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اد اء ايسحكس  ايجشائ   ايةاي   ن   فتح تح يق في جرائم  رب ارتكبت  ايت رير ايخاص  هل قرار أتي ىذا 

قسرائيل في األراضي ايفلدطيش   بعشهاق "األسئل   –أا يتم ارتكابيا من قبل ايدلط  اي ائس  باال ت ل 
زباب   اايترقب  هل ايفلدطيش   اأجهب  نعا  راما األساسي" في تهقيت تعلل ف و ايسذية  اي  من اي

تبعات اي رار اييا  اآثاره، اىه اي رار ايذي صةر  ةيثًا  لى يداق ايسة ي ايعا  يلسحكس  ايجشائ   ايةاي   
ايديةة فاته بشدهدا.  حاال ايت رير  رر أبرز األسئل  اف ًا يسا ىه متةاال في ايدرد ات ايفلدطيش   

 ساسي كركيزة.ام ارب  اإلجاب   لييا با تساد نعا  راما األ
 
 
 

 0202©  حعر االقتباس أا األخذ من ايت رير داق اإلشارة قيى ايح ه  ايسحفهظ  
 مركز ق      ه  اإلنداق ااية س را    "شسس"

0202صةر في يشاير   
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 م ةم 
 فاتػ (1) الجولية الجشائية لمسحكسة العاـ السجعي إعالف عغ الحجيث عشج األسئمة مغ العجيج الحىغ إلى يتبادر
 تحقيق فتح نية االدعاء اعتداـ 2012 ديدسبخ 20 في (2) بشدػدا
 في ارتكابيا يتع أو تع محتسمة حخب جخائع في كامالا  رسسي جشائي
. الذخقية القجس فييا بسا الغخبية والزفة غدة قصاع  

 أربعة حػالي قبل فييا البجء تع أولية دراسة بعج يأتي القخار ىحا
 ومدتقل شامل تقييع كاف أنو دابشدػ  قالت ما وىػ أعػاـ

 القانػنية السعاييخ كافة استػفى تسييجي وفحز ومػضػعي
 التي ىي فمدصيغ دولة أف ومع األساسي، روما نطاـ بسػجب
 الجائخة مغ إلذف حاجة ىشاؾ ليذ وبالتالي اإلحالة قجمت

 في الحاسسة األساسية الخصػة أف إال التحقيق فتح قبل التسييجية
 اإلقميسية القزائية الػالية بذأف إضافي حكع إصجار لمسحكسة التسييجية الجائخة مغ الصمب ىي بشدػدا إعالف

 والسختبصة بذجة عمييا والستشازع الفخيجة والػقائعية القانػنية لمقزايا" نطخاا  الفمدصيشية، األراضي في لمسحكسة
 روما نطاـ مغ( 3) البشج( 12) السادة عمى باالعتساد" فييا التحقيق إجخاء يسكغ التي السشصقة بػضع

 الستأثخة والسجتسعات الزحايا لرالح يسكغ ما بأسخع يقَخر أف يجب" تأسيدي سؤاؿ" وىػ. (3) األساسي
                                                           

لمسديج أنطخ مػقع األمع الستحجة بالمغة العخبية، خبخ بعشػاف: مجعية السحكسة الجشائية الجولية تعمغ عدميا فتح تحقيق رسسي في جخائع   1
 .https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045971. :312ديدسبخ  32بت في فمدصيغ، حخب ارتك

في  محامية  ووزيخة العجؿ الدابقة في غامبيا والسدتذارة الدابقة لمخئيذ الغامبي الثاني يحيى جامع. والسدتذار القانػني والسحامي  2
، 3115السحكسة الجشائية الجولية لخوانجا، شغمت سابقاا مشرب نائب السجعي العاـ السدؤوؿ عغ شعبة االدعاء في السحكسة مشح العاـ 

 .3123وتذغل حالياا مشرب السجعي العاـ لمسحكسة الجشائية الجولية مشح يػنيػ 
3
خالؿ مؤتسخ األمع الستحجة الجبمػماسي لمسفػضيغ  9::2يػليػ  28ده في راجع نطاـ روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية. تع اعتسا  

. نرت الفقخة 3113يػليػ  2السعشي بإنذاء محكسة جشائية دولية والحي عقج في روما. وىػ بسثابة دستػر السحكسة ودخل حيد الشفاذ في 
" لمسجعي العاـ أف يصمب مغ السحكسة إصجار قخار بذأف الجفع بعجـ اختراص السحكسة أو مقبػلية الجعػة عمى:  –( :2( مغ السادة )4)

(. وكحلظ 24مدألة االختراص أو السقبػلية. وفي اإلجخاءات الستعمقة باالختراص أو السقبػلية يجػز أيزاا لمجية السحيمة عسالا بالسادة )
كسة أف تسارس اختراصيا فيسا يتعمق بجخيسة ( فشرت عمى: " لمسح24لمسجشي عمييع أف يقجمػا مالحطاتيع إلى السحكسة ". أما السادة )

( 25( وفقاا ألحكاـ ىحا الشطاـ األساسي في األحػاؿ التالية: إذا أحالت دولة شخؼ إلى السجعي العاـ وفقاا لمسادة )6مذار إلييا في السادة )
بسػجب الفرل الدابع مغ نطاـ األمع  إذا أحاؿ مجمذ األمغ مترخفاا  .حالة يبجو فييا أف جخيسة أو أكثخ مغ ىحه الجخائع قج ارتكبت

إذا كاف السجعي العاـ قج بجأ بسباشخة تحقيق فيسا  .الستحجة حالة إلى السجعي العاـ يبجو فييا أف جخيسة أو أكثخ مغ ىحه الجخائع قج ارتكبت
ندخة تحػي تخجسة عخبية دقيقة لمسيثاؽ: (. 51يتعمق بجخيسة مغ ىحه الجخائع وفقاا لمسادة )

https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 

 

  اندونٍت انجُائٍت نهًحكًت انعاو انًدعً

بُسىدا فاحى  

 

 

https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045971
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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 الكيادات. السعشية لمجوؿ الػضػح ولتػفيخ بالحساية الستعمقة وواجباتيع واحتياجاتيع السحتسميغ والذيػد
. عطيع يػـ عباس محسػد الفمدصيشي الخئيذ واعتبخه بالقخار رحبت الفمدصيشية والسجنية الخسسية والسؤسدات

 الػزراء رئيذ واعتبخه (4) العاـ السجعي وشخز السحكسة اإلسخائيمية اإلعالمية الساكيشة ىاجست فيسا
 قخارال بعج التداؤالت تفكظ التالية الػرقة. والحكيكية العجالة تاريخ في أسػداا  يػماا  نتشياىػ بشياميغ اإلسخائيمي

