديد ُمدد ُاإلستئنافُ 387.ويبقى ُالمدان ُخالل ُفترة ُالستئنافُ
رهنُالحبس ُخوفاً ُمنُف اررهُونظ اًرُلخطورةُالجريمةُالصادرُفيهاُالحكمُلحينُالبتُفيُالستئنافُ،
ماُلمُتأمرُالدائرةُالستئنافية ُبغيرُذلكُُ ،وخاللُفترةُالستئناف ُتتخذُالمحكمةُماُيلزمُمنُتدابيرُ
مؤقتةُلكفالةُالتنفيذُالفوريُللحكمُفيُحالةُتأييدهُالحكمُالصادرُعنُالدرجةُاألولىُ 388ُ.

وفيُحال ُقررت ُدائرة ُاإلستئنافُ ،فسخ ُالحكم ُالمستأنفُاستن ًادا ُلوقوعُغلط ُجوهري ُفيُ

الوقائعُأوُالقانونُأوُحدوثُخطأُإجرائيُأوُلصدورُالحكمُعلىُنحوُيمسُموثوقيةُالقرارُأوُحكمُ

العقوبةُ،يحقُلدائرةُالستئنافُأنُتتخذُأحدُالق اررينُ:إلغاءُأوُتعديلُقرارُالحكمُ،أوُاألمرُبإجراءُ
محاكمةُجديدةُأمامُدائرةُابتدائيةُمختلفةُ.ويجوزُلدائرةُالستئنافُأنُتعيدُالدعوىُللدائرةُالبتدائيةُ

األصليةُالتيُأصدرتُالحكمُفيُحالُاستندتُأسبابُفسخُالحكمُعلىُالغلطُفيُالوقائعُ ُُ389ُ.
وفي ُحال ُقدم ُالستئناف ُمن ُقبل ُالمدانُ ،فال ُيضار ُالمستأنف ُباستئنافه ُتطبيقاً ُللقواعدُ

العامةُولُيمكنُتعديلُالحكمُعلىُنحوُيضرُبمصلحتهُ،وفيُحالُتبرئتهُيتمُاإلفراجُعنهُفو اًرُ
ودون ُإبطاءُ ُ 390.ويصدر ُحكم ُدائرة ُالستئناف ُباألغلبية ُعلى ُأن ُيتضمن ُالحكم ُآراء ُاألغلبيةُ
واألقلية ُوألي ُمن ُالقضاة ُالحق ُفي ُإصدار ُرأياً ُمنفصالً ُأو ُمخالفاً ُبشأن ُالمسألة ُالقانونيةُ

المعروضةُعلىُدائرةُالستئنافُ ،ويجوزُلهاُأنُتصدرُحكمهاُفيُغيابُالشخصُالذيُتمُتأييدُ

الحكمُالصادرُفيُحقهُباإلدانةُأوُتمتُُتبرئتهُ 391ُ.

ثالثا -:إجراءات إعادة النظر في الحكم الصادر عن دائرة االستئناف:

أجازُالنظامُاألساسيُفيُالمادةُ(ُ)84لمنُصدرُحكم ُاإلدانة ُفيُمواجهتهُ،أوُفيُحالُ

وفاتهُ،يحقُلزوجتهُأوُأولدهُأوُوالديهُأوُأي ُشخصُتلقىُتعليماتُخطيةُمنُالمدانُقبلُوفاتهُ،
وكذلكُلمدُعىُعامُالمحكمةُالتقدمُبالنيابةُعنُالمحكومُعليهُبطلبُلدائرةُالستئنافُإلعادةُالنظرُ

في ُالحكم ُالنهائي ُالصادر ُباإلدانة ُأو ُالعقوبةُ ،استناداً ُإلى ُأحد ُاألسباب ُالتي ُحددتها ُالمادةُ

المذكورةُبموجبُالفقرةُ(/1أ)ُوالمتمثلةُفيُاكتشافُأدلةُجديدةُلمُتكنُمتاحةُ ُوقتُالمحاكمةُبشرطُ

قيقُوالمحاكمةُأمامُالمحكمةُُالجنائيةُالدوليةُحسبُنظامُروماُ،مرجعُسابقُ،ص-113
ُ387سناءُعودةُعيدُ:إج ارءاتُالتح ُ

.114

ُ388انظرُالمادةُ(ُ)81منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

389علىُيوسفُالشكريُ:القضاءُالجنائيُفيُعالمُُمتغيرُ،مرجعُسابقُ،صُ.213-212

ُ390انظرُالفقراتُاألولىُوالثانيةُمنُالمادةُ(ُ)82منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
391انظر الفقرة الرابعة والخامسة من المادة ( )82من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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أن ُتكون ُهذه ُاألدلة ُعلى ُقدر ُكبير ُمن ُاألهمية ُوالتي ُمن ُشأنها ُتغيير ُسير ُالمحاكمة ُونوعُ
وطبيعةُالحكمُالصادرُلوُاكتشفتُفيُحينهُ 392.ُ.

ُكذلكُ،إذاُتبينُلحقاً ُأنُأدل ًُة ُجوهريةُوحاسمةُاعتمدتُعليهاُالمحكمةُفيُاإلدانةُكانتُ

حدا ُأوُأكثرُمنُالقضاةُالذينُاشتركواُفيُتقريرُ
مزيف ًُة ُأوُمزورًُة ُأوُملفق ًُةُ ،أوُإذاُاكتشفُأنُوا ًُ
لً ُجسيماً ُعلىُنحوُيتسمُ
اإلدانةُأوُفيُاقرارُالتهمُقدُارتكبواُسلوكاً ُسيئاً ُأوُأخلواُبواجباتهمُإخال ُ

بدرجةُمنُالخطورةُوالتيُتكفيُلتبرير ُعزلهمُبموجبُالمادة ُ(ُ)46منُالميثاقُ.فإذاُوجدتُدائرةُ

الستئناف ُأنُالطلبُجدير ُبالعتبار ُوفقُالحالتُالمذكورةُأعالهُ،جازُلهاُوفقُلماُتقررهُمنُ

إجراءاتُمناسبةُبدعوةُالدائرةُالبتدائيةُاألصليةُلالنعقادُمنُجديدُ،أوُتشكيلُدائرةُابتدائيةُجديدةُ،
الفصلُفيُقرارُإعادةُالنظرُمنُخاللُسماعُ
ُ
أوُتبقيُدائرةُالستئنافُعلىُالدعوىُبحُوزتهاُبشأنُ

اعدُاإلجرائيةُوقواعدُإثباتُللمحكمةُ 393.
ُ
األطرافُوفقاًُللقو

وللمحكمةُفيُحالُاصدارُالقرارُبإعادةُالنظرُونقضتُالحكمُلصالحُالمحكومُعليهُيحقُ

للشخصُالذيُنُقضُالحكمُلصالحهُنتيج ًةُلألسبابُالمذكورةُأعالهُالحقُفيُالتعويضُالمناسبُماُ

اءاُأكانُُ
لمُيكنُعدم ُاكتشافُاألدلةُالمجهولةُفيُالوقتُالمناسبُيعزىُ ُللمحكومُعليهُنفسهُسو ًُ
بشكلُجزئيُأمُبشكلُكليُوفقاًُلماُقررتهُنصُالمادةُ(ُ)85منُالميثاقُ 394.
ُ

رابعا -:إجراءات إعادة النظر من قبل المحكمة بشأن تخفيض العقوبة:

ُأصدرت ُالحكم ُدون ُغيرها ُالحق ُفي ُإعادة ُالتظر ُللبت ُفي ُطلب ُتخفيضُ
ُ
للدائرة ُالتي

العقوبة ُبعد ُالستماع ُألقوال ُالمحكوم ُعليهُ ،ويحق ُللدائرة ُأن ُتتخذ ُأحد ُالق اررين ُالذي ُأوردتهماُ
المادةُ(ُ)110منُالميثاقُوالمتمثالنُفي:

395

 .1تخفيضُمقدارُالعقوبةُفيُُحال ُتوافرُشروطُمحددةُتتمثلُفيُتنفيذُالمحكومُعليهُلثلثيُمدةُ
العقوبةُأوُخمسُوعشرينُسنةُمنُالحكمُبالسجنُالمؤبدُ.أوُفيُحالُاقنعتُالمحكمةُبتوافرُ
ُ
عامل ُأو ُأكثرُ ،كأن ُيبدي ُالمحكوم ُعليه ُالستعداد ُللتعاون ُالمستمر ُمع ُالمحكمة ُفيماُ
ُطواعي ًة ُعلى ُتنفيذُ
تضطلع ُبه ُمن ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمقاضاةُُ .وأن ُيساعد ُالمحكوم ُعليه ُ

 392ضامن محمد األمين :إجراءات المتابعة الجزائية ضد مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية،
مرجع سابق ،ص.189
 393انظر نص المادة ( )84من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 394انظر نص المادة ( )85من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 395استخدمت المادة ( )110من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مصطلح إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
حال توافر شروط محددة في المدان كاستنفاذ ثلثي مدة المحاكمة ،التعاون مع المحكمة ،تسليم أدوات الجريمة ...إلخ .اعادة
النظر في تخفيض العقوبة هو المدلول األقرب لنظام االفراج الشرطي المعمول به في التشريعات الجنائية الوطنية.
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الكشفُعنُاألموالُالخاضعةُ
ُ
األحكامُواألوامر ُاألخرىُالصادرةُعنُالمحكمةُوالمتعلقةُفيُ
ألوامرُالغرامةُ،والتيُيمكنُاستخدامهاُفيُتعويضُالمجنىُعليهمُ.
 .2اإلبقاء ُعلى ُالحكم ُاألصليُ ،ويحق ُللمحكمة ُفي ُهذه ُالحالة ُإعادة ُالنظر ُفي ُشأن ُتخفيضُ
مقدار ُالعقوبةُفيُحال ُثبوتُتغييرُواضحُفيُالظروفُالتيُتبررُتخفيفُالعق ُوبةُ 396.ويتمُ

إصدار ُالحكم ُبتخفيض ُالعقوبة ُ ُوفق ُالمواعيد ُوالمعايير ُالتي ُحددتها ُالقاعدة ُ(ُ )224منُ
القواعدُاإلجرائيةُ،وقواعدُاإلثباتُالخاصةُبالمحكمةُالدوليةُ،عقدُجلسةُاستثنائيةُبهيئةُمكونةُ
منُثالثةُقضاةُأمامُدائرةُالستئنافُ ُ ،وبحضورُالمحكومُعليهُومحاميهُإنُرغبُفيُذلكُ،
ُ397

ودولةُتنفيذُالحكم.

خامسا -:إجراءات تنفيذ الحكم:
تتعهد ُالدول ُاألطراف ُبالنضمام ُللنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُباللتزام ُبماُ

تصدرهُالمحكمةُمنُأحكامُ ،والتيُيتوجبُعليهاُاعتمادُالتدابيرُالتشريعيةُواإلداريةُالالزمة ُلتنفيذُ

اء ُعليهُ،يتمُتنفيذُالحكمُالصادرُبالسجنُفيُالدولةُالتيُتعينهاُالمحكمةُُ
التزاماتهاُالتعاقديةُ ُ.وبن ً
منُضمنُقائمةُالدولُالتيُأبدتُاستعدادهاُعلىُقبولُاألشخاصُالمحكومُعليهمُلتنفيذُالعقوبةُ

داخلُسجون ُالدولةُالمضيفة ُوفقُلماُق ُررتهُنصُالمادةُ(ُ)103منُالميثاق ُمعُأخذُالمحكمةُفيُ
أُوجوبُتقاسمُالدولُاألطرافُتنفيذُأحكامُالسجنُوفقُالتوزيعُالعادلُبينُالدولُ
ُ
عينُالعتبارُمبد

األطرافُ .ومراعاةُتطبيقُالمعايير ُالخاصةُبمعاملةُالسجناءُوفقُالمعاهداتُالدوليةُ،ومراعاةُأيُ
معاييرُأخرىُتتعلقُبظروفُالجريمةُوالمحكومُعليهُ.وعلىُالدولةُالمعنيةُإبالغُالمحكمةُبقبولهاُ

طلب ُتنفيذ ُالحكم ُعلى ُأراضيها ُبظروفُ ،وشروط ُاستقبال ُالمحكوم ُعليه ُعلى ُأراضيهاُ ،وعلىُ

المحكمةُأنُتردُخاللُ(ُ )45يومُاً ُمنُتلقيها ُشروط ُالدولةُالمضيفةُ ُوفيُحالُرفضتُالمحكمةُ
تلك ُالشروط ُتقوم ُبإخطار ُالدولة ُالمضيفة ُبذلك ُمع ُمراعاة ُما ُجاء ُفي ُالفقرة ُاألولى ُمن ُالمادةُ

(ُ 398.)104

ووفقاً ُللقاعدة ُالجرائية ُرقم ُ(ُ )202من ُق ُواعد ُاإلثبات ُأمام ُالمحكمةُ ،ل ُيجوز ُتسليمُ

الشخصُالمحكومُعليهُلدولةُالتنفيذُماُلمُيكتسبُقرارُاإلدانةُالدرجة ُالقطعيةُكونهُحكمُنهائيُ

ُ 396خالد ُحسن ُأبو ُغزالةُ :المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالجرائم ُالدوليةُ ُ ،مرجع ُسابق ُص ُُ .264انظر ُأيضاًُ ،على ُيوسفُ

الشكريُ:القضاءُالجنائيُفيُعالمُُمتغيرُ،مرجعُسابقُ،صُ .215-214

ُ 397خالد ُحسن ُأبو ُغزالةُ :المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالجرائم ُالدوليةُ ُ ،مرجع ُسابق ُص ُُ .264انظر ُأيضاًُ ،على ُيوسفُ

الشكريُ:القضاءُالجنائيُفيُعالمُُمتغيرُ،مرجعُسابقُ،ص.215-214

ُ398جهادُالقضاةُ:درجاتُالتقاضيُوإجراءاتهاُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُُسابقُ،صُ ُ.162
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باتُ399.ويجوزُللمحكمةُأنُتقررُفيُأيُوقتُنقلُالمحكومُعليهُإلىُسجنُتابعُلدولةُُأٌخرىُإماُ

ءُنفسهاُأوُبناء ُعلىُطلب ُالمحكومُ.لذلك ُتخضعُتطبيقُالعق ُوبةُلرقابةُالمحكمةُعلىُأنُ
ًُ
منُتلقا
يحكمُأوضاعُالسجنُقانونُالدولةُالمضيفةُوفقُلنصُالمادةُ(ُ)107منُالميثاقُ ُ.

ويحظر ُعلى ُدولة ُالتنفيذ ُتعديل ُالعقوبة ُبأي ُحال ُمن ُاألحوالُ ،كذلك ُل ُيجوز ُللدولةُ

المضيفة ُاإلفراج ُعن ُالمحكوم ُعليه ُقبل ُانتهاء ُمدة ُالعقوبة ُالتي ُقضت ُبها ُالمحكمة ُوفق ُنصُ

المادةُ(ُ)105منُالميثاقُ.علىُأنُتقومُالدولة ُالمضيفةُبتنفيذُالحكمُاألصليُوالتدابيرُاألخرىُ
كالغرامة ُوالمصادرة ُالتي ُتأمر ُبها ُالمحكمة ُللممتلكات ُوالعائدات ُوفق ُلنص ُالمادة ُ(ُ )109منُ

الميثاقُعلىُأنُتؤولُاألموالُالتيُتمُمصادرتهاُللمحكمةُ 400.
ُ

في الخالصةُ ،تناولتُالدراسةُاإلجراءات ُالمعمولُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنذُ

اإلحالةُمنُقبلُالدولةُالطرفُأوُمجلسُاألمنُأوُتحريكُالدعوىُمنُقبلُالمدعي ُالعامُللمحكمةُ
الجنائية ُالدوليةُ ،مرو اًر ُباإلجراءات ُالمتخذة ُأمام ُالدائرة ُالتمهيدية ُفي ُالدراسة ُاألولية ُوالبدء ُفيُ

إجراءات ُالتحقيق ُالبتدائي ُومن ُثم ُالسير ُفي ُإجراءات ُالمحاكمةُأمام ُالدائرة ُالبتدائية ُفي ُحالُ
قررت ُالدائرة ُالتمهيدية ُتوجيه ُلئحة ُالتهام ُللمتهم ُفي ُالحالة ُالمعروضة ُعليهاُ ،واإلجراءاتُ

الخاصةُبنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُ،وطريقةُإصدارُاألحكامُوأسبابُالطعنُعليهاُبالستئنافُأوُ

إعادة ُالنظرُ ،والتي ُيجب ُإعمالها ُأمام ُالمحكمة ُوفق ُأحكام ُالنظام ُاألساسي ُللمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُوالقواعدُاإلجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالخاصةُبالمحكمةُ ُُ.
ُ
ُوبناء على ما سبق تتناول الباحثـــةُ :خالل ُالمبحثُالثالثُالجانبُالعمليُلدراسةُحالةُ

فلسطينُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُوالمتمثلة ُفيُالفحص ُالتمهيديُالذيُيجُريهُمكتبُالمدعيةُ
العامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوتطوراتُتقديمُملفُمالحقةُوجنودُالحتاللُاإلسرائيليُعنُجرائمُ

الحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُوجرائم ُالستيطان ُوغيرها ُمن ُالجرائم ُالمرتكبة ُبحق ُالشعبُ
الفلسطيني ُمنُقبلُقواتُالحتاللُاإلسرائيليُ،إذُنأملُمن ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُتحقيقُالدورُ
المناطُبهاُفيُضمانُالمحاسبةُوالمالحقةُالقضائيةُللمجرمينُاإلسرائيليين.

ُ399انظرُالقاعدةُاإلجرائيةُرقمُ(ُُ)202منُالقواعدُالجرائيةُوقواعدُاإلثباتُالمعمولُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُالجرائية ُوقواعد ُاإلثبات ُالمعمول ُبها ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
ُرقم ُ(ُ ُ )201ُ ُ ،200من ُالقواعد ُ
ُ 400انظر ُالقاعدة ُاإلجرائية ُ

الدوليةُ.وانظرُُأيضاًُ،سناءُعودةُمحمدُعيدُ:إجراءات ُالتحقيقُوالمحاكمةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُصُ

ُ127وماُُبعدهاُ.
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المبحث الثالث
المدعي العام بشأن التحقيق والمالحقة في الدعاوي
اإلجراءات المتخذة من قبل ّ
المقامة على قادة االحتالل اإلسرائيلي
ICC Prosecutor's Actions regarding to the Investigation and Prosecution
against the Occupation Israel Leaders

بعدُمرورُماُيزيدُعلىُأربع ُسنواتُعلىُتاريخُإعالنُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُ

الدوليةُالسيدةُفاتو بنسودة ُ Mrs. Fatou Bensoudaيومُالجمعةُ16كانونُثانيُ/ينايرُُ،2015

قرارها ُالشروع ُفي ُالتحقيق ُاألولي ُ"الفحص األولي" ُللوضع ُفي ُدولة ُفلسطين "حالة فلسطين"ُ
مستند ًة ُفيُذلك ُإلىُإعالنُقبولُاختصاصُالمحكمةُبأثرُرجعيُالذيُأودعتهُدولةُفلسطينُلدىُ

مسجلُالمحكمة ُالذيُسبقهُإيداعُوثيقةُانضمامُفلسطينُفيُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالمودعُلدىُ
حدة ُبصفته ُوديع ُالتفاقيةُ .والذي ُقبل ُانضمام ُفلسطين ُإلى ُنظام ُروماُ
األمين ُالعام ُلألمم ُالمت ه

ن
ُبسطت ُالمحكمةُ
ُبناء ُعليه ه
والذي ُ ُدخل ُحيز ُالنفاذ ُفي ُالثاني ُمن ُكانو ُالثاني/يناير ًُ ،2015

الجنائيةُالدوليةُوليتهاُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُفيُاأل ُولُمنُنيسان/أبريلُُ 401.2015

فتحت ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولي ُالسيدة ُفاتو بنسودا ُالتحقيق ُاألولي ُفيُ

بناء ُعلىُاإلعالنُالمودعُمنُدولةُفلسطينُبشأنُقبولُاختصاصُالمحكمةُعلىُ
حالة فلسطين ً

األراضي ُالفلسطينية ُبأثرُ ُرجعي ُيمتد ُلتاريخ ُ13حزيرانُ /يونيو ُُ ،2014ليشمل ُزمنياً ُالهجومُ

العسكريُلالحتاللُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُخاللُُ،2014والجرائمُالتيُارتكبتُفيُاألراضيُ
الفلسطينيةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُ ُ.
نتيج ًة ُلقبول ُطلب ُالحالة ُمن ُدولة ُفلسطينُ ،والمودع ُبشكل ُصحيح ُوفق ُأحكام ُالمادةُ

(ُ)3/12بدأتُالمدعيةُالعامةُبمباشرة ُالتحقيقات ُاألولية ُوفقُللصالحياتُالمخولةُلهاُفي ُالمادةُ
(ُ)15والمعاييرُالتيُحددتهاُالمادةُ(ُ)53منُميثاقُروماُوفقُماُتقتضيه ُالسياساتُواإلجراءاتُ
المرعيةُُوالمعمولُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُ402.
وفيُجميعُاألحوالُ،فإنُفتحُالدراسةُاألوليةُالتيُأعلنتُعنهاُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُمنُ

تلقاءُذاتهاُبناء ُعلىُمعلوماتُتفيدُشبهةُارتكابُجرائمُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،لُيمنعُبطبيعةُ
ً
 401انظر البيان رقم  ICC-OTP-20150116-PR1083باللغة االنجليزية والصادر عن المدّعية العامة للمحكمة الجنائية
بشأن فتح الدراسة األولية للحالة في فلسطين ،باإلمكان االطالع على الوثيقة عبر موقع المحكمة الجنائية الدولية على الرابط
https://www.iccفجرا ً)
2:00
الساعة
،2019
أبريل
12
زيارة
(أخر
التالي
.cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=en
 402انظر البيان رقم  ICC-OTP-20150116-PR1083الصادر عن المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،مرجع
سابق.
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الحال ُمن ُقيام ُدولة ُفلسطين ُباإلحالةُ ،وتقديم ُالشكاوى ُعن ُالجرائم ُد ُولية ُللمدعية ُالعامة ُوالتيُ

تدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُوفقاًُللمادةُ(ُ)14منُنظامهاُاألساسيُبعدُدخولهُحيزُالنفاذُ ُُ403.

بناءُعليهُ،قدمتُدولةُفلسطينُبتاريخُُ22آيارُ/مايوُُ،2018إلىُالمدعيةُالعامةُطلبُ
ُو ًُ

بشأنُالحالةُفي ُفلسطين ُعمالً ُبالمادتينُ(/13أ) ُو(ُ)14منُميثاقُروماُ،ذلك ُللبدءُفيُالتحقيقُ

غيرها ُمنُ
ُو ُ
الفوري ُفي ُارتكاب ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُ
تحققُالمحكمةُوعلىُوجهُالخصوصُ
ُ
الجرائمُالواقعة ُضمنُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُل

أنه ُ"فيما ُسبق أن ُارتكب وما ُيرتكب حاليا وما قد ُيرتكب مستقبال من الجرائم على أراضي دولة
فلسطين بشتى أنحائها" ُوأشير ُفي ُطلب ُاإلحالة ُبأن ُدولة ُفلسطين ُ"تتألف من األراضي
يحددها خط هدنة عام  ،1949وتشمل
الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام  1967كما ّ

وقطاع غزة"ُ ُُ404.
القدس الشرقية
َ
الضفة الغربية بما فيها ُ

وإذُنثُمنُدورُدولةُفلسطينُفيُاتخاذ ُإجراءُاإلحالة ُالمباشرةُللوضعُفيُفلسطينُ،والذيُ

طالُانتظاره ُعلىُالمستوىُالقانوني ُلماُتمنحهُهذهُاإلحالةُمنُزخمُقانونيُللحالةُالفلسطينيةُأمامُ
المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُكدولة ُطرف ُتستطيع ُالتدخل ُبطريقة ُأكثر ُفعالية ُفي ُتحديد ُطبيعةُ

الملفاتُالقانونيةُ ،والجرائم ُالمعروضةُدراستهاُعلىُالمدُعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدولية ُومنُ

ثمُتكثيفُجهودُالعملُالقانونيُفيُسياقُمحدد ُ ُوضمانُعدمُإهدارُالوقتُفيُسبيلُالتحقيقُفيُُ

الحالتُالعامةُ ُ،وبدلً ُمنُأنُيكون ُالق اُررُللمدُعيُالعام ُفيُإعالنُقبولُالختصاصُبشكلُعامُ

للمحكمةُ ،والنفراد ُفي ُتحديد ُالجرائم ُالتي ُستنظر ُبها ُالمحكمة ُمستقبالً ُمن ُقبله ُليكثف ُجهودهُ
علىُالتحقيقُفيُالجرائمُالمحالةُفقطُ .

ومع ُذلكُ ،تُثار ُالعديد ُمن ُالتساؤلت ُحول ُطبيعة ُإجراءات ُمالحقة ُمجرمي ُالحربُ
جراءات ُالتي ُاتخذتها ُالمدعية ُالعامةُ
اإلسرائيليين ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية؟ ُ ُوماهية ُاإل ُ
الدراسة ُاألولية ُالتيُ
للمحكمة ُمنذ ُإعالن ُالشروع ُفي ُالفحص ُاأل ُولي ُلحالة فلسطينُ .فهل ُتُقيد ُ ُ
تضطلعُبها ُالمدعيةُالعامةُبمدةُزمنيةُمحددةُ ،يجبُالنتهاءُخاللهاُمنُالتحقيقاتُالقائمة؟ُوهلُ

قامت ُالمدعية ُالعامة ُبإحالة ُالوضع ُفي ُفلسطين ُللدائرة ُالتمهيدية ُللبدء ُفي ُإجراءات ُالتحقيقُ
 403تمثل إحالة فلسطين للوضع القائم فيها ،اإلحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما األساسي في  1تموز/يوليه
 .2002وفي وقت سابق ،أحالت كل من حكومة أوغندا ( ،)2004وجمهورية الكونغو الديمقراطية ( ،)2004وجمهورية
أفريقيا الوسطى ( 2004و ،)2014ومالي ( ،)2012وجزر القُمر ( ،)2013وجمهورية الغابون ( )2016إلى مكتب
المدّعي العام مستخدمةً تلك الدول امتيازاتها كدول أطراف على نظام روما األساسي ،انظر بيان المدّعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية حول طلب إحالة فلسطين في تاريخ  22مايو  ،2018على الرابط التاليhttps://www.icc- :
 cpi.int//Pages/item.aspx?name=180522-otp-statأخر زيارة ( 10أبريل  ،2019الساعة  7:00مسا ًء).
 404انظر ورقة الحقائق حول إحالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ،موقع وزارة الخارجية ،دولة فلسطين،
باإلمكان االطالع عليها عبر الرابط التالي (أخر زيارة  12أبريل الساعة  9:00صباحاً)
. http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/15431
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البتدائي؟ُوهل ُيعتريُ ُتحريكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدولية ُأي ُمنُاإلشكالياتُاإلجرائيةُ
أوُالموضوعيةُبصددُمالحقةُقادةُوجنودُالحتاللُاإلسرائيليُ ُ
ُولالجابةُعلىُالتساؤلتُالسابقةُ ُوتقييمُمسارُعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُودراسةُتطورُ
التحقيقاتُالتيُيجريهاُمكتبُالمدعيةُالعامةُحول ُالحالة في فلسطين ُنتناولُفيُالمطلبُاأل ُولُ
التحقيقات ُالتيُتجريها ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفيُسبيل ُمالحقةُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيليُعنُ
جرائمهمُالدوليةُ،ونتناولُفيُالمطلبُالثانيُالعقباتُالتيُتعيقُعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُ

سبيلُمالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُ .
ُ

المطلب األول
التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في سياق مالحقة قادة االحتالل
اإلسرائيلي
الفحص ُالتمهيدي ُ"التحقيق ُالتمهيدي" ُالذي ُتجريه ُالدائرة ُالتمهيديةُ ،أحد ُمراحل ُنظرُ

الدعوىُكمرحل ًة ُسابقةُعلىُالمحاكمةُبهدفُالتأكدُمنُعدمُإرسالُأيُشخصُمشتبهُبه ُحماي ًُةُ
لمرحلةُالمحاكمةُوفقُاًُلنصُالمادةُ(ُ)60منُميثاقُروماُ،إلُبعدُالتيقنُوالتحققُمنُوجودُ
لحقوقهُ ُ
أسبابُجوهريةُتدعوُلالعتقادُبارتكابُالجريمةُأوُالجرائمُالمدرجةُفيُلئحةُالتهامُالمقدمةُمنُ

للجريمةُالمحُالةُالدعوىُبصددهاُ،
قبلُالمدعيُالعامُكونُُأنُتأكيدُالتهمُعلىُارتكابُالمشتبهُبهمُ ُ
يشكل ُجزءاً ُمن ُاإلجراءات ُالقضائية ُالتي ُتضطلع ُبها ُالدائرة ُالتمهيديةُ ُ ،ومثول ُالمشتبه ُبه ُأمامُ

قابيا ُعلىُالتحقيقاتُاألوليةُالتيُيبُاشرها ُالمدعي ُالعامُللمحكمةُلتقييمُ
دور ُر ًُ
قُضاةُالدائرةُ،يمثل ُ ًُا
توجيه ُالتهام ُأو ُانتفاء ُاألدلةُ ،وعدم ُالسماحُ
ُبناء ُعليها ُتقرر ُالدائرة ُفتح ُالتحقيق ُ ُو ُ
األدلة ُوالتي ًُ
بفتحُالتحقيقُكونهُلُيخدمُمصالحُالعدالةُوفقاُلنصُالمادةُ(ُ)61منُميثاقُروماُ ُ405.

