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بعد معاناة الشعوب لسنوات طواؿ مع مخمفات الحروب العالمية خاصة الحرب 
 أالعالمية الثانية وما نتج عنيا مف أثار ومجاز وخسائر فادحة عمى جميع المستويات،بد

. التفكير في إيجاد أداة قانونية تقمع الجريمة وتالحؽ مرتكبييا ويتـ معاقبتيـ بشدة 

 المآسيكانت ىذه األداة أو الجياز الذي تمنى الجميع لو أنو يكوف الخالص مف ىذه 
والتي تعتبر أوؿ محكمة دائمة تأسست بناءا عمى "المحكمة الجنائية الدولية "ونيايتيا ىي 

معاىدة وتختص بمتابعة مرتكبي أكثر جرائـ الخطورة والتي تـ إدراجيا ضمف االختصاص 
" الموضوعي لممحكمة، حيث جاءت في بداية تأسيسيا بنظاـ قانوني يحكـ عمميا  أال وىو 

كما وسخرت أجيزة قضائية و إدارية لمسير عمى تطبيؽ القانوف  نظاـ روما األساسي،
الجنائي الدولي وتحقيؽ العدالة والمساواة بعد أف فقد المجتمع ثقتو في إعادة األمف والسالـ 

. إليو 

وشكمت المحكمة الجنائية الدولية محورا أساسيا واستطاعت استقطاب العديد مف 
ولعؿ مف أبرز ىذه الدوؿ نجد دولة  الدوؿ لالنضماـ إلييا والتوقيع عمى نظاميا األساسي،

بعد تمقييا العديد  نظاميا بعد عناء طويؿ ومحاوال وجيود حثيثة إلىفمسطيف التي انضمت 
مف الصعوبات كونيا لـ يكف معترؼ بيا كدولة، غير أنو بعد منحيا عضوية كدولة مراقب 

استطاعت أف توقع عمى نظاـ روما األساسي ومف ثـ حصوليا عمى مقعد في المحكمة 
نا  اإلسرائيمي ألراضياالحتالؿ،كؿ ذلؾ أمال منيا في متابعة الجنائية الدولية كعضو

 والذي ارتكب ومازاؿ يرتكب حد الساعة أبشع الجرائـ 1948 منذ العاـ الفمسطينية المحتمة
 في حؽ شعبنا الفمسطيني المقاـو ضاربا بذلؾ كؿ المعاىدات واالتفاقيات اإلنسانيةفي تاريخ 

 .الدولية عرض الحائط
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غير أف عدـ عضوية إسرائيؿ في المحكمة الجنائية الدولية يشكؿ عائقا عند رفع 
فإسرائيؿ التي رفضت التوقيع عمى نظاـ روما األساسي تخوفا مف  الفمسطينييف لمدعوى،

مالحقتيا وتيربا مف مسئولياتيا اتجاه ما تقـو بو في الحؽ المدنييف الفمسطينييف في القدس 
والضفة وقطاع غزة المحاصر عمى وجو التحديد ال وبؿ في أرجاء فمسطيف كميا في تواطؤ 

 .غربي وصمت عربي رىيب 

تتمثؿ أىداؼ الدراسة في كوف أف الموضوع جديد وحيوي كما أنو غير متناوؿ بكثرة 
باإلضافة إلى أنو  (2012)نظرا لالنضماـ الحديث لدولة فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية 

 .موضوع شغؿ الرأي العاـ وىو حديث الساعة

ولقد قمنا باختيار ىذا الموضوع كفضوؿ شخصي لمتعمؽ والتعرؼ عمى حيثيثات 
ووقائع انضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية، وما ذا ترتب عمى انضماميا، وىؿ ىناؾ 
خالص كبير لشعب فمسطيف الشقيؽ، كما  جدوى مف ىذا االنضماـ، باإلضافة إلى حب وا 

 .أنو كاف مف أمنياتنا أف يكوف مشروع تخرجنا بموضوع في القانوف الجنائي الدولي 

 ومنا ىنا نطرح اإلشكػػػػػػػػػػػػالية التالية ؟

 مػػػػػػػػػػػػػػاىي اآلثار القانونية المترتبة عمى انضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية ؟

ولقد اعتمدنا عمى المنيج التحميمي الذي يساعد في مثؿ ىذه الدراسات في تحميؿ 
المواد القانونية، كما يساعد قدرة الباحث عمى التحكـ في موضوعو مف خالؿ إضفاء بصمتو 

دراجو ضمف البحث بسيولة تتماشى مع طريؽ تتبعو  الشخصية عف طريؽ ما استنتجو وا 
 .لألحداث والوقائع محؿ الدراسة
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 الفصؿ األوؿ
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 مـــــــاهية المحكمة الجنائية الدولية: المبحث األول
لقد عانت البشرية ولسنوات طواؿ االنتياكات العديدة والوحشية المتكررة، جراء حروب 

 .متتالية كاف أبرزىا وأعنفيا الحربيف العالميتيف األولى والثانية وما خمفتو مف مجازر
ولما كانت حقوؽ اإلنساف موجودة بحكـ الطبيعة ومنذ الخمؽ ومتأصمة في اإلنساف 

تولد معو وىي واحدة في كؿ زماف ومكاف وىي الضامف اإلنساني ليعيش حياة كريمة كاف ال 
بد مف وجود أداة قانونية تحفظ حقوؽ اإلنساف وتصوف كرامتو،كانت ىذه األداة ىي المحكمة 
الجنائية الدولية بكؿ ىياكميا وأجيزتيا التي شكمت سياج األماف لممجتمع الدولي ضد كؿ أي 

اعتداء ييدد أمنو يكوف ضمف اختصاصيا، وسنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى نشأة 
، ومف ثـ اختصاصات ومبادئ المحكمة الجنائية (المطمب األوؿ)المحكمة الجنائية الدولية 

وسنوضح االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية  (المطمب الثاني)الدولية 
 . (المطمب الثالث)
 

نشأة المحكمة الجنائية الدولية  : المطمب األول
عمى اعتبار أف المحكمة الجنائية الدولية تختص في مالحقة مرتكبي أكثر الجرائـ 

خطورة فيما يدخؿ ضمف اختصاصيا سواء كانت جرائـ اإلبادة الجماعية، جرائـ ضد 
اإلنسانية  جراـ الحرب أو جريمة العدواف، كما أف ليذه المحكمة زيادة عمى االختصاص 

الموضوعي، اختصاص شخصي وزماني ومكاني واختصاص تكميمي وعميو سنتطرؽ 
 . لتأسيسيا ومفيوميما ثـ النظاـ القانوني الذي يحكـ عمميا ومف ثـ أجيزتيا

 
 
 



 
 

9 
 

 
تأسيس المحكمة الجنائية الدولية  : الفرع األول

كانت ىناؾ محاوالت وجيود عديدة إليجاد أداة قانونية دولية تحكـ الحروب  
والنزعات الدولية وتدافع عف اإلنسانية وتضع حدا لمجرائـ البشرية،ذلؾ أنو ومع تزايد الجرائـ 

واشتعاؿ الحروب في عدد مف دوؿ العالـ جعؿ الرأي العاـ العالمي يطالب بوجود أداة قانونية 
كما أنو بعدما تكشفت األىواؿ التي تركتيا الحرب  تضع حدا لكؿ تمؾ الجرائـ الدولية،

تعيد المجتمع الدولي بأال يتكرر ذلؾ مرة أخرى ورغـ ذلؾ فقد اندلع بعد تمؾ ، العالمية الثانية
 1. نزاع مسمح عمى كافة المستويات الدولية والمحمية واإلقميمية250الحرب 

ولقد وجدت العديد مف تمؾ  يمكف طرحو، فكانت فكرة المحاكمة الدولية أكثر ما
المحاكـ، منيا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا عاـ 

وقد  1994 والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة لمحاكمة مجرمي حرب في رواندا عاـ 1993
كانت تمؾ المحاكـ أحد الخطوات اليامة التي خطاىا المجتمع الولي مف أجؿ إقرار مبدأ 

 ولكنيا كانت تخضع لالستقطاب ،الوالية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائـ الجسيمة
كما كانت ىناؾ اعتراضات قانونية  السياسي وتوازف القوى الدولية داخؿ األمـ المتحدة،

لذلؾ يعد إنشاء نظاـ قضائي دولي دائـ أىـ تطور عمى ساحة  وفقيية عمى تمؾ المحاكـ،
 إنشاء محكمة إلىوقد دعت العديد مف الييئات العممية والمؤتمرات ، العدالة الجنائية الدولية

ولكنيا القت التجاىؿ،وكاف عدـ وجود محكمة جنائية محايدة تتولى محاكمة  جنائية دولية
 إلييامف األسباب التي استندت  و األلماني الثاني إثر الحرب العالمية األولىاإلمبراطور

 مف معاىدة 277،وذلؾ استنادا لممادة إلييا الحمفاء بعد لجوءه إلىىولندا لرفض تسميمو 
. 1919فرساي لعاـ 

                                                           

 1  القانونية النضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ليسانس، جامعة القدساآلثارأنس مصمح حمامدة، - 
.08، ص2017   
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فقد كاف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا ألماني وأحالـ راودت البشرية منذ  لذلؾ
حيث أنشئت ىذه المحكمة بموجب معاىدة  نياية القرف التاسع عشر حتى القرف العشريف،

. لغرض التحقيؽ ومحاكمة األشخاص المذيف ارتكبوا أشد الجرائـ خطورة 
 المحكمة إنشاء،تـ إقرار نظاـ روما األساسي الذي نص عمى 1998وفي عاـ 

الجنائية الدولية، وتـ فتح باب التصديؽ عمييا مف قبؿ الدوؿ التي وقعت باألحرؼ األولى 
 حيث 2002إلى أف اكتمؿ النصاب القانوني لبدء سريانو في يوليو  عمى نظاـ المحكمة،
 1.شكمت ىيئة المحكمة 

مفهوم المحكمة الجنائية الدولية  : الفرع الثاني
يوجد ىناؾ تعريؼ لممحكمة الجنائية الدولية ولكف يمكف القوؿ بأنيا ىي جياز  ال

قضائي دولي يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة الدولية مف خالؿ ضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف والقيـ 
 .الدولية في إطار العالقات بيف الدوؿ

واف وجود مثؿ ىذا الجياز يحقؽ إرادة الدوؿ الضعيفة في كسر شوكة الدوؿ التي 
تعتبر نفسيا فوؽ القانوف حيث إف وجود جياز قضائي دولي يحاسب تمؾ الدوؿ عمى أفعاليا 
وانتياكاتيا الصارمة لحقوؽ اإلنساف والبد أف نبيف إف ىناؾ محاكمات دولية ومحاكـ وجدت 

 الحياة القانونية مثؿ محاكمات مرتكبي جرائـ الحرب في إلىقبؿ ظيور محكمة جنائية دولية 
ألمانيا وايطاليا والياباف التي حققت طموحات الشعوب المظمومة في تمؾ الدوؿ ولكف لـ 

يغيب عف تمؾ المحاكـ الطابع السياسي لممحاكمة ورغبة الدوؿ العظمى المنتصرة في الحرب 
مف خالؿ محاكمة معارضي تمؾ  العالمية األولى والثانية مف فرض ىيمنتيا عمى تمؾ الدوؿ 

والمحاكـ )الدوؿ ولكف ىنالؾ عنواف وىدؼ واحد لكال المحاكـ منيا المحكمة الجنائية الدولية 
.  2(االستثنائية أو المخصصة

                                                           

  .09 ص سابؽ،أنس مصمح حمامدة، مرجع - 1 

  .2ص ، 2017العراؽ  جامعة القادسية، بكالوريوس،مذكرة ىجراف مراد حبيب، المحكمة الجنائية الدولية،  - 2
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وقد عرفت المادة األولى مف ميثاؽ روما األساسي المحكمة الجنائية الدولية بأنيا 
ىيئة دائمة ليا السمطة لممارسة اختصاصيا عمى األشخاص إزاء اشد الجرائـ خطورة موضع 

االىتماـ الدولي وتكوف المحكمة مكممة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع 
اختصاص المحكمة وأسموب عمميا إلحكاـ ميثاؽ روما واف القانوف الجنائي الدولي ىو 

مجموعة مف القواعد القانونية تبيف األفعاؿ التي تعد جرائـ دولية وتحدد العقوبات المقررة ليا 
اإلجراءات التي يتعيف إتباعيا عند ارتكاب أحدى ىذه الجرائـ حتى يمكف توقيع   وتبيف

 1.العقاب عمى مف تثبت مسؤوليتو عنيا

     والمحكمة الجنائية الدولية ىي ىيئة قضائية جنائية مستقمة أوجدىا المجتمع الدولي عاـ 
 لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائـ المحتممة جسامة بمقتضى القانوف الدولي بحيث تتولى 2002

إجراءات التحقيؽ والمحاكمة في جريمة اإلبادة الجماعية،والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ حرب 
 2. عندما تكوف السمطات المحمية عمى المستوى الوطني عاجزة أو عازفة عف القياـ بذلؾ

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أوؿ محكمة دائمة تأسست بناءا عمى معاىدة يحكميا 
نظاـ روما األساسي، ويمكنيا ممارسة سمطاتيا القضائية عمى مثؿ ىذه الجرائـ الدولية فقط 
في حاؿ ارتكابيا عمى أراضي دولة طرؼ في ىذه االتفاقية أو مف قبؿ أحد مواطنييا غير 
أف ىذه الشروط تصبح غير قابمة لمتطبيؽ في حاؿ تمت إحالة موقؼ ما إلى المدعي مف 
قبؿ مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة أو في حاؿ أعمنت الدولة قبوليا لمسمطة القضائية 

 3.لممحكمة

                                                           
  .03مرجع نفسو، ص -  1

جامعة بيرزيت   كمية الدراسات العميا، المحكمة الجنائية الدولية،شركة بيت المقدس لممحاماة والدراسات، فدوى الذويب، -  2
  .07 ، ص 2014 فمسطيف،

 2 عدد،بشارات، ىالة خوري، القانوف الدولي كأداة نضالية في يد الفمسطينييف في إسرائيؿ، مجمة جدؿ اإللكترونية-  3
   .05، ص2015، نابمس
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وتعد المحكمة الجنائية الدولية إنجازا تاريخيا لإلنسانية ، فيي أوؿ محكمة دولية ذات 
اختصاص لمالحقة األفراد المرتكبيف انتياكات إجرامية لمقانوف الدولي اإلنساني،فخالفا 

لمحكمة العدؿ الدولية التي تحصر الدعاوى أماميا بالدوؿ ،تنظر المحكمة الجنائية الدولية 
في شكاوى األفراد وتبني أحكاميا عمى أساس المسئولية الفردية،وخالفا لمحكمتي يوغوسالفيا 

 1.السابقة ورواندا،يبقى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير محدد جغرافيا وزمنيا

وتزود المحكمة الجنائية الدولية القانوف الدولي بآلية تطبيؽ كاف يفتقر إلييا،إذ يستمد 
لممرة األولى اختصاص محكمة دولية دائمة ليشمؿ الجرائـ الخطرة التي عالجتيا اتفاقيات 

 .جنيؼ األربع والبروتوكوليف الممحقيف بيا

وال يمكف تقدير أىمية المحكمة الجنائية الدولية إال عمى ضوء قواعد القانوف الدولي 
ورؤيتو،ولكف البد مف إلقاء الضوء عمى ىوية المحكمة الجنائية الدولية،واختصاصيا 

والتقاضي أماميا لنتمكف مف رصد الدور الذي ستمعبو ىذه المؤسسة الحديثة عمى الصعيد 
 2.الدولي،وىذا ما سنوضحو مف خالؿ الفروع القادمة

 

 

 النظام األساسي الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثالث
 مؤتمر رومـــــــــــــــا : أوال 

  بالرغـ مف كثرة الييئات واألجيزة المعنية بالقانوف الدولي اإلنساني،إال أف 
االنتياكات لقواعد ىذا القانوف ظمت مستمرة في ظؿ غياب استمر لفترات طويمة ألي نظاـ 
فعاؿ لممالحقة والمحاكمة عف انتياؾ قواعده،وقد عانى القانوف الدولي اإلنساني لفترة طويمة 

                                                           
 2016، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 1قيدا نجيب محفوظ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، ط  -  1

  .33 ص 
  .34قيدا نجيب محفوظ، مرجع سابؽ، ص - 2
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 مف نقص شؿ فاعميتو،فاالنتياكات الجسيمة التي يعتبرىا ىذا القانوف – ومازاؿ يعاني –
 بغض النظر عف –جرائـ دولية مف حيث الوصؼ ويسأؿ مرتكبوىا سواء كانوا دوال أـ أفرادا 

 يجب أف تتواجد مرجعية قضائية جزائية يحاكموف فييا مما يجعميـ غير –صفاتيـ الوظيفية 
 .1خاضعيف لمقضاء الوطني وحده ولكف لقضاء دولي أيضا

وجوىر ىذا العمؿ يستمـز التكامؿ والتوافؽ والتعاوف بيف القضاء الدولي والقضاء 
الوطني،فالدوؿ تمتـز بإصدار تشريعات تنشئ لعقاب المخالفيف لمقانوف الدولي اإلنساني  
تعاقب بعقوبات جزائية فعمية عمى الجرائـ الدولية،تساوى بيف كافة األفراد بدوف النظر 

لصفاتيـ الرسمية بحيث إذا ارتكب أحد جريمة يعاقب عمييا،دوف أف يكوف لمدولة سمطة 
وسطوة في عدـ عقاب الفاعميف،وتكوف المحكمة الدولية بمثابة رمانة الميزاف لعدـ الخروج 

 .2عمى الشرعية الدولية 
 انتيت لجنة القانوف الدولي مف إعداد مشروع نظاـ أساسي لمحكمة 1994في عاـ 

جنائية دائمة وقدمتو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة التي شكمت لجنة خاصة لمناقشة 
القضايا الموضوعية في ىذا المشروع، وقد استمرت ىذه المجنة في عقد اجتماعاتيا طواؿ 

 .1995عاـ 
 قررت الجمعية العامة تبديؿ المجنة الخاصة بالمجنة التحضيرية 1996وفي عاـ 

إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية وتقديمو إلى مؤتمر المفوضيف الدبموماسييف ليعقد في روما 
بدعوة مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة و قد عقدت المجنة عدة اجتماعات أخرىا في أب 

 وكاف سير أعماؿ المجنة غاية في الصعوبة حيث جرى سباؽ محمـو مع الوقت 1998

                                                           
النظاـ األساسي لممحكمة والمحاكمات السابقة والجرائـ التي تختص – خالد مصطفى فيمي، المحكمة الجنائية الدولية -  1

  .17، ص2016، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1ط – المحكمة في نظرىا 
  .االلتزاـ بمجموعة المبادئ والقوانيف التي تحكـ العالقات الدولية:الشرعية الدولية ىي-  2
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إضافة إلى العراقيؿ والصعوبات التي واجيتيا المجنة لمحاؽ بموعد مؤتمر روما الذي حددت 
 .1 1998 جويمية 07 حزيراف إلى 15لو المدة مف 

  حيث قاـ األميف العاـ لألمـ المتحدة والرئيس االيطالي بافتتاح أعماؿ المؤتمر الذي 
 منظمة غير حكومية ولقد تـ في ىذه 23 منظمة دولية وحكومية و 17 دولة و160حضرتو 

