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 موجز حول محكمة الجنايات الدولية شرح

 4102ران ــزيــح
 

وقد . حكمة الجنايات الدوليةيحق لفلسطين كدولة ذات سيادة التصديق على نظام روما ألاساس ي والانضمام إلى م

 من قبل القيادة الفلسطينية، ومن قبل تقرير غولدستون في عامسبق 
ً
 وتكرارا

ً
 أن تم التأكيد على هذا الحق مرارا

ون عن أسباب عدم الانضمام يتساءل ولكن الناس. بدعم جهات فلسطينية مسلحة عديدة ، وسبق وأن حظي9002

 ؟نضماموما هو املتوقع نتيجة ل للمحكمة حتى آلان، 

 

 من املحكمة  تمكينيتمثل الخيار ألاول املتاح أمام الفلسطينيين في 
ً
 ،من تاريخ مستقبليممارسة اختصاصها اعتبارا

 خ التاريو 
م
من هذا يعني أن أي  و. 9002سبتمبر /تاريخ ألاول من أيلول  املوجز كمثال هو  شرحالخدم في هذا ست  امل

مع وجود استثناء  ،ختصا  املحكمةل  لن تخضعالتاريخ  هذاقبل ت عالتي وقعمليات إلاسرائيلية والفلسطينية ال

 قبلعلى الرغم من أنها بدأت  التي، و ليةاملمارسات الاستيطانية إلاسرائي والذي من املرجح أن يكون  ،وحيد

ختصا  خضع ل تلم تنته بعد، وبالتالي س" جرائم مستمرة" هامن املرجح أن يتم اعتبار فإنه  9002سبتمبر عام /أيلول 

 .املحكمة

 

 فعالة جد   بشكل عام مؤسسة الجنائية الدوليةل تعتبر املحكمة 
ً
مشاكل  منو  صنع القرار في عانت من سوء  قدف .ا

 و . التمويلفي نقص من قيادة ضعيفة، و من جستية، و لو 
 
 للمحكمة منخذه املدعي العام السابق كان املوقف الذي ات

 جد   سيئأثر ذو  9002في عام  معها في التعاملالنهج الفلسطيني 
ً
 .على سمعتها ا

 

 فهم نقاط ضعف املحكمة باإلضافة إلى فهم فوائدها 
ً
ا تكمن فلسطينيين صلحة المهو أن واملقترح هنا . من املهم جد 

عن إسرائيليين أفراد على محاكمة ملحكمة أكثر في ردع إلاسرائيليين عن ارتكاب الجرائم في املستقبل وليس في قدرة ا

ن ع ون دعتر ياملؤمل أن القادة السياسيين والعسكريين إلاسرائيليين سوف  حيث من ،املاض ي ارتكبوها في جرائم

  ارتكاب
ً
 .لتحقيق ومحاكمتهم من قبل املحكمةل خضوعهممن  جرائم خوفا

 

الذي  يناملحامين إلاسرائيليوعلى ما يبدو، فإن  .تساعد على الردعسمن الصعب التنبؤ فيما إذا كانت املحكمة 

ن هم على وبذلك  ،تفسير غير صحيح للقانون الدولي لديهماملشورة للحكومة يقدمون  سيكون هناك الكثيرون مم 

فيما لو تمت مقاضاتهم في  املحكمةأفعالهم أمام من تبرير  ن يتمكنو سوف  هممن أن يناثقو هم استعداد ملواصلة جرائم

 .نهاية املطاف

 

ق بف
 
ويمكن . ر يمكن تفهمهملقاومة سيتم محاكمتهم هي أممقاتلي السطين، فإن املخاوف من أن قادة و و فيما يتعل

 خالل عدم إعطاء املحكمة تجنب ذلك من 
ً
التحقيق لفلسطين أن تضمن عدم يمكن  وبذلك، بأثر رجعياختصاصا

 . قبل تاريخ التصديق أرتكبت أفعال ةلفلسطينيين من أيلهذا حماية في و. العمليات السابقة في
ً
 سيوفر وهذا أيضا

سيكون تأثير املحكمة عندها و . غيرها من الهجماتو " عملية الرصا  املصبوب"سرائيليين املسؤولين عن لل حماية ال

ما في الخدمة التي ستوفرها عند تناولها ومعالجتها لتحقيق العدالة عن جرائم املاض ي و  تهالمحاو في  ليس
 
 جرائملإن

 .عن املشروع الاستيطاني الناش ئالفصل العنصري في في املشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وكذلك  ةاملتأصل
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ولية الولية القضائية بأثر رجعي، فاملحكمة ليس املحكمة الجنائية الد بإمكان الفلسطينيين فيما لو رغبوا إعطاء

، كما أن فلسطين تمتلك 9009يوليو من العام /بوسعها النظر في أي أحداث وقعت قبل إنشائها في شهر تموز 

 من أي تاريخ بعد شهر تموز 
ً
 فلسطينليمكن  ،بالتاليو . 9009يوليو /صالحية إعطاء املحكمة الولية القضائية اعتبارا

فيه منح منه ت( 09/3)إعالن بموجب املادة ، على سبيل املثال، التصديق على نظام روما ألاساس ي وتقديم أن تختار

 من تاريخ ألاول من أيلول ختصا  إلا محكمة الجنايات الدولية 
ً
، تدخل ، وبذلك9002من العام سبتمبر /اعتبارا

