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مت�ي جمل�ة العل�وم القانونية والسياس�ية الص�ادرة عن كلية احلق�وق بجامعة الق�دس ُقدمًا 
إىل األم�ام، رغ�م العديد م�ن املعوقات والصعوب�ات التي تعرتضها، خاص�ًة يف ظل انتشار 
وب�اء كورون�ا وما تسبَّب به ه�ذا الوباء من آث�ار بالغة الرضر عىل مست�وى الكون لإلنسانية 
مجعاء، بام يف ذلك املسرية العلمية واألكاديمية واجلامعات يف العامل بأرسه، ومن بينها جامعة 
القدس واجلامعات الفلسطينية، وما تركته تلك اآلثار من انعكاساٍت سلبيٍة يف حقل الطباعة 
ه إىل البدائل اإللكرتونية حتى ش�ملت العملية التعليمية  واملطبوعات أو ما أحدثته من توجُّ

بُرمتها التي انتقلت إىل شبكات التعليم عن ُبعد. 

ولع�ل هذه الصعاب واملعوقات املتع�ددة املستويات كانت تدفع باجتاه إعادة النظر يف دورية 
ص�دور املجلة م�ن فصلية إىل نصف س�نوية بصورة مؤقت�ة، تأخذ باالعتب�ار احلدث األهم 
واألب�رز وهو انطالق برنامج الدكتوراه يف القان�ون العام يف الكلية، مع بداية العام الدرايس 
احل�ايل، ورضورة توافر مثل ه�ذه املجلة العلمية املتخصصة ملواكبة ه�ذا احلدث األكاديمي 

واحتياجاته البحثية. 

ويف ه�ذا اإلطار، يص�در هذا العدد املزدوج ملجلة العلوم القانونية والسياس�ية التزامًا بذات 
املنهجية وبدورية اإلصدار املعتمدة هلذا العام، متضمنًا سبعة بحوث قانونية يف فروع القانون 
املتع�ددة، وهي إىل جانب أمهيتها وقيمتها العلمية األكاديمية ُتلبي احتياجًا معرفّيًا واحتياجًا 
وطنّي�ًا فلسطينّيًا جييب عن أس�ئلة بالغ�ة األمهية يف خدمة القضايا واملصالح الوطنية، س�واء 
تعلق�ت هذه القضايا واملصالح باحلقوق الوطنية الفلسطينية والسيادة عىل املوارد والثروات 
الطبيعي�ة، وبالتحدي�د الثروات واملوارد املائي�ة يف البحر اإلقليمي واملي�اه الدولية، بموجب 
أحكام القانون الدويل للبحار، كام هو احلال بالنسبة إىل دراس�تنا بعنوان »فلس�طني: اآلليات 
القانوني�ة حلامية احلقوق واس�تثامر الث�روات البحرية يف املياه اإلقليمي�ة والدولية«، أو تعلقت 

كتب رئي�س هيئة التحرير
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باالحتياج الوطني اخلاص بطبيعة االنتخابات يف إطار القانون الدستوري ويف احلال املطابق 
ل الدولة االستيطانية االستعامرية،  للحالة الفلسطينية، حيث يتم إجراء االنتخابات مع تدخُّ
ك�ام هي احلال�ة اإلرسائيلي�ة يف فلسطني املحتل�ة وقد كتب عنه�ا الدكتور وليد س�امل بعنوان 
»االنتخابات يف الدولة االس�تيطانية االس�تعامرية: حالة إرسائيل«، وهناك احلوارات الوطنية 
اجلاري�ة لالتفاق عىل إجراء هذه االنتخابات وما يعرتضها من عقبات احتاللية، وخاصة يف 

القدس.

ع�الوة عىل ذلك تطرقن�ا إىل القانون ال�دويل وآليات توفري وضامن احلق يف التعليم بدراس�ة 
نظ�ام الشك�اوى واآلليات الدولية يف احلامية، وحتديدًا محاية ح�ق التعليم للطفل الفلسطيني 
كنم�وذج لالحتي�اج الوطن�ي الكب�ري يف ظل ممارس�ات االحت�الل اهلادفة إىل جتهي�ل وإفقار 
املجتم�ع الفلسطين�ي وحرم�ان األطف�ال من حقه�م يف التعلي�م، وخاصًة يف الق�دس التي 
تتع�رض ملخططات التهويد والتطهري العرقي وطمس الرواية الوطنية، وهو املوضوع الذي 
تصدت له أس�تاذة القانون الدويل الدكتورة نجاح دوق�امق يف بحثها بعنوان »القانون الدويل 
ومحاي�ة احل�ق يف التعليم )نظام الش�كاوى واآللي�ات الدولية يف احلامية( نم�وذج محاية الطفل 

الفلسطيني«. 

واهتممن�ا أيض�ًا بموضوع التحكي�م يف القانون الفلسطيني، هذا املوض�وع البالغ األمهية يف 
ع�امل القضاء والعدالة بام يضيفه من إضافات نوعي�ة إىل حتقيق العدالة واإلنصاف وما ُيؤديه 
من دوٍر يف مساعدة وإس�ناد السلطة القضائي�ة، األمر الذي تناوله بالتحليل والتقييم املقارن 
زميلنا د. يوسف شندي ُمقدمًا قانون التحكيم الفلسطيني إىل املكتبة القانونية العربية بمهارة 
عالية بعنوان »نظرة عىل تش�كيل هيئة التحكيم يف القانون الفلس�طيني، دراس�ة حتليلية نقدية 

مقارنة«. 

ث�م هناك مسألة انض�امم فلسطني إىل االتفاقي�ات واملعاهدات الدولية، الت�ي عاجلها د. عبد 
املنع�م وه�دان كاحتياج وطن�ي بامتياز، يف ه�ذه املرحلة الت�ي جتتازها القضي�ة الفلسطينية، 
وبمقاربة علمية من خالل دراس�ته بعنوان »انضامم فلسطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية 

وأثره عىل الدبلوماسية الفلسطينية«.

وبع�د ه�ذا، نصل إىل ما س�بق والتزمت به جمل�ة العلوم القانونية والسياس�ية يف نرش أبحاث 
ُمكم�ة لطلبة الدكت�وراه يف اجلامعات العربية والدولية، وهي يف ه�ذا العدد من املجلة ُتعّب 
عن السعادة بنرش بحث طالبة الدكتوراه يف كلية احلقوق جامعة ممد اخلامس بالرباط ندى 
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س�عيد أب�و عيل بعنوان »النيابة العامة يف الترصف بالدع�وى اجلزائية باحلفظ«، وكذلك بنرش 
بحث طالبة الدكتوراه بكلية احلقوق جامعة املنار يف تونس، والتي ترشفت شخصيًّا بالتخرج 
منها بدرجة دكتوراه الدولة عام 1995، وهو البحث املعنون »مبدأ التكامل يف نظام املحكمة 
اجلنائية الدولية وأثره عىل احلالة الفلسطينية« للطالبة بدرية بسام، وكال املوضوعني مرتبطان 

باالحتياج واملصالح الوطنية الفلسطينية، عدا القيمة العلمية واألكاديمية. 

وختام�ًا، ف�إن املجلة ُتعي�د تأكيد ترحيبها بتحكي�م ونرش البحوث القانونية والسياس�ية عىل 
نفقتها، لألساتذة الزمالء يف جامعة القدس واجلامعات الفلسطينية والعربية الشقيقة. 

واهلل ويل التوفيق،

أ.د سعيد أبو عيل 
رئيس التحرير 
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امل�سطلحات امل�ستخدمة يف الدرا�سة:

ألغراض هذه االتفاقّية:

1 - تعني »االتفاقّية« اتفاقّية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982.

2 - يعني »االتفاق« االتفاق التنفيذي للجزء احلادي عرش 1994م.

3 - تعني »املنطقة« قاع البحار واملحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنّية.

4 - تعني »السلطة« السلطة الدولّية لقاع البحار.

5 - تعني »األنشطة يف املنطقة« مجيع أنشطة استكشاف واستغالل موارد املنطقة.

6 - تعن�ي »امل�وارد« مجيع املوارد املعدنّية الصلبة أو السائلة أو الغازّية يف موقعها األصيل 
يف املنطقة واملوجودة عىل قاع البحر أو حتته بام يف ذلك العقيدات املؤلفة من معادن عدة. 

7 - يشار إىل املوارد عندما يتم استخراجها من املنطقة باسم »املعادن«.

8 - تعني »تكنولوجي�ا« املع�دات املتخصص�ة والدراي�ة التقنية، بام يف ذل�ك ما يلزم من 
املتيب�ات والتصمي�امت وتعلي�امت التشغي�ل والتدريب واملش�ورة واملساع�دة التقنيتيني 

فلسطين: اآللّيات القانونّية لحماية الحقوق
واستثمار الثروات البحرّية

في المياة اإلقليمّية والدولّية

أ. د. سعيد أبو عيل - أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القدس - رئيس حترير جملة العلوم القانونية والسياسية.
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لتجميع وصيانة وتشغيل نظام قابل لالستمرار واحلق القانوين يف استخدام هذه العنارص 
يف ذلك الغرض عىل أساس غري حرصي.

مقدمة الدرا�سة:
تتميز دولة فلسطني جغرافيًا، بأهنا دولة بحرّية تطل عىل شواطئ اثنني من البحار التي حباها 
اهلل بثروات طبيعّية هائلة مها البحر األبيض املتوس�ط والبحر امليت، غري اهنا سياسّيًا ال تزال 
دول�ة حبيس�ة مرومة جراء االحتالل اإلرسائييّل وعدم ممارس�تها س�يادهتا الفعلية باس�تثامر 
تلك الثروات التي متلكها قانونًا يف مياهها اإلقليمّية، وكذلك من دون االس�تفادة أو التأثري 
يف حقوقه�ا املؤك�دة باملنطق�ة الدولّية)1) وعم�ق البحر امت�دادًا لبحرها اإلقليم�ّي ومناطقها 
االقتصادّي�ة اخلالصة يف مناطق الرتاث املش�رتك لإلنسانّية، وفقًا ملا نصت عليه اتفاقّية قانون 
البح�ار الدولّي�ة لسن�ة 1982، بل جيري س�لب ثرواهتا وإه�دار حقوقها م�ن قبل االحتالل 
اإلرسائي�يّل، يف الوق�ت ال�ذي تستثمر وتستنزف فيه امل�وارد والثروات وحيت�دم الرصاع بني 
ال�دول املشاطئ�ة وحتدي�دًا يف البحر االبيض املتوس�ط بعد اكتشاف االحتياط�ات اهلائلة من 
حقول الغاز البحرّية يف السنوات األخرية رشق البحر االبيض املتوس�ط)2)، وهو ما أدى إىل 
زي�ادة أمهي�ة احلدود البحرّية التي تشكل عاماًل مهاًم يف ش�كل املحادثات والتنافس بني دول 

املتوسط)3).

وعىل الرغم من أن مسألة اس�تغالل امل�وارد الطبيعّية تظل مساًرا للخ�الف الدائم واملستمر 
يف التفاعالت الدولّية، ال س�يام يف منطقة حوض رشق البحر املتوس�ط، غري أن انضامم دولة 
فلسطني بعد حصوهلا عىل صفة دولة مراقب إىل االتفاقّية الدولّية لقانون البحار لسنة 1982 
منذ س�نة 2014 يمنحه�ا مدخاًل وإطارًا قانونّي�ًا للولوج يف تلك التفاع�الت، ملا تكفله هذه 
االتفاقّي�ة ومالحقه�ا التنفيذي�ة من فرص وحق�وق للدول النامي�ة يف ثروات املي�اه الدولّية 

)1) تعرضت اتفاقية 1982 يف اجلزء احل�ادي عرش املواد من )133( إل�ى)191( للنظ�ام القانوين للمنطقة والتي سيتم 

التعرض اليها الحقا باستفاضة يف املبحث الثاين.

)2) أنيس دايوب، غاز رشق املتوسط: رصاع إقليمي وعاملي، بتاريخ 20 سبتمب2016
https://arabic.arabianbusiness.com/business/2016/sep/20/422205

)3) أمحد زكريا الباس�ويس، تسييس الطاقة: التحوالت الراهنة للرصاع اإلقليمي عىل غاز املتوس�ط، بتاريخ 24 أغسطس،2015، مركز 

الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، عىل الرابط
https://rawabetcenter.com/archives/11432
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وأعامق البحار، األمر الذي يفرض عىل دولة فلسطني يف إطار املسؤولية واحلقوق أن تعمل 
ع�ىل تسجي�ل حضورها يف هذا الرصاع وتفعي�ل عضوّيتها يف تلك االتفاقّي�ة بام خيدم تثبيت 

ومحاية حقوقها واستثامر ثرواهتا ما استطاعت)1).

ولع�ل الظروف الت�ي تعيشها دولة فلسطني حت�ت االحتالل وأولوية االنشغ�االت الوطنّية 
والرتكي�ز ع�ىل احلقوق السياس�ّية أس�همت يف عدم إعطاء م�ا تستحقه احلق�وق االقتصادّية 
م�ن اهت�امم واولوية، غري ان ذل�ك ال يقلل من االمهية الفائقة هلذه احلق�وق واملوارد وعوائد 
الثروات وال يبر بأي ش�كل ضعف الدور الفلسطينّي من أجل تثبيتها ومحايتها واستثامرها 
ليس فقط من باب العالقة اجلدلية بني االقتصاد والسياسة، أو من باب االحتياج الفلسطينّي 
الشديد لعائدات هذه املوارد وتوظيفها يف معركة الصمود واالستقالل، أو لرضورات تثبيت 
ومحاي�ة ه�ذه احلقوق السيادّي�ة الوطنّية كجزء ال يتج�زأ من اإلقليم الفلسطين�ّي، بل ُيضاف 
لكل ما تقدم هذا الرصاع الدويّل اإلقليمّي املحتدم حول تقاسم البحر وموارده بمحاوالت 
األطراف توس�يع مساحات حدودها ونفوذها ورسم مستقبل عالقتها ومصاحلها يف ظل ما 
أصبح�ت عليه الي�وم مسألة الطاقة عىل امل�رح الدويّل، حيث باتت تشك�ل مدخاًل إلعادة 
رس�م املنطق�ة بام يشمل رشق املتوس�ط بصورة اس�رتاتيجية عنواهنا الس�الم االقتصادّي)2)، 
وه�و ما حيتم ع�ىل دولة فلسطني أن تكون جزءًا فاعاًل ورئيسي�ًا يف ترتيبات املستقبل للرشق 
األوس�ط كطرف كامل العضوّية وهي العضوّية املهددة اليوم يف ظل ماوالت التصفية التي 

تتعرض هلا القضية الفلسطينّية.

 - اإ�سكالية الدرا�سة: 
تعالج هذه الدراس�ة إشكالية رئيسية تتمثل يف كيفية حتقيق ذلك سواء يف نطاق االختصاص 
الذايت للس�لطات الفلس�طينّية أو من خالل الس�لطة الدولّية لقانون البح�ار بموجب اتفاقّية 
1982 ب�ام خيدم الت�وازن التكاميل بني املقاربة االقتصادّية والسياس�ّية وتالزم املس�ار الذي ال 

يفص�ل بني احلق�وق االقتصادّية والسياس�ّية ويكفل ان خيدم أحدمها اآلخ�ر بصورة تكاملّية 

)1) عوض اهلل عمر ودرادات تيسري،”اآلثار القانونية املرتتبة عىل انضامم دولة فلسطني اىل االتفاقيات الدولية، بشأن 

،2015 املوارد ومحاية املصادر الطبيعية”، 
http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/139

)2) ش�ادي س�مري عويضة:” استغالل الغاز يف منطقة رشق البحر املتوسط وعالقته بنفوذ إرسائيل يف املنطقة”، مركز 

الزيتونة، 2019، ص. 34.
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بمعنى اإلجابة عىل السؤال الرئييس التايل:

م�ا هي حزمة الفرص املتاحة بموجب االختصاص الذايت الوطنّي وبموجب احكام القانون 
ال�دويّل؟ وما هي اآلليات الدولّية أو القرارات الس�يادّية الالزمة للدفاع عن احلقوق البحرّية 
الفلس�طينّية ومحايتها واس�تثامرها ما أمكن أو احليلولة دون أطامع الس�طو املحدقة هبا يف ظل 
احت�دام الرصاع ال�دويّل يف حميطها وما هي آفاق اغتنام الدول النامي�ة إلمكانات وفرص بناء 

وتطوير قدراهتا الذاتية يف املجال؟

 - فر�سية الدرا�سة:
تف�رض ه�ذه الدراس�ة أن فرص دول�ة فلسطني بثرواهت�ا البحرّي�ة املهددة ج�راء االحتالل 
اإلرسائي�يّل س�واء منه�ا السيادّي�ة أو يف املي�اه الدولّي�ة ه�ي حق�وق أصيل�ة ممّي�ة بالقانون 
ال�دويّل خاصة بعد انضامم فلسطني لالتفاقّية الدولّية لقان�ون البحار وتوفر فرص اقتصادّية 
واس�رتاتيجية هائلة لفلسطني يستوجب إيالءها م�ا تستحّق من تركيز تشمل وضع ترتيبات 

داخلّية مؤسسية، وهي فرص قابلة للتحقق تكريسًا ومحاية واستثامرًا.

- اأهمية الدرا�سة:
 تكم�ن أمهي�ة هذه الدراس�ة أهنا تسع�ى إىل تسليط الض�وء عىل وجود تل�ك احلقوق وأمهية 
العم�ل والنضال يف س�بيلها وإب�راز أمهيتها امام صانع الق�رار الختاذ التداب�ري واإلجراءات 
الالزم�ة لتحقيقه�ا يف االط�ار االقتصادّي ومن منظ�ور أو مقاربة اقتصادّي�ة من دون إغفال 
انعكاس�اهتا السياسّية املؤكدة، وتتضاعف أمهية الدراس�ة يف هذا املجال كذلك بالنظر إىل ما 
تضمنته صفقة القرن وأعّدته من مشاريع س�يطرة ومص�ادرة إرسائيلّية للحقوق الفلسطينّية 
ب�رًا وبح�رًا وجوًا، حيث تن�ص الصفقة بصورة رصحي�ة ومبارشة عىل السيط�رة اإلرسائيلّية 
ع�ىل املياه اإلقليمّي�ة الفلسطينّية التي تعتب حيوية ألمن إرسائي�ل، وقد متت ترمجة هذا األمر 
يف البحر األبيض املتوس�ط يف إطار الفصل الثاين عرش من الصفقة حتت عنوان مرافق امليناء 
حيث نصت عىل إمكانية أن تسمح إرسائيل لدولة فلسطني باس�تخدام املنشأة املخصصة يف 
موان�ئ حيفا وأش�دود اإلرسائيلّية من دون املساس بسيادة دول�ة إرسائيل عىل أن يصار بعد 
مخس س�نوات من توقيع اتفاقّية السالم اإلرسائيلّي�ة الفلسطينّية ووجود الرضا الكامل، أما 
يف م�ا يتعلق باملعايري اخلاصة بقطاع غزة فقد نصت الصفقة عىل أنه س�يتم النظر يف أن يكون 
لدول�ة فلسطني احلق، رهنًا بام يلب�ي املتطلبات األمنية والبيئية لدولة إرسائيل، بإنشاء جزيرة 
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اصطناعية عىل ساحل غزة لتطوير ميناء بغزة.

أم�ا يف م�ا يتعلق بالبحر املي�ت، فقد تناول�ه القسم الثالث ع�رش من الصفقة بعن�وان منطقة 
منتجع البحر امليت، حيث ستسمح دولة إرسائيل لدولة فلسطني بتطوير منطقة منتجع شامل 
البحر امليت دون االخالل بسيادة دولة إرسائيل يف هذا املوقع ومتي أكثر للقول دون تغيري 
برتتيب�ات التوزيع بني األردن وإرسائيل للم�وارد الطبيعّية يف البحر امليت)1). وباختصار فإن 

دولة فلسطني املتخيلة يف إطار الصفقة ستكون دولة حبيسة.

 - تق�سيم الدرا�سة:

ألغراض حتقيق اهداف الدراس�ة واإلجابة عىل تساؤالهتا وحتقيق فرضيتها، س�تنقسم خطة 
الدراس�ة إىل مبحثني رئيسيني س�يتناول املبحث االول عرض وحتلي�ل تلك الفرص بمتابعة 
اجلهود الوطنّية يف نطاق اختصاصات السلطات الوطنّية وحتديدًا يف البحر اإلقليمّي واملنطقة 
االقتصادّية اخلاصة وهي املتعلقة بالقرارات السيادّية سواء يف متابعة ترسيم احلدود البحرّية 
الفلسطينّي�ة )مطلب أول( أو متابعة االنضامم ملنظمة غاز رشق املتوس�ط ) مطلب ثاٍن(، فيام 
س�يتناول املبحث الثاين تلك الفرص التي أتاحته�ا االتفاقّية الدولّية لقانون البحار بموجب 
تأسيس السلطة الدولّية لالستثامر يف املنطقة أو املياه الدولّية من خالل عضوّية دولة فلسطني 
بالسلطة الدولّية لقاع البحار كدولة نامية وما ترتبته عضوّيتها يف االتفاقّية الدولّية وما نصت 
عليه من حقوق تقاسم العائدات املالية أو بناء وتطوير القدرات الذاتية لتأهيل الدول النامية 
يف املج�ال التكنولوجي )مطلب أول( وجماالت البحث العلمي )مطلب ثاٍن( بمنظور تأكيد 

وترسيخ املعنى القانويّن لعضوّية فلسطني يف املنظمة وسائر املنظامت الدولّية.

املبحث الأول: الفر�س والآلي��ات القانونّية ل�سمان احلقوق الفل�سطينّية يف 
املياه الإقليمّية واملنطقة القت�سادّية.

ب�دأت اكتشاف�ات الغاز األخ�رية يف احلوض الرشقي للبح�ر األبيض املتوس�ط تلفت انتباه 
املهتم�ني بصناع�ة الطاق�ة والنخ�ب السياس�ّية اإلقليمّي�ة، نظ�رًا للتداعيات االس�رتاتيجية 
املحتمل�ة ع�ىل منطقة الرشق األوس�ط عالوة عىل اهت�امم الدول الكبى يف الع�امل هبا، األمر 
ال�ذي جعل ال�دول تنشغل يف البحث عن افضل املرجعّي�ات واملقاييس واألدوات مستعينة 
بالوثائ�ق واخلرائط التارخيية، إضاف�ة إىل التأويالت واالعراف الدولّية يف حسابات ترس�يم 

)1) انظر للصفقة عىل الرابط
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية14

ح�دود البح�ر اإلقليمّي واملناط�ق االقتصادّية اخلاضعة لسيادهتا بام يمكنه�ا من الظفر بأكب 
مساح�ة اقتصادّي�ة من مي�اه البحر. كام عمل�ت الدول أيضًا ع�ىل التنسيق في�ام بينها وصوالً 
إلقام�ة املحاور والتكتالت لتجن�ب النزاعات أو ترجيح االمتي�ازات وموازين القوى التي 
ختدم مصاحلها، وهو ما من شأنه إعادة رسم خارطة املنطقة وتأثري ذلك عىل مستقبل القضية 

الفلسطينّية، خاصة يف ظل املد اهلائل واملتعاظم للدور اإلرسائييّل يف املنطقة)1).

لك�ن ما يالح�ظ يف أتون هذا ال�رصاع املحتدم ضعف حض�ور الط�رف الفلسطينّي الفاعل 
واش�رتاكه هب�ذا الرصاع وه�و الرشيك األصي�ل بموضوعه ح�دودًا وث�روات، األمر الذي 
يستدعي إبراز هذا الدور عىل الساحة الدولّية عب املطالبة بحصص الفلسطينّيني عىل ثرواهتم 
البحرّية وترسيم حدودهم البحرّية وفق القانون الدويّل الذي يمكن الشعب الفلسطينّي من 
تكريسها ومحايتها واالس�تفادة من ثروات�ه ومواجهة التوغل اإلرسائييّل ورسقته هلا، ومتابعة 
اجله�ود الفلسطينّي�ة عىل الساحة اإلقليمّي�ة كام عىل الساحة الدولّية واملؤس�سات واملنظامت 
الدولّية، إىل جانب توفري املتطلبات الذاتية والداخلّية الفلسطينّية بتأسيس املرجعّية القانونّية 
واالطار املؤسيس املختص النتزاع احلقوق الفلسطينّية وإنجازها بالتعاون الوثيق مع اجلهات 
الرسمية الفلسطينّي املعنية املكلفة بمتابعة هذا املوضوع، وجتاوز السياقني السيايّس القانويّن 
ال�ذي تقوده وزارة اخلارجية هبدف حتدي�د احلدود البحرّية الفلسطينّي�ة وفقًا التفاقّية األمم 
املتح�دة لقانون البحار للعام 1982 والتجاري االس�تثامري الذي يقوده صندوق االس�تثامر 
الفلسطينّي ويركز عىل فتح الطريق أمام تطوير واس�تغالل موارد الغاز كام هي مثبتة اآلن )2) 

والبناء عليهام لتأسيس سلطة حكومية للثروات واملوارد القومية.

وتأس�يسًا عىل ما س�بق، يمكن إجي�از وتناول املوضوع بمطلب�ني االول يتعلق بتعيني احلدود 
البحرّية والثاين يتعلق بالتعاون اإلقليمّي الستثامر الثروات املائّية.

املطلب الأول: ترتيبات تعيني احلدود البحرّية الفل�سطينّية

م�ن املعل�وم أن وزارة اخلارجية الفلسطينّية تقدمت يف السنة االخرية بطلب اعالن إىل االمم 

)1) صابرين طلعت القييس، “أثر خمزون غاز رشق البحر املتوسط عىل القضية الفلسطينية”، سلسلة أوراق بحثية شبابية، 2017
 http://www.palthink.org/wp-content/uploads/2017/05/Sabreen.pdf

)2) جعفر صدقة، »منتدى غاز رشق املتوسط، مواجهة جديدة لتثبيت احلقوق الفلسطينّية«، 2020، وكالة وفا،
https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=iVEYrna871772436645aiVEYrn



15 فل�سطني: الآلّيات القانونّية حلماية احلقوق وا�ستثمار الرثوات البحرّية

املتح�دة)1) وجامع�ة ال�دول العربّي�ة)2) لتعميم�ه عىل ال�دول األعض�اء يف املنظمتني يتضمن 
موقف دولة فلسطني من تعيني حدودها البحرّية يف البحر املتوسط وهي تقصد هبذا اإلعالن 
بصورة اساس�ية كاًل م�ن إرسائيل ومرص واىل جان�ب هذه املبادرة أو اإلع�الن الفلسطينّي، 
فمن املعلوم ايضًا ان هناك مرجعّية دولّية قانونّية لتعيني وترس�يم احلدود البحرّية بني الدول 
املتج�اورة أو متقابلة، حيث جاءت املبادرة الفلسطينّية منسجمة وفق أحكام القانون الدويّل 
وترتيبات�ه وبذل�ك تنقس�م ه�ذه الرتتيبات بدوره�ا إىل فرعني الف�رع االول يتعل�ق بالتأطري 
القان�ويّن للحدود البحرّي�ة وفق أحكام القانون الدويّل والثاين يتعل�ق باملبادرات الفلسطينّية 

أو الوطنّية لتعيني احلدود البحرّية.

الفرع الأول: التاأطري القانويّن للحدود البحرّية

يكم�ن اهل�دف من وراء ه�ذا الفرع إىل جانب تقدي�ر املبادرة الفلسطينّي�ة يف وضع املزيد من 
اخلي�ارات واالحت�امالت تسلي�ط الض�وء عىل اخلط�وات الالزمة أم�ام صانع الق�رار ملتابعة 
تنفي�ذ مبادرت�ه، خاصة ونحن نعلم ان عملية حتديد احل�دود البحرّية بني الدول وهي تستند 
إىل أحك�ام وقواع�د القان�ون الدويّل عملي�ة صعبة وش�اقة. وعادة ما تنج�م عنها رصاعات 
ونزاع�ات حدودّي�ة بني ال�دول تستمد من اطامعه�ا يف السيطرة عىل املساحة االوس�ع، غري 
ان القان�ون الدويّل مل يغفل هذه املسألة ب�ل أخذها بعني االهتامم ووضع الرتتيبات واآلليات 
الالزم�ة لتسوي�ة هذه النزاع�ات. ويف ما ييل ندرس ه�ذا الفرع بفقرت�ني االوىل نعرض فيها 
القواعد القانونّية يف تعيني وترسيم احلدود البحرّية ويف الفقرة الثانية احكام القانون الدويّل يف 

تسوية املنازعات يف احلدود البحرّية.

الفقرة الأوىل: تعيني احلدود البحرّية طبقًا لقواعد القانون الدويّل 
م�ن املعلوم أن احل�دود الدولّية متر عند إنشائها بمرحلتني أساس�يتني ومه�ا مرحلة التحديد 
أو التع�ني )Delimitation( ومرحل�ة الرتس�يم أو التخطي�ط )Demarcation()3). ويعرف 

)1) دولة فلسطني توِدع خرائطها البحرّية لدى األمم املتحدة... لرتسيم احلدود النهائّية، جريدة انديبنديت. 

)2) أب�و الغي�ط يتسلم ملف�ًا قانونيًا حول احلدود البحري�ة لفلسطني... ، انظر موقع جامع�ة الدول العربية 

www.lasportal.org

)3) د. فيص�ل عب�د الرمحن عيل ط�ه، القانون الدويل ومنازع�ات احلدود، ط2، دار األمني للن�رش والتوزيع، القاهرة، 

1999، ص. 62 - 73.
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التحدي�د أنه عملية قانونّية يتم بموجبها بيان الوصف الدقيق خلط احلدود يف السند القانويّن 
املنشئ له، والذي قد يتخذ شكل معاهدة حدودّية أو بروتوكول يعقد بني الدولتني املعنيتني، 
أو ق�رار حتكيم�ي أو قضائّي صادر ع�ن مكمة حتكيم أو مكمة عدل دولّي�ة، أو قرار صادر 
م�ن جلن�ة مشرتكة لتعيني احل�دود، خيتّص بالقيام هبا خ�باء القانون الدويّل العام والسياس�ة 
املسؤولون عن إدارة العالقات الدولّية لبلداهنم، أما الرتسيم فهو عملية فنية خالصة تعقب 
عملي�ة التحديد، يتّم من خالهلا وضع خط احلدود الذي تّم وصفه يف السند القانويّن املنشئ 
ل�ه عىل الطبيعة، وتعريفه بواس�طة العالم�ات احلدودّية املادي�ة، أو أي عالمات أخرى تدل 
عليه، ويعرفهام األس�تاذ مكامهون Makmahon الذي فرق بني عمليتي التحديد والرتس�يم 
بقوله “إن التحديد يتضّمن حتديد خط احلدود يف معاهدة أو أي وثيقة أخرى، وتعريفه كتابة 
أو ش�فافة. أما الرتس�يم فيتضّمن وضع خط احلدود الذي تم حتديده يف ش�كل مرس�وم عىل 

األرض، وتعليمه، بواسطة عالمات احلدود أو غريها. )1) 

س�نتناول ه�ذه الفقرة يف أربع نق�اط: أوالً كيف حتدد احلدود البحرّية طبق�ًا للقانون الدويّل، 
وثانيًا طرق حتديدها وثالثًا ترسيمها ثم واقعها يف املنطقة:

أوال: حتديد احلدود البحرّية وفقًا للقانون الدويّل:

إن قانون البحار لعام 1982 هو األساس القانويّن الذي تستند إليه الدول يف الشؤون املتعلقة 
باحل�دود البحرّية واالس�تغالل االقتص�ادّي هلا، وقد أبرم ه�ذا االتفاق بع�د جمهود دؤوب 
استغرق 9 سنوات مفاوضات يف األمم املتحدة منذ عقد املؤمتر الثالث لألمم املتحدة لقانون 
البحار يف نيويورك يف ديسمب/ كانون األول عام 1973 ولتخرج اتفاقّية من أكب االتفاقيات 
يف القان�ون الدويّل 320 م�ادة وتسع مرفقات. وجدير بالذكر أنه ما قبل قانون البحار مل تكن 
هناك قواعد دولّية مقننة دولّيًا لتنظيم عالقات الدول يف البحر، ولكن كان هناك عرف دويّل 
متس�ق م�ع مفهوم »حرية البحار«)2) ال�ذي بدأ منذ القرن السابع ع�رش وحتددت فيه احلدود 
البحرّي�ة للدولة، الت�ي تفرض عليها قوانينها وس�يادهتا، يف ثالثة أمي�ال بحرّية، وكان ذلك 
ه�و احل�د األقىص آنذاك للم�دى الذي تصل إليه املداف�ع الواقعة عىل الشاط�ئ. ومع القرن 
العرشي�ن، والتقدم التكنولوجى يف األس�لحة، ف�إن دول العامل مّدت حدوده�ا البحرّية إىل 

)1) د. فيصل عبد الرمحن عيل طه، القانون الدويل ومنازعات احلدود، مرجع سبق ذكره، ص. 31.

،2018 )2) عبد املنعم سعيد، “قانون البحار وغاز البحر املتوسط”، 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1266690
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12 مياًل؛ واعتبارًا من عام 1956 بدأت األمم املتحدة س�لسلة من املؤمترات انتهت إىل أربع 

اتفاقي�ات هي اتفاقّي�ة املياه اإلقليمّية واملنطق�ة املالصقة، واتفاقّية اجلرف الق�اري، واتفاقّية 
أع�ايل البحار، واتفاقّية الصيد واحلفاظ عىل املوارد الطبيعّي�ة احلية. هذه االتفاقيات صارت 
هي األساس الذي ُبني عليه املؤمتر الثالث لقانون البحار يف عام 1973 لصياغة قانون البحار 
حتى حلول عام 1982 والذي صار نافذًا يف عام 1994 بقيام ستني دولة بالتصديق عليه)1). 

وقد حّدد قانون البحار املناطق البحرّية للدولة انطالقًا مما ُسّمي »خط األساس« وهو اخلط 
ال�ذي يتتبع نق�اط انخفاض املياه عند حدها األدنى عىل ش�اطئها، وقسمه�ا إىل مياه داخلّية 
وتشم�ل كل أش�كال املي�اه من بحريات ومم�رات مائّي�ة داخل خط أس�اس الدول�ة؛ واملياه 
اإلقليمّي�ة التي تطبق فيه�ا الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد املرور البيء ومداها 12 مياًل، 
وباختصار متارس عليها سيادهتا؛ أما املنطقة املتامخة فهي ال تعد جزءًا من إقليم الدولة وليس 
هلا السيادة عليها إال بام تعلق بأربعة موضوعات هي اجلامرك والرضائب واهلجرة والتلوث؛ 
وأخ�ريًا املنطق�ة االقتصادّية اخلالص�ة وتبلغ 200 ميل حيث يك�ون للدولة احلق اخلالص يف 
اس�تغالل املوارد الطبيعّية املوجود فيها، أما منطقة أعايل البحار فهي بعد ال� 200 ميل وتعد 
تراثًا مشرتكًا لإلنسانّية وريعها يذهب لإلنسانّية ولشعوب العامل لذلك أنشأت األمم املتحدة 
السلطة الدولّية لالستغالل يف أعايل البحار فأصبح التنقيب واالستكشاف للدولة يف حدود 

ال� 200 ميل فقط لذلك تعرتض أمريكا عىل هذه االتفاقّية)2).

وجتدر االشارة إىل انه يف حالة تداخل هذه املناطق بني دول عديدة، فإن القاعدة املطبقة فيها 
ه�ي االقتس�ام يف املناطق املتداخلة بني الدول املتشاطئة وف�ق قواعد وإجراءات فنية حددهتا 

االتفاقّية، وهو ما يصدق عىل البحر األبيض املتوسط)3).

ثانيًا: الطرق املتبعة لتحديد احلدود البحرّية: 

وفق�ًا ملبدأ السيادة واملساواة، فإن لكل دولة احل�ق يف اختيار طريقة حتديد امتداداهتا البحرّية 

)1) عم�ر ع�الء، “املناط�ق االقتصادي�ة اخلالصة لدول رشق البحر املتوس�ط وقواع�د قانون البح�ار”، املركز العريب 

للبحوث والدراسات، 2018،
http://www.acrseg.org/40683

)2) املرجع السابق.

،2018 )3) عبد املنعم سعيد، “قانون البحار وغاز البحر املتوسط”، 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1266690
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بإرادهت�ا املنفردة بام يتناس�ب وظروفها اجلغرافية إال أن ذل�ك مقّيد بقيد جغرايف وهو مراعاة 
التناسب بني االمتدادات البحرّية واإلقليم البي للدولة الساحلية. باإلضافة إىل قيد قانويّن 
ب�أن ختتار الطرق املتوافقة مع قواعد القانون الدويّل واحرتام حق كل دولة معنية يف مثل هذا 
التحديد باالعرتاض عن الترّصف أحادي اجلانب يف التحديد إذا كان خمالفًا للقانون الدويّل 
أو يشك�ل اعت�داء ع�ىل حقوقها املكتسبة أو ي�رّض بمصالح املجتمع ال�دويّل. غري أن الغالب 
يف التعام�ل ال�دويّل وتدارك�ًا للنزاعات التي تنشأ ع�ن التحديد املنف�رد واحرتامًا ملقتضيات 
حسن اجلوار واالس�تقرار، فإن الدولة املعنية بالتحديد تعني حدودها البحرّية بالرتايض عن 
طريق اتفاق يف ما بينها، وهذا يقتي االلتزام بالدخول يف مفاوضات من أجل الوصول إىل 
االتفاق كام أن تعيني احلدود البحرّية عن طريق االتفاق هي الطريقة التي يقّر القانون الدويّل 
رضورة اللج�وء إليها برشط أال يؤثر هذا االتفاق عىل حقوق الدول االخرى، حيث أكدت 
مكمة العدل الدولّية يف قضية االمتداد القاري لبحر الشامل بأنه عند حتديد االمتداد القاري 
ع�ن طريق االتفاق، فإن ه�ذا التحديد جيب أن يراعي »اآلثار احلالية أو املحتملة ألي حتديد 
آخ�ر المت�داد الق�اري يتم بني دول متج�اورة يف املنطقة نفسه�ا«. وقد ذهب�ت اتفاقّية األمم 
املتح�دة لقانون البحار لعام 1982 إىل إبراز أمهي�ة االتفاق وتفضيله حتى عىل األحكام التي 
ج�اءت هب�ا االتفاقّية برشط أال يتعارض مع موضوع وه�دف االتفاقّية، وأن ال متس املبادئ 
االساسية املتضمنة فيها، وأال تؤثر هذه االتفاقيات اخلاصة بالتحديد عىل حقوق والتزامات 

الدول األخرى. وقد نصت املادة 4/74 املتعمقة باملنطقة االقتصادّية اخلالصة:

» عن�د وج�ود اتف�اق نافذ بني ال�دول املعنية، يفص�ل يف املسائ�ل املتعّلقة بتعيني ح�دود املنطقة 
االقتصادّي�ة اخلالصة وفقًا ألحكام ذلك االتف�اق” وكذلك املادة 4/83 والتي تنص عىل “عند 
وجود اتفاق نافذ بني الدول املعنية يفصل يف املسائل املتصلة بتعيني حدود االمتداد القاري وفقًا 
ألحك�ام ذل�ك االتفاق”. وبذل�ك فإن االتفاق عىل تعيني احلدود البحرّي�ة يلزم مجيع األطراف 
تطبيق�ًا لقاع�دة االتفاق مرتم�ًا مبدأ الوفاء بالعه�د. إذا مل تفلح الطرق السابق�ة يف التوصل إىل 

اتفاق يريض األطراف املعنية بالتحديد فإن الدول تلجأ إىل القضاء أو التحكيم.)1)

ثالثا: ترسيم احلدود 

إن عملي�ة ترس�يم احل�دود وظيفة فنية أو كام عب عنه�ا اللورد ك�رزون Curzon بقوله “إهنا 

)1) د.بسام األمحد، حتديد احلدود البحرية بني الدول املتالصقة واملتقابلة”، العدد 37، جملة جامعة ترشين للدراسات 

والبحوث العلمية، 2015.
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ف�ن وليست علاًم”، ولذلك تق�وم بتنفيذها يف الوقت احلارض جل�ان فنية مشرتكة متخصصة 
تسمى بلجان الرتسيم بعد أن كان يطلق عليها خطأ بلجان التحديد وذلك بسبب اخللط بني 

مصطلحي الرتسيم والتحديد، كام ذكرنا ذلك سابقًا)1).

والطبيع�ة الفني�ة أو التقنية ألعامل جلان الرتس�يم أكدها جملس األمن وذلك بمناس�بة قراره 
رق�م )773( الص�ادر يف 26 أغسط�س 1992 بش�أن عمل جلنة األمم املتح�دة ختطيط حدود 
ب�ني الع�راق والكويت)2). وهو ما أكدت�ه اللجنة نفسها يف تقريرها النهائ�ي املقدم إىل جملس 
األم�ن يف 21 مايو/أي�ار 1993 بقوهل�ا “إن أعامهلا تقنية وليست سياس�ّية وإن طبيعة مهمتها 

هي الرتسيم”)3).

 وتنش�أ جلان الرتس�يم املشرتكة بطرق خمتلفة فقد تنشأ عن طري�ق النص عليها يف معاهدات 
تع�ني احل�دود. وقد يتم إنشاء جلان الرتس�يم ع�ن طريق اتفاق يعقد بني األط�راف املعنية يف 
فرتة الحقة التفاق تعني احلدود. وقد تنشأ جلان الرتس�يم بقرار من املحكمة الدولّية املكلفة 
بالفصل يف نزاع تعني احلدود وذلك بناء عىل طلب الطرفني املعنيني املثبت يف االتفاق اخلاص 
بإحال�ة النزاع إىل املحكمة. وأخريًا قد تنشأ ه�ذه اللجان بقرار من جملس األمن ومثال ذلك 
جلن�ة األمم املتحدة لرتس�يم احلدود بني العراق والكويت الت�ي أنشأت بموجب القرار رقم 

)287( الصادر عام 1991 عن املجلس نفسه)4). 

ويمك�ن أن ُتض�اف إىل ذل�ك ايض�ًا جلن�ة األم�م املتح�دة التي ش�كلها جمل�س األمن عقب 
االنسحاب اإلرسائييّل من جنوب لبنان عام 2000 والتي قامت برتسيم خط احلدود الدولّية 
بني س�وريا ولبنان واملسمى باخلط األزرق )5). اإلضافة إىل ما تقدم فقد تكون اجلهة القائمة 

)1) ينظر:

 Sharles Rousseau، droit international public، Tomi )I(، Paris،1970، pp.269 - 270

)2) ينظ�ر د. جاب�ر إبراهيم الراوي، احلدود الدولية ومشكلة احلدود العراقية اإليرانية مطبعة دار السالم بغداد 1975 

ص. 299 )12( انظ�ر ن�ص القرار والتقري�ر النهائي للجنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود ب�ني العراق والكويت عىل 
املوقع االلكرتوين 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/33/doc35.doc_cvt.htm

)3) ينظر د. فيصل عبد الرمحن عيل طه، القانون الدويل ومنازعات احلدود مرجع سابق ص. 101. 

)4) ينظ�ر د. ناج�ي أيب ع�اج وميشي�ل جرينون، النزاع وعدم االس�تقرار يف الرشق األوس�ط ترمجة مم�د نجار ط 1 

األهلية للنرش والتوزيع عامن 1999 ص. 129 وما بعدها. 

)5) ينظ�ر د. أم�ني حطي�ط، مزارع ش�بعا اللبناني�ة بني الواق�ع واحلقيق�ة التارخيية والقانوني�ة، موقع س�وريا للقضاء 
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بعملية الرتسيم إحدى الرشكات الدولّية املتخصصة يف هذا الشأن، حيث يعهد إليها الطرفان 
املعنيان القيام بعملية ترسيم احلدود بعد حتديدها أو تعينها اتفاقًا أو قضاء. ومثال ذلك نص 
امل�ادة )3( م�ن معاهدة احلدود املعقودة يف جدة عام 2000 ب�ني السعودية واليمن)1). غري أن 
عمليات الرتس�يم الفنية، كام سبق تناوهلا ليست ضامنة للقبول والتسليم أو املصادقة احلتمية 
وق�د تكون بحد ذاهتا س�ببًا جديدًا للتنازع بني الدول ب�ام جيعل من إمكانية حدوث مثل هذا 

التنازع عرضًا متماًل من مضاعفات هذه العملية. 

رابعًا: واقع ترسيم وحتديد احلدود البحرّية يف الرشق األوسط:

يع�د أمر تعيني ال�دول حلدودها البحرّية م�ن العوامل الدافعة والكفيل�ة بضامن نجاح محاية 
حق�وق تلك الدول وامكانيات اس�تثامر ثرواهت�ا بكنف التعاون والسالم، نظ�رًا ملا تتمتع به 
املنطق�ة من ثروات غازي�ة أهلتها بأن تصبح هلا مكانة مورية بخريطة الغاز العاملي يمكن أن 
يصبح من دون جدوى ما مل يتم ترسيم حدود املناطق االقتصادّية اخلالصة لكل دولة، إذ إن 
ترس�يم احلدود البحرّية بني دول رشق املتوسط يعد الوسيلة القانونّية الفعالة لضامن حقوق 
الدول لتجنب الرصاعات، لكن املعضلة األساس�ية تظهر من أن اختالف املصالح بني هذه 
الدول جيعل من اتفاقيات ترس�يم احلدود البحرّية ذاهتا مصدرًا متماًل لتصاعد اخلالف بني 

دول رشق املتوسط.

 وقد تّم فعاًل توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية بني دول املنطقة حيث تم التوقيع بني مرص 
وق�بص عام 2004 وم�رص وإرسائيل 2005 وب�ني قبص ولبنان يف الع�ام 2007 وقبص 
وإرسائي�ل يف الع�ام 2010 باإلضافة إىل ترس�يم احل�دود البحرّية بني م�رص وقبص يف عام 

.(2( 2013

 فيام بقيت احلدود البحرّية الفلسطينّية يف البحر االبيض املتوس�ط من دون حتديد أو ترس�يم 
وعرض�ة ألطامع متعددة وخاصة األطامع اإلرسائيلّية التي تنكر هذه احلقوق طبقا ملا جاءت 
ب�ه احكام القانون الدويّل بموجب االتفاقّي�ة الدولّية لقانون البحار، خاصة وقد حّدد اتفاق 
أوسلو حقوق السلطة يف البحر املتوسط بمنطقة عمقها 22 مياًل، وهي منطقة صيد باألساس 

واملحاماة، 2001 ص. 10 – 13.

)1) ينظ�ر ع�ادل عبد إل�ه حسن املسدس التسوي�ة القضائي�ة املنازعات احلدود رس�الة دكتوراه كلي�ة احلقوق جامعة 

القاهرة 1999، ص. 53 – 54.

،2020 )2) مرام سامل،”تكتالت غاز املتوسط.. وسيط للسالم أم بؤرة للرصاعات؟”، 
https://p.dw.com/p/3Vc60
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يف وس�طها اكتشف حقل “عزة مارين” فيام اكتشف حقل أصغر إىل الشامل عند حدود هذه 
املنطقة مع املياه التي تعتبها إرسائيل منطقتها، لكن هذا الوضع تغرّي عىل األقل من الناحية 
القانونّي�ة بع�د اعرتاف اجلمعّي�ة العامة لألمم املتح�دة بفلسطني عضوًا مراقب�ًا وبعد انضامم 

فلسطني لالتفاقّية الدولّية لقانون البحار.

ووفق�ًا التفاقّية األم�م املتحدة لقانون البحار ف�إن مساحة املي�اه الفلسطينّية تتضاعف عرش 
مرات، من حوايل 600 ميل مربع إىل نحو ستة آالف ميل مربع، بام يعني ذلك من احتامالت 
وج�ود حق�ول هيدروكربونية أخ�رى يف هذه املنطقة )نف�ط وغاز( أو مشارك�ة دول اجلوار 
بحق�ول أعلن�ت ع�ن اكتشافها. ان موض�وع حتديد احل�دود الفلسطينّية البحرّي�ة ال يتوقف 
عن�د هذا البعد املتعلق باحلقوق، الثروات واملوارد البحرّية بل هو حق فلسطينّي س�يادّي يف 
م�ا خيّص البحر اإلقليم�ّي وجزءًا ال يتجزأ من اإلقليم الفلسطين�ّي كام هي حقوق اقتصادّية 
خالص�ة لفلسطني يف املنطق�ة االقتصادّية وكالمها يطرح امهية مضاعفة يف التكريس واحلامية 

حتى قبل االستقالل واالستثامر.

بالت�ايل فإن رصاعًا فلسطينّي�ا إرسائيلّيا عىل احلدود البحرّية يعتب أمرًا مقضيًا وواقعًا ال مالة 
خاصة ونحن نرى االطامع اإلرسائيلّية تتجاوز املياه اإلقليمّية والدولّية الفلسطينّية ومتتد إىل 
لبنان، ويف هذا السياق يمكن التقدير بأن إرساع فلسطني يف اس�تكامل التوصل إىل اتفاقيات 
ترسيم حدودها البحرّية مع دول رشق املتوسط خاصة إرسائيل وقبص ومرص يعد وسيلة 
قانونّي�ة الزم�ة حلامية احلق�وق الفلسطينّي�ة وربام تكون خطوة اس�تباقية لكش�ف أو لتجنب 
النزاع�ات القانونّي�ة مع بعض الق�وى اإلقليمّية، غ�ري أن ما يضاعف م�ن تعقيدات املشهد 
ويفاقم من الصعوبات يف ترس�يم احلدود البحرّية يف املنطقة وخاصة امام دولة فلسطني هو 
ع�دم انض�امم إرسائيل لالتفاقّية الدولّي�ة لقانون البحار وعدم التزامه�ا بأحكام هذا القانون 

الدويّل.

وجت�در اإلش�ارة يف ه�ذا السياق إىل أن إرسائيل وس�وريا وتركي�ا مل توقع ع�ىل اتفاقّية األمم 
املتح�دة لقانون البح�ار والتي حتتوي عىل مفه�وم املنطقة االقتصادّية اخلالص�ة، مما يعني أن 
الدول املذكورة يف حالة رغبتها برتس�يم احلدود تق�وم حينها بفعل هذا بالرتايض مع بعضها 
البع�ض أو م�ع دول اجل�وار ويف حالة س�وريا يمنح هذا األم�ر املزيد م�ن احلرية للرشكات 

الروسية يف حال رغبت بالتوّسع يف عمليات التنقيب يف أعامق السواحل املتامخة لسوريا. 

فل�م تعد منطقة رشق املتوس�ط جم�االً للتنافس بني الق�وى اإلقليمّية والدولّي�ة فحسب، بل 
أصبح�ت ايض�ًا امتدادًا للتنافس بني الرشكات العاملية الك�بى يف جمال الغاز الطبيعّي، وهو 
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م�ا زاد حضورها وحج�م اس�تثامراهتا يف دول املنطقة عىل اختالفاهتا؛ األمر الذي اس�تدعى 
مزي�دًا من احلضور السي�ايّس والعسكري للدول التابعة هلا تل�ك الرشكات، لتأمني مصالح 
ك�ل منه�ا ومواجه�ة التنافس القائم م�ع باقي األط�راف، ولربام اندرج ذل�ك يف إطار إعادة 
رس�م اجلغرافيا وتقاس�م النفوذ يف الرشق األوسط اجلديد بمقاربات صفقة القرن األمريكّية 
والس�الم االقتص�ادّي ال�ذي زاد من عسكرة التنافس االقتصادّي وأرس�ى مناخ�ًا للتوتر ال 
ي�زال مكومًا حتى اآلن وي�ؤرش إىل النزاع�ات احلدودّية القائمة واملتوقع�ة، تلك النزاعات 

التي مل يغفلها القانون الدويّل. 

الفقرة الرابعة: اأحكام القانون الدويّل يف ت�سوية نزاعات احلدود البحرّية
تعّد نزاعات احلدود البحرّية من املوضوعات املعقدة والشائكة، فإن كانت احلدود البّية ال 
تثري العديد من املشاكل ذات الصلة بوضوح املعامل واخلرائط التارخيية لكوهنا تفصل بني دولة 
وأخ�رى بمعامل واضحة، ف�إن احلدود البحرّية عكس ذلك، لكوهن�ا ال تقترص عىل الدولتني 
اللت�ني يفصلهام ح�د بحرّي، بل يمتد ذلك إىل باقي دول العامل، لذلك تعّد منازعات احلدود 
البحرّي�ة من أهم موضوع�ات القانون ال�دويّل املعارص، ومن أكثر النزاع�ات التي عرضت 
ع�ىل القض�اء الدويّل)1). وقد تفاقمت يف اآلونة األخرية النزاع�ات احلدودّية البحرّية ارتباطًا 

باكتشافات املوارد والثروات البحرّية )أوالً( فيام تعددت سبل وآلّيات تسويتها )ثانيًا(.

أوالً: تفاقم الرصاعات اإلقليمّية الدولّية حول احلدود البحرّية رشق املتوسط

م�ع دخول الق�رن 21 وابتكار تقنيات حديثة للتنقيب واس�تخراج الغ�از الطبيعّي والبرتول 
م�ن أعامق س�حيقة حتت مياه البح�ار، برزت إىل دائ�رة الضوء منطقة رشق البحر املتوس�ط 
الحتوائه�ا ع�ىل مكامن غاز حتتوي ع�ىل احتياطات هائلة تقدر قيمته�ا بمئات املليارات من 

الدوالرات حتى أن البعض شّبهها بمنطقة اخلليج العريّب بداية السبعينّيات.

لك�ن تداخل احلدود البحرّية بني ال�دول املطلة عىل الساحل الرشقّي للبحر ومنها مرص 
وإرسائي�ل وق�بص ولبن�ان وتركيا واليون�ان خّلف رصاعًا خفي�ًا وتسابق�ًا للفوز هبذا 
الكن�ز اجلدي�د. ومع وجود قوى كبى ذات أطامع يف هذه املوارد مثل الواليات املتحدة 

)1) التسوي�ة السليم�ة لنزاع�ات احل�دود البحرية يف إط�ار القضاء ال�دويل، دار النهضة العربية، م�رص، ودار النهضة 

العلمي�ة، االمارات 2018 - دراس�ة حتليلي�ة وتطبيقية لتسوية نزاعات احلدود البحري�ة يف إطار كل من مكمة العدل 
الدولية واملحكمة الدولية لقانون البحار مدعومة بأحكام املحكمتني.
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واالحتاد األورويب وروسيا)1). 

وبناء عليه توّجهت إرسائيل عىل الفور نحو قبص لرتس�يم احلدود البحرّية بينهام وعقدت 
قبص اتفاقًا مبدئيًا مع إرسائيل يف 2010 من دون الرجوع ملرص، حسب بنود االتفاقّية التي 
أبرمته�ا قبص م�ع مرص يف 2004 التي تلزم أي طرف بالرجوع للطرف اآلخر يف أي اتفاق 
م�ع دولة أخرى، لكن مرص احتوت املوقف مرة أخرى وعقدت اجتامعات ضّمت رؤس�اء 
الدول الثالث مرص اليونان وقبص نتج عنه إعالن القاهرة 2014 وإعالن نيقوسيا يف إبريل 

2015 والذي أوضح تأكيد ثوابت اتفاقّية 2004 مرة أخرى.

وكانت إرسائيل التي تسعى للسطو عىل حقوق الغري يف غاز البحر املتوسط قد استبقت لقاء 
القاهرة بتحذير قبص وتوجيه التهديدات بشأن ترس�يم احلدود البحرّية التي تريد إرسائيل 

أن حتّددها عىل هواها ومن دون التزام باملواثيق الدولّية وبالتعّدي عىل حقوق اآلخرين. 

وتسعى واشنطن لربط مصالح حلفائها املتنافرين لتحقيق تلك األهداف وتأيت يف إطار ذلك 
اتفاقات الغاز اإلرسائييّل التي تسعى واشنطن من خالهلا خللق مصالح اقتصادّية مشرتكة بني 
إرسائي�ل والدول العربّية، متّهد ملا هو أبعد حيث تطم�ح أن تؤدي تلك املصالح االقتصادّية 
مستقب�اًل إىل اتفاقات سياس�ّية تشمل إعادة النظ�ر يف اجلغرافيا االقتصادّي�ة للمنطقة بام فيها 
مم�رات آمن�ة وخطوط أنابيب للنفط والغاز تربط ب�ني إرسائيل وفلسطني ومرص واألردن يف 

املرحلة األوىل وقد متتّد إىل دول أخرى يف املنطقة يف مرحلة الحقة. 

وإذا م�ا جتاوزن�ا خط�ورة االبعاد السياس�ّية واالس�رتاتيجّية ملثل ه�ذه الرتتيب�ات اجلارية أو 
املنتظرة خاصة يف حال القفز عن أحكام وقواعد القانون الدويّل ذات الصلة، األمر الذي ال 
يعني إال وثبة الحتدام الرصاع، فإن القانون الدويّل للبحار وضع اآللّيات الرضورّية لتسوية 

مثل هذه املنازعات أو الرصاع املحتمل.

ثانيا: تسوية النزاعات:

إن التوصل إىل حلول عادلة ومنصفة يتطّلب إجياد مؤسسات قضائّية يتمتع أعضاؤها باخلبة 
والدراية يف جمال قانون البحار. فقد اكتفى سابقًا البوتوكول االختيارّي لعام 1960، امللحق 
باتفاقيات جنيف لعام 1958 بالنص عىل رضورة اللجوء إىل قضاء مكمة العدل الدولّية يف 
م�ا يتعلق بتفسري بنود االتفاقيات األربع وتطبيقه�ا، إال إذا اتفقت األطراف عىل اللجوء إىل 

)1) ينظر د. مصطفى س�يد عبد الرمحن، اجلوانب القانونية لتسوية نزاعات احلدود الدولية، ط1، دار النهضة العربية 

القاهرة، 1992، ص. 77.
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وسيلة أخرى لتسوية نزاعاهتم هبذا الشأن.

يف حني سعت اتفاقّية قانون البحار لعام 1982 إىل إقرار نظام قانويّن متكامل لتسوية النزاعات 
املتعلقة بتفسري بنود االتفاقّية وتطبيقها، حيث يتضمن وسائل سياسّية ودبلوماسّية تؤدي إىل 
حل�ول ملزمة وغري ملزمة )املادة 280 من االتفاقّي�ة( كاللجوء إىل التفاوض )املادة 282 من 
االتفاقّية( واملساعي احلميدة والوساطة والتوفيق )املادة 284 من االتفاقّية( واحللول القضائّية 
والتحكيمّي�ة )املادة287 من االتفاقّي�ة( كإمكانّية اللجوء إىل التحكيم العام أو اخلاص أو إىل 
مكم�ة الع�دل الدولّية أو إىل املحكم�ة الدولّية لقانون البحار، وهنا جتدر اإلش�ارة إىل أمهّية 
اللج�وء إىل القضاء ال�دويّل لتسوية املنازعات البحرّية، ولك�ن ال ترتبط مثل هذه املنازعات 

بنقاط قانونّية وحسب وإنام أيضًا مسائل جغرافّية وسياسّية وتقنّية)1).

 الفرع الثاين: املبادرات الفل�سطينّية ب�ساأن احلدود البحرّية
ع�ىل الرغم من عملية التسييس البدهيية ملوضوعات احلدود والثروات البحرّية واس�تثامرها 
وم�ا حييط هب�ا ويكتنفها م�ن نزاع�ات وماور واس�تقطاب وص�والً إىل رشكات االس�تثامر 
املتع�ددة اجلنسي�ة، األمر الذي يبدو واضحًا يف معامل ال�رصاع الدويّل يف املنطقة، فقد عمدت 
فلسط�ني إىل جت�اوز هذا البع�د السيايّس واختارت املب�ادرة إىل طرح موضوع�ّي مستمّد من 
القان�ون ال�دويّل لرتس�يم احل�دود البحرّية وه�و املدخل الصحي�ح والسليم ما قب�ل مرحلة 
االس�تثامر منطلق�ة من حقها الطبيع�ّي يف السيادة عىل ثرواهتا الوطنّية ال�ذي دعمته الرشعّية 
الدولّي�ة )فقرة أوىل( وتأس�يسًا عىل انضاممها التفاقّية قانون البحار ع�ام 1982 وما رتبته هلا 

من حقوق )فقرة ثانية(.

الفق��رة الأوىل: احلق��وق ال�سيادّية على ال��روات البحرّي��ة الوطنّية وفقًا 
لل�سرعّية الدولّية

لقد حرصت دولة فلسطني أساس موقفها ومبادراهتا لدعوة الدول املتشاطئة لتعيني احلدود 
البحرّية أسوة بدول رشق املتوسط واتصاالً بحقوقها الطبيعّية والسيادّية، وما أكدته الرشعّية 
الدولّية بشأن س�يادة دولة فلسطني بطبيعة احلال من دون خلط مع حقوق وطنّية وسياس�ّية 

أخرى مثل حق تقرير املصري وغريه من احلقوق غري القابلة للترّصف. 

وقد تأس�ست املب�ادرة الفلسطينّية بشأن تعي�ني احلدود البحرّية بالنظ�ر إىل قرارات الرشعّية 

)1) ديوان الترشيع والفتوى، “حسم املنازعات البحرّية”، فلسطني،
https://carjj.org/sites/default/files/events/hsm_lmnzt_lbhry-_wrq_ml_flstyn.pdf
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الدولّية انطالقًا مما أقّرته هذه الرشعّية من حق سيادّي لفلسطني عىل ثرواهتا الطبيعّية بام فيها 
البحرّية س�واء بالبحر األبيض املتوس�ط أو امليت وحتى هنر األردن، هذا احلق السيادّي عىل 
املوارد الذي يؤرش المتداد احلدود وارتباط مواقع الثروات الطبيعّية بكوهنا جزءًا من اإلقليم 
الفلسطين�ّي ومتت�د وجودًا وحقوقًا وس�يادة إىل حيث متتّد تلك احل�دود. فاحلق السيادّي هو 
عىل إقليم الدولة وما فيه أو حتتويه من ثروات أو موارد طبيعّية. وقد متّثلت تلك الرشعّية بام 
صدر من قرارات باخلصوص عن جامعة الدول العربّية )أوالً( ثم عن األمم املتحدة )ثانيًا(.

أوألً: تأكيد السيادة الفلسطينّية عىل الثروات الطبيعّية بموجب قرارات اجلامعة العربّية

ومل�ا ك�ان ه�ذا املوض�وع بندًا دائ�اًم يف ج�دول أعامل جمال�س اجلامع�ة العربّية ع�ىل املستوى 
الوزارّي والقمم، نورد يف ما يأ�ي قرار دورة جملس اجلامعة عىل املستوى الوزارّي األخري يف 
دورة انعق�اده 154 بتاريخ 2020/9/7 وحتدي�دًا يف ما يتعلق بالسيادة عىل املوارد والثروات 
الطبيعّية بام يشمل البحر امليت وهنر األردن واملياه الداخلّية اجلوفّية، حيث أقّر جملس اجلامعة 

عىل املستوى الوزارّي يف دورته ال���� 154 من بني قرارات أخرى)1)، وأكد عىل ما ييل:

1 - التأكيد عىل حقوق الشعب الفلسطينّي وس�يادته عىل م�وارده الطبيعّية، بام فيها األرض 
واملي�اه، وفقًا لقرار األمم املتحدة الصادر بتاري�خ 2017/12/20 »السيادة الدائمة للشعب 
الفلسطين�ّي يف األرايض الفلسطينّي�ة املحتل�ة، بام فيه�ا القدس الرشي�ف، وللسكان العرب 
يف اجل�والن الس�ورّي املحت�ل عىل موارده�م الطبيعّي�ة«. ومطالب�ة إرسائيل )الق�وة القائمة 
باالحتالل(، بالتعويض نتيجة الس�تغالل واس�تنزاف املوارد الطبيعّية وإتالف البنية التحتية 
واس�تنفاذ املص�ادر املائّي�ة وتعريضه�ا للخطر بأي ش�كل من األش�كال بسبب السياس�ات 

واالنتهاكات غري املرشوعة التي تتخذها يف األرايض الفلسطينّية املحتلة.

2 - التأكيد عىل أن حقوق دولة فلسطني كدولة مشاطئة يف االستفادة الوصول لنهر األردن 
ه�ي حقوق ثابت�ة وراس�خة، تستند إىل مرجعّي�ات القانون ال�دويّل، واىل ق�رارات الرشعّية 
الدولّية ذات الصلة، والتمسك بمبدأ االس�تخدام العادل واملنصف للمجرى املائّي الدويّل، 
وح�ق املشاركة يف إدارة حوض النهر بجزئيه العلوّي والسفيّل، واختاذ القرارات يف اجلوانب 
القانونّي�ة والفنّي�ة كافة وعىل املستويات واملجاالت كافة، م�ن محاية وتطوير وإقامة املشاريع 
واالس�تفادة من قيمته الدينّية وما ش�ابه ذلك. والتشديد عىل رفض السياس�ات اإلرسائيلّية 
بفرض سياس�ة األمر الواقع بشأن السيطرة عىل هنر األردن ومنابعه )س�واء من خالل فرض 

)1) انظر قرارات جملس جامعة الدول العربية اخلاصة بالقضية الفلسطينية متوفرة عىل موقع اجلامعة
http://www.lasportal.org
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السيادة العسكرّية أو خمططات الضّم أو أية سياسات مستقبلّية(.

3 - التأكي�د ع�ىل أن ح�ق دولة فلسطني يف الوصول واالس�تفادة من ث�روات وموارد البحر 
املي�ت، وقيمت�ه االقتصادّية كدولة مشاطئة هي حق�وق ثابتة، تستن�د إىل مرجعّيات القانون 
ال�دويّل، واىل قرارات الرشعّية الدولّية ذات الصلة، وتشمل حق فلسطني يف اختاذ القرارات 
يف خمتل�ف اجلوانب القانونّية والفنّية ويف املجاالت كافة، م�ن محاية وتطوير وإقامة املشاريع 

والصناعات واالستفادة من القيمة السياحّية والعالجّية وغريها.

ثانيًا: تأكيد السيادة الفلسطينّية عىل الثروات الطبيعّية بموجب قرارات اجلمعّية العامة لألمم املتحدة:

ك�ام هو احلال بالنسبة للحق�وق الفلسطينّية الثابتة وغري القابلة للت�رصف، يعتب أمر السيادة 
عىل الثروات الطبيعّية جزءًا ال يتجزأ من بنود القرار الفلسطينّي الدائم يف جدول أعامل األمم 
املتح�دة بشأن القضية الفلسطينّية وارتباط�ًا بموضوع البحث، نورد يف ما يأيت نموذجني من 

قرارات اجلمعّية العامة التي تصدر سنويًا بالشأن الفلسطينّي وُيعاد تأكيدها وحتديثها.

أ( قرار اجلمعّية العامة يف 21 ديسمب 2016 رقمA/ RES/71/247  )1): والذي يعيد تأكيد 
مب�دأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنبّي عىل مواردها الطببعّية، وفقا 
ملب�ادئ ميث�اق األمم املتح�دة، إذ تؤكد عدم جواز االس�تيالء عىل األرض بالق�وة. كام ُيعيد 
تأكي�د احلقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطينّي وس�كان اجل�والن السورّي املحتل 
يف موارده�م الطبيعّي�ة، بام فيه�ا األرض واملياه وم�وارد الطاقة. ومطالب�ة إرسائيل، السلطة 
القائم�ة باالحتالل، بالكّف عن اس�تغالل امل�وارد الطبيعّي�ة يف األرض الفلسطينّية املحتلة، 
ب�ام فيه�ا القدس الرشقّية، ويف اجلوالن السورّي املحت�ّل أو إتالفها أو التسّبب يف ضياعها أو 
اس�تنفادها، وعن تعريضها للخطر. تعرتف بحق الشع�ب الفلسطينّي يف املطالبة بالتعويض 
جراء اس�تغالل موارده الطبيعّية أو إتالفها أو ضياعها أو اس�تنفادها، وعن تعريضها للخطر 
بأي ش�كل من األس�كال بسبب التدابري غري القانونّية التي تتخذها إرسائيل السلطة القائمة 
باالحت�الل، واملستوطن�ون اإلرسائيلّي�ون يف األرض الفلسطينّي�ة املحتل�ة، ب�ام فيها القدس 
الرشقي�ة وُتع�رب عن األمل يف أن تعالج هذه املسألة يف إطار مفاوضات الوضع النهائّي بني 

اجلانبني الفلسطينّي واإلرسائييّل. 

)1) انظر نص القرار عىل موقع االمم املتحدة:
https://undocs.org/ar/A/RES/71/247
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ب( ق�رار اجلمعّي�ة العام�ة يف 20 ديسم�ب2017 رق�م A / RES/72/240 )1): الذي أعاد 
التأكي�د كذل�ك عىل مب�دأ السيادة الدائم�ة للشع�وب الواقعة حتت االحت�الل األجنبي عىل 

مواردها الطبيعّية.

وُيالح�ظ مما تقّدم أن س�يادة فلسطني ع�ىل موارده�ا الطبيعّية وفق أحك�ام وقواعد القانون 
الدويّل ومبادئ الرشعّية الدولّية س�يادة ثابتة ومسّلم هبا، وإن كانت حتت س�يطرة االحتالل 
الذي متنع القوانني والرشعّية الدولّية عبثه واس�تثامره لتلك املوارد بل وترّتب لفلسطني حقًا 
يف التعوي�ض ج�راء ذلك، وهذا م�ا يفتح أفقًا إضافي�ًا للمطالب واملب�ادرة الفلسطينّية بشأن 

تعيني احلدود بموجب ذلك وأحكام القانون الدويّل للبحار.

 الفقرة الثانية: اجلانب الإجرائّي: املبادرة الفل�سطينّية اإىل تر�سيم احلدود 
مبوجب اأحكام القانون الدويّل للبحار

تكم�ن أمهّي�ة انضام دولة فلسطني واالع�رتاف بعضوّيتها يف األمم املتح�دة يف إتاحة املجال 
لفلسطني لالنضامم إىل املنظاّمت واالتفاقيات الدولّية عضوًا كامل العضوّية عىل قدم املساواة 
م�ع باق�ي ال�دول بام يف ذل�ك اتفاقّية األم�م املتحدة لقان�ون البحار، الذي يشكل األس�اس 
القانويّن لرتسيم احلدود البحرّية بني الدول وكانت هذه االتفاقّية من أوائل االتفاقيات التي 
انضم�ت اليه�ا فلسطني يف عام 2014 مبارشة عقب اع�رتاف األمم املتحدة بفلسطني عضوًا 

مراقبًا.

لق�د رّتب انضامم فلسط�ني التفاقّية قانون البحار انتساب فلسط�ني لعضوّية اجلمعّية العامة 
للسلط�ة الدولّية لقاع البح�ار )أوالً( وكذلك عضوّيتها يف االتفاقّي�ة الدولّية لقانون البحار 
حقوقًا وامتيازات يف املياة اإلقليمّية والدولّية ويف ما يأيت نعرض تلك احلقوق من خالل أثر 

االنضامم للمعاهدة الدولّية يف نطاق املياة الدولّية والوطنّية.

أوالً: عضوّية دولة فلسطني يف السلطة الدولّية لقاع البحار

يعت�ب الن�ص يف اتفاقّي�ة قانون البح�ار)2) عىل إنشاء السلط�ة الدولّية التي تق�وم بعملها وفقًا 
للج�زء احل�ادي عرش والتي تعتب يف حقيقة األمر منظم�ة دولّية تعمل الدول من خالهلا عىل 
ممارس�ة األنشط�ة يف املنطق�ة والتي متارس م�ن خالهلا أيض�ًا الرقابة عىل ه�ذه األنشطة مهاًم 

)1) انظر نص القرار عىل موقع االمم املتحدة:
https://undocs.org/ar/A/RES/72/240

)2) املادة )156. 1( من اتفاقية قانون البحار.
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للغاي�ة، ألن�ه يف حقيقته قد وضع مركزًا قانونّيًا متارس م�ن خالله الدول األنشطة يف املنطقة 
من خالل السلطة الدولّية، وبالتايل فإنه ينبغي تفعيل وتقوية نظام عمل هذه السلطة الدولّية 
حتى تكون قادرة عىل محاية وحراس�ة الرتاث املشرتك لإلنسانّية الذي وضعت أسسه اتفاقّية 

قانون البحار)1). كام ينبغي تفعيل عضوّية فلسطني يف هذه املنظمة.

ويق�ع مقر السلطة الدولّية بدول�ة جامايكا، وهلا أن تنشئ من املراكز أو املكاتب اإلقليمّية ما 
تراه الزمًا ملامرس�ة وظائفها)2). حيث استند تأس�يس هذه السلطة الدولّية إىل مؤمتر دويّل وما 
ت�م الن�ص عليه يف االتفاقّية م�ن أن تنشا هبذه االتفاقّية السلطة الدولّي�ة والتي تقوم بمهامها 
وفق�ًا لألحكام الواردة هب�ا)3)، وما نّصت عليه رصاحة باعتبار السلط�ة الدولّية املنظمة التي 
تقوم الدول األطراف عن طريقها بتنظيم األنشطة يف املنطقة ورقابتها وبصورة خاصة إدارة 

موارد املنطقة)4).

نجح�ت الدول النامية خ�الل املؤمتر الثالث لقانون البحار من أن توّس�ع نطاق العضوّية يف 
السلط�ة الدولّية بإتاح�ة العضوّية لكيان�ات ال ينطبق عليها وصف الدولة)5). وقد أش�ارت 
اتفاقّية قانون البحار عىل اعتبار مجيع الدول األطراف يف االتفاقّية أعضاء يف السلطة الدولّية 
بحك�م الواق�ع)6) وقد وصل ع�دد األعضاء يف السلط�ة الدولّية حتى احل�ادي والثالثني من 

)1) د. أمح�د أب�و الوف�ا: القانون الدويل للبحار عىل ض�وء أحكام املحاك�م الدولية والوطنية واتفاقي�ة 1982، املرجع 

السابق ص. 443. 

)2) املادة )156. 5،4( من اتفاقية قانون البحار.

)3) املادة )156( من اتفاقية قانون البحار.

)4) املادة )157( من اتفاقية قانون البحار.

)5) د. سامي أمحد عابدين: مبدأ الرتاث املشرتك لإلنسانية بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص. 208.

)6) املادة )156. 2( من اتفاقية قانون البحار، وحتى الثاين من مايو 2006، أصبحت 148 واجلامعة األوروبية طرفني 

يف اتفاقي�ة قان�ون البح�ار 1982، وبالتايل أعضاء يف السلطة، راجع تقرير األمني الع�ام للسلطة الدولية لقاع البحار 
املق�دم بموج�ب الفقرة 4 من املادة 166 من اتفاقي�ة األمم املتحدة لقانون البحار، ال�دورة الثانية عرش كينجستون، 
جامايك�ا 7 – 18 أغسط�س 2006 الوثيق�ة: ISBA. 12. A. 2 وقد وصل عدد أعضاء السلط�ة إىل 155 عضوًا )154 
دولة واجلامعة األوروبية( بعد أن أصبحت بيالروس واجلبل األس�ود وليسوتو واملغرب ومولدوفا ونيوى أعضاء يف 

 ISBA. 12. A. 2 السلطة منذ دورهتا الثانية عرشة وحتى 31 مايو 2007 الوثيقة
ال�دورة الثالث�ة عرشة كينجستون جامايكا 9 – 20 يولي�ه 2007 بعنوان تقرير األمن العام للسلطة الدولية لقاع البحار 

املقدم بموجب الفقرة 4 من املادة 166 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
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مارس عام 2008م إىل مئة ومخسة ومخسني عضوًا)1).

وبذل�ك ف�إن الكيانات التي ال يصدق عليها وصف ال�دول أو املنظامت الدولّية ال يكون هلا 
االنض�امم إىل عضوّي�ة السلطة الدولّية إال بصف�ة مراقب)2)، ويكون لكل دولة اش�رتكت يف 
املؤمتر الثالث لقانون البحار وسّجل ممثلوها أسامءهم لدى األمانة العامة للمؤمتر باعتبارهم 
مشرتك�ني يف ال�دورة، احلق يف أن تك�ون عضوًا. وباملث�ل ينطبق ذلك عىل حرك�ات التحرر 
الوطن�ّي التي حتظى باعرتاف املنظامت الدولّي�ة واإلقليمّية واألقاليم التي تدار من قبل دولة 
أخ�رى، باإلضاف�ة إىل املنظامت الدولّية الت�ي حيق هلا أن تشرتك بصف�ة مراقب يف مداوالت 

أجهزة السلطة الدولّية وجلاهنا الرئيسّية ما عدا حق التصويت)3).

إن العضوّي�ة الكامل�ة لدولة فلسطني هبذه املنظمة يرتب هل�ا الكثري من احلقوق اهلامة، ومنها 
النصي�ب املايل من عوائد اختصاصات واس�تثامرات السلطة وخاص�ة يف اطار بناء القدرات 
ونقل التكنولوجيا والتهجري وخالفه الذي سنعرضه الحقًا يف حينه من سياق هذه الدراسة 
م�ن التنوي�ه إىل ان مص�در ه�ذه العضوّية بالسلط�ة الدولّية لق�اع البحر مستم�ّد من انضامم 

فلسطني لالتفاقّية الدولّية لقانون البحار.

ISBA. 14. A. 2 وانظر الوثيقة ISBA. 13. A. 2 1) الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية سابقة اإلشارة إليها(

)2) ويتض�ح م�ن ذلك أن العضوية يف السلطة الدولية تتحقق بطريقة تلقائية جلميع الدول األطراف يف االتفاقية، ويف 

هذا تنص املادة )305. 1( من اتفاقية قانون البحار عىل ان يكون باب التوقيع عىل هذه االتفاقية مفتوحًا أمام:
أ - مجيع الدول.

ب - ناميبيا ممثلة بمجلس األمم املتحدة لناميبيا.
ت - مجي�ع ال�دول املتمتع�ة باحلكم الذايت واملرتبطة الت�ي اختارت هذا املركز بفعل تقري�ر املصري حتت إرشاف األمم 
املتحدة وبموافقتها وفقًا لقرار اجلمعية العامة 1514)د. 15( والتي هلا اختصاص يف املسائل التي ختضع هلذا لالتفاقية 

بام يف ذلك اختصاص الدخول يف املعاهدات بصدد تلك املسائل. 
ث - مجي�ع الدول املتمتع�ة باحلكم الذايت واملرتبطة التي يكون هلا وفقًا لصك�وك ارتباطها اختصاص يف املسائل التي 

ختضع هلذه االتفاقية بام يف ذلك اختصاص الدخول يف معاهدات بصدد تلك املسائل.
ج - مجيع األقاليم التي تتمتع باحلكم الذايت الداخيل التام وتعرتف هلا األمم املتحدة هبذا الصفة، ولكنها مل حتصل عىل 
استقالهلا التام وفق قرار اجلمعية العامة 1514 )د.15( والتي هلا اختصاص يف املسائل التي ختضع هلذه االتفاقية بام يف 

ذلك االختصاص الدخول يف معاهدات بخصوص تلك املسائل.
ح - املنظامت الدولية وفقًا للمرفق التاسع.

)3) د. عم�ر أب�و بك�ر باخشب: القان�ون الدويل العام للبحار يف أبعاده اجلديدة دراس�ة قانونية يف ض�وء اتفاقية األمم 

املتحدة لقانون البحار املرجع السابق، ص. 185.
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ثانيًا: عضوّية االتفاقّية الدولّية لقانون البحار

من�ذ انضاممه�ا التفاقّي�ة األم�م املتحدة لقان�ون البحار، س�عت فلسطني إىل ترس�يم احلدود 
البحرّي�ة باتفاقيات مع دولتي اجل�وار، مرص وإرسائيل، لكن هذه اجلهود مل تفض إىل نتيجة، 
وكام هو متبع بادرت فلسطني إىل ترسيم حدودها البحرّية وتعيني نقاط إحداثياهتا وأودعتها 
ل�دى األمني العام لألمم املتح�دة يف 31 آب من العام 2015 وتشمل 12 مياًل املياه اإلقليمّية 
تليه�ا 24 مياًل املنطقة املتامخة ثم 200 ميل املنطقة االقتصادّية اخلالصة مرفقة بخريطة تشمل 
املناط�ق الث�الث، مستهدف�ة بذلك وبصورة أساس�ية احل�دود البحرّية م�ع إرسائيل بتصور 

ومطالبة تتجاوز حدود وقيود اتفاقات اوسلو.

وبخطوة موازية قامت وزارة اخلارجية بإيداع نسخة من حتديد حدودها البحرّية مع مجهورية 
م�رص العربّية لألمني العام جلامعة الدول العربّية يف مذكرهتا بتاريخ 6 أكتوبر 2019 وطلبت 
إيداعه�ا يف اجلامعة وتعميمها عىل الدول األعض�اء باملذكرة املشار إليها. وقد تضمنت تلك 
املذكرة إىل جانب اخلرائط واإلحداثيات اهلندسية البحرّية األسس واملبادئ التي بنيت عليها 
عملي�ة التحديد. وهي الواردة يف إعالن دولة فلسطني بش�أن حدودها البحرّية. حيث نص 

اإلعالن استنادًا إىل اتفاقّية األمم املتحدة لقانون البحار األسس واملبادئ اآلتية )1): 

البحر اإلقليمّي لدولة فلسطني

1. متتّد سيادة دولة فلسطني إىل البحر اإلقليمّي، واىل املجال اجلوي الذي يعلو 
البحر اإلقليمّي واىل قاعه وباطن أرضه.

2. خط األس�اس لقي�اس البحر اإلقليمّي لدولة فلسطني ه�و حد أدنى اجلزر 
عىل امتداد الساحل.

3. يبل�غ ع�رض البحر اإلقليم�ّي لدولة فلسط�ني 12 مياًل بحرّيا، مقاس�ه من 
خطوط األساس املعّرفة يف الفقرة )2(.

4. مت�ارس دولة فلسطني س�يادهتا عىل بحرها اإلقليمّي عم�اًل بأحكام اتفاقّية 
األم�م املتح�دة لقان�ون البحار، وغريها م�ن قواعد القان�ون الدويّل ذات 

الصلة.

)1) ( وأن تضمن اإلعالن الصادر يف مذكرة اخلارجية الفلسطينية املؤرخة يف السادس من اكتوبر 2019 كام هو مرفق 

برسالة وزير اخلارجية اىل األمني العام جلامعة الدول العربية.
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املنطقة املتامخة

1. متت�ّد املنطقة املتامخة لدولة فلسطني، وراء البحر اإلقليمّي ومالصقة له، مسافة 
24 مياًل بحرّيًا مقاسه من خط األساس للبحر اإلقليمّي لدولة فلسطني.

2. حيق لدولة فلسطني إجياد األليات املناسبة للمنع واملعاقبة عىل خرق القوانني 
الدولّي�ة، والقوانني واالنظم�ة الفلسطينّية ضمن املنطق�ة املتامخة لبحرها 
اإلقليم�ّي، باإلضافة إىل ممارس�اهتا هلذه الصالحي�ات يف البحر اإلقليمّي 

واحلدود البحرّية لدولة فلسطني.

املنطقة االقتصادّية اخلالصة

1. متت�د املنطق�ة االقتصادّي�ة اخلالصة لدولة فلسط�ني، وراء البح�ر اإلقليمّي 
ومالصقة له يف مسافة ال تتعدى 200 ميل من خط األساس.

2. لدول�ة فلسط�ني حق�وق س�يادّية لغ�رض اس�تكشاف واس�تغالل امل�وارد 
الطبيعّي�ة، احلي�ة منها، وغ�ري احلية، وحقوق س�يادّية مرتبطة ب�إدارة املياه 
الت�ي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباط�ن أرضه وحفظ املوارد املتواجدة 
ضمن هذا املجال، وكذلك يف ما يتعلق باألنشطة األخرى لالس�تكشاف 

واالستغالل االقتصادّيني للمنطقة.

3. ت�ويل دول�ة فلسط�ني، يف ممارس�اهتا حقوقه�ا وأدائه�ا واجباهت�ا يف املنطق�ة 
االقتصادّي�ة اخلالصة، املراعاة الواجبة حلق�وق الدول األخرى وواجياهتا 
رشط املعامل�ة باملث�ل، وتترصف ع�ىل نحو يتفق مع أحك�ام اتفاقّية األمم 

املتحدة لقانون البحار، والقانون الدويّل.

اجلرف القارّي

يشم�ل اجل�رف الق�اري لدول�ة فلسط�ني ق�اع وباط�ن أرض املساحات 
املغم�ورة باملي�اه املمتدة إىل ما وراء البحر اإلقليم�ّي ملسافة ال تتعدى 200 

ميل بحرّي مقاسه من اخلط األساس للبحر اإلقليمّي لدولة فلسطني.

وقد تضّمنت املذكرة إىل جانب املبادئ واألس�س اإلحداثيات واجلداول واخلرائط اهلندس�ّية 
اجلغرافّية املستمّدة من/ أو املرتكزة عىل املبادئ واألسس، التأكيد عىل ما ييل:

 - يف ح�االت تداخ�ل املناط�ق البحرّية لدولة فلسطني مع مناط�ق بحرّية لدول أخرى، فإن 
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ترس�يم احل�دود بني املناط�ق البحرّية يتّم من خ�الل التوصل إىل حل عىل أس�اس اإلنصاف 
وأس�س القان�ون الدويّل، واس�تنادًا للنظ�ام االس�ايس ملحكمة الع�دل الدولّي�ة، واملحكمة 
الدولّي�ة لقان�ون البحار، يف حال تعذر الوصول إىل اتفاق عىل هذه األس�س فيتم اللجوء إىل 
من�ح االختصاص والوالية ملحاكم دولّية أو جهاز حتكيمّي إلصدار قرار هنائي إزاء ترس�يم 

احلدود البحرّية.

 - دع�ت اخلارجي�ة الفلسطينّي�ة يف مذكرهت�ا كاف�ة الدول والرشك�ات واملؤس�سات املعنية 
الح�رتام احلدود البحرّية لدولة فلسطني، ومراجعة عق�ود عملها، واالمتناع عن القيام بأي 
أع�امل أو نشاط�ات أخرى ضمن احلدود البحرّية لدول�ة فلسطني، من دون اتفاق مسبق مع 
دول�ة فلسط�ني، كام حتتف�ظ دولة فلسط�ني لنفسها باحل�ق يف التعويض عىل االس�تغالل غري 
القان�ويّن للم�وارد الطبيعّية وغريها من املوارد التي تّم اس�تغالهلا عىل م�دار السنني املاضية. 
وأكدت عىل اس�تعداد دولة فلسطني للتعاون مع مجيع دول املجتمع الدويّل، ومؤسساته ملنع 

انتهاك القانون الدويّل يف إقليم دولة فلسطني، وضمن حدودها البحرّية والبّية.

لق�د تّم تعميم تلك املذكرة املشار اليها عىل الدول العربّية األعضاء وفقًا لإلجراءات املرعّية 
ليتسن�ى ألي من ال�دول املشاركة لفلسطني يف احل�دود من االعرتاض وبالت�ايل الدخول يف 
مفاوضات التفاق ثنائي عىل ترسيم احلديد، ومنذ ذلك احلني حتى اآلن مل تعرتض أية دولة 
يف نط�اق اجلامع�ة العربّي�ة أما بش�أن إرسائيل فال يتوق�ع منها االعرتاض يف األم�م املتحدة، 
واألرج�ح أن ع�دم اع�رتاض إرسائي�ل ع�ىل اخلط�وة الفلسطينّية ال يع�ود إىل مب�دأ اإلقرار 
واالع�رتاف باحلدود الفلسطينّية ك�ام تضمنتها املذكرة الفلسطينّية لألمم املتحدة عىل ما يبدو 
وإنام لعدم اعرتاف إرسائيل هبا من األساس استمرارًا للسياسات نفسها والتعامل اإلرسائييّل 

مع دولة فلسطني وهو اإلنكار الكيل.

املطلب الثاين: التعاون الدويّل يف ا�ستثمار ثروات البحر الإقليمّي واملنطقة 
القت�سادّية اخلال�سة )الغاز(

قب�ل نحو عقد من الزمان، ق�درت هيئة املسح اجليولوجّي األمريكّي�ة االحتياطيات الكامنة 
يف رشق املتوس�ط بنح�و 122 تريليون م�رت مكعب من الغاز، وهو الرق�م الذي ازداد الحقًا 
ليصب�ح نحو 340 تريليون قدم مكعب وباس�تمرار أعامل التنقيب من املتوقع أن تزداد كمية 
االحتياط�ات املق�درة باملنطقة. ه�ذا باإلضافة إىل نح�و 7.1 مليارات برميل م�ن النفط)1)، 

(1( US Geological Survey، ”Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin 
Province، Eastern Mediterranean“، Fact Sheet، no. 3014، March 2010، p. 3، retrieved from:
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تتج�اوز قيمته�ا املالي�ة باألس�عار املتغ�رية تريليونات ال�دوالت وهي ثروة هائل�ة يف منطقة 
مليئة بنزاعات سياس�ّية معقدة، ما جيعل هذه الثروة مصدرًا للتوتر عىل أكثر من صعيد وبني 
أطراف خمتلفة، كام جعل منها موضوع تشكل ماور واس�تقطاب عىل منابع االستثامر والغاز 
وتصنيع�ه وخط�وات نقل�ه وتصديره خاصة نحو أوروب�ا، وما خيلق حتدي�ًا مضافًا إىل حتّدي 
الق�درات التقني�ة واملالي�ة عىل التنقيب واالس�تثامر أمام ال�دول النامية ومنه�ا فلسطني وهو 
حتّدي االس�تثامر املنف�رد أو الذايت املستحيل بعيدًا عن آليات التع�اون والتنسيق اإلقليمّية أو 
الدولّي�ة، حيث األم�ر ال يتوقف فقط عىل احلدود البحرّي�ة ومنازعاهتا. ومن الرضورّي هنا 
وقب�ل مناقشة وحتليل موق�ع فلسطني يف هذه الرصاعات واملحاور املرتبطة هبا تبيان وعرض 
واق�ع الث�روات الفلسطينّية وأمهيتها وس�بل التعامل معها. لذلك س�نقسم ه�ذا املطلب إىل 
فرعني يف األول نعرض فيه الثروات الوطنّية الفلسطينّية ومنها الغاز فيام يتناول الفرع الثاين 

فلسطني والتعاون اإلقليمّي الستثامر الغاز.

الفرع الأول: واقع الروات البحرّية الوطنّية الفل�سطينّية )الغاز(
متتل�ك فلسط�نُي التارخيي�ة م�وارَد طبيعّيًة وف�رية مثل مص�ادر املياه العذب�ة واملي�اه اجلوفّية، 
واألرايض اخلصب�ة، وحقول الغاز الطبيعّي والنفط املكتشف�ة يف اآلونة األخرية، وقد دأبت 
إرسائي�ل منذ تأس�يسها قبل س�بعة عقود كام هو معروف عىل اس�تغالل ورسق�ة هذه املوارد 
م�ن خالل إجراءات وانتهاكات عديدة، مثل االس�تيالء عىل أرايض الفلسطينّيني عىل نطاق 
واس�ع يف إط�ار النكبة املستمرة، واس�تغالل املي�اه، ووضع اليد عىل خمزون�ات النفط والغاز 
املكتشف�ة يف األرض املحتل�ة، حي�ث يؤكد خ�باء جيولوجّي�ون واقتصادّي�ون أن فلسطني 
املحتل�ة تقع فوق حقل واس�ع من البرتول والغاز، ومن أهم الث�روات الفلسطينّية البحرّية: 
النف�ط والغاز يف حوض املتوس�ط وأمالح البحر امليت. كام تع�د منطقة الساحل الفلسطينّي 
م�ن ناحي�ة جيولوجّية من املناطق الواعدة نفطيًّا وفق دراس�ات علمي�ة ُأجريت عام 1930. 

وهذا ما تأكد خاصة يف العقد األخري)1). 

