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ون َوالَّ ِذ َ
ين يَ ْعلَ ُم َ
ستَ ِوي الَّ ِذ َ
﴿قُ ْل َه ْل يَ ْ
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(سورة ُّ
الزمر،اآلية )9:


ث

اْ ِإلهـــــ َداْء
إىل اليت زودتين باحلنان واحملبة " أمي".
أهدي هذا العمل املتواضع إىل الذي مل يبخل علي يوماً بشيء " أبي " .
أقول هلم أنتم وهبتموني احلياة واألمل والنشأة على شغف االطالع واملعرفة .
إىل من أفتقده دوماً يف دروب احلياة ومل متهله الدنيا ألرتوي من حبه وحضوره معي
إىل تلك الروح الطاهرة " أخي الشهيد حممد " .
إىل الذين صنعوا التاريخ ورمسوا مالمح الفجر القادم لألمة.
إىل أرواح شهداء فلسطني مجيعاً.
إىل إخوتي وأسرتي مجيعاً .
إىل من ساندني ووقف معي يف حماطات حياتي "زوجتّي الغاليتني ".
إىل من رُزقت هبا بعد طول انتظار ابنيت الغالية على قليب "ملك".
إىل أساتذتي األفاضل.
إىل زمالئي وزميالتي .
إىل كل من علمين حرفًا .
أهدي هذه الدراسة املتواضعة راجياً من املوىل عز وجل أن جتد القبول والنجاح .


ج

شكرٌ اتقريرٌ
احلمد هلل رب العاملني والصالة والالالةع ى الي نال دما ومالد وى الي حلال و ال ب ونال  ،أمحالد اهلل نالب ام واعالان أ
يالر يل موا ة اع مي ل صول ى ي درجة املاجالتري .
يالرين أ أاقدع بالشكر والتقدير بعد شكر اهلل نب ام واعالان ىلن أنالاا ا الكالراع ك أمياد الة اةدار والال انالة
ل درانالالا الع الالا ،ميالالا باوالالة ولقبالالة  ،وك مقالالدمت رئ ال
أحمل ج دد ده ددية.

األمياد الالة ،د محمددل دهمددل

 ،والنائ ال األميالالاد ي د.

والشكر مو ول لالعاد دهلكت ر عبل دهقادر جرددة املشرف ى ي ه ه الدرانة ى ي ج وده واوج اا اليت ميا
ميبري ك ىلجناز ه ه الدرانة .
هلا ٌ
دور ٌ
ميمالالا وأشالالكر نالالعاد أ.د مص د أب أا د ده ددر اخلبالالري ك القالالامو الالالدويل واملنلمالالا الدول الالة والعة الالا الدول الالة،

والشكر مو ول لالعاد د .محمل دهنحال اخلبري ك القامو الدويل جل وده ومالاىدهت املالتمر  ،وىلجراء املقابة
مع من أجا حتق ق أفضا املخرجا .
ميما وأشكر مج ع األشخاص الال ين نالااوا ك ىلجنالاذ هال ه الدرانالة نالواء أَميالا بتوج ال أو معومالة ،وأخال

بالشالكر

أ.د محسن دف كرين ،ودهلكت ر محسن صاهح ،ودهلكت ر نبها أا جام س ال ين افض وا باملعاومة ك ىلثراء الدرانة
وازويدي باملةحلا .

والشالالكر مو الالول ىلن الصالالديق /سد ل عنددا كددري  ،والصالالديق /خاهددل كمددال ن ددة والصالالديق /اسدداا دهصددرفنل ،
ملالاىدهت يل ومالامدهت يل ك ىلمتاع الدرانة.
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ملخص الدراسة باللغة العربية
سعت الدراسة إلى تحديد طبيعة االنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل

اإلسرائيلي خاللعدوانها علىقطاعغزةفيصيفعام(2014م)،والتكييف القانوني لتلك
الجرائم ،بهدف تبيان موقف القانون الدولي منها ،والوقوف على المسئولية الجنائية الدولية

لالحتالل االسرائيلي جراء هذه االنتهاكات والجرائم ،وحاولت الدراسة التعرف إلى الخيارات
بينت آليات محاكمة
القانونية والقضائية المتاحة للفلسطينيين لمالحقة إسرائيل دولي ا ،كما ّ

إسرائيل أمام المحاكم الوطنية والدولية بموجب قواعد القانون الدولي ،ووضحت كذلك أبرز
التحدياتوالمعوقاتالقانونيةوالسياسيةواإلجرائيةداخليا وخارجيا والتيتواجهفلسطينالعضو
المراقب في األمم المتحدة في استخدام آليات المالحقة القضائية إلسرائيل بموجب القانون

الدولي،كماتناولتالتداعياتالمحتملةعلىالفلسطينيينإذاماتمتمالحقة(اسرائيل)دولي ا .
اعتمدتالدراسةمنهجيةبحثيةثنائيةلتحليلمعطياتها ،وللداللةعلى المسئولية الجنائية
الدولية إلسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة خالل عدوان عام(2014م) ،حيث
استخدمت المنهج التحليلي لتبيان طبيعة الجرائم التي ارتكبتها (اسرائيل) خالل العدوان ،وما

ترتب عليها من آثار جسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ،كما استدعت طبيعة الدراسة

استخدامالمنهجالقانونيلمقاربةالنص وصوالمبادئالقانونيةالعامةالتيتحتكمإليهاالمسئولية

الدولية ،وبخاصةوأنالدراسةبحثت فيالنظامالقانونيللمسئوليةالدولية ،ومدىت وفرأركانها
فيماارتكبتهقواتاالحتاللاإلسرائيلي منجرائم،ومايترتبعليهامنالتزاماتبموجبقواعد
المسئوليةالدولية .

توصلتالدراسةإلىجملةمن النتائج كانمنأهمهاخطورة الجرائمالدوليةكونهاتهدد
السلم واألمن الدوليين ،وأن (اسرائيل) لم تراع مبدأ الضرورة خالل عدوان(2014م)،حيث

استخدمتقوةمفرطةضدالمدنيين،واستنتجتالدراسةأنهيمكنمالحقة(اسرائيل) منخالل
بعدحصولفلسطينعلىدولةبصفةمرقب غير
ا
عدةوسائليتيحهاالقانونالدولي ،خاصةا 

عضو فياألممالمتحدة ،واالنضماملنظامرومااألساسي .وقدمتالدراسةعدةتوصياتمن

أهمهاالعملعلىتطويرمبادئوقواعدالقانونالدوليذاتالعالقةبالمسئوليةالجنائيةالدولية،
وايجاد رادع لالنتهاكات والمخالفات للقانون الدولي اإلنساني ،وتزويدالمحاكم الوطنيةبالوالية

القضائيةلتمكينهامنالنظرفي االنتهاكاتوالجرائمالدولية،والعملعلىإيجادآلياتتضمن

ز

ٍ
وضعحد لإلفالتمنالعقاب ،ومطالبةأجهزةاألممالمتحدةبممارسةدورهافيحمايةحقوق

اإلنسان،وأوصتكذلكبإنهاءاالنقسامالفلسطينيالمقيتوتحقيقالوحدةالوطنيةالفلسطينية .
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Abstract
The study sought to determine the nature of the violations and crimes
committed by the Israeli occupation forces during the offensive on Gaza
Strip in the summer of the year (2014)م, and the legal conditioning to
those crimes, in order to show the position of the international law of it,
and to stand on the international responsibility of Israel as a result of
these violations and crimes. The study attempted to identify the legal and
judicial available options to Palestinians to prosecute Israel
internationally. It also showed the mechanisms of Israel trial before
national and international courts under the rules of international law.
And it explained as well as the major internally and externally legal,
political and procedural challenges and constraints facing Palestine, the
observer status at the United Nations, in the use of prosecution
mechanisms for Israel under international law. It also addressed the
possible consequences on the Palestinians if Israel has prosecuted
internationally.
The study relied bilateral research methodology to analyze its data, and
to indicate the international responsibility of Israel for crimes committed
in the Gaza Strip during the aggression of (2014), as it used the
analytical method to illustrate the nature of the crimes committed by
Israel during the offensive, and the consequent serious effects of the
Palestinians' right at Gaza Strip. The nature of the study also summoned
the use of the legal approach to approach texts and general legal
principles that governed the international responsibility, specially that
the study looked at the legal system of international responsibility, and
the availability of its corners with what is of violations committed by
Israel, and its followed obligations under the rules of international
responsibility.
The study found a number of results, the most important of them were
the seriousness of the international crimes as they threaten international
peace and security, and that Israel did not observe the principle of
necessity during the (2014) aggression, as it used excessive force against
civilians. The study concluded that it is possible to prosecute Israel
through various means provided by international law, especially after the
attainment of Palestine a state as an observer at the United Nations,

ش

acceding to the Statute of Rome. The study made several
recommendations, the most important of them were working on the
development of the principles and norms of international law which are
relevant to international criminal responsibility, finding a deterrent to
abuses and violations of international humanitarian law, providing the
national courts with jurisdiction to enable it to consider the international
violations and crimes, working to find mechanisms that ensure an end to
impunity, and asking the United Nations organs to exercise their role in
the protection of human rights. It also recommended putting an end to
the abhorred Palestinian division and achieving the Palestinian national
unity.


ص

الفصل األول
الطار املنهجي للدراسة
المقدِّمة.
مشكلة الدراسة.
أهداف الدراسة.
أهمية الدراسة.
منهجية الدراسة.
حدود الدراسة.
أدوات الدراسة.
مصطلحات الدراسة.
الدراسات السابقة.
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أوالا -المقدمة:
تثارمسئوليةالدولةعندقيامهابفعلغيرمشروع،وانتهاكأحكامالقانونالدولي،والذي
قدينجمعنهضرر،ويترتبعليهبالتاليمسئوليتهاالمدنيةالتيتقتضيتعويضالمتضرر،أو

يشكلسلوكهاجريمةدوليةتثارمسئوليتهاالجنائيةالتيتقتضيمحاكمةاألفرادالمسؤولينعن

هذه الجرائم ،والتي حددها ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام(1998م) في

وجريمة العدوان(،)1
أربع جرائم وهي ،اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

ويخضعالنظامالقانونيلمسئوليةالدولعماترتكبهمنانتهاكاتأوأفعالغيرالمشروعةإلى

،وخاص ةا ماوردمنمبادئساميةفيميثاقاألممالمتحدة ،وماوردمن
أحكامالقانونالدولي 

أحكاموقواعدتتصلبهذهالمسئوليةفيبعضاالتفاقياتالدوليةالمتعلقةبحاالتالنزاعالمسلح

واالحتالل،كاتفاقياتجنيفلعام (1949م)وبروتوكوالتهاالملحقةلعام(1977م)،وغيرهامن

القواعدوالمبادئذاتالعالقةبالمسئوليةالجنائيةالدولية .

تكمن أهمية المسئولية الجنائية الدولية كنظام قانوني في إيجاد ضمانات تكفل احترام
االلتزاماتالتييفرضهاالقانونالدوليعلىأشخاصه منناحية ،وماترتبهمنجزاءاتعلى

مخالفةهذهااللتزاماتوعدمالوفاءبها منناحيةأخرى،حيثيناطبالمسئولية الجنائية مهمة
إعادةالحق إلىنصابهوانصافالمعتدىعليهم .وتعد المسئولية الدوليةمنأهماألسسالتي
يقوم عليها القانون الدولي العام ،لكونها اإلطار الذي يتم بموجبه معاقبة كل من يخالف

االلتزاماتالدولية،ولعلتوطيدمثلهذهالمبادئالدوليةهومايشكلرادع ا بالنسبةللدولأو
تجعلها تعيد حساباتها أكثر من مرة قبل انتهاكها اللتزاماتها الدولية ،مما يساعد على حفظ

العالقاتالدولية( .)2

استخدمتقواتاالحتاللاإلسرائيلي خاللعدوانعام (2014م) على قطاعغزةالقوة

المفرطة ضد المدنيين واألعيان المدنية واستهدفت األطقم الطبيبة والبنى التحتية ،وغيرها من

واالنتهاكات التي يجرمها القانون الدولي ،األمر الذي يثير التساؤل حول التكييف
األفعال 
القانوني لتلك األفعال والممارسات  ومسئولية (اسرائيل) الدولية عنها ،إذ تترتب مسئولية

(اسرائيل) الدوليةعنجرائمها بحقالفلسطينيينبموجبقواعدالقانونالدولي،حيثتعدهذه
األفعال مدانة ومجرمة وفقا لالتفاقيات الدولية والقانون والعرف الدوليين ،مما يستدعي تبيان
( )1ملاع روما االناني لعاع  ،1998 ،ع5
( )2غازي باريين ،الوج ز ك مبادئ القامو الدويل العاع ،دار الثقافة ل نشر والتوزيع،2007 ،ص.300-299
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الوسائلواآللياتالقانونيةالمتاحةلمالحقة(اسرائيل) ،ومحاسبتهافيالقضاءالدوليجراءهذه
الجرائم بهدف إزالةآثار العدوانوتحقيق العدالة وانصافالمعتدى عليهم ،والخيارات المتاحة

للفلسطينيينداخليا وخارجيا لهذهالمالحقة،والتحدياتوالمعوقاتالمختلفةالتيتعترضتحقيق
ذلك،والتداعياتالمحتملةعلىالفلسطينيينفيحالماتمتالمالحقةالدولية(السرائيل).

ثانيا -مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة حول مسئولية (اسرائيل) عن األفعال والممارسات والجرائم

الجسيمة بحق المدنيين خالل عدوان عام (2014م) على قطاع غزه ،ونطاق هذه المسئولية
وآثارهاالقانونية.وتطرحهذهاإلشكاليةبدورهاالعديدمنالتساؤالتالفرعية :
 -1ماالتكييفالقانونيلجرائم(اسرائيل)خاللعدوانهاعلىقطاعغزةعام(2014م)؟
 -2إلىأيحدترتبهذهالجرائممسئولية(اسرائيل)الدولية؟

 -3ما اآلليات القانونية والقضائية التي يتيحها القانون الدولي لتحميل (اسرائيل) مسئوليتها
عماارتكبتهمنجرائم في قطاعغزةخاللعدوانعام(2014م) ومالحقةمرتكبيهذه

الجرائم؟

 -4ما هي التحديات التي تواجه دولة فلسطين في اللجوء إلى هذه اآلليات ،ومالحقة
(اسرائيل)قضائياعلىتلكالجرائموامكانيةتجاوزهذهالتحديات؟

ثالثا -أهداف الدراسة:
تتمثلأهدافالدراسةفيمايلي :

 -1تحديدالطبيعةالقانونيةلجرائم(اسرائيل)خاللعدوانهاعلىقطاعغزةعام(2014م).
 -2الوقوفعلىمسئولية(اسرائيل)عنهذهالجرائمونطاقهذهالمسئوليةوآثارهاالقانونية.

 -3معرفةاآللياتالقانونيةوالقضائيةالتييمكنمنخاللهامالحقة(اسرائيل) جراء الجرائم
التيارتكبهاخاللالعدوانعلىقطاعغزةعام(2014م)وفقاألحكامالقانونالدولي.

 -4إبراز التحديات التي تواجه دولة فلسطين بصفة مراقب غير عضو باألمم المتحدة في
استخدامآلياتالمالحقةالقضائيةإلسرائيلعنتلكالجرائموكيفيةتجاوزها.

رابع ا -أهمية الدراسة:
تكمنأهميةالدراسةفيمعالجتهاالقانونيةللمسئوليةالجنائية إلسرائيل عماارتكبتهمن
جرائمحربخاللالعدوانعلىقطاعغزةعام(2014م)،وخاص ةاوأنهذهالدراسةتنطلقفي
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مقاربتها لمسئولية (اسرائيل) من تحديد الطبيعة القانونية لتلك الجرائم ،ومدى توافر أركان

المسئولية الجنائية الدولية فيها ،بهدف الوقوف على اآلليات القانونية والقضائية لمالحقة
(اسرائيل) عما ارتكبته من أفعال وممارسات تشكل جرائم جسيمة للقانون الدولي  ،ومساءلة
ومعاقبةالمسئولينعنارتكابهاوفقاللوسائلالقانونيةوالقضائيةالمتاحةعلىالصعيدالدولي.

خامسا -منهجية الدراسة:
المنهج التحليلي :تقتضي الدراسة استخدام المنهج التحليلي في مقاربة النصوص والمبادئ
القانونيةالعامةالتيتحتكمإليهاالمسئوليةالجنائيةالدولية .
المنهج القانوني :خاص ةا وأن الدراسة تبحث في النظام القانوني للمسئولية الجنائية الدولية
ومدى توافر أركانها فيما ارتكبته (اسرائيل) من جرائم خالل العدوان على قطاع غزة عام

(2014م) .

سادسا -حدود الدراسة:
الحد المكاني:قطاعغزة .
الحد الزماني:منتاريخ7يوليوحتى26اغسطسلعام(2014م) .

سابعا -أدوات الدراسة:

تقتضي الدراسة استخدام وتوظيف العديد من األدوات العلمية والبحثية كالمقابالت مع

الخبراء والمختصين في القانون الدولي العام واألدبيات القانونية المتعلقة بالمسئولية الجنائية

الدولية من حيث ماهيتها وأركانها ونطاقها واألفعال الموجبة لها ،كذلك المؤلفات والمراجع

العلمية والمصادر البحثية األخرى ،باإلضافة إلى الدوريات والتقارير المتعلقة برصد الجرائم

الجسيمةالتيارتكبتهاقواتاالحتاللاإلسرائيليخاللعدوانهاعلىقطاعغزةعام(2014م) .

ثامنا -مصطلحات الدراسة:
المسئولية الجنائية:
الاعنهاويكونعرضة
"كلمنيرتكبجريمةمخلةبسلماالنسانيةوأمنهايعتبرمسئو
()1

للعقاب"

( )1حالني مالمة ،املالئول ة الدول ة اجلنائ ة ،رنالة ماجالتري غري منشور  ،جامعة منتوري ،النط نة ،اجلزائر ،2007 ،ص.27
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المسئولية الدولية:
عرفها(شارلرسو)بأنها":وضعقانونيبمقتضاهتلتزمالدولةالمنسوبإليهاارتكابعملغير

مشروعوفقاللقانونالدوليبتعويضالدولةالتيوقعهذاالعملفيمواجهتها"( .)1

الجريمة الدولية:
عرفها الفقيه (سبيروبولس) ،بأنها :تلك األفعال التي إذا ارتكبتها الدولة أو سمحت بها تعتبر

مخالفاتجسيمةلقواعدالقانونالدولي،وتستوجبالمسئوليةالدولية( .)2

جرائم الحرب:
هيظاهرةاجتماعيةوجدتمنذوجودالبشرواليوجدعصرمنالعصورإالوقدشاهدأهوالها
ومصائبها ،وهي وسيله من وسائل العنف التي تلجأ إليها الدول لحل ما يقوم بينهما من

منازعاتأوسعيالتحقيقغايةأوطموحسياسيأوإقليمي( .)3

وتعرف جرائم الحرب أيضا بانهامجموعاألفعال التي تقع أثناءالحرب وتكونمخالفةلميثاق
الحربكماحددتهقوانينالحربوعاداتهاوالمعاهداتالدولية( .)4

الجرائم ضد اإلنسانية:
تعرفالجرائمضداإلنسانيةبأنهاتلكالجرائمالتيتمسبالصفةاإلنسانيةلإلنسان،وبأهمحق

منحقوقهوهوالحقفيالحياةوسالمةالجسدوالعرضوالشرفواالعتبار،والتيتؤديإلى

الحطمنقيمةاإلنسانحسبدرجةأوجسامةاالعتداء( .)5

جريمة اإلبادة الجماعية:
يعنيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة،باإلبادة الجماعيةهيأيفعليرتكب

مناألفعالالتاليةبقصدإهالكجماعةبصفتهاقوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينيةإهالك اكلي اأو

جزئيا( :)1

( )1ىبد الغين ومود ،املطالبة الدول ة ة ةذ الضرر ك القامو الدويل العاع والشريعة اةنةم ة ،دار الطباىة احلديثة القاهر  ،ط،1986 ،1
ص.25
( )2ومد ىبد املنع ىبد الغين ،اجلرائ الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،دار اجلامعة اجلديد ل طبع والنشر والتوزيع ،اةنكندرية،2011 ،
ص.163
( )3ىبد القادر ابر جراد  ، ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.559
( )4ىدي ط فاذ ومد خضر ،اجلر ة الدول ة :ورها وأرمياهنا ،مرجع نابق ،ص.270
( )5ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.113
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 -قتلأفرادالجماعة .

 -إلحاقضررجسديأوعقليأوجسميبأفرادالجماعة .

 إخضاعالجماعةعمداألحوالمعيشيةيقصدبهااإلهالكالفعليكلي اأوجزئي ا . فرضتدابيرتستهدفمنعاإلنجابداخلالجماعة . -نقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأخرى.

جريمة العدوان:
تم تعريف جريمة العدوان بموجب (المادة )8:من نظام روما االساسي المعدل عام(2010م)

حيث تعني "جريمة العدوان" :قيام شخص ما له  وضع يمكنه فعـال مـن التحكم في العمل
السياسي،أوالعسكريللدولة،أومنتوجيههذاالعملبتخطيط،أوإعداد،أوبدء،أوتنفيذ

عملعدوانييشكلبحكمطابعه،وخطورته،ونطاقه،انتهاكاواضحالميثاقاألممالمتحدة.

()2

تاسعا -الدراسات السابقة:
أوال -الدراسات المحلية
 -1فدوى الذويب /الوعري ( :)2014المحكمة الجنائية الدولية:
هدفتالدراسةإلىمعرفةاختصاصالمحكمةالجنائيةالدولية،وبيانالقضاياالتييكون

للمحكمة اختصاص فيها ،وبحثت الدراسة في إمكانية لجوء فلسطين كدولة مراقب في األمم
المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،ومدى إمكانية محاكمة اإلسرائيليين على الجرائم التي
ارتكبوهابحقالشعبالفلسطيني .

وخلصت الدراسة إلى ضرورة االستفادة من الوثائق التي تمتلكها المنظمات الحقوقية

الدولية واإلقليمية من الجهات المحلية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،وضرورة توقيع فلسطين

على النظاماألساسي للمحكمة الجنائية الدولية  لالنضمام إليها ووقفالممارساتاإلسرائيلية
الا ألحكام وقواعد القانون الدولي التي تلزم الطرف الذي الحق
غير المشروعة ،وذلك إعما 
الضرر بدولة أخرى إزالة ذلك الضرر ووقف آثاره ،وطلب االستعانة بالمنظمات الدولية

واإلقليميةذاتاالختصاصمنأجلإعدادملفاتالدعوةضداإلسرائيليين .


( )1املر مرجع ،املاده الالادنة من م ثاق روما االناني لعاع .1998
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .8
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 -2أكرم سهمود ( :)2014االبعاد القانونية لوضع فلسطين لدى االمم المتحده بشان
مالحقة مجرمي الحرب االسرائيلين:

 هدفت الدراسة الى توضيح الق اررات التي تناولت القضية الفلسطينية ،ونادت بحق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته واالعتراف بها ،ومعرفة االجراءات المحلية والدولية

لمباشرةالتحقيقوالمحاكمةبحقالمجرميناالسرائيليين .

وتوصلت الدراسة الى أن االعتراف بالدولة الفلسطينية كفله المجتمع الدولي ،السيما عند
اعترافهباالستقاللالفلسطينيعام،1988وتوصلتالىانقلةالخبرةالقانونيةوالقضائيةهي
معيق اساسي ال يمكن االستهانة به خاصة وان مالحقة المجرمين اإلسرائيليين تحتاج الى
خبراتقانونيةمتعددة،وتوصلتالىانهالبدمنوضعسياسة(دوليةعربيةفلسطينية)جاده

نطالب بموجبها تطبيق العدالة الدولية ومالحقة المجرمين اإلسرائيليين والتمسك باإلمكانيات
المتاحة للشعب الفلسطيني لمالحقة المجرمين االسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب

الفلسطينيكونهاالتسقطبالتقادم .

 -3فارس الكيالني ( :)2013أثر االعتراف بالدولة الفلسطينية على مسئولية (اسرائيل) عن
جرائمها بحق الشعب الفلسطيني:

بينت الدراسة السبل واآلليات التي تستطيع من خاللها الدولة الفلسطينية مالحقة،

ومحاكمة المتهمين اإلسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الدولة الفلسطينية ،واثارة

المسئوليةالدوليةبحق(اسرائيل)،وتقديمهاإلىالمحكمةالجنائيةالدولية .

وتوصلت الدراسة إلى أن هوية الدولة الفلسطينية تثبت في شعبها وترابها والسيادة

الفلسطينيةوالمقدساتاإلسالميةفيها ،وحقالدولةالفلسطينيةكدولةمراقبفياألممالمتحدة
االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الد ولية باعتباره معاهدة دولية ،وبالتالي

تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل كافة االلتزامات المنصوص عليها ،وتستطيع تقديم شكاوى ضد

مجرميالحرباإلسرائيليين .

ودعت الدراسةالمسؤولينالفلسطينيينللعملعلىتفعيلجميعالق اررات الصادرةبشأن

القضيةالفلسطينيةمنقبلكافةالمنظماتالدوليةواإلقليمية،باإلضافةإلىدعوةمجلساألمن
الدولي بإلزام (اسرائيل) بتنفيذ ق ارراته ،والتحرك السريع لتقديم مجرمي الحرب اإلسرائيليين
للمحكمةالجنائيةالدولية .
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 -4دراسة محمد عمرو عبدو (2012م) :اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي

اإلنساني على الصعيد الوطني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا،

جامعة النجاح الوطنية ،نابلس – فلسطين.
 تناولت الدراسة بالتفصيل األليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد
إلزم الدول على إنفاذ أحكام القانون الدولي اإلنساني في تشريعاتها الوطنية
الوطنيحيثمدى  ا
التزم الدول
وكانمنأبرزماتوصلت إليهالدراسة،اتفاقيات جنيف األربعة والتىنصت على  ا

األطرف بالعمل على تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الداخلي كما انها نصت
ا
االطرف ولكن هذه
جزاءات قانونية تتعلق بعدم تنفيذ االلتزامات المفروضة على الدول  ا
على  

الجزاءاتاليتمتطبيقهاعلىالدولالكبرىوتطبقفقطعلىالدولالضعيفة.


جرئم دولية
كماتوصلتالىأن مخالفات أو انتهاكات القانون الدولي اإلنساني أضحت تشكل  ا

تخضع الختصاص المحاكم الجنائية الوطنية والدولية (االختصاص الجنائي العالمي) التي

يمكنها من السير في المحاكمة وتوقيع العقوبات الجنائية على مرتكبيها ،وال يعفي من الخضوع
لهاصفاترسميةأوحصاناتوالتنقضيالدعوىعنهابالتقادم.

كماوتصلتالىأن الجمعيات الوطنية للقانون الدولي اإلنساني والتي من المفروض أن يعول

عليها في نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني لمتلبي الغرض المطلوب منها؛ بسبب قلة
اإلمكانياتوالمواردالماليةالمخصصةلديها،أوبسببسيطرالحكوماتعليهاوذلكمنخالل
تبعيتها للحكومات في أغلب البلدان ،يضاف لذلك أن معظم أعضاء اللجان الوطنية للقانون

الدولي اإلنساني هم ممثلون لمؤسساتهم دون أن يكون لديهم خبر أو دراية بالقانون الدولي
اإلنساني.

 -5عبد القادر جرادة ( :)2010القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة:
ومصادرة

سعت الدراسة إلى كشف جرائم (اسرائيل) فيما يتعلق بالقتل الجماعي ،
وهدفت إلى إبراز دور
المنازل ،

األراضي واقامة المستوطنات واالعتقاالت والتعذيب وهدم
القضاءالجنائيفيالوصولإلىمحاكمةالجناة الذينأخلوا بنظامه ،وحاولتالوقوفإلى ما

توصلإليه نظامرومااألساسي للمحكمةالجنائيةفيكفالة حقوقالمتهمفيمواجههمايملكه

االدعاءالعاممنسلطات،ومدىكفالتهلحقوقاإلنسان .
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 -6دراسة قصي مصطفى تيم ( :)2010مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات
المسلحة الدولية وغير الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابلس-فلسطين.

تناولتهذهالدراسة الضابطالقانونيالذي يحدد أبعاد النزاع ويبلوره ويسعى إلى إنهائه

بكل السبل والوسائل المتاحة ،وذلك للحد من اآلثار المدمرة التي يخلقها أي نزاع مهما كان
نوعه،وحتىيضعمتجاوزهتحتالمساءلةالدوليةفيحالإخاللهبقوانينهذاالنزاعوقواعده .

هذاالضابطهوالقانونالدولياإلنساني،الذيكان البد من تطبيق نصوصه تطبيقا

فعليا حتى يثبت وجوده وفاعليته .فالقانون الدولي اإلنساني يطبق في الحروب والمنازعات
المسلحة التي يكون محورها األرواح البشرية المعرضة للخطر ،في خشى أن يكون الضرر
ضرر اال يمكن تعويضهأوتداركه أو إصالحه ،فإذا ظل القانون الدولي اإلنساني بدون تطبيق
فانهليتسنىلهتحقيقالهدفالذيمنأجلهتمإعداد هوصياغته،أالوهوحمايةفئاتمعينة

مناألشخاصواألعيانفيالنزاعاتالمسلحة .
وقدتوصلتالدراسةإلى ضرورةلتشجيعالدولعلىإصالحأنظمتهاالقضائيةالجنائيةبشكل
يتناسبمعالقانونالدولياإلنسانيومايتطلبهالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةعلى
اعتبار أن احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني يتوقف على مدى كفالة النظم الوطنية لهذا

االهتمام.كما وتلقيهذهالدراسةالضوءعلىمدىفاعليةالقانونالدولياإلنسانيفيالنزاعات
المسلحةسواءالدوليةأوغيرالدولية،التهدفبحالمناألحوالإلىانتقادهذاالقانونأو

الدعايةضده  وشموليةقواعدهذاالقانونوفاعليتهافيتوفيرالحمايةوخاصةللمدنيينإذأنه
بمبادئه السامية وآلياته النافذة وقواعده اآلمرة ،يبقى المظلة األولى التي يستظل بظلها حماة

القانونوداعموه .

 -7هاني عواد( :)2007المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا مخيم
جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذج ا):

تتبعت هذه الدراسة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وتصنيفها على أنها جرائم حرب،

وخاص ةا ما ارتكبته قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اجتياح مخيم جنين والبلدة القديمة في
نابلسعام(2002م)،وتسليطالضوءعلىمبادئالقانونالدوليللمساءلة الجنائيةالشخصية
عنارتكابجرائمالحرب ،وهدفتإلىكشفالجرائم التيارتكبتهاقواتاالحتاللوتنفيذ تلك

الروايات والمزاعماإلسرائيلية ،وذلكمن خالل النصوص القانونيةالتيجاءتفياالتفاقيات

الدوليةذاتالصلة .
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وأوصت الدراسةبدعوةمنظماتحقوقاإلنسانالعالميةبضرورةالتواجدفياألراضي
خاصة
ٍ
الفلسطينية لمراقبة انتهاكات جرائم الحرب اإلسرائيلية  ،ومطالبة حكومات دول العالم  وب
اإلدارةاألمريكيةبالتوقفعندعمالحكومةاإلسرائيليةوتزويدهاباألسلحة .

ثانيا -الدراسات العربية:

 -1دراسة خولة محي الدين يوسف ( :)2011الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع
غزة في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

والقانونية ،المجلد السابع والعشرين ،العدد الرابع ،دمشق-سوريا.

تناولتالدراسة تقييم الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة من ناحية القانون

الدولي ،وقد بدأت بالتعريف بالحصار عبر دراسة تطوره التاريخي وأنماطه واألساليب التي

طّبقت من خاللها وأحكام القانون الدولي الناظمة له ،ثم جرى الحديث بعد ذلك عن دراسة

تميزهعن
الحصاراإلسرائيليالمفروضعلىقطاعغزة،فتناولأبرزمالمحهذاالحصارالتي ّ
ل الذرائع التي قدمتها (اسرائيل) لتبريره ،ووصل إلى التعريف
غيره من حاالت الحصار ،وحلَّ َ
ل هذا الحصار خرقا لها وذلك مع تداخل آثاره الكارثية في حياة
بقواعد القانون الدولي التي  َش َّك َ

سكانالقطاعمعآثارالعدواناإلسرائيليعام 2008فيقطاعغزة .

ومنأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة،عدممشروعيةالحصاراإلسرائيليالمفروضعلى

ة،النتهاكهعددامنقواعدالقانونالدولياإلنساني،والقانونالدوليلحقوقاإلنسان،
قطاعغز
ا
خاصةبعدتداخلتأثارهمعآثارالعدواناإلسرائيليعلىالقطاععامي،2012-2008مما

أدى إلى تفاقم انعكاساته الكارثية على حياة أهالي القطاع .أيضا وجود العديد من القواعد
القانونيةالتيتضبطموضوعالحصارسواء فيﺇﻁاﺭﺍألمـﻡﺍلمتحـﺩﺓأو خـاﺭﺝإطارها،ومهما

اء بﺭيااﺃﻡبحﺭيااﺃﻡجﻭياا،فيﻅلﺇعـالﻥحالـةﺍلحﺭﺏﺃﻡﺩﻭﻥ
كانتالوسيلةالتيينفذبهاسو ا
ﺍلقياﻡ بﺫلﻙ ،وهو ما لم تلتزم به سلطات االحتالل .أيضا تجريد االدعاءات اإلسرائيلية تجاه
الحصارالمفروضعلىقطاعغزة،يعملعلىكسبالتأييد–ولوعلىصعيدالرأيالعامغير

الرسمي ،وهو ما يمكن أن يالحظ من مستوى التحرك الذي ظهر على الصعيد الدولي لرفع

الحصارعنقطاعغزة .
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 -2فالح المطيري ( :)2011المسئولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون
الدولي الجنائي:

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أحكام المسئولية الدولية الجنائية لألفراد طبقا للقانون

الدوليالجنائيوالتعرفإلىمحتوىالجرائمواالنتهاكاتالتيتشكلمساسابهذهالمسئولية .

تطورفيمجالالقانونالدولي،
ورأت الدراسة أن إنشاءالمحكمةالدوليةالجنائيةيعتبر  ا

وي عدمنمصلحةالمجتمعالدوليأنيحاكماألفرادالذينيقومونبانتهاكقواعدالقانونالدولي،
وأناالنتقالمنالقضاءالدوليالجنائيالمؤقتإلىالقضاءالدوليالجنائيالدائمهوضمان

لتحقيقالعدالةالدولية،وتكريسمبدأالمسئوليةالدوليةالجنائيةلألفراد .
وأوصت الدراسة بالعمل على انضمام الدول العربية للمحكمة الجنائية الدولية حتى ال

واالهتمام بتوعية قيادات وأفراد القوات
تكون بمعزل عن المجتمع الدولي والعدالة الدولية ،
المسلحة في دول العالم بشكل عام ،والدول العربية بشكل خاص بمبادئ القانون الدولي

اإلنسانيوالقانونالدولي .

 -3مصطفى أبو الخير( :)2009الطرق القانونية لمحاكمة (اسرائيل) قادة وأفراد في القانون
الدولي:

تناولت الدراسة األسبابالتي تعرقل الوصولإلىمحاكمة (اسرائيل) دولي ا،وتلخصت

هذهاألسبابفيعدمتوفرالرغبةواإلرادةالحقيقيةلدىمنيمتلكوناستخدامهذاالحققانونيا،
خاصة وسائل اإلعالم
ٍ
والتواطؤ الدولي أمام النفوذ الصهيوني الهائل على المستوى الدولي  وب
العاميةالتيتظهرجرائم(اسرائيل)بأنهادفاععنالنفسضداإلرهابالفلسطيني .

وطلبت الدراسة إصدار قرار من مجلس األمن إللقاء القبض على مجرمي الحرب
اإلسرائيليين وفيمقدمتهمرئيسالحكومةاإلسرائيلية(إيهودأولمرت) خالل حرب (- 2008

2009م) وكافة الوزراء الذينشاركوافيهذه الحرب ،وتقديمهمإلى المحاكم الجنائية الدولية
الرتكابهمجرائمحربوانتهاكاتضداإلنسانيةيعاقبعليهاالقانونالدولي .

ثالث ا -الدراسات االجنبية
 -1ساند ار سنجر (د ت) :حماية االطفال في القانون الدولي االنساني.

 هدفتهذهالدراسةإلىاستعراضالحمايةالمكفولةلألطفالفياوضاعالنزاعالمسلح
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1994م) والبروتوكولين االضافيين لعام (1977م).

وخرجتالدراسةبأهمالنتائج،حيثأنالقانونالدولياالنسانيال يضفيعلىاالطفال
11

دونسنالخامسةعشرالذينينبغيعليهمفيالمعركةوضعأسيرالحرب ،ولماكان
نفسالقانونيحظراستخدامهؤالءاألطفالفيالقتالالمسلحفإنهميعتبرونتلقائياضمن

السكانالمدنيينغيرالمقاتلينويكونونتحترحمةالظروفوهكذانفهمانهماليتمتعون

بأيحمايةالكأسرىحربوالكمدنيين .

وأوصت الدراسةعلىانهينبغيتعزيزادراكالجماهيروااللتزامالعامفيالقانونالدولي
الذي ينظم حماية االطفال اثناء النزاعات المسلحة ويطبق ذلك ايضا على تقارير

الصحفيينالذينعليهمااليكتفوابذكرمنكسبومنخسرولكنعليهمايضاانيذكروا

ضواءعلىاالنحرافاتاالنسانية .
منعانىويلقوااال 

 -2جوديت ج غردام (د ت) :النساء وحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني.
هدفت هذه الدراسة الى محاولة تحديد مدى تأثير القانون الدولي االنساني بالحقوق

االنسانيةللمرأة،وكذلكبالتقدمالمحرزفيمجالحمايةالنساءفيإطارحقوقاالنسان،

ويمكن ان يالحظ هذا االثر في التطورات التي طرأت على تجريم وردع أعمال العنف

الجنسيالتيترتكبضدالنساءفيفترةالنزاعاتالمسلحة .

وخرجتالدراسةالىانقضيةالمرأةظلتعلىهامشتشريعحقوقاالنسان،فإنهااليوم

أصبحتتتمتعباحتراممتزايدباعتبارهااحدالمجاالتالحساسةفيمجالالقانونالدولي

االنساني،وخرجتايضااناتفاقيةجنيفلمتراعياطالقاتنوعيةالمشكالتالمحتملة
التيتتعرضلهاالنساءفترةالنزاعاتالمسلحة،كماانهاالتأخذبالحسبانأنالمصاعب
التيتحدقبهنالتقتصرعلىدورهنكأمهاتأوضعفهنايزاءالعنفالجنسي .

واوصتالدراسةالىانمايلزمليسالمزيدمنالقوانينالتيتحميالنساءفياوضاع

النزاعاتالمسلحة،وانماتعميموتطبيقالقانونالدولياالنسانيالقائم،وزيادةالتفهممن

جانبتلكالمنظماتالغيرحكوميةالتيتجاهربانهالتوجدحمايةكافيةوالتيتحاول
صياغهالقوانينالجاريةالمفعول.
تعقيب على الدراسات السابقة:
اساتالسابقةبرزتتعقيبات حول الفجوةالبحثية ،وتتمثلفي

منخاللاستعراضالدر

محورينأساسيينيتمتسليطالضوءعليهممنخاللالجدولالتاليالذييوضحالفجوةالبحثية
بينالدراساتالسابقةوالدراسةالحالية .
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الدراسات السابقة

الفجوة البحثية
الفجوة في الفترة الزمنية

الفجوة في الموضوع

الدراسة الحالية

تناولــتالد ارســاتالســابقة لـ ـ ـ ـ ــمتتنـ ـ ـ ـ ــاولالد ارس ـ ـ ـ ـ ـات لـ ـ ـ ـ ــمتتنـ ـ ـ ـ ــاولالد ارسـ ـ ـ ـ ــات تعم ـ ـ ـ ــدالد ارس ـ ـ ـ ــةلتن ـ ـ ـ ــاول
الجانبالنظريفيشرح  الس ـ ـ ـ ــابقةكاف ـ ـ ـ ــةجوان ـ ـ ـ ــب السابقةالعدواناإلسرائيلي مختلـ ـ ـ ــفالقضـ ـ ـ ــاياالتـ ـ ـ ــي
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليةالدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليةالدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ــىقط ـ ـ ــاعغ ـ ـ ـزةع ـ ـ ــام تثيرهـ ــاالمسـ ــئوليةالدوليـ ــة
الجنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،ومه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام (إلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل)عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن (2014م) .

واختصـ ـ ـ ـ ـ ــاصالمحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة االنتهاكــاتالجســيمةالتــي
الجنائيةالدولية  .

(إلس ـ ـرائيل)عمـ ــاارتكبتـ ــه

مـ ـ ـ ــنانتهاكـ ـ ـ ــاتجسـ ـ ـ ــيمة

ارتكبته ـ ـ ــاخ ـ ـ ــاللع ـ ـ ــدوان

خاللعدوانهاعلىقطـاع

كم ـ ـ ــاوتناول ـ ـ ــتمحاكمـ ـ ـ ــة (2014م)،وخاصـ ـ ةاوأن

غ ـ ـ ـزةعـ ـ ــام(2014م)،

الج ـرائمالتــيارتكبتهــافــي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليةالجنائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،

مقارب ـ ــةاإلط ـ ــارالق ـ ــانوني

ومسـ ــاءلة(اس ـ ـرائيل)عـ ــن جـ ـ ــزءامنهـ ـ ــاركـ ـ ــزعلـ ـ ــى

اءأكـ ــانعلـ ــىص ـ ـعيد
سـ ـو ا

جنـ ــينونـ ــابلس،والعـ ــدوان وتنـ ـ ــاولآخـ ـ ــرالمسـ ـ ــئولية

للمسئوليةالدولية وتطورهـا

علـ ـ ــىقطـ ـ ــاعغ ـ ـ ـزةع ـ ـ ــام المدنيــة،ف ــيحــينرك ــزت

واألفعـالالموجبـةلهـاوفقـا

النظـ ـ ـ ـ ــريفـ ـ ـ ـ ــيمعالجـ ـ ـ ـ ــة

والطبيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةالقانوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

(2009-2008م) .

بعضـ ـ ـ ــهاعلـ ـ ـ ــىالجانـ ـ ـ ــب
موض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعالد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةأو
تجاهلتالتكييفوالطبيعة
القانونيةلتكاالنتهاكات .

ألحكـ ـ ــامالقـ ـ ــانونالـ ـ ــدولي
لالنتهاكــاتالتــيارتكبتهــا
(إس ـ ـ ـ ـرائيل)خـ ـ ـ ــاللذلـ ـ ـ ــك
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوانومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليتها
المدنيةوالجنائيـةعـنتلـك

االنتهاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتوآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
المالحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةالقانوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيةلمرتكبيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وكيفيـ ــةتجـ ــاوزالتحـ ــديات
التــيتواجــهدولــةفلســطين
فـ ـ ـ ــياللجـ ـ ـ ــوءإلـ ـ ـ ــىهـ ـ ـ ــذه
اآللياتواالستفادةمنها.
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الفصل الثاني
نشأة وتطور املسئولية اجلنائية الدولية
ف القانون الدويل
المبحث األول -:ماهية المسئولية الجنائية الدولية في القانون الدولي.
المبحث الثاني -:تطور المسئولية الجنائية الدولية في القانون الدولي.
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تمهيد:

تعد المسئولية الجنائية من أهم القواعد األساسية في قانون العقوبات ،باعتبارها نظرية
متكاملة،وعلىالرغممنأهميتها،فقدأغفلالقانونرسممعالمها،واكتفىباإلشارةفينصوص
متفرقة إلى بعض أحكامها ،وللمسئولية بوجه عام مفهومان :إما مسئولية بالقوة ،أو مسئولية
بالفعل ،فالمفهوماألولمجرد ،يرادبهصالحيةالشخصألنهيتحملتبعات سلوكه ،والمسئولية
بهذاالمعنىصفةمنشخصتالزمه ،سواءوقعمنهمايقتضيالمسائلةأولميقعمنهشيء
بعد( ،)1أما المفهوم الثاني فواقعي ،ويراد به تحميل الشخص تبعات سلوك صدرمنه حقيقة،
الاعنذلك"جزاء"( .)2
والمسئوليةبهذاالمعنىليستمجردصفةقائمةبالشخص،ولكنفض 
اءأكانتهذهالقاعدةواردهفي
وتقومالمسئوليةعندماتنتهكدولهقاعدةقانونيهدوليهسو ا

معاهدهد وليهأمفيقاعدهعرفيه( .)3

تتمثل الوظيفة األساسية للقانون االجتماعي في حماية الحقوق والمصالح االجتماعية التي
لذلكيجرمالشارع الجنائياألفعالاإلرادية ،ويعتبرهاجرائميتحمل
ا
يقومعليهاكيانالمجتمع ،
مرتكبها تبعاتها ،ويعاقب عليها ،حيث لم تعد المسئولية الجزائية اليوم كما في السابق غير

رادعة،لكنهاارتبطت بمنظورالفلسفةالمعاصرةللتشريعالجزائيوالذييظلالهدفمنتقرير
المسئولية الجزائيةمقاومةالجريمةالتيترتكب ومنعارتكابجرائمأخرى ،وذلكباتباعسياسة
جزائيةيكونهدفهاحمايةالمجتمعوتحقيقاالمنواالمان( .)4
إن موضوع المسئولية الجنائية ال يزال محل اهتمام الفقه الجنائي ،فاألساس في قيام
المسئوليةالجنائيةمبنيعلىحريةاالختيار،واإلدراك،فاإلنسانمتىكانح ارفيإتيانالسلوك
اإلجراميمنعدمهأصبحمحلقياممساءلتهجنائيا،هذاباإلضافةإلىاإلدراك ،فالشخصإذا
اختلطتعليهاألمورفاستوىلديهالمباحبالمحظور ،كانتالغايةمنعقابهدونجدوى،ذلك

( )1أمحد مصطفي ى ي ،مالؤول ة الص دالين اجلزائ ة ىن أخطاءه امل ن ة ،رنالة ماجالتري غري منشور  ،جامعة املو ا ،العراق ،2001 ،ص.20
( )2ىوض ومد ىوض ،امو العقوبا  ،القال العاع ،مؤنالة الثقافة اجلامع ة ، ،االنكندرية ،مصر ،2007 ،ص.415
( )3ن ا الفتةوي ،القامو الدويل اخلاص ،املكت املصري لتوزيع املطبوىا  ،ط  ،1القاهر 2002 ،ص.79
( )4ومود جن حالين ،امو العقوبا  ،القال الرابع ،دار الن ضة العرب ة ،القاهر  ،2008 ،ص.487
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أنهذهالغايةتمكنفيالردعواإلصالح،فإذاأنزلناالجزاءعليهكنابصدداالنتقاممنهوليس

بتحقيقهذاالردعواإلصالح( .)1

فيظلالقانونالدوليالمعاصرفإنالفردهومحلالمسئوليةالدوليةالجنائية،أماالدولة
فتواجهالمسئوليةالدوليةالمدنيةالخاصةبدفعالتعويضاتللضحايا،حيثيقععلىعاتقهاجبر
األضرارالتيطالتهؤالءالضحايا،حيث شهدتالسوابقالدوليةعددا منالمحاكمات،وكان

محل المسئولية الجنائية فيها أفرادا ،وغالبا ما يكون الرؤساء والقادة العسكريون -فضالا عن
المسؤولينالمدنيين-محالالهذهالمحاكماتلبحثمدىتورطهمفيالجرائمالدوليةالمعروضين
علىذمتها،ومنهذهالجرائم،جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية .)2(.
ْ






()1موفا ى ي ىبد اهلل الصفو ،القامو اجلنائي واملالطر اجلنائ ة ،مو ع جريد القاموم ة ،د ، .ل تفا ا:
/http://www.alkanounia.com
()2هشاع بشري ،مف وع املالئول ة اجلنائ ة الدول ة ،مو ع اراء حول اخل ج ،د ، .ل تفا ا:
http://araa.sa/index.php?view=article&id=297:2014-06-15-17-5113&Itemid=306&option=com_content
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المبحث األول

ماهية المسئولية الجنائية الدولية في القانون الدولي
أوالا -مفهوم المسئولية الجنائية الدولية في القانون الدولي:
تمثل دراسة المسئولية الجنائية الدولية أهمية خاصة في أي نظام قانونيلماتوفرهمن

ضمانات من شأنها أن تكفل احترام االلتزامات التي يفرضها النظام القانوني على أشخاصه،
فضالاعماترتبهمنعقوبات علىمخالفةهذهااللتزاماتوعدمالوفاءبها،ووفق الهذاالمفهوم؛
فإنللمسئوليةعلىالصعيدالدولي أهمي ةا كبيرة ،حيثيقع علىعاتقها مهمةإعادةالحقإلى
نصابهوانصافالمعتدىعليهم .

تفترضالمسئولية الجنائيةفيالقانونالدوليأنهناكجريمةدوليةقدوقعتوثبتتجميع

ثر له ،مقتضاه إلزام
أركانها ،كونها عنص ار يلزم توافره في العمل غير المشروع ،بل تعتبر أ ا
مرتكبهبتحميلالنتائجالقانونيةالمترتبةعلىالعملغيرالمشروع ،فالقانونالدوليالتقليديلم

يعترف بإمكان قيام مسئولية جنائية دولية ،وذلك كما هو الشأن بالنسبة للمسئولية الدولية

المدنية،إذأنمصطلحالجريمةالدوليةلميكنشائعافيظلالقانونالدوليالتقليدي( .)1

وعليه فقد ميز الفقهاء منذ القرن السادس عشر بين الحرب العادلة والحرب العدوانية،
ونادوابعدممشروعيةاألخيرةوتجريمها ،ومنهذاالمنطلقنادى(هوجوجروثيوس) فيكتابه

"قانونالحربوالسالم" بإخضاع الدولةالمعتديةورئيسهاالذيأعلنالحربللمسئوليةالجنائية

الدولية ،إال أن تلك الفكرة القت معارضة شديدة من جانب كثير من الفقهاء ،مثل (مارتن
ستربل)،ولكنبالرغممنعدماالعترافبفكرةالمسئوليةالجنائيةالدوليةفيتلكالفترة ،إالأنه

في مطلع القرن التاسع عشر نادى العديد من دول أوروبا بضرورة القضاء على مشروعية
الحربومعاقبةالمتسببينفيشنها( .)2

وقدوردفياتفاقيةالهايالرابعة(1907م) أناألطرافالمتحاربةستكونمسئولةعن
كلاألعمالالتييرتكبهاأشخاصمنتمونإلىعضويةالقواتالمسلحة ،أيأناألفراديمكن
مسائلتهم عن الجرائم الدولية ،حتى أن مؤتمر القرم قرر مسئولية االفراد في عام (1945م)،

حيثوردفيه" :يتعرضكلمجرموالحربللعقوباتالعادلةوالسريعة ،حيثنستشفمنذلك
( )1أمحد بشار موني ،املالئول ة اجلنائ ة الدول ة ل فرد ،دار اهلومة ،ط ،2009 ،1ص.79
()2أمحد بشار موني ،املالئول ة اجلنائ ة الدول ة ل فرد ،مف املرجع ،ص.79
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الفرد الطبيعي الذي يتعرض للمسائلة إما أن يكون رئيسا أو م رؤوسا في جرائم الحرب،
أن 
كالقادة العسكرين  ،ومن الواقع العملي نجد كثير من السوابق ،مثل معاقبة الزعيم السياسي

لصربالبوسنة(رادومان كارادتيش) والجنرالالعسكري(راتكو ميالديتش)عنجرائمهمالبشعة

ضداإلنسانيةمنتعذيبوتطهيرعرقي( .)1

وتوجدتعريفاتمتعددةومتباينةفيإطارالبحثعنالمرادبالمسئولية الجنائية الدولية،

يقتصركلتعريفمنهاعلىبيانزاويةخاصةمنزواياالمسئولية ،وفياللغةتعرفالمسئولية

الا ومطالبا عن أمورأو أفعال أتاها"( )2أو هي":أن يتحمل
بأنها" :ما يكون به اإلنسان مسئو

اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختا ار ،وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"( ، )3وجاء
ٍ
يفهافيالمعجمالوسيطبأنها":حالةأوصفةمنيسألعنأمر تقععليهتبعته"،يقال:أنا
تعر

بريءمنمسئوليةهذاالعملأيمنتبعته،وتطلقأخالقي اعلىالتزامالشخصبمايصدرعنه

قوالاأوعمالا،وتطلققانونياعلىااللتزامبإصالحالخطأالواقععلىالغيرطبقاللقانون( )4

وعند الحديث عن المسئولية الجنائية الدولية؛ تركز جل التعريفات على العناصر
األساسيةالتيتقومعليهاالمسئوليةالجنائيةالدوليةواآلثارالمترتبةعليها،إذيقصدبها":تحمل
الشخصتبعيةعملهالمجرم،بخضوعهللجزاءالمقررلفعلهفيقانونالعقوباتبعدماأقدمعلى

انتهاكالقانونبارتكابهالواقعةاالجرامية" )5(.

