
1 

المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في فلسطين  اختصاصحول نطاق ورقة موقف 
 )2013أغسطس /آب(

 
 والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إلى مكتب المدعي العام‘ الحق‘قدمتها مؤسسة 

 

 مقدمة  -1
نشـــــــرت مؤسســـــــة الحـــــــق ورقـــــــة موقـــــــف حـــــــول مســـــــألة اإلعـــــــالن الـــــــذي قدمتـــــــه ، 2009ديســـــــمبر /فـــــــي شـــــــهر أيلـــــــول

 0F1.ينــــــاير مــــــن ذلــــــك العــــــام/لمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة خــــــالل شــــــهر كــــــانون الثــــــانيلفلســــــطين إلــــــى المــــــدعي العــــــام 
فيــــه  فــــي الوقــــت الــــذي مــــا زالــــتالورقــــة فــــي أنــــه  تلــــكوتكمــــن النقطــــة األساســــية التــــي يثيرهــــا التحليــــل الــــذي تســــوقه 

ـــــك  ـــــة فـــــي ذل ـــــى الســـــاحة الدولي ـــــاًرا للجـــــدل عل ـــــة فلســـــطين تشـــــكل مث ـــــة الحـــــينمســـــألة وجـــــود دول ، فـــــإن مجمـــــوع األدل
ف بــــه ألبنــــاء المتــــوفرة، وال ســــيما عنــــد النظــــر إليهــــا فــــي ضــــوء طبيعــــة نظــــام رومــــا األساســــي وغاياتــــه والحــــق المعتــــرَ 

عتبــــر أكثــــر مــــن كافيــــة جنبــــي، تُ مــــن االحــــتالل العســــكري األ تهمحــــرينيــــل الشــــعب الفلســــطيني فــــي تقريــــر مصــــيرهم و 
تتخــــذ المحكمــــة نفســــها وحتــــى صــــحيًحا إعالًنــــا باعتبــــاره الــــذي أودعتــــه فلســــطين اإلعــــالن المــــدعي العــــام لكــــي يقبــــل 

 . قرارا بشأن القضية الفلسطينية
 

محافــــــل هيئــــــة األمــــــم  مــــــا شــــــهدتهال ســــــيما ، و الوقــــــتوقــــــد أكــــــدت التطــــــورات والمســــــتجدات التــــــي طــــــرأت منــــــذ ذلــــــك 
علــــــى ،  والجمعيـــــة العامــــــة لألمـــــم المتحـــــدة )اليونســـــكو(نظمـــــة األمـــــم المتحــــــدة للتربيـــــة والعلـــــوم والثقافــــــة مكالمتحـــــدة 

عتـــــــرف بوجـــــــود دولـــــــة فلســـــــطين علـــــــى إقلـــــــيم تالمجتمـــــــع الـــــــدولي، باســـــــتثناء عـــــــدد مـــــــن حلفـــــــاء إســـــــرائيل، أســـــــرة أن 
يونيـــــو /مـــــا تنفـــــك تـــــرزح تحـــــت نيـــــر االحـــــتالل العســـــكري اإلســـــرائيلي منـــــذ شـــــهر حزيـــــرانوبأنهـــــا فلســـــطين االنتدابيـــــة 

ــــي ســــياق االســــتجابة لهــــذه التحركــــات، تنظــــر ورقــــة . 1967 ــــي نطــــاق االختصــــاص الــــذي يجــــو الموقــــف هــــذه وف  زف
إعمـــــال للمحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة أن تمارســـــه علــــى دولـــــة فلســـــطين، وتــــدعو مكتـــــب المــــدعي العـــــام للمحكمــــة إلـــــى 

وأن يطلـــــــب اإلذن مـــــــن  ،2009راءات المطلوبـــــــة علـــــــى أســـــــاس اإلعـــــــالن الـــــــذي قدمتـــــــه فلســـــــطين فـــــــي العـــــــام اإلجـــــــ
ــــذ يــــوم لالــــدائرة التمهيديــــة  ــــى الفــــور 2002يوليــــو /تمــــوز 1فــــتح تحقيــــق فــــي الوضــــع القــــائم فــــي فلســــطين من كمــــا . عل

نظــــــام رومــــــا تــــــدعو مؤسســــــة الحــــــق والمركــــــز الفلســــــطيني لحقــــــوق اإلنســــــان دولــــــة فلســــــطين إلــــــى المصــــــادقة علــــــى 
لغايــــــات ام الوضـــــع القــــــائم فـــــي فلســــــطين إلـــــى مكتــــــب المـــــدعي العــــــ ٕاحالــــــةعلــــــى الفـــــور و  إحكامـــــه األساســـــي وٕانفــــــاذ

 . مباشرة التحقيق فيه
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حول موقف مؤسسة الحق بشأن المسائل الناشئة عن تقديم السلطة الفلسطينية إعالًنا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية  ورقة  1
على الموقع اإللكتروني ) باإلنجليزية(وهذه الورقة منشورة ). 2009ديسمبر /كانون األول 14(من نظام روما األساسي ) 12/3(بموجب المادة 

 : للمؤسسة
http://www.alhaq.org/attachments/article/273/position-paper-icc-(14December2009).pdf. 

http://www.alhaq.org/attachments/article/273/position-paper-icc-(14December2009).pdf
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حقــــــوق اإلنســــــان، عهــــــا علــــــى وقِ التــــــي ال يفتــــــأ االحــــــتالل العســــــكري اإلســــــرائيلي يالمتواصــــــلة االنتهاكــــــات فــــــي ضــــــوء 
ـــــــى ضـــــــرورة االحتكـــــــام  ـــــــرون يشـــــــددون عل ـــــــات الكثي ـــــــاره ب ـــــــدولي باعتب ـــــــائي ال ـــــــانون الجن ـــــــى الق ـــــــل  أداةإل ـــــــرض تكف ف

فــــــي هــــــذا الســــــياق، و . المنشــــــودة ألبنــــــاء الشــــــعب الفلســــــطيني العدالــــــةتحقيــــــق و علــــــى ســــــلطات االحــــــتالل لمســــــاءلة ا
ـــــة وحـــــاالت الخـــــرق  ـــــة والواســـــعة أفضـــــى ارتكـــــاب الجـــــرائم الدولي ـــــدوليلالمنهجي ـــــانون ال ـــــي  ،لق شـــــّكلت ســـــمة مـــــن والت

ــــى إرســــال بعثــــات  ،االحــــتالل اإلســــرائيليســــمات  ــــى . بشــــأنهالتقصــــي الحقــــائق  رفيعــــة المســــتوىإل ســــبيل المثــــال، فعل
هيئــــة األمــــم المتحــــدة بعثــــة لتقصــــي الحقــــائق بشــــأن النــــزاع فــــي غــــزة مــــن أجــــل مجلــــس حقــــوق االنســــان التــــابع لل شــــكّ 

ــــي  ــــق ف ــــال لحــــرباالتحقي ــــين أواخــــر العــــام  اي شــــنتهت ــــرة الواقعــــة ب ــــل فــــي الفت ــــى قطــــاع غــــزة المحت  2008إســــرائيل عل
ــــــس حقــــــوق االنســــــان التــــــابع لأجــــــرت كمــــــا . 2009ومطلــــــع العــــــام  ــــــي شــــــكلها مجل ألمــــــم لجنــــــة تقصــــــي الحقــــــائق الت

ــــــة األخيــــــرة،المتحــــــدة ــــــي تخلّ  ، فــــــي اآلون ــــــي اآلثــــــار الت ــــــا مســــــتقًال ف االســــــتيطانية  والممارســــــاتفهــــــا السياســــــات تحقيًق
 . في فلسطين على حقوق اإلنساناإلسرائيلية 

 
ـــــذي أعدّ  ـــــر ال ـــــد شـــــدد التقري ـــــائق وق ـــــة تقصـــــي الحق ـــــه بعث ـــــي غـــــزةت ـــــزاع ف ـــــذي تضـــــطلع بـــــ بشـــــأن الن ـــــدور ال ـــــى ال ه عل

ــــ ــــالت مــــن العق ــــي مواجهــــة سياســــة اإلف ــــي تُ اب المحكمــــة ف ــــي اتســــمت بهــــا الجــــرائم الت ــــرف الت ــــل قت االحــــتالل، مــــن قب
ـــــوحيممـــــا  ـــــه  مـــــثًال  ي ـــــات  ،يجـــــوز للمـــــدعي العـــــام أن يقـــــرر"بأن ـــــانون و  )12(المـــــادة مـــــن ) 3(الفقـــــرة لغاي بموجـــــب الق

1F".دولـــــة"مكانـــــة الـــــدولي العرفـــــي، بـــــأن فلســـــطين مؤهلـــــة الكتســـــاب 