وق�د نقبت س�لطات االحت�الل »اإلرسائييّل« منذ ع�ام 1970 بشكل غري رشع�ّي عن النفط 
والغاز يف األرايض الفلسطينّية املحتلة، وكثفتها بعد توقيع اتفاق أوس�لو 1993، كام أعطت 
وم�ن دون أحقي�ة قانونّية رشكت�ي تنقيب عن الغاز إرسائيلّيتني امتي�از التنقيب عن النفط يف 

 http: pubs.usgs.gov. fs. 2010. 3014. pdf. FS10 - 3014.pdf 

)1) آية شمعة، “نفط فلسطني..حقائق الثروة املسلوبة”، املركز الفلسطيني لإلعالم،

https://www.palinfo.com/214189
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منطق�ة رأس الع�ني مقابل أواس�ط الضف�ة الغربية، ويف م�اذاة طولكرم، وم�رج ابن عامر، 
واألغوار الشاملية. وأس�فرت هذه العمليات عن اكتشاف كميات هائلة من احتياطي الغاز 
يف حوض رشق املتوسط للغاز والنفط، الذي تصل مساحته إىل 83 ألف كم )ثالثة أضعاف 
مساح�ة فلسطني(. وقد قدرت احتياطيات هذا احلوض م�ن الغاز الطبيعّي ب� 122 تريليون 
ق�دم، وه�و ما يعّد من أضخم أحواض الغاز يف العامل، كام ق�ّدر احتياطي احلوض من النفط 
ب�� 7.1 مليار برميل)1). واكتش�ف غريب هذا احلوض ويف املياه اإلقليمّية االقتصادّية املرصية 
ح�وض الدلتا للغاز والنفط، الذي تبل�غ مساحته 250 ألف كم2، واحتياطي الغاز فيه قرابة 
223 تريلي�ون ق�دم، واحتياطي النفط 8.1 مليار برميل. قد يسهل جتاور احلوضني عمليات 
توقيع اتفاقيات رسم احلدود اإلقليمّية االقتصادّية، واالستثامر املشرتك بني فلسطني ومرص، 
وحي�ّد من أس�اليب اإلمالء وف�رض التبعية التي تطبقها س�لطات االحت�الل اإلرسائيلّية يف 
التعامل مع موارد النفط والغاز الفلسطينّية، حيث جيدر بالذكر أن إنتاج الغاز يف »إرسائيل« 
زاد بع�د اكتشافات حوض رشق املتوس�ط، من 12 ملي�ار قدم عام 1990 إىل 265 مليار قدم 

عام 2014)2).

ف�ام هي حقيقة الثروة الغازية الفلسطينّية يف البحر اإلقليمّي الفلسطينّي واملنطقة االقتصادّية 
اخلالصة؟ وماهي معوقات استثامره؟ )فقرة أوىل( ثم ما هي آفاق التعاون اإلقليمّي الستثامر 

الغاز )فقرة ثانية( 

الفقرة الأوىل: واقع وحماولت ا�ستثمار الغاز على امل�ستوى الوطنّي:
بمعنى اإلجابة عىل سؤال مزدوج أو سؤال من شقني: ما هي حقيقة الغاز الفلسطينّي أوالً؟ 

ثم هل تم استثامر هذا الغاز يف اإلطار الوطنّي وكيف؟

أوالً: حقيقة حقل الغاز الفلسطينّي

توقع�ات وج�ود النفط والغاز يف رشق املتوس�ط تعود إىل أواس�ط القرن املايض كام س�بقت 
اإلش�ارة، ويف أواخ�ر التسعينيات اكتشف حقل غاز صغري قبالة س�واحل قطاع غزة، وبعد 
إج�راء مسوح�ات جيوفيزيائي�ة أولي�ة قامت هبا رشكة بريت�ش غ�از “ يب يب” يف غزة قّدرت 

)1) ولي�د مصطف�ى، امل�وارد الطبيعي�ة يف فلسطني: م�ددات االس�تغالل وآليات تعظيم االس�تفادة، معه�د أبحاث 

السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، 2016، ص. 46،
http://library.mas.ps/records/1/22477.aspx

)2) آية شمعة، “نفط فلسطني..حقائق الثروة املسلوبة”، مرص سابق.
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احتياطاته األولّية بنحو 1 - 1.4 تريليون قدم مكعبة )28 – 32 مليار مرت مكعب(. تأكدت 
تلك التوقعات وأصبحت حقيقة قابلة للمتابعة يف التنقيب، كام االستثامر.

ك�ام تبني الحق�ًا أن مياه غزة اإلقليمّية تضم حقلني رئيسي�ني للغاز مها حقل غزة البحرّي 
)Gaza Marine( وه�و احلق�ل الرئي�يّس ويق�ع عىل عم�ق 603 أمتار حتت س�طح البحر 
 )Border Field( و36 كيلوم�رتًا غ�رب مدين�ة غزة)1). وحقل آخر ه�و احلقل احل�دودّي
وهو حقل أصغر س�عًة ويمتد عب احلدود الدولّية الفاصلة بني املياه اإلقليمّية لقطاع غزة 
ر رشكة الغاز البيطانية حجم االحتياطيات يف احلقلني  واملي�اه اإلقليمّية إلرسائيل. وتق�دِّ
برتيلي�ون ق�دم مكعب، يف ح�ني تعتقد رشكة احت�اد املقاولني ب�أن االحتياط�ّي يبلغ 1.4 
تريليون قدم مكعب. وإذا ما تم األخذ بتقديرات رشكة الغاز البيطانية بأن خمزون حقيل 
غ�زة يبل�غ فق�ط 1 تريليون قدم مكعب من الغ�از، فإن هذا املخزون لي�س كبرًيا بام يكفي 
للتصدير واالس�تثامر التجاري العاملّي املجدي، ولكنه يكفي لتحقيق االكتفاء الذايت التام 
ًرا للفلسطينّيني أن يستفيدوا حتى من هذه  يف قطاع الطاقة الفلسطينّي، غري أنه مل يكن مقدَّ
الفرصة واإلمكانية. فعىل الرغم من املحاوالت الدؤوبة من أصحاب احلقل واملستثمرين 
م�ن أج�ل تطوير حقل غزة البحرّي، فرضت إرسائيل قيوًدا متشّددة حالت دون اختاذ أي 
تدابري، بالرغم من البساطة النسبية للتنقيب عن الغاز وإنتاجه يف هذا احلقل نظًرا لضحالة 

العمق الذي يوجد فيه املخزون وقربه من الشواطئ الفلسطينّية. )2)

ورغ�م أن حق�ل الغاز الفلسطينّي “غزة مارين” كان أول حق�ل يتّم اكتشافه يف منطقة رشق 
املتوس�ط، إال أن�ه مل يشه�د أي تطّور يسمح باس�تغالله نتيج�ة اإلج�راءات اإلرسائيلّية غري 
املرشوع�ة، وبالتايل حرمان الفلسطينّيني من أحد أهم مواردهم وثرواهتم الطبيعّية، يف وقت 

(1( Simon Henderso، Natural Gas in the Palestinian Authority: The Potential of the Gaza Marine 
Offshore Field، The German Marshall Fund of the United States، Mar 2014:
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/natural-gas-in-the-palestinian-authority-
the-potential-of-the-gaza-marine-o

(2( Offshore technology ;Gaza Marine Gas field,

https://www.offshore-technology.com/projects/gaza-marine-gas-field/  
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يعانون من انعدام األمن يف جمال الطاقة. فيام بدأ إنتاج الغاز يف حقول ضمن املناطق البحرّية 
ل�دول جماورة م�ن بينها مرص وإرسائي�ل، رغ�م أن اكتشافها جاء بعد س�نوات من اكتشاف 
احلق�ل الفلسطين�ّي. وكالمه�ا يف اجل�وار الفلسطينّي الذي ق�د يكون ج�وارًا متداخاًل بعدم 

التوصل إىل حتديد احلدود البحرّية.

ثانيًا: استثامر االستغالل الوطنّي للغاز ومعّوقاته

حظ�ي الغ�از الطبيعّي باهتامم متزايد يف أس�واق الطاق�ة العاملية، ووفًقا لتوقع�ات وكالة الطاقة 
الدولّية، هناية العام 2019، فإن الطلب العاملي عىل هذا املصدر سيستمر باالرتفاع خالل العقد 
املقب�ل)1). وم�ا يمّيز غ�از غزة أنه نق�ي، مما يسهل بيع�ه، وقريب من الشاطئ، مم�ا يسهل عملية 

استخراجه بأقل التكاليف، وبالتايل فإن عملية استخراجه جمدية من الناحية التجارية)2).
وكان�ت السلط�ة الفلسطينّية قد وقعت، يف العام 1999، اتفاقّي�ة مع جمموعة British Gas “يب 
ج�ي” ورشك�ة احتاد املقاول�ني الع�رب )CCC(، حتظ�ى بموجبها املجموع�ة بامتي�از التنقيب 
واس�تخراج الغ�از الطبيع�ّي من املي�اه االقتصادّية لقطاع غزة مل�دة 25 عاًم�ا. ويف العام 2000، 
اكتش�ف حق�ل “غزة مارين” عىل بعد 30 كيلو مرتًا من الشاطئ، وبعمق 600 مرت حتت س�طح 

(1( Worl Energy Outlook 2019

(2(  Simon Henderso، Natural Gas in the Palestinian Authority، Ibid.
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البحر، لتبدأ املفاوضات مبارشة بعد اكتشاف احلقل، بني السلطة الفلسطينّية ورشكة “يب جي” 
م�ن جه�ة، واحلكومة اإلرسائيلّية من جهة أخرى، ضمن فصل التع�اون االقتصادّي يف اتفاقّية 
أوس�لو التي متنح الفلسطينّيني احلق يف اس�تخراج الثروات من املنطقة التي اكتشف فيها الغاز، 
لكنها متنح إرسائيل احلق يف منع حركة املالحة فيها ألسباب أمنّية. وقد سعت رشكة “يب جي” 
يف ذلك احلني إىل تأمني مشرتين للغاز الذي سُيستخرج، وكانت إرسائيل املرشح األول لذلك، 
نظًرا لكوهنا، حتى ذلك الوقت، مستورًدا ملصادر الطاقة، لكن إرسائيل فرضت بعدها رشوطًا 
جمحفة رفضتها رشكة “يب جي”، وتوقف العمل يف احلقل منذ حينه، وأغلقت “يب جي” مكتبها 
يف ت�ل أبيب. وك�ان تطوير حقل غزة البحرّي قد دخل مرحلة مج�ود لسنوات يف ظل خالفات 
ب�ني اجلانب�ني الفلسطينّي واإلرسائييّل حول امل�رشوع ومنع إرسائيل اس�تخراج الغاز، وقد زاد 

املوضوع تعقيًدا سيطرة حركة محاس عىل قطاع غزة يف العام 2007.

خ�الل العامني 2009 و2010، اكتشف�ت إرسائيل حقيل “تام�ار” و”ليفياثان” يف “مياهها” 
االقتصادّية، باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعّي؛ ما حّول إرسائيل من دولة مستوردة إىل 
مصدرة للطاقة، لدرجة أكسبتها أمهية جيوسياسّية إضافية يف املنطقة. وبذلك، زالت احلاجة 
اإلرسائيلّية إىل رشاء الغاز الفلسطينّي، ما جعلها يف موقف تفاويّض أكثر صالبة، وأكثر تعنًتا 

يف ملف الغاز الفلسطينّي.

يف نيسان/أبري�ل 2018، أعل�ن صندوق االس�تثامر الفلسطينّي، عن التوص�ل إىل اتفاق مع 
رشك�ة “ش�ل” حول خروجها من رخص�ة تطوير حقل الغاز الطبيعّي “غ�زة مارين”، وهي 
رشك�ة بريطانّي�ة هولندّي�ة، آل�ت إليه�ا حق�وق تطوير حق�ل الغاز قبالة س�واحل غ�زة بعد 

استحواذها يف العام 2015 عىل رشكة “يب جي” البيطانية.

وي�أيت ه�ذا االتف�اق ضم�ن رخص�ة تطوير حقل “غ�زة ماري�ن” بموجب ق�رار جمل�س الوزراء 
الفلسطينّي، الذي صادق عىل خروج “رشكة شل” من رخصة تطوير احلقل واستبداهلا بتحالف 
جديد يتكّون من صندوق االستثامر الفلسطينّي ورشكة احتاد املقاولني بنسبة 27.5 % لكل منهام 
بموجب احلقوق املتاحة هلام يف اتفاقيات الرخصة احلالية، وختصيص 45 % لرشكة عاملية مطورة 

تتم املصادقة عليها من قبل جملس الوزراء الفلسطينّي)1).

)1) إرساء دع�اس، “نح�و سياس�ات لتحري�ر الغ�از الفلسطين�ّي يف مياه قط�اع غ�زة”، املركز الفلسطين�ي لالبحاث 

والدراسات واالسرتاتيجية، 
https://www.masarat.ps//files/5000000.pdf
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الفقرة الثانية: اآفاق ا�ستثمار الغاز الفل�سطينّي عرب التعاون الإقليمّي:
الس�ؤال هن�ا يتعلق بموق�ع فلسطني وغاز رشق املتوس�ط بني املأس�سة اإلقليمّي�ة والرصاع 
ال�دويّل حي�ث ومن ضمن اآللي�ات التنظيمّية والقانونّي�ة يف حقل العالق�ات الدولّية لدفاع 
ال�دول عن مصاحله�ا وتلبية احتياجاهتا ويف ضوء واقع امل�وارد الفلسطينّية وتعذر إمكانات 
استثامرها كان ال بّد أن تتجه فلسطني نحو مؤرشات وفرص التعاون اإلقليمّي لتحقيق ذلك 
وأن تنض�م إىل اجله�ود الدولّية يف مبادرات التعاون اإلقليمّي التي متثلت بتأس�يس “منتدى 
غاز الرشق املتوس�ط” ث�م حتويله إىل منظمة إقليمّية لتأخذ دوره�ا يف ضوء اكتشاف كميات 

الغاز اهلائلة وتداخل احلدود البحرّية بني الدول املتشاطئة سواء املتجاورة واملتقابلة.

آخ�ذَا بع�ني االعتب�ار عرض البح�ر وامتداد ط�ول املناط�ق االقتصادّية اخلالص�ة أو اجلرف 
القاري وتزايد احتامالت النزاع بني الدول س�واء يف التنقيب أو االس�تثامر للحقول املكتشفة 
أو لتسوي�ق اإلنتاج وم�ا يتطلبه من خطوط وأنابيب نقل وتصدي�ر، هذا إىل جانب تنظيم أو 

وضع أسس للعالقات بني املنتجني رشق املتوسط واملستهلكني غربه.

 هل�ذه األس�باب جمتمع�ة وغريه�ا املرتبط�ة بمصالح ال�دول وأمهية ارس�اء قواع�د للتعاون 
في�ام بينه�ا، فقد تداع�ت دول منتجة عدة وأخ�رى مستهلك�ة لبحث آفاق العم�ل املستقبيل 
ورضورات التع�اون والتنسي�ق املش�رتك ب�ام حيقق بيئ�ة اس�تثامرية مستقرة وآمن�ة وعادلة يف 
السوق اإلقليمّية للغاز استمرارًا لالهتامم الدويّل، بثروات البحر األبيض املتوسط من الطاقة 
املهّددة بتزايد حدة التنافس الرصاع واحتامالت انفجاره، ويف ما ييل نعرض ما تقّدم بنقطتني 
االوىل املأسسة اإلقليمّية لقطاع غاز رشق املتوسط والثانية حتديات املأسسة والرصاع الدويّل 

حول غاز رشق املتوسط.

أوالً: مأسسة قطاع غاز رشق املتوسط:

بوق�ت زمني قيايس اجتمعت عديد دول حوض املتوس�ط املنتج�ة واملستهلكة للغاز يف ظل 
األس�باب والظروف املشار إليها آنفًا لتنسيق جهودها وتطلعاهتا بتأس�يس منتدى غاز رشق 

املتوسط )أ( الذي رسعان ما حتّول إىل منظمة إقليمّية )ب(.

1( تأسيس منتدى غاز رشق املتوسط:

 يعد منتدى غاز رشق املتوس�ط، الذي تّم تأسيسه يف القاهرة يف كانون الثاين/يناير من العام 
املنرصم، أحد أهم أش�كال التحالفات حتى اللحظة، والذي يضم إرسائيل ومرص واألردن 
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واليون�ان وقبص وإيطاليا وفلسطني، فيام تّم عزل س�وريا ولبنان وخاصة تركيا من معادلة 
الطاقة يف املتوسط وال سيام بعد خطوات حتويل املنتدى إىل منظمة دولّية)1).

وق�د تشكل هذا املنتدى بعد ما تناوبت كل م�ن )مرص، األردن، فلسطني، قبص، اليونان، 
إيطاليا، وإرسائيل( وبحضور ممثلني عن البنك الدويّل واالحتاد األورويب والواليات املتحدة 
إىل عقد اجتامعات متتالية لتنسيق جهودها ومتابعة هذا امللف احليوي من خالل بناء رشاكة 
إقليمّي�ة ب�ني املنتج�ني واملستهلكني، وتم عقد ثالث�ة اجتامعات ملنتدى غاز رشق املتوس�ط، 
حي�ث أعل�ن يف 14 كانون الث�اين/ يناير م�ن العام 2019، ممثلو س�بع دول تأس�يس منتدى 
غ�از رشق املتوس�ط )EMGF(، كان�ت تل�ك الدول هي م�رص واليونان وق�بص اليونانّية 
و”إرسائي�ل” واألردن وفلسط�ني وإيطالي�ا، ع�ىل أن يكون مق�ّر املنتدى العاصم�ة املرصّية 
القاهرة، مع توفري اإلمكانية النضامم أّي من دول رشق البحر املتوس�ط املنتجة أو املستهلكة 
للغ�از أو دول العب�ور ممن يتفق�ون مع املنتدى يف املصال�ح واألهداف، وذلك بعد اس�تيفاء 

إجراءات العضوّية الالزمة التي تتفق عليها الدول املؤسسة)2).

لقد تأسس منتدى غاز الرشق األوسط للعب دور اسرتاتيجي بالغ األمهّية يف معادلة الطاقة 
يف الع�امل، حي�ث رس�خ واقعًا قبلّيًا ُيفرض ع�ىل كل من يريد االنضامم إلي�ه، بام يف ذلك دول 
تع�ادي “إرسائي�ل” كسوري�ا ولبنان، كام خي�دم مصالح “إرسائي�ل” االقتصادّي�ة، ومكانتها 
االسرتاتيجية يف سوق الطاقة، والسياسّية بدجمها يف املنطقة والتجسري بينها وبني العامل العريّب، 
ويقط�ع الطريق عىل تركيا لتكون فاعاًل مهاّم يف س�وق الطاق�ة، وما يعزز ذلك هو ما حظيت 
به فكرة تأس�يس املنتدى من دع�م أمريكّي وأورويب، حيث مثلت مشارك�ة البنك الدويّل يف 
اجتامع�ات “املنت�دى” كافة، موقف�ًا يعكس الدعم السي�ايّس األمريكّي واالس�تعداد لتأمني 
عملي�ات التمويل للرشكات الك�بى التي تبحث عن تسهي�الت متويلّية إلنشاء خطوط أو 
ضخ استثامرات يف قطاع الغاز يف املنطقة. لقد أبدت الواليات املتحدة رغبتها يف االنضامم إىل 
املنت�دى كمراقب بصفة دائمة. كذلك احلال بالنسبة لفرنسا التي أعلنت مطلع العام اجلاري 

)1) تركيا: حتويل منتدى غاز رشق املتوسط ملنظمة دولّية بعيد عن الواقع، موقع وكالة األناضول الرتكية بالعريب، 

17 كانون الثاين. يناير 
https://www.aa.com.tr/ar/1705290/تركيا/تركيا-حتويل-منتدى-غاز-رشق-املتوسط-ملنظمة-دولية-بعيد-عن-الواقع  

)2) إع�الن القاه�رة لتأس�يس منتدى غاز رشق املتوس�ط، موقع وزارة الب�رتول والثروة املعدنية املرصي�ة، 14 كانون 

الثاين. يناير 
http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/01/إعالن-القاهرة-لتأسيس-منتدى-غاز-رشق-املتوسط.pdf



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية40

عن تقديمها طلبًا رس�ميًا لالنضامم لعضوّية املنتدى. أما بشأن إرسائيل فإن عضوّيتها كانت 
مبعث�ًا لقل�ق فلسطينّي عىل األرج�ح خاصة ان إرسائيل ت�درك ان انضاممه�ا للمنتدى يعزز 
مكانته�ا اإلقليمّية ويدع�م عملية السالم ويؤدي إىل توافق املصالح االقتصادّية والسياس�ّية 
بينها وبني أعضائه بدليل عدم اعرتاضها عىل التمثيل الفلسطينّي يف املنتدى كعضو مؤسس، 
رغم ما يعنيه ذلك من تسليم بحقوق فلسطني السيادّية عىل مواردها الطبيعّية يف االستخراج 

والتطوير واحلفاظ عليها.

ونظرًا ألمهيته يف ضوء س�عي السلطة الفلسطينّية للبدء برتسيم حدودها البحرّية، واهتاممها 
بتطوي�ر حق�ل الغاز قبالة س�واحل غزة كأح�د مقّوماهت�ا االقتصادّية وتوفريًا ألم�ن الطاقة، 
صادق�ت احلكوم�ة الفلسطينّي�ة يف 30 حزي�ران ع�ىل انضامم فلسط�ني من أج�ل إقناع دول 
األقالي�م باحلق�وق الفلسطينّي�ة، س�واء عىل املست�وى السي�ايّس أو االقتص�ادّي يف حدودها 
ومواردها ومتكينها من االس�تفادة منها والبحث عن دعم تطوير مرشوع غزة مارين وهو ما 

يؤسس إىل مرحلة املبارشة يف تطوير املرشوع.

2( حتويل منتدى غاز رشق املتوسط إىل منظمة إقليمّية:

يف السادس عرش من كانون الثاين/ يناير 2020، انعقد يف العاصمة املرصّية القاهرة االجتامع 
الوزارّي الثالث ملنتدى غاز رشق املتوسط )EMGF(، الذي شهد اخلطوة الرئيسة يف إطالق 
اإلط�ار التأس�ييس ملنتدى غاز رشق املتوس�ط، وال�ذي يرتقي، باملنت�دى إىل مستوى منظمة 

دولّية حكومية، مقّرها يف القاهرة)1).

وُيالح�ظ يف ه�ذ املس�ار، رسع�ة عق�د اجتامعات منت�دى غاز رشق املتوس�ط، بواق�ع ثالثة 
اجتامعات يف س�نة واحدة، وقد أعلن املنتدى منذ االجتامع األول طموح املؤسسني بتحويله 
إىل منظم�ة دولّي�ة)2)، ثّم جاء االجتامع الثاين للمنتدى يف متوز/ يوليو 2019، وبحضور وزير 
الطاق�ة األمريكّي بصفته ضي�ف رشف ممّيزًا، ومدير عام الطاق�ة يف االحتاد األورويب، وممثيل 

)1) إع�الن االجت�امع ال�وزارّي الثالث ملنتدى غ�از رشق املتوس�ط )EMGF(، موقع وزارة الب�رتول والثروة املعدنية 

املرصية، 16 كانون الثاين. يناير 2020،
ht tps: / /www.petroleum.gov.eg/ar-eg/media-center /news/news-pages/Pages/
mop_16012020_04.aspx

)2)  إع�الن القاهرة لتأس�يس منتدى غاز رشق املتوس�ط، موق�ع وزارة البرتول والثروة املعدني�ة املرصية، 14 كانون 

الثاين. يناير 2019، 
http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/01/إعالن-القاهرة-لتأسيس-منتدى-غاز-رشق-املتوسط.pdf
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كّل من فرنسا والبنك الدويّل، وذلك فضاًل عن األعضاء املؤّسسني، معلنني اعتزامهم تطوير 
املنتدى إىل منظمة دولّية)1).

يف 22 س�بتمب 2020 يف القاه�رة، وقع�ت س�ت دول م�رص وق�بص واليون�ان وإرسائي�ل 
وإيطالي�ا واألردن عىل ميثاق حتويل منتدى غاز رشق املتوس�ط إىل منظم�ة حكومية إقليمّية 
مقرها القاهرة، هدفه وضع رؤية مشرتكة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياس�ات الغاز 
الطبيعّي، والتي س�تؤدي لتطوير سوق إقليمّية مستدامة للغاز، وهيتّم بتعزيز التعاون وتنمية 
حوار س�يايّس منظم ومنهجّي بشأن الغاز الطبيعّي إسهامًا يف االستغالل االقتصادّي األمثل 
الحتياطيات الدول من هذا املورد احليوّي باستخدام البنية التحتية احلالية، وإقامة بنية حتتية 

جديدة عند احلاجة من أجل تطوير التعاون يف جمال الغاز الطبيعّي.

هيدف املؤس�سون للمنتدى من إكسابه بعدًا مؤس�سيًا إىل تعزيز التع�اون اإلقليمّي يف تطوير 
اكتشاف�ات الغ�از البحرّية يف املنطقة، عالوة عىل رغبة املؤس�سني يف أن يصبح املنتدى بمثابة 
أداة ضغط فاعلة أمام أي مرشوع مناوئ ألهداف املنتدى أو متعارض مع مصالح مؤسسيه. 

جدير بالذكر أن دولة فلسطني مل توقع عىل ميثاق حتويل املنتدى إىل منظمة.

أم�ا ع�ن عضوّية فلسط�ني يف املنظمة الولي�دة وغياهبا ع�ن املشاركة يف احتف�ال التوقيع عىل 
امليث�اق فإهن�ا كدولة مشاركة يف التأس�يس للمنتدى لن ترتاجع عن عضوّي�ة املنظمة الدولّية 
املنبثق�ة عنه لتؤكد احلقوق الوطنّي�ة والسيادّية للشعب الفلسطين�ّي وأمهها حقوقه يف تطوير 
مقدرات�ه الوطنّي�ة وثروات�ه الطبيعّية مث�ل حقل غاز غزة ال�ذي أعاق االحت�الل اإلرسائييّل 
تطوي�ره لسن�وات عدي�دة)2)، كام أن ذل�ك يتناغم مع املصال�ح الفلسطينّية ومع اس�رتاتيجية 
القي�ادة الفلسطينّي�ة وقراراهتا ع�ىل الصعيد ال�دويّل والدبلومايّس إلحقاق احلق�وق الوطنّية 
للشع�ب الفلسطين�ّي بام يف ذلك عضوّي�ة املنظامت الدولّية حتى وإن كان�ت إرسائيل عضوًا 
فيه�ا، وذلك هبدف تثبي�ت احلقوق الوطنّية يف كافة املحافل اإلقليمّي�ة والدولّية ومحايتها إىل 

جانب تعزيز مكانة وحقوق فلسطني وفق القوانني الدولّية ذات العالقة. 

)1) البيان اخلتامّي لالجتامع الثاين ملنتدى غاز رشق املتوس�ط EMGF، موقع وزارة البرتول والثروة املعدنية املرصية، 

25 متوز. يوليو 2019، 
https://www.sis.gov.eg/Story/193613/البيان-اخلتامى-لالجتامع-الثانى-ملنتدى-غاز-رشق-املتوسط--EMGF”?lang=ar 

)2) وكاالت األنباء – انظر وفا بتاريخ 22. 9. 2020
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ثانيًا: حتديات املأسسة والرصاع الدويّل حول غاز رشق املتوسط: 

يفت�ح التناف�س االقتصادّي عىل الغ�از الطبيعّي املج�ال للحديث عن عام�ل جديد قد يؤثر 
عىل طبيعة العالقات السياس�ّية بني دول املتوسط، ال س�يام ضمن الرصاع العريّب اإلرسائييّل 
واألزمة التارخيية املرتاكمة بني قبص وتركيا، اذ يمكن أن متتّد رقعة هذا الرصاع من حوض 
البح�ر املتوس�ط إىل اخلليج الع�ريّب لتنضوي يف إطاره مجيع دوله املتج�اورة حتى املقابلة عىل 

ضفة البحر الغربّية. 

هن�اك الكثري من الدراس�ات والبح�وث التي تع�رض وحتلل وتستخلص م�ن هذا الرصاع 
وآفاق�ه املستقبلي�ة وما خيطط هل�ذه املنطقة من مشاريع باجتاه تشكل الرشق األوس�ط اجلديد 
والتي ليس هنا جمال عرضها عىل أمهيتها الفائقة عىل األقل يف فهم التكتالت واملحاور يف هذا 
ال�رصاع الدائ�ر وتغريات املواقع وموازين القوى والتي تش�رتك هبا دول املنطقة ذات الصلة 
بم�ورد الغ�از إنتاجًا وعبورًا واس�تهالكًا وخاصة من ال�دول العربّي�ة السعودّية واإلمارات 
وقطر، ومرص، سوريا، والعراق واألردن، وفلسطني، ولبنان وصوالً إىل اجلزائر وليبيا ومن 
غريها إرسائيل وتركيا وقبص واليونان وإيطاليا هذا من دون إغفال أدوار الصني وروس�يا 
والوالي�ات املتحدة األمريكّية.. ومجي�ع الدول املذكورة هي أط�راف فاعلة ومبارشة يف هذا 

التنافس الذي يشكل غاز رشق املتوسط موره الرئييس وبؤرته األساسية.

إن تقاط�ع حقول الغ�از »اإلرسائيلّية« والقبصي�ة واملرصية املكتشفة حّتى اآلن من ش�أنه أن 
يغرّي خريطة املنطقة، ومعادلة الطاقة يف سوق الغاز، وال سيام عىل السوق األورويّب الذي متّده 
روس�يا بالغاز، عب تركيا من خالل خط األنابيب اجلديد )ترك - س�رتيم( املمتّد إىل تركيا)1)، 
فض�اًل عن املساعي الرتكّية لضامن حقوق قبص الشاملية )الرتكية(، هذا فضاًل عن قيام تركيا 
دة حول  بالفعل بعملّيات بحث وتنقيب يف املتوسط منذ آذار/ مارس 2019، ويف مناطق ُمتعدِّ
جزيرة قبص، علاًم بأّن تركيا ال تعرتف باتفاقّية ترس�يم احلدود بني مرص وقبص، وتعتب أّن 

هلا حقوًقا يف بعض قطاعات املنطقة االقتصادّية التابعة لقبص اليونانّية.

فيام حيتدم الرصاع يف رشق املتوسط، والذي أخذ بعًدا جديًدا مع التدخل العسكري الرتكي 
يف ليبيا، واملتصل عضوّيا باتفاقّية ترس�يم احلدود البحرّية الرتكية الليبية، والتي متّثل بدورها 
مشه�ًدا م�ن هذا الرصاع، فضاًل عن احتامليات املواجهة الرتكية اليونانية، وما قد يدخل عىل 

)1) الغاز الرويس يصل إىل أوروبا عب تركيا، موقع سكاي عربية، 5 كانون الثاين. يناير 2020،

https://www.skynewsarabia.com/business/1310239-الغاز-الرويس-يصل-أوربا-عب-تركيا  
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خّطها من دول أوروبية، كفرنسا وإيطاليا.

ويتفاعل يف هذا الرصاع كذلك أوروبا املطّلة بدورها عىل املتوسط، املستورد األساس للغاز 
الرويس، كام أن منتدى غاز رشق املتوسط، من شأنه أن يتعارض مع منتدى الدول املصّدرة 
للغ�از، والذي يق�ع مقّره يف الدوح�ة ويضّم الدول املص�ّدرة للغاز، كقطر وإيران وروس�يا 

واجلزائر وفنزويال، كام أّنه يضّم مرص أيًضا)1).

وع�ن البعد األمريكّي يف هذا املش�هد: تتقاطع ثالثة ملفات حيوّية هل�ا يف املنطقة، أوهلا “أمن 
إرسائيل” وال�رصاع العريّب اإلرسائي�يّل؛ وثانيها القضية القبصّية وتقسي�م اجلزيرة؛ ثالثها، 
تأم�ني إم�دادات الّطاقة حللفائه�ا األوروبيني، أما بخص�وص امللف االول ف�إن اكتشافات 
الغاز يف البحر املتوس�ط خارج احلدود األمنية التقليدية اإلرسائيلّية يف أقايص وأعامق البحر 
املتوسط جعل من األمهية اشرتاك الواليات املتحدة األمريكّية يف محايته إىل جانب مشاركتها 
احلرصية يف استثامر املوارد والثروات البحرّية اهلائلة املكتشفة، حيث متتلك الرشكة األمريكّية 
“نوبل إنرجي” احلصة األكب )نحو 40 %( يف حقل “ليفياثان اإلرسائييّل”، 25 % من حقل 
“متار”، وتعمل عىل تشغيل حقل “أفروديت” بجانب احلصول عىل حصص للتقيب يف املياه 
اإلرسائيلّي�ة واملرصية)2). هذا إىل جانب االهداف االس�رتاتيجّية غ�ري املبارشة والتي ال تقل 
أمهي�ة بخصوص إدماج إرسائيل يف املنطقة من البوابة االقتصادّية التي تضمن خلق مصالح 
مشرتكة مع دول املنطقة تفي إىل تسوية الرصاع ورشعنة وتطبيع وجود إرسائيل يف املنطقة 

بواحدة من روافع املي قدمًا بتنفيذ ما تسّمى ب� “ صفقة القرن”.

كام تلعب الواليات املتحدة األمريكّية دورًا بالغ األمهية والتأثري يف هذا املجال سواء ملواجهة 
املنافسني وخاصة روس�يا وإيران والصني أو للتأثري وتوجيه سياسات املنتجني واملستهلكني 
وعدم السامح باخلروج عن مصاحلها ألي من الفاعلني أو األطراف املحليني وكام حيدث اليوم 
مع تركيا ولبنان وبخصوص لبنان واملصالح اإلرسائيلّية فال خُيفى الدور األمريكّي الضاغط 
بقوة عىل لبنان لالستجابة للرشوط األمريكّية حتت طائلة الضغط بالعقوبات واحلصار، وربام 

 ، petroleum - todayموقع ، – Gas Exporting Countries Forum )GECF(1) منتدى الدول املصدرة للغاز(

https:bit.ly. 36ntcH ،2015 17آب. أغسطس 

)2) آية عبدالعزيز، »الرؤية األمريكية لتسوية الرصاع يف رشق املتوسط بني الضبابية والبامجاتية«، جمموعة الدراسات 

الرتكية، 2020، املركز املرصي للفكر والدراسات االسرتاتيجية،
https://marsad.ecsstudies.com/37936
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أبعد من ذلك إلعادة تشكيل الوضع اللبناين برّمته كام حيدث يف فلسطني حتت عنوان آخر)1). 
فض�اًل عن اهتاممها بضامن توفري بديل للغاز الرويس للرشكاء األوروبيني، لتقليص االعتامد 
عىل موس�كو الت�ي تقوم بتوظي�ف األموال املقدم�ة إليها م�ن األوروبيني لتحس�ني قدراهتا 
ملواجهة الواليات املتحدة والناتو، هو ما دفع واش�نطن لرفض مرشوع “نورد س�رتيم - 2” 
مل�ا ل�ه من تداعيات عميقة عىل توازن�ات القوى داخل اإلقلي�م األورويب والعمل عىل تنفيذ 
أنب�وب غ�از “إيست ميدل” لنقل الغاز من إرسائيل إىل أوروبا عب اليونان وقبص، عىل أن 

يتم العمل به عام 2025 وذلك استناًدًا عىل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يف 2017)2). 

)1) ويرتكز اخلالف حول ما مساحته 860 كم مربع من البحر املتوس�ط وعليه قدم لبنان ترس�يم حدوده البحرية إىل 

األم�م املتح�دة قبل عرش س�نوات بتصور جعل املنطق�ة املشار إليها جزًءا م�ن مياهه االقتصادي�ة اخلالصة. يف املقابل 
رفضت إرسائيل هذا التصور وقدمت هي األخرى نسختها بشأن حدودها البحرية إىل األمم املتحدة ويستند االدعاء 
اللبن�اين ب�أن الكتل 8 و 9 تق�ع يف املنطقة االقتصادية اخلالصة للبنان بينام تّدعي إرسائيل أن أجزاء من الكتلة 9 متر عب 

منطقتها االقتصادية اخلالصة. 
برز الوس�يط األمريكي الذي قدم مقرتحًا عام 2012م مفاده تقسيم احلدود البحرية املتنازع عليها بحيث حيصل لبنان 
ع�ىل 500 ك�م مربع. وكان لبنان قد رفض هذا املقرتح وس�عى نحو إطالق أوىل اس�تكشافاته ع�ام 2013 ولكن أدت 
املشاكل السياس�ية الداخلية إىل تأجيل هذا الطموح حتى عام 2017 وذلك حني عرضت وزارة الطاقة اللبنانية مخس 

مناطق بحرية من أصل عرش عىل الرشكات النفطية الدولية للتنقيب.

)2) آية عبدالعزيز، »الرؤية األمريكية لتسوية الرصاع يف رشق املتوسط بني الضبابية والبامجاتية«، جمموعة الدراسات 

 .https://marsad.ecsstudies.com/37936 ،الرتكية، 2020، املركز املرصي للفكر والدراسات االسرتاتيجية
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وبالع�ودة إىل منتدى الغ�از، فقد مثل االهتامم األمريكّي باقامة ه�ذا املنتدى اإلقليمّي عالقة 
بارزة الفتة. فهي وبقدر ما كانت تشكل حافزًا ومؤثرًا قويًا يف دعم تأسيس املنتدى وأهدافه، 
فإهن�ا تث�ري التساؤل أيض�ًا بشأن تبيرات دعمه�ا ملسار مواٍز خمتلف ع�ب ترشيع الكونغرس 
لقان�ون رشاك�ة األم�ن والطاقة لرشق املتوس�ط، حيث وبعد أش�هر قليلة م�ن اإلعالن عن 
تأس�يس منت�دى غاز رشق املتوس�ط يف يناير 2019 ت�م طرح قانون )رشاك�ة األمن والطاقة 
لرشق املتوسط( يف يونيو 2019 بمبادرة من احلزبني اجلمهوري والديمقراطي يف الكونغرس 
األمريك�ّي الذي صادق عليه الرئيس األمريكّي دونال�د ترامب يف ديسمب املايض مضافًا إىل 
قان�ون ميزاني�ة الدف�اع للعام 2020 وال�ذي ينص عىل إنش�اء مركز أمريك�ّي للطاقة لشؤون 
رشق البحر األبيض املتوس�ط، ك�ام يوفر للواليات املتحدة الدعم الكام�ل للرشاكة الثالثّية 
م�ع إرسائي�ل واليون�ان وق�بص ويقوم عىل التع�اون يف جم�ايل الطاقة والدف�اع وهي صيغة 
خمتلفة عن صيغة منتدى غاز رشق املتوس�ط وأكث�ر قوة بإضافة البعد اخلاص بالدفاع تأكيدًا 
للمضامني السياس�ّية والعسكرية التي تتجاوز املضمون االقتصادّي التعاوين البحت ما يثري 
التساؤل بشأن عدم اكتفاء الواليات املتحدة األمريكّية بدعم مسار املنتدى وما هي األسباب 
والدوافع األمريكّية لترشيع هذا القانون املعب عن األمهية االسرتاتيجية الكبى التي توليها 

الواليات املتحدة األمريكّية للبحر األبيض وثرواته ونزعاته)1). 

أما البعد الرويس يف املشهد، فُيعد قطاع الطاقة جماالً رئيسيًا للتنافس بني روس�يا والواليات 
املتح�دة س�واء للسيطرة عىل كبى مناطق احتياطي الغاز الطبيع�ّي حول العامل بوجه عام أو 
م�ا يتعل�ق بدرجة االعتامد األورويب ع�ىل الغاز الرويس وهو ما يؤكد مدى اهتامم روس�يا يف 
منطق�ة رشق املتوس�ط فه�ي ليست جمرد منطق�ة ذات أمهّية اقتصادّية هل�ا وحسب إنام ترتبط 
بأمهية اسرتاتيجية للمصالح الروسية بل وباملساعي الروسية لتوسيع نفوذها العاملي والعودة 

ملصاف الدول العظمى. 

 ويف إط�ار ذلك س�عت روس�يا إىل إجي�اد موطأ قدم رس�مي هل�ا يف البحر املتوس�ط عب بناء 
القاعدة البحرّية يف طرطوس السورّية كام اس�تطاعت رشكة روسية توقيع عقد استثامر الغاز 
الطبيع�ّي يف السواح�ل السوري�ة ملدة 25 عامًا ب�دءًا من العام 2014 ويف مطل�ع 2018 أعلن 
النظ�ام السوري عن منح روس�يا حق التنقيب واالكتشافات ع�ن النفط والغاز يف األرايض 

)1) آية عبدالعزيز، »الرؤية األمريكية لتسوية الرصاع يف رشق املتوسط بني الضبابية والبامجاتية«، جمموعة الدراسات 

 .https://marsad.ecsstudies.com/37936 ،الرتكية، 2020، املركز املرصي للفكر والدراسات االسرتاتيجية
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السورية ومياهها اإلقليمّية كافة)1).

أما يف ما خيص االكتشافات األخرية للغاز يف رشق املتوسط، فقد عّبت موسكو عن اهتاممها 
 ،Novatek هبذه االكتشافات ورغبتها يف املسامهة يف االستكشاف من خالل رشكة نوفاتيك
ث�اين أكب رشكة غاز يف روس�يا بع�د غازبروم Gazprom التي ش�اركت يف اجلولة الثانية من 

املناقصات التي طرحتها احلكومة القبصّية مؤخرا)2).

أما بخصوص الدور الصينّي، فتشهد منطقة الرشق األوس�ط تزايدًا كبريًا يف النفوذ الصيني 
ع�ب األداة االقتصادّية ومشاري�ع طريق احلرير العمالقة وتواصل الص�ني تعزيز هذا الدور 
ع�ب تشجي�ع مزيد من دول املنطقة ع�ىل االنضامم إىل مبادرة احل�زام والطريق ومن املعروف 
ان املب�ادرة تشمل ش�بكات من الط�رق والسكك احلديدّية وأنابيب الغ�از والنفط وخطوط 
الطاق�ة الكهربائية واالنرتنت وخمتلف جوانب البنية التحتي�ة بتحفيزات قوية للدول النامية 
إىل جان�ب تعقي�دات العالق�ات االقتصادّي�ة الصيني�ة –األمريكّية وما يشم�ل ذلك يف رأي 

االدارة األمريكّية من حتديات غري مسبوقة.

هك�ذا تتضح مما تقدم ازدواجية املس�ار ب�ني مبادرات التعاون واحت�امالت الرصاع يف املنطقة 
التي يمكن إمجاهلا واختصارها ضمن اخلريطة بالفهرس اآليت:

)1) مم�د محيد مم�د وممد عباس أمحد، الغاز الطبيعي وجيوبوليتك الرصاعات القادمة”، الرمال للنرش والتوزيع، 

سنة 2020، 134 - 150.

)2) اآلث�ار اجليوسياس�ّية الكتشاف�ات الغ�از اإلرسائي�يل يف رشق املتوس�ط، وحدة حتليل السياس�ات، املرك�ز العريّب 

لألبحاث ودراسات السياسات، 2012.
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املبحث الث��اين: الفر�س والآليات القانونّية ل�سمان احلقوق الفل�سطينّية يف 
املياه الدولّية

مقدمة:
إن مب�دأ ال�رتاث املشرتك لإلنسانّي�ة أحد أهم األفكار اإلنسانّية احليوي�ة، حيث يعد من أهم 
املبادئ وفقًا التفاقّية 1982 لقانون البحار، ال سيام أن هذا املبدأ يتعلق بكيفية توزيع واستغالل 
الثروات يف قيعان البحار التي ال والية ألحد عليها أو »املنطقة«، كام أطلقت عليها االتفاقّية، 
فق�د طالب�ت معظم الدول خاص�ة منها الدول النامي�ة برضورة إعالن املنطق�ة الدولّية لقاع 
البح�ار واملحيطات تراثًا مشرتك�ًا، ولقد تطور النظام القانويّن لتطبي�ق مبدأ الرتاث املشرتك 
ع�ىل قاع البحار خ�ارج حدود الوالية الوطنّية خاصة يف ظل هيئ�ة األمم املتحدة، كام أنه قد 
اصطدم تكريس هذا املبدأ ببعض العقبات سواء يف ظل اتفاقّية قانون البحار لسنة  1982أو 
خارجها.فق�د جاءت االتفاقّي�ة لتحقيق ذلك الغرض وحازت مسألة أولوية مصالح الدول 

النامية فيها بإهتامم كبري ملا تبني من حاجة هذه الدول إىل الرعاية اخلاصة.

 لذل�ك كان من الطبيع�ى أن حتظى اتفاقّية األمم املتحدة لقان�ون البحار 1982 م.، برتحيب 
كب�ري من الدول النامية م�ع أهنا يف الوقت نفسه قوبلت برف�ض ومعارضة من جانب الدول 

الصناعّية الكبى)1). 

ولع�ل اجلزء األهم الذي أدى إىل ترحيب كبري م�ن الدول النامية والذي أعطى هلا األمل يف 
التقدم وازدهار اقتصادّياهتا من خالل احلقوق التي منحها هذا اجلزء هلا، وهو اجلزء احلادي 

عرش وهو اجلزء األكب يف االتفاقّية »133 - 191«.

ان أمهي�ة ه�ذا اجلزء تبدو واضحة للعيان من خالل املبادئ التي أقرها واحلقوق التي رتبها 
لل�دول النامية ومنها احلق يف املشارك�ة الفعالة يف املوارد املستخرجة من قاع البحار خارج 
حدود الوالية الوطنّية إىل جانب تنظيمه مسألة سيادة الدول عىل بحرها اإلقليمّي ومناطقها 
االقتصادّية اخلالصة بمعايري وقياسات وحقوق سيادّية مبتكرة ُتعيد تنظيم وتقسيم البحار 
واملحيط�ات بص�ورة أكثر عدالة ب�ني الدول. وذل�ك ال يقلل من قيمة اإلع�الن األهم يف 
ه�ذا اجلزء هو اإلعالن الذي اعتبت فيه اجلمعّية العامة أن منطقة قاع البحار واملحيطات 

)1) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذي التفاقية قانون البحار – دار النهضة العربية - سنة 2001 – ص. 3.
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وباط�ن أراضيها خارج حدود الوالية الوطنّية هي ومواردها تراث مشرتك لإلنسانّية وأن 
اس�تكشافها واس�تغالهلا جي�ب أن يك�ون لصالح البرشية مجع�اء برصف النظ�ر عن املوقع 

اجلغرايف للدول)1).

ومنذ ذلك احلني ولدى الدول النامية األمل يف أن يؤدي مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانّية إىل 
منافع عظيمة للجامعة الدولّية بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة)2).

لقد انضمت دولة فلسطني إىل هذه االتفاقّية الدولّية يف العام 2014 بعد ان اكتسبت العضوّية 
املراقب�ة يف األم�م املتح�دة عام 2012 وس�وف تعرض هذه الدراس�ة احلق�وق املعطاة لدولة 
فلسط�ني باعتبارها واحدة من الدول النامية انطالق�ًا من مبدأ الرتاث املشرتك باعتباره املبدأ 
األهم الذي أحدث الفارق الكبري يف معاملة الدول النامية كام هو املبدأ الذي ترتب بناًء عليه 
فكرة االهتامم بالدول النامية واملعاملة التفضيلية هلذه الدول، وذلك يف نطاق دراسة الفرص 
واآللي�ات القانونّية حلامية واس�تثامر احلقوق وامل�وارد الفلسطينّية يف منطقة املي�اه الدولّية يف 
البح�ار واملحيطات العاملية بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، يف املطلب األول عرض اإلطار 
القانويّن الناظم للفرص واحلقوق املرتتبة للدول النامية بموجب اتفاقّية قانون البحار1982 

ويف املطلب الثاين عرض أهم تلك احلقوق املرتتبة.

املطلب الأول: الإطار القانويّن املنظم حلقوق الدول النامية يف املياه الدولّية 
وس�نعرض ه�ذا املطلب بفرعني، تعرض يف األول األس�س القانونّية حلق�وق الدول النامية 

ويف الفرع الثاين املصادر املالية لتغطية حقوق الدول النامية.

الفرع الأول: الأ�س�س القانونّية حلقوق الدول النامية
كان قاع البحار واملحيطات فيام وراء حدود الوالية الوطنّية للدول يعتب وفقًا ملا استقّر عليه 
العم�ل منذ زم�ن بعيد يف ظل القانون الدويل ماالً مباحًا)3)، أي مااًل ال مالك له)4)، وبناًء عىل 
ذلك فلكل دولة أو منظمة لدهيا اإلمكانيات الالزمة الس�تخراج املعادن من املنطقة فلها أن 

)1) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذى التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 7.

)2) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذى التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 8.

)3) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 357

)4) د. صالح الدين عامر – القانون الدويل اجلديد للبحار – 1983 – ص. 334
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تفع�ل دون رقي�ب عليه�ا وبالكمّيات التي تريده�ا)1)، فذهب فريق من الفقه�اء بالنظر هلذه 

املنطقة باعتبارها ماالً مشرتكًا.

وبقي�ت ه�ذه املسألة مث�ارة دون حسم، حتى ظه�رت أمهيتها من جديد يف منتص�ف الستينّيات 

عندم�ا ب�دأ احلديث عن الثروات املحتملة التي يمكن اس�تغالهلا من قاع البحار واملحيطات )2)، 

وم�ن ث�م حظيت هذه املسألة - الرتاث املشرتك - باهتامم فائق)3)، وصواًل إىل املؤمتر الثالث لقاع 

البحار، حني تم التوصل إىل نوع من االتفاق عىل املبدأ العام وهو أن قاع البحر واملحيطات هي 

منطقة وأن هذه »املنطقة ومواردها تراث مشرتك لإلنسانّية«. ويؤدي اعتبار املنطقة تراثًا مشرتكًا 

لإلنسانّية مجعاء إىل ترتيب العديد من النتائج وهي)4) :

(1( fauchille،paul، »traite de droit international public« 1925 no 494 pp. 404ss

مشار إليه يف د. صالح الدين عامر – القانون الدويل اجلديد للبحار – 1983 – ص334 مرجع رقم )1(

)2) د. صالح الدين عامر – القانون الدويل اجلديد للبحار – 1983 – ص. 365.

)3) لعل أهم ما دعا اىل هذا االهتامم هو قيام الكونغرس األمريكي ىف 28 يونيو 1980 بإصدار ترشيع خاص بالتعدين 

ىف ق�اع البحار واملحيط�ات، مستندًا ىف ذلك عىل وجه النظر القائلة بأن اإلس�تغالل التجارى للمواد املعدنية لقيعات 
البح�ار واملحيط�ات ه�و أحد حريات أع�اىل البحار، والتى يمك�ن للدول أن تعم�د اىل مبارشهتا مع واج�ب العناية 

املعقولة ملصالح الدول األخرى ىف ممارستها للحريات املقررة وفقًا ملبادئ القانون الدويل العام.
وق�د إنطوى الترشيع املش�ار اليه عىل نظام خاص للرتخيص لرعايا الواليات املتحد األمريكية لالس�تغالل التجارى 

لقيعان البحار واملحيطات.
ورسعان ما تبعت أملانيا الواليات املتحدة ىف مسلكها هذا حيث بادرت بدورها ىف 16 أغسطس من العام ذاته 1980 

باستصدار ترشيع بشان التعدين ىف قيعان البحار واملحيطات .
ك�ام أصدر املجلس السوفي�ت األعىل ىف 17 ابريل 1982 ترشيعًا أيضًا، كام جرى التفكري ىف إصدار مثل ذلك الترشيع 

ىف عدد آخر من الدول ىف مقدمتها اململكة املتحدة واليابان وفرنسا وبلجيكا .
ل�ذا فقد ث�ار هذا املوقف ثائرة ال�دول النامية ورأت فيه أرضارًا خط�رية باملفاوضات اجلاري�ة ىف مؤمتر األمم املتحدة 
الثال�ث لقان�ون البحار واس�تندت الدول النامية ىف رفضه�ا هلذا املوقف اىل أن القانون ال�دويل خيلو من قاعدة تسمح 
لتلك الدول باس�تغالل ث�روات قيعان البحار واملحيطات أو الرتخيص ىف ذلك وأن إع�الن اجلمعية العامة للمبادئ 
الت�ي حتك�م قاع البحار واملحيط�ات بقرارها رقم 2749 )ال�دورة 25( قد اعتبت تلك القيع�ان بمثابة تراث مشرتك 

لإلنسانية.

)4) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 362
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الفقرة الأوىل: �سرورة ا�ستغالل املنطقة ل�سالح الإن�سانّية جمعاء))( 
تعت�ب املنطقة حقًا لك�ل الدول برصف النظر ع�ن املوقع اجلغرايف للدول س�احلّية كانت أو 
غري س�احلية مع إيالء مراع�اة خاصة ملصالح واحتياجات ال�دول النامية والشعوب التي مل 
تنل االستقالل الكامل أو غريه من أوضاع احلكم الذايت التي تعرتف هبا األمم املتحدة وفقًا 

لقرار اجلمعّية العامة 1514 )د150( وسائر قرارات اجلمعّية العامة ذات الصلة.

الفق��رة الثانية: عدم ج��واز ممار�سة ال�سي��ادة على املنطق��ة اأو متلك جزء 
منها))(.

نص�ت امل�ادة )1/137( من اتفاقّية قان�ون البحار 1982 عىل أنه “ لي�س ألية دولة أن تّدعي 
أو متارس السيادة أو احلق�وق السيادّية عىل أي ج�زء من املنطقة ومواردها، وليس ألية دولة 
أو ش�خص طبيعّي أو اعتبارّي االس�تيالء عىل ملكّية أّي جزء من المنطقة، ولن يعرتف بأي 

ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو احلقوق السيادّية وال بمثل هذا االستيالء«.

وبن�اًء علي�ه فإن املنطق�ة ال ختضع لسيادة أو ملكية أية دولة أو أي ش�خص، ولذلك كان من 
الطبيعي أن تقّرر االتفاقّية أن اإلنسانّية كلها عاملة من خالل السلطة وهي التي تثبت هلا كل 

احلقوق فوق موارد املنطقة )3).

الفرع الثاين: املوارد املالّية لل�سلطة الدولّية ال�سامنة حلقوق الدول النامية
نص�ت اتفاقّي�ة قانون البحار لع�ام 1982 عىل إنش�اء منظمة دولّية جدي�دة أال وهي السلطة 

)1) تسع�ى ال�دول الكبى جاهدة لعدم إنتاج فكرة الرتاث املشرتك لإلنساني�ة بالنسبة للمنطقة أثرها املرجو رغبة ىف 

االحتفاظ بمكتسبات اقتصادية أو منع الغري من احلصول عليها.
ولعل أن هذه املسألة كانت من أهم املسائل التي دعت الواليات املتحدة األمريكية وخاصة بعد وصول إدارة الرئيس 
األمريك�ى ريغ�ان اىل السلطة ىف أول يناير 1981 إثارهتا واملطالبة بأن تكون االتفاقية موضوعًا للمزيد من املفاوضات 
من جديد، ثم كانت واحدة من األس�باب التي حذت بالواليات املتحدة اىل معارضة لالتفاقية ولقد س�لكت الدول 
املتقدم�ة املسل�ك السي�ئ نفسه حيث امتنعت ع�ن التصويت ما عدا الياب�ان ثم تبعها االحتاد السوفي�ايت ودول الكتل 

املشرتكة وكذلك فرنسا.

)2) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص.362. 

)3) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 362. 
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الدولّية لقاع البحار كنائب عن البرشية يف توزيع موارد املنطقة)1)، ويمكن القول بأن اهلدف 
الع�ام هلذه السلطة الدولّية ه�و إدارة املنطقة ومواردها حلس�اب اإلنسانّية ولصاحلها، حيث 
تقوم السلطة يف هذا املجال بدور متثييّل، وأن مجيع احلقوق يف موارد املنطقة تعّد ثابتة للبرشّية 

مجعاء التي تعمل السلطة بالنيابة عنها.

قد يتبادر إىل ذهن القارئ بناًء عىل املساعدات املتنّوعة التي ينبغي ان تقدمها السلطة الدولّية 
إىل ال�دول النامية بع�ض التساؤالت من قبيل كيف ومن أين حتص�ل السلطة عىل األموال؟ 

وكيف تستخدم السلطة هذه األموال؟

وذل�ك ما س�نعرضه بفقرت�ني الفق�رة األوىل: كيف حتصل السلط�ة عىل األم�وال؟ والفقرة 
الثانية: ما هي مص��روف�ات الس�ل�ط�ة؟

الفقرة الأوىل: كيف حت�سل ال�سلطة على الأموال.
نصت املادة )171( من اتفاقّية قانون البحار لعام 1982م، عىل أن “ تتألف أموال السلطة مما ييل:

)أ( املسامه�ات املقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفق�ًا للفقرة الفرعّية )ه�( من الفقرة 
)2( من املادة )160( )2).

)ب( األموال التي تتلقاها السلطة عماًل باملادة )13( )3) من املرفق الثالث بصدد األنشطة يف املنطقة.

)ت( األموال املحّولة من املؤسسة وفقًا للامدة )10()4) من املرفق الرابع.

)1) أع�راب س�عيدة، قاع البح�ار: امتداد قاري أم تراث مشرتك، جملة الندوة للدراس�ات القانوني�ة اجلزائر، العدد9، 

2016، ص. 402.

)2) نص�ت الفق�رة )160. 2. ه�( من اتفاقية قانون البحار ع�ىل أن »..... 2 - وعالوة عىل ذلك، تكون صالحيات اجلمعية 

ووظائفها:
 ه�� - “تقدي�ر مس�اهامت األعضاء يف امليزاني�ة اإلداري�ة للسلطة وفقا جلدول تقدي�ر متفق عليه يوضع عىل أس�س اجلدول 
املستخدم للميزانية العادية لألمم املتحددة إىل أن يصبح للسلطة دخل كاٍف من مصادر أخرى لتغطية مرصوفاهتا اإلدارية«.

)3) وهي املادة املنظمة ألحكام الرشوط املالية. 

)4) نصت املادة )10( من املرفق الرابع عىل أن »رهنًا بمراعاة الفقرة )3( تؤدي املؤس�سة املدفوعات أو ما يعادهلا، إىل 

السلط�ة بموج�ب املادة 13 من املرف�ق الثالث، تقرر اجلمعية، بناء عىل توصية جمل�س اإلدارة، مقدار النسبة من صاىف 
دخل املؤس�سة التي حيتفظ هبا كاحتياطي للمؤس�سة، وحيول الباقي إىل السلطة. وتعفي اجلمعية املؤسسة، خالل فرتة 
أولية تتطلبها املؤس�سة حت�ى تصبح معتم�دة عىل نفسها وال تتجاوز 10 س�نوات من بدء إنتاجه�ا التجاري، من أداء 

املدفوعات املشار إليها يف الفقرة1 وترتك صاىف دخل املؤسسة كله يف احتياطي املؤسسة. 
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)ث( األموال املقرتضة عماًل باملادة )174()1).

)ج( التّبعات التي يقدمها األعضاء أو كيانات أخرى.

)ح( املدفوعات إىل صندوق التعويض وفقًا للفقرة )10( من املادة )151()2).

وبن�اًء عىل ذلك فإن مص�ادر السلطة يف احلصول عىل األموال كث�رية ومتنّوعة. فالسلطة 
أيضًا عندما ُتقّدم هلا طلبات الستغالل أعايل البحار فإهنا ختتار الطلبات التي تعود عليها 
بأكب فائدة مالية، وعىل ذلك فقد نصت املادة )7( من املرفق الثالث يف الفقرة الثالثة عىل: 

تعطي السلطة، يف تطبيق الفقرة 2 األولوية ملقّدمي الطلبات الذين:

)أ( يقّدمون ضامنًا أفضل لألداء، آخذة يف االعتبار مؤهالهتم املالية والتقنية وأداءهم 
السابق، إن وجد خلطط عمل متت املوافقة عليها من قبل.

)ب( يوّف�رون للسلط�ة فوائ�د مالّية متملة يف وق�ت أبكر، آخ�ذة يف االعتبار املوعد 
الذي يتقّرر فيه بدء اإلنتاج التجارّي.

وبع�د اختيار الطل�ب الذي يعود عىل السلطة بأكب فائدة مالية تقوم السلطة بإبرام عقد بينها 
وبني مقّدم الطلب كام ييل: 

 يف�رض، حت�ت بن�د التكاليف اإلداري�ة املتعلقة بدراس�ة طلبات املوافق�ة عىل خطة عمل يف 
ش�كل عقد لالس�تكشاف واالستغالل، رس�م حُيّدد بمبلغ )500،000( دوالر أمريكّي لكل 

)1) نصت املادة )174( من االتفاقية عىل أن:

1 - يكون للسلطة صالحية اقرتاض األموال.
2 - تض�ع اجلمعي�ة العام�ة يف النظام امل�ايل املعتمد عماًل بالفقرة الفرعي�ة )و( من الفقرة )2( من امل�ادة )160( حدود 

صالحية السلطة ىف اإلقرتاض.
3 - يامرس املجلس صالحية السلطة يف االقرتاض.

4 - ال تكون الدول األطراف مسؤولة عن ديون السلطة.

)2) نصت املادة )151. 10( من االتفاقية عىل أن »10 - تضع اجلمعية، بناًء عىل توصية املجلس الصادرة عىل أس�اس 

مش�ورة جلنة التخطي�ط االقتصادي، نظام للتعويض أو تتخذ غري ذلك من تدابري امُلساع�دة عىل التكّيف االقتصادّي 
ب�ام ىف ذل�ك التعاون مع الوكاالت املتخصصة واملنظامت األخرى لكي تساعد البل�دان النامية التي تتعارض حصيلة 
صادراهتا أو اقتصاداهتا آلثار ضارة خطرية نتيجة حلدوث انخفاض يف س�عر معدن متأثر أو يف حجم الصادرات من 
ه�ذا املع�دن، بقدر ما يكون هذا االنخفاض ناجتًا عن األنشطة يف املنطقة وترشع السلطة، عندما يطلب منها ذلك، يف 
إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي حيتمل أن تكون األشد تأثرًا بغية تقليل مصاعبها اىل أدنى حد ومساعدهتا يف 

تكيفها االقتصادي«.
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طل�ب ويعي�د املجلس النظر يف هذا املبلغ بني احلني واآلخر ك�ي يضمن أنه يغطي التكاليف 
اإلداري�ة املتكّب�دة، فإذا كانت التكالي�ف اإلدارية التي تتكّبدها السلطة يف دراس�ة طلب من 

الطلبات أقل من املبلغ املحدد، ردت السلطة الفرق إىل مقدم الطلب)1).

 يدفع املتعاقد رساًم سنويًا ثابتًا قدره )مليون( دوالر أمريكّي اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذ العقد، 
فإذا تأج�ل التاريخ املعتمد للرشوع يف اإلنتاج التجاري بسبب حدوث تأخري يف إصدار إذن 
اإلنت�اج، وفقًا للامدة )151( أعفي املتعاقد من دفع الرس�م السنوي الثابت عن فرتة التأجيل 
واعتبارًا م�ن تاري�خ الرشوع يف اإلنت�اج التجاري يدفع املتعاقد إما رس�م اإلنتاج أو الرس�م 

السنوّي الثابت، أهيام أكب )2).

كذل�ك تعود عىل السلط�ة فوائد مالّية كبرية من خالل املشاريع التي تقوم هبا املؤس�سة 
من استغالل قاع البحار خارج حدود الوالية الوطنّية. فاملؤسسة فرع من فروع السلطة 
الدولّية تعمل السلطة الدولّية من خالهلا عىل اس�تكشاف واس�تغالل املنطقة إما بصفة 
مب�ارشة أو بالدخ�ول يف تنظي�امت قانونّي�ة مناس�بة م�ع الكيانات األخ�رى املنصوص 
عليها يف املادة )153()3) من اتفاقّية قانون البحار)4)، وبناًء عىل ذلك للمؤس�سة احلق يف 
املشاركة يف األنشطة يف املنطقة وفقًا خلطة عمل رسمّية مكتوبة يوافق عليه املجلس بعد 
مراجعته�ا م�ن اللجنة القانونّية والتقنية وال ش�ك يف أن هذا يع�ود عىل السلطة بالكثري 

من األموال)5).

)1) انظر املادة )13. 2( من املرفق الثالث.

)2) انظر املادة )13. 3( من املرفق الثالث.

)3) نصت املادة )153. 2( عىل أن »جُترى األنشطة يف املنطقة كام هو مبني يف الفقرة 2 : )أ( من قبل املؤسسة. 

)ب( وباالش�رتاك م�ع السلطة م�ن قبل ال�دول األطراف أو املؤس�سات احلكومي�ة، أو األش�خاص الطبيعيني أو 
االعتباري�ني الذين حيملون جنسي�ات الدول األطراف أو الذين يكون هلذه الدول أو لرعاياها س�يطرة فعلية عليهم، 
وعندم�ا تزكيه�م تلك الدول، أو من قبل أية جمموعة م�ن الفئات املتقدمة الذكر التي تتوافر فيها املتطلبات املنصوص 

عليها يف هذا اجلزء ويف املرفق الثالث.

)4) د. عبد املعز عبد الغفار نجم – السلطة الدولية لقاع البحار ىف قانون البحار اجلديد – ص. 42 - 43.

)5) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولّية ىف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008 ص. 287.
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الفقرة الثانية: م�س�روف�ات ال�س�لط�ة وامل�ساعدات التي تقّدمها.
نصت املادة )173( من اتفاقّية قانون البحار 1982م، عىل أن:

1 - تدف�ع املسامه�ات املشار اليه�ا يف الفقرة الفرعية )أ( من امل�ادة )171( يف حساب 
خاص ملواجهة املرصوف�ات اإلدارية للسلطة إىل أن تصبح لدى السلطة أموال كافية 

من مصادر أخرى لتغطية هذه املرصوفات.

2 - تستخدم أموال السلطة أوالً يف تسديد املرصوفات اإلدارية، وفيام عدا املسامهات 
املق�درة املشار اليها يف الفقرة الفرعي�ة )أ( من املادة )171( جيوز الترصف يف األموال 

املتبقية بعد سداد املرصوفات اإلدارية يف وجوه عدة منها:

أ - تقاس�مها وفقًا للامدة )140( والفقرة الفرعي�ة “ز” من الفقرة )2( من املادة 
.)160(

ب - استخدامها يف تزويد املؤسسة باألموال وفقًا للفقرة )4( من املادة )170(.

ت - اس�تخدامها لتعويض الدول النامية وفق�ًا للفقرة )10( من املادة )151(، 
وللفقرة الفرعية )ل( من الفقرة )2( من املادة )160(”.

وسوف نقوم بتوضيح هذه املادة كاآليت:

)أ( تقاسمها وفقًا للامدة )140( والفقرة الفرعية “ز” من الفقرة )2( من املادة )160(.

نص�ت امل�ادة )2/140( م�ن اتفاقّي�ة قانون البح�ار 1982م،ع�ىل أن »هتيئ السلطة لتقاُس�م 
الفوائ�د املالّية وغريها من الفوائد االقتصادّية املستمدة من املنظمة تقاس�اًم منصفًا عن طريق 

أية آلية مناسبة وفقًا للفقرة الفرعّية »و« أ من الفقرة »2« من املادة )160(«.

ونص�ت الفقرة الفرعي�ة “ز” من الفقرة )2( من املادة )160( ع�ىل “تكون صالحيات اجلمعّية 
ووظائفها: البت يف أمر التقاسم املنصف للفوائد املالية وغريها من الفوائد االقتصادّية املستمدة 

من األنشطة يف املنطقة، بام يتمّشى مع هذه االتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا«.

)ب( استخدامها يف تزويد املؤسسة باألموال وفقًا للفقرة )4( من املادة )170(

وق�د نص�ت هذه الفقرة عىل “تزّود املؤس�سة وفقًا للفقرة )2( من امل�ادة )173( واملادة )11( 
م�ن املرف�ق الرابع ب�ام حتتاج إليه من أم�وال ألداء وظائفه�ا، وتتلقى م�ن التكنولوجيا ما هو 

منصوص عليه يف املادة )144( وغريها من األحكام ذات الصلة يف هذه االتفاقّية”.
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)ت( استخدامها لتعويض الدول النامية وفقًا للفقرة )10( من املادة )151()1)، 
وللفقرة الفرعية )ل( من الفقرة )2( من املادة )160(«

نّصت الفقرة الفرعية )ل( من املادة )2/160( عىل أن »تكون صالحية اجلمعّية ووظائفها... 
القيام، بن�اء عىل توصي�ة املجل�س الصادرة عىل أس�اس مشورة جلنة التخطي�ط االقتصادّي، 
ب�وضع نظام للتعويض أو باختاذ غري ذلك من تدابري املساعدة عىل التكّيف االقتصادّي وفق 

ما تنص عليه الفقرة )10( من املادة )151(«.

إن ه�ذا الع�رض الريع ملص�ادر متويل أو ضامن حق�وق الدول النامية املرتتب�ة هلا بموجب 
اتفاقّي�ة قان�ون البحار ومن خالل السلطة الدولّية؟ انام هو للتأش�ري الريع للمواد القانونّية 
التي بموجبها تتأتى أموال السلطة الدولّية وكذلك املواد القانونّية اإلدارية للسلطة التي من 
حقها مبارشة االستثامر بذاهتا أو من خالل الرشاكات مع فاعلني دولّيني مؤهلني لالستثامر. 
ث�م يتيح للسلطة وفق آليات م�ّددة تقديم العون واملساعدة للدول النامية والتي هي حقوق 
أصلي�ة ممّي�ة بعائدات السلطة وفق معايري م�ددة. هذا إىل جانب حقوق ال�دول النامية يف 

تلقي املساعدات غري املالية األساسية يف جمال القانون الدويّل للبحار.

 وخالص�ة القول إنه مما ال ش�ك فيه أن فلسطني كدول�ة متعاقدة وطرف يف االتفاقّية الدولّية 
لقانون البحار وإن كانت دولة بعضوّية مراقبة يف األمم املتحدة ودولة حتت االحتالل أو اي 
كان تصنيف وضعها فإهنا مشمولة بتلك املبادئ واالسس املستقرة بكل ما ترتبه من حقوق 
وامتيازات ينبغي ان تقوم الدولة الفلسطينّية بمتابعة حتقيقها من خالل جهاز رسمي خمتص 

هبذا املجال.

املطلب الثاين: اأهم احلقوق املرتتبة للدول النامية
بذل�ت اتفاقّي�ة قانون البحار جه�دًا كبريًا يف إنصاف ال�دول النامية كام هو احل�ال بالنسبة لدولة 
فلسط�ني – وإن ك�ان من الناحي�ة النظرية فق�ط - ووضعت الكثري من اإلج�راءات التي تكفل 
تعزيز نمو وفاعلية واس�تقرار أسواق السلع وحتديد اإلنتاج من املنطقة)2) كذلك تعويض الدول 

النامية عن األرضار التي قد تلحقها نتيجة استخراج معدن معنّي من باطن قاع البحار.

)1) ارجع ىف هذه املادة ص. 22 من هذا البحث.

)2) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولّية يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008 ص. 272.
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ولتحقي�ق ذلك، تّم إقرار العديد من اإلجراءات التي أختذت إلنصاف الدول النامية وهي: 
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتقسيم الفوائد تقسياًم عادالً بام يتيح لدولة فلسطني 

احلصول عىل نصيبها أو حقوقها يف هذه املكاسب أو االمتيازات التي ترتبها االتفاقّية.

لق�د أك�دت امل�ادة )144( عىل نق�ل التكنولوجيا واملع�ارف العلمي�ة إىل ال�دول النامية وضامن 
وصوهلا إليها وأش�ارت املادة )148( عىل تشجيع املشارك�ة الفعالة للدول النامية يف األنشطة يف 
املنطقة، كام قررت املادة )150( رضورة أن يتم اس�تغالل املنطقة عىل نحو يدعم تنمية االقتصاد 

العاملي والتجارة الدولّية من أجل التنمية الشاملة جلميع الدول، خصوصًا الدول النامية )1).

وس�وف نبني هذه احلقوق بيشء من التفصيل وذلك من حيث ماهية هذه احلقوق بفرع أول 
ثم آليات تنفيذها بفرع ثاٍن.

 الفرع الول: ماهية حقوق الدول النامية 
هذه احلقوق تتفّرع إىل حقني أساس�يني مه�ا: ن�ق���������ل الت�ك�ن�ول����وج�ي�����ا )فقرة 

أوىل( وال�ب�ح�������ث ال�ع�ل�م�ي )فقرة ثانية(.

الفقرة الوىل: نق���ل التكنول��وجي��ا للدول النامية:
لقد ش�كل نق�ل التكنولوجيا عنوان رصاع وج�دل كبري بني الدول املصنع�ة والنامية )أوالً( 
وانته�ى إىل خالف�ات أحدث�ت تغي�ريًا يف نص�وص االتفاقّي�ة االصلي�ة بمسم�ى »االتف�اق 
التنفي�ذي« ال�ذي تضمن حصيلة اجلدل ب�ني هذه الدول املصنعة والنامي�ة )ثانيًا( بام يعكس 

واقع ميزان القوى يف التفاوض.

أوالً: التكنولوجيا عنوان جدل بني الدول املصنعة والنامية

 كان موضوع نقل التكنولوجيا من أهم املوضوعات التي أثارهتا اتفاقّية األمم املتحدة لقانون 
البحار 1982م، والتى لقيت معارضة كبرية من الدول الصناعية كانت عىل رأسها الواليات 

املتحدة األمريكّية التي طاملا عارضت نصوص االتفاقّية واجلزء احلادي عرش بكل قوة.

وإلرض�اء الواليات املتحدة األمريكّية، دعا س�كرتري عام األمم املتح�دة إىل مشاورات غري 
رسمية لتحقيق االشرتاك العاملي هبذا اخلصوص)2). نتج عنها ما يسمى »باالتفاق التنفيذي« 

)1) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 367.

)2) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 392.
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للج�زء احل�ادي عرش لعام 1994م، والذي دخل حيز النف�اذ يف 1996 والذي يعتب كام رأت 
ال�دول النامي�ة رضبة قوية التفاقّي�ة األمم املتحدة لقان�ون البحار1982، ب�ل اعتبه بعضها 
متثي�اًل mutilation بمفه�وم الرتاث املشرتك لإلنسانّية وأن هذا األخ�ري تم اغتياله)1)، حيث 
ت�م القضاء فعاًل وعماًل عىل عائدات مالية كانت س�تعود بالنف�ع عىل تلك الدول النامية )2). 
هذا إىل جانب ان االتفاق التنفيذي عّدل نصوصًا التفاقّية 1982، حتى قبل تطبيقها ومعرفة 

األثر الفعيل هلذا التطبيق)3).

لقد كان اجلزء الرابع عرش من االتفاقّية »املواد 266: 278« قد جرى ختصيصه بكامله لتنمية 
التكنولوجي�ا البحرّي�ة ونقلها)4)، وكانت املادة 144 الت�ي وردت يف اجلزء احلادي عرش وهو 
اجلزء اخلاص باملنطقة، قد انطوت عىل املبدأ العام املتعلق بنقل التكنولوجيا يف جمال استغالل 

ثروات املنطقة والتي نّصت عىل أن:

»1 - تتخذ السلطة تدابري وفقًا هلذه االتفاقّية:

أ - الكتساب التكنولوجيا واملعرفة العلمّية املتصلة باألنشطة يف املنطقة.

ب - وللنه�وض بنق�ل تل�ك التكنولوجي�ا واملعرفة العلمّية إىل ال�دول النامية وتشجيعه 
بحيث تستفيد منها مجيع الدول األطراف. 

(1( R.p.anand :studies in international law and history »op.cit.pp.180،196 

(2( Bernard oxman »law of the sea forum : the 1994 agreement on implementation of the seabed 
provisions of the convention on the law of the sea » ajil،vol،88،1994،pp.687

)3) د. أمحد أبوالوفا – القانون الدويل للبحار – 2006 – ص. 396.

)4) تنص املادة )266( عىل أن :

1 - تتعاون ال�دول يف ح�دود ق�دراهتا، مبارشة أو عن طري�ق املنظامت ال�دولية املختصة، عىل النهوض بصورة فعالة 
بتنمية العلوم والتكنولوجيا البحرية ونقلها بأحكام ورشوط منصفة ومعقولة. 

2 - تنهض ال�دول بتنمي�ة الق�درة العلمية والتكنولوجي�ة البحرية للدول التي حتتاج إىل مساع�دة فنية يف هذا الميدان 
وتطلبها، وال سيام الدول النامية بام فيها الدول غري الساحلية والدول املترضرة جغرافيًا، فيام يتعلق باستكشاف املوارد 
البحري�ة واس�تغالهلا وحفظها وإدارهتا وبحامية البيئة البحري�ة واحلفاظ عليها وبالبحث العلمي البحري وبغري ذلك 
من األنشطة يف البيئة البحرية املتمشية مع هذه االتفاقية، وذلك بغية اإلرساع بالتنمية االجتامعية واالقتصادية للدول 

النامية.
3 - تسعى ال�دول إىل هتيئة ظروف اقتصادي�ة وقانوني�ة مواتية لنقل التكنولوجيا البحري�ة ملنفعة مجيع األطراف املعنية 

عىل أساس منصف.
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2 - وحتقيق�ًا هل�ذه الغاي�ة تتعاون السلطة وال�دول األطراف يف النهوض بنق�ل التكنولوجيا 
واملعرفة العلمّية املتصلة باألنشطة يف املنطقة، بحيث يمكن أن تستفيد منها املؤس�سة ومجيع 

الدول األطراف، وبوجه خاص تبارش وتنهض: 

)أ( ببامج لنقل التكنولوجيا إىل املؤس�سة والدول النامية بصدد األنشطة يف املنطقة، 
بام يف ذلك بني أمور وأخرى تيسري وصول املؤس�سة والدول النامية إىل التكنولوجيا 

ذات الصلة بموجب أحكام ورشوط منصفة ومعقولة؛ 

 )ب( تداب�ري هتدف إىل االرتقاء بتكنولوجيا املؤس�سة والتكنولوجي�ا املحلية للدول 
النامي�ة وال س�يام إتاح�ة الفرص لعامل�ني م�ن ال�دول النامي�ة للتدري�ب يف العل�وم 

والتكنولوجيا البحرية ولالشرتاك الكامل يف األنشطة يف املنطقة.

 ك�ام نص�ت امل�ادة اخلامس�ة م�ن املرف�ق الثالث اخل�اص بال�رشوط األساس�ية للتنقيب 
واالستكشاف واالستغالل عىل تفصيل لاللتزامات املتعلقة بنقل التكنولوجيا وجوانب 
التنظيم الذي يكفل نقلها إىل املرشوع وإىل الدول النامية ملحق رقم )1( بصيغة اإللزام 
يف تفاصيله�ا وبنوده�ا لي�س فق�ط ع�ىل نق�ل التكنولوجي�ا املخصصة للم�رشوع وإنام 
االس�تمرار بنقل أي تطوير هل�ذه التكنولوجيا، وخاصة نقلها للمؤس�سة الدولّية بتعهد 
كت�ايب من مال�ك التكنولوجي�ا املستخدمة يف العق�د والتي قد ال تك�ون متاحة بالسوق 
املفتوحة بأن املالك س�يتيح للسلطة امتالك التكنولوجيا كل ما طلبت تلك التكنولوجيا 
بموجب ترتيبات أو رشوط جتارية منصفة، باعتبار ذلك حقًا قانونّيًا للمؤس�سة الدولّية 
يمكنها من حيازة تلك التكنولوجيا وهي االلتزامات والتدابري واحلقوق نفسها لصالح 
أي دول�ة أو جمموع�ة دول نامية، فيام ختض�ع املنازعات يف ذلك للتسوي�ة اإللزامية وفق 

قواعد التحكيم الدويّل)1).

ثانيًا: التكنولوجيا وخالصة جدل الدول املصنعة والنامية 

طبق�ًا لذلك وملحصالت وخالصات اجلدل والتفاوض حول نقل التكنولوجيا بام أفقد هذا 
املب�دأ إلزاميته القانونّية وتركه خلالص�ة التفاوض والتشجيع واحلث، بمعنى توازن املصالح 
ب�ني الدول املصنعة الكبى والدول النامية. وهكذا فإنه يتعني عىل الدول إما مبارشة أو عن 
طريق املنظامت املناس�بة أن تشجع بجدية إنامء القدرة العلمية والتكنولوجيا البحرّية للدول 

)1) انظر امللحق رقم )1(
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النامي�ة بام فيها الدول غري الساحلية وامل�رضورة بسبب موقعها اجلغرايف بام يتفق واقتصادها 
واحتياجاهتا ويف سبيل هذه الغاية تعمل الدول عىل)1):

1 - تشجيع احلصول عىل املعرفة التكنولوجية البحرّية وتقييمها ونرشها.

2 - النه�وض ببامج لنقل التكنولوجيا إىل ال�دول النامية بصدد األنشطة يف 
املنطق�ة بام يف ذلك تيسري وص�ول الدول النامي�ة إىل التكنولوجيا ذات الصلة 

برشوط منصفة ومعقولة.

3 - اخت�اذ التدابري التي هتدف إىل االرتقاء بالتكنولوجيا املحلية للدول النامية 
وال س�يام إتاح�ة الفرص�ة لعامل�ني من ال�دول النامي�ة للتدريب ع�ىل العلوم 

والتكنولوجيا البحرّية لالشرتاك الكامل يف األنشطة يف املنطقة)2).

وهك�ذا يتضح مم�ا تقدم أن موضوع نقل التكنولوجيا قد أخذ اهتامم االتفاقّية، كام أهنا كانت 
م�ن املسائ�ل الصعبة واملعق�دة يف مفاوض�ات املؤمتر الثال�ث لقانون البح�ار والتي وجدت 
معارض�ة خاص�ة ك�ام ذكرن�ا من الوالي�ات املتح�دة األمريكّية التي اش�رتطت ك�ي يتم نقل 
التكنولوجيا إىل الدول النامية، موافقة هذه الدول عىل النظام املامثل الذي يسمح للرشكات 
التجارية اخلاصة بالوصول إىل املنطقة عىل أسس متساوية مع املؤسسة. وقد نجحت يف ذلك 
وهو ما يعد جتاوزًا للرتاث املشرتك لإلنسانّية الوارد يف االتفاقّية وإعالن املبادئ)3). التجاوز 
ال�ذي حدث بإقرار التعديل اجلوهرّي إلطار نقل التكنولوجيا الذي عرضناه فيام تقدم وفق 

ما تم استحداثه لالتفاق التنفيذي لعام 1994.

حيث واس�تجابة ملطال�ب الدول الصناعية التي كانت تعارض دوم�ًا نصوص اتفاقّية قانون 
البح�ار املتعلق�ة بالنق�ل اإللزام�ي للتكنولوجي�ا إىل الدول النامية واملؤس�سة، ت�م النص يف 
االتف�اق التنفي�ذي عىل إلغاء هذا األمر وت�م التأكيد يف االتفاق عىل تشجي�ع التعاون التقني 
والعلمي الدويّل يف ما يتعلق باألنشطة يف املنطقة إما بني الدول األطراف أو عن طريق وضع 

)1) م. إبراهيم ممد الدمغة – القانون الدويل اجلديد للبحار – 1998 – ص. 458 - 469.

)2) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولية ىف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008 ص. 259.

)3) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولية يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008 ص. 260.
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برامج للتدري�ب واملساعدة التقنية والتعاون العلمي يف جمال العلوم والتكنولوجيا البحرّية. 
وهك�ذا مل يع�د نقل التكنولوجي�ا إلزاميًا وإنام يكون ع�ب التعاون ال�دويّل والسوق املفتوحة 
ال�ذي يمك�ن الدول النامية واملؤس�سة من احلصول ع�ىل التكنولوجيا م�ن السوق املفتوحة 
أو ع�ن طري�ق املشاري�ع املشرتكة)1). بام ال يلغي مب�دأ نقل التكنولوجيا وإن�ام يعيد تأطريه يف 
نط�اق مصالح ال�دول املنتجة هلذه التكنولوجي�ا ونقلها عب الرشاكات ومشاريع االس�تثامر 
املشرتكة التي تتطلب يف الواقع متوياًل ضخاًم تعجز عنه الدول النامية بمفردها حتى يف نطاق 
مياهه�ا وبحارها الوطنّية واإلقليمّية. وهو املس�ار الرضورّي للحصول عىل التكنولوجيا أو 
التدري�ب واملساع�دة التقنية إىل التعاون العلمي. الذي حتتاج�ه دولة فلسطني من دون أدنى 
ش�ك ويتطلب فيام يتطلب توافر البيئة واجلهاز الفلسسطيني القادر عىل اس�تيعاب واس�تثامر 
ومواكب�ة التط�ور التكنولوج�ي حتى يف بع�ده النظري انطالق�ًا من رضورة أن مأس�سة هذا 
القط�اع ه�ي مدخل وطري�ق التعاون ال�دويّل لتحقيق املصال�ح وحفظ احلق�وق الفلسطينّية 

وبوابة العبور إىل التعاون يف املجال العلمي.

الفقرة الثانية: ال��بح��ث ال�ع�ل�م�ي.
إن البح�ث العلم�ي ال يقل أمهية ع�ن نقل التكنولوجيا وكذلك أثار ج�دالً كبريًا بني الدول 
النامية والدول املتقدمة والذي تم حسمه بداية من الدورة الثانية حتى الدورة التاسعة بعكس 
بعض املوضوعات التي اس�تمرت للدورة احلادية ع�رشة)2)، ولقد نظم اجلزء الثالث بأكمله 

238: 265” موضوع البحث العلمي وذلك طبقًا ألحكام اجلزء احلادي عرش. “املواد 

وعىل ذلك فقد نصت املادة )143( من اتفاقّية قانون البحار 1982م عىل أن:

1 - جي�ري االبح�ث العلمي البحري يف املنطقة لألغراض السلمية دون غريها 
ولصالح اإلنسانّية مجعاء.

2 - جي�وز للسلط�ة أن جتري البح�ث العلمي البحري يف ام يتعل�ق باملنطق�ة 
وموارده�ا، وهلا أن تدخل يف عقود له�ذا الغرض، وتقوم السلطة بتعزيز 
إجراءات البح�ث العلمي البحري يف املنطق�ة وتشجيعه، وبتنسيق ونرش 

نتائج هذا البحث والتحليل عند توافرها.

)1) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذي التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 45. 

)2) م. إبراهيم ممد الدمغة – القانون الدويل اجلديد للبحار – 1998 – ص. 412 - 455.
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3 - جيوز للدول األطراف أن جتري البحث العلمي البحري يف املنطقة وتعزز 
ال�دول األط�راف التعاون ال�دويّل يف جم�ال البح�ث العلمي البحري يف 

املنطقة عن طريق:

أ - االشرتاك يف برامج دولية وتشجيع التعاون يف البحث العلمي البحري 
بني عاميل البلدان املختلفة وعاميل السلطة.

الدولّي�ة  املنظ�امت  أو  السلط�ة  طري�ق  عن  برام�ج  تطوي�ر  ضامن   - ب 
األخ�رى حسب االقتضاء، ملنفعة الدول النامية والدول األقل تقدمًا 

تنكولوجيًا، بقصد:

)1( - تقوية قدرات الدول املذكورة عىل البحث.

)2( - تدريب عاميل تلك الدول وعاميل السلطة عىل تقنيات البحث 
وتطبيقاته.

)3( - تشجيع استخدام العاملني املؤهلني من تلك الدول يف البحث 
يف املنطقة.

أ - ن�رش نتائ�ج األبح�اث والتحليالت عن�د توافرها، ن�رشًا فعااًل، عن طريق 
السلطة أو غريها من الطرق الدولّية عند االقتضاء.

باس�تقراء ه�ذا الن�ص نج�د أن االتفاقّية قد عمل�ت عىل تعزي�ز البحث العلمي وق�د بّينت 
األحكام اخلاصة بالبحث العلمي يف املنطقة والذي هيدف إىل إجراء البحث العلمي البحرّي 
لضامن تطوير برامج عن طريق السلطة الدولّية أو املنظامت الدولّية األخرى حسب االقتضاء 

ملصلحة الدول النامية هبدف)1):

1 - تقوية قدرات الدول النامية عىل البحث.

2 - تدريب عاميل الدول النامية عىل تقنيات البحث وتطبيقاته.

3 - تشجيع استخدام العاملني املؤهلني من الدول النامية للبحث يف املنطقة)2).

)1) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولّية ىف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008. 

)2) انظر الفقرة الفرعية )1. أ( من الفقرة )2( من املادة)160(
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الفرع الثاين: اآليات حماية احلقوق الأ�سا�سّية للدول النامية 
يف البحث العلمي ونقل التكنولوجيا )فقرة أوىل( ثم يف احلامية االقتصادّية )فقرة ثانية(

الفقرة الأوىل: حماية احلقوق الأ�سا�سية للدول النامية يف التدريب
لتحقي�ق ه�ذه األه�داف، فق�د تم اعت�امد اآللية الت�ي تستخدمه�ا السلطة يف تعزي�ز البحث 
العلمي ونقل التكنولوجيا للدول النامية والسبل التي س�تسلكها لتحقيق اهلدف إذ رأت أن 
ثمة س�بيلني رئيسيني تسع�ى السلطة من خالهلام إىل االضطالع بمسؤوليته�ا املتعلقة بتعزيز 
البح�وث العلمّية البحرّية يف املنطقة وبناء الق�درات البحثية والتكنولوجية للدول النامية يف 
مي�دان البح�ار العميقة بموجب املادت�ني 143، 144 من االتفاقّية ويتحق�ق ذلك من خالل 

برامج تدريب املتعاقدين ومها: 

1 - بموجب عقود االستكشاف يف املنطقة.

 2 - وصندوق اهلبات للبحوث العلمية البحرّية. 

باإلضافة إىل ذلك، قامت السلطة يف عام 2011 بدور املؤسسة املضيفة يف إطار برنامج الزمالة 
املشرتك بني األمم املتحدة ومؤس�سة نيبون اليابانية لتنمية املوارد البرشية والنهوض بالنظام 
القان�وين يف ميط�ات العامل الذي تديره ش�عبة ش�ؤون املحيط�ات وقانون البح�ار يف مكتب 
الشؤون القانونّية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة)1). بام يضيف س�بياًل ثالثًا أو يوس�ع من 
نط�اق اآلليات املعتمدة عب برامج التعاون الدويّل م�ع السلطة ويفتح آفاقًا جديدة يف آليات 
تعزي�ز البحث العلمي وبناء القدرات لل�دول النامية ومنها فلسطني باختيارها لآللية األكثر 

مالءمة لظروفها لتحقيق مصاحلها. ويف ما ييل عرض موجز هلذه اآلليات: 

اأوًل: تدريب الدول النامية مبوجب عقود ال�ستك�ساف.
مع اإلش�ارة إىل أن فلسطني س�بق هلا ومل ت�زل تسعى وتبحث للتعاقد م�ع رشكات دولّية يف 
جمال االس�تكشاف واالس�تثامر وبامك�ان دولة فلسطني اإلف�ادة املسبق�ة أو املتزامنة بتكوين 

اخلبة الفلسطينّية يف هذا املجال من خالل برامج البحث العلمي والتدريب.

ويرتت�ب ع�ىل املتعاقدي�ن مع السلط�ة التزام قان�وين يتمث�ل يف توفري ومتويل ف�رص تدريب 

)1) انظ�ر بح�ث مقدم من م. أيمن ش�اش – وس�ائل القانون الدويل ىف تنظيم حقوق اس�تغالل ث�روات منطقة أعايل 

البحار - 2017 – ص40 - 41.
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للمتدرب�ني م�ن الدول النامي�ة والسلطة واألس�اس القانويّن هلذا ال�رشط منصوص عليه يف 
أحك�ام االتفاقّي�ة واتفاق ع�ام )1)1994، كفالة تزوي�د موظفني من ال�دول النامية باخلبات 
التشغيلي�ة املناس�بة لتمكينهم من املشاركة يف عمليات التعدين يف ق�اع البحار العميقة وبعد 
املوافقة عىل عدد من خطوط العمل اجلديدة املتعلقة باالس�تكشاف أتيحت عىل س�بيل املثال 
أكث�ر م�ن 20 فرصة للتدري�ب خالل الفرتة من عام 2013 إىل ع�ام 2015، ويف الوقت نفسه 
ب�دأت اللجن�ة القانونّية والتقنية يف اس�تعراض عملي�ة تنفيذ التدريب ال�ذي جيري يف إطار 
عقود االس�تكشاف بغرض تقييم مدى فاعلية برامج التدريب وفهم احتياجات وأولويات 
البل�دان النامية املتعلقة بالتدري�ب بشكل أفضل وتوفري توجيه أفض�ل للمتعاقدين والدول 

املزكية وأمانة السلطة بشأن متوى برامج التدريب وهيكلها وتنفيذها )2).