 على غز  لها الهجمات إلاسرائيلية الالحقةو " عملية الرصا  املصبوب"
ً
 .في نطاق وليتها ة أيضا

 

 هذا التصديق وإذا ما نظرنا إلى التصديق الفلسطيني على نظام روما ألاساس ي من هذه الزاوية، فيمكن تفسير 

 :للشعب على أنه يهدف لتحقيق آلاتي 

 

التحقيقات واملحاكمات  خاللالعالم إلى الطبيعة إلاجرامية لالحتالل من واهتمام جلب انتباه أن ن (أ 

 .املستوطناتبناء وتدمير املمتلكات في ألاراض ي املحتلة املستخدمة في  مصادرة عن  ينيليين املسؤوللسرائل

 تحقيقنشهد  أن (ب 
ً
رائيليين إلى نقل املدنيين إلاسعن سرائيليين ألاكثر مسؤولية من إلا  ألفرادلومقاضاة  ا

 .املحتلة املستوطنات في ألارض

 تحقيقنشهد  أن (ج 
ً
ألاكثر ما القادة العسكريين والسياسيين، ول سي  ، سرائيليينمن إلا  ألفرادلومقاضاة  ا

 .عن جريمة الفصل العنصري  مسؤولية

تيحأن  (د 
م
من ابتداًء سبيل املثال على – الاختصا  بأثر رجعي هامن خالل منح، لمحكمة الجنائية الدوليةل ن

م ضد إلانسانية التي تم لتحقيق في جرائم الحرب والجرائا ،9002 من العام سبتمبر /ألاول من شهر أيلول 

 ومع إلاسرائيليين معستشمل تحقيقات محتملة ربما هذه و . 9002 العام من "تقرير غولدستون "تحديدها في 

 
 
يين القادة الفلسطينمع ي أساس للتحقيق ل  ستفتقر هاحة في غزة، ولكنقادة الجماعات الفلسطينية املسل

على أفعال الجماعات " الةقيادة وسيطرة فع  " هم أصحابتبار ل يمكن اع لنه أو مالحقتهم في الضفة الغربية

 .الفلسطينية في غزة

د حيث، يوليو في جنيف/شهر تموز  طرحت في التيمتابعة مبادرة فلسطين  (ه 
 
في  مجلس حقوق إلانسان  أك

بشأن بالغ قلقه إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة ألامم املتحدة لتقص ي الحقائق  ه علىقرار 

أشار إلى أن عدم املساءلة عن انتهاكات قد القرار وكان . (غولدستون تقرير )) 9002 العام النزاع في غزة من

 
م
الذي يمكن اللجوء كان املاملحكمة الجنائية الدولية هي و . عزز ثقافة إلافالت من العقابالقانون الدولي ت

 .لهذا إلافالت من العقاب للضغط من أجل وضع حد  إليه 

 

يكونوا قد الذين يمكن أن  الفلسطينيينأي من  خضوع عدم لدولة فلسطين أن تضمن يمكن باختصار،و 

  محتملة جرائمارتكاب  فيتورطوا 
ً
الجنائية الدولية، وذلك  املحكمة قبل من الحقةاملو فيها  لتحقيقلمستقبال

 . مستقبليا اختصاصمنح املحكمة االنظر في طريق  عن
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 التاريخ الذي تحديدإلى  فإنها ستحتاج 9002 من عام الاختصا نايات الدولية محكمة الج منح خالل من

في  9002 عام قبلما  موجودة الدولة كانت، هل املثال سبيل على، فالوجود حيز إلى فلسطين دولة برزت فيه

تصويت منظمة  مع 9000 عام الوجود حيز إلى برزت أنها مأ ،0222في العام  الاستقالل إعالن أعقاب

 فيها "اليونسكو"
ً
 هذه مثلف ؟9009 من العام  املتحدة لألمم العامة الجمعية قرارم مع أ ،بقبولها عضوا

 .املحكمة قضاة ستكون موضوع نقاش أمام القضايا

 

 طول  و، اللوجستية الخدمات و، التوظيف و ،التمويلمثل  ) التي واجهتها املحكمة ختلفةامل شاكلللم نظروبال

بالنسبة  ذات فائدة تكون  أن يمكن ألامور التيو توقعاتنا فيما يخص   واقعيةب ننظر أن يينبغ ،(إلاجراءات

 محتمل رادع بمثابة كون ي أن مكنيم  ،يامستقبل اختصاصالتفكير بمنح املحكمة ا على فاإلبقاء. فلسطيندولة ل

 استخدامه ألارجح على يمكنو نتصاف، ولكنه سيحرم ضحايا الجرائم السابقة من إلا  ،مستقبلية جرائملية 

 هو هذا. املحتلة الغربية الضفة فياملستمران  العنصري  والفصل الاستيطان الوقوف بوجه في فعالة كأداة

 الحالي الاستيطاني النشاط نحو (املوارد)ها توجيه ألافضل من التيو  املحكمة مواردبالنظر ملحدودية  الحالواقع 

  واملستقبلي
ً
فيه  تستمرالوقت الذي  حتى في املاض ي جرائم حول  الجدلن م وسنوات سنواتإضاعة  من بدل

 .بالوقوع جديدةال جرائمال

 

ة حاجة لتخاذ قرار بشأن ذلك، ومع  : مشكلتينالاختصا  لننا سنواجه حينها  رجعية فثم 

 الرصا عملية " لضحايا العدالة قيتحقعدم  يعني الرجعي أثربللمحكمة عدم منح الاختصا   ( أ