بناءُعليهُ،نتناولُاجراءاتُالتحقيقُاألوليُأمامُالمدعيُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُ
ً

الفرعُاألولُ،ومنُثمُنتناولُفي ُالفرع ُالثاني ُإجراءات ُالتحقيق ُالمتخذة ُمن ُقبل ُالدائرةُالتمهيديةُ
بشأنُالتحقيقُفيُحالةُفلسطينُ .
ُ

 405عبد الرحمن علي عفيفي :الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة بموجب النصوص القانونية المكونة للمحكمة الجنائية
الدولية ،بحث منشور في مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق ،المركز الجامعي لتامنغست،
الجزائر ،العدد  ،30يونيو  ،2013ص.9
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الفرع األول
مدعى العام للمحكمة الجنائية بصدد حالة فلسطين
اجراءات التحقيق األولي أمام ال ّ
التحقيقُاألوليُ"الدراسة األولية"ُعبارةُعنُعمليةُفحصُللمعل ُوماتُالمتاحةُأمامُالمدعيةُ

العامةُبهدف ُالتوصلُإلىُق اررُمستنيرُيستندُإلىُمعلوماتُوافيةُبشأن ُالتحققُمنُتوافرُأساسُ
الً ُبالمعايير ُالمحددةُفيُميثاقُ
معقول ُيستندُعليهُتوجيهُالتهامُبحقُمرتكبُالجريمةُالدوليةُعم ُ

روماُوفق ُماُقررتهُالمادةُ(ُ .)1/53فيجبُعلىُالمدعية ُالعامة ُالنظرُفيُالمسائلُالمتعلقةُفيُ
الختصاصُوالمقبوليةُ ،لتتوصلُإلىُقرارها ُفيُفتحُتحقيقُابتدائيُمنُعدمهُ،إضاف ًة ُإلىُتفنيدُ

الدفوعُواآلراءُالمقدمةُإليُمكتبها ُمنُاألطرافُالمعنية ُأثناءُالدراسةُاألولية ُمسترشدًُة ُفي ُعملهاُ
بالقواعدُالتيُيفرضهاُنظامُروماُاألساسيُ 406.

مدعي
وهنا يثار التساؤل ،حول مدى تقييد إجراءات التحقيق األولي الذي يضطلع به ال ّ

العام للمحكمة الجنائية بمدة زمنية للبدء واالنتهاء منه؟

جاءت ُنصوص ُنظام ُروما ُاألساسيُ ُ ،وقواعد ُاإلثبات ُُواإلجراءات ُالخاصة ُبالمحكمةُ،
ُوكذلك ُمدونة ُسلوك ُعمل ُالدعاء ُالعامُ ،خالي ًُة ُمن ُتحديد ُم ههل ًة ُأو ُإطار ُزمني ُتنتهي ُخاللهُ

إجراءات ُالدراسة ُاألولية ُالتي ُيضطلع ُفي ُإجرائها ُمكتب ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائيةُ .حيثُ
بناءُعلىُالحقائقُوالمعلوماتُ
يخضعُتحديدُاإلطارُالزمنيُلالنتهاءُمنُإجراءاتُالتحقيقُاألوليًُ ُ،

ائيةُالدوليةُوالظروفُالخاصةُبكلُحالةُمعروضةُ
ُ
المتوافرةُلدىُمكتبُالمدعيُالعامُللمحكمةُالجن
للدراسة ُعلى ُمكتب ُاإلدعاء ُعلى ُحدىُ ،حيث ُيتخذ ُالمدعى ُالعام ُق ارره ُبشأن ُاجراءات ُالتحقيقُ
األوليُأحدُالق ارراتُالتاليةُ ُ:
-

-

ُواقعي ُوقانوني ُكاف ُلتخاذ ُقرارُ
مواصلة ُجمع ُالمعلومات ُمن ُأجل ُالوصول ُألساس ُ

بناء ُعلىُدرجةُخطورةُهذهُالجرائمُُوُرهناً ُبإجراءُالمراجعةُ
ُ
الشروعُفيُالتحقيق ُالبتدائي ُ ً

القضائيةُمنُقبلُالدائرةُالتمهيديةُكماُأسلفناُ.

أو ُيقرر ُالمدعى ُالعام ُالستمرار ُفي ُجمع ُالمعلومات ُعن ُالجرائم ُالمعروضة ُعليهُ،
والتحققُمنُاإلجراءاتُال ُوطنيةُالمتخذةُبصددُالجريمةُالمحالةُ.

أوُيرفضُالمدعىُالعامُالشروعُفيُالتحقيقُبالحالةُالمع ُروضةُعليهُلعدمُخطورةُالجريمةُ
أوُعدمُكفايةُاألدلةُ.

يةُ،مرجعُسابقُ،ص.196
ُ
406عمارُعيسىُكريمُ:األثارُالقانونيةُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدول
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وقدُأثبتتُالممارسةُالعمليةُ ،استمرار ُالدراسةُاألوليةُفيُالحالتُالمنظورةُمنُقبلُمكتبُ

تمهيدا ُلفتح ُالتحقيق ُفيهاُ ،فهناك ُبعض ُالحالت ُتجاوزت ُالمدةُُ
الدعاء ُالعام ُلسنوات ُطويلة ُ ًُ

الزمنية ُفي ُفحصها ُالعشر ُسنواتُ ،وحاليُاً ُتجاوزت ُالتحقيقات ُالجارية ُفي ُالحالةُالفلسطينية ُمدةُ
األربعُسنواتُ ُُ407.

تساؤل آخرُ ،حول ُماهية ُاإلجراءات ُالمتخذةُمنُقبل ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُفيُ
ي ُثار
ُ
الجرائمُالمعروضةُعليهاُبصددُالحالةُفيُفلسطينُ،وطبيعةُالجرائمُوالمعلوماتُالتيُتقوم ُعليهاُ

الد ارسة ُاألولية؟ ُلإلجابة ُعن ُهذا ُالتساؤل ُنستعرض ُإجراءات ُالدراسة ُوالتحقيق ُاألولي ُالتيُ

يضطلعُبهاُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،ومنُثمُدراسةُعمليةُتقييمُالمقبوليةُ،

والتيُتستعرضهاُالباحثةُخاللُالفقراتُالتاليةُ ُ.
ُ

مدعية العامة عن جرائم االحتالل في الضفة الغربية
أوال -:المعلومات التي تلقاها مكتب ال ّ
والقدس الشرقية:
ركزُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،خاللُاجراءات ُالتحقيقُاألوليُالذيُ

يجريهُ ،علىُالمعلوماتُالتيُتلقاهاُحولُارتكاب ُجرائمُالحربُفيُالضفةُالغربيةُبماُفيهاُالقدسُ
الشرقيةُمنذ ُ13حزُيران/يونيوُ ،2014والمتمثلة ُفيُطردُالفلسطينيينُبالقوةُمن ُمنازلهمُ ،وتواصلُ

األنشطة ُالستيطانيةُ ،ومصادرةُاألراضي ُوالستيالء ُعليهاُوإزالةُمباني ُالفلسطينيين ُالتيُشيدتُ

دونُالحصولُعلىُاألذوناتُالالزمةُبالبناءُمنُقوةُالحتاللُلتستبدلُفيُتشييدُالبؤرُالستيطانيةُ
عليها ُ ُوتخصيصُحكومةُالحتاللُاإلسرائيليُلإلعاناتُوالحوافزُوالتمويلُللمستوطنين ُالسلطاتُ

قُ
المحلية ُلتشجيع ُالهجرة ُإلى ُالمستوطناتُ ،وتعزيز ُتنميتها ُالقتصادية ُعلى ُحساب ُحقو ُ
الفلسطينيينُ 408.
407

يجريُمكتبُالمدعيُالعامُبالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُدراساتُأوليةُوتحقيقاتُوإعمالُمقاضاةُفيُجرائمُاإلبادةُالجماعيةُ

والج ارئم ُضد ُاإلنسانية ُوجرائم ُالحرب ُوجريمة ُالعدوانُ ،فمنذ ُالعام ُُ 2003تجري ُتحقيقات ُفي ُحالت ُمتعددة ُتدخل ُفيُ

ُالديمقراطيةُ ،ودارفور ُبالسودانُ ،وجمهورية ُأفريقيا ُالوسطى ُ(حالتينُ
ُ
اختصاص ُالمحكمةُ ،وهي ُأوغنداُ ،وجمهورية ُالكونغو
ارُ،وماليُ،وجُورجياُ،وبورونديُ .ويجريُالمكتبُأيضاُدراساتُأوليةُتتصلُبالحالتُ
ُ
منفصلتين)ُ،وكينياُ،وليبياُ،وكوتُديفو

فيُبنغالديش/ميانمارُ،وكولومبياُ،وغينياُ،والعراق/المملكةُالمتحدةُ،والفلبينُ،ونيجيرياُ،وأوكرانياُ،وفنزويالُ.واستمرُالمدعيُ

العامُفيُالتحقيقُفيُالحالةُفيُجمهوريةُأفغانستانُاإلسالميةُلمدةُتجاوزتُالعشرُسنواتُ،قبلُأنُترفضُالدائرةُالتمهيديةُ

الجرائم ُالمرتكبة ُفي ُأفغانستان ُوذلكُ
الثانية ُ(دائرة ُما ُقبل ُالمحاكمة) ُطلب ُالمدعي ُالعام ُاإلذن ُبالبدء ُفي ُالتحقيق ُبصدد ُ ُ

بتاريخُُ12أبريلُُ.2019لمزيدُمنُالتفاصيلُانظرُموقعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعبرُالرابط . www.icc.cpi.int

ُ 408انظرُالفقرةُ(ُ)269منُالتقريرُالصادرُعنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالخاصُبتطُوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ
الصادرُباللغةُالنجليزيةُبتاريخُُ5كانونُأول/ديسمبرُReport on Preliminary Examination Activities ُ،2018
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كذلك ُنظر ُمكتب ُالمدعية ُالعامةُفي ُالمعلوماتُالتيُتلقاها ُحول ُهدم ُالممتلكاتُوطردُ

السكان ُالفلسطينيين ُمن ُمنازلهم ُفي ُالضفة ُالغربية ُوالقدس ُالشرقيةُ ،إضاف ًة ُإلى ُتلقى ُمكتبُ

المدعيةُالعامةُلمعلوماتُحولُمضيُسلطاتُالحتاللُاإلسرائيليُقدماًُفيُإعادةُتوطينُتجمعاتُ
البدوُ ،والرعاة ُالمتنقلين ُفي ُالخان ُاألحمرُ ،من ُخالل ُالستيالء ُعلى ُالممتلكات ُالسكنية ُوالبنيةُ
التحتية ُالمتصلة ُبهاُُ ،وإصدار ُق اررات ُهدمها ُمن ُقبل ُمحاكم ُالحتالل ُاإلسرائيليةُ .كذلك ُتلقيُ
مكتب ُالمدعية ُالعامة ُمعلومات ُحول ُارتكاب ُالمسئولين ُفيُسلطات ُالحتالل ُاإلسرائيلية ُلجرائمُ

تدخل ُفي ُنطاق ُالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُوفق ُالمادة ُالسابعة ُمن ُالميثاق ُوالمتمثلة ُفي ُجريمةُ

الضطهادُالفصلُالعنصريُونقلُالمدنيينُوإبعادهمُالقسريُعنُأماكنُسكناهمُ 409.
قرارُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُبإخالءُالخانُاألحمرُمنُسكانهُالفلسطينيينُ
وتعقيباً ُعلىُ ُ

وهدمُممتلكاتهمُ ،صرحت ُالمدُعيةُالعامةُللمحكمةُالسيدة فاتو بنسودة ُبأنهاُ"تتابع ُبقلقُاإلخالءُ

المقررُلتجمعُالبدوُفيُالخانُاألحمرُبالضفةُالغربيةُ.وأنُاإلجالءُبالقوةُاآلنُباتُوشيكُاًُ،وكذلكُ
احتمالتُزيادةُالتصعيدُوالعنفُ .ويجدرُالتذكيرُ،بوجهُعامُ،بأنُإلحاقُالتدميرُالواسعُالنطاقُ

بالممتلكات ُدون ُوجودُضرورةُعسكريةُ،وعملياتُنقلُالسكانُفيُأرضُمحتلةُتُمثلُجرائمُحربُ
وفقاُلنظامُروماُاألساسي"ُ.وأضافت السيدة بنسودة بأنهُ"يثيرُقلقهاُوجزعهاُاستمرارُجهاتُفاعلةُ
من ُالجانبين ُكليهما ُفي ُارتكاب ُالعنف ُعلى ُحدود ُغزة ُمع ُإسرائيلُ ،وإنها ُمضطرةُ ،بصفتهاُ

افُبأنُالحالةُلُتزالُ
ُ
المدعيةُالعامةُالمنوطُبهاُالنظرُفيُالحالةُفيُفلسطينُ،لتذكيرُجميعُاألطر
قيدُالدراسةُاألوليةُالتيُيجريهاُمكتبهاُ.وأنهاُماُزالتُتتابع ُبعنايةُالتطوراتُعلىُاألرضُ،ولنُ
تردد ُفي ُاتخاذ ُأي ُإجراء ُمناسبُ ،في ُحدود ُممارستها ُلوليتهاُ ،بموجب ُنظام ُروما ُاألساسيُ،
ت هُ
باستقالليةُوتجردُ،معُاحترامُمبدأُالتكاملُاحتراماُكامال".

410

ُ

ُ

المدعية العامة عن جرائم االحتالل التي وقعت بغزة في
ثانيا -:المعلومات التي تلقاها مكتب ّ
العام :2014

ُصنفت ُاألعمال ُالعدُائية ُالتيُ
ًُ
بناء ُعلى ُالمعلومات ُالتي ُتلقاها ُمكتب ُالمدعية ُالعامة ،ه

وقعتُفيُغزةُخاللُالعمليةُالعسكريةُفيُالعام ُُ ،2014علىُأنهاُنزاعُمسلح ُدون ُتحديدُطبيعةُ
الرابط ُالتاليُ
ُعبر ُ
ُ
ُ ،(2018) Palestine, ICC-01/18, 5 December 2018. ICC documentمتوافر

( .https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdfأخرُزيارةُُ 18أبريلُُ،2019
الساعةُُ12:40ظه ُاًر).

 409انظرُالفقراتُ(ُ)271-270لتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابقُ .
410
Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), Fatou Bensouda,
regarding the Situation in Palestine, 17 October 2018, ICC website (last visited 12 April 2019,
at 3:00 pm) https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=181017-otp-stat-palestine.
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هذاُالنزاعُفيماُإذاُكانُنزاعُاًُدولياًُأوُغيرُدوليُ،وماُإذاُكان ُهناكُتوصيفُقانونيُبديلُلطبيعةُ

وبناء ُعلى ُطبيعة ُاألعمال ُالتي ُوقعت ُمن ُطرفي ُالنزاع ُخالل ُالعملية ُالعسكريةُ
هذا ُالنزاعً ُ ،

المذكُورةُُ.ووفقاً ُللتقريرُالصادرُعنُمكتبُالمدعيةُالعامةُ،فإنُتحديدُذلكُتحكمهُنتائجُالدراسةُ
األوليةُالتيُسيت ُوصلُإليهاُالمكتبُ ُ،وبالنظرُلوقوعُأفعالُمعينةُتصنفُعلىُأنهاُجرائمُحربُفيُ
اعتبارهاُجرائمُحربُفيُحالةُالنزاعُالمسلحُغيرُ
نطاقُالنزاعُالمسلحُالدوليُوأفعالُأخرىُلُيمكنُ ُ

الدوليُ ُوفقُلماُيقررهُأحكامُميثاقُروماُ 411.

ترى ُالباحثــــةُ :أنُماُأثارتهُالدراسةُاألوليةُفيُتقرُيرهاُاألوليُالخاصُبتقييمُوضعُقطاعُ

غزة ُفيما ُإذا ُكان ُتوصيفه ُالقانوني ُيخضع ُلقانون ُالنزاع ُالمسلح ُالدولي ُأم ُالنزاع ُالمسلح ُغيرُ

الفلسطينيةُهيُأراضيُمحتلةُتخضعُلقانون ُالنزاعاتُ
ُ
الدوليُ،ترىُبأنُالوضعُالقانونيُلألراضي ُ
لحةُالدوليةُ،ولُيمنع ُانطباق ُوصفُالحتاللُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُعدمُوجودُسيطرةُ
ُ
المس

فعليةُلقواتُالحتاللُعلىُاألرضُوفقُماُتفرضهُالمادةُ(ُ)42منُاتفاقيةُلهايُالخاصةُباحترامُ
قواعد ُوأعراف ُالحرب ُالبرية ُوالالئحة ُالمتعلقة ُبها ُلعام ُُ ،1907فالحصار ُالمفرض ُعلى ُقطاعُ
غزةُ ،والسيطرة ُعلى ُالمنافذ ُالبرية ُوالمائية ُوالعمليات ُالعسكرية ُالمستمرة ُعلى ُالحدود ُوداخلُ

بشكل ُواضحُمظاهر ُالسيطرةُالفعليةُعلىُ
القطاعُ ،والتحكمُفيُالسجلُالمدنيُالفلسطينيُ ،تُمثلُ ُو ًُ

القطاعُالذيُتنطبقُعليهُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُالخاصةُبحمايةُالمدنيينُخاللُالنزاعاتُالمسلحةُ
الدوليةُ ،فعدم ُتواجد ُقوات ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُداخل ُقطاع ُغزة ُل ُيعفيها ُمن ُمسئولياتها ُتجاهُ
سكان ُاألراضي ُالمحتلةُ .وقد ُذهب ُتقرير ُأنشطة ُالفحص ُاألولي ُللحالت ُالتي ُينظرها ُمكتبُ

المدعي ُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالعامُُ،2015خاللُتعرض ُالتقرير ُلحالةُفلسطينُ،
بأنُالحصارُالذيُفرضهُجيشُالحتاللُاإلسرائيلي ُعلى ُقطاعُغزةُمنذُالعامُُ،2007بإعالنهُ

قطاع ُغزة ُكياناً ُمعادياًُ ُ ،وفرض ُقيود ُعلىُمرور ُالبضائعُوحركة ُاألفرادُمن ُوإلىُالقطاعُ ،تبعهُ
فرض ُحصار ُبحري ُفي ُيناير ُُ ،2009ومن ُثم ُشنت ُعمليتين ُعسكريتين ُواسعتي ُالنطاق ُعلىُ
تمثل ُأيضاً ُأداةُمنُأدوات ُإحكامُ ُالسيطرةُالفعليةُ
قطاعُغزة ُفيُعاميُُ 2008وُ،2012والتي ُ هُ
علىُالقطاعُمنُقبلُدولةُالحتاللُ 412ُ.

ومن جانب آخـــرُ،قامُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُبدراسةُالجرائمُالتيُارتكبتهاُجيشُ

الحتاللُاإلسرائيليُوالجماعاتُالفلسطينيةُالمسلحةُكالًُعلىُحدىُ ُ،ومنُبينُآلفُاألحهُداثُالتيُ

وثقها ُالمكتب ُوجمعها ُضمن ُقاعدة ُبيانات ُشاملة ُمن ُخالل ُالستعانة ُبالضحايا ُوالشهودُ
والمنظماتُغيرُالحكومية ُوالمؤسسات ُالحقوقيةُ،عملُالمكتبُفيُهذاُالشأنُمنُخاللُاتجاهينُ:

ةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابقُ .
ُ
 411انظرُالفقرةُ(ُ)273منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراس
412
Report on Preliminary Examination Activities, the Office of the Prosecutor, ICC, 12
November 2015, parg 560-58, p 13.
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األولُ ،العمل ُعلى ُاختيار ُأحداث ُتُمثل ُأشد ُدرجات ُالخطورة ُمن ُحيث ُالضرر ُالذي ُلحقُ
بالمدنيين ُأو ُبالمواقع ُالمدنيةُ ،أو ُتمثل ُاألنماط ُالرئيسة ُللسلوك ُالمدعى ُبارتكابهُ .وتمثل ُالتجاهُ

الثاني ُفي ُُإعطاء ُاألولوية ُللحوادث ُالتي ُتتوفر ُبشأنها ُمجموعة ُمن ُالمعلومات ُالكافية ُوالمتاحةُ
إلجراءُتحليلُموضوعيُوشاملُ ُ413ُ.

كذلكُجمعُمكتبُالمدعيةُالعامةُمعلوماتُحولُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنسانيُوحقوقُ

اإلنسانُفيُنطاقُمسيراتُالعودةُُوالحتجاجات ُالسلمية ُالواقعةُعلىُطولُالحدودُالفاصلةُلقطاعُ

غزة ُمنذ ُآذار/مارسُ ،2018فالجرائم ُالواقعة ُضمن ُتلك ُاألحهُداث ُما ُزالت ُتحتاج ُإلى ُمزيد ُمنُ

التقييمُحسبُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُ 414.

وقدُصرحتُالمدعيةُالعامةُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفيُالبيانُالصادرُعن ُمكتبهاُ،فيُ
سياقُاستهدافُمسيراتُالعودةُعلىُحدودُقطاعُغزة"ُ،بأنُالعنفُضدُالمدنيينُ ،واستخدامُجيشُ

الحتاللُاإلسرائيليُللذخيرةُالحيةُقدُيشكلُجرائمُحربُ،وأنهاُتُذكرُاألطرافُالمتنازعةُ(حسبُماُ

لدراسةُاألوليةُماُزالتُمستمرًُةُبالرغمُمنُكونهاُلُتعدُتحقيقُاًُ.
جاءُفيُبيانُالمدعيةُالعامة)ُبأنُا ُ

فلذلكُ ،فإنُأيُجريمةُجديدةُيدعىُبارتكابهاُفيُسياقُالحالةُفيُفلسطينُقدُتخضعُللتمحيصُ
منُجانبهاُ ،وأنُمكتبهاُسيواصلُمراقبة ُالوضعُعنُكثبُلمراقبة ُأيُحالةُتحريضُعلى ُاستعمالُ

جوءُ ،وأنُأيُشخصُيحرضُعلىُإعمال ُالعنفُأوُينخرطُفيهاُ
القوةُفيُشكلُغيرُقانونيُأوُل ُ
كأنُيأمرُبارتكابُجرائمُتدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُأوُيطلبهُأوُيشجعُعليهُأوُيسهمُفيهُبأيُ

صورةُأخرىُيكونُ ُعرض ًُة ُللمقاضاةُأمامُالمحكمةُمع ُالمراعاةُالكاملةُلمبدأُالتكامل ُداعي ًة ُللعملُ
علىُوقفُالعنف"ُ 415.

المدعية العامة للمحكمة للمعلومات التي تلقاها خالل الدراسة األولية:
ثالثا -:تقييم مكتب ّ
ترى الباحثــــةُ ،بأنُشروطُالمقبوليةُالتيُقررتهاُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُ

روماُ،والتيُتوجبُتوافرُمعاييرُمحددةُلقبولُنظرُالدعوىُُ ،قدُتحققتُنتيج ًة ُلما ُأثبتناه ُمنُعدمُ
رغبةُالقضاءُالمحليُلدولةُالحتاللُاإلسرائيليُعلىُالضطالعُبإجراءاتُالتحقيقُوالمقاضاةُضدُ
المجرمينُاإلسرائيليينُوذلكُخاللُاستعراضناُللنظامُالقانونيُوالقضائيُلدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ ُ.

ُ413انظرُالفقرةُ(ُ)274منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابقُ .
ُ414انظرُالفقرةُ(ُ)275منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابق.

ُ 415بيانُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفاتو بنسوداُ،بشأنُتدهورُالوضعُفيُغزةُبتاريخُُ 8أبريلُُ،2018تعقيباُ

ىُاستهدافُالمتظاهرينُالسلميين ُخاللُتجمعاتُالعودةُالكبرىُُ،باإلمكانُالطالعُعلىُالبيانُعبرُالرابطُالتاليُُ(أخرُ
ُ
عل

مساء) https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=180408-
زيارةُُ 12أبريلُُُ،2019الساعةًُُ ُ 8:30
otp-stat&ln=Arabic
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ى
وبناء ُعلى ُما ُذهبت ُإليه ُالدراسة ُاألولية ُمن ُنتائج ُ-التي ُيجريهاُ
وتر الباحثــــةُ ،بأنه ُ ً

مكتب ُالمدعيةُالعامةُ -بأنُالمعلوماتُالمتاحةُللمكتبُتشيرُإلىُعدمُوجودُتحقيقُأوُمقاضاةُ

اءُأكانُذلكُسابقاًُأمُحالياًُعنُالجرائمُالمعروضةُعلىُالمكتبُوالتيُارتكبتُ
وطنيةُذاتُصلةُسو ًُ

فيُالقدسُالشرقيةُوالضفةُالغربيةُ،نتيج ًُة ُلعجزُالسلطةُالفلسطينيةُعنُممارسةُاختصاصهاُعلىُ

اإلسرائيليين ُالذين ُيرتكبون ُالجرائمُالمحالةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .كذلكُ،تتذرعُدولةُالحتاللُ
اإلسرائيلي ُوبشكل ُدائم ُبقانونية ُاألنشطة ُالمرتبطة ُبتشييد ُالمستوطنات ُوأن ُالمحكمة ُاإلسرائيليةُ
العلياُ ،سبق ُوأن ُقررت ُفي ُبعض ُأحكامهاُ ،أن ُمسألة ُالستيطان ُغير ُقابلة ُللنظر ُفيها ُأمامُ
القضاءُاإلسرائيليُ ُوفيُحالتُأخرىُقررتُقانونيةُاألعمالُالمتصلةُفيُالستيطانُ 416.

لذلكُ ،توصل ُمكتب ُالمدعية ُالعامة ُلهذه ُالنتيجة ُما ُهو ُإل ُعمل ُكاشف ُللسياسة ُالتيُ

ينتهجهاُالقضاء ُالمحلي ُاإلسرائيليُفيُتحصين ُق اررات ُالحكومةُضد ُالمساءلة ُوالمالحقةُ ،وعدمُ
ه
ُرغبتهُفيُوقفُالجرائمُالمستمرةُوالمتعلقةُبأعمال ُالستيطانُ،ومنُثمُلُتستطيعُدولةُالحتاللُ
يُ
اإلسرائيلي ُالدفعُبعدمُمقبولية ُالدعوىُ ُفيُجريمةُالستيطان ُوالفصلُالعنصريُوالتهجيرُالقسر ُ
للفلسطينيينُ.