ثانيًا: تدريب الدول النامية عرب �سندوق الهبات للبحوث العلمّية البحرّية.
 وحترص أمانة السلطة يف إدارهتا لصندوق اهلبات عىل السعي إىل عقد ترتيبات مع اجلامعات 
واملؤس�سات العلمية واملتعاقدين وكيانات أخرى من أجل إتاحة الفرص لعلامء من البلدان 
النامي�ة للمشارك�ة يف أنشطة البحوث العلمي�ة البحرّية، وقد تشمل ه�ذه الرتتيبات خفض 
رسوم التدريب أو اإلعفاء منها، وقد اضطلعت األمانة بعدد من األنشطة الرامية إىل توجيه 
انتب�اه اجله�ات املانح�ة الدولّي�ة إىل الفرص الت�ي يتيحها الصن�دوق والتشجي�ع عىل تقديم 
مسامه�ات إضافي�ة وتشمل هذه األنشطة إصدار نرشات صحافي�ة ومواد دعائية وتم إعداد 

صفحة مصّممة خصيصًا هلذا املوضوع عىل املوقع الشبكي اخلاص بالسلطة.

)1) ال سيام املادة )143(، )144( واملرفق الثالث من االتفاقية، والقسم اخلامس من مرفق اتفاق 1994.

)2) ومثال عىل ذلك: يف طلب مقدم من رشكة )منمتالز( الصينية كينغستون جاميكا متوز. يوليه 2015 الدورة احلادية 

والع�رشون )تقري�ر اللجنة القانوني�ة والتقنية( من أج�ل املوافقة عىل خطة عم�ل للتنقيب عن العقي�دات املؤلفة من 
مع�ادن ع�دة يف منطقة تبل�غ مساحتها 72كم2 تق�ع ضمن املساحة املحج�وزة ىف منطقة صدع كالري�ون – كليبتون 
740 - باملحيط اهلادئ، وتشمل املنطقة ىف جمموعها ثامنية قطاعات أوردت الرشكة ىف ذلك الطلب حتت بند التدريب 

توىل رشكة )منمتالز( الصينية بصفتها مؤس�سة تنتمى اىل بلد نام األولوية لبناء القدرات وىف إطار العقد الذي س�يبم 
مع السلطة س�توفر املؤس�سة ثالثة برامج تدريبية منفصلة للمتدربني من السلطة والبلدان النامية وسيتيح البنامج ىف 
السنوات اخلمس األوىل الفرصة ل� )10( متدربني بغية توسيع معارفهم املهنية ىف جماالت من قبيل املسح اجليولوجي 
واملسح البيئي واملسح اجليوفيزيائي واجليولوجيا البجرية والبحوث البيولوجية والبيئية والتعدين وتكنولوجيا معاجلة 
املع�ادن وتكنولوجي�ا إعادة التدوير والعلوم البحري�ة واإلدارة البيئية ومحاية البيئة البحري�ة، أنظر بحث مقّدم من م. 
أيمن شاش – وسائل القانون الدويل ىف تنظيم حقوق استغالل ثروات منطقة أعايل البحار - 2017 – ص. 42 - 41.
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اجلمعّي�ة العام�ة أهابت يف الفقرة 15 من قرارها 67/ 78 بالدول واملؤس�سات املالية الدولّية أن 
تواص�ل بط�رق من بينه�ا برامج التعاون ع�ىل الصعيد الثنائ�ي واإلقليم�ّي والعاملي والرشكات 
التقني�ة وتعزي�ز أنشط�ة بناء الق�درات وبخاصة يف البل�دان النامي�ة يف ميدان البح�وث العلمية 
البحرّية بوسائل منها تدريب األفراد للحصول عىل املهارات الالزمة وتطويرها وتوفري املعدات 
واملرافق والسفن الالزمة ونقل التكنولوجية السليمة بيئيًا ويعد صندوق اهلبات آلية من اآلليات 

الرئيسية لتمكني بناء القدرات يف ميدان البحوث العلمية البحرّية يف املحيطات العميقة)1).

إن من أهم رضورات التدريب والبحث العلمي وكذلك أمهيته بالنسبة للدول النامية هو صّد 
جش�ع ال�دول املضيفة املنتجة واحلد من اآلث�ار الضارة باقتصادّيات ال�دول النامية من خالل 
متكينها من امتالك أدوات اخلبة والتعقيم والرقابة العلمية والرضورّية يف عمليات استخراج 

الثروات واستثامر املناطق حتى يف العقود املشرتكة وإبرام هذه العقود ومتابعة تنفيذها. 

الفقرة الثانية: احلماية القت�سادّية من اأ�سرار ال�ستخراج املحّدد
لق�د أرادت اتفاقّية قانون البحار لسنة 1982م، إنصاف الدول النامية وذلك من خالل احلّد 
من اآلثار الضارة التي تلحق باقتصادها نتيجة الس�تخراج معدن معني من قاع البحار ومن 
أج�ل ه�ذه احلامية وج�دت االتفاقّية أن هناك طريق�ني للحّد من هذه الآلث�ار الضارة ومها: 

حتديد سقف اإلنتاج والتعويض عن االرضار االقتصادّية بسبب منتج مدد.

أوالً: حتديد اإلنتاج.

أنصف�ت االتفاقّية الدول النامي�ة يف ما يتعلق بتحديد اإلنتاج من املنطقة بوضعها العديد من 
اإلجراءات التي تكفل من ورائها تعزيز نمو وفاعلية واستقرار أسواق السلع األساسية املنتجة 

من املعادن املستخرجة من املنطقة بأسعار تكون جمزية للمنتجني ومنصفة للمستهلكني)2).

وم�ن هذه اإلجراءات إبرام اتفاقيات حتديد اإلنتاج م�ن أنشطة املنطقة وإدارة هذه األنشطة 
بطريقة مناسبة ودفع التعويض للمترضرين بسبب الرضر الناتج عن استغالل أنشطة املنطقة 
وبوض�ع نظ�ام للتعويض الدول النامية الت�ي تتعرض اقتصادّياهت�ا أو صادراهتا آلثار ضارة 

)1) انظ�ر بح�ث مقدم من م. أيمن ش�اش – وس�ائل القانون الدويل ىف تنظيم حقوق اس�تغالل ث�روات منطقة أعايل 

البحار - 2017 – ص. 43.

)2) د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولّية يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

1982م - 2008 ص. 272.
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نتيج�ة حدوث انخفاض يف س�وق معدن أو حجم صادرات ه�ذا املعدن بقدر ما يكون هذا 
االنخفاض ناجتًا عن األنشطة يف املنطقة)1).

ولوض�ع هذه اإلج�راءات موضع التنفيذ، تقررت مبادئ عدة حتك�م حتديد اإلنتاج تناولتها 
االتفاقّية من أمهها أن الكميات املنتجة ينبغي أن توضع عىل أساس النمو االقتصادي العاملي 
ب�رشط أن تكون ه�ذه احلسابات مددة لفرتة معين�ة يعاد فيها النظر من جدي�د وحتّدد جمددًا 
بن�اًء ع�ىل ما يسفر عنه الواقع اجلديد)2). وانه جيب ع�ىل املشغل أن حيّدد يف طلب إذن اإلنتاج 

الكمية السنوية)3).

وق�د ح�دث اخلالف بني ال�دول النامية والدول الغربي�ة بشأن حتديد اإلنت�اج حيث أرادت 
الدول الغربية أن جتعل احلد األعىل لإلنتاج مطلقًا بينام حاولت الدول النامية أن تصل باحلد 
األع�ىل باإلنتاج إىل أقل حد ممكن وقد جاءت املادة )151( من اتفاقّية قانون البحار للتوفيق 
بني مصالح الدول النامية والدول الغربية وذلك كي تعمل عىل تشجيع االس�تثامر يف تعدين 
املنطق�ة)4) مع إمكانية تعديل اإلنتاج يف ض�وء ما تكشف عنه حاالت العرض والطلب وهو 
م�ا ج�اءت االتفاقّية لتقرره بغ�رض التوفيق بني رغبة ال�دول الصناعي�ة وخاصة الواليات 
املتح�دة يف إنت�اج أكب كمية من املعادن من املنطق�ة، ورغبة الدول النامية يف احلد من اإلنتاج 

يف املنطقة)5). 

وهت�دف قواع�د حتدي�د اإلنت�اج إىل تنمي�ة م�وارد املنطق�ة وإدارة تل�ك امل�وارد بطريقة 
منتظمة وآمنة ورش�يدة وتوس�يع فرص املشاركة يف أنشطة املنطق�ة وزيادة توافر املعادن 
املستخرجة، غري أن هذه األهداف جيب أن تتالئم والظروف االقتصادّية للدول النامية، 

)1) د. سايس سامل احلاج – قانون البحار اجلديد بني التقليد والتجديد – املرجع السابق - ص. 491.

انظر أيضًا املادة )151. 10( من اتفاقية قانون البحار.

)2) د. ساسى سامل احلاج – قانون البحار اجلديد بني التقليد والتجديد – املرجع السابق - ص. 492.

)3) انظر الفقرة الفرعية »ب« من املادة )151. 2( من اتفاقية قانون البحار.

(4( p.sreeniuasa rao and s.rama rao،op،cit.pp.329: 330

مشار إليه يف د. عبد القادر ممود ممد ممود – النظام القانوين للمنطقة الدولية يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار 1982م - 2008 ص. 273 مرجع رقم )4(

)5) د. مم�د يوس�ف علوان – النظ�ام القانوين لقاع البحار واملحيطات وباطن أرضها خ�ارج حدود الوالية الوطنية 

»الرتاث املشرتك لإلنسانية« - املرجع السابق – ص. 134.
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خصوص�ًا تلك الدول الت�ي تعتمد يف اقتصادها عىل بعض امل�واد األولية التي ربام تتأثر 
من زيادة اإلنتاج من املنطقة ومن ثم كانت مسألة إجاد التوازن رضورّية للمحافظة عىل 

هذه املصالح)1).

م�ع ذلك ورغم ه�ذا التوافق فإن حتديد اإلنتاج يف االتفاق التنفي�ذي 1994 جاء مرة أخرى 
ليخ�دم مصال�ح ال�دول الصناعية الك�بى عىل حس�اب النامية عىل أس�اس أن فكرة حتديد 
اإلنتاج تقوم عىل مفهوم التخطيط االقتصادي املركزي ذلك املفهوم ذو األصول االشرتاكية 

الذي أضحى مهجورًا يف ظل االقتصاد احلر)2).

وم�ن ثم فلقد تم تفكيك اآللية ال�واردة يف االتفاقّية حول هذا املوضوع )3) ويف الوقت نفسه 
نص االتفاق التنفيذي عىل مبادئ جديدة لسياسة اإلنتاج:

 - جتري تنمية موارد املنطقة وفقًا للمبادئ التجارية السليمة.

 - ت�ري ع�ىل األنشط�ة يف املنطق�ة أحك�ام االتفاق الع�ام بش�أن التعريفات 
اجلمركية والتجارة.

 - ال جيوز تقديم إعانات لألنشطة يف املنطقة.

 - ال جيوز التمييز بني املعادن املستخرجة من املنطقة ومن مصادر أخرى.

ثانيًا: تعويض الرضر الناجم عن مستخرج حمّدد.

تم الن�ص يف االتفاقّية واالتفاق التنفيذي عىل تقديم املساعدة االقتصادّية إىل البلدان النامية 
الت�ي تتعرض صادراهتا أو اقتصادها آلثار ضارة بالغة نتيجة حلدوث انخفاض يف األس�عار 

أو يف حجم الصادرات بقدر ما يكون ذلك االنخفاض ناجتًا عن األنشطة يف املنطقة)4).

وق�د نصت املادة )10/151( من اتفاقّية قانون البحار عىل أن “تضع اجلمعية، نظامًا للتعويض 
أو تتخذ غري ذلك من تدابري املساعدة عىل التكّيف االقتصادّي بام يف ذلك التعاون مع الوكاالت 

)1) د. سايس سامل احلاج – قانون البحار اجلديد بني التقليد والتجديد – املرجع السابق - ص. 493.

)2) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذي التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 46.

)3) {ون�ص االتف�اق التنفي�ذي عىل أنه “ال تري أحكام الفقرات )1 اىل 7 و9( من امل�ادة )151( والفقرة 2 )ف( من 

املادة )162( والفقرة 2 )ن( من املادة )165( من االتفاق والفقرة )5( من املادة )6( واملادة )7( من مرفقه الثالث}.

)4) د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذي التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 47.
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املتخصصة واملنظ�امت األخ�رى ك�ي تساعد البل�دان النامي�ة التي تتعرض حصيل�ة صادراهتا 
أو اقتصاداهت�ا آلث�ار ضارة خط�رية نتيجة حلدوث انخفاض يف س�عر مع�دٍن متأثر أو يف حجم 
الصادرات من هذا املعدن، بقدر ما يكون هذا االنخفاض ناجتًا عن األنشطة يف املنطقة وترشع 
السلط�ة، عندما يطلب منها ذلك، يف إجراء دراس�ات عن مشاكل الدول التي حيتمل أن تكون 

األشد تأثرًا بغية تقليل مصاعبها اىل أدنى حد ومساعدهتا يف تكيفها االقتصادّي”.

وتنش�ئ السلطة الدولّية لق�اع البحار صندوق�ًا للمساعدة االقتصادّي�ة مستخدمة جزًءا من 
رصيد أموال السلطة الذي يتجاوز القدر الالزم لتغطية املرصوفات اإلدارّية للسلطة)1).

 إهن�ا نواف�ذ الف�رص التي تتيحه�ا االتفاقّي�ة الدولّية لقان�ون البحار ام�ام ال�دول النامية أيًا 
ك�ان حج�م هذه الفرص وآفاقه�ا وعىل الدول النامي�ة ومنها فلسطني العمل الس�تثامر هذه 
الف�رص والسعي للمطالبة باحلقوق واالمتيازات الت�ي نصت وضمنتها القوانني الدولّية يف 
ه�ذا املجال وهي حقوق متاح�ة وممكنة التحقق وال جيوز إغفاهلا ابت�داء من اختاذ اخلطوات 
الرضورّي�ة لتحقيق اجلاهزية الذاتي�ة الغتنام هذه الفرص واكتساب تلك االمتيازات. وهذا 
ه�دف ال يق�ّل أمهية ب�ل لعله األكثر أمهي�ة بالنسبة لفلسطني وهو االع�رتاف هلا بحقوقها يف 
ثرواهت�ا وحدوده�ا املائّية وامت�الك القدرات للدفاع ع�ن هذه احلقوق ومحايته�ا عىل طريق 

التمكن من استثامرها واستخراج مواردها.

اخلامتة 
ع�ىل ض�وء أمهّية املوضوع وإحلاحية إيالئه ما يستحق من عناية وتركيز يف مثل هذه الظروف 
املحدق�ة بواح�د من أهم موارد البالد، إىل جانب حتدياته السياس�ّية االس�رتاتيجية يف مصري 
ومستقبل املنطقة ودوهلا وشعوهبا، ويف ضوء ما يرتبه القانون الدويّل من حقوق سيادّية لدولة 
فلسطني يف حدودها وثرواهتا البحرّية، وما رشعت دولة فلسطني القيام به والسعي لتحقيقه 
وم�ا تبذل�ه من جه�ود وتقّدمه من مب�ادرات ينبغي تطويره�ا وتأطريها، إىل جان�ب تفعيلها 
وتوس�يع نطاقها لتشمل احلقوق والثروات البحرّية السيادّية يف املياه اإلقليمّية والدولّية، من 
خالل االنخراط يف املبادرات اإلقليمّية تعاونًا وتنسيقًا أو تنافسًا ورصاعًا باملعنى الذي يؤكد 
حضورها الفاعل كطرف أصيل يف اجلوار والتفاعل اإلقليمّي، وجزء ال يتجزأ من معادالته 

)1) انظر الفقرة الفرعّية »ج« من املادة )173. 2( من اتفاقية قانون البحار.

د. وائل أمحد عالم – االتفاق التنفيذي التفاقية قانون البحار - 2001 – ص. 47.
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ومصاحل�ه وخرائطه من موق�ع الدول الرشيكة كام يف متطلبات تفعي�ل عضوّيتها يف السلطة 
الدولّية لقاع البحر يف املياه الدولّية كأحد أطراف االتفاقّية الدولّية لقانون البحار، وما تتيحه 

هذه العضوّية من حقوق وفرص أو تتطلبه من مسؤولية وواجبات. 

ويف إطار ما تقدم، تويص الدراسة بأن تواصل دولة فلسطني التحرك قدرًا يف تطوير جهودها 
ومبادراهت�ا بام خيدم حتقيق مصاحلها برؤية أساس�ها أن املوض�وع اخلاص باحلدود والثروات 
البحرّية هو يف األس�اس قضية وطنّية س�يادّية، وجزء ال يتجزأ من إقلي�م الدولة الفلسطينّية 
وحق�وق الشع�ب الفلسطين�ّي غري القابل�ة للترصف، يف أرض�ه وامتدادها البح�رّي كام هو 
فضاؤها اجلوي، وممارس�ة هل�ذا احلق يف اإلطار الوطنّي كام يف حق�ل العالقات الدولّية وفق 

مبادئ وأحكام القانون الدويّل، وقبل أن تكون قضية موارد وثروات عىل أمهيتها. 

ه�ذه الرؤية تنطلق من رضورات تثبيت هذه احلدود البحرّية مع الدول املتشاطئة يف اجلوار، 
واملقابل�ة بموضعه وترس�يم احلدود البحرّية، وما تشمله من بح�ر إقليمّي ومناطق ماذية أو 
اقتصادّي�ة خالصة كام نصت عليه أحكام القانون الدويّل، وبام تتضمنه أو حتتويه هذه احلدود 
البحرّي�ة م�ن م�وارد أو ث�روات يف نطاقه�ا، وبام ي�ؤدي إىل توف�ري آليات محاية ه�ذه احلدود 
واحلقوق، ومن ثم العمل عىل اس�تثامرها عىل ضوء التجربة الفلسطينّية السابقة يف االستثامر 
وأمهي�ة التع�اون اإلقليمّي كرشط أس�اس ينبغي تواف�ره لتحقي�ق متطلبات بيئّية اس�تثامرّية 

حقيقّية. 

وه�ذا يعن�ي ورغ�م كل امل�ؤرشات التي تث�ري املزيد م�ن املخ�اوف والقل�ق بأبعادها السياس�ّية 
واالسرتاتيجّية أن تواصل فلسطني ما رشعت به من انفتاح عىل آفاق التعاون اإلقليمّي، من خالل 
مشاركتها يف تأس�يس منتدى غاز رشق املتوس�ط واكتساهبا العضوّية الكاملة كدولة مؤسسة يف 
املنت�دى، م�ن خالل املصادقة عىل ميثاق حتويل هذا املنتدى إىل منظمة إقليمّية الكتساب عضوّية 
ه�ذه املنظمة بام يضمن حقوقها من جهة ويع�ّزز من إمكاناهتا وقدراهتا عىل انتزاع هذه احلقوق، 

ويضمن هلا مقعدها يف أي ترتيبات مستقبلّية كجزء من منظومة دول املنطقة. 

إن عضوّي�ة دول�ة فلسط�ني يف املنظمة اإلقليمّي�ة اجلديدة منظمة غاز رشق املتوس�ط تتفاعل 
م�ع عضوّيته�ا يف السلطة الدولّية كأحد أطراف االتفاقّي�ة الدولّية لقانون البحار لعام 1982 
وملحقاهت�ا، وما توف�ره تلك االتفاقّية ألعضائها وخاصة ال�دول النامية من حقوق وفرص 

وامتيازات من بينها آليات تسوية املنازعات كام احلقوق التي تناولتها الدراسة. 

غ�ري أن ذلك يتطل�ب يف املقام األول إعادة تنظيم ومأس�سة قطاع النف�ط والغاز يف فلسطني 
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ب�ام يشم�ل األطراف املتع�ّددة املعنية الي�وم هبذا القطاع، م�ن هيئة البرتول إىل س�لطة الطاقة 
وصن�دوق االس�تثامر والفريق الوطن�ّي وص�والً إىل وزارة اخلارجّية، ومجيعها ع�ىل تعّددها 
وتن�ّوع مهامه�ا تلتقي يف األطر السياس�ّية القانونّية االس�تثامرية أو التجارية اخلدمية، بغياب 
اجلوان�ب الفنية واإلدارية العلمية والرضورّية لتوحيد وتنسيق اجلهود واملرجعّيات، ووضع 
اخلطط االس�رتاتيجّية املتكاملة بأبعادها السياس�ّية والقانونّية والفنية واالس�تثامرية، بام يعيد 
هيكل�ة وتأهي�ل دول�ة فلسطني ملشارك�ة ندية ق�ادرة ع�ىل إدارة العملية الوطنّي�ة الشاملة يف 
ه�ذا املجال، وعىل اس�تيعاب خمرجاهتا وتوظيفه�ا بام حيقق األهداف وخي�دم إنجاز احلقوق 
واملصالح الوطنّية، ويطّور األداة أو املؤس�سة الوطنّية املختصة ويرفع من قدراهتا وإمكاناهتا 

يف هذا املوضوع الصعب والرصاع األكثر صعوبة.

إن انتزاع احلقوق السيادّية الوطنّية يف املياه اإلقليمّية أو الدولّية ومن ثم محايتها واس�تعامرها 
يتطلب وجود مثل هذه املؤسسة خاصة أن حتديد احلدود البحرّية كام عملّية استثامر املوارد، 
بحاج�ة إىل مث�ل ه�ذا اجلهاز املتخص�ص بشمولية االختص�اص ومنه االختص�اص الفني، 
ولفلسط�ني جتربة حية يف نتائج وضع اخلرائط املرجتلة بشأن خطوط أوس�لو البّية والبحرّية 
وتبعاهت�ا ع�ىل املوارد الفلسطينّية، كام هلا أيضًا أس�وة ونامذج يف جت�ارب دول اجلوار الشقيقة 
سواء مرص من موقع العالقات السلمّية، أو لبنان من موقع العالقات العدائية، بام يفتح أفق 
االس�تعانة بالتجربتني يف حتديد وترس�يم احلدود البحرّية ويستدعي يف الوقت نفسه تشكيل 
الفري�ق الفني الفلسطين�ّي املختص باجلهوزية الت�ي يتطلبها التقدم يف مسار ترس�يم احلدود 

البحرّية، الذي ما زال يطّور اعالن النيات من جانب دولة فلسطني. 

ه�ذا يف اإلط�ار الوطنّي واإلقليمّي، أما يف االطار الدويّل ف�إن املكتسبات التي يرتبها انضامم 
فلسطني التفاقّية قانون البحار الدولّية واس�تغالل الفرص التي ينتجها كحقوق ثابتة لدولة 
فلسطني النامية، تستدعي حكاًم يف املقام األول مأسسة هذا القطاع وقوننته طبقًا للترشيعات 
الفلسطينّي�ة، خاص�ة أن هذه احلقوق هتدف يف املقام األول لرفع ق�درات الدولة الفلسطينّية 
ومتكينه�ا ومساعدهتا يف الت�رصف بحقوقها وموارده�ا البحرّية، بإمداده�ا باملعرفة العلمية 
والتكنولوجي�ة، وإرشاكه�ا يف النشاط والتقدم الدويّل يف هذا املج�ال، ومتطلب حتقيق ذلك 
األس�اس هو توافر اإلطار الفلسطينّي الرس�مي القادر عىل تلقي واستيعاب وبالتايل امتالك 
املعرف�ة، والتقن�ني واالنخ�راط باملس�رية العاملية من موق�ع الرشاكة يف جم�ال يتصدر جدول 

األعامل العاملي، ويرسم خطوات املستقبل وهو الطاقة. 
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املالح���ق

ملحق رقم ))( 
1 - عىل كل مقّدم طلب، عند تقّدمه بخطة عمل، أن يتيح للسلطة وصفًا عامًا 
للمعدات واألساليب التي ستستخدم يف القيام باألنشطة يف املنطقة، وكذلك 
سائر ما يتصل باملوضوع من معلومات ليست مل ملكية عن خصائص تلك 

التكنولوجيا واملعلومات عن املكان الذي تتوفر فيه هذه التكنولوجيا.

2 - عىل ك�ل مشغ�ل أن يعل�م السلطة بام يطرأ م�ن تنقيحات عىل ما أتاحه هلا 
م�ن األوص�اف واملعلوم�ات عماًل ب�الفقرة )1( كلام أدخل تعدي�ل أو ابتكار 

تكنولوجي هام عليها.

3 - يتضمن كل عقد من أجل القيام باألنشطة يف املنطقة التعهدات التالية من 
قبل املتعاقد:

أ - أن يتي�ح للمؤس�سة: كل�ام طلب�ت السلطة ذلك، بموج�ب أحكام 
ورشوط جتاري�ة منصف�ة ومعقول�ة، التكنولوجي�ا التي يستخدمه�ا يف 
تنفي�ذ األنشط�ة يف املنطق�ة بموج�ب العق�د والتي حيق له قانون�ًا نقلها 
ويت�م ذلك بموج�ب ترخيص أو أي ترتيبات مناس�بة أخرى يتفاوض 
املتعاقد بشأهن�ا م�ع املؤس�سة وتورد يف اتفاق مدد مكم�ل للعقد، وال 
جيوز اس�تخدام هذا التعهد إال إذا وجدت املؤس�سة أهنا غري قادرة عىل 
احلصول عىل التكنولوجي�ا الفعالة النافعة نفسها أو عىل أخرى مساوية 
هلا يف الفعالية والنفع يف السوق املفتوح�ة وبأحك�ام ورشوط جتاري�ة 

منصفة ومعقولة. 

ب - أن حيص�ل ع�ىل تأكيد كتايب م�ن مال�ك أي تكنولوجيا تستخدم 
يف القيام باألنشط�ة يف املنطق�ة بموجب العق�د، وال تكون متاحة عادة 
يف السوق املفتوح�ة أو مشمولة بالفقرة الفرعية )أ( بأن املالك س�وف 
يتيح كلام، طلبت السلطة ذلك، تلك التكنولوجيا للمؤسسة بموجب 
ترخي�ص أو أي�ة ترتيبات مناس�بة أخ�رى أو بأحك�ام ورشوط جتارية 
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منصف�ة ومعقولة وبالق�در املتاح نفسه للمتعاق�د، وإذا مل يتم احلصول 
عىل ه�ذا التأكي�د، ال يستخدم املتعاقد التكنولوجي�ا املذكورة يف القيام 

باألنشطة يف املنطقة. 

ت - أن حيص�ل من املالك بواس�طة عقد قاب�ل للتنفيذ، بناًء عىل طلب 
املؤس�سة، وإذا ك�ان ذلك ممكنًا م�ن دون تكلفة كب�رية للمتعاقد، عىل 
احلق القان�وين يف أن ينق�ل إىل املؤس�سة أية تكنولوجي�ا يستخدمها يف 
القيام باألنشط�ة يف املنطق�ة بموج�ب العقد مم�ا ال حي�ق له قانونًا لوال 
ذل�ك نقلها وال تك�ون متاح�ة عادة يف السوق املفتوحة، ويف احلاالت 
التي توج�د فيها عالقة جتارية وثيق�ة بني املتعاقد ومالك التكنولوجيا، 
تك�ون وثيقة العالقة ودرج�ة النفوذ أو السيط�رة متصلتني بتحدي ما 
إذا كان�ت مجي�ع التداب�ري املمكنة عمليًا قد اخت�ذت للحصول عىل هذا 
احلق، ويف احلاالت التي ي�امرس فيها املتعاقد س�يطرة فعلية عىل مالك 
التكنولوجيا، يعتب األخفاق يف احلق القانوين من املالك ذا صلة بأهلّية 

املتعاقد بالنسبة إىل أي طلب الحق للموافقة عىل خطة عمل.

ث - أن يير للمؤسسة: بناًء عىل طلبها، حيازة أية تكنولوجيا تشملها 
الفقرة الفرعية )ب(، بموجب ترخيص أو أية ترتيبات مناس�بة أخرى 
بأحكام ورشوط جتارية منصفة ومعقولة إذا قّررت املؤسسة التفاوض 

مبارشة مع مالك التكنولوجيا بشأن هذه احليازة.

ج - أن يتخ�ذ التداب�ري نفسه�ا املبينة يف الفقرات الفرعية )أ(، )ب(، 
)ج(، )د(، لصالح دولة نامي�ة أو جمم�وعة م�ن ال�دول النامية تقدمت 
بطلب للحصول عىل عقد بموجب املادة )9( من هذا املرفق، ويشرتط 
أن تك�ون تلك التدابري مقترصة عىل اس�تغالل ذل�ك اجلزء من القطاع 
ال�ذي اقرتحه املتعاقد والذي يكون قد حجز عماًل باملادة )8( من هذا 
املرفق، ك�ام يشرتط فيام تلتمسه الدولة النامية أو جمموعة الدول النامية 
م�ن أنشط�ة بموجب العق�د، أن ال ينط�وي عىل نق�ل التكنولوجيا إىل 
دولة ثالث�ة أو رعاي�ا دولة ثالث�ة، وال ينطب�ق االلتزام الناش�ئ عن هذا 
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احلكم عىل أي متعاقد بعينه إال يف احلاالت التي ال تطلب فيها املؤسسة 
التكنولوجيا أو يقوم ذلك املتعاقد بنقلها إليها. 

 )3( الفق�رة  بموج�ب  املطلوب�ة  بالتعه�دات  املتعلقة  املنازعات  ختضع   -  4
كغريه�ا من أحك�ام العقود للتسوية اإللزامية وفق�ًا للجزء احلادي عرش، ويف 
ح�االت انتهاك هذه التعه�دات، جيوز األمر بوقف أو إهن�اء العقد أو بفرض 
عقوب�ات نقدي�ة وفقًا للامدة )18( م�ن ه�ذا املرفق، وجيوز ألي م�ن الطرفني 
إخض�اع املنازعات املتعلقة بام إذا كان�ت العروض املقدمة من املتعاقد تدخل 
يف نط�اق األحك�ام والرشوط التجارية املنصفة واملعقول�ة للتحكيم التجاري 
امللزم وفقًا لقواع�د التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويّل أو 
لقواع�د التحكيم األخرى حسب ما يكون منصوص�ًا عليه يف قواعد السلطة 
وأنظمته�ا وإجراءاهتا، فإذا ك�ان القرار أن العرض املقدم من املتعاقد ليس يف 
نط�اق األحك�ام والرشوط التجارية املنصفة واملعقولة، أعط�ى املتعاقد )45( 
يومًا لتنقيح عرضه إدخاله ضمن ذلك النطاق قبل أن تتخذ السلطة أي إجراء 

وفقا للامدة )18( من هذا املرفق. 

5 - إذا مل تتمك�ن املؤس�سة م�ن احلصول عىل التكنولوجي�ا املناس�بة بأحكام 
ورشوط جتارية منصفة ومعقولة لتبدأ يف الوقت املناسب يف استخراج املعادن 
م�ن املنطق�ة وجتهيزها، جيوز ألي م�ن املجلس أو اجلمعية دع�وة جمموعة من 
ال�دول األطراف تتألف م�ن ال�دول املشرتكة يف األنشط�ة يف املنطقة والدول 
التي زّكت كيانات مشرتكة يف األنشطة يف املنطقة وغريها من الدول األطراف 
التي أتيح هلا الوصول إىل هذه التكنولوجيا، وعىل هذه املجموعة أن تتشاور في 
ام بينها وتتخذ تدابري فعالة لتؤمن إتاحة هذه التكنولوجيا للمؤس�سة بأحكام 
ورشوط جتاري�ة منصفة ومعقولة، وتتخذ ك�ل من هذه الدول األطراف مجيع 

التدابري املمكنة عمليًا ضمن إطار نظامها القانوين اخلاص حتقيقًا هلذه الغاية.

6 - يف ح�الة املشاري�ع املشرتكة مع املؤس�سة، يك�ون نق�ل التكنولوجيا وفقًا 
ألحكام اتفاق املرشوع املشرتك.

7 - ت�درج التعه�دات املطلوب�ة بموج�ب الفق�رة )3( يف ك�ل عق�د بالقي�ام 
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باألنشط�ة يف املنطق�ة حت�ى مرور 10 س�نوات عىل رشوع املؤس�سة يف العمل 
التجاري وجيوز إستخدام هذه التعهدات أثناء تلك الفقرة.

8 - ألغراض ه�ذه املادة، تعني ”التكنولوجيا“ املعدات املتخصصة والدراية 
التقنية، ب�ام يف ذلك م�ا يل�زم م�ن الكتيبات والتصميامت وتعليامت التشغيل 
والتدريب واملش�ورة واملساعدة التقنيتني لتجميع وصيانة وتشغيل نظام قابل 
لالس�تمرار واحلق القان�وين يف اس�تخدام ه�ذه العنارص يف ذلك الغرض عىل 

أساس غري حرصّي.
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امللخ�س:
يلق�ي هذا البحث نظرة معمقة ع�ىل تشكيل هيئة التحكيم يف قانون التحكيم الفلسطيني 
رقم )3( لسنة 2000، ومقارنته بعدد من القوانني الوطنية وتطبيقاهتا القضائية، خصوًصا يف 
م�رص وفرنسا، وبالنظر كذل�ك إىل أنظمة ولوائح مراكز حتكيم دائمة، الس�يام غرفة التجارة 

الدولية يف باريس ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل. 

وس�يتم يف ه�ذا البح�ث إث�ارة العدي�د م�ن اإلش�كاليات القانوني�ة املتعلق�ة بالتشكيل 
االتفاق�ي والتشكيل القضائ�ي هليئة التحكيم، وماولة اإلجابة عليه�ا بطريقة حتليلية نقدية، 
اس�تناًدا للنصوص القانونية مل الدراس�ة واآلراء الفقهية والتطبيقات القضائية، ومن هذه 
اإلشكاليات: طرق التعيني املبارش وغري املبارش للمحكمني باتفاق األطراف، ومسألة حياد 
واس�تقالل املحك�م، مع الرتكيز عىل مبدأ املس�اواة بني األطراف يف عملي�ة تعيني املحكمني 
م�ن حيث مفهوم�ه وأحكام تطبيق�ه، ورشوط وضوابط وقيود التدخ�ل القضائي يف عملية 
تعي�ني املحكم�ني، وكيفية تقديم طل�ب التعيني أمام املحكم�ة وكيفية الفصل في�ه، مع بيان 
االخت�الف حول طبيعة قرار املحكمة بشأن تعي�ني املحكمني وفيام إذا كان يعد قراًرا قضائيًّا 
ا، ومسألة عدم جواز الطعن بقرار التعيني الصادر عن املحكمة كقاعدة عامة،  أم عماًل إداريًّ

نظرة على تشكيل هيئة التحكيم
في القانون الفلسطيني
»دراسة تحليلية نقدية مقارنة«

د.يوسف شندي - أستاذ مشارك يف القانون اخلاص- اجلامعة العربية األمريكية-فلسطني
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واحلاالت التي جيوز فيها الطعن بقرار التعيني القضائي خالًفا لتلك القاعدة.

املقدمة:
التحكيم هو يف األس�اس نظام اتفاقي، إذ بموجب اتف�اق التحكيم املبم بني األطراف، 
س�واء كان رشًط�ا أم مشارطة، فإن هيئ�ة التحكيم تكون هي املختصة بنظ�ر املنازعات التي 
يشملها اتفاق التحكيم بدياًل عن القضاء العادي. وقد عّرفت املادة )1( من قانون التحكيم 
الفلسطين�ي رق�م )3( لسن�ة 2000 »هيئة التحكيم« عىل أهنا: »ش�خص أو أكث�ر يتوىل مهمة 
الفص�ل يف الن�زاع«. وهذا يقتي البحث يف تشكيل هيئة التحكيم، س�واء كانت مشكلة من 

مكم واحد أو أكثر.

ونظ�ًرا ألمهية موضوع تشكيل هيئة التحكيم، باعتبارها اجلهة املخولة بالفصل يف النزاع 
دون قض�اء الدول�ة، فق�د تناولت معظم القوان�ني، كيفية تشكيل هيئة التحكي�م، ومن بينها 
قان�ون التحكي�م الفلسطيني الذي نّص يف املادة )8( منه ع�ىل أن: »1- تشكل هيئة التحكيم 
باتفاق األطراف من مكم أو أكثر. 2- إذا مل يتفق عىل تشكيل هيئة التحكيم خيتار كل طرف 
مكاًم، وخيتار املحكمون مرّجًحا إال إذا اتفق األطراف عىل خالف ذلك«. وتنص املادة )23( 
م�ن الالئحة التنفيذي�ة لقانون التحكيم الفلسطيني رقم )39( لسن�ة 2004 عىل أنه: »تشكل 
هيئة التحكيم من مكم واحد أو أكثر، ويكون لألطراف حرية اختيار املحكمني وعددهم«. 
وتن�ص املادة )24( من ذات الالئح�ة: »1- إذا مل يتفق األطراف عىل تشكيل هيئة التحكيم، 
يتوىل كل طرف اختيار مّكم من جانبه، ويكون هلم حق اختيار مرّجح إذا لزم األمر. 2- إذا 
مل يتف�ق األطراف ع�ىل اختيار املرّجح يك�ون للمحكمني الذين تم اختياره�م حق اختياره، 
وإذا مل يتف�ق ع�ىل ذلك تتوىل املحكمة املختصة تعيينه بناء عىل طلب من األطراف أو أحدهم 

أو هيئة التحكيم، ويكون قرار املحكمة غري قابل للطعن«.

يتب�ني من هذه النصوص أن القان�ون الفلسطيني والئحته التنفيذي�ة، عىل غرار القوانني 
املقارنة، ق�د مّيز بني طريقتني لتشكيل هيئة التحكيم: التشكيل باتفاق األطراف، والتشكيل 
من قبل القضاء. وتثري هاتان الطريقتان يف تعيني املحكمني عدًدا من اإلشكاليات القانونية، 

والتي يمكن إبرازها من خالل األسئلة التالية: 

- كي�ف نظم القان�ون الفلسطيني والقوانني املقارن�ة طريقة تعيني املحكمني، 
سواء بطريق مبارش أو غري مبارش؟ 
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- ما هي ضوابط وقيود التدخل القضائي يف تشكيل هيئة التحكيم، خصوًصا 
مسألت�ي حي�اد واس�تقالل املحكمني ومبدأ املس�اواة بني األط�راف يف عملية 

التعيني؟

- ما هي الطبيعة القانونية لقرار التعيني الصادر عن املحكمة املختصة، ومدى 
جواز الطعن هبذا القرار؟ 

س�نحاول اإلجاب�ة ع�ىل هذه األس�ئلة اعت�امًدا عىل منهج حتلي�يل نقدي لنص�وص قانون 
التحكي�م الفلسطين�ي والئحته التنفيذي�ة مقارنة بعدد من القوانني، الس�يام يف مرص وفرنسا 
والتطبيق�ات القضائي�ة فيه�ام، ويف القانون النموذج�ي وأنظمة ولوائح عدد من مؤس�سات 
ومراكز التحكيم الدائمة، الس�يام مركز القاهرة اإلقليم�ي للتحكيم التجاري الدويل وغرفة 

التجارة الدولية يف باريس.

وبن�اء علي�ه، نقس�م موض�وع الدراس�ة إىل مبحثني: نخصص األول لدراس�ة التش�كيل 
االتفاقي هليئة التحكيم، ونخصص الثاين لدراسة التشكيل القضائي هليئة التحكيم. 

املبحث الأول »الت�سكيل التفاقي لهيئة التحكيم«
إن األص�ل ه�و التشكي�ل االتفاقي هليئ�ة التحكي�م)1)، حيث يع�ود لألط�راف بإرادهتم 
املشرتك�ة)2)، حرية اختيار املحكمني، س�واء يف التحكيم الداخيل أو الدويل. ويمثل التشكيل 
االتفاقي هليئة التحكيم، النهج السائد يف معظم القوانني)3)، ويف األعامل الدولية أيًضا)4)، بل 

)1) مم�ود خمت�ار بريري، التحكي�م التجاري ال�دويل، ط3، دار النهضة العربية، القاه�رة، 2004، ص73 وما بعدها. 

مصطفى ممد اجلامل وعكاش�ة ممد عبد العال، التحكيم يف العالق�ات اخلاصة الدولية والداخلية، ط1، منشورات 
احللبي احلقوقية، بريوت، 1998، ص549 وما بعدها. فوزي ممد سامي، التحكيم التجاري الدويل، ط1، دار الثقافة 

للنرش والتوزيع، عامن، 2006، ص135 وما بعدها. 

(2( TGI Paris, 22 mars 1983, JCP 1983, II, 20004, note d’Antin et Lacorne ; RTD civ. 1984, 545, obs. 
Normand. 

)3) منها مثاًل: املادة )15( من قانون التحكيم املرصي رقم )27( لسنة 1994، واملادة )56( من قانون التحكيم التونيس 

رق�م )42( لسن�ة 1993، وامل�ادة )18( قانون التحكيم املوريتاين رق�م )6( لسنة 2000، وامل�ادة )1/179( من القانون 
الدويل اخلاص السويري لسنة 1997. 

)4) القان�ون النموذج�ي للتحكي�م التجاري الدويل لسن�ة 1985 وتعديالت�ه لسنة 2006، حيث ن�ص يف املادة )10(: 

»لألطراف حرية حتديد عدد املحكمني«، وتنص املادة )2/11(: »للطرفني حرية االتفاق عىل اإلجراء الواجب اتباعه 
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إن جانًب�ا م�ن الفقه يعتب قاع�دة التشكيل هذه، قد أصبحت قاعدة مادي�ة أو موضوعية من 
قواعد التحكيم التجاري الدويل)1). 

وي�بر حرية األطراف يف تشكيل هيئ�ة التحكيم، أمران: األول، ه�و الطابع االختياري 
للتحكي�م بن�اء عىل اتفاق األط�راف بولوج طري�ق التحكيم حلسم منازعاهت�م، والثاين، هو 
أن اختي�ار املحكم�ني يت�م عادة بن�اء عىل اعتب�ارات الثق�ة الشخصية التي يوليه�ا األطراف 
للمحكم�ني)2)، خصوًصا يف التحكيم مع التفوي�ض بالصلح، وقد تكون حرية األطراف يف 
اختيار مكميهم هي الدافع من جلوئهم إىل التحكيم، عىل أس�اس أن املحّكم يمكن اختياره 

من قبلهم عكس القايض الذي يامرس عماًل قضائيًّا بتكليف من الدولة.

سنقوم يف هذا املبحث ببيان كيفية إعامل قاعدة التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم يف مطلب 
أول، ثم نتناول أحكام هذا التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم يف مطلب ثان. 

املطلب الأول: اإعمال قاعدة الت�سكيل التفاقي لهيئة التحكيم
سنقوم يف املطلب بتناول طريقتي التعيني املبارش وغري املبارش هليئة التحكيم يف فرع أول، 

ثم نتناول نطاق احلرية التي يتمتع هبا األطراف يف تعيني املحكمني يف فرع ثان. 

الفرع الأول: التعيني املبا�سر وغري املبا�سر لهيئة التحكيم
يتمت�ع األط�راف بحري�ة واس�عة يف التشكي�ل االتفاقي هليئ�ة التحكيم، حي�ث جيوز هلم 
اختي�ار املحكم�ني، وعدده�م، وحتدي�د الرشوط الواج�ب توافره�ا فيه�م، والوقت الذي 
يت�م في�ه اختيارهم وغريها م�ن املسائل ذات العالق�ة. وال يقيد حرية األط�راف يف تشكيل 
هيئ�ة التحكيم س�وى وجوب احرتام القواع�د اآلمرة املوضوعية واإلجرائي�ة التي يفرضها 
القان�ون والنظام العام، ومبدأ املساواة بني األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم. ولكن يراعي 
األط�راف يف الع�ادة عند تشكي�ل هيئة التحكيم ع�دة مسائل مهمة بنظره�م، منها: السمعة 
اجليدة للمحّكم وش�هرته وتأهيله العلمي أو القانوين، وختصصه الدقيق وخباته العملية يف 

يف تعي�ني املحك�م أو املحكمني...«. وكذل�ك املادة )4( من االتفاقية األوروبية ح�ول التحكيم التجاري الدويل لعام 
 .1961

)1) أمح�د س�المة، قان�ون التحكيم التج�اري ال�دويل والداخيل- تنظ�ري وتطبيق مق�ارن، ط1، دار النهض�ة العربية، 

القاهرة، 2004، البند 138، ص619 و620. 

)2) مصطفى ممد اجلامل وعكاشة ممد عبد العال، املرجع السابق، ص 575. 
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بعض أنواع املنازعات، وكذلك الثقة التي يوليها هؤالء للمحّكم، ومدى تفرغه ألداء مهمة 
التحكيم والسري فيها قدًما بوترية ثابتة حتى صدور حكم التحكيم. 

ويت�م التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم، إم�ا بطريق مبارش من قبل األطراف أنفسهم، أو 
بطريق غري مبارش من خالل وضع أسس صاحلة لتعيينهم أو ختويل جهة أخرى مهمة تعيني 

املحكمني)1). 

فف�ي طريق�ة التعي�ني املبارش، يت�وىل األط�راف أنفسهم مهم�ة تعيني املحكم�ني، وذلك 
بتحديد اس�م أو أسامء املحكمني وألقاهبم وعناوينهم بل وعددهم أيًضا، سواء جاء ذلك يف 
اتفاق التحكيم ذاته أو يف اتفاق مستقل. وقد يكون مفيًدا يف هذا الصدد ذكر ما قرره القضاء 
الفرنيس من أنه: إذا ورد يف الرشوط العامة املتفق عليها بني األطراف، عىل أن يتم حسم كل 
نزاع ينشأ بينهم من قبل مّكم منفرد يعنّي من قبلهم، فإن ذكر اسم شخصني ليكونا مّكمني، 

ال يشري بأن يتم تعيينهام يف نفس الوقت، إنام إذا ختلف أحدمها فيتم تعيني اآلخر)2). 

أما يف طريقة التعيني غري املبارش للمحكمني، فال يتم ذكر أس�امء املحكمني وألقاهبم، إنام 
االكتفاء بوضع آليات وأس�س صاحلة لتعيينه�م، كتعيينهم بحكم وظيفتهم أو صفاهتم التي 
متيزه�م عن غريهم، كاالتفاق عىل تعيني رئيس مكمة معينة ليكون مّكاًم -رشط أن يسمح 
القان�ون بذل�ك- أو عميد كلية حقوق أو رئي�س قسم القانون اخل�اص يف جامعة معينة، أو 
نقيب املحامني أو نقيب املهندس�ني، أو رئيس بلدية معينة، أو مدير بنك أو مؤس�سة معينة. 
ويع�د هذا التعي�ني صحيًحا، دون حاجة لذكر اس�م املحّكم)3)، رشط أن يدل عىل ش�خص 
املحّكم بوضوح دون لبس أو شك حول شخصيته)4). وإذا ثار خالف حول شخصية املحّكم 
ال�ذي ُعنّي بحكم الوظيفة الت�ي يشغلها، فيتم البحث عن الني�ة املشرتكة لألطراف لتحديد 
ش�خصيته، وم�ا إذا كان هو الشخص ال�ذي يشغل املنصب وقت إبرام اتف�اق التحكيم، أو 
الشخ�ص ال�ذي يشغله وقت ث�وران النزاع، أو الشخ�ص الذي حيل مكان�ه يف حالة وجود 
عارض. أما إذا مل يكن باإلمكان التعرف عىل اإلرادة املشرتكة لألطراف، فقد قضت مكمة 

)1) ح�ول التعي�ني املبارش وغري املب�ارش هليئة التحكيم، انظر مصطفى ممد اجلامل وعكاش�ة ممد عبد العال، املرجع 

السابق، البند 400 وما بعده، ص 580 وما بعدها.

(2( CA Versailles, 20 déc. 2001, Gaz. Pal. 2002, somm. 753. 
(3( Cass. com. 30 mars 1949, D. 1951, somm. 41. 

(4( CA Douai, 4 juin 1957, 12 mars 1959 : Gaz. Pal. 1959, 2, 116.
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ش�امبريي الفرنسي�ة يف هذا الص�دد أنه: »إذا ع�ني األطراف املحّكم بحك�م وظيفته )قايض 
مكم�ة صلح يف دائرة معينة(، فيفرتض أنه الشخص الذي يامرس تلك الوظيفة حلظة نشوء 
الن�زاع«)1). يف املقابل، فإن تعيني ش�خص بحكم مهنته، كأن يتف�ق األطراف عىل تعيني أحد 
صنّ�اع الق�امش أو أحد مدراء البن�وك، ليكون مّكاًم، فإن ذلك ال يكف�ي لتعيني املحّكم ألنه 
ال ي�دل عىل ش�خصيته بشكل ج�ازم ومؤكد)2). ويف مجيع األحوال، إذا كانت األس�س التي 
وضعها األطراف ال تصلح لتحديد ش�خصية املحّكم بشكل واضح، فإن ذلك يعادل حالة 

عدم االتفاق عىل تعيني املحّكم. 

أم�ا طريقة التعيني غري املبارش من خالل التفويض أو التخويل، فإن األطراف ال يتولون 
بأنفسهم مهمة تعيني املحّكم أو املحّكمني، إنام يكتفي هؤالء بتكليف شخص ثالث )شخص 
طبيعي أو معنوي( يقوم بعملية تعيني املحّكمني، شخص معني أو رئيس جهة معينة أو مركز 
حتكي�م مع�نّي، خصوًصا إذا ك�ان التحكيم مؤس�سيًّا أو قاضًيا أو رئيس جه�ة قضائية معينة 
ليق�وم بمهمة تعيني املحكم�ني)3). وقد يتم التعيني غري املبارش أيًض�ا عن طريق االتفاق عىل 
تعي�ني هيئة التحكي�م وفًقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون معني؛ أو وفًقا للوائح وأنظمة 
أحد مراكز التحكيم الدائمة. وقد أخذ قانون التحكيم الفلسطيني والئحته التنفيذية بشكل 
ضمن�ي هبذه اآللية لتعيني املحّكمني من خالل النص عىل التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم، 
يف ح�ني أن امل�ادة )2/11( من القانون النموذجي لع�ام 1985 قد نصت عىل ذلك رصاحة، 
حي�ث جاء فيها أن: »للطرف�ني حرية االتفاق عىل اإلجراء الواج�ب اتباعه يف تعيني املحّكم 
أو املحّكم�ني...«، وتتطابق هذه املادة إىل حد كبري مع املادة )6( من قواعد األونسرتال لعام 

1976 الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل. 

ويعت�ب من قبيل التشكيل غري املب�ارش هليئة التحكيم أيًضا، اتفاق األطراف عىل الذهاب 
إىل مركز أو مؤس�سة حتكيم دائمة، ألن ذلك يفرتض أهنم قد قبلوا اخلضوع للوائح وأنظمة 

(1( CA Chambery, 30 juin 1955, DP 1956, 2, 271. 

(2( Cass. Red. 12 avril 1821. 

)3) انظر حول هذا املوضوع عىل س�بيل املثال، مصطفى ممد اجلامل وعكاش�ة ممد عبد العال، املرجع السابق، البند 

402، ص 585 وما بعدها.
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ذلك املركز)1)، ويتم تعيني مجيع املحّكمني من قبل املركز وفًقا للوائح وأنظمة ذلك املركز)2)، 
من ضمن قوائم املحّكمني املعتمدين لديه. وهو ما نصت عليه املادة )10( من قانون التحكيم 
الفلسطيني، حيث جاء فيها: »بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عنّي اتفاق التحكيم 
مؤس�سة حتكيم فإن�ه يتم يف إط�ار قواعدها تنظيم إج�راءات التحكيم ب�ام يف ذلك صالحية 
تعيني هيئة التحكيم...«)3). ويكون للمحّكمني املعّينني من قبل املركز نفس سلطة املحّكمني 
يف التحكي�م احلر أو اخلاص من حيث الفصل يف موضوع النزاع بكل حياد واس�تقالل دون 
تدخ�ل مرك�ز التحكيم الذي يتم يف ظّله تنظيم عملية التحكيم، وقد عّبت عن ذلك مكمة 
اس�تئناف باري�س بقوهلا: »إن س�لطة احلكم املمنوح�ة للمحكمني يكون هل�ا رشعية خاصة 
ومستقل�ة جي�ب ض�امن أن تظل مستقل�ة متاًما، كام ه�و احل�ال بالنسبة ألي ق�اٍض ودون أي 
تدخل من قبل املركز الذي توىل تشكيل هيئة التحكيم وبذلك فقَد كل إمكانية للتدخل«)4). 
ويالح�ظ أن معظم مراك�ز التحكيم، تعطي األط�راف حرية تشكيل هيئ�ة التحكيم، إال أن 
بع�ض ه�ذه املراك�ز حتتفظ بحقه�ا يف قبول أو رف�ض املحّكمني املعينني من قب�ل األطراف، 
وتسري يف هذا االجتاه غرفة التجارة الدولية يف باريس، والتي تشرتط صدور موافقة من قبلها 
عىل املحّكمني املختارين، وكذلك غرفة لندن للتحكيم الدويل، حيث حتتفظ بإمكانية رفض 

املحّكم املختار إذا وجدت أن هذا االختيار غري مالئم)5).

الفرع الثاين: نطاق حرية الأطراف يف الت�سكيل التفاقي لهيئة التحكيم 
س�يتم بيان نطاق احلرية التي يتمتع هبا األطراف يف التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم من 

خالل إيراد املالحظات اآلتية: 

أواًل: إذا كان التعيني االتفاقي هليئة التحكيم هو األصل، فإن ذلك يعطي األطراف حرية 

(1( CA Paris, 14 févr. 1985, Rev. arb. 1987, 325, note Level. 

(2( CA Paris, 13 févr. 2003, RTD com. 2004, 450, obs. E. Loquin. CA Paris, 14 févr. 1985 : Rev. 
arb. 1987, p. 325, note Level.

)3) وهو ما نصت عليه أيضا املادة )25/ب( من الالئحة التنفيذية، حيث جاء فيها: »إذا عني اتفاق التحكيم مؤسسة 

حتكيم فيكون األطراف قد قبلوا تطبيق النظام الداخيل للمؤسسة ويكون هلا يف سبيل ذلك... ب. تعيني هيئة التحكيم 
من املحكمني املدرجني عىل الئحتها...«.

(4( CA Paris, 4 mai 1988, Rev. arb. 1988, 664. 

)5) املادة )1.11( من الئحة قواعد مكمة لندن للتحكيم الدويل )LCIA( لسنة 2014.
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تعي�ني مجيع املحّكمني، س�واء كان مّكاًم واحًدا أو أكث�ر، أو االقتصار عىل تعيني عدد منهم، 
�ا جلهة أخرى أو لشخص  وت�رك تعي�ني البعض اآلخ�ر أو املرجح يف حال كان ذلك رضوريًّ
ثال�ث أو للمحّكمني املعينني من قبل األط�راف. ولكن جرت العادة إذا كان املحّكم منفرًدا 
أن يق�وم األطراف أنفسهم بتعيينه، وإذا تعدد أعض�اء هيئة التحكيم، فيكون عددهم ثالثة، 
حي�ث خيتار كل طرف مّكاًم م�ن طرفه، ويتوىل املحّكمني املعينني اختي�ار املحّكم الثالث أو 
املرج�ح، م�ع إمكانية قي�ام هذين املحّكمني بأخ�ذ رأي األطراف يف تعي�ني املحّكم الثالث، 
ولكن هذا ليس التزاًما عليهام بل هو جمرد خيار هلام، ألن استقالل املحّكمني جتاه األطراف، 
يوج�ب عليه�م، يف حال واجهته�م صعوبة معينة، االتف�اق فيام بينه�م دون االلتفات لرأي 

األطراف)1). 

ثانًي�ا: يستفاد من نص الفقرة األوىل من املادة )8( من قانون التحكيم التي اعرتفت بحق 
األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم بإرادهتم، ونص الفقرة الثانية من نفس املادة والتي تنص 
عىل أنه: »2- إذا مل يتفق عىل تشكيل هيئة التحكيم خيتار كل طرف مّكاًم، وخيتار املحّكمون 
مرّجًحا إال إذا اتفق األطراف عىل خالف ذلك«)2)، بأنه ال يصار إىل التشكيل القضائي هليئة 
التحكيم إال إذا ختلف اتفاق األطراف عىل تشكيلها، عىل اعتبار أن تدّخل املحكمة هنا جاء 

عىل سبيل االحتياط، يف حني أن اتفاق األطراف عىل تشكيل هيئة التحكيم هو األصل. 

ثالًثا: إذا كان تعيني املحّكمني بأسامئهم ممكنًا يف مشارطة التحكيم التي تأيت دائاًم بعد نشوء 
النزاع واتضاح معامله، مما يقتي تعيني املحّكمني بأس�امئهم ليتولوا مبارشة مهمة الفصل يف 
الن�زاع، ف�إن األمر خمتل�ف يف رشط التحكيم الذي يتعل�ق بنزاع مستقب�يل مل ينشأ ومل تتحدد 
معامله بعد، بل إنه قد ال يقع أبًدا، أو قد متي س�نوات قبل وقوعه فعاًل، وقد يكون املحّكم 
-أو املحّكمني- املعنّي باسمه قد تويف خالل هذا الوقت أو بّدل مهنته، مما قد يؤدي إىل عدم 
إمكاني�ة إع�امل اتفاق التحكيم يف هذه احلالة. هلذا يفضل عدم تعيني املحّكمني بأس�امئهم يف 

(1( TGI Paris, 4 avr. 2003, RTD com. 2005, 482, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2005, note Jaeger. 
وقد س�ارت بذات االجتاه أيًضا مكمة اس�تئناف ب�ريوت، حيث قضت بأن املحكمني املعين�ني من قبل األطراف، ال 
يتوجب عليهام استمزاج أطراف التحكيم بتعيني املحكم الثالث ما دام أن االتفاق ال ينص عىل ذلك، بل ال جيوز هلام 
إبداء مراجعة أحد الطرفني هبذا املوضوع. مكمة اس�تئناف بريوت، الغرف�ة الثالثة، 2005/10/13، املجلة اللبنانية، 

عدد 37، ص 40. مذكور يف محزة حداد، املرجع السابق، هامش 1، ص 236. 

)2) انظر أيضا املادة )24( من الالئحة التنفيذية التي تأخذ بذات احلكم. 
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رشط التحكي�م، إن�ام االكتفاء بوضع أس�س صاحلة تسمح بتعيينهم إذا وق�ع النزاع فعال)1). 
ك�ام جي�ب االنتباه إىل ع�دم ترك مسألة تعيني املحّكمني دون وضع أس�س صاحل�ة لتعيينهم، 
عندما يتعلق األمر برشط حتكيم، خصوًصا إذا كان التحكيم عارًضا، وذلك لسببني: األول، 
ألن�ه س�يكون من الصعب اتفاق األط�راف عىل املحّكمني بعد ثوران الن�زاع، والثاين، حتى 
ال ي�رتك أمر تعي�ني املحّكمني للقضاء دون أية إمكانية لتدخ�ل األطراف يف ذلك. ويف مجيع 
األح�وال، يتمت�ع األطراف بحرية واس�عة يف وضع األس�س الت�ي يروهنا مناس�بة وصاحلة 
لتعيني املحّكمني، رشط أن تكون واضحة ومددة. ولكن يفضل اختيار أسس بسيطة لتعيني 
املحّكم�ني، حتى ال يرتك األم�ر للمحكمة لتقوم هي بتشكيل هيئ�ة التحكيم يف حال كانت 

هذه األسس معقدة أو غري قابلة للتطبيق. 

رابًع�ا: ما دام أن طريقة التعيني غري املبارش تدخل ضمن حاالت التشكيل االتفاقي هليئة 
التحكيم، فإن بمقدور األطراف الرجوع عن طريقة التعيني غري املبارش هليئة التحكيم والقيام 
بتعيني املحّكمني من قبلهم مبارشة، أو ختويل شخص آخر أو جهة أخرى لتتوىل مهمة تعيني 
املحّكم�ني. ويف مجي�ع األحوال، يلتزم الشخ�ص الثالث أو اجلهة املخول�ة بتعيني املحّكمني 
بال�رشوط التي وضعها األطراف للقيام بمهمة تعيني املحّكمني، ومن ضمنها االلتزام بعدد 
املحّكم�ني وبالرشوط والصفات الواجب توافرها يف املحّك�م أو املحّكمني وبحدود املهمة 
املمنوح�ة هل�م، فقد يكون التكليف جزئيًّا أو كليًّا. كأن يت�م تكليف الشخص الثالث بتعيني 
مجي�ع املحّكم�ني، أو بتعيني املحّك�م الثالث فقط أو بتعيني مّكمني ب�داًل من األطراف، عىل 
أن ي�رتك هلؤالء اختيار املحّكم الثالث أو الوتر وغريها من احلاالت. يف مجيع هذه احلاالت، 
يل�زم هذا الشخص الثالث أو اجلهة املعين�ة باتفاق األطراف للقيام بتعيني املحّكمني بحدود 
املهم�ة املوكل�ة إليهم دون جتاوز. ك�ام ال جيوز هلذا الشخص الثالث إنابة ش�خص آخر غريه 
للقي�ام بتل�ك املهمة إال إذا أج�از له األطراف ذل�ك)2). أما إذا خّول األط�راف جهة قضائية 
بمهمة القيام بتعيني املحّكمني أو بعضهم، فإهنا تقوم بذلك عىل أس�اس أهنا جهة خمتارة من 
قب�ل األط�راف، وبالتايل تلتزم بام اتف�ق عليه األطراف، وبحدود املهم�ة املوكلة إليها)3)، وال 
ختتل�ط هذه احلالة م�ع احلالة التي يعطي القان�ون فيها املحكمة املختص�ة السلطة يف تشكيل 

)1) يتفق مع هذا الرأي، الدكتور أمحد سالمة، املرجع السابق، البند 184، ص 620. 

(2( CA Douai, 4 juin 1957, 12 mars 1959 : Gaz. Pal. 1959, 2, 116. 

)3) انظر عىل سبيل املثال، متييز حقوق أردين رقم 2004/3728، بتاريخ 2005/2/20. منشورات مركز عدالة. 
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هيئة التحكيم، املنصوص عليها يف املادة )11( من قانون التحكيم. 

خامًس�ا: من حيث األفضلية بني طريقتي التعيني املبارش والتعيني غري املبارش، فإننا نرى 
أن طريق�ة التعيني غري املبارش أفضل ألهنا تضمن من جه�ة فاعلية اتفاق التحكيم خصوًصا 
يف رشط التحكيم. وتضمن من جهة أخرى اس�تقالل املحّكم وحياديته عن أطراف النزاع، 
إذ إن الطرف املعني كمحّكم من قبل أحد األطراف، قد يشعر أحياًنا بأنه خيضع هلذا الطرف، 
ب�ل وق�د يبدو للط�رف الذي عّينه أن املحّكم ال�ذي قام بتعيينه هو وكي�ل أو مدافع عنه. مع 
ذل�ك، فإن طريق�ة التعيني غري املبارش ال ختلو من صعوب�ات، خصوًصا إذا رفض الشخص 

الثالث أو مركز التحكيم أو اجلهة املعينة القيام بمهمة تشكيل هيئة التحكيم املكلف هبا.

سادًسا: تشرتط بعض القوانني وجوب االتفاق عىل أسامء املحّكمني املفوضني بالصلح 
وتسميته�م حت�ت طائلة البطالن، وجتعل ذلك من النظام الع�ام. وتسري يف هذا االجتاه عىل 
س�بيل املث�ال املادة )745( من قانون املرافع�ات املدنية والتجارية الليب�ي)1)، واملادة )205( 
م�ن قانون اإلجراءات املدنية االحتادي اإلم�ارايت)2)، حيث جاء يف هذه املادة أنه: »ال جيوز 
تفوي�ض املحّكمني بالصل�ح إال إذا كانوا مذكورين بأس�امئهم يف االتفاق عىل التحكيم أو 
يف وثيق�ة الحقة«. ويبدو هذا الرشط مبًرا ألن اختيار األطراف للمحّكم الذي يفوضونه 
بالصل�ح يك�ون مبنيًّا يف العادة عىل أس�اس الثقة الت�ي يوليها األط�راف للمحّكم، وذلك 
بدرج�ة أكب من درجة الثق�ة التي يوليها األطراف للمحّك�م يف التحكيم بالقانون. ولكن 
ال يوجد نص يف القانون الفلسطيني يفرض تعيني املحّكمني املفوضني بالصلح بأسامئهم، 
بالتايل نرى أن هذا الرشط ال ينطبق، حيث يتم اتباع اإلجراءات العادية واملعهودة يف تعيني 

املحّكمني. 

املطلب الثاين: اأحكام الت�سكيل التفاقي لهيئة التحكيم
نتناول يف هذا املطلب مسألتني مهمتني، مها: حياد واستقالل املحّكم، ومبدأ املساواة بني 

األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم، ونتناول كاًل منهام يف فرع مستقل. 

)1) قان�ون املرافع�ات املدنية والتجارية الليبي الصادر بتاري�خ 1953/11/28 وتعديالته: تنص املادة )745( منه عىل 

أنه: »ال جيوز التفويض للمحكمني بالصلح وال احلكم منهم بصفة مكمني مصاحلني إال إذا كانوا مذكورين بأسامئهم 
يف املشارطة املتضمنة لذلك أو يف عقد سابق عليها«.

)2) قانون احتادي رقم )11( لسنة 1992 يف شأن اإلجراءات املدنية. 
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الفرع الأول: حياد وا�ستقالل املحّكم
ما دام أن املحّكم كالقايض، يقوم بمهمة قضائية، بالتايل جيب أن يكون مايًدا ومستقال)1)، 
وه�ذا يمث�ل جوهر الوظيف�ة التحكيمي�ة)2). فاحلياد واالس�تقالل يفرضان ع�ىل املحّكم أن 
يفص�ل يف موض�وع الن�زاع بحياد وموضوعي�ة وجت�رد)3)، ودون أية تبعية ألح�د األطراف، 
ودون وجود أية مصلحة له من الفصل يف النزاع، س�واء كانت ش�خصية أم مادية، واالبتعاد 
ع�ن األحكام املسبق�ة)4). وقد جاء يف قرار ملحكمة النقض املرصية أن: »املقصود باس�تقالل 
املحّكم وحياديته، هو عدم ارتباطه بأية رابطة تبعية أو مادية أو ذهنية مع أحد أطراف النزاع 
تتناىف مع استقالله، بام يشكل خطًرا حقيقيًّا يتمثل يف امليل جتاه أحد الطرفني، أو يثري شكوًكا 
م�برة يف ه�ذا الشأن، وال يكتفى يف املحّكم أن يكون مستق�اًل ومايًدا، وإنام يتعني أن يسود 

االعتقاد لدى طريف التحكيم أن احلكم الذي سيصدره سوف يتسم بالعدل«)5). 

ومل�ا كان حياد واس�تقالل املحّكم مرتبط�ني بالوظيفة القضائية، فإهن�ام يفرضان عىل كل 
مك�م، مهام كانت طريقة تعيينه، س�واء جاء ذل�ك باتفاق األطراف أو م�ن قبل املحكمة أو 
مركز التحكيم الذي ينظر النزاع، فاملحكم جيب أن يبقى مستقاًل حتى عن الطرف الذي قام 
بتعيين�ه، كون�ه ال يعد وكياًل أو نائًبا عنه، وذلك لعدم ج�واز أن يكون املحّكم خصاًم وحكاًم 

يف الوقت ذاته)6). 

)1) انظر حول هذا املوضوع: ممد س�ليم العوا، دراس�ات يف قانون التحكيم املرصي واملقارن، دار الكتب القانونية، 

املحل�ة الكبى، 2008، ص36 وما بعدها. وليد عناين، مارضات يف التحكيم، ط1، املكتبة القانونية، دمشق، 2003، 
ص62 وما بعدها. مصطفى ممد اجلامل وعكاشة ممد عبد العال، املرجع السابق، بند 421، ص608 وما بعدها. 

 M. Henry, L’indépendance de l’arbitre au cœur du Juste et de l’Utile, Cah. arb. 2013, 873 ; D.
 Cohen, Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts, Rev. arb. 2001, 611 ; J.-D. Bredin, La

révélation: remarques sur l’indépendance de l’arbitre en droit interne français, in Mélanges Jean-
 FrancoisPoudret, Lausanne 1999, p. 349.

(2( Cass. 1re civ., 16 mars 1999, D 1999, p. 497, note P. Courbe. 

(3( CA Paris, 24 mars 1992, Rev. arb. 1993, p. 272.

(4( CA Paris, 28 nov. 2002, Rev. arb. 2003, 445, note Belloc ; JCP 2003, 1, 164, n° 3, obs. Seraglini. 

)5) نقض جتاري مرصي، الطعن رقم 18116 لسنة 88 قضائية، الصادر بجلسة 2019/6/11. 

)6) نق�ض مدين مرصي، الطعنان، رق�ام 887، 1154 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/14، جمموعة األحكام س 42 ج 1، 

ق 33، ص 184. 
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ومن احلاالت التي ينتفي معها حياد واستقالل املحّكم: وجود مصلحة للمحّكم مرتبطة 
بموض�وع الن�زاع، كأن يكون رشيًك�ا أو دائنًا أو مدينً�ا متضامنًا أو كفي�اًل ألحد األطراف، 
أو وج�ود رابط�ة وظيف�ة أو مصالح مالية أو عالق�ة تبعية مع أحد األطراف، أو س�بق النظر 
يف موض�وع الن�زاع كوكي�ل أو ماٍم أو مستشار ألح�د اخلصوم)1)، أو العل�م املسبق بظروف 
الن�زاع)2)، أو كان املحّكم عىل تعارض مصال�ح مع أحد األطراف)3)، وقبول املحّكم للهدايا 
والرش�وة، وكذل�ك حالة تعيني مّك�م عدة مرات أو بشكل منتظم م�ن قبل أحد األطراف، 

خصوًصا يف نزاعات تقوم عىل أسس قانونية متشاهبة)4). 

وضامًنا لتأكيد حياد املحّكم واس�تقالله، فقد ألزمت القوانني املحّكم باإلفصاح عن كل 
أمر يثري شكوًكا متّس حياديته واستقالله)5)، وهو ما أخذت به املادة )12( من قانون التحكيم 
الفلسطيني، والتي ألزمت املحّكم باإلفصاح »عند قبوله مهمة التحكيم عن أي ظروف من 
ش�أهنا إثارة ش�كوك حول اس�تقالليته أو حياديته«)6)، وأعطت املادة )13( من ذات القانون 

(1( Cass. 1re civ., 16 mars 1999, D 1999, 497, note P. Courbe ; RTD com. 1999, 850, obs. E. Loquin. 
CA Paris. 9 sept. 2010, D 2010, 2933, note Th. Clay . CA Paris, 9 sept. 2014, note A. Pinna et F. de 
Bérard ; D 2014, 2541, obs. Th. Clay. Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, JCP E 2016, 1022, note J. Jourdan-
Marques ; Procédures 2016, comm. 19, note L. Weiller ; Rev. arb. 2016, 525, note V. Chantebout. 

(2( Cass. 2e civ., 13 avr. 1972, D. 1973, 2, note Robert ; Rev. arb. 1975, 235. CA Paris, 20 nov. 1997, 
D. 1998, IR, 9. 
(3( Clay Th., IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 2004 French, Rev. 
arb. 2004, 4, 996, Th. Clay, p. 991. 

(4( CA Paris, 16 mai 2002, et 2 avril 2003, Rev. arb. 2003, 1231, note E. Gaillard ; Cass. 1re civ, 20 
oct. 2010 )2 arrêts(, Rev. arb. 2011, 669 et 671 ; D 2010, 2933, note Th. Clay ; JCP 2010, 1286, no 
1, obs. Ch. Seraglini; JCP 2010, 1306, note B. Le Bars et J. Juvénal ; RTD com. 2012, 518, obs. E. 
Loquin ; Civ. 1re, 20 mars 2013, D 2013, 2936, obs. Th. Clay. 

(5( G. Bertron et Q. De Margerie, Obligation de révélation de l›arbitre: tentative de synthèse après 
la publication des nouvelles règles de l›IBA, Cah. arb. 2015, 29 ; K. El Chazli, L›impartialité de 
l›arbitre-étude de la mise en œuvre de l›impartialité de l›arbitre, Thèse Paris 1, 2018. 

)6) ه�ذا الن�ص مأخ�وذ عن امل�ادة )1/12( من القان�ون النموذجي لع�ام 1985، والتي تنص: »ع�ىل الشخص حني 

يفاتح بقصد احتامل تعيينه مكاًم أن يرصح بكل الظروف التي من ش�أهنا أن تثري ش�كوًكا هلا ما يبرها حول حياديته 
واستقالله. وعىل املحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفي بال إبطاء إىل طريف النزاع بوجود أي ظرف 

من هذا القبيل، إال إذا كان قد سبق له أن أحاطهام علاًم هبا«. 
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اخلصوم احلق يف طلب رد املحّكم إذا وجدت ظروًفا تثري ش�كوًكا حول حيدته واستقالله مل 
يكش�ف عنها املحّكم عند قبوله مهمة التحكيم)1). وقد رس�م قانون التحكيم الفلسطيني يف 
املادت�ني )13 و14()2)، والئحت�ه التنفيذية يف املواد )27-32( آلية رّد املحّكمني)3)، من خالل 
بي�ان أس�باب الرد، وحتديد ضوابط ال�رّد وقيوده وإجراءاته واآلث�ار املرتتبة عىل قبول طلب 
الرّد أو رفضه. وقرار التحكيم الذي يصدر عن مّكم ال يتمتع بصفتي احلياد واالس�تقالل، 

يكون عرضة للطعن به بالبطالن أو بالفسخ.

وال تطبق إجراءات رد املحّكمني س�ابقة الذكر عىل التحكيم املؤسيس، إذ إن لوائح تلك 
املراك�ز الدائمة هي التي تبني آليات تعيني ورد املحّكمني املعتمدين أمامها، واملشهود هلم يف 

)1) انظر أيًضا املادتني )26( من الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني. 

وتس�ري يف ه�ذا االجت�اه أيًضا: املادة )4/6( م�ن قواعد األونسرتال لع�ام 1976 بنصها: »تراعي س�لطة التعيني، وهي 
بص�دد اختيار املحك�م، االعتبارات التي من ش�أهنا ضامن اختيار مك�م مستقل ومايد«. والقان�ون النموذجي لعام 
1985 بنصه�ا: »أن تراع�ى االعتبارات التي من ش�أهنا تعيني مكم مستقل ومايد«. وامل�ادة )2/14( من اتفاقية عامن 

العربي�ة للتحكيم التجاري لعام 1987 بنصها: »يؤدي املحكمون قبل مبارشة مهامهم اليمني التالية أمام رئيس املركز 
أو م�ن ينيب�ه )أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق، وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة 
وجترد(. املادة )1/14( من اتفاقية واشنطن لعام 1965 بخصوص تسوية منازعات االستثامر بني الدول ورعايا الدول 

األخرى. 

)2) تقابل املادة )12( من القانون النموذجي للعام 1985، واملادة )1/18( من قانون التحكيم املرصي لعام 1994. 

)3) أوردت املادة )27( من الالئحة التنفيذية عدة أس�باب متس حياد املحكم واس�تقالله، وهي تصلح أساًس�ا لطلب 

رد املحكم، وذلك بنصها عىل أنه: 
»1. يكون من قبيل الظروف التي من شأهنا أن تثري الشكوك حول حيادية املحكم واستقالليته توافر إحدى احلاالت 

اآلتية: 
أ . إذا كان قريًبا ألحد األطراف أو زوجه حتى الدرجة الرابعة. 

ب . إذا كان له أو لزوجه نزاع قائم مع أحد األطراف أو زوجه. 
ت . إذا كان ممثاًل قانونًيا أو رشيًكا ألحد األطراف أو كان وارًثا ظنًيا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة 

الرابعة مع أحد أوصياء األطراف أو القيم عليه أو بأحد أعضاء جملس إدارة الرشكة املختصة أو بأحد مديرهيا. 
ث . إذا كان النزاع ينطوي عىل مصلحة قائمة له أو لزوجة أو ألحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو ملن يكون 

هو ممثاًل قانونًيا له. 
ج . إذا كان قد سبق له أن أفتى يف موضوع النزاع أو ترافع عن أحد األطراف فيه أو كتب أو أدىل بشهادة فيه. 

ح . إذا كان قد سبق له نظر النزاع بصفته قاضًيا أو خبرًيا أو مكاًم أو وسيًطا. 
خ . إذا كان بينه وبني أحد أعضاء هيئة التحكيم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 

2. تعتب احلاالت السابقة أسباًبا لرد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها”. 
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الع�ادة باحليادية واالس�تقالل والنزاهة، فإذا حدث مع ذلك تقديم طل�ب لرد املحّكم، فإنه 
يتم يف ظل لوائحها وأنظمتها حسم األمر. 

الفرع الثاين: مبداأ امل�ساواة بني الأطراف يف ت�سكيل هيئة التحكيم
م�ن املبادئ املهم�ة يف التحكيم، هو مبدأ املساواة بني األط�راف يف تشكيل هيئة التحكيم)1). 
ويعت�ب هذا املب�دأ من النظام الع�ام يف التحكيم الداخ�يل)2) ويف التحكيم ال�دويل)3) عىل حد 
س�واء، وال يستطي�ع األطراف اخل�روج عليه أو اس�تبعاده إال بعد نشوء الن�زاع)4)، أي حلظة 
تشكي�ل هيئة التحكي�م. وهذا ما قضت به مكمة النقض الفرنسي�ة)5)، حيث اعتبت باطاًل 
ال�رشط ال�ذي يقي بسلطة أحد األط�راف وتفرده بتعيني املحّك�م أو املحّكمني. وجيد هذا 
املب�دأ تبي�ره يف أن التحكي�م هو باألس�اس نظام اتفاق�ي، ما يقتي معامل�ة مجيع األطراف 
معامل�ة متساوي�ة يف تعيني املحّكمني، ومتتعهم بذات احلقوق يف ه�ذا الصدد. وال يلزم مبدأ 
املس�اواة يف تعي�ني هيئة التحكيم األطراف وحده�م، إنام يلزم أيًضا مرك�ز التحكيم املخول 

)1) ح�ول هذا املوضوع، انظر مصطفى ممد اجلامل وعكاش�ة مم�د عبد العال، املرجع السابق، البند 401 وما بعده، 

ص581 وما بعدها

(2( Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, JCP G 2003, I, 105, no 5, obs. Ch. Seraglini

وهو ما تنص عليه حالًيا املادة )1453( من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس: 
»lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celle-ci ne s›accordent pas sur les modalités 
de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d›organiser l›arbitrage ou, à défaut, le juge 
d›appui de désigner le ou les arbitres«.

)3) تنص املادة )1510( من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس بصدد التحكيم الدويل عىل أنه: 

»Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l›égalité des parties et respecte le 
principe de la contradiction«.

وقد أصدر القضاء الفرنيس العديد من القرارات استناًدا لقاعدة املساواة بني األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم:
Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, no 8918708-, Bull. civ.I, no 2, Rev, arb. 1992, p. 470, note P. Bellet ; 
RTD com. 1992, p. 796, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin ; JDI 1992, 707, note Ch. Jarrosson. 

وتقول مكمة النقض الفرنيس يف قضية Dutco يف إطار التحكيم الدويل أن:
»Le principe d›égalité des parties dans la désignation des arbitres est d›ordre public, qu›on ne peut y 
renoncer qu›après la naissance du litige«. 

(4( Cass. 1re civ., 7 janv. 1992 : Rev. arb. 1992, 470, note Bellet. 

(5( Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 9621837- : Bull. civ. I, n° 190. 



95 نظرة على ت�سكيل هيئة التحكيم يف القانون الفل�سطيني

الفص�ل بالن�زاع، واملحكم�ة أيًضا)1)، ف�ال تستطيع املحكم�ة أن تتدخل يف تعي�ني مّكم عن 
أح�د األطراف إال إذا رفض القيام بذلك، أما إذا عنّي مّكاًم من جانبه، فال تستطيع املحكمة 
التدخ�ل يف ه�ذا التعيني)2). بل إن القضاء الفرنيس يعتب مبدأ املساواة بني األطراف يف تعيني 
املحّكم�ني، قاع�دة مادية آمرة ال جيوز التنازل عنها: »إن مبدأ املساواة بني األطراف يف تعيني 
املحّكم�ني يعد قاعدة مادية واجبة االحرتام حت�ت طائلة بطالن اإلجراءات«)3). بالتايل جيب 
أن يتمت�ع مجي�ع األط�راف بنفس احلقوق يف تعيني هيئ�ة التحكيم، بل إن ذل�ك يمثل جوهر 

التحكيم، وهو يوازي يف قيمته القانونية مبدأ احرتام حقوق الدفاع ومبدأ املواجهة)4). 

(1( Ibid. Cass. 1re civ., 8 juin 1999: Dr. aff. 1999, 1247 ; JCP 1999, IV, 2424. 

(2( Cass. 2e civ., 31 janv. 2002 : JCP 2003, I, 105, n° 5, obs. Seraglini. 

(3( Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, Dutco, Rev. arb. 1992, 470, P. Bellet ; JDI 1992, p. 707, Ch. Jarrosson 
; RTD com. 1992, 790, E. Loquin. 
وجتدر املالحظة أن توجه القضاء الفرنيس خيالف مثاًل اجتاه القضاء األمريكي والذي يسمح يف بعض احلاالت ألحد 

األطراف بأن يقوم بتعيني املحكم املنفرد. انظر هبذا الصدد: 
Alan Scott Rau et Catherine Pedamon, La contractualisation de l’arbitrage : le modèle américain, 
Rev. arb. 2001, 451. 
كام توجد يف القضاء الفرنيس قرارات توحي بإمكانية قيام أحد األطراف بتعيني املحكم، وهذا خيالف قاعدة املساواة، 

ما خيلق كثرًيا من اجلدل الفقهي حول هذا األمر، انظر حول هذا املوضوع: 
TGI Paris, 7 déc. 1994, Démolitions Delair, Rev. arb. 2000, 116, E. Loquin ; CA Paris, 16 nov. 1999, 
Société Electricité Nord-Ouest, cité dans E. Loquin, Rev. arb. 2000, 125. 

(4( CA Paris, 25 mai 1990, Fougerolle, Rev. arb. 1990, 892, M. de Boisséson ; RC 1990, 753, B. 
Oppetit. 
ويسري القضاء املرصي يف ذات االجتاه، حيث يرى أنه: »من الثابت أن قاعدة املساواة يف معاملة طريف التحكيم وهتيئة 
الفرص�ة املتكافئ�ة والكاملة لكل منهام لعرض قضيته من القواعد األساس�ية إلجراءات دعوى التحكيم«. اس�تئناف 
القاهرة، الدائرة 8 جتاري، بجلسة 1999/7/20، يف االستئناف رقم 7 لسنة 116 ق حتكيم، مذكور يف أمحد ممد عبد 
الصادق، املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل، ط1، القاهرة، 2008، ص423. وتقول ذات املحكمة يف 
قرار آخر هلا مبينة العالقة بني مبدأ املساواة بني األطراف وحقوق الدفاع، حيث جاء فيه أنه: »جيب التفرقة بني املكان 
امل�ادي للتحكي�م الذي تنعق�د فيه جلسات التحكي�م، وبني مكان التحكي�م كفكرة قانونية -مق�ر التحكيم- ترتتب 
عليها اآلثار القانونية سالفة الذكر، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم يف أماكن مادية خمتلفة ورغم ذلك يبقى مكان 
التحكي�م كفك�رة قانونية واح�ًدا، ومؤدى ذلك أن خمالفة هيئ�ة التحكيم ملكان التحكيم الذي اتف�ق عليه الطرفان أو 
للمك�ان ال�ذي قررت اختياره ال يرتتب عليه بط�الن اإلجراءات، وإنام يتيح ألي من الطرف�ني مطالبة هيئة التحكيم 
بالتعوي�ض ع�ام أصابه من أرضار جراء هذه املخالفة، ما مل يتبني أن اختيار اهليئة مكاًنا معينًا للتحكيم قد أخل إخالاًل 
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ويف مجي�ع األح�وال، فإن تطبيق مبدأ املس�اواة يثري صعوبات قانونية وعملية، الس�يام يف 
التحكي�م متعدد األطراف، س�واء بسبب تع�دد املدعني أو املدعى عليهم، وس�واء جاء هذا 
التع�دد اس�تناًدا التفاق التحكيم امل�بم بني األطراف أو ج�اء نتيجة امتداد اتف�اق التحكيم 
إىل أش�خاص آخرين غري املوقعني ابتداء عىل اتف�اق التحكيم. فهل يقتي مبدأ املساواة بني 
األط�راف، أن يق�وم كل طرف باختيار مّك�م من قبله مهام كان عدده�م، أم أن تطبيق ذلك 
يقت�ي اش�رتاك مجيع األش�خاص الذين حيمل�ون ذات الصفة -مدع�ني أو مدعى عليهم- 
باختي�ار مّك�م واحد أو أكثر حسب ع�دد املحّكمني املتفق عليه حلس�م النزاع، حيث تكون 
املس�اواة ب�ني جمموعت�ني: جمموع�ة املدعني وجمموع�ة املدعى عليه�م؟ يف اإلجاب�ة عىل هذا 
التس�اؤل، بش�أن ن�زاع كان جيم�ع ثالثة أط�راف، قضت مكمة اس�تئناف باريس ب�أن مبدأ 
املس�اواة يف تشكي�ل هيئ�ة التحكي�م، يقتي قي�ام الشخص�ني اللذين حيمالن نف�س الصفة 
باختي�ار مّكم واحد)1)، ولكن مكمة النقض الفرنسية قامت بفسخ هذا القرار عىل أس�اس 
أن املس�اواة بني األطراف يف تعي�ني املحّكمني هي من النظام العام وأنه ال يمكن النزول عنه 
إال بع�د نشوء الن�زاع)2). ونحن نؤيد يف هذا الصدد، ما ذهبت إليه مكمة اس�تئناف عامن)3)، 

ن أحدمها من تقديم دفاعه. ملا ك�ان ذلك، وكان الثابت يف األوراق أن  جوهرًي�ا بمب�دأ املساواة بني الطرفني أو مل ُيَمكِّ
اتف�اق التحكي�م بني الطرفني حدد مدينة القاه�رة مكاًنا للتحكيم والذي جرى طبًقا لقواع�د مركز القاهرة اإلقليمي 
للتحكي�م التج�اري الدويل، وكان الثابت يف حكم التحكي�م مثار النزاع أنه صدر يف القاه�رة باعتبارها املقر القانوين 
للتحكيم، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء املداولة فيام بينهم والتوقيع عىل حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة 
وع�دم تواجده�م هبا وقت إصداره ال يرتتب عليه بطالن احلكم، الس�يام أن الطاعنة مل تدع أن اختاذ تلك اإلجراءات 
يف اخل�ارج -وه�و ما خل�ت األوراق من دلي�ل إثباته- قد أخل إخ�الاًل جوهرًيا بمب�دأ املساواة بينه�ا وبني املطعون 
نها من تقديم دفاعها، وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر وانتهى إىل رفض القضاء ببطالن حكم  ضدمها أو مل ُيَمكِّ
التحكي�م هل�ذا السب�ب فإن النعي عليه هبذا الوجه يكون عىل غري أس�اس«، نقض جتاري م�رصي، الطعن رقم 1394 

لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 2013/6/13.

(1( CA Paris, 5 mai 1989, Rev. arb. 1989, 723, P. Bellet ; JDI 1992, 707, Ch. Jarrosson. 

(2( Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, Rev. arb. 1992, 707, note Ch. Jarrosson ; RTD com. 1992, 796, E. 
Loquin. 

)3) »إذا مل يق�م املستدع�ى ضده�م بتسمية مكمهم م�ن خالل جواهبم ع�ىل اإلنذارين وبأن املستدعي�ة تقدمت هبذا 

الطل�ب لتعيني مكم م�ن املستدعى ضدهم لتمنعهم عن تعيني مكمهم وبأن املستدع�ى ضدهم مل يقوموا بذلك من 
خ�الل أقواهل�م يف الطلب، لذلك وعماًل بأحكام املادة 16 من قان�ون التحكيم تعيني املحكم املهندس فيصل املرصي 
مك�اًم ع�ن املستدعى ضدهم وعىل أن يقوم املحك�امن املحامي يعقوب الفار املسمى م�ن املستدعية واملهندس فيصل 
امل�رصي باختي�ار املحك�م الثالث خالل مخسة عرش يوًم�ا التالية لتاريخ تعي�ني آخرمها وعىل أن تب�ارش هيئة التحكيم 
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الت�ي أخذت بح�ق مجيع األطراف الذي حيملون نفس الصفة يف النزاع، س�واء كانوا مدعني 
أو مدع�ى عليه�م، بتعيني مّكم واحد أو أكثر بام حيقق املساواة ب�ني املدعني واملدعى عليهم 
برصف النظر عن عددهم)1). وهو ما ترسخه أيًضا الفقرات )6-8( من املادة )12( من نظام 
التحكي�م لغرف�ة التجارة الدولية يف باريس لسنة 2012، والتي تقرر تعيني مشرتك لألطراف 
املدع�ني وتعيني مشرتك لألطراف املدع�ى عليهم، وبخالف ذلك فإن الغرفة هي نفسها من 

يقوم بعملية التعيني. 

يف املقاب�ل، رفضت مكمة اس�تئناف باري�س اعتبار خمالف ملبدأ املس�اواة بني األطراف، 
إمكاني�ة قيام أح�د األطراف بتعي�ني املحّكم املنفرد بإرادت�ه املنفردة من ضم�ن قائمة مددة 
مسبًق�ا من األط�راف)2). وكذل�ك يف قضية Dutco قض�ت مكمة اس�تئناف باريس بتاريخ 
2002/10/10 ب�أن قيام القايض املساند بتعي�ني مّكم واحد لصالح طرفني “مرتبطني مًعا، 

قام�ا ابتداء بإبرام اتفاق التحكي�م مًعا وبالتضامن وليس لدهيم مصالح متعارضة، ال يشكل 
انتهاًك�ا ملب�دأ املساواة بني األط�راف”)3)، ويعود السبب يف عدم انتهاك مب�دأ املساواة يف هذه 
احلال�ة هو وج�ود مصلحة مشرتك�ة للطرفني، كام هو احل�ال بالنسبة للرشك�ة األم والرشكة 

الوليدة، مما يسمح بتعيني مّكم واحد باالشرتاك بينهام. 

ويرتتب عىل انتهاك مبدأ املساواة بني األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم، إمكانية الطعن 
ببط�الن ق�رار التحكيم عند صدوره، عىل أس�اس أن تشكيل هيئة التحكي�م قد تم عىل نحو 
خمالف للقانون أو عىل أس�اس انتهاك مبدأ اس�تقالل وحياد املحّكم الناجم عن عدم احرتام 
مب�دأ املساواة، ك�ون أن املحّكم يقوم بمهمة قضائية، واحلياد واالس�تقالل مرتبطان بالعمل 
القضائي عموًما، سواء كان الذي يؤديه مّكاًم أو قاضًيا. ولكن يرى الدكتور محزة حداد، أنه 

إج�راءات التحكي�م لفض النزاع بني املستدعية واملستدعى ضدهم من الي�وم الذي يكتمل فيه تشكيل اهليئة وعىل أن 
تراع�ي.... أحك�ام العقد وأن تصدر حكمها خالل املدة املحكومة يف قانون التحكيم«. قرار مكمة اس�تئناف عامن، 

رقم 2007/45، بتاريخ 2008/3/26، منشورات مركز عدالة.

)1) انظ�ر يف نف�س االجتاه، مصطفى ممد اجلامل وعكاش�ة ممد عبد العال، املرجع الساب�ق، بند 401، ص 582 وما 

بعدها.

(2( CA Paris, 3 juill. 2012, Rev. arb. 2013, 160, note J. Barbet. 

(3( CA Paris, 10 oct. 2002, Rev. arb. 2003, p. 1277, obs. A. Lacabarets ; RTD com. 2004, p. 249, 
obs. E. Loquin.
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جي�وز لألطراف االتفاق عىل أن يقوم أحده�م بتعيني املحّكم الفرد أو بتعيني املحّكم الثالث 
أو تعيني مّكم عن طرف آخر إذا أخفق يف تعيني مّكمه خالل الفرتة املحددة لذلك، ولكن 
جي�ب اختي�ار مّك�م تتوافر فيه صفات احلي�اد واالس�تقالل وإال كان التعيني باط�اًل أو جاز 

للطرف اآلخر طلب رّده)1). 