 .الجمسة االفتتاحية انتخاب رئيس المؤتمر ورئيس المجنة العامة ورئيس لجنة الصياغة 
نتيجة 07/07/1998        وبانتياء صياغة النظاـ األساسي لممحكمة أعمنت في 

 مادة،وقد طمب 180التصويت لصالح إنشاء المحكمة وقبوؿ نظاميا األساسي المكوف مف 
 دولة 120مف المجنة إعداد الترتيبات العممية إلنشاء المحكمة ودخوليا حيز التنفيذ،أيدت 

التأييد   دولة عف التصويت واستمر21 دوؿ،بينما امتنعت 07عف التصويت وعارضت فقط 
  دولة إلى افتتاح االتفاقية لمتوقيع عمييا 26،حيث سارعت 18/07/1998الدولي في 

 نفاذ مفاعيل بدء نفاذ النظام األساسي : ثــانيا
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فإنيا 04 الفقرة 125       حسب المادة 

يفتح باب التوقيع عمى ىذا النظاـ األساسي أماـ جميع الدوؿ في روما بمقر "نصت عمى أنو
، ويظؿ باب التوقيع مفتوحا 1998 جويمية 17منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة في 

،وبعد ىذا التاريخ يظؿ 1998 أكتوبر 17بعد ذلؾ في روما بوزارة الخارجية االيطالية حتى 
باب التوقيع عمى النظاـ األساسي مفتوحا في نيويورؾ بمقر األمـ المتحدة حتى ديسمبر 

2000 " 
    ويخضع ىذا النظاـ األساسي لمتصديؽ أو القبوؿ أو الموافقة مف جانب الدوؿ الموقعة 
تودع صكوؾ التصديؽ أو القبوؿ أو الموافقة لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة، ويفتح باب 

 .1..."االنضماـ إلى ىذا النظاـ األساسي أماـ جميع الدوؿ

                                                           
ط .حيدر عبد الرزاؽ حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي مف المحاكـ المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، د -  1

  .131، ص 2010دار الكتب القانونية لمنشر والتوزيع، مصر، 
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 :أجهزة المحكمة الجنائية الدولية :الفرع الرابع
كغيرىا مف المحاكـ الوطنية، لممحكمة الجنائية الدولية ىيكؿ يتكوف مف قضاة 
 مف 34وموظفيف لكي تمارس عمميا التي أنشئت مف أجمو، وعمى ىذا األساس نصت المادة 
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة عمى أجيزة المحكمة الجنائية الدولية 

 2: كالتالي 
  ىيئة الرئاسة –أ 
 .شعبة استئناؼ، شعبة ابتدائية، وشعبة ما قبؿ المحاكمة- 2
 مكتب المدعي المدني - 3
 قمـ المحكمة - 4

 : ويتـ تقسيميـ عمى النحو التالي 
 األجهزة القضائية لممحكمة الجنائية الدولية : أوال 

 قاض، يختاروف ويوزعوف بيف ىيئة الرئاسة وشعب المحكمة 18تتكوف المحكمة مف        
 .الثالث، ودائرة ما قبؿ المحاكمة والدوائر االبتدائية والدوائر االستئنافية 

يختار جميع قضاة المحكمة باالنتخاب مف قبؿ جمعية الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما 
لالنتخابات لممحكمة،تحقؽ المحكمة الجنائية الدولية المبدأ في النظـ القضائية المختمفة 

 3. بتطبيؽ نظاـ التقاضي عمى درجتيف ىما الدرجة االبتدائية والدرجة االستئنافية
 :هيئة الرئاسة/ 1

تمثؿ ىيئة الرئاسة السمطة العميا لممحكمة والمسئولة عف إدارتيا باستثناء مكتب 
  مف نظاـ روما األساسي عمى تكوينيا ومسؤولياتيا 38المدعي العاـ، ولقد نصت المادة 

                                                                                                                                                                                     
شافي إلياـ ابتساـ، النظاـ القانوني لممحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماستر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي -  1

. 58، ص 2014،فبكر بمقايد، تممسا
. مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية34ينظر المادة -   2  

 2010بيروت،  دار المنيؿ المبناني،- المحاكـ الجنائية الدولية- عمي جميؿ حرب، القضاء الدولي الجنائي- 3
  .177ص
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تمارس ىيئة الرئاسة مياميا بواسطة جياز أساسي مؤلؼ مف ثالث قضاة ونائبيو األوؿ 
والثاني وىـ منتخبوف باألغمبية المطمقة مف القضاة الثمانية عشر لوالية مدتيا ثالث سنوات 

 .قابمة لمتجديد لمرة واحدة ، ويعمموف في ىيئة الرئاسة عمى أساس التفرغ طيمة واليتيـ
 : ويقـو النائب األوؿ لمرئيس بعممو في حالتيف 

  غياب الرئيس ألي سبب كاف  
  (كعجـ صالحيتو المينية أو الطبية أو أي أسباب أخرى )عدـ صالحية الرئيس 

ويقـو النائب الثاني لمرئيس بمياـ الرئيس إذا حالت بيف الرئيس وبيف قياميا بالعمؿ أي مف 
 .1األسباب السابقة 

 : وىناؾ شروط الختيار أعضاء ىيئة الرئاسة تتمثؿ في 
  التحمي باألخالؽ الرفيعة والحياد والنزاىة وتوافر المؤىالت المطموبة في دولة كؿ

 منيـ لاللتحاؽ بأعمى المناصب القضائية 
 :ضرورة توفر في كؿ مترشح لالنتخابات ما يمي 

 كفاءة ثابتة في مجاؿ القانوف واإلجراءات الجنائية 
  الخبرة الالزمة والمناسبة سواء كقاض أومدع عاـ أو محاـ أو ما يماثؿ ىذه

 .المناصب في مجاؿ الدعاوى الجنائية
  كفاءة ثابتة في مجاؿ القانوف الدولي ذات الصمة بالموضوع كقانوف حقوؽ اإلنساف

 وقانوف اإلنساف الدولي 
 خبرة مينية واسعة في مجاؿ عمؿ قانوني ذي صمة بالعمؿ القضائي لممحكمة. 
  ضرورة أف يكوف لدى كؿ مرشح لالنتخابات معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة

 .2عمى األقؿ مف لغة العمؿ بالمحكمة 

                                                           
محمود شريؼ بسيوني  : مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، ينظر أيضا38ينظر المادة -  1

  .2009المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، مصر،
  . مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية23ينظر الفقرة الثالثة مف المادة -  2
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 :تتجمى مياـ ىيئة الرئاسة في األمور التالية 
  ( 02المادة )رئيس المحكمة يبـر االتفاقية مع األمـ المتحدة 
  زيادة عدد قضاة المحكمة  في حاؿ طمبت المحكمة ذلؾ واف كاف ضروريا عف

طريؽ االنتخاب كما يمكف الخفض مف عدد القضاء بعد ذلؾ في حالة ما إذا كاف 
 18ىناؾ عبئ العمؿ بالمحكمة ال يفسر ذلؾ شريطة أال يتـ الخفض إلى ما دوف 

 .قاض
 :الدوائر القضائية/ ب 

 قاضيا مستقال مف جنسيات مختمفة عمى أف ال يكوف قاضياف 11      تتألؼ الدوائر مف 
ينتمياف لجنسية واحدة،والدوائر تتكوف مف ثالث أنواع اثنتاف تتألؼ كؿ واحدة منيما مف ثالثة 
قضاة لمنظر في القضية، وتتألؼ الثالثة مف خمسة قضاة تعمؿ كدائرة استثنائية،ويتـ اختيار 
القضاة مف بيف األشخاص ذوي الصفات الخمقية العالية ويتسموف بعدـ التمييز و كذلؾ يجب 

 .1أف يراعى في اختيار القضاة مدى خبرتيـ في القانوف الجنائي والقانوف الدولي 
     ويجرى اختيار القضاة بقرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ويقـو مجمس األمف 

،ويقـو السكرتير العاـ بعد 33 مرشح وال تزيد عف 22بإعداد قائمة المرشحيف ال تقؿ عف 
التشاور مع رئيس مجمس األمف والجمعية العامة بتعييف شخص تتوافر فيو الصفات السابقة 

 .إلكماؿ المدة المتبقية 
، ويمكف إعادة انتخابو وتنطبؽ بشأف ( سنوات04)وتكوف مدة شغؿ المنصب 

 2.المحكمة شروط خاصة لمخدمة بقضاة المحكمة
 األجهزة اإلدارية لممحكمة الجنائية الدولية : ثـــــــانيا 

                                                           
  .21، ص2012، مذكرة ماجيستير، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض نغـ العنود، أجيزة المحكمة الجنائية الدولية،-  1

 
 .23نغـ العنود، أجيزة المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ، ص -  2
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     بجانب األجيزة القضائية لممحكمة الجنائية الدولية، توجد أجيزة إدارية تساعد المحكمة 
عمى أداء دورىا المنوط بيا القياـ بو، ومف بيف ىذه األجيزة مكتب المدعي العاـ والمسجؿ 

 .والموظفوف المذيف يشكموف قمـ كتاب ىذه المحكمة 
 :مكتب المدعي العام/ أ

        يعتبر مكتب المدعي العاـ،وفؽ المياـ في نظاـ روما األساسي الجياز الذي يبعث 
عمى الحذر ويثير الحساسية بالنسبة لجميع الدوؿ نظرا لمقاربتو اختراؽ دور أنظمتيا 

 .1القضائية الوطنية لما يتمتع بو مف صالحيات واستقاللية أممتيا طبيعة عممو 
         ومف اإلشكاالت اليامة التي أثيرت في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ما 

يتعمؽ بدور المدعي العاـ،وقد حصؿ جيد كبير بيف الدوؿ في مؤتمر روما بشأنو وكاف 
محور الخالؼ بشأف إعطاء أـ عدـ إعطاء دور لممدعي العاـ،بؿ بعض الدوؿ رفضت وجود 

 مدع عاـ مف األساس، ولكف غالبية الدوؿ كانت تتجو إلى وجود دور لمدع العاـ 
 :وانقسمت إلى فريقيف 

      تزعـ الفريؽ األوؿ الواليات المتحدة األمريكية،حيث كانت سعى لرفض وجود مدع عاـ 
مف األساس أو عمى األقؿ اإلبقاء عمى المدع العاـ لكف دوف أف تكوف لو سمطة تمقائية 

 .لعرض القضايا عمى المحكمة الجنائية الدولية 
      كما أصبحت الواليات المتحدة األمريكية تطالب بعدـ منح المدعي العاـ سمطة البدء 

في التحقيؽ مف تمقاء نفسو وبما يجب أف يباشر التحقيؽ عقب إحالة الحالة مف طرؼ 
مجمس األمف أو مف قبؿ دولة طرؼ ولقد القى موقؼ الواليات المتحدة األمريكية التأييد مف 

سرائيؿ والصيف   .قبؿ كؿ مف روسيا وا 
والفريؽ الثاني ىو االتجاه الذي جمع الدوؿ الذي كاف يحدوىا األمؿ في تحقيؽ ىدؼ واحد 

 .مشترؾ ىو الوصوؿ بأسرع طريقة ممكنة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية
                                                           

 2014خديجة فوفو، النظاـ القانوني لممحكمة الجنائية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية -  1
  .09ص 
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   وقد ضـ ىذا االتجاه كؿ مف سويسرا،كرواتيا،جنوب إفريقيا،مصر،سنغافورة والكثير 
مف الدوؿ اإلفريقية والدوؿ العربية باستثناء قطر والبحريف المتيف عارضتا اتفاقية روما مف 

األساس،حيث كانت ىذه الدوؿ تؤيد إنشاء محكمة جنائية دولية قوية ومستقمة وال يتحقؽ ذلؾ 
 1.حسب وجية نظرىـ إال إذا زودت المحكمة بمدع عاـ 

ولقد  ظير اتجاه توفيقي فخالؿ الدورة السادسة واألخيرة لمجنة التحضيرية المنعقدة 
 والذي يضـ دوال مف االتجاه الثاني منيا ألمانيا وفرنسا 1998 أبريؿ 03 مارس إلى 16في 

والتي سعت لتقريب وجيات النظر المتعارضة،حيث اقترحت إنشاء دائرة تمييدية لمحد مف 
السمطة المطمقة لممدعي العاـ في مباشرة التحقيؽ مف تمقاء نفسو عمى أساس معمومات تمقائيا 

 مف المشروع النيائي لمنظاـ األساسي لممحكمة 135وقد أدرج ىذا المقترح في المادة 
 2. الجنائية الدولية المعروض لممناقشة أثناء المؤتمر الدبموماسي

 : قمم المحكمة / ب 
   يتولى مسجؿ المحكمة رئاسة قمـ المحكمة ويكوف ىو المسئوؿ اإلداري الرئيسي 
لممحكمة ويمارس ميامو تحت سمطة رئيس المحكمة، ويتـ اختيار المسجؿ ونائبو مف 

األشخاص ذوي األخالؽ الرفيعة والكفاءة العالية ويجب أف يكوف عمى معرفة ممتازة وطالقة 
في لغة واحدة عمى األقؿ مف لغات العمؿ في المحكمة ويقـو القضاة بانتخاب المسجؿ 

باألغمبية المطمقة بطريؽ االقتراع السري ويشغؿ المسجؿ منصبو لمدة خمس سنوات ويجوز 
إعادة انتخابو فترة واحدة عمى أساس التفرغ ، كما يشغؿ نائبو المسجؿ لمدة خمس سنوات أو 
لمدة أقصر حسبما تقرر األغمبية المطمقة لمقضاة،ومف بيف المياـ التي يقـو بيا قيـ المحكمة 

 : ما يمي 
  مساعدة ىيئة الرئاسة في إدارة المحكمة 

                                                           
مذكرة ماستر،كمية الحقوؽ والعمـو  بف الطيب ميدي،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى ضوء القانوف والممارسة،-  1

. 13،12ص السياسية،جامعة الجزائر،
جغبالة أمينة، إجراءات التقاضي أماـ المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماستر،جامعة محمد خيضر، بسكرة  -  2

. 23،22 ص 2015
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  وضع سجؿ خاص يتضمف قاعدة لمبيانات تحتوي عمى جميع تفاصيؿ كؿ القضايا
 المعروضة عمى المحكمة 

  تسميـ الطمبات واالستدعاءات الخاصة بالقضايا المعروضة عمى المحكمة 
  اقتراح نظاـ أساسي لمموظفيف يشمؿ األحكاـ والشروط التي يجري عمى أساسيا

 1.تعيينيـ ومكافأتيـ وفصميـ
 : الموظفون/ ج 
المحكمة الجنائية الدولية ىـ موظفوف مدنيوف دوليوف واجباتيـ ليست وطنية بؿ  موظفو  

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فإف 44واجبات دولية بحتة وبموجب المادة 
كؿ مف المدع العاـ والمسجؿ يعيناف الموظفيف الالزميف لمكتب المدعي العاـ، ويكفالف في 

تعيينيـ توافر أعمى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاىة مع مراعاة المعايير المتعمقة بتمثيؿ النظـ 
القانونية الرئيسية في العالـ والتوزيع الجغرافي العادؿ،تمثيؿ عادؿ لإلناث والذكور ويقترح 

المسجؿ بموافقة ىيئة الرئاسة المحكمة والمدعي العاـ نظاما أساسيا لمموظفيف يشمؿ األحكاـ 
 .2والشروط التي يجري عمى أساسيا تعيينيـ ومكافأتيـ وفصميـ 

 اختصاصات ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية : المطمب الثاني
 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقـو بتحديد النطاؽ القانوني المسموح ليا 

 (االختصاص اإلقميمي)، والمكاف(االختصاص الزمني)بممارسة أعماليا، مف حيث الزماف 
، ويعد حجر الزاوية (االختصاص الموضوعي)، والموضوع (االختصاص الشخصي)واألفراد 

 .الذي تبنى عمى أساسو المحكمة الجنائية الدولية
       وقد شغؿ موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكانة ىامة وحساسة مف 

 .نقاشات مؤتمر روما األساسي 
 االختصاص الشخصي : الفرع األول

                                                           
  .19أنس مصمح حمامدة ، مرجع سابؽ، ص - 1

  .20 ص سابؽمرجع أنس مصمح حمامدة، - 2
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  يتعمؽ االختصاص الشخصي باألفراد الذيف ارتكبوا تمؾ االنتياكات،ومف المعمـو أف 
ىناؾ مبدأ أساسي يقرر المسئولية الجنائية الفردية مقتضاه أف الفرد يسأؿ بغض النظر عما 
إذا كاف قد ارتكب الفعؿ بمفرده أو مع جماعة أو تنفيذا ألوامر رؤسائو،ويسأؿ ىؤالء اآلخريف 

أيضا عف إصدارىـ ألوامر غير مشروعة،وعف منعيـ األفراد التابعيف ليـ مف ارتكاب 
 .االنتياكات والمخالفات 

أف الرئيس المدني قد يكوف مسئوال طبقا لمبدأ مسئولية القادة :          ولقد قررت المحكمة
والرؤساء عف جرائـ مرؤوسييـ ماداـ ىذا الرئيس المدني يمارس نوعا مف السمطة أو السيطرة 

كتمؾ التي يتمتع بيا القائد العسكري ىذه السمطة أو السيطرة عرفتيا المحكمة بأنيا القدرة 
 .المادية عمى منع مرؤوسيو مف ارتكاب الجرائـ أو معاقبتيـ بعد ذلؾ

 
      وقد أكدت المحكمة عمى مبدأ نية لجنة القانوف الدولي يقضي بأف الكيانات المعنوية ال 

تممؾ القدرة عمى ارتكاب الجرائـ،ومف ثـ فكؿ شخص يسأؿ عف الفعؿ الذي يرتكبو ماداـ 
يشكؿ جريمة حسب القانوف الدولي ويوقع عميو العقاب،وقد طبقتو المحكمة الجنائية 

 1.ليوغوسالفيا السابقة،ونص عميو النظاـ األساسي لممحكمة
،تختص ىذه المحكمة 1998 وطبقا لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعاـ  

 مف ىذا النظاـ التي تقع مف األفراد الطبيعييف أيا 05في النظر في الجرائـ الواردة في المادة 
كانت صفاتيـ،سواء كانوا أفرادا عادييف،أـ ليـ صفة رسمية في دوليـ،كرؤساء الدوؿ 

والحكومات وكبار الموظفيف، والضباط العظاـ،أو غيرىـ ممف يتمتعوف بالحماية الدولية،أو 
الحماية الدستورية والبرلمانية المنصوص عمييا في قوانيف الدوؿ الداخمية المختمفة وبذلؾ نرى 
أف ىذا ما أخذت بو لجنة القانوف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة عند تدوينيا لممبادئ 

 القانونية التي أقرتيا محكمة نورمبرج، مف حيث االعتراؼ بالمسئولية الجنائية لمفرد عمى 

                                                           
  .87خالد مصطفى فيمي، مرجع سابؽ، ص-  1



 
 

22 
 

،واالعتراؼ بمسئولية رئيس الدولة وكبار معاونيو عف (المبدأ األوؿ)الصعيد الدولي
، واالعتراؼ بأنو ليس مف أسباب اإلباحة في الجرائـ الدولية (المبدأ الثالث)الجرائـ الدولية

التمسؾ بواجب الطاعة ألوامر الرؤساء طالما كانت الجريمة واضحة ومفترض عمـ المرؤوس 
 1.(المبدأ الرابع)بتجريميما بموجب قواعد القانوف الدولي ذات الصمة 