ائمُالتيُارتكبتُفي ُالقدسُالشرقيةُ
ُ
إضافة إلى ذلكُ ،قررُمكتبُالمدعيةُالعامةُبأنُالجر

والضفةُالغربيةُمنذُُ13حزيران/يونيوُُ،2014علىُدرجةُكافيةُمنُالخطورةُتبررُفتحُتحقيقُفيهاُ
وفقُالمتطلباتُالواردةُفيُالنظامُاألساسيُمعُالنظرُعلىُوجهُالخصوصُفيُنطاقهاُوطبيعتهاُ

وطريقةُارتكابهاُوأثرهاُعلىُُالضحاياُوالمجتمعاتُالمحليةُالمتأثرةُبالجريمةُ 417ُ.

أماُعنُالجرائمُالتيُوقعتُفيُقطاعُغزةُخاللُحربُُ،2014فذهبتُالتحقيقاتُاألوليةُ

التيُيجريهاُمكتبُالمدعيةُالعامةُبأنُالجرائمُاألشدُخطورًُةُالتيُينظرهاُالمكتبُ ُوتتوافرُمعلوماتُ

وافية ُعنها ُوعن ُطريقة ُارتكابها ُوفق ُالمعطيات ُالتي ُتقررها ُالفقرة ُاألولى ُمن ُالمادة ُ(ُ )8منُ

الميثاقُ ُ.وماُزالُالمكتبُينظرُماُإذاُكانتُجرائمُالحربُالمدعىُبهاُقدُارتكبتُعلىُنطاقُواسعُ
أوُفيُإطارُخطةُأوُسياسةُمنهجيةُمنُعدمهُ .وذهبُمكتبُالمدعيةُالعامةُفيُتقرُيره ُالصادرُ

حول ُالدراسة ُاألوليةُ ،بأن ُالمعلومات ُالمتاحة ُللمكتبُ ،تُشير ُإلى ُقيام ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيليُ

بإجراء ُالتحقيق ُعلى ُالمستوى ُالوطني ُداخل ُمنظومة ُالقضاء ُالعسكريُ ُاإلسرائيلي ُفي ُالجرائمُ

المعروضة ُعلى ُالمدعي ُالعامُ .بينما ُتشير ُالمعطيات ُوالمعلومات ُالمتوافرة ُلدى ُالمحكمة ُبأنُ

ُ416انظرُالفقرةُ(ُ)277منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابقُ .
اسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابق.
ُ
ُ417انظرُالفقرةُ(ُ)278منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدر
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لُتتعارضُفيها ُوليةُالمحكمةُ
ُ
الجرائمُالمدعىُبارتكابهاُمنُقبل ُالجماعاتُالمسلحةُالفلسطينيةُ
القضائيةُمعُوليةُأىُدولةُأخرىُ هينعقدُلهاُالختصاصُ 418ُ.

ترى الباحثــــةُ،بأنُماُذهبتُإليهُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُنطاقُالدراسةُاألوليةُ،نحوُ

ُالحربُ
جرئم ُ
قيام ُالقضاء ُالعسكري ُاإلسرائيلي ُبالضطالع ُبمستوى ُمعين ُمن ُالتحقيقات ُفي ُ ُا
والجرائمُضدُاإلنسانيةُالتيُارتكبتُمنُقبلُقواتُالحتاللُفيُقطاعُغزةُخاللُحربُُ،2014
نقدرهاُعلىُأنهاُتحقيقاتُصوريةُغيرُكافيةُ،ولُتتصفُبمعاييرُالنزاهةُوالستقالليةُ،حيثُُأغلقتُ

جميعُالتحقيقاتُفيهاُبحجةُعدمُكفايةُاألدلةُأوُعدمُوقوعُجريمةُ.كماُأنُدرجةُالعقوبةُفيُبعضُ

جنود ُالحتاللُاإلسرائيليُاستندتُفقطُإلىُمخالفةُاألوامرُالعسكريةُ ،لُ
الحالتُالتيُأدينُفيهاُ هُ
تتساوىُمعُح هدة ُُوجسامة ُالجريمةُ ،والتيُاقتصرتُالعقوبةُفيهاُعلىُلفتُنظرُالجنودُالمتورطينُ
بالجريمة ُأو ُترقيم ُترقيتهمُ ،ودونُ ُأن ُيكون ُهناك ُمحاسبة ُعلى ُمستوى ُالقيادة ُلألشخاص ُالذينُ

المسؤوليةُفيُالحكومةُاإلسرائيليةُعنُتوجيهُوإصدارُاألوامرُوالمساهمةُ
يضطلعونُبمستوياتُمنُ ه
اللُاستعرضُالنظامُ
ُا
أوُالتحريضُعلىُارتكابُالجرائمُُ .وهذاُماُأكدتُعليهُالباحثةُفيماُسبقُخ

القانونُوالقضائيُاإلسرائيليُ .

والسؤال المطروح بهذا الصدد يتعلق في مدى إمكانية مالحقة قادة المقاومة الفلسطينية

نتيجة ال نتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني خالل حرب  ،2014بناء على ما ذهبت إليه

المدعية العامة في دراستها األولية للحالة في فلسطين؟
ّ

ترى الباحثــــةُ :بأن ُهذا ُاألمر ُقوي ُالحتمالُ ،فقد ُذكر ُمكتب ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُفي ُالتقرير ُالصادر ُعنه ُبصدد ُالدراسة ُاألولية ُللحالة في فلسطين ُأن ُحركتيُ
المقاومة ُاإلسالميةُحماسُوالجهادُبشكلُأساسيُإضاف ًة ُأللويةُالناصرُصالحُالدينُ،قدُانتهكواُ
أحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُأثناءُمشاركتهمُفي ُالعملياتُالعسكريةُخاللُحربُُ،2014نتيج ًةُ
إلطالقُالصواريخُوقذائفُالهاونُعشوائيةُاألثرُ،وشنُالهجماتُعلىُمواقعُمدنيةُإسرائيليةُ،وشنُ
ُالنتيجة ُأيضاً ُبعثة ُاألمم ُالمتحدة ُلتقصيُ
هُ
الهجمات ُمن ُداخل ُالتجمعات ُالسكنيةُ .أكدت ُهذه

الحقائقُفيُالحربُعلىُغزةُ،وطالبتُمنُالسلطاتُالفلسطينيةُبضمانُالمحاسبةُوالمالحقةُعنُ
بناء ُعليهُ ،قد ُتتوجه ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ
انتهاك ُقواعد ُالقتالً ُ .

للمطالبة ُبمالحقة ُقادة ُالمقاومة ُعن ُالهجمات ُالعشوائية ُعلى ُالمستوطنات ُاإلسرائيليةُ ،والتي ُقدُ

تؤدى ُإلصدار ُمذكرات ُقبض ُبحق ُأفراد ُالمقاومة ُ ُومن ُثم ُيجب ُعلى ُدولة ُفلسطين ُاحترام ُذلكُ

 418انظر الفقرات ( )281 ،280 ،297من تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول تطورات الدراسة األولية لحالة فلسطين،
مرجع سابق.
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وتسلميهمُوفقُماُتفرضهُالتزامُالتعاونُعلىُالدولُاألطرافُفيُالمحكمةُوماُتفرضهُقواعدُالقانونُ

الدوليُ ُ.

لــذلكُ،يجبُالتمسكُبحقُالفلسطينيينُفيُالمقاومةُالمشروعةُفيُسياقُالدفاعُعنُالنفسُ

ُوحقُتقريرُالمصيرُالغيرُقابلُللتصرفُ،والذيُكفلهُميثاقُاألممُالمتح هدةُ ُ،وقواعدُالقانونُالدوليُ.
ولقطع ُالطريق ُعلى ُمطالبات ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُبمالحقة ُقادة ُالمقاومة ُأمام ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُنوصي ُالقضاء ُالفلسطيني ُكقضاء ُوطني ُفي ُالضطالع ُبإجراءات ُالتحقيقُ
والمالحقة ُعن ُانتهاكات ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُمن ُقبل ُأفراد ُالمقاومة ُالفلسطينية ُبشكل ُيتسمُ

بالشفافيةُوالنزاهةُ ُوفقاً ُلماُتفرضهُالتزاماتُفلسطينُالتعاقديةُ ،ليكونواُفيُمنآي ُعنُالمالحقةُأمامُ

المحكمةُالجنائيةُالدولية.

بناء على ما سبق نلخص إجراءات التحقيق األولي "الدراسة األولية" التي تضطلع بها

المدعية العامة في النقاط التالية والتي تأتي في مرحلة سابقة على التقدم بطلب الحصول على
ّ
اإلذن من قضاة الدائرة التمهيدية للبدء في إجراءات التحقيق في القضايا المحالة من دولة
المدعية العامة لقرارها وفقا لما تفرضه المواد( )17والفقرة األولى من المادة
فلسطين ،لتتوصل ّ
المدعية العامة المراحل والشروط التالية:
( )18أعاله استنفاذ ّ
أ)

التقييم األوليُ :يتم ُمن ُخالل ُعملية ُفحص ُالمعلومات ُواألدلة ُالمتاحة ُللمحكمةُ

للجرائمُالتيُشملهاُقرارُاإلحالةُلحالةُفلسطينُ،منُأجلُوصولُالمدعيةُالعامةُإلىُ
قناع ًة ُتبني ُعلى ُوجود ُأساس ُمعقول ُلالعتقاد ُبأن ُجريمة ُتدخل ُفي ُالختصاصُ

الموضوعي ُللمحكمة ُقد ُارتكبت ُأو ُترتكب ُأو ُيجري ُارتكابها ُوفق ُما ُحددته ُالفقرةُ
األولىُمنُالمادةُ(ُ)53منُأحكامُالميثاقُ.
ب) دراسة االختصاصُ :يقوم ُمكتب ُالمدعية ُالعامة ُخالل ُهذه ُالمرحلة ُبدراسة ُالقضاياُ
المتعلقةُبالختصاصُالموضوعيُوالزمنيُوالشخصيُواإلقليميُلحالة فلسطينُ.

وترى الباحثـــةُ :بأن ُالمدعية ُالعامة ُلن ُتواجه ُصعوب ًة ُتُذكر ُفي ُتحديد ُنطاقُ

الختصاصُالزمانيُالمحددُسلفاً ُبموجبُاإلعالنُالصادرُعنُدولةُفلسطينُلقبولُ
اختصاصُالمحكمةُفيُُ ،2015وقرارُاإلحالةُفيُالعامُُ ،2018اللذانُحددا ُإعمالُ
ُبأثر ُرجعي ُيمتد ُليشمل ُاألحداث ُالتي ُوقعت ُمنذ ُتاريخُ
ولية ُالمحكمة ُالزمانية ً

13حزيران ُ/يونيوُ ،2014والوليةُاإلقليمية ُعلى ُالجرائم ُالتي ُارتكبت ُعلىُاألراضيُ
ُطرف ُمتعاقد ُعلىُ
الفلسطينية ُالضفة ُالغربية ُوالقدس ُالشرقية ُوقطاع ُغزة ُكدولة ُ

الميثاقُ .لذلكُ ،سيكون ُالجهد ُاألكبر ُلعمل ُالمدعية ُالعامة ُفي ُتحديد ُالجرائم ُالتيُ
ينظمهاُالختصاصُالموضوعيُوفقُماُحددتهُالمادةُُالخامسةُمنُالميثاقُنظ ُاًرُإلىُ
205

كُمُالمعلوماتُوالبالغاتُالمحالةُإليهاُمنُقبلُالجهاتُالرسميةُالدوليةُوالمحليةُ،لذلكُ
نثُنيُعلىُدُورُوجهودُو ازرةُالخارجيةُالفلسطينيةُواللجنةُالوطنيةُالعلياُالمسئولةُعنُ

وفق ُلخطورتهاُ
المتابعة ُمعُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُلتحديد ُالجرائمُالمحالةُللمحكمة ُ ًُ

ُوأوليتهاُ ،وتوافر ُاألدلة ُالتي ُتثبت ُارتكابها ُوالتي ُمن ُشأنها ُأن ُتركز ُجهود ُمكتبُ
الدعاءُالعامُللمحكمةُعلىُدراستهاُبوقتُأسرعُ.
ج) مرحلة المقبولية :تتعلقُالمقبوليةُباستيفاءُالمعاييرُالخاصةُالواردةُفيُالمادةُ(ُ)17
من ُالميثاقُ ،والمتعلقة ُبعدم ُرغبة ُأو ُعدم ُقدرة ُالقضاء ُالوطني ُعلى ُالضطالعُ
بإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُ-والتي ُناقشنا ُصورها ُوالتحديات ُالتي ُتحيط ُبها ُفيماُ

سبقُ -أو ُإذا ُكانتُالجرائم ُالمحالة ُتخضع ُأو ُخضعت ُللتحقيقُوالمقاضاة ُمنُقبلُ

القضاءُالمحليُ ،وهذاُماُيفسرُاتخاذ ُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُلخطواتُاستباقيةُمنُ

خاللُإعالنُالمدعيُالعامُالعسكريُاإلسرائيليُبفتحُالتحقيقُفيُشبهةُارتكابُالجيشُ

اإلسرائيلي ُلجرائمُحربُفيُقطاعُغزةُخاللُعدوانُُ ُ،2014ومنُخالل ُتشكيلُآليةُ

خاصةُبتقصيُالحقائقُُ FFAوالتيُتديرهاُمؤسسةُالجيشُللتحقيقُفيُالج ارئمُالتيُ

وقعتُخاللُالفترةُالمذكورةُ.قامتُآليةُُُFFAبالتحقيقُفقطُفيُُ13شكوىُمنُنسبةُ

الجرائم ُالتي ُارتكبت ُخالل ُالعدوان ُُوأغلقت ُجميع ُالتحقيقات ُفي ُالشكاوى ُالمنظورةُ

بحجة ُعدم ُكفاية ُاألدلةُُ ،واعتمدت ُ FFAفقط الشكاوي ُالمتعلقة ُفي ُمالحقة ُالجنودُ

على ُجرائم ُبسيطةُتتعلقُبتهم ُالسرقةُوإساءةُسلوكُالجنودُخاللُالحربُ.األمر ُالذيُ
يدلل ُعلى ُأن ُالممارسة ُالعملية ُالمعهودة ُلمحاكم ُدولة ُالحتالل ُوعلى ُمدار ُسنواتُ
عديدة ُافتقرت ُفيها ُالتحقيقات ُلمعايير ُالحيادُ ُوالنزاهة ُعلى ُالمستوي ُالسياسيُ

والعسكريُ .إضاف ًُة ُإلىُالعملُعلىُتكريسُالحصانةُلقادةُالحتاللُعنُجرائمهمُمنُ

خالل ُالتشريعاتُ ،وأحكام ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُالذي ُيصدر ُأحكاماً ُصورية ُفي ُحالةُ
اإلدانةُوبطريقةُهزليةُلُتتناسبُمعُخطورةُالجريمة ُوالذيُناقشنهُخاللُالدراسة ُمماُ

يدللُبصورًُة ُقطعيةُعلىُعدمُرغبةُدولةُالحتاللُاإلس ارئيلي ُفي ُمحاكمةُالمتورطينُ

بارتكابُالجرائمُالدوليةُ،والتيُيجبُأنُتتمُمحاكمتهمُخارجُإسرائيلُ.

أماُفيماُيتعلقُبالفقرةُ(د)ُُمنُالمادةُ(ُ)17والمتمثلة ُفيُخطورة الجريمة ُوالتيُتبررُ

اتخاذُالمحكمةُإلجراءاتُالتحقيقُوالمقاضاةُبالعتمادُعلىُطبيعةُالجرائمُالمحالةُإلىُ
مكتبُالمدعيةُالعامةُُ،وجسامتهاُُ،وعددُالضحاياُالمتضررينُ ُ،وطريقةُومنهجيةُسلوكُ

الحتالل ُفي ُارتكاب ُالجريمةُ ،وكون ُأن ُتلك ُالجرائم ُتشكل ُخطة ُأو ُسياسة ُعامةُ
وقدُأثبتُتقريرُلجنةُ
ُ
لدولةُالحتاللُمنُعدمهُوطبيعةُالسالحُالمستخدمُفيُالجريمةُ.
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األممُالمتحدةُبشأنُالنزاعُفيُغزةُفيُالعامُُ،2014مدىُخطورةُالجرائمُالتيُاقترفهاُ

الحتالل ُوالتي ُترتقي ُلمستوى ُجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ ،والذي ُيمكنُ
ُيعول ُعليه ُكتقرير ُأممي ُمستقل ُإضاف ًُة ُإلى ُجرائمُ
لمكتب ُالمدعية ُالعامة ُأن ٌ

الستيطان ُوالتهجير ُالقسريُُ ،وأدواته ُالماثلة ُأمام ُأعين ُالمجتمع ُالد ُوليُ ،والتي ُتأخذُ

الطابعُالمنهجيُوالسياسةُالتيُتنتهجهاُدولةُالحتاللُفيُالستمرارُبارتكابُجريمةُُ
الستيطانُ،وقدُناقشُآخرُتقريرُللمدعيةُالعامةُالخاصُفي ُتطوراتُالدراسةُاألوليةُ

الصادر ُفي ُكانون ُأول/ديسمبر ُُ ،2018النقاط ُالمذكورة ُأعالهُ .لذلك ،ترى الباحثة
بأن حالة فلسطين تحققت لها شروط المقبولية أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق

لألحكام الواردة في ميثاق روما.
د)

مصلحة العدالةُ :تمثل ُهذه ُالمرحلة ُآخر ُإجراءات ُالدراسة ُاألولية ُالتي ُتضطلع ُبهاُ

المدعيةُالعامة ُللمحكمة ُ ُوفقُاً ُللفقرةُاألولىُمنُالمادةُ(ُ )18ففيُحالُوجدت ُالمدعيةُُ

لً ُتوافرُلمباشرةُإجراءات ُالتحقيقُفيُحالة فلسطين ُوفيُ
العامة ُأنُهناكُأساساً ُمعقوُ
مواجهةُجرائمُالحتاللُالتيُأحيلت ُللمحكمةُ.عندئ ًذُ ،تتخذُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُ

قرارهاُبمباشرةُالتحقيقُوفقُالفقرةُاألوليُ(ج)ُمنُالمادةُ(ُ)53بماُيتوافقُمعُمصلحةُ
المجنيُعليهمُومقتضياتُالعدالةُوالمتمثلةُفيُخطورةُالجريمةُوواجبُحمايةُالضحاياُ

والشهودُ ،وفرص ُإحالل ُالسالم ُالتي ُتمنع ُعلى ُالمحكمة ُالتدخل ُإلعطاء ُالمجالُ

إلحالل ُالسلم ُواألمن ُالدوليين ُوفق ُالصالحية ُالمخولة ُلمجلس ُاألمن ُفي ُإرجاءُ

التحقيقاتُ419.

بناءُعلىُ
ويّنفي مكتبُالمدعيةُالعامةُوبشكلُدائمُاتخاذهُأيُقرارُبعدمُقبولُالدعوىُُ ًُ
عتباراتُ
اعتبارات ُإحالل ُالسالمُ .ويؤكد ُالمكتبُ ،على ُإيالئه ُالهتمام ُالخاص ُلال ُ
ُ
ُتخدم ُمصالحُ
واألسباب ُالجوهرية ُالتي ُتدعو ُلالعتقاد ُبأن ُالمالحقة ُالقضائية ُلن هُ

العدالة ُكواجب ُحماية ُالشهود ُوالضحاياُ ،ومنع ُاستمرار ُالجريمةُ ،فالظروف ُالتيُ
اء ُعليها ُبمصالح ُالعدالة ُهي ُظروف ُاستثنائيةُ .وأنُ
يتسنى ُللمحكمة ُالحتجاج ُبن ً

ميثاق ُروما ُمنح ُالدائرة ُالتمهيدية ُصالحية ُإجراء ُمراجعة ُصارمة ُلهذا ُالمبدأ ُالمبهمُ
التحديدُ ،بالنظر ُلدور ُالمحكمة ُالمتمثل ُفي ُضمان ُالحترام ُالدائم ُلتحقيق ُالعدالةُ

الدولية ُومالحقة ُالجرائم ُالدولية ُمن ُخالل ُالتفسير ُالضيق ُلمصالح ُالعدالةُ ُ ،وبماُ

 419ياسر الفاهوم :األثار المترتبة على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،جامعة
القدس ،فلسطين ،2016،ص.91
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عتبارات ُالسياسية ُوتسييسُ
يتسق مع ُهدف ُالنظام ُاألساسي ُوغايته ُوليس ُوفق ُال ُ

العدالةُ ُ420.

لـذلك فإن ،تدخلُالمحكمةُفيُسياقُالحالة في فلسطين ُوالصراعُط ُويلُاألمدُالذيُ

ن ُسياس ًُة ُممنهجة ُلرتكابُالجرائمُبحقهمُ
تجاوزُالسبعينُعامُاً ُعايش ُخاللهاُالضحاياُالفلسطينيو ُ

مفتقدينُللعدالةُ ،والتيُلنُتتحققُإلُمنُخاللُالمساءلةُوالمحاسبة ُوليسُبإعطاء ُفرصةُجديدةُ
إلحاللُالسالمُ ُ.
وترى الباحثة ،إلىُأنُالمراحلُاألربعةُالتيُتمر ُفيهاُالد ارسةُاألوليةُقدُتحققتُ ،وأنُ

مسألة ُالبدء ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالبتدائي ُأصبحت ُقاب ُقوسين ُأو ُأدنى ُوفق ُلتتبع ُتطوراتُ

الدراسةُالتمهيديةُالتيُأعلنتُعنهاُالمدعية ُالعامةُفيُتقريرهاُاألخيرُ،وأنهُلمُيتبقىُ ُإلُالمضيُ

ُ(دائرة ُما ُقبل ُالمحاكمة) ُللبدء ُفي ُإجراءاتُ
قدماً ُنحو ُطلب ُاإلذن ُمن ُقضاة ُالدائرة ُالتمهيدية ُ
الدراسةُالتمهيديةُ،والتيُسنناقشهاُخاللُالفرعُالتاليُ .

الفرع الثاني
إجراءات التحقيق المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية بشأن التحقيق في حالة فلسطين
أمُرتُ ُالدائرةُالتمهيديةُاألولىُبرئاسةُالقاضيُبيترُكوفتاشُبموجبُالقرارُالصادر ُبتاريخُ

ُ 13تموز/يوليوُُ ،2018قلمُالمحكمةُبالعملُعلىُإرساءُنظام ُإعالمُ ،وتوعيةُللمجتمعاتُالمحليةُ
المتضررةُوالمجنيُعليهمُفيُإطارُالحالة في فلسطينُ ُ.و َّ
شددتُالدائرةُفيُقرارهاُ،بأنهُليتسنىُ

ُالواجبُ ،فال ُبدُ ُمن ُإحاطةُ
للمحكمة ُأن ُتؤدي ُالمهام ُالمنوطة ُبها ُفي ُإطار ُوليتها ُعلى ُالنحو ُ

الجمهور ُبدور ُوأنشطة ُالمحكمة ُعلىُنحوُسليم ُلتعزيز ُثقتهم ُبالمحكمةُ ُودعم ُعملهاُ ،ولتستدركُ

المحكمةُعندُالقتضاءُماُيعتريُمهمتهاُمنُنقصُكإجراءاتُتصحيحيةُ 421.

بناء ُعليهُ،أنشأُقلمُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُصفحةُمعلوماتُخاصةُبأنشطةُالتوعويةُ
ُو ً

للحالة في فلسطين ُبهدف ُإحاطة ُالمجني ُعليهم ُوالشهود ُوالمنظمات ُغير ُالحكومية ُبمعلوماتُ
دقيقة ُوشاملة ُعن ُمهمة ُودور ُالمحكمةُ ُ ،ولُتهمكينهم ُمن ُتقديم ُالمعلومات ُالتي ُتُسهم ُفي ُمهمةُ

420

ُأزاروفُ ،فلسطين ُفي ُالمحكمة ُ"التداعيات ُغير ُالمتوقعة ُللتقاضي ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية"ُ ،ورقة ُتحليلُ
فالنتينا ُ

سياساتُ،الشبكةُ"شبكةُالسياساتُالفلسطينية"ُ،منشورةُبتاريخُُ1أبريلُ.2015
Decision's Pre-Trial Chamber I, Decision on Information and Outreach for the Victims of
the Situation ICC-01/18, 13 July 2018, ICC-01/1. Available at ICC site (last visited 12 April
2019, at 11:30 pm) https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03952.PDF.
421
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المدعيةُالعامةُفيُإجراءاتُالتحقيقُ،والذيُيمثلُدو اًرُمهماًُنحوُمشاركةُالضحاياُفيُتقديمُالبينةُ

عرضُشواغلهمُُوالنظرُفيهاُفيُأيُمرحلةُمنُمراحلُالدعوىُأمامُالمحكمةُ 422.
ُو ُ

وخالل ُالعام ُُ ،2018أحرز ُمكتب ُالمدعية ُالعامة ُتقدماً ُفي ُتحليل ُوجمع ُالمعلوماتُ

المذكورةُأعالهُفيماُيتعلقُبالحالة في فلسطينُالتيُساهمتُفيُالتحققُمنُتوافرُالمتطلباتُالتيُ
توجبهاُالفقراتُ(أُ ،بُ ،ج)ُمن ُالمادةُ( )1/53والتيُبدأُمكتبُالمدعيةُالدراسةُفيهاُمنذُكانونُ

األول/ينايرُُ ُ423ُ.2015

صرحتُالمدعيةُالعامةُبتاريخُُ 22آيار/مايوُ،2018بصددُإعالنهاُتلقيُاإلحالةُمنُ
ُوقدُ هُ

دولةُفلسطين ُبموجبُالمادتينُ(/13أ)ُو(ُ)14بعدُماُيزيدُعنُأربعُسنواتُمنُالبدءُفيُالدراسةُ
األولية ُلحالة فلسطينُ ،بأنها ُما ُزالت ُمستمرًُة ُفي ُالتحقيقاتُ ،وأن ُالدراسة ُاألولية ُالتي ُيضطلعُ
الًُبالفقرةُاألولىُالمادةُ(ُ)53منُ
كبيرُوستواصلُمسارهاُالطبيعيُعم ُ
تقدماُ ًُا
مكتبهاُبهاُ،هقدُُأحرزتُ ًُ
النظامُاألساسيُ.وأفادتُالمدعيةُالعامةُفيُتقريرهاُأنهاُتعكفُعلىُدراسة مسائل االختصاص

وشروط المقبولية ومصالح العدالة مع األخذ بعين االعتبارُ ُ ،وبصرف ُالنظر ُعما ُإذا ُكانتُ

الدراسةُاألوليةُقدُفتحتُعلىُأساسُالمعلوماتُالمتلقاةُبشأنُالجرائمُ،أوُعلىُأساسُإحالةُمنُ

الً ُبالمادةُُ
دولة ُطرف ُأو ُمن ُمجلس ُاألمن ُالتابع ُلألمم ُالمتح هدة ُأو ُعلى ُأساس ُإعالن ُمقدم ُعم ُ

(ُ)3/12منُالنظامُاألساسيُ،وأنهُفيُجميعُالظروفُيقيمُمكتبهاُبشكلُمستقلُالمعلوماتُالواردةُ
إليهُويحللهاُ 424.