كذلك تعرف المسئولية الجنائية الدولية على المستوى الدولي بأنها" :وجوب تحمل

عملهالمجرمبخروجهعندائرةالتجريم،الرتكابهأحدالجرائمالدوليةالتيتهدد
ا
الشخصتبعات
السلمواألمن الدوليين ،وبذلكفهويستحقالعقابباسمالجماعةالدولية" ،ويستخلصمنهذا
التعريف من خالل المواثيق واالتفاقيات الدولية التي قامت بتعريف هذا النوع من المسئولية،

نذكر منها التعريف الوارد عن لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة بقولها" :يعتبر أي

الا عن هذا
شخص يرتكب فعل من األفعال التي تشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي مسئو

الفعلوعرضةللعقاب( .)6

()1خ ا حالن ،املالئول ة واجلر ة ك القامو اجلنائي الدويل ،مو ع الكاا الشخصي ،2010/8/23 ،ل تفا ا:
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html
( )2املنجد ك ال غة واألىةع ،دار املشرق ،ط  ،40بريو ،2003 ،ص.3016
( )3ىبد القادر ىود  ،التشريع اجلنائي اةنةمي مقارما بالقامو الوضعي ،اجلزء األول ،دار الكتاب العريب ،بريو ،1963 ،ص.292
( )4املعج الون ط ،جممع ال غة العرب ة ،ط  ،3جم د  ،1القاهر ،1998 ،ص.411
( )5ىبداهلل ن ما  ،املقدما االنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،ديوا املطبوىا اجلامع ة ،اجلزائر ،1992 ،ص.199
()6نع د ىبد ال ط ف حالن ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.60
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كما عرفت لجنة القانون التي صاغت مشروع المدونة المتعقلة بتحديد الجرائم المخلة

بسالمالبشريةوأمنهافيالمادةالثالثةحيثعرفتالمسئوليةالجنائيةالدولية":كلمنيرتكب

جريمة مخلة بسلم االنسانية وأمنها يعتبر مسئوالا عنها ويكون عرضة للعقاب"()1وعرفها نظام

رومااالساسيفيالمادة()23فيفقرتهاالثالثةكمايلي":المسئوليةالجنائية،مسئوليةفرديةوال
يمكنأنتتعدىالشخصوالممتلكاته" .

وعلىأيةحال،ومنخاللماسبقنجدأنهناكاختالففيصياغةالتعاريفالسالفة

الذكر ،اال ان جميعها تنصب في مفهوم واحد وهو ان المسئولية الجنائية الدولية تسند لكل
شخص طبيعي يرتكب أو يساهم في ارتكاب جريمة دولية مهما كانت الصفة الرسمية التي
يحملها،وبمعنىاخرأنهذهالمسئوليةالتثبتاالللفردصاحباإلرادة الحرة والواعيةدون

غيره من اشخاص القانون الدولي وفي مقدمتهم الدول التي تبقى مسئوليتها منحصرة في
المسئوليةالمدنيةالتيتستوجبالتعويض.
يفرضالقانونالدوليعلىأشخاصهالتزاماتوواجباتويرتبلهمحقوقأيض ا،فإذاما

قامأحدأشخاصالقانونالدوليبفعلغيرمشروعدولي ا أوفعلمشروعدولي ا لكنهقديترتب
عليهإلحاقضرربأحدأشخاصالقانونالدولي،فإنهفيهذهالحالةتنشأمسؤوليتهالدوليةعن

هذاالفعل،ويترتبعلىثبوتهانتائجوآثارقانونية( .)2

وقدحمل ميثاقاألممالمتحدة الصادر فيعام(1945م) مبادئ وأهدافتحكمالعالقة

مصدرأساسيا منمصادرالقانونالدولي
بينالدولباعتبارهالقانوناألعلىواألسمى وتعتبر ا

،وجاءبنصوصساميةبدءابالديباجة" :نحنشعوباألمم
لحلالمشكالت واألزماتبينالدول 

المتحدةوقدأخذناعلىأنفسناأنننقذاألجيالالمقبلةمنويالتالحرب،ونؤكدإيماننابالحقوق
األساسيةلإلنسان وكرامته" ،كماوألزمتالنصوصالواردة فيالفصلاألولمنالميثاقاحترام
سيادةالدولواستقالليتهاوالمساواةبينالجميعوتحقيقالتعاونبينالدول":يمتنعأعضاءالهيئة

القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي
جمعيا بعالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال 
واالستقالل السياسيألي دولة"( ،)3وتناولالبابالسابعمنالميثاق "العملالواجباتخاذه في

حالةالتهديدللسالمأواإلخاللبه،أووقوعالعدوان"( .)4

()1حالني مالمة ،املالئول ة الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.27
( )2ىلبراه ومد العناين ،امو العة ا الدول ة ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،ط  ،1القاهر  ،2007 ،ص.112
( )3وكمة العدل الدول ة ،وثائق بال غة العرب ة ،م ثاق األم املت د  ،1945 ،ع،39ع. 50
( )4وكمة العدل الدول ة ،مف املرجع ،ع ،39ع.50
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ثانيا-آليات فرض المسئولية الجنائية الدولية:
تعود حاجة المجتمع الدولي إلنشاء قضاء دولي جنائي منذ زمن بعيد ،لكنها لم تظهر
تطبيقات عملية لهذا القضاء إال في القرن العشرين ،وتحديدا في أعقاب الحربيين العالميتين

االولى والثانية ،لكن مؤخ ار شهد العالم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ،ثار لها الضمير

العالمي ،وأيقن ضرورة معاقبة هؤالء المجرمين أمام قضاء دولي جنائي دائم يعمل بحياد،
ويسعىلتحقيقالعدالةالدوليةالجنائية،ويجباإلشارةإلىأنهفيإطاردراسةالمحاكمالدولية

الجنائية ،ال يمكن تجاهل دور القضاء الجنائي الداخلي في إرساء قواعد المسئولة الجنائية
الدوليةوتحقيقالعدالة(.)1وألياتفرضالمسئوليةالجنائيةالدوليةهيكالتالي:
 -1المحاكم الجنائية الدولية:
لقدفرضتالتطوراتالتيحدثتعلىالساحةالدوليةمنذالعام(1999م)ضرورةالتبكير
بتأسيسمحكمةجنائيةدوليةمستقلةوفعالةتتولىالتحقيقفيالجرائمالمرتكبةضداالنسانية،
وجرائمالحرب ،ومحاكمةالمتهمينبارتكابها،وقدأوضحرؤساءووزراءخارجيةدولكثيرةمن
بينها فرنساوالمملكة المتحدة وألمانياواألرجنتين وكنداوأوغندا،األهمية التيتوليهاحكوماتهم

للتصديقعلىمعاهدةإنشاءمحكمةجنائيةدوليةمستقلة،كماعهدتبعضالمنظماتالدولية

إلىاعتمادق ارراتقويةتعربفيهاعنالتزامهابالتبكيربإدخالالمعاهدةحيزالتنفيذ( .)2

في العام (1998م) تم إقرار نظام روما األساسي الذي نص على إنشاء المحكمة
الجنائيةالدولية ،حيثتمفتحبابالتصديقعليهامنقبلالدولالتيوقعتباألحرفاألولى
على نظام هذه المحكمة ،إلى أن اكتمل النصاب القانوني لبدء سريانه في يوليو (2002م)،

حيثشكلتهيئةالمحكمةوعينمديرعاملها( .)3

يقتصراختصاصالمحكمةالجنائيةالدوليةعلىأشدالجرائمخطورةموضعاهتمامالمجتمع

الدوليبأكمله،وللمحكمةبموجبهذاالنظاماألساسياختصاصالنظرفيالجرائمالتالية )4(:

أ -اإلبادة الجماعية :لقد تنبه العالم إلى خطورة هذه الجريمة ومساسها بأغلى ما يملك
تجرم أفعال اإلبادة
اإلنسان ،وهو الحق في الحياة ،حيث صدرت عدة ق اررات دولية ا
()1حالني مالمة ،املالئول ة الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.123
( )2بارىة املقدني ،احملكة اجلنائ ة الدول ة طب عت ا واختصا اهتا :مو ف الواليا املت د وانرائ ا من ا ،جم ة جامعة دمشق ل ع وع اال تصادية
والقاموم ة ،العدد الثاين ،2004 ،ص.116
()3ىبد الفتاذ ب ومي حجازي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،درانة متخصصة ك القامو الدويل اجلنائي ،دار الفكر اجلامعي ،اةنكندرية ،2004،ص.7
( )4ملاع روما االناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة املعتمد ك روما ك  17يول و  1998ع.1/5
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الجماعية ،منذ إنشاء منظمة األمم المتحدة ،لكن رغم ذلك فإن الصراعات الدولية

واإلقليميةلمتخلمنتجاوزاتتضمنتأمثلةصارخةعلىارتكابهذهالجريمة،ومن

ذلكالنزاعاتالمسلحةفيالبلقانوفيرواندا(.)1

أيضا لهذه الجريمة عدة مسميات منها :جرائم إبادة الجنس البشري ،أو جرائم إبادة

الجنس ،حيث أن تلك المسميات نتيجتها واحدة ،وهي اإلبادة والقضاء على الجنس البشري
واستئصاله ،حيث ينحصر جوهر اإلبادة الجماعية في انكار حق البقاء لمجموعة أو مجتمع

بشري ،لما ينطوي عليه من اغفال للضمير العام ،واصابة اإلنسانية بأضرار بالغة ،وانعدام
ألخالقومبادئاالنسانية،والمبادئالدوليةأيضا( .)2

وتعنياإلبادةالجماعيةالتيوردتفيالمادةالسادسةمنالنظاماألساسيأيامناألفعال

التاليةيرتكببقصدإهالكجماعةقوميةأوأثنيةأوعرقيةأودينيةبصفتهاهذهإهالكاكلياأو
جزئيا( :)3

أ -قتلأفرادالجماعة.

ب -إلحاقضررجسديأوعقليجسيمبأفرادالجماعة.

ت -إخضاعالجماعةعمداألحوالمعيشيةبقصدإهالكهاالفعليكلياأوجزئيا.

ث -فرضتدابيرتستهدفمنعاإلنجابداخلالجماعة.

ج -نقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأخرى.


ح -القتل العمد ،وجرائم إبعاد السكان ،أو النقل القسري لهم ،أو السجن ،أو

التعذيب،أوالحرمانالشديدمنالحريةالبدنيةبمايخالفالقانونالدولي.

ب -الجرائم ضد اإل نسانية :حيثتعتبرهذهالجرائمضداإلنسانيةواحدةمنأشدالجرائم
الدوليةخطورة ،نظ ار لماتنطويمنانتهاكصارخلكافةالقوانينواألعرافاإلنسانية،

لذلك تم النص عليها باعتبارها إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة

الجنائيةالدوليةحتىيتمكنالمجتمعالدوليمنمسائلةوعقابمرتكبيها( .)4

()1ىبد الفتاذ ب ومي حجازي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.314-313
( )2ىبد الفتاذ حجازي ،واىد أنان ة ك ملاع وكمة اجلزاء الدول ة ،دار الكتاب القاموم ة ،2008 ،ص.16
( )3بارىة املقدني ،احملكة اجلنائ ة الدول ة طب عت ا واختصا اهتا :مو ف الواليا املت د وانرائ ا من ا ،مرجع نابق ،ص.136
( )4رف ق بوهراو  ،اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،رنالة ماجالتري غري منشور  ،جامعة االخو منتوري ،النط نة ،اجلزائر ،2010 ،ص.45
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وقدنصتالمادةالسابعةمنالنظاماألساسيعلىاألفعالالالإنسانيةالتيتدخلضمن
اختصاص المحكمة ،مثل :القتل ،اإلبادة ،االسترقاق ،إبادة السكان أو النقل القسري للسكان،
السجن،الحرمانالشديد،التعذيب ،االغتصاب ،االستبعادالجنسي ،اإلكراهعلىالبغاء ،الحمل

القسري ،جريمةالفصلالعنصري ،أوأيطابعمماثليتسببعمدا فيمعاناةشديدة ،أوأذى
خطيريلحقبالجسم ،أوبالضمةالعقلية ،أوالبدنية ،أواضطهادجماعةمنالسكانألسباب

عرقية،أوأثنية،أودينية،ومنالمعروفعالمياأنالقانوناليجيزها( .)1

إن المادة السابعة من نظام المحكمة ال تتطلب ارتكاب الجرائم ضد االنسانية أثناء
النزاعات المسلحة ،بل يمكن أن تقترف هذه الجرائم وقت السلم ،وهذا ما جاء النص عليه

بالعكسفينظاممحكمة(نورمبورغ)،ونظاممحكمةيوغسالفياالسابقة،التيربطتهذهالجرائم
بوجود نزاع مسلح ،وهذا يمثل تطو ار في مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية ،وبذلك يؤكد النظام

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ حماية السكان من تعسف األنظمة الدكتاتورية
والقمعية( .)2

ت -جرائم الحرب :تعتبر الحرب ظاهرة اجتماعية صاحبت اإلنسان منذ ظهوره على
االرض ،فمنذبدءالحياةوالحربسجالبينالبشر ،حيثحفلسجلالبشريةبالكثير
منالصراعاتوالحروب،حتىعدتالحربسمةمنأبرزسماتالتاريخاإلنساني(.)3

يمكن تعريف جرائم الحرب بأنها أفعال غير مشروعة تصدر عن أشخاص طبيعيين،
وتشكلانتهاكا جسيما لقوانينوأعرافالحربلصالحدولةما،أوبرضاها،أوبتشجيعهابشكل

يسبب ضر ار جسيما بقواعد القانون الدولي اإلنساني ،والعالقات الودية بين الدول( )4وبالتالي
يظهرلنامنالفقرةالثانيةمنالمادةالثامنةبأنجرائمالحربتعني( :)5

أ -االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  12اغسطس عام (1949م) ،أي
األفعال المرتكبة ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات جنيف

ذاتالصلة.

()1رف ق بوهراو  ،اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،مف املرجع ،ص.52
( )2ومد يونف ى وا  ،اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،جم ة األمن والقامو  ،أمياد ة شرطة ديب ،العدد األول ،ديب ،2002 ،ص.247
( )3فضا خا  ،الال اد الوطن ة ك ظا ملاع روما األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ،رنالة ماجالتري غري منشور  ،جامعة ومد خ ضر  ،بالكر ،
اجلزائر ،2007-2006 ،ص.78
( )4منتصر محود  ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،دار اجلامعة اجلديد ل نشر ،االنكندرية ،2006 ،ص.140
()5رف ق بوهراو  ،اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،مرجع نابق ،ص.53-52-51-50
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ب -االنتهاكاتالخطيرةاألخرىللقوانينواألعرافالساريةعلىالمنازعاتالدوليةالمسلحة

في النطاق الثابت للقانون الدولي ،ومن بين االنتهاكات قيام االحتالل بنقل السكان

المدنيين من مكان آلخر ،واالستيطان أيضا ارتكاب مجازر في القوات التي ألقت

السالحواستسلمتأثناءوبعدالحرب.

ث -جريمة العدوان :تباينت مواقف الدول من إدراج جريمة العدوان ضمن االختصاص
الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ،وانقسمت بين أغلبية مؤيدة لهذا االختصاص
وأقلية معارضة له ،حيث بدا واضح ا أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء
المحكمةالجنائيةالدوليةوالواقعبين15يونيوو17سبتمبر(1998م)،وقدكانتهناك
إرادةلدىغالبيةالدولمنأجلأنيشملاختصاصالمحكمةجريمة العدوان،حيث
عبرتعنذلكالدولعنطريقالمناقشاتالتيدارتبينها،أوعنطريقالكلمات

الرسميةأمامالمؤتمر،أوفيالمناقشاتالتيتمتفياجتماعاتاللجانالمتخصصة،
وتعتبر الدول العربية من الدول التي أبت إال أن يكون اختصاص المحكمة النظر

بجريمةالعدوان،ومعتطورالمناقشاتبدأتالدولالمتحفظةتقتنعشيئ افشيئ ابضرورة
إدخالالعدوانفيواليةالمحكمة،وأعلنتاألغلبيةالساحقةللدولبرغبتهالذلك(.)1

 وتكمنإشكاليةتعريفجريمةالعدوانبأنهاجريمةواسعةاليمكنتغطيةجميعأركانها
فيزمنمحددكونهاجريمةمتجددة قد تحتوي على أركان وعناصرمستجدة اليمكن التنبؤ

بها.واعتبرالكثيرمنالدارسينأنالمفهومالمتفقعليه -أيانتهاكسيادةالدولةعلىوحدة
أراضيهاأوالفعلالذيترتكبهدولةذاتسيادةضددولةأخرىذاتسيادةلسببغيرمبرر-

هومفهومضيقاليغطىنواحيجانبيةتعدأعماالعدوانية،مثلحقالشعوببالحريةوعدم
الخضوعلدولةأخرى،أوالعدوانالثقافيواأليديولوجيواالستغاللالذيتمارسهدولةمابحق
دولةأخري.باإلضافةإلىانه يحصر أعمال العدوانبالدول ذات السيادة واليشملاألعمال

العدوانيةالتيترتكبهاالمنظماتاالرهابيةالتيالترتقيالىمصافالدول،كما أنهاليشمل
()2

الضرباتاالستباقيةالتيتقومبهابعضالدول  .

( )1ىزيز واجلي . ،اخلةف ال ي ثار حول ىلدراج جر ة العدوا ضمن اختصاص ل م كمة اجلنائ ة الدول ة وىلمكام ة ىلىطاء اعريف هلا ،مو ع القامو
الشاما ،د ، .ل تفا ا:
http://droit7.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html
( )2غصو رحال ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة  :ىلشكال ة اعريف جر ة العدوا  ،مو ع منلمة العفو الدول ة ،د ، .ل تفا ا:
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggressi
on.aspx?articleID=851
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 تتابعت الجهود في سبيل وضع تعريف لجريمة العدوان ،حيث ورد تعديل في نظام
رومااألساسيلعام(2010م)،ونصعلىوجوبادراجتعريفجريمةالعدوانبموجبنص

المادة(8مكرر)كالتالي(:)1

 -1بموجب المادة ()8مننظامرومااالساسيالمعدللعام(2010م)حيثتعني"جريمة

العدوان" :قيام شخص ما له وضع يمكنه فعـال مـن التحكم في العمل السياسي ،أو
العسكريللدولة،أومنتوجيههذاالعملبتخطيط،أوإعداد،أوبدء،أوتنفيذعمل

عدوانييشكلبحكمطابعه،وخطورته،ونطاقه،انتهاكاواضحالميثاقاألممالمتحدة .

 -2ألغراضالفقرة()1يعني"العملالعدواني":استعمالالقوةالمسلحةمنسيادةدولةما
ضد دولة أخرى ،او سالمتها االقليمية ،أو استقاللها السياسي ،أو بأي طريقة أخرى

تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة ،وتنطيق صفة العمل العدواني على أي عمل من
األعمالالتالية،سواءبإعالنحربأوبدونه،وذلكوفقا لقرارالجمعيةالعامةلألمم

المتحدةرقم()3314المؤرخفي14ديسمبر(1974م)(:)2

أ -قيامالقواتالمسلحةلدولةمابغزواقليمدولةأخرى،أوالهجومعليه،أوأي
احتاللعسكري،اوأيضمإلقليمدولةأخرى،أولجزءمنهباستعمالالقوة.

ب -قيامالقواتالمسلحةلدولةمابقصفاقليمدولةأخرىبالقنابل،أواستعمالأي

دولةالقوةضددولةأخرى.

ت -ضربحصارعلىموانئدولةماأوعلىسواحلهامنجانبالقواتالمسلحة

لدولةأخرى.

ث -قيامالقواتالمسلحةلدولةمابمهاجمةالقواتالبريةأوالجويةأوالبحريةلدولة

ما،أواألسطولينالبحريوالجويلها.

ج -سماح دولة ما باستخدام مجالها الجوي أو البري لدولة ما للهجوم على دولة

ثالثة.

ح -ارسالدولةمالعصاباتومرتزقةومسلحينللهجومعلىدولةأخرى.



( )1مي نة ومد لطفي ،مف وع جر ة العدوا ك ملاع احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،جم ة دفاار الال انة والقامو  ،العدد الرابع ىشر ،يناير ،2016
ص299-298
()2مي نة ومد لطفي ،مف وع جر ة العدوا ك ملاع احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،مرجع نابق ،ص299
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 -2المحاكم الوطنية الدولية :
تكابجرائمدوليةالتقتضيأنيكون

لتتمكنالدولمنمحاسبةاألشخاصالمتهمينبار

لهاقوانينوأنظمةأساسيةأونوعمناألنظمةالقانونيةالمبنيةعلىق ارراتالقضاةفحسب،بل

أن تكون لديها أيضا أحكام قانونية توضح نطاق تطبيق تلك القوانين واألنظمة ،وتنص هذه
األحكام عادة على أن القوانين الجنائية للدولة تنطبقإذا بين الجريمة والدولة رابط االقليمية،

وبالتاليينطبقالقانونالجنائيعلىاألفعالأواالمتناععلىأفعالتقععلىأراضيالدولة،
والرابطاآلخرهورابط"الجنسيةااليجابية" التيتكونمنخالله القوانينالجنائيةالوطنية قابلة

للتطبيقخارجأراضيالدولة ،عندماترتكبالجريمةبالخارجعلىيدأحدمواطنيالدولةالتي
تتولىالمالحقة( .)1

تقضي المادة ( )46بإلزام الدول األطراف في اتفاقية جنيف بوضع التشريعات الوطنية
الالزمة لفرض عقوبات فعالة بحق األشخاص الذين يقترفون إحدى المخالفات الخطيرة الوارد
ذكرها في المادة التالية ،أو الذين يأمرون بها ،كما تقع على عاتق هذه الدول التزاما قانونيا

صريحابوجوبالبحثعناألشخاصالمتهمينباقترافمثلهذهالمخالفاتالخطيرة،أوالذين

مروابها،وتقديمهمبغضالنظرعنجنسياتهمإلىمحاكمهاالوطنية،لتنظرفيجرائمهم،وأن
أ 
تسلمهمإلىطرفآخرمناألطرافلمحاكمتهم،بشرطأن يكونلدىهذاالطرفاألخيرأدلة

اتهامكافيةضدهؤالءاألشخاص( .)2

أماالمادة( )147فتعتبر ،جريمةالقتلالعمد ،التعذيبوالمعاملةغيراإلنسانية،االعتقال
غير القانوني ،أخذ الرهائن ،التدمير الشامل للممتلكات ،الترحيل واإلبعاد غير القانوني ،كل

هؤالءيجبأنتسنكلدولةتشريعالمعاقبتهمعلىارتكابها( .)3

غير أن هناك بعض العوائق التي تعترض تطبيق مبدأ االختصاص العالمي "المحاكم
الوطنية"،بعضهاعمليةمثلوجوداألدلةفيالخارج،وصعوبةاثباتها،وعوائقمادية،حيثأن

التحقيق في الجرائم يكلف مبالغ باهظة ،إذ أنه من الصعب أحيانا على القاضي النظر في

( )1أمطوم و ميان زي وحخرو  ،القامو اجلنائي الدويل ،ارمجة مكتبة ادر ماشرو  ،ط ،2015 ،1ص.491
( )2ابراه يالري ،املراحا والتطورا  :القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ ضد االمالام ة ،مو ع مرميز الروابط ل ب وث والدرانا االنرتاا ج ة،
 ،2015/5/19ل تفا ا:
http://rawabetcenter.com/archives/7251
()3ابراه يالري ،املراحا والتطورا  :القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ ضد االمالام ة مف املرجع.
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دعاويجرائمارتكبتعلىبعدآالفاألميالفيبالداليتقنلغاتها ،وليسلهمعرفةبتاريخها

وعاداتهاوتقاليدها( .)1

تعتبرالمحاكمالوطنيةأكثرصعوبةمنالمحاكمالجنائيةالدولية ،خاصةفيمحاكمة
الجرائمالتيلهاتشعباتفيأكثرمنبلدواحد،كماأنالشهودفيأغلبيةاألوقاتيسكنونفي

بلدانمختلفة،وتظهرالحاجةإلىخبرةخاصةللتعاملمعالمسائلالمعقدةالتيتنشأ منكل

التشريعاتالوطنيةالمعينة ،وقواعدالقانونالدوليذاتالصلة،أيضايمكناعتبارأنالمحاكم
الجنائيةالدوليةتمثلالمجتمعالدوليككل ،وبالتاليهيمؤهلةللفصلفيالجرائمالتيتنتهك

القيمالعالمية،أيالقيمالتييعترفبهاويؤيدهامجتمعالدولككل،فهذهالجرائمالتخالفالقيم

والقانونية ،والسائدة في المجتمع المحلى التي تتأثر بها بشكل مباشر فحسب ،بل
األخالقية 
تطالأيضاالقيمالتيتتخطىالحدودالوطنية،والتيتهمالنظامالعالمي( .)2

يتضحمنخاللماسبقأنالقضاءالوطنيينفردبالفصلفيالدعوىالمرفوعةأمامه
بمبدأسيادهالدولة،ألنالقانونوالقضاءيعتبرانمظهرانمنمظاهرهذهالسيادة ،وبالتأكيدال

تسمحأيةدولةأنتشاركهافيسيادتهادولةأجنبيةأخرى،ومنهكانلكلدولةمندولالعالم

قانونوجهازقضائييختصبالفصلفيالدعاويالمرفوعةأمامهدونمنازععلىإقليمها( .)3

ثالث ا -موانع قيام المسئولية الجنائية الدولية:
يعترفالقانون الداخليبامتناع قيام المسئولية الجنائية للفرد ألسباب؛ الجنون،صغر
السن ،واإلكراه ،وبعض هذه األسباب ال يمكن االعتداد بها في القانون الدولي الجنائي لعدم

اتفاقهامعطبيعةالجريمةالدولية ،لماتستوجبهمنإعدادوتجهيزسابقين،حيثالتحدثفي
لحظة وال يرتكبها مجنون ،لكن يمكن ارتكابها تحت ضغط واكراه سوأا كان مادي ا أم معنوي ا،
كذلكثارتمشكلةفيالفقهوالقضاءالدوليينتتعلقبمدىعلممرتكبالفعلبعدممشروعية

فعله وأثّر ذلك على مسئوليته الدولية ،ويمكن تلخيص كل من المرض أو القصور العقلي
السكرواإلكراهوالجهلبالقانون والغلطفيالوقائعوصغرالسنوأوامرالرؤساءكموانع لقيام

و

المسئوليةالجنائيةالدولية.ونذكرتلكالموانععلىالنحوالتالي :


( )1ابراه يالري ،املراحا والتطورا  :القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ ضد االمالام ة مف املرجع.
()2أمطوم و ميان زي وحخرو  ،القامو اجلنائي الدويل ،مرجع نابق ،ص.486
()3حالني مالمة ،املالئول ة الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.151
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 -1اإلكراه في القانون الدولي:
يعتبر اإلكراه الذي يجرد اإلرادة اختيارها يعد منموانع المسئولية الجنائية في التشريعات
الجنائية المحلية والدولية على ٍ
حد سوأ حيث يعتبر سبب ا إلى انعدام قدرة الخاضع له على
االختيارلدىارتكابالفعلاإلجراميألنهذاالفعليكونقدصدرعنغيرإرادة( .)1

يشكل اإلكراهالماديوالمعنوي-وكالهمايؤثرانفيالمسئولية الجنائية-إذابلغحدا من

الجسامة بحيث يجرد اإلرادة من اختيارها مانع ا من موانع المسئولية الجنائية في التشريعات
الوطنية،حيثتؤديانتفاءإمكانيةاالختيارإلىانتفاءأحدعناصرالقصدالجنائي،وفيأحكام

متعددةصدرتعقبالحربالعالميةالثانيةفيمايتعلقبمحاكمةمجرميالحربجرىاعتبار

اإلكراهعذ ارنافيالقيامالمسئوليةالجنائيةفيحالتحققشرطين،هما( :)2
أ-

إذاارتكبتالجريمةلتالشيخطرجدياليمكنتعويضالضررالمتوقعحصوله.

ب -فيحاللمتكنهناكوسائلمناسبةللتخلصمنهذاالخطر .


ويؤدي اإلكراه المادي في القانون الدولي نفس الدور كما في القانون الداخلي ،حيث
يكونمنأكرهعلىارتكابالجريمةالدوليةكمنأكرهعلىارتكابالجريمةالداخلية،إذتنعدم

إرادتهوالتنسبلهالجريمةالمرتكبة،وعلىسبيلالمثال،فإنالشخصأوالمسؤولالذيأجبر
علىتوقيعقرارالحربالعدوانيةاليعدمسؤوالا،إذاثبتأنهأكرهعلىذلكإكراهاماديا،حيث
ينفي اإلكراه المادي الركن المعنوي ،بل وينفي الركن المادي ذاته ،وعلى العكس من اإلكراه

الماديفإناإلكراهالمعنويالينفيالركنالماديللفاعلوانمايقتصرعلىمجردالتأثير في
اإلرادةالحرة التي تدفع الجانينحو ارتكاب الجريمة،ويتحققاإلكراهالمعنوي في حالةوجود

ضغطمنشخصعلىإرادةشخصآخرلحملهعلىالقيامبسلوكإجراميمعين( .)3

وترىالدراسةانهيمكنأنيتخذاإلكراهالمعنويفيالجريمةالدوليةصورةاألمرالصادر

منرئيسالدولة لقادةالجيوشالذينيقومونتنفيذا لرغبةالرئيسبارتكابجريمةشنعدوان
علىدولةأخرى ،وهذامايؤكدأنالجريمةالدوليةغالب اماتتمبأمرمنالغيروليسبأمرمن

فاعلهاأوإرادتهالخاصة .

( )1ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.458
( )2ىدي ط فاذ ومد خضر ،اجلر ة الدول ة :ورها وأرمياهنا ،مرجع نابق ،ص.283
( )3ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،ديوا املطبوىا اجلامع ة ،اجلزائر ،1992 ،ص.133
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أخذالفقهالدولييتقبلفكرةاإلكراهكمانعمنموانعالمسئوليةالجنائيةالدوليةبعدالحرب

العالمية الثانية،ويتمتقدير ذلكاإلكراه على أسسشخصيةالموضوعية،أيبالنسبةلحالة

الشخصالمكرهوالظروفالتيأحاطتبه( .)1
 -2المرض أو القصور العقلي:

لقد نصت المادة (/31أ) من النظام االساسي للمحكمة على" :أنه ال يسئل الشخص
جنائي ااذاكانوقتارتكابهالجرميعانيمرض اأوقصو ارعقلي ا،يتمثلبعدمقدرتهعلىإدراك
مشروعية عمله ،أو طبيعة سلوكه ،أو عدم قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع

مقتضياتالقانون.

نالحظأننصالمادةاليعنيبشكلمباشرفقدانالعقلأوالمرضالعقليبقدرماركز
علىمعياراألثرالمترتبعلىاإلصابةبهذاالمرض،كمالميبينالحكمعندإصابةالفاعل

بالمرضالعقليالذييؤديإلىضعفالتركيزوحريةاالختيار،وليسفقدانها،وبالتاليتمترك

البابمفتوحالهيئةالمحكمة،لتقديرحجمالضعف،ومنخاللهتقديرحجمالعقوبة( .)2
 -3حالة السكر :

لقدنصتالفقرة(/1ب)منالمادة()31منالنظاماألساسيعلىهذاالسبب،المتناع
المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة بقولها" :ال يسأل الشخص
جنائيا،إذاكانوقتارتكابهالسلوكفيحالةسكر،مايعدمقدرتهعلىإدراكعدممشروعية
سلوكه ،أو قدرته على التحكم في سلوكه ،بما يتماشى مع مقتضيات القانون ،ما لم يكن
الشخصقدسكرباختياره،فيظلظروفكانيعلمفيهاانهيحتملأنيصدرعنهنتيجة

للسكرسلوكيشكلجريمة،تدخلفياختصاصالمحكمة،أوتجاهلفيهاهذااالحتمال .

المالحظمنهذهالمادةأنهاقيدتمانعالسكر ،وفرقتبينالسكراالختياري ،والذيال
يشكلمانعمنموانعالمسئولية ،والسكرغيراالختياريالذيهومانعمنموانعالمسئولية،

حيث شكل هذا المبدأ جدلكبيربين الدولالمساهمةفيصياغة القانون االساسيللمحكمة

الجنائيةالدولية،وبقيهذهالنصعرضة النتقاداتعديدة ،وللتخفيفمنحدةالنقدتم إضافة
( )1ومد ىبد املنع ىبد اخلالق ،اجلرائ الدول ة ،درانة اأ
القاهر ،1989 ،ص.315
( )2ضاري خ ا ومود وبانا يونف ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة :ه منة القامو أع امو اهل منة ،ب ت احلكمة ،بغداد ،2003 ،ص..184

ة ل جرائ ضد اةمالام ة والالةع وجرائ احلرب ،مكتبة دار الن ضة املصرية ،ط ،1
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قيودعليه،حيثقررتفيهمسئوليةالفاعلإذاكانقدسكربمحضاختيارهوارادته،وكانيعلم
أنهمنالمحتملأ نيصدرعنهنتيجةالسكرسلوكيشكلاحدىالجرائمالداخلةفياختصاص

المحكمة( .)1

 -4حالة الدفاع الشرعي:
فيهذهالحالةيعفىأيشخصمنالمسئوليةإذاكانيدافععننفسه،أوعنشخص

آخر،أويدافععنممتلكاته،ولكنبشرطأنيكوندفاعههذامتناسبمعمدىالخطرالذي

يمكنأنيلحقبه،لكنتجدراالشارةالىأنمجرداشتراكالشخصفيالدفاعضمنعملية
عسكريةتقومبهاقواتاليمكنأنتشكلفيحدذاتهاسبب االمتناعالمسئوليةالجنائيةاستنادا

لهذهالحالة( .)2

 -5أوامر الرؤساء:
نصتالمادةرقم()33منالنظاماألساسيللمحكمة،بأنهفيحالةارتكابأيشخص
لجريمة من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،ال يعفي

الشخص من مسئوليته الجنائية إذا كان ارتكابه لهذا الفعل قد تم امتثاالا ألمر حكومته ،أو

رئيسعسكرياأممدنياعداالحاالتالتالية :

خ -إذاكانعلىالشخصالتزامقانونيبطاعةأوامرالحكومةأوالرئيس.

د -إذالمتكنعدممشروعيةاألمرظاهرة.

ذ -إذالميكنالشخصعلىعلمبأناألمرغيرمشروع .
يتضحمنالفقرة السابقةبأنهاليجوزالدفعأواالحتجاجبطاعةاألوامركسببالنتفاء
المسئولية،إالفيالشروطالتيعددتهاالفقرةعلىسبيلالحصرواالستثناءفيهذهالمادة( .)3
 -6صغر السن:
نصتالمادة()26مننظامالمحكمةعلىأنهاليكونللمحكمةاختصاصعلىأي
شخص يقل عمرهعن ثمانية عشر عاموقت ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه ،وحسبالمادة
( )1ىادل ىبد اهلل املالدي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة :االختصاص و واىد االحالة ،دار الن ضة العرب ة ،القاهر  ،ط ،2002 ،1ص.205
( )2الفقر (/1ج) من املاد  31من النلاع االناني ل م كمة ،املر :املالدي ،املرجع الالابق ،ص.206-205
( )3املاد  31من ملاع روما األناني ،املر :وائا امحد ىةع ،مرميز الفرد ك النلاع القاموين ل مالؤول ة الدول ة ،دار الن ضة العرب ة ،القاهر ،2001 ،
ص.120
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()26اليكونالشخصالذييقلعمرهعنثمانيةعشر عامامتهم ا أمامالمحكمةالدولية

الجنائية،وانماالمتهمهوالشخصالذييفوقعمرهعنثمانيةعشرعام ا،وترجعالعلةفي

ذلكإلىأنالمسئوليةالجنائيةتتطلبالوعيواإلدراك(.)1






















()1رف ق بوهراو  ،اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة ،مرجع نابق ،ص.99
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المبحث الثاني

تطور المسئولية الجنائية الدولية في القانون الدولي
جرت العادة في السابق أن تقوم مسئولية دولية للدولة التي تخالف القواعد وااللتزامات
الدولية ،وتحملها مسئولية األضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالغير بفعل تصرفاتها

غيرالشرعيةوالتييترتبعليهاتعويضالمتضرر،حيثكانتتنسبهذهاألفعال إلىالدولة

دوناألفرادالمنفذينلها ،وكانالقانونالدوليينظرسابق افيأفعالالدولذاتالسيادةدونأن
الا باسمالدولةيتحملونعمليا أية
يفرضعقوباتعلىاألفراد،ولميكناألفراد الذينينفذوافع 

مسئوليةشخصيةعنذلكالفعل،إذكانيحميهممبدأسيادةالدولة،إالأنالقانونالدوليأخذ
منح ا آخر الحق ا ،وأقر أن الفرد الطبيعي الذي يرتكب جرائم ضد السلم واإلنسانية ،وجرائم
الحربأويتهمبالتخطيطلهايتحملالمسئوليةالدوليةالجنائيةإلىجانبمسئوليةدولته،وعلى

سبيلالمثال؛أكدتالمواد( )227و()228من (معاهدةفرساي) علىمساءلةالفردالطبيعي،
ومقاضاتهعلىارتكابأيمنالجرائمالدولية .
الا للمسئوليةالدوليةنتيجةلمايقترفهمنجرائم،كون الدولة
باتالشخص الطبيعيمح 

شخصيةمعنويةاليمكنتوقيعالجزاءاتالجنائيةعليها،فضالاعنأنهاكشخصيةمعنويةليس
بوسعهاأنترتكبجريمةلعدمإدراكها ،وعدمتمتعهاباإلرادةوالتمييز ،وبالتاليفإنهمنغير

الا للمساءلة الجنائية ،إضاف ةا إلى أنه ال يمكن إيقاع العقوبات
الممكن أن تكون الدولة مح 

الجنائيةعليهاكالسجنأواإلعدام،وهذااالتجاههوماعليهالعملفيالقانونالدوليالمعاصر
المعاهداتوالوثائقوالق ارراتوالسوابقالقضائيةالدولي،وباتتالدولةتتحملنوعا

حيثقررته

آخ ارمنالمسئولية،وهوالمسئوليةالمدنيةعناألضرارالناتجةعنالجرائمالدولية( .)1

ولذلكمرتمسألةاالعترافبمسئولية الفردفيالقانونالدوليعنالجرائمالدوليةبعدة

مراحلتتناولهاالدراسةفيهذاالجزء .

أوالا -مرحلة ما قبل الحرب العالمية

األولى:

تعتبر معاهدة (فيينا) عام (1815م) أولى المعاهدات الدولية التي مهدت إلى تقرير

المسئولية الجنائية على رؤساء الدول ،حيث اعتبرت هذه المعاهدة (نابليون بونابرت) عدو

لإلنسانيةكونهانتهكسالمالعالموعرضنفسهللمسئولية العقابيةالعلنية ،إذأنه ،وبعدتنازل
( )1رشاد ىارف الال د ،املالئول ة الدول ة ىن أضرار احلروب العرب ة اةنرائ ة ،القال االول ،دار الفر ا  ،ىما ،1984،ص.261
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(نابليون بونابرت) عن العرش عام (1814م) ،قررت القوى األوروبية ،بتأثير من المستشار
النمساوي(كليمنسفونمترنيخ)أنيجعلوامنفرنسادولةغيرقادرةعلىالطموحللهيمنةعلى
أوروبا ،من خالل إعادة ضبط التوازنات اإلقليمية في القارة األوروبية ،وجاء ممثلو الدول
األوروبية للمؤتمر للدفاع عن مصالحهم الوطنية واإلقليمية ،ومحاولة تحقيق روح توسعية

مشتركة ،وانتزعتمنفرنساكافة المناطقواألقاليمالتياحتلها(نابليونبونابرت) وأعيدت إلى
الحدودالتيحددتها اتفاقية(باريس) في 20نوفمبر(1815م)،وألزمتفرنسابدفعتعويضات
عسكريةباهظة( .)1

ومن ثم وضعت اتفاقات جنيف (1949-1864م) والهاي (1907-1899م) اللبنة

األولى لفكرة الجريمة الدولية من خالل اعتمادها قواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى

والمرضى واألسرى( ،)2والتي رأت أن الحرب وان كان ال يمكن تجنبها؛ لكن يجب الحد من
شرورها وويالتها ،لذلك وضعت قواعد قانونية للحرب البرية ،والبحرية ،كما حظرت استخدام

الغازاتالخانقةوالمقذوفاتالمتفجرة( .)3

وتوالتمحاوالتتجريمالدولومقاضاتهادولي ا علىالجرائمالمرتكبةبحقالغير،حيث

وجهتلجنةقانونيةهولنديةالدعوةللمحكمةالهولنديةإلنشاءمحكمةدوليةتختصبالنظرفي

الجرائمالدوليةالتيتخلبالمعاهداتالدوليةالمبرمةبعدعام(1899م)( .)4

ثاني ا -مرحلة ما بعد الحرب العالمية

األولى:

الاجنائياعمايقترفهمنجرائمدوليةحتىولوكان
بدأالتحولفعلياإلىاعتبارالفردمسؤو

بأمر من حكومته بعد الحرب العالمية األولى ،وتجدد انشغال المجتمع الدولي بإنشاء قضاء

دوليجنائيعقبالحربالعالميةاألولىالتيراحضحيتهاعشراتالماليينمنالبشر،وكانت
الرغبةكبيرةفياتخاذإجراءاتلردعالجناةوالحيلولة دونوقوعحربعالميةأخرىمنشأنها

تهديدالسلمواألمنالدوليين( .)5

الال ان ة بني القوى الكربى  ،1991-1815دار اجلامعة اجلديد  ،ط ،1

( )1ممدوذ مصار ،وأمحد وهبا  ،التاريخ الدب وماني العة ا
القاهر ،2001،ص.33
( )2ى ي ومد جعفر ،مكاف ة اجلر ة مناهج األم املت د والتشريع اجلزائي ،املؤنالة اجلامع ة ل نشر والتوزيع ،ط  ،1بريو ،1998 ،ص166
( )3فت ي الوح دي ،حقوق اةمالا والقامو الدويل اةمالاين درانة مقارمة ،مطابع مؤنالة الب ر واهل ئة اخلريية ،ط ،1998 ،1ص.340
( )4حالا ريشة ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،ال جنة الدول ة ل ص األمحر ،مطبعة الداودي ،ط  ،1دمشق،2002 ،ص.14
( )5فتوذ ىبد اهلل الشاذيل ،القام و الدويل اجلنائي ،أولويا القامو الدويل اجلنائي ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،دار املطبوىا اجلامع ة،
اةنكندرية،2002 ،ص.112
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شعر المجتمع الدولي بضرورة إرساء قواعد واجراءات قانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم

الدولية ،حيثسعتالدولالمنتصرةفيالحربالعالميةاألولىإلىمحاكمةإمبراطورألمانيا
(غليومالثاني) أماممحكمةجنائيةدوليةخاصةأوكللهافرض ،وتطبيقالعقوباتالتيتراها
مناسبة بموجب المادة ( )227و( )228من معاهدة فرساي( ،)1غير أن هذه المحكمة باءت

بالفشل بعد أن لجأ اإلمبراطور األلماني إلى هولندا التي امتنعت عن تسليمه لعدة اعتبارات

هي( :)2

دستوروالقوانينالهولندية.

 -1تعارضمبدأالتسليممعال
 -2اعتقاد هولندا أن الرؤساء يجب أن يحاكموا أمام شعوبهم في حال ارتكابهم مثل هذه
الجرائم .

 -3عدموجودقواعدجنائيةدوليةيمكنأنيحاكمبموجبهااإلمبراطوراأللماني.
توالتمحاوالتصيانةالسلمالعالمي،والتزامالدولبالطرقالسلميةلحلمنازعاتهابإنشاء

(عصبة األمم) بهدف تجنب الحروب والمآسي الناجمة عنها ،وورد في عهد (عصبة األمم)
إنشاءمحكمةجنائيةدوليةدائمةحسبالمادة( )14منعهد(عصبةاألمم)،وتشكلتلهذا

الغرض لجنة استشارية عهد إليها مهمة إعداد مشروع تأسيس المحكمة ،وثار جدل بشأن
المشروع،فقدرأىالبعضضرورةإنشاءمحكمةمستقلةلمحاكمةاألشخاصالمتهمينبارتكاب
جرائمدولية،فيمااقترحالبعضاآلخرتأسيسشعبةجنائيةفيمحكمةالعدلالدوليةالدائمةإال

أنه لم يتم إنشاء هذه المحكمة بدعوى عدم سابقية االتفاق بين الدول بشأن القانون الواجب

تطبيقه،ولذلكاقتصرجهدعصبةاألممعلىإنشاءمحكمةالعدلالدولية( .)3

ثالث ا -مرحلة ما بعد الحرب العالمية

الثانية:

معنهايةالحربالعالميةالثانيةوماخلفتهمنصدمةلإلنسانيةنتيجةحجمالدماروهول

الكوارثالذيأفرزته،حيث قتل أكثرمنأربعةوخمسينمليونإنسان،تجددانشغالالمجتمع
الدوليبإنشاءجهازقضائيدوليلمالحقةمرتكبيالجرائمالدولية،وتمتشكيلمحاكمجنائية

دوليةمنقبلالحلفاءالمنتصرين بعدانتهاء الحرب،وأعلنالحلفاءالمنتصرينفيالحربفي

إعالنموسكو(1943م) نيتهمتقديمالقادةالنازييناأللمانللمحاكمةالدوليةجراءالجرائمالتي
اقترفوها ضد اإلنسانية ،وبموجب ذلك جرى إنشاء محكمة دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي
( )1ى ي ومد جعفر ،مكاف ة اجلر ة مناهج األم املت د والتشريع اجلزائي ،مرجع نابق ،ص167
( )2ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.178
( )3The Covenant of the League of Nations, Art 14
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الحرباأللمانسميتبمحكمة(نورمبرج)(،)1وصدركذلكإعالنالقائداألعلىلقواتالحلفاء

فياليابان(ماركآرثر)والذيتمبموجبهتشكيلمحكمةدوليةعسكريةلمحاكمةمجرميالحرب

اليابانيين(،)2وسميتهاتينالمحكمتينالمؤقتتينبمحكمتيالمنتصريننسبةإلىالمنتصرينفي
الحرب العالمية الثانية ،واقتضت العدالة الدولية الحقا إنشاء محكمتين دوليتين خاصتين هما

محكمتي(يوغسالفيا)السابقة(وروندا)،وصوالاإلىتوقيعنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائية

الدوليةفي18يونيو(1998م) .