 .لها الالحقة ماتالهج و "املصبوب

 من  أن يعني الرجعي أثرب منح الاختصا  للمحكمة  ( ب
ً
 وايكون قد الفلسطينية املقاومة قادةأفرادا

 .املحكمة قبل من للتحقيقللخضوع  عرضة

 

 مختلف في والسيطرة القيادة مناصب واأتبو  الذين الناسمن بين  ألارجح على ن و يكون وهؤلء ألافراد قد

  املحكمة ركزت حيث ،املسلحة الفصائل
ً
 الصواريخ إطالق مرواأإعطاء بتنظيم و  قاموا  الذين أولئك على عموما

ما كانت هناك محاولة من جانب  إذاو . الفعلي القتال في واشارك ذينال ن و املقاتل وليس املثال، سبيل على

ض وصد  مثل هذه اعترا يمكنف أدناه، موضح هو كما املقاومة، قادة كبارمن  هؤلءأمثال  قاضاةمل املحكمة

 مبدأ قاعدة على) التحقيقباتخاذ ما يكفي من إجراءات  نفسها الفلسطينية املحاكم املحاولت في حال قامت

 الجنائية املحكمة إلى الانضمام من الرغم علىو (. يةفلسطينال الدولة سيادةقاعدة   على يقوم الذيالتكامل 

هاب تحتفظأن  فلسطين دولةفيمكن ل الدولية، متهمين بارتكاب  ومالحقةمع  التحقيقفي  ألاساس ياجبها و /حق 

 .ألامر لزم إذا شعبها جرائم من

 

 على قادرة غير أو راغبة غير الدولة محاكمتكون  عندما فقط ختصا بال  الدولية الجنائية املحكمةتتمتع 

  أن فلسطينويمكن لدولة . حاكمةامل
م
 هاولكن الدولية، ائيةالجن املحكمة تتهمهم الذين الفلسطينيينمع  حققت

لك هو الحال بالنسبة كذو . الاحتالل بسبب إلاسرائيليين مقاضاة أومع  تحقيقال على القدرة الديه يسل

 إما الغالب في ر املحكمة بالتحقيق معهم، فهؤلءالذين من املمكن ان تفك غزة قطاع في الفلسطينيين قضيةل
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من قبل  قتلتهم/عليهم القبض يتم أن املحتمل من أو ،يلإسرائ يد على همقتلأو  عليهم القبض تمقد سبق و 

 .قضائية إجراءات ةأيالقيام باتخاذ  قبل اسرائيل

 

  لم التيو  اسرائيل على غزة من الصاروخية الهجمات بخصو  "غولدستون  تقرير" في ورد كماو 
م
ما بين  زي  م  ت

 تعمل التي املسلحة املجموعات" يهفإن من تم  تحديدهم كمسؤولين عنها  ،و العسكرية املدنية ألاهداف

 
ً
  التقرير كانو . "غزة من انطالقا

ً
لها  سيطرة أي تنفي غزة في السلطات أن من الرغم علىو " هبأن القول  في واضحا

تتحمل السلطات في غزة  ،، فمن وجهة نظر البعثةأفعالهم عن مسؤوليةأية و  املسلحة املجموعات على

 اتخاذ في ت هذه السلطاتفشلفي حال غزة  في يعيشون  الذين ملدنيينالتي لحقت با ألاضرار عن املسؤولية

 ".للخطر املدنيين السكانحياة  تعريض من املسلحة الفلسطينية جموعاتامل ملنع الالزمة التدابير

 

املوجودة  أمنية، مأكانت  سياسية، الفلسطينية السلطات لعتبار حاجةأي  "غولدستون  تقرير"يجد  لمو 

 الرصا  عملية" أثناء غزة في املسلحة جموعاتامل بها قامت التي ألانشطةمن  أي عن مسؤولة ابأنه غزة خارج

 ".املصبوب

 

 و 9002 ألاعوام بينما  العسكري  والوضع السياس ي الانقسام وديناميات الحقائق إلى بالنظر املرجح، فمن

بع  أن ،9002
 
  الدولية الجنائية املحكمةتت

ً
  نهجا

ً
 لفلسطينيينفي ا املستقبلية تحقيقاتال أن تحصرو  مماثال

الضفة  في ينالفلسطيني الالعبين من أيفي  وليس غزة قطاع من العسكرية العمليات توجيهالذين يقومون ب

وهذا هو واقع الحال في  .ذلك إلى وما الفلسطينية التحرير منظمة أوأو السلطة الفلسطينية،  ،الغربية

ول زالت ثابتة وبشكل مستمر في مواقفها الداعمة فقط لشن كانت  القيادةالضفة الغربية حيث أن 

 تستهدف أنها يبدو التي الفلسطينية الهجمات تنتقد وبنفس الوقت إلاسرائيلي الجيشهجمات مشروعة ضد 

 .إلاسرائيليين املدنيين

 

حمل  هايمكن الدولية الجنائية املحكمة أن حين في (و 
م
 جرائم عن ةياملسؤول والسياسيين العسكريين القادةأن ت

 التحرير منظمة على أو الغربية الضفة قيادة على لتطبيقل هذا ألامر ليس بذي صلة أو قابل فإن مرؤوسيهم،