 – الجشائية السحكسة دستػر بسثابة – األساسي روما نطاـ فيع عمى باالرتكاز عمييا اإلجابة مقاربة وتحاوؿ
 تحخر فعل يقابمو استعساري  سياؽ في وتشداب تتكثف التي الذائكة الفمدصيشية الحالة خرػصية إشار وفي

 .وششي
 ما ىي ايسحكس  ايجشائ   ايةاي  ؟  -1

قمة يقػػع مقخىػػا فػػي الىػػاي بيػلشػػجا دوف أف يحػػػؿ ذلػػظ بيشيػػا وبػػيغ عقػػج جمدػػاتيا فػػي محكسػػة دوليػػة دائسػػة مدػػت
 9::2مكاف آخخ متى ما رأت السحكسة ضػخورة ذلػظ، جػخأ تأسيدػيا بسػجػب نطػاـ رومػا األساسػي فػي العػاـ 

عػػػغ الترػػػػيت فػػػي اجتسػػػاع  32دوؿ وامتشعػػػت  8دولػػػة فػػػي حػػػيغ عارضػػػت الفكػػػخة  231الػػػحي وافقػػػت عميػػػو 
. تيػجؼ السحكسػة إلػى 3113سػميػة لممػع الستحػجة فػي إيصاليػا، دخػل الشطػاـ حيػد الشفػاذ فػي العػاـ لمجسعية الع

محاكسة ومعاقبة األفػخاد الستيسػيغ أو السحكػػميغ بارتكػاب أشػج االنتياكػات وأخصػخ الجػخائع فػي القػانػف الػجولي 
 اإلنداني وىي أربع جخائع: 

  .(5)جخائع اإلبادة الجساعية 

 (6)انية. الجخائع ضج اإلند 

  .(7)جخائع الحخب 

  .(8)جخيسة العجواف 

                                                           

. ومقاؿ أشسل عمى :34/23/312"الذيصاف مغ غامبيا والسجعية مغ الىاي" افتتاحية يجيعػت أحخنػت، بقمع دانييل بتيشي وآخخيغ،   4
THE TIMES OF ISRAEL –  .مغ غامبيا إلى الىاي: تعخؼ عمى العجو الججيج رقع واحج إلسخائيل

https://www.timesofisrael.com/from-the-gambia-to-the-hague-meet-israels-new-public-enemy-

number-one/ .36  312ديدسبخ:. 
( مغ 7القتل أو التدبب بأذأ شجيج بغخض إىالؾ جساعة قػمية أو إثشية أو عخقية أو ديشية إىالكاا كمياا أو جدئياا. لمسديج راجع السادة )  5

 نطاـ روما.
بت بذكل مشطع ومسشيج ضج مجسػعة مغ الدكاف السجنييغ، مثل أي فعل مغ األفعاؿ السحطػرة التي نز عمييا نطاـ روما، إذا ما ارتك  6

راجع القتل العسج واإلبادة واالغتراب واإلبعاد والشقل القدخي والتفخقة العشرخية واالستخقاؽ. وىي مغ أشػؿ التعخيفات في الشطاـ. لمتفريل 
 ( مغ نطاـ روما.8السادة )

، وخخوقات قػانيغ الحخب في الشداعات السدمحة سػاء :2:5د اتفاقية جشيف الخابعة كل الخخوقات التي يتع ارتكابيا بحق بشج مغ بشػ   7
 الجاخمية أو الجولية ال سيسا عشجما تختكب في إشار خصة أو سياسة عامة في إشار ارتكاب واسع الشصاؽ ليحه الجخائع. 

https://www.timesofisrael.com/from-the-gambia-to-the-hague-meet-israels-new-public-enemy-number-one/
https://www.timesofisrael.com/from-the-gambia-to-the-hague-meet-israels-new-public-enemy-number-one/
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كسا مغ السيع اإلشارة إلى أف السحكسة تدتصيع نطخ قزايا أشخاص ارتكبػا الجخائع اعاله مباشخةا أو بذكل 
غيخ مباشخ مثل السدؤولية عغ اإلعجاد أو التخصيط، أو مدؤولية التغصية عمى الجخائع أو التذجيع عمييا. 

، فيسا بمغ عجد الجوؿ السشزسة إلى 3127( حتى العاـ 235رادقة عمى نطاـ روما )بمغ عجد الجوؿ الس
( عشج ذات التاريخ. وىي جية مدتقمة عغ األمع الستحجة مغ 85االتفاؽ بذأف امتيازات السحكسة وحرانتيا )

في حيث التػضيف والتسػيل عمى الخغع مغ مشح ميثاقيا بعس الرالحيات لسجمذ األمغ. تعتسج السحكسة 
عسميا عجة لغات مغ ضسشيا العخبية إال اف لغات عسل السحكسة الخسسية اإلنجميدية والفخندية، وتتكػف 

 ليكميتيا مغ: 
  رئاسة: تتػلى شؤوف السحكسة العامة وتزع ثالث قزاة مشتخبيغ مغ الييئة القزائية لػالية مجتيا ثالث

 سشػات.

  الجشائي والقانػف الجولي والقانػف الجولي  قاضي متخرز في القانػف  29شعبة قزائية: تتكػف مغ
 اإلنداني.

  مكتب لمسجعي العاـ: يتػلى مياـ التحقيق في االتيامات بالجخائع التي تجخل اختراص السحكسة والبحث عغ
األدلة والػثائق والذيادات وفحريا وفقاا لمسعاييخ الستبعة ومغ ثع عخضيا عمى السحكسة. مجة والية السجعي 

 ات غيخ قابمة لمتججيج.سشػ  :العاـ 

 ( 6قدع الدجل: يتابع كل األمػر اإلدارية غيخ القزائية، ورئيدو مشتخب مغ قزاة السحكسة لػالية مجتيا )
 سشػات.