وبناء عليه ،ووفق اإلجراءات التي استعرضناها خال ل دراسة إجراءات التحقيق في

المدعية العامة للمحكمة الجنائية حال توافرت لديها
مرحلة ما قبل المحاكمة ،نستطيع القول بأن ّ
ارت ْكبت بصدد الحالة في فلسطين ،ستقوم باتخاذ
القناعة الكافية بأن هناك جرائم دولية ُ

اإلجراءات التالية:
-

فيُحالُتحققتُالمدعيةُالعامةُبأنُالمعلوماتُالواردةُإليهاُعنُالحالة في فلسطينُتُشُكلُ

أساساًُمعقولًُللشروعُفيُالتحقيقُالبتدائيُبالستنادُلألدلةُُوالمعلوماتُالتيُتوصلتُإليهاُ
بعد ُدراستها ُوتحليلها ُوتقييمها ُبأن ُالجرائم ُالمقترفة ُتدخل ُفي ُاختصاص ُالمحكمةُ ،وأنُ

شروطُالمقبوليةُالتيُأوجبتهاُالمواد ُ(ُ)17و(ُ)18و(/53ج)ُمنُميثاقُروماُقدُتحققتُ.
 422أطلﻖ الموقع باللغة العربية إضافةً للعبرية واالنجليزية ،مراعاة للغة واللهجات المحلية التي يتقنها الضحايا وغيرهم،
باإلمكان الوصول إلى الموقع اإلعالمي لحالة فلسطين عبر الرابط التالي https://www.icc-
cpi.int/palestine?ln=en.
ُ423انظرُالفقرةُ(ُ)284منُتقريرُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُتطوراتُالدراسةُاألوليةُلحالةُفلسطينُ،مرجعُسابقُ .
424
Statement of the Prosecuter of the International Criminal Court (ICC), Fatou Bensouda,
regarding the Situation in Palestine, 17 October 2018, ICC website (last visited 12 April 2019,
at 3:00 pm) https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=181017-otp-stat-palestine.
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تتخذ ُالمدعية ُالعامة ُالقرار ُبمباشرة ُالتحقيق ُبما ُيتوافق ُمع ُمصلحة ُالمجني ُعليهمُ،
ومقتضياتُالعدالةُمنُخاللُتقدمهاُإلىُقضاةُالدائرةُالتمهيديةُفيُالمحكمةُبطلبُاإلذنُ

للشروعُفيُإجراءات ُالتحقيقُالبتدائيُ"الدراسة التمهيدية" ُمدعمةُطلبهاُباألدلةُوالنتائجُ
التيُتوصلتُإليهاُخاللُمرحلةُالدراسةُاألولية.

-

إذا ُوجدت ُالدائرة ُالتمهيدية ُبعد ُدراستها ُلطلب ُالمدعية ُالعامة ُأن ُهنالك ُأساساً ُمعقولًُ
وبناء ُعلىُاألدلةُوالقرائنُالتيُ
للشروعُفيُإجراءات ُالدراسةُالتمهيدية ُللحالة في فلسطين ُ ًُ
بحوزتهاُ ،تأذن ُالدائرة ُللمدُعية ُالعامة ُبالبدء ُفي ُإجراءات ُالتحقيق ُالبتدائي ُوفقاً ُللقواعدُ

واإلجراءاتُالمعمولُبهاُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.
-

في ُحال ُحصلت ُالمدعية ُالعامة ُعلى ُاإلذن ُبالتحقيق ُمن ُالدائرة ُالتمهيديةُ ،وأصبحُ
التحقيق ُالرسمي ُجارياًُ ،فعلى ُالمدعية ُالعامة ُإخطار ُجميع ُالدول ُاألطراف ُفي ُالنظامُ
األساسي ُللمحكمة ُبالتحقيق ُالرسمي ُالذي ُتجريه ُلغايات ُالتعاون ُالدولي ُوالمساعدةُ

المتهمينُوالجرائمُالتيُتدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُ.
ُ
القضائيةُفيُمتابعةُ
-

ىُ،
اعتبارهاُالدولةُذاتُالوليةُعلىُالدعو ُ
بناءُعليهُ،تقومُالمدعيةُالعامةُبإخطارُإسرائيلُب ُ
ً

رسميا ُيضطلع ُبه ُمكتب ُالدعاء ُالعام ُفي ُضوء ُالمعلوماتُ
لعالمها ُبأن ُهناك ُتحقيًُقا ُ ًُ

بوجودُتحقيقُرسميُجاريُُبجرائمُ
ُ
جردُأنُتخطرُالمدعيةُالعامةُإسرائيلُ
المتاحةُلديهُ،وبم ُ
تدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُ ،وعلىُإسرائيل ُأنُتبلغُالمدعية ُالعامة ُفيُغضون ُشهرُ

من ُتاريخ ُتلقيها ُاإلشعار ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُأمام ُالمحاكم ُاإلسرائيلية ُفي ُحدودُ
ةُأوُأنهاُتجريُمثلُهذاُالتحقيقُبحقُالجنودُوالقادةُالمتورطينُفيُالجرائمُ
وليتهاُالقضائي
ٌ

المعروضةُعلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ.
-

وتلزم ُإسرائيل ُوفي ُغضون ُشهر ُمن ُتلقي ُاإلخطار ُأن ُتعلن ُبأنها ُتجري ُتحقيقاً ُجنائيُاًُ
علىُالمستويُالوطنيُاإلسرائيليُفيُالجرائمُالمعروضةُعلىُالمحكمةُبصدد ُالحالة في

فلسطين ُوالج ارئم المرتكبة على أراضيها ُوفقاًُللقواعدُالتيُتحكمهاُالموادُ(ُ)18منُميثاقُ

روما ُوالقاعدة ُ(ُ )52من ُقواعد ُاإلثبات ُُوالقواعد ُاإلجرائية ُالخاصة ُبالمحكمة ُالجنائيةُ

الدوليةُ.وبذلكُ،تتنازلُالمدعية ُالعامة ُعنُإجراءات ُالتحقيقُلصالحُإسرائيل ُ-ماُلمُتقررُ
ُبناء ُعلىُطلبهاُ ،ووفقُ
الدائرةُالتمهيديةُاإلذن ُللمدعية ُالعام ُباستمرار ُإجراءات ُالتحقيق ًُ
مقتضياتُالعدالة ُ-أثبتتُالدراسةُبأنُمقتضياتُالعدالةُغيرُمتوافرةُفيُالنظامُالتشريعيُ
والقضائيُاإلس ارئيليُالذيُيعملُعلىُتكريسُالحصانةُللمجرمينُاإلسرائيليينُ -معُكفالةُ

حقُالمدعيةُالعامة ُفي ُإعادةُالنظرُبعدُستةُأشهرُمنُتاريخُالتنازلُأوُفيُأيُوقتُ،
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يطرأُعليهُتغييرُملموسُفيُظروفُنظرُالدعوىُالتيُيستدلُمنهاُعلىُعدمُرغبةُدولةُ
الحتاللُاإلسرائيليُفيُالقيامُبإجراءاتُالتحقيقُأوُعدمُقدرتهاُعلىُذلك.
-

سرائيليُفيُممارسةُصالحياتهُ
فيُحالُافترضناُجدلًُ،إعطاءُالفرصةُللقضاءُالوطنيُاإل ُ

علىُمواطنيهُ،يفرضُعلىُإسرائيل ُتبليغُالمدعيةُالعامة ُبصفةُدوريةُبالتقدمُالمحرزُفيُ

التحقيقُالذيُتجريهُأوُإجراءات ُالمقاضاةُالتيُتتخذهُوفق ُنصُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُ

ُالمستوىُ
ُ
(ُ .)18لذلكُ ،تقوم ُالمدعية ُالعامة ُبمراقبة ُتطورات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُعلى
المحليُاإلسرائيليُوفيُحالُثبتُللمدعيةُالعامةُوفقُالمادةُ(ُ)17منُالميثاقُ،عدمُرغبةُ
إسرائيل ُفي ُإجراء ُالتحقيقاتُ ،وعدم ُوجود ُنية ُحقيقية ُلتقديم ُالجناة ُمن ُمواطنيها ُعنُ
الجرائم ُالمحالة ُللمحكمةُ ،أو ُتأخر ُتلك ُاإلجراءات ُد ُون ُمب ُرر ُأو ُالعمل ُعلى ُمنحُ

سرائيليةُالقائمةُبهدفُحمايةُالجناةُأوُالعملُعلىُإصدارُ
الحصاناتُبفضلُالتشريعاتُاإل ُ
ُ
األحكام ُالصوريةُ ،واألحكام ُالتي ُل ُتتناسب ُمع ُجسامة ُالجريمةُ .حينئًُذُ ،يحق ُللمدعيةُ

العامةُالتوجهُمنُجديدُللحصولُعلى ُإذنُالدائرةُالتمهيديةُلستئناف ُإجراءات ُالتحقيقُ
البتدائيُالتيُتوقفتُعندهاُ.
-

ُأماُفيُحالُعدمُقبولُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُالقيامُبإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُفيُ
غضون ُمهلة ُالشهرُ ،ورفض ُالتعاون ُمع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،وهذا ُاألمر ُالمتوقعُ

وفق ُالتصريحات ُاإلسرائيلية ُالدائمة ُلرفضها ُالتعاون ُمع ُالمحكمةُ ،ومقاطعتها ُففي ُهذهُ
الحالةُتستمرُالمدعيةُالعامةُفيُالتحقيقُبحالةُفلسطين.

-

كذلكُ،منُالمؤكدُأنُالمدعيةُالعامةُستتوجهُبإخطارُلدولةُفلسطينُلالضطالعُبإجراءاتُ
التحقيق ُوالمالحقة ُعلى ُالنتهاكات ُالتي ُارتكبها ُأفراد ُالمقاومة ُالفلسطينية ُبما ُيشملُ
األشخاص ُالذين ُنفذواُ ،وأعطوا ُالقرار ُلتنفيذ ُالهجمات ُأو ُالتحريض ُعليها ُوفقُاً ُلقواعدُ

المسؤولية ُالشخصية ُومسئولية ُالقيادةُ .األمر ُالذي ُيوجب ُعلى ُدولة ُفلسطين ُاإلسراعُ
ه
ُنزيه ُوجدي ُوفعال ُوتنفيذُاً ُللتزامات ُالتعاون ُمعُ
باتخاذ ُإجراءات ُوطنية ُفي ُتحقيق ُ

ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُباعتبارُ
ُ
المحكمةُ ،لتتمكن ُمن ُالدفع ُبعدم ُقبول
وليتهاُمكملة ُلالختصاصُالوطنيُالفلسطينيُ ،وبماُيحفظُالسيادةُالوطنيةُالقضائيةُعلىُ

ُالطريق ُأمام ُالدعاوى ُالتي ُستتقدم ُبها ُدولة ُالحتاللُ
ُ
المواطنين ُالفلسطينيينُ ،ولقطع
اإلسرائيليُأمامُالمحكمة.
-

بعدُحصولُالمدعيةُالعامةُعلىُإذن ُالدائرةُالتمهيديةُلالستمرارُفيُالتحقيقُالبتدائيُُ،

وبناءُعلىُاألدلةُالقطعيةُالتيُتوصلتُ
تتصرفُالمدعيةُالعامةُوفقُالصالحياتُالمخولةُ ً
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إليهاُلتقديم ُلئحةُالتهامُبحقُالجناةُاإلسرائيليين ُلعتمادهاُمنُقبلُالدائرةُالتمهيديةُلماُ

ُبناء ُعلى ُقناعتها ُفي ُوجود ُأدلةُ ُكافية ُبأنُ
قبل ُالمحاكمةُ ُ ،ويحق ُلألخيرة ُاعتماد ُالتهم ًُ

األشخاصُالمذكورينُفيُلئحةُالتهامُُقد ُارتكبوا ُالجرائمُالمنسوبةُإليهمُُ،ووفقُالقواعدُ
التيُتعرضناُلهاُخاللُشرحُاختصاصاتُالدائرةُالتمهيديةُ.
-

بعد ُاعتماد ُلئحة ُالتهام ُمن ُقبل ُالدائرة ُالتمهيدية ُبالدعوىُ ،تحيل ُاألخيرة ُالدعوى ُإلىُ

إجراءات ُالمحاكمة ُ"مرحلةُالتحقيقُالنهائي" ُ ُويقعُعلىُ
إحدى ُالدوائر ُالبتدائية ُوالتيُتبدأُ ُ

عاتقهاُالتأكدُُوالتيقنُمنُاختصاصهاُبالدعوىُ ُوتوافرُش ُروطُالمقبوليةُإماُمنُتلقاءُنفسهاُ،
بناءُعلىُطلبُالمتهمينُالمنسوبةُإليهمُ
أوُبناءُعلىُطلبُإسرائيلُفي حالة فلسطينُ،أوُ ًُ

الجرائمُالمدرجةُفيُلئحةُالتهامُ.كذلكُ،يحقُللدائرةُالتمهيديةُوبناءُعلىُطلبُالمدعيةُ

العامة ُإصدار ُالقرار ُبطلب ُالتعاون ُمن ُالدول ُاألطراف ُبتسليم ُالجناة ُمن ُاإلسرائيليينُ
المتواجدينُعلىُأراضيُالدولُاألعضاءُوصولً ُإلىُمرحلةُالنطقُبالحكمُُواستنفاذُكافةُ
ُ
سُبل ُالطعن ُوتنفيذ ُاألحكام ُعلى ُقادة ُجيش ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالذين ُحركت ُالدعوىُ

الجنائية ُبحقهم ُكما ُيحق ُللضحايا ُالفلسطينيين ُالمطالبة ُبالتعويضُ ،وجبر ُالضرر ُالذيُ

لحقُبهمُُ.
َوُيثار التساؤل ،حول اإلطار القانوني الواجب التطبيق أثناء الفحص التمهيدي الذي يضطلع به
مكتب المّدعية العامة للمحكمة للتحقيق في حالة فلسطين؟
نوهت ُالدائرة ُالتمهيدية ُاألولى ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبرئاسة ُالقاضي ُبيتر ُكوفتاشُ
بموجبُالقرارُالصادرُبتاريخُُ13تموز/يوليوُُ،2018بأنُاألحكامُواإلطارُالقانونيُالذيُتفحصُ
بموجبهُالمدعيةُالعامةُالحالة في دولة فلسطين ُيتمثلُفيُالموادُ(ُ)3/68ُ،53ُ،18ُ،17منُ

ميثاق ُروماُ ،والفقرة ُاألولى ُ(أُ ،بُ ،ج) ُوالفقرة ُالثانية ُ(أ) ُمن ُالقاعدة ُ(ُ )16والقواعد ُالجرائيةُ

وقواعدُاإلثباتُرقمُ(ُ)93،92،91،90،89،86،85المعمولُبهاُأمامُالمحكمةُ،إضاف ًة ُإلىُالبندُ

(ُ )86من ُلئحة ُالمحكمة ُوالبنود ُ(ُ )112،105،104،103،8،6من ُلئحة ُقلم ُالمحكمة ُوماُ
ُالقواعد ُمن ُضمان ُحق ُالمجني ُعليهم ُفي ُالمشاركة ُباإلجراءات ُالقضائيةُ ،وتقديمُ
يتصل ُبهذه ُ
وتلقي ُالمعلومات ُذات ُالعالقة ُبالجريمة ُبما ُيتسق ُمع ُقواعد ُحقوق ُاإلنسان ُوالقانون ُالدوليُ
والتواصل ُمع ُالمحكمة ُوتلقي ُمعلومات ُدقيقة ُوكافية ُعن ُتطُورات ُالدراسة ُاألولية ُوجميع ُمراحلُ
الدعوىُ.
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 425لمزيد من التفاصيل انظر المواد المذكورة في القواعد االجرائية وقواعد االثبات الخاصة بالمحكمة ،انظر كذلك :الئحة
قلم المحكمة التي اعتمدت ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  6أذار/مرس  ،20116وكذلك انظر الئحة مكتب المدّعي العام التي
اعتمدت ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  23نيسان /أبريل  .2009القواعد المذكورة أعاله تتعلق في اضطالع مسجل المحكمة
بالمسئولية اإلدارية عن نشر موقع المحكمة على االنترنت لتكون جميع األنشطة القانونية للمحكمة في متناول المجني عليهم
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المطلب الثاني
العقبات والدفوع التي تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية في سبيل مالحقة قادة
االحتالل اإلس ارئيلي

تحيط ُبمالحقةُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيليُأمامُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُالعديدُمنُالعقباتُ

واإلشكاليات ُالموضوعية ُواإلجرائية ُالتي ُيثيرها ُإعمال ُمبدأ ُالتكاملُُ ،والمتمثلة ُفي ُسلطة ُمجلسُ

األمنُالخاصةُبإرجاءُالتحقيقُأوُرفضُالتعاون ُمعُالمحكمةُ،أوُالدفوعُالمتوقعُإثارتهاُمنُقبلُ
دولةُالحتاللُاإلسرائيليُبهدفُعرقلةُعملُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،كالدفعُبالحصانةُ،أوُالدفعُ

بعدمُانطباقُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُعلىُاألراضيُاإلسرائيليةُكونهاُطرفُغيرُمتعاقدُ
بناء ُعليهُ ،نتناول ُفيُ
على ُالتفاقيةُ ،أو ُالدفع ُبارتكاب ُأفراد ُالمقاومة ُالفلسطينية ُلج ارئم ُدوليةً ُ .

الفرع ُاألول ُالعقبات ُالتيُتعيق ُسبل ُمالحقةُقادة ُالحتالل ُأمامُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُخاللُ
ال ُفرع ُاألولُ ،ومن ُثم ُنتناول ُفي ُالفرع ُالثاني ُالدفوع ُالمثارة ُمن ُقبل ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُبهدفُ

مالحقةُأفرادُوقادةُالمقاومةُالفلسطينيةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
ُ
ُ

الفرع األول
ُ

سبل مالحقة قادة االحتالل أمام المحكمة الجنائية الدولية
العقبات التي تعيق ُ

إثارة ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُللدفوع ُالتي ُمن ُشأنها ُإعاقة ُسبل ُمالحقة ُالمجرمين ُمنُ

الجنودُ ُوقادة ُالحتاللُاإلسرائيليين ُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعنُالجرائمُالدولية ُالتيُارتكبوهاُ
في ُحالة فلسطينُ ،كادعاء ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيليُاستنفاذ ُسبُل ُالتقاضي ُالمحلي ُوعدم ُجوازُ

مالحقة ُالشخص ُعن ُذات ُالفعل ُمرتينُ ،أو ُأن ُموضوع ُالدعوى ُل ُيشكل ُخطورًُةُ .فالعقباتُ
الجرائيةُوالموضوعيةُالتيُتفرضهاُسلطاتُالتحقيقُالسرائيليُبهدفُمنحُالحصانةُلقادة ُوجنودُ

الحتاللُاإلسرائيليُمنُخاللُاصدارُالقرارُباغالقُُوحفظُالتحقيقُأوُاتخاذُالقرارُبأنهُلُوجهُ
إلقامةُالدعوىُبحجةُعدمُكفايةُاألدلةُأوُأنُُالفعلُلُيشكلُجريمةُ،أوُاصدارُالقضاءُالعسكريُ

اإلسرائيلي ُلعقوبات ُإدارية ُأو ُعقوبات ُتتعلق ُبمالحقة ُجنوده ُعن ُمخالفة ُالقواعد ُواألخالق ُالتيُ

تحكمُتصرفُوسلوكُالجيشُفيُالميدانُعلىُأفعال ُل ُترتقيُفيُجسامتهاُلمستوىُجرائمُالحربُ

من خالل التوعية .كذلك ،ضمان تواجد مسجل المحكمة وموظفيها في الميدان لجمع األدلة شريطة موافقة رئيس المحكمة
واجراء االتفاقات الخاصة مع الدولة المعنية ،كذلك يقع على عاتق قلم المحكمة االعالن عن بدء التحقيقات في الجريمة وفق
اللغة واللهجات المحلية لضمان اخطار المجني عليهم قبل بداية مرحلة االجراءات القضائية ليتمكنوا من المشاركة فيها،
ونشر وإنشاء استمارات موحدة على قاعدة البيانات االلكترونية للمحكمة تمكن المجني عليهم من اإلدالء بالمعلومات المتعلقة
في الجريمة وتقديم طلباتهم للمساهمة في وصول المحكمة لألدلة والمعلومات التي تساعدها على اجراءات التحقيق والمالحقة
والعمل على توفير المساعدة القانونية للمجني عليهم في اختيار ممثليهم القانونيين.
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حيثُتفتقرُالتشريعاتُاإلسرائيليةُلتنظيمهاُكماُذكرنا ُخاللُالدراسةُ،إضاف ًُة ُلقتصار ُالتحقيقاتُ

على ُالمستوى ُالميداني ُللجنود ُدون ُأن ُتطال ُهذه ُالتحقيقات ُالقيادة ُالعليا ُالذين ُأعطوا ُاألوامرُ
بتنفيذُالهجومُأوُحرضواُعليهُأوُشاركواُفيُتنفيذهُ ُ.

ُوأثبتت ُالدراسةُ ،عدم ُكفاءة ُالقضاء ُالمحليُالسرائيلي ُعلى ُمالحقة ُالجرائم ُاألشد ُخطورةًُ
الموضوعيةُواإلجرائيةُالتيُقدُ
ُ
علىُالمجتمعُالدوليُ.لذلكُ،نكتفيُبماُذكرناهُعنُتلكُاإلشكاليات ُ
تثيرها ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُسبيل ُاعتراض ُتطبيق ُمبدأ ُالتكاملُ ،ونركز ُفيما ُيلي ُعلىُ

العقباتُالمتعلقةُبسلطةُمجلسُاألمنُفيُإرجاءُالتحقيقُ،وصالحيةُالقضاءُاإلسرائيليُفيُالطلبُ

من ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالدولية ُإعمال ُوليته ُالوطنية ُلتخاذ ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمقاضاة ُفيُ
سبيلُتعطيلُوليةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالجرائمُاإلسرائيليةُ .
ُ

ُ

أوال -:سلطات مجلس األمن في إرجاء التحقيق والمحاكمة لقادة االحتال ل:
تمثل ُالصالحية ُالممنوحة ُلمجلس ُاألمن ُإحدى ُاإلشكاليات ُاإلجرائية ُالتي ُتعيق ُنظرُ
الحالة في فلسطين ،لما ُتملكه ُالوليات ُالمتحد ُاألمريكية ُمن ُصالحيات ُداخل ُمجلس ُاألمنُ

بصفتها ُتتمتع ُبالعضوية ُالدائمة ُفي ُالمجلس ُوما ُتمنحه ُهذه ُالعض ُوية ُمن ُحق ُالنقض ُ"الفيتو"ُُ

والذي ُما ُفتأت ُالوليات ُالمتح هدة ُاألمريكيةُ ،التلويح ُبه ُأو ُاستخدامه ُلمصلحة ُحليفتها ُإسرائيلُ.

فسلطة ُإرجاء ُالتحقيق ُأو ُإجراءات ُالمالحقة ُالمتخذة ُأو ُالتي ُسيتم ُاتخاذها ُفي ُأي ُمرحلة ُمنُ
بناءُ
مراحلُنظرُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُوفقُنصُالمادةُ(ُ)16منُميثاقُروماً ُ ،

على ُالصالحيات ُالمخولة ُللمجلس ُبموجب ُالفصل ُالسابع ُمن ُميثاق ُاألمم ُالمتح هدة ُفي ُإرجاءُ

وماُيعتريُُنصُهذهُالمادةُمنُقصورُ
ُ
التحقيقُلمدةُاثنيُعشرُشهرُُوالقابلةُللتجديدُلمراتُعديدةُ،
تشريعيُ ،وماُيترتب ُعليهُمن ُتق ُويض ُجهودُالمحكمةُفي ُتحقيقُالعدالة ُالتيُتخترقها ُالمصالحُ

بارات ُالسياسية ُالتي ُتحكم ُأهواء ُالقوى ُالعظمى ُالمهيمنة ُعلى ُمجلس ُاألمنُ .األمر ُالذيُ
والعت ُ

يعُرض ُحيادية ُالمحكمة ُللخطر ُويؤدي ُإلى ُتسيس ُالعدالة ُمن ُخالل ُإفساح ُالمجال ُللمساوماتُ

السياسيةُ ،ويؤدي ُإلى ُتبعية ُالهيئة ُالقضائية ُالدولية ُللجهاز ُالتنفيذي ُ(الهيئة ُالسياسية) ُلألممُ

المتحدةُكسلطةُسياسيةُمطلقةُتقومُُأعمالهُعلىُالهيمنةُوسلبُاختصاصُالمحكمةُلُعلىُالتوازنُ
العدالةُوالسلمُالدوليينُ ُ.
ُ
بينُتحقيقُُاعتباراتُ

وسيمنحُالولياتُالمتحدة ُالضوءُاألخضرُلحمايةُإسرائيل ُوتعطيلُجهودُالمالحقة ُالدوليةُ

التيُتضطلعُبهاُالمحكمةُ،فمنُالمحتملُأنُتتقدمُأمريكاُبمشروعُقرارُأمامُمجلسُاألمنُإلرجاءُ

المالحقة ُلقادة ُالحتاللُ .هذه ُاإلشكالية ُستكونُ ُماثل ًُة ُوبشدة ُفي ُأروقة ُمجلس ُاألمن ُحال ُقررُ

المدعي ُالعام ُتحريك ُالدعوى ُبشكل ُفعلي ُأو ُاتخاذ ُأي ُإجراء ُمن ُإجراءات ُالمالحقة ُللمجرمينُ
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اإلسرائيليين ُمن ُقادةُالحتالل ُباستخدامُالفيتوُاألمريكيُ.وبالرغمُمنُصالحيةُاإلرجاءُالممنوحةُ
الحقُفيُاسقاطُالدعوىُالجزائيةُ ،والتيُتبقىُقائمةُبحقُ
ُ
لمجلسُاألمنُ،إلُأن ُالمجلس ُلُيملك ُ
ةُعلىُالمجتمعُالدوليُ،والتيُارتكبتُ
قادةُوجنودُالحتاللُمنُمرتكبيُالجرائمُالدوليةُاألشدُخطورًُ

في ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،وفقاً ُلما ُأقرته ُالمادة ُ(ُ )29من ُميثاق ُروما ُبعدم ُسقوط ُالجرائم ُالتيُ
تدخلُفيُاختصاصُالمحكمةُبالتقادمُ 426.

ومع ذلك تري الباحثــةُ ،بأنُالمجالُيبقىُمتاحاً ُأمامُالضحاياُالفلسطينيينُفيُحال ُقررُ

مجلس ُاألمن ُإرجاء ُمقاضاة ُالحتالل ُبصدد ُالحالة في فلسطين ،من ُخالل ُاستئناف ُإجراءاتُ

المالحقةُلمقاضاةُقادةُالحتاللُأمامُالمحاكمُالتيُتأخذُبنظامُالوليةُالقضائيةُالعالميةُ ُ.
ُ

ثانيا -:رفض دولة االحتالل اإلسرائيليُالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرفع الحصانة عن

قادة االحتالل اإلسرائيلي:

من ُأهم ُالمبادئُالتيُأقرهاُميثاقُروماُ،مبدأُعدمُالعتدادُبالصفةُالرسميةُ ،والذيُيطبقُ
علىُجميعُاألشخاصُالمتهمينُبارتكابُأشدُالجرائمُالدوليةُخطورًُةُ،دون ُتمييزُأوُُاعتدادُبصفةُ
اء ُأكانُرئيساً ُللدولة ُأم ُأحدُأعضاء ُالحكومةُأم ُالبرلمانُأم ُموظفاً ُحكوميُاًُ.
الجاني ُالرسمية ُسو ًُ

فالمنصبُالرسمي ُوالحصانةُالدبلوماسيةُل ُتعفي ُالجانيُمنُالمساءلة ُوالمالحقةُالقضائيةُعماُ
اقترفهُمنُجرائمُ ،ولُتُعد ُهذهُالصفةُسبباً ُموجباً ُلإلعفاءُمنُالعقاب ُوفقُالمادةُ(ُ)27منُميثاقُ
بناء ُعليهُ ،كرس ُميثاق ُروما ُالقاعدتين ُاألساسيتين ُضمن ُهذا ُالمبدأ ُوالمتمثلة ُفي ُعدمُ
روماً ُ .
العتدادُبالصفةُالرسميةُللجانيُ،وعدمُالعتدادُبالحصانةُفيُصددُارتكابُالجرائمُالدوليةُ،أمامُ
القضاءُالوطنيُأوُالدوليُعلىُحدُالسواء.
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ُوفيُحالُطلبت ُالمدعية ُالعامة ُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،منُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ

التعاونُُمعُالمحكمةُمنُخاللُتسليمُمواطنيهاُفيُسياقُالحالة الفلسطينيةُ،ومعُوجودُالعديدُمنُ

الجنودُوالضباطُاإلسرائيليين ُالذينُيحملون ُجنسياتُمزدوجةُلدولُأوروبيةُوأمريكيةُ.فهذاُالطلبُ

لن ُيكون ُباألمر ُالهينُ ،حيث ُسيواجه ُبالرفض ُالقطعي ُمن ُقبل ُإسرائيل ُأو ُحلفائها ُفي ُرفضُ
سرائيلي ُمن ُالدولُ
اإلجرائية ُعنُالجناةُمنُقادةُالحتاللُاإل ُ
التعاون ُمعُالمحكمةُُورفعُالحصانة ُ ُ
 426انظر نص المادة ( )29من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .وانظر كذلك :عصام عابدين :قراءة قانونية في
الخيار الفلسطيني باالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة قانونية صادرة عن مؤسسة الحق ،رام هللا ،يناير .2015
ُ427انظرُكالُمنُ،سهيلُحسينُالفتالويُ:القضاءُالدوليُالجنائيُ،مرجعُسابقُ،صُ.131ونايفُحامدُالعليماتُ:المحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ.196
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التيُيحملون ُجنسيتهاُالمزدوجةُ .فكماُأسلفناُُ،ووفقاً ُلنصُالمادةُ(ُ)27الحصانةُوالصفةُالرسميةُ

التيُيتمتعُبهاُالمجرمُلُتقفُعائقاًُدونُمالحقتهُوتقديمهُللمحاكمةُ،فاإلشكاليةُوالتحديُاإلجرائيُ
الذيُأوجدهُنصُالمادةُ(ُ)98فيُفقرتهُالثانيةُ،فيُحتميةُتوجهُالمحكمةُللدولةُالتيُيحملُالجانيُ
جنسيتها ُبطلب ُرفع ُالحصانة ُالممنوحة ُلذلك ُالشخص ُبموجب ُالتشريعات ُالداخلية ُللدولةُ ،حتىُ
تتمكن ُالمحكمة ُمن ُطلب ُالتعاون ُمن ُالدولة ُالثالثة ُالمتواجد ُالجاني ُعلى ُإقليمها ُلتقوم ُاألخيرةُ

بتسليمهُ 428ُ.