وبتحديد ىذا االختصاص الشخصي، تكتمؿ عناصر اختصاص ىذه المحكمة مف   
حيث الموضوع، واألشخاص والنطاؽ الزمني، ويصبح معرفة القانوف واجب التطبيؽ ىو 

  2.الخطوة التالية في عمؿ المحكمة
 أف عمى لتؤكد ةالدولي الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ مف 22  المادة جاءت قد وؿ       

المذيف يكونوا الطبيعييف، األشخاص محاكمة عمى يقتصر لممحكمة الشخصي االختصاص
 اختصاص في تدخؿ التي رائـالج مف جريمة أية ارتكاب عف الفرديةمسئوليف بصفتيـ 

 . ويكونوف عرضة لمعقاب المحكمة
 الجنائية وليةؤالمس نظرية النظاـ ىذا استبعد وبالتالي األساسي، النظاـ ليذا وفقا  
  .مدنية ئوليةالمس ىذه وبقيت ،الدولية أو لممنظمة لمدولة، الدولية

ي لممحكمة الجنائية الدولية  محلاالختصاص ال:الفرع الثاني

يرتكز االختصاص اإلقميمي عمى مبدأ راسخ في القوانيف الداخمية والدولية ىو سيادة          
 .الدولة عمى أراضييا

ويقؼ االختصاص اإلقميمي مستقال نافذا أماـ االختصاص الشخصي، لتكوف          
 إحدى الدوؿ 3المحكمة صالحة لمنظر في قضايا جرائـ المادة الخامسة،عند وقوعيا في إقميـ

                                                           
دراسة تحميمية – منتصر سعيد حمودة،المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة لمجريمة الدولية، أحكاـ القانوف الدولي -  1

. 165،164، ص 2009،، دار الفكر الجامعي، مصر، 01ط 
. المرجع نفسو، نفس الصفحة- 2

ويمتد االختصاص اإلقميمي  يحدد اإلقميـ بنطاقو التقميدي الذي يشمؿ أراضي الدولة،ومياىيا،وجوىا،ويستثني اقتصادىا،- 3
  .لبعض المحاكـ الداخمية ليشمؿ الجرائـ التي تعكس عواقبيا داخؿ أراضي الدولة 
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األطراؼ،سواء أكاف المعتدي تابعا لمدولة طرؼ أـ لدولة ثالثة،مع فارؽ جوىري عند وجود 
المتيـ في دولة ثالثة،إذ أف ىذه األخيرة غير ممزمة بالتعاوف مع دولة اإلقميـ إال بتوافر رابط 

 .1 دولي كاتفاقيات التسميـ أو المعاىدات المتعددة األطراؼ

 في موقؼ متطرؼ لو بوجوب فصؿ الجرائـ المرتكبة مف 2ويجادؿ ىانس بيتر كوؿ       
قبؿ األفراد عف االختصاص اإلقميمي،الذي يشكؿ امتدادا لالختصاص الوطني،وتناولو 

كموضوع مستقؿ عف مواضيع القانوف الدولي،فينظر في اختصاص المحكمة اتجاه دولة ثالثة 
عمى أنو تطبيؽ لمقانوف الدولي عمى األفراد ذاتيـ ال فرضا اللتزامات دولية عمى دولة ليا 

سيادتيا وقوانينيا مبررا بالتالي االختصاص الجنائي العالمي، ويرتكز االختصاص اإلقميمي  
عمى مبدأ راسخ في القوانيف الداخمية، والمؤكد عميو في العديد مف االتفاقيات والمعاىدات 

 " مبدأ سيادة الدوؿ عمى أراضييا" الدولية وىو 

       ولقد تـ التوصؿ في نياية المطاؼ،وعمى إثر نقاشات لـ تكف متعددة، بقدر ما كانت 
محتمة في موضوع االختصاص المكاني لممحكمة الجنائية الدولية،كاف موضوعيا تحديد 

نطاؽ شروط القبوؿ، والدوؿ التي تجب موافقتيا حتى تتمكف المحكمة مف ممارسة 
 مف النظاـ األساسي، التي يفيـ مف خالؿ استقرائيا 12اختصاصيا، إلى وضع نص المادة 

بأف المحكمة الجنائية الدولية تختص بالجرائـ التي تقع في إقميـ كؿ دولة،تصبح طرفا في 
 .3نظاـ روما سواء أكاف المعتدي تابعا لدولة طرفا أو لدولة ثالثة 

 االختصاص الزمني لممحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثالث

                                                           
. 139قيدا نجيب محفوظ، مرجع سابؽ، ص -  1

.ىو دبموماسي ومحامي وقاضي ألماني : ىانس بيتر كوؿ -  2  
  عبد الحميد بف باديس مذكرة الماستر، كمية لحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة بسرير رضا،المحكمة الجنائية الدولية،- 3

  .58ص ، 2016، مستغانـ
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 مف 05الواردة في المادة ) ليس لممحكمة الجنائية الدولية اختصاص إال عمى الجرائـ 
باإلضافة إلى جريمة العدواف التي تـ إدراجيا ضمف اختصاص المحكمة  (النظاـ األساسي

، ولقد بدأ العمؿ بالنظاـ األساسي لروما في األوؿ مف يوليو عاـ 2017الجنائية الدولية عاـ 
 وىو أوؿ الشير التالي لميـو الستيف عمى إيداع التصديؽ رقـ ستيف مف جانب الدوؿ، 2002

وبالنسبة لمدوؿ التي تنضـ بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ األساسي، فال تستطيع المحكمة الجنائية 
الدولية ممارسة اختصاصيا إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد تاريخ انضماـ ىذه 

الدولة إلى النظاـ األساسي ليذه المحكمة، وذلؾ بالنسبة ليذه الدولة بشرط أال تكوف األخيرة 
قد صدر عنيا إعالنا قبؿ أف تنضـ إلى ىذا النظاـ األساسي أودعتو لدى مسجؿ المحكمة 

 فقرة 11بقبوليا ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بالجريمة قيد البحث طبقا لممادة 
 مف النظاـ األساسي، والواقع أف ما ورد في المواد السالفة الذكر ما ىو إال تطبيؽ 02

لمقواعد العامة في القوانيف الوطنية العقابية،مف حيث األثر الفوري لمقاعدة القانونية 
   1.الموضوعية أو اإلجرائية

ووفقا لمنظاـ األساسي لمحكمة الجنائية الدولية ال يسري اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية عمى الجرائـ التي ارتكبت قبؿ سرياف معاىدتيا،ومعنى ذلؾ أيضا أف اختصاص 
المحكمة ينطبؽ فقط عمى الجرائـ التي ترتكب بعد انضماـ أي دولة طرؼ إلى نظاميا 

األساسي وليس قبؿ االنضماـ، حيث أكد النظاـ األساسي أف اختصاص المحكمة اليشمؿ 
نما ىو  جميع الجرائـ التي ارتكبت فيما مضى وقبؿ سرياف معاىدة إنشاء المحكمة وا 

اختصاص مستقبمي بمعنى أنو يسري فقط عمى الجرائـ التي سترتكب بعد دخوؿ ىذا الميثاؽ 
 كانت قد ميزت بالنسبة لبدء اختصاص المحكمة الزماني بيف 11حيز النفاذ عمما أف المادة 

 :حالتيف

                                                           
  .163منتصر سعيد حمودة، مرجع سابؽ، ص -  1
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 وىي تتعمؽ بالدوؿ األطراؼ في النظاـ األساسي حيز النفاذ، وبالتالي فإف :الحالة األولى
ىذه الدوؿ األطراؼ تعد مسئولة أماـ المحكمة عف الجرائـ التي ترتكبيا بعد بدء نفاذ ىذا 

 .النظاـ

عمما أنو بالنسبة لجريمة العدواف لف يسري عمييا اختصاص المحكمة الزماني في 
مواجية الدوؿ األطراؼ إال بعد سنة مف إيداع وثيقة الموافقة عمى تعريؼ العدواف والذي 

 1.سيعرض لمبحث في المؤتمر االستعراضي لمدوؿ األطراؼ

 

 

وىي تتعمؽ بالدوؿ التي تنضـ بعد بدء سرياف المعاىدة وفي مثؿ ىذه الحالة  : الحالة الثانية
 60فإف اختصاص المحكمة سوؼ يسري في مواجيتيا في اليـو األوؿ مف الشير الذي يمي 
يوما مف إيداع تمؾ الدولة لوثيقة التصديؽ،ومع اإلشارة ىنا إلى تمؾ الدولة إذا كانت قد 

 بما في –تضمنت بعد اعتماد تعريؼ العدواف فإف بدء االختصاص المحكمة في مواجيتيا 
 .2 سوؼ يسري مف ذلؾ التاريخ أيضا–ذلؾ جريمة العدواف 

وتذىب العديد مف اآلراء إلى أف تبني النظاـ األساسي لمبدأ االختصاص المستقبمي 
إنما ىو تطبيؽ لمقاعدة العامة النافذة في جميع األنظمة القانونية الرئيسية في العالـ والتي 

تقضي بعدـ جواز تطبيؽ القوانيف الجنائية بأثر رجعي ذلؾ أف ىذه القوانيف تسري عادة بأثر 
 .3فوري ومباشر وال ترتد عمى الماضي لتطبؽ عمى الجرائـ التي وقعت قبؿ نفاذىا 

                                                           

.67شافً الهام ابتسام، مرجع سابق، ص  -  1  
  .164مرجع سابؽ، ص منتصر سعيد حمودة، -  2

، ص 2005  بيروت، ، منشورات الحمبي الحقوقية،01عبد اهلل األشعؿ وآخروف،القانوف الدولي اإلنساني، ط -  3
161،162. 
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أما بشأف الدوؿ التي تنضـ لمنظاـ األساسي بعد بدء النفاذ،فال تختص المحكمة إال 
تطبيقًا لممبدأ العاـ  بالجرائـ التي تقع بعد بدء نفاذ النظاـ بالنسبة ليذه الدولة،وىذا يعتبر

،وذلؾ مف أجؿ رالسائد في القانوف الجنائي،وىو سرياف القاعدة القانونية بأثر فوري ومباش
تشجيع الدوؿ عمى االنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة دوف الخوؼ مف الرجوع إلى 
ما لـ 1الماضي، والبحث في الجرائـ التي قد تكوف الدولة ارتكبتيا قبؿ االنضماـ إلى المحكمة

تكف تمؾ الدولة قد أصدرت إعالنًا أودعتو لدى سجؿ المحكمة تقبؿ بموجبو ممارسة المحكمة 
اختصاصيا فيما يتعمؽ بالجريمة قيد البحث، والمرتكبة قبؿ نفاذ النظاـ بالنسبة لتمؾ الدولة 

 2.كما أف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة ال تسقط بالتقادـ

 مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الرابع

يمكف تعريؼ مبدأ التكامؿ، عمى أنو مبدأ وظيفي ييدؼ إلى منح االختصاص 
القضائي إلى ىيئة فرعية، عندما تحقؽ الييئة الرئيسية في ممارسة سمطتيا في إطار 

االختصاص المخوؿ ليا، ويقع عمى عاتؽ الدوؿ وفقا ليذا المبدأ باإلضافة إلى استمرار 
اختصاصيا بالموازاة مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب،جرائـ 

 .3اإلبادة الجماعية  الجرائـ ضد اإلنسانية،جريمة العدواف 

وتعد فكرة االختصاص القضائي التكميمي فكرة جديدة تماما،وتنشأ ىذه الفكرة عف 
العالقة متزايدة األىمية بيف الدوؿ والمنظمات الدولية،حيث أف الدور الذي تؤديو الييئات 

الدولية مف غير الدوؿ أدى إلى خمؽ تصور جديد لمنظاـ الدولي وتوزيع الحقوؽ المستويات 
والمياـ، ففي القانوف المحمي ال يسيؿ التنبؤ بكيفية تطور االختصاص القضائي 

التكميمي،فالنظـ القانونية الداخمية تتسـ عادة بيياكؿ ىرمية يكوف لمييئات القضائية فييا 

                                                           
. مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية (2)فقرة  (11)المادة -  1

  .16أنس مصمح حمامدة، اآلثار القانونية  النضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ، ص -  2
  .60بسرير رضا، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ ص -  3
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نطاؽ عمؿ واضح مف خالؿ اختصاص بديؿ، وعمى المستوى الدولي يبدو أف االتجاه السائد 
يدعـ االختصاص المتزامف بصورة أكبر مف دعـ االختصاص القضائي التكميمي،ىذا و قد 
شعرت المجنة المخصصة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية بضرورة توضيح كيؼ ينبغي فيـ 
موضوع التكاممية في إطار القضاء الوطني وما إف وضع تعريؼ واضح ليذا المفيـو حتى 
تمكنت المجنة مف االنتقاؿ إلى تحديد العالقة بيف القضاء الوطني واالختصاص القضائي 

  .1الدولي

 

         وخالفا لما جاء في النظاـ األساسي لكؿ مف محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا 
فإف نظاـ روما األساسي ال ينص عمى ألوية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى 

اختصاص المحكمة الوطنية حيث أف المحكمة الجنائية الدولية تستند عمى اتفاقية تربط فقط 
الدوؿ األطراؼ،فيي ال تعد ىيئة فوؽ الدوؿ حيث لـ تأت لتحؿ محؿ األنظمة القضائية 

مف النظاـ األساسي 17 و 01الجنائية الوطنية بؿ ىي مكممة ليـ وفؽ لنص المادتيف 
لممحكمة الجنائية الدولية وىذا ما يعرؼ بمبدأ التكامؿ وبموجب ىذا األخير فإف االختصاص 
الجنائي الوطني لو األولوية عمى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لمجرائـ الدولية، 
وبالتالي فإف المسئولية األولى في التحقيؽ ومقاضاة الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة 

 2. تقع عمى عاتؽ الييئات القضائية الوطنية

          ويعد مبدأ التكامؿ المبدأ األساسي الذي يحكـ العالقة بيف المحكمة الجنائية الدولية 
والمحاكـ الوطنية كما يعد مف بيف الركائز األساسية التي ينعقد بيا اختصاص المحكمة 

المحكمة "الجنائية الدولية، وقد أشارت إليو ديباجة نظاـ روما األساسي بنصيا عمى أف
                                                           

 كمية الحقوؽ والعمـو  مذكرة ماستر،بممادي خميفة، مبدأ التكامؿ في ظؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، -  1
  .02، ص 2013 مستغانـ، عبد الحميد بف باديس،السياسية، جامعة

 كمية الحقوؽ ،مذكرة ماستر محـز سايغي وداد، مبدأ التكامؿ في ظؿ نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية،-  2
  .14، ص 2006 قسنطينة،  جامعة اإلخوة منتوري،والعمـو السياسية،
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الجنائية الدولية المنشأة بموجب ىذا النظاـ األساسي ستكوف مكممة لموالية القضائية الجنائية 
وتكوف المحكمة "... ، كما أكدتو كذلؾ المادة األولى مف النظاـ األساسي لممحكمة "الوطنية 

 1."مكممة لمواليات القضائية الجنائية الوطنية

 والمراد مف مبدأ التكامؿ أف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الينعقد إال في          
ما بعدـ الرغبة في  حاؿ عدـ مباشرة القضاء الوطني الختصاصو إما بسبب عدـ القدرة وا 

 عندما انيار النظاـ القضائي فييا،أي أف 1994إجراء المحاكمة كما حدث في رواندا عاـ 
 .ال تمارس اختصاصيا إال عمى أساس تبعي المحكمة الجنائية الدولية

وىذا المبدأ مف أىـ الركائز التي استند إلييا ىذا النظاـ وقد أشار بصورة واضحة          
أف المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب ىذا النظاـ "إلى ذلؾ في ديباجتو التي نصت

 مف النظاـ 01تكوف مكممة الختصاصات القضائية الجنائية الوطنية،وما ذكرتو المادة 
وىذا ىو " تكوف المحكمة مكممة لالختصاصات القضائية الوطنية"األساسي أيضا التي نصت

الفارؽ األساس بينيا وبيف المحاكـ الجنائية المؤقتة المنشأة بقرارات أممية والتي أشارت 
صراحة إلى سمو النظاـ األساس ليذه المحاكـ المؤقتة عمى القانوف الداخمي ليذه الدوؿ 

،فضال عف ذلؾ فإف ىاتيف المحكمتيف المؤقتتيف قد أخذتا المبدأ االختصاص المتزامف أو 
المتالـز مع إعطاء األولوية كما قد أشرنا سابقا إلى ىاتيف المحكمتيف عمى القضاء 

  2.الوطني

 االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية : المطمب الثالث

                                                           
  2010خالد بف بوعالـ حساني، مبدأ التكامؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجمة القانوف، الرياض،-  1

  .320ص 
مجمة كمية القانوف لمعمـو  مازف سمماف عناد، مبدأ تكامؿ االختصاص في النظاـ األساس لممحكمة الجنائية الدولية، - 2

  .214،213ص  ،2013جامعة بغداد، ،19العدد  القانونية والسياسية،
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مف النظاـ األساس الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة 051حددت المادة         
الجنائية الدولية وىي جرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الجرب، جريمة اإلبادة الجماعية ومؤخرا تـ 

 . إدراج جريمة العدواف ضمف االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية

 جريمة اإلبادة الجماعية: الفرع األول 

 العصور مر عمى اإلنسانية كبدت – دولية جريمة  ىي الجماعية اإلبادةجريمة 
 المسؤولية أف باعتبار شرورىا مف اإلنسانية تحرير ألجؿ الدوؿ تعاوف تطمبت فادحة خسائر
 األشخاص وعمى جية مف الدولة عمى تبعتيا تقع مزدوجة مسؤولية ىي عمييا المترتبة

 حوؿ نورمبرغ بالئحة جاء كما تختمؼ أنيا كما أخرى جية مف الجريمة مرتكبيف الطبيعييف
  .اإلنسانية ضد ئـراالج

وتعتبر جرائـ دولية مؤثمة في حالة ما إذا ارتكبت تبعا لمجريمة ضد السالـ أو جريمة 
حرب أو كانت ذات صمة بيا، أما جريمة إبادة الجنس،فإنيا تعتبر جريمة دولية دوف تقيد 
بيذه الشروط بؿ إف جميع األفعاؿ التي تشكؿ ىذه الجريمة تعتبر مؤثمة، ومعاقب عمييا 

بصرؼ النظر عف عالقتيا بالجرائـ األخرى،سواء ارتكبت في أثناء الحرب أو في وقت السمـ  
فضال عمى أف جريمة إبادة الجنس ال تقع عمى الجماعات ذات عقيدة معينة،في حيف أف 

 2.الجريمة اإلنسانية يمكف أف تقع عمى أحد ىذه الجماعات دوف أف تقع عمييـ جميعا

                                                           
:  تعني اإلبادة الجماعية أي فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : تنص المادة الخامسة مف نظاـ روما األساس عمى ما يمي -  1

قتؿ أفراد الجماعة  – أ 
إلحاؽ ضرر جسدي أو عقمي جسيـ بأفراد الجماعة  - ب

إخضاع الجماعة عمدا ألحواؿ معيشية يقصد بيا إىالكيا الفعمي كميا أو جزئيا - ج --
فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة - د 