 -1المسئولية الجنائية الدولية في محكمة نورمبرج (1945م):
 فيالوقتالذيكانتفيهلجنةاألممالمتحدةلجرائمالحربتجمعفيهاألدلةكانعلى

القوةالعظمىاألربعللحلفاءأنيصلواإلىقراربشأنمحاكمةمجرميالحرب،حيثفضلت

بريطانياتعجيلإعدامأخطرمجرميالحربمثل(هتلر)نظ ارلبشاعةالجرمالذيارتكبوه( .)3

تشكلتمحكمة(نورمبرج) في20نوفمبر(1945م) بموجباتفاقيةلندنبهدفمحاكمةمجرمي
الحرباأللمان ،وعقدتالمحكمةجلساتهافيمدينةنورمبرج األلمانيةعلىخلفيةأنهاالمركز

الرئيس للحزبالنازياأللماني،ونصتالمادةاألولىمناالتفاقيةالمذكورةعلىإنشاءمحكمة

عسكريةدوليةخاصةمهمتهامحاكمةمجرميالحربالذينليسلجرائمهمنطاقجغرافيمحدد

سوأا كانوا متهمين بصفة فردية أم بوصفهم أعضاء منظمات أم جماعات ،وبالتالي تم وضع


النظام األساسي للمحكمة العسكرية( ،)4وورد اختصاص المحكمة بمحاكمة جرائم الحرب في
المادة ( )6منالنظاماألساسيوتحدد في مخالفةقوانينوعاداتالحرب ،وشملت:القتل،سوء
معاملةالسكانالمدنيينواكراههمعلىالعملاإلجباريداخلاإلقليمالمحتلأوخارجه،قتلأو
سوءمعاملةأسرىالحرب ،قتلالرهائن،نهباألموالالعامةأوالخاصة،الهدمالعبثيللمدن

اتالحرب( .)5

والقرى،التدميرالذيالتبررهضرور

هذه األفعال كانت قد جرمت من قبل في اتفاقيات جنيف (1949-1864م) والهاي
عامي ( 1899و ،)1907وأصبحت جرائم دولية ،حيث تشكل جملة الجرائم التي وردت في
والتأه ا حلقوق اةمالا ط  ،1ال من،

( )1أمحد احلم دي  ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،مراحا حتديد البن ة القاموم ة ،جزء  ،1مرميز املع وما
،2004ص.36
( )2ومد اك يونف ،اةطار العاع ل قامو الدويل اجلنائي ك ضوء أحكاع النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ،دار الن ضة العرب ة ل طبع
والنشر والتوزيع ،القاهر  ،2002 ،ص.46
( )3ىبد القادر ابر جراد  ، ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،اجمل د االول ،مكتبة حفاق ،ط  ،1غز ،2010 ،ص.181
( )4ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.228
( )5ىبد الواحد ومد الفار ،اجلرائ الدول ة ون طة العقاب ى ا ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،ط  ،1995 ،1ص.105

34

المادة ( )6من النظام األساسي لمحكمة (نورمبرج) جوهر ما نصت عليه اتفاقيات جنيف

والهايمنأعمالتخالفقوانينوأعرافالحربوتشكلجرائمحرب( .)1

تأكدت المسئولية الجنائية الدولية للفرد في محكمة (نورمبرج) الدولية من خالل النظام

األساسيللمحكمة،كماتأكدتمنخاللسيرالمحاكمات،إذبحسبالمادةالسابعةمنالنظام

الا أيا كانتمنزلتهأومركزه ،وتقع
األساسيللمحكمةفإنهاليعفى منالمسئولية منارتكبفع 

المسائلة على الفاعل والمدبر والمنظم والمحرض والشريك ،أما العقوبات فقد خول النظام

األساسي للمحكمة بأن تصدر عقوبة اإلعدام أو حكم مخفف عنها ،وتطبيقا لذلك أصدرت

المحكمة أحكامها في 1أكتوبر(1946م) بعد االستماع إلى اإلفادات والشهود ،حيث حكمت
باإلعدامعلىاثنيعشر شخصا ،وأصدرتالحكمبالسجنالمؤبدعلىثالثة متهمين،والسجن

عشرونعاما علىمتهميناثنين،والحكمبالسجنخمسةعشرعاما علىمتهمواحد،والحكم

ثالثةمتهمين،وأدانتالمحكمةثالث

بالسجنلمدةعشرةأعوام علىمتهمواحد ،والحكمببراءة

منظمات ألمانية باعتبارها منظمات إجرامية هي ،هيئة رؤساء الحزب النازي ،جهاز حماية
الحزبالنازي،ومنظمةالشرطةالسرية( .)2

 -2المسئولية الجنائية الدولية في محكمة طوكيو(1946م) :
شكلت محكمة (طوكيو) عام(1946م) لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين  ،وباشرت

أعمالها في 3مايو (1946م) وحتى 4نوفمبر(1948م) ،فقدقامالجنرال(ماركآرثر) القائد

العاملقواتالحلفاءفيالشرقاألقصىبإصدارالئحةإنشاءالمحكمةالعسكريةللشرقاألقصى

وصدقعلىنظامهاالتأسيسي،وسميتبمحكمة(طوكيو) بهدفمحاكمةخمسةوعشرينمن
ّ
كبارالمسؤولينالسياسيينوالعسكرييناليابانيينبتهمةارتكابهمجرائم حرب(،)3ولميكنالنظام

األساسيلمحكمة(طوكيو)مختلف ا بأي شيءجوهريعننظاممحكمة(نوربورغ)المنحيث
االختصاص وال من ناحية التهم المنسوبة للمتهمين وال من حيث اإلجراءات( ،)4ولم تختلف

الئحة محكمة (طوكيو) في مضمونها عن النظام األساسي لمحكمة (نورمبرج) ،إذ أنشئت

المحكمتانلذاتالغرض،واتبعتاإلجراءاتذاتها ،لكناالختالفالوحيدتمثلفيأنالنظام

( )1مبادئ مورمربج ،1950 ،ع.6
( )2ميمال محاد ،النزاع املال ح والقامو الدويل العاع ،املؤنالة اجلامع ة ل درانا والنشر ،ط  ،1بريو ،1997،ص.75
( )3ى ي يونف الشكري ،القضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري ،دار الثقافة ل نشر والتوزيع ،ىما ،2008 ،ص.36
( )4ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.193
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األساسيلمحكمة(طوكيو)نصفيالمادة()7علىأنالصفةالرسميةيمكناعتبارهاظرفامن
الظروفالمخففةللعقاببينمافيالئحة(نورمبرج)لميكنلتلكالصفةأثرفيالعقاب( .)1

حددقرارإنشاءالمحكمةنطاقاختصاصها،حيثنصتالمادة()5منالئحةالمحكمة

على االختصاص المادي للمحكمة أنواع الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها ،والتي
توجب المسئولية الجنائية الفردية الدولية  ،وتمثلت بالنظر في الجرائم ضد السالم ،والجرائم

المرتكبة ضد معاهدات الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وهي تتضمن نفس األفعال المجرمة

التيدخلتضمناختصاصالمحكمةالعسكريةالدوليةفي(نورمبرج)( .)2

مختلفاا بأي شيء جوهري عن نظام محكمة

لم يكن النظام األساسي لمحكمة (طوكيو)
(نورمبرج) ال من حيث االختصاص وال من ناحية التهم المنسوبة للمتهمين وال من حيث

اإلجراءات( .)3

أما بالنسبة لالختصاص الشخصي ،فإن المحكمة اختصت بمحاكمة األشخاص

الطبيعيين بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات على عكس ما

سارتعليهمحكمة (نورمبرج) ،حيثإنمحاكمات(طوكيو) لمتدنأيمنظمة ،حيثرتبت

المادة()5منالئحةالمحكمةالمسئولية الجنائيةالدوليةعلىعاتقاألفرادالطبيعيينخاصة

كبارالسياسيينوالضباطالعسكريين ،ولمتتمإدانةإمبراطوراليابانألسبابسياسية،كونهيمثل
رمزالدولةواليشاركفيالحياةالسياسية،كماأنالنظامالدستوريوالسياسيفياليابانهو

نظامبرلماني،أيأناإلمبراطوريسودواليحكم،ولذلكأعفيمنالمسئوليةالجنائيةالدولية( .)4
أصدرت محكمة (طوكيو) في  12نوفمبر (1948م) أحكامها ،وجاء في مجمل هذه

األحكام سبعة أحكام باإلعدام ،وستة عشر حكماابالسجن المؤبد ،وحكما واحدا لمدة عشرين
عاما،وحكملسبعسنوات( .)5

صاغت كل من محكمتي (نورمبرج) (وطوكيو) عددا كبي ار من المبادئ المهمة ،فقد

وضعتهذهالمحكمتان األسسالواضحةلتحملالفردالطبيعيللمسئولية الدوليةالجنائية ،كما

أنهاوضعتالنظامالذييهتديبهفيمحاكمةمجرميالحربوتحديدعناصرالجرائمالدولية،
( )1ى ي يونف الشكري ،القضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري ،مرجع نابق ،ص.36
( )2ىبد الواحد ومد الفار ،اجلرائ الدول ة ون طة العقاب ى ا ،مرجع نابق،ص.113
( )3ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مف املرجع  ،ص.193
( )4ىبد الفتاذ ىصاع مطر ،القضاء اجلنائي الدويل مبادئ واىده املوضوى ة واةجرائ ة ،دار اجلامعة اجلديد  ،اةنكندرية ،2008 ،ص.42
( )5ميمال محاد ،النزاع املال ح والقامو الدويل العاع ،مرجع نابق ،ص.75
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وبذلكتقلصتفكرةالمسئولية الدوليةبمفهومهاالتقليديالذيكانسائداوالتيكانتتقومعلى

مبدأتعويضالدولة التيينسبإليهاالخطأللدولةالتيأصابهاالضرر ،وفيظلهذاالمبدأ
كانت المسئولية الجنائيةلألشخاص الطبيعيين غامضةالمعالمفيظل نصوصتجرم بعض
األفعال التي تعد بمثابة جرائم دولية ،دون وجود جهاز قضائي دولي يستطيع تطبيق هذه

النصوص ،ويصدر أحكاما توقع على المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ،وآلية تنفذ هذه
العقوباتضدهم( .)1

شكلت المحكمتان العسكريتان(لطوكيو) ( ونورمبرج) محاكمات المنتصرين للمه زومين،
ويؤخذعلىهذهالمحاكماتأنهقدغلبطابعهاالسياسيعلىطابعهاالقانوني،حيثجسدتا

عدالة انتقائية من خالل مقاضاة مجموعة معينة من المسئولين على جرائم بعينها تضمنتها

الئحةاالتهام ،ورغمذلكفإن المحكمتينقدصاغتا المبادئوالقواعداألساسيةللقانونالدولي
الجنائيوالقضاءالجنائيالدوليبماتناولهالنظاماناألساسيان للمحكمتينمنمبادئ،أهمها

مبدأعدماألخذبالحصانة،بمعنىمعاقبةالرؤساءوالموظفينذوالمراتبالعليافيالدولة( .)2
 -3المسئولية الجنائية الدولية في محكمة يوغسالفيا السابقة (1993م):

أنشأ مجلس األمن الدولي المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسالفيا السابقة عن طريق()3

القرار( ،)808والقرار( )827والذي تضمن الموافقة على النظام األساسي الخاص بتلك

المحكمة،وذلكبعدأن تقدمتفرنسابمقترحإلىمجلساألمنالستصدارقراربإنشاءمحكمة
دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اليوغوسالف نظ ار لألفعال الشنيعة المرتكبة في يوغسالفيا

السابقة ،وبالتالي تعتبر محكمة (يوغسالفيا) محكمة جنائية دولية مؤقتة خاصة ،حيث تحدد
اختصاصهاالعامبحالةأوحاالتمحددة،وتعدهيئةقضائيةمكلفةبمهمةخاصة( .)4

حدد النظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالخاصةبيوغسالفياالسابقةالجرائمالتي

تدخلفياختصاصالمحكمة،وهي( :)5

ة،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع،ط،1

( )1ىبدالفتاذ ومد نراج ،مبدأ التكاما ك القضاء اجلنائي الدويل ،درانة حت ة اأ
،2001ص.123
( )2ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.264
( )3راجع رار جم األمن الدويل  808اخلاص بإمشاء احملكمة الدول ة اخلا ة ب وغالةف ا الالابقة 22 ،فرباير  ،1993ه ئة األم املت د  ،القرارا
اليت اخت ها جم األمن ك ىاع http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml ،1993
( )4ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.268
( )5النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة ،األم املت د  ،2009 ،ع .34-1
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أ-

جرائم الحرب :هي األفعال التي تشكل انتهاكا التفاقيات جنيف عام (1949م) كالقتل
العمد ،التعذيب ،والمعاملة غير اإلنسانية والتجارب البيولوجية ،وغيرها من الجرائم التي

ذكرتها المادة الثانية من النظام األساسي للمحكمة ،وضم مجلس األمن هذه االنتهاكات
إلىاختصاصالمحكمةليؤكدمسئولية أيا كانعنانتهاكقواعداتفاقاتجنيفاألربع،

اعدالقانونالدولياإلنساني،وأوردتالمواد الثالثة والرابعة

بمايشكلهذلكمنانتهاكلقو

والخامسةمنالنظاماألساسيللمحكمةاألفعالالتيتشكلخرقا لقوانينالحربوأعرافها،
كاستخدام األسلحة السامة  ،وتدمير المدن ،والتدمير غير المبرر عسكريا وغيرها من

الجرائم.

ب -جرائم اإلبادة الجماعية :ذكرت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من النظام

األساسيللمحكمةجريمةاإلبادةبأنهاأيامناألفعالالمرتكبةبقصدالقضاءكلياأوجزئيا

علىجماعةلصفتهاالقوميةأواألثنيةأوالعرقيةأوالدينية،كالقتلأوالتسببفيضرر
ماديأومعنويلهاوغيرهامنالجرائم.

ت -الجرائم ضد اإلنسانية :تناولتالمادةالخامسةمنالنظاماألساسيللمحكمةتلكالجرائم،

وهيالقتلالعمد،اإلبعاد،االسترقاق،السجن،التعذيب ،وغير ذلك مناألفعالالموجهة
اء أكانهذاالنزاعمحليا أم
ضدالسكانالمدنيينفيحال ارتكبتأثناءالنزاعالمسلحسو ا

دوليا.

أشارت المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة إلى

،والذيتناولاألشخاصالطبيعييندوناإلشارةإلىاالشخاص
االختصاصالشخصيللمحكمة 

المعنوية ،ونصتالمادةالسابعة علىتجريم كلمنشاركأوساعدأوحرضعلىارتكاب

الجرائم،أياكانتصفتهالرسمية،وبذلكلمتكنالصفةالرسميةسببا لتخفيفالعقوبةكماكان


الحالفيمحكمة(طوكيو)العسكريةالدولية ،ولميعتدبالدفعبأمرالرئيسأورئيسالحكومةأو
المسؤولالمباشر( .)1

وحدد قرار مجلس األمن الدولي ( )827الصادر في  25مايو(1993م) االختصاص
الزمانيوالمكانيللمحكمة،حيثهدفتالمحكمةإلىمحاكمةاألشخاصالمسؤولينعنالجرائم
التي ارتكبت فيإقليم يوغسالفيا السابقة البريوالبحري الجوي في الفترةالممتدة من 1يناير

(1999م)وحتىالموعدالذييرتئيهمجلساألمنالستعادةالسلمفيذلكاإلقليم( .)2
( )1النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة ،األم املت د  ،2009 ،ع .7,6
( )2القرار  ،1993 ،827فقر .2
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وبحسب المادة التاسعة من نظام المحكمة فإن للمحكمة الدولية أسبقية على المحاكم

الوطنية ،وللمحكمة الدولية أن تطلب رسميا إلى المحاكم الوطنية التنازل عن اختصاصها

للمحكمة الدولية فيأيةمرحلةتكونعليهاالدعوىفيالمحاكمالوطنية،كماأنللحكمالذي
تصدرهالمحكمةالدوليةحجيةأمامالمحاكمالوطنية ،حيث تمتنعالمحاكمالوطنيةعن النظر

وأن أصدرت المحكمة الدولية حكما فيها ،غير أن األمر ليس مطلقا ،حيث
في دعوى سبق 

أوردتالمادةالعاشرةاستثناءات،كأنيكونالقضاءالوطنيغيرمحايد( .)1

وترىالدراسةإنإعطاء األولويةإلىالمحكمةالدوليةعلىحسابالمحاكمالوطنية فيه

مساس بسيادة الدول ،حيث يعد استقالل القضاء الوطني مظه ار من مظاهر سيادة الدول،
وبالتاليفإنإعطاءاألولويةللمحكمةالدوليةعلىحسابالمحاكمالوطنيةيبررهوجودطبيعة

سياسيةلهذهالمحاكمات،السيماوأنمصدرإنشاءالمحكمةهومجلساألمنالدولي،وبالتالي
تعتبرالمحكمةجها از تابعا لها،لكنعلىأيةحال،فقدتمتالفيهذهالمسألةفينظامروما

األساسيللمحكمةالجنائيةالدولية .

ورغمماوجهلهذهالمحكمة منانتقادات،إالأنهاتعتبر أولمحكمةدوليةمنذالحرب

العالمية الثانية بعد محكمة (نورمبرج)(وطوكيو) الدوليتين للنظر في الجرائم الدولية الخطيرة،

وكان نجاحها سببا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام(1994م) ،وترتب على

المحكمتينقانون اجنائي ادولي ا،كمامهدتهاتينالمحكمتينإلىإنشاءالمحكمةالجنائيةالدولية
الدائمةفيالهايعام(2002م) .

 -4المسئولية الجنائية الدولية في محكمة رواندا(:)1994

بالرغممنالضغوطالتيمارسهاالمجتمعالدوليلفرضالعدالةفقدأنشأت هيئاتتحقيق
ومحاكملبعضالنزاعاتالدولية،أما عنالنزاعاتاألهليةفلمتجذبسوىالقليلمناهتمام
القوى العظمى التي كانتملزمة بإنشاء مثل هذه الهيئات وبالنظر إلى محكمة (روندا) فإنها

الوحيدة التي اختصت في محاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون
الدولياإلنسانيوتسهمفيعمليةالمصالحةالوطنية( .)2

شهد عام (1994م) نزاع مسلح بين قبيلتي التوتسي والهوتو في إقليم (رواندا) ،حيث

ارتكبت جرائم بشعة وضد اإلنسانية خلفت قرابة ثمانمائة ألف قتيل من المدنيين ،حيث كان

يتجمع األفراد من قبيلة التوتسي في داخل الكنائس والمستشفيات بغرض حمايتهم من

( )1النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة ،مرجع نابق ،2009 ،ع 9
( )2ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.209
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االعتداءات التي كانت تنفذها القوات الحكومية ،وكانت اإلذاعات المحلية تساند هذه الجرائم

بحقالمدنيينوتحفزعلىارتكابهافيإشارةإلىأنهاكانتعمالا ممنهج ا ،وكان مرتكبوهذه

الجرائميتلقون األسلحة من جنوبإفريقياوفرنسا ،على الرغم من ق اررات الحظر الدولي على
توريداألسلحةلرواندا( .)1

وبسبب تفاقم االنتهاكات لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني في نزاع المليشيات

المسلحة ،والقواتالحكوميةفيروانداقررمجلساألمن الدولي إنشاءمحكمةخاصةلمحاكمة
األشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم واالنتهاكات الجسيمة ضد اإلنسانية ،وذلك بموجب

القرار( ،)955واختصت المحكمة بمحاكمة األشخاص المسؤولين عن تجاوز قواعد ومبادئ
رواندا ،وكذلك المواطنين
ائموانتهاكاتفيإقليم 
القانونالدولياإلنسانيوالمتهمينبارتكابجر 
الروانديين الذين ارتكبوا ذات االنتهاكات فوق أراضي الدول المجاورة في الفترة من  1يناير

(1994م)وحتى31ديسمبر(1994م) )2(.

بدأت محكمة (رواندا) الدولية عملها عملي ا في سبتمبر (1997م) ،وأصدرت حكمها

األولفييناير(1999م)،وحتىنوفمبر(2001م)قامتبإلقاءالقبضعلىمسؤولينرفيعين،
ووجهتاالتهامإلىعددامنالمتهمين،ووضعتعددآخرتحتالحبسالمؤقت( .)3

حددت المواد الثانية والثالثة والرابعة من النظام األساسي للمحكمة االختصاص

الموضوعيللمحكمة ،حيثتختصبالنظرفيثالثجرائم ،فقداختصتالمادةالثانيةبجرائم

اإلبادةالجماعية ،فيماتناولتالمادة الثالثة الجرائم ضداإلنسانية ،وأشارتالمادةالرابعة إلى

االنتهاكاتالجسيمةوالتيحددتهاالمادةالثالثةمناتفاقاتجنيفعام(1949م)،والبروتوكول
،والتييدخلفيضمنهاعددمنالجرائممنبينها،العقوبات
الثانيالملحقلهاعام(1977م) 

الجماعية ،احتجاز الرهائن ،أعمال اإلرهاب ،أعمال السلب والنهب ،االعتداء على الكرامة
الشخصية،والسيماالمعاملةالمذلةوالقاسيةأوالمهينة ،أواالغتصابأواإلكراهعلىالدعارة،
أو أي شكل من أشكال هتك العرض ،الحرمان من المحاكمة العادلة ،االعتداء على الحياة
خاصة القتلبجميعأشكاله( ،)4وأوردتالمادةالخامسةمنالنظاماألساسي
ٍ
والسالمةالبدنية ،وب

( )1ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.293
( )2راجع رار جم األمن الدويل  955اخلاص بإمشاء احملكمة الدول ة اخلا ة بروامدا 8 ،موفمرب  ،1994ه ئة األم املت د  ،القرارا اليت اخت ها
جم األمن ك ىاع  ،1994مي لك راجع ك مف املصدر النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة واملرفق بالقرار ،955
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml
( )3ومد حالين ى ي شعبا  ،القضاء الدويل اجلنائي مع درانة اطب ق ة ومعا ر ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر
والتوزيع ،ط  ،1القاهر ،2010 ،ص.104
( )4النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة ،1994 ،ع  2و 3و.4

40

للمحكمةاالختصاصالشخصيللمحكمةإذتختصبمتابعةومعاقبةاألشخاصالطبيعييندون
الشخوصالمعنوية،حيثذكرتالمادةالسادسةفيفقرتهااألولىأنكلشخصقامبالتخطيط
للجرائم المشار لها في المواد الثانية والثالثة والرابعة أو ارتكب أو ساعد أو حرض أو أمر
بارتكابجريمةمنالجرائمالتيتدخلفياختصاصالمحكمة،يسأللشخصهعنذلك( .)1

ووفق اللفقرتينالثانيةوالثالثةمنالمادةالسادسةمنالنظام؛فإنصفةالمتهمالتعفيهمن

المسئولية حتى لو كان رئيس دولة أو حكومة أو من الموظفين السامين في الدولة  ،وتشترك

المحكمةفيهذاالشأنمعالمحكمةالدولية(ليوغوسالفيا)السابقة.وكذلكاألمربالنسبةللمتهم
الذيينفذأمرحكومتهأورئيسهاليمكنهالدفعبذلك،إالأنالمحكمةيمكنهاالنظرفيتخفيف

استيفاء لمقتضيات العدالة( )2ونصت المادة الثامنة من النظام
العقوبة في حال رأت في ذلك
ا

األساسيعلىاالختصاصالمشتركللمحكمة،حيثيوجدتداخلفياالختصاصبينالمحكمة
الدولية(لرواندا)والمحاكمالوطنية،إالأناألسبقيةتعودإلىالمحكمةالدولية،كمايحقلهاأن
تطلبمنالمحاكمالوطنيةالتخليعنالدعوىلصالحها( .)3

على أية حال ،اختلفت كل من المحكمة الدولية (لرواندا) ،والمحكمة الدولية

(ليوغوسالفيا) السابقة في االختصاص الموضوعي من حيث الجرائم التي تنظر فيها ،فقد
اختصت محكمة (رواندا) بالنظر في االنتهاكات الواردة في المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف
األربعلعام(1949م) ،وكذلكالبروتوكولالثاني الملحقبهذهاالتفاقاتعام(1977م)،والتي
تشملاالنتهاكاتالواقعةعلىاألشخاصفيالنزاعالمسلحغيرالدولي(،)4فيحيناختصت

اءأكانتتلك
محكمة(يوغسالفيا)السابقةبالنظرفيجميعانتهاكاتقوانينوأعرافالحرب،سو ا

األموال( ،)5وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الدولية
االنتهاكات التي تقع على األشخاص أم  

(لرواندا) بالنسبة لجرائم الحرب كان محدد وضيق مقارنة باختصاص المحكمة الدولية
(ليوغسالفيا)السابقة .

وترى الدراسة أن المحكمتين ساهمتا في إيجاد كابح يضبط أعمال الدول وقياداتها

السياسية والعسكرية ،من خالل تطوير معيار المسئولية الجنائية الفردية في وقت الحرب،
خاصة جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية،كما قننتهاتان
ٍ
وتطوير مفهومالجرائمالدولية ،وب
( )1النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة ،مرجع نابق ،1994 ،ع .5
( )2النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة ،مف املرجع ،1994 ،ع .6
( )3النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة ،مرجع نابق ،1994 ،ع .8
( )4النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة ،مف املرجع  ،1994 ،ع .4
( )5النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة ،مرجع نابق ،2009 ،ع .2
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المحكمتان القانون الدولي اإلنساني بشكل واضح وملموس ،ومهدتا الطريق أمام اعتماد نظام
رومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةفيالهاي .
 -5المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:
 نصت المادة االولى من الباب االول من النظاماالساسي للمحكمة الجنائية الدولية على
انشاءالمحكمةعلىانتكونهيئةدائمةلها،لهاسلطةممارسةاختصاصهاعلىاالشخاص
الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي وأن اختصاص هذه المحكمة ممكن

لالختصاصاتالقضائيةالجائيةالوطنية )1(.

وترىالدراسةمنخاللهذهالمادةاننصهاقدحددأنهذهالمحكمةعبارةعنهيئةدائمة
ولهاصفةالدوامواالستقرار،وانهاالتعطيفرصهلمنارتكبواجرائمضداالنسانيةمنالهرب

واالفالتمنمسئوليتهمالجنائيةعنهذهالجرائمالدولية .

يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية دليل على اإلرادة الدولية على تحميل األفراد
المسئولية عنارتكابهم جرائمحربوجرائمضداإلنسانية ،حيثأدىعدموجودآليةواضحة

لمحاكمة مخالفيالقواعدواألعرافالد وليةالسيماقواعدالحربوأعرافها ،ومرتكبيالجرائمضد
اإلنسانيةإلىإفالتالكثيرمنمجرميالحربمنالعقاب.وعقبتلقىالمجتمعالدوليدروسا
باهظة منذ انتهاء الحرب العالمية األولى وحتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بفعل

جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية،اتجهالمجتمعالدوليللتفكيرجدي ا فيوضعآلياتمن

شأنهاأنتضعحدا لويالتالحرب،وتجرمكلمنيرتكبأويقترفجرم ا ضداإلنسانيةأو
ينتهكقواعدالقانونالدولياإلنساني( )2

أظهرت هيئات التحقيق والمحاكم الدولية الخاصة والمؤقتة منذ مرحلة ما قبل الحرب

العالمية األولى وحتى المحكمة الدولية الخاصة (برواندا) مدى الحاجة الدولية الملحة إلنشاء
محكمة جنائية دولية دائمة تعمل على ردع كل المخالفين لقواعد القانون الدولي اإلنساني،

وتكون بمثابة رادع لكل من يعمل على المساس بحقوق اإلنسان األساسية ،كما تكون بمثابة
نهايةلالعتقادالسائدبأنالقانونالدولياإلنسانيغيرملزم وعمليةتطبيقهالتعدوكونهامن

بابااللتزاماألخالقيفقط،األمرالذيروجطويالاورسخفياألذهاناالعتقادالسائدبوجودما

يسمىاإلفالتمنالعقاب .

( )1منتصر ،محود  ،حقوق االمالا أثناء النزاىا املال ة ،درانة فق ة ك ضوء أحكاع القامو الدويل االمالاين ،دار اجلامعة اجلديد ،
االنكندرية،2010،ص.155
( )2ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص..220-218
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كماأنالمحاكمالجنائيةالمؤقتةالتيتمعقدهافيأعقابالحروبالسابقةلمتعدوكونها

محاكمة المنتصرينللمهزومين ولمتراع األصولاألخالقيةفي العدالة والمساواةفيالمعاملة
بيناألطرافالمرتكبةللجرائمأوالتيتعتديعلىالقانونالدولياإلنساني؛لكونهاشكلتعدالة

ٍ
انتقائيةفيبعضاألحيان،كماأنهااصطبغتبصبغةسياسيةفيأحيان أخرى،وانكانتقد
جرتتحتمسمياتقانونيةمختلفة،ممانتجعنهاأحيان ا تحقيقنتائجمغايرةتمام ا لماكان

منشودامنها .

وأي ا يكنمنأمر؛اعتمدنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةمنقبلمؤتمر

األممالمتحدةالدبلوماسيللمفوضينالمخولينبالتوقيععلىإنشائهافي  17يوليو( 1998م)،

وأوضحالنظامإجراءاتسيرالمحاكمات ،إضاف ةا إلىقواعداإلثباتالمطلوبة ،وتحديدالجرائم

الدوليةالمعاقبعليها(.)1

رابع ا :مبررات قيام المحكمة الجنائية الدولية:
أشارت الوثائقالرسميةلألممالمتحدةوالمتعلقةبإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةإلىأن

إنشاء المحكمة جاء وفق مبررات عديدة ،منها ما يتصل برؤية تشكيل المحكمة ،ومنها ما

يتصلبأغراضهاوغاياتها،ويمكنإيجازأهدافوغاياتقيامالمحكمةبمايلي :

 -1تحقيق العدالة:

مثل غياب المحكمة الجنائية الدولية الحلقة الغائبة في النظام القانوني الدولي ،حيث

تختصمحكمةالعدلالدوليةبالنظرفيحاالتالمنازعاتبينالدولالبيناألفراد(،)2ودون
وجودالمحكمةالجنائيةالدوليةكآليةلفرضاحترامحقوقاإلنسانضدأعمالالجرائمأوأعمال

اإلبادةالجماعية،وتجاوزحقوقاإلنسان،فإنهذهاألعمالدائم ا ماسوفتذهبدونمعقابة

المسؤولينعنها،حيثلميتقدمإلىالمحاكمالوطنيةسوىقلةقليلةمنالمسؤولينعناألعمال
التيوقعتضداإلنسانيةمنقبلمجرميالحرب،وبالتاليفإنكثي ارمنالجناةقدأقدمواعلى


ارتكابجرائمهم،وهمعلىعلممسبقباستحالةمقاضاتهمعنتلكالجرائم( .)3



( )1ملاع روما األناني  ،1998،الديباجة.
( )2ك الفصا الثاين من النلاع األناني حملكمة العدل الدول ة ،اختصاص احملكمة ،املاد  ،34الفقر  ،1ل دول وحدها احلق ك أ اكو أطرافا ك
الدىاوى اليت ارفع ل م كمة.
( )3خم د الطراومة ،القضاء اجلنائي الدويل ،جم ة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد ،2003 ،6ص.160
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 -2وضع حد لإلفالت من العقوبة

خاصة عند
ٍ
يشكل عدم خضوع رؤساء الدول أو رؤساء حكوماتها ألي قضاء دولي  وب

مباشرتهملمهامعملهممظه ارمنمظاهرسيادةالدول،غيرأنهوفيحالارتكبهؤالءالزعماء
أيةجرائمدوليةفإنسيادةالدولةتنتفيلصالحالقواعدالمستقرةفيالقانونوالعرفالدوليين،

حيثاتفقالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية()1فيمسألةعدماالعتدادبالصفةالرسمية
لرؤساء الدول والحكومات مع المبادئ العامة لمحكمة (نورمبرج)( )2التي أشارت إلى معاقبة
األفرادمرتكبيجرائمالحربواإلبادةواالنتهاكاتضدالقانونالدولي،وليسالهيئات،حيثيتيح

تطبيق مبدأ المسئولية الجنائية الفردية معاقبة األشخاص على هذه االنتهاكات وفرض أحكام

القانونالدولي،كماويشكلذلكأساسالتطبيقالقانونالجنائيالدولي( .)3
 -3المساعدة في إنهاء المنازعات:

فياألوضاعالتييكونفيهاالنزاععلىخلفيةعرقيةأومذهبيةأوطائفية،فإنالعنف

حيثيولد القتل مزيدا من القتل ،لذا فإنه من الضرورة بمكان

يؤدي إلى المزيد من العنف،
لضمان وضع رادع لمرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية ،والتي تشمل اإلبادة أو جرائم الحرب من

خالل محاس بة ومعاقبة األشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية ،وهو ما من شأنه أن يعزز
احتمالية وضع حد للمنازعات .لذلك فإن تشكيل المحكمتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسالفيا

السابقةوروانداهدفتإلىعدمعودةالنزاعاتوالعنفمرةأخرى،إذتضمنوجودآليةرادعة

وضعحدللمنازعاتوهومامنشأنهأنيحدمنجرائمالحربأوجرائماإلبادة( .)4

 -4سد الثغرات في المحاكم الدولية الخاصة:
يثير تشكيل محكمة مختصة ،ومحددة لقضية ما تساؤالا فوريا حول موضوع العدالة

االنتقائية،حيثيضعفالقضاءالمحددوالموجهلقضيةبعينهاالعمليةالقضائيةوعمليةتحقيق

العدالة ،فقد تأخذ هذه المحاكمات شكل محاكمات المنتصر للمهزوم كما حدث في محكمتي
( )1مصت املاد  27ك فقرهتا األون من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ى ي ىدع االىتداد بالصفة الرو ة لرؤناء الدول واحلكوما ك
حال اراكبوا جرائ دول ة وخضعوا ل م اميمة أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة.
( )2أشار مبادئ مورمربغ ىلن اىتبار أي شخ يراك من األفعال اليت اشكا جر ة مبقتضي القامو الدويل يعترب مالؤوال ىن ه ا الفعا وىرضة
ل معا بة ،ميما أ القامو الدويل ال يعفي أي شخ اراك فعة يعا ى القامو الدويل حىت وىل ميا القامو الوطين ال يشكا ىقوبة ى ي
ذلك الفعا ،راجع مياما ه ه املبادئ لدى ىبد الكرمي ى وا  ،الون ط ك القامو الدويل العاع ،الكتاب الرابع ،حقوق اةمالا  ،دار الثقافة ل نشر
والتوزيع ،ط  ،1ىما 1997 ،ص.245
( )3ملاع روما األناني ،1998 ،ع  -27مبادئ مورمربج ،1950 ،ع .3
( )4خم د الطراومة ،القضاء اجلنائي الدويل ،مرجع نابق ،ص.162
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(نورمبرج) (وطوكيو)،وبالتاليأنشأتالمحكمة الجنائيةالدوليةالدائمةليكونبمقدورهاتحقيق
العدالة الدولية ،كما أن الثغرات القضائية الناجمة عن غياب آلية دائمة لمتابعة ومحاكمة
مرتكبيجرائمالحربيتسببفيتأخيرتحقيقالعدالة،كماأنالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة

تضعحداللتشكيكفياألهدافالتيتسعىالمحاكمالخاصةلتحقيقها( .)1

 -5ردع مجرمي الحرب مستقبالا:
يشكلوجودقضاءجنائيدوليدائمالجانباألهممنالعقوبة،وهووجودهذهالعقوبة
يمةالدوليةعلىعلممسبقبأنإقدامهعلىارتكابجريمةأي ا
ٍ
بالفعل،حيثسيكونمرتكبالجر
كانتطبيعتها،سوفتنتهيبهفينهايةالمطافإلىالمثولأمامالقضاءوالمحاكمة،إذإن

أغلبمجرميالحربأومرتكبيالجرائمضداإلنسانيةعبرالتاريخقدمضوادونعقاب ،واذا

ما تم استثناء المحاكم الدولية الخاصة التي عقدت خالل القرن العشرين منذ نهاية الحرب

العالمية األولى وصوالا للمحكمة الدولية (لرواندا) ،فإن معظم مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم
ضداإلنسانيةقدأفلتوامنالعقابولميحاسبواعلىجرائمهمالتيارتكبوها ،ولذلك فإنوجود

رادعقوي ومؤثرضدمرتكبيالجرائميشكل الهدفاألساسيإلنشاءالمحكمةالجنائيةالدولية

الدائمة( )2

 -6قصور مؤسسات العدالة الوطنية:
تجمع العديد من الدول حول ضرورة أن يحاسب ،ويحاكم مرتكبي الجرائم الدولية أمام

المحاكمالوطنية،لكنقدتكونهذهالمحاكمغيرمؤهلةأوغيرقادرةأوغيرراغبةالعتبارات

داخليةعلىإجراءهكذامحاكمات،والسببفيذلكعادةمايرجعإلىأحدأمرين،وهوإماأن
الحكومات تفتقد اإلرادة السياسية لمقاضاة مواطنيها ،أو قد تكون تلك المحاكم انهارت بفعل

الحرباألهلية( .)3

( )1ى ي يونف الشكري ،القضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري ،مرجع نابق ،ص.77
( )2ح در ىبد الرزاق مح د ،املخاوف الدول ة من االمضماع ل م كمة الدول ة اجلنائ ة ،جم ة ديان ل ب وث اةمالام ة ،جامعة ديان ،العدد ،41
،2009ص.4
( )3ملاع روما االناني ع.17
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الفصل الثالث

مسئولية الحتالل السرائيلي عن اجلرائم املرتكبة
خالل عدوان (2014م)

المبـحث األول -الجـــريـمــة الـــــدوليـــة.
المبحث الثاني -التكييف القانوني لجرائم االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوان (2014م).
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تمهيد:
شهدتالمجتمعاتالبشرية منذالقدمشتىأنواعالجرائمالتيراحضحيتهاماليينالبشر

قبلأنتوصفتلكالجرائم،وتحددأطرقانونيةلمحاكمةالمسئولينعنها،حيثوجدثالجرائم

منذالوجودالبشريوعرفتتطو اربتطورالمجتمعات ،حيثتطورتالجريمة ،وتنوعتأشكالها
ولمتبقحبيسة مجتمعمعينأوحدوددوالبعينها،بلتجاوزتالجرائمحدودالدولةوأصبحت

لمجتمعالدوليوفقهاءالقانونالدوليلتجريمتلك

تعرفالجريمةالدولية،ممااستدعىاهتماما
الجرائمومعاقبةمرتكبيها.
وتمثلالجريمةالدوليةمرحلةمتقدمةمنمراحلتطورالجريمة،حيثترتكببحقفرد

كمايمكنأنيكونضحيتهامجموعهمناألفراد،كذلكقدتمتدآثارهاوتستمرلفترةطويلةمن

الا منخاللشنحرب
الزمن،ويرتكبالجرائم الدوليةأفرادا طبيعيينيمثلونأنفسهمويمثلوندو
أواألعمالالعدوانيةالتيترتكببحقالدولاألخرى،أومايقومبهمرتكبوالجرائممنأعمال

إجراميةقدتكوندوافعهاعرقيةأوطائفيةأودينية،ولذلكظهرتالحاجةالماسةلوجودقواعد

قانونيةذاتجزاءاترادعهللحدمنهذهالجرائم(.)1

علىأيةحال،اعترفالقانونالدوليبالمصالحالحيويةللدولوبأهميةحمايتها،واعتبر
االعتداءعليهابمثابةجريمةوانتهاكللقانونالدولي،ولعلمايؤكدأنالجريمةالدوليةقديمة
بقدم العالقات الدولية هو عقد معاهدات دولية عديدة في السابق بين الدول لمحاربة الجرائم

الدولية والمعاقبة عليها ،وممن أبرز تلك الجرائم الدولية جريمة القرصنة في أعالي البحار،

وكذلكجرائمالحربالتيكانتجريمةالتجسسوالخيانةالحربيةأحدأقدمأشكالها(.)2

يكتنفدراسةالجريمةالدوليةبعضالصعوبات،نظ ارلتعددهذهالجرائموغموضهامقارنة

بالجرائم الداخلية،وذلك الستنادهاإلىالقانون الدولي الجنائيأحدأفرعالقانونالد وليالعام،

وهوقانونعرفيلميحظغيرالقليلمنقواعدهبالتقنينفيمعاهداتواتفاقياتدولية.

وبفعلتطورالقانونالدوليوالجهودالدولية،ودورالفقهاءفيالقانونالدوليأصبحالفرد

اعتداء على
الا عن الجرائم التي يرتكبها مسئولية دولية جنائية عند ارتكابه جرما يشكل
مسئو
ا
سالمةالغيرويخالفقواعدالقانونالدولي،وبسببتزايدالصراعاتالدوليةوأعمالالعنفعلى

( )1ىدي ط فاذ ومد خضر ،اجلر ة الدول ة :ورها وأرمياهنا ،مرجع نابق ،ص.267
( )2أمحد ىبداحلك ىثما  ،اجلرائ الدول ة ك ضوء القامو الدويل اجلنائي والشريعة االنةم ة ،دار الكت
،2009ص.10
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القاموم ة ،ط  ،1القاهر ،

الصعيدالدوليوكثرةالجرائمالتيتقترفأثناءالحروب،جرىاالعترافبالجريمةالدوليةكماتم

تحديدأركانهاوالنصعليهاقانونيا،وذلكتطبيق اللقاعدةالقانونيةالجريمةوالعقوبةإالبنص،

منأجلتسهيلمحاربتهامنقبلالمجتمعالدوليوادانةمرتكبيهاومعاقبتهم(.)1

يثيرالبحثفيالجرائمالدوليةجملةمنالموضوعات،لعلأهمهاالمرادبالجرائمالدولية

وأساسهاالقانوني،وتمييزالجرائمالدوليةعنالجرائماألخرىوبالتاليالتعرفلمنيوجهاالتهام
بارتكابالجريمةالدولية،للشخصالطبيعيأمللدولة،كذلكتحاولالدراسةتسليطالضوءعلى

األشكال أو الصور التي تتخذها الجرائم الدولية ،كما وتبحث في خصائص الجرائم الدولية
وأركانهاوتصنيفاتها.









( )1ح در مح د ،اطور القضاء اجلنائي الدويل من احملامي املؤ تة ىلن احملكمة الدول ة الدائمة ،دار الكت القاموم ة ،ط ،1القاهر ،2008 ،ص.29
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المبـحث األول

الجـــريـمــة الـــــدوليـــة
أوالا -ماهية الجريمة الدولية:
تعتبرفكرةالجريمةالدوليةقديمةقدمالعالقاتالدوليةوقدأحرزمفهومهاتحديدا واسع

النطاق في القرن العشرين على إثر ظهور التنظيم الدولي الحديث والتساع حجم العالقات
الدولية،األمرالذيأدىبدورةإلىتغييربناءالجماعةالدوليةبدخولأشخاصقانونيهجديدة

متشابكةالعالقاتالدوليةوبروزمصالحتهمالجماعةالدوليةبأكملها( .)1

يرادبمفهومالجريمةاعتداءعلىمصلحةيحميهاالقانون،ويختصالقانونالجنائيبها

ويبين أركانها والعقوبة المترتبة عليها ،وال يختلف األمر في جوهره بالنسبة للجريمة الدولية،

حيثتعتبراعتداءعلىمصلحةيحميهاالقانونالجنائيالدولي،وهوأحدأفرعالقانونالدولي
العام ،ومن أهم المصالح التي تتمتع بالحماية الجنائية في المجتمع الدولي هي حفظ السلم

واألمنالدوليين،والحفاظعلىالجنسالبشري( .)2

لم يتفق الفقه الدولي على تعريف بعينه للجريمة الدولية ،وساهم في ذلك عدم تعريف

الجريمة الدولية من قبل الوثائق أو المعاهدات الدولية ،واقتصرت تلك المعاهدات على تعداد

وتبيانالجرائمالتيتطبقعليهاالقواعدالقانونيةالواردةفيها( .)3


فعلىسبيلالمثاللميردتعريفالجريمةالدوليةفيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائية

الدولية ،وانما اكتفى النظام األساسي في المادة الخامسة بالنص على الجرائم التي تدخل في
اختصاصالمحكمة،ولذلكاجتهدفقهاءالقانونالدوليمنأجلوضعتعريفمحددللجريمة

الدوليةوتمييزهاعنالجرائماألخرى .

الا كبي ار بين الفقهاء ،مما أدى هذا
لقد آثار موضوع تعريف الجريمة نقاشا واسعا وجد 

الجدل إلى تبيان واظهار معالم الجريمة الدولية وتحديد عناصرها وأركانها  ،واذا كانت

( )1ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.307
( )2حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة درانة حت ة اطب ق ة ،مرجع نابق ،ص.6
( )3ومد اك يونف ،اةطار العاع ل قامو الدويل اجلنائي ك ضوء أحكاع النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.31
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التشريعاتالوطنيةلمتضعتعريفاللجريمةتارك ةاأمرذلكلالجتهاداتالفقهيةفإناألمركذلك
بالنسبةللجريمةالدوليةإذالتوجدقاعدةدوليةتعرفوتحددماهيةالجريمةالدولية( .)1

وعلىأيةحال،انقسمالفقهالدوليإلىثالثةاتجاهاترئيسةلتعريفالجريمةالدولية،وهي :
 -1االتجاه الشكلي:
اهتم أنصار االتجاه الشكلي بالتناقض والتعارض الذي ينشأ بين السلوك اإلنساني
والقاعدةالقانونية،بمعنيإبرازالعالقةالشكليةبينالواقعةالمرتكبةوبينالنصالقانونيالمجرم

للواقعةدونااللتفاتلجوهرالجريمةباعتبارهاواقعةتنطويعلىأضراربمصلحةمعينة،وهذه

المصلحة هي من تستوجب الحماية( ،)2ومن أنصار هذا االتجاه الفقيه (بيال) الذي عرف
الجريمة الدولية بأنها" :كل سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق وينفذ

باسمالمجموعةالدولية"،وهذاالفقيهيشترطألنيصبحالفعلغيرالمشروعجريمةدولية،أن

ارتكابه ،أن تطبق عليه العقوبة وتنفذ باسم المجتمع
يكون مجرما من المجتمع الدولي قبل 
الدولي.كذلكحصر هذااالتجاهالجرائم الدوليةفيتلكالجرائم التييرتكبهااألفراد بصفتهم

أعضاءفيدولةضدأشخاصالقانونالدوليمنالدولفقط(،)3ويؤيدهذااالتجاهكذلكالفقيه

(سبيروبولس) ،حيث يعرف الجريمة الدولية بأنها :تلك األفعال التي إذا ارتكبتها الدولة أو
سمحتبهاتعتبرمخالفاتجسيمةلقواعدالقانونالدولي،وتستوجبالمسئوليةالدولية( .)4

يمكن القول إن هذا االتجاه يؤيد ما يجب أن تكون عليه الجريمة حتى ترتقي لوصف

الجريمة الدولية،وضرورةوجودمحكمة جنائية دوليةمختصة ،ودائمة لتطبيقالعقوبة الدولية

علىمرتكبيهذهالجرائم،وهواألمرالذيتحققبإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةفي

الهايعام(2002م) .




( )1ومد ىبد املنع ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،دار اجلامعة اجلديد ل طبع والنشر والتوزيع،
اةنكندرية،2010 ،ص.13
( )2بدر الدين ومد شبا ،القامو الدويل اجلنائي املوضوىي ،دار الثقافة ل نشر والتوزيع ،ىما ،2011 ،ص.23
( )3ىباس هاش الالعدي ،مالؤول ة الفرد اجلنائ ة ىن اجلر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.16
( )4ومد ىبد املنع ىبد الغين ،اجلرائ الدول ة  ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،دار اجلامعة اجلديد ل طبع والنشر والتوزيع ،اةنكندرية،
،2011ص.163
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 -2االتجاه الموضوعي:
ويركز أنصار االتجاه الموضوعي على جوهر الجريمة باعتبارها واقعة ضارة بمصالح

المجتمع األساسية دون االهتمام بالجوهر القانوني للجريمة( ،)1ومنأنصار هذااالتجاه الفقيه

(سالدانا) الذي يعرف الجريمة الدولية بأنها :تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها إلحاق
الضرربأكثرمندولة( .)2

وترىالدراسةأن هذاالتعريفقدجانبهالصواب ،ومبررذلكأنالجرائمفيأغلبهاال

يترتب على ارتكابها إلحاق ضرر بأكثر من دولة ،إذ قد يترتب على ارتكابها إلحاق الضرر
بدولةبعينها،علىالعكستمام ا لجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةالتيهيبالشكجرائم

دوليةبامتياز .

 -3االتجاه المتكامل:
ظهر اتجاه ثالث يمزج بين االتجاهين الشكلي والموضوعي سمي باالتجاه المتكامل،
ويهتم بالعالقة الشكلية بين الجريمة والنص المجرم لها ،دون أن يهمل األضرار أو النتائج

السلبيةالمترتبةعلىالجريمةبحقالمصالحاألساسيةللمجتمع(،)3وتبنىأغلبالفقهاءالدوليين
هذااالتجاه،حيثيعرفها(بالوسكي) بأنها:كلفعلغيرمشروعيقترفهاألفراديمنعهويعاقب
عليه القانون الدولي الجنائي كونه يضر بالعالقات الدولية في المجتمع الدولي( ،)4ويعرفها

(لومبوا) بأنها :تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام النتهاكها المصالح التي تهم
الجماعةالدوليةوالتيقررتحمايتهابقواعدهذاالقانون( .)5

الا بقواعد
أماالفقيه(جالسير)فقدعرفالجريمةالدوليةبأنها:الفعلالذييرتكبإخال 

القانونالدوليواإلضراربالمصالحالتييحميهاالقانونمعاالعترافلهقانونا بصفةالجريمة
واستحقاقفاعلةالعقاب( .)6

( )1أجمد ه كا ،املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم القضاء اجلنائي الدويل ،مرجع نابق،2009 ،ص17
( )2ومد منصور الصاوي ،أحكاع القامو الدويل املتع قة مبكاف ة اجلرائ ذا الطب عة الدول ة ،دار املطبوىا اجلامع ة ،اةنكندرية،
،1984ص.7
( )3أجمد ه كا ،املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم القضاء اجلنائي الدويل ،مرجع نابق،2009 ،ص.18
( )4ومد ىبد املنع ىبد اخلالق ،اجلرائ الدول ة ،درانة اأ ة ل جرائ ضد اةمالام ة والالةع وجرائ احلرب ،مرجع نابق ،ص.76
( )5ومد منصور الصاوي ،أحكاع القامو الدويل املتع قة مبكاف ة اجلرائ ذا الطب عة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.7
( )6ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.309
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ومنتعريفاتالجريمةالدوليةكذلكأنها:اعتداءاتتقععلىالقيمأوالمصالحالتيتهم

اء أكانت من خالل
الجماعة الدولية ككل ،والتي قررت حمايتها بقواعد القانون الدولي ،سو ا
العرفالدوليالذييصنفهذهاالعتداءاتكجرائمدوليةكماهوالحالفيجريمةالقرصنةأم

إعالنحربعدوانية،أممنخاللاالتفاقاتالدوليةالتيتعطيصفةالجريمةالدوليةلمنعهذه
االعتداءات،كماهوالحالفياالتفاقياتالدوليةلمنعإبادةالجنسالبشري( .)1

ويالحظ على هذا التعريف للجريمة الدولية أنه يجمع ما بين االتجاهين الشكلي

والموضوعي،حيثيتمثلالجانبالشكليفيالعالقةمابيناالعتداءاتوالقانونالدولي،وتعد
الواقعةجريمةمتىوقعتبالمخالفةلقواعدهذاالقانون،أماالجانبالموضوعيفإنهيتمثلفي
العدوان على المصالح والقيم التي تهم الجماعة الدولية والتي قررت حمايتها بقواعد القانون

الدولي .

وذهب آخرون لتعريف الجريمة الدولية بأنها :فعل غير مشروع في القانون الدولي من

شخصيمتلكإرادةمعترفبهاقانونيا ،ومتصلعلىنحومعينبالعالقةبيندولتينأوأكثر
ولهعقوبةتوقعمنأجله( .)2

لكن الدراسة ترى أن هذه التعريفات قد استثنت الجرائم الد ولية التي ترتكب على أقاليم

الدولالتيليستلهاعالقةبالدولاألخرى،فيحينيمكنأنترتكبالجريمةالدوليةفيداخل
إقليمدولةدونأنتكونلهذهالدولةأيةعالقةمعدولأخرى،مثالالوارتكبشخصماجريمة
وبناء علىذلكيتبينللدراسةأن
إبادةجماعيةأوجرائمضداإلنسانيةعلىإقليمدولةمعينة  ،ا

تعريف الفقيه (جالسير) أقرب لمفهوم الجريمة الدولية ،حيث يعرفها بأنها :كل فعل يخالف
القانون الدولي كونه يضر بالمصالح التي يحميها هذا القانون في نطاق العالقات الدولية،
ويوصفبأنهعملجنائييستوجبتطبيقالعقابعلىفاعله( .)3
إذا كانالفقهالغربيكماسبققداختلففيتعريفاتهللجريمةالدوليةفإنالفقهالعربي

أيضااختلفإذلمتتفقآراءالفقهعلىتعريفمحددللجريمةالدولية( .)4

( )1ىبد الفتاذ ب ومي حجازي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.16
( )2ىبد الفتاذ ب ومي حجازي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،مف املرجع ،ص.12
( )3ىبد الواحد ومد الفار ،اجلرائ الدول ة ون طة العقاب ى ا ،مرجع نابق،ص.12
( )4ومد ىبد املنع ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة مرجع نابق ،ص.15
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ومنخاللماتقدممنتعريفاتوآراءفقهية يمكنللدراسةتعريفالجريمةالدوليةبأنها

"كلعملأوامتناععنعمليصيبالعالقاتالسلمية بينالدولأوالمصالحاألساسيةلدولة

مابضرريمنعهالعرفالدولي،ويدعوإلىالمعاقبةعليهباسمالمجتمعالدولي"،واستنتاجالهذا

التعريفترىالدراسةأنالجريمةالدوليةهيسلوكمنشأن وقوعهاإلضراربالعالقاتالودية
الا يصيب المصالح الدولية بالضرر كجرائم الحرب  .وال تنحصر هذه
بين الدول بوصفه عم 
المصالحفيالعالقاتالدوليةبينالدولفحسب ،فقدأقرالمجتمعالدوليكذلكضرورةحماية

المصالح األساسية للدول والمجتمعات من خالل تحريمه أعمال القتل واإلبادة واالسترقاق
واإلبعاد ،وكلاضطهادمبنيعلىدوافع سياسيةأوعنصريةأوإثنيةأودينية ،حيثتحمي

قواعدالقانونالدوليالجنائيكلمامنشأنهأنيحطبكرامةاإلنسانمثلالتعذيبوالمعاملة

السيئة واالعتداء على المدنيين وكل ما يندرج من أعمال أو أفعال بوصفها جرائم الحرب أو

جرائمضداإلنسانية .