وسيطرتها  اقيادتهل خاضعة قوات"هي  غزة في املسلحة جموعاتامل أن القول  املجدي من ليس لنه الفلسطينية،

 ."فما تكون عليها الحالةيك ، فعالةال سيطرتها أو لسلطتها الفعالة، أو خاضعة

 

ة حال،    ألاساس ي روما نظام على التصديق تقرر  أن فلسطين دولةل كان إذاوعلى أي 
ً
ألاول من شهر  مناعتبارا

  بقىي الخيارهذا  فإن ،رجعية إلاختصا  حول  إعالن إصدار دون  9002من العام  سبتمبر/أيلول 
ً
لها  ويمكنقائما

 .املستقبل في ما وقت في إلاعالن هذا مثلب تقوم أن

 

  ااستخدامه يمكن ولكن ن،و الفلسطيني يستحقها التي العدالةكامل  الدولية الجنائية املحكمةلن توفر 
ً
 للعبمستقبال

فيما و  ."عملية الرصا  املصبوب"من نفس وزن  إلاسرائيلية العمليات ردعفي و الاستيطان ضد النضال فيي رئيس  دور 

 -: عنوانين تحت املتاحة الرئيسية اتوالخيار  القضايايلي يمكن تلخيص 
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: عناصر ثالثة إلى الرجوعمن خالل  يتم   الدولية الجنائية املحكمة اختصا  نطاقتحديد  ( أ

 .إلاقليم/الجنسية/التوقيت

 .العملية التي تقوم املحكمة من خاللها بإعطاء التفويض للقيام بالتحقيقات ( ب
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ً
:  عناصر ثالثة إلى الرجوعيتّم  من خالل  الدولية ةالجنائي املحكمة اختصاص نطاقتحديد  :أوال

 .إلاقليم/الجنسية/التوقيت

 الزمني الاختصاص

في هذه الحالة  :باملصادقة فلسطينبعد قيام  ذانفال زحي   والذي سيدخل ألاساس ي روما نظام على التصديق (0

 التي الحوادثمن  أي في للنظر اختصا  بأي املحكمةتتمتع  ولن ،فقط مستقبلي املحكمة اختصا سيكون 

 ألاول من شهر في ألاساس ي روما نظام على فلسطين دولة صادقت إذا، املثال سبيل علىف .تاريخذلك ال قبل وقعت

 ذلك من تقع التي وألاحداث الانتهاكات فيفقط  النظرعندها  للمحكمة يمكنف ،9002 عاممن  سبتمبر/أيلول 

  التاريخ
ً
 .فصاعدا

 عمليات أي في التحقيق عدم سيضمن ما سيرتكب من جرائم مستقبالعلى  ختصا الا  على الحفاظ .0

 .9002 سبتمبر/تاريخ ألاول من أيلول  املثال سبيل على ،املحدد التاريخ قبلوقعت  فلسطينية

 ذلك قبلالتي وقعت  إلاسرائيلية العملياتمن  أي في تحقيقبال للمحكمة سمحيم  لنعلى نحو مماثل، و  .9

 الهجمات وجميع "املصبوب الرصا عملية "و " عملية الدرع الواقي" اداستبع ،وبالتالي التاريخ،

 .ألاخرى  إلاسرائيلية

حيث سبق وأن تم القبول  – جريمة الاستيطان ولية املحكمة على في أن  ننجح في املحاججة ويمكن .3

 ملتعلقةا تلك مثل جرائمتخص جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يقض ي بأن  موازية قضية في بدأبامل

من  ألاول  قبلحتى وإن كانت قد وقعت  املحتلة، ألاراض ي داخل إلى املدنيين ونقل باملستوطنات

 هذه أساس إن ".املستمرة الجرائم"من  هالن املحكمة اختصا  ضمن تقعفهي  ،9002 سبتمبر/أيلول 

تبقى عليها  ستوطنةم بناء من أجل ملمتلكاتا مصادرة أنالتي تم التوصل لها يقوم على قاعدة  النتيجة

مة   جرائم علىل يمكن تطبيقه  املنطقوهذا . الشرعيين أصحابها إلى املمتلكات إرجاعإلى أن يتم  حتىمجر 

 .لخإ ...، الصاروخية الهجمات خالل من املدنيين استهداف مثل

 ملعأي  من ارتكاب ألاطراف جميعيرتدع  أن هي مستقبلي ختصا الا  على الحفاظوالفائدة من وراء  .2

. جرائم أية  ارتكاب ون فيهتجنبعلى نحو ي هموسلوك همنشاط تعديل همويمكنمخالف للقانون، ي مستقبل

ما كان  إذا ذلك، ومع. املحكمة قبل من فيها النظر من املاض ي جرائم من العديد استبعاد شأنه من وهذا

  تلعب أن للمحكمة
ً
 على التركيز ألافضل من يكون  قد نهفإ ، إلاسرائيلية الحرب لجرائم حد   وضع في دورا

  املستقبل
ً
بموجبه معروف بسمعته السيئة  املحكمة تعملفاملنهج الذي . املاض ي مع التعامل من بدل

 
ً
ر ل إذاو . كونه بطيء جدا د 

م
مقاضاة  نشهد أن املمكن من نهفإ املاض ي جرائم على تركز أن لمحكمةما ق

  تاريخي اهتمام ذات لمور 
ً
 .على ارتكابها عاقبةامل أو املستقبلية أو الجارية جرائمردع ال من بدل