  .نقؿ أطفاؿ الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى- و 
شكالية السيادة، مذكرة- 2  محمد ماستر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جامعة بدري مينية، المحكمة الجنائية الدولية وا 

. 21، ص2014 بسكرة،خيضر،
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        وتعد جريمة إبادة الجنس البشري أكثر الجرائـ تيديدا لمبشرية تثير قمؽ المجتمع 
الدولي، بحيث تعرؼ الخطورة الشديدة  والقصوى وتتمثؿ في أنيا تستيدؼ القضاء الكمي أو 

 .الجزئي عمى جامعة عرقية أو قومية دينية أو إثنية 

فيي بذلؾ تمس أثمف ما يمتمكو اإلنساف وىو الحؽ في الحياة حيث اقترفت ىذه 
الجريمة في عدة صراعات دولية،أو إقميمية ولـ تقؼ عند ىذا الحد بؿ شيد التاريخ عدة 

تجاوزات خطيرة كانت بذلؾ أمثمة صارخة في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري وىذا ما 
شيدتو بعض النزاعات المسمحة في كؿ مف رواندا ويوغسالفيا المتيف كانتا مسرحا القتراؼ 

 .1ىذه الجرائـ

كما وتنتمي جريمة اإلبادة الجماعية إلى طائفة الجرائـ ضد اإلنسانية إال أنيا تتميز عنيا 
 : وعف بقية الجرائـ الدولية بسمات معينة أبرزىا 

  أف جريمة اإلبادة تتفؽ في طبيعتيا مع الجرائـ العمدية كافة،أي ارتكاب فعؿ مف
األفعاؿ الواردة بالمادة الثانية مف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية بقصد جنائي 

 .كما يعاقب عمى الشروع فييا 
 أف جريمة إبادة :" نصت المادة السابعة مف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية

الجنس البشري واألفعاؿ األخرى المنصوص عمييا في المادة الثالثة ال تعتبر مف 
الجرائـ السياسية فيما يتعمؽ بتسميـ المجرميف وأنو ليذا السبب تتعيد الدوؿ األطراؼ 

بتبادؿ تسميـ األشخاص مف المتيميف بارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري وعدـ 
 .(منحيـ حؽ المجوء السياسي

  أف جريمة اإلبادة الجماعية تتميز بالصفة الجماعية لممجني عمييـ فيي ال تقع إال
 .عمى جماعة ذات عقيدة معينة

                                                           
بف الطيب ميدي،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى ضوء القانوف  - 1

. 10،09ص ،2013جامعة الجزائر، والممارسة مذكرة ماستر،كمية الحقوؽ بف عكنوف،
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  بأف ىذه الجريمة " الخ...أي فعؿ يرتكب بقص إىالؾ جماعة قومية" يتبيف مف تعبير
 تتحقؽ لمجرد توفر قصد اإلبادة لدى الفاعؿ و لو لـ تتحقؽ اإلبادة بالفعؿ 

  أف جريمة اإلبادة تقع في وقت السمـ كما أنيا تقع في وقت الحرب،كما ىو الحاؿ
بالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية التي تنتمي جريمة اإلبادة إلى طائفتيا فإنيا تقع في 

  .وقت السمـ ووقت الحرب
          أف جريمة اإلبادة تتميز بأنيا غير قابمة لمتقادـ وفقا التفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب

 ومف ثـ فإف مرتكبييا ميما مر الزمف ال 1970والجرائـ ضد اإلنسانية لعاـ 
 .1يتخمصوف مف العقاب عمى ما ارتكبوه

 جريمة العدوان: الفرع الثاني

لقد بذلت خالؿ السنوات الماضية مف أجؿ تحديد تعريؼ لمعدواف بالرغـ مف أف نظاـ 
 جاء خاليا مف تعريؼ لمعدواف ولكنو اعتبر أف جريمة العدواف في نص 1998روما لعاـ 

 .مف النظاـ مف الجرائـ الخطيرة وىي موضوع اىتماـ المجتمع الدولي بأسره  (د/5)المادة 

إف تعريؼ العدواف ليس مف األمور السيمة وفي نفس الوقت ليس مف األمور 
المستحيمة حيث أف تعريؼ في حد ذاتو تطور القانوف الدولي وتجسد في مبادئ القانوف 

الدولي الجنائي، والذي ساعد بدوره في إيجاد قضاء دولي جنائي يحقؽ العدالة الجنائية وذلؾ 
مف خالؿ معاقبة المعتدي وفرض العقوبات الرادعة في حقو،إال أنو دوف التوصؿ إلى تعريؼ 
لمعدواف فإف القانوف الدولي الجنائي سيبقى عاجزا عف مواجية ما يحدث مف اضطرابات في 

  .2العالقات الدولية

                                                           
مركز الدراسات  ،1،2016المسئولية الجنائية الدولية عف جريمة اإلبادة الجماعية،ط  حيدر غازي فيصؿ الربيعي،-  1

  .41،42ص  العربية لمنشر والتوزيع،
  ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع1نايؼ حامد العميمات،جريمة العدواف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدولية، ط -  2

  .14عماف، ص ، 2010
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وتعتبر جريمة العدواف مف أخطر الجرائـ التي ارتكبت بحؽ المجتمع البشري شعوب 
العالـ إلى وقتنا الحالي، فقبؿ منتصؼ القرف الماضي لـ يحظر القانوف الدولي بشكؿ تاـ 

جريمة العدواف حيث كاف يعتبرىا أداة مشروعة لمعالجة وتسوية الخالفات بيف الدوؿ وحيث 
 .يمكف أف تستعمميا أية دولة في أي مكاف وزماف ترغب في االعتداء عمى دولة أخرى

وقد اعترؼ القانوف الدولي التقميدي بمبدأ حؽ المنتصر أو ما يسمى مبدأ حؽ القوي  
حيث أف ىذا المبدأ يقـو عمى أف  الدولة الميزومة يمقي عمييا مسئولية األثار المترتبة مف 

جراء العدواف ودفع تعويضات فيذا يجعؿ مركز المعتدي و الدولة المعتدى عمييا في مستوى 
 .1واحد،حيث تنعدـ القواعد القانونية التي تفرؽ بينيما 

وعميو فالقانوف الدولي التقميدي لـ يفرؽ بيف األعماؿ العدوانية التي تقـو بيا الدوؿ 
المعتدية واألعماؿ التي تقـو بيا الدولة المعتدى عمييا مف أجؿ الدفاع عف النفس و صد 

 2."بالدفاع الشرعي" العدواف الواقع عمييا،وىو ما يسمى 

 جرائم ضد اإلنسانية : الفرع الثالث

     الجرائـ ضد اإلنسانية ىي تمؾ الجرائـ التي يرتكبيا أفراد مف دولة ما ضد أفراد آخريف 
مف دولتيـ أو مف غير دولتيـ،وبشكؿ منيجي وضمف خطة لالضطياد والتمييز في المعاممة 
بقصد اإلضرار المتعمد  ضد الطرؼ األخر ، وذلؾ بمشاركة مع آخريف القتراؼ ىذه الجرائـ 

ضد مدنييف يختمفوف عنيـ مف حيث االنتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو 
 .االجتماعي أو ألية أسباب أخرى مف االختالؼ 

     وعادة ما ترتكب ىذه األفعاؿ ضمف تعميمات يصدرىا القائموف عمى مجريات 
السمطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة،ولكف ينفذىا األفراد،وفي كؿ الحاالت يكوف الجميع 

                                                           
  .144نايؼ حامد العميمات،مرجع سابؽ، ص  -  1

  .145المرجع نفسو، ص   -  2
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مذنبيف، مف مصدري التعميمات إلى المحرضيف إلى المقترفيف بشكؿ مباشر،إلى الساكتيف 
 . 1عنيا عمى رغـ عمميـ بخطورتيا،وبأنيا تمارس بشكؿ منيجي ضد أفراد مف جماعة أخرى

جرائـ مجسدة وفقا لمخطط مدروس يعبر عف إرادة :"    ولقد عرفيا الفقو عمى أنيا
واضحة عادة مف سمطات الدولة في تدمير جماعة عرقية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية،أو 

عمى األقؿ استبعادىا بصورة منتظمة،وىذا التقسيـ يحقؽ أوؿ محاولة لفصؿ صفة جرائـ 
 2.الحرب عف جرائـ ضد اإلنسانية والتي كانت تمحؽ دائما بجرائـ الحرب

 أما عف نظاـ روما األساسي فإف المحكمة الجنائية الدولية،وىي بصدد إصدار أحكاميا 
وجدت نفسيا ممزمة باحتراـ مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص،فأكثرت مف تفصيؿ األفعاؿ 

القتؿ "غير المشروعة المكونة لمجرائـ ضد اإلنسانية،وذلؾ مف خالؿ نص المادة السابعة وىي
العمدي،اإلبادة،االسترقاؽ،إبعاد السكاف نحو أخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القواعد 

األساسية لمقانوف الدولي،التعذيب،االغتصاب،أو االستبعاد الجنسي،أو اإلكراه عمى البغاء أو 
الحمؿ القسري أو التحقيؽ القسري واضطياد أي جماعة محددة أو إثنية، االختفاء 

 لتؤكد 22،كما جاءت المادة ..."القسري،جريمة الفصؿ العنصري واألفعاؿ الإلنسانية األخرى
ال يسأؿ الشخص جنائيا بموجب ىذا النظاـ األساسي ما :"عمى ىذا المبدأ اختصت عمى أنو

 3".لـ يشكؿ السموؾ المعني وقت وقوعو جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة

 جرائم الحرب : الفرع الرابع

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية  ،01ط  مفيـو الجرائـ ضد اإلنسانية في القانوف الدولي، وليـ نجيب جورج نصار، - 1

  .19ص   لبناف،،2008
 16العدد  الجرائـ ضد اإلنسانية والمعاقبة عمييا في ظؿ القضاء الجنائي الدولي،مجمة المفكر، ،رعمري عبد القاد -  2

  .620كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بسكرة، د س ف، ص 
   2014جامعة بسكرة، ماستر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بمغالـ صبري،الجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية، مذكرة - 3

  .45ص 
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نسانية صاحبت اإلنساف منذ ظيوره عمى األرض فمنذ بدء     الحرب ظاىرة اجتماعية وا 
الحياة و الحرب سجاؿ بيف البشر، فقد حفؿ سجؿ البشرية بالكثير مف الصراعات  الحروب 

 .حتى عدت الحرب سمة أبرز سمات التاريخ اإلنساني

مجموعة مف األفعاؿ التي تنطوي عمى خروج معتمد "        وعرفت جرائـ الحرب عمى أنيا 
عمى القوانيف وأعراؼ الحرب، وتتمخص أىـ القواعد المنظمة لمحرب والتي وردت في 

 1.اتفاقيات جنيؼ األربع وغيرىا مف االتفاقيات التي شكؿ ما يعرؼ بالقانوف الدولي اإلنساني

     والحرب التقميدية أو الحرب المشروعة، حسبما عرفيا القانوف الدولي التقميدي فيي حالة 
عداء تنشأ بيف دولتيف أو أكثر وتنيي حالة السالـ بينيما وتستخدـ فييا القوات المسمحة في 
نضاؿ مسمح تحاوؿ فيو كؿ دولة إحراز النصر عمى أعدائيا ومف ثـ فرض إرادتيا عمييـ 

مالء شروطيا المختمفة مف أجؿ السالـ   .2وا 

والحرب كواقع مادي فإنيا تندلع بقرار مف حكومات الدوؿ التي ترى أف المجوء إلى          
استعماؿ القوة المسمحة ىو أمر ضروري تقتضيو مصمحتيا العميا،سواء أكانت ىذه المصمحة 
مشروعة أو غير مشروعة مف وجية نظر القانوف الدولي،فالمعموؿ عميو دائما في نظر ىذه 

الحكومات ىو تحقيؽ أىدافيا القومية،والتي تحشد مف أجميا كؿ إمكانياتيا العسكرية  
االقتصادية والبشرية،وتبذؿ فييا كؿ جيودىا السياسية التي تحاوؿ أف تدعـ موقفيا العسكري 

 .في الحروب التي تخوضيا

   يقصد بجرائـ الحرب األفعاؿ ترتكب بالمخالفة لقوانيف وأعراؼ الحرب،ويرجع أصؿ 
ىذه الجرائـ إلى القواعد العرفية التي كانت سائدة في القرف التاسع عشر،وتتمثؿ جرائـ الحرب 

 مثؿ تدمير الممتمكات التي ال تبررىا 1949في االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ لعاـ 
                                                           

كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة  مذكرة ماستر، ىوارية كسار،االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية،-  1
  .41ص  ،2016مستغانـ، عبد الحميد بف باديس، 

  .659،658، ص 2007دار الكتب القانونية، مصر ، 1 طالمحكمة الجنائية الدولية، عبد الفتاح بيومي حجازي،-   2
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ضرورة حربية، وتوجيو اليجـو عمدا ضد السكاف المدنييف وكذلؾ األفعاؿ األخرى التي 
تخالؼ قوانيف وأعراؼ الحرب،مثؿ قتؿ أو جرح أشخاص عف طريؽ إساءة استخداـ العالقات 

تمؾ األفعاؿ التي تقع أثناء :"أو المالبس الخاصة باألمـ المتحدة،وتعرؼ جرائـ الحرب بأنيا
نشوب الحرب مخالفة لممواثيؽ والعيود المتعمقة بالحرب والمواثيؽ الدولية المرتبطة بالحرب 

 ومعاىدة الىاي سنة 1888 وأعماؿ معاىدة الفسفور 1864عددية مثؿ اتفاقية جنيؼ 
  بعضا مف االنتياكات 1949 ، وقد وضحت اتفاقيات جنيؼ لعاـ 1899

المعاممة السيئة، كذلؾ إبعاد المدنييف عف مساكنيـ،القتؿ المتعمد :مثؿ (جرائـ الحرب )
فيذه األعماؿ تقترض وجود حرب قائمة مستمرة "تخريب المدف السكنية واألحياء السكنية 
 ويكوف لممحكمة الجنائية الدولية اختصاص فيما 1يقـو أطراؼ الحرب أثنائيا بيذه األفعاؿ،

يتعمؽ بجرائـ الحرب،والسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار 
 .2عممية ارتكاب عممية واسعة النطاؽ ليذه الجرائـ

مف خالؿ كؿ ما سبؽ يتضح لنا أف اىتماـ المجتمع الدولي بضرورة وضع حد 
لالنتياكات المستمرة لمقانوف الدولي دفع بيا إلنشاء محكمة جنائية دولية تختص بمالحقة 
مرتكبي أكثر الجرائـ خطورة، تمؾ الجرائـ التي تثير قمؽ المجتمع الدولي بأسره، عمى أف 

تكوف تمؾ المحكمة مكممة لمواليات القضائية الجنائية الوطنية لمدوؿ، لضماف االحتراـ الدائـ 
 .لتحقيؽ العدالة الدولية

فالمحكمة الجنائية الدولية اختصت بالنظر في الجرائـ األشد خطورة، وسخرت 
أجيزتيا وىياكميا في سبيؿ إقرار العدالة ووضع حد لالنتياكات الخطيرة التي يقـو بيا 

مجرمي الحرب، فيؿ نجحت المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة ىؤالء المجرميف؟ والتي 
                                                           

أطروحة دكتوراه،كلٌة  الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، مهدي ماما فاٌزة،-   1

.246، ص 2017 مستغانم،  عبد الحمٌد بن بادٌس،جامعة لعلوم السٌاسٌة،االحقوق و  

  .202ص ف، .س. ددار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،ط، . دموسوعة القانوف الدولي لمحرب، وائؿ أنور بندؽ، -  2
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تعد إسرائيؿ نموذجا لما يقع مف خروقات ضد المدنييف الفمسطينييف ضاربة بذلؾ كؿ 
 .االتفاقيات الدولية عرض الحائط ، ىذا ما سنتعرؼ عميو مف خالؿ الفصؿ الثاني
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الوضع الفمسطيني واالنضمام لممحكمة الجنائية الدولية  :المبحث األول

والنادرة  يعتبر الوضع القانوني لفمسطيف مقارنة مع دوؿ العالـ مف األوضاع المعقدة،
  لـ تحظى أية قضية في تاريخ ىيئة األمـ المتحدة بالتعقيدات السياسيةا واحد، وأنوأففي 

وتقتضي االعتبارات اإلنسانية ، والجدؿ القانوني بمثؿ ما حظيت بو القضية الفمسطينية
بضرورة احتراـ الحياة اإلنسانية وذلؾ بتجنيبيا كؿ أنواع المعاناة غير المفيدة، ومعنى ذلؾ 

. أف حقوؽ اإلنساف وكرامتو ال يعمو عمييا أي اعتبارات أخرى ميما كانت طبيعتيا

 عاما حيث 70وبعد حقبة تاريخية مريرة عايشيا الشعب الفمسطيني بعد نكبتو منذ 
قضى وعد بمفور عمى أمالو وحطميا بإقراره لحؽ اإلسرائيمييف في العيش بفمسطيف، كخطوة 

. كانت بداية لمعاناة الشعب الفمسطيني الذي مازالت لـ تنتيي لحد الساعة

مف خالؿ ىذه الدراسة سنحاوؿ التعرؼ عمى الوضع الفمسطيني في المجتمع الدولي 
مكانية رفع دعوى أماـ المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى جرائمو  وا 

خاصة بعد عضويتيا في المحكمة بعد توقيعيا عمى نظاـ روما األساسي وحصوليا عمى 
صفة دولة مراقب، غير أف كؿ ىذه االمتيازات اصطدمت بعراقيؿ خاصة وأف إسرائيؿ لـ 
توقع عمى نظاـ روما األساسي ومف المعمـو أف المحكمة تتابع مف ىـ أعضاء فييا لذلؾ 

لتبياف مكانة فمسطيف في  (المطمب األوؿ)قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحث خصصنا فيو 
لمقرارات الدولية التي أدانت جرائـ  (المطمب الثاني)المجتمع الدولي، بينما سنتناوؿ مف خالؿ 

إلى  (المطمب الثالث)االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة، ونتطرؽ في 
. اإلسرائيمييفإمكانية دولة فمسطيف رفع دعوى أماـ المحكمة الجنائية الدولية لمالحقة 

 

 

مكانة فمسطين في المجتمع الدولي : المطمب األول
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تحتؿ فمسطيف مكانة ال يستياف بيا في المجتمع الدولي رغـ مرورىا بعقبات ومشاكؿ 
كثيرة حوؿ االعتراؼ بيا كدولة أو مجرد سمطة، باإلضافة إلى التأييد العربي والتعاطؼ 

الكبير مع الشعب الفمسطيني كقضية قومية  ورمزا مف رموز الديف والعروبة عمى اعتبار أنيا 
. مسقط األنبياء والمرسميف وبالد القدس الشريؼ

 مف عدـ وجود مؤسسة 1948ويعاني الفمسطينييف منذ االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 
وطنية ودولية تيدؼ إلى حصر جرائـ االحتالؿ في فمسطيف وتوثيقيا وفقا لممعايير الدولية 

ليذا األمر مف أىمية قصوى مف جية القانوف الجنائي الدولي،عندما أقيمت السمطة الوطنية 
، كاف يأمؿ أف تقـو بيده الميمة بحيث توثؽ كافة الجرائـ اإلسرائيمية التي 1994عاـ 