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

خيف ليا في نطاـ روما. وما ورد أف السحكسة تسارس رغع أنيا ُأدرجت ضسغ الجخائع التي تجخل اختراص السحكسة إال أنو لع يخد تع  8
اختراصيا عمى ىحه الجخيسة متى اعتسج حكع بيحا الذأف يعخؼ الجخيسة ويزع الذخوط التي بسػجبيا تسارس السحكسة اختراصيا 

 3128ديدسبخ  26و في الستعمق بيا. عمى أف يكػف ىحا الحكع متدقاا مع األحكاـ ذات الرمة مغ ميثاؽ األمع الستحجة. اإليجابي أن
يػليػ  28اتخحت جسعية الجوؿ األشخاؼ في نطاـ روما األساسي قخاراا بتفعيل اختراص السحكسة الجشائية عمى جخيسة العجواف بجءاا مغ 

 . بعج مفاوضات مكثفة بذأف أحج جػانب االختراص القزائي والتي ضمت مثيخة لمججؿ مشح تعجيالت كسباال حػؿ جخيسة العجواف.3129
وىػ ما أكسل رحمة مجتيا قخف مغ الدماف رغع بعس السآخح. وشكل نجاء في الػقت السشاسب إلى ضسيخ اإلندانية بذأف أىسية حطخ 
استخجاـ القػة في أي نطاـ قانػني دولي ييجؼ لحفظ األمغ والدمع الجولييغ. لسعمػمات أكثخ راجع: دراسة حػؿ تفعيل اختراص السحكسة 

 7جخيسة العجواف، كالوس كخيذ، مجمة اإلنداني الرادرة عغ السخكد اإلقميسي لمجشة الجولية لمرميب األحسخ،  الجشائية الجولية عمى
 ./https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/06/2016، 3129سبتسبخ 

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/06/2016/
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 ىل من  اج  أا فائةة يلسحكس  ايجشائ   ايةاي  ؟  -0

اخمية أو الجولية، ارتكبت مجسػعة مغ أبذع الجخائع في التاريخ أثشاء الحخوب والشداعات السدمحة سػاء الج
مدت بذكل أساسي السجنييغ/ات واألعياف السجنية، وكانت مغ أشخاص نافحيغ سػاء قادة سياسييغ أو 
عدكخييغ، وقج مكغ الػضع الخفيع ليؤالء القادة في دوليع عمى اإلفالت مغ العقاب، ما خمق حالة مغ العجالة 

ولي وأدواتو، وبالسقابل شجع مجخميغ عمى ارتكاب الجخائع االنتقائية وأفقج الثقة لجأ شخائح واسعة بالقانػف الج
دوف اكتخاث بسالحقة أو عكبات، وىي الجوافع والطخوؼ التي قادت إلى إنذاء السحكسة. لكل ما سبق 
وبالحات في الدياؽ الفمدصيشي الحي تسارس فيو الدمصة القائسة باالحتالؿ "إسخائيل" جخائع مشح سشػات شػيمة 

ات، وفي الػقت الحي يغس فيو العالع الحخ الصخؼ عغ ىحه الجخائع أو يسارس الشقج ضجىا عمى كل السدتػي
عمى خجل العتبارات اقترادية أو مرمحية سياسية أو تحالفية أو ُعقج شعػرية بالحنب نتيجة تاريخ أوروبا 

ا السحكسة السطمع ضج الييػد في بعس السحصات، تبخز أىسية إعساؿ أدوات القانػف الجولي وعمى رأسي
 الجشائية الجولية في الحالة الفمدصيشية، سيسا أنيا انتياكات مدتسخة.

 
 ما ىي  ر  ق اي  اية هى أما  ايسحكس  ايجشائ   ايةاي  ؟  -3

 ىشاؾ عجة شخؽ إلحالة الجعػأ أماـ السحكسة الجشائية الجولية وىي عمى الشحػ التالي: 
لمسحكسة لفتح تحقيق في جخائع معيشة، دولة فمدصيغ  يحق لمجوؿ األشخاؼ في نطاـ روما أف تتقجـ بصمب -أ

 .33/6/3129باعتبارىا مشزسة لشطاـ روما قامت بإحالة ممف الجخائع اإلسخائيمية لمسحكسة بتاريخ 

يحق لسجمذ األمغ أف يصمب مغ السحكسة إجخاء تحقيق في قزية معيشة وفقاا لمفرل الدابع مغ ميثاؽ األمع  -ب
شيخ  23مى حفظ األمغ والدمع الجولييغ، كسا يحق لو أف يصمب تأجيل التحقيق الستحجة، باعتباره يعسل ع

( مغ نطاـ روما األساسي. وىػ تحجي أماـ السمف الفمدصيشي مغ السسكغ 27قابمة لمتججيج وفق السادة )
 تجاوزه بعالقات متيشة باالعتساد عمى الريغ وروسيا.

يبادر مغ تمقاء نفدو بفتح تحقيق، ولكغ يقترخ ذلظ عمى يحق لمسجعي العاـ لمسحكسة الجشائية الجولية أف  -ت
 الجخائع التي جخأ ارتكابيا مغ قبل مػاشغ دولة شخؼ في الشطاـ أو عمى أراضي دولة شخؼ فيو.
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 ما ىه نطا  اختراص ايسحكس ؟ -4

بادة عمى الرعيج السػضػعي: تختز السحكسة بأربع جخائع خصيخة ىي الجخائع ضج اإلندانية، وجخائع اإل -أ
 الجساعية، وجخائع الحخب، وجخائع العجواف.

عمى الرعيج الدماني: تختز السحكسة بأثخ فػري ومدتقبمي ومباشخ ال رجعي بالجخائع التي وقعت بعج  -ب
أما بالشدبة لمجوؿ السشزسة حجيثاا لمشطاـ فيدخي اختراص السحكسة ( 9)أي بعج سخياف نطاميا  2/8/3113

بة بعج انزساـ الجولة فقط، ما لع تتقجـ الجولة بإعالف يتزسغ قبػؿ مشيا وواليتيا عمى الجخائع السختك
باختراص السحكسة عمى أراضييا قبل انزساميا. وىػ ما قامت بو فمدصيغ إذ قبمت باختراص السحكسة 

مغ  3113وحتى العاـ  2:59بأثخ رجعي. ما يخخج الجخائع السختكبة مشح العاـ  3125يػنيػ  24بجءاا مغ 
 فاذ القانػني أماـ ىحه السحكسة مع بقاءه قائساا أماـ غيخىا مغ الييئات القزائية.حيد الش

 روما نطاـ في شخفاا  تربح دولة كل إقميع في تقععمى الرعيج السكاني: تختز السحكسة بالجخائع التي  -ت
 عتوق التي الجولة كانت حاؿ في لكغ شخؼ، غيخ أـ شخؼ لجولة تابع السعتجي كاف ما إذا الشطخ بغس
 تمظ وافقت إذا إال الجخيسة؛ تمظ بشطخ والية لمسحكسة يكػف  فال السعاىجة؛ في شخؼ غيخ الجخيسة إقميسيا عمى

 أف ىشا اإلشارة السفيج مغ (10). السعاىجات أثخ ندبية لسبجأ إعساؿ وىػ بذأنيا، السحكسة والية عمى الجولة
 .متكاممة واحجة رزمة فيي جائد، غيخ روما نطاـ بشػد بعس عمى التحفظ