لذلك ُإذا ُرفضت ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُرفع ُالحصانة ُعن ُمواطنيها ُمن ُقادة ُالجيشُ

وأعضاءُالحكومةُأوُالمشاركينُفيُاتخاذُق ارراتُالحربُوالهجومُداخلُعضويةُالمجلسُاألمنيُ

المصغرُُ ،والمتواجدين ُعلىُأراضيُدول ًة ُأخرىُ،ففيُمثلُهذهُالحالةُلنُتتمكنُالمحكمةُالجنائيةُ
اعاةُللعالقاتُالدبلوماسيةُبينُالدولُ،وحتىُلُيخلقُمثلُ
منُطلبُالتعاونُمنُالدولةُالمضيفةُمر ً
هذاُالتصرفُحالةُمنُالتوترُفيُالعالقاتُالدوليةُ ُ.

فعالية ُفي ُحال ُتدخلُمجلسُ
فيرى جانب من الفقهُ ،بأنُحلُهذهُالمعضلة ُسيكون ُأكثرُ ه

األمن ُبناءُ ُعلىُطلبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلماُتُمثله ُهذهُالحالةُمن ُحالتُ
عدمُتعاونُد ُولةُالجانيُمعُالمحكمةُفيُرفعُالحصانةُعنُإذُماُكانتُاإلحالةُصادرةُعنُمجلسُ

بارات ُالسياسية ُوتحكمهُ
األمن ُلنظر ُالقضيةُ ،ومع ُذلك ُيبقى ُتدخل ُمجلس ُاألمن ُخاضعاً ُلالعت ُ
المصالحُبينُالدولُاألمرُالذيُيعرضُحياديةُالمحكمةُللخطرُ ُُ429.

ومن وجهة نظر الباحثةُ،يبقي ُاللجوء ُإلىُمجلسُاألمنُبهدفُطلبُالتعاون ُمنُدولةُ

ثالثة ُبهدف ُتسليم ُالمجرم ُ(مزدوج ُالجنسية) ُالمقيم ُعلى ُأراضيهاُُ ،والذي ُسترفض ُإسرائيل ُرفعُ

الحصانةُعنهُوتسليمهُللمحكمةُ،يبقيُمحفوفاًُبالمخاطرُويعرضُحياديةُونزاهةُالمحكمةُلتحدياتُ
جمةُنظ اًر ُللضغوطاتُالسياسية ُالتيُقدُيمارسهاُأعضاءُمجلس ُاألمنُفيُسبيلُتوفيرُالحمايةُ

ُ،والتيُستجدُحقُالنقضُ"الفيتو"ُاألمريكيُحاض ُاًرُ
للمواطنين ُاإلسرائيليين ُفي الحالة الفلسطينية ُ
لنجدة ُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيليُ ُ .ومن ُجه ًُة ُأخرى ُقد ُيكون ُاألمر ُناجحاً ُفي ُحال ُعدم ُوجودُ
اعتباراتُسياسيةُتعرقلُسيرُالعدالةُ،كماُفيُإحالةُقضيةُدارفورُإلىُالمدعيُالعامُ
ضغوطاتُأوُ ُ
للمحكمةُالجنائيةُالدوليةُمنُقبلُمجلسُاألمنُبالرغمُمنُأنُالسودانُدولةُ ُليستُطرفاً ُمنضماًُ

إلىُميثاقُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ 430ُ.

ُ428انظرُالموادُ(ُ)98ُ،27منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.

يُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ152وماُبعدها.
ُ
ُ429عبدُالفتاحُبيوميُحجاز

ُ430علىُسبيلُالمثالُ،القرارُالصادرُعنُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالرابعُمنُمارسُ/آذارُُ،2009بإصدارُمذكرةُقبضُ
بشيرُ،جاءُبناء ُعلىُإجراءاتُسابقةُقامُبهاُمجلسُاألمنُبإحالةُمسألةُالسودانُوالوضعُ
ًُ
بحقُالرئيسُالسودانيُعمرُال
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ُسنجد ُالفيتو ُاألمريكي ُيقف ُبالمرصادُ
ففي ُحال ُسلمنا ُبإمكانية ُالتعاون ُمن ُقبل ُالدول ،ه

لصالحُاستمرارُحصانةُاألفرادُالتابعينُلدولةُالحتاللُاإلسرائيليُ.وخيرُدليلُعلىُذلكُالتهديدُ
الذيُأصدرهُالرئيسُاألمريكيُمتوعداًُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُبيانُصادرُعنُالبيتُاألبيضُ

يومُالجمعةُُ 12نيسانُ/أبريلُُ ،2019بأنُ"أيُمحاولةُمنُالجنائية ُالدوليةُلستهداف ُالولياتُ

ُقويُ .كما ُحذر ُالمحكمة ُمنُ
ُأياُمن ُحلفاء ُواشنطنُ ،فإنهاُستتعرض ُلرد ُ
المتحهُدة ُأو ُإسرائيل ُأو ً

نُللمحكمةُضدُ
علىُخلفيةُشكاوىُقدمهاُفلسطينيو ُ
ُ
محاولةُمقاضاةُأيُمواطنُأمريكيُأوُإسرائيليُ

انتهاكاتُإسرائيل"ُ 431.

ثالثا -:إثارة إسرائيل للدفع بعدم انطباق ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها طرف غير
متعاقد على ميثاق روما:

القاعدةُالعامةُُ،وُوفقُق ُواعدُالقانون ُالدوليُالتيُتقضيُبنسبيةُأثرُالمعاهداتُُوالتفاقياتُ
الدوليةُعلىُأطرافهاُ،فالُتلزمُالغيرُ،فمنُالمتوقعُأنُتطعنُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُبعدمُالتزامهاُ
بنصوص ُالتفاقية ُكونها ُطرف ُغير ُمتعاقدُ ،وتحجم ُعن ُالتعاون ُمع ُالمحكمة ُفي ُتسهيل ُمهامُ

المدعية ُالعامة ُفي ُالتحقيق ُوالوصول ُلمسرح ُالجريمة ُبما ُيخدم ُالعدالةُ ،أو ُالموافقة ُعلى ُتسليمُ
مواطنيهاُأوُتسهيلُمثولهمُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ُُُ.
إلُأنهُوكماُذكرناُسالفاًُأجابتُالمادةُ(ُ)38منُاتفاقيةُفيناُلعامُُ،1969بأنهُلُيحولُدونُ

توقيع ُالدول ُغير ُاألعضاء ُعلى ُأي ُاتفاقية ُدولية ُاللتزام ُبنصوصها ُحال ُاكتسبت ُهذه ُالقواعدُ

تهاُوالزاميتهاُ.وبهذاُ
صفةُق ُواعدُالقانون ُالعرفيُالدوليُُورسخُاعتقادُأفرادُالجماعةُالدوليةُبضرور ُ

السياقُ ،أكد ُميثاق ُروما ُعلى ُالحالت ُالتي ُيمتد ُفيهما ُاختصاص ُالمحكمة ُعلى ُالدولة ُغيرُ
الطرفُفيُميثاقُالمحكمةُ،والمتمثلةُفيُ 432ُ:

في ُدارفور ُللمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبموجب ُالقرار ُرقم ُُ 1593الصادر ُعن ُمجلس ُاألمن ُبتاريخ ُُ31

مارس/أذارُُ،2005والمتخذُفيُإطارُالصالحياتُالمخولةُلمجلسُاألمنُبموجبُالفصلُالسابعُ،ففيُمثل ُهذهُالحالةُلمُ

تتعارضُالمصالحُوالعتباراتُالسياسيةُلمنُلهمُحقُالتصويتُمنُالدولُدائمةُالعضويةُفيُمجلسُاألمن ُمعُُإعمالُ

الولية ُالخاصة ُبالمجلسُ ،والتي ُنجدها ُلن ُتتحقق ُفي ُالحالة ُالفلسطينية ُنظ ار ُللمصالح ُوالعتبارات ُوالضغوطات ُالتيُ

تمارسهاُإسرائيلُعلى ُأعضاءُمجلسُاألمنُلمزيدُمنُالتفاصيلُحولُاعتقالُالبشيرُوالحصانةُلرؤساءُالدولُ.لمزيدُمنُ

ُمرجع ُسابقُ ،صُ 766وما ُبعدهاُ .وكذلك ُمحمدُ
ُحجازيُ :المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،
ُ
التفاصيل ُانظر ُعبد ُالفتاح ُبيومي
الشبليُالعتومُ،تعاونُالدولُمعُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوأثرهُفيُفعاليتهاُ،مرجعُسابقُ،صُُ.106وكذلكُانظرُالرأيُ

الذي ُذهب ُإليه ُدُ .عبد ُهللا ُاألشعل ُحول ُاستخدام ُمجلس ُاألمن ُصالحياته ُبموجب ُالفصل ُالسابع ُحفظاً ُللسلم ُواألمنُ

الدوليينُ،فيُكتابهُ:هولوكوستُغزةُفيُنظرُالقانونُالدوليُ،مكتبةُجزيرةُالوردُ،القاهرةُ،الطبعةُاألولىُ،2010ُ،صُ.96

ُ431للمزيدُحولُالبيانُالصادرُعنُالرئيسُاألمريكيُترامبُ،انظرُموقعُالمحكمةُالجنائيةُالدولية.
 432انظر نص المادة ( )38من اتفاقية فينا لعام.1969
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-

ُالحالة األولىُ:ماُقررتهُالمادةُ(ُ)4منُميثاقُروماُعلىُحقُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُأنُ

تمارسُصالحياتهاُوسلطتهاُعلىُاقليمُدولةُغيرُطرفُبموجبُاتفاقُخاصُمعُتلكُالدولةُ،
ُ

لنُتقبل ُإسرائيلُمُدُوليةُ
هُ
وهذهُالحالةُمستبعدة ُفي ُصددُمالحقةُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُ ،ف

المحكمةُالجنائيةُعلىُمواطنيهاُ ُُ.

ُجبر ُعن ُإرادة ُالدولة ُمن ُخاللُ
 الحالة الثانيةُ :تتمثل ُفيُممارسة ُالمحكمة ُلصالحياتها ُاًالصالحيات ُالمخولة ُلمجلس ُاألمن ُبإحالة ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُفي ُاختصاص ُالمحكمةُ

للتحقيق ُفيها ُمن ُقبل ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،وقد ُناقشنا ُفرضية ُإحالةُ
مجلس ُاألمن ُلجرائم ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالمخاطر ُالتيُ

تحف ُبهُ .أيضاًُ ،يتم ُتفعيل ُولية ُالمحكمة ُمن ُخالل ُمد ُنطاق ُولية ُالمحكمة ُبموجبُ

ُإعالنُتقبلُفيهُالدولةُالمعنيةُباختصاصُالمحكمةُوفقُلماُقررتهُالفقرةُالثالثةُمنُالمادةُ
(ُ)12األمرُالذيُيترتبُعليهُانعقادُاختصاصُالمحكمةُدونُمراعاةُقبولُدولةُالحتاللُ
اإلسرائيلي ُمن ُعدمهُ ،وهذا ُما ُقامت ُبه ُدولة ُفلسطين ُفعلياً ُبموجب ُُإعالن ُالنضمامُ
الصادرُعنهاُفيُكانونُثانيُ/ينايرُُ،2015لقبولُاختصاصُالمحكمةُعلىُالجرائمُالتيُ
ارتكبتُفيُاألراضيُالفلسطينيةُمنذُُ13حزيران/يونيوُ.2014
ُ

 -وتتمثل الحالة الثالثة واألخيرةُ:عندُممارسةُالمحكمةُلختصاصهاُعلىُمواطنيُدولةُغيرُ

طرفُفيُالميثاقُبطريقُالتبعيةُ،كأنُتقبلُعلىُسبيلُالمثالُبريطانياُمدُوليةُالمحكمةُ

على ُالمواطنين ُاإلسرائيليين ُالذي ُيحملون ُجنسيتها ُوفق ُمفهوم ُنص ُالمادة ُ(ُ )12منُ

الميثاقُ .فالدولُالتيُيحملُجنسيتهاُالمزدوجةُمواطنين ُإسرائيليينُستقتصرُموافقتها ُعلىُ
باراتُالسياسيةُ،والتيُ
حامليُالجنسيةُالمزدوجةُفيُقبولُاختصاصُالمحكمةُخاضعُاًُلالعت ُ

ستجدُصعوب ًةُفيُالتطبيقُالعملي.
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ترى الباحثـــــــــــةُ:بأنُقرارُدولةُالحتاللُاإلسرائيليُفيُالمتناعُعنُالتعاونُمعُالمحكمةُ،

يمثلُعقب ًُة ُجوهريةُ ،إضاف ًُةُللعقباتُسالفةُالذكر ُوالتيُتحولُدون ُقدرةُالمدعية ُالعامة ُعلىُإجراءُ

التحقيقات ُبشأن ُالحالة ُفي ُفلسطين ُومالحقة ُالمجرمين ُاإلسرائيليين ُعلى ُارتكابهم ُالجرائم ُفيُ
األراضي ُالفلسطينيةُ .ومع ُذلكُ ،فالجرائم ُالظاهرة ُالجلية ُكأنشطة ُالحتالل ُالستيطانية ُوتشييدُ

الجدارُوآثارُالحصارُالمفروضُعلىُغزةُ،لنُيعيقُإثباتهُإحجامُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُعلىُ
التعاون ُمع ُالمحكمةُ ،فوصول ُالمدُعية ُالعامة ُللمحكمة ُألدلة ُوأدوات ُالجريمة ُلن ُيعتريه ُأيُ
قائمةُوأثارهُمستمرةُ ُ.وبالرغمُمن ُذلكُ،
ُ
صعوبة ُفيُالثباتُ،فهذاُالنوعُمنُالجرائم ُماُزالتُأدلتهُ
ُ433ياسرُالفاهومُ:األثارُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .80
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علىُالتحقيقُفيُالحالتُاألكثرُتعقيداُ
صدورُمثلُهذاُالرفض ُسيعيق ُمن ُقدرةُالمدعية ُالعامة ُ
ً

ُوالمتعلقةُباألعمال ُالعدائيةُالتيُنفذتها ُإسرائيل ُفيُقطاعُغزة ُُوالضفةُالغربيةُ،والتيُستؤثرُعلىُ
قدرةُالمدعيةُالعامةُفيُالوصولُإلىُأدل ًةُكافيةُتساعدهاُفيُإتمامُإجراءاتُالتحقيقُالذيُتضطلعُ
بهُ .

رابعا -:طلب دولة االحتالل اإلسرائيلي مالحقة مواطنيها أمام محاكمها المحلية للحيلولة دون

انعقاد اختصاص المحكمة:

ابتداء ُللقضاء ُالوطني ُمن ُخاللُ
تناولنا ُخالل ُالدراسة ُبأن ُالختصاص ُالقضائي ُينعقد ُ ًُ

إعطاءُالدولةُالمنسوبةُالجريمةُلألفرادُالتابعينُلهاُفرصةُبسطُالوليةُالقضائيةُلمالحقةُمواطنيهاُ.

والتيُيمثلهاُالقضاءُاإلسرائليُفيُصددُالمالحقةُلمجرميُالحربُاإلسرائيليينُ،وإنُلمُيحدثُذلكُ
فيبقيُالجانيُخاضعاً ُلختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوفقُنصوصُالموادُ(ُ)20ُ،19منُ

ُبناء ُعليهُ ،قيام ُإسرائيل ُبتقديم ُطلب ُللمدعي ُالعام ُلمالحقة ُمجرمي ُالحربُ
ميثاق ُالمحكمةً .
اإلسرائيليينُأمامُالقضاءُالمحليُاإلسرائيليُ،أمرُشديدُالحتمال.
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كما ُذكرنا ُآنفاًُُ ،ووفقاً ُللقواعد ُالمعمول ُبها ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوقبل ُشروعُ

المدعيةُالعامةُللمحكمةُباتخاذُإجراءات ُالتحقيقُلحالة فلسطين ُستقومُبإخطار ُإسرائيل ُبصفتهاُ

الدولة ُذاتُالوليةُعلىُالجرائمُفيُحالة فلسطين ُمن ُقبل ُمكتبُالمدعيةُالعامةُ،وذلكُبإخطارهاُ
بمباشرةُالتحقيق ُومنُثمُيتوجبُعلىُإسرائيل ُابالغُالمدعيةُالعامةُوفيُغضون ُشهرُمنُتاريخُ
تلقيهاُاإلشعار ُباتخاذ ُإجراءات ُالتحقيقُأمامُالمحاكمُاإلسرائيلية ُبحق ُمواطنيهاُالمتهمينُبارتكابُ

ُدورية ُبالتقدم ُالمحرز ُفيُ
جرائم ُدوليةُ .وعلى ُإسرائيل ُإحاطة ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُبصفة ُ

التحقيقُالذيُتجريهُ ،وبأيةُمقاضاةُتاليةُلذلكُ.فبالرغمُمنُكفالةُنص ُالمادةُ(ُ )18لحالة ُالتكاملُ
اإلجرائي ُبين ُعمل ُالسلطات ُالوطنية ُوالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُللحد ُمن ُحالت ُالتداخل ُفيُ

الختصاصُبينُالقضاءُالدوليُوالوطنيُ ُُ435ُ.

ومعُذلكُ،تمثلُهذهُالمادةُطوق ُالنجاةُإلسرائيل ُوقادتهاُمنُالمالحقةُبادعاء ُاضطالعهاُ

بإجراءات ُالتحقيق ُأمام ُجهاز ُالقضاء ُالعسكري ُوما ُيعترى ُهذا ُالجهاز ُمن ُإجراءات ُتعملُعلىُ
تغيب ُالعدالة ُوتكريس ُالحصانة ُضد ُالعقاب ُلمجرمي ُالحرب ُاإلسرائيليين ُوفقاً ُلما ُذكرناه ُخاللُ

دراسةُنظامُالتحقيق ُوالمقاضاةُاإلسرائيليُ.فالتحقيقاتُاإلسرائيلية ُالتيُل ُتتصفُبمعاييرُالنزاهةُ
ُ434شريفُعلتمُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"المؤامراتُالدستوريةُوالتشريعية"ُ،اللجنةُالدوليةُللصليبُاألحمرُ،القاهرةُ،2003ُ،

صُُ34وماُبعدها.

435انظرُنصُالمادةُ(ُ)18منُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدولية.
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ُوالمحاكمات ُالصورية ُالتي ُتضطلع ُبهاُُ ،وعدم ُتوازى ُاألحكام ُمع ُجسامة ُالجريمةُ
والستقالليةُ ،

ُوعدمُوجودُتشريعُداخليُإسرائيليُينظمُالجرائمُالدوليةُيثبتُللمحكمةُتوافرُشروطُالمقبوليةُلنظرُ
الدعوىُ ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُُ ،والمتمثل ُفي ُعدم ُرغبة ُالقضاء ُاإلسرائيلي ُبممارسةُ
ُ
صالحياتهُوفقُالشروطُالتيُتفرضهاُأحكامُالميثاقُ .
ُويعطي ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُالحق ُفي ُإعمال ُالولية ُالقضائية ُالوطنية ُالمجالُ

للتسويف ُوالمماطلة ُوالعمل ُعلى ُإخفاء ُأدلة ُالجريمة ُوالقضاء ُعليهاُ .ومع ُذلك ُيبقي ُهذا ُاألمرُ
خاضعاً ُلسلطة ُالمدعي ُالعامُ ،مع ُالحتفاظ ُبحقه ُفي ُمراقبة ُاإلجراءات ُالقضائية ُالمتخذة ُعلىُ

المستوىُ ُالمحلي ُاإلسرائيليُ ،واستئناف ُإجراءات ُالتحقيق ُمن ُجديد ُفي ُحال ُثبت ُله ُعدم ُرغبةُ
قضاءُالحتاللُاإلسرائيليُفيُممارسةُمهامهاُنحوُمالحقةُالجرائمُالدوليةُفيُحالة فلسطين.
الفرع الثاني

الدفوع المثارة من قبل االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية نحو مالحقة أفراد
وقادة المقاومة الفلسطينية
ذهبتُلجنةُتقصيُالحقائقُاألمميةُفيُتقريرها ُالصادر ُبصددُالحرب ُعلى ُغُزة ُفي ُعامُ

ُ،2014للقولُبأنُأف اردُوقادةُفصائلُالمقاومةُالفلسطينيةُ،ارتكبواُانتهاكاتُجسيمةُلقواعدُالقانونُ
الدولي ُاإلنساني ُبشُن ُالهجمات ُالعشوائية ُعلى ُالمستوطنات ُاإلسرائيلية ُ–مع ُالتسليم ُبأن ُحقُ

روع ُومكفول ُبموجب ُقواعد ُالقانون ُالدوليُ ،في ُالدفاع ُعن ُالنفسُ
المقاومة ُالفلسطينية ُحق ُمش ُ
والحقُفيُتقريرُالمصيرُ -فهل يحق لدولة االحتالل اإلسرائيلي طلب فتح تحقيق ومالحقة أفراد

المقاومة الفلسطينية عن انتهاكات القانون الدولي الفلسطيني أمام القضاء الوطني الفلسطيني؟ُ

سنحاولُاإلجابةُعنُهذهُالتساؤلتُفيماُيليُ .
ُ

ويمثلُانضمامُفلسطينُللنظامُاألساسيُللمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُسالحُاًُذوُحدينُإلمكانيةُ
ًُ

مالحقةُأفرادُالمقاومةُالفلسطينيةُعنُانتهاكُأحكامُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ،فمنُالدفوعُالمتوقعُ
إثارتها ُمن ُقبل ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،المطالبة ُبتسليم ُقادةُ

المقاومةُالفلسطينيةُ.فعملُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُ،أسسُعلىُمبدأُالتكاملُالذي ُيهدفُإلزالةُ

الحصانة ُومنع ُافالت ُالجناة ُمن ُالعقابُ ،وإعطاء ُالدولة ُالمنسوب ُإليها ُالفعل ُفرصة ُإصالحهُ
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ومعالجتهُ ،وإن ُلم ُيحدث ُذلك ُفيبقي ُالجاني ُخاضعاً ُلختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوفقاًُ

للموادُ(ُ)20ُ،19منُميثاقُالمحكمةُ 436.

ُوُوفقاًُللنتائجُالتيُتوصلتُإليهاُلجنةُاألممُالمتح هدةُالمستقلةُللتحقيقُبشأنُالحربُعلىُغزةُ

فيُتقريرهاُالصادرُبتاريخُُ 22حزيران/يونيوُُ،2015وماُجاءُفيُتقريرُالدراسة ُاألوليةُلمكتبُ

المدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالصادرُفيُكانون ُالثانيُ/ديسمبرُُ ،2018بأنُفصائلُالمقاومةُ

الفلسطينيةُانتهكت ُقواعدُالقتال ُوقواعدُالقانون ُالدوليُاإلنسانيُ ،أثناءُالعدوانُعلىُغزةُ ُ.وبالرغمُ
منُكفالةُحقُالجماعاتُالفلسطينيةُالمسلحةُفيُالمقاومةُالشرعيةُوالحقُفيُتقريرُالمصيرُوفقُ

أحكامُالقانونُالدوليُوق ارراتُاألممُالمتح هدةُ،إلُأنهمُيبقواُخاضعينُألحكامُ ُوقواعدُالقانونُالدوليُ،
ويفرضُعليهمُاحترامُقواعدُالقتالُأثناءُسيرُالعملياتُالعسكريةُ .

وقدمتُدولةُالحتاللُشكوىُأمامُالمدعي ُالعامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُضدُالسيدُخالدُ
مشعلُرئيسُالمكتبُالسياسيُلحركةُحماس-فيُحينهُ-بتاريخُُ8أيلول/سبتمبرُُ،2014لمالحقتهُ

ُجرائم ُضد ُاإلنسانية ُعن ُعمليات ُاإلعدام ُخارج ُإطار ُالقانون ُأثناءُ
ُوالتحقيق ُمعه ُفي ُارتكاب ُ
العدوان ُعلى ُغزة ُفي ُالعام ُُ .2014مع ُضرورة ُاألخذ ُبعين ُالعتبار ُأن ُالجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ
المسؤولية ُالفردية ُلرتكابه ُالجريمةُ
تحتاج ُإلثبات ُارتكابها ُعلى ُنطاق ُواسع ُمنهجيُ ،وإثبات ُ ه

المزعومةُ،وتحققُشروطُمقبوليةُالدعوىُ،وأن ُيتوافرُلديُالمدعي ُالعامُأساسُمعقولُبأنُهذهُ
الجريمةُتشكلُخطورةُعلىُالمجتمعُالدوليُلمباشرةُالتحقيقُفيهاُوفقُالقواعدُواإلجراءات ُالعامةُ
المعمولُبهاُأمامُالمحكمةُ،والتيُتحدثناُعنهاُسابقا".
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المسُؤولية ُالجنائيةُللسيدُ
منُالجديرُذكرهُ،بأنُدولةُالحتاللُاإل ُ
سرائيلي ُلجأتُإلىُإثارةُ ه

مشعل ُكونه ُيحمل ُالجنسية ُالمزدوجة ُ(األردنية) ُواألردن ُاحهُدى ُالدول ُالمصادقة ُعلى ُنظامُ

المحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوذلكُ ُ .ولو ُسلمنا ُفرضاً ُفي ُصحة ُادعاء ُدولة ُالحتالل ُاإلسرائيليُ،
ورفضت ُدولة ُفلسطين ُتسلميه ُتمهيداً ُلمالحقته ُأمام ُالمحكمةُ ،نظ اًر ُلما ُيمثله ُقادة ُالمقاومة ُمنُ

 436شريف علتم :المحكمة الجنائية الدولية "الممارسات الدستورية والتشريعية" ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة،
 ،2003ص  34وما بعدها.
ُ 437تقدمت ُاسرائيل ُلمكتب ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُبطلب ُالتحقيق ُمع ُالسيد ُمشعل ُومالحقته ُبادعاء ُقيامُ
المسئوليةُالجنائي ًة ُلهُعنُحالتُاإلعدامُخارجُنطاقُالقانونُوالتيُجرتُبحقُعددُُ 38شخصُمنُالمتعاونينُمعُاسرائيلُ

خالل ُحربُُ،2014حيثُتستدُالشكوىُبأنُالسيدُمشعلُهوُأحدُرعاياُاألردنُوهيُدولةُطرفُمتعاقدُعلىُنظامُروماُ

األساسيُُ.لمزيد ُمنُالتفاصيلُانظرُرابطُمؤسسةُالحقُحولُ"ماُهوُمصيرُمحاكمةُمشعلُفيُلهايُ(أخرُزيارةُُ20

مارس،2019الساعة7:30صباحاً)
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=693:2014-0924-10-18-33&catid=94:2014-09-24-09-28-04&Itemid=234.
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رموزُوطنيةُعلىُالمستوىُالشعبيُ ُ،ودورهمُكحركاتُتحررُفيُخدمةُالقضيةُالفلسطينية ُوصولًُ
للحقُفيُتقريرُالمصيرُ،ففيُمثلُهذهُالحالة ُيحقُللمملكةُاألردنيةُالتعاون ُمعُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدولية ُلمباشرةُاختصاصهاُالقضائيُالوطنيُباعتبار ُأنُلهاُولي ًُة ُعليهُكمواطنُيحملُالجنسيةُ

األردنيةُ ُ.