 إعالن هنيتضمو  ألاساس ي روما نظام على التصديق (9
ً
 اختصاصاملحكمة  منحي ا

ً
 خيار معو . محدد تاريخ من رجعي بأثر ا

 ،9002 عاممن  سبتمبر/أيلول  ألاول من في املثال سبيل على ،ألاساس ي النظام على دقاتصأن  للدولة مكنيم كهذا 

 
ً
 تنظر أن املحكمة تستطيع ل. املاض ي في وقعت التي والانتهاكات ألاحداث في لتحقيقاختصا  ا املحكمة منح وأيضا

 إذاو . ممارسة أعمالها املحكمةفيه  بدأت وهو التاريخ الذي 9009 من العام يوليو /تموز  قبل وقعت التي ألاحداث في

الوقت الذي  تحديدإلى  القضاةض ي، فعندها سيحتاج إلى املا املحكمة اختصا أن ترجع ب فلسطين دولةل كانما 
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من املحتمل أن يكون ذلك التاريخ الذي اعترفت فيه  التاريخهذا  و. الوجود حيز إلى فلسطين دولةخرجت فيه 

 رجعي بأثرالاختصا   املحكمة إعطاءوالخشية من . ذلك قبل ربما ولكن ،9000 مبفلسطين عا اليونسكو منظمة

  املاض ي جرائم على زيتركيؤدي باملحكمة لل قدذلك ربما تكمن في أن 
ً
 املستمرة للجرائم رادع بمثابة تكون  أن من بدل

 .واملستقبلية

 و .9002 عامال من( 09/3) املادةإلاعالن بموجب  على التأكيدإعادة  أو، فقط( 09/3) املادةبموجب  إعالن ميقدت (3

  خيار هذا ال يزال ل
ً
 منايداع قضية خطوة بالقيام  فقط حاول  قد غزةفلسطيني في وزير العدل ال أن ويبدوقائما

 منو . 9002يوليو /تموز  92بتاريخ  الدولية الجنائية املحكمةاملحامي الفرنس ي الى  الرسالة التي بعث إلى  خالل

 خالل من للمحكمة ألامور  توضيح فلسطين دولة على يجبف الرقابة،حفاظ على قدر من وال باكالار  بتجن   أجل

 قضائية وليةن هذا التصديق سيشمل منح املحكمة كا إذا مافي وتقرير آلان، ألاساس ي روما نظام على صديقالت

 .رجعي بأثر

إلى بأنها تنظر  هي قولها 9002 من عام الفلسطيني عالنيخص  إلا  فيما للمحكمة العام عياملد   اتخذه الذي املوقف

املحكمة لتاريخ سابق لهذا  اختصا  توسيعوإن . 9009في عام العامة الجمعية قرارأنه على  فلسطين دولة إقامة

 أمر  سيكون  التاريخ
ً
 لسلطة ا ا

ً
 .بشأنه قرار  لتخاذ لقضاةخاضعا

  ألاساس ي روما نظام على التصديق تقرر  أن فلسطين دولةل كان لو حتىو 
ً
 9002 سبتمبر/من أيلول  ألاول  مناعتبارا

  خيارهذا ال يبقىف ،ةاختصا  املحكم رجعية حول  إعالن إصدار دون و 
ً
 في إلاعالن هذا مثلالقيام ب ويمكنقائما

 .املستقبل في ما وقت

 

 الجنسية

 كانت إذا ام  ع النظر بغض  ألاساس ي روما نظام على دقتاص دولةأية  رعايا على بالولية القضائية ملحكمةتتمتع ا (2

 .أم ل املحكمة اختصا  ضمن تقع جريمةعليها ال ترتكبا التي ألاراض ي

 من أفراد مع التحقيق( الطلب هذا علىبناء  تصرفت لم اأنه من الرغمب) املحكمةمن  طلبال تم   املثال، سبيل علىف

 دولةليست  ورياس أن من الرغم علىوذلك  سوريا، في حرب جرائم ارتكابب متهمون  والفرنسية البريطانية الجنسية

 طرف
ً
 .ألاساس ي روما نظام في ا

  02 عنتقل  أعمارهم  الذين فرادألا  علىية القضائية ل تتمتع املحكمة بالول  (5
ً
 .ارتكابهم للجرائم املزعومة وقت عاما

 يتحملون  الذين ألافراد محاكمةفي قرار أي من ألافراد سيتم محاكمتهم تقض ي ب البت عنداملتبعة  العامة السياسة (6

 عادة ما يتم محاكمتهم الذين وألاشخا  عدم محاكمة الجنود العاديين، يعنيفي الغالب  وهذا. ألاكبر املسؤولية

صدرون ألاوامر  نالذي ةالسياسي أو ةالعسكري ألاجهزة في القيادية املناصبألاشخا  أصحاب  أولئك هم يم

 .قانونيةال غير العسكرية العمليات على عالية سيطرةويتمتعون ب

 

 إلاقليم
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 في ارتكبت التي الجرائمالنظر في  اختصا دها بعن ملحكمةتتمتع ا ألاساس ي، روما نظام على الدولة تصادق عندما (7

 يأمرون أو يرتكبون  الذين ون إلاسرائيلي، وبالتالي. الجريمة مرتكب جنسية عن النظر بغض الدولة، تلك إقليم