ثاني ا :الجريمة الدولية والجرائم األخرى:
تشكل الجريمة الدولية عدوان ا على المصالح الدولية واألساسية في المجتمع الدولي،

وبالتاليتمسهذهالجريمةالعالقاتالوديةبينالدولكماتمساستقرارالمجتمعات،ومنهنا
ظهرتأهميةالجريمةالدوليةوالحاجةلدراستها،واجتهدفقهاءالقانونالدوليلتقنينهاكمااجتهد
المجتمع الدولي من أجل تجريمها والمعاقبة عليها ،وبالتالي الحد من انتشارها ،وانطالقا من
األهميةالبارزةالتيتتمتعبهاالجريمةالدولية،وجدتالدراسةأنهمنالضروريالتمييزبينها

وبين الجرائم األخرى ،فقد جرت العادة التمييز بين الجريمة الدولية وأربعة أنواع أخرى من

الجرائموهي :

 -1الجريمة الدولية والجريمة الداخلية:
هناكثمةتشابهبينالجريمةالدوليةوالجريمةالداخلية( ،)1حيثتمثلكالا منالجريمة

الدولية والجريمة الداخلية إخالالا بالنظام العام في المجتمع ،كونها تشكل تصرفات يجرمها
القانون الجنائي ،وتشتركان الجريمتان في كون مرتكبهما هو شخص طبيعي ،كما تخضع
الجريمتان للمبادئ العامة في القانون الجنائي من حيث ضرورة توافر الركن المعنوي لقيام

المسئوليةالجنائية( .)2

( )1ومد ىبد املنع ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.25
( )2فتوذ ىبد اهلل الشاذيل ،القامو الدويل اجلنائي ،أولويا القامو الدويل اجلنائي ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.214
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وتتميزالجريمةالدوليةعنالجريمةالداخليةمنحيثالمصدرومنحيثاألطراف،إذ

إ نهفيحينيتمثلمصدرالجريمةالدوليةفيالعرفالدوليوالمعاهداتالدولية،فإنالجريمة
الداخليةيكمنمصدرهافيالقوانينالمكتوبةالتييصدرهاالمشرعالوطنيفيالدولالتيتأخذ

بمبدأالشرعيةالنصية،وحتىفي الدول التيال تعتمدالشرعية النصية،فإن مصدرالجريمة

الداخلية على عكس الجريمة الدولية يبدو واضح ا الرتباطه بالسوابق القضائية المتكررة والتي
أصبحتبمثابةقانونمكتوب( .)1

وتقعالجريمةالدوليةضدمصلحةدوليةأوإنسانية،وتقومبهاالدولةأوعدةدولبنفسها
أوينفذهاأفرادبرضائهاأوبتشجيعها،ولذلكيجرمهاالقانونالدوليالجنائي،بينماتقعالجريمة
الداخليةعلىمصلحةوطنيةيحميهاالتشريعالداخلي،وأطرافهاهممناألفرادالعاديينوتنظر

بهاالمحاكمالوطنيةالداخليةفيالدولة( .)2
 -2الجريمة الدولية والجريمة السياسية:

يقصدبالجريمةالسياسيةتلكالجرائمالتييقععدوانهاعلىنظامالدولةالسياسيمثل

نظام الحكم فيها أو سلطاتها العامة أو الحقوق السياسية للمواطنين ،وتتميز بكون الدافع إلى

ارتكباهاذاصفةسياسيةيستهدفتغييرشكلالحكمأوالنظامالسياسيالقائمفيالبالد( .)3

تعد الجريمة السياسية جريمة داخلية ينظمها وينص عليها القانون الجنائي الوطني،

ائمالقانونالعامبالدافعالسياسيالذييحركالفاعلالقترافها

وتتميزالجريمةالسياسيةعنجر
أو الطبيعة السياسية للمصلحة المحمية المعتدى عليها ،والمبدأ أنه ال يجوز التسليم بها ،أما
الجريمة الدولية فهي من الجرائم التي حددها العرف الدولي ،وترتكب ضد مصالح دولية أو

إنسانية وتمسالعالقاتالدوليةالوديةأوتحدثاضطرابافيها،ويجوزالتسليمفيها( .)4

لمتتعرضغالبيةالمعاهداتوالقوانينالخاصةبالتسليملتعريفالجريمةالسياسية،إالأن

فقهاءالقانونالجنائيالدولييروابأنالجريمةالسياسيةهياألفعالالتيتثيرمخاطرسياسية
أو تمس بمصلحة أساسية ذات طابع سياسي مساسا مباش ار بحكم ما يكون لها من صدى

الميدانالسياسي( .)5

( )1حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مرجع نابق ،ص.8
( )2ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.86
( )3ومد ىبد املنع ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.27
( )4فتوذ ىبد اهلل الشاذيل ،القامو الدويل اجلنائي ،أولويا القامو الدويل اجلنائي ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.218
( )5حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مف املرجع  ،ص.9
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 تتميز الجريمة الدولية عن الجريمة السياسية من حيث:
 -المصلحة المعتدى عليها في الجريمة السياسية كجريمة داخلية هي النظام السياسي أو

االقتصاديأواالجتماعيداخلحدودالدولة،دونأنتتأثرتلكالجريمةغيرهامنالدول
بصورةمباشرة،بينمافيالجريمةالدوليةفإنالضررالناتجعنهايقععلىالنظامالدولي،

ويحدثاضطراب ا فيالعالقاتالوديةبينالدولللحدالذييمكنأنيعرضاألمنوالسلم

الدوليينللخطر( .)1

 أساسالتجريمفيالجريمةالسياسيةهوقانون العقوباتالداخليباعتبارهاجريمةداخلية،في حين أن أساس التجريم في الجريمة الدولية هو العرف الدولي والمعاهدات الدولية،

وحتى وان خضعت هذه الجرائم الدولية للقضاء الوطني للدولة ،فإن التجرم فيها يكون
بصفته الدولية ويكون مبني ا على أساس العرف الدولي وما قررته المعاهدات والمواثيق

الدوليةالمصادقعليهامنقبلالدولةذاتالعالقة( .)2

 -يتمإثباتصفةالمجرمللفاعلفيالجريمةالدوليةمتىارتكبذلكالجرم،سوأانجحأم

فشلفيتحقيقغايته،أماالصفةاإلجراميةفيالجريمةالسياسيةفإنهاالتستقرللمجرم
السياسيإالإذاأخفقوفشلفيتحقيقغايته،أمافيحالنجحفيتحقيقغايتهفإنه

يصبحبطالا قومي ا ومنرواداإلصالحالسياسيفيوطنه،ولذلكقالالعرفبعدمجواز

تسليممرتكبيالج ارئمالسياسيةواعتبارهذاالمبدأمبدأاعالميا تنصعليهكافةالدساتير

المعاصرة( .)3

 -3الجريمة الدولية والجريمة العالمية:
يعرف المجتمع الدولي قيم أساسية ومشتركة تعمل الدول والحكومات على حفظها،

وصيانتهاومنعاالعتداءعليهاويتخذهذاالموقفصفةالعالمية،حيثتشكلالجريمةالعالمية
كافةاألفعالالتيتنطويعلىعدوانعلىالقيموالمبادئالبشريةاألخالقيةاألساسيةفيالعالم

مثل الحق في الحياة وسالمة الجسد والحرية والحياء العام ،وتشترك كافة القوانين الجنائية

المعاصرةفيالنصعليها( .)4

( )1بدر الدين ومد شبا ،القامو الدويل اجلنائي املوضوىي ،مرجع نابق ،ص.45
( )2أجمد ه كا ،املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم القضاء اجلنائي الدويل ،مرجع نابق،2009 ،ص.25
( )3حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة درانة حت ة اطب ق ة ،مرجع نابق ،ص9
( )4فتوذ ىبد اهلل الشاذيل ،القامو الدويل اجلنائي ،أولويا القامو الدويل اجلنائي ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص223
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جرمتمختلفالدولهذاالنوعمنالجرائموعملتوالزالت علىمحاربتها،إالأنهذه

الجرائمتعتبرمنالجرائمالداخليةالتييجرمهاالتشريعالوطني ،وتختصبهاالمحاكمالوطنية
حتىلوجاءالنصبهافياتفاقاتأومعاهداتدولية ،وهيتختلفعنالجريمةالدوليةالتي

تمسالمصالحالدولية ومصدرهاالعرفالدوليوالمعاهداتالدوليةالتيتستندإلىهذاالعرف،

وتنظرفيهاالمحاكمالدولية( )1

وبناء على ماتقدم ،فإن الجريمة العالمية ليست جريمة دولية،وانما هي جريمةعادية
ا

يميزهاعنغيرهامنالجرائمالداخليةهوارتكابهاعلىالصعيدالعالميأيفيأكثرمندولة،
وهو األمر الذي يعطي مثل هذه الجرائم صفة العالمية ،بينما الجريمة الدولية تنطوي على
المساسبالمصلحةالدوليةالتيهيمحلالحمايةالجنائيةالدولية،بمعنىتوافرالركنالدولي

فيها،كماأنالجريمةالعالميةتمسبالنظامالداخليللدولةأيبمصلحتهاالوطنية،أماالجريمة

الدوليةفإنهاتشكلانتهاكاللمصلحةالدوليةالمحميةقانونيا( )2
 -4الجريمة الدولية وجريمة قانون الشعوب:

يشملموضوعالقانونالجنائيالدوليحمايةالنظامالدوليمنأياعتداء،وهومايطلق
عليهاصطالحابقانونالشعوب،وتعدالجرائمالتيتنسبإلىقانونالشعوبصورةمنالجرائم

العالميةالتيتجرمهاالقوانينالوطنيةفيالعادةمثلالرقوالقرصنةفيأعاليالبحار،وتختلف
هذهالجرائمعنالجرائمالدوليةمنحيثأنهاجرائمداخليةتنصعليهاالقوانينالوطنية،ولكل

دولةالحقفيمحاكمةمرتكبيهاأماممحاكمهاالوطنية( .)3

يمكن أن تتحول جرائم قانون الشعوب إلى جرائم دولية ،وذلك إذا ما توفر لها الركن

الدولي،كأنترتكبتنفيذاألوامردولةمعينةأولحسابها( .)4

ثالث ا -أركان الجريمة الدولية:
يراد بأركان الجريمة مجموعة األجزاء التي تتشكل منها الجريمة أو كافة الجوانب التي

ينطوي عليها بنيان الجريمة ،والتي يترتب على وجودها في مجموعها وجود الجريمة ويترتب
على انتفاءها أو انتفاء أحدها انتفاء الجريمة ،وتتحدد الجريمة الداخلية بثالثة أركان :ركن
( )1ومد ىبد املنع
( )2ومد ىبد املنع
( )3ومد ىبد املنع
( )4ىبد اهلل ن ما

ىبد الغين ،اجلرائ
ىبد الغين ،اجلرائ
ىبد اخلالق ،اجلرائ
ن ما  ،املقدما

الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.202
الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،مف املرجع  ،ص.180
الدول ة ،درانة اأ ة ل جرائ ضد اةمالام ة والالةع وجرائ احلرب ،مرجع نابق ،ص.89
األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.88
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شرعي،يتمثلفيقاعدةالقانونالوطنيةالتيتجرمهذاالفعلعلىاختالفمصادرها،وركن

مادييتمثلفيالفعلالمادي،وركنمعنوييتمثلفيالذنبأوالخطأويعرفبالقصدالجنائي

للفاعل ،كما تتحدد الجريمة الدولية باألركان الثالثة سالفة الذكر مضافا لها ركن رابع ،وهو

الركنالد وليالذييمثلخاصيةمميزةللجرائمالدولية( .)1
 -1الركن الشرعي للجريمة الدولية:

يقصد بالركن الشرعي للجريمة عدم مشروعية الفعل ،إذ أنه من غير المعقول قيام
الجريمةنتيجةفعلمشروعواليوجدمايجرمهقانون ا،إذإنقاعدةالتجريمتضفيعلىالسلوك
صفةمعينةتجعلهسلوك اغيرمشروع،ويترتبعلىمنيرتكبهذاالسلوكالجزاءالمنصوص
عليهفيالقاعدةالجنائيةالمجرمةللفعل،وتتمثلعدممشروعيةالفعلفيمخالفةقواعدالقانون
ّ

الدولي،واليشترطأنيكونالفعلمحظو ار فيالقانونالوطنيحتىيصنفعلىأنهجريمة

دولية(،)2واليعتبرالفعلمجرم افيالقانونالدوليمالميتولدشعورلدىالمجتمعالدوليبأن
تصرفماباتيهددالمصالحالداخليةأوالخارجيةللدول( .)3

يفترض الركن الشرعي وجود نص قانوني يجرم الفعل ،إال أن الركن الشرعي يستمد
وجودهمنالعرفالدوليواالتفاقياتوالمعاهداتالدولية،حيثيختلفمبدأالشرعيةفيالقانون
الجنائيالدوليعنهفيالقانونالوطنيمنحيثالتطبيق،والتشريعليسهوالمصدرالوحيد

للجرائمالدولية،بل إنالعرفهوأحدالمصادرالرئيسةفيالقانونالدوليالعامبصفةعامة،
وهذهالطبيعةالعرفيةللقانونالدوليةفرضتبدورهاضرورةتفسيرالواسعأوعنطريقالقياس،

حيثقننتالمعاهداتالدوليةالعرفالدوليوكرسته،وهيوانكانتتزيدهإيضاح اوتحديداإال
أنهاتكونغامضةوغيردقيقةالصياغةفيأغلبها،ممايفترضالتوسعفيالتفسيروالقياس

لمعرفةمضمونها( )4

 -2الركن المادي للجريمة الدولية:
يشترطلقيامالجريمةبصفةعامةأنتتمثلفيمظهرماديملموسفيالعالمالخارجي،
إذ بغير هذا المظهر ال يحدث اضطراب في المجتمع ،وال يصيب الحقوق الجديرة بالحماية،

ويترتبعلىذلكأنالقانونالجنائيداخلي اكانأمخارجيـ االيعتـدباإلرادةوحدهاإذالمتفـض
( )1ومود الاحل العاديل ،اجلر ة الدول ة ،درانة مقارمة ،دار الفكر اجلامعي ،اةنكندرية،2004 ،ص.67
( )2فتوذ ىبد اهلل الشاذيل ،القامو الدويل اجلنائي ،أولويا القامو الدويل اجلنائي ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،مرجع نابق ،ص.229
( )3أشرف اوف ق مش الدين ،مبادئ القامو اجلنائي الدويل ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،ط  ،2القاهر ،1999 ،ص.42
( )4ومد ىبد املنع ىبد الغين ،اجلرائ الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.217
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إلى سلوك خارجي ملموس يعتبر انعكاس ا لها في الواقـع ،كما أن اإلنسـان وحده هو الذي

يتصورأنيكونفاعالا للجريمة،ألنهاالتعتدأنتكونسلوك ا إرادي ا يعتدبهالقانون( ،)1لذلك

فالقاعدةفيالقانونأنهالجريمةبغيرركنمادي( .)2

ويلزملقيامالركنالماديأنيصدرعنمرتكبالفعلسلوك ا إجرامي ا معين ا منأجلقيام

الجريمة الدولية ،وقد يستلزم الركن المادي بالنسبة لفئة أخرى من الجرائم إلى جانب السلوك
تحقق نتيجة إجراميةمعينة ،وسوأا تعلقاألمربأي منالفئتين،فإنالجريمة تكون قد وقعت

بصورةتامة( .)3

يستنتج مما سبق أن الجانب المادي أحد الدعائم التي ترتكز عليها نظرية الجريمة

الداخليةوالجريمةالدوليةكذلك،بمعنىأنتخلفهذاالركنكليا أوجزئيا يشكلمانعا ماديا
منقيامالجريمةوقيامالمسئوليةالجنائيةمنحيثالمبدأ .

 -3الركن المعنوي للجريمة الدولية:
يقصدبالركنالمعنويالجانبالشخصيأوالنفسيفيالجريمة،أيالرابطةالمعنويةأو

الصلة النفسيةأو العالقة األدبية التيتربط مادياتالجريمة بنفسيةالفاعل ،بحيث يمكن أن
يقال بأن الفعل المقترف هو نتيجة إرادة الفاعل ،وبتوافر هذه الصلة تقوم المسئولية ،وتنعدم

بعدمتوافرها،ويعداشتراطالركنالمعنويضمانا لتحقيقالعدالةالتيتقضيبأنيوقعالجزاء

علىالمخطئ( .)4

واليكفيلقيامالمسئولية الجنائية ارتكابفعلغيرمش روعبليلزمأنيكونهناكفعل

صادر عن إرادة آثمة هي جوهر الخطأ الذي هو أساس المسئولية الجنائية في العصر

الحديث( )5

ويكونتحققالركنالمعنويفيالجريمةالداخليةمرهونباتجاهإرادةالجانيإلىوجهة

يؤثمهاالقانون،فهويمثلرابطةنفسيةبينالجانيوبينالركنالماديللجريمة،ويطلقعليه

اإلثم الجنائي وصورته القصد الجنائي والخطأ غير العمدي( ،)6واذا كان هذا هو الحال في
( )1حالنني ىلبراه
( )2ومد ىبد املنع
( )3ومد ىبد املنع
( )4حالنني ىلبراه
( )5ومد ىبد املنع
( )6ىبد اهلل ن ما

ىب د ،اجلر ة الدول ة درانة حت ة اطب ق ة ،مرجع نابق ،ص.9
ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي( ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة) ،مرجع نابق ،ص.77
ىبد الغين ،اجلرائ الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.251
ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مرجع نابق ،ص.115
ىبد الغين ،القامو الدويل اجلنائي( ،درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة) ،مف املرجع  ،ص.107
ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.135
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الجرائمالداخلية،فإنالفقهالدوليقداستبعدأنتثأرمسألةالجرائمغيرالعمديةعلىالمستوى

الدولي( ،)1وعليهفإنالجريمةغالبا ماتكونجريمةعمدية،وهومايدللعلىخطورةالجريمة
الدولية التي تهدد األمن والسلم الدوليين ،ولذلك ال يختلف مفهوم القصد الجنائي في القانون

الجنائيالدوليعنهفيالقانونالوطنيللدول،حيثيقومكالهماعلىعنصريالعلمواإلرادة،

بحيثتتجهاإلرادةإلىالسلوكالمكونللجريمةإضاف ةاإلىالعلمبأنهذاالسلوكيشكلجريمة
يعاقبعليهاالقانون( .)2

 -4الركن الدولي للجريمة الدولية:
يميز الركن الدولي الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية ،ولهذا الركن جانبان ،األول
شخصي؛ ويتجسد في ضرورة أن ترتكب الجريمة الدولية باسم الدولة أو بموافقتها ،حيث إن

السلوكفيالجريمةالدوليةيرتكبهالشخصالطبيعيغيرأنهاليرتكبهبصفتهالشخصية،وانما

بناء على طلب من الدولة أو باسمها ،والثاني موضوعي؛ ويتمثل في أن المصلحة
يرتكبه ا

المشمولةبالحمايةلهاصفةدولية،وتنبعأهميةالركنالدوليمنأنوجودهيترتبعليهإضفاء
وصفالدوليةعلىالجريمةوبانتفائهينتفيهذاالوصف( .)3

يشترطلتحققصفةالدوليةفيالجريمةأنيكونالفعلأواالمتناعالمؤديإليهايمس

يمةالدوليةبناء على
مصالحأوقيمالمجتمعالدولي،كمايتحققالركنالدوليإذاوقعتالجر
ا
خطةمدبرةمندولةضددولةأخرى،كمايتوافرهذاالركنفياألفعالاإلجراميةالتيترتكبها

بعضالمنظماتاإلرهابيةإذاكانتموجهةإلىدولةما(.)4ويعطيالركنالدوليللجريمةبعدا

خاص ا إذيجعلهاتتسمبالخطورةوضخامةالنتائج،لذافإنهالنتكونوحتىفيأبسطصورها

إالجرائمدولية( .)5

رابعا -خصائص الجرائم الدولية:
تتسم الجريمة الدولية بالغموض وعدم التحديد كونها جريمة عرفية ،وأكدت التجارب

الدوليةوالعرفالدوليجملةمنالحقائقالتيأعطتللجريمةالدوليةبعضالخصائصالذاتية

( )1أمحد ىبداحلك ىثما  ،اجلرائ الدول ة ك ضوء القامو الدويل اجلنائي والشريعة االنةم ة ،مرجع نابق ،ص64
( )2حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مرجع نابق ،ص.120
( )3ومود الاحل العاديل ،اجلر ة الدول ة( ،درانة مقارمة) ،مرجع نابق ،ص.69
( )4ومد ىبد املنع ىبد الغين ،اجلرائ الدول ة ،درانة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.293
( )5ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مف املرجع ،ص.143
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والقانونيةالتيتميزهاعنالجريمةالداخلية،ولعلأهمهذهالخصائصماتجملهالدراسةفيما

يلي :

 -1خطورة الجريمة الدولية:
تفوقالجريمةالدوليةالجريمةالداخليةجسامة،وخطورةمنخاللاتساعنطاقهاوشمولية

آثارها ،حيث كثي ار ما تستهدف الجرائم الدولية إبادة المجتمعات وتدمير المدن وقتل وتعذيب
الجماعاتواألفرادعلىخلفياتعرقيةأوطائفيةأومذهبيةأودينية ،وغيرذلكمناألعمال
والجرائم الموجهة ضد اإلنسانية التي غالب ا ما تكون نتائجها مدمرة( .)1ووصفت لجنة القانون

الدوليالتابعةلألممالمتحدةخطورةالجريمةالدوليةفي 3مارس(1950م) بقولها":يبدوأن

هناكإجماعا حولمعيارالخطورة،فاألمريتعلقبجرائمتمسأساسا المجتمعالبشرينفسه"،
ويمكناالستداللعلىخطورةالجريمةالدوليةإمامنطابعالفعلالمجرمالذييمتازبالقسوة،

والفظاعةوالوحشية،وامامناتساعآثارهوضخامتها،وامامنالدافعالذييتيحتحديدخطورة
الفعل،وهذهالخطورةهيالركناألساسيللجريمةالتيتخلبسلماإلنسانيةوأمنها،كماتخل

بسالمةالعالقاتالوديةفيمابينالدول( .)2
 -2جواز التسليم في الجرائم الدولية:

استقر العرف الدولي في السابق على التفريق والتمييز بين الجرائم العادية والجرائم
السياسيةحيثتجيزالقوانينالداخليةالتسليمفيالجرائمالعاديةفقطدونالجرائمالسياسية،إال

أنهذااالتجاهقوبلباتجاهمضاددعاإلىضرورةالتسليمفيالجرائمالدولية،فقددعاالمجتمع
الدوليإلىضرورةالتمييزبينالجرائماإلرهابيةبوصفهاجرائمدوليةوالجرائمالسياسية،باعتبار

أنالجرائماإلرهابية علىعكسالجرائم السياسيةأفعال يجوزالتسليم فيها ،وهو ماجاء في

قرار معهد القانون الدولي الصادر عام (1892م) ،وفي معاهدة منع ومعاقبة اإلرهاب عام

(1937م)( .)3

وأصبحتجميعالجرائمالدوليةخاضعةلنفسالمبدأ،واعتبرتجرائميجوزفيهاالتسليم،
إذاليميزالقانونالدوليالجنائيأويفرقبينأيمنالجرائمالدولية،وبالتاليفإنهاليجوز

وصف جريمة دولية بأنها جريمة سياسية في مقابل وصف جريمة دولية أخرى بأنها جريمة

( )1مب ا قر ،وثائق احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،دار اهلدى ل طباىة والنشر والتوزيع ،ط  ،1ىني م ة ،اجلزائر،2007 ،ص.9
( )2ومد ىبد املنع ىبد اخلالق ،النلرية العامة ل جر ة الدول ة ،أطروحة دميتوراه ،مي ة احلقوق جامعة ىني مش  ،القاهر ،1988 ،ص.121
( )3ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.90
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عادية ،وباتمنخصائصالجرائمالدوليةوجوبتسليممرتكبيهاللمحاكمة،حيثالتمييزبين
جريمةدوليةوأخرىمنحيثطبيعتهاعاديةأوغيرعادية،ولذلكوجبتسليممرتكبيكافة
الجرائمالدوليةبغضالنظرعنطبيعتهاللمحاكمة،ولعلمايؤكدذلكالبابالتاسعمننظام

رومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةفيالمادةالتاسعةوالثمانين":يجوزللمحكمةأن
تقدمطلب امشفوع ابالموادالمؤيدةللطلبالمبينةفيالمادة( )91للقبضعلىشخص ،وتقديمه

إلىأيدولةقديكونذلكالشخصموجودافيإقليمها،وعليهاأنتطلبتعاونتلكالدولةفي

القبض على ذلك الشخص وتقديمه ،وعلى الدول األطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض
ألحكامهذاالبابواإلجراءاتالمنصوصعليهافيقوانينهاالوطنية( .)1

والتقديموفق ا

 -3استبعاد قاعدة التقادم في الجريمة الدولية:
يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمضي مدة ،وهي قاعدة تأخذ بها

معظمالتشريعاتالوطنية،ولمتتمإثارةهذهالمسألةعلىالصعيدالدوليقبلالحربالعالمية
الثانية،إالأنظروف االحقةدفعتالمجتمعالدوليإلىإعادةالنظرفيقاعدةالتقادممنحيث
وجوب أو رفض تطبيقها على الجرائم الدولية ،إذ لم تشر اتفاقية لندن (1945م) ،والنظام

األساسي لمحكمة (نورمبرج) لهذه القاعدة ،لكن ألمانيا أعلنت عام (1964م) بأن قانونها
الجنائييأخذبقاعدةتقادمالجرائم()2بمضي20عاماعلىارتكابها،ويعنيذلكسقوطالدعوى

العموميةبالنسبةلجميعمرتكبيالجرائمالدوليةوالذينلميقدمواللمحاكمةبعد( .)3

ٍ
اصلتالجهودالدوليةمنأجلوضعحدلظاهرةاإلفالتمنالعقاب،ولعلهذاالهدف
تو

هو من أسمى المبررات التي أدت بالمجتمع الدولي إلى إنشاء المحكمة الدولية الدائمة عام

(2002م) ،من أجل عدم إفالت مرتكبي الجرائم الدولية من العقوبة ،ولذلك نصت المادة
التاسعة والعشرينمننظامرومااألساسيللمحكمة الجنائية الدولية علىعدم سقوطالجرائم

بالتقادم،حيث"التسقطالجرائمالتيتدخلفياختصاصالمحكمةبالتقادمأياكانتأحكامه"

()4

( )1ملاع روما ،1998 ،ع  ،89فقر 1
( )2حثار مو ف أملام ا انتنكارا ىامل ا وانعا ،ما أدى ىلن ىلمجاع ال جنة القاموم ة لألم املت د ك  10ىلبريا  1965بأ اجلرائ الدول ة ال اتقادع ،وك
 26موفمرب  1968وافقت اجلمع ة العامة لألم املت د ى ي اافا ة ىدع اقادع جرائ احلرب واجلرائ املراكبة ضد اةمالام ة ك رارها ر 2391
ال ي جاء ك جمم ى ي أ التقادع ال يالري ى ي جرائ دول ة ودد بغض النلر ىن و ت اراكاهبا ،وهي جرائ احلرب الوارد ك النلاع األناني
حملكمة مورمربغ العالكرية ك  8أغالط  ،1945واجلرائ املراكبة ضد اةمالام ة نوأ أميا ك زمن احلرب أع زمن الال .
( )3ومد شريف بال وين ،الوثائق الدول ة واة م ة املعن ة بالعدالة اجلنائ ة ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،ط  ،3القاهر ،
،2012ص.124
( )4ملاع روما ،1998 ،ع .29
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 -4استبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية:
،وهونوعان
العفوهوتنازلالمجتمععنجزءأوكلمنحقوقهالمترتبةعلى الجريمة 

عفوعنالعقوبة ،ويسمىالعفوالخاصوعفوعنالجريمةويسمىالعفوالشامل،وهذاالنظام
الجنائيالدولي،إذتجعلخطورةالجرائمالدوليةوجسامتهانظام

بنوعيهاليعتدبهفيالقان ون 

العفوأم ارمستحيالا،كمايشكلغيابالسلطةالتييكونلهاالحق بإصدارالعفومانع ا لذلك،
حيث تغيب كل من سلطة رئيس الدولة والسلطة التشريعية عن التنظيم الحالي للمجتمع

الدولي( .)1

 -5استبعاد الحصانة في الجرائم الدولية
تمنح القوانين بعض األشخاص الذين يتقلدون مناصب رسمية رفيعة حصانة وامتيازات

خاصةاليحاكمبموجبهامناقترفجريمةأمامالمحاكمالوطنيةوفقا لقانونالعقوبات  ،ومن

أمثلة هذه الحصانات في القانون الداخلي حصانة رئيس الدولة وحصانة أعضاء المجلس

النيابيأثناءتأديتهملعملهم،وحصانةرؤساءالدولاألجنبيةخارجبالدهم( .)2

إال أن القانون الجنائي الدولي استقر إلى عدم إعفاء رئيس الدولة أو مرتكبي الجرائم

جرائم دوليةحتىولوكانوا وقتاقترافهامتصرفين بوصفهم
بصفتهمالرسمية ،والذينيرتكبون  

رؤساءدولأوحكوماتأوغيرذلك،وتعززمبدأعدماإلعفاءمنالمحاكمةعلىأرضالواقع
علىسبيلالمثالفيمحكمة(نورمبرج)العسكرية،قدمإليهاكبارمجرميالحرباأللماندون

أنتعفيهممراكزهمومناصبهمالعاليةمنالخضوعللمحاكمة( .)3

لم تعتد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كذلك بحصانة رؤساء الدول أو الموظفين

الحكوميينكعذريعفيهممنالعقوبةعلىجرائمهمالدولية،حيثنصتالمادةالسابعةوالعشرين

مننظامرومااألساسيللمحكمةعلىعدماالعتدادبالصفةالرسمية لمرتكبيالجرائم؛ "يطبق
ةمتساويةدونأيتمييزبسببالصفةالرسمية،

النظاماألساسيعلىجميعاألشخاصبصور

سوأا كان رئيسا لدولة أم حكومة أم عضوا في
وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص  ،

حكومة أو برلمان أو ممثالا منتخب ا أو موظف ا حكوميا ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من
،والتحولالحصانات
المسئولية الجنائية ،كماأنهاالتشكلفيحدذاتهاسبب التخفيفالعقوبة 

( )1ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.95
( )2ىبد العزيز ما ر العب كا  ،احلصاما واالمت ازا الدب ومان ة والقنص ة ك القامو الدويل ،شرمية العب كا لألحباث والتطوير ،ط  ،1الرياض،
،2007ص.137
( )3مبادئ مورمربج ،1950 ،مرجع نابق ،ع.3
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سوأا كانت في إطار
أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص 

القانونالوطنيأمالدولي،دونممارسةالمحكمةاختصاصهاعلىهذاالشخص"( .)1

خامسا -أنواع الجرائم الدولية:
توجدللجريمةالدوليةأنواعمتنوعةوأشكالمختلفةومتجددة ،بحيثيصعبحصرهافي
مجموعهمحددهودائمة،لذلكوجبتاإلشارةإلىأبرزتلكاألنواعالتياستطاعالمجتمعالدولي
أنيتوصلبجهودهالمكثفةإلىعدةاتفاقياتومعاهداتدوليةتحدداألعمالالتيتعدبمثابة

اضيعالتيتناولتهاتلكالمعاهداتجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية،

جرائمدولية،ومنالمو
وجرائم إبادة الجنس وجريمة العدوان ،وغيرها من الجرائم األخرى حتى أصبح هناك نصوص

كثيرةومتناثرةتحددالجرائمالدولية،والتيهيبمثابةقانونعقوباتخاصغيرمترابط .
 -1جرائم الحرب:

تعدالحربظاهرةاجتماعيةوجدتمنذوجودالبشرواليوجدعصرمنالعصورإالوقد

شاهد أهوالها ومصائبها ،وهي وسيله من وسائل العنف التي تلجأ إليها الدول لحل ما يقوم
بينهمامنمنازعاتأوسعيالتحقيقغايةأوطموحسياسيأوإقليمي( .)2

وتعد جرائم الحرب أقدم الجرائم الدولية التي حاول المجتمع الدولي تحديدها منذ وقت

،حيثسادمنطقأنالحربشرالبدمنوقوعه،وأنهمنالحكمةالسعيلتخفيف
َ
مبكرنسبي ا
ويالتها وحصر نتائجها بقدر اإلمكان ،بحيث تقتصر نتائجها على الجيوش المتحاربة دون

المدنيين،وجرائمالحربهيمجموعاألفعالالتيتقعأثناءالحربوتكونمخالفةلميثاقالحرب

كماحددتهقوانينالحربوعاداتهاوالمعاهداتالدولية( .)3

فقدتكثفتجهودالمجتمعالدوليوأثمرتعنمعاهداتواتفاقاتدوليةعملتعلىتنظيم

عاداتالحروبوقوانينها،حيثفرضتقيوداعلىسلوكالجيوش،وواجباتهمواألسلحةالتيال
يجوز استعمالها ،ومن بين هذه االتفاقات ،اتفاقية جنيف (1864م) بشأن مرضى وجرحى

وأسرىالحرب،واتفاقياتالهاي ( 1899و1907م) التيتولتتنظيمقواعدالحيادوالحرب،

( )1ملاع روما ،1998 ،ع  ،27مرجع نابق ،فقر 1و.2
( )2ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.559
( )3ىدي ط فاذ ومد خضر ،اجلر ة الدول ة :ورها وأرمياهنا ،مرجع نابق ،ص.270

63

كما ساهمت األمم المتحدة بعقد اتفاقات جنيف األربع عام  1949لحماية المدنيين وقت

الحرب( .)1

كذلك أكد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على أن جرائم الحرب

تدخلفياختصاصالمحكمة،وحددالنظامأربع اوثالثينحالةمنجرائمالحربالمرتكبةأثناء

النزاعاتالمسلحةذاتالطبيعةالدولية،وستةعشرحالةمنالجرائمالمرتكبةأثناءالنزاعات

المسلحةذاتغيرالطبيعةالدولية( .)2

وتتمثلجرائمالحربفيالمخالفاتالمرتكبةضدقواعدالحرب ،وعاداتهاكالقتلوسوء
معاملة األسرى والتنكيل بهم ،وتدمير المدن بما ال تبرره ضرورات الحرب ،كما تشمل كذلك
األشغالالشاقةلألهاليالمدنيينأومسجونيالحربوالنهبوقتلالرهائن( .)3

وتأخذ جرائم الحرب أشكاالا متعددة ،حيث ترتكب عن طريق استعمال أسلحة أو مواد

محرمة،أواستعمالالمقذوفاتالمتفجرةأوالمحشوةبموادملتهبة،أواستعمالالغازاتالخانقة

أوالسامة،أواستعمالأنواعمعينةمناأللغامالبحرية،أواستعمالالسالحالذري( .)4
 -2الجرائم ضد اإلنسانية:

تعرف الجرائم ضد اإلنسانية بأنها تلك الجرائم التي تمس بالصفة اإلنسانية لإلنسان،

وبأهمحقمنحقوقهوهوالحقفيالحياةوسالمةالجسدوالعرضوالشرفواالعتبار،والتي

تؤديإلىالحطمنقيمةاإلنسانحسبدرجةأوجسامةاالعتداء( .)5

ويرادكذلكبالجرائمضداإلنسانية،تلكالجرائمالتييرتكبهاأفرادمندولةماضدأفراد

آخـرينمندولتهـمأومنغيردولتهـم،وبشكـلمنهجي،وضمـنخطةلالضطهادوالتمييزفي

المعاملةبقصداإلضرارالمتعمدبالطرفاآلخر،وذلكبمشاركةمعآخرينالقترافهذهالجرائم
ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث االنتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو

االجتماعيأوأليةأسبابأخرىمناالختالف،وقدترتكبهذهالجرائمأثناءالقتالداخلإقليم

الدولةالتيينتميإليهامرتكبأومرتكبيالجريمةأوفيالمناطقالمحتلة،كماقدترتكبفي

( )1ىبد اهلل ن ما ن ما  ،املقدما األنان ة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.259
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع 5و.8
( )3ومد ىبد املنع ىبد اخلالق ،اجلرائ الدول ة ،درانة اأ ة ل جرائ ضد اةمالام ة والالةع وجرائ احلرب ،مرجع نابق ،ص.339
( )4حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مرجع نابق ،ص.234
( )5ىبد القادر الق وجي ،القامو اجلنائي الدويل ،أه اجلرائ الدول ة ،احملامي الدول ة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص113
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وقت السلم ،ويستهدف التجريم في الحالتين وضع حد لجبروت الحكام الذين يظلمون أقلية

وطنيةأوجنسيةأودينيةوصوالاإلىإقرارالحمايةالالئقةللقيماإلنسانيةالعليا( .)1

وتعتبر مبادئ (نورمبرج) أولى الوثائق الدولية التي تنص على الجرائم ضد اإلنسانية:

"الجرائم ضد اإلنسانيةوهيأفعالالقتل واإلبادة واالسترقاق واإلبعادوغيرهامناألفعالغير

اإلنسانيةالمرتكبةضدأيشعبمدنيقبلأوأثناءالحرب،وكذلكاالضطهاداتالمبنيةعلى
أسبابسياسيةأوجنسيةأودينية،سواءأكانتتلكاألفعالأم االضطهاداتمخالفةللقانون

الداخليللدولةالمنفذةفيهاأمال"( .)2

وسعنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةمفهومالجريمةضداإلنسانية،

بإضافتهللجرائم السابقة االختفاءالقسري لألشخاصوالتعذيب واألفعال ذات الطابع الجنسي،
والجديدالذيجاءبهنظامرومااألساسيهواعتبارالجريمةضداإلنسانيةيمكن أنترتكب

خارجأينزاعمسلحسوأاكانداخلي ا أم دولي ا،بمعنىأننظامرومااألساسييمكنأنيطبق
علىكلالخروقاتالخطيرةلحقوقاإلنسانحتى ولوكانتفيوقتالسلم( .)3

 -3جرائم اإلبادة الجماعية:
لقد كبدت جرائم اإلبادة الجماعية اإلنسانية خسائر فادحه فمن يوغسالفيا السابقة إلى

الا إلى فلسطين والعراق وأفغانستان ،وما زالت القائمة
رواندا ومن كمبوديا إلي الشيشان وصو
تطولفيهذاالمجال( .)4

يقصد بإبادة الجنس قتله ،أيقتل الجنس البشري،واإلبادة تعنيفيجوهرهاأي عمل

يستهدف إبادة كلية أو جزئية ،ولذلك تعني اإلبادة قتل أفراد المجموعة ،أو االعتداء الخطير
علىسالمةأعضاءالمجموعة،وتشملكذلكإخضاعالمجموعةبصورةعمديةلظروفحياة
تؤديإلىالفناءالجسديالكليأوالجزئي( .)5

قسمتمبادئ(نورمبرج) الجرائمضداإلنسانيةإلىأفعالالقتلأواإلبادةأواالسترقاق
أو اإلبعاد من جهة واالضطهاد المبني على أسباب سياسية أو عنصرية أو دينية من جهة
أخرى ،وبالتالي يمكن تقسيم هذه الجرائم إلى نوعين ،جرائم التمييز العنصري وجرائم إبادة

( )1حالنني ىلبراه ىب د ،اجلر ة الدول ة (درانة حت ة اطب ق ة) ،مف املرجع ،ص253
( )2مبادئ مورمربج ،1950 ،مرجع نابق ،ع.6
( )3ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .7
( )4ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.495
( )5جريهارد فا غة  ،القامو بني األم  ،دار اجل ا ل نشر والطباىة والتوزيع ،ج  ،3بريو ،1985 ،ص.223
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الجنس،وهذهاألخيرةيقدمفيهاالقتلةعلىإبادةجماعةماإبادةكليةأوجزئية،وقهرهابالذنب
اقترفتهسوىأنهاتنتميإلىجماعةقوميةأوجنسيةأودينيخالفقوميةأوجنسأودين

مرتكبالجريمة( .)1

وحملتاتفاقيةمنعجريمةاإلبادةالجماعيةوالمعاقبةعليها الصادرةعناألممالمتحدة

عام(1948م) أناإلبادةالجماعية،سواءارتكبتفيوقت السلمأم أثناءالحرب،هيجريمة

بمقتضى القانون الدولي ،وتتعهد األطراف المتعاقدة على منعها والمعاقبة عليها( ،)2فيما

وضحتاالتفاقيةأشكالهذهالجريمةوحددتهافيالمادتينالثانيةوالثالثة( .)3

ونصنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةعلىجريمةاإلبادةكجريمة

تدخل في اختصاص المحكمة( ،)4وأما حول مضمون هذه الجريمة فإن النظام األساسي

للمحكمة يعني باإلبادة الجماعية أي فعل يرتكب من األفعال التالية بقصد إهالك جماعة
بصفتهاقوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينيةإهالك اكلي اأوجزئيا( :)5
 قتلأفرادالجماعة . -إلحاقضررجسديأوعقليأوجسميبأفرادالجماعة .

 إخضاعالجماعةعمداألحوالمعيشيةيقصدبهااإلهالكالفعليكلي اأوجزئي ا . فرضتدابيرتستهدفمنعاإلنجابداخلالجماعة . -نقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأخرى .

ويؤخذ على اتفاقية منع اإلبادة (1948م) ،ونظام روما األساسي (1998م) ،أنهما لم

يتعرضا إلى اإلبادة الثقافية بمعناها الشامل أو اإلبادة ألسباب سياسية ،علما بأن اإلبادة
السياسيةالتقلخطورةعنحاالتاإلبادةالمنصوصعليها،ذلكأناإلبادةالجماعيةتتمثل

فيإكراهإحدىالجماعاتعلىتحديدأوإلغاءاستخداملغتهاأوتطبيقشعائرهاالدينية،أو
هدم أماكن العبادة ،وتخريب األشياء ذات القيمة التاريخية للجماعة لكي ينتهي األمر بتلك

الجماعةإلىنسيانلغتهاودينهاوتاريخهاوكافةمقوماتهاالحضارية .


( )1مبادئ مورمربج ،1950 ،مرجع نابق ،ع.6
( )2اافا ة منع جر ة اةباد  ،1948 ،ع 1
( )3راجع اافا ة منع جر ة اةباد اجلماى ة واملعا بة ى ا ،اجلمع ة العامة لألم املت د  9 ،ديالمرب ،1948
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm
( )4ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .5
( )5ملاع روما ،1998 ،مف املرجع  ،ع .6
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 -4جريمة العدوان :
 حتى مجيء القرن السابع عشر كانت عالقات القوه بين الدول تعد عالقات طبيعية،
وقائمةعلىالعالقاتالسلمية ،وكانالحقفياللجوءللحربمعترفا بهكأحدالحق وقألساس

الا حيثأصبحتجريمةالعدوانأخطر
المصاحبةللعيشفيجماعة،وهذااألمرلميدمطوي 
أنواعالجرائمالدولية( .)1

عرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة العدوان في دورتها التاسعة والعشرين في 14
ديسمبر (1974م) بأنه :استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو
سالمتهااإلقليميةأواستقاللهاالسياسي،أوبأيةصورةأخرىتتنافىمعميثاقاألممالمتحدة،
ويتميز هذا التعريف أنه صيغ بأسلوب واضح ومنطقي ،وأشار إلى أن األفعال التي ينطبق

عليها وصف العدوان والواردة في المادة الثالثة من القرار لم تذكر إال على سبيل المثال ال

الحصر.كماتركالتعريفلمجلساألمناستخالصالعدوانمنبعضالوقائعالتيلمتردفيه
وال يمكن التنبؤ بها سلفا ،حيث أتاح بذلك الفرصة لمالحقة التطور القانوني واالستفادة منه
الا( )2
بخصوصبعضالمجاالتالتيقدتظهرمستقب 

كذلكعرف نظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةالمعدلفي 11يونيو

(2010م) جريمة العدوان بانها :قيامشخص مافي وضع يتيحله التحكم بالفعلفيالعمل
السياسي أو العسكري للدولة أو توجيه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من

شأنه،يحكمخصائصهوخطورتهونطاقهأنيعدانتهاكاواضحالميثاقاألممالمتحدة( .)3






( )1ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.607
( )2اجلمع ة العامة ،1974 ،القرار  ،3314ع .4
( )3ملاع روما االناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة املعدل ،2010 ،ع  8مكرر ،فقر .1
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المبحث الثاني

التكييف القانوني لجرائم االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوان عام(2014م)
شنتقواتاالحتاللاإلسرائيليهجوم اعسكري امنظم اوواسعالنطاقعلىقطاعغزةفي

 7يوليو(2014م) وقداستخدمت كافةأنواعاألسلحةالموجودةفيترسانتها العسكرية،واعتبر
هذا الهجوم األعنف واألوسع واألضخم واألكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين ،وممتلكاتهم

منذاالحتالل اإلسرائيليلقطاعغزةعام (1967م)،وشكلاستم ار ارلسلسةطويلةمنالجرائم

واالنتهاكاتالجسيمة التيارتكبها االحتاللاإلسرائيلي بحقالمدنيينالفلسطينيينوممتلكاتهم،

الوحشيةغيرالمسبوقة .
انيةو 
حيثاتسمتهذهالحرببالعدو 

حيث قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي قطاع غزة بمئات األطنان من الصواريخ

والمتفجرات ،واستهدفت المباني السكنية والمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية
واألماكن المقدسة ودور العبادة  ومنشآت األونروا ،فضالا عن استهداف
والمدارس والجامعات 

المنشآت الصناعية والقطاعات الزراعية وقوارب الصيد ،ومؤسسات الدولة األمنية واإلدارية

والتشريعيةومواقعالتراثالثقافي،إلىجانباألهدافالتيتسميها (اسرائيل) بالعسكرية،مما
يشيرإلى أن(اسرائيل) بيتتالنيةلتدميرقطاعغزةقبلاجتياحه بري ا،تطبيقا لسياسةاألرض

المحروقة ،بهدفتدمير البنيةالتحتيةللفلسطينيين ،ومحاولة قتلأكبر عددمنالمدنيين،لرفع
حجمالخسائروالدمار( .)1

مارستقواتاالحتاللاإلسرائيلي خاللالعدوانأبشعوأفظعالجرائمضدسكانقطاع

غزة ،وخلّف هذا العدوان الذي استمر قرابة  51يوم ا دما ار كبي ار وهائالا في البنية التحتية،
وارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي ،وممارسات إجرامية مخالفة لكافة العهود
خاصة اتفاقاتجنيفاألربع(1949م) ،وشهدقطاعغزةخالل
ٍ
والمواثيقواالتفاقياتالدولية وب

العدوانانتهاكاتصارخةوجسيمةلحقوقاإلنسان،حيثشنتقواتاالحتاللاإلسرائيليقرابة

60،664غارة على قطاع غزة جوا  وب ار وبح ار ،وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد(2،217)2
فلسطيني اينتميالعديدمنهملنفسالعائلةبسببقصفالمنازلفوقرؤوسساكنيها ،حيثنتج

( )1مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،اقرير ىن حص ة أول ة ل خالائر املادية والبشرية الناجتة ىن
العدوا اةنرائ ي ى ي طاع غز http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400 ،2014
( )2اقرير يوثق حص ة الض ايا واخلالائر املادية الىت حلقت باملدم ني وممت كاهت خةل الفرت من  7متوز حىت  26اب  2014ى ي ايدي وا
االحتةل اةنرائ ي أو ك مواج ت ا ،2015،مؤنالة احلق ،مرميز امل زا حلقوق االمالا  ،مؤنالة الضمري حلقوق االمالا  ،املرميز الف الط ين حلقوق
االمالا .
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عنالعدوانتدميرمايقرب 13974منزلأغلبهادمربشكلكامل،ونزحقرابة300،000

فلسطيني( .)1

وتعمدت(اسرائيل) استهدافالمناطقالمدنيةوالقصفالعشوائيلتلكالمناطق ،ممانتج

عنه استشهاد ذلك العدد الكبير من المدنيين وغالبيتهم من األطفال والنساء ،حيث استشهد

خاللالعدوانقرابة530طفالاوأصيبأكثرمن3000آخرين1000،منهميعانونمنإعاقة

دائمة( ،)2األمرالذييدلل علىتعمد(اسرائيل) إيقاعأكبرعددمنالضحايا،كمااستخدمت
قوات االحتالل اإلسرائيلي المدنيين دروعا بشرية( )3في انتهاك واضح لقواعد لقانون الدولي

اإلنساني .

تعتبرهذهاالنتهاكاتاإلسرائيليةأفعالغيرمشروعة ،وتشكلانتهاكاتواضحة لقواعد

القانونالدولياإلنساني،والقانونالدوليلحقوقاإلنسان،وفيالوقتنفسه تنطبقعليهامن
ناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدوليأوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائم

الحرب،والجرائمضداإلنسانيةالتيوردالنصعليهافيالقانونالجنائيالدولي،وتحديدا في
نظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة( .)4

تستوجب الجرائم اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين من المجتمع الدولي ومن كافة

الهيئاتوالمؤسسات الدولية تحميل (اسرائيل) المسئولية الدولية ومحاسبتها على جرائمها التي

تشكل انتهاكا واضحا لحقوق اإلنسان ،من خالل الجرائم البشعة واالعتداءات المتكررة التي

ترتكبها(اسرائيل) بحقالمدنيينالفلسطينيينوبخاصةفيقطاعغزة ،وكذلكسياسةالحصار

وانتهاكالحقوقوالحرياتوالمساسبالمقدساتالدينية ،واستخدامالقوة ،وممارسةاالعتقال في

ظروفصعبة ،كلتلكالجرائمتتطلبتحرك ا جادا منأجلوقفانتهاكات(اسرائيل) لقواعد
القانونالدولياإلنساني،والقانونالدوليلحقوقاإلنسان،حيثأدىعجزالمجتمعالدوليعن

اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة بحق (اسرائيل) لتشجيعها على مواصلة انتهاكاتها الخطيرة
والجسميةالتيتشكلمخالفاتواضحةلكلالقوانينوالمواثيقالدولية .

( )1املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،أميتوبر ،2014ص.3
( )2املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مرجع نابق ،ص.55
( )3راجع :منلومة الال طر اةنرائ ة ،انتخداع املدم ني الف الط ن ني دروىا بشرية ،املر د األورو متونطي حلقوق اةمالا  ،أميتوبر -4 :2014
 ،22ح ث يروي التقرير و ائع وش ادا ح ة ملدم ني ف الط ن ني انتخدمت القوا العالكرية اةنرائ ة ميدروع بشرية ىلبا ىدواهنا ى ي طاع غز
ك الفرت ما بني  8يول و –  26أغالط .2014
( )4ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع 6و7و.8
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ترتب على الوضع الخطير على األرض في قطاع غزة بفعل حجم وطبيعة العدوان

اإلسرائيلي ،وما خلفه من حجم مرتفع للضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين ،والتدمير
الهائل الذي لحق بالبنية التحتية الفلسطينية ،عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة  ،وبات

التصعيد اإلسرائيلي لألوضاع في قطاع غزة يهدد بالفعل حياة المدنيين اآلمنين العزل في
األرضي الفلسطينيةالمحتلة،كمايهددالسلمواألمنالدوليينفيالمنطقةبرمتها،ممايقتضي
ا
تدخلالمجتمعالدوليالجادوالفاعل .