بناء ُعليهُ ،تُثارُالعديدُمنُُالتساؤلت ُحول تأثير مبدأ السيادة على الحالة الفلسطينية
ُو ً

المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال قررت المحكمة مالحقة أفراد المقاومة

الفلسطينية ،وممارسة اختصاصها على األراضي الفلسطينية؟ كذلك ،في حال صدور مذكرات
توقيف بحق أفراد المقاومة الفلسطينية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الموضوعي،

هل تلزم فلسطين بالتعاون مع المحكمة لتسليم من صدر بحقهم مذكرات القبض؟ ُ

تساؤل ُآخر ُيطرح ُفي ُهذا ُالصددُ ،حول ُمدى إمكانية انعقاد االختصاص الوطني

الفلسطيني كقضاء أصيل على مالحقة أفراد المقاومة الفلسطينية بموجب االنضمام لميثاق
روما؟ وما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها في سبيل قطع الطريق على مطالبات دولة االحتالل

اإلسرائيلي نحو مالحقة أفراد المقاومة الفلسطينية مستقبال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم
ارتكاب الجرائم الدولية؟

بداي ًةُ ،تمنح ُالمادة ُ(ُ )53من ُالقانون ُاألساسي ُالفلسطيني ُالحصانة ُألعضاء ُالمجلسُ

التشريعي ُ–والذين ُيشكلون ُنسب ًُة ُكبيرة ُمن ُأفراد ُالمقاومة ُالمسلحةُ -فال ُيجوز ُمساءلتهم ُعنُ

ن
اءُأكانتُتلكُالمساءلةُمدنيةُ
ُأعمالهمُأوُعنُاآلراءُالتيُيدلو ُبهاُأثناءُأداءُمهامهمُالوظيفيةُ،سو ً

أمُجزائيةُ.اإلُأنُهذهُالحصانةُلُتجدُلهاُطريقاًُفيُالتطبيقُأمامُالمبدأُالثابتُالذيُأقرته ُالمادةُ

(ُ)27منُميثاقُروماُ.والذيُجاء ُبهدف ُإزالةُكلُأشكالُالحصانةُعنُرؤساءُالدولُأوُأعضاءُ
ُارتكابهم ُللجرائم ُالدولية ُاألشد ُخطُورًة ُالواردة ُفي ُميثاقُ
المجلس ُالتشريعي ُأو ُالدبلوماسيين ُعند ُ

اء ُأكان ُذلك ُبارتكاب ُتلكُالجرائمُ،أم ُمن ُخالل ُالمساهمةُ،أم ُالتحريض ُعليهاُبهدفُ
روماُ ،سو ًُ
ضمانُعدمُاإلفالتُمنُالعقابُ ،األمر ُالذي ُيعنيُأن ُ ُمالحقةُأفراد ُوقادةُالمقاومة ُأمر ُشديدُ

الحتمالُ 438.

كذلكُ ،تنص ُالمادة ُ(ُ )39من ُالقانون ُاألساسي ُعلى ُأن ُالسيد ُالرئيس ُهو ُالقائد ُاألعلىُ

للقوات ُالمسلحةُ ،في ُالمقابل ُنصت ُالمادة ُ(ُ )28من ُميثاق ُروما ُعلى ُأن ُالقائد ُالعسكري ُأوُ
الشخصُالقائمُبأعمال ُالقائدُالعسكريُأو ُمسئولُالقواتُالتيُتخضعُإلمرتهُوسيطرتهُالفعليتينُ،

لً ُمسئولي ًُة ُجنائيةُنتيجةُلعدمُممارسته ُسيطرتهُالفعليةُبشكلُسليمُعلىُقواته ُأوُعدمُ
يكون ُمسئوُ
ُ 438انظر ُالمادة ُ(ُ )53من ُالقانون ُاألساسي ُالفلسطيني ُلعام ُُ 2003وتعديالتهُ .انظر ُكذلكُ :عمار ُعيسى ُكريمُ :األثارُ

القان ُونيةُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.255
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اتخاذه ُالتدابير ُالالزمة ُوالمعقولة ُلمنع ُأو ُقمع ُارتكاب ُالجرائم ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالميثاق ُأوُُ
كان ُعلى ُعلم ُبارتكابها ُأو ُتجاهل ُأي ُمعلومات ُتبين ُأن ُمرؤوسيه ُعلى ُوشك ُارتكاب ُهذهُ

الجرائمُ 439.
فإصدار ُاألوامر ُمن ُقبل ُقادة ُالمقاومة ُالفلسطينية ُلشن ُأعمال ُالمقاومة ُوالتي ُقد ُتنتهكُ

قواعد ُسير ُالقتال ُوأحكام ُالقانون ُالدولي ُاإلنساني ُوالتي ُترتقي ُلمستوي ُالتجريم ُبموجب ُميثاقُ

روماُ،أو ُاصدارُاألمرُبتنفيذهاُأوُالتحريضُعلىُارتكابهاُأوُالمساهمةُفيُشنُالهجومُيوجبُ
المسؤوليةُالشخصيةُالجنائيةُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،وفلسطينُطرفُمتعاقدُعلىُالتفاقيةُ،
ه
وبالتاليُلُيجوزُلدولةُفلسطينُالتحللُمنُالتزاماتها ُأوُالطعنُبتمتعُأعضاءُالمجلسُالتشريعيُ

في ُالحصانة ُبهذا ُالصددُ ،كون ُفلسطين ُطرفاً ُمتعاقدأ ُعلى ُالتفاقية ُالخاصة ُبأحكام ُالنظامُ

الًُعلىُاألراضيُ
األساسي ُللمحكمةُوارتضتُبمدُنطاقُالميثاقُالذيُتنطبقُأحكامه ُجمل ًة ُوتفصي ُ
الفلسطينيةُ ،وقبول ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُالجرائم ُالمرتكبة ُمنذ ُُ 13حزيرانُ/
يونيو ُُ ،2014والذي ُتشمل ُجميع ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُضمن ُالختصاص ُالموضوعي ُللمحكمةُ

اء ُارتكبتُمنُقبلُقادةُوجنودُالحتالل ُاإلسرائيلي ُأم ُمنُقبلُقادةُوأفرادُالمقاومة ُالفلسطينيةُ،
سو ًُ
األمر ُالذي ُيوجب ُالمساءلة ُعلى ُالجرائم ُالتي ُتدخل ُفي ُاختصاص ُالمحكمة ُبصدد ُالحالة في
فلسطين المنظورةُأمامُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ 440.

لذلك ،وتنفيذاً ُلاللتزامات ُالواقعة ُعلى ُدولة ُفلسطين ُكطرف ُمتعاقد ُعلىُميثاقُالمحكمةُ

الجنائية ُالدوليةُ ،يجب ُعلى ُدولة ُفلسطين ُالتعاون ُمع ُالمحكمة ُوفقا ُألحكام ُالميثاقُ ،ففي ُحالُ

اتُقبض ُبحقُأفرادُالمقاومةُالفلسطينيةُ،وفيُحالُامتناعُفلطسنُعن ُذلكُ
ًُ
إصدارُالمحكمةُمذكر
التعاونُ ،ستلجأ ُالمحكمة ُلطلب ُتنفيذ ُمذكرات ُالقبض ُوالتعاون ُمن ُخالل ُمجلس ُاألمن ُوفقاًُ
للصالحياتُالمخولة ُلهُ .فيُسبيلُقطعُالطريقُأمامُمطالباتُدولةُالحتاللُاإلسرائيلي ُلمالحقةُ

قادة ُالمقاومة ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُمستقبالًُ ،بحجة ُعدم ُكفاءة ُالقضاء ُأو ُعدم ُقدرة ُالقضاءُ

الوطنيُالفلسطينيُعلىُالضطالعُبمهام ُالتحقيقُوالمالحقةُ،لذلك ُيجبُعلىُالقيادةُالفلسطينيةُ

العملُباتجاهينُ ُ:
)1

يُعطي ُمبدأ ُالتكامل ُاألولية ُللقضاء ُالوطني ُاتخاذ ُإجراءات ُالمالحقة ُبحق ُمرتكبيُ

الجرائمُالدوليةُالمزعومةُ.لذلكُ،يجبُعلىُدولةُفلسطين ُتقييمُمزاعمُارتكابُالجرائمُالدوليةُُ

والواردة ُفي ُتقرير ُالدراسة ُاألولية ُللمدعية ُالعامةُ ،والعمل ُعلى ُفتح ُتحقيقات ُجدية ُبصددهاُ
وتعديالتهُ،والموادُ(ُ)28ُ،27منُالنظامُاألساسيُ
ُ
ُ 439انظرُالمادةُ(ُ)39منُالقانونُاألساسيُالفلسطينيُلعامُُ 2003
للمحكمةُالجنائيةُالدولية.

ُ440ياسرُالفاهومُ:األثارُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مرجعُسابقُ،صُ.51
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تكز ُتلك ُالتحقيقات ُوالمالحقة ُعلى ُمعاييرُ
د ُون ُتأخير ُأو ُإبطاء ُفي ُاإلجراءات ُعلى ُأن ُتر هُ
الستقاللُوالنزاهةُ،والتعاونُمعُالمحكمةُبإجراءُالمالحقةُالقضائيةُمنُخاللُالقضاءُالوطنيُ

لضمانُعدمُتحققُشروطُالمقب ُوليةُأوُُانعقادُاختصاصُالمحكمةُالتكامليُ.
)2

األراضيُالفلسطينيةُ
بالرغمُمنُأنُأحكامُميثاقُرُوماُأصبحتُساري هُة ُالمفعولُعلى ُ ُ

عتباراتُالتيُتحدثناُعنهُ،ك ُون ُالمعاهدةُالدوليةُتأتيُفيُمرتبةُأعلىُمنُالتشريعاتُ
وفقُال ُ

الوطنيةُ،إلُأنناُنحثُدولةُفلسطينُعلىُاإلسراعُبالعملُعلىُاصدارُتشريعُفلسطينيُواجراءُ
اءمة ُالتشريعات ُالجنائية ُمع ُأحكام ُميثاق ُروما ُوفق ُلماُ
التعديالت ُالدستورية ُمن ُخالل ُمو ه

تفرضه ُمبادئُالتكاملُالموضوعيُ"التشريعي" ُوالتكاملُاإلجرائي ُمنُخاللُإصدارُتشريعاتُ
خاصةُبالجرائمُالدوليةُضمنُالتشريعات ُالجنائيةُالفلسطينية ُوقواعدُاإلثبات ُالخاصةُبمالحقةُ

المتهمينُبارتكابُجرائمُدوليةُ،للحيلولةُد ُون ُانعقادُاختصاصُالمحكمةُوفقُشروط ُالمقبوليةُ
التيُحددتهاُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروما.
وبــذلك ،تستطيعُدولةُفلسطينُتفعيلُوليتها ُالجنائية ُكقضاءُأصيلُعلىُالج ارئمُالتيُترتكبُ

على ُاألراضيُالفلسطينيةُمنُقبلُفلسطينيينُبهدفُقطعُالطريقُعلىُمالحقتهمُأماُالمحكمةُ

تكميليأُ ُوفقُأحكامُميثاقُروماُ .
ًُ
قضائهاُقضاءُ
ًُ
الجنائيةُالد ُوليةُوالتيُيعدُ
ُ
خالصة الفصل الثاني
ناقشت ُالباحثةُ ،خالل ُالفصل ُالثاني ُسبل ُمالحقة ُقادة ُوجنود ُالحتالل ُعلى ُالجرائمُ

اعتبارهُالقضاءُالوطنيُالذيُينعقدُلهُحقُمقاضاةُمواطنيهُ،والذيُ
الدوليةُأمامُالقضاءُاإلسرائيليُب ُ
ثبتُعدمُكفاءتهُمنُخاللُمنظومةُالقضاءُالعسكريُالذيُتديرهُالنيابةُالعسكريةُوالصفةُالمزدوجةُ

التي ُيتمتع ُبها ُالمدعي ُالعام ُالعسكري ُاإلسرائيليُ ،كجهة ُتحقيق ُل ُتتمتع ُبالحيادية ُأو ُالنزاهةُ،
تشارة ُللقيادة ُالعسكرية ُحول ُإصدار ُاألوامر ُفي ُشن ُالعمليات ُالعسكرية ُفيُ
وجهة ُتقديم ُالس ُ

األراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ ،وارتكابُالجرائمُالدوليةُدون ُأنُيكون ُهناكُرقابةُعلىُُإعمالهُأمامُ
محكمةُالعدلُاإلسرائيليةُ ُُ.
ُ

األسبابُالمذكورةُأعالهُ،تثبتُعدمُكفاءةُالقضاء ُاإلسرائيليُومنُثمُتتحققُمعهاُشروطُمقبوليةُ

الدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُبصفتهُقضاءُتكميليُ،بموجبُالمادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ
علىُاألرضيُالفلسطينيةُبموجبُاإلعالنُالصادرُعنُدولةُفلسطينُ
ُا
إلعمالُاختصاصُالمحكمةُ
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لقب ُولُاختصاصُالمحكمةُفيُكانون ُثاني/ينايرُُُ،2015إضاف ًُة ُإلىُإحالةُالجرائمُاألشدُخطورةُ

ُقوات ُالحتالل ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينية ُوذلك ُللتحقيق ُوالمالحقة ُفيها ُمن ُقبلُ
التي ُاقترفتها ُ
المدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُآبُ/أغسطسُُ .2018
حالة فلسطين ُالتي ُتنظرها ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُما ُزالت ُفي ُقيدُ

الدراسةُاألوليةُ،وفيُحالُتولدتُالقناعة ُلدى ُالمدعيةُالعامةُنحوُوجودُأساسُمعقولُ
الفحصُو ُ
لرتكابُالجرائم ُالدوليةُ،تبدأُمرحلةُالتحقيقُالبتدائيُومنُثمُالتوجهُإلى ُدائرةُماُقبلُالمحاكمةُ

إلقرار ُالتهم ُالمسندة ُلقادة ُالحتالل ُتمهيداً ُإلجراءات ُالمحاكمةُ .إجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُقدُ
يعتريها ُإشكاليات ُإجرائية ُ ُوموضوعية ُيثيرها ُإعمال ُمبدأُالتكاملُ ،والتي ُستحرص ُدولة ُالحتاللُ

اإلسرائيلي ُعلى ُإثارتها ُللتهرب ُمن ُمالحقة ُمواطنيها ُمن ُمجرمي ُالحرب ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُ ،إضاف ًُة ُإلى ُالمخاطر ُالتي ُقد ُتواجهها ُحالة فلسطين ُحال ُقرر ُمجلس ُاألمن ُ ُإرجاءُ
مشروعُقرارُقدُيقدمُلمجلسُاألمنُمنُقبلُحلفاءُإسرائيلُللحيلولةُدونُمالحقةُ
التحقيقُمنُخاللُ ُ

قادةُالحتاللُاإلسرائيليُ ُ.
هذهُالتحدياتُتستوجبُالبحثُعنُسبلُالمقاضاةُالبديلةُلنصاف ُالضحايا ُالفلسطينيينُ،
وضمان ُعدم ُإفالت ُقادة ُالحتالل ُمن ُالعقاب ُمن ُخالل ُاستخدام ُالقضاء ُالدولي ُذو ُالوليةُ

الولية ُالعالمية ُأمام ُالقضاء ُالفلسطينيُ ،والتيُ
العالميةُ ،إضاف ًةُ ،إلى ُتفعيل ُممارسة ُصالحية ُ ُ
منحتُهذاُالختصاصُبصفتهاُطرفُمتعاقدُعلىُاتفاقياتُجنيفُاألربعةُلعامُ .1949
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الخاتمـــــــــة

فيُنهايةُهذاُالبحثُ،نشكرُهللا ُ–عزُوجلُ -الذيُوفقناُعلىُإنجازهُ،ونسألُهللاُأنُيسددُ

خطاناُإلىُالطريقُالصوابُ،فإنُأخطأناُفالنقصُمنُصفاتُاإلنسانُوالكمالُللُوحدهُعزُوجلُ.

وبعدُأنُاستعرضتُالدراسةُمبدأُالتكاملُمفهومهُونشأتهُوتطورهُوشروطُإعمالهُ ،وصورُالتكاملُ
المتمثلةُفيُالتكاملُالعقابيُوالتشريعيُوالتنفيذيُ،واإلشكالياتُالتيُيثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُفيُ
العالقة ُبين ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُوالقضاء ُالوطنيُ ُ .وسبل ُمالحقة ُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيليُ

أمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعن ُالجرائم ُاألشد ُخطورًُة ُعلى ُالمجتمع ُالدولي ُنتيج ًة ُلعدم ُرغبةُ
القضاءُاإلسرائيليُعلىُالضطالعُبمهامُالتحقيقُوالمالحقةُ،األمرُالذيُيؤكدُعلىُتحققُشروطُ

ُالدراسة ُفيُ
التكامل ُومقبولية ُالدعوى ُفي ُالجرائم ُالواقعة ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،كما ُتناولت ُ

الختامُ ،تطُوراتُالدراسةُاألوليةُالتيُيجريهاُمكتبُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ،فاتو

بنسودة منذُكانونُالثانيُ/ينايرُُ2015تجاوزتُاألربعُسنواتُوماُزالتُمستمرةُوقدُتستغرقُفترةُ

نظورة ُأمام ُمكتبُ
زمنية ُأطول ُوفق ُالممارسة ُالعملية ُالتي ُجرى ُعليها ُالعمل ُفي ُالحالت ُالم ُ

المدعيةُالعامةُلجراءُالدراسةُاألوليُوالفحصُالتمهيدي ُتمهيداً ُلمالحقةُالحتاللُاإلسرائيليُعنُ
جرائمهُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ ُ.
ُ

وفي ختام هذه الدراسة ،نذكر بأهم النتائج التي توصلت إليها ،وهي:
)1

ُدور ُاحتياطي ُومكمل ُللولياتُالقضائيةُالوطنيةُ،
اختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُهو ٌُ

ُوالمتمثة ُفي ُعدم ُقدرة ُالقضاء ُالوطني ُعلىُ
ُوالذي ُل ُينعقد ُإل ُبتحقق ُشروط ُالمقبوليةُ ،
مالحقةُمرتكبيُالجرائمُالد ُوليةُنتيج ًُة ُلنهيارُالنظامُالقضائيُبشكلُكليُأوُجزئيُ،إضاف ًةُ
إلىُعدمُرغبةُالقضاءُالوطنيُعلىُمالحقةُالمجرمين ُعنُالجرائمُالدوليةُلمنحهمُالحصانةُ

وتكريسُسياسةُاإلفالتُمنُالعقاب.
)2

جاء ُمبدأ ُالتكامل ُبصوره ُالمختلفة ُيوضح ُأسس ُوطبيعة ُالعالقة ُالناظمة ُبين ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُوالقضاء ُالوطنيُُ .والذي ُيهدف ُإلى ُتحقيق ُالتوازن ُبين ُاعتبارات ُالعدالةُ
وسيادةُالدولُبإعطاءُأولويةُالمالحقةُعنُالجرائمُالدوليةُللقضاءُالوطنيُ ُ،ومعالجةُالثغراتُ

تداء ُللمحاكمُ
القانونية ُالتي ُتفرضها ُحالة ُالحصانة ُحيث ُينعقد ُالختصاص ُاألصيل ُاب ًُ
الوطنية ُُوالتي ُتحُوز ُأحكامها ُعلى ُحجية ُاألمر ُالمقضي ُبهُ .ومن ُثم ُل ُتُعد ُالمحكمةُ

الجنائية ُالدولية ُمحكم ًُة ُعليا ُإلعادة ُالنظر ُأو ُللطعن ُعلى ُالق اررات ُالصادرة ُعن ُالمحاكمُ

الوطنيةُحالُقيامُُالقضاءُالوطنيُبالدورُالمناطُبه.
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)3

التحقق ُمن ُمقبولية ُالدعوى ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُتحكمهُضوابط ُومعاييرُاإلحالةُ
والختصاصُ ،المتمثلة ُفي ُتوافر ُحالة ُعدم ُالقدرة ُأو ُعدم ُرغبة ُالقضاء ُالوطني ُعلىُ
ُوالمالحقةُ ُ .وتعتبر ُالمحكمة ُالجنائيةُ
الضطالع ُبالمهام ُالمناطة ُبه ُنحو ُتحقيق ُالمحاسبة ُ

الدوليةُهيُالجهةُالوحيدةُالمخولةُفيُتقييمُوفحصُتوافرُشروطُالمقبوليةُمنُعدمه.

)4

يرتب ُإعمال ُمبدأ ُالتكامل ُالعديد ُمن ُاللتزامات ُذات ُالطابع ُالموضوعي ُواإلجرائي ُعلىُ

الدول ُاألطراف ُفي ُميثاق ُروماُ ،كمواءمة ُالتشريعات ُالوطنية ُُوالنص ُعلى ُعدم ُالعتدادُ

بتقادمُالجرائمُالدوليةُ ،والعملُعلىُإزالةُالعقباتُاإلجرائيةُالتيُتحولُدون ُاتخاذُإجراءاتُ

التحقيقُُوالمالحقة.
)5

استنفاذ ُسبل ُالتقاضي ُالمحلي ُوفقاً ُلنظام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،يوجب ُعلى ُالضحاياُ
الفلسطينيين ُضرورة ُالتوجه ُللقضاء ُاإلسرائيلي ُلمالحقة ُقادة ُوجنود ُالحتالل ُالمتورطينُ

جرائمُ
بارتكاب ُجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُضد ُاإلنسانية ُوجرائم ُاإلبادة ُالجماعية ُوالتي ُتمثل ُال ُ

األكثرُخطورًُةُعلىُالمجتمعُالدولي.
)6

تكرس ُمنظومة ُالقضاء ُالعسكري ُوالتشريعات ُالجنائية ُلدولة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُسبلُ

الحصانةُبهدفُحمايةُقادةُوجنودُالحتالل ُاإلسرائيليُ ،والتيُلُتتالءمُمعُقواعدُالقانونُ
نُارتكابُالجرائمُالدوليةُ ،مما ُيثبتُ
الجنائيُالدوليُفيماُيتعلقُبنصوصُالتجريمُوالعقابُع ُ

عدمُتوافر ُرغبة ُالقضاءُاإلسرائيليُعلىُمالحقةُمجرميُالحربُاإلسرائيليينُ،األمرُالذيُُ
يوجبُإعمالُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُنظ اًرُلتوافرُمعاييرُالمقبوليةُ ُالواردةُفيُ

المادةُ(ُ)17منُميثاقُروماُ.
)7

بالرغم ُمن ُأن ُالمعاهدة ُالدولية ُل ُتلزم ُإل ُأطرافها ُوفق ُقانون ُالمعاهداتُ ،إل ُأن ُتطبيقُ
نطاق ُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُيشملُإسرائيلُبصددُالجرائمُالتيُارتكبتُ
تعاقدا ُعلى ُنظام ُروما ُوبالرغم ُمن ُكونُ
على ُاألراضي ُالفلسطينية ُكون ُفلسطين ُطرفاً ُم ً
التفاقيات ُالدولية ُل ُتلزم ُغير ُاألطراف ُالمتعاقدة ُعليها ُوفق ُما ُذهبت ُإليه ُاتفاقية ُفيناُ

للقانونُالمعاهداتُلعامُ.1969

ُ

 )8توصلتُالدراسةُ ،إلىُتوافرُشروطُالختصاصُ ُومعاييرُالمقبوليةُلنظرُحالةُفلسطينُأمامُ
المحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،كونُ ُأن ُالنتهاكات ُالجسيمة ُالتي ُارتكبت ُمن ُقبل ُالحتاللُ
حربُوالجرائمُضد ُاإلنسانيةُ،وجرائمُ
ُ
ترقى ُلمستوىُجرائمُال
اإلسرائيلي ُخاللُعدوانُُ ُ 2014
اإلبادة ُالجماعيةُ .ويسري ُالختصاص ُالزماني ُللمحكمة ُعلى ُاألراضي ُالفلسطينية ُوفقُ
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اإلعالنُالصادر ُعن ُدولةُفلسطينُبموجب ُالمادةُ(ُ )3/12من ُالميثاق ُوالذي ُيمتد ُبأثرُ

لعسكريُاإلسرائيليُعلىُقطاعُ
رجعيُلتاريخُ13حزيران/يونيوُ،2014ليشملُزمنياًُالهجومُا ُ

غزةُخالل ُحرب ُُ،2014والجرائمُالتيُارتكبتُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُبماُفيهاُ

صُالزمانيُإلىُفترةُسابقةُعلىُهذاُ
ُ
القدسُالشرقيةُ ُ ،وبالرغمُمن ُذلكُيمتدُنطاقُالختصا
العالنُفيُالجرائمُالتيُتتسمُبطابعُالستم ارريةُكجريمةُالستيطانُوالتهجيرُالقسريُ.
)9

اإلشكالياتُاإلجرائيةُالتيُيثيرهاُإعمالُمبدأُالتكاملُقدُتعيقُمنُعمليةُمالحقةُالمجرمينُ
منُقادةُالحتاللُاإلسرائيليُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،خصوصاًُالصالحياتُالممنوحةُ

هر ُقابلةُ
لمجلس ُاألمن ُفي ُطلب ُإرجاء ُإجراءات ُالتحقيق ُوالمالحقة ُلمدة ُاثني ُعشر ُش ًُا

للتجديد ُمرات ُعديدة ُدون ُوضع ُسقف ُمحدد ُلذلكُ ،حال ُاستخدمت ُهذه ُالسلطة ُمن ُقبلُ
حلفاءُإسرائيلُفيُالمجلس.
 )10إمكانيةُمالحقةُالحتاللُاإلسرائيلي ُألفرادُوقادةُالمقاومةُالفلسطينيةُعن ُانتهاكاتُالقانونُ

نعقداُ
الدوليُاإلنسانيُخاللُحربُُ،2014واردةُإلُأنُالختصاصُالوطنيُاألصيلُيبقيُم ًُ

للقضاء ُالفلسطيني ُحال ُأثبت ُقدرته ُوكفاءته ُعلى ُالضطالع ُفي ُإجراءات ُالتحقيقُ
بعثةُتقصيُالحقائقُاألمميةُفيُغزةُفيُالعامُ
ُ
والمالحقةُتنفيذاً ُللتوصياتُالواردةُفيُتقرير ُ

.2014

التوصيـــــات

وبعدُالنتائجُالتيُتوصلتُإليهاُالدراسةُيمكنناُوضعُالتوصياتُالتالية:
 )1على صعيد المحكمة الجنائية الدولية:
-

نجازُوإنهاءُالدراسةُاألوليةُ
ُ
يجبُعلىُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاإلسراعُفيُإ

العالقةُ ،والتيُشارفتُعلىُالنتهاءُ ،والشروعُفيُإجراءات ُالتحقيقُالبتدائيُتمهيداً ُلتخاذُ

إجراءاتُالمالحقةُلقادةُالحتاللُاإلسرائيليُعنُجرائمهمُالدولية.
-

عدمُإعطاءُفرصةُللقضاءُالمحلي ُاإلسرائيليُفيُطلبُاتخاذُإجراءات ُالتحقيقُوالمالحقةُ

أمامه ُكقضاء ُمحليُ ،لما ُأثبتته ُالممارسات ُالعملية ُألجهزة ُالتحقيق ُوالقضاء ُالعسكريُ

اإلسرائيلي ُفي ُتكريسها ُالحصانة ُلقادتها ُمن ُخالل ُإجراء ُالمحاكمات ُالصوريةُ ،وإصدارُ
العقوباتُعلىُمخالفاتُلُترتقيُلمستويُجرائمُحربُ،والتيُتثبتُعدمُتوافرُالرغبةُلتخاذُ
إجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُوالعملُعلىُحمايةُالجناةُفيُمواجهةُالمساءلةُالجنائيةُُُ.
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-

الستفادةُمنُالت ُوصياتُالتيُذهبُإليهاُتقريرُبعثةُتقصيُالحقائقُفيُالجرائمُالتيُارتكبتُ

علىُاألراضيُالفلسطينيةُخاللُالعامُُ،2014والذيُأكدُعلىُعدمُتوافرُسبلُالنصافُفيُ

منظومةُالقضاءُاإلسرائيليةُ،والتيُتُكرسُالحصانةُوالفالتُمنُالعقابُ.
-

على ُجمعية ُالدول ُاألطراف ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،النعقاد ُلتعديل ُالقصور ُالتشريعيُ

ُواحدة ُوأنُ
الوارد ُفي ُنص ُالمادة ُ(ُ ُ )16وتحديد ُصالحية ُالمجلس ُفي ُإرجاء ُالتحقيق ُلمرة ُ
يكون ُمرهوناً ُبموافقة ُجمعية ُالدول ُاألطراف ُلميثاق ُروماُ ،وبإجماع ُالدول ُدائمة ُالعضويةُ

داخلُالمجلسُلضمانُعدمُتعطيلُمهامُالمحكمةُنحوُاتخاذُإج ارءاتُالتحقيقُوالمالحقة.
-

علىُمجلسُاألمنُاللتزامُبالصالحياتُالتيُمنحت ُلهُبموجبُميثاقُروماُبما ُيعملُعلىُ
تحقيق ُالعدالة ُالدوليةُ ،وضمان ُعدم ُافالت ُالمجرمين ُاإلسرائيلين ُمن ُالعقاب ُوالمالحقةُ
القضائية.
 )2على صعيد المجتمع الدولي:

-

وجوب ُتعاون ُالدول ُمع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلمالحقة ُقادة ُالحتالل ُاإلسرائيلي ُعنُ
ائمُالدوليةُمنُخاللُرفعُالحصاناتُعنُقادة ُالحتاللُ ،وخصوصاً ُمزدوجيُالجنسيةُ
ُ
الجر

لتسهيل ُتقديمهم ُومالحقتهم ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُتحقيقاً ُللعدالةُ ،ولتحقيق ُالدورُ

الُمنطُُبالمحكمةُفيُضمانُعدمُاإلفالتُمنُالعقابُ.
-

على ُدول ُالتحاد ُاألوروبي ُواإلسالميُ ،وجامعة ُالدول ُالعربية ُوالدول ُالتي ُتنشد ُتحقيقُ
العدالةُ،العملُعلىُتكثيفُالجهودُلمجابهةُأي ُقرارُمستقبليُتتخذهُالدولُالعظميُداخلُ
مجلسُاألمنُبهدفُإرجاءُاجراءاتُالتحقيقُوالمالحقةُلقادةُالحتاللُأمامُُالمحكمة.