املبحث الثاين »الت�سكيل الق�سائي لهيئة التحكيم«
ق�د يع�رتض تشكيل هيئة التحكيم عدة عوائق، كعدم اتف�اق األطراف عىل تشكيل هيئة 
التحكي�م، أو امتن�اع أو تقاع�س أحده�م ع�ن تعيني مّكم م�ن جانبه، أو رف�ض الشخص 
أو اجله�ة التي حدده�ا األطراف القيام بمهم�ة تشكيل هيئة التحكي�م وغريها من احلاالت 
املامثلة، فإن ذلك س�يؤدي حتاًم إىل تعطيل عملية التحكي�م، خالًفا ملبدأ القوة امللزمة التفاق 
التحكي�م. جتنًبا ملثل هذه األوضاع، وللس�ري قدًما يف عملية التحكيم وعدم تعطيلها من قبل 
أحد األطراف، فقد رسم قانون التحكيم الفلسطيني، كغريه من القوانني)2)، طريقة لتشكيل 
هيئ�ة التحكيم دون اتفاق األطراف، وهي إعطاء القضاء الع�ادي )املحكمة املختصة أصاًل 
بنظر النزاع( سلطة تشكيل هيئة التحكيم)3). ويبر هذا التدخل من قبل املحكمة، اعتبارات 

)1) مح�زة ح�داد، التحكيم يف القوانني العربي�ة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ع�امن، 2011، فقرة 300، ص 230. وقد 

س�ار يف ه�ذا االجتاه القض�اء الكويتي: متييز الكويت، طع�ن 146 جتاري، بتاريخ 1993/3/5، ع�دد 14، جاء يف هذا 
القرار أنه ال يوجد يف القانون ما يوجب أن يكون املحكمون خمتارين من الطرفني، إذ جيوز تفويض أحدمها بتعيينهم، 
وعندئ�ذ حي�ق للطرف طل�ب ردهم إذا تواف�رت رشوط ذلك. وتس�ري يف ذات االجتاه مكمة كول�ون األملانية بتاريخ 

Clout, case n° 440( 1999/12/22: مذكورين مجيًعا يف محزة حداد، املرجع السابق، ص 230.

)2) جاء يف الفقرة )3/ج( من املادة )9( من القانون األردين املعدل لسنة 2018، والتي عدلت بموجبها املادة )16( من 

قانون التحكيم األردين رقم )31( لسنة 2001 أنه: »ج. إذا خالف أحد الطرفني إجراءات اختيار املحكمني التي اتفقا 
عليه�ا، أو إذا مل يتفق�ا ع�ىل كيفية القيام بتلك اإلجراءات، أو مل يتفق املحك�امن املعينان عىل أمر مما جيب االتفاق عليه، 
أو إذا ختل�ف الغ�ري عن أداء ما عهد به إليه يف هذا الشأن فيتوىل القايض املختص بناء عىل طلب أي من الطرفني القيام 
باإلجراء أو بالعمل املطلوب بعد سامع أقوال الطرف اآلخر»، قانون التحكيم األردين املعدل رقم )16( لسنة 2018، 

املنشور يف الصفحة 2317 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 5513 بتاريخ 2018/5/2. 

)3) مصطفى ممد اجلامل وعكاشة ممد عبد العال، املرجع السابق، ص 579 وما بعدها. فوزي ممد سامي، املرجع 

السابق، 135 وما بعدها. 
»خلو قانون املرافعات من وسيلة تعيني املحكم حالة امتناع اخلصم أثره اللجوء إىل القضاء يف ذلك«: نقض مرصي، 
الطع�ن رق�م 4122 لسنة 2004، لسنة 62 ق جلسة 2005/6/27. مذكور يف أمحد ممد عبد الصادق، املرجع السابق، 

ص 60. 



99 نظرة على ت�سكيل هيئة التحكيم يف القانون الفل�سطيني

عملية تتمثل يف جتنب حتايل األطراف وهترهبم من تنفيذ اتفاق التحكيم من خالل التقاعس 
ع�ن تعيني املحّكم�ني، واعتبارات قانونية تتمثل يف الطابع القضائي للتحكيم، فحسن س�ري 
العدالة)1)، يقتي السري قدًما يف عملية التحكيم حتى لو كان ذلك خالًفا لرغبة أحد أطراف 
اتف�اق التحكي�م. وقد نظم�ت هذه املسألة امل�ادة )11( من قانون التحكي�م، بنصها عىل أنه: 
»1- بناء عىل طلب أحد األطراف أو هيئة التحكيم تعنّي املحكمة املختصة مّكاًم أو مرّجًحا 

من ضمن قائمة املحّكمني املعتمدين من وزارة العدل وذلك يف احلاالت اآلتية: 

أ- إذا ك�ان اتف�اق التحكي�م يق�ي بإحال�ة الن�زاع إىل مّكم واح�د ومل يتفق 
األطراف عىل تسمية ذلك املحكم. 

ب- إذا كان لكل طرف احلق يف تعيني مّكم من قبله ومل يقم بذلك. 

ج- إذا مل يقب�ل املحّك�م مهمت�ه كتابًة خالل مخسة عرش يوًم�ا من تاريخ علمه 
باختياره مّكاًم. 

د- إذا اعت�ذر املحّك�م أو مّكم أحد األطراف يف التحكي�م املتعدد عن القيام 
بالتحكي�م أو أصب�ح غري أهل لذلك أو غري ق�ادر عليه، ومل يعني األطراف أو 

ذلك الطرف خلًفا له. 

ه�- إذا كان عىل املحّكمني تعيني مرّجح ومل يتفقوا. 

و- إذا رف�ض أو اعت�ذر املرّج�ح ع�ن القي�ام بالتحكي�م، ومل يتضم�ن اتفاق 
التحكيم كيفية تعيني خلف له ومل يتفق األطراف عىل تعيني ذلك اخللف. 

2- تصدر املحكمة قرارها بالتعيني خالل مخسة عرش يوًما من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر 

بنسخة الطلب، ويكون القرار غري قابل للطعن”. 

لق�د ح�ددت هذه املادة: ال�رشوط الواجب توافره�ا حتى تستطيع املحكم�ة التدخل يف 
تشكي�ل هيئة التحكي�م، وبينت اإلجراءات الواجب اتباعها يف ه�ذا التعيني. وعليه، نتناول 

دراسة هاتني املسألتني يف مطلبني مستقلني.

)1) وق�د أش�ارت إىل هذا األمر بشكل غري مبارش مكمة التمييز األردنية بقوهل�ا: »إذا تنحى املحكمون والطعني عن 

متابعة النظر يف إجراءات التحكيم فإنه يتوجب عىل مكمة االستئناف استناًدا ملا جاء باملادة )20( من قانون التحكيم 
رقم 31 لسنة 2001 أن تقرر تعيني مكمني بدالء للذين تنحوا وإال بقي النزاع دون فصل يف موضوعه وهذا أمر غري 

مقبول وغري جائز قانوًنا«: متييز حقوق أردين، رقم 2005/3689، بتاريخ 2006/3/19، منشورات مركز عدالة. 
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املطلب الأول: �سروط تدخل الق�ساء يف ت�سكيل هيئة التحكيم 
إن دور املحكم�ة يف تشكي�ل هيئ�ة التحكي�م ه�و جم�رد دور احتياط�ي، ويتطلب تدخل 
املحكم�ة يف ه�ذا اإلطار تقديم طلب إليه�ا للمسامهة يف تشكيل هيئ�ة التحكيم، وتلزم عند 
البّت يف هذا الطلب باحرتام بعض القواعد والضوابط، ونتناول هذه املسائل يف ثالثة فروع 

عىل التوايل. 

الفرع الأول: دور املحكمة يف تعيني املحّكمني هو جمرد دور احتياطي
جي�د ذلك تبيره يف أن األصل ه�و التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم، بالتايل فإن املحكمة 
ال تتدخ�ل يف تشكي�ل هيئة التحكيم إال إذا انعدم اتف�اق األطراف عىل تعيني املحّكمني أو مل 
يضع هؤالء آلية معينة لتعيني املحّكمني، باعتبار أن تدخلها هو دور احتياطي ال يتم اللجوء 
إلي�ه إال إذا حتققت إحدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة )11( من قانون التحكيم. وقد 
ج�اء تعداد تلك احلاالت باعتقادنا عىل س�بيل املثال وليس احل�رص؛ وهذا يعني أن املحكمة 
املختص�ة تستطي�ع التدخ�ل يف مجيع احل�االت التي يع�رتض فيها تشكيل هيئ�ة التحكيم أي 
عارض مل يكن باإلمكان حسمه باتفاق األطراف أنفسهم بشكل مبارش أو غري مبارش، حتى 
ل�و كانت خت�رج عن احلاالت املذكورة رصاحة يف النص املذكور. ويؤيد هذا الرأي، ما قرره 
قض�اء التحكي�م بقوله: »إن قرار تعيني املحّك�م الصادر من قضاء الدولة قرار وس�ييل الزم 
لبدء إجراءات التحكيم به حيل القضاء مل اخلصم املتعنت يف تعيني احلكم، وهذا يؤكد عىل 

أن دور قضاء الدولة يف هذا املقام هو دور معاون لتحقيق فاعلية التحكيم«)1). 

ويف التحكيم املؤس�يس، إذا امتنع أحد األطراف ع�ن املسامهة يف تشكيل هيئة التحكيم، 
ف�إن أنظم�ة مراك�ز التحكيم، تب�ني يف الع�ادة أن مركز التحكيم ه�و نفسه من يق�وم بعملية 
تعي�ني املحكم)2)، وهو ما أش�ارت إليه املادة )10( من قان�ون التحكيم الفلسطيني)3)، إال أن 

)1) الدع�وى التحكيمي�ة رق�م 332 لسنة 2003، جلس�ة 2003/11/18، مركز القاهرة اإلقليم�ي للتحكيم التجاري 

الدويل، جملة التحكيم العريب، ص 167. 

)2) املادة )8.12( من نظام غرفة التجارة الدولية يف باريس )ICC( لسنة 2012. 

)3) تن�ص امل�ادة )10( من قانون التحكيم الفلسطيني عىل أنه: »بام ال يتعارض م�ع أحكام هذا القانون إذا عني اتفاق 

التحكيم مؤسسة حتكيم فإنه يتم يف إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بام يف ذلك صالحية تعيني هيئة التحكيم 
واإلرشاف عليه�ا وحتدي�د النفق�ات الالزمة وكيفية توزيعها عىل األطراف والبت يف طل�ب رد هيئة التحكيم أو أحد 

أعضائها«. 
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ه�ذا القان�ون مل يبني اجلهة املختص�ة بتعيني املحّكمني عن�د خلّو أنظمة مراك�ز التحكيم من 
قواع�د خاصة هبذا الشأن أو عند ع�دم كفاية هذه األنظمة يف التغلب عىل صعوبات تشكيل 
هيئ�ة التحكي�م، وذلك عىل خ�الف امل�ادة )1505( من قان�ون اإلجراءات املدني�ة الفرنيس 
الت�ي نصت عىل أن الق�ايض املساند )وهو رئي�س مكمة بداية باري�س( يف التحكيم الدويل 
ه�و املخ�ول يف هذه احلالة بإصدار ق�رار التعيني، ويكون هذا القرار غ�ري قابل للطعن. وقد 
وضع�ت هذه املادة من القانون الفرنيس، أربعة معايري الختصاص القايض الفرنيس كقاٍض 
مسان�د يف تشكي�ل هيئ�ة التحكيم يف التحكيم ال�دويل)1): األول، إذا ك�ان التحكيم جيري يف 
فرنس�ا، الثاين إذا اتفق األطراف عىل إخض�اع النزاع لقانون إجرائي فرنيس، الثالث إذا اتفق 
األط�راف رصاحة عىل إعط�اء القضاء الفرنيس حسم املسائل املتعلق�ة بإجراءات التحكيم، 
الرابع إذا كان أحد األطراف يتعرض خلطر إنكار العدالة، ويكون ذلك بوجه خاص عندما 
ال يكون باإلمكان اللجوء إىل أي قاٍض مساند يف أي بلد، خصوًصا يف دولة مقر التحكيم)2). 
ويستن�د القايض الفرن�يس يف التحكيم ال�دويل إىل قانونه الوطني حلل اإلش�كاليات املتعلقة 
بتشكيل هيئة التحكيم)3)، ألن تشكيل هذه اهليئة هو مسألة تتعلق باإلجراءات، وبالتايل فإهنا 
ختض�ع للقانون الوطني لدولة القايض. وال جيوز للقايض املساند كمبدأ عام أن يعلق عملية 
التحكيم عىل إجراء رقابة سابقة عىل اختصاص هيئة التحكيم، وذلك احرتاًما لألثر السلبي 

)1) فقد نصت املادة 1505 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس املعدلة بموجب املرس�وم الفرنيس رقم 966-2019 

بتاريخ 2019/9/18 عىل أنه: 
»En matière d›arbitrage international, le juge d›appui de la procédure arbitrale est, sauf clause 
contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque: 
1° L›arbitrage se déroule en France ; ou

2° Les parties sont convenues de soumettre l›arbitrage à la loi de procédure française ; ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour 
connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

4° L›une des parties est exposée à un risque de déni de justice«.

)2) من األمثلة العملية عىل هذه احلالة األخرية:

Cass, 1re civ., 1er févr. 2005, Rev. crit. DIP 2006, 140, note Th. Clay ; RTD com. 2005, 266, obs. E. 
Loquin ; Gaz. Pal. 28 mai 2005, p. 37, note F.-X. Train ; Rev. arb. 2005, 693, note H. Muir Watt.

(3( See G. Pluyette, La désignation d›un arbitre par le juge d›appui, in Mélanges Pierre Mayer, Paris, 
2015, Lextenso ; D. Chilstein, Le juge des référés face à l›arbitrage frauduleux, in Mélanges Pierre 
Mayer, Lextenso 2015, p. 103 -117. 
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التفاق التحكيم ومبدأ االختصاص باالختصاص)1). 

الفرع الثاين: توقف دور املحكمة يف تعيني املحّكمني على تقدمي طلب اإليها
إن تدخل املحكمة يف تشكيل هيئة التحكيم، هو دور مطلوب غري مفروض، عىل أساس 
أن�ه ال جي�وز للمحكم�ة التدخل من تلقاء نفسه�ا، إنام يتوقف تدخلها ع�ىل تقديم طلب من 
أح�د األط�راف أو كليه�ام أو هيئ�ة التحكيم، يطل�ب فيه مسامه�ة املحكم�ة يف تشكيل هيئة 
التحكي�م)2)، ودون ه�ذا الطل�ب، ال حيق للمحكم�ة التدخل يف تشكيل هيئ�ة التحكيم. كام 
أن�ه ال جي�وز للمحكم�ة أن تتدخل يف تعيني املحّكم�ني، إذا وجد اتفاق ب�ني األطراف يضع 
قواع�د أخ�رى لتعيني املحّكمني غ�ري التعيني القضائي. أما إذا غاب مث�ل هذا االتفاق، وتم 
التق�دم بالطل�ب املذك�ور، فإن املحكم�ة تصبح ملزم�ة باملسامهة يف تشكيل هيئ�ة التحكيم، 
وال يستطي�ع الق�ايض إعالن ع�دم احلاجة لتعي�ني املحّكمني بسبب البط�الن الظاهر لرشط 
التحكي�م إال إذا ت�م الطلب منه املسامه�ة يف تشكيل هيئة التحكي�م)3)، وكذلك احرتاًما ملبدأ 
االختص�اص باالختص�اص)4). كام أن تدخل املحكمة الفلسطيني�ة يف تشكيل هيئة التحكيم 
يف التحكيم الدويل مقيد بتوافر صلة قوية بني عملية التحكيم وفلسطني تبر تدخل القايض 
الفلسطين�ي، ك�أن جي�ري التحكيم يف فلسطني، أو اتف�ق األطراف عىل تطبي�ق قواعد قانون 
التحكيم الفلسطيني، أو أعطى هؤالء القضاء الفلسطيني س�لطة اختاذ ما يلزم من إجراءات 

الستكامل تشكيل هيئة التحكيم. 

الف��رع الثال��ث: تدّخ��ل املحكم��ة يف تعيني املحّكم��ني مقيد باح��رتام بع�س 
القواعد وال�سوابط:

أواًل: إذا كان األصل هو التعيني االتفاقي هليئة التحكيم)5)، فإن القايض الذي يطلب منه 

(1( M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, 
3e éd. LGDJ Lextenso, 2019, no 913, p. 735. 

)2) متييز ديب، طعن 167، بتاريخ 2002/6/2، عدد 13، ص 486، مذكور يف محزة حداد، ص 229. 

(3( Cass. 2e civ., 10 mai 1995, Bull. Civ. II, n° 135.

(4( Cass. 1re civ., 7 juin 2006, D 2006, IR, obs. Avena-Robardet ; D 2006, pan. 3028, obs. Clay. 

(5( TGI Paris, 22 mars 1983 : JCP 1983, II, 2004, note Antin et La corne ; RTD civ. 1984, 545, obs. 
Normand ; RTD com. 1983, 533, obs. Dubarry et Bénabent ; Rev. arb. 1983, 479, note Moreau. 
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املسامه�ة يف تشكيل هيئ�ة التحكيم، يلزم باحرتام اإلرادة املشرتك�ة لألطراف)1)، وقد عّبت 
عن ذلك مكمة استئناف رام اهلل بقوهلا: »األمر األول واملتعلق بأشخاص املحّكمني والذين 
تم اختيارهم ليس األشخاص املنّوه عنهم والذي كان يتوجب وفق اتفاقية التحكيم من قبل 
ماس�بني يعّينهم هؤالء األش�خاص الثالثة وبالتايل قرار التحكي�م واحلالة هذه يكون صدر 
م�ن جهة غري خمتص�ة«)2). ليس هذا فحسب، إن�ام ال جيوز للقايض أن حي�ّل إرادته مل إرادة 
األط�راف، أو حت�ى مل الشخص أو اجلهة التي عينها األط�راف لتعيني املحّكمني)3). كام ال 
جي�وز للقايض أيًض�ا أن يتدخل للتحقق من صحة التعيني الذي تم من قبل األطراف. كام ال 
يستطيع القايض التدخل إذا كانت قواعد مركز التحكيم من ش�أهنا حل الصعوبات املتعلقة 

بتشكيل هيئة التحكيم)4). 

ثانًي�ا: ال جي�وز للقايض جتاوز حدود صالحياته يف تعي�ني هيئة التحكيم؛ فإذا حدد رشط 
التحكي�م مهم�ة الق�ايض يف تعي�ني املحّكم الثال�ث )الوت�ر أو املرجح( يف حال ع�دم اتفاق 
األطراف عىل تعيينه، فإن القايض ينتهك اتفاق األطراف إذا قام بتعيني املحّكم الذي رفض 
أح�د األط�راف تعيينه)5). كام يعتب متجاوًزا لصالحياته، الق�ايض الذي يقوم بتعيني املحّكم 
املنف�رد، م�ع أنه ال يوجد رشط حتكيم يعطي�ه هذه الصالحية)6). كام أن�ه ال جيوز الرجوع إىل 
التعي�ني م�ن قبل املحكمة املختصة إذا تم تعيني املحّكمني اس�تناًدا إىل األس�س التي حددها 

رشط التحكيم)7).

(1( Cass. 2e civ., 16 mars 2000 : D 2000, IR, 149 ; JCP 2000, IV, 1783. 

)2) استئناف مدين رام اهلل، رقم 2009/345، بتاريخ 2010/6/14. املقتفي. 

ج�اء يف الفق�رة )3/د( م�ن املادة )9( من القان�ون األردين املعدل لسنة 2018، والتي عدل�ت بموجبها املادة )16( من 
قان�ون التحكي�م األردين رقم )31( لسنة 2001 أنه: »د. يراعي القايض املختص يف املحكم الذي خيتاره الرشوط التي 
يتطلبه�ا ه�ذا القان�ون وتلك التي اتفق عليه�ا الطرفان، ويصدر ق�راره باختيار املحكم عىل وجه الرعة، بعد س�امع 

أقوال الطرف اآلخر«.

(3( TGI Paris, 28 oct. 1983, Rev. arb. 1985, 151. 
(4( CA Paris, 15 avril 1992, Ikori, Rev. arb. 1994, 557, Ph. Fouchard. 

(5( Cass. com. 19 nov. 1985 : Rev. Arb. 1986, 425, note Ph. Fouchard. 

(6( Cass. 2e civ., 16 mars 2000 : Rev. arb. 2002, 675. 

(7( Cass. 2e civ., 3 nov. 1993, JCP 1994, IV, 4 ; Gaz. Pal. 199, 1, pan. 51. 
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ثالًث�ا: جيب أن تراعي املحكمة يف تعيني املحّكمني عنرصي حياد واس�تقالل املحّكم، بام 
حيق�ق ثقة األطراف بالتحكيم)1). وقد يرتتب عىل تدخ�ل املحكمة خالًفا التفاق األطراف، 
الطع�ن ببطالن ق�رار التحكيم أو رفض تنفيذه م�ا دام أن األطراف مل يتنازل�وا بإرادهتم عن 
التمس�ك بمخالف�ة تشكيل هيئة التحكي�م)2). وتسري يف ه�ذا االجتاه، اتفاقي�ة نيويورك لعام 
1985، والت�ي تن�ص رصاحة عىل إمكانية رفض االعرتاف وتنفيذ حك�م التحكيم، إذا تبني 

أن تشكي�ل هيئ�ة التحكيم قد جاء خمالًفا ملا اتفق عليه األط�راف أو لقانون البلد الذي جرى 
يف التحكي�م)3). وتراع�ي املحكمة املختص�ة يف تعيني املحّكمني توافر ال�رشوط التي يتطلبها 

القانون أو تلك املتفق عليها بني األطراف)4). 

رابًع�ا: تلزم املحكمة بتعي�ني املحّكمني من ضمن قائمة املحّكم�ني املعتمدين من وزارة 
الع�دل، وقد نصت عىل ذلك رصاحة امل�ادة )1/11( من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي 
ألزم�ت الق�ايض بتعيني املحّكم أو املرج�ح من ضمن قائمة املحّكم�ني املعتمدين من وزارة 
الع�دل ح�رًصا)5)، حي�ث جاء فيه�ا: »1- بناء ع�ىل طلب أحد األط�راف أو هيئ�ة التحكيم 
تع�ني املحكم�ة املختصة مّك�اًم أو مرّجًحا من ضم�ن قائمة املحّكم�ني املعتمدين من وزارة 
الع�دل...«. وق�د تم تكرار ذات القاعدة يف املادة )6( م�ن الالئحة التنفيذية)6). ويرتتب عىل 
ذل�ك أيًضا، الت�زام القايض باح�رتام التصنيف الثالث�ي للمحّكمني املعتمدي�ن لدى وزارة 

العدل، وفق ما جاء يف املادة )8( من الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم.

(1( Cass. 1re civ., 20 juin 2006 : D 2006, IR, 1840, note Avena-Robard ; D. 2008, pan. 185, obs. 
Clay ; JCP 2006, II, 10155, note Chabot ; Dr. et Proc. 2006, p. 342, note Asfar-Cazenave ; CA Paris, 
10 févr. 2005 : D 2005, pan. 3057, obs. Clay ; Rev. arb. 2005, 709, note Henry. 

(2( CA Paris, 11 juill. 1978 : Rev. arb. 1979, p. 258, note Boitard. 

)3) املادة )1/5/ه�( من اتفاقية نيويورك لعام 1958 املتعلقة باالعرتاف بأحكام املحكمني وتنفيذها. 

)4) استئناف مدين رام اهلل، رقم 2009/345، بتاريخ 2010/6/14، املقتفي. 

)5) ح�ول تنظي�م قائمة املحكمني املعتمدين من وزارة العدل ورشوطه�ا وضوابطها: راجع خصوًصا املواد )17-5( 

من الالئحة التنفيذية.

)6) تن�ص امل�ادة )6( من الالئح�ة التنفيذية: »إذا طلب أحد األط�راف أو هيئة التحكيم م�ن املحكمة املختصة تعيني 

مكم أو مرجح فإنه يتعني عليها اختيار ذلك املحكم أو املرجح من ضمن قوائم املحكمني املعتمدين بالوزارة«.
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املطلب الثاين: اإجراءات التعيني الق�سائي 
نتناول يف هذا املطلب، إجراءات تعيني هيئة التحكيم من قبل املحكمة من خالل عرض 

آلية التعيني، وقرار التعيني، يف فرعني متتاليني. 

الفرع الأول: اآلية تعيني املحّكمني من قبل املحكمة 
ال جي�وز للمحكمة أن تتدخ�ل يف تشكيل هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، إنام جيب تقديم 
طل�ب إليه�ا من أح�د األط�راف أو كليهام أو م�ن هيئة التحكي�م حتى تستطي�ع املسامهة يف 
تشكيل هيئة التحكيم. ومل يبني قانون التحكيم الفلسطيني آلية تقديم هذا الطلب، وال حتديد 
مضمون�ه وال كيفي�ة الفصل فيه، وذلك ع�ىل عكس بعض الدول العربي�ة)1)، ولكن القضاء 
الفلسطين�ي جرى عىل أن يقدم الطلب اخلاص بتشكيل هيئة التحكيم بالطرق واإلجراءات 

املعتادة لرفع الدعوى القضائية. 

وألزم�ت املادة )11( من قان�ون التحكيم الفلسطيني املحكمة بأن تصدر قرارها بالتعيني 
خالل مخسة عرش يوًما من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر بنسخة الطلب، ويكون هذا القرار غري 

قابل للطعن. ونورد هبذا الصدد مالحظتني: 

األوىل، أن النص قد حدد مدة زمنية معينة، وهي مخسة عرش يوًما من تاريخ تبليغ الطرف 
اآلخ�ر بنسخة الطلب، تل�زم املحكمة خالهلا بإصدار قرارها بتعي�ني املحّكمني، يف حني أن 
معظ�م القوانني مل حتدد مدة زمني�ة معينة لذلك، إنام بينت بأن التعيني جيب أن يتم »عىل وجه 
الرع�ة« ك�ام هو احلال يف األردن وم�رص، وقد يكون موقف امل�رشع الفلسطيني أفضل من 
ه�ذه الناحية عىل أس�اس أن تعبري »عىل وج�ه الرعة« هو معيار م�رن وفضفاض، مما يفتح 

جمااًل لالختالف يف التفسري والتطبيق. 

الثاني�ة، ن�رى أنه كان األج�در باملرّشع الفلسطيني ت�رك مدة زمنية معينة تب�دأ من تاريخ 
تبلي�غ الط�رف اآلخر بنسخ�ة الطلب، قبل قي�ام املحكم�ة بتعيني املحّكم�ني، وذلك لفسح 
املج�ال أم�ام الطرف املتقاعس ليق�وم بالتعيني إذا رغب يف ذلك، بالت�ايل فإن موقف املرشع 
الفلسطين�ي يتس�م بالقسوة والشدة وينطيل من هذه الناحية ع�ىل إجحاف بحق األطراف يف 

)1) نص�ت بع�ض الدول رصاح�ة عىل أن تقديم الطلب يتم بالطرق املعتادة لرفع الدعوى القضائية، انظر عىل س�بيل 

املثال املادة )204( إمارايت، واملادة )235( بحريني، واملادة )195( قطري واملادة )10( سعودي. 
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تشكيل هيئة التحكيم)1). وهو أمر جتاوزه املرّشعان األردين واملرصي. وقد جاء هبذا الصدد 
يف ق�رار مكم�ة التمييز األردنية يف ظل قان�ون التحكيم القديم أنه: »أج�ازت املادة السابعة 
م�ن قان�ون التحكيم رقم 18 لسنة 53 لفريقي التحكيم إذا رفض املحّكم القيام بالتحكيم أو 
ك�ان حائ�ًزا األهلية أو تويف املحّكم ومل يعني الفريقان خلًفا له أن يبلغ الفريق اآلخر إش�عاًرا 
بواس�طة الكاتب العدل لتعيني خلًفا لذلك املحّكم لفض اخلالف بني الطرفني، وإذا مل يعني 
املحّك�م خ�الل مخس�ة عرش يوًما م�ن تاريخ تبلغ ذلك اإلش�عار فللمحكمة بن�اء عىل طلب 
الفريق األول أن تعني هذا املحّكم وأنه متى تم تعيينه عىل هذا الوجه كانت له الصالحية يف 
النظ�ر يف اخلالف وإصدار القرار كام لو ك�ان معّينًا باتفاق الطرفني«)2). بالتايل فإن مدة مخسة 
ع�رش يوًم�ا هي املدة املمنوحة للط�رف املتقاعس عن تعيني مّكمه، ولي�س مدة إصدار قرار 
التعي�ني من قبل املحكم�ة، وهو هنج نعتقد بأنه أفضل من توجه القانون الفلسطيني من هذه 
الناحية، وخصوًصا أن األصل هو التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم، ودور املحكمة يف ذلك 

هو جمرد دور احتياطي ليس إال. 

أم�ا بالنسبة لكيفية البت يف طل�ب التعيني من قبل املحكمة، فإن املحكمة تعقد جلسة أو 
جلس�ات متتالية هل�ذا الغرض بحضور األطراف، وتنظر يف طلب تعي�ني املحّكم أو املرّجح 
بكام�ل هيئتها، وتستطيع املحكمة اس�تطالع رأي األطراف يف املحّكمني املراد تعيينهم دون 
أن تكون ملزمة بذلك، مع رضورة احرتام مبدأ املواجهة وحقوق الدفاع، وتصدر فيه حكاًم 
قضائيًّا يف جلسة علنية، ويكون قرار تعيني املحّكمني الصادر من املحكمة املختصة قطعيًّا ال 

يقبل الطعن به بأي طريق من طرق الطعن. 

وق�د يكون مفيًدا إيراد املراحل واإلجراءات التي يتم فيها تعيني املحّكمني من قبل املحكمة 

)1) »إذا مل يق�م املستدع�ى ضده�م بتسمية مكمهم م�ن خالل جواهبم ع�ىل اإلنذارين وبأن املستدعي�ة تقدمت هبذا 

الطل�ب لتعيني مكم م�ن املستدعى ضدهم لتمنعهم عن تعيني مكمهم وبأن املستدع�ى ضدهم مل يقوموا بذلك من 
خ�الل أقواهل�م يف الطلب، لذلك وعمال بأحكام املادة 16 من قان�ون التحكيم تعيني املحكم املهندس فيصل املرصي 
مك�اًم ع�ن املستدعى ضدهم وعىل أن يقوم املحك�امن املحامي يعقوب الفار املسمى م�ن املستدعية واملهندس فيصل 
امل�رصي باختي�ار املحك�م الثالث خالل مخسة عرش يوًم�ا التالية لتاريخ تعي�ني آخرمها وعىل أن تب�ارش هيئة التحكيم 
إج�راءات التحكي�م لفض النزاع بني املستدعية واملستدعى ضدهم من الي�وم الذي يكتمل فيه تشكيل اهليئة وعىل أن 
تراعى.... وأحكام العقد وأن تصدر حكمها خالل املدة املحكومة يف قانون التحكيم«. قرار مكمة اس�تئناف عامن، 

رقم 2007/45، بتاريخ 2008/3/26، منشورات مركز عدالة. 

)2) متييز حقوق أردين، رقم 2004/3316، بتاريخ 2005/8/2. منشورات مركز عدالة. 
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)1)، والذي 
وف�ق التدرج الذي ورد يف قرار مكمة اس�تئناف رام اهلل الصادر بتاريخ 2011/1/6 

يبني متاًما آلية تعيني املحّكمني من قبل املحكمة حسب التدرج التايل: 

1. يت�م تقديم طلب س�نًدا ألحكام امل�ادة )11( من قان�ون التحكيم، يلتمس 
في�ه املستدعي تعيني مّكم أو مرجح، ويقدم بالطريق�ة املعتادة لرفع الدعوى 

القضائية. 

ا عىل الطلب، ويمكنه أن  2. حي�ق للمستدعى ضده التقدم بالئحة جوابي�ة ردًّ
يلتمس فيها تسمية مّكم وطريقة تعيني املرجح.

3. تعق�د املحكم�ة جلس�ة للنظ�ر يف الطل�ب، وبعد تك�رار لوائ�ح الطرفني، 
واح�رتام مب�دأي املواجه�ة وحق�وق الدف�اع، وإمكاني�ة أن يتق�دم األطراف 
بالت�امس إىل املحكم�ة يطلبان فيه اعتامد املحّك�م أو املحّكمني أو طريقة تعيني 

املرجح. 

4. تصدر املحكمة قرارها بالتعيني إما بتعيني األش�خاص الذين أش�ار إليهم 
األطراف ووافقت عليهم املحكمة، أو األش�خاص الذين اختارهتم املحكمة 

من تلقاء نفسها يف حال عدم اتفاق األطراف. 

5. يص�در قرار التعيني يف جلسة علنية، ويعت�ب قرار تعيني املحّكم قطعيًّا غري 
قابل للطعن. 

الفرع الثاين: قرار التعيني
يثري قرار تعيني املحّكمني من قبل املحكمة إش�كاليتني: تتعلق األوىل بتحديد طبيعة قرار 
التعي�ني، وتتعلق الثانية بع�دم إمكانية الطعن بقرار التعيني الصادر م�ن املحكمة بأي طريق 

من طرق الطعن. 

أواًل: الطبيعة القانونية لقرار تعيني املحّكم من قبل املحكمة 

لقد أثار حتديد طبيعة قرار تعيني املحّكم من قبل املحكمة تردًدا كبرًيا يف القضاء املرصي 

)1) اس�تئناف مدين رام اهلل، رقم 2010/371، بتاريخ 2011/1/6. املقتفي. انظر أيًضا عىل س�بيل املثال، مكمة بداية 

نابلس، دعوى حقوق رقم 2011/429، بتاريخ 2012/4/19، املقتفي. 
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واألردين. فبين�ام ترى مكم�ة التمييز األردنية أن هذا القرار ال يعتب ق�راًرا قضائيًّا، إنام جمرد 
عم�ل م�ن أعامل اإلدارة القضائية وال خيضع لنظام األحكام ألنه ال يوجد نزاع وال خصومة 
يصدر فيها حكم)1)، وعىل هذا األس�اس، فإن ق�رار تعيني املحّكمني الصادر من املحكمة ال 
يعد حكاًم قضائيًّا، وبالتايل ال يقبل أي طريق من طرق الطعن. يف حني ترى مكمة استئناف 
القاه�رة العك�س متاًما، بأن طل�ب تعيني املحّكم جيب أن يتم بطريق رف�ع الدعوى القضائية 
وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى، وجيب أن تنظر فيه املحكمة بكامل هيئتها، وبحضور 
األطراف مع السامح هلم بتقديم طلباهتم ودفوعهم، وقرار التعيني الصادر عن املحكمة يعتب 
ق�راًرا قضائيًّا وليس أمًرا عىل عريضة، ويستدل ع�ىل الطبيعة القضائية لقرار التعيني الصادر 
من املحكمة، من منع قانون الطعن بقرار التعيني الصادر من املحكمة، ألن الطعن ال يكون 
إال باألحكام، مما اقتىض قيام املرشع بالنص عىل عدم جواز الطعن هبذا القرار باعتباره حكاًم 
قضائيًّا)2). ويؤكد عىل الطبيعة القضائية لقرار تعيني املحّكمني من قبل املحكمة، هو أن ذات 
املحكمة تقرر بطالن تعيني املحّكم إذا تم بناء عىل أمر عىل عريضة وليس بقرار من املحكمة 

)1) متيي�ز حق�وق أردين، رق�م 2005/4253، بتاري�خ 2006/9/25، منشورات مركز عدالة. وق�د جاء يف هذا القرار 

أن�ه: »ال يعتب قرار مكمة االس�تئناف املتضمن تعيني مكمني حكاًم قضائيًّ�ا، بل هو عمل من أعامل اإلدارة القضائية 
وال خيض�ع لنظ�ام األحكام ألن�ه ال يوجد نزاع وال خصومة يص�در فيها حكم وأن هذا القرار ه�و عمل من األعامل 
القضائي�ة.... وحي�ث إن الثاب�ت أن طريقة تعي�ني هيئة التحكيم التي أص�درت حكم التحكيم ت�م تشكيلها بصورة 
خمالف�ة ألحكام املادة )16( من قان�ون التحكيم، إذ جرى تعيني مكمني... دون مراعاة أحكام هذه املادة. بينت املادة 
)49( م�ن قان�ون التحكي�م أن دعوى بطالن حك�م التحكيم ال تقب�ل إال يف احلاالت الواردة فيها عىل س�بيل احلرص 
وم�ن تل�ك احلاالت احلالة الواردة يف الفقرة )5( م�ن تلك املادة، وعليه فإن حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم 
والت�ي تم تشكيلها عىل وجه خمالف للقانون يكون باط�اًل عماًل باملادة )5/49( من قانون التحكيم وحيث إن مكمة 
االستئناف توصلت إىل هذه النتيجة فيكون قرارها واقًعا يف مله ومتفًقا وأحكام القانون«. انظر أيًضا يف نفس االجتاه، 

متييز حقوق أردين رقم 2007/2480، بتاريخ 2008/1/29، عدالة.

)2) اس�تئناف القاه�رة، د 91 جت�اري، دعوى بط�الن رقم 18 لسن�ة 119 قضائية، جلس�ة 2002/4/30، 1-401 وما 

بعدها، مذكور يف أمحد ممد عبد الصادق، املرجع السابق، ص 417، حيث جاء يف هذا القرار أن: »النص يف املادة 17 
م�ن قان�ون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 عىل أن... كذلك النص عىل أن يكون إصدار القرار بتعيني املحكم عىل وجه 
الرع�ة ال ينطب�ق إال إذا كان�ت هناك دعوى، كام أن ع�دم قابلية ذلك القرار للطعن فيه ب�أي طريق من طرق الطعن 
يؤكد أن املقصود هو حكم بتعيني املحكم وليس أمًرا عىل عريضة بتعيينه ألن طرق الطعن مقصورة عىل األحكام... 
وما أوجبته املادة 17 سالفة البيان عىل املحكمة أن تراعي يف املحكم الذي ختتاره الرشوط التي اتفق عليها الطرفان... 
واملحكمة لن تقف عىل تلك الرشوط إال إذا ضمنت إجراءاهتا مبدأ املواجهة بمثول طريف النزاع واالستامع إىل أوجه 

دفاع كل منهام ملعرفة حقيقة ما تم االتفاق بينهام«.
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املختصة بكامل هيئتها)1). ويبدو أن القضاء الفلسطيني يأخذ باالجتاه املرصي، والذي يعتب 
أن ق�رار تعي�ني املحّكمني من قبل املحكمة هو حكم قضائ�ي ولكنه حكم غري قابل للطعن، 
حيث قضت مكمة اس�تئناف رام اهلل بأن: »قرار املحكمة بتعيني هيئة التحكيم قرار قضائي 
لكن�ه غ�ري قابل للطعن، لك�ون الطعن يكون باألحك�ام فقط، عىل الرغم م�ن قيام املحكمة 
بالتعيني بموجب طلب يقدم إليها وتطبيق مجيع اإلجراءات التي تقوم هبا املحكمة أثناء نظر 

الدعاوى«)2). 

ثانًيا: عدم إمكانية الطعن بقرار تعيني املحّكمني من قبل املحكمة 

تشري املادة )2/11( من قانون التحكيم الفلسطيني واملادة )2/24( من الالئحة التنفيذية 
إىل أن تعي�ني املحّكم�ني الذي يتم من قبل املحكمة، يكون غ�ري قابل للطعن، وبذلك يكون 
امل�رشع الفلسطين�ي ق�د اتبع يف هذا الص�دد النهج السائ�د يف معظم القوان�ني، والذي يمنع 
الطع�ن بق�رار تعيني املحّكمني الصادر من املحكمة املختصة. وق�د طّبق القضاء الفلسطيني 
ه�ذه القاع�دة يف أكثر من قرار)3)، فقد جاء يف قرار ملحكمة النقض الفلسطينية أن قرار تعيني 
املحّك�م الص�ادر من املحكمة يك�ون غري قابل للطعن ب�أي طريق من طرق الطعن اس�تناًدا 
للفق�رة الثاني�ة م�ن املادة )11( م�ن قانون التحكي�م، ألن املحّك�م هبذا التعي�ني الصادر من 
املحكم�ة خي�ّول بحس�م النزاع، وم�ا دام أنه مل يفصل يف الن�زاع هنائيًّا، فإن الطع�ن فيه يكون 
مستعصًي�ا)4). وتط�ول عدم إمكاني�ة الطعن بقرار املحكمة بتعيني مّك�م، أيًضا حالة الطلب 

باستبدال مّكم)5).

)1) اس�تئناف القاهرة، د91 جتاري، طعن رقم 119/18 ق جلسة 2002/4/30، مذكور يف أمحد ممد عبد الصادق، 

نفس املرجع، ص 433. 

)2) انظر اس�تئناف مدين رام اهلل، رقم 2010/371، بتاريخ 2011/1/6. املقتفي. انظر أيًضا عىل س�بيل املثال، مكمة 

بداية نابلس، دعوى حقوق رقم 2011/429، بتاريخ 2012/4/19، املقتفي.

)3) نقض مدين فلسطيني رام اهلل رقم 361 لسنة 2014، بتاريخ 2016/1/4. استئناف مدين رام اهلل، رقم 2010/371 

بتاري�خ 2011/1/6، حي�ث جاء يف هذا القرار أن قيام مكمة الدرجة األوىل بتعيني مكم عن أحد األطراف اس�تناًدا 
للامدة 2/11 من قانون التحكيم هو قرار غري قابل لالستئناف ويعتب قراًرا قطعًيا غري قابل للطعن. 

)4) نقض مدين فلسطيني يف رام اهلل رقم 682 لسنة 2019 بتاريخ 2019/5/8.

)5) نقض مدين فلسطيني رام اهلل رقم 1151 لسنة 2017، بتاريخ 2017/9/11.
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ومب�دأ عدم قبول الطعن بق�رار تعيني املحّكم الصادر من املحكمة، يبره أمران: األول، 
ع�دم تعطي�ل إجراءات التحكي�م واحلرص عىل متابعة س�ريها، خصوًص�ا أن مبر الرعة 
يك�ون يف الع�ادة ه�و أح�د الدوافع الرئيس�ة من وراء جل�وء األط�راف للتحكي�م. والثاين، 
جتن�ب املامرس�ات االحتيالية واملامطلة التي قد ينتهجها أحد األط�راف لتعطيل البدء والسري 
بإجراءات التحكيم، من خالل تقاعسه عن تعيني مّكمه، أو امتناعه عن املشاركة يف تشكيل 

هيئة التحكيم هبدف تضييع الوقت)1). 

ويب�دو من ظاه�ر النصني السابقني، ع�دم قبول الطع�ن مطلًقا بق�رار املحكمة املختصة 
املتعلق بتعيني املحّكمني، س�واء كان ذلك بطريق االس�تئناف أو النقض)2). والواقع أن هذا 
املبدأ ترد عليه العديد من االستثناءات، ويف هذا اإلطار، قضت مكمة متييز ديب، بأن »النص 

(1( Cass. 2e civ., 22 nov. 1989, Philipp Brother, Rev. arb. 1990, 142, S. Guinchard. 

)2) يف القض�اء الفلسطين�ي: »قرار مكمة املوضوع بتعيني هيئة التحكيم بن�اء عىل طلب أحد اخلصوم ال يقبل الطعن 

وفًق�ا ألحك�ام املادة 11 م�ن قانون التحكيم لسن�ة 2000«: نقض م�دين رام اهلل، طعن رقم 267 لسن�ة 2008، بتاريخ 
2008/11/26، املقتف�ي. ويف ذات السي�اق، »قرار تعيني املحكم من قبل املحكمة غري قابل لالس�تئناف ويعتب قراًرا 

قطعًيا وغري قابل للطعن«: استئناف مدين رام اهلل، رقم 2010/371، بتاريخ 2011/1/6، املقتفي. 
ويف القض�اء األردين: »يستف�اد م�ن امل�ادة )16( من قان�ون التحكيم أن الفق�رة )ج( من هذه املادة ق�د نصت )تراعي 
املحكم�ة يف املحك�م الذي ختتاره الرشوط التي يتطلبها هذا القانون وتل�ك التي اتفق عليها الطرفان. وتصدر قرارها 
باختيار املحكم عىل وجه الرعة وال يكون هذا القرار قاباًل للطعن فيه بأي من طرق الطعن(. وإن املستفاد من النص 
أن الق�رار الصادر عن مكمة االس�تئناف بتعي�ني مكم يكون هذا القرار غري قابل للطع�ن«: متييز حقوق أردين، رقم 
2006/2598، بتاري�خ 2006/12/18. منش�ورات مركز عدالة. وأيًضا »يستفاد من املادة 16 من قانون التحكيم رقم 

31 لسن�ة 2001، إن الق�رار ال�ذي تصدره مكمة االس�تئناف بتعيني مكم يكون قراًرا قطعًي�ا وال يقبل الطعن بطريق 

التمييز س�واء بإذن أو دون إذن، مما جيعل هذا التمييز مستوجب للرد ش�كاًل«: متييز حقوق أردين، رقم 2006/1934، 
بتاري�خ 2007/3/6. منش�ورات مركز عدالة. انظر يف نفس االجتاه: »ع�دم جواز الطعن بالتمييز بشأن تعيني املحكم 
م�ن املحكم�ة«: متيي�ز حق�وق أردين 2005/4449، بتاري�خ 2006/6/29. ومتييز حقوق أردين، رق�م 2004/3820، 
بتاريخ 2004/3/9. ومتييز حقوق أردين، رقم 2003/3094، بتاريخ 2003/12/10، اجلميع منشورات مركز عدالة. 
كام أن قرار تعيني املحكم من قبل املحكمة ال يقبل الطعن أيًضا بطريق إعادة املحاكمة : وتقول يف ذلك مكمة التمييز 
األردنية: »... وعليه وحيث إن القرار الصادر بتعيني املحكم استناًدا لنص املادة 16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 
2001 يكون قطعًيا وغري قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن س�واء العادية أو االس�تثنائية غري العادية، ويضاف 

إىل ذلك أن هذا القرار غري مشمول بحكم املادة 213 من قانون أصول املحاكامت املدنية باعتباره ليس حكاًم باملفهوم 
ال�وارد يف تل�ك امل�ادة وعليه يكون من املتعني رد الطلب ش�كاًل...«. متييز حقوق أردين، رق�م 2003/3094، بتاريخ 

2003/12/10، منشورات مركز عدالة. 
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الذي حيظر الطعن باألحكام هو اس�تثناء عىل القواعد العامة، فال جيوز التوس�ع فيه، وخمالفة 
املحكمة التفاق التحكيم يف عدد املحّكمني، هي خمالفة موضوعية ختضع للطعن، وال تطبق 
عليه�ا املادة 204 إج�راءات مدنية«)1). كام أن القرار الذي ال يقب�ل الطعن يقترص عىل احلالة 
التي تقرر فيها املحكمة تعيني املحّكمني، أما قرار رفض التعيني فيجوز فيه الطعن، حيث جاء 
يف قرار مكمة النقض الفلسطينية، أن قرار املحكمة القايض برفض طلب تعيني مكم، فإنه 
يقب�ل الطعن بكل طرق الطعن، ألنه »يوصد الب�اب أمام ذلك النزاع هنائيًّا«)2). وقد أجازت 
مكم�ة النق�ض الفلسطينية الطعن بقرار مكم�ة املوضوع القايض برف�ض تعيني مّكم عىل 
أساس بطالن اتفاق التحكيم النعدام الصفة يف إبرامه، وقد أيدهتا مكمة النقض يف ذلك)3). 
وجي�وز الطع�ن بقرار التعي�ني إذا صدر عن مكم�ة غري خمتصة، أو صدر ع�ن مكمة خمتصة 
ولكنه�ا خرجت عن حدود اختصاصها)4)، كام لو خالف�ت املحكمة طريقة تعيني املحّكمني 
أو عدده�م، أو خالف�ت اتف�اق األطراف بشأن تعي�ني املحّكمني؛ كتعيني مّك�م واحد بداًل 
م�ن ثالث�ة أو العكس خالًفا مل�ا اتفق عليه األط�راف، ففي مجيع هذه احل�االت جيوز الطعن 
بق�رار التعي�ني الصادر عن املحكم�ة. ويف هذا اإلط�ار فقد أجازت مكم�ة النقض املرصية 
الطعن اس�تثناء بق�رار تعيني املحّكم الصادر ع�ن املحكمة املختصة، إذا ت�م التعيني من قبل 
املحكم�ة بشك�ل خمالف التف�اق التحكيم أو لقواع�د االختصاص النوع�ي املتعلق بالنظام 
العام أو خمالفته للقانون، ففي ظل وجود هذه احلاالت ال يكون القرار الصادر عن املحكمة 

معصوًما من الطعن به)5).

)1) متييز ديب رقم 2003/471، بتاريخ 2004/4/17، مذكور يف محزة حداد، هامش 3، ص 233.

)2) نقض مدين فلسطيني يف رام اهلل رقم 682 لسنة 2019 بتاريخ 2019/5/8.

)3) نقض مدين رام اهلل رقم 794 لسنة 2014، بتاريخ 2017/3/20.

)4) متييز ديب، طعن 79، بتاريخ 2002/5/12، عدد 13، ص 380، مذكور يف محزة حداد هامش 1، ص 234. 

)5) نقض مرصي، الدوائر التجارية، طعن رقم 12459/ 85 جلسة 2016/6/1، حيث قضت مكمة النقض »القرار 

الص�ادر بتعي�ني مكم انتهائي غري قاب�ل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عىل ما تقي به الفقرة الثالثة من املادة 
17 من قانون التحكيم سالف الذكر« ق 27 لسنة 1994«، إال أن مناط إعامل هذه القاعدة أال يكون هذا القرار – وعىل 

م�ا ج�رى به قضاء مكم�ة النقض – قد تم بإجراء خمال�ف للقانون أو التفاق الطرفني وأال تك�ون املحكمة مصدرته 
ق�د خالف�ت قواعد االختصاص الوالئي أو النوع�ي أو القيمي عىل ما تقي به املادة 221 م�ن قانون املرافعات، فإن 
وق�ع الق�رار خمالًف�ا هلذا أو لذاك فال يكون معصوًما من الطعن، وهو ما التزم به قضاء احلكم الطعني بيد أنه إذا س�اير 
–ب�دوره- احلك�م االبتدائ�ي يف خمالفته قواعد االختص�اص النوعي املتعلق�ة بالنظام العام يكون ق�د خالف القانون 

وأخطأ يف تطبيقه مما يعيبه«. 
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وقد سار عىل هذا النحو أيًضا القضاء الفرنيس)1)، فهو وإن كان يمنع كقاعدة عامة الطعن 
بق�رار تعيني املحّكمني الصادر عن املحكمة)2)، إال أنه أورد اس�تثناءات عىل هذه القاعدة)3)؛ 
فه�و جييز الطعن بقرار التعيني إذا جت�اوز القايض حدود صالحياته)4)، أو حال انتهاكه ألحد 
املبادئ األساسية أو النظام العام)5)، سواء كان جتاوز القايض لتلك الصالحيات بفعل إجيايب 

أو سلبي. 

ويعت�ب من قبيل جتاوز الق�ايض لصالحياته بفعل إجيايب، قيامه بتعيني مّكم منفرد مع أن 
رشط التحكيم ال يعطيه تلك الصالحية)6)، أو قام بتعيني املحّكم الذي رفض أحد األطراف 
تعيين�ه، يف حني أن رشط التحكيم مل يعِط القايض إال صالحية تعيني املحّكم الثالث )الوتر( 
يف ح�ال عدم اتفاق األطراف عىل تعيين�ه)7). ويعتب القايض متج�اوًزا لصالحياته بالتعيني، 
وبالت�ايل يك�ون قراره قاب�اًل للطعن، عندما يكون ق�رار التعيني مشوًبا بعي�ب جسيم، حيث 
يشك�ل جتاوًزا للسلط�ة)8)، ويعتب من هذا القبي�ل: االنتهاك الواضح التف�اق األطراف، أو 

)1) اس�تناًدا لل�امدة 1460 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس والت�ي متنع كقاعدة عامة الطعن بقرار القايض املساند 

بتشكيل هيئة التحكيم.

(2( Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, Bull. Civ. II, n° 162 ; Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, D 2006, IR, 2809. 

)3) حول هذا املوضوع يف القانون الفرنيس، انظر مثاًل: 

L. Weiller, Les recours contre les décisions de juge d›appui, Rev. arb. 2018, p. 15. 

(4( Cass. 1re civ., 7 mars 2000, Rev. arb. 2000, 447, note Lacarabats. 

(5( CA Paris, 17 sept. 1996, Rev. arb. 2002, 679 ; CA Paris, 19 déc. 1995, Geci, Rev. arb. 1996, 110, 
A. Hory. 
CA Paris, 13 janv. 1981, Rev. arb. 1982, 66, note Rebellin-Devichi.
وتس�ري مكمة النقض املرصية بنفس االجت�اه: »خضوع االتفاق للقانون اإلنكليزي الذي ال يستلزم تسمية املحكمني 
ال يعد خروًجا عىل النظام العام، إذ مناط فكرة النظام العام هو التصادم مع األس�س واملصالح العليا للبالد«، نقض 
م�دين م�رصي، الطعن رقم 714 لسنة 47 ق، 1984/4/26، مذك�ور يف أمحد ممد عبد الصادق، املرجع السابق، ص 

 .199

(6( Cass. 2e civ., 16 mars 2000, Rev. arb. 2002, 675 ; D 2000, IR, 149 ; JCP 2000, IV, 1783. 

(7( Cass. com. 19 nov. 1985, Rev. arb. 1986, 425, note Ph. Fouchard.

)8) حول هذا املوضوع، انظر: 

D. Foussard, Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l›arbitrage, Rev. arb. 2002, 579 ; 
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انتهاك املبادئ األساسية أو النظام العام، كاملساواة بني األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم)1)، 

أو عندم�ا يقوم القايض املساند باحللول مكان أعضاء مركز التحكيم الذي اختاره األطراف 

من خالل خمالفة قرارهم بتعيني مّكمني وتعيني مّكمني مكاهنم)2). أما إذا مل يتجاوز املحّكم 

صالحيات�ه املتعلق�ة بتعيني املحّكم املنف�رد وفق ما جاء يف رشط التحكي�م، فال جيوز الطعن 

بقراره)3). 

وق�د يكون الق�ايض متج�اوًزا لصالحياته بفعل س�لبي باالمتناع، ك�أن يرفض القايض 
املسامه�ة يف تشكي�ل هيئ�ة التحكي�م بحج�ة وج�ود صعوب�ات حقيقي�ة خت�رج ع�ن حدود 
صالحياته)4)، أو رفض املسامهة يف تشكيل هيئة التحكيم عىل أساس أن رشط التحكيم كان 
ظاه�ر البط�الن أو عدم إمكانية التطبيق الظاهرة التف�اق التحكيم)5)، أو كان يف هذا الرفض 
إنك�اًرا للعدال�ة)6)، ففي مثل هذه احلاالت، جيوز الطعن هبذا القرار. يف املقابل، فإن املحكمة 
تستطي�ع االمتن�اع عن تعيني املحّكم إذا مل يوجد اتفاق حتكيم أصال)7)، أو وجدت بأن النزاع 

D. Foussard, Retour sur l›excès de pouvoir en matière d›arbitrage : vers une consolidation des règles, 
Rev. arb. 2004, 803. 

(1( Civ. 2e, 16 mars 2000, RTD com. 2000, 593, obs. E. Loquin ; Cass. 2e civ., 16 mars 2000, Rev. 
arb. 2002, 675; CA Paris, 11 oct. 2016, Rev. arb. 2016, 587, note V. Chantebout. 

(2( CA Paris, 24 mai 2016, JCP 2016, doctr. 1430, no 3, obs. J. Ortscheidt ; D 2016, 2589, obs. Th. 
Clay ; Rev. arb. 2016, 533, note V. Chantebout ; Cah. arb. 2016, 641, note M. De Fontmichel ; Cass. 
1re civ., 13 déc. 2017, D 2018, 2448, obs. Th. Clay ; Rev. arb. 2018, 370, note V. Chantebout. 

(3( CA Paris, 10 oct. 2002, Rev. arb. 2003, 1277, note Lacarabats ; Cass. 2e civ., 24 juin 2004, JCP 
E 2005, 675, obs. Ortscheidt ; Rev. arb. 2004, 855 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, D 2006, IR, 2343. 

(4( Cass. 2e civ., 8 avr. 1998, Rev. arb. 1998, 373, obs. Hory. 

(5( Cass. 2e civ., 13 juin 2002, JCP 2002, IV, 2325. 
وه�ذه احلال�ة من حاالت جواز الطعن فيه�ا بقرار القايض املساند برف�ض تشكيل هيئة التحكيم، تن�ص عليها اليوم 

رصاحة الفقرة الثالثة من املادة 1460 من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس. 

(6( CA Paris, 13 nov. 2018, D 2018, 2448, obs. Th. Clay. 

)7) تستطي�ع املحكم�ة رف�ض تعيني املحكم وفًقا لنص امل�ادة )11( من قانون التحكيم إذا مل يك�ن هناك اتفاق حتكيم 

أصاًل، استئناف مدين رام اهلل، رقم 2009/488، بتاريخ 2010/10/7، املقتفي.
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مل يعد قائاًم بني األطراف)1)، أو حتققت من أن رشط التحكيم قد تنازل عنه الطرفان أو انقىض 
بانقض�اء مدت�ه، أو ك�ان ظاهر البط�الن أو أنه غري ك�اٍف للسامح بتشكيل هيئ�ة التحكيم)2)؛ 
وي�بر ق�رار رفض التعيني، هو عدم ج�دوى تعيني املحّكمني يف مثل ه�ذه احلاالت، عندما 
يكون من الواضح أن عملية التحكيم لن جتري)3). أما التسوية املعقودة بني األطراف، والتي 
تف�رض ع�ىل كل من الق�ايض واملحكم، فإهنا ال متن�ع القايض املساند من ممارس�ة صالحيته 

الذاتية يف املسامهة بتشكيل هيئة التحكيم)4). 

ويف مجي�ع األح�وال، فإن قرار املحكمة بتعيني مّكم عن الط�رف الذي امتنع عن اختيار 
مّكمه يقتي حتقق املحكمة من أن نزاًعا قد نشأ فعاًل بني الطرفني وأن هناك اتفاًقا صحيًحا 

وقائاًم بينهام عىل التحكيم«)5). 

ويالح�ظ أخرًيا أنه حتى لو مل يقبل الطعن بقرار املحكمة بشأن تعيني املحّكمني، فيمكن 
الحًق�ا الطع�ن به بالبطالن عىل أس�اس وجود عي�ب أو خلل يف تشكيل هيئ�ة التحكيم، أو 
عند إكساء احلكم صيغة التنفيذ. وجتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل أن: »عدم وجود اتفاق عىل 
التحكي�م يبط�ل حكم املحّكمني إىل درجة االنعدام لص�دوره ممن ليست له والية إصداره- 
والبط�الن هن�ا يتعل�ق بالنظ�ام الع�ام وتقي ب�ه املحكمة م�ن تلق�اء نفسها)6). ك�ام أن عدم 
االع�رتاض ع�ىل تعيني املحّكم طوال مدة س�ري إجراءات التحكي�م إىل حني صدور احلكم، 

يعد نزواًل عن احلق يف االعرتاض)7).

(1( Cass. 2e civ. 16 mai 1994 : D 1994, 423, note Chartier. 

(2( Cass. 2e civ., 13 juin 2002 : D. 2002, IR, 2098 ; JCP 2002, IV, 2325 ; RTD com. 2002, 655, obs. 
Loquin. 

(3( M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, 
3e éd. LGDJ Lextenso, 2019, no 913, p. 734. 

(4( CA Paris, 14 nov. 2007 : LPA, 2425- mars 2008, p. 6, note Dmytrov. 

)5) اس�تئناف القاه�رة، د 91 جت�اري، دعوى بط�الن رقم 18 لسن�ة 119 قضائية، جلس�ة 2002/4/30، 1-401 وما 

بعدها، املرجع السابق، ص 417.

)6) استئناف القاهرة، طعن رقم 19/12 ق الدائرة 91 جلسة 2002/12/30.

)7) استئناف القاهرة، د 91 جتاري، طعن رقم 119/67 ق حتكيم جلسة 2003/1/29. 
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اخلامتة: 
لقد توصلنا يف هناية هذا البحث إىل النتائج اآلتية: 

إن القوانني مل الدراسة، ترسخ مبدأ التشكيل االتفاقي هليئة التحكيم، سواء يف التحكيم 
الداخيل أو التحكيم الدويل، حيث تعطي األطراف حرية واسعة يف تعيني املحّكمني وحتديد 
عدده�م وال�رشوط الواجب توافره�ا فيهم. ويقوم األط�راف بتعيني املحّكم�ني إما بطريق 
مبارش من خالل تعيينهم بأس�امئهم أو بصفاهتم أو بحكم وظيفتهم، وإما بطريق غري مبارش 
م�ن خالل ختويل ش�خص ثال�ث -طبيعي أو معنوي- م�ن الغري ليقوم بعملي�ة تعيينهم، أو 
اإلحال�ة إىل قان�ون وطني معني أو لوائح مركز حتكيم معني ليت�م بموجبها تعيني املحّكمني، 
أو ت�رك األمر ملركز التحكيم الذي ينظر الن�زاع ليقوم هو نفسه بعملية تعيني املحّكمني وفق 

لوائحه. 

1- مه�ام كانت طريق�ة تعيني املحّك�م، باالتفاق أو بالقض�اء، جيب أن يكون 

املحّكم مايًدا ومستقاًل، ألن املحّكم يؤدي مهمة قضائية، وال جيوز أن يكون 
خص�اًم وحكاًم يف الوقت نفس�ه. هلذا ألزمت القوان�ني املحّكم باإلفصاح عند 
قبول مهمة التحكيم عن كل أمر يثري شكوًكا حول حياديته أو استقالله. وقد 
رسم القانوين الفلسطيني كغريه من القوانني مل الدراسة، طريًقا لرد املحّكم 
ألسباب متس بحياديته واستقالله، مع مالحظة أن قانون التحكيم الفلسطيني 
قد خالف غريه من القوانني بأن جعل طلب الرد يقدم إىل هيئة التحكيم لتقوم 
هي بالفصل فيه، وهو أمر منتقد بشدة، رغم أن القانون الفلسطيني قد سمح 

بالطعن بقرار هيئة التحكيم بشأن طلب رد املحكم. 

2- جي�ب مراعاة مبدأ املساواة ب�ني األطراف يف تشكيل هيئة التحكيم، ولكن 

تطبيق هذا املبدأ يثري إشكاليات قانونية وعملية، خصوًصا يف التحكيم متعدد 
األط�راف، وتوصلنا إىل أن تطبي�ق هذا املبدأ ال يعتمد عىل عدد أطراف اتفاق 
التحكي�م، إنام يعتمد عىل وض�ع هؤالء يف الدعوى واملصال�ح التي تربطهم، 
وتوصلن�ا إىل أن املس�اواة يف هذا الصدد ه�ي املساواة بني فئت�ني: فئة املدعني 

وفئة املدعى عليهم. 

3- تق�وم املحكم�ة ب�دور مسان�د يف تشكيل هيئ�ة التحكي�م، عندما يعرتض 

التشكي�ل االتفاق�ي ع�ارض مع�ني، إال أن تدخ�ل املحكمة مره�ون بتحقق 
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رشوط معين�ة والتزامه�ا بعدد من القي�ود يف عملية تعي�ني املحّكمني، ويعود 
ذل�ك إىل أن دور املحكم�ة يف ه�ذا اإلط�ار ه�و جم�رد دور احتياط�ي. بالتايل 
ال ب�د م�ن تقديم طل�ب للمحكمة هب�ذا الصدد، وجي�ب عليها اح�رتام إرادة 
األط�راف يف عملية التعيني، ومراعاة مبدأ اس�تقالل وحياد املحّكم باعتبارها 
من ضامنات التقايض األساس�ية، وأن تقوم بعملية االختيار حرًصا من ضمن 
قائم�ة املحّكم�ني املعتمدين م�ن وزارة الع�دل. ويف التحكيم املؤس�يس، فإن 
مرك�ز التحكي�م نفسه هو املخ�ول كقاعدة عامة يف حل اإلش�كاليات املتعلقة 
بتشكي�ل هيئة التحكي�م، وال يتدخل القايض املسان�د يف عملية التعيني إال يف 

حاالت خاصة. 

4- تفصل املحكمة يف طلب تعيني املحّكمني بقرار غري قابل للطعن، وقد أثار 

ه�ذا األمر اختالًفا بني القوانني مل الدراس�ة، حول طبيعة قرار املحكمة فيام 
ا، والراجح أنه عمل قضائي له خصوصية  إذا كان قراًرا قضائيًّا أو عماًل إداريًّ

تتمثل يف عدم إمكانية الطعن به. 

5- إذا ك�ان األص�ل هو ع�دم إمكانية الطعن بق�رار املحكم�ة املتعلق بتعيني 

املحّكم�ني، إال أن اآلراء الفقهي�ة والتطبيق�ات القضائي�ة، جتي�ز الطعن بقرار 
املحكم�ة يف ح�االت معين�ة، خصوًص�ا عن�د رفض املحكم�ة القي�ام بتعيني 
املحّكم�ني، أو عند جتاوز الق�ايض حلدود صالحياته، أو ك�ان يف قراره إنكار 
للعدال�ة، أو عن�د انتهاك املحكم�ة ألحد املبادئ األساس�ية أو النظ�ام العام، 

كقاعدة املساواة بني األطراف. 
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امل�سادر واملراجع

اأوًل: قائمة امل�سادر
- قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة 2000. 

- قانون التحكيم املرصي رقم 27 لسنة 1994. 
- قانون التحكيم األردين رقم 31 لسنة 2001.
- قانون التحكيم التونيس رقم 42 لسنة 1993.
- قانون التحكيم املوريتاين رقم 6 لسنة 2000. 

- القانون الدويل اخلاص السويري لسنة 1997. 
- القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985 وتعديالته لعام 2006.

- قانون املرافعات املدنية والتجارية الليبي الصادر بتاريخ 1953/11/28 وتعديالته. 
- الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم )39( لسنة 2004.

- القانون االحتادي اإلمارايت رقم )11( لسنة 1992 يف شأن اإلجراءات املدنية. 
- قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس وتعديالته. 

- قان�ون التحكي�م األردين املعدل رق�م )16( لسنة 2018، املنشور يف الصفح�ة 2317 من عدد اجلريدة 
الرسمية رقم 5513 بتاريخ 2018/5/2. 

- االتفاقية األوروبية حول التحكيم التجاري الدويل لعام 1961. 
- اتفاقية نيويورك املوقعة لسنة 1958 املتعلقة باالعرتاف بأحكام املحّكمني وتنفيذها. 

- قواعد األونسرتال لسنة 1976 الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل.
- اتفاقية عامن العربية املبمة لسنة 1987 بشأن التحكيم التجاري بني دول اجلامعة العربية. 

- اتفاقية واشنطن لسنة 1965 بشأن تسوية منازعات االستثامر بني الدول ورعايا الدول األخرى. 
- الئحة قواعد مكمة لندن للتحكيم الدويل )LCIA( لسنة 2014.

- نظام غرفة التجارة الدولية يف باريس )ICC( لسنة 2012. 

ثانًيا: قائمة املراجع:
1( املراجع العربية

- بريري، ممود خمتار، التحكيم التجاري الدويل، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
- اجلامل، مصطفى ممد، وعبد العال، عكاشة ممد، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية، 

ط 1، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، 1998. 
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- حداد، محزة، التحكيم يف القوانني العربية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2011.

- سامي، فوزي ممد، التحكيم التجاري الدويل، ط 1، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2006. 

- س�المة، أمحد، قانون التحكيم التجاري الدويل والداخيل – تنظري وتطبيق مقارن، ط 1، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 2004. 

- عناين، وليد، مارضات يف التحكيم، ط 1، املكتبة القانونية، دمشق، 2003. 

- الع�وا، ممد س�ليم، دراس�ات يف قان�ون التحكيم امل�رصي واملق�ارن، دار الكتب القانوني�ة، املحلة 
الكبى، 2008.

- عبد الصادق، أمحد ممد، املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل، ط 1، القاهرة، 2008.

2( املراجع األجنبية

- Alan Scott Rau et Catherine Pedamon, La contractualisation de l’arbitrage: le modèle 
américain, Rev. arb. 2001, 451.

- Asfar-Cazenave, note sous Cass. 1re civ., 20 juin 2006, Dr. et proc. 2006, 342. 

- Audit M., Bollée S., Callé P., Droit du commerce international et des investissements 
étrangers, 3e éd. LGDJ Lextenso, 2019. 

- Avena-Robard, note sous Cass. 1re civ., 20 juin 2006: D 2006, IR, 1840. 

- Avena-Robardet, obs. sous Cass. 1re civ., 7 juin 2006, D 2006, IR, 1701. 

- Barbet J., note sous CA Paris, 3 juill. 2012, Rev. arb. 2013, 160. 

- Bellet P., note sous Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, Dutco, Rev. arb. 1992, 470.

- Bellet P., note sous CA Paris, 5 mai 1989, Rev. arb. 1989, 723.

- Belloc, note sous CA Paris, 28 nov. 2002, Rev. arb. 2003, 445. 

- Bertron G. et De Margerie Q., Obligation de révélation de l’arbitre: tentative de 
synthèse après la publication des nouvelles règles de l’IBA, Cah. arb. 2015, 29.

- Boitard, note sous CA Paris, 11 juill. 1978: Rev. arb. 1979, 258. 

- Bredin J.-D., La révélation: remarques sur l’indépendance de l’arbitre en droit 
interne français, in Mélanges Jean-FrancoisPoudret, Lausanne 1999, p. 349.

- Chabot, note sous Cass. 1re civ., 20 juin 2006: JCP 2006, II, 10155. 

- Chantebout V., note sous CA Paris, 11 oct. 2016, Rev. arb. 2016, 587.

- Chantebout V., note sous CA Paris, 24 mai 2016, Rev. arb.2016, 533. 
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- Chantebout V., note sous Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, Rev. arb. 2018, 370. 
- Chantebout V., note sous Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, Rev. arb. 2016, 525. 
- Chartier, note sous Cass. 2eciv., 16 mai 1994: D 1994, 423. 
- Chilstein D., Le juge des référés face à l’arbitrage frauduleux, in Mélanges Pierre 
Mayer, Lextenso 2015. 
- Clay Th., IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 2004 
French, Rev. arb. 2004, 4, p. 991. 
- Clay Th., note sous CA Paris. 9 sept. 2010, D 2010, 2933.
- Clay Th., note sous Cass. 1re civ., 1erfevr. 2005, Rev. crit. DIP 2006, 140. 
- Clay Th., note sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 )2 arrêts(, D 2010, 2933.
- Clay Th., obs. sous CA Paris, 10 févr. 2005, D 2005, pan. 3057. 
- Clay Th., obs. sous CA Paris, 13 nov. 2018, D 2018, 2448. 
- Clay Th., obs. sous CA Paris, 24 mai 2016, D 2016, 2589. 
- Clay Th., obs. sous CA Paris, 9 sept. 2014, D 2014, 2541. 
- Clay Th., obs. sous Cass. 1re civ., 20 juin 2006, D. 2008, pan. 185.
- Clay Th., obs. sous Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, D 2018, 2448. 
- Clay Th., obs. sous Cass. 1re civ., 20 mars 2013, D 2013, 2936. 
- Clay. Th., obs. sous Cass. 1re civ., 7 juin 2006, pan. 3028. 
- Cohen D., Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts, Rev. arb. 2001, 611. 
- Courbe P., note sous Cass. 1re civ., 16 mars 1999, D 1999, 497.
- Courbe P., note sous Cass. 1re civ., 16 mars 1999, D 1999, p. 497. 
- D’Antin O. et Lacorne M., note sous TGI Paris, 22 mars 1983, JCP 1983, II, 2004 
- De Boisséson M., note sous CA Paris, 25 mai 1990, Rev. arb. 1990, 892. 
- De Fontmichel M., note sous CA Paris, 24 mai 2016, Cah. arb. 2016, 641. 
- Dmytrov G., note sous CA Paris, 14 nov. 2007: LPA, 2425- mars 2008, 6. 
- Dubarry et Bénabent, obs. sous TGI Paris, 22 mars 1983, RTD com. 1983, 533. 
- Dubarry J.-C. et Loquin E., obs. sous Cass. 1re civ, 7 janv. 1992, RTD com. 1992, 
p. 796. 
- El Chazli K., L’impartialité de l’arbitre-étude de la mise en œuvre de l’impartialité 
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de l’arbitre, Thèse Paris 1, 2018.
- Fouchard Ph., note sous CA Paris, 15 avril 1992, Rev. arb. 1994, 557.
- Fouchard Ph., note sous Cass. com. 19 nov. 1985, Rev. arb. 1986, 425.
- Fouchard Ph., note sous. Cass. com. 19 nov. 1985: Rev. arb. 1986, 425. 
- Foussard D., Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l’arbitrage, Rev. 
arb. 2002, 579. 
- Foussard D., Retour sur l’excès de pouvoir en matière d’arbitrage: vers une 
consolidation des règles, Rev. arb. 2004, 803. 
- Gaillard E., note sous CA Paris, 16 mai 2002 et 2 avril 2003, Rev. arb. 2003, 1231.
- Guinchard S., note sous Cass. 2eciv., 22 nov. 1989, Rev. arb. 1990, 142. 
- Henry M., L’indépendance de l’arbitre au cœur du Juste et de l’Utile, Cah. arb. 2013, 
873. 
- Henry M., note sous CA Paris, 10 févr. 2005, Rev. arb. 2005, 709. 
- Hory A., note sous CA Paris, 19 déc. 1995, Rev. arb. 1996, 110. 
- Hory A., obs. sous Cass. 2e civ., 8 avr. 1998, Rev. arb. 1998, 373, 
- Jaeger L., note sous TGI Paris, 4 avr. 2003, Rev. arb. 2005, 164.
- Jarrosson Ch., note sous CA Paris, 5 mai 1989, JDI 1992, 726. 
- Jarrosson Ch., note sous Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, Rev. arb. 1992, 707.
- Jarrosson Ch., note sous Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, JDI 1992, 707, 
- Jourdan-Marques J., note sous Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, JCP E 2016, 1022. 
- Lacabarets A., obs. sous CA Paris, 10 oct. 2002, Rev. arb. 2003, p. 1277. 
- Lacarabats A., note sous Cass. 1re civ., 7 mars 2000, Rev. arb. 2000, 447.
- Le Bars B. et Juvénal J., note sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 )2 arrêts(, JCP 2010, 
1306. 
- Level P., note sous CA Paris, 14 févr. 1985, Rev. arb. 1987, 325. 
- Loquin E. note sous TGI Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 2000, 116. 
- Loquin E., note sous CA Paris, 16 nov. 1999, Rev. arb. 2000, 125. 
- Loquin E., obs. sous CA Paris, 10 oct. 2002, RTD com. 2004, p. 249. 
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- Loquin E., obs. sous CA Paris, 13 févr. 2003, RTD com. 2004, 450. 
- Loquin E., obs. sous Cass. 2e civ., 13 juin 2002: RTD com. 2002, 655.
- Loquin E., obs. sous Cass. 1re civ., 16 mars 1999, RTD com. 1999, 850. 
- Loquin E., obs. sous Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, RTD com. 2005, 266. 
- Loquin E., obs. sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 )2 arrêts(, RTD com. 2012, 518. 
- Loquin E., obs. sous Cass. 2e civ., 16 mars 2000, RTD com. 2000, 593.
- Loquin E., obs. sous TGI Paris, 4 avr. 2003, RTD com. 2005, 482

- Moreau B., note sous TGI Paris, 22 mars 1983, Rev. arb. 1983, 479. 
- Muir Watt. H., note sous Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, Rev. arb. 2005, 693. 
- Normand J., obs. sous TGI Paris, 22 mars 1983, RTD civ., 1984, 545. 
- Oppetit B., note sous CA Paris, 25 mai 1990, RC 1990, 753. 
- Ortscheidt J., obs. sous CA Paris, 24 mai 2016, JCP 2016, doctr. 1430, no 3. 
- Ortscheidt J., obs. sous Cass. 2e civ., 24 juin 2004, JCP E 2005, 675. 
- Pinna A. et de Bérard F., note sous CA Paris, 9 sept. 2014, Cah. arb. 2014, 4, 805. 
- Pluyette G., La désignation d’un arbitre par le juge d’appui, in Mélanges Pierre 
Mayer, Paris, 2015, Lextenso.
- Rebellin-Devichi J., note sous CA Paris, 13 janv. 1981, Rev. arb. 1982, 66. 
- Robert J., note sous Cass. 2e civ., 13 avr. 1972, D. 1973, 2. 
- Seraglini Ch., obs. sous CA Paris, 28 nov. 2002, JCP 2003, 1, 164. 
- Seraglini Ch., obs. sous Cass. 2e civ., 31 janv. 2002: JCP 2003, I, 105. 
- Seraglini Ch., obs. sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 )2 arrêts(, JCP 2010, 1286.
- Seraglini Ch., obs. sous Cass 2e civ., 31 janv. 2002, JCP G 2003, I, 105.
- Train F.-X., note sous Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, Gaz. Pal. 28 mai 2005, p. 37. 
- Weiller L., Les recours contre les décisions de juge d’appui, Rev. arb. 2018, 15. 

- Weiller L., note sous Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, Procédures 2016, comm. 19.
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امللخ�س
تن�ص املواثي�ق الدولية واإلقليمية والوطني�ة عىل احلق يف التعليم باعتب�اره من أكثر احلقوق 

املعرتف هبا عامليًّا، إذ حيظى بتغطية شاملة يف عدة اتفاقيات دولية. 

وق�د انضم�ت فلسط�ني بع�د االع�رتاف هب�ا دول�ة غ�ري عض�و يف األم�م املتح�دة بتاري�خ 
2012/11/29 إىل عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

وت�أيت أمهي�ة البحث يف جم�ال احلق بالتعلي�م من خالل أّن احل�ق يف التعليم ُينش�ئ التزامات 
ومسؤوليات معقدة ومتشابكة، وفيام يتعلق بالتزامات الدول يف هذا اإلطار، تم تفسريها يف 
إط�ار القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، حيث يكرس احلق يف التعليم عىل أنه قابل للتقايض، 
وتقع عىل الدول األطراف يف املعاهدات الدولية والدول التي انضمت إىل تلك املعاهدات، 
كدول�ة فلسط�ني التزام�ات قانوني�ة بإنفاذ ف�رادى املعاه�دات الدولي�ة يف نظامه�ا القانوين 
املح�يل، حيث عىل الدولة التي تنص يف دس�تورها وقوانينها عىل احلق يف التعليم بام يتامش�ى 
م�ع التزامات الدولة بموجب تل�ك املعاهدات حتى تتيح لكل الناس اس�تخدام كل السبل 

القانونية املتاحة لضامن االمتثال عن طريق اللجوء للمحاكم.

القانون الدولي وحماية الحق في التعليم
)نظام الشكاوى واآلليات الدولية في الحماية(

نموذج حماية الطفل الفلسطيني

د. نجاح دقامق- أستاذة القانون - كلية احلقوق بجامعة القدس
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ويف ظ�ل تصاع�د االنتهاك�ات اإلرسائيلي�ة حلقوق اإلنس�ان الفلسطيني، لعبت مؤس�سات 
اإلنس�ان املحلية دوًرا مهامًّ وفاعاًل للتصدي لتلك االنتهاكات وفضحها، ناهيكم عن تقديم 

املساعدة القانونية بشأهنا. 

وس�نسلط الضوء يف ه�ذا البحث عىل احلق يف التعليم من خالل اس�تخدام اآلليات الدولية 
حلق�وق اإلنس�ان، ال�ذي يمّكن دول�ة فلسطني من حتقيق مكاس�ب قانونية م�ن خالل تلك 
اآلليات، وإشكالية البحث تتمحور حول مدى قيام مؤسسات حقوق اإلنسان املعنية باحلق 

بالتعليم باستخدام آليات حقوق اإلنسان.

وك�ام هو معروف، فإّن آليات رصد حقوق اإلنسان متع�ددة يف منظومة األمم املتحدة، منها 
آليات شبه قضائية وآليات قضائية.

آليات قضائية: تكتس�ب أمهية بالغة كاملحاكم الوطنية واإلقليمية والدولية، وأكب مثال عىل 
املحاك�م الدولي�ة، يف إظه�ار كيفية محاية احل�ق يف التعليم، هي الفتوى الص�ادرة عن مكمة 
العدل الدولية استجابة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن 
تشييد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة من قبل إرسائيل، آخًذا باالعتبار قواعد ومبادئ 
القان�ون ال�دويل، حيث قضت بأّن تشييد اجل�دار يف األرض الفلسطيني�ة املحتلة يعد انتهاًكا 

للقانون الدويل وحيول دون التمتع بمختلف حقوق اإلنسان، ومنها احلق يف التعليم.

آليات ش�به قضائية: مثل مؤس�سات حقوق اإلنسان املحلية، وآليات دولية حلقوق اإلنسان 
م�ا تسم�ى بآليات تعاقدي�ة كلجان متخصص�ة تضم جمموع�ة من اخل�باء أنشئت بموجب 
معاه�دات ومواثي�ق دولي�ة تعم�ل ع�ىل مراقبة فعلية ع�ىل مدى اح�رتام ال�دويل اللتزاماهتا 
التعاقدية، وآليات غري تعاقدية كهيئات نشأت بموجب ميثاق األمم املتحدة وجملس حقوق 
اإلنس�ان واإلج�راءات اخلاص�ة التي تغطي مجي�ع احلقوق املدني�ة والسياس�ية واالقتصادية 
واالجتامعي�ة والثقافية، حيث يعد من أهم اآلليات بلفت النظر النتهاكات حقوق اإلنسان، 
كام أّن إجراء الشكاوى من قبل األفراد أو املجموعات أو املنظامت غري احلكومية يعمل عىل 

لفت نظر جملس حقوق اإلنسان حول االنتهاكات من خالل األدلة.

وسنقسم البحث إىل مبحثني: 

املبحث األول يتعلق بفلسطني واالنضامم التفاقيات حقوق اإلنسان.



125 القانون الدويل وحماية احلق يف التعليم

املطلب األول: الترشيعات الفلسطينية الناظمة للحق يف التعليم

املطلب الثاين: احلق يف التعليم يف مواثيق حقوق اإلنسان

املبحث الثاين: آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

املطلب األول: اآلليات القضائية

املطلب الثاين: اآلليات شبه القضائية

ويف اخلت�ام خيرج البح�ث بعدة توصيات ونتائج، تتعلق باإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق 
اإلنسان وإجراء تقديم الشكاوى اخلاص بمجلس حقوق اإلنسان.

املقدمة
يعت�ب احل�ق يف التعليم من احلق�وق اجلامعية التي تتطلب ممارس�تها وجود وس�ط مجاعي)1)، 
أي إىل جان�ب احلق�وق الفردي�ة، أو حق�وق اجليلني األول والث�اين، اهتمت األم�م املتحدة 
أيًض�ا باحلق�وق اجلامعية، أو حقوق اجليل الثالث)2)، حيث كرس�ت األم�م املتحدة وهيئاهتا 
الدولي�ة احلامية القانونية هل�ذه احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، س�واء يف اإلعالن 
العامل�ي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية 
حق�وق الطفل وغريها م�ن االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، التي أظهرت أّن مضمون 
احلق يف التعليم يلقي عىل عاتق الدول التزامات خمتلفة وكثرية، حيث إّن املعاهدات الدولية 
اخلاص�ة بحق�وق اإلنس�ان، باتت تشكل األس�اس جلميع اجله�ود الرامي�ة إىل تعزيز ومحاية 
حق�وق اإلنس�ان عىل املستويني الوطني والدويل، وإّن ازدي�اد التصديق عىل تلك املعاهدات 
و/أو االنضامم إليها يوفر أساًسا متينًا حلامية حقوق اإلنسان. وعالوة عىل ذلك، فإّن دخول 
إج�راءات الشك�اوى الفردية املتعلقة هب�ذه املعاهدات حيز النفاذ فتح لألفراد س�باًل جديدة 

اللتامس سبل اإلنصاف والعدالة فيام يتعلق بانتهاكات حقوقهم.

)1) - د.علوان، ممد، ود.املوس�ى، ممد خليل، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق املحمية، اجلزء الثاين، دار 

الثقافة للنرش، ط1، األردن، إصدار ثاٍن 2009، ص 307.

)2) - د.أب�و الوف�ا، أمح�د، احلامي�ة الدولية حلقوق اإلنس�ان يف إطار األمم املتح�دة والوك�االت املتخصصة، ط3 دار 

النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 70.
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فالتعلي�م حق من حق�وق اإلنسان، وهو أس�اس التنمية الشاملة واملستدام�ة، حيث اجتمع 
قادة التعليم من مجيع أنحاء العامل يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف حدث رفيع املستوى 
للجمعي�ة العامة للوق�وف عىل آخر ما تم حتقيقه فيام يتعلق باهلدف الرابع من أهداف التنمية 
املستدام�ة اخل�اص بالتعلي�م، وبحث طرق دف�ع خطط العم�ل لتوفري ف�رص التعليم اجليد 

واملنصف للجميع مدى احلياة)1).

وألّن التعلي�م ح�ق من حقوق اإلنسان، كام ذكرنا س�ابًقا، فهو أداة أساس�ية لتحقيق أهداف 
املساواة والتنمية والسلم، ويساهم يف هناية املطاف بعالقات أكثر مساواة بني املرأة والرجل. 
وي�أيت دور الدول�ة من حي�ث مسؤوليتها يف كفالة تكافؤ فرص التعلي�م والقضاء عىل األمية 

بني الرجال والنساء)2).

وق�د اعتمدت اللجنة املعنية باحلق�وق االقتصادية واالجتامعية »الفق�رة 6« يف تعليقها العام 
رقم 13 بشأن التعليم والثقافة السامت األربع للمقرر اخلاص األول كاترينا توماش�يفسكي 

باعتبارها سامت مرتابطة للتعليم بكل أشكاله وهي)3):

*- التواف�ر- أي أن يك�ون التعليم جمانيًّ�ا، وتوجد بنية حتتية كافية م�ن معلمني مؤهلني 
قادرين عىل دعم وتقديم اخلدمات التعليمية.

*- إمكانية االلتحاق- أن يكون النظام التعليمي غري متحيز ومتاًحا للجميع، وأن تتخذ 
خطوات إجيابية لتضمن أكثر الفئات هتميًشا.

)1) - التعلي�م مبتغ�ى اجلميع- والنس�اء والفتيات األكثر افتق�اًرا إليه عن الصفحة اإللكرتوني�ة التالية:  28حزيران/

يونيه  ,2017 نيويورك
 https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/high-l000evel-event-education.html 

تاريخ الدخول 2019/11/7

)2) - املشن�ي، من�ال ممود، حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصالة الترشيع اإلس�المي، ط1، دار الثقافة، األردن، 

2011، ص 214.

https://www.right-to-education.org/ar/page-0 :3) - احلق يف التعليم- عن الصفحة االلكرتونية التالية(

تاريخ الدخول 2019/11/7.
وانظر أيًضا حول املضمون اإليعازي للامدة 13: قاعود، عالء، األصيل واملكتسب، احلقوق االجتامعية واالقتصادية 

والثقافية، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2002، ص 127-126.
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*- إمكاني�ة القب�ول- أن يك�ون مت�وى التعلي�م وثي�ق الصل�ة باملوضوع وغ�ري متحيز 
للجميع، وأن تتخذ خطوات إجيابية لتضمني أكثر الفئات هتميًشا.

*- قابلية التكيف- أن يتطور التعليم مع احتياجات املجتمع املتغرية وأن يتصدى لعدم 
املساواة، مثل التمييز بني اجلنسني، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات مددة ملًيا.

واعت�ب ميث�اق حقوق الطفل الع�ريب، أّن من أهم مبادئ�ه، تنمية الطفول�ة ورعايتها كمكون 
أس�ايس للتنمي�ة االجتامعية، بل جوه�ر التنمية الشامل�ة، مشرًيا إىل أمهية اإلط�ار الترشيعي 
كضامنٍ أسايس حلامية حقوق الطفل من حيث سن وتعديل القوانني بام حيقق مصلحة الطفل 

واألرسة)1).

وعليه، فإّن اس�تمرار إرسائيل يف الرتكيز ع�ىل هواجسها األمنية زاد من إعاقة إعامل احلقوق 
االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافي�ة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، نظًرا للظروف القاس�ية 
الت�ي يعيشها الفلسطيني�ون بسبب انتهاك إرسائيل لتلك احلقوق، الس�يام احل�ق يف التعليم، 

والعمل واألرض واملياه والرعاية الصحية والغذاء.

اأهمية الدرا�سة:
تبز أمهية الدراسة من حيث: 

1- تسلي�ط الض�وء عىل ح�ق مجاعي كاحل�ق يف التعليم كبعد لدراس�ته بشكل معمق 

من حيث اس�تخدام اآللي�ات الدولي�ة، يف الوقت الذي انضم�ت فلسطني لعدد من 
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان دون حتفظات.

2- ح�ث األف�راد واملجموع�ات ع�ىل إمكاني�ة تقديم ش�كاوى من خ�الل اآلليات 

التعاقدية وغري التعاقدية.

3- تقدي�م مش�ورة للدول�ة م�ن خالل مؤس�ساهتا الرس�مية وغ�ري الرس�مية لتعزيز 

اآللي�ات الوطني�ة املكلفة بإع�داد التقاري�ر الدورية ومتابعتها لض�امن اجلودة، هبدف 
حتسني التنسيق عىل املستوى الوطني.

4- ض�امن املواءمة بني الترشي�ع الداخيل والصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان 

)1) - ميثاق حقوق الطفل العريب، أقر من خالل مؤمتر وزراء الشؤون االجتامعية العرب يف عام 1984. ص، 2 و8.
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التي انضمت إليها فلسطني مؤخًرا والعمل عىل تنفيذها بطريقة فعالة.

ا أساسيًّا للتنمية البرشية والتطوير االقتصادي واالجتامعي. 5- اعتبار التعليم حقًّ

اأهداف الدرا�سة:
أواًل: تعزي�ز حقوق اإلنسان كمهمة وطنية ملقاة ع�ىل عاتق كل دولة من خالل الترشيعات 

والقضاء املستقل وتطبيق احلامية الفردية والتدابري وبناء مؤسسات ديمقراطية.

ثانًي�ا: املساع�دة يف إع�داد برام�ج تتعلق بتدري�س حقوق اإلنس�ان والبح�وث املتصلة هبا، 
واملشاركة بتنفيذها يف املدارس واجلامعات واألوساط املهنية.

ثالًثا: متكني دور مؤس�سات حقوق اإلنسان املحلية لفضح االنتهاكات من خالل اس�تخدام 
آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

رابًع�ا: تتعهد دولة فلسطني بعد أن انضمت للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية وغريها من مواثيق حقوق اإلنسان بأن تقدم تقارير عام اختذته وما أحرزته من تقدم 

لضامن احرتام حقوق اإلنسان املعرتف فيها هبذا العهد.

اإ�سكالية الدرا�سة:
تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال التايل: 

الس�ؤال األول: م�ا هو دور مؤس�سات حقوق اإلنس�ان املعنية باحلق بالتعليم يف اس�تخدام 
آليات األمم املتحدة؟

وم�ا ه�ي آلي�ة اإلرشاف عىل تنفي�ذ املعاهدات الدولي�ة واآللي�ات املنبثقة عن ميث�اق األمم 
املتحدة؟

والس�ؤال الث�اين، عىل دول�ة فلسطني مواءم�ة الترشيعات ب�ام ينسجم وما انضم�ت إليه من 
اتفاقيات حلقوق اإلنسان و/ أو القانون الدويل اإلنساين.