. ارتكبت وترتكب وسترتكب

لذلؾ فكر الفمسطينيوف في المجوء إلى أداة قانونية ليا مركزىا في المجتمع الدولي 
ىي وجيتيـ، أمال منيـ في أخذىا بحقيـ وتطبيؽ العقوبات "المحكمة الجنائية الدولية "كانتو

. المقررة في القانوف الجنائي الدولي عمى المجرميف اإلسرائيمييف

محاوالت و جهود فمسطين لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية : الفرع األول

كثر الحديث مؤخرا عف انضماـ دولة فمسطيف إلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 
( 60)بعد مصادقة  ،2002 تموز 01والذي دخؿ حيز النفاذ في  (ميثاؽ روما )الدولية 

دولة عمى النظاـ األساسي لممحكمة، وكما سبؽ القوؿ أف ىذا النظاـ يعد معاىدة دولية 
 .متعددة األطراؼ
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ولقد كثرت المطالبات الفمسطينية والعربية بضرورة محاكمة قادة إسرائيؿ أماـ المحكمة 
الجنائية الدولية لما يرتكب مف جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ إبادة جماعية وجرائـ 
عدواف في قطاع غزة تحديدا، وذلؾ بأسرع فرصة ممكنة ودوف الحديث أو دراسة المحاذير 
القانونية التي قد تنتج عف انضماـ دولة فمسطيف لنظاـ روما، ودوف الخوض في تجارب  

وأسباب الدوؿ العربية المجاورة التي لـ تنضـ إلى نظاـ روما حتى اليـو عمى الرغـ مف وقوع 
. اعتداءات إسرائيمية متكررة عمى أراضييا و شعبيا

 2011 حتى عاـ 1993اإلسرائيمية منذ عاـ – واستمرت المفاوضات الفمسطينية 
دوف التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ نيائي بيف الطرفيف، اتخذ رئيس السمطة الفمسطينية، ورئيس 

قرار بالتوجو لألمـ المتحدة مف أجؿ الحصوؿ " محمود عباس"منتظمة التحرير الفمسطينية 
 1.عمى العضوية الكاممة في منظمة األػمـ المتحدة

االنضمام الفعمي لدولة فمسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني

 بناء حصمت منظمة التحرير الفمسطينية سابقا عمى مركز مراقب في األمـ المتحد        
عمى  ، وبناء22/10/1974بتاريخ  (3237)عمى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 

ذلؾ القرار تتـ دعوتيا لالشتراؾ في دورات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومؤتمراتيا 
 .والمشاركة في أعمالو، وفي المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة

 تقدمت فمسطيف بطمب إلى مجمس األمف الدولي لمحصوؿ عمى 23/9/2011بتاريخ 
العضوية الكاممة في األمـ المتحدة؛ ونظرًا لتبايف وجيات النظر حوؿ الطمب المقدـ مف قبؿ 
المجنة المختصة بقبوؿ األعضاء الجدد في مجمس األمف الدولي، لـ يطرح الطمب لمتصويت 
 .داخؿ مجمس األمف، ولكف المدعي العاـ أشار إلى أف المحكمة تجري فحصًا أوليًا لمموقؼ
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لقد حاولت السمطة الفمسطينية االنضماـ إلى محكمة الجنايات الدولية في نيساف   
 لكف ىذه المحاولة أحبطت نتيجة لرفض مدعي عاـ المحكمة طمب فمسطيف 2009

 لذلؾ فإف االعتراؼ بفمسطيف كدولة يتيح ،باالنضماـ لممحكمة بحجة أف فمسطيف ليست دولة
ليا مطالبة األمـ المتحدة ومجمس األمف عمى وجو الخصوص بالتدخؿ إلنياء االحتالؿ 

 وذلؾ نظرًا ألف ميثاؽ األمـ المتحدة أناط بمجمس األمف الدولي صالحيات حفظ ،اإلسرائيمي
 1.األمف والسمـ الدولييف عمى صعيد المجتمع الدولي ككؿ

 تقدمت فمسطيف عبر مجموعة مف الدوؿ العربية والصديقة 29/11/2012وبتاريخ 
إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمشروع قرار يتناوؿ ترفيع مكانة فمسطيف إلى دولة مراقب 

دوؿ، وامتنعت  (6)مع، وعارضتو  (138)في األمـ المتحدة، وحاز مشروع القرار عمى 
دولة عف التصويت، وتال ذلؾ إصدار الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارًا بمنح  (41)

أصدرت الجمعية العامة لألمـ ، فمسطيف وضع دولة مراقب في األمـ المتحدة غير عضو
، الذي قرر 20122 نوفمبر 29 في اجتماعيا السابع والستيف في 67/19المتحدة القرار رقـ 

منح فمسطيف صفة دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة، وبيذا قاـ القرار بترقية مرتبة 
غير عضو، وتتيح الصفة الجديدة لفمسطيف إمكانية  دولة غير عضو إلى كياف فمسطيف مف

 .االنضماـ لمنظمات دولية مثؿ المحكمة الجنائية الدولية

وقد فتح المجاؿ أماـ فمسطيف باالنضماـ لممحكمة الجنائية الدولية كونيا أصبحت دولة      
، بعدما أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة 2012نوفمبر /  تشريف الثاني29بتاريخ 

، الذي قرر منح 2012 نوفمبر 29 في اجتماعيا السابع والستيف في 67/19القرار رقـ 
فمسطيف صفة دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة، وقد تزامف ىذا القرار مع تاريخ 
اليـو العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني، وبيذا قاـ القرار بترقية مرتبة فمسطيف مف 
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كياف غير عضو إلى دولة غير عضو، وتتيح الصفة الجديدة لفمسطيف إمكانية االنضماـ 
بشكؿ “لمنظمات دولية مثؿ المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا مجمس األمف إلى النظر 

إلى قبوؿ طمب دولة كاممة العضوية في األمـ المتحدة، الذي قدمو الرئيس ” إيجابي
 .2011الفمسطيني محمود عباس في سبتمبر 

 دولة فمسطيف بالمواثيؽ والقوانيف الدولية التزاـ عمى 67/19وقد أكد القرار رقـ       
والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحقوؽ الفئات االجتماعية المغبونة والمعرضة 

لى توسيع دائرة  لمتمييز، سوؼ يقود إلى مزيد مف التعزيز لمكانة دولة فمسطيف دوليا، كما وا 
  وبالمقابؿ االعتراؼ بيا وبسائر حقوؽ الشعب الفمسطيني الوطنية الثابتة غير قابمة لمتصرؼ

فإنو سيؤدي إلى فرض عزلة متزايدة عمى إسرائيؿ كدولة احتالؿ استيطاني وتمييز عنصري 
وانتياؾ متماٍد لالتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف ولمقانوف الدولي اإلنساني ولمقانوف الجنائي 
الدولي وسائر االتفاقيات الدولية ذات الصمة، ما يسيـ بتأميف حماية دولية أفضؿ لحقوؽ 

 1.االحتالؿالالجئيف ولشعبنا الرازح تحت 

بشكؿ عاـ، فإف قرار ترقية مركز فمسطيف يستعيد ويؤكد بمغة شديدة الوضوح عمى عناصر   
إعمااًل لمبدأ المساواة في الحقوؽ »الحقوؽ الثابتة غير القابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني 

بيف الشعوب وحقيا في تقرير المصير إسترشادا بمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة ومبادئو ومنيا 
 وعمى األراضي بالقوة، وصوف السالـ الدولي وتوطيد أركانو عمى االستيالءمبدأ عدـ جواز 

 جنيؼ اتفاقية وانطباؽ حقوؽ اإلنساف األساسية، واحتراـأساس الحرية والمساواة والعدؿ 
المتعمقة بحماية المدنييف وقت الحرب عمى األرض الفمسطيني المحتمة، بما فييا القدس 

 بضـ القدس الشرقية، ووقؼ جميع االعتراؼالشرقية، بما يشمؿ مسألة السجناء، وعدـ 

                                                           

1-https://www.opendemocracy.net.  
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  اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، وقفااالستيطافأنشطة 
 2004.1ىذا مع التأكيد عمى فتوى محكمة العدؿ الدولية عاـ … تاما

كذلؾ اعترفت العديد مف المنظمات الدولية واإلقميمية بالدولة الفمسطينية ممثمة 
بمنظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، وبناًء عميو 

حصمت الدولة الفمسطينية عمى العضوية في ىذه المنظمات سواء كاف ذلؾ عمى شكؿ 
عضوية كاممة كما ىو الحاؿ في عضوية دولة فمسطيف في جامعة الدوؿ العربية عاـ 

 ـ ومنظمة 2011 ـ ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة اليونسكو عاـ 1978
 ـ أو عمى شكؿ صفة الدولة المراقبة غير العضو كما ىو 1979التعاوف اإلسالمي عاـ 

 2. ـ1945الحاؿ في عضوية دولة فمسطيف في منظمة األمـ المتحدة عاـ  

ولقد كاف النضماـ فمسطيف إلى مثؿ ىذه المنظمات العديد مف اآلثار والفوائد التي 
عادت عمى الدولة الفمسطينية شعبًا وأرضًا وحكومة؛ والتي نتج عنيا منح القضية الفمسطينية 
قميميا، مما أدى ذلؾ كمو إلى إبراز الوجو الحقيقي العدو اإلسرائيمي واالنتياكات  بعدًا دوليًا وا 

 كما أف انضماـ فمسطيف لممحكمة أضحت متاحة ،التي يقـو بيا تجاه القضية الفمسطينية
بشكؿ أكبر بعد توقيع الرئيس محمود عباس باسـ دولة فمسطيف عمى تسعة عشر اتفاقية 

دولية، بما في ذلؾ اتفاقيات جنيؼ األربع وسبع اتفاقيات متعمقة بحقوؽ اإلنساف، باإلضافة 
إلى اتفاقيتي تحريـ اإلبادة الجماعية والفصؿ العنصري، وقد شكؿ ذلؾ أولى المحاوالت 

 منظمة واتفاقية 63لتعزيز مكانة فمسطيف كدولة في األمـ المتحدة، وكذلؾ انضماميا إلى 
 . دولية

                                                           
1 .10، ص2013، راـ اهلل،15لمى أبو القاسـ، عيف عمى فمسطيف، مقاؿ منشور عمى  جريدة األياـ، عدد -   

-2 https://www.opendemocracy.net . 
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وبعد فشؿ محاولة لجوء الفمسطينييف إلى مجمس األمف الدولي لتمرير مشروع قرار 
، سعت فمسطيف 1967دولي يضع جدوال زمنيا إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ألراضي عاـ 

لتفعيؿ آليتيف مف آليات اإلقرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أودعت إعالًنا 
، ليتزامف 2014يونيو / حزيراف13بأثر رجعي يعود إلى تاريخ  (3)12جديًدا بموجب المادة 

، وأودعت أيًضا وثائؽ االنضماـ إلى 2014مع لجنة تقصي الحقائؽ في حرب غزة عاـ 
كانوف / يناير1نظاـ روما األساسي لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة، وانضمت فمسطيف في 

الثاني إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وقد دخمت االتفاقية حيز 
 .2016نيساف / أبريؿ1التطبيؽ بالنسبة لفمسطيف في 

وبيذا يعتبر انضماـ فمسطيف مف أىـ الخطوات لضماف المساءلة عمى جرائـ 
االحتالؿ اإلسرائيمي، وفي نفس الوقت تأميف الحماية لممدنييف الفمسطينييف والجرائـ المتكررة 

 فتح بحث 2016التي ترتكب ضدىـ، ونتيجة لذلؾ أعمنت المحكمة الجنائية منتصؼ يناير 
أولي في جرائـ حرب قد تكوف إسرائيؿ ارتكبتيا خالؿ عدوانيا األخير عمى غزة الذي أدى 

 . ألفا آخريف11 فمسطيني وجرح أكثر مف 2200إلى استشياد نحو 

 ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصاتها معوقات : الفرع الثالث

تحوؿ دوف ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لالختصاصات المعيودة إلييا العديد مف 
 :العراقيؿ، بما في ذلؾ معوقات داخمية وخارجية سنحاوؿ توضيحيا مف خالؿ النقاط األتية

 طغيان مبدأ سيادة الدول وتأثيره عمى اختصاص المحكمة : أوال

 الوطنية مف بيف المعوقات األساسية في إنشاء قضاء دولي ، حيث 1كانت السيادة
ـ، والذي رفض مف قبؿ الجمعية 1954أعدت لجنة القانوف الدولي مشروع المحكمة منذ سنة 

                                                           
1 .ىي  السمطة األصمية  العميا األمر غير المحددة وغير المشروطة لمدولة:  السيادة -   
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العامة لألمـ المتحدة نتيجة قمة التأييد وتخوؼ الدوؿ مف التقميؿ مف اختصاصاتيا القضائية 
 .في المجاؿ الجزائي ، إضافة إلى اعتبارىا كآلية لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ

ولكف مع ظيور أولويات الحماية الدولية لإلنسانية وبروز فكرة القواعد اآلمرة في مواجية 
الكافة،كاف لزاما عمى الدوؿ التنازؿ عف جزء مف سيادتيا لييئات دولية تتميز باالستقالؿ 

 .والفعالية

وعميو إف إنشاء قضاء جنائي دولي دائـ أثار العديد مف المشاكؿ المؤسساتية التي 
تصيب قمب القانوف الوطني، ومبدأ الفصؿ بيف السمطات كوف أف إنشاء ىذا القضاء يعد 

مزاحما ومنافسا لمقضاء الوطني، السيما وأف ىذا األخير يعد مف المكونات الجوىرية لمسيادة 
 1.ويعتبر بذلؾ السمطة األولى لمدولة عمى األشخاص الموجوديف داخؿ إقميميا

ويؤثر دور السيادة عمى صعيد أخر في تقميص اختصاصات المحكمة عمى الدوؿ 
األطراؼ في النظاـ األساسي، أو عمى الدوؿ التي تعمف عدـ قبوليا الختصاص المحكمة 

وفي ىذا اإلطار يحؽ لمدوؿ األطراؼ أف تعمف عدـ قبوليا اختصاص المحكمة بجرائـ 
الحرب، والتي تقع عمى إقميميا أو مف طرؼ مواطنييا، وىذا ما ورد في الحكـ المذكور في 

 مف نظاـ المحكمة والذي يعد مف بيف الثغرات الحقيقية في النظاـ والذي سوؼ 124المادة
يقمؿ مف اختصاص المحكمة في الجرائـ األكثر خطورة، إضافة إلى ذلؾ ستكوف السيادة 

الوطنية عائقا قانونيا وعمميا إلجراء التحقيقات وتنفيذ األحكاـ وتسميـ المجرميف، فالدولة غير 
الطرؼ في النظاـ، تكوف غير ممزمة بتنفيذ قرارات المحكمة مع متيميف يتبعونيا أو جرائـ 

 2.وقعت في إقميميا

 

                                                           
1 .37بف الطيب ميدي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى ضوء القانوف و الممارسة، مرجع السابؽ، ص  -    

2 .38المرجع نفسو، ص  -  
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التخوف من تعسف المدعي العام و الدول األطراف في تحريك : ثــــــــــــــــــــــانيا
 الدعوى العمومية 

لقد رأينا سابقا أف الدوؿ األطراؼ التي ليا سمطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية 
الدولية ىي الدوؿ األطراؼ، المدعي العاـ ومجمس األمف، ومنو أثير التخوؼ مف تعسؼ 

 .ىذه الجيات في استعماؿ سمطتيا في تحريؾ الدعوى أماـ المحكمة

فحؽ المدعي العاـ في تحريؾ الدعوى تمقائيا تعرض لالنتقاد خاصة مف طرؼ الدوؿ 
العظمى في العالـ، وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، والتي بينت أف مف أىدافيا ىو 
التخمي عف ىذه السمطة ،واعتمدت في استنكارىا لسمطة المدعي العاـ في تحريؾ الدعوى 

 إلى صعوبة تعاممو مع المشاكؿ الناجمة عف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة

 والمتسمة بالجسامة البالغة مما يعرقؿ سير إجراءات المحاكمة أماـ المحكمة بصورة حيادية 
كما أوضحت أف المدعي العاـ بحاجة إلى تدخؿ مجمس األمف في جؿ القضايا لجعؿ عممو 
أكثر فعالية، كوف أف المجمس يحوز سمطات ردعية يفتقدىا المدعي العاـ، وبالتالي ترى ىذه 

الدوؿ عدـ فعالية ونجاح نشاط المدعي العاـ دوف أي إحالة مف قبؿ دولة أو مف طرؼ 
 1.مجمس األمف

كما أجاز النظاـ األساسي لممدعي العاـ تحريؾ الدعوى بناءا عمى معمومات مف قبؿ 
المنظمات غير الحكومية واعتبر ىذه المعطيات جديرة بالثقة طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 

 مف نظاـ المحكمة ولقد اشتمؿ االنتقاد كذلؾ طبيعة ومصدر ىذه المعمومات، كما أف 15
طمب الدوؿ تحريؾ الدعوى قد يكوف مبنيا عمى اعتبارات موضوعية، كما أنيا قد تمجأ إلى 

                                                           
1 .64بسرير رضا، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ، ص  -   
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ف ىذا األمر يثير الشؾ حوؿ مدى  ىذا الطمب العتبارات تخدـ أغراضيا السياسية، وا 
 1.مصداقية ىذا اإلجراء الذي قد تستخدمو الدوؿ في المستقبؿ

 عدم اختصاص المحكمة بمسائمة األشخاص المعنوية : ثــــــــــالثا

أخذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية لقد 
أي أنيا ال تثار غال ضد شخص طبيعي مرتكب الجريمة، وأما األشخاص المعنوية كالدوؿ 

 .والمنظمات الدولية فال تسأؿ جنائيا

وتثور المسئولية الجنائية لألشخاص الطبيعييف وفقا لنظاـ المحكمة إذا اقترؼ أي 
شخص بصورة فردية أو جماعية باالشتراؾ مع أخر جريمة مف الجرائـ محؿ اختصاص 

المحكمة بغض النظر عف كوف األخر محال لممساءلة الجنائية مف قبؿ المحكمة، حيث قد 
يكوف الشخص األخر صغيرا في السف أو ليس محال لممسائمة لوجود مانع مف موانع 

 .المسئولية أو العقاب

كما تثور ىذه المسئولية كذلؾ ضد األشخاص الذيف يعقدوف فيما بينيـ اتفاقا جنائيا 
عمى ارتكاب جريمة أو أكثر مف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو 

 .الشروع في ارتكابيا

ونظرا لمطبيعة الخاصة لجريمة اإلبادة الجماعية، فقد نص نظاـ المحكمة عمى 
المسئولية الجنائية لمشخص الذي يقـو بالتحريض المباشر العمني الرتكاب ىذه الجريمة أو 

ف لـ تقع الجريمة لظروؼ خارج إرادة  الشروع في ارتكابيا باتخاذ أي إجراء تنفيذي ممموس، وا 
مرتكبيا فيتعرض ىذا األخير لمعقاب ما لـ يكؼ عف بذؿ جيده الرتكاب الجريمة أو يحوؿ 

 2.دوف ارتكابيا بطريقة أخرى

                                                           
1 .65بسرير رضا، مرجع سابؽ، ص  -   

2 .66بسرير رضا، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع السابؽ، ص  -   
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ذا كاف الوصوؿ إلى وضع نظاـ أساسي لممحكمة الجنائية الدولية لغرض معاقبة  وا 
األفراد الطبيعييف جنائيا قد استغرؽ الكثير مف الوقت والجيد، فال شؾ أف الوصوؿ إلى 
مساءلة األشخاص المعنوية جنائيا سيأخذ وقتا وجيدا مضاعفا وىذا الموضوع ىو اآلف 