عمى الرعيج الذخري: نز نطاـ روما عمى السدؤولية الجشائية الفخدية، بحيث أف اختراص السحكسة  -ث
يصبق عمى األشخاص الصبيعييغ، فالذخز الحي يختكب جخيسة تشجرج ضسغ الجخائع التي تختز بيا 

ف مدؤولية الجوؿ مجنياا يشبغي أف نفيع أف ذلظ ال يحػؿ دو  (11)السحكسة يكػف مدؤوالا عشيا برفتو الفخدية.
وفق قػاعج القانػف الجولي عغ الزخر الحي يمحق بالغيخ كشتيجة ألعساليا غيخ السذخوعة، وبالتالي تقترخ 

وال يجخل ضسغ  (12)مدؤولية الجولة عمى التعػيس عغ الزخر وفق السعاييخ وقػاعج السدؤولية الجولية. 
قت ارتكاب الجخيسة، وىػ ما يجعل نطاـ روما عاماا و  29دوف سغ  األشخاصنصاؽ اختراص السحكسة 

كاف تصػر الفت في قػاعج القانػف  أيزاا مشدجساا مع اتفاقية حقػؽ الصفل. في إشار االختراص الذخري 
الجولي تقخيخ نطاـ روما السداواة دوف تسييد برفة رسسية لمشخاص في السدؤولية، رؤساء دوؿ، رؤساء 
                                                           

 نطاـ روما. ( مغ53( والسادة )22السادة )  9
أي أف السعاىجات الجولية مغ حيث السبجأ ال تعتبخ ممدمة إال في مػاجية األشخاؼ التي ارتزتيا وىع مغ يكتدبػف ما تقخره مغ حقػؽ   10

 ويتحسمػف  ما تختبو مغ التدامات.
 ( مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.36السادة )  11
يغ أكبخ محكستيغ دوليتيغ، الجشائية الجولية والعجؿ الجولية، ففي حيغ أف السحاكسة في األولى تقع يذكل ىحا األمخ فارؽ جػىخي ب  12

 لمفخاد ومدؤولية الجوؿ مجنية، فإف الثانية تشطخ في قزايا الجوؿ.
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ػضف رسسي معتبخاا أف صفتو الػضيفية ال تذكل ضسانة لو لعجـ حكػمات، رؤساء بخلسانات، أو أي م
 السحاكسة أو عحر مخفف لمعقػبة.

مبجأ التكاممية: ورد في ديباجة نطاـ روما األساسي أف السحكسة الجشائية الجولية ستكػف مكسمة لمػالية  -ج
ة لغ تكػف بجيالا عغ القزاء القزائية الجشائية الػششية، فسا الحي يعشيو ذلظ؟ يعشي ذلظ أف السحكسة الجشائي

الػششي في الجوؿ أو تحل محمو، وإنسا ىجفيا استكسالي، حتى في الجخائع التي تحسل الرفة الجولية فيحا غيخ 
كافي المتجاد والية السحكسة إلييا، بل يجب أف تكػف جخائع ذات صفة دولية وفي الػقت عيشو مغ الجخائع 

يحا يكػف االختراص األوؿ لمقزاء الػششي وما لع يباشخ الخصيخة التي نز عمييا نطاـ روما، وب
اختراصو يشعقج االختراص لمجشائية الجولية إذا ما كاف القزاء الػششي غيخ قادر أو غيخ راغب في إجخاء 
السحاكسة. وبالتبعية حتى لػ كانت الجخيسة مخفػعة أماـ السحاكع الػششية يشعقج االختراص لمسحكسة 

لجولة ليذ لجييا القجرة أو اإلرادة لمبجء بالتحقيق وإجخاء السحاكسة، ومغ السيع التخكيد ىشا الجشائية شالسا أف ا
عمى بعس السحاكسات الذكمية التي قج تقػـ بيا الدمصة القائسة باالحتالؿ لدحب االختراص مغ السحكسة 

 الجشائية.

 
 
 

 
 

 
 

( تالاة تالا  مبا ائ 11سبق للسلطة القائمة بااحتالل  إسسائائٌ إ  أ  تائح التقٌقااح  اً  

د ،اتاداد  قاط لفلسطٌنٌٌأ  كلح ما ٌ به سعداماح خاائ   نطاا  القاان،أح تااكال خللجاا تنادٌا

بالجمة مخالفة األ،امئح ما  ك  متاكماح  كلٌة الجدف لطمس التقائقح مأ القضاٌا البائزة 

تئائ النٌابة العامة العسكئٌة سغل  ملف الالتقٌق ضد العقٌد سٌالأ ملكاا تائاد لا،اع تفعااالً 

د الذي صاد  لسلح الت، على سطال  الناائ علا ى بٌاح  اً تاً الزٌالا،أ  اً غازة  اً سابقا

د مأ عائلة سام،نً ماأ ضامنجال نسااع  01تملة الئصاص المصب،ب ما السبب  ً تال   مدنٌا

ال،ائدح  خبائ عأ  0211، طفا . بعد ثلث سن،اح مأ المتاكمة الال سغل  الملف.  ً العاال 

 زئ   –الئتٌة ملكا سلاى ئالباة عمٌاد ماأ تبا  ئئاٌس األئكااأ الساابق ،زعاٌال التاالف  باٌ  

د بٌناً غاانالسح ، اً العااال  د لمدٌئٌاة مصالتة السات،أ ،الئ ٌعااه  0216تالٌاا الاال العٌٌناه نائباا

 لئالبة ل،اع.

ح  ،ئدح صاتٌفة آاتئالس العبئٌاة خبائاد عاأ العا،ٌ   لساطٌنٌٌأ علاى 0202ٌناٌئ  13 ً 

خلفٌااة الاادمٌئ التااٌا الساائائٌلً مماللكاااالجال ،آاا، مااا ٌزٌااد الخ ااٌة مااأ متاكماااح  ااكلٌة 

 دف للطعأ بم ئ،عٌة اخالصاص التنائٌة الد،لٌة.اسالباتٌة الج

 

 

 

 

 
 وصىنهى نحظت سًىًَ عائهت يٍ جرحى أطفال

. نًُسنهى اإلسرائهًٍ االسخهداف بعد نهًسخشفى

 األَباء وكانت: انًصدر. 5/1/2002

 .وفا انفهسطٍٍُت
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 ما اي ر  ايفلدطيش   في سرد   ايسحكس  ايجشائ   ايةاي  ؟  -5

عمى مجار سشػات تػجو الفمدصيشيػف إلى السحكسة الجشائية الجولية ضسغ مدار شػيل ورحمة بالغة التعقيج، 
الحي شيج العجواف اإلسخائيمي األوؿ عمى قصاع غدة، وزيخ العجؿ الفمدصيشي  :311بجأت القرة في يشايخ 

شمب وزيخ العجؿ  (13)ػيذ أوكامبػ األسبق عمي خذاف أودع إعالناا رسسياا لجأ مكتب السجعي العاـ الدابق ل
في حيشيا إجخاء تحقيق في جخائع إسخائيمية ارتكبت خالؿ العجواف اإلسخائيمي الحي حسل اسع "الخصاص 
 السربػب". لكغ مكتب اإلدعاء قاـ بخفس الصمب بحجة أف فمدصيغ ليدت دولة وفق معاييخ القانػف الجولي. 