أوالا -المركز القانوني لقطاع غزة:
يشكل قطاع غزة جزءا من األراضي الفلسطينية التي وقعت بالكامل تحت االحتالل

اإلسرائيلي في أعقاب حرب األيام الستة في  5يونيو(1967م) ،واعتبر قطاع غزة منذ ذلك
الوقت أرض ا محتلة شأنه شأن كافة األراضي الفلسطينية بال سيادة وال حكم ذاتي بموجب
القانون الدولي( )1وأكد ذلك ق اررات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ،من حيث
اضمحتلةعليها،ولعلأهمهاقرارمجلساألمن()242الذييؤكدعلىعدم
انطباقوصفأر ٍ
اكتسابأراضيالغيربالقوةويطالب(اسرائيل)باالنسحابمناألراضيالتياحتلتهافييونيو

(1967م)(  )2ويضعاألساسالقانونيفيتحديدأن(اسرائيل) قوةمحتلةلألراضيالفلسطينية،
ويطالبهاباالنسحابمنها،ويؤكدوجوبالتزامهابواجباتهاالقانونيةالدولية .
تندرج األراضي الفلسطينية في إطار األراضي المحتلة  وفق ا لمفهوم الئحة الهاي

عام(1907م)( ،)3وينطبق عليها أحكام القانون الدولي اإلنساني لألراضي الواقعة تحت

االحتالل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام ( ،)4()1949كما أكد على هذا التوصيف فتوى

محكمةالعدلالدوليةفي9يوليو(2004م)بشأناآلثارالقانونيةالناشئةعنبناءجدارالفصل

فياألراضيالفلسطينيةالمحتلة( .)5

( )1ىبد الرمحن ومد ى ي ،وحخرو  ،ىلنرائ ا والقامو الدويل ،مرميز الزيتومة ل درانا واالنتشارا  ،ط ،1بريو ،2011 ،ص.156
( )2القرار  ،1967 ،242مرجع نابق ،ع 1
( )3الئ ة الهاي ،1907 ،ع .42
()4راجع :اافا ة جن ف الرابعة بشأ محاية األشخاص املدم ني ك و ت احلرب ،ال جنة الدول ة ل ص األمحر12 ،أغالط .1949
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
( )5جم ة الدرانا الف الط ن ة ،ع 2004 ،59ص.160
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انسحبتقواتاالحتاللاالسرائيليمنقطاعغزةفيعام(2005م)وذلكتطبيق الخطة

فكاالرتباطالتيأعدهاونفذهارئيسالحكومةاإلسرائيليةاألسبق(أريئيلشارون)(.)1غير أنها

أبقت سيطرتها وتحكمها على المعابر البرية والجوية والبحرية للقطاع ،وكان انسحابها مجرد

إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقواتها عن هذه األراضي ،وليس إنهاء لالحتالل ،لكون هذا
االنسحاباقتصرعلىاإلقليمالترابيولميمتدليشملكافةمكوناتاإلقليمالفلسطيني( .)2

حاولت(اسرائيل) أنتجعللقطاعغزةوضعا مستقالا بهدفتجزئةعملية التسوية،من

خالل ادعائها أنها انسحبت منه ،ولكن من الناحية القانونية ال تزال الرابطة القانونية قائمة،

اض محتلة شأنها شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية ،ألن
وهي أن قطاع غزة ال يزال أر ٍ

المعيارهومعيارالقدرةعلىالسيطرةالفعليةعلىاإلقليمالالوجودالعسكري ،وهوماتمتلكه

(اسرائيل) في قطاع غزة ،ووفق القانون الدولي تعتبر األراضي الفلسطينية كلها أرض واحدة
يجبأنتعاملوحدةواحدة،ولذلكفإنالعالقةبين(اسرائيل)  وقطاعغزةهيعالقةاحتالل

بموجب القانونالدوليواتفاقاتجنيفاألربعة،حيث إناالحتاللهوالمسيطر الفعلي على
اإلقليم ،وال تتطلب السيطرة الفعلية مطلق ا وجود قوات عسكرية في اإلقليم ،حيث تسيطر

(اسرائيل)سيطرةفعليةعلىقطاعغزة )3(.

وترىالدراسةكونقطاعغزةأرضا محتلة؛ تبقىعالقته مع(اسرائيل) محكومةبقواعد

القانونالدولياإلنسانيالناظمةلالحتالل،كماتبقىجميعالتزاماتالمحتلالناشئةعنالئحة

الهاي لعام (1907م) واتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949م) ،وغيرها من القواعد العرفية
الناظمةلالحتاللساريةوواجبةاالحتراموالتطبيقمنقبل(اسرائيل) .

( )1مف ىلنرائ ا خطة فك االراباط األحادية اجلام ك  15أغالط  ،2005ومبوجب ا أخ ت ىلنرائ ا املالتوطنا اةنرائ ة ك طاع غز ،
وأربعة مالتوطنا متفر ة مشال الضفة الغرب ة ،وامال بت من معالكرا اجل ش اةنرائ ي ك طاع غز  ،وامتشر ى ي ختوع القطاع .ومف ىلنرائ ا
ه ه اخلطة بشكا منفصا ىن الف الط ن ني ،وجاء ب ريعة اخلروج من اجلمود الال اني القائ مت جة ىدع وجود شريك ف الط ين كن نع
الالةع ،وأ اخلطة نوف خت ق وا عا أمن ا أفضا ةنرائ ا ك املدى البع د ،ومبوج اخلطة حتتفظ ىلنرائ ا ك أية االوية مالتقب ة بأجزاء من الضفة
الغرب ة لتكو جزءا من ىلنرائ ا .راجع وثائق خطة فك االراباط اةنرائ ة ،خطة رئ احلكومة اةنرائ ة (أريئ ا شارو ) لفك االراباط ،جم ة
الدرانا الف الط ن ة ،ىدد  ،58رب ع 2004ص .165
( )2اهل ئة الف الط ن ة املالتق ة حلقوق اةمالا  ،ديوا امللامل ،بعد مرور ىاع ى ي ىلخةء اةنرائ ي لقطاع غز واآلثار القاموم ة لإلخةء ،ىلدار
األراضي املخةه ،املناطق امل مشة ،ن ال ة اقارير خا ة  ،45أي ول ،2006ص.7
( )3ىبد اهلل األشعا ،الوضع القاموين ل قطاع بعد االمال اب اةنرائ ي من  ،املالئول ة القاموم ة ةنرائ ا حال القامو الدويل ،برمامج ما وراء
اخلرب ،نا اجلزير القطرية 15 ،أغالط .2010
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ثانيا -جرائم الحرب اإلسرائيلية خالل عدوان(2014م):
مثلت األفعال غير المشروعة والجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل

عدوان(2014م) علىقطاعغزةانتهاكاتصارخةلقواعدالقانونالدولياإلنساني،والقانون

الدوليلحقوقاإلنسان ،ومنناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدوليلهذهالجرائم؛تنطبقعليها
أوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانيةالتينص

عليها القانون الجنائي الدولي في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة(.)1
وتكمنأهمالجرائمالتيارتكبتهاقواتاالحتاللاإلسرائيليفياألفعالغيرالمشروعةالتالية :
 -1الهجمات العشوائية والقتل العمد:
انتهكتقواتاالحتاللاالسرائيليقواعدالقانونالدولياإلنسانيأثناءعدوان(2014م)،

منخاللشنالهجماتالعشوائية،والقتلالمتعمدللمدنيين،واستخداماألسلحةغيرالتقليدية(،)2
وبررت (اسرائيل) عمليات القصف والتدمير والقتل في قطاع غزة بضرورات أمنية وعسكرية

اقتضت وحتمت عليها القيام بذلك ،كما ادعت بأن هذه األعمال تأتي في سياق الممارسة

الطبيعيةوالقانونيةلحق(اسرائيل) المشروعفيالدفاعالشرعيعنالنفسبمواجهةالصواريخ

التيتطلقمنقطاعغزةصوبالتجمعاتالسكانيةفي(اسرائيل)( .)3

شهدقطاعغزةانتهاكات كارثية بحق حقوق اإلنسانخالل العدوان ،حيث شنتقوات
االحتالل اإلسرائيلي قرابة  60،664غارة ب ار وبح ار وجوا ،أسفرت عن مقتل قرابة 2،217

فلسطينيا،ينتميالعديدمنهملنفسالعائلة،حيثقتل  530طفالا أثناءالعدوان،وأصيب أكثر
من3000آخرين،منهم1000يعانونمنإعاقةدائمة،ممايدلعلىاستهتارمطلقبأرواح

األطفال،إضاف ةاإلىتدمير17،132منزالا،منها2،465منزالادمرتبشكلكلي( )4

نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي الهجمات في معظم الحاالت بطريقة عشوائية وغير
وذوي
مبررة بحق المدنيين ،ولم تتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية المدنيين بمن فيهم األطفال 

االحتياجات الخاصة  ،وقامت في عدد من الحاالت باستهداف أماكن يتركز فيها المدنيين،

وقتلتهمبشكلمتعمدالتبررهالضروراتالعسكرية( .)5

( )1ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع 6و7و.8
( )2مب ا ال  ،ما بعد العدوا ى ي غز  ،جم ة الدرانا الف الط ن ة ،ىدد  ،100خريف 2014ص.78
( )3مب ا ال  ،ما بعد العدوا ى ي غز  ،مف املرجع ،ص.221
( )4املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مرجع نابق ،ص.55
( )5املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مف املرجع ،ص.19
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أشارتقريرلجنةاألممالمتحدةللتحقيقبشأنالعدوانعلىغزةإلىأن(اسرائيل) قامت

بتوجيه إنذارات للمواطنين أثناء العدوان( ،)1عن طريق مكالمات هاتفية أو عن طريق نقر
السطحمنخاللالصاروخالتحذيري،لكنلمتكنتلكاإلنذاراتكافيةأوفعالةلتوفيرالحماية
للمدنيين،حيثكانيتمتنفيذالهجماتفيمعظمالحاالتخاللأقلمندقيقتين بعدتوجيه

اإلنذار،كذلكقصفمدنيينأثناءمحاولتهمالفرارمنقصفسابق،بدالامنإعطائهمالفرصة

للنجاةبأنفسهم( .)2

استخدمت قوات االحتاللاإلسرائيلي أسلحةمحظورةأوغيرتقليدية تسببتفيآالمال
مبررلها،مثلإحداثتهتكاتكبيرةفيأطرافالمصابينوالجثث،أوحروقعميقةتصلإلى
العظام،أووجودشظاياتدخلالجسمدونوجودآثارخارجيةلها،أوالتسمم،وهومايجعل

سوأا من الناحية القانونية أم
من استخدامها في األماكن المكتظة بالسكان أم ار محظو ار 

األخالقية( .)3

 -2استخدام المدنيين دروع ا بشرية:
استخدمتقواتاالحتاللاإلسرائيليالمدنيينالفلسطينيينكدروعبشريةلحمايةالجنودأو
اآلليات اإلسرائيلية أثناءتوغلها فيقطاعغزة ،علىاألقلفيستحاالت وقعتفيمدينة

خانيونسجنوبقطاعغزة،منبينهاحالةجرىفيهااستخدامطفلكدرعبشري،وذلكبحسب

شهادات حية قدمها مواطنون فلسطينيون للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في أكتوبر
(2014م)،حيثألقىالجيشاإلسرائيليالقبضعلىعشراتالمدنيينالفلسطينيين ،واحتجز
حريتهم لساعات أو أيام ،وتعرض عدد منهم لمعاملةقاسية ال إنسانية مثل الضرب واإلهانة

والشتم والتجريد من المالبس وتكبيل األيدي واألرجل وتعصيب العيون ووضعهم تحت أشعة

الشمسالحارقةلمدةطويلة( .)4

وفيمايبدوإ ناستخدامالمدنيينالفلسطينيينكدروعبشريةيمثلسياسةإسرائيلية،أكثر
منكونهحالةفردية ،وتعدهذهاألفعالانتهاكاتللقانونالدولياإلنساني ،ومخالفاتجسمية

( )1الدرانا الف الط ن ة ،ع .219 :2015 ،104
( )2املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مف املرجع ،ص.56
( )3املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مف املرجع،ص.40
( )4املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا  ،اهلجما العشوائ ة والقتا العمد ،ىلنرائ ا انتق من غز بقتا مدم ا ،مف املرجع،ص.11
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التفاقات جنيف (1949م) .كما أنها تمثل جرائم حرب وفق ا لنظام روما األساسي للمحكمة

الجنائيةالدولية( .)1

 -3تدمير األعيان المدنية والمنشآت:
دمرتقواتاالحتاللاإلسرائيليخاللالعدوانعلىقطاعغزةأكثرمن40،000وحدة

سكنية؛ منها  5238وحدة سكنية دمرت كليا ،و 30،000وحدة سكنية دمرت جزئيا؛ منها

 4374وحدة سكنية دمرت جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن ،وأدت إلى جعل قرابة
الا عن تشريد العائالت إلى مراكز اإليواء
 10،000عائلة بال مأوى وبشكل دائم ،فض 

والمستشفياتوالشوارع( .)2

ألحقالعدواناإلسرائيليعلىقطاعغزةكذلكالضرربقرابة141مدرسةحكومية،منها

22مدرسةبشكلكامل،و119مدرسةتضررتبشكلجزئي،و25مدرسةاستخدمتكمراكز

اءللمشردين؛باإلضافةإلى6مؤسساتتعليمعالتضررتنتيجةالعدوان( )3
إيو ا

وقدرتوكالةغوثوتشغيلالالجئينالفلسطينيين األونرواأن 110منشأةتابعةلهافي

قطاعغزةقدتعرضتألضرارمنذ8يوليو(2014م)( .)4

وبلغت القيمة اإلجمالية لألضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إثر العدوان قرابة 106

ماليين دوالر ،وتوزعت األضرار على القطاعات الصناعية األساسية بنسبة %55،2
للصناعات الغذائية ،واإلنشائية بنسبة  ،%14،2والبالستيكية بنسبة  ،%7.7المعدنية بنسبة

،%6.9والكيميائيةبنسبة،%5،1والخشبيةبنسبة ،%2،8وباقي الصناعات األخرىبنسبة
  ،%7،2وتمحصر مايزيد عن 5700منشأةاقتصاديةمختلفة تعرضت للدمارالجزئيأو

الكلي( .)5

 -4تجويع المدنيين وعدم السماح بوصول المساعدات اإلنسانية:
حصارخانقاعلىقطاعغزةمنذفوزحركةالمقاومةاإلسالميةحماس
ا
فرضت(اسرائيل)

باالنتخابات التشريعية الفلسطينية في  25يناير (2006م) ،وتعزز هذا الحصار منذ سيطرة
حركة المقاومة االسالمية حماس على قطاع غزة في  14يونيو (2007م) ،حيث تسيطر
( )1ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .8
( )2مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،مرجع نابق.
( )3مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،مف املرجع.
( )4مب ا ال  ،ما بعد العدوا ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.221
فة األياع106 ،مةيني دوالر خالائر طاع الصناىة جراء احلرب اةنرائ ة ى ي غز  29 ،مارس 2015
()5
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(اسرائيل) على المعابر وتمنع دخول المساعدات اإلنسانية والمواد األولية المستخدمة في
الصناعات الفلسطينية تحت مزاعم ودعاوى أمنية ،وفي  19سبتمبر(2007م) قرر المجلس

الوزارياإلسرائيليالمصغرللشؤون األمنيةاعتبار قطاعغزةبأنهكيانمعاد منأجلاتخاذ
خطواتعقابيةمختلفةضدسكانقطاعغزة،وتركهذاالحصارأثرهعلىالمعابرالبريةوعلى

وصولسكانقطاعغزةإلىالبحرالخاضعلسيطرةإسرائيليةتامة ،وأدىالحصار إلىهدم

اقتصادالفلسطينيينوتعميقإضافيللفقرالمدقعفيقطاعغزة( .)1

وتتعارضهذهاإلجراءاتمعقواعدالقانونالدولي،حيثيحظر تجويعالسكانالمدنيين
كأسلوبمنأساليبالحرب،كمايحظرمهاجمةأوتدميرأونقلأوتعطيلاألهدافوالمواد
التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين( ،)2ويتعين على أطراف النـزاع أن تسمح وتسهل
المرور السريع وبدون عراقيل لإلغاثة اإلنسانية المحايدة( ،)3كما يتعين عليها احترام وحماية

أفرادالخدماتالطبيةووسائلمواصالتهمطبقاللمادتين( .)4

يعد  تجويعالمدنيينكأسلوبمنأساليبالحربعنطريقحرمانهممنالموادالتيال
غنى عنها لبقائهم ،بما في ذلك إعاقة وصول مواد اإلغاثة بشكل متعمد ،جريمة حرب وفق ا

للقانونالدولي،كماأنتوجيهالهجماتبشكلمتعمدضدموظفيهيئاتالخدماتاإلنسانيةأو

منشآتهاأوموادهاأووحداتهاأومركباتهايعتبرجريمةحرب،وكذلكفإنجعلأفرادالهيئات

الطبيةوالدينيةأوالوحداتالطبيةأووسائطالنقلالطبيةهدف ا للهجوميعتبرجريمةحرب(،)5
ويوضح البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف أنه حتى لو قام أحد الطرفين باالحتماء
خلفالمدنيين،فإنمثلهذااالنتهاكللقانونالدولييجبأاليعفيأطرافالنـزاعمنالتزاماته

القانونية فيما يتعلق بالسكان المدنيين واألشخاص المدنيين ،واضافةا إلى ذلك ،فإنه ال يجرد

السكانالمدنيي نمنصفتهمبسببوجودأفرادبينهمالينطبقعليهمتعريفالمدنيين( )6ويؤكد

ذلك نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،في المقابل أن استخدام وجود

( )1بتال  ،مرميز املع وما اةنرائ ي حلقوق اةمالا ك األراضي احملت ة ،احلصار املفروض ى ي طاع غز واشديد العقوبا اال تصادية 1 ،يناير
http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/siege ،2011
( )2الربواوميول اةضاك األول،1977 ،مرجع نابق ،ع  54فقر  1و.2
( )3الربواوميول اةضاك األول ،1977 ،مف املرجع ،ع 70
( )4الربواوميول اةضاك األول ،1977 ،مف املرجع ،ع  15و.21
( )5ملاع روما،1998 ،مرجع نابق ،مرجع نابق ،ع ،8فقر .2
( )6الربواوميول اةضاك األول،1977 ،مرجع نابق ،ع  50فقر .3
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شخص مدني أو غيره من األشخاص المحميين من أجل حماية نقاط أو مناطق أو قوات

عسكريةمنالعملياتالعسكريةيعتبرجريمةحرب( .)1

ثالثا -االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي:
اربحقالمدنيينفيقطاعغزةبفعلالقصفاإلسرائيليب ار
ألحقعدوان(2014م)أضرا

وبح ار وجوا ،والهجماتغيرالمبررةبحقالمدنيين،وينطبقوصفالقتلالعمدوالتدميرغير

بالضرورات العسكرية على ضحايا عمليات العدوان والقصف لألحياء السكنية

المبرر
الفلسطينية ،وتدمير المنازلواألعيانالمدنية الفلسطينيةالعامةوالخاصةوالبنيةالتحتيةلقطاع

غزة ،وهو ما يتفق مع تعريف الجمعية العامة لألمم المتحدة للعدوان( ،)2وبتكييفجميع هذه

الجرائمخاللعدوان(2014م)وفق األحكامالقانونالجنائييتضحأنجميعهذهاألفعالترتقي
لوصفجرائمحربوجرائمضداإلنسانيةتستدعيتجريمومحاسبةمرتكبيها .

وتعد هذه األعمال جرائم حرب بموجب البروتوكول اإلضافي األول عام (1977م)
المكملالتفاقياتجنيفاألربععام (1949م)،وكذلكنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائية

الدولية الدائمة ،مما يستوجب استنادا ألحكام وقواعد القانون الدولي مساءلة  ومعاقبة القادة
اإلسرائيلييناآلمرينبارتكابهاوتنفيذها .

وينطبق على الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع غزة مدلول الجرائم ضد

اإلنسانيةوانزالالعقابالجماعيبحقسكانقطاعغزةبموجبالمادة()33مناتفاقيةجنيف
الرابعة لعام (1949م)" ،ال يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو

شخصيا ،وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو اإلرهاب أو السلب ،وتحظر
تدابيراالقتصاصمناألشخاصالمحميينوممتلكاتهم"( )3

وأوردت المادة الخامسة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن صور

الجرائمالدوليةوهيجريمةاإلبادةالجماعية،والجرائمضداإلنسانية،وجرائمالحرب،وجريمة
العدوان،وبالتاليفإنالحصاراإلسرائيليلقطاعغزةواالعتداءاتالعسكريةتندرج ضمنهذه
الجرائم،وهومايؤكدهالبروتوكولاإلضافياألوللعام(1977م) الملحقباتفاقاتجنيف لعام

(1949م) .

( )1ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع ،8فقر .2
( )2اجلمع ة العامة ،1974 ،القرار  ،3314ع 1
( )3اافا ة جن ف ،1949 ،ع 33
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وتعد جريمة اإلبادة الجماعية جريمة دولية ،وهي جريمة ترتكب بقصد إهالك جماعة

قوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينيةكلي اأوجزئيا،واخضاعالجماعةعمداألحوالمعيشيةيقصد

بهاإهالكهاالفعليكليا أوجزئيا،وهومايهدف إليهحصارقطاعغزةمنذعام(2006م)،

حيثاستشهدالعشراتنتيجةنقصالدواءوضعفاإلمكاناتالعالجيةواغالقالمعابر،ويدخل

فينطاقجريمةاإلبادةالجماعيةتلكالممارساتواألفعالغيرالمشروعةالتيقامتبهاقوات
االحتاللاإلسرائيلي خاللعدوان(2014م)علىقطاعغزةوتدميراألعيانالمدنيةوالمنشآت

دونضروراتعسكرية( .)1

فيما ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي جرائم ضد اإلنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين

فيقطاعغزة أثناءعدوان (2014م)   وترتكبالجرائم ضد اإلنسانيةفيإطارهجومواسع

النطاقأومنهجيموجهضدأيةمجموعةمنالسكانالمدنيين ،وتشملأعمالالقتلواإلبادة

وابعادالسكانأونقلهمقس اروالسجنوالتعذيبواالغتصابواالضطهادالعرقيواإلخفاءالقسري

لألشخاصوالفصلالعنصري،وأيةأفعالالإنسانيةمشابهةذاتطابعمماثلتتسببعمدافي

معاناةشديدةأوفيإلحاقأذىخطيربالصحةالعقليةأوالجسدية( .)2

ويقصد بجرائم الحرب االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع عام(1949م) ،إلى

جانبالقتلوالتعذيبوالحاقتدميرواسعالنطاقبالممتلكات،واستخداماألسلحةوالقذائفمثل

القنابل الفوسفورية وقنابل النابالم والقنابل االنشطارية والقنابل العنقودية والقنابل الفراغية،

والسموم المحظورة ،واجراء التجارب البيولوجية ،وتوجيه هجمات ضد المباني المخصصة

لألغراض الدينية والتعليمية والخيرية والمشافي وأماكن تجمع الجرحى ،وتعمد شن هجوم مع

العلمبأنهذاالهجومسوفيؤديإلى خسائرتبعيةفياألرواحأوعنإصاباتبينالمدنيين

أوعنإلحاقأضرارمدنيةأوعنإحداثضررواسعالنطاقبالقياسإلىمجملالمكاسب

العسكريةالمتوقعةمنالهجوم،أيخرققاعدة"التناسب"( )3

لمتحترم(اسرائيل) قاعدة التناسببدليلأنحجمالضررالذيألحقتهبسكانقطاعغزة
فاقكثي ار ماقدألحقتهالصواريخمنأضرارباإلسرائيليين،ولعلفيهذاالمعطىالرقميما
يؤكد قطعيا على غياب وتغييب اإلسرائيليين لمبدأ التناسبية ،حيث سقط باعتراف (اسرائيل)

الا عنإصابةالعشرات
الرسمي 72قتيالا وجرحالمئاتمنهمجراءالصواريخالفلسطينية ،فض 
( )1ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .6
( )2ملاع روما ،1998 ،مف املرجع ،ع 7
( )3ملاع روما ،1998 ،مف املرجع ،ع .8
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بالضررالنفسيجراءالصدماتالنفسيةالناشئةعنالخوفالذيتثيرههذهالصواريخ،فيحين

ودمرتآالفالمنازلتدمي ار
استشهدأكثرمن2،000فلسطينيوجرححوالي10،000آخرين ،

جزئيا أوكليا،كماتعرضتأحياءكاملةللدمارالكبيركماحدثفيخزاعةفيخانيونس
والشجاعيةفيغزةوبيتحانونفيشمالالقطاع،وهناكمايقربمنثمانينعائلةفلسطينية

لم يعد لها وجود في السجل المدني الفلسطيني نتيجة الستشهادهم جميع ا بفعل القصف

غزة( .)1
اإلسرائيليعلىقطاع 

وبناء على تصنيف هذه الجرائم واألفعال واالنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات
ا

االحتالل اإلسرائيلي في عدوان (2014م) على قطاع غزة من حرب إبادة مستهدفة األعيان

المدنيةوالمبانيالسكنيةوالمستشفياتودورالعلموالمساجدومؤسساتالدولةاألمنيةواإلدارية

والتشريعية ،تعتبر أفعال غير مشروعة ،وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي اإلنساني
واتفاقيات جنيف األربع عام (1949م) ،والقان ون الدولي لحقوق اإلنسان ،وفي الوقت نفسه

تنطبق عليها من ناحية التكييف القانوني الجنائي الدولي أوصاف بعض صور اإلبادة

الجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانية .

رابع ا -المسئولية الجنائية الدولية (السرائيل) عن جرائم عدوان (2014م):
ينطبق على الممارسات اإلسرائيلية في قطاع غزة مدلول جرائم الحرب ،حيث حظرت

أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بحالة االحتالل لقيام دولة االحتالل بمهاجمة

وقصفالمدنوالقرىوالمساكنوالمباني(،)2كذلكفإناستهدافالمدنيينفياألراضيالمحتلة،
وعمليات القصف العشوائي واستهداف الطواقم الطبية ،وغيرها من االنتهاكات واألفعال التي

يحظرعلىالمحتلقطعيا اقترافهاأوالقيامبهاعلىصعيداألراضيالمحتلة،كالقتلالعمد
والتعذيبوالمعاملةالالإنسانيةوتدميرواغتصابالممتلكاتوغيرذلك( )3

وبالنظر لما ألحقهعدوان (2014م) علىقطاع غزةمن أضرار؛ ينطبقوصف القتل
العمدلضحاياعملياتالقصفاإلسرائيليغيرالمبررلألحياءالسكنيةالفلسطينيةوالمدنيين،

التدميرغيرالمبرربالضرورات الحربيةللمنازلوالممتلكاتالفلسطينيةالعامة

وينطبقوصف 

والخاصة .

( )1ثائر العقاد ،احلرب الص وم ة األخري ى ي طاع غز من منلور القامو الدويل اةمالاين وحل ا
 ،2014أمد لإلىةع ،درانا وأحباثhttps://www.amad.ps/ar/Details/52883 ،
()2الئ ة الهاي ،1907 ،ع 25
( )3اافا ة جن ف،1949 ،مرجع نابق ،ع 147
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واميمة اد ىلنرائ ا دول ا 10 ،ديالمرب

وتعد هذه األعمال جرائم حرب ،مما يستوجب استنادا ألحكام وقواعد القانون الدولي

مساءلةوعقاباآلمرينبارتكابهاومرتكبها( .)1

ينطبقعلىالممارساتاإلسرائيليةفيقطاعغزةمدلولالجرائمضداإلنسانية ،ويشترط

القانونالدولياإلنسانيلتوصيفالجريمةبجريمةضداإلنسانية( :)2
-

أنتكونهذهالجريمةمنالجرائمالمحددةبمتنالمادةالسابعةمننظامرومااألساسي
للمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة.

أنتكونالجريمةموجهضدأيةمجموعةمنالسكانالمدنيين ،وأنتشكلنهجا سلوكيا

يتضمناالرتكابالمتكررلألفعالالتيحددتهاالمادةالسابعة .

 -أنترتكبهذهالجرائمتنفيذالسياسةممنهجةللدولةوليستعملفرديعابر .

وبتطبيقمدلولهذهالجرائم علىعدوان(2014م)،يمكنالقولإنوصف الجرائمضد

اإلنسانية المشار إليه في المادة السابعة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ينطبقعلىممارسات(اسرائيل)فيقطاعغزة،ولعلمايؤكدذلكمايلي( :)3

 جرائمالقصفواالعتداءعلىسكانقطاعغزةوممتلكاتهم،وغيرهامنالجرائمهيجرائمارتكبتفيإطارهجومواسعالنطاقأومنهجي ،وقدوجهكماهوثابتضدالمدنيين
الفلسطينيين،بدليلحجمالخسائرالتيألحقتبهم.

تكرر استهداف المدنيين الفلسطينيين خالل أيام العدوان الواحد والخمسين
 يتضح من اي وما ،وجود سياسية ممنهجه  لدى (اسرائيل) في استهداف وقتل المدنيين وتدمير

ممتلكاتهم .

خامس ا -العدوان اإلسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام:
بررت (اسرائيل) استخدامها للقوة المفرطة ضد المدنيين في قطاع غزة بما في ذلك

عمليات القصف للمدن واألحياء السكنية الفلسطينية بحقها المشروع في الدفاع الشرعي عن

النفس( )4لكنوجهةالنظرهذهلهاماينفيها،حيثترىالدراسةأنه اليوجد(السرائيل) كدولة
احتاللالحقباستخدامقوتهاالعسكرية بمواجهةالفلسطينيينفياألراضيالفلسطينيةالمحتلة

( )1الربواوميول اةضاك األول ،1977 ،ملاع روما.1998 ،
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .7
( )3ثائر العقاد ،احلرب الص وم ة األخري ى ي طاع غز من منلور القامو الدويل اةمالاين وحل ا واميمة اد ىلنرائ ا دول ا 10 ،ديالمرب
 ،2014مرجع نابق.
( )4مب ا ال  ،ما بعد العدوا ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.221
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استنادا لحق الدفاع الشرعي عن النفس ،فضالا عن ذلك تعتقد الدراسة أنه ال يترتب على
استخدام الفلسطينيين للقوة بمواجهة االحتالل إثارة حق (اسرائيل) بالدفاع الشرعي عن النفس

بمواجهةهذهالقوة كونمقاومةاالحتاللحقمشروعلكافةالشعوب،وهوحقكفلتهاألعراف

المواثيق الدولية ،باعتبار حق تقرير المصير للشعوب حق مكفول لكافة من يقعون تحت

االحتالل .

ولميكنعدوان(2014م)علىقطاعغزةمايبررهبأنهدفاعشرعيعنالنفسبالنسبة

(السرائيل)،والدليلعلىذلك؛أن(اسرائيل)أعلنتفيأكثرمنمناسبةبأنعدوان(2014م)
علىقطاعغزةقدتمالتخطيطلهمسبق ا،ممايعنيبأن(اسرائيل) قدأعدتالعدة وخططت

وجهزتلهذاالعدوان،وبالتاليكانتتتحينالفرصةالمناسبةلتنفيذها( .)1


وعلىهذااألساسينطبقوصفالعدوانعلىاستخدام(اسرائيل)للقوةفيمواجهةسكان
قطاعغزةإبان عدوان (2014م) ،لكون هذااالستخدام جرى علىوجهمخالفلحق الدفاع

الشرعيعنالنفس ،وعلىوجهمخالفلمقاصدوأهدافميثاقاألممالمتحدة الذييدعوإلى
عالقاتوديةبينالدول،ممايقتضيتحركوتدخلالمجتمعالدوليلمالحقةومساءلةمنأمر

بهوارتكبه،وبخاصةأناألمرتجاوزالعدوانإلىارتكابجرائمحربوجرائمضداإلنسانية
المعاهداتوالمواثيقالدولية .

وغيرهامنمحظوراتالحربالتيأقرتهاقواعدالقانونالدوليو

وتقومالمسئوليةالدولية(السرائيل)عنجرائمهابحقالمدنيينفيقطاعغزةجراءعدوان

(2014م) بموجبالعديدمنالمواثيقواالتفاقياتوالق ارراتالدولية كماأسلفتالدراسة ،وأهمها
ميثاقاألممالمتحدة،واتفاقاتجنيفاألربععام(1949م) والبروتوكولاإلضافياألول عام

(1977م) ،واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام (1948م) ،ومبادئ
(نورمبرج)عام(1950م)التيصاغتهالجنةالقانونالدولي،ومبادئالتعاونالدوليفيتعقب

واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية(،)2

ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة (1998م) ،وكذلك العديد من ق اررات
الشرعيةالدوليةالصادرةعنالجمعيةالعامةلألممالمتحدةومجلساألمن،التيطالماانتهكتها

(اسرائيل) فيتحدسافرللشرعيةالدوليةومنأهمهاقرار مجلساألمن ( )242الذييطالب
(اسرائيل)باالنسحابمناألراضيالمحتلةعام(1967م) .

( )1مب ا ال  ،ما بعد العدوا ى ي غز  ،مف املرجع ،ص.221
( )2راجع مبادئ التعاو الدويل ك اميتشاف واىتقال واال ومعا بة األشخاص امل مبني ك جرائ احلرب واجلرائ املراكبة ضد اةمالام ة ،اجلمع ة
العامة لألم املت د  3 ،ديالمرب http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm،1973

80

الفصل الرابع

ا
آليات مالحقة (اسرائيل) قضائيا
جراء جرائمها ف عدوان (2014م)
المبحث األول -اختصاص القضاء الوطني في مالحقة جرائم (اسرائيل).
المبحث الثاني -اختصاص القضاء الدولي في مالحقة جرائم (اسرائيل).

81

تمهيد:
شهد العالم أجمع صو ار لجرائم غير مألوفة ،وانتهاكات خطيرة مارستها (اسرائيل) بحق

المدنيينالفلسطينيينفيقطاعغزةخاللعدوان(2014م) ،ودفعتتلكاالنتهاكاتالعديدمن
المنظمات الحقوقية واإلنسانية والناشطين في مجال حقوق اإلنسان للتحرك دوليا لفضح تلك

االنتهاكاتالجسيمةالتيترتقيلوصفالجرائمالدوليةوفق اللمواثيقواألعرافوالقانونالدولي،

ومع وقوع قرابة مليون وثمانمائة ألف فلسطيني تحت وطأة الترهيب الجماعي وتهديد حياتهم
بالقصف العشوائي ،فضالا عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين  ،وتدمير

المقرات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الخدمة المدنية ،ودور العبادة والمدارس
والممتلكاتالخاصةباستخدامشتىأنواعاألسلحة .

وفيضوءالجرائماإلسرائيليةالظاهرةللعيانبفعلاألدلةالدامغةعلىوقوعها،باعتبار

ذلكأولىقواعدإثارةمسئولية (اسرائيل) الدولية عنالجرائمواالنتهاكاتالتيوقعتفيقطاع
غزة ومدى مخالفتها لمبادئ وأحكام القانون الدولي اإلنساني ،وكذلك إثارة المسئولية الجنائية

والجرائم ضد اإلنسانية من القادة
الفردية التي تتعلق بمالحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب 

اإلسرائيليينبحقالمدنيينفيقطاعغزة،األمرالذييثيرالكثيرمنالتساؤالتحولاآلليات
القضائيةالكفيلةبمالحقة،ومعاقبةمرتكبيتلكالجرائم .
تمتد قائمة الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية بوصفها جرائم ضد اإلنسانية منذ قيام
(اسرائيل) بعد حرب عام ( ،)1948وتهجير ما يزيد على سبعمائة ألف فلسطيني إلى خارج
فلسطين ،ومازالوايعيشونكالجئينفيمخيمات الشتات،وهومايعد جريمةضداإلنسانية،
حيث تجمعمابينجريمةالعقابالجماعيوجريمةاإلبعادوجريمةاإلبادةالجماعية،كماأن
تدمير(اسرائيل) ألكثرمنأربعمائةقريةعربية ،ومحوهامنالوجودواستيالءها علىممتلكات
الاعنالممارساتاألخرىالتيتعدجرائم
الفلسطينيينالعرب يعتبر جريمةضداإلنسانية،فض 
ضداإلنسانيةكاالعتقالالجماعيوالتعذيبوتدميراألعيانوالممتلكاتالمدنيةوالمرافقوالبنى

التحتيةوحصارالفلسطينيين .

وتترتب مسئولية (اسرائيل) الدولية بموجب قواعد المسئولية الدولية بنوعيها بصفتها قوة
احتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967م) ،حيث تترتب المسئولية المدنية

بالتعويضعنكافةاألضرارالناجمةعنعدوانهابحقالمدنيينالفلسطينيينفيالضفةالغربية
وقطاعغزةوالقدسالشرقية،كماوتترتبالمسئولية الجنائيةبحققادتهامنمدنيينوعسكريين
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ومستوطنين ،من خالل محاكمة األشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد

اإلنسانية .

سبق أن الدراسة قد بينت أن األراضي الفلسطينية وقطاع غزة جزء منها هي أراضي

محتلة ،مما يعني أن (اسرائيل) قوة احتالل ،وبالتالي تنطبق اتفاقية الهاي الرابعة عام

(1907م)علىاألراضيالفلسطينية،وتنصالمادةالثانيةالمشتركةبيناتفاقياتجنيفاألربع
علىانطباقاالتفاقاتعلىجميعحاالتاالحتاللالجزئيأوالكليحتىلولمتكنإحدى

دولالنزاعطرفاافياالتفاقات،حيثتخضعاألراضيالفلسطينيةالحتاللكليفيجميعمدن
الضفة الغربية  وقطاع غزة ،مما يؤكد انطباق اتفاقيات جنيف األربع عليها ،حتى لو لم تكن

فلسطينطرفافيها .

وتترتب مسئولية (اسرائيل) الدولية عن الجرائم بحق الفلسطينيين بموجب قواعد القانون
الدولي  ،وتعد هذه األفعال مدانة ومجرمة سواء ارتكبت نتيجة عدم تقدير أم جهل أم بطريق

الخطأ كونها أفعالمجرمةبموجب االتفاقاتالدوليةوالقانونوالعرفالدوليين ،وهومايعرف
خاصة أنمثلهذهالجرائمالدوليةالتسقطبالتقادم كما
ٍ
دوليا بمصطلحاالتفاقالتعاهدي،وب
أسلفتالدراسة .

وتطبيقالذلك؛ يظل مرتكبي الجرائم الدولية  ومن يمثلهم مطلوبين للمحاكمة وفقا لقواعد
ا

القانونالدوليواالتفاقاتوالمعاهداتالدولية،ويحقأليدولةمقاضاتهم ومعاقبتهممتيوجدوا
علىأرضها،بغضالنظرعنمكانارتكابتلكالجرائمأوجنسيةمنقاموابهاأوضحاياها .

وعند إعمال قاعدة المسئولية الفردية الدولية؛ ينقسم االختصاص القضائي الجنائي إلى

نوعين رئيسيين ،هما االختصاص القضائي الجنائي أمام المحاكم الوطنية ،واالختصاص

القضائيالجنائيأمامالمحاكمالدولية،وهومايتناولههذاالجزءمنالدراسة .
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المبحث األول

اختصاص القضاء الوطني في مالحقة جرائم (اسرائيل)
ينظرالقضاءالوطنيفيالجرائمالدوليةاستناداإلىمبدأياإلقليميةوالشخصيةالواجبين

االنطباق على كافة الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة أو خارجه ،وسوأا كان مرتكبوها من

مواطنيالدولةأممنغيرمواطنيها،وفيمايليت وضحالدراسةماهيةهذينالمبدأين :

المبدأ األول -مبدأ اإلقليمية:
يحكم مبدأ إقليمية القانون الجنائي جميع ما يقع على إقليم الدولة من جرائم أيا كانت

تكبيهاسوأاكانوامواطنينأمأجانب،وفيالمقابلفإنهالسلطةللقانونالجنائيللدولة

جنسيةمر

علىمايقعمنجرائمخارجإقليمها مهماكانتصفةمرتكبهاأوجنسيته،ويترتبعلىهذا

المبدأ أن القانون الجنائي للدولة يطبق على جميع المقيمين في تلك الدولة مهما كانت
جنسيتهم،وبخالفذلكاليخضعلهمنهمخارجإقليمالدولةمهماكانتجنسيتهم( .)1

ويعتبرمبدأإقليميةالقانونالجنائيمنمقتضياتسيادةالدولة،ألنتطبيقالقانونيعتبر
مظه ار من مظاهر سيادة الدولة ،وال يجوز للدولة أن تباشر سيادتها على غير إقليمها ،واال
تكون قد اعتدت على سيادة الدول األخرى ،كما هذا المبدأ يعد بمثابة الضامن لمصلحة

فرد وضمان حرياتهم ،كون الجريمة
المجتمعواألقدر علىتحقيق العدالة ،ورعاية مصلحةاأل ا
تقلق وتؤرق المجتمع الذي تقع فيه ،ولذلك يكون الضامن لهذا المجتمع أن تجري محاكمة

مرتكبالجريمةوالحكمعليهبالعقوبةالتييستحقهافيمكانارتكابهالجريمة .

المبدأ الثاني -مبدأ الشخصية:
يراد بمبدأ الشخصيةامتداداالختصاص الجنائي للدولة لكلجريمةترتكبمنشخص
يحملجنسيتهابغضالنظرعنالمكانأواإلقليمالذيارتكبفيهجريمته،ويكونفيمحل

المساءلةقانونيا،ويمتداالختصاصالجنائيللدولةإلىكلشخصيرتكبجريمةخارجإقليم
الدولة التي يحمل جنسيتها ،وفي هذه الحالة تكون دولته هي صاحبة االختصاص الجنائي
والواليةالقضائيةللنظرفيالجريمة،ويسمىذلكبمبدأالشخصيةاإليجابي،كمايطبقالقانون

( )1نع د ىبد ال ط ف حالن ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة  ،اختصا ا التشريعي والقضائي ،دار الن ضة العرب ة ،القاهر ،2004 ،ص.13
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الجنائيالوطنيعلىاألجانبالذينيرتكبونجرائمضدمواطنيالدولة خارجإقليمهاويسمى

ذلكبمبدأالشخصيةالسلبي( .)1

علىأيةحال،تهدفالدراسةفيهذاالجزءإلىتبيانالوسائلالقانونيةالدوليةالتيمن

شأنها تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين خالل

عدوان (2014م)  للعدالة الدولية ،ومن خالل تناول الجوانب القانونية لطبيعة هذه الجرائم؛
ويمكنالقولإنهناكالعديدمنالوسائلالقانونيةعلىالصعيدالدولييمكنمنخاللهاتحقيق
العدالة،والدفعبمجرميالحرباإلسرائيليينأمامالقضاءومحاكمتهمجراءماارتكبوهمنجرائم

خالل عدوان (2014م)  ،من خالل االستفادة من السوابق القضائية الدولية التي سبق وأن

تناولتهاالدراسة،وذلكاعتماداعلىالمعاهداتوالمواثيقالدوليةوقواعدالقانونالدوليصاحبة

االختصاص .

أوال  -اختصاص القضاء الفلسطيني في محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين:
عانى الفلسطيني ون منذ االحتالل اإلسرائيلي من غياب مؤسسة وطنية فلسطينية تهدف

إلىحـصرجرائماالحتاللوتوثيقهاوفقا للمعاييرالدولية لمالهذااألمرمنأهميةفيالقانون
الجنائيالدولي،ويمثلخطوةأولىفيطريقتقديممرتكبيالجرائماإلسرائيليينللمحاكمة .

ورغم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كأول سلطة فلسطينية في األراضي الفلسطينية

بموجب اتفاقات أوسلو مع (اسرائيل) عام (1993م)؛ استثنت هذه االتفاقيات انطباق الوالية
القضائية الفلسطينية على اإلسرائيليين سوأا كانوا مدنيين أم عسكريين ،وذلك بحسب نص

االتفاق( ، )2حيث تمتد الوالية الوظيفية واإلقليمية لمجلس الحكم الذاتي الفلسطيني على جميع
األفرادعدااإلسرائيليين،بمعنىأنهاليمكنأليإسرائيليكانأنيمثلأمامالقضاءالفلسطيني
بفعلاتهامهبارتكابجرائمدولية،مثلجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية .
وترى الدراسة أنه وان كانت اتفاقية أوسلو قد حدت من قدرة القضاء الفلسطيني على

إنصاف الفلسطينيين المعتدى عليهم بفعل الجرائم اإلسرائيلية ،وعدم تمكنه من إحقاق العدالة

بفعل عوامل أخرى توردها الدراسة الحقا ،لكن يمكن الق ول أن اتفاقات أوسلو بكل فصولها

واف ارزاتها قد انتهت عمليا بفعل الواقع ،حيث تنصلت (اسرائيل) من جميع استحقاقات عملية
( )1ىبد الواحد الع مي ،شرذ القامو اجلنائي املغريب ،القال العاع ،مطبعة النجاذ اجلديد  ،الدار الب ضاء ،املغرب،2007 ،ص.84
( )2راجع ىلىة املبادئ بشأ ارا با احلكومة ال اا ة االمتقال ة ،املالود الن ائ ة املو عة ك واشنطن يوع  13نبتمرب  ،1993جم ة الدرانا
الف الط ن ة ،العدد  ،16خريف .175 :1993
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التسوية،وضربتبعرضالحائطجميعاالتفاقياتالتيتوصلتلهامعالفلسطينيين،ولمتلتزم
بأسسومقوماتعمليةالتسوية،وهيق ارراتالشرعيةالدولية،وبالتاليفإنالظروفقدتكون

مواتيةفيوقتماأمامالقضاءالفلسطينيلمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليين،لكنبشرطأن

يتغلبهذاالقضاءعلىعواملضعفه،ولعلأهمهااستمرارحالةاالنقسامالفلسطينيالداخلي،
وغياباإلرادةالسياسيةالفلسطينيةالحقيقيةلتفعيلالمؤسساتالوطنيةالفلسطينية،وفيمقدمتها

المجلسالتشريعيالفلسطينيلمواجهةالتحدياتالتيتجابهالفلسطينيين .
إدارة مالحقـة الجرائم الدولية
وعلى أية حال ،أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية  
اإلسرائيلية في النيابة العامة الفلسطينية ،وقامت هذه الدائرة ألول مرة في تاريخ الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي بتنظيم ملف لعدوان (اسرائيل) على قطاع غزة عام (2008م) حسب

المعايير الدولية ،من ناحية معاينة مسرح الجريمة ،وحصر أقوال الشهود وتضمين التقارير

الطبيةللشهداء والمصابين،وتقاريرالخبراءالفنيينلملفالدعوى؛باعتبارهوثيقةقانونيةتصلح
لتقديمهاأليمحكمةمحليةأودوليةمختصةفيأيوقتمناألوقات ،وكذلكباعتبارهوثيقة
الصفاتواألماكنواألحداثالحقيقية( .)1

تاريخيةوثقتماحدثمنوقائعباألسماءو

كماوانشأالمجلسالتشريعيالفلسطينيفيقطاعغزةبتـاريخ25اغسـطسعـام(2010م)،
بموجـــبأحكـ ــامالقـ ــانون،هيئـــةتسـ ــمى(الهيئـ ــةالفلسـ ــطينيةالمس ــتقلةلمالحقـ ــةج ـ ـرائماالحـ ــتالل
الصهيونيبحقالفلسطينيين)،حيثتهدفالهيئةإلـىمالحقـةجـرائماالحـتاللالصـهيونيبحـق
الفلسطينيينمنخاللرصدجرائماالحتاللوتوثيقهاداخلفلسطينوخارجهـاواعـدادملفـاتفـي
الــدعاوىالجنائيــةالدوليــةبعــدتوثيقهــاوفــقاألصــولالمرعيــةفــيالقــانونالــدوليالعــاموتحريــك
ـدعاوىالجنائيــةوالمدنيـة،بهــذاالخصــوص وتقـديمالشــكاوىوتحريــكالـدعاوىالجنائيــةوالمدنيــة
ال 
أمامالمحافلوالهيئاتوالمحاكمالمختصـةالوطنيـةوالدوليـةوالتعـاونمـعهيئـاتوم اركـزحقـوق
اإلنســانوالم ـواطنالعاملــةفــيفلســطينأوخارجهــاالمهتمــةبالموضــوعاتذاتالعالقــة،حيــث
حــددق ـرارإنشــاءالمحكمــةنطــاقاختصاصــها،حيــثنصــتالمــادة()4مــنالئحــةالهيئــةعلــى
أنواعالجرائمالتيتختصالهيئةبالنظرفيهاحيثتمثلتفـي(جريمـةاإلبـادةالجماعيـةوالجـرائم

( )1مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،غز ،2013 ،ص.8
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،وجـرائمالحــرب،جريمـةالعــدوان)كمــا وتقــومالهيئـةباالســتعانةبالتعريفــاتالـواردة
ضـداإلنســانية 
فينظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةوباالستنادإلىالمعاييرالدولية( )1
يكتسب البحث عن اآلليات القانونية الفلسطينية لمالحقة جرائم االحتالل اإلسرائيلي

أهمية كبيرة في ظالل مطالبته بمنح القضاء الفلسطيني صالحية النظر في هذه الجرائم
خاصة فيظل تكرار
ٍ
لمحاكمةمرتكبيها والحكم بتعويضالمتضررين وذويهم عنالضرر  ،وب
استمرارتعطيلحقالفلسطينيين
ائيليةعلىالمدنيينالفلسطينيين،و 

االعتداءاتالعسكريةاإلسر

فيالحصولعلىإنصافقـضائيفعالعلىالمستوييناإلقليميوالدولي .
تقتضي الضرورة خلق مؤسسة فلسطينية مركزية يناط بها تولي قضايا االختصاص

بجمعاألدلةواعدادلوائحاالتهام منأجلمنح القضاءالفلسطينيصالحيةمحاكمةالمتهمين

اإلسرائيليينبارتكابجرائمدوليةبحـقالفلسطينيين؛ كماتقتضيالضرورة إنشاءمركزلتبادل
المعلومات والتنسيق ،وخلق شبكات االتصال لالطالع على ما يدور في الساحة الدولية من

قضاياتنظرأوفيطوراإلعداد،وتقديماالستشاراتالفنيةوالقانونية،ويحتاجاألمرأيضاإلى

إعادةتوحيدالجهازالقضائيالفلسطينيالمنقسمفيظلاالنقسامالفلسطينيالداخلي،منأجل

أنيكونقاد ارعلىالتدخلفيمسائلةمجرمي الحرب اإلسرائيليين ،كمايحتاجإلى تفعيلدور
المجلس التشريعي الفلسطيني ،كونهما مؤسستين وطنيتين تملكان القدرة على التدخل الحقيقي

لمافيهمصلحةالفلسطينيين .

ثانيا -اختصاص القضاء الوطني للدول األطراف في اتفاقات جنيف األربع:
منحتاتفاقياتجنيفاألربعةالدولالمتعاقدةعليهاحقمالحقةكلمنيرتكبجرائمأو
يأمربارتكابهاوتقديمهمللمحاكمةبغضالنظرعنجنسياتهمأومكانارتكابالجرائم،حيث

تعهدت األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ إجراءات تشريعية ملزمة لفرض عقوبات جزائية
فعالة على األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب القتل العمد ،التعذيب أو المعاملة

الالإنسانية ،بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة ،والتي تعمد إحداث آالم شديدة أو
اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة ،والنفي أو النقل غير المشروع ،والحجز غير

المشروع،واكراهالشخصالمحميعلىالخدمةفيالقواتالمسلحةبالدولةالمعادية،أوحرمانه
منحقهفيأنيحاكمبصورةقانونيةوغيرمتحيز ،وتدميرالممتلكاتأواالستيالءعليهاعلى

()1

امو الال ئة الف الط ن ة املالتق ة ملةحقة جرائ االحتةل الص وين حبق الف الط ن ني ،اجمل ال التشريعالي الف الط نالي ،غز 2010 ،
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نطاقواسعالتبررهالضروراتالحربيةوبطريقةغيرمشروعةوتعسفية(،)1وينتفعالمتهمونفي

جميعاألحوالبضماناتللمحاكمةوالدفاعالحر( .)2

وأكدتاتفاقياتجنيفكذلكعلىأنقيامأيمرؤوس بارتكابجرائماليعفيرؤساءه

من المسئولية الجنائية أو التأديبية إذا كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن

يخلصوا إلى أنه كانت ترتكب جرائم ،أو أن أولئك المرؤوسين في سبيلهم الرتكاب مثل هذه

االنتهاكوالجرائم،ولميتخذالرؤساءكلمافيوسعهممنإجراءاتأوتدابيرمنأجلمنعأو
الحيلولةدونارتكابمثلهذهاالنتهاكات( .)3

وأغلقتاالتفاقياتالبابأمامالدولللتنصلأوالتحللمنتلكااللتزامات،إذاليجوز

أليطرفمتعاقدأنيتحللأويحلطرفامتعاقداآخرمنالمسؤولياتالتيتقععليهأوعلى

طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها سابقا( ،)4وفضالا عن ذلك تعهدت

األطراف السامية المتعاقدة على االتفاقات بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حاالت الخرق

الجسيملالتفاقات ،وبالتعاونمعاألممالمتحدةوبمايتالءممعميثاقاألممالمتحدة( .)5

واستنادا لكلماتمتقديمه؛ فإنهيمكنمالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليينومحاكمتهمأمام
المحاكمالوطنيةللدولاألعضاءالمتعاقدةفياتفاقياتجنيفاألربعةعام(1949م) ،وبماأن

(اسرائيل)طرفمتعاقدفياتفاقياتجنيف،حيثوقعتعليهافي21إبريل(1949م)(،)6فإنه
يتوجبعليهامالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليين ،وتقديمهمللمحاكمةأمامالقضاءاإلسرائيلي

ومعاقبتهمجراءالجرائمالتيارتكبوها .