تقريـــــر البعثـــــة الدوليـــــة المســـــتقلة لتقصـــــي ويشـــــير  2
ــــــائق مــــــن أجــــــل التحقيــــــق فــــــي آثــــــار بنــــــاء المســــــتوطنات اإلســــــرائيلية  قــــــدرة يــــــدة المنوطــــــة بالمتزاإلــــــى األهميــــــة الحق

ـــــــوق الفلســـــــطينيين ـــــــى حق ـــــــي توقعهـــــــا إســـــــرائيل عل ـــــــى التعامـــــــل مـــــــع االنتهاكـــــــات واســـــــعة النطـــــــاق الت . المحكمـــــــة عل
، نقــــــل المــــــواطنين اإلســــــرائيليين إلــــــى داخــــــل األرض الفلســــــطينية المحتلــــــة"ويستشــــــهد هــــــذا التقريــــــر علــــــى ذلــــــك بــــــأن 

ــــــانون وهــــــو أمــــــر محظــــــور بموجــــــب  ــــــانون اإلنســــــاني الق ــــــدولي والق ــــــدولي، يشــــــكّ ال ــــــائي ال مــــــن اساســــــية ل ســــــمة الجن
2F."اإلســـــرائيليةالممارســـــات والسياســـــات ســـــمات 

ـــــر بـــــأن  3 فلســـــطين علـــــى تصـــــديق وفضـــــًال عـــــن ذلـــــك، يالحـــــظ التقري
ــــــى المســــــاءلة عــــــن االنتهاكــــــات الجســــــيمة لقــــــانون حقــــــوق اإلنســــــان "نظــــــام رومــــــا األساســــــي  ــــــؤدي إل ــــــانون واقــــــد ي لق

   3F4".اإلنساني الدولي وتحقيق العدالة للضحايا
 

ــــــوم  ــــــول 23وفــــــي ي ــــــة 2011ســــــبتمبر /أيل ــــــول فلســــــطين دول ــــــق بقب ــــــا يتعل ــــــى األمــــــين العــــــام لألمــــــم المتحــــــدة طلًب ، تلق
ض فيــــه هــــذا المســــعى للعرقلــــة مــــن خــــالل االمتنــــاع عــــن وفــــي الوقــــت الــــذي تعــــرّ . األمــــم المتحــــدةهيئــــة عضــــًوا فــــي 

ــــدولي، فقــــد جــــرى قبــــول عضــــوية فلســــطين فــــي  منظمــــة اتخــــاذ اإلجــــراءات السياســــية المطلوبــــة فــــي مجلــــس األمــــن ال

                                                           
 . 1835، الفقرة )2009سبتمبر /أيلول A/HRC/12/48(، )25(تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة،   2
تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية   3

ة، بما فيها القدس الشرقية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتل
)A/HRC/22/63( ،)7 38، الفقرة )2013فبراير /شباط . 

 ). 104(المصدر السابق، الفقرة   4
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تشـــــــرين  31اليونســـــــكو، وهـــــــي إحـــــــدى األجهـــــــزة المتخصصـــــــة التابعـــــــة لألمـــــــم المتحـــــــدة، كدولـــــــة عضـــــــو فـــــــي يـــــــوم 
 . 2011أكتوبر /األول

 
ــــي شــــهر آذار ــــا حــــول الوضــــع فــــي 2012ارس مــــ/وف ــــة بياًن ــــة الدولي ــــب المــــدعي العــــام للمحكمــــة الجنائي ، أصــــدر مكت

ـــــان العـــــام (فلســـــطين  ـــــى مســـــألة ) 2012بي ـــــة"ف مـــــا هـــــي مـــــن يعـــــرّ "تطـــــرق فيـــــه إل مـــــن ) 12(لغايـــــات المـــــادة " الدول
. ذا القــــراروقــــد شــــعر المــــدعي العــــام بأنــــه ال مكتبــــه وال المحكمــــة فــــي موقــــع يســــمح لهمــــا باتخــــاذ مثــــل هــــ 4F5"النظــــام؟

ن ذلــــك، اعتبــــر المــــدعي العــــام أن هــــذا القــــرار يعــــود إلــــى األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة، الــــذي يســــتطيع عوًضــــا عــــو 
الجمعيــــــة العموميــــــة للــــــدول إلــــــى أن يالحــــــظ التوجيهــــــات التــــــي تصــــــدر عــــــن الجمعيــــــة العامــــــة فــــــي هــــــذا الشــــــأن أو 

الوضــــع الحــــالي الــــذي منحتــــه "ره علــــى أن وقــــد شــــدد المــــدعي العــــام فــــي تقريــــ. األطــــراف فــــي نظــــام رومــــا األساســــي
ــــيس وضــــع " ةبــــدولــــة مراقِ "لفلســــطين هــــو وضــــع  ،الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ــــة غيــــر عضــــو"ول ، فــــي ذات "دول

جـــرى االعتـــراف بفلســـطين بصـــفتها دولـــة فـــي العالقـــات الثنائيـــة مـــن قبـــل مـــا يزيـــد عـــن "أنـــه الوقـــت الـــذي قـــرر فيـــه 
ـــــه  130 ـــــل بعـــــض المؤسســـــات الددول ـــــة، بمـــــا فيهـــــا أجهـــــزة األمـــــم المتحـــــدةومـــــن قب ـــــديم طلـــــب إلـــــى " ولي وأنـــــه تـــــم تق

المكتــــــب "وفــــــي المحصــــــلة، الحــــــظ المــــــدعى العــــــام بــــــأن  5F6.مجلــــــس األمــــــن للحصــــــول علــــــى وضــــــع الدولــــــة العضــــــو
عى بأنهــــا ارتكبـــــت فــــي فلســـــطين فـــــي حــــال اتخـــــذت أجهـــــزة دّ يســــتطيع أن ينظـــــر فــــي المســـــتقبل فـــــي الجــــرائم التـــــي ُيـــــ

أو الجمعيـــــــة العموميـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء فـــــــي نظـــــــام رومـــــــا األساســـــــي قرارهـــــــا بشـــــــأن األمـــــــم المتحـــــــدة المختصـــــــة 
6F)".12(القضية القانونية المتصلة بتقييم المادة 
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ــــد اســــتُ  ــــاد قبلت وق ــــي باالنتق ــــي اعتمــــدها المــــدعي العــــام ف ــــص إليهــــااتخــــاذ الطريقــــة الت ــــي خل ــــراره والنتيجــــة الت وقــــد  .ق
ـــــأن مـــــا صـــــدر عـــــن المـــــدعي ا ـــــل وصـــــفه أحـــــد المعلقـــــين ب ـــــا عـــــن اتخـــــاذ اللعـــــام يمث ـــــوب قـــــرارإحجاًم وهـــــي  7F8،المطل

ـــــة ناقشـــــتها مؤسســـــة الحـــــق فـــــي الورقـــــة التـــــي نشـــــرتها فـــــي العـــــام  قـــــرار " ، والتـــــي صـــــرحت فيهـــــا بـــــأن2009احتمالي
8F".المــــدعي العــــام بعــــدم اتخــــاذ أي قــــرار فــــي هــــذا الشــــأن هــــو أيًضــــا مســــألة أخــــرى

، 2012وفــــي أعقــــاب بيــــان العــــام  9
يأخــــــذ فــــــي عــــــين االعتبــــــار الحقــــــائق التــــــي كانــــــت "الحظــــــت مؤسســــــة الحــــــق بأنــــــه كــــــان ينبغــــــي للمــــــدعي العــــــام أن 

بعضــــها ينــــدرج ضــــمن تقريــــره، بمــــا فيهــــا التطــــورات المهمــــة التــــي مــــن بــــاب المفارقــــة أن ، والتــــي كــــان متاحــــة أمامــــه
ــــــول فلســــــطين كحصــــــلت مــــــؤخًرا  ــــــة البصــــــفتها قب ــــــة كامل ــــــوم دول ــــــة والعل عضــــــوية فــــــي منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة للتربي

ـــــوم ) اليونســـــكو(والثقافـــــة  ـــــي ي ـــــوبر /تشـــــرين األول 31ف ـــــى ". 2011أكت فلســـــطين "أن كمـــــا شـــــددت مؤسســـــة الحـــــق عل
ــــــ ـــــاصـــــيغة "تخضـــــع ل ـــــذلك .بحكـــــم عضـــــويتها فـــــي منظمـــــة اليونســـــكو) ”Vienna formula“(" فيين تســـــتطيع ، وب

                                                           
 ). 5(، الفقرة )2012أبريل /نيسان 3(، الوضع في فلسطينمكتب المدعي العام،   5
 ).7(المصدر السابق، الفقرة   6
 ).8(المصدر السابق، الفقرة   7