-

استمرار ُالدول ُاألطرافُالسامية ُالمتعاقدة ُعلى ُاتفاقيات ُجنيف ُاألربعةُ ،والدول ُالتي ُتأخذُ
بنظام ُالولية ُالقضائية ُالعالمية ُبتكثيف ُجهود ُالمالحقة ُالقضائية ُلقادة ُالحتالل ُأمامُ

محاكمهاُالوطنية.
 )3على صعيد دولة فلسطين:
-

اءمة ُالدستوريةُ
إجراءُمراجعةُشاملةُلكافةُالتشريعاتُالفلسطينيةُُ ،واإلسراعُفيُإجراءاتُالمو ه
والتشريعية ُإلدراج ُاألحكام ُالواردة ُفي ُميثاق ُروما ُضمن ُالتشريعات ُالوطنية ُالجنائيةُ

الفلسطينية.
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-

العملُعلىُتعزيزُاإلصالحاتُالتشريعيةُوالقضائيةُمنُخاللُفرضُمجموعةُمنُالتدابيرُُ
واإلجراءات ُعلى ُمستوى ُالنيابة ُالعامة ُوالقضاء ُالفلسطينيُ ،التي ُتدلل ُ ُوبشكل ُفعلي ُعلىُ
وفاءُفلسطينُبالتزاماتهاُالتعاقديةُوالدولية.

-

تنفيذ ُالتوصيات ُالتي ُجاء ُعليها ُتقرير ُبعثة ُتقصي ُالحقائق ُاألممية ُفي ُالعام ُُ،2014

ُوالمتعلقةُفيُضمانُالمحاسبةُالفعالةُلتنسجمُمعُالمعاييرُالدوليةُلعدمُُإعطاءُمبرراتُإعمالُ
اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُعلىُالفلسطينيينُمنُأفرادُالمقاومةُبذريعةُعدمُقدرةُأوُ
عجزُالقضاءُالفلسطينيُعلىُالوفاءُبالتزاماته.
-

استمرار ُالجهود ُالقانونية ُلعمل ُلو ازرة ُالعدل ُوالخارجية ُوالمؤسسات ُالرسمية ُومؤسساتُ

المجتمع ُالمدني ُومؤسسات ُحقوق ُاإلنسان ُفي ُبناء ُالملفات ُالقانونية ُالمتعلقة ُبالجرائمُ

المحالةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ ،والتيُكانُُمنُأبرزهاُملفُالستيطانُ ،واستمرارُالعملُ
على ُتوثيق ُالجرائم ُوالنتهاكات ُالتي ُيرتكبها ُالحتالل ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُبصورةُ
صحيحة ُللمساعدة ُفي ُتقديم ُاألدلة ُعلى ُارتكاب ُالجرائم ُالدولية ُمن ُقبل ُقادة ُوجنودُ

الحتالل.
-

إفادة ُالمدعية ُالعامة ُبالممارسات ُالعملية ُألجهزة ُالتحقيق ُوالقضاء ُاإلسرائيليُ ،والتي ُتعيقُ
من ُعملية ُالمحاسبة ُأمام ُالمحاكم ُاإلس ارئيليةُ ،وتقديمها ُللمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائيةُ

للمساهمة ُفي ُتسريع ُعملية ُإنهاء ُالدراسة ُاألولية ُأمام ُمكتبها ُتمهيداً ُإلجراءات ُالمالحقةُ

لمجرميُالحربُاإلسرائيلين.
-

العملُضمنُاستراتيجيةُفلسطينيةُلكسبُالدعمُوالتأييدُالدوليينُلحالةُفلسطينُأمامُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية ُمن ُخالل ُتوطيد ُالعالقات ُالدبلوماسية ُمع ُدول ُالتحاد ُاألوروبي ُوالدولُ

العظمى ُداخلُأروقةُمجلسُاألمنُلمواجهةُأيُضغوطاتُسياسيةُتنتهجهاُدولةُالحتاللُ

اإلسرائيلي ُوالوليات ُالمتح هدة ُتسعى ُلتعطيل ُعمل ُالمحكمة ُمن ُخالل ُاإلرجاء ُأو ُتعطيلُ
تعاونُالدولُمعُالمحكمةُالدوليةُ .
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 .42نايف حامد العليماتُ :جريمة ُالعدوانُفيُظلُنظامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالثقافةُ
للنشرُوالتوزيعُ،عمانُ .2007ُ،

المسؤوليةُُالدوليةُعنُانتهاكاتُالقانونُالدوليُاإلنسانُ،دارُالمعارفُ،
 .43نجاة احمد إبراهيم ُ:ه
اإلسكندريةُ .2009ُ،

سانُوحرياتهُاألساسيةُ،
ُ
 .44نور الدين محمد شبلُ :الحمايةُالجنائيةُالوليةُالجنائيةُلحقوق ُاإلن

دراسة ُفي ُالمصادر ُواألليات ُالنظرية ُوالممارسة ُالعمليةُ ،دار ُالثقافة ُللنشر ُوالتوزيعُ،
.2011

 .45هاني سمير عبد الرازقُ:نطاقُاختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،
القاهرةُ،الطبعةُاألولي.2009ُ،

 .46هشام محمد فريجةُ:القضاء ُالدولي ُالجنائي ُمن ُحماية ُحقوق ُاألفراد ُإلى ُتجسيد ُالعدالةُ
الدولية ُ"نظرة ُشاملة ُللقضاء ُالدولي ُالجنائي ُوصولً ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،دار ُالرايةُ
للنشرُوالتوزيعُ،عمانُ،األردنُ،الطبعةُاألوليُ.2012
ُ

ثانيا :الدراسات والرسائل العلمية:
.1

أسمهان فارحُ :أثرُالقضاءُالجنائيُالدوليُعلى ُالسيادةُالوطنيةُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُ
الماجستيرُ،كليةُالحقوق ُوالعلومُالسياسيةُ،قسمُالحقوقُ،جامعةُالعربيُالتبسيُ،الجزائرُ،
.2016

.2

تركي بن عيد الشرافي الدوسريُ :جريمة ُاإلبادة ُالجماعية ُفي ُنظام ُالمحكمة ُالجنائيةُ

الدوليةُ"دراسةُتأصيليةُتحليلية"ُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُلكليةُالدراساتُالعلياُ،
قسمُالعدالةُالجنائيةُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ ُ.2012ُ،
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.3

ن ُالدولي ُالجنائي ُأمام ُالمحكمة ُالجنائيةُ
خالد عبد هللا الغامديُ :معوقات ُتطبيق ُالقانو ُ

الدوليةُ ،أطروحة ُدكتوراة ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالفلسفة ُفي ُالقانونُ ،مقدمة ُلقسم ُالعدالةُ

الجنائيةُ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ 2013ُ،
.4

سعاد رزاقُ :إجراءات ُالتقاضيُأمامُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ،رسالة ُمقدمةُلنيلُشهادةُ

الماجستيرُ ،كلية ُالحقوق ُوالعلوم ُالسياسيةُ ،جامعة ُمحمد ُخيضرةُ ،بسكرةُ ُ ،الجزائرُُ،
ُ ُ.2016

.5

سناء عودة محمد عيدُ :إج ارءات ُالتحقيق ُوالمحاكمة ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ

(حسب ُنظام ُروما ُُ )1998دراسة ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالماجستيرُ ،كلية ُالدراسات ُالعلياُ،
جامعةُالنجاحُ،نابلسُ،فلسطين.2011ُ،

.6

دالع الجوهرُ :مدىُتفعيلُمنظمةُاألممُالمتح هدة ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،رسالةُماجستيرُ

.7

طارق هاشم عيد دبوُ :انعدام ُالقدرة ُوالرغبة ُللقضاء ُوأثرهما ُعلى ُانعقاد ُالختصاصُ

مقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُمنُكليةُالحقوقُجامعةُابنُعكنونُ،الجزائرُ .2012ُ،

التكاملي ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُ،دراسةُوصفيةُتحلييلةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُ،

الجامعةُاإلسالميةُبغزةُُ،سبتمبرُُ .2018
.8

فريدة شبريُ :تحديد ُنظام ُتسليم ُالمجرمينُ ،رسالة ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالماجستير ُلكليةُ

.9

ماهر أسامة مسعودُ :حصانة ُرُؤساء ُالدول ُأمام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ"دراسةُُ

الحقوقُفيُجامعةُأمحمدُبوقرةُ،بومرداسُ،الجزائرُ،ديسمبرُُ ُ.2007

تحليلية"ُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُلكليةُالحقوقُُ،جامعةُاألزهر ُبغزةُ،فلسطينُ،
.2016

 .10متعب بن عبد هللا السندُ :التعاون ُالدولي ُفي ُتنفيذ ُاألحكام ُالجنائية ُوأثره ُفي ُتحقيقُ
العدالةُ ،رسالة ُمقدمة ُلنيل ُدرجة ُالماجستير ُفي ُالعدالة ُالجنائيةُ ،جامعة ُنايف ُالعربيةُ
للعلومُاألمنيةُ،الرياضُ.2011

 .11محزم سايغي ودادُ:مبدأُالتكاملُفيُظلُالنظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،رسالةُ
مقدمة ُلنيل ُشهادة ُالماجستير ُفي ُالقانون ُالعام ُوالقضاء ُالجنائي ُالدوليُ ،جامعة ُاألخوةُ

منتوريُ،قسنطينةُ،الجزائر.2007ُ،
 .12ميس فايز صبيحُ:سلطاتُالمدعيُالعامُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ:دراسةُمقارنةُمعُ
سلطاتُُالمدعي ُالعانُفيُالقانون ُالجنائيُالوطنيُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُ،
جامعةُالشرقُاألوسطُللدراساتُالعلياُ،عمانُ .2009ُ،

 .13نصري عمارُ:النظامُالقانونيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،رسالةُمقدمةُلنيلُدرجةُ

الماجستيرُلكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،بسكرةُ،الجزائرُ ُ.2014،
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 .14هشام محمد فريجةُ :دور ُالقضاء ُالدولي ُفي ُمكافحة ُالجريمة ُالدوليةُ ،أطروحة ُدكتوراةُ
مقدمة ُلكلية ُالحقوقُ ،قسم ُالقانون ُالجنائيُ ،جامعة ُمحمد ُخضير-بسكرةُ ،الجزائرُ،
ُ.2014

جرئم الحرب ُ"مجزرتا مخيم
المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي ُا
 .15هاني عادل عواد ُ :ه
جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجاً"ُ ،رسالة ُماجستير ُمقدمة ُإلى ُجامعة ُالنجاحُ
الوطنيةُ،نابلس.2007ُ،

 .16ياسر علي الفاهومُ:اآلثارُالمترتبةُعلىُانضمامُفلسطينُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،رسالةُ
مقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُ،جامةُالقدسُُ،فلسطين.2016ُ،

ثالثا :األبحاث المحكمة:
.1

أرم عبد الجليلُ :دراسةُحولُاأللياتُالدوليةُوالمحليةُلمحاربةُاإلفالتُمنُالعقابُ،بحثُ

.2

أوسكار سوليراُ :الختصاصُالقضائيُالتكاملي ُوالقضاءُالجنائيُالدوليُ ،المجلةُالدوليةُ

.3

أشرف عمران البركيُ :الختصاص ُالتكاملي ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُ"دراسة ُتحليليةُ

منشورُعلىُموقعُالحوارُالمتمدنُبتاريخُُ6حزيران/يونيوُ .2006

للصليبُاألحمرُ،عددُُ .2002

مقارنة"ُ ،رسالة ُمقدمة ُلكلية ُالحقوق ُفي ُجامعة ُالقاهرة ُ ُلنيل ُدرجة ُالدكتوُارةُفى ُالقانونُ

الجنائيُ،القاهرةُ 2012ُ،
.4

ايناس حمزة سليمانُ :تنظيم ُجهاز ُاإلدعاء ُالعام ُفي ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بحثُ

.5

العيد جباري وهارون سعديُ:مبدأُالختصاصُالتكاملي ُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُ

محكمُمنشرُفيُمجلةُالكوفةُ،العراقُ،العددُُ.2015ُ،223

أنسنةُللبحوثُوالدراساتُ،العددُالسابعُ،يونيوُُ،2013كليةُالعلومُاإلجتماعيةُوالسياسيةُ،

جامعةُزيانُعاشورُ،الجلفةُ،الجزائرُ،ص.212
.6

بوغربال باهيةُ :الطابع ُالتكاملي ُلختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،المجلة ُالنقديةُ،

.7

حاتم محمد صالحُ:التنازعُالقضائيُبينُالمحكمةُالجنائيةُالد ُوليةُوالمحاكمُالوطنيةُ،بحثُ

.8

حسنية عبد الحميد شرونُ:القيودُالواردةُعلىُسلطةُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُُفيُمرحلةُ

العلومُالسياسيةُ،جامعةُمولودُعمريُ،الجزائرُ،بدونُتاريخُنشرُ .
ُ
كليةُالحقوقُو
محكمُمنشورُفيُمجلةُالمنصورُ،العراقُ،العددُ(ُ)17عددُخاص.2012ُ،

التحقيقُ ،بحث ُمحكمُ ،مجلة ُالمنارة ُللدراسات ُالقانونية ُواإلداريةُ ،العدد ُ(ُ )16المغربُُ،

ديسمبرُُ .2016
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.9

حيدر عبد ال ارزق حميدُ :المخاوفُالدوليةُمنُاإلنضمامُللمحكمةُالدوليةُالجنائيةُ،بحثُ
منشورُفيُمجلةُدياليُ،جامعةُالكوفةُ،العراقُ،العددُ(ُ)41العامُ.2009

ئيةُالدوليةُاستناداُإلىُمبدأُالتكاملُ،بحثُمنشورُ
ًُ
 .10خالد حسانيُ:اختصاصُالمحكمةُالجنا
ُوالقضائيةُ ،العدد ُالرابعُ ،المركز ُ ُالجامعيُ
في ُمجلة ُاإلجتهاد ُللدراسات ُالقانونية ُ

لتامنغستُ،جامعةُبجايُ،الجزائر.2013ُُ،
 .11خالد حسانيُ :مبدأ ُالتكامل ُفي ُاختصاص ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بحث ُمنشور ُفيُ

مجلة ُالبحوث ُوالد ارساتُ ،العدد(ُ )16السنة ُالعاشرةُ ،جامعة ُالواديُ ،الجزائرُ ،صيفُُ
.2013

 .12خالد حسن أبو غزالةُ :وسائل ُتدعيم ُاختصاص ُالقضاء ُالوطني ُفي ُنظام ُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُ،بحثُمحكمُمنشورُفيُمجلةُجامعةُالزيتونيةُ،األردنُ ُ،2014ُ،

 .13خويل بلخيرُ :أثارُاختصاصُمجلسُاألمنُفيُاإلحالةُ،بحث ُمحكمُومنشورُفيُمجلةُ

الحقوق ُوالعلوم ُاإلنسانيةُ ،المجلد ُالعاشرُ ،العدد ُالثانيُ ،الجزء ُاأل ُولُ ،جامعة ُالمديةُ،

أبريلُ.2017
الجزائرُُ ُ12
 .14عصام عابدينُ:الختصاصُالزمنيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُفيُالحالةُالفلسطينيةُ،مقالُ
محكمُمنشورُفيُمجلةُُالدراساتُالفلسطينيةُ،فلسطينُ،شتاءُُ،2015صُ .73

 .15نغمُعبدُالحسينُخليلُ:سلطةُتحريكُالدعوىُأمامُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُالعلومُ
اإلنسانيةُ،العددُالسابعُ،االمعهدُالتقنيُ،قسمُالدارةُالقانونيةُ،بابلُُ،العراقُ،أبُُ .2014
 .16رامي ذيب أبو ركبةُ :اإلختصاصُوقواعدُاإلحالةُلدىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،
بحثُمحكمُمنشورُفيُالمجلةُاألردنيةُللقانونُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُمؤتةُ .2013ُ،

 .17رضُوانُوليدُالعمارُ:آليةُتحريكُُالدعوىُ ُأمامُُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُوالتحقيقُفيهاُ،

بحثُمحكمُ،مجلةُجامعةُتشرينُللبحوثُوالدراساتُالعمليةُ،سلسلةُُالعلوم ُالقتصاديةُُ

والقانونيةُ،المجلدُُ،30العددُالخامس.2008ُ،

 .18راسمُمسيرُجاسمُ،وأسامةُمرتضىُباقرُ:األبعادُالسياسيةُإلشكاليةُالعالقةُبينُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية ُوالقضاء ُالوطنيُ ،بحث ُمنشور ُفي ُمجلة ُالقضايا ُالسياسيةُ ،جامعةُ

النهرينُ،العراقُُ،رقمُالصدار ُ، ISSN: 20709250السنةُُ .2015
سدي عمرُ :سلطةُمجلسُاألمنُفيُإحالةُالجرائمُالدوليةُإلىُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،
ّ .19
بحث ُمحكمُ ،مجلة ُالجتهاد ُللدراسات ُالقانونية ُوالقتصاديةُ ،معهد ُالحقوقُ ،المركزُ
الجامعيُلتامنغستُ،الجزائرُ،العددُُ،12يونيوُُ .2017
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 .20شاهين علي شاهينُ :اتفاقيةُروماُالمتعلقةُبإنشاءُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلعامُُ،1998

بحث ُمحكم ُمنشور ُفي ُمجلة ُالعلوم ُالقانونيةُ ،المجلد ُ(ُ )46عدد ُ(ُ ُ )1كلية ُ ُالحقوقُ،

جامعةُعينُشمسُ،ينايرُُ 20004.

 .21ضامن محمد األمينُ :إجراءات ُالمتابعة ُالجزائية ُضد ُمرتكبي ُالجرائم ُأمام ُالمحكمةُ
الجنائيةُالدوليةُالدائمةُ،بحثُمحكمُمنشورُفيُمجلةُصوتُالقانونُ،العددُالسادسُرقمُ
ُ،2352-9938جامعةُالجيالنيُبونعامةُ،الجزائر.2016ُُ،

 .22طلعت جياد الحديديُ :العالقةُبينُمجلسُاألمنُوالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،مجلةُجامعةُ
تكريتُللعلومُالقانونيةُوالسياسيةُالعددُ(ُ)1السنةُاألولىُ،العراقُ.2009،

 .23طلعت جياد لجي الحديديُ :أثر ُمبدأ ُالتكامل ُفي ُتحديد ُمفهوم ُالجريمة ُالدوليةُ ،مجلةُ
الرافدينُللحقوقُ،كليةُالقانونُ،جامعة ُكركوكُ،العراق.العراقُ،المجلدُ(ُ)11العددُ(ُ)39

سنةُ.2009

 .24عمار عيسى كريمُ :األثار ُالقانونية ُالمترتبة ُعلى ُانضمام ُفلسطين ُللمحكمة ُالجنائيةُ
الدوليةُ،بحثُمحكمُمنشورُفيُمجلةُجامعةُتكريتُللعلومُالقانونية،العراقُ،حزيران/يونيوُ
.2015

 .25عبد الرحمن علي عفيفيُ :الدائرة ُالتمهيدية ُودورها ُفي ُتقييم ُاألدلة ُبموجب ُالنصوصُ

القانونية ُالمكونة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بحث ُمنشور ُفي ُمجلة ُالجتهاد ُللدراساتُ

القانونية ُوالقتصاديةُ ،كلية ُالحقوقُ ،المركز ُالجامعي ُلتامنغستُ ُ ،الجزائرُ ،العدد ُُ،30
يونيوُُ .2013
 .26على يوسف الشكريُ :بحثُحولُالخصائصُالمشتركةُللقضاءُالجنائيُالدوليُ،منشورُ
فيُمجلةُالكوفةُ،جامعةُالكوفةُ،العراقُ .2010،

 .27عليُنجيبُعوادُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُنشأتهاُأهدافهاُواختصاصهاُ،ورقةُعملُمقدمةُُ
للندوةُالعلميةُ"نماذجُمنُنظامُالعدالةُالعربيةُوالدولية"ُالمنعقدةُُفيُجامعةُنايفُ7-5ُ،
أبريلُُ ُ.2010

 .28فاطمة العجوُ :العوائق ُوالعقبات ُالتي ُتواجه ُالفلسطينين ُالمصابين ُمن ُ ُقوات ُاألمنُ

اإلسرائيلية ُفي ُطريقهم ُ ُللحصولُعلى ُالعون ُالمدنيُمن ُالجهاز ُالقضائي ُفي ُإسرائيلُ،
ورقةُموقفُ،مجلةُعدالةُاإللكترونيةُ،العددُُ،104أيارُُ .2013

 .29فالنتينا أزاروفُ :فلسطين ُفي ُالمحكمة ُ"التداعيات ُغير ُالمتوقعة ُللتقاضي ُأمام ُالمحكمةُ
الجنائية ُالدولية"ُ ،ورقة ُتحليل ُسياساتُ ،الشبكة ُ"شبكة ُالسياسات ُالفلسطينية"ُ ،منشورةُ

بتاريخُُ1أبريلُُ .2015
238

 .30كزافيه فيليبُ :مبادئُالختصاصُالعالميُوالتكاملُوكيفُيتوافقُالمبدآنُ،مقالُمنشورُ
فيُالمجلةُالدوليةُللصليبُاألحمرُ30ُ،حزيران/يونيوُ.2006

 .31مازن سلمان عنادُ:مبدأُتكاملُالختصاصُفيُالنظامُاألساسُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

بحثُمنشورُفيُمجلةُكليةُالقانون ُللعلومُالقانونيةُوالسياسيةُ،جامعةُبغدادُ،المجلدُ(ُ)6

العددُ(ُ)21الجزءُاألولُ،سنةُ(ُ 2017
 .32محمد شبلي العتوم ،وعالء عباسيُ:اختصاصُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُاستناداُإلىُمبدأُ
التكاملُ ،مجلة ُأبحاث ُاليرموك ُللعلوم ُاإلنسانية ُوالجتماعيةُ ،جامعة ُاليرموكُ ،عمانُ،

ُ .2010

 .33مازن سلمان عنادُ:مبدأُتكاملُالختصاصُفيُالنظامُاألساسُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،

بحثُمنشورُفيُمجلةُكليةُالقانون ُللعلومُالقانونيةُوالسياسيةُ،جامعةُبغدادُ،المجلدُ(ُ)6

العددُ(ُ)21الجزءُاألولُ .2017ُ،

 .34مصطفى راشد الكالبيُ :التكامل ُالتنفيذي ُألحكام ُالمحكمة ُالجناية ُالدوليةُ ،بحث ُمحكمُ،
مجلةُواسطُللعلومُاإلنسانيةُ،كليةُالقانونُ،العراقُ،المجلدُ(ُ)11العددُ(.2016ُ،)30

ُ

رابعا :التقارير الحقوقية:

 .1المحكمة الجنائية الدوليةُ :آلية ُقصاص ُدولية ُمن ُمجرمي ُالحربُ ،التقرير ُاإلستراتيجيُ،
مركزُدراساتُالشرقُاألوسطُ،األردنُ،الطبعةُاألولىُ .2003ُ،

 .2العدوان في أرقام تقريرُ :إحصائي ُحول ُحصيلة ُالخسائر ُواألضرار ُالتي ُلحقت ُبالسكانُ

سرائيلي،مركز ُالميزان ُلحق ُوقُ ُاإلنسانُ ،غزةُُ،
وممتلكاتهم ُفي ُقطاع ُغزة ُبسبب ُالعدوان ُاإل ُ

.2014

 .3المحاسبة :كيف أثبتت إسرائيل أنها غير قادرة على التحقيق بشبهات انتهاك القانون

الدولي اإلنساني أثناء العمليات العسكرية على قطاع غزةُ ،تقرير ُلمؤسسة ُبيتسلمُ :مركزُ

المعلوماتُاإلسرائيليُلحقوقُاإلنسانُفيُاألراضيُالمحتلةُ5ُ،مارسُ.2017

 .4التحقيقات حول العملية العسكرية "الجرف الصامد"ُ :ورقة ُموقف ُصادرة ُعن ُالنائبُ

العسكريُاإلسرائيليُالعميدُأفخاي ُمندلبليتُبتاريخُُ 19ديسمبرُُ،2010متوافرُعبرُرابطُ

و ازرةُالدفاعُاإلسرائيليُالتاليhttps//www.gov.il/enُ:
 .5التقرير الشهري لمنسق الشئون اإل نسانية لألمم المت ِح َدة ُحول ُالوضع ُفي ُاألراضيُ
المحتلةُ،فلسطينُ،أغسطسُ.2014

.6

تقرير الظل "الموازي" المقدم للجنة التعذيب األممية ُنحو ُالتزام ُإسرائيل ُبتطبيق ُاتفاقية

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ُأوُالعقوبة القاسية ،الالإنسانية ُأو المهينة
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في إسرائيل ُمنُقبلُُلجنةُمناهضةُالتعذيبُ ُ،حيفاُُ،يونيوُُُُ،2009باإلمكانُالطالعُ
ُhttp://stoptorture.org.il/wp-
ُالتالي:
ُالرابط
ُعبر
عليه
ُcontent/uploads/2015/12/PCATI-OMCT_report_Arabic.pdf

.7

تيري ميسانُ:المحكمةُالجنائيةُالدوليةُوسُورياُ،تاريخُالنشرُُ12مارسُُ،2019متاحُعبرُ

الرابطُالتالي(ُ.https://www.voltairenet.org/article205594.html :أخرُزيارةُ
مساء)ُ .
ُ20مارسُالساعةًُ ُ8:20