لكن في المقابل أقرت (اسرائيل) خطة لحماية مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين ،وقامت

بتشكيللجنةقانونيةبهدفتقديماالستشاراتالقانونيةللمتهمين،وخصصتقرابةسبعةمليون

دوالرللدفاععنهم ،كمامنحتهمجوازاتسفربأسماءوهميةبهدفحمايتهمأثناءالتنفلوالسفر

للخارج( .)7

ع .147
ع .146
فقر 2
ع 148

( )1اافا ا جن ف ،1949 ،مرجع نابق،
( )2اافا ا جن ف ،1949 ،مف املرجع،
( )3الربواوميول األول ،ع  ،86مرجع نابق،
( )4اافا ا جن ف ،1949 ،مف املرجع،
( )5الربواوميول األول ،مف املرجع ،ع .89
( )6ىبد القادر ابر جراد  ، ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.822
( )7ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مف املرجع ،ص.824
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يتطلبأمرمالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليينأمامالمحاكمالوطنيةللدولاألعضاءفي

اتفاقاتجنيفاألربعإعدادلوائحاالتهام،وتوافراألدلةالكافيةضدمرتكبيالجرائماإلسرائيليين
علىالمستويينالسياسيوالعسكري،ويمثلذلكخطوةأولىفيطريقتقديمأولئكالمجرمين

إلىالمحاكمالوطنيةللدولالمتعاقدةعلىاتفاقاتجنيفاألربع( .)1

ثالثا -اختصاص القضاء الوطني للدول األعضاء في األمم المتحدة:
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة والعشرين في  26نوفمبر
(1968م) القرار ( )2391الخاص باتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد
اإلنسانية،وأشارالقرارإلىقراررقم( )3المتخذمنقبلالجمعيةالعامةفيالدورةالثانيةفي

 13فبراير (1946م) بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب( ،)2وجاء في هذه االتفاقية أن
إخضاعالجرائمالدوليةلقواعدالقانونالداخليفيمايتعلقبالتقادميثيرقلق ا شديدا لدىالرأي
العامالعالمي،وذلكلحيلولتهدونمالحقةومعاقبةالمسؤولينعنتلكالجرائمالتيتعدأخطر
الجرائم في القانون الدولي ،لذلك نصت االتفاقية على قاعدة مهمة ،وهي عدم سريان التقادم

علىجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةبغضالنظرعنوقتارتكابها( .)3

وتشملجرائمالحربتلكالجرائمالواردتعريفهافيالنظاماألساسيلمحكمة(نورمبرج)
العسكرية ،وكذلك القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ في  13فبراير

اء أكانت المرتكبة في وقت الحرب أم وقت
(1946م)( ،)4وتشمل الجرائم ضد اإلنسانية سو ا
السلموالواردتعريفهافيالنظاماألساسيلمحكمة(نورمبرج)العسكريةوالواردتأكيدهافيالقرار

المؤرخفي13فبراير(1946م)( .)5

تكمنأهميةهذهاالتفاقيةفيداللتهاعلىأنجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةهي
،واليسريأيتقادمعلىهذهالجرائمبصرف
منأخطرالجرائمالمرتكبةفيالقانونالدولي 

النظرعنوقتارتكابها،وأماعنااللتزامات؛ يجبأنيشملالقانونعلىنصوصتوضح
،والنصالواضحوالصريحفي
تفصيالا مفهومالجرائمالخطرة،والجرائمضداإلنسانيةوتصنيفها 
( )1داوود درىاوي ،جرائ احلرب واجلرائ ضد اةمالام ة ،مالؤول ة ىلنرائ ا الدول ة ىن اجلرائ خةل امتفاضة األ صي ،اهل ئة الف الط ن ة املالتق ة
حلقوق املواطن،2001 ،ص.97
( )2راجع م رار اجلمع ة العامة لألم املت د  2391ك  26موفمرب  ،1968واملتع ق باافا ة ىدع اقادع جرائ احلرب واجلرائ املراكبة ضد
اةمالام ةhttp://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm ،
( )3رار األم املت د  26 ،2391موفمرب .1968
( )4رار األم املت د  ،2391مف املرجع ،ع  ،1فقر أ.
( )5رار األم املت د  ،2391مف املرجع ،ع  ،1فقر ب.
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،وأنتشملبعضمنالعقوبات
الابالقانون 
القانونالداخليبأنهذهاألفعالالمذكورةتشكلإخال 

المفروضةفياالتفاقيةوادماجهاضمنقانونالعقوباتالمطبق( .)1

واعتمدت الجمعية العامة مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة

األشخاصالمذنبينبارتكابجرائمحرب،وجرائمضداإلنسانيةبموجبقرارها( ،)3074في

،وأكدتالمادةالسابعةمنالقرار على
الدورة ( )28للجمعيةالعامة في 3ديسمبر(1973م) 
أنهعمالا بأحكامالمادةاألولى فيإعالناللجوءاإلقليمي المؤرخفي 14ديسمبر(1967م)،

ال يجوز للدولمنحملجأ أليشخص توجد دواع جدية للظن بارتكابهجريمةضدالسلمأو

جريمةحربأوجريمةضداإلنسانية( .)2

كذلكأقرتالجمعيةالعامةاتفاقيةمنعالجرائمالمرتكبةضداألشخاصالمتمتعينبحماية

دولية ،بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ،والمعاقبة عليها في الدورة ( )28بموجب القرار
()3166في14ديسمبر(1973م)،وتكمنأهميةهذهاالتفاقيةفيأناألشخاصالمحميون
همرئيسالدولة ،أورئيسحكومةأووزيرخارجية،وعدماالعتداءعليهمأوعلىمقرعملهم

أوتعريضحريتهمللخطر،باإلضافةإلىالدبلوماسيين( .)3

يتضح وفق ا لهذه المعاهدات الدولية والقواعد الناظمة للقانون الدولي اختصاص القضاء

الوطني للدول األعضاء في األمم المتحدة اختصاص ا عالمي ا في مالحقة ،ومحاكمة ومعاقبة

مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب

الجريمة .

رابعا -اختصاص القضاء العالمي في محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين:
أقرت مبادئ القانون الدولي لكافة الدول المتعاقدة عليه والية قضائية عالمية وفق مبدأ
االختصاصالجنائيالدولي،ويتيحهذاالمبدألجميعالدولإمكانيةمالحقة ،ومعاقبةمرتكبي
الجرائمالدوليةبغضالنظرعنجنسياتهمأومكانارتكابجرائمهمأوأماكنتواجدهم(،)4وتعد

الجرائم
الوالية القضائية العالمية إحدى اآلليات القانونية التي تأخذ بعين االعتبار فظاعة 

الدولية،كونهاتسيءإلىالمجتمعالدولي ،ولذلكتخضعهذهالجرائمللواليةالقضائيةلمختلف
( )1رار األم املت د  ،2391مف املرجع ،ع .1
( )2رار األم املت د  ،3074مف املرجع ،ع .7
( )3رار األم املت د  ،3166ع .4-1
( )4ض اء الدين نع د املدهو  ،أن ة االحتةل اةنرائ ي خةل العدوا ى ي غز  2009 – 2008وأثرها الص ي والب ئي ،ال جنة املرميزية
ل توث ق ومةحقة جمرمي احلرب اةنرائ ني (اوث ق)،2010 ،ص.82
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خاصة وأناتفاقياتجنيفعام(1949م) التيتجرمتلكالجرائمباتتبمثابة
ٍ
دولالعالم،وب
دستور دولي بمجرد مصادقة أغلب دول العالم عليها ،وهيملزمة لكل دولةطرف فيها وان

تقديمأيمتهمبارتكابمخالفاتجسيمةلتلكاالتفاقياتلمحاكمهاالمحليةبغضالنظرعن
جنسية ذلك المتهم ،وهذا هو جوهر الوالية القضائية ،وتتطلب مقتضيات العدالة بأن تقع

المسئولية  علىعاتقكلدولةمندولالعالم،ذلكألنقصرالواليةالقضائيةعلىالقضاء
الوطنيقديؤديإلىإمكانيةتواطئدولةمامعمواطنيهاالذينيرتكبونالجرائمالدوليةاألمر

الذي يؤدي إلى اإلفالت من العقاب ،ويظهر ذلك بشكل واضح في محاكمات القضاء

اإلسرائيلي لجنوده ومواطنيه عن جرائمهم بحق الفلسطينيين ،من خالل محاكمات صورية أو
تقديمجزاءاتالتتناسببحجممايرتكبونهمنجرائم( .)1

على ضوء ما تقدم ،يمكن مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين عن جرائم الحرب التي
اقترفتفيقطاعغزةفيعدوان(2014م) متىغادرالمتهمون(اسرائيل) أوتمالتأكدمن
وجودهمفيإحدىالدولالتيتسمحقوانينهاالداخليةبمدواليتهاالقضائيةعلىمواطنينليسوا

من رعاياها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،وبالتالي يظل التخوف من

مالحقةالجنودوالمسؤوليناإلسرائيليينقائما ،وهاجس ا فيعقولالمسؤوليناإلسرائيليينالذين

يعونبأنمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينأمامالمحاكمالوطنيةللدولاألعضاءفياألمم

المتحدةسوفيظلساريالمفعولاستنادالمبدأاالختصاصالجنائيالدولي .
وفيمايليتوردالدراسةبعضاألمثلةعناالختصاصالعالميللقضاءالوطنيللدولفي
مالحقةومقاضاةمجرميالحرباإلسرائيليين :

 -1تجربة القضاء اإلسباني:
قام القاضي اإلسباني (فرناندو أندريو) في عام (2002م) بتحريك دعوى قضائية ضد

وزيرالدفاعاإلسرائيليحينهاوستةمنالقادةالعسكرييناإلسرائيليينعلىخلفيةارتكابهمجرائم

حربفيقطاعغزة،وجاءتالدعوىالقضائيةاستنادا للقانوناإلسباني،حيثيمارسالقضاء
اإلسباني االختصاص القضائي العالمي الذي يسمح له بمتابعة ومقاضاة ،ومعاقبة مرتكبي

جرائمالحربالدوليينالموجودينعلىاألراضياإلسبانية،وردت(اسرائيل) علىهذهالدعوى

( )1ىبد القادر ابر جراد  ،القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز  ،مرجع نابق ،ص.815
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بتوجيهالحذروأخذالحيطةلمسؤوليهاالمدنيينوالعسكرينمنالسفرإلىإسبانيا ،وكافةالدول

التيتربطهامعهااتفاقياتتسليممجرمين( )1

 -2تجربة القضاء البلجيكي:
ينظر القضاء البلجيكي في الدعاوى المرفوعة أمامه بغض النظر عن مكان ارتكاب
الجرائمأوجنسيتهمرتكبيهاأوضحاياها،بمعنىأنهينظرفيكافةالجرائمبغضالنظرعن
أن المرتكب أو المجني عليه مواطن بلجيكي أم أجنبي ،حيث يعتمد القضاء البلجيكي مبدأ

االختصاصالعالميدوناألخذبعيناالعتبارمبدأياإلقليميةوالشخصية( .)2

فقد أصدرت الجمعية الملكية في بلجيكا بتاريخ  16يونيو (1993م) القانون المتعلق

بالمسئولية الجنائية عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وجرائم اإلبادة الجماعية ،ونظر
القضاء البلجيكي بموجب هذين القانونين في قضية مذبحتي مخيمي صب ار وشاتيال عام

(1982م)،والمتهمبالمساعدةبارتكابهماوزيرالدفاعاإلسرائيليحينها(أريئيلشارون)،عندما
سمحلقواتهوميليشياتحزبالكتائباللبنانيوجيشلبنانالجنوبيبدخولالمخيمين ،وارتكاب

جرائم فظيعة بحق سكانهما الفلسطينيين ،وتقدم ثالثة وعشرين شخصا من الناجين في

المذبحتين بشكوى للقضاء البلجيكي ضد (شارون) ومساعديه التهامهم بارتكاب جرائم حرب
وجرائمضداإلنسانية،لكنتلكالقضيةجوبهتبرفضشديدمنالحكومةاإلسرائيليةبحجةأن

(شارون)يتمتعبالحصانةالسياسيةالمانعةللمحاكمة( .)3

 -3تجربة القضاء الدانماركي:
تعتبرالدنمارك منالدولالموقعةعلىاتفاقية مناهضةالتعذيب( )4وغيرهمنضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة السارية النفاذ منذ 26يونيو (1987م)،

والتيتخولالدولاألطرافمالحقةومحاكمةومعاقبةاألشخاصالذينيمارسونجرائمالتعذيب

(

)1

وفاء دريدي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ودورها ك انف

واىد القامو الدويل اةمالاين ،رنالة ماجالتري غري منشور  ،جامعة احلاج خلضر باانة،

 ،2010ص.203
( )2البقريا  ،ىبد القادر ،العدالة اجلنائ ة الدول ة ،ديوا املطبوىا اجلامع ة ،اجلزائر،2010 ،ص.204
( )3مرىي أمحد ما ر ،درانة اموم ة ربا وشاا ة :اختبار العدالة الدول ة ل قضاء الب ج كي ،احلوار املتمد .2012،
http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=3040&ac=2
( )4راجع م اافا ة مناهضة التع ي وغريه من ضروب املعام ة أو العقوبة القان ة أو الةىلمالام ة أو امل نة اليت اىتمدهتا اجلمع ة العامة لألم
املت د ك  10ديالمرب  1984كhttps://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html :
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فيحالتواجدهمعلىأراضيهابحيثيظلونمحلمالحقةومحاكمة ،وتضمنكلدولة طرف

فياالتفاقية  أنتكونجميعأعمالالتعذيبجرائمبموجبقانونهاالجنائي،وينطبقاألمرذاته
علىقيامأيشخصبأيةمحاولةلممارسةالتعذيب ،وعلىقيامهبأيعملآخريشكلتواطؤا

ومشاركةفيالتعذيب،كماتجعلكلدولةطرفهذهالجرائممستوجبةللعقاببعقوباتمناسبة
تأخذفياالعتبارطبيعتهاالخطيرة( .)1

وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم

المشارإليهافيالمادةالرابعةمناالتفاقيةفيالحاالتالتالية( :)2

أ .عند ارتكابهذهالجرائمفيأيإقليميخضعلواليتهاالقضائيةأوعلىظهرسفينةأو
علىمتنطائرةمسجلةفيتلكالدولة.

ب .تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على هذه
الجرائمفيالحاالتالتييكونفيهامرتكبالجريمةالمزعومموجودافيأيإقليميخضع

لوالياتهاالقضائية.

وتقوم أي دول طرف ،لدى اقتناعها ،بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ،بأن الظروف

تبرراحتجازشخصموجودفيأراضيهايدعىأنهاقترفجرما مشا ار إليهفيالمادةالرابعة

باحتجازه،أوتتخذأيةإجراءاتقانونيةأخرىلضمانوجودهفيها،ويكوناالحتجازواإلجراءات
القانونيةاألخرىمطابقةلماينصعليهقانونتلكالدولة،علىأاليستمراحتجازالشخصإال
للمدةالالزمةللتمكينمنإقامةأيدعوىجنائيةأومناتخاذأيإجراءاتلتسليمه ،وتقومهذه

الدولةفورابإجراءالتحقيقاألولىفيمايتعلقبالوقائع( .)3

وتطبيق ا لكل المبادئ آنفة الذكر ،رفضت الدانمارك قبول أوراق اعتماد الرئيس السابق

لجهازاألمنالعاماإلسرائيليالشاباك(كوميغيلون) كسفير(السرائيل) فيالدانماركلتأييده

ممارسةالتعذيبضداألسرىالفلسطينيينفيالسجوناإلسرائيلية(.)4

 -4تجربة القضاء البريطاني:
يعتبرالقضاءالبريطانيمختصا عالميا تطبيقا لنصقانونيمنذعام(1957م) يتعلق

بمخالفات اتفاقات جنيف عام (1949م) ،واستنادا لذلك أصدرت بريطانيا أمر اعتقال بحق
( )1اافا ة مناهضة التع ي  ،1984 ،ع . 4
( )2اافا ة مناهضة التع ي ،مف املرجع  ،ع .5
( )3اافا ة مناهضة التع ي  ،1984 ،ع .6
( )4نامح خ ا الوادية ،املالئول ة الدول ة ىن جرائ احلرب اةنرائ ة ،مرميز الزيتوم ة ل دارنا واالنتشارا  ،ط  ،1بريو ،2009 ،ص.74
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(شاؤولموفاز) وزيرالدفاعاإلسرائيليالسابقعام(2004م)،بتهمةارتكابهمخالفاتكبيرة
التفاقاتجنيفالمنصوصعليهافيالمادة(،)147والمتعلقةبالقتلالمتعمد،واحداثمعاناة

جسدية ونفسية كبيرة ،وتدمير ممتلكات المدنيين بشكل تام أو جزئي( ،)1وكذلك أصدرت

بريطانيا مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة (تسيبي ليفني) بتهمة التورط
بارتكابجرائمحربخاللالعدوانعلىقطاعغزةعامي(2009-2008م)،ممادعاليفني

إلىإلغاءزيارتهالبريطانيافي15ديسمبر(2009م)( .)2

وفي 30أكتوبر( 2002م) تقدمت عدة عائالت فلسطينية للقضاء البريطاني من أجل
توقيف(موفاز) نفسه ،والذيكانقادم ا لبريطانيافيإجازةخاصة،وكانيشغلحينهامنصب

رئيسهيئةاألركانفيالجيشاإلسرائيليتمهيدا لمحاكمتهبتهمةارتكابجرائمحرب،وحثت

السفارةاإلسرائيليةفيبريطانيا(موفاز)علىمغادرةبريطانياقبلصدورأمراالعتقالضده( .)3

 -5تجربة القضاء الهولندي:
رفعتقضيةأمامالقضاءالهولنديفيعام(2008م) ضد(عاميأيالون) الوزيرفي

الحكومة اإلسرائيلية بدون حقيبة ،وذلك بسبب اتهامه بارتكاب أعمال تعذيب بحق أحد

الفلسطينيين،واعتمدمحاموالضحيةعلىقانونهولنديلعام(2003م)يتعلقبالجرائمالدولية
ينص على إمكانية االعتماد على مبدأ االختصاص العالمي ،وقام المركز الفلسطيني لحقوق

اإلنسان برفع الدعوى ضد (أيالون) الرتكابه جرائم تعذيب خالل ترؤسه جهاز األمن العام
اإلسرائيلي الشاباك ،ما بين عامي (2000 – 1997م) ،ولكن نجح (أيالون) في مغادرة
األراضيالهولنديةبسببتأخرإصدارمذكرةاالعتقال( .)4





( )1ىبد الرمحن ومد ى ي ،وحخرو  ،ىلنرائ ا والقامو الدويل ،مرجع نابق ،ص.122
( )2ض اء الدين نع د املدهو  ،أن ة االحتةل اةنرائ ي خةل العدوا ى ي غز  2009 – 2008وأثرها الص ي والب ئي ،مرجع نابق،
ص.82
( )3نامح خ ا الوادية ،املالئول ة الدول ة ىن جرائ احلرب اةنرائ ة  ،مرجع نابق ،ص.72
( )4ىبد الرمحن ومد ى ي ،وحخرو  ،ىلنرائ ا والقامو الدويل ،مرجع نابق ،ص.122
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المبحث الثاني

اختصاص القضاء الدولي في مالحقة جرائم (اسرائيل)
تعرض المجتمع الدولي خالل تاريخه الطويل ألحداث جسام ،وحروب دولية ونزاعات
إقليمية ،قوضتالكثيرمنمعالمحضارته،كمااستباحتالحقوقوالحريات،وانتهكتالشرف
وأجيال متعاقبة ،رغم تجريم كل ذلك في المواثيق
والكرامات ،وقذفت الرعب في قلوب أمم 

الا في
البد منوقفةللمجتمعالدوليأمامكل تلكالعواقبالوخيمة ،أم 
والقوانينالدولية،كان  َ

الحيلولةدونتكرارها،ولجأالمجتمعالدوليإلىإبراماتفاقاتومعاهداتتقررنوعمنالجزاءات
ضدكلمنيرتكبالجرائمالدوليةأومنيخرجعلىالمواثيقالدولية،ذلكإنعدموجودقانون

دولييحكمبعض هذهالجرائمالينبغيأنيقود إلىإفالتمرتكبيهامنالعقاب،كمااليسوغ

يتذرع مجرمو الحرب بعدم وجود قانون دولي جنائي للتهرب من مسؤوليتهم الدولية عن
أن 
الجرائم .

وكانت محاكماتمجرميالحربالعالميةاألولىأولتطبيقللقضاءالجنائي الدوليفي

العصرالحديث،وعلىالرغممنأنهالمتفلحفيمعاقبةمجرميالحربعلىنحو رادع،إال

أنهاكانتخطوةعلىطريقإقرارهذاالنوعمنالقضاء(،)1وعقبالحربالعالميةالثانيةأخذ
ينادي البعض بوجوب إجراء محاكمة سريعة وعادلة لمجرمي الحرب ،وهو األمر الذي تبناه

المجتمع الدولي في اتفاقيةلندن (1945م) والتي قررت إنشاء محاكم عسكرية دولية خاصة
لمحاكمة مجرمي الحرب ،ورغم أن محكمة (نورمبرج) ومحكمة (طوكيو) ،مثلتا تقدما نحو

قضاءجنائيدولي حقيقي،غيرأنهماظلتامطبوعتينبطابعمصدريهما،حيثغلبعليهما
الطابعالسياسيوعدمالحياد( .)2

وتدرك (اسرائيل) تماما بأن األعمال الهمجية التي مارستها ،والزالت تمارسها بحق

المدنيين الفلسطينيين جراء االعتداءات المتكررة والقتل العمد والتعذيب والتخريب ،ومهاجمة
المدنوالسكاناآلمنين،وقصفوحرقالمنشآتفيكافةاألراضيالفلسطينيةالمحتلة،وانتهاك
جميع مبادئ حقوق اإلنسان التي كفلتها االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية واإلنسانية،

تهزالضميرالعالميوأصحابالفكراإلنساني ،يمكناالستنادلهافيتحريكالدعاوى

والتي

القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أو أمام محكمة جنائية خاصة بجرائم الحرب

( )1حالنني ىلبراه ىب د ،القضاء الدويل اجلنائي اارخي اطب قاا مشروىاا مرجع نابق ،ص.61
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( )2Tavernier, 1997, p. 605.

اإلسرائيلية والتي يتم إنشاؤها لمالحقة ومسائلة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين ومجرمي الحرب
اإلسرائيليين ،وكافة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل
عام .

أوالا -إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين:
تشكل األفعال المنافية لكافة القوانين واألعراف الدولية ،وسوء المعاملة التي ترتكبها

(اسرائيل) ضد السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة جرائم حرب ،وجرائم ضد
اإلنسانية تستوجبمسئولية مرتكبيهاومعاقبتهم،وقدأخذالمجتمعالدولي منقبلمنحا عمليا
لمحاكمةالمتهمينبجرائم الحربوالجرائمضداإلنسانية التيارتكبتخاللالحربين العالميتين

األولىوالثانية،وهوالمنطق ذاتهالذيجرت علىأساسهتشكيلمحكمتينعسكريتيندوليتين

لمحاكمةمجرميالحربوالجرائمضداإلنسانيةفي(يوغسالفيا)السابقة(وروندا) .
باتتحقيقالعدالةعلىالصعيدالدولييتطلبمعاقبةمجرميالحرب ،ومرتكبيالجرائم
ضد  اإلنسانية بغض النظر عن جنسياتهم أو مراكزهم أو من وقعت بحقهم هذه الجرائم ،أو

بمعنىآخرالسبيللتحقيقالعدالة،علىالصعيدالدوليمنخاللالعدالةاالنتقائيةأوالتميز
علىأسسغيرموضوعيةوغيرمحايدة،حيثإنمايحققالعدالةويحمياإلنسانيةمن كافة

الجرائم،ويبرهنعلىصدقالمجتمع الدوليفيسعيهإلىمجتمعاتمتحضرةويفتحالطريق
أمام تحقيق السلم واألمن الدوليين ،ويشيع التفاهم واالستقرار في العالقات الدولية هو تحقيق

العدالةوانصافالمعتدىعليهم .
تقعمهمةحفظالسلمواألمنالدوليينعلىعاتقاألممالمتحدةبكاملهيئاتهاوأجهزتها،

حيثتختصاألممالمتحدةبموجبالبابالسابعمنميثاقهاأنمجلساألمنيقررماإذاكان

قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالا من أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك
توصياتهأويقررمايجباتخاذهمنالتدابيرطبقا ألحكامالمادتين( )41و( )42لحفظالسلم
واألمنالدوليأوإعادتهإلىنصابه( )1

وفيهذاالسياقاتخذمجلساألمنالدوليعدةق ارراتتتعلقبإنشاءمحاكمدوليةخاصة

لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم ضد اإلنسانية ،أو المسؤولين عن ارتكاب مخالفات
جسيمةللمعاهداتوالمواثيقالدوليةوقواعدالقانونالدولينذكرمنها :

( )1م ثاق األم املت د  ،ع 39

96

 -1قرار مجلس األمن ( )808الذي اتخذه المجلس في جلسته ( )3175المعقودة في 22
فبراير(1993م)،والمتعلقبإنشاءمحكمةدوليةمنأجلمقاضاة األشخاصالمسؤولين
عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم (يوغوسالفيا)

السابقةمنذعام(1991م)

()1

 -2قرار مجلس األمن ( )955الذي اتخذه المجلس في جلسته ( )3453المعقودة في 8
نوفمبر (1994م) ،والمتعلق بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن
أعمال إبادة األجناس ،وغيرها من االنتهاكات المنظمة والواسعة النطاق للقانون الدولي

اإلنساني()2

 -3قرارمجلساألمن( )1664الذياتخذهالمجلسفيجلسته( )5401المعقودةفي29

مارس (2006م) ،والمتعلق بإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة األشخاص
()3

ئيسالوزراءاللبنانياألسبق(رفيقالحريري)

المسؤولينعناغتيالر

بناءعلىماتقدمأنهومنخاللالسوابقالتياتخذهامجلساألمنالدولي
وترىالدراسة ا

إلنشاء محاكم دولية خاصة لمالحقة مجرمي الحرب ،ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية
والمخالفات الجسيمة للمعاهدات والمواثيق الدولية ،وقواعد القانون الدولي اإلنساني أو منفذي
جريمةاالغتيالالسياسي،يمكنلمجلساألمنالدوليإذاماأرادتحقيقالغايةالتيأنشئتمن

أجلهااألممالمتحدةوهيحفظالسلمواألمنالدوليينأنينشئمحكمةدوليةخاصةلمحاكمة
مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية من اإلسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين،

حيث تتشابهإلى حدكبيرالجرائم التيلمتنفك ترتكبها (اسرائيل) بحقالفلسطينيين معتلك

الجرائمالتيأنشأألجلهامجلساألمنالدوليمحاكمدوليةخاصة،كماأن(اسرائيل) تمارس

بشكل منهجي االغتيال السياسي بحق القادة والمناضلين الفلسطينيين من خالل االستهداف

الشخصيوالمباشرلهممنذزمنبعيد .
وتجدراإلشارةفيهذاالسياقكذلكإلىقرارمجلسجامعةالدولالعربيةرقم()5996
المتخذ في  6مايو (2000م) لمساندة وتأييد تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة
مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في مقر القوات الدولية في  18إبريل

(1996م) وسائرالمجازراإلسرائيليةالتيكانلبنان مسرحالها،وارغام (اسرائيل) علىدفع

( )1جم
( )2جم
( )3جم

األمن ،1993 ،القرار .808
األمن ،1994 ،القرار .955
األمن ،2006 ،القرار .1664
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التعويضاتللبنانعنالخسائرالبشريةواألضرار الماديةواالقتصاديةالناجمةعناعتداءاتها


على األراضي اللبنانية ،ثم قرار القادة العرب في مؤتمر قمة عمان في مارس( 2001م)
بالطلب منمجلساألمنمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينالذينارتكبوامجازروجرائم في
حق المواطنين العرب في جميع االراضي العربية المحتلة وخارجها( ،)1وكذلك مطالبة األمين

العاملجامعةالدولالعربية(نبيلالعربي) في 22إبريل(2016م) فياجتماعإلدانةإعالن
(اسرائيل) أنها لن تعيد هضبة الجوالن السورية بإنشاء محكمة جنائية خاصة بالقضية
الفلسطينيةلمقاضاة(اسرائيل)،حيثقال(العربي):إن(اسرائيل) تتصرف ،وكأنهادولةفوق

القانونوفوقالمحاسبة،وهذايستلزموقفةا جادةوقويةمنالمجتمعالدوليلردع(اسرائيل) عن

انتهاكاتهاوممارساتهاالتوسعيةواالستيطاني،وطالبالعربيالدولالعربيةبدراسةإنشاءمحكمة

جنائية خاصة للجرائم اإلسرائيلية على غرار محكمة (يوغوسالفيا) السابقة ،ومحكمة

(رواندا)للنظر فيمحاكمةمرتكبيالجرائمالتيدأبت(اسرائيل) علىاقترافها،معتب ارأنهيجب
تقديممرتكبيهذهالجرائمإلىالعدالةالدولية( .)2

وأسانيدها القانونية في نصوص االتفاقات
وتجد هذه الق اررات والدعوات مضامينها 

والمعاهدات الدولية ،وقواعد القانون الدولي والسوابق القضائية المتمثلة في أنظمة المحاكم

الجنائية الدولية الخاصة التي تم تشكيلها من قبل المجتمع الدولي ،وذلك من أجل تجريم
(اسرائيل) ومقاضاتهاعلىكافةالجرائمالتيارتكبتهابحقالسكانالمدنيينالفلسطينيين،حيث

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أنه يعاقب على أفعال ،اإلبادة

الجماعية ،التآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية ،التحريض المباشر على ارتكابها ،محاولة

ارتكابها،واالشتراكفياإلبادةالجماعية(،)3ويعاقبمرتكبواإلبادةالجماعيةأوأيمناألفعال

اء أكانوا حكاما دستوريين أم موظفينعاديين أو أفراد(،)4
األخرى الواردةفي المادة الثالثة سو ا
ودون أدني شك فإن جميع األفعال السابقة قد ارتكبتها (اسرائيل) في األراضي الفلسطينية
والسيما خالل عدوان (2014م) على قطاع غزة ،وقد نصت االتفاقية كذلك على محاكمة

( )1ىادل ومد الب اا ،حول ىلمشاء وكمة جنائ ة دول ة خا ة حملاميمة جمرمي احلرب اةنرائ ني ،جم ة شؤو ىرب ة ،جامعة الدول العرب ة ،العدد
 ،108ديالمرب ،2001ص107
فة األياع 22 ،ىلبريا .2016
( )2حملاميمة جمرمي احلرب اةنرائ ني ،العريب يطال بإمشاء وكمة جنائ ة خا ة ل قض ة الف الط ن ة،
( )3اافا ة منع جر ة اةباد  ،1948 ،مرجع نابق ،ع .3
( )4اافا ة منع جر ة اةباد  ،1948 ،مف املرجع ،ع .4
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مرتكبياإلبادةالجماعيةأوأيمناألفعالالسابقةأماممحاكمالدولةالتي ارتكبالفعلعلى

أرضهاأوأماممحكمةجزائيةدولية( .)1

من كل ما تقدم يمكن القول إن الفلسطينيين ،وكافة الدول العربية التي تضررت من

انتهاكات (اسرائيل) لقواعد القانون الدولي اإلنساني على مدار الصراع العربي -اإلسرائيلي،
عليهاأنتتخذاإلجراءاتالالزمةلتقديمالطلبلألممالمتحدةمستفيدةمنقرار مجلساألمن

،وقرار
رقم ()808عام(1993م) المتعلقبإنشاء محكمةدوليةخاصة(بيوغوسالفيا) السابقة 

مجلساألمنرقم()955عام(1994م)المتعلقبإنشاءمحكمةدوليةخاصة(برواندا)،وقرار
مجلساألمنرقم()1664عام(2006م)المتعلقبإنشاءمحكمةدوليةخاصةبلبنان،وكذلك

على غرار محكمتي (نورمبرج) ( وطوكيو) العسكريتين لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد

اإلنسانيةخاللالحرب العالميةالثانية،وبموجبالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدةالذي
يخولمجلساألمنسلطةإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالخاصة،والتيينبغيأنتكون لها

سلطة محاكمة ،ومعاقبةاألشخاص على انتهاكات قواعد القانون الدوليوانتهاكات (اسرائيل)
انينوأعرافالحربالتيأقرتهااتفاقية الهايعام(1907م) واتفاقيةجنيفعام(1949م)
قو 

وأفعالالقتلالعمدوالتعذيبواإلعداموضربالمدنوالمنشآتالمدنيةوتدميرالبنية األساسية
للفلسطينيين ،والتي تعتبر انتهاكا التفاقية منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها عام

(1948م) .

ويمتلك الفلسطينيون والدول العربية المتضررة من الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية
الحقفيتقديممقترحلمجلساألمنالدوليإلنشاء محكمةجنائيةدوليةلمحاسبة(اسرائيل)،
ولكنبادئا ذيبدءيتطلبهذااإلجراءتذليلالعقباتالتيتعترضطريقهوالمتعلقةباختالل

موازين القوى اإلقليمية والدولية بالشكل الذي يمكن من خالله إقناع المجتمع الدولي ومجلس
األمنبضرورةالوقوفعلىمسؤولياتهفيحفظالسلمواألمنالدوليينواقرارالعدالةالدولية،
ٍ
ووضعحد إلفالت(اسرائيل) منالعقابجراءجرائمهاالتيتكادالتنتهيبحقالفلسطينيين،

خاصةالدولالخمسالكبرىفيمجلس
ٍ
حيثيتطلبذلكاألمرحشدوتأييدالمجتمعالدولي وب

األمنومطالبتهامساندةالشرعيةالدوليةوطلبإنشاءالمحكمةالدوليةالخاصةبفلسطين .

واذا كان المجتمع الدولي قد عمل في السابق على إنشاء محاكم (نورمبرج) (وطوكيو)
(ويوغسالفيا) السابقة (ورواندا) من أجل تحقيق العدالة الدولية ،فإنه اليوم مطالب من خالل
( )1اافا ة منع جر ة اةباد  ،1948 ،مف املرجع ،ع .46
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قادتهومنظماتهوبرلماناتهومؤسساتهالحقوقيةواإلنسانيةأنيعملوابكلفعاليةمنأجلمحاكمة

مجرميالحرباإلسرائيليينحتىيبرأضميراإلنسانيةمنوحشيةالجرائماإلسرائيليةالتيتزداد
ضراوة وقسوة مع كل اعتداء بحق المدنيين الفلسطينيين ،وهو مطالب كذلك بالعمل على
الا عماأزهقته(اسرائيل) منأرواحبريئةومادمرتهمنمدن
تعويضالفلسطينيين تعويضا عاد 
ومنشآت وأعيان مدنية وبنى تحتية وممتلكات أخرى ،وتعويض األشخاص المتضررين على
نحوماقامتبهألمانيامندفعتعويضاتللمتضررينجراءالحربالتيشنتهاعلىأوروبا .
وختاماترىالدراسةأنمحاكمةاألشخاصمنمرتكبيالجرائمالدوليةأماممحكمةجنائية

دوليةخاصةمنالممكنأنينتهيبإفالتمرتكبيهذهالجرائممنالعقاب،ذلكأنالمحكمة

التييتمإنشاؤهالهذاالغرضغالب اماتخضعلالستقطابالسياسي،وتوازنالقوىالدوليةداخل
األممالمتحدة،لذلكالبدمنتوفرالنيةواإلرادةالحقيقيةلدىالمجتمعالدوليمنأجلتجريم
َ
كافةالممارسات ،وجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةبغضالنظرعنجنسيةمرتكبيهاأو

مراكزهموحصاناتهمأوجنسيةالضحاياوالمتضررينجراءهذهالجرائم،وعليهفإنأفضلالسبل
للحدمنانتشارالجرائمالدوليةهيمحاكمةمرتكبيتلكالجرائمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية

الدائمةالتيتختصبالنظرفيجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةالتيتقوضأركانالمجتمع

الدوليوتهددأمنهومصالحه .

ثانيا -محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية:
أدرك المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الثانية الحاجة إلى تأسيس محكمة دولية

مستقلةلمحاكمةمجرميالحرب الدوليين،غيرأنهذهالجهودلمتستأنفبشكلجديإالفي
عام(1989م) عندقياملجنةالقانونالدوليبمناقشةطبيعةالمحكمةالجنائيةالدوليةالمقترحة
الاإلى قيام
واألحكام ذات الصلة باختصاصها وقواعد اإلجراءات التي يتعين اتباعها ،وصو

الجمعية العامة لألمم المتحدة عام (1995م) بإنشاء اللجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة،

واستغرقعملاللجنةثالثسنواتتقريبا تخللهااجتماعاتعديدةونقاشاتمستفيضةلمشروع

االتفاقية حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في  17-15يوليو (1998م) ،بمشاركة
وفود من معظم الدول والعديد من المنظمات غير الحكومية ،إضاف ةا إلى عدد من الوكاالت

الدوليةالمتخصصة( .)1

( )1نامح جابر الب تاجي ،محاية املدم ني ك زمن النزاىا
،2007ص.133

املال ة ،اجلر ة وحل ا
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احلماية ،دار الفكر اجلامعي ط ،1اةنكندرية،

وتم اعتماد النظام األساسي للمحكمة المعروف بنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية في عام (1998م) ،وأصبح نافذا في  1يوليو (2002م) بتصديق الدولة الستين(،)1
ونص النظاماألساسي للمحكمة علىأنالمحكمةتتمتع بشخصيةقانونية دولية،وبالتفويض

القانوني الالزم لممارسة مهامها وتحقيق أهدافها ،ويمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها،
وسلطتهاعلىأراضيالدولاألعضاءوعلىأراضيدولةأخرىبموجباتفاقيةخاصةتعقدها

معالدولالمعنية( .)2

وتأسستبذلك المحكمةاستنادا إلىاتفاقيةروماعام(1998م)،وذلكنسبةإلىمكان

انعقادالمؤتمرالدبلوماسيالذياعتمدالنظاماألساسيللمحكمة ،وعلىخالفالمحاكمالدولية

المؤقتةالخاصة (بيوغسالفيا) السابقة(ورواندا) أوتلكالمشكلةاستنادا للقانونالجنائيالدولي
كماهوالحالبالنسبةللمحكمةالدوليةالخاصةبلبنان،فإنالمحكمةالجنائيةالدوليةهيهيئة
قضائية دولية دائمة تحظى بوالية عالمية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة كجرائم الحرب

والجرائمضداإلنسانيةوجرائماإلبادةوجريمةالعدوان( .)3

تعتبرالمحكمةالجنائيةالدوليةمستقلةتمام اعناألممالمتحدةمالياووظيفياواداريا،وقد

تمتنظيمالعالقةالقانونيةبينهمامنخاللاتفاقية خاصة،أيأنهاتختلفعنمحكمةالعدل

الدوليةالتيتعد أحدأجهزةاألممالمتحدةالتيأنشئت بموجبميثاقهاوتختصفيالنزاعات
القانونيةبينالدولالتيتقبلاالحتكامألحكامها،وتقدم فتاويوآراءاستشارية لألممالمتحدةأو
أيمنهيئاتهابشأنالمسائلالقانونيةالتييتمإحالتهالها( .)4

ثالثا -االنتهاكات اإلسرائيلية التي تدخل في اختصاص المحكمة:
ارتكبت (اسرائيل) ،ومازالت العديد من الجرائم بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في
األراضي الفلسطينية المحتلة ،والتي كان آخرها عدوان (2014م) على قطاع غزة ،ضاربةا
بعرض الحائط جميع ق اررات الشرعية الدولية ،وعليه يندرج تصنيف كافة الجرائم واالنتهاكات

التي ترتكبها (اسرائيل) في نصوص ومبادئ القانون الدولي ،وعلى وجه الخصوص وفق
تصنيفالجرائمالتيتندرجضمناختصاصالمحكمةالجنائيةالدولية،والواردذكرهافينظام

( )1ومد شريف بال وين ،الوثائق الدول ة واة م ة املعن ة بالعدالة اجلنائ ة ،مرجع نابق ،ص.91
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع .4
( )3ملاع روما ،1998 ،مف املرجع ،ع .5
( )4النلاع األناني حملكمة العدل الدول ة ،1945 ،ع .36
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رومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،وهيجرائماإلبادة الجماعية والجرائمضداإلنسانية،

الحربوجريمةالعدوان( .)1

وجرائم

تعتبر الجرائم اإلسرائيلية أفعال غير المشروعة وتشكل انتهاكا واضح ا لنظام روما

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد القانون الدولي اإلنساني ،حيث ينطبق عليها من
ناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدوليوصف اإلبادةالجماعية،وجرائمالحرب،والجرائمضد

اإلنسانيةالتيوردالنصفينظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة( .)2

وتستوجب الجرائم اإلسرائيلية بحق السكان المدنيين الفلسطينيين من المجتمع الدولي،
وكافةالهيئاتوالمؤسساتالدوليةتحميل(اسرائيل) المسئولية الدولية ومحاسبتها على جرائمها

التيتشكل انتهاكا واضحا لكافةالقيماإلنسانيةوالقواعدوالمعاهداتواالتفاقاتالدوليةالناظمة
لحقوق المدنيين ،كما تستوجب كذلك سرعة التحرك قانوني ا من قبل الفلسطينيين من خالل

تحريك دعاوى قضائية ضد (اسرائيل) أمام المحكمة الجنائية الدولية مستفيدين من االعتراف

الدوليبفلسطينكدولةبصفةمراقبغيرعضوفياألممالمتحدةوالذيتحققفي29نوفمبر

(2012م))3(،وكذلكتوقيعفلسطينعلىنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةفي30

ديسمبر(2014م) )4(.وعضويةفلسطينفياتفاقاتجنيفاألربعوالبروتوكولاإلضافياألول
في11إبريل(2014م)( .)5

رابع ا -الوضع القانوني لفلسطين في األمم المتحدة:
شكلاالعترافبفلسطينكدولةمراقبغيرعضوفياألممالمتحدةمنعطفاتاريخيامهما

لهانعكاساتسياسية وقانونيةمهمة فيطريقمحاسبة(اسرائيل) عبرالقضاءالدولي ،وذلك
من خالل االنضمام لكافة المعاهدات والمواثيق واالتفاقيات الدولية التي تسهم في تلك

المحاسبة ،ومنأبرزهاالتوقيععلىنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية ،حيثيتيح
( )1ملاع روما ،1998 ،مف املرجع ،ع .5
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ،ع6و7و.8
( )3مت ىلىة دولة ف الطني بصفة مرا غري ىضو ك ه ئة األم املت د ك  29موفمرب  2012بعد أ حص ت ف الطني ى ي أ وا  138دولة
واىرتضت  9دول وامتنعت  41دولة ىن التصويت ،لتصبح ف الطني العضو الال  194ك ه ئة األم املت د  ،راجع مت جة التصويت ى ي مشروع رار
مرميز ف الطني ك األم املت د  ،جم ة الدرانا الف الط ن ة ،ىدد  ،93شتاء .223 :2013
( )4راجع افا ا املعاهدا واالافا ا الدول ة اليت و ع الرئ الف الط ين ومود ىباس كوك االمضماع ىلل ا ك  30ديالمرب  ،2014جم ة
الدرانا الف الط ن ة ،ىدد  ،102رب ع .203 :2015
( )5راجع اصريح الناطق بان وزار اخلارج ة الالويالرية يع ن ف أ ف الطني أ ب ت ىضوا ك اافا ا جن ف األربع والربواوميول اةضاك األول،
جن ف  11ىلبريا  ،2014جم ة الدرانا الف الط ن ة ،ىدد :99يف .201 :2014
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خاصة بعد قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في األمم
ٍ
انضمام فلسطين لنظام روما  وب

المتحدةالميزاتالتاليةللفلسطينيين( :)1

 -1يتيح االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية مالحقة  ومحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين عن
كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية

المحتلة .

 -2يشكلاالنضمامللمحكمةالجنائيةالدوليةرادعا(السرائيل)،حيثيحدمنتكرارالمجازر
البشعة بحق الفلسطينيين ،ويؤدى إلى توقف (اسرائيل) عن ارتكاب أي جريمة خشية
المالحقةوالمحاكمةالدولية.

 -3يم ّكن االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطين من متابعة تنفيذ كافة الق اررات
الدوليةأمامكافةالهيئاتوالمنظماتالدوليةوالتيعطلت(اسرائيل)تطبيقها،حيثتعتبر
نفسهادولةفوقالقانونوالمحاسبةوالمالحقة.

 -4يثبتاالنضمامللمحكمةالجنائيةالدوليةأناألراضيالفلسطينيةهيأراضمحتلةوليس
متنازععيهاكماتدعي(اسرائيل).

 -5االنضمامللمحكمةالجنائيةالدوليةيتيحمالحقة(اسرائيل) على جرائمهابحقالمقدسات
خاصة في مدينة القدس
ٍ
واألماكن الدينية بشكل مخالف لكافة االتفاقات الدولية  ،وب
المحتلة.

 -6يؤكد االنضمام للمحكمة على عدم شرعية بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية،
يخالفكافةاالتفاقاتوالق ارراتالدولية .

وأناستمرارأعمالالبناءفيالمستوطنات

خامس ا -آلية ممارسة المحكمة اختصاصاتها على الوضع في فلسطين:
يتيح القانون الدولي لفلسطين كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة التوجه

للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين ،حيث بات
يمتلكالفلسطينيونإمكاناتقانونيةعديدةلمقاضاة(اسرائيل)أمامالمحكمةالجنائيةالدولية .
 -1إعداد ملف الدعوى:
اليمكنرفعدعوىدونإعدادملفلها،علىأنيكونمتضمنا وثائقوبيناتمقنعة؛

لهذايجبتدويناالنتهاكات،وارفاقمايثبتهويةالمعتدىعليه،باإلضافةإلىالتحقيقاتأو
( )1العقاد ،ثائر ،احلرب الص وم ة األخري ى ي طاع غز من منلور القامو الدويل اةمالاين وحل ا واميمة اد ىلنرائ ا دول ا 10 ،ديالمرب
 ،2014أمد لإلىةع ،درانا وأحباثhttps://www.amad.ps/ar/Details/52883 ،
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اإلفادات التي تؤيداالعتداءالحاصل ،وتحديدالمرجعية القانونية الوطنية والدولية التي تنص

علىالحقالذيانتهكهالمعتدي،إضاف ةاإلىذلك،يلزمتضمينالملفبالوثائقالطبيةوالتقارير

ذاتالصلةبموضوعاالعتداءوالتيمنشأنهاإثباتحصولاالعتداءبالفعل،حيثاليتمرفع

أيدعوىأمامالقضاءإالبعدالتأكدمناستيفائهالكافةشروطها،بحيثإنهاتكونمستندةإلى
أسسصحيحةمنالوقائعوالقانون(،)1ولذلكيحتاجالفلسطينيونإلىتشكيللجانمنخبراء

القانون الدولي والمؤسساتالحقوقية المحلية والدولية من أجل تقديم آراء استشارية قبل إقامة

الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وتدوين ،وحصر كافة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق
الفلسطينيينوالسيماخاللعدوان(2014م)،واعدادقوائمبأسماء مجرميالحرباإلسرائيليين

منأجلمالحقتهمعنجرائمالحربضدالفلسطينيين .

 -2تحريك الدعوى من قبل مجلس األمن أو المدعي العام:
يمكنإحالةالدعوىمنقبلمجلساألمنالدولي،الذييعدالهيئةالمسؤولةعنحفظ
السلمواألمنالدوليين،وذلكعمالا بأحكامالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،حيثيقرر
مجلساألمنماإذاكانوقعتهديدللسلمأوإخاللبه،أوماإذاكانوقععملمنأعمال

العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته ،أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير لحفظ السلم واألمن

الدوليين( ،)2وبإمكان أي دولة من الدول الخمسة عشر في مجلس األمن لفت نظر المدعي
العام للمحكمة إلى جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ،لكن جرت العادة أال ينطبق هذا
األمرعلىالوضعفيفلسطينبسببمواجهةكافةالق ارراتالخاصةبالقضيةالفلسطينيةبحق

النقضالذيتمتلكهالوالياتالمتحدةفيمجلساألمن .

أما فيما يتعلقباإلحالةمنقبل المدعيالعامللمحكمة الجنائية الدولية،فإنهفيحال

قيامأحدالدولاألعضاءفيالنظاماألساسيبطلبتحريكالدعوىولميقممجلساألمنبذلك،
فإنالنظاماألساسييجيزللمدعيالعاممباشرةالتحقيقفيحالتوافرالمعلوماتعلىوجود

جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة  ،ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات التي

حصل عليها ،ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة األمم
ة،واذا
المتحدةأوالمنظماتالحكوميةالدوليةأوغيرالحكومية ،أوأيةمصادرأخرىموثوق 

الاللشروعفيإجراءتحقيق،يقدمإلىالدائرةالتمهيدية
استنتجالمدعيالعامأنهناكأساس امعقو

( )1ومد ب ي جن  ،الوج ز ك امو أ ول احملاميما اجلزائ ة ،دار الثقافة ،ط  ،1ىما ،1991 ،ص.207
( )2م ثاق األم املت د  ،ع .39
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طلب ا لإلذن بإجراء تحقيق مشفوع ا بأية مواد مؤيدة يجمعها ،ويجوز للمجني عليهم إجراء

مرافعاتلدىالدائرةالتمهيديةوفق اللقواعداإلجرائيةوقواعداإلثبات( .)1

لكن هذا اإلجراء يشكل قيدا على عمل المدعي العام ،كما يوجد قيدا آخر في النظام
األساسيللمحكمةيتمثلفيوجوبقيامالمدعيالعامبإشعارالدولاألطراف ،وأيدولةيرى
ائمموضعالنظربناءعلىمالديهمنمعلومات،كما
ا
أنهمنعادتهاممارسةواليتهاعلىالجر
يجبعليهأنيتنازلعنالتحقيقإذاماكانتدولةطرفمختصةبهوطلبتذلك( .)2

 -3تحريك الدعوى من قبل دولة طرف:
يجوزلدولةطرففينظامرومااألساسيللمحكمةأنتحيلإلىالمدعيالعامأيةحالة
يبدوفيهاأنجريمةأوأكثرمنالجرائمالداخلةفياختصاصالمحكمةقدارتكبتوأنتطلب
إلى  المدعيالعامالتحقيقفيالحالةبغرضالبتفيماإذاكانيتعينتوجيهاالتهاملشخص
معينأوأكثربارتكابتلكالجرائم ،وتحددالحالةقدرالمستطاعوالظروفذاتالصلةوتكون
مشفوعةبماهوفيمتناولالدولةالمحيلةمنمستنداتمؤيدة( .)3
وبالنظرلعدوان(2014م) بدأ جليا أنالجرائماإلسرائيليةالمرتكبةبحقالفلسطينيينقد
تم تكييفها بأنها جرائم إبادة جماعية ،وجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم حرب وجريمة عدوان،
تستوجبمالحقة ،ومحاكمةمرتكبيهامنأجلتحقيقالعدالةالدولية،واليوجدأيةموانعقانونية
تمنعالفلسطينيينمنالتوجه إلىالمحكمةالجنائيةالدولية،حيثتغيرالمركزالقانونيلدولة
فلسطين بعد حصولها على دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة ،وكان لذلك تبعات
قانونيةعلىالمستوىالدولي،منأهمهاالحقفياللجوءإلىالمحكمةالجنائيةالدوليةلمحاسبة
(اسرائيل) على جرائمها بحق الفلسطينيين ،تحديدا تلك الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظام روما
األساسيعام(2002م)،وجرائماالستيطانواإلبعادالقسري،بغضالنظرعنتاريخبدءهذه
الجرائمباعتبارهامنالجرائمالمستمرة .