8 Dapo Akende ICC Prosecutor Decides that He Can’t Decide on the Statehood of Palestine. Is He Right? 5 
April 2012.   

ورقة حول موقف مؤسسة الحق بشأن المسائل الناشئة عن تقديم السلطة الفلسطينية إعالًنا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية   9
 ). 44(، الفقرة )2009ديسمبر /كانون األول 14(م روما األساسي من نظا) 12/3(بموجب المادة 
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، وهــــــذا أمــــــر أكـــــد عليــــــه الــــــرأي الصــــــادر عــــــن "جميــــــع الــــــدول"ة أمـــــام وقــــــع علــــــى المعاهــــــدات المتاحــــــفلســـــطين أن ت
9F."1974فبرايـــــر /المستشـــــار القـــــانوني لألمـــــم المتحـــــدة فـــــي شـــــهر شـــــباط

وعلـــــى هـــــذا المنـــــوال، ردت منظمـــــة العفـــــو  10
باتبـــــاع اإلجـــــراءات المرعيـــــة فـــــي اتفـــــاق رومـــــا األساســـــي "المـــــدعي العـــــام  بمطالبـــــة 2012الدوليـــــة علـــــى بيـــــان العـــــام 

ــــــــة للضــــــــحايا الفلســــــــطينيين بإحالــــــــة  ــــــــى القضــــــــاة بــــــــدًال مــــــــن إبطــــــــال الجهــــــــود المبذولــــــــة لتحقيــــــــق العدال المســــــــألة إل
".واإلســـــــرائيليين الـــــــذين ســـــــقطوا فـــــــي حـــــــرب غـــــــزة 10F

كمـــــــا أكـــــــد المركـــــــز الفلســـــــطيني لحقـــــــوق اإلنســـــــان علـــــــى هـــــــذا  11
 11F12.الموقف

 
ــــــك، و  ــــــام شــــــاباس  ردّ فضــــــًال عــــــن ذل ــــــى ) William Schabas(البروفســــــور ويلي ــــــذالعل ي صــــــدر عــــــن بيــــــان ال

ـــــة ـــــى  ، 2012عـــــام  المـــــدعي العـــــام للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي ـــــق بشـــــأنهمســـــألتين باإلشـــــارة إل ـــــران القل . رئيســـــيتين تثي
إلــــــى نظــــــام رومــــــا األساســــــي  جــــــزر كـــــوكمــــــدت فــــــي انضــــــمام ، عقـــــد شــــــاباس مقارنــــــة بــــــين المنهجيــــــة التـــــي اعتُ أوًال 

األمــــين العــــام مــــن ‘ الــــدول غيــــر األعضــــاء’اســــتبعاد جــــزر كــــوك مــــن قائمــــة يمنــــع لــــم "واإلعــــالن الفلســــطيني، حيــــث 
ولــــذلك، فقــــد يبــــدو أنــــه حتــــى األمــــين . 2008يوليــــو /تمــــوز 18قبــــول انضــــمامها إلــــى نظــــام رومــــا األساســــي فــــي يــــوم 

ـــــر ملزَ العـــــام ال يُ  ـــــا، فـــــي ســـــياق اتخـــــاذ قـــــرار عتب ـــــان بشـــــأن ًم ـــــات إنفـــــاذ المـــــادة مـــــا مـــــا إذا كـــــان كي ـــــة لغاي يشـــــكل دول
الجمعيــــــة تعتمــــــدها التــــــي ‘ الــــــدول غيــــــر األعضــــــاء’الــــــدول تظهــــــر علــــــى قائمــــــة ، بمــــــا إذا كانــــــت دولــــــة مــــــن )125(

االنتبـــــاه لنتيجـــــة  فتـــــرض شـــــاباس بأنـــــه كـــــان ينبغـــــي للمـــــدعي العـــــام أن يـــــولي قـــــدًرا أكبـــــر مـــــناثانًيـــــا،  ".أم ال العامـــــة
األمـــــين العـــــام يشـــــير إلـــــى قبـــــول العضـــــوية "علـــــى أســـــاس أن  ، وذلـــــك2011تصـــــويت منظمـــــة اليونســـــكو فـــــي العـــــام 

ؤخــــــذ بمثابــــــة توجيهـــــات مناســــــبة يجـــــب اتباعهــــــا، ألنهــــــا كالــــــة متخصصـــــة مــــــن وكــــــاالت األمـــــم المتحــــــدة قـــــد يُ فـــــي و 
12F."يها من الجمعية العامةمع التوجيهات التي يمكن تلقّ في معنى من المعاني تتواءم 

13  
 

ــــوم  ــــاني 29وفــــي ي ــــى 2012نــــوفمبر /تشــــرين الث ــــة ســــاحقة عل ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بأغلبي ــــرار ، صــــوتت الجمعي ق
نــــوفمبر، التأكيــــد علــــى /مــــد فــــي شــــهر تشــــرين الثــــانيعتُ وقــــد أعــــاد هــــذا القــــرار، الــــذي ا 13F14.االعتــــراف بدولــــة فلســــطين

علـــــى األرض الفلســـــطينية  حـــــق الشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي تقريـــــر المصـــــير وحقـــــه فـــــي أن تكـــــون لـــــه دولتـــــه المســـــتقلة"
                                                           
10 Al-Haq Palestine at the ICC: Politics Prevail Once More (5 April 2012) Ref.: 83/2012. Available at 
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/555-palestine-at-the-icc-politics-prevail-once-more.   

 AI( 2012أبريل /نيسان 3، غزة لضحايا العدالة بشأن مخاوف يثير الدولية الجنائية للمحكمة العام لمدعيا تصريحمنظمة العفو الدولية،   11

Index: PRE01/176/2012 .( 
مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقرر عدم فتح تحقيقات في : يوم أسود للعدالة الدوليةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،   12

 ): 43/2012(، اإلشارة رقم )2012أبريل /نيسان 4(، في فلسطين األوضاع
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9726:2012-04-04-12-
07-12&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194 
13 William Schabas The Prosecutor and Palestine: Deference to the Security Council (8 April 2012).  

 : انظر أيًضا
Andreas Zimmermann Palestine and the International Criminal Court Quo Vadis? Reach and Limits of Declarations under 
Article 12(3) 11 Journal of International Criminal Justice (2013) 303, 306.   

يل، وجزر مارشال، هي كندا، وجمهورية التشيك، وٕاسرائ(دولة لصالح هذا القرار، بينما عارضته تسع دول  138ت ما مجموعه صوّ   14
 . على هذا القرار دولة عن التصويت 41وامتنعت ). ، وناورو، وباالو، وبنما والواليات المتحدة األمريكية) المتحدة واليات (وميكرونيزيا 

http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/555-palestine-at-the-icc-politics-prevail-once-more
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9726:2012-04-04-12-07-12&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9726:2012-04-04-12-07-12&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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ــــ." 1967المحتلــــة منــــذ العــــام  األمــــل فــــي أن يســــتجيب مجلــــس األمــــن "عــــن ت الجمعيــــة العامــــة فــــي قرارهــــا ر كمــــا عّب
ــــة فلســــطين فــــي  ــــه دول ــــذي قدمت ــــب ال ــــول 23للطل ــــي  2011ســــبتمبر /أيل ــــة ف ــــى عضــــوية كامل مــــن أجــــل الحصــــول عل

جميـــــــع الــــــــدول والوكــــــــاالت المتخصصـــــــة ومؤسســــــــات منظومــــــــة األمـــــــم المتحــــــــدة علــــــــى "، وحثــــــــت "األمـــــــم المتحــــــــدة
يــــر المصــــير واالســــتقالل والحريــــة فــــي أقــــرب مواصــــلة دعــــم الشــــعب الفلســــطيني ومســــاعدته علــــى نيــــل حقــــه فــــي تقر 

 ." وقت
 

الجمعيــــــة العامــــــة وقــــــد قــــــررت أن "، فــــــي معــــــرض مالحظتــــــه علــــــى أن )John Cerone( نويــــــرى جــــــون ســــــيرو 
ويشـــــــير . ، بـــــــأن رد المحكمـــــــة علـــــــى هـــــــذه التطـــــــورات ســـــــوف بخضـــــــع للمتابعـــــــة الدقيقـــــــة"دولـــــــةأضـــــــحت فلســـــــطين 

أنصـــــــار  ه، فمـــــــن المـــــــرجح أن يشـــــــجب]المحكمـــــــة[القـــــــرار الـــــــذي تصـــــــدره  بصـــــــرف النظـــــــر عـــــــن"إلـــــــى أنـــــــه  نســـــــيرو 
باعتبـــــاره يشـــــكل مثـــــاًال آخـــــر علـــــى االنحيـــــاز ضـــــد إســـــرائيل إمـــــا وذلـــــك (خيـــــاًرا سياســـــًيا  لكونـــــهالمعســـــكر المعـــــارض 

لـــــذلك،  ونتيجـــــةً ). يرضـــــخ للضـــــغط السياســـــي الـــــذي تمارســـــه الواليـــــات المتحـــــدةفـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة أو باعتبـــــاره 
ــــفمــــن األه ــــيًال قانوني� ــــى المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة أن تقــــدم تحل ويتضــــمن األســــباب الوجيهــــة ا شــــامًال ميــــة بالنســــبة إل