 .موضع اىتماـ دولي

 موقف الواليات المتحدة األمريكية من المحكمة الجنائية الدولية : رابــــــعا

بعد محاكمات نورمبرغ كانت الواليات المتحدة األمريكية، أكبر الدوؿ تحمسا لقياـ 
 المشروع الذي 1946قضاء جنائي دولي مقنف، حيث قدمت إلى الجمعية العامة في سنة 

،والذي تضمف النص عمى ضرورة تبني الدمعية العامة لمبادئ نومبورغ 1أعده فرانسيس بيدؿ 
 ووضع قانوف عقوبات دولي شامؿ مقنف ودائـ يحدد الجرائـ الدولية التي تمس البشرية

 .وأمنيا، كما يحدد العقوبات الواجب توقيعيا عمى مرتكبييا

ومنذ بدء لجنة القانوف الدولي في إعداد المشاريع األولية المسودة النظاـ األساسي 
لممحكمة الجنائية الدولية، أدركت الواليات المتحدة ألمريكية، أنيا لف تستطيع التحكـ بقرارات 

المحكمة، أنيا لف تستطيع استعماؿ حؽ النقض أماميا، مما سيجعؿ مواطنيا عرضة 
 .لممساءلة ويجعميا عمى قدـ المساواة مع غيرىا مف الدوؿ، وىو أمر مستحيؿ أف تقبؿ بو

 ومف ىنا بدأف حممة الواليات المتحدة األمريكية في معارضة إنشاء ىذه المحكمة

 والتي استمرت إلى أف عقد مؤتمر روما، حيث أدت مشاركتيا في المفاوضات حتى المحظة 
األخيرة لمتأثير عمى صياغة ىذا األخير، والعمؿ عمى إدخاؿ بعض األحكاـ التي تساعدىا 
فيما يعد عمى ضماف الحصانة واإلفالت لمواطنييا مف عدالة ىذه المحكمة، أىميا عمى 

،كما كاف إلحاحيا شديدا فيما يتعمؽ بمسألة عدـ منح المحكمة لرعاياىا عدـ (98)اإلطالؽ 

                                                           
1 .ىو أحد قضاة محكمة نومبورغ: فرانسيس بيدؿ  -   
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المساءلة عما ارتكبوه سابقا في الحروب التي شاركت فييا عبر مختمؼ دوؿ العالـ، كحالة 
 1.الصوماؿ والبوسنة وكوسوفو

ومع ذلؾ لـ تقؼ معارضة الواليات المتحدة عند ىذا الحد، بؿ ظير مف خالؿ 
 .تدخالتيا المتعاقبة رفضيا مبدأ إنشاء المحكمة وعدـ تقبميا االحتكاـ إلى العدالة الدولية

 العراقيل المتعمقة بالتعاون الدولي : خـــــــــــامسا

لقد أبانت تجارب المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسالفيا ورواندا عف الصعوبات 
التي يمكف أف تواجو المحكمة أثناء توجيييا لطمبات التعاوف في مجاؿ توقيؼ المتيميف 

الخ، فرغـ إنشاؤىا بموجب قرارات مف مجمس ...تقديميـ لممحكمة، تقديـ األدلة والوثائؽ
األمف ، إال أنيا واجيت صعوبات كبيرة في مجاؿ تسميـ المتيميف،فقد رفضت دولة صربيا 
تسميـ األشخاص المطموبيف مف طرؼ محكمة يوغسالفيا السابقة بحجة عدـ نص قوانينيا 
الداخمية عمى التعاوف مع ىذه  المحكمة، مما أدى إلى تدخؿ مجمس األمف ودوؿ االتحاد 

 .األوربي بالتيديد في حالة عدـ قياـ ىذه األخيرة باالستجابة لطمبات المحكمة

ثـ إف االلتزاـ العاـ الذي أقره النظاـ ألساسي بالتعاوف مع المحكمة الجنائية الدولية ال 
يمكف اعتباره سوى التزاـ شكمي ،حيث لـ يتضمف ىذا النظاـ النص عمى أي عقوبة فعمية 
يمكف تسمطيا عمى الدولة الطرؼ، في حالة إخالليا بالتزاماتيا الناتجة عف انضماميا إلى 

أف تتخذ المحكمة قرارا :  التي نصت عمى حالتيف ىما87/7ىذا  النظاـ ، غير أف المادة 
بإحالة المسألة إلى جمعية الدوؿ األطراؼ ، والحالة الثانية تتعمؽ بإحالة المسألة إلى مجمس 

 2.األمف إذا كاف ىو مف أحاؿ القضية إلى المحكمة

                                                           
1 – أفاؽ وتحديات – عصاـ نعمة إسماعيؿ، الواليات المتحدة األمريكية والقضاء الجنائي في القانوف الدولي اإلنساني  - 

.61، ص2011منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت،   
2 قسوس طو ياسيف، دور المحكمة الجنائية الدولية في تفعيؿ القانوف الدولي اإلنساني، مذكرة ماستر، كمية الحقوؽ  - 

.109، ص2018والعمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ،   
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بالنسبة لمحالة األولى، فيو مف المشكوؾ أف يكوف اإلجراء الذي ستتخذه جمعية الدوؿ 
األطراؼ رادعا بما فيو الكفاية بالنسبة لمدولة التي رفضت طمب التعاوف ،وخاصة أف نظاـ  
النص عمى منح ىذه الجمعية سمطات ردعية بشأف ىذه الدوؿ، أما بالنسبة لمحالة الثانية فإنو 
بما أف مجمس األمف ىو مف قاـ بإحالة القضية أماـ المحكمة استنادا إلى الفصؿ السابع مف 
ميثاؽ األمـ المتحدة فإنو يجوز لو المجوء إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة اتجاه ىذه الدولة 

 . مف الميثاؽ42خاصة إذا استند إلى المادة 

كما يعتبر تمسؾ الدوؿ بالحفاظ عمى معمومات أمنيا الوطني مف أكبر العراقيؿ التي 
ستواجو مبدأ التعاوف مع المحكمة، وذلؾ عند مثوؿ أحد مسئولي ىاتو الدوؿ أماـ المحكمة 
وطمب ىذه األخيرة في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى أية وثائؽ مف الدولة التي ينتمي إلييا 
ىذا الشخص أو شيادة مف عمموا تحت إمرتو لتدعيـ األدلة الموجودة لدييا ، فتتمسؾ الدولة 
المعنية بأف تمؾ اإلجراءات تمس بأمنيا الوطني ،ففي ىذه الحالة لـ يقدـ النظاـ األساسي 
حموال مرضية مف شأنيا تحقيؽ العدالة، بؿ نص عمى إجراءات أقؿ ما تقوؿ عنيا أنيا في 

 1.غير صالح تحقيؽ الغرض المنشود مف المحكمة

 

 

 االنضمام لممحكمة الجنائية الدولية : ســــادسا

يعد االنضماـ أو المصادقة عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الخطوة 
األولى التي يجب اتخاذىا، حتى يمكف لمدولة أف تكوف طرفا فيو، وبالتالي العمؿ عمى بدء 

تنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا، ىذه الخطوة تتطمب وقتا و إجراءات تكوف بعرض ىذا النظاـ 

                                                           
1 .110مرجع نفسو، ص  -   
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لممناقشة أماـ سمطاتيا التشريعية لمناقشتو وتوضيح مختمؼ جوانبو ثـ المصادقة عميو 
 .لموصوؿ إلى الموافقة عميو والتصديؽ

فمنذ نفاذ مؤتمر روما بتوقيع الوثيقة الختامية ، تمسؾ المحمموف بمواقؼ الدوؿ أثناء 
التصويت، ليشككوا في عالمية المحكمة وفاعميتيا في المستقبؿ، فقد أثير احتماؿ بقاء نشاط 

المحكمة مجرد افتراض، ومواقؼ الدوؿ قيست بأغمبية التصويت وخاصة الدوؿ الرافضة 
لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، والتي إذا ما قيست بأغمبية الدوؿ المصوتة تعتبر 

أقمية، أما إذا أخذ في االعتبار وزنيما عمى المستوى الدولي، فإف ذلؾ سيؤثر عمى عمؿ 
المحكمة وعمى وجو لخصوص الصيف واليند المتاف تمثالف كثافة سكانية معتبرة، مما 

ستشكؿ عقبة حقيقية تتمثؿ في إفالت عدد ىائؿ مف مواطنييا مف عدالة ىذه الييئة القضائية 
 1.الدولية

أثر انضمام فمسطين لممحكمة الجناية الدولية  :الفرع الرابع

بحسب المراقبيف، فإف خطوة انضماـ فمسطيف إلى المعاىدات الدولية لو فوائد كثيرة، 
في حاؿ تـ تطبيقيا ومتابعتيا، إذ يفترض أف يؤثر ذلؾ بشكؿ مباشر عمى الصراع الدائر مع 

كاتفاقية الىاي المتعمقة بقوانيف وأعراؼ الحرب البرية لعاـ  اإلسرائيمي االحتالؿ
 والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ بو لعاـ 1949،واتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1907
، فيذه االتفاقيات تنص عمى حماية المدنييف وقت الحرب، وعمى أف أفراد األجيزة 1977

األمنية مف حقيـ مجابية االحتالؿ في حالة دخولو إلحدى المدف الفمسطينية، وأنيـ يعدوف 
معتقميف في حالة اعتقاليـ يستفيدوف مف كافة أحكاـ الحماية، كما أف االنضماـ ليذه 

بااللتزاـ ” إسرائيؿ“المعاىدات سيؤىؿ السمطة الفمسطينية لتكوف في موضع أفضؿ لمطالبة 

                                                           
1 .إسرائيؿ ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولـ توقع عمى نظاميا األساسي -  
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بتطبيؽ االتفاقيات المتعمقة بالوضع القانوني لمسجناء الفمسطينييف، ويفتح المجاؿ أماـ تدويؿ 
 1.لحقوؽ اإلنساف” اإلسرائيمية“قضية المعتقميف وأماـ حشد الدعـ في وجو االنتياكات 

وبعد االنضماـ الفمسطيني، أصبح يمكف لممحكمة الجنائية أف تحاكـ أي متيـ 
بارتكاب جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية أو أمر بارتكابيا، سواء ارتكبت الجريمة مف 

مسمحيف أو أفراد عادييف، لكف إسرائيؿ ستكوف و قبؿ مسئوليف إسرائيمييف أو فمسطينييف أ
المتضرر األكبر مف انضماـ فمسطيف لممحكمة كوف إسرائيؿ ىي المعتدية وكونيا ترتكب 

مجازر وجرائـ بشكؿ متكرر ومستمر، ومع ذلؾ يمكف أف يحاكـ الفمسطينيوف بشكؿ رئيسي 
األولى، تعمد استيداؼ مدنييف إسرائيمييف، والثانية القياـ بانتياكات حقوؽ : في حالتيف ىما

اإلنساف مف قبؿ السمطات الفمسطينية ضد فمسطينييف، وربما ىذا األمر سيدفع الفمسطينييف 
إلى تبني وسائؿ مقاومة غير مسمحة أو أف يوجيوا ىجماتيـ ضد القوات العسكرية، ومف 
أجؿ أف يتجنب الفمسطينييف المالحقة مف قبؿ المحكمة، يمكنيـ تشكيؿ محاكـ خاصة مف 

أجؿ محاكمة أي فمسطيني يرتكب أي مخالفة مف المخالفات التي تعاقب عمييا المحكمة كوف 
القضاء الدولي ال يختص طالما قاـ القضاء المحمي بميمة المحاكمة، لذلؾ مف الواضح أف 

أو المستفيد األكبر مف االنضماـ لممحكمة الجنائية ىـ المدنيوف، سواء الفمسطينيوف 
 2.اإلسرائيميوف

 طمب فمسطيف " باف كي موف"وتجب اإلشارة أنو، مع قبوؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة
بالغو الدوؿ األعضاء في المحكمة بقرار قبولو  االنضماـ إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

عالنو في بياف أصدرتو األمـ المتحدة أنو تأكد بأف الوثائؽ التي تـ تسمميا تطابؽ  الطمب، وا 
، خرجت وزارة الخارجية األميركية، تقوؿ أنيا ال تعتقد أف ”المعايير قبؿ قبوليا إليداعيا

                                                           
 2009يسرى عبد العاطي، جرائـ إسرائيؿ ضد المدنييف الفمسطينييف، مذكرة ماجيستير، جامعة القدس، فمسطيف،  - 1

  29ص 
2 أنس مصمح حمامدة، اآلثار القانونية المترتبة عمى انضماـ فمسطيف عمى المحكمة الجنائية الدولية، مرجع السابؽ  -   

.29ص   
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فمسطيف دولة ذات سيادة ولذلؾ فيي غير مؤىمة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، عمى حد 
نص قوؿ الخارجية األميركية، لتنضـ تمؾ التصريحات بجانب التيديدات األمريكية 

اإلسرائيمية التي تسعى لمحوؿ دوف انضماـ دولة فمسطيف إلى المحكمة، ولكف السؤاؿ الذي 
 يطرح نفسو، لماذا ىذا اليمع اإلسرائيمي األمريكي مف ىذا القرار؟

تيح لممحكمة فتح قضايا ابتداء مف األوؿ مف يسا االنضماـ األمر ببساطة أف ىذ
وسيكوف بإمكاف فمسطيف . إبريؿ حوؿ جرائـ خطيرة ارتكبت عمى األراضي الفمسطينية

مقاضاة مسئوليف إسرائيمييف عمى كؿ الجرائـ التي يرتكبونيا ضد الفمسطينييف وىي بموجب 
القانوف الدولي تشمؿ االستيطاف ومصادرة األراضي واالعتقاؿ وىدـ المنازؿ في جميع 

 1. بما فييا القدس1967األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

وزاد أف مف شأف ىذا االنضماـ أف يوسع صالحيات المحكمة لتطّبؽ عمى كؿ 
المساحة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعنى أف قبوؿ دولة فمسطيف كعضو في 
المحكمة الجنائية الدولية سيتيح ليا مطاردة االحتالؿ عمى جرائمو المتواصمة منذ عقود أماـ 
المحكمة الدولية، وىذا ما دفع رئيس وزراء دولة االحتالؿ لدعوة المحكمة الجنائية الدولية في 

الىاي إلى رفض طمب الفمسطينييف، ووفؽ النظاـ الداخمي لممحكمة؛ فإف دولة فمسطيف 
 .2016 أبريؿ 1ستصبح عضًوا في المحكمة الجنائية الدولية في 

باختصار، فإف تمؾ الخطوة تسمح مالحقة الجيش والحكومة اإلسرائيمية عمى جرائـ 
، نظرا ألف الوالية 2014الحرب واإلبادة والجرائـ ضد اإلنسانية منذ األوؿ مف حزيراف 

، وىذه الخطوة تأتي 2014الزمنية لممحكمة التي طمبتيا السمطة الفمسطينية ىي مف حزيراف 
كجزء مف إستراتيجية تحاوؿ خمؽ ديناميكية جديدة تغير مف مسار الحركة الذي سمح لقوات 

                                                           
1 .41فدوى الذويب، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ، ص  -   
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المحتؿ اإلسرائيمي بتدمير مساعي السالـ مف طرؼ واحد، وأف أساس أي حركة في المرحمة 
 1.القادمة ىو القانوف الدولي كجزء مف مرحمة فمسطينية جديدة وعصر جديد

ويعتبر الكثير مف المراقبيف أف انضماـ السمطة الفمسطينية إلى محكمة الجنايات 
الدولية يحمؿ الكثير مف الفرص والتحديات في الوقت نفسو، وفيو الكثير مف اإليجابيات 

إنجازًا كبيرًا وانتصارًا لدماء الشعب الفمسطيني تجاه “:والسمبيات، وذلؾ عمى رغـ اعتباره
 محاكمة قادة االحتالؿ السياسييف والعسكرييف الرتكابيـ مجازر حرب ضد المدنييف

وأوؿ التحديات التي تواجو الفمسطينييف إعداد الممفات لمحاكمة المسئوليف سمطات 
االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي عمى الجرائـ المرتكبة بحؽ الشعب الفمسطيني، بطريقة عممية 

 2.موثقة تسمح لمحكمة الجنايات بفتح تحقيقات بشأف ىذه الجرائـ

 قبوؿ انضماـ فمسطيف إلى "باف كي موف"وفور إعالف األميف العاـ لألمـ المتحدة 
، بدأ فريؽ قانوني 2016 (أبريؿ)المحكمة الجنائية الدولية ابتداء مف األوؿ مف نيساف 
 سمطات االحتالؿ الحربي مسئوليفمسطيني اإلعداد لرفع أولى الدعاوى الفمسطينية ضد 

اإلسرائيمي أماـ محكمة الجنايات الدولية، ومف أولى القضايا التي سترفع إلى المحكمة 
 جويمية  7االستيطاف الييودي في األراضي الفمسطينية المحتمة والحرب األخيرة عمى غزة 

، إذ ينص ميثاؽ روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية عمى أف قياـ دولة االحتالؿ 2014
بنقؿ سكانيا إلى اإلقميـ المحتؿ يعتبر جريمة حرب، ويعتبر الميثاؽ أيضًا استيداؼ المدنييف 

 3.اآلمنيف جريمة حرب

ونص الطمب الفمسطيني المقدـ إلى محكمة الجنايات الدولية، عمى أف فمسطيف ترغب 
في أف تطبؽ المحكمة واليتيا القانونية عمى فمسطيف ابتداء مف الثالث عشر مف حزيراف 

                                                           
1 .22يسرى عبد العاطي، مرجع سابؽ، ص -  

2 .42فدوى الذويب، مرجع السابؽ، ص -   
3 .31أنس مصمح حمامدة، مرجع سابؽ، ص  -  
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، وىدفت الرسالة إلى أف تشمؿ القضايا المرفوعة أماـ محكمة الحرب 2014عاـ  (يونيو)
 فمسطيني 2200التبعة لمقوات اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة التي سقط فييا أكثر 

 .ةغالبيتيـ العظمى مف المدنييف، وفؽ إحصاءات األمـ المتحد

وشرع فريؽ مف محامي منظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية في جمع الوثائؽ 
 ، وقاؿ شعواف جباريف مدير 2014والشيادات المتعمقة بجرائـ الحرب األخيرة في غزة عاـ 

مؤسسة الحؽ، إحدى المؤسسات المنخرطة في جمع شيادات جرائـ الحرب في الحرب 
األخيرة، إف ىذه الجرائـ تشمؿ استيداؼ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مئات العائالت 

 .الفمسطينية اآلمنة في البيوت والمدارس والشوارع

. وسيتولى قانونيوف، بعضيـ متطوع، رفع الدعاوى الفمسطينية أماـ محكمة الجنايات
وتعيدت إحدى دوؿ الخميج العربي توظيؼ ثمانية مف كبار القانونييف في العالـ لمتابعة 

كما أبمغ االتحاد الفيدرالي الدولي لمنظمات ، القضايا الفمسطينية المنظورة أماـ المحكمة
 مؤسسة حقوؽ إنساف، نيتو رفع دعاوى عمى قادة االحتالؿ 154حقوؽ اإلنساف، الذي يضـ 