( )1ملاع روما ،1998 ،ع .15
( )2ملاع روما ،1998 ،مرجع نابق ع .18
( )3ملاع روما ،1998 ،مف املرجع ،ع .14
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لكن يبدو أن هناك ترددا فلسطيني ا في تحريك دعاوى قضائية ضد (اسرائيل) أمام
المحكمةالجنائيةالدولية،ويعودذلكالترددإلىالتخوفمنمسئوليةالفلسطينيينعناألعمال

خاصة العملياتالعسكرية،وأعمالالمقاومةالمسلحة
ٍ
التيتنطلقمناألراضيالفلسطينية،وب
التيتنطلقباتجاه(اسرائيل)،حيثإنالمحكمةليستمقتصرةعلىالنظرفيأيدعوىضد
(اسرائيل)،وعليهفإنتحريكأيدعوىقضائيةضد(اسرائيل) أمامالمحكمةالدوليةقديكون
لهنتائجسلبيةعلىالفلسطينيين،كونهمنالممكنمقاضاةقوىالمقاومةالفلسطينيةعلىأفعال
بحقمدنيينإسرائيليينكعملياتتفجيرالحافالتواطالقالصواريخعلىالمدناإلسرائيلية،إذ
كمايحقللفلسطينيينالتوجهللمحكمة،فإنذلكيعنيالتزامالفلسطينيينحسبشروطالعضوية
فيالمحكمة  ،واستعدادهالتسليماألشخاصالفلسطينيينالمتهمينكمجرمينحربمنقبلأي
دولةتتعاونمع(اسرائيل)وعضوافيالمحكمةإذاماتمطلبهمللمحكمةالجنائيةالدولية،مهما
كانتصفتهمومناصبهم ،بدءا منرئيسالدولةوقائدعسكريكبير،وحتىأصغرجنديأو
شخصفيالدولة،أوورئيستنظيموفصيلومناضلومقاوممتهمباإلرهاب،والحصانةألحد،
ودولةفلسطينملزمةبتسليممنتطلبهالمحكمةفو ارإذاكانمطلوباقضائيا،حيثتتممالحقته
حسب الئحة اتهام موجهة ضده بتهم مختلفة تعتبر عمالا إرهابيا أدى للقتل ،وليس مقاومة
االحتاللفيظلاختاللموازينالقوىالدوليةحاليا( .)1

سادسا -النتائج المترتبة على إدانة (اسرائيل) أمام المحكمة الجنائية الدولية:
إذاماتمتحريكدعاوىقضائيةضد(اسرائيل)أمامالمحكمةالجنائيةالدولية،فإنأحكام
وقواعدالقانونالدوليالتيتتعلقبانتهاكأشخاصالقانونالدولياللتزاماتهمالدولية،ألزمت
الطرف الذي ألحق الضرر بدولة أخرى بوجوب إزالته ووقف آثاره ،وعليه يتوجب على
(اسرائيل) بادئ ذي بدء وقف ممارساتها غير المشروعة واعتداءاتها المتكررة بحق السكان
المدنيين الفلسطينيين( ،)2وفي حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه يتوجب على
(اسرائيل)التعويضالماليلكلمنتضررمنعدوانها؛وذلكتنفيذاالتفاقيةالهاي(1907م)؛
حيث يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام الالئحة المذكورة ملزم ا بالتعويض إذا دعت
( )1حامت أبو شعبا  ،ما هي ابعا امضماع ف الطني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة؟ ،وميالة وا اةخبارية 5 ،ىلبريا ،2015
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233097
( )2ىبد الفتاذ ب ومي حجازي ،احملكمة اجلنائ ة الدول ة ،درانة متخصصة ك القامو الدويل اجلنائي ،مرجع نابق ،ص.709
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الحاجة ،كما يكون مسئوالا عن جميع األعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته
المسلحة(.)1
كذلكنصتاالتفاقيةعلىضرورةإعادةالممتلكات النقديةواألموالوالقيمالمستحقةإلى
أصحابها ،ودفعالتعويضاتلألشخاصالذينيتماالستيالءعلىممتلكاتهمالشخصية( ،)2وفي
هذهالحالةتسأل(اسرائيل)عنالضررالذيلحقبالفلسطينييننتيجةأعمالهاغيرالمشروعة،
ويتوجب عليها التعويض عن الضرر وفق ما هو مقرر في أحكام المسئولية الدولية ،وتسأل
(اسرائيل) جنائي ا ،بحيث يعاقب األشخاص الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا األعمال غير
المشروعة  ،والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وبمقتضىقواعدالقانونالدوليالعامواإلنساني( .)3



( )1اافا ة الهاي ،1907 ،مرجع نابق ،ع .3
( )2اافا ة الهاي ،1907 ،مف املرجع ع .53
()3وائا أمحد ىةع  ،مرميز الفرد ك النلاع القاموين ل مالؤول ة الدول ة ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،القاهر ،2001 ،ص.86
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الفصل اخلامس
حتديات مالحقة (اسرائيل) قضائيا واخليارات
الفلسطينية
المبحث األول -التحديات القضائية الداخلية والخارجية.
المبحث الثاني -الخيارات الفلسطينية لمالحقة (اسرائيل) في القضاء
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الدولي.

تمهيد:
تكتسب مسألة مالحقة (اسرائيل) قضائي ا أهمية خاصة باعتبارها سبيالا ممكن ا لتحقيق

العدالة الدولية ،وفضح كافة الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجه بحق المدنيين
الفلسطينيين ،وال يقتصر التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية على القضاء الدولي كونه ليس
بالضرورةأكثرعدالةمنالمحاكمالوطنية،حيثيفترضأنتكونعمليةالتحقيقوالمحاكمة

ملك ا لذوي الشأن ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة احترام السيادة الوطنية واالختصاص

القانونيللمؤسساتالقضائيةالوطنيةفيأيدولة،وتظلمسألةسيادة الدولةعلىمايحدث

على أراضيها في صلب الصراع الفلسطيني مع (اسرائيل) منذ زمن بعيد ،وبالتالي فإن أي

تحقيق تجريه (اسرائيل) في الجرائم المرتكبة في األراضي الفلسطينية أو أي تحقيق يجريه
الفلسطينيينفيهذهالجرائمقداليتناسبمعمعاييرالعدالةالقويمة .
يبدوواضحاومنخاللالسوابقفيمسألةمالحقة(اسرائيل)قضائياأنالمجتمعالد ولي

غيرجادفي مالحقةاإلسرائيليينالمشتبهبارتكابهمجرائمحربأوجرائمضداإلنسانيةبحق

الفلسطينيين في الوقت الذي يشهد العالم أجمع حجم الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق
الفلسطينيين ،وربما يعزى ذلك إلى اختالل موازين القوى الدولية وسيرها للعمل لصالح

(اسرائيل) ،ويقتصر دورالمجتمع الدوليأمامتلك الجرائم  وفيمعظم الحوادث على الشجب
واإلدانةالخجولة ومطالبة(اسرائيل)بالقيامبالتحقيق،بحيثتكونهينفسهاالحكموالجالدفي

آنمعا،فيالوقتالذييعتبرفيه أحدأهمشروطالتحقيقالمنصفهوضرورةغيابأي

صلةبينالمحققينوالمشتبهبهممنجهة،وبينالمحققينوالضحايامنجهةأخرى .

وتصدممسألةمالحقةمجرميالحرباإلسرائيليينبجملةمنالتحدياتوالمعوقاتالتي
تختلفمنحيثطبيعتهاالسياسيةأوالقانونيةأواإلجرائية،وهوماتسلطعليهالدراسةالضوء

في هذاالفصل ،بهدفالوقوف على هذهالعقبات والتعرفإلى الخياراتالفلسطينيةالممكنة

والمتاحةقانوني ا وسياسي ا منخاللاالستفادةمناالعترافالدوليبفلسطينكدولةمراقب غير

عضوفياألممالمتحدة .
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المبحث األول

التحديات القضائية الداخلية والخارجية
تعترض مالحقة (اسرائيل) قضائي ا على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين

مجموعة من المعوقات ،حيث تفتقر هذه المالحقة إلى إجراء تحقيقات بشكل مهني ومستقل
يمكن من خالل قراءة نتائجه تكوين معرفة دقيقة للجرائم ،ومرتكبيها وتحديد الدوافع والنوايا

الجنائية،وتستدعيعمليةإثباتقيام(اسرائيل) بجرائمإبادةوجرائمحربوجرائمضداإلنسانية
تحقيق ا سري ا ومهني ا ومحاكمةعلنيةيتمتعقضاتهابالنزاهةوالكفاءة ،والجدوىمنالتحقيقمن

دونمحاكمة كماال قيمة لمحاكمة من دونتحقيق،حيث إنهال يمكن للقاضيمهما بلغت
ائنواثباتاتتدلعلىصحته .
نزاهتهوكفاءتهأنيأخذبأيادعاءمالميكنمرفق ابقر 
كذلكمن التحديات التي تعترضمالحقة (اسرائيل) قضائي ا علىجرائمها مسألةتحديد

المحكمةالمختصةبالنظرفيتلكالجرائمواإلطار القانونيالمناسب لهذهالمحكمة ،فيظل
عقباتداخليةوخارجيةوأخرىإجرائيةتعترضطريقالفلسطينيينفيسبيلال وصولبمرتكبي

جرائم الحرب اإلسرائيليين إلى المحاكمة ،وتحقيق العدالة وانصاف المتضررين بفعل تلك
الممارساتواالنتهاكاتاإلسرائيلية .

أوالا -التحديات القضائية الداخلية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين:
يواجهالقضاءالفلسطيني تحدياتداخليةخاصةيعانيمنهابشكليؤثرسلبا علىأدائه

وانجازاته ،كما أن النظام القضائي الفلسطيني غير قادر على تقديم سبل العدالة القضائية
الفعالة،ويعودذلكإلىجملةمنالعوامل :
 -1السيادة المنقوصة للفلسطينيين:
يعانيالقضاءالفلسطينيشأنهشأنالسلطاتالثالثفيالنظامالسياسيالفلسطينيمن

سيادة منقوصة بفعل االتفاقات الثنائية مع (اسرائيل) ،والتي سلبت منه العديد من
االختصاصات المتعلقة باألشخاص واألموال المنقولة وغير المنقولة ،عوض ا عن األجواء

األمنية غير المستقرة المتمثلة في إجراءات االحتالل اإلسرائيلي ،حيث منع التجول ،واقامة

الحواجز،وتقطيعأوصالكافةاألراضيالفلسطينية،والقصف،واالعتقاالت،إلىجانبالعديد
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من عوامل عدم االستقرار السياسي ،والتدخل في اختصاصات السلطة القضائية نتيجة عدم

الفصلبينالسلطاتالثالثفيالنظامالسياسيالفلسطينيبشكلحقيقيوواضح( .)1
 -2عدم وجود قانون فلسطيني موحد لمالحقة الجرائم الدولية:

حيثإ نالتشريعاتالفلسطينيةالخاصةبمالحقةالجرائمالدوليةغيركافيةبالقدرالالزم

لضمانتحقيقالعدالةالقضائيةفيأبهىصورها،ويعودذلكإلىوجودنظامينقانونيين في

الضفةالغربيةوقطاعغزةبفعلاالنقسامالفلسطينيالذيأثرسلبي اعلىوحدةالجهازالقضائي

الفلسطيني،كماعطلعملالمجلسالتشريعيالفلسطيني،واليمكنأليقانونلمالحقةالجرائم

الدوليةأنيكونمقبوالاعلىالصعيدالدوليإذاماشابهعواردستوريفيبلده،وهذهقاعدةال
يمكنالتغاضيعنهاأمامالمجتمعالدوليوالمحكمةالجنائيةالدولية،فضالا عنأنهاتضعف

موقفالضحاياأمامالقضاءالمحلي( .)2

ويعاني النظام القضائي الفلسطيني كذلك األمر من عدم تطوير معهد الطب الشرعي
والبحثالجنائياألمرالذييفقدالملفاتالجنائيةاألدلةالالزمةلتحقيقالعدالة،وهذايؤثرسلبا

على سير العمل داخل المنظومة القضائية ،مما يؤدي إلى هشاشة العدالة داخل الجسم

القضائيالفلسطيني( .)3

 -3ضعف القدرة القانونية والقضائية:
يمثلنقص الخبرة القانونيةوالقضائية الفلسطينية عائقا أساسيا ،حيث يحتاج العمل في

مجالمالحقةالمتهمينبارتكابجرائمدوليةإلىخبراتقانونيةمتعددة،تشملالقانونالجنائي
الدولي،والقانونالدولياإلنساني ،وقانونحقوقاإلنسان ،وقانوناإلجراءاتالجنائية ،وقانون
العقوبات ،والقوانين الجنائية المساعدة ،كما يحتاج إلى كادر مؤهل يجيد اللغات األجنبية

المختلفة السيما اإلنجليزية والفرنسية ،ويبدو جلي ا أن المستوى العام للكادر القضائي والنيابة

العامةالفلسطينيةاليملكهذهالمؤهالت،حيثيحتاجهذاالكادرإلىتأهيلمتخصص،كما

يمكنإنشاءنيابةمتخصصةلتحضيرملفاتالقضاياوالجرائموفقالمعاييرالدولية( .)4

( )1مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،مرجع نابق.
( )2مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص.12
( )3مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  2014 ،مرجع نابق.
( )4مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مف املرجع ،ص.13

111

ويعاني الجهاز القضائي الفلسطيني من قلة الموارد البشرية في ظل تكدس القضايا

والطلباتبماال يتناسبمععددالقضاة ،وفيظلقلةعددالمحاكموالموظفينفيالمحاكم،
باإلضافة إلىقلةالخبرةوسوءالتنظيم،األمر الذييعيقسيرالعدالة،ويؤديإلىإشكاليات

في النظام القضائي ،بحيث يتم اللجوء في بعض األحيان إلى التغلب على النقص في عدد

القضاةإلىانتدابقضاةللعملداخلمحاكمأخرىلحلهذهالمشكلة،وانكانهذااألمريحل
أزمةمؤقتةإال أنهيضيفأعباءكبيرةعلىكاهلالقضاء ،وسيرالعملويقللالوقتوالجهد
الذييخصصهالقاضيللنظرفيالقضيةالواحدة،ممايؤثرعلىسيرالعدالة،ويتطلباألمر

تعيينعددكافيمنالقضاةالمؤهلينلسدالنقصالقائمفيجميعأنواعالمحاكم،كمايتطلب

العمل على تشجيع ذوي الكفاءات العالية من القانونين على التقدم لتقلد المناصب القضائية
ودمجهم في السلك القضائيلمواجهة اإلشكاليات والنواقص التي يعاني منهاالنظامالقضائي

الفلسطيني،فقدنتجعنهذهاإلشكالية إطالةمدةالتقاضي ،وأدىذلكإلىإجبارالقضاةعلى
الحكمبتأجيلالقضايالمواعيدالحقة،األمرالذيأدىإلىإطالةأمدالتقاضي،وأصبحاألصل

التأجيلالالفصلفيالنزاعوالحكمبه( .)1
 -4ضعف القدرة المالية:

تتطلبعمليةالتحقيقالقضائيفيالجرائمالدوليةتعيينمختصين ،واستقدامخبراءفي

هذاالمجال،كماتتطلبانتقالفرقالتحقيقإلىمكانارتكابالجريمةمنأجلإجراءالكشف
والمعاينةوجمعالمعلوماتواألدلةوالوثائقوسماعالشهود،كماتتطلبالمحاكمةنقلكافةهذه

العناصر إلى المحكمة ،ويحتاج األمر إلى ميزانيات كبيرة التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة

لمتابعةالجرائمالدولية( .)2

فضالاعنذلك؛يعانيالجهازالقضائيمنضعفالموازنةالخاصةبالسلطةالقضائية،

حيثإنهاتشكلنسبةالتتجاوز%0.37منالموازنةالعامةللسلطةالوطنيةالفلسطينيةحيث
نتجعن ذلكعدمكفايةالمباني ،وعدمالقدرة على صيانتها ونقص الدعماللوجستيالخاص

بمرافقالقضاءاألمر الذيينعكسعلىسيرالعدالة،كماوأثرتهذهالضائقةفيعدمالقدرة
على تطوير قدرات الكادر البشري داخل منظومة القضاء ،باإلضافة إلى عدم وجود نظام

( )1مجع ة الوداد ل تأه ا اجملتمعي ،ور ة مو ف حول أثر االمقالاع ى ي ضماما احملاميمة العادلة ،يول و ،2015
( )2مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص.13
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الحوافزالماليةاألمرالذييؤثرسلبافيالرغبةللمبادرةأواإلبداعمنقبلالعاملينفيالجهاز

القضائي( .)1

 -5غياب الوعي لدى ضحايا الجرائم الدولية:
من غير الممكن إنصاف المتضررين من الجرائم الدولية بمجرد صدور أحكام قضائية

تجرم مرتكبي هذه الجرائم ،ودون معرفة الناس لحقوقهم فإنهم يفقدون أصواتهم التي يمكن

الحقوقومواجهةانتهاكها،حيثيفتقرالمتضررونمنالجرائماإلسرائيلية

بموجبهاالتمتعبهذه
إلىقضيةفيغايةاألهمية،وهيإدراكحقوقهم،وهذهاألداةتعدمؤثرةللغاية،لذلكيتوجب

على المتضررين تفهم حقوقهم وواجباتهم القانونية ،وبات من الضروري خلق وعي جماهيري

عن طريق برامج التوعية والتعليم المختلفة ،من أجل وقوف الرأي العام على أهمية وأبعاد
االختصاص الجنائي الدولي وآثاره اإليجابية على المجتمع ،وتحقيق السلم واألمن المقترن

بتحقيقرغباتالمجتمعفيمالحقةومقاضاةالمجرمينالدوليين( .)2
 -6االنقسام السياسي الفلسطيني :

كذلكمنالعواملالتيتركتأث ارسلبي ا علىالجهازالقضائيالفلسطينيهياستمرار

حالةاالنقساممنذيونيو (2007م)،حيثتأثرتأجهزةالعدالةبحالةاالنقسام،وباتالجهاز
القضائي الفلسطيني يواجه عدة تحديات إلى جانب عقبات النقص الواضح في اللوجستيات

والمواردالبشرية،حيثتركاالستقطابالسياسيالحادفيالمجتمعالفلسطينيتداعياتهوأثره

السلبي على استقاللية القضاء ،وبات هناك ما يشبه بازدواجية النظام القانوني في تعارض
واضحمعمبدأسيادةالقانون،وأخذتالكتلالبرلمانيةفيالمجلسالتشريعيالفلسطينيتطرح

وتقرمايوافقأجنداته امنمشروعاتقوانينالتخدمبأيحالالمواطنالفلسطينيوالقضيته

الوطنية( ،)3كما نتج عن االنقسام السياسي الفلسطيني انقساما قضائيا من حيث ظاهرة وقف

التعاون القضائي ،األمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل رزمة من القوانين ،وأخذ العديد من

اإلجراءاتلبناءبنيةتحتيةقضائيةلمواجهةاإلشكاالتوالمعيقاتالناتجةعناالنقسام( .)4

( )1مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،مرجع نابق.
( )2مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص13
( )3حالء الربىي ،مي ف اأثر أج ز العدالة حبالة االمقالاع؟ 10 ،ديالمرب  ،2015شبكة موى،
http://nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=24069
( )4مجع ة الوداد ل تأه ا اجملتمعي ،ور ة مو ف حول أثر االمقالاع ى ي ضماما احملاميمة العادلة ،مرجع نابق ،ص.9
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علىأيةحال،يمكنالقولإنمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينجراءجرائمهمبحق

المدنيين الفلسطينيين ال مستقبل لها في ظل االنقسام الفلسطيني المقيت ،حيث قسم هذا

االنقسام الجهاز القضائي إلى قسمين ،عوضا عن أنه تسبب في تغييب رجاالت السلطة
القضائيةذويالخبرةوالكفاءةعنعملهمقس ار،وهمالقادرونعلىالقيامبالمهمةالموكلةلهم
باقتدار،مماقديعطلالقدرةالفلسطينيةعلىإعدادملفاتتحقيقوفقالمعاييرالدولية( .)1

كما أن استمرار االنقسام ،وتعطيل تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية المتالحقة تبقي

النظامالسياسيالفلسطينيفيعرضةلمخاطرةكبيرة،وتضعفمنقدرتهعلىالتدخلالقانوني
السليم ،كون المؤسسات السياسية الفلسطينية أصبحت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة

كونهاقدتجاوزتواليتهاالقانونيةبعدةسنوات .

أمام هذا الواقع الذي يعايشه الفلسطينيون ،بات من الضروري أن تضطلع مؤسسات
حقوقاإلنسانالوطنيةبشكلمؤقتبدورحقيقيعوض اعناألجهزةالرسميةالفلسطينيةالمناط
بها هذا العمل ،باعتبارها األقدر على القيام بمثل هكذا مهمات ،دون أن تعترضها عقبات

ومعوقاتقانونيةأوسياسية،إلىحيناالنتهاءمناالنقسامالداخلي،والتوافقفلسطيني ا على

تجديدشرعيةمؤسساتهمالسياسيةمنخاللصندوقاالنتخابات،منأجلتجاوزمرحلةفي

غايةالصعوبةفيالتاريخالفلسطينيالحديث .

ويمكنمالحظةالعديدمنالمشكالتالتيتهددتحقيقالعدالة ،ومستوىحمايةحقوق

الفلسطينيينبفعلتداعياتاالنقسامعلىالجهازالقضائيوأبرزتلكالمشكالت( :)2

 -1مأساة االنقسامفيالقضاءنظ ارلوجودمجلسقضاءأعلىفيقطاعغزةموازيلمجلس
القضاءاألعلىفيالضفةالغربية،ورئيسينلجهازينللنيابةالعامة.

 -2نشوء تعديالت قانونية فيقطاع غزة تختلف عن تلك التعديالت التي نشأت في الضفة
الغربية في القانون المدني واإلجراءات الجزائية والتنفيذ ،وال يتم تطبيقها إال في نطاقها

الجغرافي ،بما ال يسمح وال يمكن للمواطنين االستفادة من األحكام الصادرة في أي من
المنطقتينلتطبقفيالشقاآلخرلعدمسريانذاتالقوانين .

( )1مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص.12
( )2مرميز األحباث واالنتشارا القاموم ة ل مرأ  ،ور ة مو ف :اوح د الال طة القضائ ة وانتقةهلا هي الضمامة حلماية حقوق املواطنني.2015،
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14991&CategoryId=4
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ثانيا -التحديات القضائية الخارجية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين:
يالحظأنثمةمجموعةمنالعقباتوالتحدياتالخارجيةالتيتعترضطريقالفلسطينيين

وتحول دون مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ،ويعود ذلك إلى مجموعة من

العوامل :

 -1ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي:
سعتالمعاهداتواالتفاقاتالدوليةواإلقليميةإلىتطويرقواعدالقانونالجنائيالدولي،

عبر تكريس وتفعيل آليات ومؤسسات قانونية واجرائية تقليدية تتعلق بمختلف الجرائم الدولية
ائمالحقالعامالمعهودةفيالقوانينالجنائيةالوطنية،مثلقواعدواجراءاتتسليمالمجرمين

وجر

بينالدولوقواعدتحديداالختصاصالقضائيالدولي  ،ولمتكرسهذهالمعاهداتواالتفاقات
خاصة للحدمنالجرائمالدوليةالخطيرة ،كمااكتفتهذهالمعاهدات
ٍ
قواعدأوآلياتجديدة وب
بالدعوةالملحةإلىتشديدالعقوباتفيردعهذهالجرائم،ولمتتعرضإلىاألسبابأوالظروف

الدافعةالرتكابها،وبذلكفإنفشلهذهالمعاهداتواالتفاقاتكانمزدوجا،حيث كانلهادور
نسبي للغاية في تطوير اآلليات القانونية واإلجرائية لردع الجرائم الدولية ،كما أن دورها كان

محدودافيتكريسنظامردعيصارموشامللقمعالجرائمالدولية،لكنالقانونالجنائيالدولي
التقفغايتهعندحدتحقيقالتضامنوالتعاونبينالدوللمعاقبةالمجرمأينماوجدوأيا كان

القانون الذي انتهك ،وانما تمتد لتشتمل إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابي ،ومن
المالحظ أن التعاون الدولي الجنائي استرعى اهتمام العديد من الدول ،لكن على المستوى
الفقهيالزالهذاالموضوعلميأخذبعدنصيبهمنالدراسةعلىالرغممنضرورةتفعيلنظام

التعاونالدولينظ ارلتعقدوتزايدالجرائمالدولية( .)1

كذلك يترتب على غياب التنسيق بينالتشريعات الدوليةفي تنظيمردعالجرائم الدولية
صعوبةتقنيةفيتطبيقمبدأاالختصاصالعالمي،وتكمنهذهالصعوبةفيأنكافةالعناصر

المرتبطة بالتحقيقالقضائي تقعفيإقليمأجنبي عن الدولة القائمةبالمالحقة الجنائية ،حيث
يمكنأنتتوقفإجراءاتالتحقيقوالمالحقةالجنائيةبفعلغيابالتعاونالقضائيبينسلطات
الدولةمحلارتكابالجريمةوالدولةالقائمةبالمتابعةبرفضاستقبالهاللجانالتحقيق،وخاص ةا

عندما يتعلق التحقيق بالشخصيات الرسمية العليا في الدولة ،كذلك قد يتوقف التحقيق بسبب

انعدام التعاون بين الدول في التحقيقات التي تقوم بها الشرطة ،كتبادل المعلومات الخاصة
( )1ىبد الرح

د ي ،القامو اجلنائي الدويل ،االختصاص القضائي اجلنائي ،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع ،القاهر ،1998 ،ص.9
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بمرتكبيالجرائمالدولية،واطالعالسلطاتالقضائيةالقائمةبالمتابعةبظروفارتكابالجريمة

الدوليةمحلالتحقيق(.)1

 -2تراجع القضاء العالمي عن المالحقات ألغراض سياسية:
أدى إفالت (اسرائيل) المتكرر من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين

الفلسطينيين ،وعدم إعمال مبادئ العدالة واإلنصاف للضحايا إلى تشجيع (اسرائيل) على

ارتكاب المزيد من الجرائم واالعتداءات بحق الفلسطينيين ،ومنح ذلك لمجرمي الحرب

اإلسرائيليين ضماناتوحصانة،ومنبيناألسبابالتيأدتإلىإفالت(اسرائيل) منالعقاب
هو غياب القضاء العالمي ،وتراجعه عن مهمة مالحقة ومقاضاة المجرمين الدوليين ،وذلك
ألغراض سياسية لها عالقة باختالل موازين القوى في المنطقة( ،)2حيث أثمرت الضغوط

السياسيةالتيمورستعلىالقضاءاإلسبانيفيعام(2010م) إلىإلغاءمحاكمةسبعةمن

قادة (اسرائيل) بتهم ارتكابهم جرائم حرب ،وتم إغالق ملف المحاكمة بالكامل ،وجرى إلغاء
ثالثة عشر محاكمة أخرى كان قد بدأ اإلعداد لها بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق

وأفغانستانوأفريقيا( )3

لذلك تعتقد الدراسة أنه لزام ا على القضاء العالمي الوقوف عند مسؤولياته المتمثلة في

تحقيقالعدالةوانصافالمعتدىعليهم،وأنيأخذدورهفيمالحقةومعاقبةكافةالمسئولينعن

اء أكانت بالتخطيط أم التنفيذ أم المحيطين علما بوقوعها من
ارتكاب الجرائم الدولية سو ا

المسئولين المدنيين أو العسكريين ،بل يجب أن تطال المسئولية كل من ساهم في تعطيل

محاسبةمجرميالحرباإلسرائيليينجراءجرائمهمبحقالمدنيينالفلسطينيينخاللاالعتداءات
المتكررة(السرائيل)فياألراضيالفلسطينية .
 -3اختالف االجتهاد القضائي الدولي في الجرائم الدولية:
يختلف االجتهاد القضائي داخل الجهاز القضائي الواحد أو بين األجهزة القضائية

البد مناالعتراف
ائمالدولية،و َ

لمختلفالدولحولتطبيقمبدأاالختصاصالعالميفيالجر
لمالهذهاالجتهاداتمندورإيجابيفيإرساءبعضمبادئالقانونالدوليالجنائي،وعلى

( )1مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص.15
فة االنتقةل 3 ،ديالمرب ،2012
( )2نف ا الشورجبي ،ىلفة االحتةل من العقاب شجع ى ي اراكاب مزيد من اجلرائ ،
( )3مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مف املرجع ،ص.15
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رأسهامبدأ مسئولية األفراد الجنائية في القانون الدوليمن جهة ،والغاءها لمبادئأخرى مثل
مبدأواجبالطاعةألوامرالرؤساءعندماتكونهذهاألخيرةمخالفةللقانونالدولي .

ولعل أبرز هذه األحكام تلك الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية ،وهي أعلى سلطة

قضائيةفيفرنساباألخذبمبدأالحصانةالتييتمتعبهارؤساءالدولاألجانبفيقضيةتفجير

170
 19سبتمبر (1989م) ،مما أسفر عن مقتل 
الطائرة الفرنسية في صحراء النيجر في 
شخصا والمتهمفيهاالرئيس الليبيالسابق(معمرالقذافي)،وكانتمحكمةباريسللجناياتقد

أصدرت في عام (1999م) حكما غيابيا علي ستة من المسئولين الليبيين بالسجن المؤبد
الطائرة ،لكن القضاء الفرنسي اعتمد على العرف الدولي في  13مارس

التهامهم بتفجير

(2001م) باستبعاد متابعة الرئيس(القذافي) ،وذلك ألن العرف الدولي يعارض متابعة رئيس

دولة أثناء أداء الوظيفة( ،)1بينما خالف القضاء الفرنسي هذا االجتهاد عند رفضه شكاوى
البوسنيينالتيتأسستعلىالعرفالدوليفيمتابعةمرتكبيالجرائمضداإلنسانيةوفقمبدأ

االختصاصالعالمي( )2

 -4تحكم الدول العظمى بمجلس األمن الدولي:
تعرقل الدول العظمى في مجلس األمن الدولي حق الفلسطينيين في مالحقة مجرمي

الحرب اإلسرائيليين قضائي ا ،حيثبات من البديهي أن تستخدم الواليات المتحدةحق النقض
الفيتوضدمشروعأيقراردوليفيصالحالقضيةالفلسطينيةأويجرم(اسرائيل) علىوجه

الخصوص،واذاكانمجلساألمنمناطبهبموجبالبندالسابعمنميثاقاألممالمتحدةحفظ

السلمواألمنالدوليين،فإنهمناألجدربهأنيشكلمحكمةجنائيةدوليةخاصةبفلسطينأو

بالصراع العربي – اإلسرائيلي ككل والمحتدم منذ منتصف القرن المنصرم ،وذلك على غرار

المحاكم الدولية الخاصة التي تشكلت بعد الحربين العالميتين األولى والثانية ،أو على غرار

المحكمة الدولية الخاصة (بيوغسالفيا) السابقة والمحكمة الدولية الخاصة (برواندا) ،وكذلك
المحكمة الدولية الخاصة (بلبنان) ،إن كان فعالا يسعى هذا المجلس إلى تحقيق الغاية التي

أنشئتمنأجلهااألممالمتحدةوهيحفظالسلمواألمنالدوليين،والغايةالتيأنشئتمنأجلها
تلك المحاكم الدولية الخاصة ،وهي كما يزعم من أنشأها أنها أتت إلنصاف المعتدى عليهم
ومقاضاةوتجريمكلمرتكبيالجرائمالدوليةبحقاإلنسانية .

فة األهراع املصرية ،باري اب ث مبدأ واميمة رؤناء الدول األجام  ،الرئانة حائر بني احرتاع انتقةل ة القضاء والتدخا ألنباب
()1
ن ان ة13،مارسhttp://www.ahram.org.eg/Archive/2001/3/7/REPO2.HT .2001
( )2مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا  ،الوالية القضائ ة الف الط ن ة ،الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني ،مرجع نابق ،ص.15
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ويبدوجلي اأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةلنتسمحبإصدارقرارمنمجلساألمنالدولي
لمالحقةقادةحليفتها(اسرائيل)أمامالمحكمةالجنائيةالدوليةأوأمامأيمحكمةدوليةخاصة .

 -5استمرار االحتالل اإلسرائيلي لأل راضي الفلسطينية :

يشكل استمرار احتالل (اسرائيل) لألراضي الفلسطينية وما يتبعه من إغالق للمناطق

وحواجز ومنع تجول؛ عقبة أمام تحرك الفلسطينيين لمقاضاة (اسرائيل) دولي ا ،حيث يمتهن

االحتالل اإلسرائيلي كرامة القضاة  ويعرضهم للتفتيش واإليقاف على الحواجز ومنعهم من
المرو؛ مما يعيق وصول القضاة إلى أماكن عملهم في الموعد المحدد ،األمر الذي يعيق

إنتاجيتهم ،فضالا عن عدم تمكن المحضرين ،ومعاوني القضاء من أداء دورهم القانوني في
إتمامعملياتالتبليغللدعاويأوغيرهابسبباإلغالقاتوالمنعمندخولالعديدمنالمناطق؛

األمر الذييؤدي إلىتراكمالملفات والدعاوى،وكذلكاألمر فإنعمليات التحقيقفيجرائم

(اسرائيل) بحقالمدنيينالفلسطينيينتتطلبتنقلالمحققينالدوليينالمستمرمنوالىوداخل
األراضيالفلسطينيبغرضجمعالبياناتوالمعلومات ،وتوثيقالجرائمإلعدادملفاتالدعاوى

الجنائيةبحق(اسرائيل)،وهواألمرالذيتتحكمبه(اسرائيل)بالكامل،حيثيمكنهاإعاقةعمل

المحققينبوسائلمختلفةكونهاهيمنتسيطروتتحكمعلىاألرض( .)1


( )1مرميز املع وما الوطين الف الط ين–وفا ،احلرب اةنرائ ة ى ي طاع غز  ،2014 ،مرجع نابق.
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المبحث الثاني

الخيارات الفلسطينية لمالحقة (اسرائيل) في القضاء الدولي
يمتلكالمجتمعالدوليتوثيقاشبهكاملحولالجرائمواالنتهاكاتالجسيمة،وجرائمالحرب

والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها والزالت ترتكبها (اسرائيل) بحق الفلسطينيين ،في تجاوز

واضح لقواعدالقانونالدولي،بمايشملهذلكمنانتهاكالحظرالذييفرضههذاالقانونعلى

ممارسات العقاب الجماعي ،وجرائم الحرب وأعمال الفصل العنصري ،والتي تشكل السمة
األساسيةالنتهاكات(اسرائيل)فياألراضيالفلسطينيةالمحتلة .
وضعت قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي اإلنساني على عاتق الدول
التزامات واضحة تملي عليها عدم االعتراف بسياسة األمر الواقع التي تفرضها سلطات
االحتاللمنخاللاالنتهاكات الجسيمةوالمنظمة لقواعدالقانونالدولياإلنسانيفياألراضي

الفلسطينية،إضاف ةاإلىالتزاماتهذهالدولبالتعاونعلىنحوفعالوناجعفيسبيلوضعحد
لالنتهاكات والجرائم التي تقترفها سلطات االحتالل ومالحقه مقترفيها بموجب مبدأ الوالية

،والتتأثرالدولةبقياماالحتاللعلىإقليمها،والينفياالحتاللوجودالدول
القضائيةالدولية 
واليحلمحلهامنالناحيةالقانونية،حيثاليتجاوزتأثيراالحتاللعنالحدمنقدرةالدولة

علىممارسةسيادتهاعلىإقليمهاواعالناستقاللهاعليه،إذتظلالسيادةعلىاإلقليمالمحتل
منحقسكانذلكاإلقليم،وقدجرىالتأكيدعلىسيادةالفلسطينيين واستقاللهمعلىأرضهم،

باإلضافةإلىحقوقهمالجوهرية،وغيرالقابلةللتصرففيالعديدمنق ارراتاألممالمتحدةوفي

البياناتالرسميةالدوليةالمختلفة .

وترىالدراسةبقياممسئولية (اسرائيل) المباشرةعنالجرائمالممنهجه بحقالفلسطينيين،

اءجرتبطريقالسهو
اءأقامبهامدنيونأمعسكريونوسو ا
كونهذهاألفعالمدانةومجرمةسو ا
أو عدم التقدير أم الجهل أم بطريق الخطأ ،كما أن مرور فترة على ارتكاب هذه الجرائم ال

يسقط المسئولية عن(اسرائيل) كونهاجرائمدوليةالتسقطبالتقادموهيأعمالجنائيةمجرمة

في ضوء بنود االتفاقات الدولية والقانون والعرف الدوليين ،وهو ما يعرف دوليا بمصطلح
االتفاق التعاهدي ،وطبقا لهذه القواعد يظل مرتكبي هذه الجرائم أو من يمثلهم مطلوب

محاكمتهم وفقا لقواعد القانون الدولي مهما طال الزمن ،بل ويحق ألي دولة معاقبتهم متى
وجدواعليأرضها،بغضالنظرعنمكانأوزمانارتكابهذهالجرائم .
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ويترتب األساس القانوني لمسئولية (اسرائيل) الدولية بموجب قواعد المسئولية الدولية

بشقيها المدني والجنائي بصفتها قوة احتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام
(1967م)،وتستوجبالمسئوليةالمدنيةمن(اسرائيل)التعويضعنكافةاألضرارالناجمةعن
اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين ،كما تستوجب المسئولية الجنائية محاكمة

المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من قادة (اسرائيل) سياسيين وعسكريين،
إضاف ةا إلىجماعاتالمستوطنين،ويظلأساسالمسئولية الدوليةبشقيها (السرائيل) هوعدم
التزامهابقرارالتقسيمرقم( )181الصادرعنالجمعيةالعامةلألممالمتحدةفي 29نوفمبر

(1947م) ،وهو األساس القانوني الذي استندت إليه (اسرائيل) إلعالن قيامها في 15مايو

(1948م)،علما بأنهإعالنباطلفيحقالفلسطينيين لصدورهمنطرفاليملكالحقفي
السيادةعلىفلسطينوهىاألممالمتحدة،ومعذلكيبقىالقرارسندا أساسيا إلقرارالمسئولية

الدولية( .)1

أوالا -آلية محاكمة (اسرائيل) بموجب القانون الدولي:
ترتيباعلى ماسبقبيانهفيالفصولالسابقةمنترتبالمسئولية الدوليةبحق(اسرائيل)

مدنيابالتعويضالماليواعادةالحالإلىماكانعليهقبلالعدوان،وجنائيابمحاكمةقادتهامن
سياسيينوعسكريين ،وكلمنيثبتبحقهممنخاللالتحقيقاتارتكابالجرائمالجسيمةالتي

سبقالتطرقلها أواشتركبارتكابهاأوحرضعليهامنخاللاآللياتالتيتناولتهاالدراسة
فيالفصلالثالث .
يمكن اللجوء إلى مالحقة ومقاضاة (اسرائيل) من خالل استخدام الحقوق المتاحة طبقا

للقانونالدوليواألعرافالدولية ،وجرائم(اسرائيل) شاخصةوواضحة  ،وتكادتكونثابتةبأدلة
قطعية ،حيث بات حق الفلسطينيين في محاكمة ومالحقة (اسرائيل) بموجب قواعد القانون
الدوليأكثرإتاحةبعد حصولفلسطينعلىصفةدولةمراقب غيرعضو فياألممالمتحدة،
والتمكنمنتخطيجميععقباتاللجوءإلىالمحكمةالجنائيةالدولية،حيثانضمالفلسطينيون

في يناير (2015م) إلى نظام روما األساسي ،وقبلت فلسطين والية المحكمة على الجرائم

المرتكبةفياألراضيالفلسطينية،ومنضمنهاالقدسالشرقية ،وفي 1يناير(2015م)،وبعد
( )1الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ،واميمة ىلنرائ ا و ادهتا ك القامو الدويل ،مو ع مصر والعامل 12 ،ىلبريا
http://egyptandworld.blogspot.com/2008/04/blog-post_2506.html،2007
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تأخير قارب العامين ،سعى الفلسطينيون إلى تفعيل آليتين من آليات اإلقرار باختصاص

المحكمةالجنائيةالدولية،حيث أودعالفلسطينيونإعالن ا جديدا بموجبالمادة الثانيةعشر–

الفقرةالثالثةبأثررجعييعودإلى 13يونيو(2014م)،ليتزامنمعلجنةتقصيالحقائقفي
عدوان (2014م) ،وجرى إيداع وثائق االنضمام إلى نظام روما األساسي لدى األمين العام

لألممالمتحدة،وأحالكاتبالمحكمةاإلعالنإلىمكتبالمدعيالعامفي7يناير(2015م)،
ودخل صك االنضمام حيز النفاذ في  2يناير (2015م) ،ليصبح ساريا في  1أبريل

(2015م)،وفي16يناير(2015م)،أعلنمكتبالمدعيالعامأنهشرعفيدراسةأوليةعلى
أساساإلعالنالصادربموجبالمادةالمذكورة( .)1

فضالا عنالنتائجالمترتبةعلىماتقدم؛يمكنللفلسطينيينالطلببتشكيللجنةدولية

لتقصي الحقائق( ،)2ويمكن كذلك األمر المطالبة بالتعويضات وتوقيع الجزاءات الجنائية على
(اسرائيل)،ويتطلبذلكاألمرتحدي(اسرائيل) فيكافةالمحافلالدولية،والعملالدؤوبعلى
كسب الرأي العام العالمي ،وفضح سياسات (اسرائيل) وكشف جرائمها الدولية ،ويمكن جمع
جهزة الدبلوماسية،
واأل 
شتات كافة القوى الحقوقية في الدول العربية ،واألنظمة الرسمية ،
ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ،والدول الصديقة المحبة للسالم ،من أجل تعرية

ممارسات (اسرائيل) ،والعملمن أجل محاكمةقادتها ،وكافةمرتكبيالجرائممناإلسرائيليين
بحقالفلسطينيين .
باتت الفرصة مواتية للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دوليا ،ولعل هناك

خياراتقانونيةدوليةناقشتهاالدراسةيمكناعتمادهالمالحقةاإلسرائيليينمرتكبيجرائمالحرب

والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم اإلبادة الجماعية وجريمة العدوان بحق الفلسطينيين .ويضيف

الخبير في القانون الدولي والمنظمات الدولية السيد مصطفى أبو الخير في هذا المجال أنه

يمكنمالحقة(اسرائيل) عنطريقالقضائيالعالمي،حيثتوجدأكثرمنخمسيندولةفي
العالم أعطت لمحاكمها حق االختصاص القضائي العالمي ،ويضيف أنه باإلمكان محاكمة
اإلسرائيليينفيالدولاألوروبيةالتييحملونجنسياتها،منخاللأيفلسطينييحملجنسية

( )1فالنت نا أزاروف ،ف الطني ك احملكمة؟ التداى ا
الف الط ن ة
( )2الربواوميول األول ،ع .90

غري املتو عة ل تقاضي أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة 1 ،ىلبريا  ،2015شبكة الال انا
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أيدولةمندولاالتحاداألوروبيأمامالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانأوالمحاكمالوطنية

لتلكالدول( .)1

على أية حال ،تظل الخيارات المتاحة لوضع حد إلفالت (اسرائيل) من العقاب جراء

جرائمها واعتداءاتها بحق الفلسطينيين صعبة بسبب ارتباط هذا األمر بسياسة مجلس األمن

الدولي من ناحية ،وكذلك بسياسة مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من ناحية
أخرى،وبالتالييبقىالخياراألفضلمنالناحيةالعمليةهواللجوءإلىالقضاءالوطنيالذي

يسمحباالختصاصالعالميفيالجرائمالدولية،ولكنهذااليمنعمنبذلكافةالجهودالتي

منشأنهاالعملعلىمالحقةالمتهمينأمامالمحكمةالجنائيةالدولية( .)2

وتمتلكالدولالعربيةواإلسالميةمنخاللالجامعةالعربية ،ومنظمةالمؤتمراإلسالمي

الحقفيأنتطلبتشكيلمحكمةدوليةخاصةلمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليين،والطلب
منمجلساألمنبتشكيلالمحكمة،واذامااستخدمتالوالياتالمتحدةحقالنقضواعترضت
علىذلك،يمكناللجوءإلىاالتحادمنأجلالسلمالذيتناطبهاختصاصاتمجلساألمن

حالفشلهفياتخاذقرارفيمسألةتهددالسلمواألمنالدوليين( .)3

وفيهذاالسياق؛خولاالتحادمنأجلالسلمالصادرفي 3نوفمبر(1950م) للجمعية

العامةبموجبالقرار( )377سلطاتتتعلقبحفظالسلمواألمنالدوليينفيحال أخفق مجلس
األمن في القيام بواجباته ومسؤولياته الرئيسة بسبب عدم إجماع الدول دائمة العضوية فيه،

ويصبح للجمعيةالعامةالحقفيالنظرفيالمسألة مباشرة ،وتصدرالتوصياتالالزمةلحفظ
السلم واألمن الدوليين ،وتحل حينها محل مجلس األمن الدولي ،ويمكن بذلك إصدار القرار

بإنشاءالمحكمةالمنشودة( .)4

باتت آليات مالحقة ومحاكمة (اسرائيل) ومسائلتها دوليا عن جرائمها بحق الفلسطينيين

واضحةوشاخصةللجميع،إالأنتحريككلتلكاآللياتبحاجةإلى توافراإلرادةالحقيقية،

والرغبةالصادقةلديمنيملكونالحقفياستخدامها،إذتصطدمهذهالمسألةبعدةعقبات
سياسية وقان ونيةواجرائية .
( )1الال د مصطفي أمحد أبو اخلري  ،خبري ك القامو الدويل واملنلما الدول ة والعة ا الدول ة ،مج ورية مصر العرب ة ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب
الربيد اةلكرتوين 21 ،يوم و .2016
( )2ومد معما الن ال ، ،خبري ك القامو الدويل ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلكرتوين12،يول و .2016
( )3الال د مصطفي أمحد أبو اخلري  ،خبري ك القامو الدويل واملنلما الدول ة والعة ا الدول ة ،مج ورية مصر العرب ة ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب
الربيد اةلكرتوين 21 ،يوم و .2016
( )4الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ،النلرية العامة لألحةف العالكرية ،دار ايرتاك ل طباىة والنشر والتوزيع  ،القاهر ،2005 ،ص.269
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ثانيا -المعيقات القانونية والسياسية واإلجرائية لمالحقة (اسرائيل) دوليا:
ثمة عقباتسياسية وقانونيةواجرائيةكثيرة تعترضمسألةمالحقة(اسرائيل) دولي ا جراء

جرائمها إبان عدوان (2014م) ،ولعل من أهم تلك العقبات صمت المجتمع الدولي في ظل
اختالل موازين القوى الدولية لصالح (اسرائيل)  ،وتصطدم إمكانية محاكمة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين بعقبات قانونية يصعب تجاوزها ،كما تصطدم بعقبات عملية  ،ومن ناحية نظرية
واعتبارات قانونية مجردة يمكن البدء بإجراءات لجلب المتهمين اإلسرائيليين ،والبدء بالتحقيق
معهم واتهامهم ومن ثم محاكمتهم إذا توفرت اعتبارات عملية تتمثل في وجود الدولة التي

تستطيعتحملذلكالقرارأووجودقرارلمجلساألمنأواقتناعالنائبالعامبضرورةذلك،وال

جدلفيأنهذهالخطواتالعمليةهيتقديريةمنقبلالدولة ،وتمليهااعتبا ارتسياسيةبحتة،
أيأنالدولليستأمامالتزامأوواجبقانونيللقيامبهذهالخطوة،ولكنهاتقومبهاألنالعدالة

الدوليةقدمست،وألنالسلمواألمنالدوليينقدأصابهماالضرر .

واذا ما تم تخط تلك العقبات القانونية فإن العقبات العملية لتقديم مجرمي الحرب

اإلسرائيليين سوف تصطدم بعقبات عملية سياسية ،إذ يثار تساؤل مهم حول من هي الدولة

التيستقبلبترديعالقاتهامعالوالياتالمتحدة و(اسرائيل) لتطالببمحاكمةمجرميالحرب

اإلسرائيليين؟ 
في حين يرى السيد مصطفى أبو الخير أنه ليس ثمة معوقات قانونية في مالحقة
(اسرائيل) في القضاء الدولي ،غير أن التضليل السياسي يفسد التكييف القانوني لتلك
المحاكمات،ولكناآللياتالقانونيةفييدمناليرغبفيذلكوهيالسلطةالفلسطينيةتحت

الاعنضغوطالقوىالكبرىوعلىرأسهاالوالياتالمتحدة
زعمأنذلكيعيقمسيرةالسالم،فض 
وأوروباالتيتمنعالمحاكمات( .)1

عوضا عن أن هناك اتجاه يفضل عدم الحديث عن محاكمات لمجرمي الحرب

اإلسرائيليين حرصا على إنجاح المفاوضات وجهود عملية السالم( ،)2بالرغم من أن التجربة

الفلسطينيةقدأكدتم ار اروتك ار اربأنالتضحيةبحقوقالفلسطينيينسوفتعطي(اسرائيل)مزيد
منالوقتوالحصانةالستمرارالجرائموالعدوانعلىالفلسطينيين .

( )1الال د مصطفي أمحد أبو اخلري  ،خبري ك القامو الدويل واملنلما الدول ة والعة ا الدول ة ،مج ورية مصر العرب ة ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب
الربيد اةلكرتوين 21 ،يوم و .2016
( )2اصريح الناطق بان وزار اخلارج ة الالويالرية يع ن ف أ ف الطني أ ب ت ىضوا ك اافا ا جن ف األربع والربواوميول اةضاك األول ،جن ف
 11ىلبريا  ،2014جم ة الدرانا الف الط ن ة ،ىدد :99يف .201 :2014
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وتصطدممسألةمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينأماممحكمةدوليةخاصةبالحاجة

إلىقرارمنمجلساألمنالدولي،وهوأمراليمكنإق اررهفيظلالوضعالسياسيالدولي
الراهن،حيثتعارضذلكبعضالدولاألعضاءفيمجلساألمن،خصوصاالوالياتالمتحدة
التي تعتبر في ذلك مساس بحليفها االستراتيجي (اسرائيل) ،ومن ناحية ثانية فإن اللجوء
للمحكمة الجنائية الدولية ،في ظل أن التحقيقات مع المتهمين يجريها مكتب المدعي العام

بالمحكمة،حيثتصطدمالعدالةبتسييسدورمكتبالمدعيالعامبالمحكمةالجنائيةالدولية،

إذإ نهعلىالرغممنوجودالعديدمنالجرائمالتيترتكببحقالمدنيينفيكثيرمنمناطق
النزاعاتفيالعالمإالأنفتحهللتحقيقفيتلكالجرائممازالمحدودجدا( .)1

علىأية حال ،يمكن القولإن مالحقة (اسرائيل) ومحاكمتها دوليا تصطدم بعدم توافر

الرغبة واإلرادة الحقيقية لدى من يمتلكون استخدام هذا الحق العتبارات سياسية ،فضالا عن
التواطؤ الدولي على حقوق الفلسطينيين وكافة المتضررين من ممارسات (اسرائيل) ،بفعل

اختالل موازين القوى الدولية ،أضف إلى ذلك ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على
الفلسطينيين من أجل دفعهم باتجاه عدم استخدام هذا الحق لمنح (اسرائيل) مزيدا من الوقت

لكيتمضيبجرائمهابعيداعنالعدالةالدولية .