14F."تؤيد اإلجراءات التي تتخذها في هذا الشأن التي
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للمحكمـــــة أن تمارســـــه علـــــى الوضـــــع فـــــي فلســـــطين، يجـــــوز دراســـــة نطـــــاق االختصـــــاص الـــــذي فـــــي وقبـــــل الخـــــوض 
ـــــظـــــاهًرا و تســـــييس دور المحكمـــــة كـــــان فمـــــن األهميـــــة أن نالحـــــظ بـــــأن  ا خـــــالل الفتـــــرة التـــــي ســـــبقت اتخـــــاذ قـــــرار جلي�

فــــي ) Ian Black(، أفــــاد إيــــان بــــالك مقــــاموفــــي هــــذا ال. 2012 نــــوفمبر/امــــة فــــي شــــهر تشــــرين الثــــانيالجمعيــــة الع
دها ، بــــأن المملكــــة المتحــــدة كانــــت تســــتند فــــي تأييــــ)The Guardian" (الغارديــــان"المقــــال الــــذي نشــــره فــــي صــــحيفة 

عـــــن تقـــــديم طلـــــب لالنتســـــاب لعضـــــوية المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة أو "للقـــــرار المـــــذكور إلـــــى امتنـــــاع دولـــــة فلســـــطين 
االحتكـــــام إليهمــــا إلقامـــــة دعـــــاوى ارتكــــاب جـــــرائم الحـــــرب أو االدعـــــاءات جـــــوز لهـــــا محكمــــة العـــــدل الدوليـــــة، اللتــــين ي
15F."القانونيـــــة األخـــــرى ضـــــد إســـــرائيل

مشـــــابهة فـــــي العـــــام  قـــــد فرضـــــت شـــــروًطاالواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة كانـــــت و  16
ـــــــــى ، حيـــــــــث 2011 ـــــــــاسأدل ـــــــــيس الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية ،محمـــــــــود عب ـــــــــالي رئ ـــــــــد ســـــــــمعت مـــــــــن : "بالتصـــــــــريح الت لق

ـــــي قـــــالوا ، حيـــــث األمـــــريكيين نحـــــن و . إذا أردت أن تقـــــوم دولتـــــك، فســـــوف تـــــذهب إلـــــى المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة’ل
16F."محكمة الجنائية الدوليةال نريدك أن تذهب إلى ال

17   
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15 John Cerone Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer State 
American Society of International Law INSIGHTS (7 December 2012).   
16 Ian Black ‘Britain ready to back Palestinian statehood at UN’ The Guardian 27 November 2012. Available at  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/27/uk-ready-to-back-palestine-statehood: Chris McGreal 
‘International Criminal Court is a Lever for Palestinians on Israeli settlements’ The Guardian, 15 December 
2012. Available at http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/15/international-criminal-court-
lever-palestinians.   
17 Karl Vick ‘On the Brink, Palestinian President Mahmoud Abbas Hangs Tough on Statehood’ Time Magazine 
(Online) 9 September 2011. Available at  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2092492,00.html#ixzz2XLkGRfvY    
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ــــي أن القــــرار الــــذي أصــــدرته الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي شــــهر تشــــرين الثــــاني هحيــــث أنــــ نــــوفمبر /مــــن الجل
دولــــــة، فــــــإن المســــــألة المطروحــــــة اآلن أمــــــام مكتــــــب المــــــدعي العــــــام  بصــــــفتهايؤكــــــد علــــــى وضــــــع فلســــــطين  2012

ـــــيجـــــب أن تتمحـــــور حـــــول الوســـــيلة الفضـــــلى لالســـــتجابة لهـــــذا التطـــــور  ـــــه فلســـــطين ف ي ضـــــوء اإلعـــــالن الـــــذي قدمت
وقبـــــل صـــــدور هـــــذا . مـــــن نظـــــام رومـــــا األساســـــي) 12/3(بموجـــــب المـــــادة  2009ينـــــاير /خـــــالل شـــــهر كـــــانون الثـــــاني

التصــــــويت اإليجــــــابي علــــــى عضــــــوية فلســــــطين قــــــد يعنــــــي أن مكتــــــب المــــــدعي العــــــام القــــــرار، الحــــــظ شــــــاباس بــــــأن 
مــــن نظـــــام رومـــــا ) 15(يســــتطيع أن يطلـــــب التفــــويض مـــــن الــــدائرة التمهيديـــــة لكـــــي يباشــــر التحقيـــــق بموجــــب المـــــادة "

المــــادة (هــــذا التحقيــــق مــــن قبــــل إحــــدى الــــدول األعضــــاء لمباشــــرة م إليــــه طلــــب األساســــي، أو أن ينتظــــر ريثمــــا يقــــدَّ 
17F)."ب/13المادة (مجلس األمن من قبل أو ) 14

18 
 

عـــــن محكمــــة العــــدل الدوليــــة بشــــأن اآلثــــار القانونيــــة الناشـــــئة  2004مــــع الفتــــوى الصــــادرة فــــي العــــام ماشــــى وبمــــا يت
بــــــإقليم دولــــــة مــــــم المتحــــــدة الجمعيــــــة العــــــام لألعــــــن تشــــــييد جــــــدار فــــــي األرض الفلســــــطينية المحتلــــــة، يعتــــــرف قــــــرار 

وبالفعـــــل، قـــــررت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بأنـــــه ". 1967األرض الفلســـــطينية المحتلـــــة منـــــذ العـــــام " باعتبـــــارهفلســـــطين 
وجميــــع . أي أثــــر يــــؤدي إلــــى تغييــــر هــــذه الحالــــة... لــــم يكــــن لألحــــداث التــــي حــــدثت بعــــد ذلــــك فــــي تلــــك األراضــــي "

الــــت أراٍض محتلــــة ومــــا زالــــت إســــرائيل لهــــا وضــــع الســــلطة القائمــــة مــــا ز ) بمــــا فيهــــا القــــدس الشــــرقية(هــــذه األراضــــي 
18F".بـــــاالحتالل

تــــــولي أن محكمــــــة العـــــدل الدوليـــــة رفضــــــت االدعـــــاءات اإلســـــرائيلية ببنـــــا أن نســـــتذكر ومـــــن الجــــــدير  19
ـــــوق الســـــيادة علـــــى أجـــــزاء مـــــن األرض المحتلـــــة علـــــى أســـــاس ضـــــمّ  ـــــى إقليمهـــــا ها حق األرض التـــــي لـــــم هـــــذه ألن إل

 . تهتحت السيادة الحصرية للشعب الفلسطيني ودولتبقى  1967تزل إسرائيل تحتلها منذ العام 
 

 االختصاص الزمني  -3-1
ـــــي  ـــــد الممارســـــة، الت ـــــه المحكمـــــة يؤي ـــــوق اإلنســـــان بـــــأن فق ـــــرى مؤسســـــة الحـــــق والمركـــــز الفلســـــطيني لحق ـــــرى بـــــأن ت ت

مــــن نظــــام رومــــا األساســــي يجــــوز أن ) 12/3(كــــام المــــادة تقــــديم إعــــالن مــــن قبــــل طــــرف ال يشــــكل دولــــة بموجــــب أح
ع االختصــــــاص الزمنــــــي الــــــذي تســــــتطيع المحكمــــــة أن تمارســــــه علــــــى الجــــــرائم التــــــي ارُتكبــــــت فــــــي إقلــــــيم ذلــــــك يوّســــــ

 . 2002يوليو /تموز 1الطرف أو من قبل رعاياه منذ يوم 
 
قــــــرارين تؤكــــــد فيهمــــــا علـــــــى أن ، أصــــــدرت الــــــدائرة التمهيديــــــة الثالثـــــــة فــــــي المحكمــــــة 2012و 2011فــــــي العــــــامين ف

الــــــواردة يمكــــــن أن يمــــــنح المحكمــــــة الواليــــــة علــــــى الجــــــرائم ) 12/3(اإلعــــــالن الــــــذي يجــــــري تقديمــــــه بموجــــــب المــــــادة 
ـــــيالتـــــي وقعـــــت ضـــــمن نطـــــاق نظـــــام رومـــــا األساســـــي و  ـــــر دولـــــة  ف ـــــيم طـــــرف غي ـــــاريخ يعـــــود إقل ـــــى ت ـــــى العـــــام حت إل

فـــــي العـــــام ى اإلعـــــالن التمهيـــــدي الـــــذي قدمتـــــه هـــــذه الدولـــــة طـــــ، أعالوضـــــع فـــــي ســـــاحل العـــــاجففـــــي قضـــــية . 2002
ــــــت فــــــي إقليمهــــــا حتــــــى علــــــى الجــــــرائم التــــــي ارتُ المحكمــــــة االختصــــــاص ) 12/3(بموجــــــب أحكــــــام المــــــادة  2003 كب