.8

سمدار بن ناتانُ :تطبيق ُالقانون ُاإلسرائيلي ُفي ُالمحاكم ُالعسكرية ُاإلسرائيليةُ :النطامُ
القضائيُاإلسرائيليُفيُظلُنظامينُمتناقضينُمدنيُوعسكريُ،مقالُمنشورُعلى ُُموقعُ

يارةُُُ 8مارسُُُ،2019الساعةُُ 8:30صباحاًُ،يمكنُُ
ُتاريخُنشرُ،آخرُُز ُ
المنهلُ،بدون ُ
ُالرابط

.9

ُالتاليُ:

ُعبر
ُاللكترونية
ُالنسخة
ُعلى
الطالع
ُ ُhttps://platform.almanhal.com/Reader/2/91903
شارون وايل وايريت باالسُ،آليةُالتحقيقُفيُادعاءاتُقضاياُالتعذيبُفيُإسرائيلُُ:تحليلُ

قرارُجهازُاألمنُالعامُفيُالتحقيقُفيُالعامُُ2012وتقريرُتريكلُ،.بحثُمنشورُفيُمجلةُ
عدالةُاإللكترونيةُ،العددُرقمُُ،105حزيرانُ2013

 .10عصام عابدينُ :قراءةُقانونيةُفيُالخيارُالفلسطيني ُبالنضمامُللمحكمة ُالجنائيةُالدوليةُ،
مذكرةُقانونيةُصادرةُعنُمؤسسةُُالحقُ،رامُهللاُ،ينايرُ.2015
ُ

ترفض ُالتحقيق ُفي ُانتهاكاتُ
 .11عامان على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةُُ ،وإسرائيل ُ ُ
القانونُالدوليُفيُقطاعُغزةُ،تقريرُمركزُالميزانُلحقوقُاإلنسانُ،غزةُُ28أبُُ .2016

 .12عبد القادر جرادة :الوالية

القضائية

الفلسطينييةُ ،الواقع ُوأفاق ُمالحقة ُالمجرمينُ

الدوليينُ،دراسةُلمؤسسةُالضميرُ،غزة2013ُ،

 .13حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزةُخاللُ
العدوانُاإلسرائيليُ،التقريرُالحصائيُلمركزُالميزانُلحقوقُاإلنسانُ،غزة.2014ُ،

 .14حواجز تحول دون العدالةُ:ورقةُحقائقُقانونيةُحولُقضيةُعائلةُأبوُسعيدُ،مركزُالميزانُ
لحقوقُاإلنسانُ،غزةُ .2014ُ،

.15

ضحايا الهجمات اإلسرائيلية في المنطقة مقيدة الوصول في انتظار العدالةُ ،مركزُ

.16

معاقبة الضحية :اإلجراءات ُاإلسرائيلية ُاألخيرة ُالتي ُتهدف ُإلى ُحرمان ُالفلسطينيين ُمنُ

الميزانُلحقوقُاإلنسانُ،غزةُ.20014ُ،

حقهمُفيُجبرُالضررُ،تقريرُللمركزُالفلسطينيُلحقوقُاإلنسانُ،غزة.2015ُ،
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.17

.18

مجلة تعذيبُ :تاريخُالتعذيبُفيُإسرائيلُ،جمعيةُعدالةُ ،حيفاُُ،متوافرةُمنُخاللُالرابطُ

التالي( https://www.adalah.org/ar/content/index/543ُ :آخر زيارة 28
مارس )2019
مردخاي كرمنسترُ :التحقيقُالسريُحولُقتلُاألطفالُاألربعةُعلىُشاطئُغزةُُفيُالعامُ
افرة ُعبرُ
ُ :2014أسئلة ُتبحث ُعن ُإجاباتُ ،منشور ُبتاريخ ُُ 15أغسطس ُُ ،2018متو ُ

الرابطُالتالي:

ُ http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12cfa80cy315598860Y12cfa80c

.19

مبدأ وممارسة الوالية القضائية الدوليةُ ،المركز ُالفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسانُ ،غزةُ،

.20

ما هو مصير محاكمة مشعل في الهاىُ ،مقال ُلمؤسسة ُالحق ُلحقوق ُاإلنسانُ ،متوافرُ

.21

تقرير موجز عن الطعن المقدم ضد وزير العدل للمحكمة اإلسرائيلية العليا ُُللطعنُفيُ

.2010

عبرُموقعُُ(ُhttp://www.alhaq.orgآخرُزيارةُُ20مارسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)2019
التعديل ُرقم ُُ 7أمام ُالمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعلياُ ،هموكيدُ ،متوافر ُعبر ُالرابط ُالتاليُ:
(ُ http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=293_updateآخر ُزيارة ُُ12

مارسُُُُ.)2019
.22

ُ

ورقة حقائق حول إحالة الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدوليةُ،موقعُ

و ازرةُالخارجيةُ ،دولةُفلسطينُ،بالمكانُالطالعُعليهاُعبر ُرابطُالو ازرةُ(آخرُزيارةُُ12

أبريلُُ http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/15431 )2019

رابعا :التقارير والوثائق األممية:

اعُفيُغزةُعلىُموقعُاألممُالمتح هدةُ،مجلسُحقوقُ
ُ
 .1تقريرُلجنةُتقصىُالحقائقُبشأنُالنز
اإلنسانُمتاحُعبرُموقعُاألممُالمتح هدةُعلىُالرابطُالتالي:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/Commissio
nOfInquiry.aspx

 .2تقرير لجنة تحقيق األمم المت ِح َدة في اال نتهاكات المرتكبة خالل اإلحتجاجات ُفيُ
األراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُفي ُالعام ُُ ُ ُ ،2018وثيقة ُرقم ُُُ A/HRC/40/CRP.2
مجلس ُحقوق ُاإلنسانُ ،متاح ُ ُعلى ُموقع ُاألمم ُالمتح هدةُ ،عبر ُالرابط ُالتاليُ:
ُhttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIOPT/Pages/OPT.asp
 .3تقرير لجنة تقصي الحقائق األممية بشأن النزاع في غزة ُُ،2014متاحُُعلىُموقعُ
األممُالمتحدةُ،عبرُالرابطُالتاليُُ:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/Commissio
nOfInquiry.aspx
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 .4تقرير لجنة األمم المت ِح َدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزةُ ،رقمُ
ُAlHRC\29\52الصادرُعنُمجلسُحقوقُاإلنسانُبتاريخُُ24يونيوُُ.2015باإلمكانُ
الطالعُعلىُالتقريرُعبرُموقعُاألممُالمتحهُدةُ ،مجلسُحقوق ُاإلنسانُمنُخاللُالرابطُ

التالي (آخرُزيارةُُ7أبريلُُ )2019

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/coigazaconflict/pages/reportcoigaza
.aspx

ُ

خامسا :الوثاق واال تفاقيات الدولية والقوانين:

.1

اتفاقيةُقمعُجريمةُالفصلُالعنصريُوالمعاقبةُعليهاُلعامُ1973

.3

اتفاقيةُمنعُجريمةُاإلبادةُالجماعيةُوالمعاقبةُالمؤرخةُفيُُ9كانونُثاني/ديسمبرُ.1948

.2

اتفاقيةُجنيفُالرابعةُلعامُُُ1949واللحقُ"البروتكول"ُاإلضافيُاألولُلعامُ1979

.4

اتفاقية ُمناهضة ُالتعذيب ُوغيره ُمن ُضرُوب ُالمعاملة ُأو ُالعقوبة ُالقاسية ُأو ُالالإنسانيةُ

.5

الجرائمُالمرتكبةُضدُاإلنسانيةُلعامُُ .1968
اتفاقيةُعدمُتقادمُجرائمُالحربُو ُ

.6

اتفاقيةُاألممُالمتح هدةُالخاصةُبوضعُالالجئينُالمؤرخةُُُ28تموز/يوليوُ.1951

.7

اتفاقيةُمنعُجريمةُاإلبادةُالجماعيةُوالمعاقبةُعليهاُلعامُُ .1948

.8

التفاقية ُالدولية ُلحماية ُاألشخاص ُمن ُالختفاء ُالقسريُُ ،المؤرخة ُفي ُ20كانون ُاألولُ/

.9

المؤرخةُفيُُ10كانونُاألولُُ/ديسمبرُُ ُ.1984

ديسمبرُ.2006

اتفاقيةُالقضاءُعلىُجميعُأشكالُالتمييزُالعنصريُلعامُُ 1665

 .10التفاقيةُالخاصةُبوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُالمؤرخةُفيُُ28أيلولُ/سبتمبرُ ُ
 .11العهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُُلعامُُ .1977

 .12العهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالقتصاديةُوالجتماعيةُلعامُُ 1977
 .13النظامُُاألساسيُلمحكمةُالعدلُالدوليةُ.1945

القررُعنُمجلسُاألمنُرقمُ
 .14النظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُلروانداُالصادرُبموجبُ ُا
ُ94/955بتاريخُُ8نوفمبرُ/تشرينُالثانيُُ .1994

 .15النظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُسيراليونُ

 .16النظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُالخاصةُبيوغسالفيا ُ
 .17النظامُاألساسيُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"ميثاقُروما"ُلعامُُ .1998
 .18القواعدُاإلجرائيةُوقُواعدُاإلثباتُالخاصةُُبالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ"روما".
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 .19الوثيقةُالخاصة ُبأركانُجرائمُالحرب ُالمنصوصُعليهاُفيُنظام ُالمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُُ
"روما".

 .20القانونُاألساسيُالفلسطينيُلعامُُ2003وتعديالتهُ.

 .21القانون ُرقمُُ 44لسنةُُ،1944نشرُفيُالعددُُ 1380منُمجلةُالوقائع ُالفلسطينيةُفيُعهدُ
النتدابُالبريطانيُ،موقعُجامعةُبيرزيتُ(المقتفي)ُ .

 .22قانون ُالعقوباتُالفلسطينيُرقمُُ 47لسنةُُ 1936فيُالعددُرقمُُ 652منُالوقائعُالفلسطينيةُ
المُؤرخةُفيُُ12ديسمبرُُ ُ.1936

الوقائعُالرسميةُاألردنيةُ
ُ
 .23قانون ُالعقوباتُاألردنيُرقمُُ 16لسنةُُ ُ،1960المنشورُفيُجريدةُ
بتاريخُُ10أبريلُُ .1960

 .24قان ُونُاإلجراءاتُالجزائيةُالفلسطينيُرقمُُ2لسنةُُ،2001الصادرُبتاريخُُ12مايوُُ،2001
منشورُفيُالوقائعُالفلسطينيةُالعددُُ ُ.38

 .25قانون ُتشكيلُالمحاكمُُالفلسطينيةُُرقمُُ 1لسنةُُ 2001نشرُفيُُجريدةُالوقائعُالفلسطينيةُُ
العددُ(ُ)40مايوُُ،2002والمعدلُبموجبُالقرارُبقانون ُرقمُُ 2لسنةُُ،2006منشورُفيُ
الوقائعُالفلسطينيةُ(عددُممتاز)ُفبرايرُمبادئُالتعاونُالدوليُلتعقبُواعتقالُوتسليمُومعاقبةُ
األشخاص ُالمذنبين ُبارتكاب ُجرائم ُحرب ُوجرائم ُضد ُاإلنسانيةُ ،المؤرخة ُفي ُُ 3كانونُ

األول/ديسمبرُُ .1973

 .26اتفاقية ُعدم ُتقادم ُجرائم ُالحرب ُوالجرائم ُالمرتكبة ُضد ُاإلنسانية ُالمؤرخة ُفي ُُ 26تشرينُ
الثانيُ/نوفمبرُ.1968

 .27لئحةُمكتبُالمدُعيُالعامُُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ .
 .28ميثاقُاألممُالمتح هدةُالموقعُفيُُ26حزيران/يونيوُُ .1945
 .29معاهدةُسفيرُللسالمُالمؤرخةُفيُُ10أغسطسُُ ُ1920.
 .30معاهدةُلوزانُالمؤرخةُفيُُ24يوليوُُ ُ.1923

 .31مجموعةُمبادئُاألممُالمتح هدة ُالمتعلقةُبحمايةُجميعُاألشخاصُالذينُيتعرضون ُأليُشكلُ
من ُأشكال ُالحتجاز ُالصادرة ُبموجب ُقرار ُالجمعية ُالعامة ُلألمم ُالمتح هدة ُرقم ُُ173/٤٣
بتاريخُُُ9كانونُاألولُ/ديسمبرُُُ.1988
ُ

 .32وثيقةُروحُإسرائيلُوالقانونُالعسكريُاإلسرائيليُمتوافرةُعبرُموقعُالجيشُاإلسرائيلي.
ُ
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خامسا :البيانات الصحافية واللقاءات المتلفزة

 .1البيان ُالصحافي ُحول ُرد ُالمحكمة ُالمركزية ُلدعوى ُعائلة ُأبو ُسعيدُ ،بيان ُصحفي ُلمركزُ
الميزانُبتاريخُُ23نوفمبرُُ،2017متوافرُعبرُالرابطُالتالي(ُ:آخرُزيارةُُ14مارسُُ2019

ةُمساء)ُُُhttps://mezan.org/post/24326
الساعةُالعاشر
ً

 .2البيان ُالصحافي ُلمؤسسة ُعدالة ُحول ُتقديم ُطعن ُللمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعليا ُإللغاء ُالتعديلُ
القانوني ُالذي ُيمنع ُالفلسطنيين ُمن ُتقديم ُدعاوىُتعويضات ُضد ُدولة ُإسرائيل(ُ ،آخر ُزيارةُ
ُ12مارسُ،2019سُ12فج ُاًر)ُ ُhttps://www.adalah.org/ar/content/view/158ُُ.

 .3البيانُالصحافيُالصادرُبتاريخُُ 24أغسطسُُ2018عنُالمركزُالفلسطينيُلحقوق ُاإلنسانُ
حول ُالتطورات ُالقضائية ُألحداث ُملف ُالجرائم ُالتي ُمارسها ُالحتالل ُاغالق ُالتحقيق ُفيُ
جريمة ُيوم ُالجمعة ُاألسودُ ،يؤكد ُمجدداً ُأن ُالقضاء ُيشكل ُغطاء ُقانوني ُلجرائم ُالحتاللُ،

فبرايرُ ،2019الساعة ُ ُُ 12فج ُاًر)ُ.
متوافر ُعبر ُالرابط ُالتالي(ُ ُ ،آخر ُزيارة ُُ ُ 12

ُ https://pchrgaza.org/ar/?p=15888

 .4البيان ُالصحافي ُللقاضي ُجولدستون ُحول ُجرائم ُالحرب ُوالنتهاكات ُالخطيرة ُالتي ُتوصلتُ
إليهاُاللجنةُُ،بيانُصحافيُفيُُ15أيلولُ/سبتمبرُُ،2009منشورُعلىُموقعُاألممُالمتح هدةُ
عبرُالرابطُالتاليُ https://news.un.org/ar/story/2009/09/110282ُ:

 .5البيان ُالصحافي ُالمشترك ُلمؤسسات ُحقوق ُاإلنسان ُ(عدالةُ ،الميزانُ ،المركز ُالفلسطيني)ُ
ُرسالةُاعتراضُ إلىُأوسناتُمنديلُمديرةُقسمُقضاياُالمحكمةُالعلياُفيُمكتبُالنيابةُالعامةُ

للمطالبة ُبضرورة ُاصدار ُقرار ُبخصوص ُالطلبات ُالتي ُقدمتها ُمؤسسات ُحقوق ُاإلنسانُ
الثالثة ُبوقت ُسابق ُضبخصوص ُإغالق ُملفات ُالتحقيق ُبمقتل ُاألطفال ُاألربعة ُمن ُعائلةُ

بكر،

ُمنشور

ُعلى

ُموقع

ُجمعية

ُعدالة

ُعبر

ُالرابط

ُالتاليُُُُ:

https://www.adalah.org/ar/content/view/938

 .6البيان ُالصحافي ُالصادر ُعن ُالمتحدث ُالرسمي ُباسم ُالونروا ُبتاريخ ُُ 26أب/أغسطسُ

ُ،2016رداُعلىُُقيامُالجيشُاإلس ارئيليُباغالقُالتحقيقُفيُلقصفُالذيُوقعُُبالقربُمنُ
مدرسةُالونرواُبرفحُ.باإلمكانُالطالعُعلىُالتصريحُعبرُالرابطُالتاليُ(آخرُزيارةُُ5أبريلُ

ُ ،2019الساعةُ 12:30مساء)https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-.
ُ ُstatements

 .7البيان ُالصحفي ُالمشترك ُلمؤسسات ُحقوق ُاإلنسان ُحول ُالبالغ ُالخامس ُالمقدم ُللمدعيةُ
العامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالد ُولية ُبشان ُعجز ُوامتناع ُإسرائيل ُعن ُالتحقيق ُالفعال ُومحاسبةُ
المشتبهُبهمُفيُارتكابُجرائمُحربُُ،نشرُفيُُ 21ديسمبرُُُ،2017يمكنُالطالعُعليهُ
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مساء)ُُ.
عبر ُال اربط ُالتالي ُ(آخر ُزيارة ُُ 10مارس ُُ ،2019الساعة ًُ ُ 8:00

https://pchrgaza.org/ar/?p=14737

 .8البيانُالصحافيُلمؤسسةُالحقُحولُتوقيعُالرئيسُطلبُالنضمامُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُ،
يارة ُ20مارس ُُ ،2019الساعةُ 3:30مساء)ُ
متوافر ُعبر ُالرابط ُالتالي(ُ :آخر ُز ُ
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=arti
ُ\cle&id=709:qq-&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197

الدراسة ُاألولية ُ ُللحالة ُفي ُفلسطينُ ،رقمُُ
 .9بيان ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُبشأن ُفتح ُ ُ
ICC-OTP-20150116-PR1083متوافرُباللغةُالنجليزيةُعبرُموقعُالمحكمةُالجنائيةُ

الدولية ُمتوافر ُعلى ُالرابط ُالتالي(ُ ُ :آخر ُزيارة ُُ ُ 20مارسُ ،2019الساعة ُُ 2:00فج اًر)ُُُ
ُ ُhttps://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=en

 .10بيان ُمكتب ُالمدعي ُالعام ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُلقبول ُالختصاص ُللوضع ُ ُالقائم ُفيُ
جمهورية ُساحل ُالعاج ُالذي ُصدر ُبموجب ُنص ُالمادة ُ(ُ )15من ُالميثاق ُفي ُُ 3أكتوبرُ
ُ ُ .2011وقبول ُالختصاص ُللوضع ُفي ُميانمار ُ ُفي ُأيلول ُُ ُ ،2018بناء ُعلى ُالشكوىُ

المقدمة ُمن ُبنجالديش ُضد ُقادة ُجيش ُمانيمارُ ،متوافر ُعبر ُالرابط ُالتاليُُ
ُ https://www.voltairenet.org/article173433.htmlfhghl;hkأخرُزيارةُُ 10أبريلُ

الساعةُُ1:00فج اًر)ُُ ُ
 .11بيان ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُبشأن ُفتح ُالدراسة ُاألولية ُ ُللحالة ُفي ُفلسطين ُرقمُُ
ُ ُ ICC-OTP-20150116-PR1083باللغة ُالنجليزية ُبالمكان ُالطالع ُعلى ُالوثيقةُ
عبر ُموقع ُالمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُعلى ُالرابط ُالتالي ُ(https://www.icc-

ُ cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=enأخر ُزيارة ُُ 12أبريل ُالساعةُ

ُ2:00فج اًر)ُُ ُ

 .12بيان ُالمدعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدولية ُفاتو بنسوداُ ،بشأن ُتدهور ُالوضع ُفي ُغزةُ
بتاريخ ُُ 8أبريل ُُ ،2018تعقيباُ ُعلى ُاستهداف ُالمتظاهرين ُالسلميين ُخالل ُتجعات ُالعودةُ

الكبرىُ ،باإلمكان ُالطالع ُعلى ُالبيان ُعبر ُالرابط

ُالتالي

https://www.icc-

(ُ cpi.int//Pages/item.aspx?name=180408-otp-stat&ln=Arabicآخر ُزيارةُ
مساء) ُ
ُ12أبريلُُُ،2019الساعةًُ ُ8:30

 .13بيانُالمدعيةُالعامةُللمحكمةُالجنائيةُالدوليةُحولُطلبُإحالةُفلسطينُفيُتاريخُُ 22مايوُ
،2018

ُعلى

ُالتالي:

ُال اربط
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ُhttps://www.icc-

(ُ cpi.int//Pages/item.aspx?name=180522-otp-statآخر ُزيارة ُُ 10أبريلُ
ُ،2019الساعةُُ7:00مساء)ُ .

 .14إسرائيل غير معنية بالتحقيق في انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيينُ:بيانُالصحافيُمشتركُ
صادرُعنُمنظمةُيشُدينُ،ومؤسسةُبيتسلمُ:مركزُالمعلوماتُاإلسرائيليُلحقوق ُاإلنسانُ،

بتاريخ ُُ 4سبتمبر ُُ ،2014يمكن ُالطالع ُعليه ُعبر ُالرابط ُاإللكتروني ُالتاليُ:
http://www.btselem.org/arabic/press_releases/20140905_failure_to_i
(ُnvestigateeآخرُزيارةُُ11أبريلُُ،2019الساعةُُ9:00مساء)ُ .

 .15مطالبة بالعدالة الجنائيةُ:بيانُصحافيُمشتركُلمؤسساتُحقوقُاإلنسانُالفلسطينيةُ،صادرُ
بتاريخ ُُ 23سبتمبر ُُ ،2010باإلمكان ُالطالع ُعليه ُعبر ُموقع ُالمركز ُالفلسطيني ُلحقوقُ

اإلنسان ُعبر ُالرابط ُالتاليُ (ُ :أخر ُزيارة ُُ 1نوفمبرُ ،2018الساعة ُُ7:30
مساء)

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=8226:2010-09-26-12-55-50&catid=120:2009-12-29ُ09-36-28&Itemid=214

 .16دعوىُالضحية ُإسماعيلُزيادةُأمامُالقضاءُالهولنديُبتاريخُنوفمبر/تشرينُالثانيُُُ،2018

عنُتدميرُمنزلُعائلتهُالمكون
ُمنُثالثةُطوابقُفيُمخيمُالبريجُنتيجةُلستهدافهُبطائراتُ
ُ

ى ُعبرُ
الحتالل ُالحربية ُ ُبتاريخ ُُ 20يوليو ُُ ،2014بالمكان ُالطالع ُعلى ُتفاصيل ُالدعو ُ

مساء)ُ.
رابط ُحملة ُالعدالة ُلفلسطين ُ(آخر ُزيارة ُُ 22فبراير ُُ ،2019الساعة ًُ ُ 6:30
ُُhttps://palestinejusticecampaign.wordpress.com

.17

البيان ُالصحافي ُالصادر ُعن ُمكتب ُالمدُعية ُالعامة ُللمحكمة ُالجنائية ُالدوليةُ ،بشأن ُقرارُ

الدائرةُالتمهيديةُبإنشاءُصفحةُإعالميةُخاصةُلنظرُالحالةُفيُفلسطينُوتوعيةُالجمهورُحولُ
الوضعُفيُفلسطينُ،موقع ُالمحكمةُالجنائية ُالدوليةُعبرُالرابطُالتاليhttps://www.icc- :
cpi.int/palestine?ln=en

ُ .18لقاء ُمتلفزُ ،معهد ُالحقوق ُفي ُجامعة ُبيرزيت ُحول ُمبدأ ُالتكاملية ُبين ُالقضاء ُالوطنيُ
السترتيجياتُلتوسيعُنطاقُالمساءلة ُ ُمعُالدكتورُُأنيسُقاسمُ،
والمحكمةُالجنائيةُالدولية ُو ُا
بتاريخ ُُ 11أيار/مايو ُُ ،2015باإلمكان ُمشاهدة ُاللقاء ُعبر ُالرابط ُالتاليُ:

ُ ُُhttps://www.youtube.com/watch?v=pIQhFef_Sy8
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سادساُ :المقابالت الخاصة بالدراسة:

ةُالوح هدة ُالقانونيةُالمحامية ُبمركزُالميزانُلحقوق ُاإلنسانُُ،
 .1المحامية ميرفت النحالُ ،مدير ُ

عقدت ُالمقابلة ُفي ُمقر ُمركز ُالميزان ُبغزة ُبتاريخ ُُ 18نوفمبر ُُ 2018الساعة ُالعاشرةُُ

صباحُاًُ .

ُالوحهُدة ُالقانونية ُالمحامي ُفي ُالمركز ُالفلسطيني ُلحقوقُ
 .2المحامي إياد العلميُ ،مير ُ

اإلنسانُ ،عقدت ُالمقابلة ُفي ُمقر ُالمركز ُالفلسطيني ُبغزةُ ،بتاريخ ُُ 19نوفمبر ُُُ،2018

الساعةُالواحدةُظه ُاًرُ .

ارت القضائية:
سابعا :األحكام والقر ا
.1

القرار ُالستشاري ُلمحكمة ُالعدل ُالدولية ُ ُالصادر ُ ُبتاريخ ُُ 9تموز ُُ ،2004متوافر ُعلىُ

.2

اإللتماسُرقمُُ 2005/8276للطعنُفيُالتعديلُرقمُ(ُ )8ضدُوزيرُالعدلُاللتماسُمقدمُ

موقعُمحكمةُالعدلُالدوليةُعبرُالرابطُالتاليُ http://sbmreport.azurewebsites.net

ُوالمركزُ
منُمؤسسة ُعدالةُمركزُالدفاعُعنُالفردُ،وجمعيةُحقوق ُالمواطنُ،مؤسسةُالحق ُ

الفلسطيني ُلحقوق ُاإلنسان ُو"بتسيلم" ُمركز ُالمعلومات ُاإلسرائيلي ُلحقوق ُاإلنسان ُفيُ
المناطقُالمحتلةُ،واللجنةُالعامةُضد ُالتعذيبُفيُإسرائيلُ،وأطباءُمنُأجلُحقوق ُاإلنسانُ

ن( ُتوافر ُباللغة ُالعربية ُعبر ُالرابط ُالتاليُ
و"شومري ُمشباط" ُ(حماة ُالقانو ُ
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/features/compensation/petiti

.3

مساء).
(ُُon.pdfآخرُزيارةُُ13مارسُُ،2019سًُ ُ7

ُقضيةُبيسانُوميارُوأيةُعزُالدينُأبوُالعيشُوأخرينُضدُإسرائيل ُُ -و ازرةُالدفاعُُ،قرارُ
المحكمة ُ ُمتوافُرباللغة ُالعبرية ُعبر ُموقع ُوز ارُة ُالعدل ُاإلسرائيلي ُعلى ُالرابط ُالتاليُ:

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-12-40777(ُ390.htmآخرُزيارةُُ15مارسُ،الساعةُُ5:00مساء).

ثامنا  :المواقع اإللكترونية:

.1

منظومةُالقضاءُالعسكريُاإلسرائيليُوالقوانينُالعسكريةُالتيُتحكمُعملُالجيشُوالقضاءُ،
الرجاء ُالطالع ُعلى ُالموقع ُالخاص ُبالقوانين ُ ُالعالمية ُعبر ُال اربط ُالتاليُ:

https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweisr.htm#Constitutional
(ُُ%20Lawأخرُزيارةُُ15فبرايرُُ،2019الساعةُُ2:00فجرا)
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ُ: ُمتاحة ُعلى ُموقع ُقانون ُبال ُحدود ُ ُعبر ُالرابط ُالتالي،القوانين ُالعسكرية ُاإلسرائيلية
ُ ُ(أخرhttp://nolegalfrontiers.org/general-informationd6cc.html?lang=ar

)ُفجرا2:00ُُالساعة،2019ُُمارس10ُُزيارة

ُhttp:/v /hrlibrary.umn.edu/arabic/ ُُمكتبةُحقوقُاإلنسان،جامعةُمنسويتا
ُُبيرزيت

ُجامعة

،ُفلسطين

ُفي

ُوالتشريع

ُالقضاء

ُمنظومة

.2

.3

:المقتفي

.4

ُُباإلمكانُاإلطالعُعليهُعبرُالموقعُاللكتروني،معجمُالمعانيُالجامع

.5

http://muqtafi.birzeit.edu/

ُ ُُwww.almaany.com/ar/dict/ar-ar

ُُباإلمكانُالطالعُعليهُعبرُالموقع،معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصر

.6

www.maajim.com/dictionary االلكتروني
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