املنهج املتبع:
ت�م اتباع املنهج الوصفي التحلييل، هبدف وضع هذا احل�ق يف إطاره الصحيح، لبلورة نتائج 

وتوصيات إهناء اجلدل يف إطار البحث هبذا احلق.
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املبح��ث الأول: فل�سط��ني والن�سم��ام لتفاقي��ات القان��ون ال��دويل حلقوق 
الإن�سان

حصل�ت منظمة التحرير الفلسطينية وفق قرار اجلمعية العامة 3237 يف 22 ترشين الثاين من 
الع�ام 1974 ع�ىل مركز مراقب يف األمم املتحدة، أي تشارك بأع�امل دورات اجلمعية العامة 

واملؤمترات التي تدعو إليها بصفة مراقب)1).

وبتاري�خ 2012/11/29 ت�م االع�رتاف بفلسط�ني دول�ة غري عض�و يف األم�م املتحدة، أي 
ترفيع مكانة فلسطني إىل دولة مراقب يف األمم املتحدة، يمّكنها من االنضامم إىل االتفاقيات 
الدولية للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويرتتب عليها العديد من 
االلتزامات الدولية جتاه مؤسسات األمم املتحدة املختلفة، وتقديم التقارير الدورية الدولية 

للهيئات املختلفة وإىل جملس حقوق اإلنسان)2).

وعلي�ه، يرتت�ب عىل ال�دول األط�راف يف االتفاقي�ات الدولي�ة و/أو الدول الت�ي انضمت 
لالتفاقي�ات الدولي�ة أن تعم�ل جاهدة عىل مواءم�ة ترشيعاهتا الداخلية م�ع املواثيق الدولية 
إلزال�ة التع�ارض بينها وبني تلك املواثيق الدولية، باعتب�ار أّن أحكام القانون الداخيل باتت 

جزًءا من النظام الدويل.

وتشكل هذه املعاهدات واآلليات املرتبطة هبا إحدى الوسائل املرشوعة دولًيا، وقد انضمت 
فلسط�ني التفاقي�ة حقوق الطف�ل يف ع�ام 2014، حيث إّن ه�ذه االتفاقية ه�ي جمموعة من 
املعاي�ري وااللتزامات غ�ري القابلة للتفاوض والتي مت�ت املوافقة عليها عاملًي�ا، وتوفر احلامية 
والدع�م حلق�وق األطف�ال، حيث أقر املجتمع ال�دويل وباعتامده هلذه االتفاقي�ة من هم دون 

الثامنة عرشة بحاجة لرعاية خاصة ومحاية ال حيتاجها الكبار)3).

)1) - ق�رار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة املراقب ملنظمة التحرير الفلسطيني�ة، 22 ترشين الثاين/نوفمب 1974، رقم 

A/RES/29/3237 الوثيقة

)2) - ق�رار اجلمعي�ة العامة لألم�م املتحدة 67/19 الذي صوتت علي�ه اجلمعية العامة يف األم�م املتحدة يف اجتامعها 

السابع والستني بتاريخ 2012/11/29 وهو تاريخ اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 138 دولة صوتت 
A/RES/67/19 لصالح القرار، 9 دول ضد القرار وامتناع 41 دولة عن التصويت ، انظر رقم الوثيقة

)3) -البوتوكوالت االختيارية حلقوق الطفل عن املوقع التايل:

 https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34795.html 
تاريخ الدخول : 2019/11/18
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املطلب الأول: الإطار القانوين الداخلي الناظم للحق يف التعليم
يعت�ب السند القانوين للحق يف التعليم هو الترشيع الوطني الفلسطيني، وعىل رأس�ه القانون 
األس�ايس الفلسطين�ي املعدل لعام 2003، املنظم لعمل السلط�ة، والناظم لإلطار الترشيعي 

باعتباره أعىل تصنيف قانوين ال جتوز خمالفته، والذي يعتب بمثابة دستور مؤقت.

حيث نصت املادة 24 من القانون األسايس عىل أّن:

1- »التعلي�م ح�ق لك�ل مواطن، وإلزامي حت�ى هناية املرحلة األساس�ية عىل 

األقل وجماين يف املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة.

2- ت�رشف السلط�ة الوطني�ة ع�ىل التعلي�م كله ويف مجي�ع مراحل مؤس�ساته 

وتعمل عىل رفع مستواه.

3- يكف�ل القان�ون اس�تقاللية اجلامع�ات واملعاه�د العلي�ا ومراك�ز البحث 

العلم�ي، ويضمن حري�ة البحث العلم�ي واإلبداع األديب والثق�ايف والفني، 
وتعمل السلطة الوطنية عىل تشجيعها وإعانتها.

4- تلت�زم امل�دارس واملؤس�سات التعليمي�ة اخلاص�ة باملناهج الت�ي تعتمدها 

السلطة الوطنية وختضع إلرشافها«.

ين�ص قانون التعليم الع�ايل يف فلسطني املادة رقم 2 عىل “أّن التعليم حق لكل مواطن تتوافر 
في�ه الرشوط العلمي�ة واملوضوعية املح�ددة يف هذا القان�ون واألنظمة الص�ادرة بمقتضاه” 
وه�و بذلك يتفق مع املعاهدات واملواثيق الدولية، مع وضع رشوط األهلية واملوضوعية يف 

مرحلة التعليم العايل)1).

املطلب الثاين: الإطار القانوين الدويل واحلق يف التعليم
يك�رس احل�ق يف التعلي�م يف ع�دد م�ن االتفاقي�ات الدولي�ة حلق�وق اإلنس�ان واالتفاقيات 
اإلقليمي�ة)2)، وحيظ�ى بتغطي�ة ش�املة يف اتفاقية اليونسك�و ملكافحة التمييز يف جم�ال التعليم 

)1) - قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العايل.

)2) - لالس�تزادة انظر: د. س�عيفان، أمحد س�ليم، احلريات العامة وحقوق اإلنسان، اجلزء الثاين، منشورات احللبي، 

ط1، بريوت، 2010، ص 173.
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لع�ام 1960 التي بدأ نفاذها يف 22 أي�ار/ مايو 1962؛ ويف املادتني 13 و14 من العهد الدويل 
للحق�وق االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافي�ة لع�ام 1966، وهناك اتفاقي�ات حقوق إنسان 
تع�رتف باحل�ق يف التعليم ملجموعات م�ددة، من بينها اتفاقية حق�وق الطفل لعام 1989 يف 
املواد من 28-30؛ واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو” لعام 1979 
يف امل�ادة 10؛ واالتفاقي�ة الدولية حلامية حقوق العامل املهاجرين وأف�راد أرسهم يف املادة 12 
)2)؛ واتفاقية حقوق 

)1)؛ واتفاقي�ة القضاء عىل مجيع أش�كال التمييز العنرصي يف امل�ادة 5 
و30 

)3)؛ كام ورد هذا احلق يف املادة 17 من امليثاق اإلفريقي 
األش�خاص ذوي اإلعاقة يف املادة 24 

حلق�وق اإلنس�ان والشع�وب؛ وامل�ادة 13 م�ن البوتوك�ول االختي�اري امللح�ق باالتفاقية 
األمريكي�ة حلقوق اإلنس�ان يف جمال احلق�وق االقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية، وبموجب 

هذه املعاهدات جيب أن يضمن احلق يف التعليم دون متييز بسبب اجلنس.

واستناًدا ملا أرشنا إليه أعاله بوجود مادتني يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية لعام 1966 )13-14(، حيث إّن املادة 13 هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام 
واألكث�ر ش�مواًل بش�أن احل�ق يف التعلي�م يف قانون حق�وق اإلنس�ان. وتنفيذ العه�د يؤدي 
اللتزام�ات ع�ىل الدول األطراف، س�واء التزام�ات قانونية عامة، حيث تف�رض مستويات 

ثالثة كالتايل)4):

*- االلتزام باالحرتام- عىل الدول أن تبتعد عن التدابري التي متنع أو تعرقل التمتع هبذا 
احلق.

*- االلتزام باحلامية- عىل الدول أن تتخذ تدابري ملنع الغري من التدخل هبذا احلق.

*- االلت�زام ب�األداء- )التسهي�ل( ع�ىل ال�دول أن تتخ�ذ تداب�ري إجيابي�ة متك�ن األفراد 
واجلامعات وتساعدها عىل التعليم.

)1) - اعتمدت بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة 45 املؤرخ يف 18 كانون األول/ ديسمب/1990.

)2) - اعتم�دت وعرض�ت للتوقيع والتصدي�ق واالنضامم بموجب ق�رار اجلمعية العامة لألم�م املتحدة 2106 ألف 

)د-20( املؤرخ يف 21 كانون األول/ديسمب 1965.

)3) - اعتمدت يف 13 كانون األول /ديسمب/2006.

)4) - األم�م املتح�دة، املجلس االقتص�ادي واالجتامعي، الدورة احلادي�ة والعرشون، 15 ترشي�ن الثاين/نوفمب/3 

E/C.12/1999/10 كانون األول/ديسمب/1999، ص 1-11-12. وثيقة رقم
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والتزامات قانونية مددة كضامن توجيه املناهج الدراسية عىل كل مستويات النظام التعليمي 
نحو األهداف املحددة يف املادة 13)1( من العهد. كام أهنا ملزمة بإنشاء وصيانة نظام شفاف 
وفع�ال يراق�ب ما إذا كان التعليم أو مل يكن يف الواق�ع موجًها نحو األهداف التعليمية املبينة 

يف املادة 13)1(.

وقد عّرف األستاذ جيل لبتون حرية التعليم وفق املعنى الضيق “حرية التعليم التي كرسها 
التطور التارخيي )الفرنيس(، هي احلق املعرتف به لكل شخص بإنشاء مؤسسة تعليمية، فهي 
إذا حري�ة التعليم اخلاص. ولكن باملعنى الواس�ع تنطوي ع�ىل واجب الدولة باحرتام بعض 
املب�ادئ الرامي�ة إىل محاية حقوق الذين يامرس�ون ه�ذه احلرية يف إطار املؤس�سات التعليمية 

الرسمية”)1).

وجت�در اإلش�ارة إىل أّن فلسط�ني حصل�ت يف 31 ترشي�ن األول لعام 2011م ع�ىل العضوية 
الكامل�ة يف منظم�ة األمم املتحدة للرتبية والعل�وم والثقافة “اليونسكو”، ه�ذه املنظمة التي 
تأس�ست يف ع�ام 1946 تسعى لضامن حق اإلنس�ان يف الرتبية والتعلي�م، وهتدف وفق املادة 
األوىل م�ن ميثاق األمم املتحدة إىل صون السلم واألمن الدوليني عن طريق الرتبية والعلوم 
والثقاف�ة، وتوثي�ق التعاون ب�ني األمم لضامن االح�رتام الشامل للعدال�ة والقانون وحقوق 
اإلنس�ان وحريات�ه األساس�ية للناس كاف�ة دون متييز بسب�ب العنرص أو اجلن�س أو اللغة أو 

الدين)2).

ك�ام تضم�ن اإلع�الن العاملي حلق�وق اإلنسان يف امل�ادة 26 فق�رة )3)2 تلك األه�داف، التي 

)1) - د. سعيفان، أمحد سليم، احلريات العامة وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 171.

)2) - جرى التصويت لصالح فلسطني يف مقر املنظمة يف باريس بالدورة السادس�ة والثالثني التي ش�اركت فيها 173 

دول�ة م�ن أصل 194 دولة تتمتع بعضوية هذه املنظمة، وحرضها مراقبون من الدول غري األعضاء واملنظامت الدولية 
احلكومي�ة وغ�ري احلكومية. وصوت لصالح فلسطني 107 أعضاء، فيام ع�ارض 14 عضًوا، وامتنع عن التصويت 52 

عضًوا، بينهم الواليات املتحدة وإرسائيل.
دولة فلسطني حتصل عىل العضوية الكاملة يف اليونسكو: عن املوقع التايل: تاريخ الدخول 2019/11/20

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5612

)3) - أش�ارت امل�ادة 26 إىل ) 1 ( لك�لِّ ش�خص ح�قٌّ يف التعلي�م. وجي�ب أن ُيوفَّ�ر التعلي�ُم جمَّاًن�ا، ع�ىل األق�ل يف 

مرحلتي�ه االبتدائي�ة واألساس�ية. ويكون التعلي�ُم االبتدائيُّ إلزاميًّ�ا. ويكون التعلي�ُم الفنِّي واملهن�ي متاًحا للعموم. 
ويك�ون التعلي�ُم الع�ايل ُمتاًح�ا للجمي�ع تبًع�ا لكفاءهتم ) 2 ( جي�ب أن يسته�دف التعلي�ُم التنميَة الكامل�َة لشخصية 
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أش�ارت إليه�ا أيًضا املادة 1و2 من ميثاق األمم املتح�دة)1)، إال أّن ما أضافته املادة 13 فقرة 1 
من العهد ما ييل: 

- أن يكون التعليم موجها نحو »احلس بكرامة« الشخصية اإلنسانية.

- متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع حر.

- وجي�ب أن يشجع التفاهم بني مجيع الفئ�ات »االثنية« وكذلك األمم واملجموعات 
العرقية والدينية.

وعلي�ه، ف�إّن إنامء الشخصي�ة اإلنسانية -من بني أه�م األهداف التعليمية- أم�ر مشرتك ما بني 
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)2).

ويتض�ح أّن واضع�ي العهد ال�دويل للحقوق االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافي�ة قد أدركوا 
الغم�وض واملآخذ املسجلة عىل نص الفقرة الثالث�ة من املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنس�ان، فصاغوا نص الفق�رة الثالثة من امل�ادة 13 من العهد الدويل للحق�وق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية »تتعهد الدول األطراف يف العهد احلايل باحرتام حرية اآلباء واألوصياء 
القانوني�ني عندم�ا يكون تطبيق ذلك ممكنًا يف اختيار ما يرونه من مدارس ألطفاهلم غري تلك 
املؤس�سة م�ن قبل السلطات العامة مما يتامش�ى مع احل�د األدنى للمستوي�ات التعليمية التي 
وضعته�ا الدول�ة أو التي يتوافق عليها، ويف أن يؤمنوا ألطفاهل�م التعليم الديني واألخالقي 

الذي يتامشى مع معتقداهتم الدينية«)3).

ز التفاهَم والتسام�َح والصداقَة بني  اإلنس�ان وتعزي�ز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساس�ية. كام جيب أن يع�زِّ
 مجي�ع األم�م ومجيع الفئات العنرصي�ة أو الديني�ة، وأن يؤيِّد األنشطَة الت�ي تضطلع هبا األمُم املتح�دُة حلفظ السالم.

) 3 ( لآلباء، عىل سبيل األولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي ُيعطى ألوالدهم.

)1) - امل�ادة 1 م�ن مقاص�د األمم املتحدة واملادة 2 تعمل اهليئة وأعضاؤها يف س�عيها وراء املقاصد لقراءة املواد انظر: 

املوقع اإللكرتوين التايل: تاريخ الدخول 11/25/ 2019
http://www.pdf-yemen.com/PDF/Democratic/

)2) - املجل�س االقتصادي واالجتامعي، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الدورة احلادية والعرشون، 

GE99-46214 15 ترشين الثاين/ نوفمب، كانون األول/ ديسمب1999، رقم الوثيقة

)3) - د.الشك�ري، ع�يل يوس�ف، حقوق اإلنس�ان يف ظل العوملة، ط2، إي�رتاك للطباعة والن�رش والتوزيع، القاهرة، 

2007، ص 181.
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وجت�در اإلش�ارة يف هذا املجال إىل أّن موازن�ة وزارة الرتبية والتعليم الع�ايل الفلسطيني تبلغ 
20.7 باملئة من املوازنة العامة لعام 2017 من إمجايل النفقات العامة، حيث تتضمن املشاريع 

التطويري�ة، والت�ي يالح�ظ قل�ة املوازنات املخصص�ة لكل برنام�ج وعدم كفايته�ا لتحقيق 
أهدافه، وعدم اس�تجابتها ملا ورد يف أجندة السياس�ات الوطنية لعام 2017- 2022 واخلطة 

.(1(
اإلسرتاتيجية لقطاع التعليم 2017- 2022 

وق�د انضمت فلسطني التفاقية حقوق الطفل يف األول من نيسان/ أبريل 2014 تعبرًيا 
ع�ن احرتام دولة فلسط�ني ملبادئ وروح االتفاقي�ة ووفاء لواجباهت�ا بتطبيق أحكامها، 
والسيام وفق نص املادة 44 من االتفاقية)2)، وقدمت تقريرها األويل الذي يرد التدابري 
واألط�ر واملرجعي�ات الوطني�ة وعىل وج�ه اخلصوص اجلوان�ب الترشيعي�ة واإلدارية 

والقضائية)3).

وبالت�ايل يتحتم عىل الدول التي انضمت ملواثيق حقوق اإلنسان أن جتعل من قواعد القانون 
ال�دويل حلق�وق اإلنسان جزًءا ال يتج�زأ من قانوهنا الداخيل، وذلك ع�ن طريق اندماج هذه 

القواعد الدولية فيه، حيث يتوحد املرشع الدويل والداخيل يف جمال حقوق اإلنسان)4).

املبحث الثاين: اآليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
ي�ريس القانون الدويل حلق�وق اإلنسان التزام�ات تتقيد الدول باحرتامه�ا والترصف بطرق 
معين�ة أو االمتن�اع ع�ن أفع�ال معينة، م�ن أجل تعزي�ز ومحاية حق�وق اإلنس�ان واحلريات 

)1) - اهليئ�ة املستقل�ة حلق�وق اإلنسان ديوان املظ�امل، حتليل املوازنة العام�ة لسنة 2017 – قراءة م�ن منظور حقوقي، 

سلسلة التقارير اخلاصة، رقم 92، 2018، ص 25-42.

)2) - البن�د األول م�ن امل�ادة 44 تتعهد الدول األطراف ب�أن تقدم إىل اللجنة، عن طريق األم�ني العام لألمم املتحدة 

تقري�ر ع�ن التدابري التي اعتمدهت�ا إلنفاذ احلقوق املعرتف هبا يف ه�ذه االتفاقية، والبند الثاين م�ن ذات املادة يشري إىل 
العوامل والصعوبات التي تؤثر عىل درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا بموجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه 

العوامل. املادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

)3) - التقرير األويل لدولة فلسطني الواجب تقديمه يف 2016 وقدم يف 21 أيلول/ سبتمب 2018.

)4) - د. عم�ر، حس�ني حنفي، التدخل يف ش�ؤون ال�دول بذريعة محاية حق�وق اإلنس�ان، ط1، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2005/2004، ص 228.
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األساس�ية لألفراد أو اجلامع�ات)1). والقانون الدويل حلقوق اإلنس�ان خيضع آلليات املراقبة 
والتنفي�ذ الداخلية املقررة بموج�ب القانون الوطني للدول، كام ح�رص املجتمع الدويل عىل 
إق�رار وس�ائل وآليات دولية حلامي�ة حقوق اإلنسان، الس�يام هيئة األمم املتح�دة ووكاالهتا 

املتخصصة)2).

وق�د فرضت األمم املتحدة عىل معاه�دات حقوق اإلنسان واجبات مددة من حيث وجود 
جس�م خاص ب�ه توكل له مهمة اإلرشاف ومتابعة تنفيذ االتفاقية م�ن قبل الدولة املوقعة)3). 
فن�ص ميثاق األمم املتح�دة يف املادتني 62 و68 بأّن املجلس االقتص�ادي واالجتامعي التابع 
لألمم املتحدة وخمتلف هيئاته الفرعية دوًرا مهامًّ يف جمال حقوق اإلنسان عب بعض اللجان)4)، 

ويوجد آليات قضائية وشبه قضائية وسوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني:

املطلب الأول: الآليات الق�سائية
يوجد ثالث آليات وطنية وإقليمية ودولية سنأيت عليها بالتفصيل وهي كالتايل:

أواًل: اآللية الوطنية 

نتن�اول يف ه�ذا املطلب القضاء املستقل، ومن ثم ديوان املظ�امل اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق 
اإلنسان وأيًضا مؤسسات املجتمع املدين.

عقب انضامم دولة فلسطني للمعاهدات واالتفاقيات الدولية أصدر رئيس دولة فلسطني 
يف 7 أي�ار/ مايو 2014، ق�راًرا لتشكيل جلنة وطنية دائمة )ع�ىل املستوى الوزاري( ملتابعة 
انضامم دولة فلسطني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية، ترتأسها وزارة اخلارجية واملغرتبني، 
وتض�م يف عضويته�ا عدًدا من ال�وزارات واملؤس�سات ذات العالقة باإلضاف�ة إىل اهليئة 
املستقل�ة حلقوق اإلنسان بصف�ة مراقب، وذلك هبدف متابعة الوف�اء بااللتزامات املرتتبة 

)1) - حقوق اإلنسان عن املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة تاريخ الدخول 2019/11/19

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights/

)2) - د. يس عيل، أمحد، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، ط1 دار األكاديمية، اجلزائر، 2010، ص 63.

)3) - وثيقة رسية حلصول فلسطني عىل عضوية األمم املتحدة عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/304138.html تاريخ الدخول 2019/11/12

)4) - د. يس عيل، أمحد، مرجع سابق، ص 63.
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ع�ىل االنض�امم إىل املواثي�ق الدولية. تم إعداد ه�ذا التقرير يف إطار جلن�ة مشرتكة )كفريق 
وطني( تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة ومنبثقة عنها، ترتأسها وزارة التنمية 
االجتامعية، بصفتها صاحبة االختصاص، وتضم بعضويتها كل من وزارة الرتبية والتعليم 
الع�ايل، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة اإلعالم، وزارة الثقافة، النيابة العامة، جملس 
القض�اء األعىل، وزارة الع�دل، وزارة الداخلية، ديوان قايض القضاة/ املحاكم الرشعية، 
هيئة ش�ؤون األرسى واملحررين، وزارة احلكم املحيل وهيئة اإلذاعة والتلفزيون، اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني)1).

وجتدر اإلش�ارة إىل التعديالت التي عملت عليها دولة فلسطني بعد انضاممها التفاقيات 
حق�وق اإلنسان، هب�دف مواءمة الترشيعات القانونية م�ع أحكامها، حيث ألغت كالًّ من 
قانون األحداث األردين رقم 16 لعام 1954 الذي كان س�ارًيا يف الضفة الغربية، وقانون 
املجرم�ني األح�داث رق�م 2 لع�ام 1937 الذي ك�ان س�ارًيا يف قطاع غزة، وإص�دار قرار 
بقانون بشأن محاية األحداث الفلسطيني، الذي تم العمل فيه من قبل اللجنة الفنية لعدالة 

األحداث)2).

وتتعه�د ك�ل دولة طرف باالتفاقي�ة بموجب املادة 44 بتقديم تقاري�ر إىل جلنة حقوق الطفل 
ع�ام اختذته من تدابري ألعامل التزاماهتا بموجب االتفاقي�ة. وينبغي تقديم التقرير يف غضون 
سنتني، من دخول االتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة للدول الطرف، وتقديم التقارير الدورية كل 

مخس سنوات بعد ذلك)3).

)1) - األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، جلنة حقوق الطفل، التقرير األويل لدولة فلسطني ص 2 وثيقة رقم 

CRC/C/PSE/1

25 March 2019

)2) - لالستزادة انظر التقرير األويل لدولة فلسطني بند رقم 15 ص 4-5 وثيقة رقم 
CRC/C/PSE/1

25 March 201

)3) - األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، جلنة حقوق الطفل، مبادئ توجيهية خاصة بمعاهدة بعينها تتعلق بشكل 

ومضم�ون التقاري�ر الدورية التي يتعني عىل الدول األطراف تقديمها، عن الصفحة اإللكرتونية التالية: رقم الوثيقة: 
CRC/c/58/Rev.3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
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وعلي�ه، فإّن تنفي�ذ اتفاقية حقوق الطفل يقع عىل عاتق السلط�ة القضائية والسلطة التنفيذية 
كالتايل)1):

اأوًل: تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يقع على ال�سلطة الق�سائية:
*- كل�ف جملس القضاء األع�ىل بعد إقرار القرار بقانون بشأن محاي�ة األحداث الفلسطيني 
الذي أقر يف 4 ش�باط 2016، ونرش باجلريدة الرسمية يف آذار 2018، ويعمل عىل إجياد قضاة 
متخصص�ني لألحداث، وقلم مكمة مستقل ومتخصص عن ماك�م البداية، حيث تتطابق 
أحكام القرار مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام، والسياسية اجلنائية احلديثة بشكل 
خ�اص، إذ نص عىل رضورة إنش�اء رشطة ونيابة ومكمة متخصصة باألحداث، مع مراعاة 

مصلحة الطفل الفضىل يف كل اإلجراءات القانونية والقضائية.

*- أص�در النائ�ب العام بتاريخ 2016/2/8 قراًرا بإنش�اء دائرة نيابة أحداث،)2) ختتص 
بالنظ�ر يف قضايا األحداث األطفال املعرضني للخط�ر وخطر االنحراف، ويشمل ذلك 
القي�ام بالتحقيقات والرتافع بشكل يضمن الرية واحرتام حقوق الطفل، وإجياد س�بل 
إصالح�ه ورسع�ة اندماج�ه يف املجتم�ع طبًق�ا لإلج�راءات اجلزائية وقان�ون األحداث 
الناف�ذ)3). تعمل دائرة النيابة بالتشبيك والتعاون م�ع وزارة التنمية االجتامعية من خالل 

مرشد الطفولة.

*- القضاء الرشعي: اس�تحداث قانون التنفيذ الرشعي رقم 17 لعام 2016، لتنفيذ أحكام 
املحاك�م الرشعية التي متس األرسة والطفل، بعيًدا عن باقي األحكام، مثل النفقة واحلضانة 
والعالج والتعليم، وطريقة املشاهدة من قبل األبوين يف حال كان يف حضانة أحدمها، حيث 

تراعى مصلحته يف ذلك.

)1) - التقرير األويل لدولة فلسطني للجنة حقوق الطفل، بند رقم 22 و23 و24 ص 6 رقم الوثيقة 

CRC/C/PSE/1

25 March 2019

)2) - عدد أعضاء دائرة النيابة هو 34 عضًوا.

)3) - ختت�ص الدائ�رة بالطعن يف األحكام ، باالعرتاض واالس�تئناف والطعن بالنقض وإع�ادة املحاكمة يف القضايا 

ذات االختصاص.
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ثانًيا: تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يقع على ال�سلطة التنفيذية
تت�وىل ال�وزارات املختلف�ة مسؤولية تنفي�ذ حقوق الطف�ل املختلف�ة، برئاس�ة وزارة التنمية 
االجتامعية بموجب القانون، وهي الوزارات التالية: وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الصحة، 
وزارة الداخلية بام فيها الرشطة، وزارة العمل، وزارة احلكم املحيل، املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، وزارة الثقافة وزارة اإلعالم، وزارة املالية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
ويتم التعاون مع مؤسسات أخرى وطنية ودولية مثل اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ووكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( ومؤسسات املجتمع املدين.

ويتضح هنا أّن اس�تقالل القضاء الفلسطيني هو رشط أس�اس إلمكانية التقايض، ولكن كام 
هو معلوم للجميع بأّن دولة فلسطني ختضع الحتالل إرسائييل جاثم عىل األرض الفلسطينية 
ويضع العراقيل يف سبيل إنفاذ هذا احلق، حيث ما ينطبق عىل األرض الفلسطينية هو اتفاقية 
الهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبوتوكول األول امللحق باتفاقيات 

جنيف لعام 1977.

وال يعن�ي أّن تقدي�م فلسط�ني لتقريره�ا األويل للجن�ة حق�وق الطف�ل، يعف�ي إرسائيل من 
التزاماهت�ا، ب�ل إرسائيل ه�ي السلطة القائمة باالحت�الل وجيب أن تف�ي بالتزاماهتا القانونية 
واألخالقي�ة وف�ق أحكام القان�ون الدويل اإلنس�اين والقان�ون الدويل حلق�وق اإلنسان جتاه 

سكان األرايض املحتلة املحميني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ثانًيا: اآلليات اإلقليمية

تتكون من ثالث آليات هي)1): 

1- اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

يوجد فريق عمل معني باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، حيث أنشئ فريق العمل 
م�ن قب�ل اللجنة اإلفريقية حلق�وق اإلنسان والشعوب م�ع اعتامد القرار رق�م 73 يف الدورة 
العادية السادس�ة والثالثني التي عقدت يف داك�ار، السنغال يف 23 ترشين الثاين/ نوفمب إىل 
7 كانون األول/ ديسمب 2004. تنص والية فريق العمل عىل وضع واقرتاح مسودة املبادئ 

)1) - آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، لالستزادة انظر عن املوقع اإللكرتوين: تاريخ الدخول 2019/11/19:

https://www.newtactics.org/ar/conversation/%D
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التوجيهي�ة بش�أن احلق�وق االقتصادية واالجتامعي�ة والثقافي�ة إىل اللجن�ة اإلفريقية حلقوق 
اإلنسان والشعوب)1).

2- املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب)2)

أنشئ�ت ه�ذه املحكم�ة بموج�ب البوتوك�ول امللح�ق بامليث�اق اإلفريقي حلق�وق اإلنسان 
والشعوب بشأن إنشاء مكمة إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، حيث دخل حيز النفاذ يف 
ع�ام 2006، وللمحكمة دور يف حل النزاعات ودور اس�تشاري، وتنظر بالشكاوى املبارشة 
املتعلق�ة بح�االت االنتهاك الفردية املقدمة من دولة ط�رف يف حال أصدرت الدولة الطرف 

إعالًنا تقبل فيه اختصاص املحكمة.
3- املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان)3)

هي هيئة قضائية دولية مقرها سرتاس�بورغ، وتطبق هذه املحكمة االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنس�ان)4)، وتقوم مهمته�ا عىل التحقق من احرتام الدول للحق�وق والضامنات املنصوص 
عليها يف تلك االتفاقية. وتفصل املحكمة يف القضايا التي مل تستطع اللجنة تسويتها، وحتول 
القضاي�ا إىل املحكم�ة بواس�طة اللجن�ة أو دولة عض�و. واألصل أن يقدم األفراد ش�كواهم 
للجن�ة، وبدوره�ا تتوىل عرضها ع�ىل املحكمة، وعندئذ يسم�ح للفرد ومامي�ه بتقديم أدلة 

مكتوبة أو شفوية للمحكمة)5).

ويمك�ن التق�دم بالشك�اوى احلكومية )امل�ادة 33 من االتفاقي�ة( والشك�اوى الفردية أيًضا 
)شكاوى أفراد، أو جمموعات أفراد، أو منظامت غري حكومية، املادة 34 من االتفاقية( إىل هذه 

)1) - اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، عن املوقع اإللكرتوين:

https://www.achpr.org/ar_specialmechanisms/detail?id=8

)2) - تتأل�ف املحكم�ة من 11 قاضًيا منتخبني من قبل االحتاد اإلفريقي من بني مرش�حني ترش�حهم الدول األعضاء 

لالستزادة حول الشكاوى التي قدمت وتم رفضها لعدم تعلقها باألطفال. انظر املوقع اإللكرتوين: 
https://archive.crin.org/ar/dl/nzm-lmm-lmthd/lmhkm-lfryqy-lhqwq-lnsn-wlshwb.html

)3) املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان – أسئلة وأجوبة- عن املوقع اإللكرتوين التايل: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA.pdf

)4) - هي اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق جملس أوروبا، روما 4 ترشين الثاين/ نوفمب 1950.

)5) - د. بشري، الشافعي ممد، قانون حقوق اإلنسان، مكتبة اجلالء اجلديدة، 1992، ص 280.
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املحكمة األوروبية، وذلك بعد أن دخل البوتوكول رقم 11 حيز النفاذ يف 1998/11/1.

وم�ن رشوط تقدي�م الشك�اوى هلذه املحكمة، اس�تنفاذ ط�رق الطعن الداخلي�ة، التي تعتب 
قاع�دة من قواعد القانون الدويل العريف، حيث تنص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف 
الفق�رة األوىل م�ن املادة 34 ع�ىل ما ييل: )ال جيوز اللجوء إىل املحكمة إال بعد اس�تنفاذ طرق 

الطعن الداخلية كام حددهتا مبادئ القانون الدويل املعرتف هبا عامة()1).

ثالًثا: حمكمة العدل الدولية))(
مكم�ة الع�دل الدولية هي اجلهاز القضائي الرئيس يف األمم املتحدة، مقرها قرص السالم يف 
اله�اي/ هولن�دا، وبدأت املحكمة العمل يف ع�ام 1946 بعدما حلت مك�ان مكمة العدل 
الدولي�ة الدائم�ة التي مقره�ا يف قرص السالم ع�ام 1922. يف حال النزاع ب�ني الدول يمكن 
أن تلج�أ دول�ة إلقامة دع�وى عىل أية دولة أخرى م�ن أجل محاية احل�ق يف التعليم ملواطنيها 
املنص�وص علي�ه يف اتفاقي�ة اليونسكو لع�ام 1960 ويف هذا اخلصوص ثمة مث�ال تارخيي يف 
إظهار محاية املحكمة للحق يف التعليم من خالل الفتوى الصادرة عن مكمة العدل الدولية 
اس�تجابة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اآلثار القانونية الناش�ئة عن تشييد جدار 
يف األرض الفلسطيني�ة املحتلة م�ن قبل إرسائيل، حيث قضت املحكمة بأّن تشييد اجلدار يف 
األرض الفلسطينية املحتلة يمثل انتهاًكا للقانون الدويل وحيول دون التمتع بمختلف حقوق 

اإلنسان بام فيها احلق يف التعليم)3).

ونصت املادتان )93، 96( من ميثاق األمم املتحدة عىل أنه »يعتب مجيع أعضاء األمم املتحدة 
بحكم عضويتهم أطراًفا يف النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، وجيوز لدولة ليست من 

)1) - املقص�ود بط�رق الطع�ن الداخلي�ة كل الطرق املع�روف هبا يف األنظم�ة القانوني�ة: املدنية، اجلزائي�ة، اإلدارية، 

الدس�تورية، العادية واالس�تثنائية. لالس�تزادة، انظر: د. امليداين، ممد أمني، النظام األورويب حلامية حقوق اإلنسان، 
ط4 منشورات احللبي، بريوت، 2014، ص 156-155.

)2) - تتخذ قرارات املحكمة وفًقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية املعمول هبا باإلضافة إىل العرف الدويل واملبادئ 

العامة للقانون واألحكام القضائية ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون الدويل كوسائل فرعية. انظر املوقع اإللكرتوين:
https://www.icj-cij.org/files/the-court-at-a-glance/the-court-at-a-glance-ar.pdf

)3) - اجلمعية العامة، جملس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثة والعرشون، تقرير املقرر اخلاص املعني باحلق يف التعليم، 

A/HRC/23/35/: ص 13 وثيقة رقم
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األمم املتحدة أن تنضم إىل النظام األس�ايس ملحكمة العدل الدولية برشوط حتددها اجلمعية 
العامة لكل حالة بناء عىل طلب من جملس األمن«. وبمكن للجمعية العامة أو جملس األمن 
أن يطلب�ا إىل مكم�ة العدل الدولي�ة تقديم فتوى يف أي�ة مسألة قانونية، ولسائ�ر فروع اهليئة 
والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا، ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك يف أي وقت، 
أن تطل�ب أيًض�ا من املحكمة إفتاءها في�ام يعرض هلا من املسائل القانوني�ة الداخلة يف نطاق 

أعامهلا«.

املطلب الثاين، الآليات �سبه الق�سائية
هيئ�ات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، إم�ا أن تكون منشأة بموجب ميثاق األمم املتحدة 

أو بموجب املعاهدات الدولية، آليات تعاقدية وغري تعاقدية.

أواًل: اآللي�ات التعاقدي�ة، الت�ي أنش�ئت بموجب معاه�دات دولية اعتمدهت�ا األمم املتحدة 
هبدف رصد امتثال الدول األعضاء ألحكامها وهي عىل النحو اآليت)1):

1- اللجن�ة املعنية بالقض�اء عىل التمييز العنرصي )CERD(، انبثق�ت عن االتفاقية الدولية 

للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي لعام 1965م.

2- اللجن�ة املعني�ة بحقوق اإلنس�ان )HRC(، انبثقت ع�ن العهد الدويل اخل�اص باحلقوق 

املدنية والسياسية لعام 1966م.

3- اللجن�ة املعنية باحلق�وق االقتصادية واالجتامعي�ة والثقافي�ة )CESCR(، أنشئت بقرار 

م�ن املجل�س االقتص�ادي واالجتامع�ي، حيث مل ين�ص العهد الدويل اخل�اص باحلقوق 
االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافية رصاحة عىل إنش�اء جلنة ملساعدة املجلس االقتصادي 

واالجتامعي التابع لألمم املتحدة يف أعامله التي يقتضيها العهد.

4- اللجن�ة املعني�ة بالقضاء عىل التمييز ضد امل�رأة )CEDAW(، انبثقت عن اتفاقية القضاء 

عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979م.

5- جلنة مناهضة التعذيب )CAT(، انبثقت عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 

)1) - آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية التالية:

 https://www.newtactics.org/ar/conversation
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املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984م.

6- اللجن�ة املعني�ة بحق�وق الطف�ل )CRC( انبثقت ع�ن اتفاقية حق�وق الطفل لعام 

1989م.

7- جلن�ة حق�وق العامل املهاجري�ن )CMW(، انبثقت ع�ن االتفاقية الدولي�ة حلامية حقوق 

الع�امل املهاجري�ن وأف�راد أرسهم الت�ي تع�ود لتاريخ الثام�ن عرش من كان�ون األول/ 
ديسمب 1990م.

8- جلنة األش�خاص ذوي اإلعاقة )CRPO(، انبثقت عن اتفاقية حقوق األش�خاص ذوي 

اإلعاقة التي تعود لتاريخ 13 كانون األول/ ديسمب 2006.

9- اللجنة الفرعية ملنع التعذيب )SPT( ترصد البوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

10- اللجن�ة املعني�ة باالختف�اء الق�ري )CED( ترص�د االتفاقي�ة الدولي�ة حلامي�ة مجي�ع 

األشخاص من االختفاء القري.

 م�ا هيمن�ا هن�ا هو جلنة حقوق الطف�ل، وهي هيئة تتأل�ف من 18 خبرًيا، حي�ث ترصد تنفيذ 
اتفاقية حقوق الطفل من جانب الدول األطراف، كام ترصد تنفيذ البوتوكولني االختياريني 
لالتفاقي�ة، األول املتعل�ق باش�رتاك األطفال يف املنازع�ات املسلح�ة )OPIC(، والثاين ببيع 
األطف�ال وبغ�اء األطفال واس�تغالل األطف�ال يف امل�واد اإلباحي�ة )OPSC( ويف 19 كانون 
�ا ثالًثا متعلًقا  األول/ ديسم�ب اعتم�دت اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة بروتوكواًل اختياريًّ
بإج�راء تقدي�م البالغ�ات )OPIC( الذي س�يسمح لألطف�ال بتقديم ش�كاوى بخصوص 
انتهاك�ات معين�ة حلقوقهم املق�ررة بموجب االتفاقي�ة وبروتوكوليه�ا االختياريني األولني، 

.(1(
ودخل البوتوكول حيز النفاذ يف نيسان/ أبريل 2014 

وعليه، نرى وأنه بعد انضامم فلسطني التفاقية حقوق الطفل، فهي ملزمة بتقديم تقرير أويل 
بعد س�نتني من انضاممها لالتفاقية، ثم تقارير دورية كل مخس س�نوات، حيث تعمل اللجنة 

)1) - األمم املتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي، جلنة حقوق الطفل، عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx تاريخ الدخول: 2019/12/26

واهليئ�ة املستقلة حلقوق اإلنسان، ديوان املظامل، املبادئ التوجيهية العامة لكتابة التقارير إىل هيئات املعاهدات الدولية 
حلقوق اإلنسان، 2015، ص 12.
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ع�ىل فحص التقرير وت�وايف الدولة الط�رف ببواعث قلقها وتوصياهتا يف ش�كل مالحظات 
ختامية.

وتق�وم اللجن�ة باس�تعراض التقاري�ر األولي�ة التي جي�ب أن تقدمه�ا الدول الت�ي انضمت 
للبوتوكولني االختيارين وأيًضا تنظر بالشكاوى الفردية التي يدعى فيها حدوث انتهاكات 
التفاقي�ة حقوق الطفل وبروتوكوليها األولني، من جانب ال�دول األطراف يف البوتوكول 
االختي�اري املتعل�ق بإج�راء تقدي�م البالغ�ات وأن جتري حتقيق�ات يف االدع�اءات املتعلقة 
بحدوث انتهاكات خط�رية أو منهجية للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليها 

االختياريني األولني)1).

وتعب�رًيا الحرتام دولة فلسطني التفاقية حقوق الطفل، واس�تجابة لتطبيق أحكام االتفاقية، 
والس�يام وف�ق املادة 44، حيث عملت دولة فلسطني ع�ىل رسد التدابري واألطر واملرجعيات 
الوطني�ة، وعىل وجه اخلص�وص اجلوانب الترشيعية واإلدارية والقضائي�ة املتوفرة واملتعلقة 

بأحكام االتفاقية)2).

ثانًيا: اآلليات غري التعاقدية:

أنشئ�ت ه�ذه اآللي�ات بموج�ب ميث�اق األم�م املتح�دة، وتشمل جمل�س حق�وق اإلنسان 
واإلجراءات اخلاصة.

أوالً: جملس حقوق اإلنسان:

ح�ل جملس حق�وق اإلنسان م�ل جلنة األم�م املتحدة السابق�ة حلقوق اإلنس�ان، وهو أعىل 
هيئ�ة حكومية دولية داخل منظومة األمم املتحدة، وه�و مسؤول عن تدعيم وتعزيز حقوق 
اإلنس�ان ومحايتها يف مجيع أنحاء العامل. ويعال�ج املجلس انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسمية 
واملمنهج�ة وتقدي�م توصي�ات بشأهنا، وتع�د املنظامت غ�ري احلكومية واجله�ات الفاعلة يف 

)1) - األمم املتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي، جلنة حقوق الطفل، 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx تاريخ الدخول 2019/12/26

)2) - األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، جلنة حقوق الطفل، التقرير األويل املقدم من دولة فلسطني بموجب املادة 

44 من االتفاقية الواجب تقديمه يف 2016، تاريخ االستالم 21 أيلول/ سبتمب2018 رقم الوثيقة 

CRC/C/PSE/1
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املجتم�ع املدين ج�زًءا ال يتجزأ من جملس حقوق اإلنسان، باعتبارها هيئات هلا صفة املراقب 
يف املجل�س، ويمك�ن للمنظ�امت غ�ري احلكومي�ة ذات املرك�ز االس�تشاري ل�دى املجل�س 
االقتص�ادي واالجتامع�ي خماطبة املجل�س أثن�اء املناقشات واحل�وارات التفاعلي�ة بتسليط 

الضوء عىل أوضاع حقوق اإلنسان يف أنحاء العامل كافة.

أما آليات جملس حقوق اإلنسان فتتمثل بام ييل: 

1- اإلجراءات اخلاصة، تعتب اإلجراءات اخلاصة من أهم اآلليات األساسية 

يف األمم املتح�دة، حيث يغطي مجيع احلقوق املدنية والسياس�ية واالقتصادية 
واالجتامعي�ة والثقافي�ة، وتتألف م�ن مقررين خاصني وف�رق عاملة وخباء 
مستقل�ني يف جمال حقوق اإلنسان مكلفني بالرصد وبواليات لتقديم التقارير 

حول أوضاع حقوق اإلنسان يف أقطار مددة.

 ويكون�ون مكلف�ني برصد انتهاكات حق�وق اإلنسان واإلب�الغ عنها، وتقدي�م املشورة إىل 
األمم املتحدة والدول األعضاء عن كيفية احلامية.)1)

عندم�ا يتلقى املقرر اخلاص معلومات موثقة تتعلق بادعاء وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، 
يمكنه إرسال بالغ، يكون عادة بشكل رسالة، من خالل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل 
احلكوم�ة املعنية، يطلب إليها موافاته بمعلومات وتعليقات بشأن االدعاء، واختاذ إجراءات 
وقائي�ة أو التحقيق يف األمر. ويمكن أن تعل�ق البالغات بحاالت فردية، أو حاالت خاصة 
بمجموع�ات أو جمتمع�ات أو باالجتاهات واألنامط العامة النتهاك�ات حقوق اإلنسان التي 
تق�ع يف بلد مع�ني، أو يمضون مرشوع قان�ون أو قانون قائم يعتب مث�رًيا للقلق، والبالغات 

تكون عىل شكل نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء)2).

)1) - اهليئ�ة املستقل�ة حلقوق اإلنسان، املؤس�سات العاملة يف جمال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واس�تخدام 

اآللي�ات الدولي�ة حلق�وق اإلنسان، س�لسلة تقارير خاصة، حزيران/ يوني�و 2017، ص 56 وانظ�ر أيًضا: جمموعات 
العمل املتخصصة، املقررين اخلاصني عن الصفحة اإللكرتونية التالية:

/https://ifex.org/ar تاريخ الدخول 2019/12/26

)2) - مفوضية األمم السامية حلقوق اإلنسان، اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان، النداءات العاجلة ورسائل 

ادعاء انتهاكات حقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommunications_ar.pdf

تاريخ الدخول 2019/12/26
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أنشئت والية املقرر اخلاص يف احلق بالتعليم ملعاجلة القضايا البالغة األمهية، ورفع توصيات 
إىل احلكوم�ات واجلهات املختصة، حيث تم تعي�ني السيدة كومبو بويل باري يف العام 2016 

وهي رابع مكلف بالوالية منذ تأسيسها يف العام )1)1998.

وأوضح�ت املق�رر اخل�اص كومبو ب�ايل يف مؤمت�ر أكاديمي عق�د يف قطر، أّن املق�رر اخلاص 
يستخ�دم ث�الث آلي�ات، األوىل: زياراته لل�دول التي خيتاره�ا، ويعمل عىل تقيي�م منظومة 
التعلي�م فيه�ا، وبعدها يعمل ع�ىل إعداد تقرير للجمعي�ة العامة وملجلس حق�وق اإلنسان، 
والثاني�ة: الرتكي�ز عىل موضوع م�دد يف التعليم، كدعم الطلب�ة ذوي االحتياجات اخلاصة، 

والثالثة: تتعلق بالنظر يف اخلروقات واالنتهاكات اخلاصة بالتعليم)2).

2- إجراء تقديم الشكاوى اخلاص بمجلس حقوق اإلنسان

اعتم�د جمل�س حق�وق اإلنس�ان يف 18 حزي�ران/ يوني�و 2007 الق�رار 5/1 املعن�ون )بن�اء 
مؤس�سات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتح�دة(، حيث أنشئ بموجبه إجراء جديد 
للشك�اوى من أجل معاجلة األن�امط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤي�دة بأدلة موثوق هبا، 
جلمي�ع حقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساس�ية التي تق�ع يف أي جزء من أجزاء العامل ويف 
أي ظ�رف من الظروف. ويعال�ج البالغات املقدمة من األف�راد أو املجموعات أو املنظامت 
غ�ري احلكومية ويشبه اإلجراء 1503 أي رسي بغي�ة تعزيز التعاون مع الدولة املعنية، وحتى 

يكون اإلجراء موضوعيًّا وفعااًل وموجًها خلدمة الضحايا.

 ويض�م اإلج�راء فريًقا عاماًل بالبالغات، وفريًقا ثانًيا معنيًّا باحلاالت، حيث يعمل الفريقان 
عىل النظر بالشكاوى ولفت نظر املجلس إىل أنامط االنتهاكات الثابتة حلقوق اإلنسان)3).

)1) - األم�م املتحدة، حقوق اإلنس�ان، مكتب املفوض السامي، املقرر اخلاص املعني باحلق يف التعليم، عن الصفحة 

اإللكرتونية التالية:
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx

تاريخ الدخول: 2019/11/7.

)2) لالس�تزادة انظ�ر: مهام املقرر اخل�اص بالتعليم، املقرر اخلاص بالتعليم ورئيس جلن�ة اإلجراءات اخلاصة – ندوة 

أكاديمية – عن الصفحة اإللكرتونية التالية: https://nhrc-qa.org تاريخ الدخول 2019/12/26

)3) - األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، إجراءات تقديم الشكاوى، عن الصفحة اإللكرتونية التالية:

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc
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3- جلان تقيص احلقائق وجلان التحقيق

يق�وم املجل�س يف ح�االت تع�رض حلق�وق اإلنس�ان النتهاكات قط�ر م�دد بتشكيل جلان 
للتحقي�ق ولتقيص احلقائ�ق للتصدي حلاالت االنتهاكات اخلط�رية للقانون الدويل اإلنساين 
والقان�ون الدويل حلقوق اإلنسان، هبدف تعزيز املساءلة عن االنتهاكات ومكافحة اإلفالت 

من العقاب)1).

عىل سبيل املثال، تم تشكيل جلنة حتقيق باالنتهاكات التي ارتكبتها دولة االحتالل يف عدواهنا 
عىل قطاع غزة يف عام 2008، التي أصدرت تقرير غولدستون)2).

4- االستعراض الدوري الشامل

أنشئ االستعراض الدوري الشامل عندما أنشئت اجلمعية العامة جملس حقوق اإلنسان 
يف 15 آذار 2006 من خالل قرارها رقم 60/251، والذي تقرر فيه إنشاء جملس حقوق 
اإلنسان، مقره يف جنيف، الذي حيل مل جلنة حقوق اإلنسان، بوصفه هيئة فرعية تابعة 
للجمعي�ة العامة، وتن�اط باملجلس مسؤولية تعزيز االح�رتام العاملي حلامية مجيع حقوق 
اإلنس�ان واحلريات األساس�ية للجميع دون متيي�ز من أي نوع وبطريق�ة عادلة منصفة، 
وأن يعمل عىل إجراء اس�تعراض دوري شامل يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق 

هبا)3).

يعتب االس�تعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي عىل اس�تعراض س�جالت حقوق 
اإلنس�ان ل�دى مجيع ال�دول األعض�اء يف األمم املتح�دة، ويعمل ع�ىل تعزي�ز عاملية حقوق 
اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، ويتم حتريكه من قبل الدول، برعاية جملس حقوق 

)1) - األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، التحقيقات املستقلة.

)2) - اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ديوان املظامل، املؤسسات العاملة يف جمال الرصد، مرجع سابق، ص 58.

)3) - انظ�ر: األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة الستون، البندان 46 و120 من جدول األعامل، رقم الوثيقة 

A/RES/60/251

 3April/2006

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.
pdf?OpenElement
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اإلنس�ان، حي�ث يضمن معاملة كل بلد عىل قدم املساواة مع غريه عند تقديم أوضاع حقوق 
اإلنسان يف البلدان)1).

ويت�م االس�تعراض ال�دوري الشام�ل كآلية ملراجع�ة ذاتية جترهي�ا كل دولة عض�و يف األمم 
املتح�دة م�رة واح�دة كل أربع س�نوات، للتحقق م�ن وفائه�ا بواجباهت�ا والتزاماهتا يف جمال 

حقوق اإلنسان.

ثانًيا: املوؤ�س�سات الفل�سطينية وا�ستخدامها لالآليات الدولية حلقوق الإن�سان
س�امهت منظامت املجتمع املدين، املنظامت غ�ري احلكومية يف العملية التعليمية عىل صعيدين 
رس�مي وغري رسمي، حيث تعتب الرتبية والتعليم عاماًل مهاًم يف عملية التنمية البرشية وهي 

أحد املؤرشات األساسية الثالثة املكونة للتنمية البرشية)2).

ك�ام تابعت املؤس�سات انتهاكات احل�ق يف التعليم، من قبل س�لطات االحت�الل العسكري 
اإلرسائي�يل، مم�ا أع�اق العملي�ة التعليمية م�ن خ�الل احلواج�ز العسكرية ونق�اط التفتيش 
وبواب�ات اجل�دار للوص�ول اآلمن للم�دارس، وإهانة الطلب�ة واملوظف�ني، ناهيكم عن منع 

إصدار تصاريح للمعلمني يف مدينة القدس عدا عن منعهم من عبور احلواجز)3).

وهن�اك مؤس�سات فعال�ة يف األرايض الفلسطيني�ة املحتلة تستخ�دم آليات األم�م املتحدة، 
ولك�ن ليس�ت عىل ذات املستوى، فمثاًل مؤس�سات تقوم بتقديم ش�هادات أمام جلان األمم 
املتحدة املعنية بالتحقيق يف االنتهاكات اإلرسائيلية، ومؤسسات ختاطب املقررين اخلاصني، 
ومؤس�سات تق�دم ش�كوى ح�ول انتهاك�ات حق�وق اإلنس�ان الفلسطيني، وأخ�رى تقدم 
بالغ�ات ح�ول االنتهاكات النمطية حلق�وق اإلنس�ان الفلسطيني، كام أّن هناك مؤس�سات 
تش�ارك يف حضور جلسات جملس حقوق اإلنسان الذي يعقد ثالث مرات يف العام، ناهيك 

)1) - انظر: االستعراض الدوري الشامل، األمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

)2) - أبو عدوان، س�ائد حامد نرص، دور منظامت املجتمع املدين الفلسطيني يف تعزيز التنمية البرشية )الضفة الغربية كحالة 

دراسة(، رسالة ماجستري يف التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 2013، ص 109-108.

)3) - لالس�تزادة انظ�ر: اهليئة املستقل�ة حلقوق املواطن، وضع حق�وق اإلنسان يف فلسطني، التقري�ر السنوي الثالث 

والعرشون، 1 كانون الثاين_ 31 كانون األول، 2017، ص 30.
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عن متتع تسع مؤسسات بعضوية املجلس االقتصادي واالجتامعي يف األمم املتحدة)1).

ك�ام يمكن للمنظ�امت غري احلكومي�ة املسامهة يف أع�امل اللجنة املعنية باحلق�وق االقتصادية 
واالجتامعي�ة والثقافي�ة الت�ي أنشئ�ت يف أيار/ ماي�و 1986 لتتوىل اإلرشاف ع�ىل مدى وفاء 
ال�دول األط�راف بالعه�د الدويل للحق�وق االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافي�ة اللتزاماهتا 
بمقت�ىض العهد، وتقوم تلك املنظ�امت بتزويد اللجنة باملعلوم�ات والتقارير واألفكار ذات 

الصلة.

اخلامتة
تن�اول البح�ث احل�ق يف التعلي�م من حي�ث آليات�ه املتاحة عىل الصعي�د الوطن�ي، اإلقليمي 
والدويل، وركز البحث عىل آلياته من جانب دويل وأبعاده الرئيسية يف حالة وجود انتهاكات، 

وأّن إعامل هذا احلق يقع عىل الدول واملنظامت الدولية واملؤسسات غري احلكومية.

وأظهرن�ا يف ه�ذا البح�ث أمهي�ة دور القضاء الفلسطين�ي يف إعامل هذا احل�ق، من حيث 
حتس�ني اللج�وء إلي�ه ملن ال حيص�ل عىل حق�ه يف التعليم من حي�ث احلامية وال�دور املهم 
والفع�ال آلليات األمم املتحدة، وخاصة بعد انض�امم فلسطني ملعاهدات القانون الدويل 
حلق�وق اإلنس�ان، التي يرتتب عليه�ا التزامات بأن تعمل عىل دمج ه�ذه القواعد ضمن 

نظامها القانوين الداخيل.

وخرج البحث بعدة نتائج وتوصيات: 

النتائج:
1- اآلليات الدولية حلامية احلق يف التعليم ليست بدياًل عن اهليئات واإلجراءات الوطنية 

إنام تندرج ضمن إطار احلامية هلذا احلق.

2- أن تعمل دولة فلسطني دون إبطاء عىل مواءمة القانون الداخيل مع معاهدات حقوق 

اإلنسان التي انضمت إليها.

)1) - لالس�تزادة انظ�ر: اهليئ�ة املستقل�ة حلقوق اإلنس�ان، ديوان املظ�امل، املؤس�سات العاملة يف جمال رص�د وتوثيق 

االنتهاكات، مرجع سابق، ص 63-58.
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التو�سيات
1- رضورة تطوير قدرات املؤسسات الفلسطينية حول كيفية استخدام اآلليات الدولية 

ملعاجلة القصور الفلسطيني يف هذا اإلطار.

2- نرش الوعي بحقوق اإلنسان حول آلية تقديم الشكاوى الفردية.

3- ضعف مؤس�سات حقوق اإلنسان يف العمل مع منظوم�ة األمم املتحدة يضعها أمام 

مهام جسيمة بعد انضامم فلسطني ملواثيق حقوق اإلنسان من حيث تفعيل دورها يف هيئة 
املعاهدات.

4- مح�الت من�ارصة وضغط يف مؤمترات دولية لفضح انتهاك احلق يف التعليم باألرايض 

الفلسطينية املحتلة من قبل إرسائيل، مساندة الستخدام آليات األمم املتحدة.



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية150

امل�سادر واملراجع

الكتب القانونية:

- د.أبو الوفا، أمحد، احلامية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، ط3 دار 

النهضة العربية، القاهرة، 2008.

- د.سعيفان، أمحد سليم، احلريات العامة وحقوق اإلنسان، اجلزء الثاين، ط1، منشورات احللبي، بريوت، 

.2010
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- د.عمر، حسني حنفي، التدخل يف ش�ئون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسان، ط1، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2005/2004.

 - قاع�ود، عالء، األصيل واملكتسب، احلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية، مركز القاهرة لدراس�ات

حقوق اإلنسان، 2002.

 - د.الشكري، عيل يوسف، حقوق اإلنسان يف ظل العوملة، ط2، إيرتاك للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 2007،

- د.امليداين، ممد أمني، النظام األورويب حلامية حقوق اإلنسان، ط4 منشورات احللبي، بريوت، 2014.

- د.علوان، ممد، ود.املوسى، ممد خليل، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلقوق املحمية، اجلزء الثاين، 

ط1، دار الثقافة للنرش، األردن، إصدار ثاٍن 2009.

- املشن�ي، من�ال مم�ود، حقوق املرأة ب�ني املواثيق الدولية وأصال�ة الترشيع اإلس�المي، ط1، دار الثقافة، 

األردن، 2011.

ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه

- أب�و عدوان، س�ائد حامد نرص، دور منظامت املجتمع املدين الفلسطين�ي يف تعزيز التنمية البرشية )الضفة 

الغربية كحالة دراسة(، رسالة ماجستري يف التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 2013.

األمم املتحدة، إعالنات، ومواثيق دولية وإقليمية 
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اإعالنات 

- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948.

معاهدات دولية

- العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 1966.

- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

- االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي لعام 1965.

- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006.

- اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام 1960.

- االتفاقية الدولية حلامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لعام 1990.

- ميثاق حقوق الطفل العريب لعام 1984.

قرارات اجلمعية العامة، جمل�س حقوق الإن�سان، املجل�س القت�سادي والجتماعي

- ق�رار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املراقب ملنظمة التحرير الفلسطينية، 22 ترشين الثاين/ نوفمب 1974، 

A/RES/29/3237 رقم الوثيقة

- ق�رار اجلمعي�ة العام�ة لألمم املتح�دة 67/19 الذي صوتت علي�ه اجلمعية العام�ة يف األمم املتحدة يف 

اجتامعه�ا الساب�ع والست�ني بتاري�خ 2012/11/29 وه�و تاري�خ الي�وم العامل�ي للتضامن م�ع الشعب 

الفلسطين�ي. 138 دول�ة صوتت لصالح القرار، 9 دول ضد القرار وامتناع 41 دولة عن التصويت، انظر 

A/RES/67/19 رقم الوثيقة

- األم�م املتحدة، املجلس االقتصادي واالجتامعي، الدورة احلادية والعرشون، 15 ترشين الثاين/ نوفمب، 

E/C.12/1999/10 3 كانون األول/ ديسمب 1999، ص1-11-12. وثيقة رقم

- األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، جلنة حقوق الطفل، التقرير األويل لدولة فلسطني ص 2 وثيقة رقم 

CRC/C/PSE/1
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- اجلمعي�ة العامة، جملس حق�وق اإلنسان، الدورة الثالثة والعرشون، تقري�ر املقرر اخلاص املعني باحلق يف 

/HRC/23/35/ A :التعليم، ص 13 وثيقة رقم

قوانني وطنية

1- القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.

2- قانون رقم 11 لعام 1998 بشأن التعليم العايل.

تقارير موؤ�س�سات حقوقية وطنية 

- اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ديوان املظامل، حتليل املوازنة العامة لسنة 2017 – قراءة من منظور حقوقي، 

سلسلة التقارير اخلاصة، رقم 92، 2018.

- اهليئ�ة املستقل�ة حلق�وق اإلنس�ان، املؤس�سات العامل�ة يف جمال رص�د وتوثي�ق االنتهاك�ات اإلرسائيلية 

واستخدام اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، سلسلة تقارير خاصة، حزيران/ يونيو 2017.

- اهليئ�ة املستقل�ة حلقوق املواطن، وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني، التقرير السنوي الثالث والعرشون، 1 

كانون الثاين- 31 كانون األول، 2017،

- اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ديوان املظامل، املبادئ التوجيهية العامة لكتابة التقارير إىل هيئات املعاهدات 

الدولية حلقوق اإلنسان، 2015.

- وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، الوثيقة التوجيهية حول إدماج حقوق اإلنسان يف خطط التنمية الوطنية 

الفلسطينية، دولة فلسطني، 2014.

مواقع اإلكرتونية:

- التعلي�م مبتغ�ى اجلمي�ع- والنس�اء والفتيات األكث�ر افتقاًرا إلي�ه، عن الصفح�ة اإللكرتوني�ة التالية: 28 

حزيران/ يونيو 2017، نيويورك

https://www.un.org/development/desa/ar/news/sustainable/high-level-event-

education.html

https://www.right-to-education.org/ar/page- :احلق يف التعليم- عن الصفحة اإللكرتونية التالية -

A/HRC/23/35/
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- اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب:

- https://www.achpr.org/ar_specialmechanisms/detail?id=

https://archive.crin.org/ar/dl/nzm-lmm-lmthd/lmhkm-lfryqy-lhqwq-lnswlshwb.

html

- املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ARA.pdf

- مكمة العدل الدولية

https://www.icj-cij.org/files/the-court-at-a-glance/the-court-at-a-glance-ar.pdf

- األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، إجراءات تقديم الشكاوى، عن الصفحة اإللكرتونية التالية:

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc

- األم�م املتح�دة، اجلمعي�ة العامة، ال�دورة الستون، البن�دان 46 و120 م�ن جدول األعامل، رق�م الوثيقة                    

A/ RES/60/251

3April/2006 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N0564 /502 //PDF/

N0550264.pdf?OpenElement

- االستعراض الدوري الشامل، األمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

- مفوضي�ة األم�م السامية حلقوق اإلنسان، اإلجراءات اخلاصة للجنة حق�وق اإلنسان، النداءات العاجلة 

ورسائل ادعاء انتهاكات حقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommunications_ar.pdf-

- األم�م املتح�دة، حق�وق اإلنسان، مكت�ب املفوض السامي، املق�رر اخلاص املعني باحل�ق يف التعليم، عن 

الصفحة اإللكرتونية التالية:
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h t t p s : / / w w w .o h c h r .o rg /A R / I s s u e s /E d u c a t i o n /S R E d u c a t i o n /P a g e s /

SREducationIndex.aspx

- مهام املقرر اخلاص بالتعليم، املقرر اخلاص بالتعليم ورئيس جلنة اإلجراءات اخلاصة – ندوة أكاديمية – 

عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 

https://nhrc-qa.org

- آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، عن الصفحة اإللكرتونية التالية: 

https://www.newtactics.org/ar/conversation
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ملخ�س 
هي�دف ه�ذا البحث إىل حتليل ال�دور اخلاص ال�ذي تلعبه االنتخابات كمك�ون من منظومة 
»ديمقراطي�ة املستوطن�ني«، ك�ام س�اّمها ع�امل االجت�امع التارخي�ي مايك�ل مان، ضم�ن دولة 
اس�تيطانية اس�تعامرية، بام هو دور خمتلف عن دورها يف ال�دول العادية، حيث تسعى هنا إىل 
إنجاح التيارات القادرة عىل توطيد وتوس�ع املرشوع االس�تيطاين االستعامري يف كل مرحلة 
من مراحل تطوره. ويبدأ البحث بإطار مقارن موجز بني االستعامر واالستيطان االستعامري 
وح�االت األخ�ري املختلفة دوليًّ�ا، ثم ينتقل بعد ذل�ك إىل املرشوع الصهي�وين عارًضا كيفية 
انتقاله من مرشوع اس�تيطاين اس�تعامري قبل 1948 إىل دولة اس�تيطانية اس�تعامرية بعد ذلك 
التاريخ. ييل ذلك اس�تعراض االنتخابات يف إطار الدولة االس�تيطانية االس�تعامرية وما نتج 
عنها من تغريات سياسية داخل تلك الدولة تارخيًيا، مع تركيز خاص عىل انتخابات 2019، 
والت�ي انتهت إىل مرشوعني، أحدمه�ا ما يسمى بمرشوع »االنتصار التام عىل الفلسطينيني«، 
وثانيهام هو مرشوع التوس�ع نحو الع�امل العريب جغرافيًّا وعب التطبي�ع االقتصادي واألمني 

دون حل القضية الفلسطينية. 

االنتخابات في الدولة االستيطانية االستعمارية:
حالة إسرائيل

د. وليد سامل- معهد جامعة القدس للدراسات واألبحاث ومدير حترير جملة املقدسية - دكتوراه فلسفة يف العالقات الدولية
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توطئة: علم ال�ستعمار املقارن وحالة ال�ستيطان ال�ستعماري يف فل�سطني
ي�درس علم االس�تعامر املق�ارن احلاالت االس�تعامرية ب�ني نموذجني: األول ه�و النموذج 
االس�تعامري القائ�م ع�ىل االحت�الل العسكري واس�تغالل األي�دي العامل�ة املحلية وهنب 
ثروات البالد، وقد انتهى هذا النموذج يف أواس�ط القرن املايض عىل أيدي حركات التحرر 
الوطن�ي يف بل�دان ما كان يسمى يف حين�ه بالعامل الثالث. أما النموذج الثاين فهو االس�تيطان 
االس�تعامري الذي يقوم عىل الفت�ح واالقتالع واإلحالل، أو ما أطل�ق عليه باتريك وولف 

مصطلح „منطق االستئصال“ )وولف، 2006(.

عرفت بلدان العامل حاالت خمتلفة لالس�تيطان االس�تعامري ترتبت عنها نتائج متفاوتة، ففي 
احلال�ة اجلزائرية )ومثلها زيمبابوي( تم دحر االس�تيطان االس�تعامري وإجب�ار املستوطنني 
املستعمري�ن ع�ىل الرحيل ومعهم دولتامه�ا األم فرنسا وبريطانيا. وع�ىل عكس ذلك قامت 
ح�االت الوالي�ات املتحدة وأس�رتاليا وكن�دا ونيوزيلن�دا بإب�ادة غالبية الشع�وب األصلية 
وبن�ت كياناهت�ا عىل أنقاضه�ا، مققة بذل�ك انتصار املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري عىل 
حساب حق تقرير املصري للشعب األصيل، ويف حالة ثالثة هي ش�امل إيرلندا أقيم بعد اتفاق 
اجلمع�ة العظيم�ة عام 1998 نظام لتقاس�م احلكم بني املستوطن�ني املستعمرين وبني الشعب 
األصيل، وذلك حتت إدارة بريطانيا الدولة االس�تعامرية لذل�ك البلد منذ عام 1167. ورابًعا 
هنال�ك حالة جنوب إفريقيا التي حققت حالة من تقاس�م احلك�م بني الشعب األصيل وبني 
املستوطنني املستعمرين ضمن وضعية مصاحلة تارخيية حققت االس�تقالل الفعيل للبالد مع 

التوصل إليها عام 1994 )ملزيد من التفصيل حول هذه احلاالت انظر/ي: سامل، 2019(.

تش�ري هذه احلاالت األربع املذكورة إىل مصائر خمتلفة للمشاريع االس�تيطانية االس�تعامرية، 
فف�ي الوالي�ات املتح�دة ودول أخ�رى -ذكرت معه�ا أعاله- ت�م حتقيق ح�ق تقرير مصري 
ملستوطنني مستعمرين فوق تراب أرض مل تكن هلم أصاًل، وذلك عب إبادة الشعب األصيل، 
ويف اجلزائ�ر وزيمبابوي تم التحرر من االس�تعامر وطرد مستوطنيه املستعمرين وحتقيق حق 
تقري�ر املصري للشعب األصيل. أما يف جن�وب إفريقيا فقد تم إنشاء نظام ديمقراطي- ليبايل 
قائ�م عىل أس�اس احلقوق املتساوية لألف�راد بغض النظر عن لوهنم، وعن�ى ذلك موضوعًيا 
قب�ول الشع�ب األصيل بشم�ول املستوطن�ني املستعمرين ضمن ش�عب واحد وح�ق تقرير 
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مص�ري مشرتك جرى تكونه يف جنوب إفريقيا بعد حتول هؤالء األخريين وقبوهلم للمصاحلة 
التارخيية. ولكن ذلك ليس ممكنًا بعد يف إيرلندا الشاملية، حيث توصل الطرفان إىل شكل من 
أشكال إدارة النزاع بينهام يف إطار صيغة لتقاسم احلكم ولكن دون مصاحلة تارخيية، وال حق 
تقرير مصري واحد جمسد يف دولة مشرتكة، حيث بقيت بريطانيا متحكمة بالعالقات اخلارجية 
واألم�ن والدف�اع، مما يبقي إيرلن�دا الشاملية دون اس�تقالل، كام أن إيرلندييه�ا األصليني قد 
حرم�وا من حق التوحد مع مجهورية إيرلن�دا القائمة فوق غالبية الرتاب اإليرلندي التارخيي 

)سامل، 2019(.

ورغ�م التفاوت بني احل�االت األربع املذكورة، فإهنا قد وصلت مجيًع�ا إىل حل ما، ليس هو 
بال�رضورة حل حترر الشعب األصيل من االس�تيطان االس�تعامري كام ذكر. أم�ا احلالة التي 
بقي�ت دون ح�ل حت�ى اآلن فهي حال�ة االس�تيطان االس�تعامري يف فلسطني، حي�ث يتميز 
مرشوعه�ا هن�ا عىل أنه ال زال يف طور التوس�ع، حي�ث إنه „مل هيزم، وجيب ع�دم اعتباره قد 

انترص“)روحانا، 2017، ص.23(.

يف السي�اق احل�ايل، وال�ذي بدأ م�ع عهد نتنياه�و الثاين ع�ام 2009 )انظر/ي أدن�اه( يسعى 
امل�رشوع االس�تيطاين االس�تعامري لتحقيق انتص�اره التام ع�ىل املرشوع الوطن�ي التحرري 
الفلسطين�ي والنظ�ر أيًضا إىل ما بعد ح�دود فلسطني، معتقًدا أن الظ�روف العربية والدولية 
القائم�ة متّكنه من ذلك. لتحليل هذا االعتقاد تناقش هذه الدراس�ة الوضع احلايل للمرشوع 
االس�تيطاين االس�تعامري يف فلسط�ني، ث�م دور االنتخابات يف إط�ار التط�ور التارخيي هلذا 
امل�رشوع االس�تيطاين االس�تعامري، ويتل�و ذل�ك اجل�دل القائم الي�وم حول طريق�ة حتقيق 
االنتص�ار التام عىل الفلسطينيني، والذي وصل إىل حالة من االحتدام بني التيارات املختلفة 
داخل إرسائيل خالل جوالت االنتخابات اإلرسائيلية لعام 2019. وتنتهي الدراس�ة بطرح 

بعض اخلالصات.

من م�سروع ا�ستيطاين ا�ستعماري اإىل دولة ا�ستيطانية ا�ستعمارية
ع�ىل أنق�اض النظام االس�تعامري ال�ذي كان س�ائًدا حتى منتص�ف القرن امل�ايض، أنشأت 
حركات التحرر الوطني دواًل أطلق عليها يف األدبيات اس�م „الدول ما بعد الكولونيالية“. 
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قام�ت ه�ذه الدول ع�ىل أرض بالده�ا، وذل�ك كأمر طبيع�ي، رشعي وكتحصي�ل حاصل 
لتحقيق االستقالل الوطني.

مقابل ذلك، يتساءل املرء عن الدول التي تقوم عىل أرض بالد أخرى بناًء عىل „حق الفتح« 
وطرد الشعب األصيل من تلك البالد. فهل تسمى حركة اس�تقالل املستوطنني املستعمرين 
يف ه�ذه احلالة عن الدولة االس�تعامرية األم »حركة حترر وطني نجم عنها اس�تقالل ش�عب 
إرسائي�ل« ف�وق »أرض إرسائي�ل« ك�ام زع�م إيزنشت�ادت )إيزنشت�ادت، 1967(، أم حركة 
اس�تقالل املستوطنني املستعمرين عن دولتهم االس�تعامرية األم بريطاني�ا كام يف حالة أمريكا 
)عزيز رنا، 2010(. وماذا تسمى الدولة الناش�ئة عن حركة االستقالل هذه؟. هل هي دولة 
م�ا بع�د كولونيالية رشعية تؤصل�ن مستوطنيه�ا املستعمرين وتنزع عنهم هوي�ة املستوطنني 
املستعمري�ن ومتنحه�م ح�ق تقري�ر املص�ري ف�وق األرض اجلدي�دة، ك�ام يزع�م فرياس�يني 
)فرياس�يني، 2013 و2017(، أم أهنا دولة اس�تيطانية اس�تعامرية؟ )محاد، 1984، رودنسون 

1973، وصايغ، 1965(.

ا لن�زع الطاب�ع الكولونيايل ع�ن املعرفة بش�أن الدولة  تتطل�ب ه�ذه األس�ئلة جه�ًدا نظريًّ
االستيطانية االستعامرية، حيث إن إرسائيل تطرح يف األكاديميا وكأهنا دولة عادية حداثية 
ونتاج حلركة حترر وطني تعب عن وجود ش�عب، اس�مه ش�عب إرسائي�ل، يمتلك أرض 
إرسائي�ل منذ آالف األعوام وعاد إليه�ا حديًثا، وبأن هذه الدولة خلقت نظاًما ديمقراطًيا 
حديًث�ا ع�ىل النمط الغريب، وأخرًيا بأهنا تقوم عىل االحت�الل املؤقت لألرايض الفلسطينية 
بعد 1967 وليس عىل أس�اس نظام االس�تيطان االس�تعامري االقتالعي اإلحاليل )مجال، 

2019 ص. 152-145(.

بشك�ل عام يمكن القول إن املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري ال يمك�ن أن يصبح أصالنيًّا 
إال إذا حص�ل ع�ىل قبول من الشعب األصيل عب مصاحلة تارخيي�ة، كام أفادت جتربة جنوب 
إفريقي�ا )رائ�ف زري�ق، 2016(، أو إذا م�ا قام بذب�ح الشعب األصيل بشكل ش�به كامل مع 
حرم�ان األقلية الضئيلة الباقية من حق تقرير املصري، وقبول هذه األخرية بذلك، كام حصل 
يف حال�ة الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة. وق�د نش�أت الواليات املتح�دة ع�ام 1776 كدولة 
اس�تيطانية اس�تعامرية وبقيت كذلك حتى ألقى اهلنود احلمر السالح هنائيًّا عام 1924، وبعد 
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ذل�ك فقط أصبحت دول�ة اكتسبت رشعيتها بالقوة والغلبة بعد أن أب�ادت الغالبية العظمى 
من الشعب األصيل.

يشاط�ر املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري الصهيوين يف فلسط�ني احلالة األمريكي�ة يف أمور 
متعددة، من املناس�ب ذكر اثنني منهام حلاجات هذه الدراس�ة: األمر األول أن كليهام اس�تند 
إىل فع�ل منظ�امت مستوطنني مستعمري�ن مستندة إىل دعم دولة أم ه�ي بريطانيا يف احلالتني. 
أم�ا األم�ر الثاين: فهو أهنام قامتا كدولتني اس�تيطانيتني اس�تعامريتني بعد حرك�ة مترد من قبل 

املستوطنني املستعمرين ضد بريطانيا.

يقاب�ل ذل�ك أمران خمتلفان، فف�ي حالة الواليات املتحدة، قامت ه�ذه الدولة أواًل عىل إبادة 
الغالبية العظمى من الشعب األصيل جسدًيا، أما إرسائيل فقد قامت عىل أساليب استئصال 
متعددة، اش�تملت عىل اإلبادة الديمغرافية للشعب األصيل عب التهجري الداخيل واخلارجي 
)روحان�ا وصباغ، 2015(، والتطهري املكاين الذي ش�مل جم�ازر وعمليات تكنيس )حنفي، 
2012(، أو التطه�ري العرق�ي كام س�اّمه بابيه )بابيه، 2007(. وثانًيا حتول�ت الواليات املتحدة 

إىل دول�ة ش�به عادي�ة داخليًّا بع�د أن أب�ادت الشعب األصيل بشكل ش�به كيل وقب�ل غالبية 
الباق�ني من�ه داخليًّ�ا مرغمني هبا م�ع عام 1924، م�ع بقاء أقلي�ة منهم فقط رافض�ة هلا حتى 
الي�وم )وازي ياتوي�ن، 2016(. هذا وقد أصبحت أمريكا إمباطورية اس�تعامرية اس�تيطانية 
ع�ىل مست�وى الكون كله يف الوق�ت ذاته، كام ذهب إليه عزيز رنا، وه�و موضوع خارج هذا 
البح�ث )رنا 2010(. أما إرسائيل فال تزال دولة اس�تيطانية اس�تعامرية، متارس يف األرايض 
الفلسطيني�ة املحتلة بعد ع�ام 1967 )وكذلك داخل إرسائيل ذاهتا( نفس أس�اليب وأدوات 
عمل املجموعات االس�تيطانية االس�تعامرية الصهيونية غري الدوالنية التي كانت قائمة قبل 
عام 1948 من توس�ع وشن أعامل عدوانية وتنفيذ برامج استيطانية استعامرية، كام أهنا تدعم 
منظ�امت غ�ري دوالنية مثل غ�وش إيمونيم يف الضفة، وإلعاد وعط�ريت كوهانيم يف القدس 

وتنسق خطوات وبرامج االستيطان االستعامري معها.

تتمي�ز الدول�ة االس�تيطانية االس�تعامرية اإلرسائيلي�ة بع�دة خصائ�ص سياس�ية واجتامعية 
واقتصادي�ة وقانونية جتعلها دولة غري عادية، فسياس�ًيا هي دولة دون دس�تور حيدد احلدود، 
وبالتايل فهي قائمة عىل آلية التوسع الدائم، كام أهنا دولة ال يعرتف هبا الشعب األصيل، الذي 
يعيش غالبيته كالجئني خارج الوطن ويطمحون حلق العودة، وهي أخريا دولة „ديمقراطية 
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املستوطنني“ كام ساّمها مايكل مان، والتي „تزداد إجراميتها ضد الشعب األصيل كلام زادت 
ديمقراطيتها ملستوطنيها“ )مان، 2005، ص.8(، ويف احلالة الفلسطينية تتخذ إجرامية املرشوع 
االس�تيطاين االس�تعامري طابع اقتالع الشعب األصيل والتطهري املكاين وإحالل املستوطنني 
ا فهي دولة يقوم اقتصادها  املستعمري�ن مكان الشعب األصيل )حنفي، 2012(، أما اقتصاديًّ
السي�ايس عىل العن�رص األيديولوجي املرتب�ط بتحقيق الغلبة واملناع�ة االقتصادية للمرشوع 
االستيطاين االستعامري، وعندما يقوم اقتصاد كهذا بتشغيل عاملني من الشعب األصيل فإنه 
يشغلهم ضمن „مزارع منفصلة أثنيًّا“ كام ساّمها غرشون شافري )شافري، 2002( متنع التامزج 
االجتامعي عب الزواج املختلط وغريه مع أعضاء املجتمع االس�تيطاين االس�تعامري. أما يف 
اجلانب االجتامعي فتقوم الدولة االستيطانية االستعامرية عىل فكرة النقاء العرقي، والوحدة 
ب�ني الدين والقومية بام ال يسمح باخرتاقهام من قبل أي „ش�وائب“ خارجية، ويشمل ذلك 
التوحد عرقًيا ضد الشعب األصيل بغض النظر عن الفوارق الطبقية، مما يقلص أيًضا مديات 
ال�رصاع الطبق�ي الداخيل )محاد، 1984، ص،87(. وأخرًيا ع�ىل املستوى القانوين فهي دولة 
حتدد تعريف „ديموسها“ -أي شعبها- بشكل يتخطى حدودها وبام يشمل كل هيود العامل، 
ويف املقابل فإهنا تنأى بنفسها عن قبول حق الشعب األصيل باملواطنة يف ذات البالد التي هي 

أصاًل بالده )مصاحلة، 1997، ديفيس 1997، بوتنتشون 1993، ويفتاحئيل، 2012(. 

تشتم�ل آلي�ات االس�تئصال التي يقوم عليه�ا املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري ودولته يف 
فلسط�ني ع�ىل عمليات اقت�الع وهتجري وتطه�ري عرقي ومك�اين، وهتويد للمك�ان واإلقليم 
والفض�اء واملشهد، وأرسلة للمؤس�سات، وعزل الباقني م�ن الفلسطينيني يف وطنهم ضمن 
بانتوس�تانات، يفصل بني ك�ل منها واألخرى مستعمرات وحواجز وج�دران وأنظمة عدم 
دخ�ول وإغ�الق، ومنع التواص�ل اجلغرايف بني بانتوس�تانات الضفة وغزة. ك�ام تشمل هذه 
العمليات اس�تئصال املجتمع وتبديد وجوده عىل أرضه، واس�تئصال اهلوية الوطنية „واحلق 
يف تقري�ر املص�ري“ عب „من�ح“ اإلقامة بدي�اًل للمواطنة وإنك�ار اهلوية الوطني�ة الفلسطينية 
ووجوده�ا، ومن�ع جتسي�د ح�ق تقرير املص�ري يف دول�ة واس�تئصال االقتص�اد والثقافة. أي 
عمليات استئصالية أوسع بكثري مما ذهب إليه باتريك وولف، الذي حدد آليات االستئصال 
بثالث�ة ه�ي اإلب�ادة والطرد وتغيري نسب�ة الدم، عن طري�ق التمثل واالنصه�ار ضمن جمتمع 
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املستوطن�ني املستعمري�ن )وولف، 2006(، هذا عل�اًم أيًضا أن الصهيوني�ة ترفض آلية تغيري 
نسب�ة ال�دم حفاًظ�ا عىل النق�اء العرق�ي اليهودي ال�ذي يرقى عن�د الصهيوني�ة إىل موضوع 
وجودي أمني ذي عالقة باستمرار كينونة دولة إرسائيل، كام يستخدم االستعامر االستيطاين 
الصهيوين مركًبا يشمل ثالثية االس�تيطان االستعامري واألبرهتايد واالحتالل العسكري يف 
حالة الضفة والقدس )غانم، 2018( ونظام حصار لغزة، واألبرهتايد واالس�تعامر الداخيل، 

كام ساّمه إيليا زريق )زريق، 1979( يف حالة فلسطينيي الداخل.

النتخابات والتغريات ال�سيا�سية يف الدولة ال�ستيطانية ال�ستعمارية
تنعق�د االنتخاب�ات اإلرسائيلية يف إطار صيغة ديمقراطية املستوطنني املكرس�ة ديمقراطيتها 
للمستوطن�ني املستعمرين دون غريهم. ولع�ل املراقب هلذه االنتخابات جيد أهنا قد ارتبطت 
ع�ىل ال�دوام -ومن�ذ نشأة دول�ة إرسائيل- بالس�ؤال حول ما يمك�ن فعله بام ت�م تسميته يف 
األدبي�ات الصهيوني�ة باس�م „املشكلة العربية“. وم�ن املفارقة أن ه�ذه املشكلة قد طرحت 
يف األدبي�ات األكاديمي�ة الرائج�ة يف إرسائي�ل ع�ىل أهنا „مشكل�ة عرضي�ة، خارجية، وغري 
جوهري�ة“ )بيرتب�رغ، 2015، ص.24(. وق�د قوض ش�افري م�ا ذهبت إليه تل�ك األدبيات، 
إذ ب�نّي أن „املجتم�ع اإلرسائييل قابل للفه�م بصورة أفضل، ليس من خ�الل التفسري القائم 
ع�ىل النظ�ر إىل داخله، ولكنه قابل لذلك يف إطار السياق األوس�ع للعالق�ات اإلرسائيلية- 
الفلسطيني�ة“ )ش�افري، 1989، ص. يب. اكس آي( ويف إطار هذه العالقات األوس�ع يمكن 
فهم -كام يرى ش�افري- العالق�ة الوثيقة بني املستوطن واجلن�دي، وكالمها مع حركة العمل 
والتعاونيات واملنظامت ش�به العسكرية واألحزاب السياس�ية واهلستدروت )نفس املصدر، 
ص.6(. ويعن�ي ذل�ك تكري�س االنتخاب�ات كآلي�ة الختي�ار التي�ار األجدر ع�ىل النهوض 

باملرشوع الصهيوين وتقدمه يف كل مرحلة من مراحله. 

يمكن إعادة صياغة ما يطرحه شافري، أن الرصاع مع الفلسطينيني هو العامل املحدد إرسائيلًيا 
„ملن نحن؟“: ما هي نظرتنا لذاتنا؟، وكيف نستحوذ عىل أرض اآلخرين مّدعني أهنا أرضنا 
يف نف�س الوق�ت؟، وكي�ف جيب أن نتوح�د دوًما خل�ف األيديولوجيا واجلي�ش واملنظامت 
العسكرية وش�به العسكرية لتحقيق هذا االستحواذ؟. وقد بقيت هذه احلالة/ املظاهر قائمة 
يف إرسائي�ل حت�ى بعد تراجع حرك�ة العمل واهلست�دروت والتعاوني�ات لصالح توجهات 
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نيوليبالي�ة منذ أواس�ط السبعينيات م�ن القرن امل�ايض. فالتوجه�ات النيوليبالية ارتبطت 
مع املشاركة يف االس�تثامرات الدولية من قبل أصحاب األعامل اإلرسائيليني، وفتح أس�واق 
إرسائيل أمام تلك االس�تثامرات، ولكن مل يرافقها حتول عن االحتالل لألرايض الفلسطينية 
واالس�تيطان االس�تعامري فيها، لتصب�ح بعد ذلك س�وًقا للبضائع والرس�اميل اإلرسائيلية 
دون احتالل ودون اس�تيطان اس�تعامري. عوًضا عن ذلك، اس�تمرت البامج االس�تيطانية 
االس�تعامرية ض�د الفلسطيني�ني يف النق�ب واجللي�ل أس�وة بالضف�ة والقدس، بل وش�ارك 
الرأس�امل اإلرسائييل باستثامرات يف املستعمرات يف الضفة مستنًدا إىل العاملة الرخيصة، فيها 

مقارنة بالعاملة عالية األجر داخل إرسائيل )انظر/ي الغازي، 2012(. 

ارتبطت االنتخابات يف السياق االستيطاين- االستعامري الصهيوين إًذا بحاجات توسعه عىل 
حس�اب اآلخ�ر، ولذلك كانت وظيفة أصحاب حق االقرتاع ع�ىل الدوام تتمثل يف انتخاب 
التيار األمثل لتوطيد املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري وحتقيق توس�عه. إال يف حالتني مها: 
أواًل الكف�اح الفلسطيني الذي يذّكر املستوطن�ني املستعمرين باملشكلة الفلسطينية ورضورة 
حله�ا، لذا ج�اء اعرتاف إرسائي�ل بمنظمة التحري�ر الفلسطينية عىل وق�ع االنتفاضة األوىل 
وج�اء ف�ك االرتباط عن غزة ع�ام 2005 وعرض أوملرت االتفاق م�ع الرئيس „أبو مازن“ 
عىل وقع االنتفاضة الثانية، ومن أجل إجهاض نتائجها يف الوقت ذاته. وثانًيا هنالك العامل 
األمريكي الذي قد ال يتقاطع أحياًنا مع التوجهات الصهيونية إلقامة أرض إرسائيل الكاملة 
ع�ىل ك�ل أرض فلسطني )الدولة االس�تيطانية االس�تعامرية املوس�عة الحًق�ا( دون أن يعني 
ذل�ك يف املقابل إيفاء الواليات املتحدة بأدن�ى حقوق الشعب الفلسطيني. من أمثلة ذلك ما 
حص�ل حين�ام ضغط الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما ع�ىل بنيامني نتنياهو لقبول فكرة 
دولة اس�تيطانية اس�تعامرية مقلصة تشمل إرسائيل بحدود ع�ام 1948، مضاًفا إليها القدس 
الرشقية والكتل االستيطانية االستعامرية الكبى يف الضفة الغربية، مع عدم عودة الالجئني 
الفلسطينيني، وتقوم إىل جانبها دولة فلسطينية عىل بقايا من األرض ال تفي باحلد األدنى من 
احلقوق الفلسطينية. وكان أن انعكس ذلك الضغط عىل خطاب نتنياهو يف جامعة بار إيالن 

عام 2009 حتت ضغط إدارة أوباما )انظر أدناه(.

هب�ذا االجت�اه، فقد أنجح�ت االنتخاب�ات التيار الع�اميل يف الفرتة املمت�دة منذ إنش�اء الدولة 
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ع�ام 1948 وحت�ى عام 1977 )فرتة إرسائي�ل األوىل: غان�م، 2019، ص 11(، وكان لذلك 
اإلنج�اح ارتب�اط بتمك�ن التي�ار الع�اميل م�ن بن�اء الدول�ة ومؤس�ساهتا السياس�ية واألمنية 
والعسكري�ة واالقتصادي�ة واالجتامعية والقانونية، وهو ما نجح التي�ار العاميل من خلقه بني 
أع�وام 1948 يف إط�ار من إخضاع الشع�ب الفلسطيني الباقي يف أرض�ه أيًضا، وإبقائه حتت 
يت والتي  احلك�م العسك�ري حتى ع�ام 1966، إضافة لتنفيذ أع�امل „منع التسلل“ كام ُس�مِّ
هدف�ت إىل من�ع عودة أي الج�ئ فلسطيني من اخلارج. قام التي�ار العاميل خالل نفس الفرتة 
بتنظي�م عملية اهلجرة إىل إرسائيل واس�تيعاب املهاجرين من أجل زيادة عدد س�كان الدولة 

من املستوطنني املستعمرين.

بع�د حرب 1967 بدأت إنج�ازات التيار العاميل تتعرض النتكاس�ات متالحقة، الس�يام يف 
تناقضه�ا ب�ني قطبني، فمن جهة طرحت ضم أجزاء فقط من املناطق الفلسطينية إىل إرسائيل 
وليس ضمها كلها لتشكيل دولة اس�تيطانية اس�تعامرية مقلصة بام يتيح احلفاظ عىل األغلبية 
اليهودية داخلها، وتبقى أجزاء خارجها قابلة للتفاوض مع العرب والحًقا مع الفلسطينيني 
ح�ول مصري تل�ك األجزاء، ويف ه�ذا اإلطار قامت احلكوم�ة العاملية بإع�الن ضم القدس 
الرشقي�ة إىل إرسائي�ل يف 1967/6/28، وذل�ك بعد توس�عها اثنتي عرشة م�رة عىل حساب 
أرايض الضفة، كام أهنا أعلنت عىل لسان وزير العمل يغئال آلون اخلطة التي س�ميت باس�مه 
يف 1967/7/13 والتي قضت بضم غزة والقدس الرشقية ومرتفعات اخلليل اجلنوبية وغور 
األردن إىل إرسائي�ل، وترك املناطق املكتظة بالسك�ان الفلسطينيني دون ضم، ومنحها حكاًم 
ذاتًي�ا، مقاب�ل توطني الجئ�ي خميامت غزة داخله�ا )هان�دل، 2012، ص 721-722( ومتثل 
خط�ة يغئال ألون الثابت يف سياس�ات األحزاب الصهيوني�ة التي ال زالت تسعى حتى اليوم 
لتحقي�ق الض�م القانوين للمناطق التي طرحها ألون يف الضفة، لكنها يف الوقت ذاته أضافت 

إليها ضم الضفة كلها والسعي للتمدد نحو العامل العريب.