                                                           
18 William Schabas Palestine and the International Criminal Court (13 November 2012).   

بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، الفتوى، التقارير الصادرة عن  فتوى محكمة العدل الدولية  19
 ).118(و) 78(، الفقرتان 2004محكمة العدل الدولية، 
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ــــى  ــــاريخ يعــــود إل ــــول 19ت ــــذي وقّ . 2002ســــبتمبر /أيل ــــت ال ــــي الوق ــــى نظــــام رومــــا وف ــــة نفســــها عل ــــه هــــذه الدول عــــت في
، وذلـــــك 2013فبرايـــــر /شـــــباط 15إال فـــــي يـــــوم عليـــــه ي لـــــم تـــــودع وثيقـــــة تصـــــديقها ، فهـــــ1998األساســـــي فـــــي العـــــام 

مــــن نظــــام رومــــا ) 11/2(ويتماشــــى هــــذا الوضــــع مــــع أحكــــام المــــادة . بعــــد أن صــــدرت هــــذه القــــرارات عــــن المحكمــــة
 التــــي بــــالجرائم يتعلــــق فيمـــا إال اختصاصــــها تمــــارس أن للمحكمــــة يجـــوز ال "...والتــــي تــــنص علـــى أنــــه األساســـي، 
ــــاذ بــــدء ُترتكــــب بعــــد ــــك بالنســــبة النظــــام هــــذا نف ــــم مــــا الدولــــة، لتل ــــة تكــــن ل ــــد الدول ــــا أصــــدرت ق  الفقــــرة بموجــــب إعالن

 ". )12(المادة  من )3(
 

ــــام فــــي  ــــألف األولالمق ــــي تت ــــة، الت ــــة الثالث ــــدائرة التمهيدي ــــررت ال ــــي العــــام هيئتهــــا ، ق ــــة قضــــاة، ف ــــه  2011مــــن ثالث بأن
ـــــــــ" ـــــــــذي ُق ـــــــــي العـــــــــام م دِّ بموجـــــــــب اإلعـــــــــالن ال ـــــــــك المحكمـــــــــة ) 12/3(بموجـــــــــب المـــــــــادة  2003ف مـــــــــن النظـــــــــام، تمل

19F".2002ســـــبتمبر /أيلـــــول 19كبـــــت فـــــي ســـــاحل العـــــاج منـــــذ يـــــوم الجـــــرائم التـــــي ارتُ  علـــــىاالختصـــــاص 

تنظـــــر ولـــــم  20
ـــــى إلـــــى ارتكـــــاب  فضـــــىفـــــي مســـــألة مـــــا إذا كـــــان هـــــذا اإلعـــــالن قـــــد أالـــــدائرة  الجـــــرائم التـــــي وقعـــــت بعـــــد إيداعـــــه عل

فــــــي الرســــــائل " 2011و 2010اختصــــــاص المحكمــــــة فــــــي العــــــامين اج أكــــــدت علــــــى قبولهــــــا ســــــاحل العــــــ"أســــــاس أن 
ــــــى تســــــليمها باختصــــــاص المحكمــــــة ــــــة التــــــي أعــــــادت التأكيــــــد فيهــــــا عل ــــــرار الــــــذي صــــــدر  20F21.الالحق وقــــــد نــــــص الق

فـــــي ســـــاحل العـــــاج القـــــائم بأغلبيـــــة األصـــــوات فـــــي هـــــذه القضـــــية علـــــى مـــــنح التفـــــويض بـــــإجراء تحقيـــــق فـــــي الوضـــــع 
ـــــاريخ  ـــــذ ت ـــــاني 28من ـــــوفمبر /تشـــــرين الث ـــــذي قدمـــــه المـــــدعي  2010ن ـــــب ال ـــــك بمـــــا يتماشـــــى مـــــع الطل ومـــــا بعـــــده، وذل

 . العام في هذا الشأن
 

ــــد اقتــــرح المــــدعي العــــام فــــي الطلــــب األول الــــذي قدمــــه للحصــــول علــــى التفــــويض بــــإجراء التحقيــــق فــــي الوضــــع  وق
ــــدِّمت االدعــــاءات بي عــــدد إضــــافي مــــن الجــــرائم التــــي فــــي ســــاحل العــــاج بأنــــه قــــد يرغــــب فــــي التحقيــــق فــــ ابهــــا ارتكُق

شـــــــمل يبحيـــــــث  ،يمكنهــــــا بنـــــــاًء علـــــــى ذلــــــك أن توســـــــع النطــــــاق الزمنـــــــي للتحقيــــــق"قبــــــل ذلـــــــك التــــــاريخ، وأن الـــــــدائرة 
ـــــول 19يـــــومّي األحـــــداث التـــــي وقعـــــت فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين  ـــــه ( 2002 ســـــبتمبر/أيل ـــــاريخ الـــــذي قبلـــــت في وهـــــو الت

ـــــة ســـــاحل ا  23و) مـــــن نظـــــام رومـــــا األساســـــي) 12/3(لعـــــاج إعمـــــال اختصـــــاص المحكمـــــة بموجـــــب المـــــادة جمهوري
21F)."وهـــــو التـــــاريخ الـــــذي قـــــدمت فيـــــه ســـــاحل العـــــاج هـــــذا الطلـــــب( 2011يونيـــــو /حزيـــــران

وفـــــي ضـــــوء هـــــذا البيـــــان،  22
ــــينبغــــي للمــــدعي العــــام أن يُ "قــــررت األغلبيــــة بأنــــه  جــــرائم ع الــــدائرة علــــى أي معلومــــات إضــــافية تتــــوفر لــــه حــــول الطِل

22F."2010و 2002حتمل أنها ارتكبت في الفترة الممتدة بين العامين التي يُ 

23  
 

                                                           
الوضع في  من نظام روما األساسي حول التفويض بإجراء تحقيق في) 15(، القرار بموجب المادة الوضع في جمهورية ساحل العاج  20

 . )173(، الفقرة )ICC-02/11) (2011أكتوبر /تشرين األول 3(جمهورية ساحل العاج 
 ). 15(المصدر السابق، الفقرة   21
من نظام روما األساسي حول التفويض بإجراء تحقيق في الوضع في ) 15(، القرار بموجب المادة الوضع في جمهورية ساحل العاج  22

 .)42(الفقرة  ،)ICC-02/11) (2011أكتوبر /تشرين األول 3(جمهورية ساحل العاج 
من نظام روما األساسي حول التفويض بإجراء تحقيق في الوضع في ) 15(، القرار بموجب المادة الوضع في جمهورية ساحل العاج  23

 .)185(الفقرة  ،)ICC-02/11) (2011أكتوبر /تشرين األول 3(جمهورية ساحل العاج 
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ــــرض القاضــــي ــــة،وقــــد اعت ــــه  ، صــــاحب وجهــــة النظــــر المخالف ــــث افتــــرض بأن ــــى هــــذا االســــتنتاج، حي كــــان يمكــــن "عل
ـــــــى تســـــــبيبها ـــــــويض بنـــــــاًء عل ـــــــة أن توســـــــع النطـــــــاق الزمنـــــــي للتف ـــــــث  ،"لألغلبي ـــــــىبحي ـــــــي تاريخـــــــه إل شـــــــهر  يعـــــــود ف

وتكمــــــن األســـــباب التـــــي ســــــاقها هـــــذا القاضــــــي فـــــي تأييـــــد رأيــــــه فـــــي أنـــــه بينمــــــا بلـــــغ ســــــياق . 2003ســـــبتمبر /أيلـــــول
أنــــه يبــــدو أن هــــذا كــــان يشــــكل اســــتمراًرا "، فقــــد أشــــارت األغلبيــــة إلــــى 2010العنــــف مرحلــــة حرجــــة فــــي أواخــــر العــــام 

23F".علــــــى الســــــلطة فــــــي ســــــاحل العــــــاجصــــــراع طويــــــل األمــــــد التــــــي بلغهــــــا الذروة الــــــلألزمــــــة السياســــــية المتواصــــــلة و 

24 
" اســــتمراًرا"ال يشــــكل وضــــًعا جديــــًدا وٕانمــــا "بمــــا أن هــــذا الســــياق "وبنــــاًء علــــى ذلــــك، افتــــرض القاضــــي المخــــالف بأنــــه 

ــــلل ــــت طوي ــــاريخ بوق ــــك الت ــــل ذل ــــدلعت قب ــــي ان ــــذروة"و ألزمــــة السياســــية الت ــــي بلغتهــــا" ال ــــد كــــان بإمكــــان الــــدائرة الت ، فق
ــــإجراء التح ــــويض ب ــــي جــــرى استعراضــــهاأن تمــــنح التف ــــه علــــى أســــاس األحــــداث الت ــــي الوضــــع برمت ــــق ف ــــي هــــذا  "قي ف