ثالثا -التداعيات المحتملة لمالحقة (اسرائيل) دوليا:
ثمة تداعيات محتملة على مالحقة (اسرائيل) دولي ا ومحاكمة قادتها ،ومرتكبي الجرائم

اإلسرائيليين أمام المحاكم الدولية المختلفة أو أمام المحكمة الجنائية الدولية على وجه

الخصوص ،والتي أنشئت لتكون الهيئة القضائية الدولية التي تالحق مرتكبي الجرائم الدولية
التي هزت ضمير اإلنسانية بقوة ،ولوضع ٍ
حد لسياسة اإلفالت من العقاب  ،وتعتبر المحكمة
الجنائيةالدوليةكيانا سياسيا يعتمدعلىرضاالدول ،وهيأيضا قوةتشريعيةلتطبيقالقانون
الدوليعلىالمجرميناألفراد،وهيتجسدالمصالحالمشتركةللدولالتيتحترمالقانون .

يظل من المستبعد أن يقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيود تحول دون

مالحقةالفلسطينيينقضائيا أوتفرضعليهالنظرفيقائمةتحقيقاتحسبالطلب إذاماتم
تحريكدعاوىضدإسرائيليين أمامالمحكمةبتهمارتكابجرائمحربأوجرائمضداإلنسانية،

بلللمحكمةأنتنظرفيكافة المخالفاتالتيتدخلضمناختصاصها ،والمرتكبةفيالسياق

الفلسطيني اإلسرائيلي منذ  13يونيو(2014م)  ،وتحاسب عليها،وباإلضافة إلى ذلك ،هناك
( )1ومد الن ال ،خبري ك القامو الدويل ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلكرتوين ،مرجع نابق12،يول و .2016
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العديدمنالعقباتالماثلةأمامفتحتحقيقاتجنائيةفعلية،مثلالمعاييراإلجرائيةالمرعيةفي

مرحلةالدراسةاألولية،والعقباتالموضوعيةالمتعلقةباختيارالحاالتالمحددة( .)1

الخبير في القانون الجنائي عبد القادر جرادة يجيب بنعم حول إمكانية مالحقة
خاصة التيتستهدفالمدنوالمدنييناإلسرائيليين
ٍ
الفلسطينيينقضائي اعلىأعمالالمقاومة،وب

فيحالتمرفعدعاوىقضائيةدوليةضد(اسرائيل)(،)2بينمايرىآخرونأنهذاأم ارممكنا،

لكنهيظلمستبعدا لكونماتقومبهالمقاومةالفلسطينيةيندرجفيسياقالدفاعالشرعيعن

النفس،فضالاعنأنالمجتمعاإلسرائيليمجتمععسكريبطبعه،كلاألشخاصواألماكنفيه

تابعة أو ملحقة بالجيش اإلسرائيلي ،وحتى األماكن المدنية تستخدم في العمليات العسكرية،

وبذلك ال تعتبر أماكن مدنية أو أشخاص مدنيين ،إذ إن (اسرائيل) جيش له دولة وليس

العكس( .)3













( )1فالنت نا أزاروف ،ف الطني ك احملكمة؟ التداى ا غري املتو عة ل تقاضي أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة 1 ،ىلبريا  ،2015مرجع نابق.
( )2ىبد القادر ابر جراد  ،خبري ك القامو اجلنائي الدويل ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلكرتوين12،يول و .2016
( )3الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ،خبري ك القامو الدويل واملنلما الدول ة والعة ا الدول ة ،مج ورية مصر العرب ة ،مقاب ة أجراها الباحث ىرب
الربيد اةلكرتوين 21 ،يوم و .2016
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الخاتمة:

ارتكبت (اسرائيل) خالل عدوان (2014م) على قطاع غزة مخالفات جسيمة لقواعد

القانونالدولي  ،وكافةالمواثيقواألعرافالدوليةالمتعلقةبقواعدالحربوحمايةالمدنيينأثناء
األعمالالحربية،ليسذلكوحسب،بلإن(اسرائيل)ارتكبتجرائمحربوجرائمضداإلنسانية

وجريمةاإلبادة ،وجريمةالعدوانبحقالسكاناآلمنينفيقطاعغزة،واستمرمسلسلالجرائم

اإلسرائيلية علىمرأىومسمعالعالم،ولميستطعالمجتمعالدوليلجم(اسرائيل) جراءعدوانها
الذيراحضحيتهأعدادكبيرةمنالقتلى والجرحىوالنازحين،ووقعقرابةمليونوثمانمائةألف

فلسطيني تحت وطأة الترهيب الجماعي ،وتهديد حياتهم تحت طائلة القصف العشوائي ،إلى

جانب تدمير ممنهج للمنشآت والمقرات ومؤسسات الخدمة المدنية ودور العبادة والمدارس
والممتلكاتالخاصة .

وأضحتتلك الجرائماإلسرائيليةظاهرةللعياننتيجةاألدلةالدامغةعلىوقوعها،حيث

دفعت جسامة تلك االنتهاكات العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين في مجال حقوق

اإلنسان للتحرك دوليا لفضح تلك االنتهاكات والممارسات وتوثيقها ،كون ذلك من أهم قواعد

إثارة مسئولية (اسرائيل) الدولية عن الجرائم التي وقعت خالل عدوان (2014م) ،ومدى
مخالفتهاألحكامالقانونالدولياإلنساني .

تترتب مسئولية (اسرائيل) الدوليةبموجبقواعدالمسئولية الدوليةبشقيها المدنيوالجنائي

بصفتهاقوةاحتاللفياألراضيالفلسطينيةالمحتلةمنذعام(1967م)،حيثتترتبالمسئولية
المدنيةبالتعويض عن كافةاألضرارالناجمةعنعدوانهابحقالفلسطينيينفيكافةاألراضي

الفلسطينية،كماوتترتبالمسئوليةالجنائيةبحققادتهاعلىالمستويينالسياسيوالعسكري،مما
يتطلباتخاذالخطواتاألولىفيسبيلمحاكمةكافةالمسئوليناإلسرائيليينعنجرائمالحرب

والجرائمضداإلنسانية،وكافةاألفعالغيرالمبررةبحقالمدنيينالفلسطينيين .

تتطلب تلك الجرائم من المجتمع الدولي الوقوف على مسؤولياته ،والعمل على فضح

ممارسات(اسرائيل) وادانتهابكلالوسائل،والعملعلىتقديمكافةالمسئوليناإلسرائيليينعن

تلك الجرائم لمحاكم دولية خاصة أو التسريع بتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية ،وهي الجهة
ٍ
اسعفيهذاالمجال،منأجلوضعحد لسياسةاإلفالت منالعقاب،
صاحبةاالختصاصالو
كماويتعينعلىاألممالمتحدةوأجهزتهاالمختلفةتحقيقالغايةالتيأنشأتمنأجلهاالهيئة

الدوليةوهيحفظالسلمواألمنالدوليين .
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ملخص اجلرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل السرائيلي خالل العدوان

تعتبراألفعالالتيارتكبتفيالعدواناإلسرائيليعلىقطاعغزةعام(2014م)أفعال
غيرمشروعةحيثقصفتقواتاالحتاللاإلسرائيليةقطاعغزةبمئاتاألطنانمنالمتفجرات
والمؤسسات األمنية واإلدارية
 ،مستهدفه المباني السكنية والمستشفيات ،ودور العلم والمساجد 
والتشريعيةإلىجانب األهداف التيتعتبرها (اسرائيل) عسكرية،مما يشير إلىنية (اسرائيل)
بتدميرقطاعغزة،وانتهاجهالسياسةاألرضالمحروقة ،وتدميرالبنيةالتحتيةومحاولةقتلاكبر
عدد من األطفال والمدنيين  وقصف البيوت فوق رؤوس قاطنيها ،وذلك لرفع حجم الخسائر
والدمار ،وتأنيب السكان والرأي العام الفلسطيني ضد المقاومة الفلسطينية في غزة عندما
يشاهدونحجمالكارثةوالدماروالمحرقةالتيارتكبتهاقواتاالحتاللاإلسرائيليأثناءالعدوان
حيث بلغ عدد القتلى أكثرمن  2217قتيل ،منهم 1543مدنيين ،و 556طفال و 293امرأة
و67مسن .
فيما بلغ عدداإلصابات خالل العدوان على القطاع 10870 ،جريحا،من بينهم 2647
طفالو1442امرأةو374مسنا.إضافةإليالخسائرفيصفوفالطواقمالطبيةمنالمسعفين
بسبب قصف سيارات اإلسعاف والذي بلغ  38قتيل ،ناهيكم عن قصف جيش االحتالل
اإلسرائيليللصحفيينالفلسطينيينبشكلمتعمدلمنعهممنالتصويرونقلالحقيقةللعالم ،مما
تسبببمقتلالعديدمنالصحفيينالفلسطينيين .
 وتعتبرهذهاالنتهاكاتاإلسرائيليةأفعالغيرمشروعة،وتشكلانتهاكاتصارخةللقانون
الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وفي نفس الوقت تنطبق عليها من ناحية
التكييفالقانونيالجنائيالدوليأوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائمالحرب،
والجرائمضد اإلنسانيةالتيوردالنصعليهافيالقانونالجنائيالدولي،وتحديدا فيالمواد(6
و7و)8مننظامرومااألساسيلسنة(1998م)الخاصبالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة .
وتتجليأهمالوقائعالغيرمشروعةالتياقترفتها(اسرائيل) أثناءالعدوان،حيثقامتقوات
االحتالل اإلسرائيلي بتدمير المصانع الفلسطينية ومنها مصنع العودة للبسكويت وسط قطاع
غزة،وتدميروقصفمحطهتوليدالكهرباء ،إضافةإلىإغالقمعابرالحدودللبضائعوالمواد
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الغذائيةوموادالبناءومستلزمات الحياة بشكلمتكررخاللفترةالحصارالمستمرمنذثمانية
سنواتعلى غزة ،وكذلكشنثالث حروبعلىغزةفيمدةالتتجاوزستة سنواتمنذسنة
(2008م) إلىسنة(2014م) ثالثةحروبإسرائيليةلمترحمالبشرأوالحجرأوالشجرفي
غزة،قدأثرتبشدةعلىقطاعالصناعة،حيثدمرتقواتاالحتاللاإلسرائيلي قرابة()225
منشأةصناعية .
ولقداسفرالعدواناإلسرائيليعلىقطاعغزةعنتدمير()10604منزالا بشكلعام،كما
أدت إلى تدمير ( )8377منزالا بشكل كلي ،وعدد ( )23597منزال بشكل جزئي  ،وتدمير
( )192مسجدا ،منها ( )64مسجد تدمير كلي و( )128مسجد تدمير جزئي ،جراء القصف
وأعمالالتدميرفيأحياءمختلفةفيمدنالقطاع ،أبشعهاكانفيالشجاعيةوالتفاحوالشعف
وخزاعة وشرق مدينة رفح ،حيث تعرضت هذه المناطق للترويع والترهيب ،والقصف العنيف
االسكانالمدنيينخاللهاإلىإخالءمنازلهم

جدا ،مماتسبببتغيرمعالمهذهالمناطقواضطرو
قسري ا،وأصبحوابالمأوي .
ويعتبر العدوان على غزة عام (2014م) هو األعنف واألشرس واألكثر دموية ضد
المدنيينالفلسطينيينواألعيانالمدنيةفيتاريخاالحتاللاإلسرائيليمنذالعام (1948م).فقد
استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان أنواعا مختلفة من األسلحة ضد المدنيين
الفلسطينيين وممتلكاتهم ،وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطالق آالف
الصواريخ والقذائف الموجهة التي يصل وزن الواحدة منها نحو ( )1000كيلوغرام ،طالت
تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في أرواح وممتلكات مدنيين عزل .فقد شن جيش االحتالل
اإلسرائيلي هجماتعشوائيةعلىمناطقسكانيةمأهولةواستخدماألسلحةالفتاكةفيالقصف
بشكلعشوائي .نذكرمنهاالمجزرةالتيارتكبهافيالشجاعية  ،وفيمدينةخزاعةوفىمدينة
رفحالتيسقطفيهاعددكبيرمنالقتلىوالجرحى .
ويؤكد القانون الدولي اإلنساني أن تلك الهجمات اإلسرائيلية واألعمال اإلجرامية تشكل
مخالفاتجسيمةالتفاقياتجنيفاألربعةلعام1949م،وتعتبرأيضا جرائمحرب ،باإلضافة
إلىذلك،وباألخذبعيناالعتبارالدالئلالمنتشرةعلىنطاقواسعفيقطاعغزةوالتيتؤكد
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االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون اإلنساني الدولي ،من خالل الممارسات اإلسرائيلية أثناء فترة
العدوانخالل 51يوممنالقتلوالقصفوالتدميرواستهدافالمدنيينوتحديدااألطفالمنهم،
وقصف أماكن اإليواء مثل مدراس االونروا والمستشفيات واستهداف سيارات اإلسعاف ،فأنها
(اسرائيل)جرائمضداإلنسانية .
تشكلالدليلالقاطعمؤش ارعلىارتكاب 
 وطبقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .ومن خالل الرجوع لما ألحقه العدوان
والقصف اإلسرائيلي من أضرار في قطاع غزة  ،نجد انطباق وصف القتل العمد لضحايا
عمليات القصف اإلسرائيلي غير المبرر لألحياء السكنية الفلسطينية مثل الدمار الهائل أثناء
ارتكاب مجزرة الشجاعية ومجزرة رفح ولألشخاص المدنيين وأيضا نقف على انطباق وصف
التدميرغيرالمبرربالضرورةالحربية،للمنازلولألعيانالمدنيةالفلسطينيةالعامةوالخاصة .
حيث تعد هذه األعمال استنادا للبروتوكول اإلضافي األول لسنة (1977م) المكمل
التفاقياتجنيفاألربعلسنة(1949م)،وكذلكفيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،
بأنها جرائم حرب ،مما يستوجب استنادا ألحكام وقواعد القانون الدولي مساءلة وعقاب القادة
اإلسرائيلييناآلمرينبارتكابهاومنفذيها .
كما ينطبق على الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع غزة مدلول الجرائم ضد
اإلنسانية و إنزال عقاب جماعي بحق سكان غزة ،هو انتهاك لنص المادة ( )33من اتفاقية
جنيفالرابعة":اليجوزمعاقبةأيشخصمحميعنمخالفةلميقترفهاهوشخصيا.وتحظر
العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب أو السلب ،وتحظر تدابير
االقتصاصمناألشخاصالمحميينوممتلكاتهم" .
وكذلكتنصالمادة()75منالبروتوكولاإلضافياألوللسنة(1977م)الملحقباتفاقيات
جنيف األربعة لسنة (1949م) .بان الحصار واالعتداءات اإلسرائيلية العسكرية تمثل جرائم
وردتفيالمادةالخامسة( )5منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية .وهيعليسبيل
الحصر؛جريمةاإلبادةالجماعية،والجرائمضداإلنسانية،وجرائمالحرب،وجريمةالعدوان .
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فجريمةاإلبادةالجماعيةجريمةدوليةوردتفيالبنداألولمنالمادةالخامسةمنالنظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،والمادة السادسة من ذات القانون ،وهي جريمة ترتكب
"بقصدإهالكجماعةقوميةأوأثنية أوعرقيةأودينية،بصفتهاهذه،إهالكاكليا أوجزئيا"
ومنصورها"إخضاعالجماعةعمدا ألحوالمعيشيةيقصدبهاإهالكهاالفعليكلي ا أوجزئيا"
المادة(ج،)6/وهومارمىإليهحصارغزةالمستمرمنذسنة،2007حيثتوفيواستشهد
العشرات نتيجة نقص الدواء وضعف اإلمكانات العالجية واغالق المعابر ،ويعد أيضا جريمة
إبادة جماعية "قتل أفراد الجماعة" (ج ،)6/وهو ما يقوم به جيش االحتالل اإلسرائيلي في
هجماتهالجويةوالبحريةوالبريةضداألعيانالمدنيةوالسكانالفلسطينيينخاللالعدوانعلى
غزة .

أماالجرائمضداإلنسانية،فترتكبفيإطارهجومواسعالنطاقأومنهجيموجهضد
أيةمجموعةمنالسكانالمدنيين؛وتشملأعمالالقتلواإلبادةوابعادالسكانأونقلهمقس ارأو
السجن والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد العرقي واإلخفاء القسري لألشخاص والفصل
العنصري،وأيةأفعالالإنسانيةمشابهةذاتطابعمماثلتتسببعمدافيمعاناةشديدةأوفي
إلحاق أذى خطير بالصحة العقلية أو الجسدية وسجل جيش االحتالل اإلسرائيلي حافل
بانتهاكاتمماثلةفيفلسطينولبنان،وهويكررجرائمهضداإلنسانيةفيكلحروبهالهمجية .

أماجرائمالحربفيقصدبهااالنتهاكاتالجسيمةالتفاقياتجنيفاألربعلسنة (1949م)،
إلى جانب الجرائم الواردة في المادتين (ج )1()5/و ( )2()8ومن ذلك القتل والتعذيب والحاق
تدمير واسع النطاق بالممتلكات ،واستخدام األسلحة والقذائف (مثل القنابل الفوسفورية وقنابل
النابالموالقنابلاالنشطاريةوالقنابلالعنقوديةوالقنابلالفراغية،وهيمحرمةبموجباتفاقيةاألمم
المتحدة لعام (1980م) والسموم المحظورة ،واجراء التجارب البيولوجية ،وتوجيه هجمات ضد
المباني المخصصة لألغراض الدينية والتعليمية والخيرية والمشافي وأماكن تجمع الجرحى،

( )1املر افا ا  :املاد اخلامالة  5من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة.
( )2املر افا ا  :املاد الثامنة  8من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة.
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وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن
إصاباتبينالمدنيينأوعنإلحاقأضرارمدنيةأوعنإحداثض ررواسعالنطاق .
وبناء  على تصنيف هذه الجرائم واألفعال واالنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها (اسرائيل) في
ا
العدوان على قطاع غزة واستم ارره لمدة ( )51يوم من حرب اإلبادة وقتل األطفال ،واستخدام

األسلحة المحرمةدوليا ،حيثقصفالطائراتالحربيةاإلسرائيليةلقطاعغزةمستهدفةاألعيان
المدنيةالفلسطينيةوالمبانيالسكنيةوالمستشفياتودورالعلموالمساجدومؤسساتالدولةاألمنية
واإلداريةوالتشريعية،حيثتعتبرأفعالغيرمشروعة،وتشكلانتهاكاتصارخةللقانونالدولي
اإلنسانيواتفاقياتجنيفاألربعلسنة (1949م)،والقانونالدوليلحقوق اإلنسان،وفينفس
الوقت تنطبق عليها من ناحية التكييفالقانوني الجنائي الدوليأوصاف بعضصوراإلبادة
الجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانية .
 وتعتبر المحكمة الجنائية الدوليةسلطةقضائية دائمة حيث يمكن محاكمةقادة (اسرائيل)
السياسيينوالعسكريينأمامهاعنالجرائمالتيارتكبوها،حيثأنتلكالجرائمالتسقطبالتقادم.
وان  عملية توثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي له بالغ األهمية من أجل التمكن من مالحقة
مجرميالحربوتحميلهمالمسئوليةالجنائيةالدولية ،وتتجليأهمهذهالوثائقللطرفالفلسطيني
أمامالقضاءوالعدالةالدولية هواستخدامتقريرغولدستونكدليلثابتوواضحعلىانتهاكات
(اسرائيل)للقانونالدولياإلنسانيفيغزةحيثأنهذهالجرائمالتسقطبالتقادم .
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نتائج وتوصيات:
أوالا -نتائج الدراسة:
ائمالدوليةاعتداء علىمصالحالغيرأوعلىالمصالحالدوليةبشكلعام،وهي
 -1تشكل الجر
ا
تشملكافةالجرائمالتيحددهانظامرومااألساسي.

 -2تعدجرائمالحربمنالجرائمالدوليةالخطيرة،وحظيتبجهدقضائيمنقبلفقهاءالقانون
الدولي،وقدسعىالمجتمعالدوليللحدمنارتكابهانظ ار،ألنهاتهددالسلمواألمنالدوليين،
ولفظاعةاآلثارالمترتبةعليهابحقاإلنسانية.

بد من توافر أركان الجريمة التقليدية حتى تنشأ الجريمة الدولية ،وقد يكون وراء هذه
 -3ال َ
الجريمةإمادولةأوهيئةرسميةتابعةلهاش ّكلفعلهاعدوانعلىدولةأخرى.

 -4شكلإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةنقلةنوعيةعلىصعيدالقضاءالجنائيالدولي،وباتت
المحكمةتنظرفي(جرائمالحرب،الجرائمضداإلنسانية،جريمةاإلبادة،وجريمةالعدوان).

 -5لم يتم التعاطي جدي ا مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الواليات المتحدة
و(اسرائيل)بدليلأنهمالمتصادقانعلىاالنضمامإلىنظامرومااألساسي.

مرقب غير عضو في األمم المتحدة واالنضمام
 -6بعد حصول فلسطين على دولة بصفة  ا

لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بات يمتلك الفلسطينيون كامل الحق،
ويتحملواكافةااللتزاماتبموجبالقانونالدولي،بالشكلالذييمكنهمرفعدعاوىجنائية

ضد(اسرائيل)ومسؤوليهاأمامالمحكمة.

 -7لم تراع (اسرائيل) مبدأ الضرورة خالل عدوان(2014م) ،واستخدمت قوة مفرطة ضد
المدنيينالعزلواألشخاصاألبرياءمانتجعنهسقوطأعدادكبيرةمنالقتلىوالجرحى .

 -8عانىالفلسطيني ونمنذاالحتاللاإلسرائيليمنغياب مؤسسةوطنيةفلسطينيةتهدفإلى
حـصر جرائم االحتالل وتوثيقها وفقا للمعايير الدولية لما لهذا األمر من أهمية في القانون
الجنائيالدولي،ويمثلخطوةأولىفيطريقتقديممرتكبيالجرائماإلسرائيليينللمحاكمة.

 -9يمكنمالحقةومحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينمنخاللعدةوسائليتيحهاالقانون
الدولي،منأهمهامحاكمتهمأمامالقضاءالفلسطينيأوالقضاءالوطنيللدولاألطراففي

اتفاقيةجنيفأوأماممحكمةدوليةخاصة،أوأمامالقضاءالعالمي،أوالمحكمةالجنائية

الدوليةالدائمة.
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ثانيا -توصيات الدراسة:
التوصيات الخاصة بالجانب

الدولي:

 -1العملعلىتطويرأحكامالقانونالدوليذاتالعالقةبالمسئولية الجنائيةالدولية،وايجاد
رادعلالنتهاكاتالجسيمةوالمخالفاتللقانونالدولياإلنساني.

 -2تزويد المحاكم الوطنية بالوالية القضائية على االنتهاكات والجرائم الجسيمة بموجب
القانونالدوليالجنائي،والقانونالدولياإلنساني.

 -3تضمينالقوانينالداخليةبقواعدتضمنتحقيقالتكاملبينهاوبينالقوانينالدولية،بحيث
تتضمن وصفا للجرائم الدولية ،وتسهل إجراءات تسليم المجرمين الدوليين ،وعدم التذرع
بالجرائمالسياسية.

 -4استحداث نظام جديد ومتكامل للتحقيق في الجرائم الدولية التي تمس السلم واألمن

الدوليين،فيسبيلعدمتوفيرالملجأاآلمنلمرتكبيالجرائمالدولية.
ٍ
علىإيجادآلياتتضمنوضعحد لإلفالتمنالعقاب،منخاللتوفيرقواعد
 -5العمل 
محاسبةصارمةوقويةلكلمنيثبتتورطهبارتكابالجرائمالدولية.

 -6العمل علىمطالبة األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بأنتقومبواجباتها
بالضغط على (اسرائيل) من أجل أن توقف عدوانها واحتاللها ،واجبارها على االلتزام
خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت
ٍ
بأحكام القانون الدولي اإلنساني  وب
الحربوتحتاالحتالل.

 -7مطالبةاألجهزة التابعةلألمم المتحدةبممارسةدورهافيحمايةحقوقاإلنسان،وق اررات
الشرعيةالدوليةالخاصةبالقضيةالفلسطينيةبمايكفلحقتقريرالمصيرللفلسطينيين.

التوصيات الخاصة بالجانب المحلي:
 -1إعادةهيكلةوحدة السلطة القضائيةالفلسطينيةبشفافيةوحياديةوفق ا للقانونوبمايضمن
تعزيزمبدأاستقاللالقضاء وعدمالتدخلفياختصاصاته،ليتسنىالبدءبمالحقةمرتكبي

الجرائماإلسرائيليين.
 -2تمكينالمجلسالتشريعيالفلسطينيولجانهمنممارسةمهامهفيمايتعلقبالتشريعوالرقابة
والمحاسبةوفقالماينصعليهالقان ون.
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 -3العمل فلسطيني ا وعربي ا على دعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة لممارسة صالحيات
مجلس األمن الدولي التي يعترض طريقها حق النقض – الفيتو استنادا لقرار الجمعية

العامة377لعام(1950م)المعروفباالتحادمنأجلالسلملتحقيقالعدالةالدوليةفيما
يتعلقبالقضيةالفلسطينية.

 -4العملفلسطيني ا وعربي ا علىإقناعالمجتمعالدوليبضرورةتنفيذكافةالق ارراتالمتعلقة
بالقضيةالفلسطينية.

 -5إنهاءاالنقسامالوطنيالفلسطينيالمقيت ،وتحقيقالوحدةالوطنيةعلىكافةالمستويات
ليتسنىللفلسطينيينمجابهة(اسرائيل) فيكافةالمحاكمالدوليةوأهمهامالحقة(اسرائيل)

وقادتهادوليا.

 -6إنشاء مؤسسة عربية يناط بها تولي قضايا االختصاص بجمع األدلة واعداد القضايا
لالتهام ،وتكون قادرة على التعاطي مع الجرائم الدولية من حيث االستدالل والتحقيق
والمحاكمة.

 -7ايجادكادرمؤهلوعلىدرجةعاليةمنالكفاءة فيمجالالقانونالدولي ،وتكون مهمته
التحركمنأجلحشدالرأيالعامداخلالمنظماتالدولية.

 -8توثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي التي ارتكبها مما له أهمية كبيرة في مالحقة مجرمي
الحربوتحميلهمالمسئوليةالجنائيةالدولية.

 -9مخاطبةحكوماتالدولالمصدقةعلىمعاهداتجنيفوبروتوكوالتهابهدفدفعهمللتقدم
بطلباتللمحكمةالجنائيةالدوليةللتحقيقفيجرائم(اسرائيل).
التوصيات الخاصة بالجانب االعالمي:
ـاتاإلعالمي ــةالمتعلق ــةبفض ــحج ـرائماالح ــتالل،وزي ــادةاالهتم ــامبالتَّعليم ــات
 .1تَعزيــزالسسياس ـ
ّ
َّ
اإلنسانيعندصياغةالسسياسات.
ولي
ّ
الخاصَّةبالقانونالد ّ

َّ
اإلنساني،وابتعاثالعاملينلتلّقيخبرات
ولي
ّ
 .2تعزيزالخبراتاإلعالميَّةفيمجالالقانونالد ّ
اقليميَّةأودوليَّةفيهذاالمجال.

 .3تزويــدالعــاملينفــيالمؤسســاتاإلعالميــةالفلســطينية-،وبشــكلدوري-بالتقــاريرالقانونيــة
حولاالنتهاكاتاإلسرائيليَّةالتيتصدرعنالجهاتالحقوقية،ليتمتسليطالضوءعليها .
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ـيالفلســطيني؛لعــدمالـ َّـدعوةالســتهدافالمــدنيسين
 .4ضــرورةانتبــاهالعــاملينفــيالحقــلاإلعالمـ ّ
َّ
ـآتالمدنيــةالمحتلَّــة،وعــدمتبريــرذلــكبمبــدأالمعاملــةبالمثــل؛كــونيمثّــل
اإلسـرائيليسينوالمنشـ
مخالفةاصريحةالنصوصالقانون َّ
ولي.
الد ّ

ـةالميدانيـ َّ
َّ
 .5التأكيــدعلــىالعــاملينفــيالحقــلاإلعالمــيالفلســطيني؛بـ َّ
ـةإنمــا
ـأنعمليــاتالمقاومـ
ّ
المقراتوالمراكزالعسـكريَّةفقـط،كـونذلـكينسـجممـع
تستهدفالوحداتالعسكريَّةالمقاتلةو َّ

َّ
ـاني،كم ــايرف ــعالح ــرجوالتبري ــرالحقا ــا،واليعط ــيالفرص ــةلتص ــيُّد
ولياإلنس ـ ّ
الق ــانونال ــد ّ
المنظَّ
َّ
اإلعالمية.
ماتالدوليَّةللهفوات
ّ
َّ
ولي
ـيالفلســطينيبنصــوصالقــانونالــد ّ
 .6ضــرورةاإلعــالنالــدائمعلــىالتـزامالخطــاباإلعالمـ ّ
َّ
ـىأن َّ
اإلنســاني،والتَّأكيــدعلـ َّ
ـتثناء،وال
أيــةســلوكيَّاتمخالفــةفــيهــذاال سسـ
ـياق،إنمــاتعـ ُّـداسـ ا
ّ
َّسةاإلعالمية.
تعكساالتسجاهالعاملدىالمؤس
ّ
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المراجع والمصادر:

 القران الكريم-1

سورةالزمر،ايه .9

أوالا -الموسوعات العلمية:
 -1المعجمالوسيط،مجمعاللغةالعربية،ط،3مجلد،1القاهرة.1998،
 -2المنجدفياللغةواألعالم،دارالمشرق،ط،40بيروت.2003،

ثانيا -الكتب العربية:
 -1أبوالخيرأحمدعطية،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،
.1999

 -2أبو الخير ،السيد مصطفى أحمد ،النظرية العامة لألحالف العسكرية ،دار ايتراك
للطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرة.2005،

 -3أبو عيطة ،السيد ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
اإلسكندرية.2001،
 -4أبو هيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،جزء  ،1منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
.1997

 -5أحسنكمال،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون
الدولي،جامعةمولودمعمري.2011،

 -6أحمداألندلسي،نظام العدالة الجنائية ودور القاضي ورجل القانون في مكافحة الجريمة
والوقاية منها،الرياض.1993،

 -7أحمدبشارةموسى،المسئولية الجنائية الدولية للفرد،دارالهومة،ط.2009،1
 -8باخشب ،عمر بن أبو بكر ،أصول القانون الدولي العام ،دار حافظ للنشر والتوزيع،
ط.1992،1

 -9بارشإيمان،نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي،جامعةالحاجلخضر.2009،

 -10بسيوني ،محمد شريف ،الوثائق الدولية واإلقليمية المعنية بالعدالة الجنائية ،دار
النهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،ط،3القاهرة.2012،
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 -11بسيوني ،محمود شريف ،المحكمة الجنائية الدولية ،مطابع روز اليوسف الجديدة،
القاهرة.2001،
 -12بشر ،نبيل ،المسئولية الدولية في عالم متغير ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع،ط.1994،1
 -13البقيرات ،عبد القادر ،العدالة الجنائية الدولية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.2010
 -14البلتاجي ،سامح جابر ،حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة ،الجريمة وآليات
الحماية،دارالفكرالجامعيط،1اإلسكندرية .2007،
 -15جرادة ،عبد القادر صابر ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،المجلد الثاني،
مكتبةآفاق،ط،1غزة .2010،

 -16جرادة ،عبد القادر صابر ،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة ،المجلد الثاني،
مكتبةآفاق،ط،2غزة.2010،
 -17جعفر،علىمحمد،مكافحة الجريمة مناهج األمم المتحدة والتشريع الجزائي،المؤسسة
الجامعيةللنشروالتوزيع،ط،1بيروت.1998،

 -18جميلمحمدحسين،دراسات في القانون الدولي العام،جامعةبنها.2009-2008،
 -19حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة متخصصة في القانون
الدوليالجنائي،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية.2005،

 -20حجازي ،عبد الفتاح ،قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية ،دار الكتاب
القانونية.2008،
 -21حسن ،سعيد عبد اللطيف ،المحكمة الجنائية الدولية نظامها األساسي ،اختصاصها
التشريعيوالقضائي،دارالنهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة.2004،

 -22حليمبسكري،السيادة وحقوق اإلنسان ،الجزائر،جامعةبومرداس.2006،

 -23حماد،كمال،النزاع المسلح والقانون الدولي العام،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشر،
ط،1بيروت.1997،

 -24حمودة،منتصر،حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة،دراسةفقهيةفيضوءأحكام
القانونالدولياإلنساني،دارالجامعةالجديدة،اإلسكندرية.2010،
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 -25حميد،حيدر،تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية
الدائمة،دارالكتبالقانونية،ط،1القاهرة.2008،

 -26الحميديأحمد،المحكمة الجنائية الدولية،مراحلتحديدالبنيةالقانونية،جزء،1مركز
المعلوماتوالتأهيللحقوقاإلنسانط،1اليمن.2004،

 -27خالدطعمةالشمري،القانون الجنائي الدولي،الطبعةالثانية،الكويت.2005،

 -28خليل ،ضاري ،المحكمة الجنائية الدولية :هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ،بيت
الحكمة،بغداد.2003،
 -29الدراجي،إبراهيم،جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية عنها،كليةالحقوق،جامعة
عينشمس،القاهرة.2002،
 -30روسو،شارل،القانون الدولي العام ،األهلية للنشر والتوزيع،بيروت.1987،
 -31ريشة ،حسان ،المحكمة الجنائية الدولية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،مطبعة
الداودي،ط،1دمشق.2002،
 -32سراج ،عبدالفتاح محمد ،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ،دراسة تحليلية
تأصيلية،دارالنهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،ط.2001،1
 -33سرحال ،أحمد ،قانون العالقات الدولية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت،
ط.1993،2
بيةللطبعوالنشروالتوزيع،

 -34سرحان،عبدالعزيز،القانون الدولي العام،دارالنهضةالعر
القاهرة.1991،
 -35السعدي ،عباس هاشم ،مسئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ،دارالمطبوعات
الجامعية،اإلسكندرية.2002،
 -36سـليمـان،عبـداهللسـليمــان،المقدمــات األسـاسية في القــانون الدولـي الجنــائي،دي ـوان
المطبوعاتالجامعية،الجزائر.1992،

 -37سليمان ،عبداهلل ،المقدمات االساسية في القانون الدولي الجنائي ،ديوان المطبوعات
الجامعية،الجزائر .1992،
 -38السيد ،رشاد عارف ،المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية ،القسم
األول،دارالفرقان،عمان.1984،
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 -39الشاذلي ،فتوح عبد اهلل ،القانون الدولي الجنائي ،أولويات القانون الدولي الجنائي،
النظرية العامة للجريمة الدولية،دارالمطبوعاتالجامعية،اإلسكندرية.2002،

 -40شبل،بدرالدينمحمد،القانون الدولي الجنائي الموضوعي،دارالثقافةللنشروالتوزيع،
عمان.2011،
 -41شعبان ،محمد حسني علي ،القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة

للمحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،ط  ،1القاهرة،
.2010

 -42الشكري ،علي يوسف ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع،عمان.2008،
 -43شمسالدين،أشرفتوفيق،مبادئ القانون الجنائي الدولي،دارالنهضةالعربيةللطبع
والنشروالتوزيع،ط،2القاهرة.1999،

 -44الصاوي،محمدمنصور،أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة
الدولية،دارالمطبوعاتالجامعية،اإلسكندرية.1984،

 -45صباريني ،غازي ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام،دار الثقافةللنشروالتوزيع،
جامعةفيالدلفيا.2007،
 -46صدقي ،عبد الرحيم ،القانون الجنائي الدولي ،االختصاص القضائي الجنائي ،دار
النهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة.1998،
 -47صقر ،نبيل ،وثائق المحكمة الجنائية الدولية ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،
ط،1عينمليلة،الجزائر.2007،
 -48العادلي ،محمود صـالح ،الجريمة الدولية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2004،
 -49عبد الخالق ،محمد عبد المنعم ،الجرائم الدولية ،دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية
والسالموجرائمالحرب،مكتبةدارالنهضةالمصرية،ط،1القاهرة.1989،
 -50عبدالخالق،محمدعبدالمنعم،النظرية العامة للجريمة الدولية،أطروحةدكتوراه،كلية
الحقوقجامعةعينشمس،القاهرة.1988،
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 -51عبد الرحمن حسين عالم ،المسئولية الجنائية في نطاق القانون الجنائي ،الجريمة
الدولية وتطبيقاتها،الجزءاألول،دارالنهضة.1988،

 -52عبدالغني،محمدعبدالمنعم،الجرائم الدولية ،دراسة في القانون الدولي الجنائي،دار
الجامعةالجديدةللطبعوالنشروالتوزيع،اإلسكندرية.2011،

 -53عبد الغني ،محمد عبد المنعم ،القانون الدولي الجنائي ،دراسة في النظرية العامة
للجريمة الدولية،دارالجامعةالجديدةللطبعوالنشروالتوزيع،اإلسكندرية.2010،

 -54عبيد ،حسنين إبراهيم ،الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية ،دار النهضة العربية
للطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة.1999،
 -55عبيد،حسنينإبراهيم،القضاء الدولي الجنائي تاريخه تطبيقاته مشروعاته،دارالنهضة
النشروالتوزيع.1997،

العربيةللطبعو

 -56العبيكان،عبد العزيز ناصر ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون
الدولي،شركةالعبيكانلألبحاثوالتطوير،ط،1الرياض.2007،

 -57عثمان،أحمدعبد الحكيم،الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة
اإلسالمية،دارالكتبالقانونية،ط،1القاهرة.2009،

 -58العشاوي ،عبد العزيز ،محاضرات في المسئولية الدولية ،دار هومه للطباعة والنشر
والتوزيع،الجزائر.2007،
 -59عالم ،وائل أحمد ،مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية ،دار النهضة
العربيةللطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة.2001،
 -60العلمي ،عبد الواحد ،شرح القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،مطبعة النجاح
الجديدة،الدارالبيضاء،المغرب .2007،
 -61علوان ،عبد الكريم ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الكتاب الرابع ،حقوق اإلنسان،
دارالثقافةللنشروالتوزيع،ط،1عمان.1997،
 -62علي ،عبد الرحمن محمد وآخرون ،إسرائيل والقانون الدولي ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات،ط،1بيروت.2011،

 -63علي ،عبد الرحمن محمد ،الجرائم اإلسرائيلية خالل العدوان على قطاع غزة دراسة
قانونية،مركزالزيتونةللدراساتواالستشارات،بيروت.2011،
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 -64العناني ،إبراهيم محمد  ،قانون العالقات الدولية ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع،ط،1القاهرة.2007،
 -65العناني ،إبراهيم محمد ،قانون العالقات الدولية ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع،ط،1القاهرة.2007،

 -66عودة ،عبد القادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعي ،الجزء األول،
دارالكتابالعربي،بيروت.1963،

 -67عودة،عبدالقادر،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعي،الجزءاألول،
دارالكتابالعربي،بيروت.1963،

 -68عوض محمد ،عوض ،قانون العقوبات ،القسم العام ،مؤسسة الثقافة الجامعية، ،
االسكندرية،مصر.2007،
 -69غالن ،جيرهارد فان ،القانون بين األمم ،دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع ،ج ،3
بيروت.1985،

 -70غنيمقناصالمطيري،آليات تطبيق القانون الدولي االنساني،جامعةالشرقاألوسط،
.2010-2009
 -71الفار ،عبد الواحد محمد ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية
للطبعوالنشروالتوزيع،ط.1995،1
 -72فاضل ،سمير محمد ،المسئولية الدولية عن األضرار الناتجة عن استخدام الطاقة
النووية وقت السلم،عالمالكتاب،القاهرة.1976،

 -73الفتالوي،سهيل،القانون الدولي الخاص،المكتبالمصريلتوزيعالمطبوعات،ط،1
القاهرة.2002،
 -74القهوجي ،عبد القادر ،القانون الجنائي الدولي ،أهم الجرائم الدولية ،المحاكم الدولية
الجنائية،منشوراتالحلبيالحقوقية،ط،1بيروت.2001،

 -75المجذوب محمد ،القانون الدولي العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط  ،1بيروت،
.2004
 -76محمود ،عبد الغني  ،المطالبة الدولية إلصالح الضرر في القانون الدولي العام
والشريعة اإلسالمية،دارالطباعةالحديثةالقاهرة،ط.1986،1
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 -77محمود،عبدالغني،المطالبة الدولية إلصالح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة
اإلسالمية،دارالطباعةالحديثةالقاهرة،ط.1986،1

 -78المدهون ،ضياء الدين سعيد ،أسلحة االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة

 2009 – 2008وأثرها الصحي والبيئي ،اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي
الحرباإلسرائيليين(توثيق) .2010،

 -79المسدي ،عادل عبد اهلل ،المحكمة الجنائية الدولية :االختصاص وقواعد االحالة ،دار
النهضةالعربية،القاهرة،ط.2002،1
 -80مطر ،عصام عبد الفتاح ،القضاء الجنائي الدولي مبادئه قواعده الموضوعية
واإلجرائية،دارالجامعةالجديدة،اإلسكندرية.2008،

 -81ناصر ،فتحي عادل ،الجرائم في القانون الدولي والمسئولية الدولية عن مذابح صب ار
وشاتيال،نقابةالمحامين،القدس.1985،

 -82ناصر ،فتحي عادل ،الجرائم في القانون الدولي والمسئولية الدولية عن مذابح صب ار
وشاتيال،نقابةالمحامين،القدس.1985،

 -83نجم،محمدصبحي،الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية،دارالثقافة،ط،1
عمان .1991،
 -84نجيب حسني ،محمود ،قانون العقوبات ،القسم الرابع ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
2008
 -85النحال،محمدنعمان،القانون الدولي العام،غزة.2012،
 -86نصار،ممدوح،وأحمدوهبان،التاريخ الدبلوماسي العالقات السياسية بين القوى الكبرى
،1991-1815دارالجامعةالجديدة،ط،1القاهرة.2001،

 -87هيكل ،أمجد ،المسئولية الجنائية الفردية الدولية أمم القضاء الجنائي الدولي ،دار
النهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع.2009،
 -88الوادية ،سامح خليل ،المسئولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية ،مركز الزيتونية
للدارساتواالستشارات،ط،1بيروت.2009،
 -89الوحيدي ،فتحي ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني دراسة مقارنة ،مطابع
مؤسسةالبحروالهيئةالخيرية،ط.1998،1
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 -90يوسف ،محمد صافي ،اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،دارالنهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة،

.2002

ثالثا -الدراسات:
 -1أبو الخير ،السيد مصطفى أحمد ،محاكمة إسرائيل وقادتها في القانون الدولي ،موقع
مصر والعالمhttp://egyptandworld.blogspot.com/2008/04/blog-  ،
post_2506.html
 -2أبوالخير،مصطفى(.)2009الطرق القانونية لمحاكمة إسرائيل قادة وأفراد في القانون
الدولي.

 -3أبوشعبان،حاتم،ما هي تبعات انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية؟،وكالةسما
اإلخبارية5،إبريل،2015
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233097
 -4أزاروف،فالنتينا،فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة

الجنائية الدولية 1 ،إبريل  ،2015شبكة السياسات الفلسطينيةhttps://al- ،
shabaka.org/briefs/
 -5بوهراوة ،رفيق :)2010(،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،رسالة ماجستير
غيرمنشورة،جامعةاالخوةمنتوري،قسنطينة،الجزائر.

 -6البياتي،عادل محمد،حول إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين،مجلةشؤونعربية،جامعةالدولالعربية،العدد،108ديسمبر.2001

 -7حميد،حيدرعبدالرزاق،المخاوف الدولية من االنضمام للمحكمة الدولية الجنائية،مجلة
ديالىللبحوثاإلنسانية،جامعةديالى،العدد.2009،41

،مجلةجامعةتكريتللعلوم

 -8خضر،عديطلفاحمحمد،الجريمة الدولية ،صورها وأركانها
اإلنسانية،المجلد،14العدد،10نوفمبر 2007

 -9دراسةخولةمحيالدينيوسف (:)2011الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة

في ضوء أحكام القانون الدولي العام،مجلةجامعةدمشقللعلوماالقتصاديةوالقانونية،

المجلدالسابعوالعشرين،العددالرابع،دمشق-سوريا .

 -10دراسةقصيمصطفىتيم (:)2010مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات

المسلحة الدولية وغير الدولية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةالدراساتالعليا،جامعة

النجاحالوطنية،نابلس-فلسطين .
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 -11دريدي،وفاء،المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني،
رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالحاجلخضرباتنة.2010،

 -12الطراونة ،مخلد ،القضاء الجنائي الدولي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد ،6
.2003

 -13عبدو ،محمدعمرو(2012م) :اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على

الصعيد الوطني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح

الوطنية،نابلس–فلسطين.

 -14العقاد ،ثائر ،الحرب الصهيونية األخيرة على قطاع غزة من منظور القانون الدولي

اإلنساني وآليات محاكمة قادة إسرائيل دوليا 10 ،ديسمبر ،2014أمدلإلعالم،دراسات
وأبحاثhttps://www.amad.ps/ar/Details/52883،

 -15عواد ،هاني ( .)2007المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا
مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذج ا).

 -16الفتالوي ،صباح كريم رياح ،وباحث إيمان نصيف جاسم ،مقررات مؤتمر الصلح
لإلمبراطورية األلمانية في عام ،1919مجلةمركزدراساتالكوفة،العدد.2007،6

 -17الكيالني،فارس( .)2013أثر االعتراف بالدولة الفلسطينية على مسئولية إسرائيل عن
جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

 -18مصطفىعلي ،أحمد( :)2001مسئولية الصيدالني الجزائية عن أخطاءه المهنية،رسالة
ماجستيرغيرمنشورة،جامعةالموصل،العراق.
 -19المطيري ،فالح ( .)2011المسئولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون
الدولي الجنائي.

 -20مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ،الوالية القضائية الفلسطينية ،الواقع وآفاق مالحقة
المجرمين الدوليين،غزة.2013،

 -21ناصر ،مرعي أحمد ،دراسة قانونية صب ار وشاتيال :اختبار العدالة الدولية للقضاء
البلجيكي،

الحوار

المتمدن،

http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=3040&ac=2

 -22نسمة ،حسين( :)2007المسئولية الدولية الجنائية،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة
منتوري،قسنطينة،الجزائر.
 -23الوعري،فدوىالدويب(.)2014المحكمة الجنائية الدولية.
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رابعا -الوثائق:
 .1اتفاقيةجنيفالرابعةبشأنحمايةاألشخاصالمدنيينفيوقتالحربالمؤرخةفي
12آب/أغسطس،1949اللجنةالدوليةللصليب

األحمرhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm،
 .2اتفاقيةمناهضةالتعذيبوغيرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالالإنسانيةأو
المهينة،الجمعيةالعامةلألممالمتحدة10،ديسمبر،1984
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html

 .3اتفاقيةمنعجريمةاإلبادةالجماعيةوالمعاقبةعليها،الجمعيةالعامةلألمالمتحدة9،

ديسمبر https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm،1948

 .4البروتوكوالتاإلضافيةإلىاتفاقياتجنيفالمؤرخةفي12آب/أغسطس،1949اللجنة
الدوليةللصليباألحمرfile:///C:/Users/jor_a_000/Downloads/0321-004-،
ap-updated.pdf
 .5تصريحالناطقباسمو ازرةالخارجيةالسويسريةيعلنفيهأنفلسطينأصبحتعضوافي
اتفاقياتجنيفاألربعوالبروتوكولاإلضافياألول،جنيف11إبريل،2014مجلة

الدراساتالفلسطينية،عدد،99صيف،2014ص.201

 .6تفاصيلالمعاهداتواالتفاقياتالدوليةالتيوقعالرئيسالفلسطينيمحمودعباسصكوك
االنضمامإليهافي30ديسمبر،2014مجلةالدراساتالفلسطينية،عدد،102ربيع

،2015ص.203

 .7الجمعيةالعامةلألممالمتحدة14،ديسمبر،1974القرار،3314قرارتعريفالعدوان،
http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
 .8قانونالـهيئةالفلسطينيةالمستقلةلمالحقةجرائماالحتاللالصهيونيبحقالفلسطينيين،
المجلـسالتشريعـيالفلسطينـي،غزة.2010،
 .9قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة2391في26نوفمبر،1968والمتعلقباتفاقيةعدم
تقادمجرائمالحربوالجرائمالمرتكبةضداإلنسانية،
http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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 .10قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة3074في3ديسمبر،1973والمتعلقبمبادئالتعاون

الدوليفيتعقبواعتقالوتسليمومعاقبةاألشخاصالمذنبينبارتكابجرائمحرب،وجرائم

ضداإلنسانية،

 http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm

 .11قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة3166في14ديسمبر،1973المتعلقباتفاقيةمنع
الجرائمالمرتكبةضداألشخاصالمتمتعينبحمايةدولية،بمنفيهمالموظفون

الدبلوماسيون،والمعاقبةعليها،
http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
 .12قرارمجلساألمنالدولي1664الخاصبإنشاءالمحكمةالدوليةالخاصةبلبنان29،
مارس،2006هيئةاألممالمتحدة،الق ارراتالتياتخذهامجلساألمنفيعام،2006
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2006.shtml
 .13قرارمجلساألمنالدولي808الخاصبإنشاءالمحكمةالدوليةالخاصةبيوغسالفيا
السابقة22،فبراير،1993هيئةاألممالمتحدة،الق ارراتالتياتخذهامجلساألمنفي

عامhttp://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml ،1993

 .14قرارمجلساألمنالدولي827الخاصبالموافقةعلىالنظاماألساسيللمحكمةالدولية

الخاصةبيوغسالفياالسابقة25،مايو،1993هيئةاألممالمتحدة،الق ارراتالتياتخذها

مجلساألمنفيعام،1993
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

 .15قرارمجلساألمنالدولي955الخاصبإنشاءالمحكمةالدوليةالخاصةبرواندا8،

نوفمبر،1994هيئةاألممالمتحدة،الق ارراتالتياتخذهامجلساألمنفيعام،1994
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml

 .16قرارمجلساألمنالدوليرقم22،242نوفمبر،1967مركزالمعلوماتالوطني
الفلسطيني-وفا،مجلساألمنالدولي،الجلسةرقم،1382
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4963

 .17قرارمحكمةالعدلالدوليةبشأنجدارالفصلالعنصري،الهاي9يوليو،2004مجلة
الدراساتالفلسطينية،عدد،59صيف،2004ص.160

 .18قسيس،نبيل،مابعدالعدوانعلىغزة،مجلةالدراساتالفلسطينية،عدد،100خريف
،2014ص.78
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 .19كلمةللرئيسالفلسطينيمحمودعباسيعلنفيهاتوقيعوثيقةمنأجلاالنضمامإلى15

منظمةومعاهدةواتفاقيةدولية،مجلةالدراساتالفلسطينية،عدد،99صيف،2014ص

.201
 .20التفاقيةالخاصةباحترامقوانينوأعرافالحربالبرية،الهايفي18أكتوبر/تشرين
األول

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm،1907
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