وم�ن جهة أخرى، واجهت احلكوم�ة العاملية مطالب وحتركات منظ�امت صهيونية متطرفة 
غري دوالنية لالس�تيطان االستعامري قلب املناطق الفلسطينية املكتظة بالسكان، وذلك مثل 
حرك�ة غ�وش أمونيم التي قامت باالس�تيالء عىل فندق النهر اخلال�د يف اخلليل يف 12 نيسان 
1968، ومل تق�م احلكوم�ة بإخالئهم، وإنام قامت بالتف�اوض واالتفاق معهم عىل نقلهم ملقر 
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احلك�م العسك�ري والبدء ببناء مستعمراهتم يف جواره يف قل�ب مدينة اخلليل )نفس املصدر، 
ص 724(. ك�ام واجه�ت احلكوم�ة العاملية مطالب�ات داخلية من حزب العم�ل ذاته بالضم 
الكام�ل، حي�ث قام أقط�اب من احل�زب بتشكيل حركة ش�عبية أطلقوا عليها اس�م „حركة 

أرض إرسائيل الكاملة“ والتي طالبت بضم كل األرايض املحتلة عام 1967.

مع هذه التطورات، هيأت حكومة حزب العمل عب مواقفها املتناقضة املناخ لنمو االجتاهات 
الت�ي تدعو إىل االس�تيطان االس�تعامري املوس�ع ع�ىل أرض إرسائيل الكاملة )ش�بنتساك، 
1991( وه�و م�ا مّهد الس�تالم الليك�ود احلكم يف إرسائيل بع�د انتخاب�ات 1977. وهنا تم 

االنتق�ال إىل إرسائيل الثانية، الت�ي متيزت عموًما بحكم اليم�ني التنقيحي اجلابوتنسكي من 
1977 إىل 2009 )غان�م، 2019، ص 11( وما ختلل هذه الفرتة من تقلبات بني تياري الدولة 

االستيطانية االستعامرية الواسعة واألخرى املقلصة.

وإب�ان حكم الليكود وتواليه ع�ب حكومتني )من 1977- 1984( أطلق العنان لالس�تيطان 
االس�تعامري، س�واء داخل املناطق الفلسطينية املكتظة بالسكان أو خارجها، وطرح ش�عار 
„أرض إلرسائي�ل الكامل�ة“ غ�ري القابلة للتنازل ع�ن أي جزء من أجزائه�ا، وقرر االنتقال 
من إنشاء املستعمرات الريفية إىل إنشاء املستعمرات املدينية، فتأسست مدينة أرئيل يف شامل 
الضف�ة عام 1978 مثاًل. وخالل الف�رتة 1977- 1984 تم إنشاء 70 مستوطنة جديدة، وبلغ 
ع�دد املستعمرين 35 ألف مستعمر )هاندل، 2012 ص 731(. ويف أعوام 1979 و1980 تم 
إص�دار األمرين العسكري�ني 783 و892 اللذين وضعا 42 باملئة م�ن مساحة الضفة الغربية 
حت�ت س�يطرة املستعم�رات، وذلك قب�ل أربعة ع�رش عاًما من توقي�ع اتفاق أوس�لو )نفس 

املصدر، ص 734(.

م�ع انتخابات ع�ام 1984 نشأت حكومة مشرتك�ة بني الليكود وحزب العم�ل )التجمع أو 
املع�راخ( كام س�مي آنذاك، وتناوب كل من إس�حاق ش�امري وش�معون بريس ع�ىل قيادهتا، 
وخ�الل فرتهت�ا )وكذل�ك احلكوم�ة املشرتكة الت�ي تشكل�ت بع�د انتخابات ع�ام )1988( 
اس�تمر توسع االستيطان االس�تعامري وفق القواعد اجلديدة، التي وضعها الليكود للتوسع 
االستيطاين االستعامري. ويف عام 1990 قام شمعون بريس بمحاولة فاشلة لتشكيل ائتالف 
من دون الليكود، ونجح شامري باملقابل يف تشكيل حكومة ضيقة استمرت حتى عام 1992 
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م�ن دون حزب العم�ل. وعىل وقع تأث�ري االنتفاضة الفلسطينية األوىل ع�اد األخري للحكم 
عام 1992 معتمًدا عىل قاعدة برملانية ضيقة ال تزيد عىل 56 عضو كنيست صهيونيًّا، لذا فقد 
احتاجت لدعم النواب العرب لكي تستطيع أن تقوم بعملها، بام يف ذلك توقيع اتفاق إعالن 
املبادئ الشهري باس�م اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، والذي خلف 
توقيع�ه أصداًء من النقد اجلارح واالهتامات باخليانة إلس�حق رابني داخل إرسائيل من قبل 
تيار الدولة االستيطانية االستعامرية املوسعة، أودت بحياته عام 1995 لدى إطالق النار عىل 

يد أحد مازيب التيار االستيطاين املوسع واسمه يغئال عمري يف مدينة تل أبيب.

اس�تمر شمعون بريس باحلكومة بعد مقتل رابني، ولكن التحريض الواسع ضد االتفاق مع 
)م.ت.ف( وتقدي�م التن�ازالت هلا كام زعم الليكود )اتفاق أوس�لو( قد أدى ب�“بريس“ إىل 
خس�ارة االنتخاب�ات عام 1996، والتي أعادت الليكود إىل س�دة احلكم، وه�ذه املرة بقيادة 
بنيامني نتنياهو، الذي نظر إليه املستوطنون املستعمرون يف فلسطني عىل أنه األجدر لتوس�يع 

املرشوع االستيطاين االستعامري يف كل أرجاء فلسطني.

خ�الل عه�ده )1996- 1999( قام نتنياهو بإلغ�اء القيود عىل جتميد بن�اء املستوطنات وبنى 
ثالث مستعمرات و31 بؤرة استيطانية يف الضفة ومستعمرة جبل أبو غنيم يف القدس وفتح 
نفًق�ا حتت األقىص تسبب بمواجهة مع قوات األمن الفلسطينية )هاندل، 2012، ص 753-

755(، وقام بتوقيع بروتوكول اخلليل مع السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997، ونفذ إعادة 

االنتشار للقوات اإلرسائيلية إىل خارج اخلليل عىل وقع ضغط االنتفاضة الفلسطينية األوىل 
وضغ�ط الرئي�س األمريكي بيل كلينت�ون، وكانت هذه هي إعادة االنتش�ار األوىل واألخرية 
الت�ي ق�ام هبا نتنياه�و خالل حياته السياس�ية، وفي�ام بعد وقع اتف�اق واي ريفر م�ع السلطة 
الوطني�ة الفلسطيني�ة ع�ام 1998 بضغط أمريك�ي، والذي قي بانسح�اب إرسائيل عن 13 
باملئ�ة م�ن املنطقة )ج( يف الضفة الغربية بداًل من االنسحاب منها كلها، كام نصت االتفاقات 
السابق�ة عىل ذل�ك، ومل يقم نتنياهو أب�ًدا بتنفيذ تعهداته هذه باالنسح�اب. ورغم ذلك فقد 
اعتب املجتمع االستيطاين الصهيوين نتنياهو متنازاًل للفلسطينيني ولذا عاقبوه يف االنتخابات 
التالية لعام 1999، حيث نجح حزب العمل بقيادة إهيود باراك، والذي أصبح أكثر يمينية يف 

توجهاته ضد الشعب الفلسطيني وانتخب هلذا السبب.
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رفض إهيود باراك تنفيذ حتى انسحابات واي ريفر، كام طرح اقرتاحات لعقد مفاوضات مع 
اجلان�ب الفلسطين�ي حول قضايا املرحلة النهائية، تم إجراؤه�ا يف كامب ديفيد يف الواليات 
املتح�دة عام 2000، وخالل تل�ك املفاوضات مل يتم التوصل إىل اتف�اق، وعاد بعدها باراك 
إىل إرسائي�ل ليط�رح مقولته الشهرية حول „غياب وجود رشي�ك فلسطيني“ وأنه ذهب إىل 
كام�ب ديفيد جلعل الشعب اإلرسائي�يل والعامل يكتشف هذه احلقيقة )ب�اراك، 2000(. وقد 
تلقفت هذه املقولة حكومة آرئيل شارون الليكودية التالية. وكانت حكومة باراك قد دامت 
مل�دة عام ونصف فقط وجاءت بناء عىل وعدها للناخب اإلرسائييل باالنسحاب من جنوب 
لبنان، وهو ما تم، والتفاوض مع الفلسطينيني فقط من أجل تفادي إعالهنم عن إقامة الدولة 
الفلسطيني�ة املستقلة بعد انتهاء مرحل�ة املفاوضات النهائية عام 1990 وليس لتحقيق تسوية 

عادلة للرصاع )باراك، 2000(. 

جاء اهنيار حكومة باراك بعد انفجار االنتفاضة الفلسطينية الثانية عىل خلفية اقتحام منافسه 
آرئيل ش�ارون للمسجد األقىص يف أيلول 2000، وذلك بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد. 
وق�ام اإلرسائيلي�ون بإنجاح ش�ارون يف انتخاب�ات بداية 2001 لكونه األج�در برأهيم بقمع 
االنتفاضة الفلسطينية وتوس�يع املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري. خالل عهده قام شارون 
أيًض�ا ببناء جدار الفصل العنرصي واقتحم املدن الفلسطينية وحارص مقر يارس عرفات ملدة 
34 يوًما، ووّس�ع املستوطنات االس�تعامرية، وقام بعمليات أطلق عليها اسم عمليات القتل 

املسته�دف، وم�ن ضمنها اغتيال صالح ش�حادة قائ�د اجلناح العسك�ري حلركة محاس عام 
ا عىل  2002 والشي�خ أمحد ياس�ني ع�ام 2003، وقسم مناط�ق الضفة إىل بانتوس�تانات. وردًّ

خارط�ة الطريق األمريكية والدعوات الس�تئناف املفاوض�ات الفلسطينية- اإلرسائيلية عام 
2003، ق�ام بعملي�ة فك االرتباط مع قطاع غزة مع إبقاء السيطرة اجلوية والبحرية والتحكم 

بح�دود غزة مع إرسائي�ل وفصلها عن الضفة. وقد أكد دوف فايسغالس مستشار ش�ارون 
بتاري�خ 2004/10/6 أن ف�ك االرتباط مع غزة قد هدف لتجمي�د عملية السالم ومنع قيام 

دولة فلسطينية )هاندل، 2012، ص 768(.

أدى ف�ك االرتب�اط ه�ذا إىل انشق�اق داخ�ل الليكود، حيث انسحب ش�ارون م�ن الليكود 
ومع�ه أعض�اء آخرون وش�ّكلوا ح�زب »كاديام«، وق�د اهتم الليك�ود ش�ارون باالنتقال إىل 
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سياس�ة التنازالت التي يطرحه�ا التيار العاميل، ويف هذا االهتام قدر م�ن الصحة من الناحية 
الديمغرافي�ة فق�ط، حي�ث إن ش�ارون أراد ك�ام طرح ه�و بذاته م�ن فك االرتب�اط عن غزة 
احلفاظ عىل األغلبية الديمغرافية يف إرسائيل -والرتكيز- كأولويات عىل تكثيف االستيطان 
االس�تعامري يف الضف�ة والقدس واجللي�ل والنقب )موايس، 2014(، ولك�ن بخالف التيار 
العاميل، فإن ش�ارون قد ق�ام بفك االرتباط هذا دون أن يكرتث ملنظم�ة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الوطنية الفلسطينية اللتني أراد أيًضا تقويضهام، ومل يكن مؤمنًا بإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة حتى ولو عىل „بقايا األرض“ من الضفة الغربية كام أراد التيار العاميل.

وبع�د دخ�ول ش�ارون يف غيبوبة ع�ام 2006، خلفه إهي�ود أوملرت عىل رأس ح�زب كاديام، 
واّدع�ى أوملرت أنه يريد حتقيق اتفاق س�الم مع الفلسطينيني، يق�وم عىل اعرتافهم بإرسائيل 
كدول�ة هيودي�ة وتنازهل�م ع�ن حق الع�ودة إىل داخ�ل إرسائي�ل، مقابل حصوهل�م عىل دولة 
فلسطينية تابعة إلرسائيل وجمردة من السالح ويبقى يف داخلها وجود أمني إرسائييل وسيطرة 
إلرسائي�ل ع�ىل جماهلا اجل�وي، وذلك عىل معظ�م أجزاء الضف�ة الغربية وقس�م من القدس 
الرشقية خارج البلدة القديمة، حيث حتول األخرية إىل سيادة أطراف خارجية عن الطرفني، 
كام وتبقى الكتل االس�تيطانية يف القدس الرشقية مع نرش قوات عربية حلفظ األمن يف احلرم 
الق�ديس الرشيف )عريق�ات، 2010، ص 3-7(. وعندما حل موعد اس�تكامل املفاوضات 
الت�ي ك�ان يصعب التوصل إىل اتف�اق خالهلا نظًرا لرشوط أوملرت التعجيزية، ش�ّن أوملرت 
حرًب�ا عىل غ�زة يف هناية عام 2008، أدين بعدها بالسجن يف قضايا فساد، عاقبه بعدها جمتمع 
املستوطنني املستعمرين عىل „ تنازالته“، وذلك بأن انتخبوا مله بنيامني نتنياهو عن الليكود 
يف رئاس�ة احلكومة، حيث واصل نتنياهو تويل رئاس�ة احلكومة من�ذ 2009 وال زال مستمًرا 
فيها حتى وقت كتابة هذا البحث، وإن كان عىل شكل رئيس انتقايل حلكومة مستقيلة بانتظار 
تشكي�ل حكومة بعد إجراء انتخاب�ات ثالثة يف أوائل آذار 2020 تلت جولتي االنتخابات يف 
نيسان وأيلول 2019، والتي مل ينجح أي منها بتشكيل حكومة حتى حلظة إهناء هذا البحث.

وكان أوملرت قد أراد يف بداية توليه ملنصبه القيام بعملية فك ارتباط أحادية يف الضفة استكاماًل 
ملا قام به ش�ارون يف غزة، ولكنه اجته للتفاوض مع م.ت.ف بعد س�يطرة محاس عىل السلطة 
منف�ردة يف غ�زة يف حزي�ران 2007، وعقد مؤمت�ر أنابوليس يف هناية ذلك الع�ام يف الواليات 
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املتحدة وتاله مفاوضات ثنائية فلسطينية- إرسائيلية حتت إرشاف الرئيس األمريكي جورج 
ب�وش ووزيرة خارجيت�ه كونداليزا رايس. وخ�الل عهده طرحت فكرة الضف�ة أواًل وأقيم 

مرشوع جنني أواًل، فيام اعتبت غزة كياًنا معادًيا إلرسائيل.

مثل�ت فرتة نتنياه�و من 2009 وحتى اليوم االنتقال إىل مرحل�ة إرسائيل الثالثة التي حيكمها 
اليمني اجلديد، وهو مزيج من متطريف الليكود واألحزاب الدينية القومية واحلريدية )غانم، 
2019، ص 11(. وخ�الل فرتتي�ه األوىل )2009-2013( والثاني�ة )2013-2015( واج�ه 

نتنياهو الرئيس األمريكي عن احلزب الديمقراطي باراك أوباما، وكان هذا األخري يرغب يف 
حّل الرصاع الفلسطيني- اإلرسائييل وفق أس�س يراها، وتقي باعرتاف فلسطيني بيهودية 
دول�ة إرسائي�ل، وأيًضا الق�دس عاصمة موحدة إلرسائي�ل، مع إجياد ترتيب�ات „عاصمية“ 
للفلسطيني�ني يف املدينة )مث�ل أبو ديس أو بيت حنينا(، مع ض�امن الوصول لألماكن الدينية 
املقدسة للجميع، وضم الكتل االستيطانية اإلرسائيلية وعدم عودة الالجئني إىل إرسائيل إال 
بأعداد رمزية، وتقاسم ما تبقى من أراٍض بعد ذلك بني الطرفني وفق اتفاق بينهام )انظر/ي 
رافي�د، 2013 و2014(. وتتواف�ق أطروح�ات أوباما ه�ذه مع احلفاظ ع�ىل إرسائيل كدولة 
اس�تيطانية اس�تعامرية مقلص�ة، مع إقامة دول�ة بقايا فلسطيني�ة ال خترج عن نط�اق السيطرة 

اإلرسائيلية. أي إهنا تتوافق مع النسخة التي طرحها أوملرت سابًقا.

وكام اضطر ش�ارون لتغيري سياس�اته واالنسحاب من غزة حتت ضغط املقاومة، فقد اضطر 
نتنياه�و لإلع�الن حتت ضغط إدارة أوباما عن موافقة داعم�ة إلقامة دولة فلسطينية منزوعة 
الس�الح، مع احلف�اظ عىل القدس عاصمة موحدة إلرسائيل، وع�دم عودة الالجئني، وبقاء 
املستوطن�ات مجيعه�ا يف األرايض الفلسطيني�ة، وذل�ك رشط أن تقبل ه�ذه الدولة بإرسائيل 
كدول�ة هيودية )خط�اب نتنياهو يف جامعة بار إي�الن 2009/6/14(. وكان من الطبيعي أن 
يرفض الفلسطينيون قبول دولة البقايا هذه، س�واء أثناء وس�اطة السيناتور األمريكي جورج 
ميتشل )2009- 2011( خالل والية أوباما األوىل، وكذلك أثناء وساطة جورج كريي وزير 
اخلارجية األمريكي )2013- 2014( خالل والية فرتة أوباما الثانية. وقد سّمى عامل السياسة 
اإلرسائييل شلومو أفينريي الدولة التي طرحها نتنياهو عب خطاب بار إيالن عىل أهنا „طريق 
إىل بانتوستان“، السيام أهنا تطرح دولة جمردة من السالح وال سيطرة هلا عىل حدودها البية 
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والبحرية واجلوية )شلحت، 2018، ص 364(.

وتوافًق�ا م�ع إدارة أوباما، من املالحظ أن نتنياهو قد ش�مل حزب العمل يف حكومته األوىل 
ولك�ن م�ن موقع مت�دٍن، حيث ش�ارك فيها زعيم احلزب إس�حق هريتس�وغ بمنصب وزير 
الرفاه واخلدمة االجتامعية واس�تقال من منصبه عام 2011. كام ش�مل نتنياهو حزب احلركة 
)هتنوعا( يف حكومته الثانية وكلف زعيمتها تسيبي ليفني بإدارة املفاوضات مع جون كريي 
وزي�ر اخلارجي�ة األمريكي آنذاك والفلسطيني�ني، وأقاهلا بعدما فشل�ت املفاوضات، ما مّهد 

النتخابات مبكرة عام 2015. 

بعد انتخابات عام 2015، شّكل نتنياهو حكومة ضيقة مع األحزاب التي عىل يمني الليكود، 
وتراج�ع ع�ن أقوال�ه بشأن إقامة دول�ة فلسطينية مقلص�ة، وعىل العكس م�ن ذلك توافقت 
حكومته توافًقا كاماًل مع املستوطنني املستعمرين، ودخلت يف تناقض مع إدارة أوباما وسنّت 
ا  قان�ون القومي�ة عام 2018، والذي يعتب فلسطني كلها )أرض إرسائيل حسب تسميته( حقًّ
�ا „لشعب إرسائيل“ مع حرص حقوق اآلخرين فيها ع�ىل احلقوق الفردية. وبريان  حرصيًّ
ه�ذا القان�ون ع�ىل فلسطينيي الضف�ة والقط�اع والقدس وكذل�ك ع�ىل الفلسطينيني داخل 
إرسائي�ل، ف�إن نتنياه�و يكون بذلك قد أع�اد توحيد التعام�ل مع الشع�ب الفلسطيني وفق 

صيغة احلقوق الفردية التي جاء هبا وعد بلفور عام 1917.

خالل فرتة حكومة نتنياهو الثالثة، نجح الرئيس األمريكي دونالد ترامب برئاس�ة الواليات 
املتحدة، ومع توليه هلا يف كانون الثاين/ يناير 2017 أعطى الدعم الكامل لسياسات نتنياهو، 
وتن�ازل عن الدعم األمريكي حلل الدولتني، وأقر بالقدس عاصمة موحدة إلرسائيل، وقرر 
قط�ع الدعم ع�ن وكالة غوث الالجئني، وأقر برشعية املستوطنات االس�تعامرية، وقطع كل 
أش�كال الدعم ع�ن السلطة الوطني�ة الفلسطينية وأغلق مكتبها يف واش�نطن. وقد حلق هذه 
السياس�ات أزم�ة االنتخاب�ات اإلرسائيلي�ة يف ع�ام 2019، وه�ي أزمة نتجت عنه�ا مظاهر 
متع�ددة، منه�ا اهني�ار التيار الع�اميل الساب�ق وحصوله عىل س�تة مقاع�د فق�ط يف انتخابات 
نيس�ان 2019، واالنتخاب�ات املع�ادة يف أيل�ول 2019، ومع�ه اهن�ار ط�رح االكتف�اء بدول�ة 
اس�تيطانية اس�تعامرية مقلصة، وعىل أنقاض هذا االهنيار نشأ حزب أزرق أبيض الذي يضم 
ثالث�ة جن�راالت، وحزب يوجد مستقب�ل )يش عتيد( وهو حزب اس�تقطب أصوات التيار 
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الع�اميل الساب�ق. ويتوافق حزب أزرق أبي�ض مع الليكود حول أمهية ض�م األغوار والكتل 
االس�تيطانية االس�تعامرية الكبى إىل إرسائيل، وأمهية احلفاظ عىل القدس كعاصمة موحدة 
إلرسائي�ل، ورف�ض عودة الالجئني ورف�ض مشاركة فلسطينيي الداخ�ل يف احلكم والعداء 
جتاهه�م، ولكنه خيتل�ف مع الليكود يف املقابل ح�ول هوية الدولة: علامني�ة- ديمقراطية مع 
فص�ل للسلط�ات أم دينية، وكذلك حول كيفية التعامل مع نظام حكم محاس يف غزة، حيث 
يري�د نتنياهو تدجين�ه واحلفاظ عليه كمدخل للحف�اظ عىل االنقس�ام الفلسطيني، فيام يريد 
ح�زب أزرق أبي�ض إهناء حكم محاس يف غ�زة، كام أنه عكس نتنياه�و مستعد للتفاوض مع 
السلط�ة الفلسطينية عب البواب�ة اإلقليمية العربية. ويرى احلزب أن إرشاك العرب رضوري 
لك�ي يقوم األخ�ريون بإقن�اع الفلسطيني�ني بتقديم تن�ازالت جوهري�ة يف مواضيع القدس 
والالجئ�ني وقبول ضم منطقة الغور والكتل االس�تيطانية االس�تعامرية الكبى إىل إرسائيل 
)برناجم�ا ح�زب أزرق أبي�ض، وحزب يش عتي�د(. إًذا، فإن ه�ذا احلزب يتفق م�ع الليكود 
بش�أن فلسط�ني، وأطروحات الضم القان�وين والفعيل لألرايض الفلسطيني�ة، ولكنه خيتلف 
م�ع األخ�ري جزئيًّا بشأن هوية الدولة ب�ني العلامنية والدين، وخيتلف أكث�ر بشأن الفصل بني 

السلطات داخل الدولة.

يرتت�ب عن التطور األخ�ري انتهاء زمن الرصاع بني ما كان يطلق علي�ه التيار العاميل الذي 
كان يطالب بدولة اس�تيطانية اس�تعامرية مقلصة مع ترك البقاي�ا للفلسطينيني ليحكموها 
دون س�يادة وحتت السيطرة اإلرسائيلية، والتي�ار الليكودي وحلفاؤه الذي كان وال يزال 
يطرح دولة اس�تعامرية استيطانية موس�عة، ليحل مله رصاع آخر بني الليكود1 والليكود 
2 )ح�زب أزرق أبي�ض(، وال�ذي أصب�ح رصاًعا حول هوي�ة الدولة ولي�س حول طرق 
ح�ل القضية الفلسطينية التي ب�ات متفًقا عليها باجتاه السعي لتحقي�ق االنتصار التام عىل 
الفلسطيني�ني )انظ�ر الحًق�ا(. ولكن تغ�ريُّ طابع ال�رصاع مل يتح إمكاني�ة تشكيل حكومة 
موح�دة بني ليكود1 وليكود2، وبق�ي ليكود1 متمسًكا بحكومة ضيقة مع األحزاب التي 
عىل يمينه برشوط تعجيزية إلقامة حكومة موحدة مع ليكود2، مثل رشط دخول كل كتلة 
ليكود1 مع األحزاب التي عىل يمينه وعددها 55 عضًوا بعد انتخابات 2019، و58 عضو 
كنيس�ت بع�د انتخابات 2 آذار 2020 إىل احلكومة املوح�دة مًعا، وأن يكون نتنياهو رئيس 
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احلكومة أواًل رغم حصول الليكود عىل أقل عدد من املقاعد من حزب أزرق أبيض.

ملاذا هذه احلالة؟ وكيف يمكن فهمها يف إطار املرحلة احلالية من تطور املرشوع االس�تيطاين 
االستعامري يف فلسطني. سيجيب القسم الالحق من هذه الدراسة عىل هذا السؤال.

دورات انتخابات 9)0) و0)0) و“م�سروع النت�سار التام على الفل�سطينيني“
 بم�وازاة حتطم تيار العمل املستند إىل „تراث األممي�ة الثانية الكولونيايل، واملذعور من عودة 
الالجئ�ني“ )خوري، 2019، ص 6-7(، تقوى يف دورات انتخابات 2019 و2020 الثالث 
ما أطلق عليه اس�م „اليمني اجلديد الشعبوي“ -الذي يعطي أرجحية لالس�تبداد وليهودية 
الدولة عىل الديمقراطية- ذي التوجهات الدينية املتزمتة بدياًل لعلامنية الدولة، والذي هياجم 
اإلع�الم واليسار ويكره العرب واألغيار وحي�رض عليهم، ويمجد القوة والقومية اليهودية 
ويسع�ى لتحقيق النرص املؤزر للمرشوع االس�تيطاين االس�تعامري ف�وق كل أرض فلسطني 
)غان�م، 2017، ص 10(. ظه�ر „اليم�ني اجلديد“ ع�ىل خلفية زيادة قوة ونف�وذ املستوطنني 
يف الدول�ة ودخ�ول الرشقيني إىل ع�امل النخب، وزيادة نسب�ة التدين واملحافظ�ة. وهو يضم 
الليك�ود وأح�زاب اليمني القومية واملتدينة. ويمثل اليمني اجلدي�د انقالًبا عىل ما أطلق عليه 
اسم „أمراء الليكود“ األقرب جلابوتنسكي ورؤيته لدولة علامنية ديمقراطية لليهود وحتتوي 
الع�رب يف مواق�ع دونية وتستند عىل س�الم الردع القائم عىل بناء ج�دار حديدي مع العرب 

)نفس املصدر، ص 10، وجابوتنسكي، 1925(.

يش�رتك تي�ار جابوتنسكي مع اليمني اجلدي�د يف الرؤية الس�تعادة „أرض إرسائيل الكاملة“ 
لصالح „الشعب اليهودي“، ولكنهام خيتلفان حول علامنية الدولة أو دينيتها كام سبق ذكره، 
كام خيتلفان جزئيًّا يف طريقة التعامل مع العرب واليسار داخل الدولة. ولعل أكثر ممثل للتيار 
اجلابوتنسكي يف إرسائيل اليوم هو رئيس الدولة رؤوفني رفلني، كام يمكن اعتبار فكر حزب 
أزرق أبي�ض كاس�تمرار لفك�ر جابوتنسكي العلامين اللي�بايل لليهود. وهلذا ف�إن انتخابات 
2019 قد ُوسمت بطابع الرصاع بني نسخة الليكود اجلابوتنسكية القديمة ونسخته اجلديدة. 

وثمة من يطلق عىل حزب أزرق أبيض اس�م „حزب وس�ط“، كام كان حزب شينوي وغريه 
يف تاريخ إرسائيل، ولكنه ليس كذلك إذ يضم أوس�اًطا كانت يف الليكود مثل موش�يه يعلون 
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ومؤيديه، كام أن غانتس ولبيد من أقطاب أزرق أبيض أيًضا يشاركان اليمني يف أفكار الضم 
للغ�ور والكتل االس�تيطانية الكبى وعدم عودة الالجئني واس�تمرار السي�ادة عىل القدس 
ونبذ الفلسطينيني داخل إرسائيل والتوجه للفلسطينيني عب سالم إقليمي مع الدول العربية 
)ش�لحت، 2019، ص 60(. ال ب�ل وق�د انش�ق غانتس وحزب�ه املسمى „منع�ة إلرسائيل“ 
ع�ن رشكائه يف أزرق أبيض بع�د انتخابات آذار 2020 ليخوض بعده�ا مفاوضات ائتالفية 
م�ع الليك�ود، واف�ق خالهلا ع�ىل ضم منطق�ة الغ�ور واملستعم�رات إىل إرسائي�ل )صحيفة 

اجلريوساليم بوست(.

ب�دًءا بفلسطينيي الداخ�ل، جيد املرء أن توجهات اليمني اجلديد ق�د بدأت تتحدث علنًا عن 
ن�زع املواطن�ة اإلرسائيلية عنه�م )برنامج ح�زب زهيوت مثاًل بقي�ادة موش�يه فيغلن، الذي 
انشق عن الليكود منذ س�نوات ولكنه عاد إليه بعد الدورة الثانية لالنتخابات يف عام 2019 
مقاب�ل وع�د من نتنياهو لفغلني بمنص�ب وزاري إذا ما نجح الليك�ود يف االنتخابات(. وال 
يط�رح اليم�ني اجلابوتنسكي هذه الفكرة، ولكن يتفق جناح�ا اليمني عىل ما هو أعمق بشأن 
فلسطينيي الداخل، وهو األمر املتعلق باستمرار ممارسات االستعامر الداخيل -كام ساّمه إيليا 
زريق )زريق، 1979(- ضدهم عب استمرار مصادرة أراضيهم وهدم بيوهتم وحتديد أماكن 
إقامتهم، كام جيري حاليًّا مثاًل يف النقب، وكذلك ممارسات األبارهتايد التي تقوم عىل الفصل 
اإلثن�ي بينهم وب�ني اليهود والتعامل معهم كدرجة ثانية، ويرتب�ط ذلك مع العداء ألحزاهبم 

ورفض مشاركتها يف أي مفاوضات ائتالفية.

وبش�أن فلسط�ني املحتل�ة ع�ام 1967، يتف�ق جناح�ا الليك�ود/ اليم�ني ع�ىل تطبي�ق ثالثية 
االستيطان االس�تعامري، واألبارهتايد، واالحتالل العسكري الدائم عليها )غانم، 2018(. 
ومها يتفقان عىل ضم الضفة إىل إرسائيل بعد ضم القدس عام 1967، ولكنهام خيتلفان حول 
كيفي�ة التعامل مع الفلسطينيني بعد الضم، إذ يرى اجلابوتنسكيون مثل وزير احلرب السابق 
موش�يه أرنس ورئيس الدولة رفلني )أرنس، 2010 ورفلني، 2017( إمكانية فرض املواطنة 
اإلرسائيلي�ة عليه�م، دون أن يعن�ي ذل�ك برأهي�م اإلرضار باألغلبية اليهودي�ة ضمن وضع 
أصب�ح فيه احلريديون يزيدون س�كانيًّا بنسبة أكب من الفلسطيني�ني، حيث تبلغ نسبة الزيادة 
السنوي�ة للحريدي�م 4 باملئ�ة )مركز الق�دس لدراس�ات إرسائيل، 2016( مقاب�ل 2.8 باملئة 
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للفلسطينيني )جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني، 2017(، مما سيحسم الرصاع الديمغرايف 
لصال�ح اليهود عىل املدى البعيد قلياًل حسب رأهي�م. أما اليمني اجلديد ففي داخله أصوات 
تش�ارك الدعوة للضم وفرض املواطنة، ومنها الصحفية كارولني غليك التي أصدرت كتاًبا 
ع�ن املوض�وع )غليك، 2014(، وكانت حتتل املوقع الس�ادس يف قائمة نفتايل بينيت )حزب 
اليمني اجلديد( يف دورة انتخابات نيسان 2019، كام هناك أصوات تدعو إلبقاء الفلسطينيني 
مكاهن�م ولكن دون حقوق مجاعية )موق�ف نتنياهو احلايل، وكذلك موقف قانون للقومية(، 
ولكن هناك أصوات تدعو للطرد، إما عىل صورة الرتحيل الطوعي )برنامج حزب زهيوت( 
أو الرتحي�ل „السلم�ي“ )مثل دعوة نتنياهو يف آب 2019 لض�امن قبول دول عربية أو عاملية 
لرتحي�ل فلسطينيي قطاع غ�زة إليها(، أو الرتحيل عب تقديم مبالغ مالية تساعد الراحل عىل 
بن�اء بيت ومرف�ق عمل يف الدولة التي يذهب إليها، كام تضمن�ت دعوة الصحفي املستوطن 
تي�د بيل�امن برتحي�ل الجئي الضف�ة إىل األردن، وذلك بعد إس�قاط النظ�ام األردين، وإقامة 
سلطة عميلة إلرسائيل يف األردن، كام طرح يف مؤمتر نظمه هبذا اخلصوص )بيلامن، 2017(، 
وأخرًيا هناك أصوات تدعو للطرد والرتحيل اجلامعي بالقوة، وذلك كام تطرح منظامت مترد، 
وجباي�ة الثمن، وش�باب التالل ومنظ�امت جبل اهليكل والهافا )للمزي�د عن هذه املنظامت 

املتطرفة انظر/ي شلحت 2011، ومارب، 2015(.

ال يشم�ل النق�اش بني جناحي اليم�ني قطاع غزة إال بشك�ل جزئي )فك�رة نتنياهو لرتحيل 
فلسطينييه�ا إىل دول تقب�ل بذل�ك ك�ام س�بق ذك�ره(. أم�ا في�ام يتعل�ق بمقارب�ة االس�تيطان 
االس�تعامري الصهيوين، فإن وضع قطاع غزة يبدو للوهلة األوىل وكأنه شذوذ عن القاعدة، 
انسحب�ت إرسائي�ل من�ه عام 2005 ب�دل أن تستمر يف اس�تيطانه اس�تعامرًيا، ك�ام دعا لذلك 
يغئ�ال ألون منذ عام 1967. ويف حقيقة األم�ر فإن هناك أمرين يبقيان قطاع غزة داخل إطار 
االستيطان االستعامري. األول: أن 97 باملئة من لواء غزة قد تم ضمه إىل إرسائيل عام 1984 
)قس�م كب�ري من قضاء غزة، وقسم أكب م�ن قضاء بئر السبع الذي ك�ان أيًضا جزًءا من لواء 
غ�زة( )البط�ش، 2003، ص. 20(، وت�م ط�رد قسم من س�كان لواء غزة إىل قط�اع غزة بلغ 
عددهم 201137 من جمموع 294603 مثلوا جمموع س�كان غ�زة عام 1952 )الصوراين، 
2012 ص. 11( أي إن الغالبية العظمى من س�كان قطاع غزة هم الجئون ويعيشون هناك 
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ا  كضحاي�ا للم�رشوع االس�تيطاين االس�تعامري ويف إطار س�يطرته الكاملة ع�ىل قطاعهم برًّ
ا. أما األمر الثاين فهو أن إرسائيل قد خلقت من غزة نظام ممية مسيجة ومغلقة  وبحًرا وجوًّ
حتت س�يطرهتا الكامل�ة عليها والتحكم الكام�ل منها بالدخول إليها واخلروج منها، س�واء 
للبرش أو البضائع واألموال. ويظل هذا النظام قائاًم إىل أن يتعب الغزيون وهياجرون طوًعا، 
كام يتوهم االحتالل االس�تيطاين االستعامري، أو إىل حني ترحيلهم قًرا إىل دولة تقبل هبم، 
أو يفرض�ون عليها بالق�وة، ويشابه هذا الوضع نظام املحميات ومناط�ق العزل التي خلقها 

املستوطنون املستعمرون ضد اهلنود احلمر يف أمريكا.

أخ�رًيا، يبقى موض�وع الالجئني الفلسطينيني الذي�ن يتفق جناحا اليمني ع�ىل منع عودهتم، 
ب�ل ويسعي�ان إىل خلق حاالت جلوء جديدة داخل الوط�ن وخارجه، كام جيري من عمليات 
ترحيل يف األغوار، وفق القرارات القضائية اإلرسائيلية من املحكمة العليا باعتبار املستوطنني 
املستعمرين يف الضفة ذوي حقوق متساوية مع أي س�كان مليني آخرين )بتسيلم، 2019(. 
أم�ا يف تطبي�ق اليمني هلذا القرار، فهو يفي�د باعتبار املستوطنني املستعمري�ن بمثابة »السكان 
املحلي�ني احلرصي�ني يف أرض إرسائيل« والتي ال حق ألي ك�ان غريهم فيها، وهو ما جاء به 

قانون القومية لعام 2018 أيًضا.

يتلق�ى اليم�ني اجلدي�د دع�اًم إضافًيا م�ن املجموع�ات األفنجليكاني�ة، الس�يام يف الواليات 
املتح�دة وأوروب�ا وبع�ض دول أمريك�ا اجلنوبية، والتي ت�رى أيًضا من وجهة نظ�ر ميسيانية 
أن�ه جي�ب جتميع كل اليه�ود يف فلسطني، ودعم إرسائي�ل بشكل مطلق إيذاًن�ا بعودة املسيح 
ليقن�ع اليه�ود باملسيحية، ويباد من يرفض ذل�ك منهم، ثم حيل بعدها أل�ف عام من السالم 
يف الع�امل. هذا الدع�م األفنجليكاين هو دعم „انتهازي“، ولكن لقاؤه يف املصالح مع اليمني 
ني أفنجاليكيني، مها جون هاجي مؤسس  اجلديد اإلرسائييل هو لقاء بنّي عّب عنه حضور قسَّ
حركة „املسيحيون املتحدون إلرسائيل“، وروبرت جيفرس من الطائفة املسيحية املعمدانية 
)يس إن إن، 2018( حلف�ل افتت�اح السف�ارة األمريكي�ة يف القدس، وترصحي�ات مايك بنس 
نائ�ب الرئي�س األمريك�ي املتعددة ح�ول دع�م إرسائيل من منطل�ق ديني مسيحي، الس�يام 
أثن�اء زيارت�ه إلرسائيل ع�ام 2018، وترصيح مايك بومبي�و وزير اخلارجي�ة األمريكي أثناء 
زيارت�ه إىل إرسائي�ل ب�أن „ترامب هو قائد أرس�له الرب م�ن أجل نجدة إرسائي�ل“ )تايمز 



175 النتخابات يف الدولة ال�ستيطانية ال�ستعمارية: حالة اإ�سرائيل

أوف إرسائي�ل، 2019(. هذا الط�رح األفنجليكاين ذو وجهني، فهو من جهة يدعم إرسائيل 
بص�ورة مطلقة، ولكنه من جه�ة أخرى يرشعن االعتداءات عىل اليه�ود يف أمريكا والغرب 
م�ن أج�ل دفعهم للهجرة إىل إرسائيل، ك�ام أنه يرشعن خماطبة الرئي�س ترامب ليهود أمريكا 
قائ�اًل هلم: „إرسائيل هي دولتك�م“ واهتامه لليهود الداعمني للح�زب الديمقراطي، حيث 
صوت 71 باملئة من اليهود ملنافسته هيالري كلينتون بعدم الوالء لدولة إرسائيل )أنرتسبت، 
2019(. وق�د ج�اءت „خط�ة السالم من أجل االزده�ار“ املعروفة باس�م „صفقة القرن“، 

والتي أعلنت يف البيت األبيض يوم 28 كانون الثاين 2020 من قبل الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب، وبحضور رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، كأش�مل تعبري عن دعم التيار 

األفنجليكاين إلرسائيل )انظر النص يف صفحة البيت األبيض(.

ع�ىل ه�ذه اخللفي�ة، ط�رح امل�رشوع ال�ذي مت�ت تسميت�ه ب�“م�رشوع االنتص�ار الت�ام عىل 
الفلسطيني�ني“ من منتدى „الرشق األوس�ط“ يف واش�نطن، والذي يرأس�ه خريج هارفارد 
الدكت�ور دانييل بايبس. وقد هدف املرشوع املطروح عام 2016 -كام تفيد املقاالت املنشورة 
ع�ىل صفح�ة املنتدى املذكور وع�ىل صفحة بايب�س )بايبس، 2017(- إىل „توجيه السياس�ة 
األمريكي�ة لدع�م انتصار إرسائيل“، ويرى بايبس أن انتصار إرسائيل مهم لوقف احلرب مع 
الفلسطيني�ني، ك�ام أنه يريح الفلسطينيني ويوفر هلم ظروف حياة ومعيشة أفضل يف ظل دولة 
عرصية هي دولة إرسائيل. أما كيف يتحقق االنتصار اإلرسائييل، فريى بايبس رضورة وقف 
العملية التفاوضية الفاش�لة، واس�تبداهلا برأيه بانتهاج سياس�ة الردع اجلابوتنسكية من أجل 
إقن�اع الفلسطينيني بأهنم هزموا، وبالتايل التنازل عن مطالباهتم بحق العودة والدولة وتقرير 
املص�ري. وقد ق�ام املنتدى بالتواصل م�ع )51( عضو كونغرس بالفكرة، كام ش�كل تكتاًل يف 
الكنيست اإلرسائييل بقيادة النائب عوديد فورير من حزب „إرسائيل بيتنا“ )بايبس ومنتدى 

الرشق األوسط، 2017(. من أجل العمل دوليًّا عىل هذه الفكرة.

إن م�ا يطرح�ه „مرشوع االنتصار الت�ام عىل الفلسطينيني“ هو ما ينف�ذه عىل األرض اليمني 
اإلرسائي�يل بجناحي�ه، وبدع�م م�ن إدارة أمريكية متواطئ�ة كلًيا ه�ي إدارة دونال�د ترامب، 
حي�ث بات اليم�ني اإلرسائي�يل مقتنًعا بأن الظ�روف قد نضج�ت لتحقيق انتص�ار املرشوع 
الصهيوين عىل الفلسطينيني ألس�باب أخرى تضاف ملا س�بق، منها وصول عدد املستوطنني 
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املستعمرين يف الضفة والقدس إىل 653621 نسمة مع هناية 2017 )جهاز اإلحصاء املركزي 
ا مما س�يجعله قادًرا  الفلسطيني، 2019، ص 175(، وهذا العدد يزيد بنسبة 3.9 باملئة س�نويًّ
ع�ىل الوصول إىل ملي�ون مستعمر خالل عرشين عاًم�ا وفق زيادته الطبيعي�ة ودون إحضار 
أي مستعم�ر جدي�د م�ن اخلارج )دمل�وين، 2007( وإن 1 م�ن كل 6 مستعمري�ن هو أمريكي 
اجلنسية )هريشهورن، 2017(، مما يعني أن الواليات املتحدة هي رشيك مبارش عىل األرض 
يف تنمية املرشوع االس�تيطاين الصهيوين. وهنالك أيًضا مرشوع من جملس يشع االس�تيطاين 
االس�تعامري لزيادة عدد املستوطنني رسيًعا إىل مليون دون انتظار أن يتحقق ذلك عب النمو 
الطبيعي يف املستعمرات، ويطلق عىل هذا املرشوع اس�م „مرشوع غوش دان رشق“، حيث 
يق�ي بنقل 340 ألًفا من س�كان منطقة غ�وش دان داخل إرسائيل إىل مناطق ش�امل الضفة 
)غ�وش دان رشق( والت�ي تبع�د عىل مسافة عدة دقائ�ق من تل أبيب عب ش�بكة من الطرق 
احلديثة التي يتم إنشاؤها، وقد تبنى وزير اإلسكان السابق يوأف غاالنت هذه اخلطة )يشع، 

2013، وغاالنت، 2016(.

يقابل هذه اخلطط، رفض اليمني اإلرسائييل للمفاوضات، وقد رصح الرئيس ممود عباس 
أنه طلب من بنيامني نتنياهو أن يلتقيه عرشين مرة، ورفض نتنياهو اللقاء يف كل هذه املرات 
)عب�اس، 2019(، وم�ن املفارقة أن بعض أطراف اليمني اإلرسائييل غري متحمسة كليًّا خلطة 
الق�رن األمريكية رغم انحيازها الكامل إلرسائيل، وذلك ألهنا قد تتضمن بعض التنازالت 

اإلقليمية للفلسطينيني.

أخ�رًيا، ي�رى اليم�ني اإلرسائي�يل أن الظ�روف الفلسطيني�ة والعربية تعزز نض�وج الظروف 
لالنتص�ار التام ع�ىل الفلسطينيني )االنقسام الفلسطين�ي، انكفاء الكف�اح الشعبي الشامل، 
االنشغاالت العربية يف رصاعات داخلية وبينية، وخوف أنظمة اخلليج من إيران، مما جيعلها 

هتّمش اخلطر اإلرسائييل، أو تتعاون مع إرسائيل من حتت الطاولة ضد إيران(.

ه�ذه املعطي�ات متّهد للنكبة اجلدي�دة اجلارية من خ�الل عمليات الرتحي�ل الداخيل القائمة 
ع�ىل األرض، واملحتمل وصوهل�ا لذروهتا بطرد جديد للفلسطينيني م�ن بالدهم إذا مل تتغري 

العوامل املعاكسة املذكورة. 
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اخلال�سة والنتائج
يقوم النظام السيايس للدولة االستيطانية االستعامرية عىل صيغة »ديمقراطية املستوطنني« بام 
ه�ي نظام للديمقراطية للمستعمرين، يستخدموهن�ا للتشارك فيام بينهم يف اختاذ القرار حول 
السبل األنجع للفتح واإلحالل ولتوس�يع النظام االستيطاين االستعامري يف كل مرحلة من 
مراح�ل تطوره، ويف إطار ديمقراطية املستوطنني تق�وم االنتخابات بوظيفة منح املستوطنني 
اآللي�ة الالزم�ة الختي�ار النخب�ة السياس�ية الق�ادرة ع�ىل حتقيق تق�دم املرشوع االس�تيطاين 
االس�تعامري، ويف نط�اق ذل�ك تتق�دم نخ�ب وتسقط أخ�رى بع�د أن تكون قد اس�تنفدت 
أدواره�ا التارخيي�ة وتنك�ر إرادة املستوطنني املستعمري�ن وخياراهتم فق�ط عندما يذكرهم 
الشعب األصيل بنفسه عب كفاحه، كام حصل يف االنتفاضة األوىل والثانية، كام ينكر جزئًيا 
أمام بعض اإلدارات األمريكية لصالح دولة اس�تيطانية اس�تعامرية مقلصة، كرتاجع نتنياهو 

املؤقت أمام أوباما.

حتى 2009، دارت الرصاعات يف املجتمع اإلرسائييل بني تيارين، أحدمها سعى إلقامة دولة 
استيطانية استعامرية مقلصة أريد هلا يف النهاية، وبعد عرض وتقديم عدة صيغ هلا عب تاريخ 
املرشوع االس�تيطاين االس�تعامري، أن تشمل فلسطني املحتلة عام 1948، مضاًفا هلا القدس 
الرشقية ومنطقة الغور والكتل االستعامرية الكبى يف الضفة، مع عودة رمزية فقط لالجئني 
الفلسطيني�ني. أم�ا التي�ار الثاين ف�أراد أن تصب�ح „أرض إرسائيل“ الشامل�ة أيًضا لألرايض 
الفلسطينية املحتلة عام 1967، ملًكا حرصًيا „للشعب اليهودي“، كام عّب عن ذلك „قانون 

القومية“ لعام 2018. 

بع�د 2009، بدأ حيصل االنتص�ار املتدرج للتيار الثاين وحتطم التي�ار األول، ووصلت ذروة 
حتطم�ه م�ع دورات االنتخابات الث�الث التي جرت عام�ي 2019 و2020 كام س�بق تبيانه. 
وفت�ح هذا التح�ول منذ عام 2009 رصاًعا جدي�ًدا بني تيارين خمتلف�ني، أحدمها تيار اليمني 
الكالس�يكي القديم الذي يتدثر شكاًل بلبوس العلامنية والليبالية، ولكنه يطرح الضم لكل 
الضفة إىل إرسائيل مع اس�تئصال املواطنة الفلسطينية لشعبها عب فرص اجلنسية اإلرسائيلية 
عليهم، يضاف لذلك إبقاء قطاع غزة خارج هذه املعادلة كسجن مارص لالجئني املطرودين 
م�ن داخ�ل أرايض فلسط�ني املحتل�ة ع�ام 1948، وإدارة الن�زاع م�ع محاس هن�اك إىل حني 
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تدجينها، أو تدمريها حربًيا )بشأن النقطة األخرية انظر/ي أطروحة غانتس االنتخابية(. 

ويشم�ل التي�ار اليميني الكالس�يكي ح�زب أزرق أبيض، ال�ذي يطرح صيغ�ة للسالم مع 
الفلسطيني�ني عب البوابة اإلقليمية وليس مبارشة، وتشمل هذه الصيغة عدم عودة الالجئني 
والق�دس كعاصمة موحدة إلرسائي�ل وضم أجزاء من الضفة واجتي�اح غزة، وهي رشوط 
ي�درك ح�زب أزرق أبي�ض مسبًق�ا أهنا ل�ن تكون مقبول�ة ع�ىل الفلسطينيني، وه�و ما يعني 
موضوعًي�ا وفعلًي�ا أن ح�زب أزرق أبيض يشارك اليم�ني أطروحات الضم ك�ام يشاركه يف 

الكره للفلسطينيني داخل إرسائيل.

أم�ا التي�ار الث�اين فهو „اليمني اجلدي�د“، الذي حي�ارب العرب واليسار واإلع�الم والقضاء 
املستقل. ويميل لتوجهات فاش�ية داخل الدولة، ولفرض أجندة دينية، فيام يريد أيًضا حتقيق 
الن�رص الكامل عىل الفلسطينيني وبدء التوس�ع نحو خارج فلسط�ني، وهنا تتفاوت املواقف 
ب�ني أجنح�ة هذا التيار، ب�ني من يريدون ضم الضف�ة كلها فوًرا، أو الب�دء أواًل بضم املنطقة 
ج، أو األغ�وار أو اخللي�ل ثم يأيت ضم الضف�ة كلها الحًقا. ويريد اجلن�اح الثاين من التدرج 
أن يضمن موافقة الواليات املتحدة األمريكية، الدولة األم للدولة االس�تيطانية االس�تعامرية 
اإلرسائيلي�ة ومباركتها لكل خطوة، وتفادي االختالف قدر اإلمكان، الس�يام مع اإلدارات 
األمريكية املتوافقة متاًما مع املنهج االس�تيطاين التوس�عي للمرشوع االستعامري يف فلسطني. 
أم�ا بالنسب�ة للفلسطيني�ني يف الضف�ة، فإن هن�اك من يرى داخ�ل هذا التي�ار رضورة فرض 
املواطن�ة ع�ىل فلسطينيي املنطقة ج بعد ضمها إىل إرسائي�ل، وهنالك من يرى إبقاء وضعهم 
حاليًّ�ا كام ه�و „كمقيمني فلسطيني�ني يف أرض إرسائيل“ إىل أن حتني ظ�روف تسمح بتقرير 
وضعه�م النهائي. وأخ�رًيا، هناك من يرى ضمن هذا التيار بأن حل املسألة الفلسطينية جيب 
أن يت�م م�ع األردن عب حتويل األخري إىل دول�ة فلسطينية وهتجري فلسطيني�ي الضفة نحوها 

)انظر/ي أعاله(.

في�ام يتعلق بغ�زة، يرى التيار الث�اين رضورة إدارة النزاع مع قيادة مح�اس وفصائل غزة، عب 
ش�ن غارات جوي�ة وقصف مدفعي ألوقات م�دودة كلام حصل تصعي�د، ولكنه يرى )كام 
ه�و موقف نتنياهو( أن يتم التوصل إىل تفامهات مع محاس عب الوس�اطة املرصية عىل هتدئة 
ش�املة وطويلة األمد، وذلك م�ن أجل إدامة االنقسام الفلسطيني. ويف س�ياق هذه التهدئة 
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يمكن تزويد غزة بميناء ومطار يمكن إنشاؤمها داخل جزيرة اصطناعية تتم إقامتها يف البحر 
وت�رشف إرسائيل عليها وتقوم بعمليات التفتيش والفحص األمني للبضائع واألش�خاص 
فيه�ا، وترتب�ط هذه اجلزيرة بغزة ع�ب طريق يتم إنش�اؤه عب البحر نحو غ�زة )خطة الوزير 
يرائيل كاتس وزير اخلارجية عام 2017 والتي وافق عليها وزير احلرب احلايل نفتايل بينيت 
ي�وم 2019/11/12( )وكال�ة مًع�ا، 2019 وكات�س، 2017(. ك�ام يمك�ن تزويدها بمشفى 
أمريك�ي عىل حدود غزة مع إرسائيل ومفتوح للرقابة األمني�ة والتفتيش اإلرسائييل، وهو ما 
جي�ري العمل عليه حاليًّا، ه�ذا إضافة لرتتيبات اقتصادية وخدماتية أخ�رى. ويفكر نتنياهو 
ببدائ�ل أخرى لتنفيذها يف حال فشل هذه الرتتيب�ات، ومنها فكرته التي طرحها أثناء زيارته 
ألوكراني�ا يف آب 2019، والقاضي�ة بالبحث عن دول قد تقبل ترحي�ل فلسطينيي غزة إليها 

)شاليف، 2019(.

خيتل�ف التي�اران بشأن السلط�ة الفلسطينية أيًضا، ففي�ام يرى التيار اليميني الكالس�يكي أنه 
يمك�ن احلدي�ث مع السلطة والتف�اوض معها لرتكيعها، يرى اليمني اجلدي�د أنه مل يعد هناك 
رضورة للتف�اوض مع السلط�ة بعد فشل كل املفاوضات السابقة يف جعلها تقبل اإلمالءات 
اإلرسائيلي�ة. وال يعدو هذا االختالف كونه اختالًفا ش�كلًيا، حيث إن اليمني الكالس�يكي 
يمي�ز ب�ني احلديث م�ع السلطة، وب�ني االس�تعداد لتلبية احلد األدن�ى من املطال�ب الوطنية 
الفلسطيني�ة، وحيث يغيب هذا االس�تعداد، فإن مواقف اليمني الكالس�يكي بشتى أجنحته 
ومنه�ا حزب أزرق أبيض تنتهي بإبقاء السيطرة عىل ك�ل األرض الفلسطينية قائمة وكبديل 

عن احلل السيايس غري املمكن بنظرهم. 

يف اخلت�ام، ف�إن هناك اختالًفا آخ�ر أكثر عمًقا بني تياري اليمني الكالس�يكي واجلديد، وهو 
يع�ود الش�تامل اليم�ني اجلدي�د عىل الق�وى الديني�ة، التي تربط بع�ض أجنحتها ب�ني الدين 
والقومية )جناح نفتايل بينيت(، فيام يسعى جناح آخر إلقامة دولة دينية بحت )جناح بتسلئيل 
سموتريتش( تبيد „العامليق“ )الشعب الفلسطيني يف هذه احلالة( و/أو تطردهم من „أرض 
إرسائي�ل“، كام وتتوس�ع إىل خ�ارج „أرض إرسائيل“ لتشمل السيطرة املب�ارشة الحًقا عىل 
ك�ل األرايض التوراتي�ة الت�ي س�كنها اليهود من „الني�ل إىل الفرات“. بلغة أخ�رى يبدو أن 
الرصاع يف إرسائيل اليوم مل يعد بني دعاة دولة استيطانية استعامرية مقلصة عىل جزء كبري من 



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية180

أرض فلسط�ني، وأخرى ش�املة لكل أرض فلسطني، بل أصبح يتعدى ذلك ليتخذ ش�كل 
الرصاع بني أولئك الذين يريدون حرص إرسائيل الكبى عىل أرض فلسطني كلها، متدثرين 
حتت لبوس العلامنية والديمقراطية، وبني أولئك الذي يريدون إلرسائيل أن تتوس�ع خارج 
فلسط�ني أيًضا متدثري�ن حتت لبوس التوراة وقصصها عن أماك�ن تواجد لليهود يف األزمنة 
الغاب�رة. ويبدو موقف نتنياهو الرافض لتحديد صيغة ح�ول مصري الفلسطينيني حاليًّا -كام 
سبق ذكره- متناغمة مع رغبته بطرد الفلسطينيني إىل األردن عىل املدى األبعد، حيث تصبح 
األردن دولتهم، ويف كتابه „مكان حتت الشمس“ يذهب أبعد من ذلك، معتًبا األردن جزًءا 

ال يتجزأ من „أرض إرسائيل“ )نتنياهو، 1995(. 
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امللخ�س 
تبحث الدراس�ة مدى تطور الدبلوماسية بعد انضامم دولة فلسطني لالتفاقيات واملعاهدات 
واملنظامت الدولية، ومسامهة االنضامم يف تطوير العالقات الثنائية، ورفع املكانة الدبلوماسية 

والقانونية يف األمم املتحدة، وأمهية استثامر مزايا وامتيازات العضوية يف املنظامت الدولية.

تناولت الدراس�ة العوامل املؤثرة يف انضامم فلسطني للمعاهدات واملنظامت الدولية، وأثرها 
ع�ىل رفع مست�وى التمثيل الدبلوم�ايس، ومدى تأثري تط�ور املسار السي�ايس والقانوين عىل 
الدبلوماس�ية، بموجب حص�ول فلسطني عىل دولة بصفة مراقب يف األم�م املتحدة، وبروز 
احلاج�ة ملواءم�ة الترشيع�ات الفلسطينية م�ع القوانني الدولي�ة، وحتديد مكانته�ا من النظام 

القانوين الفلسطيني، بعد االنضامم للمعاهدات الدولية.

خلص�ت الدراس�ة إىل أن االنض�امم الفلسطيني دون حتفظ�ات عىل بعض البن�ود الواردة يف 
قوان�ني ولوائ�ح املعاه�دات الدولي�ة، أثق�ل كاهل الدول�ة الولي�دة منزوعة السي�ادة، بفعل 
املامرسات واالنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة لقواعد القانون الدويل. وعىل صعيد آخر ساهم 
االنضامم يف تطوير العالقات الدبلوماس�ية، ورفع املكانة القانونية يف األمم املتحدة، ووس�ع 

انضمام فلسطين لالتفاقيات والمعاهدات الدولية
وأثره على الدبلوماسية الفلسطينية

د. عبد املنعم وحيد وهدان- جامعة االستقالل
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دائ�رة تأثريه�ا بموجب عضويتها، واالس�تفادة من أنظم�ة وقوانني وامتي�ازات االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية.

الكلامت املفتاحية: الدبلوماسية الفلسطينية، انضامم فلسطني للمنظامت الدولية، املعاهدات 
واالتفاقي�ات واملواثي�ق الدولي�ة، املسار السي�ايس الفلسطيني، املسار القان�وين الفلسطيني، 

املسار الدبلومايس الفلسطيني.

مقدمة
يعت�ب ال�رصاع الع�ريب- اإلرسائي�يل امُلمت�د منذ بداي�ات القرن امل�ايض بتعقيداته وأش�كاله 
ومسارات�ه، م�ن أعقد الرصاع�ات يف عاملنا املع�ارص ويتميز بشموله لك�ل جوانب ومناحي 
احلي�اة اليومية ألط�راف ال�رصاع، وكذلك ألبع�اده اإلس�رتاتيجية والسياس�ية والعسكرية 
واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافية والديمغرافي�ة واجلغرافية والديني�ة وغريها، والقضية 
الفلسطيني�ة م�ن أصع�ب قضاي�ا املجتم�ع الدويل م�ن بعد احل�رب العاملي�ة الثاني�ة، وتزداد 
التعقي�دات والضغوط�ات يف ظ�ل التدخ�الت اخلارجي�ة للفاعل�ني الدوليني، لع�دم التقاء 

مصاحلهم وسياساهتم جتاه تلك القضية واعتامدهم عىل نفوذهم يف املنظامت الدولية.

تبقى الساحة الدولية، ميداًنا رحًبا للمواجهة القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، وباختالل 
موازين القوى لصالح قوة االحتالل، يتعزز خيار اللجوء إىل مبادئ القانون الدويل، والسعي 
لتحقي�ق اإلنج�ازات بالرتاكم الكمي والنوعي عىل هذا املسار، ال�ذي أوىل اهتامًما كبرًيا من 
طريف الرصاع منذ البدايات، حيث ش�هدت الساحة الدولية ظهور أشكال متعددة للرصاع، 
أمهه�ا املواجه�ة يف أروقة األمم املتح�دة، واملنظامت والوكاالت الدولي�ة التابعة هلا، وحشد 

الرأي العام الدويل، للتأثري عىل خمتلف مسارات الرصاع.

ش�كل حص�ول فلسطني ع�ىل عضوي�ة دولة بصف�ة مراقب يف األم�م املتح�دة، فرصة لرفع 
مكانتها القانونية وحتّوهلا من كيان إىل دولة حتت االحتالل، ويعتب هذا االعرتاف تأكيًدا أممًيا 
جدي�ًدا ع�ىل أن أرض دولة فلسطني متلة منذ العام 1967، وليس�ت أرايض متنازًعا عليها، 
كام يزعم االحتالل اإلرسائييل، وأتاح فرصة هلا لالنضامم لالتفاقيات واملعاهدات واملواثيق 
الدولية، والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وساهم يف تعزيز مكانتها الدبلوماسية والقانونية 

والسياسية دولًيا. 
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تبحث الدراسة تطور الدبلوماسية الفلسطينية بموجب االنضامم إىل االتفاقيات واملعاهدات 
الدولي�ة، وذلك يف ضوء متغريات أساس�ية، أمهها: قرار اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة رفع 
مكانة فلسطني لدولة بصفة مراقب، وترزح هذه الدولة حتت االحتالل اإلرسائييل الرافض 

االنصياع لقرارات الرشعية الدولية.

ننطلق يف البحث بالدراس�ة والتحليل واس�تخالص النتائج النض�امم فلسطني للمعاهدات 
الدولية، ومدى مسامهته يف تطوير عالقاهتا الدبلوماسية عىل املستوى الدويل، ورفع مكانتها 
الدبلوماسية والقانونية يف األمم املتحدة، والوكاالت واملنظامت الدولية التابعة هلا، كام شكل 
االنض�امم دون حتفظ�ات عىل بعض بن�ود املعاهدات؛ إثقال كاهل الدول�ة الوليدة، وزاد من 

التزاماهتا وأعبائها. 

م�سكلة الدرا�سة:
تتمحور الدراس�ة حول البحث يف اإلشكالية الرئيسة لآلثار الدبلوماسية املرتتبة عىل انضامم 
فلسطني للمعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية، ورغم كثرة االعرتافات الدولية بدولة 
فلسط�ني، إال أهن�ا تصطدم باملوقف اإلرسائي�يل الرافض إلنفاذ الرشعي�ة الدولية، وذلك يف 

ضوء املتغريات األساسية وأمهها:

)1( ق�رار اجلمعية العامة لألمم املتحدة برفع مكان�ة فلسطني لدولة بصفة مراقب يف 
األمم املتحدة.

)2( دولة فلسطني غري مكتملة السيادة، وما زالت حتت االحتالل.

)3( انضامم فلسطني إىل االتفاقيات واملعاهدات واملنظامت الدولية. 

)4( االعرتاف الدويل الثنائي بفلسطني كدولة، ورفع مكانتها الدبلوماسية.

)5( املوقف اإلرسائييل من االنضامم لالتفاقيات، ومن الدولة الفلسطينية.

يتصل باإلشكالية التساؤالت التالية:

1- ه�ل االنض�امم للمعاه�دات الدولية عام�ة؛ واتفاقيات ذات الش�أن الدبلومايس 

والقنص�يل، أدى إىل تطوي�ر العالق�ات الدبلوماس�ية والقنصلية الثنائي�ة مع الدول؟ 
ورفع مستوى التمثيل الدبلومايس؟
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2- م�ا م�دى مواءمة القوانني والترشيع�ات الفلسطينية مع املعاه�دات واالتفاقيات 

الدولية؟

3- كي�ف أثر االنضامم دون حتفظات ع�ىل حتمل دولة فلسطني مزيًدا من االلتزامات 

الدولية؟

فر�سيات الدرا�سة: 
تنطل�ق الدراس�ة يف معاجلة املشكل�ة البحثية من فرضيت�ني تكونان مدار البحث والدراس�ة 

والتحليل واستخالص النتائج ومها:

1. انضامم فلسطني للمعاهدات الدولية ساعدها وطّور عالقاهتا الدبلوماسية، ورفع 
مكانته�ا الدبلوماس�ية والقانوني�ة يف األمم املتح�دة، والوكاالت واملنظ�امت الدولية 

التابعة هلا.

2. االنض�امم إىل املعاهدات الدولية دون حتفظ عىل بعض بنودها، أثقل كاهل الدولة 
الفلسطينية الوليدة، وزاد من التزاماهتا وأعبائها جتاه املجتمع الدويل. 

اأهمية الدرا�سة:
يكتسب هذا البحث أمهية خاصة يف ظل سعي القيادة الفلسطينية لتعزيز دور املرجعية الدولية 
حلل الرصاع، ورفض هيمنة اإلدارة األمريكية عىل هذا الدور، وتبحث الدراسة مسار تطور 
مكان�ة فلسط�ني القانونية والدبلوماس�ية يف األمم املتحدة، وقرار االع�رتاف بدولة فلسطني 
بصف�ة مراقب، واالنض�امم إىل املعاهدات الدولي�ة بموجب ذلك، وآثاره عىل الدبلوماس�ية 
الفلسطينية التي يتعاظم دورها وأمهيتها يف املواجهة عىل الساحة الدولية، وممكن إمجال أمهية 

الدراسة بام ييل: 

1- إبراز أمهية االنضامم لالتفاقيات واملواثيق الدولية، واالعتامد عىل القانون الدويل. 

2- تقدم الدراسة إسهاًما لرؤية أكثر شمولية نحو تعزيز التوجهات السياساتية اخلارجية 

الفلسطينية، وباعتامد الدبلوماسية كمدخل لتوسيع دائرة املواجهة مع سياسات االحتالل 
اخلارجية.

3- تشكل الدراسة رافًدا نوعًيا للعاملني يف العالقات الدولية والدبلوماسية الفلسطينية.
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4- إظهار أمهية املواجهة القانونية يف املحافل الدولية.

5- إبراز أمهية مواءمة الترشيعات والقوانني الوطنية مع القوانني الدويل.

اأهداف الدرا�سة:
يشكل اهلدف الرئيس هلذا البحث، دراسة أثر االنضامم لالتفاقيات واملعاهدات الدولية عىل 

الدبلوماسية الفلسطينية، وتتفرع عنه عدة أهداف يمكن حتديدها بالتايل:

1- تقدي�م معاجلة جديدة لدراس�ة أحد أش�كال الرصاع الع�ريب- اإلرسائييل يف الساحة 

الدولية. 

2- إبراز مدى تطور العالقات الدبلوماسية مع الدول، ورفع مستوى التمثيل واالعرتاف 

بفلسطني كدولة.

3- توضي�ح مل�دى مواءمة القوان�ني والترشيعات الفلسطينية، م�ع القوانني واملعاهدات 

واالتفاقيات الدولية.

4- تط�ور مكان�ة فلسط�ني القانوني�ة والدبلوماس�ية يف هيئ�ة األمم املتح�دة، واملنظامت 

الدولية.

منهجية الدرا�سة 
اعتم�د الباحث املنه�ج الوصفي املسحي بوصف�ه منهًجا رئيًسا يف دراس�ة الظاهرة البحثية، 
ي�درس هذا املنه�ج العوامل املؤث�رة يف انضامم فلسط�ني للمعاهدات الدولي�ة، وتأثريه عىل 
الدبلوماس�ية الفلسطينية، ومؤرشات انعكاس�اته وتأثرياته عىل رفع مكانة فلسطني الدولية، 
لكون�ه املنهج املناس�ب لطبيع�ة البحث، ال�ذي يتطلب مج�ع البيانات حول املتغ�ريات التي 
يتناوهل�ا، وم�ن ثم حتديد م�ا إذا كانت هن�اك عالقة بينه�ا، وبالتعرف عىل تل�ك العالقة يتم 
فه�م املتغ�ريات التي تناوهل�ا البحث، باالعت�امد عىل أحك�ام القانون ال�دويل يف االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية التي وّقعت عليها دولة فلسطني.

م�سطلحات ومفاهيم الدرا�سة:
1- األم�م املتحدة: منظمة دولية أنشئت يف عام 1945، وتتكون من 193 دولة عضًوا وقابلة 
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للزيادة، وتسرتشد يف مهمتها وعملها باألهداف واملقاصد الواردة يف ميثاق تأسيسها، وكل 
دولة يف األمم املتحدة هي عضو يف اجلمعية العامة، وتضطلع اجلمعية العامة أيًضا بدور مهم 

يف عملية وضع املعايري وتدوين القانون الدويل)1).

2- القان�ون الدويل: جمموع�ة القواعد القانونية )التعاقدية والعرفي�ة والقانونية(، التي تنظم 

العالقات بني الدول وأشخاص القانون الدويل لضامن السلم والتعاون الدويل)2).

3- املعاهدة: »االتفاق الدويل املعقود بني الدول يف صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدويل، 

سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهام كانت تسميته اخلاصة«)3).

4- السياس�ات اخلارجية: س�لوك الدولة اخلارجي حلامية مصاحلها وأمنه�ا وحتقيق أهدافها 
اإلسرتاتيجية يف خمتلف املجاالت حرًبا أو سلاًم، وحيدد ذلك صناع القرار يف قمة اهلرم.)4)

5- العالقات اخلارجية: جمموعة من التفاعالت يف كل مناحي احلياة، وبني خمتلف الوحدات 

السياسية يف النظام الدويل، وتقوم عىل التعاون أو التصارع، وحتتاج إىل أن ُتعب عن ترمجة قرار 
س�يايس إىل س�لوك خارجي، والسياسة اخلارجية هي الفعل املؤس�س للعالقات اخلارجية، 

وهي نتاج حاصل هلذا السلوك اخلارجي)5).

6- الدبلوماسية: هي علم، وفن، ومهنة، وقانون، وتاريخ، ومؤسسة، والعمل الدبلومايس 

وظيف�ة س�يادية، مل�ا يرتبط به م�ن معاين االس�تقالل والسيادة ع�ىل حدود الدولة، وس�امئها 
ومائها.)6)

)1) وثائق األمم املتحدة: املوقع الرسمي لألمم املتحدة، آخر مشاهدة 2018/10/7.

 http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml

)2) عكاوي ديب: القانون الدويل، مؤسسة األسوار، عكا: الطبعة األوىل، 2002، ص25.

)3) اتفاقي�ة فيين�ا لقانون املعاه�دات، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، رقم 2166 ع�ام 1966، ورقم 2287 عام 1967، 

النفاذ 1980، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا.

)4) فهم�ي عب�د الق�ادر: النظري�ات اجلزئي�ة والكلي�ة يف العالق�ات الدولي�ة، ع�امن: دار ال�رشوق لن�رش والتوزيع، 

2010،ص21-ص23.

)5) املرجع السابق، 2010 ص23.

)6) املرجع السابق، 2010، ص24- ص25.
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7- االتفاقية: اتفاق ملزم بني الدول، وهذا املصطلح مرادف للمعاهدة وامليثاق، وهي ملزمة 

قانوًن�ا للحكوم�ات التي توق�ع عليها، فعندما تتبن�ى اجلمعية العامة لألم�م املتحدة اتفاقية، 
فإهن�ا تستحدث املعايري واملستويات لذل�ك، وتقوم الدول األعضاء بالتصديق عليها وتلتزم 
باحرتامها، وتتوىل هيئة األمم املتحدة فرض العقوبات عىل احلكومات التي ختالف املستويات 

التي حتددها االتفاقية، وغري ملزمة قانوًنا إال إذا كانت جزًءا من عقد)1).

8- أش�خاص القان�ون الدويل: هم م�ن يمتلكون احل�ق يف مشاركة العالق�ات الدولية التي 

تنظمه�ا قواعد وأحك�ام هذا القانون، وهي ال�دول املستقلة ذات السي�ادة، و)دول يف طور 
التكوي�ن( متث�ل ش�عوًبا وأممً�ا تناضل من أج�ل اس�تقالهلا، واملنظ�امت احلكومي�ة الدولية، 
والكيان�ات احلكومية »ذات النسي�ج اخلاص«، واألفراد ضمن خصوصية معينة ال تساوهيم 

بالدول ذات االستقالل)2).

9- مفهوم الدولة يف القانون الدويل:  يتفق أكثر الفقهاء عىل مفهوم الدولة بأنه شعب مستقر، 

وإقليم جغرايف، وسلطة سياسية. وتوفر مقومات الدولة القانونية، بوجود الدستور، وتدرج 
القواعد القانونية، وخضوعها إلدارة القانون، وتعرتف باحلقوق واحلريات الفردية)3).

10- نش�وء ال�دول )أش�خاص القان�ون ال�دويل(: تنش�أ ال�دول بع�دة وس�ائل، بالثورات 

االجتامعية، وبنضال حركات التحرر الوطنية، وباالحتاد بني جمموعة دول، أو انفصال دولة 
جدي�دة عن أخ�رى ما زالت موج�ودة، أو تفكك دولة كبرية وحتوهلا لع�دة دول، وكل هذه 

األشكال جيب أن تنسجم مع مبادئ القانون الدويل، وحق الشعوب يف تقرير مصريها)4).

11- دولة يف طور التكوين: تناضل الشعوب واألمم من أجل حق تقرير مصريها، وممارسة 

النض�ال الفع�يل من أجل التحرر واالس�تقالل، وتأس�يس منظم�ة سياس�ية لتمثيل الشعب 
ملًي�ا ودولًي�ا، وحتديد النض�ال ضد االس�تعامر والسيطرة األجنبية، وأن ي�رشع النضال من 
خالل االنسجام مع املبادئ والقواعد األساس�ية للقانون الدويل املعارص، وهذا جيعلها أحد 

)1) - قاموس املعجم الوسيط، اللغة العربية املعارصة، قاموس عريب عريب. 

)2) 8- عكاوي ديب: القانون الدويل، مؤسسة األسوار، عكا،الطبعة األوىل، 2002، ص137-133.

)3) 9- املرجع السابق، ص142-137.

)4) 10- املرجع السابق، ص143-142.
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أشخاص القانون الدويل، وينطبق هذا عىل )م.ت.ف()1).

12- حرك�ة التحرر الوطن�ي والقانون الدويل: حق الشعوب يف تقرير مصريها، وممارس�تها 

الوسائل السلمية وغري السلمية، واستعامل القوة املسلحة كأسلوب لتحقيق هذا احلق، وكل 
الوس�ائل املرشوع�ة يف القانون الدويل، يعتب أم�ًرا طبيعًيا ومرشوًعا، وحي�ّرم القانون الدويل 

االحتالل والعدوان)2).

13- االع�رتاف بح�ركات التحرر: جاء االع�رتاف نتاج إقرار مبدأ ح�ق الشعوب يف تقرير 

مصريها، كمبدأ أساس للقانون الدويل املعارص)3).

الدرا�سات ال�سابقة:
حظ�ي موضوع االنضامم إىل االتفاقي�ات واملعاهدات الدولية ببعض املعاجلات البحثية التي 
تناولته من حيث األهداف واألمهية ومدى التأثري، عىل املسارات املتعددة، وقدمت دراس�ة 
)إحسان()4) حتلياًل لآلثار القانونية والسياسية الناجتة عن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
بتطوي�ر مكانة فلسطني دول�ة عضًوا بصفة مراقب، وهذه اخلط�وة ال تتعارض مع التزامات 
)م.ت.ف( واالتفاقيات املوقع عليها مع اجلانب اإلرسائييل، ألن صفة الدولة ذاتية تكتسبها 
الدولة باكتامل عنارصها، والعرتاف األمم املتحدة أمهية كبرية عىل مستقبل الرصاع العريب- 

اإلرسائييل.

حتص�ل فلسطني عىل امتي�ازات يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب ترقية مكانتها 
اجلدي�دة، وتص�ادق عىل االتفاقي�ات واملعاهدات الدولي�ة، وهل�ذا دوره يف مواجهة اجلرائم 
اإلرسائيلي�ة، واالحتك�ام إىل القوانني الدولية، وتضمنت الدراس�ة حتلي�اًل لتجارب مشاهبة 
حلرك�ات التح�رر العاملية، ومقارنت�ه مع الواق�ع الفلسطيني يف ظل س�لطة تنقصها السيادة، 

)1) املرجع السابق، ص144-143.

)2) جوين حسن: حركات التحرر الوطني يف ضوء القانون الدويل، املؤمتر الثالث للتجمع الوطني لدعم خيار املقاومة 

املنعقد يف األونيسكو، بريوت 2010/2، ص 2.

)3) عكاوي ديب: مرجع سبق ذكره، ص 176- ص 178.

)4) ع�ادل إحس�ان: فلسطني دولة مراقب غري عض�و يف األمم املتحدة، )األبعاد القانونية والسياس�ية(، األهلية لنرش 

والتوزيع، الطبعة األوىل، عامن: 2014، ص5- ص175.
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واالعتامد عىل املفاوضات الثنائية أساًس�ا حلل الرصاع، وهلذا القرار تبعات قانونية وسياسية 
ودبلوماس�ية، الس�يام أن التج�ارب العاملي�ة جتمع ب�ني املس�ار السيايس، والفع�ل الكفاحي 

امليداين، وهذا ما حتتاجه فلسطني ليكون للخطوة معنى فعليًّا ومستقبليًّا.

هدفت دراس�ة عالونة )2011()1) لتحليل نموذج الدولة الفلسطينية الوحيدة التي ما زالت 
حتت االحتالل منذ عام 1948، ورغم صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )181( 
عام 1947 الذي نّص عىل إقامة دولة عربية فلسطينية، وقدم الطلب الفلسطيني انسجاًما مع 
القرارات الدولية املتضمنة إهناء االحتالل اإلرسائييل، وتناولت الدراسة دور األمم املتحدة 
يف ح�ق تقري�ر املصري، وأركان الدول�ة يف القانون الدويل، وعنارص تكوينه�ا، وأنواع الدول 
من حيث التكوين املادي والسي�ايس، والتعريف بالدول، والرشوط املوضوعية واإلجرائية 
لتشكيله�ا، ورّك�ز الباح�ث ع�ىل أحك�ام املعاه�دات واالتفاقي�ات الدولي�ة ع�ىل املستوى 

الفلسطيني، وقدم جمموعة توصيات قانونية ل�)م.ت.ف(، لألخذ هبا بعني االعتبار.

تن�اول الباح�ث )االس�تحقاقات القانوني�ة املرتتبة عىل حص�ول فلسطني ع�ىل دولة مراقب 
يف األم�م املتح�دة(، واملكانة القانونية ل��)م.ت.ف( بعد االنضامم، وبع�د املراجعة القانونية 
للقان�ون ال�دويل، تبني غياب نص�وص يف ميثاق األم�م املتحدة تتحدث ع�ن مكانة وطبيعة 
الدولة املراقب، ولكن عرفت عب املامرسات العملية عىل األرض، لبعض الدول التي قبلت 
هبذه الصفة، كام هو احلال للكريس الرسويل )الفاتيكان(، وتناولت الدراسة عدة استنتاجات 
ح�ول أمهي�ة االنضامم، واآلف�اق اجلدي�دة لتفاعل فلسطني م�ع النظام ال�دويل، ومع أجهزة 
وآلي�ات األمم املتحدة التعاقدية وغريه�ا، وأمهية أن تفرض فلسطني حضورها ومكانتها يف 
إط�ار تكيف قان�وين جديد هلا يف األمم املتحدة، وأمهية إقرار دس�تور جديد لدولة فلسطني، 

والعمل عىل مواءمة القوانني الوطنية مع االتفاقيات واملواثيق الدولية.

وتناولت دراسة بريسون )2016()2) أمهية صياغة دستور جديد لدولة فلسطني بدل األنظمة 

)1) - عالون�ة ي�ارس: فلسطني وعضويته�ا كدولة يف األمم املتحدة: س�لسلة تقارير قانونية رق�م )76( اهليئة املستقلة 

حلقوق اإلنسان )ديوان املظامل(، رام اهلل- فلسطني: أيلول 2011 ص1- ص50.

(2( Persson Victor: Palestine’s Ratification of International Treaties - A Back Door to Independence, 
Master of Laws programme 30 higher education creditsm, Lund University: Kingdom of Sweden, 
Spring term 2016, p1-p55.
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والقوان�ني املتعددة التي عف�ا عليها الزمن، ومواءمة القوانني املحلي�ة مع املعاهدات الدولية 
املص�دق عليه�ا، والتوقي�ع عليه�ا دون أي حتفظات، رس�الة ُتعّب عن مدى الت�زام فلسطني 
بالقوانني واملعاهدات الدولية، ورغبتها يف أن تصبح عضًوا فاعاًل يف املجتمع الدويل، وتعّب 
عن متسكها بالقوانني الدولية، وُتقّدم عىل أساس أهنا دولة ديمقراطية تقدمية، وحترتم حقوق 
اإلنس�ان وتؤم�ن باملس�اواة، وتوصل الباحث الس�تنتاج مف�اده أن التوقيع ع�ىل املعاهدات 
الدولي�ة يعزز مكان�ة وحضور فلسطني، ويفت�ح املجال أمامها للمطالبة ببسط س�يادهتا عىل 
أرض الدولة الفلسطينية من خالل االعرتاف الدويل بحق تقرير املصري للشعب الفلسطيني 

واستقالله، وإهناء االحتالل اإلرسائييل.

وتضمن�ت الدراس�ة تعطي�ل املجلس الترشيعي، بسب�ب االنقسام السي�ايس القائم، مما أدى 
إلعاق�ة عملي�ة ترشيع القوان�ني الوطنية، ومواءمتها م�ع املعاهدات والقوان�ني الدولية التي 
وّقع�ت عليه�ا فلسطني. وتأجي�ل املواءمة يثري ش�كوًكا ح�ول التزام فلسط�ني باتباع هنجها 

اجلديد، والتزاماهتا الدولية التي وقعت عليها. 

وعرض�ت مقالة قبعة )2013()1) التداعي�ات القانونية الدولية لقرار عضوية فلسطني كدولة 
مراق�ب يف األم�م املتح�دة، ورفع مست�وى متثيلها لتكتسب ش�خصيتها القانوني�ة، والتأكيد 
أن االع�رتاف كاش�ف وليس ُمنِشًئ�ا للدولة، وتناول الباحث تطور متثي�ل فلسطني يف األمم 
املتح�دة، واحلق�وق وااللتزامات القانوني�ة الدولية هلا عىل اعتبار أهن�ا دولة حتت االحتالل، 
واآلليات املتاحة لتحقيق االستقالل، ومتطلبات إنجاز القرار وواجبات القيادة حيال ذلك، 

والتفكري باملطالبة بإدارة دولية مؤقتة وانتقالية ألرايض دولة فلسطني.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
تناول�ت الدراس�ات السابق�ة بمجمله�ا ق�رار اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة من�ح فلسطني 
مرك�ز دول�ة بصفة مراقب يف األم�م املتحدة، وأمهية ذل�ك عىل الصعيد القان�وين والسيايس 
والدبلوم�ايس، ورف�ع مست�وى التمثيل الفلسطين�ي فيها، يفت�ح أفق االنض�امم لالتفاقيات 

واملواثيق واملنظامت الدولية.

وتقاطع�ت الدراس�ات السابق�ة عىل أمهي�ة عضوية دول�ة فلسطني بصفة مراق�ب، معتبين 

)1) قبعة، كامل: ملا بعد دولة فلسطني املراقبة غري العضو، دورية شؤون فلسطينية، رام اهلل، فلسطني: العدد 251، 2013.
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أهن�ا خط�وة مهمة عىل الصعي�د الفلسطيني، ورفع مست�وى التمثيل الدبلوم�ايس مع الدول 
واملنظ�امت الدولي�ة، في�ام اعتبوا ه�ذا إنجاًزا حيت�اج لرتاك�م نوع�ي يف األداء الدبلومايس، 
ورضورة مواءم�ة الترشيعات الفلسطيني�ة انسجاًما مع القوان�ني الدولية بموجب االنضامم 
لالتفاقي�ات، وصياغة دس�تور للدول�ة الوليدة، وتطوي�ر األداء يف املسار القانوين واس�تثامر 
مكان�ة فلسط�ني اجلدي�دة يف األمم املتحدة، لتمك�ني الشعب الفلسطيني م�ن تقرير مصريه، 

وبناء دولته املستقلة، وإهناء االحتالل اإلرسائييل.

ورغم أمهية وكثافة املعلومات املهمة الواردة يف الدراس�ات السابقة، إال إهنا مل تتطرق لآلثار 
الدبلوماس�ية ع�ىل رف�ع مكانة فلسط�ني يف األمم املتحدة، حيث ش�كل ه�ذا التطور اجلديد 
مدخ�اًل لالنضامم للمعاه�دات الدولية، ورغم توقي�ع فلسطني عىل اتفاقي�ة فيينا للعالقات 
الدبلوماسية عام 1961، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية عام 1963، واالتفاقيات األخرى 
ذات العالق�ة والصل�ة بجوهر موضوع البحث، إال أن تلك الدراس�ات السابقة مل تأِت عىل 
ذكر متغريات املسار الدبلومايس. عىل حد معرفة الباحث، وما يميز هذا البحث تناوله لتأثري 
انض�امم فلسطني للمعاهدات واملنظامت الدولية عىل الدبلوماس�ية الفلسطينية؛ ملا لذلك من 

أمهية علمية أكاديمًيا، وعملية عىل صعيد الدبلوماسية، والعالقات الدولية.

اأوًل: تطور مكانة الدبلوما�سية الفل�سطينية يف الأمم املتحدة
كان�ت فلسط�ني جزًءا م�ن اإلمباطوري�ة العثامنية، وجزًءا م�ن أقاليم بالد الش�ام، ومل تكن 
وح�دة جغرافي�ة مستقلة حتى أوائل القرن العرشين، وال كياًنا سياس�ًيا منفرًدا، وضمن هذا 
اإلطار ليست بحاجة لعالقات سياسية ودبلوماسية ودولية منفصلة عن كيان اإلمباطورية 
التي هي جزٌء منها.)1) وقد ولدت جتربتها الدبلوماسية يف قلب املواجهة والتحديات املحلية 
واإلقليمي�ة والدولية، وش�كلت جزًءا من الوعي اجلامعي لتجربة حرك�ات التحرر العاملية، 
عب كل مراحلها املتعددة يف التاريخ املعارص، وهي امتداد لتجربة عميقة من العمل السيايس 
الكفاحي والدبلومايس، وشكلت مراحل تطور الدبلوماسية الفلسطينية جزًءا مهاًم من جتربة 

حركات التحرر العاملية.

قررت الدول األوروبية مصري شعوب العامل، باالعتامد عىل معايري الدول املهيمنة التي أقرت 

)1) خلة، كامل: فلسطني واالنتداب البيطاين 1922- 1939، مركز األبحاث، الطبعة الثانية، بريوت: 1982.
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يف مؤمتر »وس�تفاليا« عام 1648م، فيام اعتبت الدبلوماس�ية الغربي�ة أن األمم املتحرضة هلا 
احل�ق وحدها يف عق�د التحالفات، وتقرير احلرب والسلم العاملي، أما باقي األمم فيجب أن 
ختض�ع موارده�ا األولية وقوهتا البرشية خلدم�ة األقوياء، وتطور مفهوم مب�دأ توازن القوى 
ال�ذي جعل الدولة الضعيفة ختضع للدولة القوية. ومن أهم مبادئ الدبلوماس�ية األوروبية 
آن�ذاك م�ا ُعرف بح�ق الع�روش يف تقرير مصائ�ر الشعوب، وه�ذه من خصائ�ص امللوك، 
وشكلت تلك املرحلة الوعي العنرصي االستعامري الغريب، جتاه كل شعوب الدول الفقرية 

والنامية.

أدى انتص�ار بريطانيا وحلفائها عىل الدولة العثامني�ة وأملانيا يف احلرب العاملية األوىل النتيجة 
املب�ارشة لسيط�رة اململكة املتحدة، وفرنسا ع�ىل الواليات اخلاضع�ة إلدارة الدولة العثامنية، 
وذلك حسب اتفاقية “س�ايكس- بيكو” التي تنص عىل اقتسام األقاليم العربية واإلسالمية 
بني بريطانيا وفرنسا، ومن هنا وقعت فلسطني يف رشك االنتداب البيطاين منذ عام 1917.

يف�رض مفهوم االنتداب عىل الدولة رعاية ش�ؤون الشعب اخلاضع لسيطرة الدولة املنتدبة، 
وإعانت�ه ع�ىل تطوي�ر م�وارده، وتأهيل�ه وتدريبه ع�ىل إدارة ش�ؤونه وبناء مؤس�سات دولته 
واس�تقالله، وم�ن ثّم تنه�ي انتداهبا، ولك�ن املفهوم الفرن�يس والبيطاين االس�تعامري جاء 
مغاي�ًرا لذلك وفعل عكسه متاًما، واحلقيقة أن فلسطني مملوكة ألصحاهبا، وهي ليست ملًكا 
موروًثا للدولة العثامنية املهزومة يف احلرب العاملية األوىل، وأن عالقتها هبا شأن عالقات كل 
األقالي�م التي كانت ترشف عليها الدولة العثامنية يف البالد العربية، وذلك حتت راية اخلالفة 
اإلسالمية التي دامت أربعامئة عام تقريًبا، وال حق لبيطانيا بالترصف يف فلسطني كام تشاء، 
وال متل�ك ح�ق الوصاية عىل ش�عبها لتفعل به ما تري�د.)1) ومتارس بحقه الظلم واالس�تبداد 

متهيًدا لترشيده من وطنه، وإحالل املستعمرين مكانه.

ردت فلسطني بالنضال والكفاح الوطني عىل كل املستويات العسكرية والسياسية والقانونية 
والدبلوماس�ية للتصدي هلذا املرشوع االس�تعامري، والبحث عن الذات احلضارية لصياغة 
اهلوي�ة والكي�ان السي�ايس الفلسطين�ي، وتعززت دبلوماس�ية املواجه�ة التي مل ت�رث جتربة 
سياس�ية وال حزبي�ة وال برملاني�ة وال نقابية من احلكم العثامين، أس�وة بال�دول ذات السيادة 

)1) - االنتداب البيطاين: مركز املعلومات الوطني الفلسطيني )وفا( آخر مشاهدة 2017/3/15.

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2110
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والتقاليد السياس�ية والدبلوماس�ية العريقة، مما أعاق التطور الطبيعي للمسرية الدبلوماس�ية 
الفلسطينية، بكل مكوناهتا الداخلية واخلارجية)1).

أث�ر هذا التعطيل عىل مسرية الدبلوماس�ية الفلسطينية يف رحلة البحث عن الذات، وصياغة 
اهلوي�ة الوطنية بك�ل مكوناهتا وأبعادها، لبن�اء الكيان السيايس الفلسطين�ي، وبرزت حاجة 
ذلك بعد هزيمة وتفكك اإلمباطورية العثامنية، والغزو االستعامري الغريب للمنطقة، الذي 
أفىض لسيطرة االنتداب البيطاين عىل فلسطني، بموجب صك االنتداب الصادر عن عصبة 
األمم املتحدة، واس�تغالل رشعيتها آنذاك، األمر الذي منحها س�لطات س�يادية واسعة عىل 
املج�االت كاف�ة، وخاصة الصعي�د الدبلومايس الذي يعتب م�ن أهم رموز السي�ادة للدولة 
احلديث�ة، واس�تغلت ه�ذا الصك الذي حت�ول إىل أداة اس�تعامرية بريطاني�ة صهيونية، حيث 
منحت س�لطات االنتداب إصدار تأش�ريات دخ�ول إىل فلسطني باللغ�ة اإلنكليزية صادرة 
عن القنصلية البيطانية، تضمنت هذا النص »نشعركم بأننا خمولون بمنحكم تأش�رية )فيزا( 

لدخول أرض فلسطني«)2).