 24F25.المقام
 

ــــ فــــي توســــيع النطــــاق الزمنــــي للتحقيــــق علــــى  2012فبرايــــر /شــــهر شــــباط خــــاللفقــــد نجــــح المــــدعي ، األمــــرا كــــان وأي�
طلبتهـــــا ، وذلـــــك بعـــــد أن قـــــدم األدلـــــة اإلضـــــافية التـــــي )12/3(أســـــاس اإلعـــــالن الـــــذي ســـــبق تقديمـــــه بموجـــــب المـــــادة 

ــــه ــــدائرة . األغلبيــــة من ــــي ســــاحل العــــاج يتوســــ"وبالفعــــل، قــــررت ال ــــإجراء التحقيــــق ف ــــذي تمنحــــه ب ع نطــــاق التفــــويض ال
 الفتــــرة الواقعــــة بـــــينإبـــــان زعم ارتكابهــــا ل العــــاج والتـــــي ُيــــحبحيــــث يشــــمل الجــــرائم التـــــي تقــــع ضــــمن اختصـــــاص ســــا

25F."2010نوفمبر /تشرين الثاني 28و 2002سبتمبر /أيلول 19 يوميّ 

26  
 

ال يشــــّكل دولــــة وســــبق لــــه وال تخفــــى أهميــــة هــــذه القــــرارات بالنســــبة إلــــى الوضــــع فــــي فلســــطين، حيــــث يجــــوز لطــــرف 
ــــــــة بموجــــــــب أحكــــــــام المــــــــادة أن  ــــــــة الدولي ــــــــدى المحكمــــــــة الجنائي ــــــــا ل أن يمــــــــنح هــــــــذه المحكمــــــــة ) 12/3(أودع إعالًن

ذلـــــك مرحلـــــة يرغـــــب فيهـــــا يعـــــود فـــــي تاريخـــــه إلـــــى أي بحيـــــث إقليمـــــه  فـــــيكبـــــت االختصـــــاص فـــــي الجـــــرائم التـــــي ارتُ 
يجـــــوز للمحكمــــــة كمـــــا  .2002يوليــــــو /تمـــــوز 1ضـــــمن نطــــــاق االختصـــــاص الزمنـــــي للمحكمــــــة، أي حتـــــى الطـــــرف و 

 . ضمن هذا اإلطار الزمني اتأن تصدر التفويض بإجراء التحقيق
 

فـــــي العـــــام  ،ويعتـــــرف اإلعـــــالن الـــــذي قدمتـــــه دولـــــة فلســـــطين، وهـــــي دولـــــة غيـــــر عضـــــو فـــــي نظـــــام رومـــــا األساســـــي
ــــــة ومحاكمــــــة المســــــؤولين عــــــن األفعــــــال "، بـــــــ2009 ــــــات تحديــــــد ومالحق ــــــة الدوليــــــة لغاي اختصــــــاص المحكمــــــة الجنائي

ــــوم  ــــذ ي ــــيم فلســــطين من ــــي إقل ــــو /تمــــوز 1التــــي ارُتكبــــت ف ــــى ." والمشــــتركين معهــــم فــــي ارتكابهــــا 2002يولي ــــالنظر إل وب
رة التمهيديـــــة بخصـــــوص االختصـــــاص الزمنـــــي التســـــبيب والنتـــــائج التـــــي خلصـــــت إليهـــــا القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الـــــدائ

                                                           
24 SITUATION IN THE REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE Corrigendum to "Judge Fernandez de Gurmendi's 
separate and partially dissenting opinion to the Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire" ICC-02/11 5 October 2011, para 57.   

 ). 58(المصدر السابق، الفقرة   25
حتمل م المزيد من المعلومات من قبل المدعي العام بشأن الجرائم ذات الصلة التي يُ يتقد"، القرار بشأن الوضع في جمهورية ساحل العاج  26

 .)37(، الفقرة )ICC-02/11" (2010و 2002كبت بين العامين أنها ارتُ 
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، يبـــــدو أنـــــه )12/3(الناشـــــئ عـــــن اإلعـــــالن األولـــــي الـــــذي أودعتـــــه جمهوريـــــة ســـــاحل العـــــاج بموجـــــب أحكـــــام المـــــادة 
 . الجنائية الدولية يمكن التوصل إلى نتيجة مماثلة فيما يتعلق باإلعالن الذي قدمته فلسطين إلى المحكمة

 
ها الـــــــدائرة التمهيديـــــــة بشــــــأن تحديـــــــد النطـــــــاق الزمنــــــي للتحقيـــــــق الـــــــذي تمـــــــنح وفيمــــــا يتصـــــــل بـــــــالقرارات التــــــي تتخـــــــذ

ـــــى بمباشـــــرته فـــــي وضـــــع معـــــين، فمـــــن الواضـــــح كـــــذلك بالتفـــــويض  ـــــه يجـــــري التشـــــديد عل ـــــذي ‘ ســـــياق’أن الوضـــــع ال
ـــــى قبـــــل العـــــام  يتســـــمفكمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي ســـــاحل العـــــاج، . يخضـــــع للتحقيـــــق ـــــي فلســـــطين، حت ، 2002الوضـــــع ف

بصـــــورة متواصـــــلة التـــــي تمـــــس القـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق اإلنســـــان والقـــــانون الـــــدولي اإلنســـــاني بارتكـــــاب االنتهاكـــــات ال
بـــــــــين االحـــــــــتالل اإلســـــــــرائيلي والشـــــــــعب القـــــــــائم سياســـــــــي الصـــــــــراع المنهجيـــــــــة وعلـــــــــى نطـــــــــاق واســـــــــع فـــــــــي ســـــــــياق 

ــــا لمــــا أكــــد عليــــه جــــون دوغــــارد 26F27.الفلســــطيني ، المقــــرر الخــــاص الســــابق لألمــــم المتحــــدة )John Dugard( ووفًق
ـــــة بشـــــأن ـــــاني ،وضـــــع حقـــــوق اإلنســـــان فـــــي األراضـــــي الفلســـــطينية المحتل ـــــي شـــــهر كـــــانون الث ـــــاير /ف مـــــن : "2007ين

وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه، فـــــــإن بعـــــــض عناصـــــــر . االواضـــــــح أن إســـــــرائيل تحتـــــــل األرض الفلســـــــطينية احـــــــتالًال عســـــــكري� 
ـــــدولي ـــــل أشـــــكاًال مـــــن أشـــــكال االســـــتعمار والفصـــــل العنصـــــري مخالفـــــة للقـــــانون ال هـــــي التبعـــــات  فمـــــا. االحـــــتالل تمث

متطــــــــاول يتســــــــم بســــــــمات االســــــــتعمار والفصــــــــل العنصــــــــري بالنســــــــبة للشــــــــعب المحتــــــــل، لنظــــــــام احــــــــتالل  ةالقانونيـــــــ
  27F28"والسلطة المحتلة والدول األخرى؟

 
االلتقـــــاء وبنـــــاًء علـــــى مـــــا تقـــــدم، تـــــرى مؤسســـــة الحـــــق والمركـــــز الفلســـــطيني لحقـــــوق اإلنســـــان بأنـــــه فـــــي ضـــــوء أوجـــــه 

والتوجـــــه الــــذي اعتمدتـــــه فلســـــطين،  الوضــــع فـــــي جمهوريــــة ســـــاحل العــــاجقضـــــية التشــــابه بـــــين نظــــر المحكمـــــة فــــي و 
ــــى  ــــذي قدمتــــه  التحــــركيمكــــن إقامــــة الحجــــة القويــــة والبالغــــة التــــي تحــــث المــــدعي العــــام عل ــــى أســــاس اإلعــــالن ال عل

ــــة لمباشــــرة التحقيــــق ) 12/3(بموجــــب المــــادة  2009فلســــطين فــــي العــــام  ــــب التفــــويض مــــن الــــدائرة التمهيدي لكــــي يطل
 . 2002يوليو /تموز 1 في يومهل وضع في فلسطين ضمن نطاق االختصاص الزمني الذي استُ في ال

 
أســــــرة المجتمــــــع الــــــدولي فــــــي االعتــــــراف بدولــــــة فلســــــطين علــــــى  ااعتمــــــدته األســــــاليب المتباينــــــة التــــــيوبــــــالنظر إلــــــى 

ا إذا كــــــان ، يجــــــب أن تبقــــــى مســــــألة مــــــ1967فــــــي العــــــام إلقليمهــــــا مــــــدى العقــــــود التــــــي تلــــــت االحــــــتالل اإلســــــرائيلي 
التــــاريخ الــــذي يقــــدَّم و  2002بــــين العــــام الواقــــع دولــــة ضــــمن نطــــاق اإلطــــار الزمنــــي بمثابــــة يمكــــن اعتبــــار فلســــطين 