 .اإلسرائيمي بارتكاب جرائـ حرب

 مسئوليوقاؿ أحد المنخرطيف في ىذه العممية، إف إحدى الدعاوى التي سترفع ضد 
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ستشمؿ أربعة وزراء في الحكومة الحالية يقيموف في مستوطنات 

ومف بيف ىؤالء وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف، وأوضح أف . في الضفة الغربية والقدس
الدعاوى ستشمؿ المسئوليف في قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بخاصة أعضاء المجمس الوزاري 

 الذي قرر اليجمات العسكرية األخيرة عمى غزة التي شممت أكثر 1المصغر الكابينيت األمني
 غارة، وأعضاء حكومات المحتؿ اإلسرائيمي المتعاقبة التي أقرت مشاريع بناء 5000مف 

استيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة، وقادة الجيش الذيف أصدروا األوامر بالقصؼ 
سنصؿ إلى مرحمة تكوف فييا غالبية قادة المحتؿ ": الجوي والبري والبحري، وأضاؼ

                                                           
1 . لجنة مقمصة مف الوزراء سخرت لمساعدتيـ، تيتـ بمسائؿ األمف القومي: الكابينت األمني ىو  
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اإلسرائيمي، مف سياسييف وعسكرييف، مطموبيف إلى القضاء، ولف يكونوا قادريف عمى السفر 
إلى أي مف دوؿ العالـ، باستثناء الواليات المتحدة، التي ترعى المحتؿ اإلسرائيمي في الحرب 

 ".والسمـ وال تمقي بااًل لمقانوف الدولي

اإلسرائيمي وأدواتو - ير طبيعة الصراع الفمسطينييويرجح الكثير مف المراقبيف أف تغ
بعد االنضماـ إلى محكمة الجنايات عما كانت عميو قبؿ االنضماـ، ذلؾ أف فتح الطريؽ 
أماـ الطرفيف لمتقاضي سيحيؿ القضية إلى قضية عدالة وحقوؽ وجرائـ حرب، لكف طريؽ 

الفمسطينييف إلى محكمة الجنايات مميئة بالتحديات والصعوبات، فالمحكمة ال تقبؿ النظر في 
 1.القضايا التي يجري التحقيؽ فييا محميا

وىناؾ تحديات أخرى يواجييا الفمسطينيوف، منيا قدرة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى رفع 
ومف الدعاوى المتوقعة دعوى ضد مسئوليف في حركتي . دعاوى مضادة لمدعاوى الفمسطينية

عمى خمفية إصدار أوامر بإطالؽ صواريخ مف غزة عمى ” الجياد اإلسالمي”و” حماس“
أىداؼ مدنية إسرائيمية، ومنيا دعوى محتممة ضد الرئيس محمود عباس عمى خمفية اتفاقو 

عمى تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني، لكف المسئوليف الفمسطينييف يرددوف « حماس»مع حركة 
 2".أف تبدأ متأخرًا خير مف أف ال تبدأ أبدا"المثؿ القائؿ 

انتيت المفاوضات إلى األبد، وانتيت الرعاية األميركية لعممية ": وقاؿ مسئوؿ رفيع
السالـ، ولـ يعد أمامنا سوى تدويؿ القضية الفمسطينية ونقؿ الصراع إلى قاعة محكمة 

سيكوف االستيطاف المعركة الكبرى، وسنربحيا، ألف األمـ ": ، وأضاؼ"الجنايات الدولية
، وتعتبر االستيطاف غير شرعي، وىذا دليؿ 1967المتحدة تعترؼ بفمسطيف في حدود العاـ 

                                                           
1 .21، ص 2015، القدس،11زياد فرجعمي، الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، جريدة القدس، عدد -  

2 عجو عبد النور، فعالية القضاء الجزائي الدولي في الحد مف انتياكات قواعد القانوف الدولي اإلنساني، مذكرة ماستر  - 
. 99، ص 2015كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة ميرة عبد الرحماف،   
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كاؼ لممحكمة إلدانة قادة إسرائيؿ وطمبيـ لممثوؿ أماـ القضاء الدولي عمى خمفية جريمة 
 1"حرب معمنة ومكشوفة

القرارات الدولية التي أدانت جرائم االحتالل اإلسرائيمي في األراضي : المطمب الثـــاني
الفمسطينية المحتمة 

بعد تمادي االحتالؿ اإلسرائيمي وتعسفو في قمع الشعب الفمسطيني، وارتكاب أبشع 
الجرائـ التاريخية في حؽ المدنييف، ولعؿ القدس والضفة الغربية وخاصة قطاع غزة 

المحاصر شاىد عمى أعنؼ وأخطر االنتياكات المرتكبة ضد النساء واألطفاؿ والشيوخ ممف 
. يحمييـ القانوف الدولي اإلنساني، إذف ىناؾ خرؽ قانوني واضح 

ىذا ما دفع بشف حمالت تحذيرية إلسرائيؿ بشأف انتياكيا لمقانوف الدولي بالدرجة 
األولى عف طريؽ ما تقـو بو مف ممارسات وأفعاؿ تشكؿ جرائـ، ىذه الجرائـ التي تدخؿ كميا 

. ضمف االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية

األمر الذي حرؾ مجمس األمف الدولي وىيئة األمـ المتحدة بإصدار عشرات  القرارات 
موجية إلى إسرائيؿ وقادتيا العسكريوف بعد رفض ىذه األخيرة بتطبيؽ اتفاقيات جنيؼ 

األربعة عمى فمسطيف، لذلؾ كاف موقؼ ىيئة األمـ متحدة ومجمس األمف الدولي واضحا في 
.  ىذا الشأف

قرارات مجمس األمن الدولي  : الفرع األول

أصدر مجمس األمف الدولي عشرات القرارات التي أدت إلى إدانة إسرائيؿ في نطاؽ 
 1967تعاطييا مع الفمسطينييف، وفي نطاؽ سياستيا كقوة قائمة باالحتالؿ اعتبارًا مف العاـ 

ولكف مجمس األمف لـ يتخذ أي قرار ضد إسرائيؿ، حيث استند إلى الفصؿ السابع مف 

                                                           
1 .100، صنفسو، مرجع  -   
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الذي  (62)الميثاؽ، وبذلؾ تخمصت إسرائيؿ مف تمؾ القرارات، ويستثنى مف ذلؾ القرار رقـ 
سرائيؿ ما بيف عامي  . 1949-1948فرض بناًء عميو اليدنة بيف العرب وا 

لقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارات عديدة تؤكد فييا سرياف اتفاقية 
جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، وأدانت في تمؾ القرارات االنتياكات 

 بتاريخ 43/58قرار الجمعية العامة رقـ  وأىـ تمؾ القرارات، اإلسرائيمية ليذه االتفاقية،
، حيث اعتبر ىذاف القراراف حاالت 8/1/1989 بتاريخ 44/48،والقرار رقـ 6/12/1988

الخرؽ ألحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة خالؿ االنتفاضة الفمسطينية األولى الممتدة بيف عاـ 
 1. جرائـ حرب و إىانة لإلنسانية1993 إلى عاـ 1987

 قرار يديف 19/10/2000كما أصدرت لجنة حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة بتاريخ 
إسرائيؿ، ويؤكد ضرورة التزاميا كقوة محتمة باتفاقية جنيؼ الرابعة والبروتوكوؿ اإلضافي 

، واعتبرت المجنة االنتياكات الجسيمة التي ارتكبتيا إسرائيؿ 1977األوؿ الممحؽ بيا لعاـ 
في األراضي المحتمة مف قبيؿ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية، وأكد القرار عمى ضرورة 

. تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية في ىذه الجرائـ

وقد رفضت إسرائيؿ االلتزاـ بتطبيؽ أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي 
الفمسطينية المحتمة، وبرر قضاة محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية عدـ التزاـ حكوماتيـ 
باالتفاقية المذكورة بالقوؿ بأف االتفاقيات الدولية التي تبرميا إسرائيؿ ال تكتسب القيمة 

القانونية الممزمة، إال إذا أصبحت جزءًا مف القانوف اإلسرائيمي المحمي، وىذا في حاؿ إصدار 
 2.الكنيست تشريعًا خاصًا بذلؾ، وما داـ الكنيست لـ يصدر تشريع بذلؾ؛ فيي غير ممزمة

حيث  1976ورغـ ذلؾ فإف موقؼ األمـ المتحدة في ىذا الشأف كاف واضحًا منذ عاـ 
اعتبرت إسرائيؿ دولة محتمة لألراضي الفمسطينية، وىذا واضح في موقؼ مجمس األمف 

                                                           
ص ، 1985 بيروت، اإلنساف، لحقوؽ العالمي اإلعالف حوؿ مقارنة دراسة  باناجة، أحمد محمد سعيد   -1  19.  

2 .20سعيد محمد أحمد باناجة، مرجع سابؽ، ص -   
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، والذي دعا فيو إسرائيؿ إلى االنسحاب مف 1967عاـ  (242)الدولي في القرار رقـ 
عاـ  (237)األراضي الفمسطينية المحتمة، كما دعا مجمس األمف إسرائيؿ في القرار رقـ 

.  إلى تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة دوف قيد أو شرط أو استثناء1967

 يبيف عدد الحاالت التي تعرض فييا فمسطينيوف 1وقد صدر تقرير عف مؤسسة بيتسمـ
. لمضرب والمعاممة القاسية عمى يد الجنود أو أفراد حرس الحدود

 بتاريخ 38/180كما صدر قرار عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
أف إسرائيؿ ليست دولة محبة لمسالـ ألنيا لـ تقـ بااللتزامات :" والذي جاء فيو19/12/1983

ولذلؾ تطمب . 11/5/1949 المؤرخ في 273المترتبة عمييا بموجب قرار الجمعية العامة 
." الجمعية مف كؿ الدوؿ قطع العالقات الدبموماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيؿ

وعميو يتبيف لنا أف ممؼ الجرائـ اإلسرائيمية كبير، ويجب أف نعمؿ عمى إعداد ىذا 
أف ال نتذرع الممؼ ليشمؿ كؿ صغيرة وكبيرة، ويجب محاسبتيـ عمى كافة الجرائـ، و

. خطة يمـز ألدائيا آليات وعمؿ جاد تعبر عف بالسياسة، فالسياسة

قرارات هيئة األمم المتحدة : الفرع الثاني

لعبت ىيئة األمـ المتحدة جورا أساسيا في تبني ونشر الحؽ في تقرير المصير كحؽ 
 عاـ 1514قانوني جماعي ضمف حظيرة القانوف الدولي العاـ، ونخص بالذكر القرار رقـ 

، الخاص بمنح االستقالؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة الطي اتخذ محورا استندت إليو 1960
 2.كافة قرارات األمـ المتحدة الالحقة، والخاصة بحؽ تقرير المصير

                                                           
1 .ىو مركز المعموما اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة: مؤسسة بيتسمـ -    

2 ىو مصطمح في القانوف الدولي يعني منح الشعب أو السكاف المحمييف إمكانية أف يقرروا شكؿ : حؽ تقرير المصير - 
.السمطة التي يردونيا و طريقة تحقيقيا بشكؿ حر وبدوف تدخؿ خارجي  
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الشعب العربي " عمى معالجة قضية 1948عد أف عممت األمـ المتحدة منذ عاـ بو
عمى أنيا قضية الجئيف يحتاجوف إلى المأوى والعناية ، ونظرا لحيمولة إسرائيؿ "الفمسطيني

أصدرت الجمعية العامة في " الشعب العربي الفمسطيني" دوف إحراز تقدـ في قضية حقوؽ 
 الذي تحدثت فيو ألوؿ مرة بصورة رسمية ومحددة 2535 قرارىا رقـ 1969 كانوف أوؿ 10
ىو شعب ذو حقوؽ غير قابمة لمتصرؼ وليس مجرد عدد " الشعب العربي الفمسطيني" عف 

 .مف الالجئيف

ولعؿ تطور موقؼ األمـ المتحدة اتجاه القضية الفمسطينية بعد صدور قرار التقسيـ، 
إنماء :" ......في فقرتيا عمى أنو قد جاء منسجما مع مبادئيا فقد نصت المادة األولى،

العالقات الودية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوؽ بيف 
". الشعوب، وبأف يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا واتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز السمـ العاـ

وتحقيقا ألىداؼ ومبادئ األمـ المتحدة بذلت الجمعة العامة لألمـ المتحدة جيودا 
، وترجـ ىذا الموقؼ مف "الشعب العربي الفمسطيني" ضمنية ومتعاقبة لالعتراؼ بحقوؽ 

: خالؿ القرارات التي أصدرتيا الجمعية العامة، ونذكر أىـ ىذه القرارات التاريخية حوؿ ذلؾ

والوضع في الشرؽ " الشعب العربي الفمسطيني" ، عرضت قضية 1972في العاـ  .1
األوسط أماـ الجمعية العامة،حيث صدرت مجموعة مف أعنؼ القرارات ضد السمطات 
اإلسرائيمية لعدـ تجاوبيا مع الممثميف الخاصيف في المبادرات السممية،ونخص بالذكر 

:" ،فقد قالت الجمعية العامة أنيا1972 كانوف أوؿ 13 الصادر 2963القرار رقـ 
تعرب مرة أخرى عف عميؽ قمقيا ألف شعب فمسطيف لـ سمح لو بالتمتع بحقوقو غير 

 1".القابمة لمتصرؼ، وبممارسة حقو في تقرير مصيره
 كاف منعطفا ىاما في تطور موقؼ األمـ المتحدة مف قضية حقوؽ 1973وفي العاـ  .2

ف أصدرت الجمعية العامة 1973 تشريف ثاني عاـ 30،ففي "الشعب الفمسطيني" 
                                                           

1 . مف حؽ الشعب الفمسطيني تقرير مصيره بحرية دوف قيود تحوؿ دوف ذلؾ   
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 الذي اعترفت فيو بأف الكفاح المسمح ىو جزء شرعي في أية حركة 3070القرار رقـ 
تحرير، ورغـ أف القرار قد صدر بخصوص الشعوب اإلفريقية إال أنو تضمف النص 

 1.في تقرير مصيره" الشعب العربي الفمسطيني"عمى حؽ 
  1974وبناءا عميو ، قامت الجمعية العامة بتقديـ أكبر خطوة في تاريخيا حتى عاـ  .3

، حمؿ ىذا القرار عنواف 1974 في تشريف ثاني عاـ 2336حيث أصدرت القرار رقـ 
، ومنذ صدوره أصبح الوثيقة السياسية "قرار حقوؽ الشعب العربي الفمسطيني"

والقانونية والتاريخية لمقضية الفمسطينية، وأصبح األساس الذي تنطمؽ منو الجمعية 
العامة لمعالجة القضية الفمسطينية،خاصة حؽ الشعب العربي الفمسطيني في تقرير 

 ".مصيره
ويعتبر القرار المشار إليو، أىـ وثائؽ األمـ المتحدة الرئيسية التي أكدت الحقوؽ  .4

األساسية لشعب العربي الفمسطيني، واعتبر ذلؾ الشعب طرفا رئيسيا إلقامة أي سالـ 
عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط، ومف ثـ ناشد جميع الدوؿ والمنظمات الدولية أف تمد 
بدعميا الشعب الفمسطيني في كفاحو السترداد حقوقو وفقا لمميثاؽ، كما طمب األميف 
العاـ أف يقيـ اتصاالت مع منظمة التحرير الفمسطينية في كؿ الشئوف المتعمقة بقضية 

 2.فمسطيف

إمكانية فمسطين رفع دعوى بشقها الجنائي ضد جرائم اإلسرائيميين  : المطمب الثالث

 بناء حصمت منظمة التحرير الفمسطينية سابقا عمى مركز مراقب في األمـ المتحدة 
وبناًء عمى  22/10/1974بتاريخ  (3237)عمى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 

ذلؾ القرار تتـ دعوتيا لالشتراؾ في دورات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومؤتمراتيا 
. والمشاركة في أعمالو، وفي المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة

                                                           
1 .141سناء عودة محمد عيد، إجراءات التحقيؽ والمحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابؽ، ص  -   

2 .144سناء عودة محمد عيد، مرجع سابؽ،  -   
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 تقدمت فمسطيف بطمب إلى مجمس األمف الدولي لمحصوؿ عمى 23/9/2011بتاريخ 
العضوية الكاممة في األمـ المتحدة؛ ونظرًا لتبايف وجيات النظر حوؿ الطمب المقدـ مف قبؿ 
المجنة المختصة بقبوؿ األعضاء الجدد في مجمس األمف الدولي، لـ يطرح الطمب لمتصويت 
. داخؿ مجمس األمف، ولكف المدعي العاـ أشار إلى أف المحكمة تجري فحصًا أوليًا لمموقؼ

 لقد حاولت السمطة الفمسطينية االنضماـ إلى محكمة الجنايات الدولية في نيساف 
لويس مورينو "، لكف ىذه المحاولة أحبطت؛ نتيجة لرفض مدعي عاـ المحكمة 2009
لذلؾ فإف . طمب فمسطيف باالنضماـ لممحكمة؛ بحجة أف فمسطيف ليست دولة" أوكامبو

االعتراؼ بفمسطيف كدولة يتيح ليا مطالبة األمـ المتحدة ومجمس األمف عمى وجو 
الخصوص بالتدخؿ إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي؛ وذلؾ نظرًا ألف ميثاؽ األمـ المتحدة أناط 
بمجمس األمف الدولي صالحيات حفظ األمف والسمـ الدولييف عمى صعيد المجتمع الدولي 

  .ككؿ

 تقدمت فمسطيف عبر مجموعة مف الدوؿ العربية والصديقة 29/11/2012وبتاريخ 
إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمشروع قرار يتناوؿ ترفيع مكانة  فمسطيف إلى دولة مراقب 

دوؿ،  (6) مع، وعارضتو  صوتا(138)في األمـ المتحدة، وحاز مشروع القرار عمى 
دولة عف التصويت، وتال ذلؾ إصدار الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارًا  (41)وامتنعت 

 1.بمنح فمسطيف وضع دولة مراقب في األمـ المتحدة غير عضو

األطراف المعنية برفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  : الفرع األول

يتـ رفع دعوى أماـ المحكمة الجنائية الدولية مف قبؿ أصحاب االختصاص وىـ إما 
 مجمس األمف أو المدعي العاـ أو دولة طرؼ في المحكمة الجنائية الدولية 

                                                           
1 منح فمسطيف صفة دولة مراقب في األمـ المتحدة يعزز مف فرصيا في مقاضاة مجرمي االحتالؿ اإلسرائيمي عمى  -

.أراضييا   
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مجمس األمن أو المدعي العام  : أوال

:  مجمس األمن– أ 

مجمس األمف ىو األداة الرئيسية التي تضطمع بميمة المحافظة عمى األمف والسمـ 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة وىو يقـو بتمؾ الميمة  (24)الدولييف بحسب ما نصت عميو المادة 

في استقالؿ كامؿ عف الجمعية العامة بحيث يكوف نائبا عنيا ، وىذا ىو جوىر االختالؼ 
بيف مجمس األمف في ظؿ ميثاؽ األمـ المتحدة ومجمس األمف في ظؿ ميثاؽ عصبة األمـ 
،فقد كاف عيد العصبة يجعؿ كؿ مف المجمس والجمعية العامة مختصا بتسوية المنازعات 
وباتخاذ تدابير القسر، في حيف أف ميثاؽ الييئة الجديدة يخص المجمس بيذه التبعات دوف 