ت فمدصيغ صفة الجولة السخاقب غيخ العزػ في مشطسة األمع نال -3123 –بعج ذلظ الخفس بثالثة أعػاـ 
الستحجة وامتشع السجعي العاـ عغ التحخؾ باتجاه اخح مػقف مغ التغيخ في الرفة الجولية لفمدصيغ، شالباا أف 
يتع تدػية األمخ في األمع الستحجة. مسا أبقى ممف السحكسة الجشائية راكجاا عمى ما ىػ عميو. إلى أف جاء 

وتقجـ وزيخ العجؿ الفمدصيشي األسبق سالـ الدقا بذكػأ عبخ  3125اف اإلسخائيمي الثاني في يػليػ العجو 
محامي فخندي نيابةا عشو نطخاا لتعحر سفخه مغ غدة حيث يكيع، إال اف السجعي العاـ فاتػ بشدػدا ردت عمى 

إلعالف عغ مػافقة فمدصيغ الصمب بأف رئيذ الجولة ورئيذ الحكػمة ووزيخ الخارجية ىع فقط السخػلػف با
 عمى االمتثاؿ الختراص السحكسة الجشائية الجولية.

انزست دولة فمدصيغ إلى نطاـ روما األساسي وأعمشت عبخ إيجاع رسسي  -3126يشايخ  -في العاـ التالي 
( قبػؿ فمدصيغ اختراص السحكسة بأثخ رجعي بجءاا 24( مغ السادة )4مغ وزارة الخارجية بسػجب الفقخة )

بسا يجخل العجواف اإلسخائيمي الثاني عمى غدة في دائخة التحقيق واالتياـ، لتبجأ السجعي  24/7/3125مغ 
 راسة األولية لمػضع في فمدصيغ.العاـ فاتػ بغ سػدا الج

 
 
 
 

                                                           

ذ الدػداني السعدوؿ ، وىػ أرجشتيشي الجشدية، ووجو اتيامات لمخئي3123 – 3114السجعي العاـ الدابق لمسحكسة الجشائية الجولية   13
عسخ البذيخ بجخائع حخب وإبادة جساعية وجخائع ضج اإلندانية، ولو العجيج مغ السؤلفات مغ بيشيا كيف نفدخ الجكتاتػرية ألشفالشا وكيف 

 نحارب الفداد.
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والحي يقزي بتذكيل المجشة  3126( لدشة 4كسا قاـ الخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس بإصجار مخسػـ رقع )
لسدؤولة عغ الستابعة مع السحكسة الجشائية الجولية والتي كمفيا بإعجاد وتحزيخ السمفات التي الػششية العميا ا

  (14)سيجخي تقجيسيا لمسحكسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .:2، ص3126(، فبخايخ 222راجع الػقائع الخسسية، ديػاف الفتػأ والتذخيع، العجد )  14
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كاف فارقاا في تاريخ الجخائع التي تقػـ بيا 
الدمصة القائسة االحتالؿ ما حرل في 

ضسغ ما أشمق عميو  26/6/3129
مميػنية العػدة الكبخأ في الحكخأ 

دبعيغ لمشكبة في قصاع غدة، إذ قتل ال
 72في يػـ واحج  الجير اإلسخائيمي

أشفاؿ بسا  :مجني فمدصيشي مغ ضسشيع 
 9فييع الخضيعة ليمى أنػر الغشجور )

أشيخ( نتيجة استشذاقيا الغاز، ومدعف 
وشاب مقعج فيسا أصيب أكثخ مغ 

 2111مجني/ة مغ بيشيع  3811
 :8شفل و 336بالخصاص الحي مشيع 

 – 22/2/3129مجني/ة فمدصيشي في الفتخة مغ  362صحفياا، فيسا بمغ العجد اإلجسالي لمقتمى  24و سيجة
 (  15)حدب اإلحراءات الخسسية لػزارة الرحة. 39/23/3129

عمى إثخ ذلظ قجمت فمدصيغ رسسياا شمب إحالة إلى السحكسة الجشائية الجولية لسمف الجخائع اإلسخائيمية والحالة 
غ ضسغ قزايا السمف العجواف عمى غػدة، وجخيسػة حػخب االسػتيصاف، وممػف االنتياكػات ضػج في فمدصيغ، وم

( 16)إلػى أف جػاء إعػالف فػاتػ بشدػػدا عػغ انتيػاء الجراسػة األوليػة  األسخأ الفمدصيشييغ في الدجػف اإلسػخائيمية.

مدػػػصيغ وتحجيػػػج واإلحالػػػة لمػػػجائخة التسييجيػػػة لصمػػػب قػػػخار عػػػغ مػػػجأ انصبػػػاؽ نطػػػاـ رومػػػا األساسػػػي عمػػػى حالػػػة ف
  (17)األراضي التابعة ليحه الجولة في ضل التعقيجات الدياسية. 

                                                           

ؿ إحرائيات الذيجاء والجخحى في انتفاضة القجس ومديخة العػدة الدمسية، التقخيخ كامالا عمى مػقع وزارة تقخيخ سشػي خاص حػ   15
 .https://cutt.us/CMLHMالرحة الفمدصيشية، 

صاؽ يقـػ مكتب االدعاء العاـ مغ خالليا بتقييع أولي لمسعمػمات التي تمقاىا وترشيفيا لمتحقق إذا ما كانت تقع أو ال تقع ضسغ ن  16
اختراص السحكسة، ويجرس قزايا مترمة باالختراص ومدألة مقبػلية القزية وفق خصػرة الجخائع ووفق مجأ مداىستيا في تحقيق 

إجخاء تحقيق لغ  أفعجالة محتسمة لمزحايا، في ىحه الشقصة يسكغ لالدعاء أال يباشخ التحقيق إذا ما رأأ أسباب جػىخية تجعػه لالعتقاد 
ة، كسا ال يػجج سقف زمشي معيغ لالنتياء مغ الجراسة األولية. بعج انتياء الجراسة يعمغ االدعاء العاـ إذا ما كاف يخجـ مرالح العجال