ـــــق شـــــأًنا مـــــن شـــــؤون االختصـــــاص، فيـــــه  ـــــب للحصـــــول علـــــى التفـــــويض بمباشـــــرة التحقي ـــــي أي طل  ايجـــــب تقييمهـــــالت
وفــــــي هـــــذا المقــــــام، ال يخفـــــى وضــــــوح أراء المعلقـــــين الــــــذين يؤكــــــدون  28F29.المحكمــــــة نفســـــهاداخــــــل أروقـــــة  اومناقشـــــته

                                                           
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان ومخالفات القانون الدولي في الملحق المرفق في  الشواهد التي تبينالع على جملة من يمكن االطّ   27

 . مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وهذه الشواهد من توثيق وتحليل طي هذه الورقة
، )A/HRC/4/17(، جون دوغارد، 1967معني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام تقرير المقرر الخاص ال  28
 . 3. ، ص)2007يناير /كانون الثاني 29(

29 William Schabas Palestinian Statehood and the International Criminal Court: A Curious Condition from Whitehall (27 
November 2012).   
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علــــــى أن المحكمــــــة، ولــــــيس مكتــــــب المــــــدعي العــــــام أو أي جهــــــة أخــــــرى، هــــــي مــــــن ينبغــــــي أن يتــــــولى اتخــــــاذ قــــــرار 
  29F30.بشأن هذه المسألة

 

 النتائج  -4
حتــــــاج إلــــــى يؤكــــــد شــــــاباس، فــــــي ســــــياق تعليقــــــه علــــــى المعضــــــلة الفلســــــطينية، علــــــى أن مكتــــــب المــــــدعي العــــــام ال ي

ــــــائم فــــــي فلســــــطين ــــــد لكــــــي ينظــــــر فــــــي الوضــــــع الق ــــــة إضــــــافية أو أي إعــــــالن جدي وتتفــــــق مؤسســــــة الحــــــق  30F31.إحال
ــــم تنشــــأ مــــع صــــدور قــــرار والمركــــز الفلســــطيني لحقــــوق اإلنســــان  ــــة فلســــطين ل ــــأن دول ــــذي يقــــول ب ــــرأي ال مــــع هــــذا ال

، بــــل إن دولــــة فلســــطين كانــــت قائمــــة قبــــل 2012نــــوفمبر /الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي شــــهر تشــــرين الثــــاني
ــــرار ــــى الوجــــود . صــــدور هــــذا الق ــــة فلســــطين إل ــــه دول ــــرزت في ــــذي ب ــــاريخ ال ــــد الت ــــد يكــــون مــــن الصــــعب تحدي وبينمــــا ق

ــــة منــــذ العــــام علــــى وجــــه ا ــــام دولــــتهم المســــتقلة علــــى األرض المحتل لدقــــة، فمــــا مــــن شــــك بــــأن الفلســــطينيين أعلنــــوا قي
مــــــن الــــــدول األخــــــرى بهــــــذه الدولــــــة علــــــى مــــــدى العقــــــود ال يســــــتهان بــــــه واعتــــــرف عــــــدد  1988خــــــالل العــــــام  1967

 . التي تلت هذا اإلعالن
 

ـــــي  ـــــة المحكمـــــة تكمـــــن ف ـــــق التأكـــــد مـــــن اإلفـــــالت مـــــن محاربـــــة ومـــــع العلـــــم بـــــأن غاي  أخطـــــر أن"العقوبـــــة عـــــن طري
 هـــــذه مرتكبـــــي إلفـــــالت حـــــد وضـــــع"و" عقـــــاب دون تمـــــر أال يجـــــب بأســـــره الـــــدولي المجتمـــــع قلـــــق تثيـــــر التـــــي الجـــــرائم
، فقــــد بــــات مــــن الواجــــب علــــى مكتــــب المــــدعي "الجــــرائم هــــذه منــــع فــــي بالتــــالي اإلســــهام وعلــــى العقــــاب مــــن الجــــرائم

الزمنيـــــــة واإلقليميـــــــة التـــــــي تيســـــــر اإلفـــــــالت مـــــــن العقوبـــــــة، والتـــــــي حـــــــرم أبنـــــــاء الشـــــــعب ‘ الثغـــــــرة’العـــــــام أن يواجـــــــه 
كمــــا تتفــــق مؤسســــة . علــــى مــــدى العقــــود الماضــــيةمــــن االحتكــــام إلــــى المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الفلســــطيني بســــببها 

الضــــروري بالنســــبة  لــــيس مــــن"فيــــه دوغــــارد بأنــــه يقــــول الحــــق والمركــــز الفلســــطيني لحقــــوق اإلنســــان مــــع الــــرأي الــــذي 
ـــــــا فـــــــي  أن قبلـــــــت لهـــــــا لمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ألنـــــــه ســـــــبق األساســـــــي لنظـــــــام الإلـــــــى فلســـــــطين أن تصـــــــبح طرًف

ـــــد بأنـــــه دون اتخـــــاذ إجـــــراء حاســـــم مـــــن هـــــذا القبيـــــل، فســـــوف تســـــتمر المســـــتوطنات بـــــالنمو . اختصاصـــــها وأنـــــا أعتق
31F."إلــــى أن يتقــــوض الحــــل المثــــالي الــــذي يــــرى قيــــام دولتــــين برمتــــه

ب االســــتنتاج الــــذي خلــــص إليــــه أنــــدرياس وحســــ 32
، بعـــــد أن اســـــتعرض فقـــــه المحكمـــــة فـــــي قضـــــية الوضـــــع فـــــي جمهوريـــــة )Andreas Zimmermann(زيمرمـــــان 

ع بموجـــــــب المـــــــادة مت ببســـــــاطة بــــــأن اإلعالنـــــــات التـــــــي تــــــودَ يبــــــدو أن دائـــــــرة االســـــــتئناف قــــــد ســـــــلّ "ســــــاحل العـــــــاج، 
32F".مقدميهايسري على من نظام روما األساسي قد تكتسب أثًرا رجعًيا ) 12/3(

33  
 

                                                           
 من هؤالء، مثًال،   30

Kevin Jon Heller Palestinian Statehood and Retroactive Jurisdiction Opinio Juris Blog (1 December 2012)  
http://opiniojuris.org/2012/12/01/palestinian-statehood-and-retroactive-jurisdiction/.   
31 William Schabas Out of Africa. Israel is Referred to the International Criminal Court (15 May 2013).   
32 ‘World turns a blind eye to Israeli Apartheid’ Russia Today (15 March 2013): http://rt.com/op-
edge/palestine-human-rights-dugard-un-328/.   
33 Andreas Zimmermann Palestine and the International Criminal Court Quo Vadis? Reach and Limits of Declarations 
under Article 12(3) 11 Journal of International Criminal Justice (2013) 303, 311.   

http://opiniojuris.org/2012/12/01/palestinian-statehood-and-retroactive-jurisdiction/
http://rt.com/op-edge/palestine-human-rights-dugard-un-328/
http://rt.com/op-edge/palestine-human-rights-dugard-un-328/
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الصــــادر عــــن مكتــــب المــــدعي العــــام إال فــــي ترســــيخ النفــــور مــــن المحكمــــة ومــــن نظــــام  2012لــــم يســــهم بيــــان العــــام 
ــــاء الشــــعب . العدالــــة الجنائيــــة الدوليــــة ــــة فلســــطين بجلســــات ومــــن الضــــروري بــــأن يحظــــى أبن ســــماع الفلســــطيني ودول

ضــــمان المســــاءلة عــــن لمحكمــــة فــــي ســــياق مســــعاهم نحــــو قضــــيتهم أمــــام ارفــــع نهم مــــن عادلــــة وبالفرصــــة التــــي تمّكــــ
ـــــــي  ـــــــي وســـــــمت االحـــــــتالل اإلســـــــرائيلي ف ـــــــدولي والت ـــــــانون ال ـــــــي تمـــــــس الق الجـــــــرائم واالنتهاكـــــــات واســـــــعة النطـــــــاق الت

وبـــــالنظر إلـــــى األدلـــــة المتكـــــاثرة والوثـــــائق . 2002يوليـــــو /فلســـــطين منـــــذ قيـــــام اختصـــــاص المحكمـــــة فـــــي شـــــهر تمـــــوز
فــــــي فلســـــطين علـــــى نطـــــاق واســـــع والبيئــــــة التـــــي تـــــوفر لمقترفـــــي هـــــذه الجــــــرائم التـــــي تشـــــهد علـــــى ارتكـــــاب الجـــــرائم 

ـــــب المـــــدعي العـــــام أن  ـــــام مـــــن العقـــــاب، ينبغـــــي لمكت ـــــور و اإلفـــــالت الت ـــــى الف ـــــدائرة أن يتحـــــرك عل ـــــى ال ـــــا إل يقـــــدم طلًب
التمهيديـــــة فـــــي المحكمـــــة للحصـــــول علـــــى التفـــــويض الـــــذي يخولـــــه مباشـــــرة التحقيـــــق فـــــي الوضـــــع فـــــي فلســـــطين منـــــذ 