 .املحكمة اختصا  ضمن يقعون  فلسطين دولة إقليم في جرائم بارتكاب

  هناك سيكون  (2
ً
 وقف خط بحدود املحكمةتأخذ  أن من املتوقع كنول فلسطين، دولة أراض ي حول  الجدل بعض حتما

 باعتبارها  –الشرقية القدس فيها بما ،غزة وقطاع الغربية الضفة– " املحتلة ألارض " ،0267 عام النار إطالق

 قرارات مع يتماش ى وهو 9002 عام في الدولية العدل محكمةما توصلت إليه  وهذا بالساس. صلةال ذاتألاراض ي 

 .ألامن مجلس

ر التي العملياتو  (2 عبم
 
 الولية ضمن تقعهي من العمليات التي  آلاخر إلى جانب من الصواريخ كإطالق ألاخضر الخط ت

 الحالتين كلتا وفي، آلاخر الجانبتطال  سوف آلاثار ولكن واحد جانب على بدأتفالجريمة . للمحكمة إلاقليمية

 .املحكمة ا اختص ضمن تقع وبالتالي فلسطين، دولة أراض يب مرتبطة تكون 

 

 الوالية املوضوعية

  فيمالولية القضائية اب ملحكمةتتمتع ا
 
أما . الجماعية إلابادةجريمة  و  ، إلانسانية ضد الجرائم و ،الحرب بجرائم قيتعل

 فيما 
 
 .9007 عام قبل، فلن يكون للمحكمة اختصا  النظر فيها العدوان جريمةب قيتعل

 

 

  دولةأي  (00
م
 الحرب جرائمفيه  تستثني إعالن إلدخال 092 املادة بموجب خيارلديها  اس يألاس روما نظام على دقاصت

وقد  ،التحفظ هذا مثلأدخلت التي  الوحيدة الدولة هي وكولومبيا. سنوات 7 ملدة املحكمة اختصا  نطاق من

ت عاد الكنهو  البداية في التحفظقد أدخلت مثل هذا  فرنساوكانت . هذه بالفعل سنوات 7ألـ  فترة انقضت

 ةسياسيتأثيرات  له ون سوف يك إلاعالن هذاملثل  فلسطين إدخال إن. سنوات 7 انقضاء فترة ألـ  قبلوسحبته 

إلاسرائيلية  الجرائم كافة—سنوات 7 ملدةو —املحكمة اختصا  من فهذا إلاعالن سوف يستبعد ،جدا ةسلبي

 .يةالاستيطان تهاسياس املرتكبة فيما يخص  

ى أن للمحكمة يمكن (00
 
  العدوان جريمة على ختصا الا  تتول

ً
من الدول  كاف  عدد  وافقما  ذاإ 9007 العام  منبدءا

دخلت على 9000 عام عديالتت على لتصديقعلى ا
م
خطوة  كون تسو . العدوان جريمة بشأن ألاساس ي روما نظام التي أ

 با فلسطينرائعة فيما لو قامت  سياسية
ً
 هناك ليست. انالعدو الخاصة بجريمة  التعديالتعلى  لتصديقأيضا

 جد   إلايجابي من سيكون  ولكن بذلك للقيام فورية حاجة
ً
  أن ا

م
سوف  راجعةمن امل فترة بعد هأن مفاده ببيان دليت

 .املستقبل في تعديالتهذه ال على التصديقب فلسطينتقوم 

 

 ألاحكـــــــامو الـــدفـــــوع 

ة حكم "دييلو انغاوبل" تلقى 9009 عام فيف. فقط شخصين املحكمة أدانتسبق وأن  (09  بالسجن مد 
ً
  02ا

ً
 بتهمة عاما

  "كاتانغا" تلقى 9002 عام فيو ،حرب جرائم هارتكاب
ً
ة  حكما   09بالسجن مد 

ً
 إلانسانية ضد جريمةارتكابه  عن عاما

ة التوقيف محس يتمو . حرب وجرائم  .ألاحكام هذه من املحاكمة أثناء املحكمة عهدة فياملتهم  ايقضيه يتال مد 
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  ألاساس ي روما نظام على قيتصدقامت بال فلسطينأن  راضافت على (03
ً
 دون  ،9002 سبتمبر/ألاول من أيلول  من اعتبارا

جريه  تحقيق يل  ألاساسية الجريمة أنالتوقع  لمرءفيمكن ل رجعي،اختصا  بأثر  أيمنحها للمحكمة 
م
 املحكمةت

ز سوف الدولية الجنائية
 
رك  يمكنو . املحتلة الغربية الضفة في ستيطانيالا  باملشروع املتعلقةالجرائم  تلك على يم

 للفلسطينيين 
ً
 ألاساسية البنية على التركيز خالل منف. العنصري  الفصل جريمة في للتحقيق ملحكمةا دفع أيضا

  املعنى، هذاإطار  في لالحتالل
ً
 الرصا  عملية" مثل دةمحد   هجمات نالناجم ع عنفالتركيز على ال من بدل

حتالل؛ أي لال  ألاساسية السياسات محاربة خاللها من مكنيم  مفيدة أداة الفلسطينيينى لد سيكون  ،"املصبوب

 .ألاراض ي وضم املستوطنات

عى بارتكابها لجرائمعن ا قوي  دفاع أي إلاسرائيليينألافراد  لدى أن الاقتناع الصعب من (02 د 
م
 نقلجريمة  مثل امل