 1.الجمعية

وىى الدوؿ الخمس ذات العضوية الدائمة في مجمس األمف  – لـ تعدـ الدوؿ الكبرى 
لـ تعدـ حيمة لبسط بعض الييمنة بواسطة مجمس األمف عمى المحكمة الجنائية الدولية  
فبالرغـ مف أف المحكمة الجنائية الدولية قد أنشأت بموجب اتفاقية دولية بيف األعضاء 

، وبالرغـ مف أف تمؾ االتفاقية ال تكوف ممزمة إال لألطراؼ األساسيالموقعيف عمى نظاميا 
 نصا يعطى أوجدوا لممحكمة الجنائية قد األساسيالموقعيف عمييا فقط، إال أف واضعو النظاـ 

لمجمس األمف الحؽ في إحالة الحاالت التي يرى فييا مجمس األمف انتياكا لألمف والسمـ 
الدولييف إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض التحقيؽ فييا ومحاكمة المتيميف أف كاف ىنالؾ 

 2.وجو لالتياـ والمحاكمة

 ويرى بعض فقياء القانوف الدولي أف وجاىة ىذا الرأي تأتى مف أف مجمس األمف  
مكمؼ بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة مناسبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ  وصفوة القوؿ ىو أف جيود 

                                                           
مذكرة ليسانس – مشروعيتيا و أىدافيا – ناجي أحمد الصديؽ، اإلحالة مف مجمس األمف إلى المحكمة الجنائية الدولية - 1

 . 4ص  ،2010جامعة أـ درماف،السوداف ،
2 .05 ناجي أحمد الصديؽ، مرجع سابؽ، ص   
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مجمس األمف وكذلؾ جيود المحكمة الجنائية الدولية تصب كافة في مجرى واحد وتسعى 
لتحقيؽ ذات اليدؼ وىو الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف، ويبدو أف وضع نص المادة 

 حالة لممحكمة الجنائية الدولية أية والذي يعطى الحؽ لمجمس األمف بإحالة 1(2\13)
 العالـ في األمنية عمى كافة األوضاع األمفلمتحقيؽ فييا كاف مستندا عمى ىيمنة مجمس 

 تدبير مف شأنو بأي الميثاؽ لمقياـ في منحت لو التيبموجب تمؾ الصالحيات الواسعة 
 ألنيا رأى الدوؿ الكبرى في والسمـ الدولييف وىى سمطات  ال حدود ليا األمفالحفاظ عمى 

 ىذا العالـ ، وال يخفى عمى في يفعؿ ليا ما تريد الذي يكوف المجمس مخمب القط أفتريد 
 . األمفاحد باف تكويف مجمس

 فيو يجعؿ مف الدوؿ الخمس الكبرى مييمنا عمى كؿ ما يحدث تالقراراوطريقة اتخاذ 
 غير أوالعالـ ومف بينيا الحروب والنزاعات الدولية منيا والداخمية ليس بالتدخؿ المباشر 

 المحكمة إلى االنسانى الدوليالمباشر لحسميا بؿ بتقديـ المتيميف فييا بانتياؾ القانوف 
 في والسمـ الدولييف، واف المجمس األمف مياـ كبيرة وىى الحفاظ عمى بأداءالجنائية الدولية  

 أية نفس الوقت اتخاذ في ويممؾ الدوليىذه الميمة يتصرؼ نيابة عف المجتمع  سبيؿ انجاز
 2.تدابير يراىا

: المدعي العام– ب 

إذا لـ تبادر الدوؿ األطراؼ أو مجمس األمف بإحالة حالة معينة يشؾ في كونيا تشكؿ 
ريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة، فإنو يكوف لممدعي العاـ سمطة أف يباشر التحقيقات ج

. مف تمقاء نفسو عمى أساس المعمومات المتعمقة بالجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة

ذا استنتج المدعي العاـ أف ىناؾ أساسا معقوال لمشروع في إجراء تحقيؽ ،يقدـ إلى  وا 
والمواد  الدائرة التمييدية طمبا بإجراء التحقيؽ، وعمى الدائرة التمييدية بعد دراستيا لمطمب،

                                                           
1 . مف نظاـ روما األساسي02 فقرة 13ينظر المادة  -   

2 09 ناجي أحمد الصديؽ، مرجع سابؽ، ص   
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المؤيدة، إما أف تأذف بالبدء في إجراء التحقيؽ أو ترفض ذلؾ ، أما إذا استنتج المدعي العاـ 
بعد الدراسة األولية أف المعمومات المقدمة ال تشكؿ أساسا معقوال إلجراء تحقيؽ،كاف عميو أف 

وىذا ال يمنع المدعي العاـ مف النظر في معمومات أخرى تقدـ  يبمغ مقدمي المعمومات بذلؾ،
 1.إليو عف الحالة ذاتيا، في ضوء وقائع أو أدلة جديدة

وعميو نستنتج أف نطاؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ينطبؽ عمى الوضع 
مف النظاـ  (12 )القائـ في فمسطيف، مع توفر الشروط المسبقة الالزمة، وفؽ نص المادة 

، التي تمكنيا مف مباشرة اختصاصيا في مواجية الجرائـ الخطيرة التي 2األساسي لممحكمة
تدخؿ ضمف اختصاصيا ، وكذلؾ قياـ المدعي العاـ لممحكمة الجنائية لدولية باعتباره إحدى 

الجيات المخولة بتحريؾ الدعوى أماـ المحكمة بفتح دراسة أولية حوؿ الحالة في 
فمسطيف،مما يوفر إمكانية المساءلة الجزائية في حؽ األشخاص اإلسرائيمييف المتورطيف 

.  بارتكاب الجرائـ الخطيرة ضد أبناء الشعب الفمسطيني

دولة عضو في نظام روما   : ثــانيا

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية حاالت ممارسة  (13)وضحت المادة 
لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا :" االختصاص حيث جاء بيا

: وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ في األحواؿ التالية (5)في المادة 

  حالة يبدو ففييا أف جريمة 3(14)إذا أحالت دولة طرؼ إلى المدعي العاـ وفقا لممادة 
 .أو أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت

                                                           
1   (حسب نظاـ روما األساسي)سناء عودة محمد عيد، إجراءات التحقيؽ و المحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدولية  - 

.119، ص2011رسالة ماجيستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،   
2 . مف نظاـ روما األساسي12ينظر المادة  -   

3 . مف نظاـ روما األساسي 12ينظر المادة  -   
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  إذا أحاؿ مجمس األمف ، متصرفا بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
 .حالة إلى المدعي العاـ يبدو فييا أف جريمة أو أكثر الجرائـ قد ارتكبت

  إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ وفقا لممادة
(15)1 

ووفقا الختصاص المحكمة فإف حاالت ممارسة المحكمة الختصاصيا المتمثؿ في 
: و ىو عمى النحو األتي (13)المادة 
  أف تتـ إحالة الشكوى إلى المدعي العاـ مف طرؼ دولة في النظاـ األساسي 

وبيذا السياؽ يمكف أف تتقدـ فمسطيف بإحالة ىذه الشكاوى باعتبارىا طرؼ في النظاـ 
 .األساسي لممحكمة الجنائية الدولية

  أف تتـ إحالة الشكاوى إلى المدعي العاـ مف مجمس األمف وذلؾ مف خالؿ
 2تطبيؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

  أف يفتح المدعي العاـ بالمحكمة الجنائية تحقيقا مف تمقاء نفسو بخصوص
 .معمومات خاصة بالجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة

تكوين ممف الدعوى  : الفرع الثاني

بعد رفع شكوى لممحكمة الجنائية الدولية بخصوص مالحقة مرتكبي الجرائـ المختصة 
 .بيـ يتـ تكويف ممؼ مف أجؿ مباشرة التحقيقات

 

 

                                                           
1 . مف نظاـ روما األساسي15ينظر المادة  -  

2 لمحاكمة األشخاص  (بروندا)ىناؾ سوابؽ قضائية بيذا الصدد متمثمة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة   - 
.1993  المحكمة الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب في يوغسالفيا لعاـ 1994المسئوليف عف جرائـ إبادة عاـ   
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إعداد ممف الدعوى  : أوال

 ال يمكف رفع دعوى دوف إعداد ممؼ ليا، عمى أف يكوف متضمنًا وثائؽ وبيانات 
رفاؽ ما يثبت ىوية المعتدى عميو، باإلضافة إلى  مقنعة؛ ليذا يجب تدويف االنتياكات، وا 
التحقيقات أو اإلفادات التي تؤيد االعتداء الحاصؿ، وتحديد المرجعية القانونية الوطنية 

. والدولية التي تنص عمى الحؽ الذي انتيكو المعتدي

إضافة إلى تحديد ىوية المعتدي، ومكاف وجوده، ويمـز تضميف الممؼ الوثائؽ الطبية 
والتقارير ذات الصمة بموضوع االعتداء؛ التي مف شأنيا إثبات حصوؿ االعتداء حقيقة، 

فيجب عدـ رفع أي دعوى أماـ القضاء إال بعد التأكد مف استيفائيا لكافة شروطيا، بحيث 
. أنيا تكوف مستندة إلى أسس صحيحة مف الوقائع والقانوف

 وىنا يمكف االستفادة مف الوثائؽ التي تممكيا المنظمات الحقوقية الدولية واإلقميمية، 
 1.والجمعيات المحمية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف

اآلثار القانونية المترتبة عمى انضمام فمسطين لممحكمة الجنائية الدولية  : ثــــــــانيا

 مف عدـ وجود 1948لقد عانى المدنييف الفمسطينييف منذ االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 
مؤسسة وطنية ودولية تيدؼ إلى حصر جرائـ االحتالؿ في فمسطيف و توثيقيا وفقا لممعايير 

الدولية، لما ليذا األمر مف أىمية قصوى مف جية القانوف الجنائي الدولي، عندما أقيمت 
 ،كاف يؤمؿ أف تقـو بيذه الميمة بحيث توثؽ كافة الجرائـ 1994السمطة الوطنية عاـ 

                                                           
1 تميـ ميكائيؿ، إجراءات التحقيؽ أماـ المحكمة الجنائية الدولية، مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية، المجمد  - 

.97، دمشؽ، ص 2017، 2، عدد 39  
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اإلسرائيمية التي ارتكبت وترتكب وسترتكب، إال أنيا لـ تعتف بيذا األمر العناية المطموبة رغـ 
 1.اإلسرائيمي– أىميتو القصوى في تاريخ الصراع الفمسطيني 

وعمى الرغـ مف تدخؿ السمطة الوطنية الفمسطينية ومحاولتيا الوقوؼ اتجاه جرائـ 
العدواف اإلسرائيمي ،إال أف التأييد الدولي لمجانب اإلسرائيمي ودعـ دوؿ كبرى مثؿ الواليات 

المتحدة دوف محاسبة مرتكبي الجرائـ بحؽ المدنييف الفمسطينييف، قد طرؽ الفمسطينيوف باب 
 تحقيؽ في جرائـ الحرب المرتكبة انطالؽالمحكمة الجنائية الدولية عمى مدار سنوات بيدؼ 

 2.مف قبؿ إسرائيؿ في األراضي المحتمة

بالرجوع  وفي حاؿ تـ تحريؾ الدعوى ضد اإلسرائيمييف أماـ المحكمة الجنائية الدولية،و
ألحكاـ وقواعد القانوف الدولي التي تتعمؽ بانتياؾ أشخاص القانوف الدولي اللتزاماتيـ الدولية 
وخرقيا، نجدىا قد ألزمت الطرؼ الذي ألحؽ الضرر بدولة أخرى واجب إزالة ذلؾ الضرر 

. ووقؼ آثاره، وعميو يتوجب عمى اإلسرائيمييف وقؼ ممارساتيـ غير المشروعة

وفي حاؿ استحالة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو يمزميا التعويض المالي لكؿ مف 
 حيث ،مف اتفاقية الىاي الرابعة (3) وذلؾ تنفيذًا لما جاء في المادة ،تضرر مف عدوانيا

حممت الطرؼ المحارب المسؤولية عف تدمير وضبط الممتمكات التي ترتكب بمعرفة قواتو 
. المسمحة في أثناء الحروب عمى األقاليـ المحتمة

مف االتفاقية المشار إلييا قد نصت عمى ضرورة تعويض  (53)كما نجد المادة 
. األشخاص الذيف يتـ االستيالء عمى ممتمكاتيـ مف وسائؿ المواصالت في األراضي المحتمة

                                                           
1 عمار عيسى كريـ، اآلثار القانونية المترتبة عمى انضماـ فمسطيف لممحكمة الجنائية الدولية، مجمة جامعة تكريت لمعمـو  - 

.33، ص 2015، 26القانونية، العدد   
2 الموائمات الدستورية والتشريعية ، إصدار المجنة الدولية – حاـز عتمـ، اإلدعاء العاـ أماـ المحكمة الجنائية الدولية  - 

.169، ص 2002لمصميب، القاىرة،   
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إذا دولة االحتالؿ تسأؿ عف الضرر الذي لحؽ بالفمسطينييف نتيجة ألعماليا غير 
المشروعة، ويجب عمييا التعويض عف الضرر وفؽ ما ىو مقرر في أحكاـ المسؤولية 

 1.الدولية

وباإلضافة إلى حقوؽ الفمسطينييف المدنية، يساءؿ اإلسرائيمييف مسؤولية جنائية، 
بحيث يعاقب األشخاص الذيف أمروا أو خططوا أو نفذوا األعماؿ غير المشروعة والتي 

تعتبر جرائـ بمقتضى نظاـ المحكمة الجنائية الدولية، وبمقتضى قواعد القانوف الدولي العاـ 
. واإلنساني

مف أحكاـ  (88)مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، والمادة  (146)وفي ىذا الشأف نجد المادة 
بروتوكوؿ جنيؼ األوؿ المكمؿ التفاقيات جنيؼ األربع، قد نصتا عمى حؽ األطراؼ التي 
تضررت مف اقتراؼ الغير لجرائـ دولية بحقيا في مالحقة اآلمريف بارتكاب ىذه الجرائـ 

وىذا سواء أكانوا عسكرييف أو . ومرتكبييا، ومساءلتيـ كمجرمي حرب أماـ محاكميا الوطنية
 2.رجاؿ دولة أـ مف السياسييف

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .170حاـز عمثـ، مرجع سابؽ، ص -   
2 .171، صسابؽ مرجع  حاـز عمثـ، -  
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وعميو فالمحكمة الجنائية الدولية ىي الجياز القانوني األمثؿ واألنسب الذي كاف 
المجتمع الدولي يبحث عنو منذ زمف، نظرا لكوف االختصاص الموضوعي التي تختص بو 
ينصب عمى الجرائـ األكثر خطورة في العالـ، إذ تختص في الجرائـ ضد اإلنسانية وجريمة 

اإلبادة الجماعية وجريمة العدواف باإلضافة إلى جرائـ الحرب، ما جعؿ العديد مف الدوؿ 
.تنضـ إلييا وتوقع عمى نظاميا األساسي  

ولقد شكمت القضية الفمسطينية محورا أساسيا بيف القضايا الدولية وحازت عمى تأييد 
وتعاطؼ دولي كبيريف، وبعد جيود ومحاوالت مف قبؿ فمسطينية لالنضماـ إلى المحكمة 
الجنائية الدولية قوبمت بالرفض بعد اصطداميا بالعديد مف العراقيؿ التي حالت دوف ذلؾ 

عمى اعتبار أف فمسطيف كانت سمطة، غير أنو مع ترقيتيا وحصوليا عمى صفة دولة مراقب 
غير عضو استطاعت االنضماـ إلى المحكمة الجنائية الدولية وفعميا وقعت عمى نظاميا 

 األساسي ما يفتح أماميا فرصة رفع شكوى إلى المدعي مجمس األمف ضد جرائـ االسرائمييف

:النــــتـــــائـــج  

  المحكمة الجنائية الدولية أداة قانونية وجدت لمالحقة مرتكبي أكثر الجرائـ خطورة 
  يتسع نطاؽ المحكمة الجنائية الدولية الختصاص زمني، شخصي، إقميمي

 .وموضوعي
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 جريمة العدواف جريمة )يدخؿ ضمف االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية
 (اإلبادة الجماعية، جرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ الحرب

 يتكوف جياز المحكمة الجنائية الدولية مف ىيكؿ قضائي وىيكؿ إداري 
  استطاعت فمسطيف اإلمضاء عمى نظاـ روما األساسي واالنضماـ إلى المحكمة

 .الجنائية الدولية بعد جيود حثيثة
 أماـ المحكمة الجنائية فبإمكاف فمسطيف تكويـ ممؼ ورفع شكوى ضد اإلسرائيميي 

 .الدولية

 

  

 التوصيات

 عمى الدوؿ األطراؼ االلتزاـ بالنظاـ األساسي لمحكمة الجنائية الدولية . 
  ضرورة ضغط الدوؿ األعضاء عمى المحكمة الجنائية الدولية في مسائمة مف ىـ

أعضاء في نظاميا األساسي فمف البدييي تيربيـ مف االنضماـ إلييا لتفادي 
مالحقتيـ لذلؾ توجب تعديؿ المادة التي نصت عمى أنو ال يجوز متابعة إال مف 

 أمضى عمى نظاميا األساسي
  كي تشتمؿ عمى  (الجزائية)يجب العمؿ عمى تعديؿ التشريعات الوطنية الفمسطينية

مسألة الوالية الجنائية الدولية، بحيث تتضمف نصوص تعاقب عمى االنتياكات 
الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، كي نتمكف مف مالحقة مجرمي الحرب في المحاكـ الوطنية 

الفمسطينية 
  ضرورة توضيح المكانة الدستورية لالتفاقيات والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف

. ومرتبتيا بالنسبة لمقوانيف الوطنية
  يجب النص في النظاـ األساسي لممحكمة عمى الرقابة الغير مباشرة ليا عمى استخداـ

األسمحة النووية واألسمحة البيولوجية أو الكيماوية واأللغاـ، ضد األشخاص وكذلؾ 
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عمى أسمحة الميزر المعمية، التي يحظر استخداميا بموجب القانوف الدولي في الوقت 
. الحالي

  ىناؾ حاجة إلى إحالة الوضع القائـ في فمسطيف إلى مكتب المدعي العاـ مف أجؿ
. مباشرة التحقيؽ فيو

  يتوجب عمى اإلسرائيمييف وقؼ ممارساتيـ غير المشروعة، وذلؾ إعماال ألحكاـ
وقواعد القانوف الدولي التي تمـز الطرؼ الذي ألحؽ الضرر بدولة أخرى واجب إزالة 

. ذلؾ الضرر ووقؼ آثاره
  مف الوثائؽ التي تممكيا المنظمات الحقوقية الدولية واإلقميمية االستفادةضرورة 

.  والجمعيات المحمية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف
  طمب اإلرشاد القانوني والميداني مف منظمة العفو الدولية، كما يمكف االستعانة

بالمنظمات الدولية واإلقميمية ذات االختصاص مف أجؿ إعداد ممؼ الدعوى ضد 
 .اإلسرائيمييف

  ضرورة تحقيؽ التوازف بيف النظاـ األساسي والتشريعات الوطنية الداخمية 

 يؤخذ عمى المحكمة الجنائية الدولية أنيا تحاكـ األشخاص 
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