ــــوم  ــــذلك، . 2002يوليــــو /تمــــوز 1ي ــــى إنفــــاذ أقصــــى قــــدر وب ــــب المــــدعي العــــام التزامــــه بالســــعي إل ــــت مكت فســــوف يثب
مـــــــا يزالـــــــون و لالحـــــــتالل العســـــــكري األجنبـــــــي  مـــــــن المســـــــاءلة لصـــــــالح الفلســـــــطينيين الـــــــذين مـــــــا يزالـــــــون يخضـــــــعون

 . العيش في دولتهم المستقلةحقوق اإلنسان األساسية ومن التمتع بمحرومين من 
 

-  انتهى -
 

  



12 

قائمة مختارة من الوثائق التي تثبت االنتهاكات الواقعة على القانون الدولي في إقليم دولة فلسطين منذ : الملحق
 ونشر مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانإعداد  - 2002شهر تموز يوليو 

 
 : الوثائق الصادرة باللغة العربية

في األرض ‘ نظام الفصل العنصري في قطاع المياه’التمييز في الحصول على الماء و: الحق، مياه لشعب واحد فقط
 ). 2013(الفلسطينية المحتلة 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=112&cate
gory_id=12&Itemid=218 

 
 ) 2011(ه، الحق، جدار الضم والتوسع والنظام المرتبط ب

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=106&cate
gory_id=12&Itemid=218 

 
 ). 2012-2002(الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقارير السنوية المركز 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=105&Itemid=172 

 
 : الوثائق الصادرة باللغة اإلنجليزية

Al-Haq, Repression of Non-Violent Protest in the Occupied Palestinian Territory: Case 
Study on the village of al-Nabi Saleh (2011). 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/repression-of-non-violent-
protest-in-the-occupied-palestinian-territory-case-study-on-the-village-of-al-nabi-
saleh?category_id=5. 
 
Al-Haq, Pillage of the Dead Sea: Israel’s Unlawful Exploitation of Natural Resources in the 
Occupied Palestinian Territory (2012). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-
the-occupied-palestinian-territory?category_id=10. 
 
Al-Haq, Shifting Paradigms - Israel’s Enforcement of the Buffer Zone in the Gaza Strip (23 
June 2011) Ref. No. 229/2011. http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/shifting-paradigms-israel-s-enforcement-of-the-buffer-zone-in-the-gaza-
strip?category_id=4.  
 
Al-Haq, Unmasking the Freeze (2011). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/unmasking-the-freeze?category_id=11.  
 
Al-Haq, Collective Punishment in Awarta (2011). 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/collective-punishment-in-
awarta?category_id=9.  
  

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=112&category_id=12&Itemid=218
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=112&category_id=12&Itemid=218
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=106&category_id=12&Itemid=218
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=106&category_id=12&Itemid=218
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=172
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=172
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/repression-of-non-violent-protest-in-the-occupied-palestinian-territory-case-study-on-the-village-of-al-nabi-saleh?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/repression-of-non-violent-protest-in-the-occupied-palestinian-territory-case-study-on-the-village-of-al-nabi-saleh?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/repression-of-non-violent-protest-in-the-occupied-palestinian-territory-case-study-on-the-village-of-al-nabi-saleh?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/pillage-of-the-dead-sea-israel-s-unlawful-exploitation-of-natural-resources-in-the-occupied-palestinian-territory?category_id=10
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/shifting-paradigms-israel-s-enforcement-of-the-buffer-zone-in-the-gaza-strip?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/shifting-paradigms-israel-s-enforcement-of-the-buffer-zone-in-the-gaza-strip?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/shifting-paradigms-israel-s-enforcement-of-the-buffer-zone-in-the-gaza-strip?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/unmasking-the-freeze?category_id=11
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/unmasking-the-freeze?category_id=11
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/collective-punishment-in-awarta?category_id=9
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/collective-punishment-in-awarta?category_id=9


13 

Al-Haq, The Jerusalem Trap: The Looming Threat Posed by Israel’s Annexationist Policies 
in Occupied East Jerusalem (2010) http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6. 
 
Al-Haq, Human Sciences Research Council ‘Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-
assessment of Israel's practices in the occupied Palestinian territories under international 
Law’ (2009). 
http://www.alhaq.org/attachments/article/236/Occupation_Colonialism_Apartheid-
FullStudy.pdf.  
 
Al-Haq, Position Paper ‘Operation Cast Lead and the Distortion of International Law A 
Legal Analysis of Israel’s Claim to Self-Defence under Article 51 of the UN Charter’ (April 
2009). http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/operation-cast-lead-
and-the-distortion-of-international-law?category_id=4.  
 
Al-Haq, Where Villages Stood: Israel’s Continuing Violations of International Law in 
Occupied Latroun, 1967-2007 (2007). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/where-villages-stood?category_id=7.  
 
Al-Haq, Position Paper: The Perpetration of War Crimes During the Israeli Incursion into 
Ramallah, 4 January 2007 (2007). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/the-perpetration-of-war-crimes-during-the-israeli-incursion-into-ramallah-4-
january-2007?category_id=5.  
 
Al-Haq, Al-Nu’man Village: A Case Study of Indirect Forcible Transfer  
(2006) http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/al-nu-man-village-a-
case-study-of-indirect-forcible-transfer?category_id=7.  
 
Al-Haq, Israel's Deportations and Forcible Transfers of Palestinians out of the West Bank 
during the Second Intifada (2006). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/israel-s-deportations-and-forcible-transfers-of-palestinians?category_id=7.  
 
Al-Haq, One Year after the ‘Disengagement’: Gaza still Occupied and under Attack (2006) 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/one-year-after-the-
disengagement-gaza-still-occupied-and-under-attack?category_id=4.  
 
Al-Haq, Al-Haq written brief on Israel’s extra-judicial killings in the Occupied Palestinian 
Territories (November 2006). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/extrajudicial-killings?category_id=5.  
 
Al-Haq, Beaten to Death: Al-Haq Case Study: The Killing of Umran Abu Hamdieh (2003) 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/beaten-to-death-umran-abu-
hamdieh?category_id=5.  
 
Al-Haq, Provocation to Kill: The Use of Lethal Force as a Response to Provoked Stone 
throwing: A Case Study of Qarawa Beni Zeid (2003). 

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-jerusalem-trap?category_id=6
http://www.alhaq.org/attachments/article/236/Occupation_Colonialism_Apartheid-FullStudy.pdf
http://www.alhaq.org/attachments/article/236/Occupation_Colonialism_Apartheid-FullStudy.pdf
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/operation-cast-lead-and-the-distortion-of-international-law?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/operation-cast-lead-and-the-distortion-of-international-law?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/where-villages-stood?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/where-villages-stood?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-perpetration-of-war-crimes-during-the-israeli-incursion-into-ramallah-4-january-2007?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-perpetration-of-war-crimes-during-the-israeli-incursion-into-ramallah-4-january-2007?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-perpetration-of-war-crimes-during-the-israeli-incursion-into-ramallah-4-january-2007?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/al-nu-man-village-a-case-study-of-indirect-forcible-transfer?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/al-nu-man-village-a-case-study-of-indirect-forcible-transfer?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/israel-s-deportations-and-forcible-transfers-of-palestinians?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/israel-s-deportations-and-forcible-transfers-of-palestinians?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/one-year-after-the-disengagement-gaza-still-occupied-and-under-attack?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/one-year-after-the-disengagement-gaza-still-occupied-and-under-attack?category_id=4
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/extrajudicial-killings?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/extrajudicial-killings?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/beaten-to-death-umran-abu-hamdieh?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/beaten-to-death-umran-abu-hamdieh?category_id=5


14 

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/provocation-to-kill-the-use-of-
force-as-a-response-to-provoked-stone-throwing?category_id=5.  
 
Al-Haq, Israel's Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of 
International Law (2003). http://www.alhaq.org/publications/publications-
index/item/israel-s-punitive-house-demolition-policy?category_id=10.  
Al-Haq, The Forced Transfer of Kifah & Intissar Ajuri (2002). 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-forced-transfer-of-kifah-
intissar-ajuri?category_id=7.  
 
Al-Haq, Arbitrary Execution in Beni Naim (2002). 
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/arbitrary-execution-in-beni-
naim?category_id=5.  
 

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/provocation-to-kill-the-use-of-force-as-a-response-to-provoked-stone-throwing?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/provocation-to-kill-the-use-of-force-as-a-response-to-provoked-stone-throwing?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-forced-transfer-of-kifah-intissar-ajuri?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-forced-transfer-of-kifah-intissar-ajuri?category_id=7
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/arbitrary-execution-in-beni-naim?category_id=5
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/arbitrary-execution-in-beni-naim?category_id=5