 سيخفس إجخاء التحقيق أو يباشخ بو، وىػ ما تجاوزتو بغ سػدا بقبػؿ التحقيق وإحالة السمف لمجائخة التسييجية.
 مغ ىحه الػرقة. 3راجع الرفحة   17

 

 انجٍش قخهها  عاو، 21 فهسطٍٍُت، ويسعفت يًرضت انُجار، رزاٌ

 انعىدة يسٍراث خالل بانصدر يباشرة اصتبرص اإلسرائٍهً

.انسهًٍت  
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 مر ل  ما بعة انتياء ايةراس  األاي  ؟ –ما ايستهقع أما  ايةائرة ايتسيية    -6
اإلجابة  يبجو ىحا الدؤاؿ ىػ سؤاؿ السميػف دوالر في الفتخة الخاىشة، لكغ العجيج مغ الذػاىج قج تقػدنا لسقاربة

وفق الشتائج الستػقع أف يرجر ضسشيا قخار الجائخة التسييجية حػؿ وضع األراضي الفمدصيشية، الذاىج األوؿ 
ىػ أنو قج تع قبػؿ فمدصيغ كجولة مخاقب غيخ عزػ في األمع الستحجة. وإلى العجيج مغ السشطسات الجولية 

لعزػية الجائسة في محكسة التحكيع الجولية الجائسة ، وا(18)مشيا اإلنتخبػؿ "مشطسة الذخشة الجشائية الجولية" 
. ومشطسة اليػندكػ وىي األبخز برفتيا تتبع لسشطسة األمع الستحجة في (20). ومشطسة الجسارؾ العالسية (19)

 وغيخىا مغ السشطسات الجولية التي تذيخ إلى صفة فمدصيغ كجولة. (21)الشقاش الجاري أماـ الجائخة التسييجية. 
اني انزساـ دولة فمدصيغ لمسحكسة الجشائية الجولية نفديا، بانزساميا لشطاـ روما األساسي وفق ما الذاىج الث

أشخنا إليو سابقاا، فزالا عغ جسمة االتفاقيات والسعاىجات السػاثيق الجولية التي تؤكج ىحه الرفة لجولة 
ولة في ضل وجػد االستيصاف فمدصيغ. أما التحجي الحكيقي فيػ أي مشاشق سيقع عمييا والية فمدصيغ الج

والتقديسات الجيػسياسية لسشاشق الزفة الغخبية بسا فييا القجس؟ وىػ ما يجب عمى الجائخة التسييجية أف 
( شيػر. مغ السيع 7يػماا إضافية وبحج أقرى يرل ) 71يػماا قابمة لمتججيج  231تجيب عميو خالؿ 

ب عمى الخبط بيشو وبيغ الرفة الجولية لجولة فمدصيغ عمى التخكيد في متابعة قخار الجائخة التسييجية السختق
 والتي عمى إثخىا نالت دولة فمدصيغ كل ىحه العزػيات. 2:78حجود الخابع مغ حديخاف 

 
 
 
 
 
 

                                                           

دولة حػؿ العالع. مقخىا الخئيدي مجيشة ليػف في  2:5ومكػنة مغ قػات شخشة  2:34خشة دولية أنذئت في العاـ أكبخ مشطسة ش  18
 .3128فخندا. انزست إلييا دولة فمدصيغ في سبتسبخ 

الـ. كأحج نتائج مؤتسخ الىاي لمد ::29مشطسة دولية تػفخ لمسجتسع الجولي خجمات متشػعة في مجاؿ حل الشداعات. تأسدت عاـ   19
 . 3127وىي بحلظ أقجـ مؤسدة تدػية في العالع. مقخىا الخئيدي مجيشة الىاي بيػلشجا. انزست إلييا دولة فمدصيغ في مارس 

دولة.  289مشطسة حكػمية دولية تعشى بكل ما يتعمق بالتذخيعات والسداشخ الجسخكية التي تشطع التجارة الجولية. مقخىا بخوكدل. تزع   20
 .3126انزست إلييا دولة فمدصيغ في مايػ . 2:63تأسدت عاـ 

. وكالة متخررة تتبع لسشطسة األمع الستحجة. تأسدت عاـ   21 . انزست إلييا دولة 2:56مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والثقافة والعمـػ
 .3122فمدصيغ بعزػية كاممة  في أكتػبخ 
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 نعا  معلهمات يرايح ايزحا ا في فلدطين، ما األىس  ؟ -7

خاراا لقمع السحكسة بإنذاء نطاـ أصجرت الجائخة التسييجية في السحكسة الجشائية الجولية ق 24/8/3128بتاريخ 
تحت عشػاف "نطاـ خاص بالسعمػمات وفعاليات التػعية عمى وجو الدخعة لرالح الزحايا والتجسعات 

مخفقاا بقخار إنذاء صفحة معمػمات عمى السػقع  (22)الدكانية الستزخرة في سياؽ الحالة في فمدصيغ" 
يغ. وكمسة فمدصيغ ىشا تعشي الزفة الغخبية بسا اإللكتخوني الخاص بالسحكسة مخررة لمزحايا في فمدص

فييا القجس الذخقية وقصاع غدة. ما يعشي أف الجشائية الجولية سبق ليا فعالا وأف مّجت ضسشاا واليتيا ليحه 
األراضي الفمدصيشية، في شاىج آخخ عمى ما يتػقع أف يتجو إليو قخار الجائخة التسييجية إذ سيعتبخ أي قخار 

اجع وارتجاد وتشاقس دوف أف تشفي ىحه الذػاىج إمكانية ججية لرجور ىحا القخار السغايخ. عمى مغايخ مشيا تخ 
الػجو اآلخخ أىسية ىحا القخار بإنذاء نطاـ السعمػمات تكسغ في أنيا تؤكج الجور الجػىخي لمزحايا في 

يحتسل، فيػ في نياية السحاكسات، وكػنو يشذئ نطاـ لمتػاصل بيغ السحكسة والزحايا، دوف أف نحسمو ما ال 
السصاؼ ال يتخح أي مػقف صاـر بل يتحجث في صيغتو عغ إبالغ السػاششيغ/ات والزحايا وتػعيتيع بآلية 

 عسل السحكسة وآلية تقجيع الذكاوأ إلييا وضسغ أي إجخاءات ومعاييخ يشبغي أف يجخي ذلظ.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

22 -https://www.iccى الخابط  لمسديج: القخار بإنذاء الشطاـ كامالا بالمغة اإلنجميدية عم  

cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF.  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
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 و؟ما ىي األداات اإلسرائيل   في ق اق  ايتح يق أا ق  اف -8