ورد يف )امل�ادة الثاني�ة ع�رشة( من صك االنت�داب عىل فلسط�ني الصادر ع�ن عصبة األمم 
املتح�دة »يعهد إىل الدول�ة املنتدبة باإلرشاف عىل عالقات فلسط�ني اخلارجية وحق إصدار 
ال�باءات إىل القناص�ل الذي�ن تعّينهم الدول األجنبي�ة، ويكون هلا احلق أيًض�ا يف أن تشمل 
رعاي�ا فلسطني وهم خارج حدود منطقتها بحامية س�فرائها وقناصلها«. ويف )املادة الثامنة( 
الت�ي نص�ت عىل تعطي�ل مظاهر العمل الدبلوم�ايس يف فلسطني، وذلك م�ن خالل نص يف 
ص�ك االنتداب يتضمن «إن امتي�ازات وحصانات األجانب بام فيها مزايا املحاكم القنصلية 
واحلامي�ة الت�ي يتمتع هبا الرعايا األجانب يف السابق بحك�م االمتيازات أو العرف يف اململكة 

العثامنية ال تكون نافذة يف فلسطني”)3).

أصدرت سلطات االنتداب البيطاين جوازات سفر فلسطينية عن حكومتها)4). وهبذا تكون 

)1) ح�وراين، فيصل: جذور الرفض الفلسطين�ي 1918- 1948، مواطن، نادي الطباعة والنرش واإلعالن والتوزيع، 

رام اهلل: 2003، ص253.

)2) - أرشيف )م.ت. ف(، تأشرية الدخول إىل فلسطني، وثائق املنظمة.

)3) - انظر امللحق »صك االنتداب عىل فلسطني الصادر عن عصبة األمم املتحدة«، 1922.

)4) - انظ�ر ص�ورة غالف جواز السفر الفلسطيني الصادر عن حكومة االنتداب يف املالحق، الوثيقة جحيم الالجئ 
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س�لطات االنت�داب البيطاني�ة مارس�ت السيادة االس�تعامرية يف صياغة عالق�ات فلسطني 
الدولي�ة، وعطلت ممارس�ة احلقوق الدبلوماس�ية يف حدود فلسطني أس�وة بالدول املستقلة. 
وه�ذا كّرس احلاجة لبناء كيان وطني من خالل املواجهة الشاملة هلذا املرشوع االس�تعامري 
الصهي�وين الغ�ريب، ال�ذي الح�ت أهدافه منذ زم�ن بعيد وقب�ل بداية االنت�داب البيطاين، 
ولتمك�ني العصاب�ات الصهيونية من فرض نفوذها وس�يطرهتا عىل فلسط�ني إلقامة وطنهم 

املزعوم. 

ب�دأت أوىل مالم�ح الدبلوماس�ية الفلسطينية مع انطالقة احلركة الوطني�ة ملواجهة االنتداب 
دولًي�ا، من خالل رفض السياس�ة البيطاني�ة الصهيونية االس�تعامرية املعتمدة بشكل رئيس 
عىل اإلكراه وقوة السالح، ويف خمالفتها الواضحة واملبارشة لصك االنتداب، وجهت مذكرة 
فلسطيني�ة عربية إىل جلن�ة االنتدابات الدائمة يف جنيف التابعة لعصب�ة األمم، واجلدير ذكره 
أن هذه اللجنة ال متلك حق التفتيش واملتابعة يف البلدان املنتدبة، الس�يام أن احلركة السياسية 
العربية حتسست اخلطر الصهيوين قبل تاريخ االنتداب، ولعل البقية التي أرسلت من زعامء 
الق�دس يف 1891/6/4 إىل الص�در األعظم يف اإلمباطورية العثامني�ة، تعتب أول احتجاج 
رسمي يطالب بإصدار قرار بمنع اليهود من دخول فلسطني، ورشاء األرض، وذلك نتيجة 
ملوق�ف عرب فلسطني من الصهيونية)1)، وقد توّج�ه أول وفد فلسطيني إىل لندن عام 1921 
للدف�اع عن فلسطني من تبعات وعد )بلفور(، وتصاعدت املواجهة الشعبية والدبلوماس�ية 

والسياسية لشعور الفلسطينيني بحجم املؤامرة واجلريمة املرتكبة بحقهم.

ُعرف أول أشكال الدبلوماسية الفلسطينية بدبلوماسية اجلمعيات الوطنية، التي شكلت أحد 
أهم مظاهر الوعي السيايس املبكر واملنظم ملواجهة نشاط اجلمعيات واللجان الصهيونية، من 
خالل اجلمعية اإلس�المية املسيحية الفلسطينية التي تكونت يف عام 1918 بمدينة يافا. وتال 
ذلك دبلوماسية املؤمترات الوطنية للتصدي لسياسة حكومة االنتداب البيطاين وللمشاريع 
الصهيوني�ة، ونادت بإلغاء وعد بلفور، وإهناء االنتداب، وإقامة حكومة وطنية فلسطينية.)2) 

www.paldf.nethov .2017/9/15 الفلسطيني، آخر مشاهدة

)1) علوش، ناجي: املقاومة العربية يف فلسطني 1917– 1948، بريوت: دار الطليعة، 1975، ص.28

)2) عب�دة، عبداحلمي�د: احلرك�ة الوطني�ة الفلسطيني�ة قبل ع�ام 1948، دنيا الوط�ن، فلسطني: 2016، آخ�ر مشاهدة 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/408356.html .2017/10/20
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وتطورت إىل دبلوماسية األحزاب السياسية التي جاءت نتاج تطور الفعل النضايل، والعمل 
السيايس والدبلومايس، ملواجهة سياسات االنتداب البيطاين.

أس�ست األح�داث السابق�ة ل�بوز نمط جدي�د م�ن دبلوماس�ية املواجهة ملا ح�ّل بالشعب 
الفلسطين�ي يف نكب�ة ع�ام 1948، الت�ي أدت إىل ضياع وفق�دان اهلوي�ة الفلسطينية، وغياب 
اس�م فلسطني عن اخلريطة السياس�ية يف املنطقة، وتشتت الفلسطيني�ون وحتولوا إىل الجئني 
يف وطنه�م، ومرشدي�ن يف ال�دول املجاورة واملن�ايف البعيدة، ومن هنا ب�دأت مسرية البحث 
ع�ن ال�ذات والكياني�ة الفلسطينية، والسع�ي لتجسيدها ع�ىل األرض، رغم م�ا رافقها من 
مس�رية ع�ذاب ألبشع جريم�ة ارتكبت ضد اإلنساني�ة يف القرن املايض، وم�ا زالت فصوهلا 
مستمرة حتى اآلن عىل كل املستويات إنسانًيا واجتامعًيا وقانونًيا وثقافًيا واقتصادًيا ووجودًيا 
وسياس�ًيا ودبلوماس�ًيا)1). وتع�زز مفه�وم الكياني�ة الفلسطينية م�ن خالل العم�ل الفدائي، 
والعمل الدبلومايس جتاه بلورة اهلوية الوطنية يف املحافل الدولية، ورافق ذلك انطالق فكرة 
األحزاب والتنظيامت والفصائل السياس�ية بعد النكبة، بنسق خمتلف متاًما عام كان قبلها، مما 

ساعد عىل تطور األداء الدبلومايس والسيايس، وبدأت مالمح تبلور اهلوية الفلسطينية.

ب�دأت األنشطة الدبلوماس�ية قبل تأس�يس )م.ت.ف( وجاءت عىل مرحلت�ني: األوىل قبل 
النكبة، حيث شكلت هذه املرحلة بداية العمل اجلمعوي واحلزيب السيايس، واختلط النشاط 
الدبلومايس بالعمل السيايس، ورغم كل ما علق هبذه التجربة من التأثر بسياسات االنتداب 
البيط�اين، وهيمنة زعامة العائالت عىل األحزاب الت�ي مّثل بعضها أقل من مجعية صغرية، 
وال ترتقي بنيتها وهياكلها وعالقاهتا الداخلية ملستوى التنظيم احلزيب، كام هو متعارف عليه 
يف األح�زاب العاملية، ورشوط تشكلها وهيكلتها، انسجاًما مع األصول ومفاهيم األحزاب 

السياسية.

مارس�ت اجلمعي�ات واألحزاب العم�ل الدبلوم�ايس التقليدي من خالل لق�اءات الوفود، 
والزي�ارات اخلارجي�ة التي من ش�أهنا أن ُتع�ّب عن املوق�ف السيايس الفلسطيني، وإرس�ال 
مذك�رات وبرقي�ات االحتجاج عىل السياس�ات االس�تعامرية حلكومة االنت�داب البيطاين، 
ش�كلت تل�ك املرحلة بداي�ة األثر ملا يع�رف بأنشطة الدبلوماس�ية العامة، ومتي�زت املرحلة 

)1) الشقاقي، خليل: العالقات السياسية واإلدارية املستقبلية »الضفة الغربية وقطاع غزة«، باسيا، القدس، فلسطني: 

1994، ص18-12.
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باخت�الط العم�ل الدبلومايس بالسي�ايس بالشعبي، ومت�ارس الزعامة السياس�ية هذا الدور 
لغي�اب جس�م متخص�ص للعالق�ات اخلارجي�ة، والعم�ل الدبلوم�ايس ال�ذي ب�دأ يتبلور 

مضمونه، وليس شكله باملفاهيم املتعارف عليها دولًيا يف تلك املرحلة.

ثانًيا: تط��ور ال�سفة القانوني��ة والدبلوما�سية اإىل دول��ة فل�سطني يف الأمم 
املتحدة:

تط�ورت مكان�ة فلسط�ني الدبلوماس�ية والقانوني�ة يف األمم املتح�دة بالتدري�ج، وبالرتاكم 
الكم�ي والنوع�ي، عب ك�ل مراحل النض�ال السي�ايس والدبلومايس الفلسطين�ي والعريب، 
وم�ن خالل القرارات الص�ادرة بشأهنا، وهذه الق�رارات األكثر عدًدا ع�ىل املستوى الدويل 
منذ إنشاء األمم املتحدة، حيث أصدرت اجلمعية العامة أكثر من )820( قراًرا بشأن القضية 
الفلسطيني�ة، ومعظمه�ا لصالح فلسطني، وأمهها الطلب من جمل�س األمن أن يتخذ التدابري 
الالزم�ة لتمكني الشعب الفلسطيني من ممارس�ة حقوقه غري القابل�ة للترصف، وحق تقرير 
املص�ري، وإقامة الدولة املستقلة، وح�ق العودة، والسيادة عىل املوارد الطبيعية، وعدم رشعية 
االس�تيطان، كام ُدعيت )م.ت.ف( باعتبارها املمثل الرشع�ي للشعب الفلسطيني، بناء عىل 
طلب ستة ومخسني دولة بإدراج اسم فلسطني بنًدا مستقاًل عىل جدول أعامل اجلمعية العامة 
للمشارك�ة يف امل�داوالت العام�ة ح�ول قضي�ة فلسطني، ومتث�ل ذلك بحض�ور السيد يارس 
عرف�ات رئي�س اللجنة التنفيذية ل�)م.ت.ف( آنذاك ليتحدث باس�م فلسط�ني أمام اجلمعية 
العام�ة يوم 1974/11/13، وقدم خطاًبا معتداًل أدهش العامل آنذاك، ودعته اجلمعية العامة 

يف دورهتا الالحقة باسم )م.ت.ف( للمشاركة يف صنع السالم يف الرشق األوسط.

ج�اء هذا االع�رتاف بعد مؤمتر القمة العريب السابع يف الرب�اط بتاريخ 1974/10/26 الذي 
»أكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف إقامة سلطته الوطنية عىل أي أرض يتم حتريرها، بقيادة 
)م.ت.ف(، وال�دول العربي�ة داعمة هل�ذه السلطة لتامرس مسؤولياهت�ا الوطنية والدولية يف 
إط�ار االلتزام�ات العربية، ومن هذا املنطل�ق وافقت اللجنة السياس�ية العربية باإلمجاع عىل 
من�ح )م.ت.ف( العضوية الكاملة يف اجلامعة العربية، وذلك يف دورة جملس اجلامعة العربية 
ال��)66( يف 1976/9/9، وبموج�ب ذلك مت�ارس )م.ت.ف( أعامهل�ا يف اجلامعة وجمالسها 
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وجلاهنا ومنظامهتا ومؤسساهتا وكل مؤمتراهتا عىل قدم املساواة مع الدول العربية األعضاء)1).

تبن�ت اجلمعية العامة لألم�م املتحدة عام 1977 ق�راًرا )40/32 ب( باعتبار11/29 من كل 
ع�ام يوًما عاملًيا للتضامن مع الشعب الفلسطين�ي، وتبنى جملس األمن عام 1980 قراًرا رقم 
)478( يرفض االعرتاف بقرار إرسائيل ضم القدس، واعتبه الغًيا وباطاًل وغري رشعي)2).

ح�دث التط�ور الدبلوم�ايس اآلخر بق�رار اجلمعية العامة ع�ام 1982 بمنح وف�ود حركات 
التحري�ر املعرتف هبا من منظمة الوحدة اإلفريقية أو اجلامعة العربية، املتمتعة بمركز املراقب 
يف املنظ�امت الدولي�ة، حصوهلا ع�ىل التسهيالت واملزاي�ا واحلصانات الالزم�ة. وتواصلت 
القرارات بإدانة ممارس�ات إرسائيل، ومطالبتها بتمكني الشعب الفلسطيني من ممارس�ة حقه 
يف تقري�ر مصريه، وإقامة دولته بقي�ادة )م.ت.ف(، ومطالبة الدول بوضع حد لتدفق املعونة 
عىل إرسائيل، ومد يد العون باملساعدات للشعب الفلسطيني من املنظامت الدولية بالتعاون 

مع )م.ت.ف(، للتخفيف من معاناة الفلسطينيني جراء اللجوء والترشد. 

تواصل تطور األداء الدبلومايس للمنظمة دولًيا، وذلك عقب إعالن االس�تقالل يف الدورة 
التاس�عة ع�رشة للمجلس الوطن�ي يف اجلزائ�ر بتاري�خ 1988/11/15 عىل أس�اس قراري 
جملس األمن 242 و338 والقبول بمبدأ حل الدولتني، ورفضت أمريكا منح تأش�رية دخول 
للسيد يارس عرفات إىل نيويورك؛ ليلقي كلمته يف اجلمعية العامة، وهذا خيالف اتفاقية املقر، 
فقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة نقل اجتامعاهتا إىل جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته أمام 

املؤمترين فيها.

خطاب السيد يارس عرفات الذي أعلن فيه قيام الدولة الفلسطينية واعرتاف اجلمعية العامة 
هب�ذا أح�دث نقلة نوعية ملكانة فلسط�ني يف العامل وازدياد اهتامم الع�امل بقضيتها، فتقرر تغيري 
االسم إىل )مندوب فلسطني( بداًل من مندوب )م.ت.ف(، وهذا يعني أن فلسطني أصبحت 
دول�ة مراقب�ة دون حقوق العضوي�ة، وهكذا تصبح اتفاقي�ة فيينا لع�ام 1975 لتمثيل الدول 
يف املنظ�امت الدولي�ة تنطبق عىل متثيل فلسط�ني، ومقوماهتا مكتمل�ة، ومل يتبق إال االعرتاف 

)1) ياس�ني، عب�د الق�ادر: وجمموعة من الباحث�ني: منظمة التحري�ر الفلسطيني�ة التاريخ العالق�ات املستقبل، باحث 

لدراسات، بريوت، لبنان: 2009، ص 237.

)2) - أبرز مطات قضية فلسطني يف األمم املتحدة، مركز املعلومات الوطني الفلسطيني، وفا.

 http://info.wafa.ps/atemplate.a
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القانوين بقرار من جملس األمن)1).

تط�ور موق�ف جملس األمن الدويل بتبني القرار رقم 1397 والذي يذكر دولة فلسطني للمرة 
األوىل، وتبن�ي جملس األم�ن القرار رقم )1515( الذي دعا إىل قب�ول خطة خارطة الطريق، 
وااللت�زام هبا ودعمها وتطبيق عنارصها، ويف ع�ام 2004 أصدرت )مكمة العدل الدولية( 
يف )الهاي( قراًرا اس�تشارًيا برفض جدار الضم والتوس�ع والفص�ل العنرصي الذي أقامته 
إرسائيل يف األرض الفلسطينية املحتلة واعتبته غري قانوين، ويستوجب عىل إرسائيل إزالته 
وتفكيكه، وأكدت عىل املسؤولية القانونية للمجتمع الدويل يف جتسيد حق الشعب الفلسطيني 
يف تقري�ر املصري. وحصل�ت فلسطني عىل العضوية الكاملة يف منظم�ة األمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( يف العام 2011، وعام 2012 قرر جملس حقوق اإلنسان، التابع 
لألم�م املتح�دة، إنشاء بعثة حتقي�ق دولية حول تداعي�ات بناء املستوطن�ات اإلرسائيلية عىل 
األرض الفلسطيني�ة املحتلة بام فيها القدس الرشقية، وأدرجت منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( كنيسة املهد والبلدة القديمة يف بيت حلم بام فيها طريق احلجاج 
ع�ىل قائمة الرتاث العامل�ي، ووزعت بعثة فلسطني الدائمة املراقب�ة يف األمم املتحدة مرشوع 
ق�رار بمنح فلسطني مكان�ة “دولة مراقب” يف األمم املتحدة، وصوت�ت اجلمعية العامة عىل 

رفع مكانة فلسطني إىل دولة بصفة مراقب يف عضويتها.

تب�ع ذل�ك يف العام 2015 اعتامد اجلمعي�ة العامة مرشوع قرار يطالب األم�ني العام للمنظمة 
الدولي�ة برف�ع العل�م الفلسطين�ي فوق مقر األم�م املتح�دة يف نيويورك، وت�م ذلك يف ذات 
العام، وُرفع العلم الفلسطيني يف مقرات األمم املتحدة إىل جانب أعالم باقي الدول ال�193 

األعضاء يف املنظمة األممية)2)، كآخر هذه اإلنجازات عىل هذا الصعيد.

متتعت )م.ت.ف( باملكانة القانونية والسياس�ية والدبلوماسية عىل املستوى العريب والدويل، 
حي�ث جاءت برتاك�م الكفاح الوطن�ي والنضال ال�دؤوب للشع�ب والقي�ادة الفلسطينية، 
وبدع�م من الشع�ب الفلسطين�ي، والعريب، والشع�وب الصديقة واملحبة للسالم. وش�ّكل 
االع�رتاف العريب أواًل حجر األس�اس لالعرتاف الثنائي من الدول االش�رتاكية والصديقة 

)1) القلقييل، عبد الفتاح: منظمة التحرير الفلسطينية واألمم املتحدة، جريدة حق العودة، املركز الفلسطيني »بديل«، 

فلسطني: العدد 41، 2010.

)2) أبرز مطات قضية فلسطني يف األمم املتحدة، مرجع سبق ذكره.
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عاملًي�ا، وكذلك اع�رتاف منظمة املؤمتر اإلس�المي، وجمموعة دول ع�دم االنحياز، ومنظمة 
الوح�دة اإلفريقية، وجمموعة ال�77، والصني، وتع�زز حضور ومكانة )م.ت.ف( يف املشهد 

الدويل دبلوماسًيا وقانونًيا وسياسًيا ودولًيا. 

ش�كلت هذه األنشطة مالمح تبلور الدبلوماس�ية الفلسطينية، التي بدأت مع انطالق مسرية 
والدة الكي�ان السي�ايس الفلسطين�ي وبناء اهلوي�ة الوطني�ة، وتضمنت الدبلوماس�ية ما قبل 
)م.ت.ف( مرحلت�ني: األوىل: ش�هدت مواجهة املرشوع االس�تعامري البيطاين الصهيوين 
املتمث�ل باالنت�داب البيط�اين واهلج�رة الصهيونية، وتلخ�ص العمل الدبلوم�ايس يف تلك 
املرحل�ة باملؤمترات الوطنية والعربي�ة، والوفود إىل الدول اخلارجي�ة، والبقيات ومذكرات 
االحتجاج إىل حكومة االنتداب البيطانية، وعصبة األمم املتحدة، ودبلوماس�ية اجلمعيات 
الوطني�ة، ودبلوماس�ية األحزاب السياس�ية، وأبرز م�ا قامت به الدبلوماس�ية يف تلك الفرتة 
الرتكي�ز عىل الدعاية ملطامع البيطانيني واليهود يف فلسطني ورشح القضية الفلسطينية، وتم 
تأسيس مكاتب دعائية دائمة يف جنيف ونيويورك وباريس ولندن، ومن سامت تلك املرحلة، 
م�ا عرف عنها بالسلمية رغم وج�ود بعض املواجهات واالحتجاجات العنيفة، إال أن هناك 
اعتقاًدا كان س�ائًدا بأن احلل السيايس والسلمي ب�ات ممكنًا مع حكومة االنتداب البيطاين، 
وبق�ي ه�ذا املفهوم لدى الكثريي�ن من الزعام�ات املحلية رغم كل امل�ؤرشات عىل انخراط 
وت�ورط حكوم�ة االنت�داب مع احلرك�ة الصهيوني�ة يف مرشوعها االس�تعامري يف فلسطني، 
ورغ�م ك�ل اجلهود الفلسطينية والعربي�ة إال أهنا مل تفلح يف التصدي ملن�ع النكبة عام 1948، 

وُأعلن قيام دولة )إرسائيل(. وتواصلت مسرية الكفاح الوطني الفلسطيني.

تب�ع ذل�ك املرحل�ة الثانية، م�ا بعد النكب�ة، الت�ي حّولت الشع�ب الفلسطين�ي إىل مهجرين 
ومرشدي�ن؛ األم�ر الذي انعكس بشك�ل مبارش عىل بن�اء عالقاهتم الدولية والدبلوماس�ية، 
وغلب عىل تلك الفرتة التخبط واالرتباك والعشوائية والضعف والفردية، وغياب املرجعية 
السياس�ية والدبلوماس�ية املوح�دة، ون�زاع الزعام�ات املحلي�ة ووجهاء العائ�الت عىل من 
يمث�ل فلسطني، والتدخ�الت العربية يف القرار الفلسطيني بشكل مبارش، وانعكاس�اهتا عىل 
التوجه�ات الفلسطينية، واألداء النضايل والسيايس بشكل عام، وتم العمل من أجل توحيد 
اجله�د الفلسطين�ي، إال أن اجلغرافية السياس�ية التي تشكلت بعد ضي�اع فلسطني التارخيية، 
والسيطرة عىل األرض وإخضاعها حتت نري االحتالل اإلرسائييل املبارش عام 1948، واعتبار 
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الفلسطيني�ني داخل اخلط األخرض )ع�رب إرسائيل(، وإحلاق قطاع غ�زة باإلدارة املرصية، 
وضم الضفة الغربية إىل األردن، وفشل حكومة عموم فلسطني يف متثيل الشعب الفلسطيني، 
ما زاد من حالة التخبط السيايس والدبلومايس الفلسطيني، واس�تمرت هذه السامت العامة 
للحالة الفلسطينية إىل حني إنشاء )م.ت.ف(، وانطالقة مسرية بناء الكيان السيايس التمثييل 
الفلسطيني، واالعرتاف العريب والدويل فيها كممثل رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني عب 

مسرية نضال طويلة. 

جاء اعرتاف األمم املتحدة ب�)م.ت.ف(، ليكسبها مركًزا قانونًيا ودبلوماسًيا دولًيا لدى األمم 
املتحدة، كنتيجة طبيعية لتوايل األحداث آنفة الذكر، ووظفت فلسطني عالقاهتا الدبلوماسية 
الثنائية من خالل فتحها مكاتب للتمثيل الدبلومايس الفلسطيني يف معظم الدول الصديقة، 
وارتباطه�ا بأش�خاص القانون ال�دويل والفاعلني الدولي�ني، واعتب�ار )م.ت.ف( بموجب 

املامرسة العملية والفعلية طرًفا ملزًما بتطبيق العديد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية.

أصبحت )م.ت.ف( تتمتع بالتمثيل السيايس والرشعية القانونية والدبلوماسية؛ باالشرتاك 
يف املفاوض�ات وإبرام املعاهدات الدولية، واحلصول ع�ىل صفة طرف فيها، وهذا كان جليًّا 
من خالل توقيع )م.ت.ف( عىل املعاهدات الثنائية اخلاصة بالتمثيل الدبلومايس، والتعاون 
االقتصادي، ش�أهنا ش�أن الدول املستقلة. ومتتعت بالكثري من احلق�وق واالمتيازات؛ أمهها 
ح�ق املشاركة يف املناقشة للجمعية العام�ة والتسجيل يف قائمة املتحدثني، والرد وإثارة نقاط 
النظ�ام عندما يكون النقاش متعلًق�ا بالقضية الفلسطينية، وح�ق املشاركة يف تقديم مشاريع 
الق�رارات واملق�ررات املتعلقة بالش�أن الفلسطيني، رشيطة أن تطرح م�ن خالل دولة عضو 
يف األمم املتحدة، وهذه االمتيازات التي حازهتا )م.ت.ف( هي امتيازات الدول األعضاء، 
وبخ�الف األعض�اء املراقب�ني، إال أن )م.ت.ف( ك�ان هل�ا املكانة التي اكتسبته�ا عب نضال 
دبلومايس وس�يايس تراكمي طويل يف األمم املتحدة جعلها أحد الفاعلني الدوليني املميزين 

عىل هذا املستوى.

اعت�ب مبدأ حال�ة )الدولة يف ط�ور التكوين( كصورة جمازي�ة للدولة كامل�ة السيادة، وذلك 
هب�دف تطوير العالقات الدولية والتمثي�ل الدبلومايس ما بني الدول كاملة السيادة، وغريها 
من أش�خاص القانون الدويل املتمتعني هبذه الصفة، وأمهها حركات التحرر، ورفع مستوى 

متثيلها الدبلومايس يف عالقاهتا الثنائية مع غريها من الدول كاملة السيادة.
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تبن�ى العالقات الدبلوماس�ية بني الدول أو الكيانات السياس�ية األخ�رى كحركات التحرر 
الوطني، بموجب االعرتاف الثنائي املتبادل واملسبق بينها، وإن إرسال البعثات الدبلوماسية 
م�ن أي دول�ة يتطل�ب موافق�ة الدول�ة املستضيفة، لت�امرس عمله�ا وحقها يف ه�ذا االمتياز 
الدبلومايس، وذلك استناًدا إىل ما ورد يف اتفاقية )فيينا( للعالقات الدبلوماسية عام )1)1961.

ج�اء التحول السيايس والدبلومايس اإلس�رتاتيجي بعد إعالن اس�تقالل دولة فلسطني عام 
1988، خ�الل دورة املجل�س الوطن�ي الفلسطيني ال��)19( املنعق�دة يف اجلزائر، وبموجب 

اإلع�الن تطورت العالق�ات الثنائية وفًقا ألحكام القانون الدبلومايس الدويل، واس�تبدلت 
الدول الصديقة الصفة التمثيلية ملكاتب )م.ت.ف( إىل س�فارات دولة فلسطني، وأصبحت 
السف�ارات تتصل ب�وزارة اخلارجية مب�ارشة، وبأعىل املستويات الرس�مية يف الدول، وتعزز 
ذلك بعد خطاب السيد يارس عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ل�)م.ت.ف( يف جنيف بتاريخ 
1988/12/13، حي�ث اعرتفت اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة بالدول�ة الفلسطينية بأغلبية 

104 أصوات، ورفعت مستوى التمثيل الدبلومايس ل�)م.ت.ف( من عضو مراقب إىل دولة 

متل�ة بعضوي�ة مراقب، وانسجاًم�ا مع هذا التطور، اعتمد اس�م فلسط�ني يف األمم املتحدة 
واملنظامت احلكومية الدولية)2). وهذا مؤرش مهم عىل تطور مكانة فلسطني يف األمم املتحدة.

ثالًثا: دولة فل�سطني ع�سو ب�سفة مراقب يف الأمم املتحدة: 
تتوجًيا لكل اجلهود السياس�ية والدبلوماس�ية ع�ىل الساحة الدولية، والت�ي أثمرت رغم كل 
املعوق�ات الت�ي حاولت إرسائيل وحلفاؤه�ا صناعتها قبل االعرتاف بدول�ة فلسطني، وتم 
ذل�ك يف أعامل الدورة السابعة والستني بتاري�خ 2012/11/26، ويف البند السابع والثالثني 
م�ن ج�دول األع�امل حول قضي�ة فلسطني، ق�دم من�دوب السودان م�رشوع الق�رار حول 
مكان�ة فلسط�ني اجلدي�دة يف األم�م املتحدة ودع�ا أعضاء اجلمعي�ة للتصويت، واخت�اذ قرار 
رق�م »)A/67/L.28( ال�ذي يمنح فلسطني وضع دولة بصفة مراق�ب يف األمم املتحدة”، 

(1( UNITED NATIONS, VTENNA CONVENTION ON DrPLOMATIC REATIONS,Done at 

Vienna, On 18 April 1961, Number 2.

)2) وادي، عب�د احلكي�م: وضعية دول�ة فلسطني يف األمم املتحدة ع�ىل ضوء أحكام القانون الدويل، االس�تحقاقات 

واالستثناءات، املوقع الرسمي جلبهة النضال الشعبي، 2013/9/4، آخر مشاهدة 2018/3/11.
http://www.nedalshabi.ps/?p=22104
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والنتيجة عىل النحو التايل)1).

جدول نتائج تصويت الدول ملنح فلسطني دولة بصفة مراقب:

نتيجة التصويتالدولةالرقم
مائة وثامنية وثالثون دولة )138(الدول التي صوتت بنعم للقرار1. 
واحد وأربعون دولة )41(الدول التي امتنعت عن التصويت2. 
ست دول )6(الدول التي تغيبت عن التصويت3. 
تسع دول )9(الدول التي صوتت ضد القرار4. 

يعت�ب حصول فلسط�ني عىل دولة بصف�ة مراقب يف اجلمعي�ة العامة لألمم املتح�دة، إنجاًزا 
سياس�يًّا ودبلوماس�يًّا، ضمن س�لسلة إنجازات تطور مكانة فلسطني بالرتاكم املتواصل عىل 
س�احة األمم املتحدة، ويؤس�س هذا اإلنجاز الدبلومايس ملرحلة مهمة يف مسرية بناء الدولة 
الفلسطيني�ة، وحتظى ه�ذه الدولة باعرتاف غالبي�ة دول العامل، وكان ه�ذا األثر واضًحا من 
نتائ�ج التصوي�ت التي عّبت عن إرادة املجتمع الدويل احل�رة، وهذا مؤرش عىل أن العامل مع 

حرية فلسطني واستقالهلا. 

جاءت نتيجة التصويت هذه رغم احلملة الدبلوماسية اإلرسائيلية املضادة واملناهضة للتوجه 
الفلسطين�ي، ورغم التهديدات األمريكية لدول العامل وممارس�ة الضغ�وط الكبرية ملنعها من 
التصوي�ت لصالح مرشوع الق�رار الفلسطيني، ومل تنجح يف كسب تأيي�د إال كندا والتشيك 
ك�دول، وبعض اجلزر الصغرية اخلاضعة لإلدارة األمريكية، وهذا تعبري عىل صوت الضمري 
العامل�ي اإلنس�اين والعدالة الدولية التي تتج�ه نحو فلسطني، تتحقق لصال�ح حريتها ومنح 
ش�عبها حقه يف تقرير مصريه، وقرارات اجلمعية العمومية تكون بمجملها لصالح فلسطني، 

ولكنها تصطدم بالفيتو األمريكي يف جملس األمن.

يعتم�د وض�ع الدولة بصفة مراقب باألس�اس عىل املامرس�ة، وال يوجد أحك�ام هلا يف ميثاق 
األم�م املتح�دة، وال�رشط الوحي�د للتمت�ع هبذه الصف�ة أن تك�ون الدولة عض�ًوا يف إحدى 
وك�االت األم�م املتحدة املتخصص�ة، ويتم ذلك بالتصوي�ت باألغلبية البسيط�ة يف اجلمعية 

العامة ملنح صفة مراقب للدولة.

)1) - املرجع السابق، ص19- 32.
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يشك�ل حصول فلسطني عىل قرار دولة بصف�ة مراقب يف األمم املتحدة، فرصة كبرية لتعزيز 
مكانتها الدبلوماسية وتطورها، ومؤرًشا إجيابًيا حلضور فلسطني عىل الساحة الدولية، وهذا 
االع�رتاف جاء تتوجًيا جلهود دبلوماس�ية وسياس�ية حثيثة، مستندة لعضوي�ة )م.ت.ف( يف 
األم�م املتح�دة بصفة مراق�ب، وفًقا لقرار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة رق�م )3237( عام 
1974، وأتاح�ت املكانة اجلدي�دة االنضامم لعضوية جلان األمم املتح�دة والوكاالت التابعة 

هلا، واالنضامم إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية.

الواق�ع اجلدي�د ملكان�ة دولة فلسطني يف األمم املتح�دة، مل يغري عىل أرض الواق�ع أمًرا، كون 
الدول�ة م�ا زالت ت�رزح حتت االحت�الل اإلرسائييل بع�د االعرتاف األممي هب�ا، ورغم ذلك 
فاخلط�وة غاي�ة يف األمهية ع�ىل املست�وى القانوين والدبلوم�ايس والسيايس وال�دويل، حيث 
حسم اجلدال عىل حدود عام 1967 بأهنا أرض وحدود الدولة الفلسطينية املستقبلية، وأهنى 
اجل�دل حول وجود الدول�ة الفلسطينية بشخصيتها القانوني�ة الدولية، وأكد عدم االعرتاف 
بالضم اإلرسائييل للقدس املحتلة، وألرض الضفة الغربية، ورفض كل أش�كال االستيطان 
اإلرسائي�يل واعتب�اره باط�اًل وغري قان�وين، وال خيلق حًق�ا، وال يصن�ع التزاًم�ا، ويثبت كل 

القرارات الرشعية الدولية، والقانون الدويل املتعلق بالقضية الفلسطينية.

حتظ�ى دولة فلسطني باعرتاف أممي، ومكانتها اجلديدة من ش�أهنا رفع مستوى متثيلها قانونًيا 
ودبلوماس�ًيا وسياسًيا يف املحافل الدولية، وتوس�ع دائرة اشتباكها مع االحتالل اإلرسائييل، 
وتع�زز قدرهت�ا يف مواجهة سياس�اته وممارس�اته غري القانوني�ة يف الساحة الدولية، ويوس�ع 
مساح�ة املشارك�ة يف أع�امل وم�داوالت اجلمعية العمومي�ة لألمم املتح�دة، تنضم فلسطني 
لعضوية االتفاقي�ات واملعاهدات واهليئات الدولية، والوكاالت واملنظامت التابعة، وكذلك 

املعاهدات التي تكون عضويتها حرًصا مقترصة عىل الدول. 

تط�ورت املكانة الفلسطيني�ة يف األمم املتح�دة، بتحسني األداء السيايس، حيث اس�تطاعت 
)م.ت.ف( أن تطور مركزها ومكانتها القانونية والسياسية والدبلوماسية عب مراحل نضاهلا 
الطويلة، وعىل خمتلف األصعدة املحلية واإلقليمية والدولية، حصيلة جهودها احلثيثة حظيت 
باهت�امم دويل كب�ري منذ بداي�ات فعالياهتا عىل الساح�ة الدولية، من خالل ق�رارات الرشعية 
الدولي�ة، واملؤمترات اإلس�المية، والقمم العربي�ة، وباعرتاف املنظامت الدولي�ة واإلقليمية 
هب�ا كجامعة ال�دول العربية عام 1976، ومنظمة التعاون اإلس�المي ع�ام 1979، واعرتاف 
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منظمة اليونسكو عام 2011، وقرار اجلمعية العامة 2012، الذي بموجبه متنح فلسطني دولة 
بصفة مراقب يف األمم املتحدة، وتتيح هذه الصفة اجلديدة تطوير عالقاهتا الثنائية مع الدول، 
وترف�ع مستوى مشاركتها يف املنظامت واللجان الدولية، األمر الذي عزز حضورها الدويل، 
وفت�ح اآلفاق أمامه�ا رحبة لبناء عالقات دبلوماس�ية تشك�ل حصانة للقضي�ة الفلسطينية، 

وداعمة لتوجهاهتا السياسية يف األمم املتحدة وكل املحافل الدولية.

ش�كلت عضوي�ة فلسط�ني دولة بصف�ة مراق�ب، مطة مهم�ة ورافع�ة ملسرية الدبلوماس�ية 
الفلسطيني�ة، وعزز هذا اإلنجاز ثق�ة املجتمع الدويل يف فلسطني، ودعم فرص االحتكام إىل 
القانون الدويل، واعتامده كمرجعية للحل النهائي يف الرصاع الفلسطيني- اإلرسائييل، وجيدد 
الثق�ة يف الق�درات واإلمكاني�ات الفلسطينية للتأثري ع�ىل املجتمع الدويل لتحقي�ق العدالة، 
ويوس�ع دائرة االش�تباك مع دولة االحت�الل يف الساحة الدولية، وه�ذه املكانة اجلديدة تغري 
املرك�ز القانوين لفلسطني يف األم�م املتحدة، وترفع مستوى التمثي�ل السيايس والدبلومايس 
لفلسط�ني، ويمكنها م�ن املشاركة يف االجتامعات الدورية العامة لألمم املتحدة بصفة دولة، 
وحيق�ق حصوهلا عىل م�ارض االجتامعات والوثائ�ق املتعلقة هبا، وبموجبه�ا تصبح طرًفا يف 
االتفاقيات واملعاه�دات الدولية، وتفتح أمامها فرص االنضامم إىل الوكاالت التابعة لألمم 
املتحدة، وللمنظامت الدولية التي حيتاج االنضامم إليها التمتع بصفة الدولة، وهذا أحد أهم 

مكاسب االعرتاف بفلسطني دولة بصفة مراقب يف اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.

رابًعا: ان�سمام فل�سطني للمعاهدات والتفاقيات الدولية: 
متتع�ت فلسطني باخلاصية القانوني�ة اجلديدة بعد رفع مستوى متثيلها إىل دولة بصفة مراقب، 
بموج�ب قرار اجلمعية العامة، وباالس�تناد إىل القانون الدويل، مما أت�اح هلا االنضامم للعديد 
م�ن االتفاقيات واملعاهدات الدولي�ة كخطوة مهمة عىل هذا الصعيد، لتعزيز مكانة فلسطني 
كدول�ة يف األم�م املتح�دة، وبع�ض املعاه�دات واالتفاق�ات الدولية م�رشوط االنضامم هلا 
للدول حرًصا، وبعد االعرتاف واملكانة اجلديدة لفلسطني يمكنها االنضامم هلذه االتفاقيات 
واملنظ�امت الدولية، ونجحت يف اس�تثامر هذا االنضامم لتوس�ع دائرة االش�تباك السيايس يف 
الساح�ة الدولية مع دولة إرسائيل، وتعزيز أداء املقاومة الشعبية ميدانًيا، وتم ذلك بالتدريج 
يف س�ياق قب�ول وتفهم دول الع�امل هلذه اخلطوة، حيث ش�كل التوقيع عىل ه�ذه االتفاقيات 
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واملعاهدات رًدا عىل االنتهاكات واالعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني)1).

اعتم�دت فلسط�ني معايري لالنض�امم لالتفاقيات واملواثي�ق الدولية، حتدي�ًدا التي تساهم يف 
جتسيد الدولة، وُتعزز مؤسساهتا وقدراهتا داخلًيا وخارجًيا، وتساعد يف توفري احلامية الدولية 
للشع�ب الفلسطيني، ومُتكنهم من مواجهة املامرس�ات واجلرائم اإلرسائيلية، ومالحقتها يف 
ماك�م اجلنايات الدولية، وتوفر احلصانة الدبلوماس�ية للدبلوماس�يني الفلسطينيني، وتؤكد 
التزامها باملواثيق والقوانني الدولي�ة، والديمقراطية واحلريات اخلاصة والعامة وحرية املرأة 
والطف�ل، وااللتزام بالتعددي�ة والشفافية واملحاس�بة واملساءلة، وتؤكد الت�زام الفلسطينيني 
بسي�ادة القان�ون، وجتنبهم الصدام م�ع املجتمع ال�دويل، واحلفاظ عىل مصاحله�م، وإعطاء 
فرص�ة لعملي�ة سياس�ية بسقف زمني م�دد، ورعاية دولي�ة مالئمة للتوصل حل�ل الدولتني 
ع�ىل حدود 1967، وضامن أن تكون دول�ة فلسطني جًرا للتعايش والتسامح بني الديانات 

الساموية الثالث، وشعوب األرض)2).

تصب�ح فلسطني عضًوا رس�مًيا باالتفاقيات واملعاه�دات؛ بمجرد تسلي�م طلبات االنضامم 
للجه�ات الدولية ذات االختص�اص، واالنضامم يتيح لألفراد تقديم ش�كوى لدى اللجان 
اخلاص�ة يف األم�م املتحدة؛ إلدانة إرسائيل وماكمتها، باإلضافة إىل إمكانية تقديم ش�كاوى 
ض�د جهات ومسؤول�ني إرسائيليني ع�ن ارتكاب جرائ�م ومالحقته�م يف أي مكمة تابعة 
للدول األعضاء يف ميثاق روما املؤس�س للمحكم�ة اجلنائية الدولية)3). ويعتب الفلسطينيون 
أن ه�ذا حقه�م القانوين املستن�د إىل القانون والرشعي�ة الدولية، وأعلنت فلسط�ني التزامها 

بإعادة دراسة قوانينها ومواءمتها مع ما ورد يف بنود صكوك املعاهدات واملواثيق الدولية.

متتع�ت دولة فلسطني بمي�زات االنضامم إىل »اتفاقي�ة منع اجلرائم املرتكبة ضد األش�خاص 

)1) - مم�ود العال�ول: نائ�ب رئيس حرك�ة فتح وعض�و اللجنة املركزي�ة، عضو القي�ادة الفلسطيني�ة، عضو جملس 

ترشيعي، مقابلة شخصية، مقر حركة فتح رام اهلل: االثنني الساعة 12:00 ظهرًا، 2019/8/13.

)2) عريق�ات، صائ�ب: العالق�ات الفلسطينية- اإلرسائيلي�ة نقطة الالعودة، دائرة ش�ؤون املفاوض�ات، م.ت.ف، 

اجتامع املجلس املركزي، آذار 2015، ص6.

)3) - عيس�ى حن�ا: خب�ري يف القانون ال�دويل، مقابلة ش�خصية، املؤمتر الوطن�ي الشعبي للق�دس، رام اهلل، األربعاء، 

الساعة 12:00 ظهًرا، 2018/1/10.
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املتمتع�ني بحامية دولية«)1)، يوفر احلامية لرئي�س الدولة، ورئيس احلكومة، ووزير اخلارجية، 
واملوظف�ني الدبلوماس�يني، وع�دم االعت�داء عليهم، وع�ىل مقراهتم، وال تع�رض حريتهم 
للخطر، وبناء عىل املادة الثالثة يف االتفاقية، صار بإمكان الفلسطينيني ماسبة دولة االحتالل 
ع�ىل جرائمها بحقه�م، وإن التوقيع عىل »اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة 
ض�د اإلنسانية«)2)، حيث تعتب هذه اجلرائم من أخطر اجلرائم يف القانون الدويل، وال تسقط 
بالتق�ادم، بغ�ض النظر عن وقت ارتكاهبا، وهذا يوفر مدخاًل مه�اًم ملالحقة مرتكبي اجلرائم 
اإلرسائيليني أفراًدا ومؤس�سات بحق الشعب الفلسطيني، وتداعيات هذه اجلرائم ما زالت 
ش�اهدة عىل حجمها وبشاعتها منذ نكبة العام 1948. واالنض�امم إىل »اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافح�ة اجلريمة املنظم�ة عب الوطنية«، وختتص هذه االتفاقي�ة بتجريم اجلرائم املنظمة غري 
الوطني�ة، ب�ام فيها غسل األموال والفساد، وتعزيز التع�اون الدويل يف هذا املجال، ومصادرة 
أم�وال املجرم�ني، وإعادهت�ا للمنش�أ، وتسليم املجرم�ني وإعادهتم. وهب�ذا االنضامم حتصل 
فلسط�ني عىل املساع�دة لتعزيز املؤس�سات الفلسطيني�ة، القانونية والفني�ة، وتطوير تقنياهتا 
ملواجهة األخطار، ومراقبة احلدود، ومنع اجلريمة اإللكرتونية، وسبق أن تعرضت اخلدمات 

الفلسطينية القتحام )اهلاكرز(، واهتم االحتالل هبذا العمل)3).

يعت�ب انض�امم فلسط�ني التفاقي�ة فيينا للعالق�ات الدبلوماس�ية م�ن اإلنجازات السياس�ية 
والدبلوماس�ية املهمة، وأثر ذلك ع�ىل مستوى متثيل البعثات واألداء الدبلومايس، وس�اهم 
بتعزيز مكانة وحضور فلسطني يف املحافل الدولية. ومقابل ذلك برزت حتديات جديدة هلذا 
االنض�امم، وهناك صعوبات كثرية تعرتي س�بيل املامرس�ة العملية ل�ألداء الدبلومايس، جاء 
االنضامم يف س�ياق البحث عن مسارات حللول سياسية جديدة، وغري تقليدية، عىل الصعيد 
ال�دويل، ويف ظ�ل تعثر املسار السي�ايس بكل مكونات�ه ومرجعياته اإلقليمي�ة والدولية، ويف 
مقدمتها املفاوضات الثنائية واملبارشة مع دولة االحتالل اإلرسائييل، السيام أن هذا املسار مل 

)1) عريقات، صائب: مرجع سبق ذكره ص6.

)2) - املرجع السابق ص7.

)3) - االتفاقي�ات الت�ي وق�ع عليها الرئيس، ش�ؤون فلسطينية، رام اهلل: وكال�ة أنباء دنيا الوط�ن،2015/1/1، آخر 

مشاهدة 2018/3/27، ص2-ص4.
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015641329/01/01/.html
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يعد واقعًيا وفعااًل بالقدر الذي يؤدي إىل حّل سيايس عادل ومقبول من طريف الرصاع، وهذا 
الوضع له أثره وارتداداته عىل املسار الدبلومايس.

ش�كل انضامم فلسط�ني للمعاه�دات الدولية تعزي�ًزا ملكانته�ا الدبلوماس�ية ورفًعا ملستوى 
متثيلها، وساعدها عىل بلورة شخصيتها القانونية والسياسية، وكّرس رشعيتها يف املؤسسات 
�ن حقوقه�ا السياس�ية واالجتامعية، وس�اهم يف محاي�ة حقوقها  واملنظ�امت الدولي�ة. وحصَّ
اإلنساني�ة واملدني�ة والسياس�ية واالقتصادية وغريه�ا، وبموجبه أصبح�ت فلسطني تشارك 
يف املؤمت�رات، واالجتامعات الدورية ألعضاء ه�ذه االتفاقيات واملعاهدات، بصفتها عضًوا 
كاماًل، وهذا يمّكنها من تقديم املداخالت واالقرتاحات، وإبداء املالحظات، والرأي حول 

القضايا املطروحة، وتطوير عالقاهتا الدبلوماسية والقنصلية مع األعضاء.

وّف�ر االنض�امم منصة دولية جدي�دة، يثبت الفلسطيني�ون من خالهلا للمجتم�ع الدويل أهنم 
ق�ادرون ع�ىل إدارة دولة كامل�ة السيادة، وملتزم�ة بالقوانني الدولية، وقي�ادة جمتمعهم نحو 
احلري�ة والتنمي�ة والعدال�ة االجتامعي�ة، وتتضح هن�ا أمهية االلت�زام ب�ام ورد يف االتفاقيات، 
وإدخاهل�ا ع�ىل الترشيعات والقوان�ني الفلسطيني�ة، وتطوي�ر األداء الوظيف�ي واملهني، عىل 

صعيد العالقات اخلارجية. 

يض�اف لإلنج�از الدبلومايس يف األم�م املتحدة، مزاي�ا االنضامم لالتفاقي�ات واملعاهدات، 
والوكاالت واملنظامت الدولية، من شأهنا املساعدة يف حث املجتمع الدويل عىل الوقوف عند 
مسؤوليته، والعمل الدؤوب بمسؤولية كبرية إلهناء االحتالل. وبناء االستقالل وحق تقرير 
املص�ري للشعب الفلسطيني فوق أرضه وس�يادته عليها وجتسيد مؤس�سات الدولة الوليدة، 
وهن�اك العديد من االمتيازات واملكاس�ب التي حصلت، وحتص�ل عليها فلسطني بموجب 

االنضامم لالتفاقيات واملنظامت الدولية.

االنضامم حقق الكثري من املكاسب السياسية الدبلوماسية والقانونية، وانعكس عىل العالقة 
م�ع األم�م املتح�دة، والعالق�ات الثنائية م�ع ال�دول، وعزز قدراهت�ا عىل اس�تخدام أوراق 
ضغط جديدة لتوس�يع دائ�رة املواجهة مع إرسائي�ل يف الساحة الدولية، وسياس�اهتا اخلطرة 
ع�ىل مستقبل الشعب الفلسطيني، وهن�اك العديد من القضايا مل تتحقق عىل هذا املسار، ألن 
فلسطني ما زالت ترزح حتت نري االحتالل، ولكن هذه نقطة حتول جيدة يف الرصاع العريب- 

اإلرسائييل. 
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خام�ًس��ا: تف�سري املحكمة الد�ستوري��ة العليا ملكانة التفاقي��ات الدولية من 
الت�سريعات الوطنية 

غياب معاجلة القانون األس�ايس الفلسطيني، ملكانة االتفاقي�ة واملعاهدات الدولية والقانون 
ال�دويل يف الترشيعات الوطنية، حيّتم عىل امُل�رّشع الفلسطيني إجياد تفسري يساعد عىل موافقة 
الترشي�ع الوطن�ي واالتفاقي�ات واملعاه�دات الدولي�ة التي انضم�ت إليها دول�ة فلسطني، 
ومساع�دة النظ�ام القضائ�ي يف إجياد تفسري ترشيع�ي يستند إليه يف تنفيذ أحك�ام املعاهدات 
الدولية يف القرارات الصادرة عنه، ومن هنا جلأت السلطة التنفيذية إىل املحكمة الدس�تورية 
العلي�ا إلصدار فتواه�ا القانونية يف تفسري أحكام القانون األس�ايس، وحتدي�د مرتبة ومكانة 
االتفاقي�ات واملعاهدات الدولية من الترشيعات والقانون األس�ايس لدولة فلسطني، وذلك 
باالعت�امد ع�ىل اتفاقي�ة فيينا لقانون املعاه�دات الدولي�ة)1)، ورغم غياب السلط�ة الترشيعية 
وفعلها املتكامل مع الرئيس، إال أن املحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسرًيا يعتب املرجع 

األساس لتحديد مرتبة ومكانة االتفاقيات واملعاهدات الدولية من الترشيعات الوطنية.

ترى املحكمة الدس�تورية العليا بعد اطالعها ع�ىل األوراق واملداوالت القانونية، وبعودهتا 
إىل وثيق�ة إعالن االس�تقالل الصادرة ع�ن املجلس الوطني الفلسطين�ي، وتأكيدها رصاحة 
الت�زام دول�ة فلسطني باحرتام مب�ادئ األمم املتح�دة وأهدافها التي تعت�ب املرجعية الوطنية 
العلي�ا الت�ي جتسدت فيها األس�س القانونية لقي�ام دولة فلسط�ني عام 1988م)2)، واس�تناًدا 
إىل ق�رار املجل�س املركزي ل��)م.ت.ف(، الذي ف�ّوض الرئيس الفلسطين�ي بالتصديق عىل 
املعاه�دات واالتفاقيات الدولية، وذلك عقب ترقية مكان�ة فلسطني إىل دولة بصفة مراقب 
يف األم�م املتح�دة ع�ام 2012، وبموجبه�ا انضم�ت لالتفاقي�ات الدولية اخلاص�ة بحقوق 
اإلنس�ان، الح�رتام احلريات األساس�ية، والكرامة اإلنساني�ة، وكفالتها، وجتسي�ًدا للمكانة 
القانوني�ة والدولي�ة لدول�ة فلسط�ني يف مواجهة االحت�الل، ومساءلته قانونًيا أم�ام املحاكم 
الدولية، ومع رضورة االلتزام بام ورد يف وثيقة االس�تقالل، وعدم مرشوعية التناقض معها 

)1) فرمن�د، غس�ان: هن�دي عطا، س�كار يوهان: مواءم�ة الترشيعات الفلسطينية م�ع القانون ال�دويل، جملة فلسطني 

الشباب، العدد 56، آب/2011.

)2) - نص وثيقة إعالن االس�تقالل الفلسطيني، املجلس الوطني الفلسطيني »الدورة التاسعة عرشة، اجلزائر: 

15 ترشين الثاين/ نوفمب/ 1988م.
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ألمهيته�ا وقيمتها الوطنية، ومركزها القان�وين املميز الذي يضعها يف مصاف وأمهية القواعد 
الدستورية التي ال جيوز ألي سلطة وطنية أن ختالفها أو أن خترج عن أحكامها. 

ت�رى املحكمة الدس�تورية العليا أن بعض املعاه�دات ال جيوز للرئي�س املصادقة عليها، إال 
بموجب صدور قانون من املؤس�سة الترشيعية، خاصة املعاهدات املتعلقة بالسلم أو االحتاد 
أو رسم احلدود أو التجارة، أو التي تكلف امليزانية، أو التي متس حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية، وحيتاج تطبيقها اعتامد تدابري ترشيعية خاصة هبا.

ترى املحكمة الدس�تورية أنه م�ن املمكن التصديق عىل املعاهدات الت�ي تتعارض أحكامها 
مع الدستور باتباع إجراءات تعديله أو مراجعته إثر ترصيح للمحكمة الدستورية بعد إحالة 
االتفاقي�ة عليه�ا، بأن االلت�زام الدويل موضوع اإلحال�ة يتضمن بنًدا أو أكث�ر خيالف أحكام 
الوثيقة الدستورية وفًقا للصالحيات املخولة هلا، لكن إذا حدث يف غياب املؤسسة الترشيعية 
ما بني دورات انعقادها ما يوجب اإلرساع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري؛ جاز للرئيس أن 
يصدر يف ش�أن املعاهدات قرارات تكون هلا قوة القان�ون، ويف هذه احلالة عىل رئيس الدولة 
ع�رض الق�رار الذي اختذه م�ع املعاهدة عىل املؤس�سة الترشيعية يف أول جلس�ة تعقدها بعد 
ص�دور ه�ذه القرارات؛ إذا كانت املؤس�سة الترشيعية قائمة، أما إذا مل تكن املؤس�سة قائمة، 
فع�ىل الرئيس آن�ذاك عرض القرار بقانون خ�اص باملوافقة عىل املعاه�دة يف أول اجتامع هلا، 

وإال زال وانعدم كليًّا)1).

يوج�د اختالف بني الدول آللي�ات إنفاذ االتفاقيات الدولية، وتطبيقها داخلًيا بعد االنضامم 
إليه�ا، ويك�ون اإلنفاذ باألس�لوب التلقائ�ي وغري التلقائ�ي، وينطلق األس�لوب األول من 
أس�اس أن إب�رام املعاهدات الدولي�ة وفًقا للمتطلبات الدس�تورية، جيعلها يف حكم القوانني 
الداخلي�ة، وجيري التنفيذ بموجبها، أي تصبح املعاه�دة الدولية بمجرد التصديق عليها من 
جه�ة االختص�اص يف حكم النفاذ، وتكون مص�دًرا للقواعد الداخلية عىل حد س�واء، ألن 
األنظمة والقوانني الداخلية للدول والقانون الدويل ش�ّقان من نظام قانوين واحد، وبمجرد 
التصديق ونرشها يف اجلريدة الرس�مية تصبح نافذة يف نظامها الداخيل، أما أس�لوب التنفيذ 
غ�ري التلقائي فيبنى عىل أس�اس ثنائية القانونيني الدولية والداخلي�ة، وهذا يعني أن القانون 

)1) - تفسري طلب رقم )2( لسنة )3( قضائية املحكمة الدستورية العليا، الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية(، ص92.
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الدويل حيتاج إىل ترشيع من السلطة الترشيعية يف الدولة لتحويلها إىل قواعد قانونية داخلية، 
ويت�م إصدارها بقانون أو قرار بقانون أو مرس�وم وفًقا لإلج�راءات املتبعة يف الدولة بالنسبة 

لقوانينها الداخلية)1).

ترى املحكمة الدستورية العليا يف دولة فلسطني أن القرار رقم )2017/4()2)، أكد عىل سمّو 
االتفاقي�ات واملعاه�دات الدولية عىل الترشيعات الوطنية الداخلي�ة العادية، حيث تكتسب 
قواع�د هذه االتفاقيات ق�وة أعىل من الترشيعات الداخلية، وذلك بع�د أن حتظى باملصادقة 
والن�رش، ومرورها باملراحل الشكلية الواجب توافرها إلصدارها يف ترشيع داخيل؛ يلتزم به 
األف�راد والسلط�ات، وذلك ملواءمتها ملص�ادر وآليات الترشيع الفلسطين�ي. وبالنسبة لبيان 
القيمة القانوني�ة لالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف حالة تعارضها مع الترشيعات الوطنية، 
والقوانني؛ سواء العادية أو القانون األسايس، مل تتناول املنظومة القانونية الفلسطينية املكانة 
والقيم�ة القانونية التي حتتله�ا املعاهدات واالتفاقيات الدولية الت�ي تلتزم هبا دولة فلسطني 
بالنسبة لسائر ترشيعاهتا األخرى، وبموجب االنضامم هلذه املعاهدات واالتفاقيات الدولية؛ 
أصب�ح م�ن الرضوري إقرارها بشكل واض�ح للنظام القانوين للدولة؛ حي�دد تدرج القواعد 
القانونية، وذلك هبدف ترس�يخ مبدأ س�يادة القانون، وإقرار مبدأ املرشوعية لدولة القانون، 
وإلخض�اع خمتل�ف القواع�د القانوني�ة لرقابة املحكم�ة الدس�تورية العليا؛ ملا ل�ه من ضامنة 
أساس�ية وفعالي�ة لتجسيد دولة احل�ق والقانون، ومحاي�ة خمتلف احلقوق واحلري�ات العامة، 
وتكريس مبدأ س�مو القاعدة الدس�تورية، ألن القواعد الدس�تورية تعتب حجر األساس يف 

البنيان القانوين ألي دولة)3).

ترى املحكمة الدس�تورية العليا أن وثيقة إعالن االس�تقالل؛ الصادرة عن املجلس الوطني 
الفلسطين�ي يف ع�ام 1988م، تعد الوثيقة الدس�تورية األعىل، وذلك ألن القانون األس�ايس 

)1) - املرجع السابق، ص93.

)2) - قرارات املحكمة الدستورية يف الطعن الدستوري رقم 2017/4 176، الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية(، 

ديوان الفتوى والترشيع، قضية رقم )12( لسنة )2( قضائية املحكمة الدستورية العليا، العدد )139(، 2017/11/29، 
ص 84- ص88.

)3) - تفس�ري طل�ب رق�م )2( لسنة )3( قضائية املحكمة الدس�تورية العليا، الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرس�مية(، 

مرجع سبق ذكره، ص93.
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الفلسطين�ي الص�ادر ع�ن املجل�س الترشيعي قد ُبني ع�ىل أساس�ها، وبعّده ملرحل�ة انتقالية 
للسلطة الفلسطينية، وباعتبار أن وثيقة إعالن االس�تقالل حددت هوية الدولة الفلسطينية، 
وطبيعتها والتزامها باملبادئ الدولية، ومنها االلتزام بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي 
ت�م االع�رتاف هبا يف ترشي�ن الثاين/ نوفمب 2012، فإهن�ا تعتب جزًءا ال يتج�زأ من املنظومة 
ا، ويأيت بعدها القانون األسايس الفلسطيني،  الدستورية العليا يف فلسطني، بل وأعالها سموًّ
وبام أن املحكمة الدستورية قد أعلنت سمّو املعاهدات واالتفاقات الدولية عىل الترشيعات 
الوطني�ة العادية؛ فإن املعاهدات واالتفاقات تأيت يف مرتبة أقل من القانون األس�ايس، ويأيت 

بعدها خمتلف الترشيعات املعمول هبا يف فلسطني، سواء القوانني أو القرارات بقوانني)1).

تتخ�ذ العديد من دس�اتري الدول موقًفا موح�ًدا بشأن مكانة االتفاقي�ات الدولية يف القانون 
والترشيع الداخيل، بل كانت حتاول التوفيق بني أسمى قانون يف البالد، واملعاهدات الدولية، 
ا يف مسألة التعارض بني القانون الدويل والقانون الداخيل  إال أن الغالبية منها ُحسمت دستوريًّ
بسم�ّو املعاهدات، وعلوي�ة احرتامها عىل إرادة الدول املتعاقدة باعتبارها قاعدة أساس�ية يف 

األنظمة القانونية كلها، وبام يتالءم واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969م)2).

يصنّف القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م وتعديالته يف خانة »الدساتري«، ومل 
ينّص عىل مقتضيات حتّدد معامل العالقة بني املواثيق الدولية والقانون الداخيل، باستثناء املادة 
)92()3) من�ه، وبالتايل مل يكن يكتيس القانون األس�ايس والقانون الدويل العام أمهية بالغة إال 
بع�د تصدي�ق الرئيس الفلسطيني عىل العديد من املعاه�دات واالتفاقيات الدولية منذ العام 
2014، ودلي�ل ذل�ك قّلة املقتضي�ات املتعلقة باملواثيق الدولية املدرجة يف القانون األس�ايس 

وعدم كفايتها، إضافة إىل الصمت بشأن التنصيص عىل القوة اإللزامية للمعاهدات يف النظام 
الداخ�يل، األمر ال�ذي أدى إىل تضارب يف االجته�اد القضائي. وترى املحكمة الدس�تورية 
أن اح�رتام حقوق اإلنسان، وحرياته األساس�ية، وأس�س اإللزام وااللت�زام به عىل الصعيد 
الوطن�ي بإدم�اج خمتلف املعاه�دات واالتفاقيات الدولي�ة اخلاصة بحق�وق اإلنسان ضمن 
الترشيع�ات العادية داخ�ل دولة فلسطني، ولكن ب�ام ال يتناقض مع اهلوي�ة الدينية والثقافية 

)1) - املرجع السابق، ص94.

)2) - املرجع السابق. 

)3) - القانون األسايس الفلسطيني املعدل، مرجع سبق ذكره، ص41.
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للشع�ب الفلسطين�ي، وعىل أس�اس احرتام مبدأ دس�تورية هذه الترشيعات م�ع املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان واملتطابقة مع القانون األسايس)1).

ت�رى املحكم�ة الدس�تورية أن آليات إدماج االتفاقي�ات واملعاهدات الدولي�ة التي تلتزم هبا 
فلسط�ني، وتفعيله�ا يف النظام القانوين الداخيل، واملكان�ة القانونية التي حتتلها، تأيت يف مرتبة 
س�مو االتفاقي�ات الدولية عىل الترشيع�ات الوطنية )القوانني والق�رارات بقوانني(، خاصة 
بعد أن حتظى هذه االتفاقيات باملصادقة والنرش، فضاًل عن متاشيها مع نطاق أحكام القانون 
األس�ايس، وب�ام ال يتعارض مع اهلوي�ة الدينية والثقافي�ة كمحددات أساس�ية للسمو ابتداء 

وللمالءمة انتهاء. 

إدم�اج الترشيعي لالتفاقية الدولية من ش�أنه أن جيعل منها الوس�يلة املث�ىل لتنظيم العالقات 
الثنائية بني الدول األطراف يف االتفاقية، وذلك لن يتحقق عىل املستوى الداخيل دون إدخال 
االتفاقي�ة كج�زء من القوان�ني الوطنية ف�ور التصديق عليه�ا ونرشها يف اجلريدة الرس�مية، 
خاصة أن أي دولة حترتم االتفاقيات الدولية عامة، وتلك املعنية بحقوق اإلنسان حتديًدا من 
خالل مطابقة الترشيعني الداخيل والدويل، فهي دولة التقدم والديمقراطية وسيادة القانون، 
ذل�ك أن الدول األطراف تلتزم بمقتىض التصدي�ق أو املوافقة أو االنضامم بتنفيذ املعاهدات 
ع�ىل مستوى القض�اء الوطني لتحقي�ق األهداف التي ترم�ي إليها، فإقرار حق�وق اإلنسان 
واحلريات األساس�ية يف الترشيع�ات الوطنية وصياغاهتا يف قواع�د قانونية داخلية، وخاصة 

القواعد الدستورية، ليس كافًيا يف ظل غياب ضامنات قضائية محائية.

تعن�ي املالءم�ة حتوي�ل قاع�دة قانونية من املنظوم�ة الدولي�ة إىل املنظومة الوطني�ة عن طريق 
إصداره�ا ع�ىل هيئ�ة ترشي�ع داخيل، حي�ث تشكل احل�ل األفض�ل للعالق�ة االمتدادية بني 
القانون�ني: الدويل والداخيل، وذلك أنه من الصع�ب تصور جمالني منفصلني لنفاذ املعاهدة، 
أحدمها عىل صعيد العالقات الثنائية بني الدول، واآلخر عىل صعيد عالقة الدولة باملواطن.

تسته�دف املالءم�ة الرب�ط بني اإلج�راءات املتخ�ذة لتحقيق توافق ب�ني السياس�ة والقانون 
الوطني ومضام�ني الترشيعات الدولية املصادق عليها، وجع�ل الترشيعات الوطنية مواكبة 

)1) - تفس�ري طل�ب رق�م )2( لسنة )3( قضائية املحكمة الدس�تورية العليا، الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرس�مية(، 

مرجع سبق ذكره، ص95. 
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ملستجدات التحوالت العاملية يف جمال احلقوق واحلريات األساسية من جهة، ومن جهة ثانية 
تعديل القوانني وإلغاؤها واس�تبعاد األعراف واملامرسات التي ال تتامشى مع املعايري الدولية 
املتع�ارف عليه�ا يف جمال حقوق اإلنس�ان. وتطرح تناس�ق وتناغم الترشيع�ات الوطنية مع 
املواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطني خاصة؛ املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته 
األساس�ية إش�كاليات ع�دة، يتمثل أمهها يف احلس�م عمليًّا يف طبيعة اإلصالح�ات القانونية 
ذات األولوية، وإجياد اآلليات الكفيلة بإنفاذ مهمة التوافق التي يرتبط ويتداخل فيها املجال 

القانوين بالشق احلقوقي)1).

وباالس�تناد لكل ما ذكر س�ابًقا من قرارات املحكمة الدس�تورية العليا يف دولة فلسطني؛ أن 
وثيق�ة إعالن االس�تقالل ج�زٌء ال يتجزأ من املنظومة الدس�تورية يف فلسط�ني، ويأيت بعدها 
القان�ون األس�ايس الفلسطين�ي، وتأس�يًسا عىل ما س�بق أعلنت املحكمة الدس�تورية س�مّو 
املعاه�دات واالتفاق�ات الدولي�ة ع�ىل الترشيعات الوطني�ة العادي�ة )القوان�ني والقرارات 
بقوانني(، مع وجوب مصادقة رئيس الدولة عليها، وتأيت يف مرتبة أقل من القانون األسايس، 

ويأيت بعدها خمتلف الترشيعات املعمول هبا يف فلسطني.

ترى املحكمة الدس�تورية يف متن القرار أن املعاهدة أو االتفاقية ال تعد بذاهتا قانوًنا يطبق يف 
فلسطني، وإنام ال بد أن تكتسب القوة من خالل مرورها باملراحل الشكلية الواجب توافرها 
إلص�دار قان�ون داخيل معني إلنفاذها. وتؤكد املحكمة أن اح�رتام حقوق اإلنسان وحرياته 
األساس�ية، وأس�س اإللزام وااللت�زام به ع�ىل الصعيد الوطن�ي يكون بإدم�اج خمتلف هذه 
املعاه�دات واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان ضم�ن الترشيعات العادية داخل 
دولة فلسطني، وبام ال يتناقض مع اهلوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، وعىل أس�اس 
احرتام مبدأ دس�تورية هذه الترشيعات مع املعاه�دات واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق 

اإلنسان، واملتطابقة مع القانون األسايس.

وتقر املحكمة الدستورية برضورة اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات الترشيعية الداخلية 
م�ن أجل تسهي�ل أعامل هذه احلق�وق واحلريات األساس�ية ضمن عملي�ة مراجعة ملختلف 
القوانني والترشيعات ذات العالقة، هبدف حتقيق اندماج أفضل لكثري من مقتضيات املواثيق 

)1) - املرجع السابق، ص95- 96. 
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الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، والتي متت املصادقة عليها من طرف رئيس دولة فلسطني، 
وذلك خالل مراجعة أنظمته القانونية، وتآنُس وتوافق ترشيعاته الوطنية مع اآلليات الدولية 

اخلاصة بحامية اإلنسان وكرامته، وحتديد األولويات يف جمال التوافق)1).

ينبغ�ي عىل امُل�رّشع الفلسطيني العم�ل عىل مواءم�ة الترشيعات الوطنية ع�ىل صعيد حقوق 
اإلنسان، وإعادة دراسة ومراجعة األنظمة والقوانني والترشيعات الوطنية ومدى انسجامها 
م�ع اآللي�ات الدولية املتعلق�ة بحامية اإلنس�ان وكرامته، أثبتت املامرس�ة الترشيعي�ة الدولية 
العم�ل بنجاح أكثر جت�اه التوافق واالنسجام م�ن حيث أهنا مسار يقوم ع�ىل إدراج القواعد 
الدولي�ة ضمن القوانني الوطنية بواس�طة الترشيع، وتوفر قاعدة قانوني�ة يستند إليها املرشع 
الفلسطيني؛ بعد قرار املحكمة الدستورية، ويشكل قرار املحكمة الدستورية داعاًم ومسانًدا 
لالنضامم لالتفاقيات واملعاهدات الدولية، دون التناقض ومتن القرار، ودون التعارض مع 
منظوم�ة القيم والعادات والتقاليد واألع�راف املستمدة من عمق احلضارة العربية والدينية، 
مم�ا يساه�م ببناء دول�ة ديمقراطية حديث�ة منسجمة مع م�ا ورد يف املعاه�دات الدولية، التي 
أصبح�ت فلسط�ني طرًف�ا تعاقدًيا فيها بموج�ب االنض�امم، واإلعالن من ط�رف املحكمة 
الدس�تورية بسم�ّو االتفاقي�ات الدولي�ة ع�ىل الترشيع�ات الداخلي�ة، يعن�ي أن قواعد هذه 
االتفاقي�ات أع�ىل من الترشيعات الداخلي�ة، ومتتع األمم املتحدة ومؤس�ساهتا باحلصانة من 

اإلجراءات القضائية الوطنية يف دولة فلسطني.

�ساد�ًسا: ال�سيا�سة الإ�سرائيلية جتاه ان�سمام فل�سطني للمعاهدات واملنظمات الدولية
تعتب املسؤولية مور أي نظام قانوين، وهي القادرة عىل ترمجته وتطبيقه وتفعيله، وحتويله من 
قواع�د نظري�ة إىل التزامات قانونية، وموضوع املسؤولية يتبوأ مكانة مهمة يف النظام القانوين 
ال�دويل، واملسؤولي�ة الدولية هي اجل�زاء القانوين الذي يرتبه القانون ال�دويل العام عىل عدم 
احرتام أحد أشخاص هذا القانون اللتزاماته الدولية، وتوقيع اجلزاء عىل الدولة التي تنتهك 
حقوق اإلنسان، وجيب تذكريها بارتكاهبا هذه االنتهاكات، ورضورة عودهتا ملنظومة الدول 
املطبق�ة للقان�ون الدويل اإلنس�اين، والقانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، ألن من الثابت خمالفة 

)1) - املرجع السابق، ص96- 97.
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الدول�ة اللتزاماهتا يف هذا املجال خمالف�ات كثرية ومتعددة)1)، ه�ذا بالشكل الطبيعي للدول 
ذات السي�ادة، ولك�ن عندما تتعل�ق القضية بسلطات االحتالل اإلرسائي�يل التي تنتهك كل 
مب�ادئ القانون ال�دويل، واملعاهدات واألعراف واألنظمة واللوائ�ح الدولية، بحّق الشعب 

الفلسطيني، تصبح الصورة أكثر بشاعة بحق املدنيني.

اعتم�دت السياس�ة اإلرسائيلية ع�ىل رفض التدخ�الت الدولية، والتهرب م�ن االلتزامات 
الت�ي تفرضه�ا مبادئ القانون ال�دويل، منذ نكبة عام 1948، وترس�خ مفه�وم الرفض لدهيا 
بع�د احتالل عام 1967، ألن التدخل الدويل أصبح يكش�ف انتهاكاهتا، واعتداءاهتا امليدانية 
املستم�رة بح�ق املدنيني الفلسطينيني، وتناقض هذه املامرس�ات مع ك�ل األعراف والقوانني 
والقرارات الدولية، وعملت جاهدة إلخفاء آثار اجلرائم التي تشكل إدانة دولية هلا، وتقدم 
دعاي�ة مغايرة متاًم�ا للواقع بحكم ادعائها لتعرضها لإلره�اب العريب والفلسطيني، وحتاول 
أن تكسب عطف الدول لكوهنا تعيش يف وسط معاٍد هيددها، وجتد هذه الدعاية آذاًنا مصغية 

يف بعض املجتمعات الغربية.

استخدمت إرسائيل أسلوب التحريض املستمر، ضد الدبلوماسية الفلسطينية عىل املستويات 
كاف�ة، م�ن خالل إلص�اق هتمة اإلره�اب بالنضال الفلسطين�ي، والسع�ي إىل تنميط صورة 
الفلسطين�ي باعتامده�م عىل املوروث الثقايف الغ�ريب ببعده الديني والثق�ايف، وعملت وزارة 
اخلارجية اإلرسائيلية صيغة يف مقدمة رس�ائلها إىل نظرائها يف الدول الغربية، تضمنت نعَت 
الفلسطيني بأبشع العبارات، وتطالبهم بأال يثقوا يف وعده وال عهده، ألن لغته الدبلوماس�ية 
يشء، وممارس�ته عىل أرض الواقع يشء آخر، والتحريض املستمر أحد أدوات الدبلوماس�ية 

اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني)2).

اس�تمرت إرسائي�ل يف انتهاكاهت�ا وإجراءاهت�ا التعسفية رًدا ع�ىل قبول فلسط�ني دولة بصفة 
مراق�ب يف األم�م املتحدة، ألهن�ا تدرك أن االنضامم س�يكون مقدمة لتغ�ري وضعية فلسطني 
القانونية والسياسية، وتشكل مدخاًل النضامم فلسطني إىل املعاهدات والوكاالت واملنظامت 

)1) ش�هاب، أمح�د: م�ارين نور: املسؤولي�ة الدولية املرتتبة ع�ىل جرائم االحت�الل اإلرسائييل، جملة العلوم السياس�ية 

والقانون، العدد 9، املجلد 2، املركز الديمقراطي العريب، برلني: 2018/6، ص80.

)2) هايل الفاهوم: س�فري دولة فلسطني لدى اجلمهورية التونسية، مقابلة ش�خصية، س�فارة دولة فلسطني يف تونس، 

الثالثاء، 2019/2/26، 12:00 ظهرًا.
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الدولي�ة، حيث ب�دأت إرسائيل إجراءاهتا بوق�ف أي اتصاالت سياس�ية بمستوى وزير مع 
نظرائهم يف السلطة الفلسطينية، وبحجز عائدات الرضائب والرس�وم التي جتبيها، وهددت 

باختاذ خطوات مؤملة عىل كل املستويات احلياتية.

ب�دأت إرسائيل بتحري�ض مستوطنيها لرفع قضايا عىل السلط�ة الفلسطينية يف دول حيملون 
جنسياهت�ا، ع�ىل خلفي�ة تعرضه�م للعن�ف الفلسطين�ي -حس�ب مزاعمه�م-، وبالفع�ل 
ب�ارشت بع�ض املحاكم يف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة النظر يف مثل ه�ذه الدعاوى، التي 
رفعها إرسائيليون ممن حيملون جنسياهتا، واس�تنفرت إرسائيل كل وس�ائل الضغط الدويل، 
وه�ددت أمريك�ا الفلسطينيني بمنع املساع�دات االقتصادية واملالية عنه�م، وذلك بالضغط 

عىل مؤسسات النقد الدولية والدول املانحة.

اخت�ذت إرسائيل عدة إجراءات، إلدراكه�ا خطورة انضامم فلسط�ني لالتفاقيات واملنظامت 
الدولي�ة، وملعرفته�ا مدى تناقض ممارس�اهتا م�ع القانون ال�دويل، وهي الدول�ة الوحيدة يف 
العامل، التي تترصف كأهنا فوق القانون، وضاربة بعرض احلائط القرارات الدولية التي ُتدين 
انتهاكاهت�ا وممارس�اهتا العدوانية، وردة فعله�ا القوية هذه نابعة من ختوفه�ا عىل ما يمكن أن 
تتع�رض له يف إطار القانون الدويل، والنظ�ر النتهاكاهتا من الزاوية القانونية، وعىل منصات 
دولي�ة ال جم�ال للفيت�و األمريكي فيها، ويضيق حج�م نفوذ إرسائي�ل؛ إال باالبتزاز السيايس 

والضغوط املادية عىل بعض أعضائها.

تتخ�وف إرسائي�ل من ه�ذا املسار ألن نتائجه غ�ري مضمونة هلا، وليست مضط�رة للمغامرة 
يف رشعيتها ومستقبلها، وتسعى لالس�تمرار يف ممارس�ة انتهاكاهتا، دون رقيب وال حسيب، 
وتعنتها الدائم ورفضها للقرارات الرشعية الدولية، وختشى من حتول املوقف الدويل ضدها، 
والضغ�ط عليها، لتنفيذ كل الق�رارات الدولية، بشأن الرصاع الع�ريب- اإلرسائييل، والعدد 
الكبري من املنظامت واملعاهدات الدولية، يضاعف خماوف إرسائيل من القضاء الدويل، وهذا 
يعني أهنا س�تواجه إدانات بحجم االخرتاقات واالنتهاكات املامرس�ة يف مجيع مناحي احلياة 

الفلسطينية، وسنبحث هذا الفصل من خالل ما ييل:

يشك�ل انض�امم فلسط�ني للمنظ�امت واملعاه�دات الدولي�ة مزي�ًدا م�ن القوان�ني واللوائح 
والترشيعات الدولية التي ستنتهكها إرسائيل، ومزيًدا من أدوات الرقابة الدولية عىل سلوك 
وانتهاك�ات وإجراءات إرسائي�ل اليومية، حيث تشكل حالة انتهاك دائ�م للقوانني الدولية، 
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وانضامم فلسطني هلذه املنظامت يعني احلضور يف منصات دولية جديدة ملحاكمة االنتهاكات 
اإلرسائيلي�ة م�ن منظور القان�ون الدويل، وهذا يثق�ل كاهل دولة االحت�الل، وما ال تتمنى، 
وتعم�ل إرسائيل جاهدة إلحباط املساع�ي الفلسطينية يف االنض�امم للمنظامت واملعاهدات 
الدولي�ة، ولكن اإلرادة الدولية يف هذه املنظامت تبطل اإلجراءات اإلرسائيلية يف ظل غياب 
الفيت�و األمريكي، وحتص�ل فلسطني عىل العضوي�ة الكاملة يف معظم املنظ�امت واملعاهدات 
الت�ي تقدم�ت بطلب االنضامم إليها، وه�ذا يساهم يف رفع الرشعي�ة الدولية عن االحتالل، 
وانتهاكات�ه املتكررة واملتواصلة لك�ل مناحي احلياة، ويعزز احلض�ور واملكانة الفلسطينية يف 

املحافل الدولية.

ت�رى إرسائي�ل يف الرتتيبات اإلقليمية مدخ�اًل للتسوية مع الفلسطيني�ني، والتسوية مع دول 
اإلقلي�م تشك�ل عاماًل للتسوي�ة م�ع الفلسطينيني، وتعم�ل إرسائيل عىل هتمي�ش املوضوع 
الفلسطيني، يف أعقاب تعزيز مكانتها اإلس�رتاتيجية، عىل املستوى اإلقليمي والعريب، وهذا 
شجعها عىل تعميق مرشوعها االستيطاين وفصل الضفة عن غزة، وبروز تصورات إرسائيلية 

نحو هتميش وتفكيك القضية الفلسطينية)1).

تسعى السياس�ة اإلرسائيلية لتوظيف واس�تثامر املتغ�ريات الداخلي�ة واخلارجية، لتصب يف 
تصفي�ة القضية الفلسطيني�ة، وتستخدم أزمات املنطقة، والتدخل اإليراين يف ش�ؤون الدول 
العربية، لتحقيق إس�رتاتيجيتها بفرض تسوية سياسية برؤية تتجاوز حل الدولتني، وتسويق 
ذلك للرأي العام الدويل، وصياغة نظام إقليمي تكون إرسائيل عضًوا فيه ملحاربة اإلرهاب، 

وتسقط عنها صفة االحتالل، ومتعن يف التطهري العرقي ضد الفلسطينيني.

ت�رى إرسائي�ل يف رفع مست�وى عالقاهتا مع الدول العربية، واس�تغالل أزماهت�ا االقتصادية 
والسياس�ية لفرض صيغة للتعاون يف الشؤون األمني�ة والعسكرية واالقتصادية واملجاالت 
األخرى املمكنة، مقابل ذلك تسعى جاهدة الستبعاد القضية الفلسطينية، والعمل بموجب 
آليات إدارة الرصاع، وتأجيل أو إلغاء كل القضايا اجلوهرية يف الرصاع، واس�تخدام احللول 
اجلزئي�ة واملؤقت�ة، وهي أق�ل تكلفة من تسوية تفي حل�ل الدولتني، وه�ذه اآلليات تشكل 

غطاء لفرض وقائع جديدة عىل األرض الفلسطينية. 

)1) مصطف�ى، مهن�د: إرسائي�ل والبيئة اإلقليمي�ة التحوالت اإلس�رتاتيجية واحلال�ة الفلسطينية، املرك�ز الفلسطيني 

ألبحاث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية- مسارات، رام اهلل: 2016، ص9.
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ال�ستنتاجات والتو�سيات
تناولت الدراس�ة تط�ور الدبلوماس�ية الفلسطيني�ة بعد االنض�امم لالتفاقي�ات واملعاهدات 
الدولي�ة، وإب�راز أحد أش�كال ال�رصاع العريب- اإلرسائي�يل عىل الساح�ة الدولية، وعرض 
الباح�ث النتائج البحثية للدراس�ة من خالل حتليل البيانات التي ش�كلت متن البحث، ويف 
ظ�ل جممل املؤثرات، كيف تطورت املكان�ة الفلسطينية يف األمم املتحدة، وحصول فلسطني 
ع�ىل دول�ة بصفة مراق�ب يف األمم املتحدة؛ وانعكاس�ه عىل االنضامم للمعاه�دات الدولية، 
وج�اءت مؤرشات وخالصات هذه الدراس�ة يف س�ياق البحث عن إجاب�ات عىل فرضياهتا 

وتساؤالهتا، ويمكن إمجاهلا بام ييل: 

أواًل: املس�ار الس�يايس: اس�تطاعت القضي�ة الفلسطيني�ة ف�رض حضورها ع�ىل األجندات 
الدولي�ة، منطلق�ة من واق�ع الرصاع العريب- اإلرسائي�يل، الذي بدأ واس�تمر يف كل مراحله 
كرصاع دويل، وحافظت عىل مكانتها ووجودها عىل اخلريطة اجليوسياسية، وشكلت جوهر 
الرصاع العريب- اإلرسائييل، وترس�خت الكيانية الفلسطينية بتأس�يس )م.ت.ف(، كممثل 

رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكرست حضورها يف املشهد السيايس الدويل. 

ثانًيا: املس�ار القانوين: تطورت املكانة القانونية الفلسطينية يف األمم املتحدة، بتطور مستوى 
االع�رتاف ب��)م.ت.ف(، ولكل مرحل�ة امتيازاهتا ومزاياه�ا القانونية املتع�ددة، مما أكسبها 
مساحة جديدة للمواجهة مع دولة االحتالل عىل هذا املسار، وتعزز وتطور الوعي اجلامعي 
الفلسطيني بأمهية خوض املعركة القانونية عىل الساحة الدولية، وخلصت دراسة هذا املسار 
ألمهي�ة مالحقة انتهاكات دولة إرسائيل قانونًيا، والعم�ل عىل مواءمة الترشيعات والقوانني 

الوطنية مع القوانني الدولية.

 ثالًث�ا: املس�ار الدبلومايس: أدى التطور السيايس والقانوين لدول�ة فلسطني حكاًم إىل التطور 
الدبلومايس، وخلصت الدراسة يف متنها حجم اآلثار واملزايا واالمتيازات الدبلوماسية التي 
حصل�ت عليه�ا بموجب االنضامم، وحتدي�ًدا اتفاقية فيين�ا للعالقات الدبلوماس�ية، ومدى 
تأثريه�ا املب�ارش عىل تطوي�ر العالق�ات الثنائية واملتع�ددة، وتشك�ل السند القان�وين الدويل 
لعالقاهتا الدبلوماس�ية، وتنظم العالق�ات بموجبها، وتتمتع فلسطني بك�ل املزايا واحلقوق 
واحلصانات واالمتيازات واإلعفاءات، أس�وة بالدول املستقلة كافة، وخلصت دراس�ة هذا 

املسار ملا ييل:
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العالق�ات الدولية الثنائية: أدى االنضامم إىل تطور فعيل ملستوى التمثيل الدبلومايس، وأتاح 
فرص�ة لتطوير عالقات فلسط�ني الثنائية، مع الدول األعضاء يف ه�ذه االتفاقيات، وكذلك 
االنض�امم إىل املالحق اخلاصة هب�ا، حيث تشارك فلسطني يف النقاش�ات، وتقدم املداخالت 
واالقرتاح�ات، وتشك�ل االتفاقي�ة املرجعي�ة القانونية األساس�ية للعالقات الدبلوماس�ية، 

بموجب االعرتاف املتبادل بني الدول.

العالق�ة م�ع املنظامت الدولي�ة: تأثرت مكانة البعث�ات الدبلوماس�ية الفلسطينية يف املنظامت 
الدولي�ة بموجب االعرتاف واالنض�امم والعضوية فيها، وهذا وّف�ر مساحة رحبة من حرية 
العم�ل الدبلوم�ايس يف دول املق�ر للمنظ�امت الدولية، باس�تثناء املقر الرئي�يس يف نيويورك، 

بسبب عدم االعرتاف األمريكي بدولة فلسطني.

رابًعا: عوامل داعمة للموقف الفلسطيني بعد االنضامم لالتفاقيات واملنظامت الدولية:

1. املوق�ف الفلسطيني القائم عىل رشعي�ة احلقوق غري القابلة للترصف، واملستندة لقرارات 
الرشعية الدولية منذ بداية الرصاع العريب- اإلرسائييل.

2. توجه الفلسطينيون لتوس�يع دائرة االش�تباك بموجب االنضامم إىل االتفاقيات واملنظامت 
الدولية، واستثامر قوانينها ملحاكمة انتهاكات إرسائيل دولًيا. 

3. موق�ف املنظ�امت الدولية الراف�ض لالنتهاك�ات اإلرسائيلية، وتنكرها لتنفي�ذ القرارات 
الدولية الصادرة بشأن الرصاع العريب- اإلرسائييل.

4. أنشطة حركة مقاطعة إرسائيل )BDS(، وس�حب االس�تثامرات منها، وفرض العقوبات 
عليها.

5. تضامن املنظامت الدولية غري احلكومية، والنشطاء الدوليني مع املقاومة الشعبية.

6. تطوي�ر آلي�ات وأدوات املقاومة الشعبية، وتوس�يع مساحة أدائه�ا لتشمل كل القطاعات 
والفئات الشعبية، وصواًل لعصيان مدين ش�امل لكل مظاهر االحتالل، وإفرازاته العدوانية 
امليدانية والسياس�ية والقانونية والدبلوماسية، وكر حاجز الطوق االستيطاين الذي تفرضه 

السياسة اإلرسائيلية. 
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خام�ًسا: عوامل �سعف اأداء الدبلوما�سية الفل�سطينية بعد الن�سمام:
1- غياب السيادة الفعلية عىل األرض بعد حصول فلسطني عىل دولة بصفة مراقب يف األمم 

املتح�دة، ألهنا ما زالت دولة منزوعة السيادة، حك�اًم بوجودها حتت االحتالل الذي يسيطر 
ع�ىل حدودها ومعابرها، ويفرض س�لطته الفعلية ع�ىل أرضها، وس�امئها وبحرها، وبالتايل 
ك�ل يشء يبق�ى منقوص السي�ادة وغري مكتمل األداء، بفعل ممارس�ات س�لطات االحتالل 

اإلرسائييل، وانتهاكها املستمر حلقوق الدولة الفلسطينية.

2- االنقسام الفلسطيني وأثره عىل البنامج السيايس ل�)م.ت.ف(، وعىل األداء الدبلومايس، 

وظهور بعض التحالفات اإلقليمية والدولية التي تتدخل يف الشأن الفلسطيني، وتستخدمه 
لالبت�زاز والضغط السيايس، عىل املوقف الفلسطيني الرس�مي، وتأثري االنقسام املبارش عىل 
تعطيل إدماج القوانني الدولية يف الترشيعات الوطنية، انسجاًما مع ما ورد يف لوائح وأنظمة 

االتفاقيات واملنظامت الدولية.

3- غياب سياس�ات خارجية فلسطينية، وانعكاس�ها الفعيل ع�ىل األداء الدبلومايس املنظم، 

والفاع�ل والق�ادر ع�ىل إح�داث التط�ور النوعي لك�ل مكونات العم�ل الدبلوم�ايس بعد 
االنض�امم، وأمهي�ة أن تتسم باجل�رأة والكفاءة باعتبار أن الفلسطيني�ني هم أصحاب احلقوق 

املستندة للرشعية الدولية. 

�ساد�ًسا: عنا�سر التحديات التي تواجه الدبلوما�سية الفل�سطينية:
1- السياس�ات اخلارجي�ة اإلرسائيلي�ة، وأداؤه�ا الدبلوم�ايس املنسج�م م�ع التوجه�ات 

االس�تعامرية لسياس�تها، واس�تغالهلا لكل الفرص املتاح�ة للتحريض ع�ىل الفلسطينيني يف 
املحافل الدولية، وإعاقة وصوهلم حلقهم يف تقرير مصريهم، وحريتهم واستقالهلم. 

2- خريط�ة املصال�ح اإلرسائيلي�ة التي تبن�ي عالقتها الثنائي�ة بموجبه�ا، وتوجهاهتا للحل 

اإلقليمي، وااللتفاف عىل احلل من البوابة الفلسطينية، وجتاوز مبادرة السالم العربية.

3- الدعم األمريكي الكبري إلرسائيل عىل كل املسارات، وانتقاهلا من خانة االنحياز الكامل 

إلرسائي�ل، إىل مربع املواجهة املبارشة مع الفلسطينيني، نيابة عن دولة االحتالل اإلرسائييل، 
وانسجاًم�ا م�ع توجهاهت�ا اليميني�ة املتطرف�ة، لف�رض ح�ل ال�رصاع بالرؤي�ة واألجن�دات 

اإلرسائيلية.
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4- الصم�ت الغريب، واألورويب حتدي�ًدا إزاء االنتهاكات اإلرسائيلي�ة، واالكتفاء بالشجب 

واالستنكار واإلدانة، وعدم اللجوء إلجراءات أكثر فعالية، لوقف هذه االنتهاكات. 

5- ع�دم تطوير آليات يف األمم املتحدة للتدخل بفعالية أكثر يف حل الرصاعات، الس�يام أن 

إرسائيل تعايشت مع اإلدانات الدولية، وجتد املبرات واألعذار املستمرة النتهاكاهتا، وهذا 
السلوك الدويل مل يعد يشكل عبًئا أخالقًيا، وال مانع فعلًيا لوقفها.

�سابًعا: عنا�سر تعزيز الأداء الدبلوما�سي الفل�سطيني بعد الن�سمام: 
عاجل�ت الدراس�ة عىل نحو مستفيض أمهية ه�ذا املسار عىل الساحة الدولي�ة، وآليات تعزيز 

وتطوير أدائه، وخلصت ملا ييل:

1. العمل عىل بناء وحدة املفهوم الدبلومايس، املبنية عىل أساس فكرة التحرر الوطني، بإهناء 
االحتالل، وبناء االستقالل.