 لتحقيقا ملحكمةئيليين أحياًنا املحاججة بأن من ألاجدر بايحاول بعض الاسرا. املحتلة ألاراض ي داخل إلى املدنيين

  الفلسطينية املقاومة مع
ً
عكس ول ت ةمقنع تليسالحجة  ههذ ولكن، الاستيطانية إسرائيل ممارسات من بدل

 منطق
ً
  ا

ً
 .سليما

 من د  بم  ل وكان ألاخيرة، حداثملا جرى في ألا  مماثلة بطريقة الصاروخية الهجمات ستواصل املقاومة كانت إذا (05

 الذين ألافراد املقاتلين عن تبحث لن املحكمة فإن الدولية، الجنائية املحكمة قبل من تهاومالحق معها التحقيق

ون  الذين ألافراد ستسعى للبحث عن هاولكن الصواريخ، أطلقوا
 
يقومون  والذين السيطرةو  القيادةمواقع  يتول

 .ومحاكمتهم لتنفيذهاوإعطاء ألاوامر  محددة هجماتبالتخطيط للقيام ب

 التنبؤ املمكن غير فمن ،"الانتقام في الحق" أو" النفس عن الدفاع" مثلعلى دفوع  الاعتمادلهؤلء ألافراد  يمكنو  (06

 أقرب في وعالدف هذه عن التحدث على املقاومة قادةبتشجيع  نصحيم  ولكن وعالدف هذه على القضاةرد   بكيفية

حول  أخرى توضيحية  مذكرةالعمل على تجهيز  النقطة هذه عند الضروري  من يكون وسوف  ممكنة، فرصة

 .املوضوع

  إن محاولة (07
ً
 ،على ارتكاب الجرائم والتحريض املساعدةإلى قيام ألاشخا  ذوي العالقة بتقديم  إلادانة استنادا

  املادي الدعم توفير خالل من
 
 أو ينسيسيابالقادة ال يتعلق فيما. جدل ارومث ثابت ول يزال غير ،جرا موهل

  يقدمون  الذين( يينألامن) ينعسكريال
ً
 كبير  عونا

ً
الذي يحكم هذه  العام املبدأفإن  املزعومة، الجرائم لرتكاب ا

  ليس" هأنب يقض ي يبدوما  املسالة على
ً
 دولية جرائم يرتكبون  الذين لآلخرين املساعدة تقديمب ملتهمأن يقوم ا كافيا

 ."بعينها الجريمة لرتكاب خصيصا هةوج  كون مت أن يجب الالزمة املساعدةيرتكبون هذه الجرائم، ف مبأنه علمهم مع

 القضاة، بعض قبل منوكان مثار للخالف واملعارضة  9003 عامال في يوغوسالفيا محكمة وضعته صعب معيار هذا

في و ساهمة،املوفي  املكان،في و ،الزمان في( الانفصال) املسافة أنب املؤكدشبه  من يكون  يكاد العام املوقف ولكن

 يكون  لن أنه بحيث الضخامة من يه غزة في املسلحين املقاتلين و الغربية الضفة في السياسية القيادة بينما  بدأامل

 منكذلك، . الغربية الضفة قيادةمالحقة  في مصلحة أي لديهابأن تكون  الدولية الجنائية للمحكمة مجال هناك

 أن الالعبين السياسيين و الواضح
ً
ا  التحرير منظمةأو  الفلسطينية، السلطة سواء الغربية، الضفة فيألامنيين جد 

 عنمن املسؤولية  املطلوبةعلى أنهم يحققون املستويات  ارهمعتبلن يتم ا فلسطين، دولة أو الفلسطينية،

 .غزة في املسلحة جموعاتامل أنشطة
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د على مثل  وإن
 
  شارةا أين م" غولدستون  تقرير"خلو   هو الاستنتاج هذاما يؤك

م
ل ت  الغربية الضفة قيادةحم 

 جد   كبير يحظى هذا الاستنتاج بدعم  كما. املسؤولية
ً
 التي الغربية الضفة لقيادة العلنية التصريحات إلى بالنظر ا

  ل التي الصاروخية الهجمات باستمرار تنتقد كانت
م
 املدنية ألاهدافبين  و  ةإلاسرائيلي ألاهداف العسكرية بين زمي  ت

 وليس إسرائيلية، عسكرية أهداف ضد هجماتشن   دعمالتي ت تصريحاتال في قانوني غير ش يءأي  يوجد لو . منها

 .إلاسرائيلية العسكرية ألاهداف ضد املقاومة لهجمات الدعم تقديم في قانوني غير ش يء أي هناك

 

 
ً
 قاتالعملية التي تقوم املحكمة من خاللها بإعطاء التفويض للقيام بالتحقي : ثانيا

 .تصادق الدولة على نظام روما ألاساس ي (0

 : تبدأ  التحقيقات ألاولية عندما (9

 .املزعومة الجرائمبشأن  معلومات هتلقيبعد  بالتحقيق من تلقاء نفسه، العام املدعي مكتبيبدأ  .أ 

اه  العام املدعيإلى  املوضوعبإحالة  املتحدة لألمم التابع ألامن مجلس يقوم .ب   إي 
ً
ه في تحقيق بفتحمطالبا

 (.أم ل ألاساس ي روما نظام على صدقت قد املعنية الدولة كانت إذا ام  ع النظر بغض)