األساسي، ولكغ ىحا ال يعشي أنيا تدتصيع مغ حيث السبجأ إسخائيل دولة غيخ مرادقة عمى نطاـ روما 
التيخب مغ مدؤوليتيا وفق ىحا السبخر، بسعشى أف قبػؿ 
إسخائيل باختراص السحكسة أو عجمو لغ يكػف فارقاا 
في ضل قبػؿ الجولة التي وقعت الجخائع عمى أراضييا 
باالختراص أي دولة فمدصيغ، وىػ ما يؤكج مججداا 

 السختقب.  أىسية قخار الجائخة التسييجية
مع ىحا يسكغ لمدمصة القائسة باالحتالؿ عخقمة العجالة 
بخفس التعاوف مع السحققيغ وىػ ما حجث فعالا في 

بسشع لجشة القاضي الكشجي "شاباس" التي  3125نػفسبخ 
شكميا مجمذ حقػؽ اإلنداف التابع لممع الستحجة بغية 

اف التحقيق في االنتياكات والجخائع السختكبة خالؿ العجو 
اإلسخائيمي عمى قصاع غدة. لكغ ىحا قج يؤخخ العجالة 
دوف أف يتسكغ مغ إيقافيا بذكل كمي في حاؿ تػفخ 
إرادة ججية لجأ القزاة لمسزي قجماا في التحقيق وصػالا 

 لمعجالة وإنراؼ الزحايا. 
مغ األدوات السحتسمة التي ستمجأ إلييا إسخائيل أيزاا 

اة وىػ ما بجأ شخرشة األمخ بالشبر في ماضي القز
مع السجعي العاـ فاتػ بشدػدا لتذػيو صػرتيا. واستخجاـ إسخائيل نفػذىا الجولي لمزغط باتجاه تأجيل التحقيق 

( مغ نطاـ روما باستغالؿ عالقتيا 27شيخ قابمة لمتججيج وفق السادة ) 23بصمب مغ مجمذ األمغ لسجة 
 مذ. السستازة مع اإلدارة األمخيكية الشافحة ججاا في السج

السحكسة الجشائية الجولية عمشاا بخد  :312سبق لمخئيذ األمخيكي الحالي دونالج تخامب أف تػعج في نيداف 
قػي إذا ما حاولت ما أسساه "استيجاؼ" الػاليات الستحجة أو إسخائيل أو أياا مغ حمفاءىا. ووصف السحكسة 

يخة دخػؿ فاتػ بشدػدا نتيجة التحقيق بغيخ الذخعية. وىي ترخيحات أتت بعج أسبػع مغ سحب واششصغ تأش

 

" آي إٌساج يٍادل" يجهات عبار شااباش وٌهٍاو أعهٍ

 حهدٌااااداث اإلنكخروَااااً انبرٌااااد عباااار اسااااخالي  عااااٍ

 نهًفىضااٍت اساخقانخ  نخقادٌى ٌضااطر أٌ قبام. باانًىث

 .2015 فبراٌر فً اإلَساٌ نحقىق انعهٍا
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مدتذار األمغ  (23)في جخائع حخب محتسمة مغ قبل الجشػد األمخيكييغ في أفغاندتاف. كسا ىجد جػف بػلتػف 
القػمي األمخيكي الدابق بفخض عقػبات عمى قزاة السحكسة. مغ األدوات اإلسخائيمية كحلظ أف تقػـ إسخائيل 

دقة الجولة عمى نطاـ روما األساسي لخفع قزايا أماميا شالسا قبمت والية عمى اعتبار أنو ال يذتخط مرا –
بخفع  -السحكسة برػرة استثشائية إذا تعمق األمخ بجخائع ارتكبت عمى أراضييا ومغ أشخاص يشتسػف إلييا 

دعاوأ ضج الفمدصيشييغ. وىػ ما يعدز السخاوؼ الفمدصيشية مغ أف السحكسة الجشائية لغ تختز فقط 
ساؿ أو الجخائع التي تختكبيا سمصة االحتالؿ، بل بكل ما وقع مغ انتياكات في األراضي الفمدصيشية باألع

 ق ت رير ايسرير اايةفاع بغس الشطخ عغ مختكبيا، مع التأكيج أف نقصة القػة الفمدصيشية ىشا تتسثل في 
قصاع غدة بعسميا عمى فزالا عغ تخكيد الفرائل في  ايذر ي  ن ايشفس ايذي كفلتو ايسهاثيق ايةاي  

أىجاؼ عدكخية وتجشبيا تعسج إصابة مجنييغ. دوف أف نغفل التخػؼ اآلخخ مغ الزغط الدياسي عمى الكيادة 
اقترادية أصعب إذا ما وصل التحقيق مخاحل ججية ومتقجمة، تذسل قصع ما  أدواتالفمدصيشية وباستخجاـ 

لػضع الجولي لفمدصيغ وتزخسيو مغ قبل خبخاء تبقى مغ مداعجات مالية. باإلضافة إلى إثارة ضبابية ا
القانػف اإلسخائيمييغ كسحػر في السػاجية. واستباؽ تحقيق السحكسة الجشائية بسحاكسات وششية إسخائيمية شكمية 

 وصػرية لمجشػد والزباط السحتسميغ كسا سبق وجخأ اإلشارة إليو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

محاـ أمخيكي يرشف مغ صقػر اإلدارة األمخيكية الدابقيغ، عسل سفيخ الػاليات الستحجة لجأ مشطسة األمع الستحجة في فتخة الخئيذ   23
ج دبيميػ بػش، وىػ مجافع شخس عغ الدياسات اليسيشية والحخبية األمخيكية في الذخؽ األوسط والسشصقة. جخأ إقالتو مغ مشربو جػر 

 كسدتذار لممغ القػمي مؤخخاا لكشو ما زاؿ نافح في مؤسدات صشع الدياسات األمخيكية.
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 الستفادة؟ما ايفرص ايفلدطيش   في ايسهاجي  اا تساالت ا -9

يشبغي لمفمدصيشييغ بكافة فئاتيع سػاء الزحايا أو أىالييع، السؤسدات السجنية، السؤسدات الحقػقية والقانػنية، 
السحاميغ، السؤسدات الخسسية، الكيادة والفرائل الدياسية العسل وبذكل مكثف وسخيع عمى تقجيع كل ما يمـد 

بسعمػمات الزحايا التفريمية والسمفات الستكاممة، وبالحات مغ معمػمات لمجائخة التسييجية وإغخاؽ السحكسة 
مشيا تقاريخ الخصج السذفػعة بالقدع التي تخصجىا السؤسدات الحقػقية ميجانيا وبالتعاوف مع وزارتي الخارجية 
والعجؿ، وإبقاء القزية مثارة عمى مدتػأ الخأي العاـ السحمي والجولي بسا يحػؿ دوف محاوالت تعصيل السمف 

 السساشمة فيو أو تشاسيو باستخجاـ عامل الػقت.  أو
عمى السدتػأ الدياسي الفمدصيشي يشبغي االستفادة مغ العالقات الجيجة ندبياا مع روسيا والريغ بذكل 

لمحيمػلة دوف  األمغمباشخ أو مغ خالؿ الجوؿ العخبية والرجيقة بسا لمجولتيغ مغ نفػذ ضاغط في مجمذ 
لتعصيل القخار بالتأجيل السدتسخ وفق  األمغالػاليات الستحجة "الفيتػ" في مجمذ استفادة إسخائيل مغ نفػذ 

 (24)( مغ نطاـ روما. 27السادة )
مغ السيع أف تدتفيج دولة فمدصيغ مغ فخصة انتخابيا عزػ في السكتب التشفيحي لجسعية الجوؿ األعزاء 

ما يمـد لكياـ السحكسة بجورىا الكامل. وىػ لمزغط بكل قػة باتجاه اتخاذ  (25)في السحكسة الجشائية الجولية 
الجوؿ األعزاء في السحكسة وما يتزسشو ذلظ مغ  السكتب الحي يتػلى مياـ اإلشخاؼ عمى عسل جسعية

عمى االنزساـ لمسحكسة، إلى جانب اتخاذ ما يمـد  األعزاءتعديد مبجأ عالسية نطاـ روما وحث الجوؿ غيخ 
 .شة بيا بسػجب نطاـ روما األساسيلزساف قياـ السحكسة بالسياـ السشػ 

عمى الرعيج الدياسي مغ السسكغ لمكيادة الدياسية أف تدتفيج مغ ىحا السمف وتزغط عبخه باتجاه مكاسب 
ذات عالقة باألسخأ أو تفكيظ السدتػششات أو الحػاجد او االندحاب مغ الزفة الغخبية مقابل تجسيج السمف 

ة إذا ما استكسل بإصجار الجائخة التسييجية قخاراا إيجابي حػؿ األراضي مؤقتا أو سحبو. كسا يذكل قخار السحكس
الفمدصيشية معدزاا لمرفة الجولية وداعسا لجيػد االستقالؿ والتحخر الػششي الفمدصيشي وىػ ما مغ شأنو إذا ما 

قانػف استكسل بتحقيق ججي يجمب السجخميغ لمعجالة ويشرف الزحايا إعادة إقشاع الفمدصيشييغ بأدوات ال
الجولي كػسيمة نزالية ما يعدز االستقخار في كامل اإلقميع. كسا أف جبخ الزخر يعشي إزالتو وعالجو ووقف 
آثاره وفق القػاعج الجولية، ما يػجب في حاؿ صجور الحكع عمى إسخائيل وقف أعساليا غيخ السذخوعة. عجا 

                                                           

قيق أو مقاضاة بسػجب ىحا الشطاـ األساسي لسجة اثشى عذخ ( مغ الشطاـ عمى: "ال يجػز البجء أو السزي في تح27نرت السادة )  24
شيخاا بشاءا عمى شمب مغ مجمذ األمغ إلى السحكسة بيحا السعشى يتزسشو قخار يرجر عغ السجمذ بسػجب الفرل الدابع مغ ميثاؽ األمع 

 الستحجة، ويجػز لمسجمذ تججيج ىحا الصمب بالذخوط ذاتيا".
 ، :312ديدسبخ  3ليحا السػقع، خالؿ الجمدة االفتتاحية لمجشائية الجولية في الىاي بتاريخ جخأ انتخاب فمدصيغ باإلجساع   25
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الخابعة ما يذكل مكدب اقترادي عغ التعػيس السادي عغ الزخر عسالا بسا جاء في اتفاقية الىاي 
 ( 26)محتسل.

 

 ايع هبات، سؤال ايسدت بل؟ -12

في نطاـ روما األساسي. العقػبة القرػأ التي قج ُيحكع بيا في السحكسة الجشائية  إعجاـال يػجج عقػبة 
عاماا، أو الدجغ السؤبج مجأ الحياة في الحاالت القرػأ، وفخض الغخامات، وحجد  41الجولية الدجغ حتى 

، ومرادرة السستمكات واألصػؿ. تتػلى الجوؿ األشخاؼ في نطاـ روما مدؤولية تشفيح العقػبات السالية. مػاؿاأل
ويجخي تشفيح العقػبات البجنية بالسشع مغ الحخية إما في مقخ السحكسة في ىػلشجا، أو عبخ دولة تعيشيا 

. وحتى في حاؿ صعػبة السحكسة لمتشفيح. مع بقاء القجرة عمى التقجـ بصمب نقل مغ دولة ال تشفيح قائساا لمسحكـػ
الحي قج يحتاج سشػات  –أو تعحر التشفيح، صجور أوامخ بالكبس عمى مجخميغ إسخائيمييغ مغ قبل السحكسة 

دولة  234مغ خالؿ مشطسة اإلنتخبػؿ. وعمى شكل التداـ عمى دوؿ نطاـ روما البالغة حػالي  –قبل أف يتع 
اا وسياسياا في إسخائيل مالحقيغ ومعدوليغ وفاقجيغ إلمكانية الدفخ لكل ىحه سيجعل قادة الرف األوؿ عدكخي

 الجوؿ وأبخزىا األوروبية مشيا والتي تخبصيع بيا عالقات اقترادية اجتساعية ثقافية وثيقة.
 

                                                           

( مغ االتفاقية عمى أنو: "يكػف الصخؼ الستحارب الحي يخل بأحكاـ الالئحة السحكػرة ممدماا بالتعػيس إذا دعت 4نرت السادة )  26
 أشخاص يشتسػف إلى قػاتو السدمحة". الحاجة، كسا يكػف مدؤوالا عغ جسيع األعساؿ التي يختكبيا

ا ل و، أ ا كزاق ايدزيشاريه ايسدزت بلي، قال أق مزا بعزة ىزذا اي زرار 
هني قال أنززو مفخزز  يززن  كززهق كسززا قبلززو. اىززه قززرار ا ق كززاق قززان

بايفخاخ ايد اس  ، استب ى تفا  تزو اجةي اتزو   ز ،  لزى أمزل 
 تكتسل سرد   ايزحا ا بأفق ف و  ةاي  ا نراف. أق

 
 