  فلسطينيمكن ل . بإحالة الحالة في البلد للتحقيق فيها نفسها الدولةتقوم  .ج 
ً
 النظام على التصديقمثال

  ألاساس ي
ً
لقد سبق وأن . وعفي املوض التحقيقب العام املدعي يبدأ أن التحديد وجه على طلبال ثم   ومنأول

 انتباه توجيه محاولة خاللها من يمكن مفيدة وسيلةتكون  هذه قدو  .ذلكبمثل  الدول  من العديد قامت

 .وما إلى ذلك املستوطنات تجاه العام املدعي

 فتحإلاذن ب وطلب التمهيدية الدائرة قضاةالعام الاتصال ب للمدعي يمكن ألاولي، التحقيق من الانتهاء وبمجرد (3

على آرائهم  لقضاةإطالع ا خالل من العملية هذه في ملشاركةا املزعومة الجرائم ضحايال سمحيم  ، وحيثرسمي تحقيق

 .وأفكارهم 

  هناك بأن التمهيدية الدائرةما اقتنعت  إذاو  (2
ً
  أساسا

ً
 أذنت أنلها عندها  فيمكن تحقيق، إجراء في للشروع معقول

 .الرسمي التحقيقبإجراء  بدءبال العام لمدعيل

 قمسب   اوجوده فحصب الدائرة التمهيدية قضاةالتي سيقوم  املعايير حدأ
ً
 كانت إذا ما هو همقرار  تخاذقبل ا ا

غ ل" الجسامة"من  كافية ارتكابها على درجة املزعوم الجرائم سو 
م
 .تدخلها لمحكمةت

 إلى بالنظر يناملستوطن ونقل املستوطناتسيتحقق فيما يخص   هأن الواضح ومن. واضح غير" الجسامة" تعريف

 .املمتلكات تدميرمصادرة و  وكثافة وحجم املستوطنين من الهائلة ألاعداد

ر هاأثر  أن فتراضالا  مع حتى ، فإنهإسرائيل على املستقبلية الصاروخية الهجماتأما فيما يخص   وسيكون  لن يتغي 

  سرائيليينإلا  املدنيينمن  الضحايا عددعلى ما يبدو سيكون  حيث—املاض ي فيعليه  كان كما
ً
 منخفضا

ً
 ،نسبيا

 بما فيه الكفايةل وبالتالي
ً
ما هو متوقع عندها أن املحكمة ل يمكنها  فإن—ن يكون أثر تلك الهجمات جسيما

 و  ةاملدني ألاعيان بينما  الكافي التمييز وعدماملطلقة  الصواريخ عددسوى القبول بكفاية جسامة الفعل املتمثل ب

 .العسكرية ألاهدافبين 
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 ألادلة من زيدإليها بامل العودةالعام  لمدعيل يمكنف الكفاية، فيه بما قوية ألادلة أنب التمهيدية الدائرة لم تقتنع إذا (5

 .التحقيقات للشروع في إلاذن على للحصول  متكررة طلبات وتقديم  جديدةأدلة  أو 

 هناك  يكون  عندما (6
ً
  تحقيقا

ً
  رسميا

ً
. إلاجراءات على إلطالعهم الصلة تذا الدولة بإخطار العام املدعي يقوم جاريا

زعم ارتكابهم  جرائمعن المعهم و  التحقيق يجري  املتعلقة بمن املعلومات بعض حجب العام لمدعيويمكن ل التي يم

 .التحقيقب الضرر  إلحاق أجل من الدولة قبل من استخدامها ساءيم  أنيمكن  املعلومات تلك أنب لها في حال اعتقد

  نفسهاهي  أنها لتعلن واحد شهر امامها يكون  التحقيق،الدولة بوجود  عامال املدعي إخطار وبمجرد (7
م
مع  حققت

 الذي التحقيقالعام النزول عند  املدعي على يجبوعندها، . م والتعر ف عليهمتحديدهتم  نالذي ألاشخا 

 .الدولة تجريه تلك

 التمهيدية الدائرة إلى العودة العام للمدعي يمكنف ،صادقة بطريقة الضروري  التحقيق إجراء في الدولة فشلت إذا (2

 الحصول على إذن جديد 
ً
 إثباتالعام  املدعي على يجب بذلك القيام وحتى يتمكن من. التحقيق لستئنافطالبا

  قادرة غير أو راغبة غير"هي  إما نفسها الدولة أن
ً
عرف هو هذاو ". املقاضاة أو بالتحقيق الاضطالع على حقا  ما يم

 .التكامل مبدأ باسم

، فلسطينيينأفراد  ضد اعتقال مذكرة اصدار القضاة من يطلب نل  العام ملدعيا اضطرارعندها  جنبولكي نت (2

ثبت ب فلسطين دولةسوف تكون 
م
 غير أو قادرة غير" معنىف. نفسهاب الالزمة إلاجراءات قامت باتخاذ أنهابحاجة لن ت

 املسألة هذه برزت عندمابهذا الخصو  على  متوافقة حكمةامل تكن لمو . ألامور اليقينية املؤكدة من ليس" راغبة

بيت فإنه ،عامة وبصورة. ليبياو  كينياب القضايا املتعلقة في ذين تم  ال ألافراد ومقاضاةمع  لتحقيقا الدولةعلى  وج 

 .املحكمة قبل من تحديدها تم التيجرائم ال واتهامهم بارتكاب املحكمةمن قبل  همديحدت

 

 