2. إرشاف وزارة اخلارجية عىل دوائر العالقات الدولية، يف مؤس�سات السلطة الفلسطينية، 
لتطوي�ر األداء، وحتقي�ق االنسج�ام والتكام�ل، وص�واًل لعم�ل أكث�ر فاعلية ومتي�ًزا وتأثرًيا 

خارجًيا، نحو حتقيق األهداف املرجوة التي ختدم الدبلوماسية الفلسطينية. 

3. اس�تحداث مهم�ة القناص�ل الفخري�ني، انسجاًما مع م�ا ورد يف اتفاقية فيين�ا للعالقات 
القنصية، وأمهية استثامر هذا امليزة لدعم وتعزيز الدبلوماسية الفلسطينية. 

4. االستخدام األمثل للدبلوماسية الرقمية، وتناغمه مع أداء الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز 
دورها، وتوسيع دائرة تأثريها باستخدامها لكل الوسائل التكنولوجية احلديثة. 

5. الدبلوماسية العامة، وهلذا النمط أمهية كبرية يف التأثري عىل الرأي العام العاملي احلديث. 

6. إنشاء هيئة وطنية، لرصد االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل، ومتابعة مدى انعكاس 
ه�ذا االنضامم ع�ىل القان�ون، والترشيع�ات الفلسطينية، وتدري�ب العاملني يف املؤس�سات 

احلكومية عىل أداء مهامهم الوظيفية انسجاًما مع القوانني الدولية. 

وتأس�يًسا عىل نتائج وخالصات الدراس�ة، نستطيع القول إن انض�امم فلسطني للمعاهدات 
الدولي�ة، س�اعدها وطّور عالقاهتا الثنائي�ة، ورفع مكانتها الدبلوماس�ية والقانونية يف األمم 
املتح�دة، وفّعل دورها يف العدي�د من االتفاقيات واملنظامت الدولية بحصوهلا عىل عضويتها 
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الكامل�ة، ومتتعه�ا بكل مزايا وحقوق ال�دول األعضاء ذات السيادة، حي�ث تلزم أعضاءها 
بالتعامل م�ع دولة فلسطني بموجب قوانينها وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وآخر إنجازاهتا 
ع�ىل ه�ذا الصعيد، ترّؤس دولة فلسط�ني ملجموعة ال�77+ الصني، وق�رار املحكمة اجلنائية 

الدولية بالتحقيق يف جرائم حرب يف األرايض الفلسطينية. 

يشك�ل االنض�امم الفلسطيني بعضوية كامل�ة للمعاهدات واملنظامت الدولي�ة، خطوة مهمة 
نح�و إدم�اج القوانني والترشيع�ات واألنظمة الوطني�ة ضمن حزمة مب�ادئ القانون الدويل 
العام، عىل اختالف وتنوع اختصاصاهتا، ويعزز دولة القانون، ويصبح االس�تقالل الوطني 

تتوجًيا هلذه اإلنجازات الرتاكمية.

يشك�ل انضامم فلسطني دون حتفظات عىل بع�ض البنود الواردة يف االتفاقيات واملعاهدات، 
إثق�ااًل لكاهل الدول�ة الوليدة منزوعة السيادة؛ بفعل املامرس�ات اإلرسائيلية اليومية، ويزيد 
م�ن أعبائه�ا، وتراكم حج�م التزاماهتا جت�اه املجتمع ال�دويل. واالنض�امم لالتفاقيات يعني 
اإلقرار بام ورد يف بنودها، وإدماجها يف القوانني والترشيعات الوطنية، وتنفيذها عب جهات 
االختص�اص يف السلطة التنفيذية، ومتابعته�ا قضائًيا ضمن أنظمة ولوائح املحاكم الوطنية، 
وقب�ول اخلض�وع للرقابة املحلية والدولية ع�ىل التنفيذ، ومراجعة وتقيي�م األداء، والتعاطي 
بإجيابي�ة م�ع تقارير جه�ات الرقاب�ة الرس�مية واألهلية والداخلي�ة واخلارجي�ة، وهذا نظام 
متكام�ل ألن العبة يف االنضامم تنفيذ القوانني واألحكام الدولية، واإليفاء هبذه االلتزامات 
القانوني�ة الدولي�ة يأيت يف س�ياق بناء منظوم�ة ترشيعية وقضائي�ة وتنفيذي�ة متكاملة، وقرار 
االنض�امم إنج�از بحد ذات�ه، لكن حيتاج الس�تكامل اإلج�راءات القانوني�ة حسب األصول 

الترشيعية الفلسطينية. 

يشك�ل االنضامم لالتفاقي�ات واملنظامت الدولية مدخاًل مهاًم حلامي�ة الشعب الفلسطيني من 
ممارس�ات وانتهاك�ات االحتالل، ويعزز اس�تخدام آليات تنفيذ القان�ون الدويل واإلنساين، 
وهذا خيار فعال يف مواجهة الغطرس�ة اإلرسائيلية، وأس�لوب ناجع يف حشد مواقف الدول 

األعضاء يف هذه االتفاقيات واملنظامت الدولية، ملواجهة انتهاكات القانون الدويل.

ج�اءت أنظمة وقوانني وترشيعات ولوائح املعاهدات واملنظامت الدولية كثمرة جهد برشي 
ي�رضب يف عم�ق احلض�ارة اإلنساني�ة، وتطوراهتا يف مراحله�ا املختلفة، وااللت�زام هبا ليس 
طرًفا سياس�ًيا، أو قانونًيا، أو امتياًزا فائًضا عن احلاجة، بل يأيت يف جوهر وصلب االعرتاف 
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ال�دويل والوطن�ي، باالحرتام وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان، م�ن هنا تأيت أمهية إدماجها 
يف القوانني والترشيعات الوطنية، والتعبري عن اإليامن بعدالتها. والدفاع عنها يكون يف إطار 

الواجب الوطني واألخالقي واإلنساين. 
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املقدمة:
تعت�ب النيابة العامة يف فلسطني ش�عبة من ش�عب السلطة القضائّي�ة واملكلفة بموجب قانون 
اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسنة 2001 بتمثيل الصالح العام وحتريك الدعوى اجلزائّية، الذي 
يقصد به بيان اللحظة التي تبدأ منها الدعوى اجلنائّية وتدخل هبا حوزة النيابة العامة. لذلك 
فإن األعامل التي تصدر من النيابة العامة يف مرحلة مجع االستدالالت ال تتحّرك هبا الدعوى 
اجلنائّية وإنام تتحرك بأول إجراء من إجراءات التحقيق الذي تبارشه النيابة العامة كالتكليف 
باحلضور. ويتم ذلك عن طريق اتباع إجراءات معينة نص عليها القانون وحرصها بيد النيابة 
العام�ة ممثلة احلق العام يف املجتمع صاحبة االختصاص األصيل بتحريك دعوى احلق العام 
أو الدع�وى العمومّية. فالنيابة العامة تقوم ب�دور فّعال وغاية يف األمهية يف احلفاظ عىل هيبة 

الدولة من جهة ومحاية احلقوق واحلريات وحتقيق األمن واالستقرار من جهة أخرى.

وعلي�ه يمك�ن وصف النياب�ة العامة أهنا مؤس�سة إجرائّية متخصصة تن�وب عن املجتمع يف 
أداء مهم�ة التطبي�ق السليم ألحك�ام القانون اجلزائّي، أو هي اهليئة الت�ي تنوب عن املجتمع 
يف اقتض�اء حقه يف العقاب من اجلناة، وهي يف س�بيل قيامها هب�ذه املسؤولّية أناط هلا القانون 

النيابة العامة والتصّرف
في الدعوى الجزائّية بالحفظ

ندى سعيد أبو عيل - طالبة الدكتوراه – جامعة ممد اخلامس/اململكة املغربية
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العدي�د م�ن األدوار خالل مراحل الدع�وى العمومّية م�ن دون إغفال منه ع�ىل الواجبات 
املفروض�ة عليه�ا أثناء قيامها بتمثي�ل احلق العام جاءت بمثابة ضوابط لضامن س�ري اإلجراء 

بشكل ال يتناىف مع القانون عىل وجه يكفل رعاية حقوق اإلنسان. 

وق�د خ�ّص املرّشع الفلسطين�ّي بموجب قانون اإلج�راءات اجلزائّية النياب�ة العامة بمبارشة 
الدع�وى العمومّي�ة وأناط هب�ا القيام بالعدي�د من االدوار أثن�اء املراح�ل املختلفة للدعوى 
العمومّي�ة. وه�ي بذلك تكون قد مجعت بني س�لطة االهت�ام والتحقيق فال يوج�د يف النظام 
القان�ويّن الفلسطين�ّي ق�اٍض خمتص للتحقي�ق، وبالتايل فالنياب�ة العامة هي الت�ي تبارش مجيع 
إج�راءات التحقيق التي يقصد هبا جمموعة األعامل املرتتبة عىل حتريك الدعوى والتي هتدف 
إىل توجي�ه اخلصوم�ة نحو احلكم الباّت أمام املحاكم عىل إخت�الف درجاهتا، وهي املختصة 

بالترّصف هبذه التحقيقات التي اجرهتا.

وجي�در الذكر، أن الترشيع�ات اجلزائّية عرفت الدعوى العمومّية م�ن خالل مراحل تارخيّية 
متع�ددة، كان�ت بدايته�ا الترشي�ع اإلس�المي ال�ذي أوج�د نظ�ام احلسب�ة يف عه�د اخللفاء 
الراش�دين، وكان�ت وظيفته كشف اجلرائ�م والبحث عن مرتكبيها. وه�و يشبه حاليًا أعامل 

موظفي الضبط القضائّي أثناء مرحلة مجع االستدالالت. 

وبعده�ا بف�رتة ع�رف نظام الدع�وى اجلزائّية م�ن خالل قان�ون أصول املحاك�امت اجلزائّية 
املستم�د م�ن قانون حتقي�ق اجلناي�ات الفرنيّس لسن�ة 1808 الذي ب�نّي ماهية ه�ذه الدعوى 
ومالمه�ا، حي�ث أصدرته الدولة العثامنّية س�نة 1879 وكانت فلسط�ني وغريها من الدول 

املجاورة ختضع لسلطة الدولة العثامنّية آنذاك. 

وبقي قانون أصول املحاكامت اجلزائّية مطبقًا يف الضفة الغربية وقطاع غزة حلني صدور أول 
قان�ون أصول ماكامت جزائّي�ة أرديّن رقم 17 لسنة 1951 ومن بعده قانون 1961 الذي بقي 
مطبق�ًا لغاية 2000/11/1 حلني صدور قانون اإلج�راءات اجلزائّية الفلسطينّي رقم 3 لسنة 
2001، ال�ذي نظ�م الدعوى اجلزائّية وكيفي�ة حتريكها من قبل النياب�ة العامة، وكيف منحها 

القانون سلطة التحقيق يف اجلرائم وتقديم مرتكبيها إىل القضاء، ومحاية البيء بغية الوصول 
إىل احلقيقة التي ينشدها املجتمع.

وك�ان لنش�أة النيابة العام�ة يف القانون الفرن�يّس أثر بالغ يف تط�ور النيابة العام�ة يف القوانني 
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العربية، فقد كانت الدعوى اجلنائّية سابقًا يف ظل القانون الفرنيّس حقًا خالصًا للمجني عليه 
أو لورثت�ه يف ح�ال وفاته رغم وجود ن�واب للملك يمثلونه أمام املحاك�م، وكانت املحاكم 
الكنسّي�ة ختتص بالقضايا اجلنائّية وحتدي�ًدا يف حاالت االعتداء عىل رجال الدين، ومع بداية 
القرن التاسع بدأت الكنيسة أوىل ماوالهتا لرتكيز سلطة االهتام يف يدها إذ سمحت للقايض 
يف اجلرائم املتلبس هبا اجلمع بني سلطتي االهتام واحلكم، وتطّورت بعد ذلك وأخذت بنظام 

االهتام الذايّت والذي بموجبه توّجه املحكمة االهتام من تلقاء نفسها.

 وم�ع بداية القرن الثالث عرش توىل مبارشة الدعوى اجلزائّية أمام املحاكم الكنسّية ش�خص 
يسّم�ى “مّرك” يراقب س�ري الدعوى بعد حتريكها ويطلب توقي�ع العقاب، وبحلول القرن 
الس�ادس ع�رش أصبح الق�ايض يتوىل التحقيق بنفس�ه من دون انتظار أي مب�ادرة من جانب 
السلط�ة احلاكمة، ويف ع�ام 1670 أصدر لويس الرابع عرش أمرًا جنائّي�ا أنشأ بموجبه النيابة 

العامة وخصها بمتابعة اجلرائم وعنّي هبا قضاة حيق هلم رفع الدعوى والتحقيق فيها. 

وم�ع ص�دور اإلع�الن العاملي حلق�وق اإلنسان س�نة 1789 حصل تط�ّور عىل نظ�ام النيابة 
العام�ة فأصبحت تن�وب عن الدولة يف تقري�ر العقاب وليس عن املل�ك خاصة بعد اندالع 
الث�ورة الفرنسّي�ة التي أعطت ضامنات كثرية للمتهمني وس�محت هلم باصطحاب املحامني 
أثن�اء مراح�ل الدعوى املختلفة. وظل دور النيابة العامة ينحرص يف ذلك حتى صدور قانون 
7 بلوفي�ز السنة التاس�عة الذي قّسم وظيفتي االهت�ام والتحقيق بني النياب�ة العامة والقضاة، 
فاختصت النيابة بتحريك الدعوى اجلنائّية وقايض التحقيق بالتحقيق. وعندما توىّل نابليون 
مقاليد الترشيع الفرنيّس وضح وظائف النيابة العامة ودورها يف أهنا سلطة اهتام يف الدعوى 
اجلنائّية مما كان له أثر بالغ عىل هنج قانون اإلجراءات اجلنائّية الذي اقتبست منه الترشيعات 
املقارنة بعضًا من قوانينها. فأبقت بعض الدول ومنها فرنسا س�لطة االهتام بيد النيابة العامة 
حس�ب األص�ل، وبع�ض الترشيع�ات خرجت ع�ن ه�ذا النهج مث�ل الترشي�ع الفلسطينّي 

واألرديّن، حيث مجعت النيابة العامة بني سلطة االهتام والتحقيق معًا. 

تكمن أمهية الدراسة من الناحية النظرية بتسليط الضوء عىل املواد القانونّية الواردة يف قانون 
اإلج�راءات اجلزائّية النافذ التي نظمت مسألة الترّصف بالتحقيق االبتدائّي وقرارات النيابة 
العامة هبذا الشأن وطبيعة هذه القرارات بالنظر اىل مصدرها واألثر املرتتب عليها، حيث ان 
النياب�ة العامة متلك العديد من الصالحيات داخ�ل الدعوى العمومّية خاصة يف مرحلة قبل 
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املحاكم�ة ه�ذا من جان�ب، ومن حانب آخر، يوج�د العديد من األس�باب التي تدفع عضو 
النيابة العامة إلصدار قرار احلفظ خاصة تلك األس�باب املوضوعّية التي مل تنظم داخل نص 
قانويّن واضح ورصيح والتي قد تعود للواقعة اجلرمّية نفسها او للظروف التي احاطت املتهم 
لذل�ك كان البد من دراس�ة قرار احلف�ظ وضبط حاالته ملا له من امهية خت�دم مصلحة املتهم 
والدع�وى العمومّية بشكل عام والتي تظهر أن النياب�ة العامة فعاًل خصم عادل ورشيف ال 

تبحث فقط عن اإلدانة. 

أم�ا أمهية املوض�وع من الناحي�ة العملّية، فهي أن امل�رّشع الفلسطينّي يف قان�ون اإلجراءات 
اجلزائّية رقم 3 لسنة 2001 مل ينظم بشكل دقيق آلية الترّصف بالتحقيق االبتدائّي سواء باحلفظ 
أو باإلحال�ة، خاصة يف ظل النقص البنّي يف التطبيقات القضائّية الفلسطينّية التي تعالج هذا 
املوضوع. األمر الذي يتطلب اس�تكامل هذا النقص م�ن خالل اللجوء لبعض االجتهادات 
القضائّي�ة املقارنة واالجته�ادات الفقهّية التي تنظم الضامن�ات والضوابط التي يبنغي السري 
ع�ىل هدهيا عند اختت�ام إجراءات التحقيق، وذل�ك كله لعدم خروج العم�ل اإلجرائّي عىل 
مب�دأ الرشعّية اإلجرائّية ولضامن مصلحة املتهم وإعامالً ملبدأ الرقابة عىل أعامل النيابة العامة 
سواء من قبل النائب العام نفسه أو من قبل قايض املوضوع وبيان مدى سلطته يف التدخل يف 
هذه اإلجراءات التي تقوم هبا النيابة العامة أثناء الترّصف بالدعوى اجلزائّية خاصة أن النيابة 
العامة يف فلسطني جتمع ما بني سلطتي االهتام والتحقيق كل ذلك أثرى املوضوع عن طريق 

الدراسة وحتليل آراء الفقه، وحتليل نصوص املواد القانونّية ذات العالقة.

وعلي�ه ت�ّم اعت�امد املنه�ج العلمي التحلي�يل والتطبيق�ي واملق�ارن، وذلك ع�ن طريق حتليل 
النص�وص القانونّي�ة ذات العالقة باملوضوع وم�ن ثم تطبيقها عمليًا ورؤي�ة مدى مالءمتها 
وإمكانية تطبيقها من الناحية العملية وفيام إذا كان يتّم تطبيقها بشكل سليم أم بشكل خمالف 
للقانون. مع اس�تعراض النصوص القانونّية الناظم�ة للموضوع واملقارنة بينها وبني ما ورد 
يف القان�ون الفلسطينّي للخروج بجملة من النتائ�ج والتوصيات التي ختدم املوضوع وتثريه 

من دون إغفال آراء الفقه والقضاء. 

ومما تقّدم س�تتم دراسة موضوع انتهاء التحقيق والترّصف بالدعوى اجلزائّية باحلفظ، وبيان 
طبيع�ة القرارات التي تصدر عن النيابة العامة، ودراس�ة طرق الترّصف بالتحقيق االبتدائّي 

والرشوط الواجب توافرها إلصدار قرار الترّصف بالتحقيق لدى اختتامه. 
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ك�ل ذل�ك يقود إىل إش�كالّية مفادها ه�ل متكن امل�رّشع الفلسطينّي باملقارنة م�ع الترشيعات 
املقارنة من حتديد أس�س س�ليمة للترصف يف التحقي�ق االبتدائّي باحلفظ ب�ام يضمن نجاعة 

عمل النيابة العامة لكوهنا جهة حتقيق واهتام؟

وس�تتم االجابة عىل هذه اإلش�كالية من خالل خمطط الدراسة الذي اعتمده الباحث مراعاة 
ملنهجية البحث العلمي وذلك بتقسيم الدراسة إىل املباحث التالية:

املبحث األول: الترّصف بالتحقيق االبتدائّي.

 ويف ه�ذا املبحث س�يتناول الباحث مفهوم الت�رّصف بالتحقيق االبتدائ�ّي منذ حلظة اختتام 
التحقي�ق وماهية القرارات الت�ي تصدر عنه باخلصوص. وه�ذا يف املطلب االول “قرارات 

الترّصف بالتحقيق االبتدائّي”، من حيث نوعها وطبيعتها القانونّية. 

ام�ا يف املطل�ب الثاين والذي جاء بعنوان “ متييز قرار حفظ الدعوى عن غريه من القرارات” 
وذل�ك ملن�ع اللب�س لوجود قرارات ق�د تتشابه مع قرار احلف�ظ من حيث طبيعته�ا القانونّية 

واآلثار املرتتبة عليها. 

املبحث الثاين: أحكام الترّصف بحفظ الدعوى اجلزائّية.

ويف هذا املبحث س�يقوم الباحث بدراس�ة قرار الترّصف بحفظ الدعوى من حيث األسباب 
املوجبة الختاذه وذلك يف املطلب االول “أس�باب حفظ الدعوى اجلزائّية” وبيان ماهية هذه 
األس�باب وانواعها، ودراسة اآلثار املرتتبة عليها وذلك يف املطلب الثاين “اآلثار املرتّتبة عىل 
إص�دار قرار حفظ الدعوى اجلزائّية” وحجّية القرار بالنسبة ألطراف الدعوى العمومّية من 

حيث النتائج املرتتبة عىل صدوره. 

املبحث الأول »الت�سّرف بالتحقيق البتدائّي«
ينط�وي التحقيق االبتدائّي عىل أمهية كبى باعتباره مرحلة تسبق مرحلة املحاكمة، وهيدف إىل 
إم�داد القايض بالعنارص التي متكنه من تكوي�ن قناعته إلصدار احلكم بناًء عىل األدلة والبينات 
املقدم�ة م�ن أطراف الدعوى. وقد أف�رد املرّشع الفلسطينّي يف املادة 55 م�ن قانون اإلجراءات 
اجلزائّي�ة رق�م 3 لسنة 2001 نصًا رصحيًا يبني من خالهلا دور النيابة العامة يف الدعوى العمومّية 

حيث جاء فيها “ختتص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم والترّصف فيها”. 
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ويتب�ني من خ�الل النص السابق، أن املرّشع الفلسطينّي أن�اط النيابة العامة مبارشة الدعوى 
اجلزائّي�ة، وإقامته�ا حيث ال تقام من غريه�ا، وبالتايل أناط هلا القيام بالعدي�د من املهام أثناء 
مراح�ل الدع�وى العمومّي�ة وباألخص اثن�اء مرحلة التحقيق االبتدائّي من س�امع ش�هود، 
اس�تجواب متهم�ني، القيام بأعامل خ�بة. أو الدور اإلرشايف والتنظيمي الذي متارس�ه أثناء 
مرحلة مجع االستدالالت من قبل مأموري الضبط القضائّي. هبدف بناء ملف حتقيقي كامل 

يصلح لتقديمه إىل القضاء الذي ُيعّد بوابة احلقيقة ونرصة للمظلومني. 

والنياب�ة العامة بمعرض قيامها هبذا الدور، منحها القانون س�لطة اخت�اذ العديد من القرارات 
التي ختدم مصلحة التحقيق االبتدائّي وتسيريه، لتحديد مسار الدعوى عند اختتام التحقيقات. 
وُتع�ّد الق�رارات التي تتخذه�ا النيابة العام�ة بعد انتهائها م�ن التحقيق االبتدائ�ّي، وفحصها 
مسائ�ل القانون والواقع، ترصف�ًا بالدعوى اجلزائّي�ة، أو ترصفًا بمح�ارض التحقيق االبتدائّي 
التي تتم بواس�طة قرارات تصدر عنها بصفتها صاحب�ة االختصاص األصيل بمبارشة دعوى 
احل�ق الع�ام، بموجب نص املادة 1/55 من قانون اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسنة 2001 التي 

نصت عىل أن “ختتص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم والترّصف فيها”.

ويع�د القرار الصادر من س�لطة التحقيق االبتدائّي بالت�رّصف يف التحقيق االبتدائّي باحلفظ 
أن ه�ذه السلط�ة وهي النيابة العامة قد قدرت بعد التحقي�ق عدم صالحية رفع الدعوى إىل 

القضاء لتوفر سبب من األسباب.

والت�رّصف يف التحقي�ق االبتدائ�ّي عىل هذا الوجه يف�رتض أن النيابة العام�ة قامت بفحص 
األدل�ة املطروح�ة يف الدع�وى ومتحيصه�ا وتقدي�ر قيمته�ا، كام هو احل�ال بالنسب�ة لقايض 
احلك�م الذي يص�در حكمه يف الدعوى بناًء عىل القناعة التي تكونت لديه. وس�تتم دراس�ة 
موضوع الترّصف بالتحقيق االبتدائّي من خالل املطلب األول “قرارات الترّصف بالتحقيق 

االبتدائّي”، ويف املطلب الثاين “متييز قرار حفظ الدعوى عن غريه من القرارات”. 

املطلب الأول »قرارات الت�سّرف بالتحقيق البتدائّي«
وقد اختلف الفقهاء يف حتديد الطبيعة القانونّية لقرارات الترّصف بالتحقيق االبتدائّي بالنظر 
اىل اجلهة املصدرة له وهي النيابة العامة وذلك الختالف الرأي القانويّن حول تبعيتها، حيث 
جان�ب م�ن الفقه أن النيابة العام�ة ذات طبيعة إدارية واعتبها هيئة تابع�ة للسلطة التنفيذية 
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باعتبارها س�لطة اهت�ام )1) ومرد هذا االجت�اه، أن أعضاء النيابة العامة تابع�ون لوزير العدل، 
الذي يمثل الرئيس اإلداري األعىل ألعضاء النيابة العامة، بام له من سلطة إدارية باإلرشاف 
عىل عملهم، وتعيينهم، ونقلهم خارج حدود االختصاص املكاين، وكان مرّد هذا الرأي أن 
وزير العدل يطلب من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية عىل أعضاء النيابة العامة، ومنحه 

القانون إجراء النقض بأمر خطّي منه، كذلك طلب إعادة املحاكمة الذي ُيقّدم له. 

إن أس�اس اخل�الف ح�ول تبعي�ة النياب�ة العامة وطبيع�ة القرارات الص�ادرة عنه�ا يعود إىل 
اخت�الف النظ�م القانونّية نفسه�ا. فال توجد صعوب�ة يف حتديد طبيعة األوام�ر الصادرة عن 
النياب�ة العام�ة باحلفظ بالدول التي تأخذ بالفصل بني س�لطة االهتام وس�لطة التحقيق. أّدى 

هذا أيضًا الختالف موقف الفقه بني مؤيد ومعارض. 

وق�د أثار موضوع الطبيعة القانونّي�ة للنيابة العامة وقراراهتا اختالف�ات هامة بني ترشيعات 
ال�دول وب�ني فقه�اء القانون، وذل�ك حول تبعي�ة النيابة العام�ة إىل السلط�ة التنفيذية أو إىل 
السلط�ة القضائّي�ة أو إىل السلط�ة الترشيعية، وطبيعة القرارات التي تص�در عنها. وأول َمن 
اهت�ّم هبذا املوضوع وأواله جانبًا من الدراس�ة كان الفقه الفرنيّس متأث�رًا بالقانون الوضعي 
الفرن�يّس)2)، فاعت�ب النيابة العامة جم�رد أداة لتمثيل امللك ومحاية مصاحل�ه، لذلك كان يطلق 
ع�ىل أعضاء النيابة العام�ة »وكالء امللك«. اال أن اجلدل حسم باعتب�ار ان قرارات الترّصف 
بالتحقي�ق االبتدائّي ذات طبيع�ة قضائّية. وقد اجته الرأي السائد بالفق�ه إىل أن النيابة العامة 
تعت�ب ج�زءًا من السلطة القضائّية وأعامهل�ا هي أعامل قضائّية )3)، فه�ي تصدر عنها بمقتىض 

واليتها القضائّية وهلا حق تقرير مآل التحقيقات)4). 

فعن�د اختتام التحقي�ق االبتدائّي، جيب أن تق�رر النيابة العامة الطريق الذي س�يسلكه ملف 
الدع�وى، ف�ال يتص�ّور أن تك�ون التحقيق�ات غري هنائّي�ة. فلك�ل يشء بداية وهناي�ة، حتى 

)1) أمحد املبيض: النيابة العامة املتخصصة واالستثنائية يف فلسطني، دراسة مقارنة، دار الزهراء للخدمات املحوسبة، 

غزة، فلسطني، 1995، ص.23.

)2) امح�د ب�راك: دور النيابة العامة يف جتسي�د العدالة بني الواقع والطموح، مؤمتر العدال�ة الفلسطيني األول، القضاء 

النزيه واملحاماة الفاعلة أداة جتسيد العدالة، بوابة فلسطني القانونية، 2005. ص. 101.

)3) د.نبيه صالح: الوسيط يف رشح مبادئ اإلجراءات اجلزائّية، منشأة املعارف، القدس، ج1، 2004، ص.114-109.

)4) عبد الوهاب حومد: أصول املحاكامت اجلزائّية، املطبعة اجلديدة، ط4، دمشق، 1987، ص.686.
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التحقي�ق له هناية يتعني عىل وكي�ل النيابة املحقق التوقف عندها. ويتوجب عليه أن يترصف 
باملحارض املعروضة عليه س�واء املحارض التحقيقّية، أو مارض مجع االستدالالت املقّدمة له 
م�ن الضابطة القضائّية. ويكون ذلك إما باإلحال�ة إىل قضاء احلكم إذا كانت املحارض كافية 
لإلحال�ة، أو بإص�دار قرار بحفظ امللف التحقيقّي إذا كان غري صالح لإلحالة لتوافر س�بب 

من األسباب التي نص عليها القانون. 

ف�إذا قّررت س�لطة التحقيق االبتدائّي أن امللف التحقيقي صال�ح لرفعه إىل القضاء، واملي 
قدمًا يف نظر الدعوى بعرضها عىل املحكمة املختصة متهيدًا ملحاكمة املتهم. هذا بدوره يؤدي 
إىل غ�ل يدها ع�ن الترّصف يف الدعوى لدخوهل�ا حيز القضاء، م�ن دون املساس بدور هذه 
السلط�ة وه�ي النيابة العامة، أثناء نظر الدعوى أمام املحكمة من متثيل احلق العام خري ممثل، 

وإبداء الطلبات وكتابة املرافعات متهيدًا لطلب توقيع اإلدانة بحق املتهم.

ويستخل�ص من ذل�ك أن النيابة العامة رأت أن الدعوى صاحل�ة لنقلها من مرحلة التحقيق 
االبتدائ�ّي إىل مرحل�ة التحقيق النهائ�ّي، وبمعنى آخر تيقنت من وق�وع اجلريمة من الناحية 
املادية واس�تطاعت نسبتها إىل املتهم، من تواف�ر أركان اجلريمة بشقيه املادي واملعنوي، ومن 
ج�واز حتري�ك الدعوى ضد املته�م، متل اش�رتاط القانون يف بعض اجلرائ�م رضورة تقديم 
ش�كوى من املترضر، وانطباق الواقعة اجلرمّية مع نص التجريم، وانتفاء أي س�بب قد حيول 
دون رفعها. س�مى قرارها الذي تتخذه ترصفًا بالدعوى اجلزائّية. وس�تتم دراس�ة ذلك من 
خالل الفرع األول »مفهوم الترّصف بالتحقيق االبتدائّي«، ويف الفرع الثاين »صور الترّصف 

بالتحقيق االبتدائّي«.

الفرع الأول »مفهوم الت�سّرف بالتحقيق البتدائّي«
 يع�رف ق�رار الت�رّصف بالتحقي�ق االبتدائّي أنه »ق�رار املحقق ال�ذي يتضمن تقيياًم ش�اماًل 
ألعامل التحقيق املتعلقة بالواقعة واألدلة املتوفرة ومركز املدعى عليه، ويتحّدد بموجبه مآل 
الدع�وى)1). أو أن�ه بيان للطريق ال�ذي تسلكه الدعوى بعد ذلك. أو أن�ه اختاذ قرار يتضمن 

تقيياًم للمعلومات واألدلة التي أمكن احلصول عليها أثناء التحقيق االبتدائّي)2).

)1) ممود نجيب حسني: رشح قانون اإلجراءات اجلنائّية، دار النهضة العربية، ط. 2، 1988، ص719.

)2) ممد زكي أبو عامر: اإلثبات يف املواد اجلنائّية، الفنية للطباعة والنرش، اإلسكندرية، 1994، ص.159.
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وه�ذا م�ا أن تستمر الدعوى يف س�ريها وتدخل حيز القض�اء ويصبح اس�م املرحلة مرحلة 
املحاكمة أو التحقيق النهائّي، أو أن تتوقف عن السري ويتم حفظها)1). 

يتعنّي عىل وكيل النيابة قبل الترّصف بالتحقيق تقييم اإلجراءات السابقة التي أخذها والتأكد 
م�ن انطب�اق التهمة مع الواقعة اجلرمّي�ة، حتى يكون قراره بالترّصف س�لياًم وأن األدلة التي 
مجعه�ا كافية لتحريك الدع�وى أم ال، وعليه أن يبذل اجلهد الكايف للوصول للحقيقة وليس 
لإلدان�ة فحسب، فيجب علي�ه أال ينسى أنه خصم عادل ورشيف يف الدعوى. فيحق لعضو 
النياب�ة العامة مبارشة مجي�ع األعامل التي يرى أهنا مفيدة وختدم مصلح�ة التحقيق، طاملا أهنا 

مرشوعة ومتفقة مع نصوص القانون.

وه�ذا كل�ه م�ن دون املساس بقرين�ة الباءة التي يتمت�ع هبا املتهم حلني ص�دور حكم قطعي 
بحقه، ألن املحكمة هي املنوط هبا تقرير إدانته من عدمها. لذلك فإن االقتناع الكايف لإلحالة 

من قبل النيابة لتوفر عنارص اإلدانة، خيتلف عن االقتناع الكايف لإلدانة من قبل القضاء.

ه�ذا ما يسّمى بفحص مسائل القان�ون يف ما يتعلق بالتكييف اجلرمّي لتوافر أركان اجلريمة، 
وفح�ص مسائل املوضوع من توافر لألدلة ومدى ارتباطها باملتهم)2). وأال يكون قرار وكيل 
النياب�ة العام�ة بالت�رّصف بالتحقيق االبتدائّي س�ابقًا ألوان�ه. وهذا ما أكدته مكم�ة التمييز 

األردنّية)3). 

 وإذا ثب�ت تقاع�س وكيل النيابة عن أداء مهام عمل�ه، فيحق للنائب العام بصفته رأس اهلرم 
يف النياب�ة العام�ة توجي�ه اللوم ل�ه، وحيق للنائ�ب العام اإلرشاف ع�ىل أعامل النياب�ة العامة 

ومراقبتها، وماسبة أي مقرص وفق قواعد املسؤولّية التأديبّية)4). 

أما يف األحوال الطبيعّية فإن أعضاء النيابة العامة، غري مسؤولني مدنيًا أو جزائّيًا عن األعامل 
التي يقومون هبا بحكم وظائفهم طاملا أهنا مستمّدة من القانون، فال جيوز لألفراد خماصمتهم، 

)1) كامل السعيد: رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائّية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2005، ص.540.

)2) حس�ن اجلوخ�دار: التحقي�ق االبتدائي يف قانون أصول املحاك�امت اجلزائّية، دار الثقافة للن�رش والتوزيع، 2011، 

ص.511.

)3) متييز جزاء رقم 1173\2002 جملة نقابة املحامني، سنة 2003، ع 6، ص. 1333.

)4) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.87.
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وذل�ك حت�ى يقوموا بعملهم ع�ىل أحسن وجه، وألن إجراء املالحقة جي�ب أن يتم من جهة 
ليست عليها مسؤولّية، وهذا ال يمنع ماسبتهم يف حال ارتكبوا جرائم بمنأى عن وظيفتهم، 

فقد يسألون جنائّيًا أو مدنيًا)1).

وبع�د انتهاء وكي�ل النيابة من إج�راءات التحقيق االبتدائ�ّي، املتمثلة بس�امع الشهود وأخذ 
إف�ادة املته�م، أو ندب اخلباء، إج�راء اخلبة الفنية إن تطّلب امللف ذل�ك جيب أن يقّرر قفل 
مرض التحقيق الذي س�بق له وأن قام بفتحه بواس�طته بصفته وكيل نيابة، يذكر فيه الساعة، 
واملكان، واس�م الكاتب، ثم يأخذ اس�م املتهم كاماًل وش�هرته وعمره ومكان س�كنه، ورقم 
بطاقت�ه الشخصي�ة، وحتصيله العلمي إن أمكن، وُيرشع يف معاين�ة جسده للتثبت من وجود 
إصابات عليه وإذا ما كان قد تعرض للتعذيب أثناء مرحلة مجع االستدالالت وسامع أقواله 
ل�دى مأموري الضب�ط القضائّي ألخذ اعرتاف منه بالقوة، فعىل وكي�ل النيابة املحقق إثبات 

ذلك يف مرض االستجواب ثم األمر بإحالته إىل جلنة طبية ملعاجلته وفتح حتقيق باألمر. 

إن ق�رار قف�ل مرض االس�تجواب ال يعني اختتام التحقي�ق برمته، ألن ه�ذا اإلجراء يؤدي 
إىل خ�روج الدع�وى من حوزة النيابة العامة، ويصبح وكي�ل النيابة مغلول اليد من اختاذ أي 
إج�راء حتقيق�ّي يف ما بعد، م�ا مل تدخل الدعوى من جديد يف حوزت�ه)2). فمثال إذا قرر وكيل 
النياب�ة الترّصف بالتحقيق بحفظ الدعوى اجلزائّية وأعد مذكرة حفظ مشفوعة برأيه للنائب 
الع�ام صاح�ب االختص�اص باملصادقة عىل ق�رار احلف�ظ أن رأى أنه جائز وواق�ع يف مله، 
أم�ا إذا خال�ف النائب العام قرار وكيل النيابة يرس�ل له ملف الدعوى من جديد الس�تيفاء 
التحقيق�ات املطلوب�ة، أو يف ح�ال ظه�رت أدلة جديدة فه�ي تلغي قرار احلف�ظ األول ويتم 

إرسال امللف لوكيل النيابة للتحقيق فيه حسب األصول.

وكذلك األمر يف حال أحال وكيل النيابة قرار اهتام كأحد أوجه الترّصف بالتحقيق االبتدائّي 
ورأى النائ�ب الع�ام أن التحقيقات غ�ري كافية لإلحالة أو يشوهبا النق�ص، فيحق له إعادهتا 
لوكيل النيابة للتوسع بالتحقيقات اجلارية من طرفه أو للوقوف عىل حيثيات الواقعة بشكل 

أكب.

)1) ممد صبحي نجم: قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للجريمة(، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، 

2000، ص.24. مشار اليه لدى ممود ممود مصطفى: رشح اإلجراءات اجلنائّية، ط. 1، القاهرة، 1970، ص. 13.

)2) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.509.
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وخ�روج الدع�وى من ح�وزة النيابة يعني انته�اء التحقيق فيه�ا، لذلك تع�د الطلبات التي 
يقّدمه�ا اخلص�وم ويتجاهلها وكي�ل النيابة ويصدر أم�رًا باإلحالة، رفضًا ضمني�ًا هلا. لذلك 
قررت مكمة التعقيب الفرنسّية »أن األمر باإلحالة من دون االس�تجابة لطلب املتهم ندب 
خب�ري يعتب رفض�ًا ضمنيًا للطلب، وإن ج�از الطعن فيه من جانب املته�م أمام غرفة االهتام 

بوصفها سلطة حتقيق درجة ثانية«)1).

وذل�ك يع�د تطبيق�ًا للقاع�دة العام�ة، إن أوام�ر الت�رّصف بالتحقيق تسل�ب النياب�ة العامة 
اختصاصها بمبارشة أي إجراء حتقيقي، يف حال أصدرت أمرًا باإلحالة، وينطبق ذلك حتى 
ل�و فاهتا أن تفص�ل يف بعض أوجه االهتام. وتبق�ى النيابة العامة خمتص�ة باملسائل التي مل ترد 

بالئحة االهتام.

وبع�د التأك�د من اختاذه كافة إجراءات التحقيق املتناس�بة مع ظ�روف امللف نفسه، وفحصه 
لألدل�ة وتقييم�ه للواقعة اجلرمّية وم�دى انطباقها مع البينات التي مجعه�ا يف امللف، عليه أن 

يصدر قراره بشأن مصري امللف واجلهة التي سيؤول إليها. 

وقد أناط املرّشع بوكيل النيابة إصدار قرارات للترّصف يف التحقيق االبتدائّي عىل وجه غري 
هنائ�ّي)2)، وه�ي قرارات هنائّية بالنسبة لوكيل النيابة ألهن�ا ترتب خروج الدعوى من حوزته 
ودخوهل�ا حوزة النائب العام بعد إرس�ال وكيل النيابة امللف للمصادق�ة عليه، وبالتايل فهي 
تع�د غري هنائّية بالنسبة للنائب العام الذي منحه القانون س�لطة بسط رقابته عىل اإلجراءات 
الت�ي قام هبا وكيل النيابة تبع�ًا لقاعدة التبعية وإعامالً لنصوص القانون التي تقي بمصادقة 

النائب العام عىل إجراءات التحقيق املتخذة من قبل وكيل النيابة. 

ف�إذا رأى أن املل�ف التحقيقي بكام�ل متوياته غري صالح إلحالته إىل قض�اء احلكم عليه أن 
يصدر قرارًا باحلفظ ويرس�له إىل النائب الع�ام للمصادقة عليه. وعليه ال يملك وكيل النيابة 
س�وى إصدار أحد القرارين إما احلفظ وإما اإلحالة إىل القضاء. وهذا ما س�تتم دراس�ته يف 

الفرع الثاين »صور الترّصف بالتحقيق االبتدائّي«.

)1) س�ليامن عب�د املنع�م: إحالة الدع�وى اجلنائّية من س�لطة التحقيق إىل قض�اء احلكم، دار اجلامع�ة اجلديدة للنرش، 

اإلسكندرية، 1999، ص.64.

)2) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.518.
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الفرع الثاين »�سور الت�سّرف بالتحقيق البتدائّي«
الت�رّصف بالتحقي�ق يكون عىل صورت�ني، األوىل عن طريق اإلحال�ة إىل املحكمة املختصة، 
والثاني�ة ع�ن طريق حفظ الدعوى لتوفر أحد األس�باب املوجبة لذلك. هذه األس�باب عىل 
اختالفه�ا جتعل الدعوى غري صاحلة لإلحالة، لعدم إمكانية ربط املتهم بالتهمة املسندة إليه، 
أو النتفاء أحد أركان اجلريمة، أو أن الواقعة ذاهتا يشوهبا خلل معنّي. وهذا ما ستتم دراسته 

يف النقاط التالية:

أوالً:- الترّصف بالتحقيق باحلفظ.

يعد قرار حفظ الدعوى اجلزائّية الوجه السلبي من أوجه الترّصف بالتحقيق االبتدائّي، الذي 
تق�ّرر به النيابة العامة عدم إحال�ة الدعوى اجلزائّية إىل قضاء احلك�م واالكتفاء باإلجراءات 

التي تّم اختاذها يف الدعوى.

وقد اختلفت الترشيعات اجلنائّية املقارنة حول االصطالح األمثل ملرحلة عدم إحالة الدعوى 
إىل املحكمة، ففي فلسطني استخدم املرّشع الفلسطينّي اصطالح “قرار حفظ الدعوى”، ثم 
اس�تخدم مصطلح »حفظ التهمة« فنّص يف املادة 199 من قان�ون اإلجراءات اجلزائّية النافذ 
ع�ىل »إذا ق�ررت النيابة العامة حفظ التهمة أو صدر حكم بباءة املتهم فيمكن إعفاء املّدعي 

باحلق املديّن من الرسوم واملصاريف واسرتدادها«.

ويف املادة 200 من القانون ذاته »إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالباءة، فللمتهم 
أن يطالب املّدعي باحلق املديّن بالتعويض أمام املحكمة املختصة«.

ويف امل�ادة 274 من القانون ذاته حيث نصت عىل »تق�ي املحكمة بالباءة عند انتفاء األدلة 
أو عدم كفايتها أو النعدام املسؤولّية، أو كان الفعل ال يؤلف جرما أو ال يستوجب عقابًا«. 

ويتض�ح م�ن ذل�ك، أن امل�رّشع الفلسطينّي قد س�اوى ب�ني قرار احلف�ظ وبني ق�رار الباءة. 
وه�ذا تأكيد من امل�رّشع أن قرار الترّصف بالتحقي�ق قرار قضائّي. ويتض�ح أيضًا أن املرّشع 
الفلسطين�ّي قد أخطأ عندما س�اوى بني قرار حفظ التهمة وبني احلك�م بالباءة، ألن احلكم 
بال�باءة يعّد حكاًم فاصاًل يف موض�وع اخلصومة بشكل هنائّي، أما قرار احلفظ فهو ذو طبيعة 

مؤقتة ألنه معّرض لإللغاء.

وأحكام الباءة ختتلف عن حاالت احلفظ التي تبنى عىل أسباب قانونّية متل توفر سبب من 
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أس�باب اإلباحة أو القتل دفاعًا عن النفس، عن احلاالت التي تبني املحكمة حكمها بإعالن 
ب�راءة املتهم، فاملحكم�ة تصدر احلكم بناًء عىل قناعتها واطمئناهن�ا للدليل. ولكن وفق نص 
املادة 274 من قانون اإلجراءات رقم 3 لسنة 2001، وردت حاالت انعدام املسؤولّية ضمن 

األسباب املوجبة للباءة رغم ثبوت أركان اجلريمة وبقاء الفعل املجرم. 

ويتض�ح م�ن ذلك، أن املرّشع الفلسطينّي قد وقع يف خطأ ترشيعي فادح وجتب معاجلته منعًا 
للتناق�ض، ولكن حس�ب خطة املرّشع الفلسطينّي يف ما يتعل�ق باألحكام، ال متلك املحكمة 
إال إصدار أحكام بالباءة، أو باإلدانة، ووكيل النيابة ال يملك إال إصدار نوعني من قرارات 
الت�رّصف بالتحقي�ق االبتدائّي، إما باإلحالة أو باحلفظ، لذل�ك كانت املساواه بينهام خاطئة، 

وإدراج حاالت انعدام املسؤولّية ضمن أسباب إعالن الباءة أيضًا غري مقبول.

ويف قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي اس�تخدم املرّشع اصطالح »األمر بأنه ال وجه إلقامة 
الدع�وى اجلنائّي�ة«، أم�ا يف قانون أص�ول املحاكامت اجلزائّي�ة األرديّن فقد اس�تخدم املرّشع 
األرديّن اصطالح�ني للتعب�ري ع�ن ع�دم إحال�ة القضي�ة التحقيقّي�ة إىل القض�اء، األول منع 

املحاكمة، والثاين إسقاط الدعوى اجلزائّية.

وقد أدى اختالف الترشيعات حول تسمية أمر الترّصف بالتحقيق بعدم إحالته إىل املحكمة، 
إىل اخت�الف تعريف القرار نفسه، وإن كانت تتشابه باآلثار املرتتبة عليه من خروج الدعوى 
من سلطة التحقيق ودخوهلا سلطة احلكم. وإن كانت غالبية الترشيعات مل تضع ألمر احلفظ 

تعريفًا مددًا داخل ترشيعاهتا، وإنام اكتفت باإلشارة إىل أسبابه العامة. 

وقد اس�تخلص الفقه الفلسطينّي تعريف قرار احلفظ بأنه »أمر قضائّي تصدره النيابة العامة 
وذلك ألس�باب إجرائّية أو موضوعّية، لترصف به النظ�ر مؤقتًا أو قطعيًا عن إقامة الدعوى 

اجلزائّية أمام مكمة املوضوع«)1). 

ويقابل�ه رشاح القان�ون األرديّن الذين عّرفوا أم�ر احلفظ بقرار منع املحاكم�ة، وهو »القرار 
القضائ�ّي بالترّصف غري النهائّي يف التحقيق االبتدائ�ّي الذي ُيصدره املّدعي العام بعد لزوم 

)1) عبد القادر صابر جرادة: موسوعة اإلجراءات اجلنائّية يف الترشيع الفلسطيني، مكتبة آفاق، ط. 1، غزة- فلسطني، 

2009، ص.821.



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية246

ماكمة املدعى عليه ألحد األسباب التي حددها القانون«)1).

أم�ا الفقه املرصّي فعّرفه بأن�ه »أمر قضائّي من أوامر الت�رّصف يف التحقيق، تصدره بحسب 
األصل إحدى س�لطات التحقيق، لترصف به النظر عن إقامة الدعوى أمام مكمة املوضوع 

ألحد األسباب التي بينها القانون«)2).

ويف السي�اق ذات�ه، عرفت مكمة النقض املرصّية قرار حفظ الدعوى بأنه »األمر الصادر من 
النياب�ة العام�ة بعد حتقيق أجرته بنفسها أو بمن ندبته إلجرائه من مأموري الضبط القضائّي، 
ُيع�ّد أم�رًا بعدم وج�ود وجه إلقامة الدعوى ص�در عنها بوصفها إحدى س�لطات التحقيق 
االبتدائ�ّي، ل�ه حجيته الت�ي متنع من الع�ودة إىل الدعوى ع�ن الواقعة ذاهتا الت�ي صدر فيها 

األمر«)3).

ويمكن حرص تعريف أمر احلفظ بأنه »أمر قضائّي بمقتضاه تقّرر سلطة التحقيق عدم السري 
يف الدع�وى اجلنائّي�ة بسبب من األس�باب التي حتول دون ذلك«)4)، و»حي�وز حجّية من نوع 

نسبّية«)5).

أم�ا تعري�ف الفقه الفرنيّس لقرار حف�ظ الدعوى »أمر قضائّي تتوقف ب�ه الدعوى العمومّية 
التي س�بق حتريكها عن طريق افتتاح التحقيق، وتكون له أسبابه التي تبره ويكون من شأنه 

منع أي مالحقة جديدة ما مل تظهر أدلة جديدة تبر العودة إىل التحقيق«)6).

ويستنت�ج مم�ا س�بق، أن التعريف األخري هو التعري�ف املالئم لقرار احلفظ ألن�ه بني الطبيعة 
القانونّي�ة لقرار احلفظ باإلضافة إىل اجلهة مصدرة الق�رار وهي النيابة العامة، وبيانه أن قرار 
احلف�ط يتمت�ع بحجّي�ة خاصة يرتت�ب عليها ع�دم رفع الدع�وى إىل املحكم�ة املختصة هذا 

)1) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.522.

)2) ساهر الوليد: رسالة دكتوراه بعنوان الترّصف بالتحقيق االبتدائي بحفظ الدعوى اجلزائّية يف الترشيع الفلسطيني، 

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص.5.

)3) نقض جنائّي 5\2\2002، الطعن رقم 13476، س64، مشار إليه لدى ساهر الوليد، املرجع نفسه، ص.6.

)4) مأمون سالمة: اإلجراءات اجلنائّية يف الترشيع املرصي، دار النهضة، القاهرة، 2005، ص.666.

)5) رؤوف عبيد: مبادئ اإلجراءات اجلنائّية، دار الفكر العريب، ط. 10، القاهرة، 1974، ص.500.

)6) ساهر الوليد: املرجع نفسه، ص.5.
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باإلضافة إىل ما ورد به من بيان أن هلذا األمر سببًا ُيبنى عليه. 

 ثانيًا: - الترّصف بالتحقيق االبتدائّي باإلحالة. 

اس�تخدم امل�رّشع الفلسطينّي أكثر من مرادف لقرار اإلحالة، فت�ارة ُيطلق عليه قرار االهتام، 
وت�ارة أخ�رى يطلق عليه الئحة االهتام. فجاء يف نص امل�ادة 152 /3 من قانون اإلجراءات 
اجلزائّي�ة الناف�ذ »إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن ق�رار االهتام صائب يأمر بإحالة 
املته�م إىل املحكم�ة املختصة«)1). ويف املادة 240 من القانون ذات�ه والتي نّصت عىل »ال يقّدم 
أي شخص إىل املحاكمة يف الدعاوى اجلزائّية، إال إذا صدر بحقه قرار اهتام من النائب العام 

أو من يقوم مقامه«. 

وتعليق�ًا عىل نص املادة آنفة الذك�ر، يّتضح أن املرّشع الفلسطينّي اس�تخدم عبارة »َمن يقوم 
مقامه« وهي عبارة وردت يف غري مكاهنا، حيث كانت النصوص تتحدث عن اختصاصات 
النائ�ب الع�ام وأحد مساعدي�ه وليس َمن يق�وم مقام�ه، إذ باإلمكان تفسري الن�ص أن كافة 
أعض�اء النياب�ة يقوم�ون مق�ام النائب العام ب�ام أهنم يمثلون�ه يف مبارشة دعوى احل�ق العام، 
ع�دا االختصاص�ات احلرصية التي ُمنحت للنائب العام وح�َده من دون مشاركة أحد حتى 

مساعديه.

وه�ذا يتعارض مع نص املادة 152 من قانون اإلج�راءات اجلزائّية رقم 3 لسنة 2001 والتي 
ح�ددت املختص�ني باملصادقة عىل قرار اإلحال�ة بالنائب العام أو أح�د مساعديه وليس َمن 

يقوم مقامه. 

وهذا ما أكدته مكمة النقض الفلسطينّية يف قرارها الذي جاء فيه »إن الئحة االهتام خمالفة ملا 
ورد يف نص املادة 154 من قانون اإلجراءات اجلزائّية، حيث إن تلك الالئحة مل تشتمل عىل 

تاريخ ارتكاب الفعل املواد القانونّية التي أسند االهتام اليها«)2). 

)1) وج�اء يف امل�ادة 154 من القانون ذات�ه »جيب أن يشتمل قرار اإلحالة إىل املحاكمة عىل إس�م املشتكي......«. ويف 

امل�ادة 169 م�ن القانون ذاته »إذ رأت مكمة البداية أن الواقعة كام هي مبينة يف تقرير االهتام.....«. ويف املادة 239 من 
القان�ون ذات�ه حيث جاء فيها »يتوىل وكيل النيابة تالوة الته�م عىل املتهم يف اجلرائم الواردة يف قرار االهتام، وال يسّوغ 

لوكيل النيابة أن يّدعي بأفعال خارجة عن قرار االهتام، وإال كان ادعاؤه باطاًل«. 

)2) حك�م مكم�ة النقض املنعقدة يف رام اهلل، رقم 2011/209، الصادر بتاريخ 2012/2/14، جمموعة أحكام مكمة 

النقض الفلسطينّية لعام 2012، ص.9.
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ويف حك�م آخ�ر ملحكمة النقض الفلسطينّي�ة جاء فيه »املستفاد من النص�وص السابقة أنه ال 
جت�وز ماكم�ة أي متهم إال بعد ص�دور قرار اهتام بحقه م�ن النائب الع�ام أو مساعده، وأن 
ماكم�ة املته�م أم�ام املحكمة ال�ذي صدر بحقه ق�رار االهتام، تك�ون بموجب إحال�ة وفقًا 

لضوابط معينة«)1).

ولعل�ه من األس�لم هن�ا التميي�ز بني ق�رار االهتام وب�ني الئحة االهت�ام، إذ يتب�ني أن املرّشع 
الفلسطينّي، قد أخطأ عندما ساوى بني التعريفني، وذلك بالرجوع إىل املواد السابقة لإلشارة 
إىل عملية اإلحالة إىل قضاء احلكم، حيث ُيعّد قرار االهتام جزءًا من الئحة االهتام وال جتوز 
إحال�ة الدع�وى بدونه، وقرار االهت�ام هو القرار ال�ذي يصيغ وكيل النيابة به أس�بابه مدعاًم 
باألس�انيد القانونّي�ة املؤكدة لرأيه لربط املته�م بالتهمة املسندة له وبوقائ�ع وتفاصيل الئحة 
االهت�ام املقّدم�ة ضده. ولعل�ه يمكن تعري�ف الئحة االهتام أهن�ا الورقة الت�ي حتررها اجلهة 
املختص�ة وتتضمن بيانات ش�كلية وموضوعّية بحيث تفيد إس�ناد فعل جرمّي إىل ش�خص 
معنّي متى وجدت أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة«)2). وختتلف الترشيعات املقارنة يف املسّمى 
ال�ذي تطلق�ه عىل الشكل ال�ذي يفرغ فيه االهت�ام. فامل�رّشع الفلسطينّي فّرق ب�ني اجلنايات 

واجلنح حيث أوجب تقديم الئحة اهتام، بينام مل يستوجب ذلك يف املخالفات. 

أم�ا امل�رّشع املرصّي أوج�ب تقديم الئحة االهت�ام يف اجلنايات فقط، أما اجلن�ح واملخالفات 
فل�م يستوجب ذل�ك وإنام عن طريق التكليف باحلضور إذا كان املرشف عىل التحقيق النيابة 
العام�ة، أم�ا إذا ك�ان ق�ايض التحقيق فألزم�ه املرّشع امل�رصّي تقديم الئحة اهت�ام يف كل من 

املخالفات واجلنح واجلنايات. 

وتأكي�دًا عىل ذلك فّرق�ت املادة 152 من قانون اإلجراءات اجلزائّي�ة رقم 3 لسنة 2001، بني 
الئح�ة االهتام الت�ي تتضّمن تفاصيل االهت�ام والتهمة واملتهم، وبني قرار االهت�ام الذي ُيعّد 
ق�رارًا بالت�رّصف، فال ُتعقل إحالة القرار من دون التفاصيل ال�واردة يف الئحة االهتام والتي 
أوجب املرّشع يف املادة 154 أن تكون متوافرة حتديدًا يف قرار اإلحالة لغايات البطالن والتبليغ 
باحلض�ور. كذلك ويف حال تّم التسليم أن قرار االهتام هو ذاته قرار اإلحالة، ألصبح القرار 

)1) حك�م مكم�ة النقض املنعقدة يف رام اهلل، رقم 2011/143، الصادر بتاريخ 2012/3/22، جمموعة أحكام مكمة 

النقض الفلسطينية لعام 2012، ص.10.

)2) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص. 54.
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الصادر باإلحالة يف املخالفات هو قرار اهتام.

أيضًا املادة 151 من القانون ذاته والتي جاء فيها »ُيقّرر توجيه االهتام إىل املتهم، وإحالة...«. 

وتعليق�ًا ع�ىل ن�ّص املادة الساب�ق يتبني أن امل�رّشع الفلسطينّي مل يك�ن موفق�ًا بالتعبري عندما 
ن�ص ع�ىل كلمة »تقرير توجيه االهت�ام«، حسب ما ورد يف املادة 151 م�ن قانون اإلجراءات 
الفلسطين�ّي، وذل�ك ألن الشخص ُيعّد متهاًم من�ذ اللحظة التي تقام علي�ه الدعوى اجلزائّية 
وليس منذ تقرير توجيه االهتام له، وذلك حسب ما جاء بنص املادة 8 من قانون اإلجراءات 
رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت »كل شخص تقام عليه دعوى جزائّية ُيسّمى متهاًم«. ويستفاد 
م�ن ذلك أن امل�رّشع الفلسطينّي أخذ بمبدأ االهتام أيضًا، ومل يف�ّرق بني املتهم الذي حّركت 

ضده دعوى احلق العام، وبني املشتبه به أو املشتكى عليه.

وتوجيه االهتام هو عملية إس�ناد هتمة لشخص م�ا، ويكون ذلك بمجرد حتريك الدعوى 
اجلزائّي�ة ضده، س�واء ك�ان حتريكها قد تّم بإج�راء من إجراءات التحقي�ق، أو عن طريق 
إحالته�ا مب�ارشة إىل القضاء يف مواد اجلنح واملخالفات. وبناًء عىل ذلك فإن توجيه التهمة 
يتّم يف مرحلة تسبق مرحلة اإلحالة إىل املحكمة، وال يكون الشخص متهاًم إال إذا حّركت 
الدعوى اجلزائّية ضده، وتتم ترمجة عملية اإلس�ناد من خالل الئحة االهتام وقرار االهتام 
ال�ذي تم بموجبه تقرير اهتام هذا الشخص الذي أطلق عليه املرّشع الفلسطينّي اصطالح 

متهم.

ولق�د واف�ق املرّشع امل�رصّي موقف امل�رّشع الفلسطينّي من اس�تخدام مصطل�ح املتهم عىل 
الشخ�ص ال�ذي اختذت ض�ده أيٌّ من إج�راءات التحقيق ومج�ع االس�تدالالت حتى قبل 

إحالته إىل النيابة العامة وحتريك الدعوى اجلزائّية ضده)1). 

أما املرّشع األرديّن أطلق مصطلح املتهم عىل الشخص الذي ارتكب جناية، ولفظ الظنني عىل 
الشخص الذي ارتكب جنحة، وأطلق عليه لفظ مشتكى عليه قبل صدور االهتام بحقه)2). 

)1) نّصت املادة 29 من قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي عىل »ملأموري الضبط القضائّي أثناء مجع االستدالالت أن 

يسمعوا.... يسألوا املتهم عن ذلك«.

)2) نص�ت امل�ادة 4 م�ن قانون أصول املحاك�امت اجلزائّية األرديّن يف املادة 4 عىل »كل ش�خص تقام عليه دعوى احلق 

العام فهو مشتكى عليه ويسّمى ظنينًا إذا ظّن فيه بجنحة ومتهاًم إذا اهتم بجناية«.
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أم�ا املرّشع الفرنيّس فكان أكث�ر الترشيعات فطنة، فأورد تقسي�اًم لفئات املتهمني، حيث 
أورد التسميات تبعًا للمرحلة التي يكون فيها املتهم، سواء أمام التحقيق، أو أمام مكمة 
اجلنح واملخالفات، أو أمام مكمة اجلنايات)1). ولقد أقام املرّشع الفرنيّس مرحلة وسطى 
بني االهتام واالشتباه وهي املتعلقة بالشاهد املشتبه به، وجعله يرفض طلب االستامع له 
كشاهد مشتبه به وإنام يطلب سامعه كمّتهم من أجل احلصول عىل الضامنات القانونّية)2). 

وملا كانت النيابة العامة يف النظام القانويّن الفلسطينّي جتمع بني سلطة االهتام والتحقيق، فإنه 
يمك�ن تضمني قرار االهتام وقرار اإلحالة ضمن وثيقة واحدة، وهي وثيقة االهتام. وهذا ما 
يت�م تطبيق�ه يف الواقع العميل. أما الدول التي تفصل بني س�لطتي االهت�ام والتحقيق، تصدر 

النيابة العامة قرار اهتام منفصاًل عن قرار اإلحالة الصادر عن قايض التحقيق.

وعلي�ه يمكن تعريف أمر اإلحالة بأنه »األمر الذي يقّرر به املحقق إدخال الدعوى يف حوزة 
املحكمة املختصة، وهو عىل هذا النحو قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق االبتدائّي إىل 

مرحلة املحاكمة«.

أم�ا املرّشع املرصّي فنص يف امل�ادة 214 من قانون اإلجراءات اجلنائّية ع�ىل »إذا رأت النيابة 
العام�ة بعد التحقيق أن الواقع�ة جناية أو جنحة أو خمالفة وأن األدلة عىل املتهم كافية رفعت 
الدعوى إىل املحكمة املختصة، ويكون ذلك يف مواد املخالفات واجلنح بطريق تكليف املتهم 
باحلض�ور أمام املحكمة اجلزائّية ما مل تكن اجلريمة من اجلنح التي تقع بواس�طة الصحف أو 
غريه�ا عن طري�ق النرش عدا اجلنح امل�رّضة بأفراد الن�اس فتحيلها النياب�ة العامة مبارشة إىل 

مكمة اجلنايات«. 

ويف م�ا يتعّل�ق باجلنايات أوج�ب املرّشع امل�رصّي رضورة صدور أمر اإلحال�ة من املحامي 
العام أو من يقوم مقامه.

 وجي�در الذكر، أن امل�رّشع الفلسطينّي يف قانون اإلجراءات اجلزائّي�ة رقم 3 لسنة 2001، قد 
خاطب بموجب أحكامه وكيل النيابة فقط، وكأنه يفهم من ذلك أن وكيل النيابة هو املختص 

)1) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص. 30.

)2) أرشف رمضان عبد احلميد: النيابة العامة ودورها يف املرحلة السابقة عىل املحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ط. 1، 2004، ص.121.
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من دون غريه بإجراء أعامل التحقيق املختلفة، وإن وقعت من غريه يشوهبا البطالن. 

أما املرّشع الفرنيّس فقد نّصت املادة 176 من قانون اإلجراءات اجلنائّية »يقوم قايض التحقيق 
بفحص ما إذا كانت دالئل االهتام التي تتوافر تشكل جريمة يف قانون العقوبات«. 

ويف املادة 178، 1/179 من القانون ذاته »إذا قدر قايض التحقيق أن الوقائع تشكل خمالفة أو 
جنحة، فإنه ُيصدُر أمرًا بإحالة الدعوى أمام مكمة اجلنايات أو اجلنح. 

ويف املادة 211 من القانون ذاته »تقوم غرفة االهتام بفحص ما إذا كانت تتوافر ضد ش�خص 
املتهم دالئل اهتام كافية«)1). 

وم�ن خالل التعريفات السابقة يمكن القول إن معظ�م الترشيعات اجلزائّية نّظمت قرارات 
الترّصف بالتحقيق، حيث أش�ارت معظم النص�وص يف الترشيعات املقارنة إىل جهة إصدار 
قرارات الترّصف بالتحقيق االبتدائّي، وأثرها، واألس�باب املوجبة هلا، ومل تعط تعريفًا معينًا 
حلف�ظ الدع�وى أو إلحالتها إىل قضاء احلكم كام فعل امل�رّشع الفلسطينّي. ومل توضح طبيعة 
ق�رارات الت�رّصف بالتحقي�ق االبتدائ�ّي وهذا ما س�تتم دراس�ته يف املطلب الث�اين »الطبيعة 

القانونّية لقرارات الترّصف بالتحقيق االبتدائّي«. 

املطلب الثاين »متييز قرار احلفظ عن غريه من القرارات«
خيتل�ف ق�رار حفظ الدعوى ع�ن غريه من القرارات فبعد أن متّت دراس�ة الطبيع�ة القانونّية 
لق�رار احلف�ظ باعتب�اره ق�رارًا قضائّيًا للت�رصف يف التحقيق عن�د اختتامه، وتب�ني أنه إجراء 
مسب�وق بوجود حتقيق ابتدائّي ص�ادر عن اجلهة املختصة بمبارشته، جت�ب التفرقة بينه وبني 
غ�ريه م�ن القرارات الت�ي قد تتشابه معه. وس�يتم ذلك من خالل الف�رع األول »التمييز بني 
قرار حفظ الدعوى وقرار حفظ األوراق«، ويف الفرع الثاين »التمييز بني قرار حفظ الدعوى 

واحلكم الباّت«. 

الفرع الأول »التمييز بني قرار حفظ الدعوى وقرار حفظ الأوراق«
ُيعّد قرار حفظ الدعوى قرارًا يصدر عن سلطة التحقيق بعد االنتهاء من إجراءات التحقيق 

)1) أرشف توفي�ق ش�مس الدين: إحالة الدعوى اجلنائّية اىل القض�اء يف النظم اإلجرائية املقارنة، دار النهضة العربية، 

1999، ص.82.
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االبتدائّي، وبالتايل ُيعّد ذلك القرار ترصفًا يف التحقيق ألنه حيدد طريق الدعوى اجلزائّية.

أم�ا قرار حف�ظ األوراق فُيعّد قرارًا إداريًا صادرًا من جه�ة التحقيق ويستند يف صدوره عىل 
أعامل االستدالل، وذلك بوصف سلطة التحقيق بأهنا السلطة املرشفة عىل هذه األعامل)1).

أو ه�و إج�راء إداري صادر ع�ن النيابة العامة بن�اًء عىل مارض مجع االس�تدالالت من دون 
أن يك�ون مسبوق�ًا بتحقيق ابتدائ�ّي، بمقتضاه تعدل النيابة العامة ع�ن توجيه االهتام أو رفع 
الدع�وى إىل املحكم�ة، نظرًا لعدم صالحية السري فيها)2). وهذا ما س�تتم دراس�ته يف الفقرة 
األوىل »ماهي�ة ق�رار حفظ األوراق«، ويف الفقرة الثانية »متييز قرار حفظ الدعوى عن احلكم 

الباّت«. 

الفقرة الأوىل: - ماهية قرار حفظ الأوراق.
ُيع�ّد قرار حف�ظ األوراق قرارًا إداريًا لكون�ه غري مسبوق بتحقيق ابتدائ�ّي فهو ال يرتب أي 
آث�ار للمته�م، وال يكون وكيل النيابة ملزمًا به، بمعنى أن�ه يستطيع العدول عنه أو إلغاؤه يف 
أي وق�ت من دون إبداء األس�باب)3). ويرتّتب عىل ذلك أن ه�ذا القرار اإلداري ال يكتسب 
أي حجّي�ة، وال جي�وز الطعن فيه أمام القضاء وإن ك�ان من اجلائز التظلم منه إداريًا إىل اجلهة 

الرئاسّية)4)، مثل رئيس النيابة أو النائب العام أو أحد مساعديه.

واألم�ر بحف�ظ األوراق ليس إال صورة من صور الترّصف هب�ذا املحرض، الذي يتّم بمعرفة 
النيابة العامة بام هلا من صالحّيات إرشافّية عىل أعامل الضبط القضائّي املنوط هبم عملية مجع 
االستدالالت وهي املرحلة التي تسبق مرحلة التحقيق االبتدائّي. ولعله من سليم القول إن 
امل�رّشع الفلسطينّي كان موفقًا عندما جعل النياب�ة العامة ترشف عىل أعامل مأموري الضبط 
القضائ�ّي، ب�ل جع�ل للنائب الع�ام حق توجي�ه املساءلة التأديبّي�ة هلم، وذلك محاي�ة للنظام 

القانويّن يف الدولة، ومحاية احلريات.

)1) رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص.274.

)2) مأمون سالمة: مرجع سابق، ص.603.

)3) رؤوف عبيد: املرجع نفسه، ص.636.

)4) أمحد فتحي رسور: مرجع سابق، ص.206.
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وتكمن صور ترّصف النيابة بمحارض االس�تدالل بثالث صور، األوىل وهي إحالة املحرض 
مب�ارشة إىل قض�اء احلك�م، والثانية إصدار ق�رار بمب�ارشة التحقيق بمعرفته�ا أو ندب أحد 
مأموري الضبط القضائّي، أو قايض حتقيق يف النظم التي تفصل بني سلطة االهتام والتحقيق، 

والصورة الثالثة أن تأمر بحفظ األوراق.

مل يق�م امل�رّشع الفلسطينّي بتنظيم ق�رار حفظ األوراق واكتفى بالن�ص عىل حتريك الدعوى 
إذا كان�ت صاحلة إلقامتها بناًء عىل مرض مجع االس�تدالالت، وذل�ك يف املادة 53 من قانون 
اإلج�راءات اجلزائّية النافذ رقم 3 لسن�ة 2001، حيث نصت »إذا رأت النيابة العامة يف مواد 
املخالف�ات واجلنح أن الدع�وى صاحلة إلقامتها، بناًء عىل مرض مجع االس�تدالالت تكلف 
املته�م باحلض�ور مبارشة أمام املحكمة املختصة«. وبمفهوم خمالف�ة النص السابق، أن النيابة 
العامة إذا رأت أن الدعوى غري صاحلة إلقامتها تقّرر عدم حتريك الدعوى وحتفظ األوراق)1).

أم�ا امل�رّشع امل�رصّي، فقد ن�ص عىل حف�ظ األوراق رصاحة وذل�ك يف امل�ادة 61 من قانون 
اإلجراءات اجلنائّية املرصّي »إذا رأت النيابة العامة أنه ال مل للسري يف الدعوى تأمر بحفظ 
األوراق رصاح�ة«)2). واعتب املرّشع امل�رصّي أن جمرد إحالة األوراق من النيابة إىل الضابطة 
القضائّية ال ُيعّد انتدابًا ألن حتقيقات الرشطة ليست حتقيقات صادرة عن سلطة قضائّية وإنام 

هي مجع استدالالت.

وقد عّرفه الفقه املرصّي أنه »أمر إداري من أوامر الترّصف يف االس�تدالالت تصدره النيابة 
لت�رصف ب�ه النظ�ر مؤقتًا ع�ن إقامة الدع�وى أمام مكم�ة املوض�وع م�ن دون أن حيوز أي 
حجّية«)3)، وقد أخذ املرّشع املرصّي بنظام التظلم اإلداري حيث أوجبت املادة 62 من قانون 
اإلج�راءات اجلنائّي�ة منه »إع�الن أمر حف�ظ األوراق إىل املجني عليه واملّدع�ي باحلق املديّن 

وذلك عن طريق االدعاء املبارش يف اجلنح«)4).

)1) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.41.

)2) عبد الفتاح بيومي حجازي: سلطة النيابة العامة يف حفظ األوراق واألمر أن ال وجه إلقامة الدعوى، دار الكتب 

القانونية، املجلة الكبى، مرص 2007، ص.60.

)3) رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص.302.

)4) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.42.
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رغ�م أن هناك جانب�ًا من الفقه يرى إمكانية الطعن يف أمر حفظ األوراق أمام مكمة القضاء 
اإلداري بوصف�ه ق�رارًا إداريًا، ولكن االجت�اه السائد الذي أخذ به امل�رّشع املرصّي هو عدم 
ج�واز الطع�ن يف ه�ذا القرار ألن�ه ق�رار إداري واكتفى فق�ط بالتظلم وإتاح�ة الفرصة أمام 
املّدعي باحلق املديّن باالدعاء املبارش وبالتايل حرمان املجنّي عليه من حقه بالطعن أو االدعاء 

املبارش)1).

أم�ا املرّشع الفرن�يّس، فقد نّص يف املادة 40 من قانون اإلج�راءات اجلنائّية الفرنيّس عىل حق 
وكيل اجلمهورية »النيابة« باس�تقبال البالغات والشكاوى م�ن ضابط الرشطة وله تقرير ما 
يراه مناس�بًا بشأهنا)2)، ومما س�بق يتضح أن امل�رّشع الفرنيّس مل ينّص ع�ىل أمر حفظ األوراق 
رصاح�ة، كام فع�ل املرّشع املرصّي. وإن كان مل يأخذ بطريق الطعن القضائّي يف القرار لكون 
أن األمر صادر عن النيابة العامة بصفتها س�لطة اهتام وليست س�لطة حتقيق، وبالتايل فهو ال 
يكسب حقًا وال حيوز أّية حجّية وجيوز التظلم منه إىل الرئيس رغم عدم النص عليه رصاحة 
وإن�ام حس�ب ما ج�رى عليه الع�رف القضائّي)3)، وقد اس�تقّر الفقه ع�ىل رضورة إعالن أمر 
احلفظ الصادر عن »جلنة احلكومة«)4) إىل املجني عليه أو املّدعي باحلق املديّن حتى يمكن ألّي 

منهم حتريك الدعوى اجلنائّية بالطريق املبارش.

الفرع الثاين »التمييز بني قرار حفظ الدعوى واحلكم الباّت«
ُيع�ّد ق�رار حفظ الدعوى اجلزائّية كأحد أوجه الترّصف بالتحقي�ق االبتدائّي قرارًا فاصاًل يف 
مص�ري املل�ف أو الدعوى من ناحي�ة اجلهة التي س�يؤول إليها، فوكيل النياب�ة وبعد اختتامه 
التحقيقات والتأكد من سالمتها، عندما ُيصدر قرارًا باحلفظ بموجب توصية يرفعها للنائب 
الع�ام أو أحد مساعديه مبديًا رأيه واألس�باب التي بنى ق�راره عليها، يكون قد أوقف السري 
يف الدع�وى ولو كان بشك�ل مؤقت وحيول دون الرجوع إليه�ا إال يف األحوال التي حّددها 

القانون. 

)1) حسن صادق املرصفاوي: مرجع سابق، ص.403.

)2) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.64.

)3) ساهر الوليد: املرجع نفسه، ص44، عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع نفسه، ص.64.

)4) عبد الفتاح بيومي حجازي: املرجع نفسه، ص.109.
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وهو هبذا يتشابه مع احلكم الباّت الذي استنفد طرق الطعن العادية )املعارضة واالستئناف( 
وطري�ق الطعن بالنقض. ف�إذا اكتسب احلكم الصفة الباّتة تنقي ب�ه الدعوى اجلزائّية. وال 
جي�وز حينئذ إعادة رفعها أو النظر فيه�ا. ويعرف احلكم الباّت بأنه »قرار ُتصدره املحكمة يف 
خصوم�ة مطروحة عليها طبقًا للقانون فصاًل يف موضوعها«)1). وبالتايل فاحلكم الباّت يتفق 
مع قرار احلفظ يف حيلولة الرجوع إىل الدعوى. وس�يتم التمييز بني قرار احلفظ وبني احلكم 
الب�اّت م�ن خالل الفقرة األوىل »أوجه االختالف بني ق�رار احلفظ وبني احلكم الباّت«، ويف 

الفقرة الثانية »أوجه الشبه بني قرار حفظ الدعوى واحلكم الباّت«. 

الفقرة الوىل: اأوجه الختالف بني قرار احلفظ وبني احلكم الباّت.
تكم�ن أوج�ه االختالف بني ق�رار احلفظ وبني احلكم الب�اّت يف احلجّية، وه�ي القوة املانعة 
م�ن قب�ول دليل ينقضه�ا أو دع�وى جديدة لسب�ق الفص�ل يف موضوعها بحك�م حائز عىل 
حجّي�ة ال�يء املقّي به. وهي قوة نسبّية تتعلق بأطراف اخلصوم أنفسهم وتكون ملزمة هلم 

بصفاهتم وليس بشخوصهم.

وق�رار احلف�ظ حي�وز حجّية مؤقت�ة، وبالتايل جتوز إع�ادة التحقيقات يف ح�ال ظهور أدلة 
جدي�دة، بموج�ب ن�ص القانون. أما احلك�م الباّت فيتمت�ع بحجّية دائم�ة حتى يف حال 

ظهور أدلة جديدة)2) ال جتوز إعادة النظر يف الدعوى.

وبالتايل يتمتع احلكم الباّت بحجّية أمام القضاء املديّن ألنه عنوان للحقيقة، عىل خالف قرار 
احلفظ. وأس�اس ذلك أن املرّشع الفلسطينّي مل جيع�ل حجّية أمام القضاء املديّن إال لألحكام 
اجلزائّي�ة)3) الباّت�ة، ألن األحكام اجلزائّي�ة التي تتمتع بحجّية مطلقة أم�ام القضاء املديّن، هي 
األحك�ام الص�ادرة بصورة هنائّية وبات�ة)4). أما قرار حف�ظ الدعوى فُيعّد ق�رارًا إجرائّيًا غري 

)1) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.957.

)2) كامل السعيد: مرجع سابق، ص.531.

)3) امل�ادة 1/390 م�ن قانون اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسنة 2001 والتي تن�ص »يكون للحكم اجلزائّي الصادر من 

املحكمة املختصة يف موضوع الدعوى اجلزائّية بالباءة او باالدانة قوة االمر املقي به امام املحاكم املدنية يف الدعاوي 
التي مل يكن قد فصل فيها هنائيًا فيام يتعلق بوقوع اجلريمة وبوصفها القانوين وبنسبتها اىل فاعلها«.

)4) متييز جزاء رقم 3 لسنة 1981.
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فاص�ل يف املوض�وع)1) لذلك فإن القايض املديّن ال يرتبط بالوقائ�ع التي مل يفصل هبا القايض 
اجلزائ�ّي باإلدانة أو الباءة. لذلك ف�إن حجّية األمر املقّي به يف الدعاوى املدنّية ليست من 
النظ�ام الع�ام وال ُتعّد أكثر من دليل يتمسك ب�ه صاحبه. لذلك ال حيق للقايض املديّن إثارهتا 
م�ن تلقاء نفسه، عىل العك�س من القايض اجلزائّي يف األحكام الص�ادرة باإلدانة أو الباءة، 

فتحوز عىل حجّية وتصبح من الدفوع املتعلقة بالنظام العام)2). 

وتأكيدًا عىل ذلك نّصت مكمة النقض الفلسطينّية يف قرارها رقم 2004/40 املنشور بتاريخ 
2/11/ 2006 »احلك�م اجلزائ�ّي الصادر بالباءة إذا كان مبني�ًا عىل أن الفعل ال ُيعاَقب عليه 

س�واء النتف�اء القص�د اجلنائّي أو لسب�ب آخر فال تكون ل�ه حجّية اليء املحك�وم فيه أمام 
املحاكم املدنّية، وال يمنع تلك املحكمة من البحث يف ما إذا كان الفعل نشأ عنه رضر ليكون 

أساسًا للتعويض«.

الفق��رة الثاني��ة: اأوج��ه الت�سابه بني ق��رار حفظ الدع��وى اجلزائّية وبني 
احلكم الباّت. 

إن جوه�ر ق�رار حف�ظ الدعوى اجلزائّي�ة هو رصف النظر ع�ن إحالة الدع�وى إىل القضاء. 
وذلك بعد االنتهاء من التحقيق واستجالء وقائع الدعوى كافة، والتأكد من توافر الرشوط 

اخلاصة به.

 ومل�ا ك�ان قرار احلف�ظ عماًل قضائّي�ًا، ال بد من دراس�ة الرشوط الواج�ب مراعاهتا عند 
إص�دار الق�رار باحلفظ، وه�ذه القواع�د اإلجرائّية التي تؤك�د أن قرارات وكي�ل النيابة 

)1) مم�د عيل عامل عياد احللبي: الوس�يط يف رشح قانون أصول ماك�امت جزائّية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ج. 2، 

عامن، 1996، ص.190.

)2) نص املادة 390 من قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطيني »1. يكون للحكم اجلزائّي الصادر من املحكمة املختصة 

يف موض�وع الدع�وى اجلزائّية بالباءة او باإلدانة قوة األمر املق�ي به امام املحاكم املدنية يف الدعاوى التي مل يكن قد 
فصل فيها هنائيًا فيام يتعلق بوقوع اجلريمة وبوصفها القانوين ونسبتها اىل فاعلها. 2. ويكون للحكم بالباءة هذه القوة 
س�واء بن�ي عليه�ا انتفاء التهمة او عىل عدم كفاي�ة االدلة. 3. ال يكون للحكم بالباءة هذه الق�وة اذا كان مبنيًا عىل ان 
الفع�ل ال يعاق�ب عليه القانون«، نص املادة 391 من القانون ذاته »ال تكون لألحكام الصادرة من املحاكم املدنية قوة 

األمر املقّي به أمام املحاكم اجلزائّية فيام يتعلق بوقوع اجلريمة ونسبتها اىل فاعلها«.
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بالت�رّصف بالتحقيق س�واء باحلف�ظ أو باإلحالة هي قرارات قضائّي�ة تتشابه مع القواعد 
اخلاصة بإصدار احلكم القضائّي. 

وستتم دراستها تفصياًل يف النقاط التالية: 

أوالً: الكتابة.

إع�امالً للقاع�دة أن الكتاب�ة ه�ي األصل يف ثب�وت كافة األع�امل القضائّي�ة ألن الكتابة هي 
الدلي�ل عىل حصول هذا اإلج�راء)1). وجيب أن يكون القرار رصحيًا)2) فيام يتضمنه من وقائع 

وأشخاص.

وق�د اختلف�ت الترشيع�ات املقارنة حول ه�ذه املسألة، فف�ي الترشي�ع الفلسطينّي مل ينص 
امل�رّشع ع�ىل ل�زوم كتابة ق�رار احلفظ ومل يف�رد هلذه املسألة ن�ص خاص، ك�ام ورد يف قرار 
اإلحالة)3)، وأنام يمكن اس�تنتاجه من خالل اش�رتاط املرّشع لزوم تسبيب القرار باحلفظ)4) 

وإعالنه للمدعي باحلق املديّن واملجني عليه.

أم�ا املرّشع األرديّن فاش�رتط الكتابة رصاح�ة يف نصوصه، فج�اءت املادة 135 من 
قان�ون أصول املحاكامت اجلزائّية األرديّن واش�رتطت أن يك�ون قرار منع املحاكمة 

مكتوبًا)5).

ويف الترشي�ع الفرن�يّس مل ين�ص رصاحة عىل وج�وب الكتابة وإن�ام اعتب قرار احلف�ظ قرارًا 

)1) رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص.536.

)2) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.523.

)3) ن�ص امل�ادة 154 إجراءات جزائّية والت�ي جاء فيها »جيب أن يشتمل قرار اإلحالة اىل املحاكمة عىل اس�م املشتكي 

واسم املتهم وشهرته وعمره ومل والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل املسند اليه، وتاريخ ارتكابه 
ونوعه ووصفه القانوين واملادة القانونية التي استند االهتام إليها واألدلة عىل ارتكاب اجلريمة.

)4) امل�ادة 632 م�ن تعلي�امت النائب العام والتي جاء فيها »أن أمر احلفظ ُيعت�ب بمثابة حكم قضائّي ولذا فإنه جيب أن 

يك�ون مكتوب�ًا ورصحيًا كام جيب ع�ىل عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانًا كافيًا لوقائع الدعوى يف اس�لوب 
واض�ح وان يتن�اول االدل�ة القائم�ة فيها ويرد عليها يف منطق س�ائغ وان يتص�دى للبحث القانوين بالق�در الالزم يف 

الدعوى«.

)5) كامل السعيد: مرجع سابق، ص.528.
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قضائّيًا واستلزم يف املادة 183 إعالن القرار إىل املتهم وماميه واملّدعي باحلق املديّن خالل 48 
ساعة منذ صدور األمر)1).

أم�ا املرّشع املرصّي وإن كانت نصوص قانون�ه اإلجرائّي مل تنص رصاحة عىل وجوب كتابة 
أمر احلفظ، ولكن يستفاد من نص املادة 154 واملادة 209 التي اشرتطت أن يكون أمر احلفظ 

أو األمر بأنه ال وجه إلقامة الدعوى مسببًا)2).

ومما سبق بيانه يّتضح أن كتابة قرار احلفظ مع بيان وقائعه رصاحة أمر يف غاية األمهية خاصة 
يف حال تعّرض القرار للطعن، والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هل يمكن اس�تنتاج 

وجود قرار احلفظ من دون اإلشارة إليه بشكل رصيح ومبارش؟ 

نص�ت غالبي�ة الترشيع�ات عىل أمهية أن يك�ون قرار حف�ظ الدعوى رصحيًا وناطق�ًا بام فيه. 
وذلك ببيان الواقعة وأسامء املتهمني بألفاظ قاطعة ودالة عىل اجتاه نّية املحقق عىل إصدار أمر 

حفظ الدعوى عىل وجه ال حيتمل اللبس.

املرّشع الفلسطينّي مل ينظم أو ينّص عىل قرار احلفظ الضمني ألنه اشرتط بموجب املادة 149 
م�ن قانون اإلجراءات اجلزائّية 3 لسنة 2001 وأن يقوم وكيل النيابة العامة بإرس�ال توصيته 
بق�رار احلف�ظ إىل النائ�ب العام للترصف، ومل ُي�رش ضمن نصوصه التي نظم�ت قرار احلفظ 
الت�ي وردت يف قان�ون اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسن�ة 2001، حتت عنوان اختتام التحقيق 
والت�رّصف يف الدع�وى، ما يشري إىل اجتاه نية املرّشع اس�تخالص قرار وكي�ل النيابة باحلفظ 

بصورة ضمنّية، ألنه بالنتيجة اشرتط إعالن القرار إىل األطراف لالعرتاض عليه. 

 أم�ا امل�رّشع امل�رصّي ال�ذي أش�ار ألمر احلف�ظ الضمنّي ضم�ن العدي�د من األمثل�ة ومنها 
انته�اء املحق�ق عقب التحقيق يف واقع�ة رسقة مزعومة إىل اهتام املجن�ي عليه بجريمة البالغ 
الك�اذب)3). واعتب صدور قرار باهتامه بجريمة أخرى، ق�رارًا ضمنيًا بحفظ جريمة الرقة 
يف املثال املطروح. أو يف احلالة التي يكون من الثابت يف التحقيق أن اجلريمة ارتكبها شخص 
وت�ّم التحقي�ق مع متهم معني، وعند الت�رّصف وجهت النيابة العام�ة التهمة ضد متهم آخر 

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص120.

)2) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.98.

)3) سليامن عبد املنعم: مرجع سابق، ص.573، وحسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.523.
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وحركت الدعوى اجلزائّية ضده، فريى الفقه املرصّي يف هذه احلالة أن ترّصف النيابة العامة 
ينطوي حتاًم عىل أمر ضمني حلفظ التهمة عن املتهم األول)1).

أما املرّشع الفرنيّس، فاعتب أن العنرص الفاصل لبيان وجود أمر حفظ ضمنّي من عدمه، هو 
رضورة أن يك�ون ترصف وكيل النيابة يقطع بحكم الل�زوم العقيل ومن املفّردات املضمونة 

وجود أمر حفظ ضمنّي، أو بوجود االرتباط غري القابل للتجزئة بني اجلرائم)2).

ويف حكم خمتلف أش�ارت مكمة النقض املرصّية إىل وج�وب صدور قرار الترّصف مكتوبًا 
فج�اء يف احلك�م “إذا كان�ت النياب�ة مل تص�در أمر كتابيًا رصحي�ًا بأن ال وج�ه إلقامة الدعوى 
اجلنائّية بالنسبة للمتهم، بل كان كل ما صدر عنها هو اهتام غريه بارتكاب اجلريمة، فإن ذلك 

ال يفيد عىل وجه القطع واللزوم؛ األمر بأن ال وجه بإقامة الدعوى”)3).

وع�ىل ذل�ك انعقد إمجاع الفق�ه املرصّي والفرنيّس ع�ىل أن األصل يف ق�رار احلفظ أن يصدر 
رصحي�ًا ومدّون�ًا بالكتابة، وال ضري يف اس�تنتاج وج�ود أمر احلفظ إذا ك�ان اإلجراء يتضمن 

بطريق احلتم واللزوم بوجود أمر بحفظ الدعوى.

ثانيًا:- تسبيب قرار حفظ الدعوى.

 جي�ب أن تشتم�ل مذك�رة احلفظ عىل بي�ان الواقع�ة التي ص�در بشأهنا واملته�م الذي جرى 
التحقي�ق معه، ألن الطعن في�ه جائز فيلزم تسبيبه حتى يستطيع اخلص�وم مناقشة ما ورد فيه 
أم�ام جه�ة الطعن. وحت�ى تطمئن املحكمة للقرار يف ح�ال طعن فيه، أن وكي�ل النيابة طبق 
القان�ون تطبيقًا س�لياًم، ذلك من ب�اب إعامل الرقابة علي�ه)4) ألن رشط التسبي�ب ُيعّد رشطًا 
جوهري�ًا لصحة صدور القرار)5) والذي يضمن أن الق�رار صدر بعد حتقيقات جّدية ونتائج 

معينة دفعت وكيل النيابة الختاذه.

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، 135.

)2) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.135.

)3) نقض مرصي 1954/5/10، جمموعة أحكام النقض مشار اليه لدى ممود مصطفى: مرجع سابق، ص324..

)4) ع�وض ممد ع�وض: املبادئ العامة يف قان�ون اإلجراءات اجلنائّي�ة، املكتبة القانونية ل�دار املطبوعات اجلامعية، 

االسكندرية/مرص، 1999، ص. 468.

)5) نظام املجايل: رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس 1986 ص.252.
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ويكف�ي يف تسبي�ب قرار احلف�ظ أن يشتمل عىل أس�بابه املوجبة له، وال يستل�زم أن يذكر فيه 
أس�بابه بصورة تفصيلية مثل األسباب التي يبني عليها قايض املوضوع حكمه))1)(. باعتباره 

قرارًا غري فاصل بشكل هنائّي يف الدعوى. 

ويك�ون التسبي�ب بإيراد السبب ال�ذي بنى عليه أمر حف�ظ الدعوى اجلزائّي�ة، وذلك بذكر 
الوقائ�ع املؤّدي�ة إىل اختاذ هذا الق�رار ومدى اتفاقها مع نصوص القان�ون ومع الواقعة، وهو 
يف ذل�ك خيتلف عن األس�باب التي أوجبت اختاذه)2). فأس�باب الق�رار باحلفظ هي جمموعة 
احلج�ج التي اس�تخلص منها الق�رار، أما التسبيب فه�و حترير األس�انيد والوقائع والقانون 
واحلج�ج املبن�ّي عليها ق�رار احلفظ)3). وبالتايل األس�باب ه�ي رشوط إصدار ق�رار احلفظ، 
أم�ا التسبي�ب فرد للوقائع واألدلة والقان�ون والواقعة اجلرمّية وتعليل ذلك باالس�تناد إىل 
ظروف إصدار األمر والدالئل التي استند عليها عضو النيابة يف إصدار القرار والتي آزرت 

وجود األسباب املتعلقة باحلفظ ودعمتها.

ونظ�رًا ألمهية تسبيب قرار احلف�ظ يف الترشيع الفلسطينّي فقد جاء يف نص املادة 2/149 من 
قانون اإلجراءات اجلزائّية “إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة يف 

مّله، يصدر قرارًا مسببًا بحفظ الدعوى«.

 وق�د أكدت مكمة النقض الفلسطينّية ع�ىل رشط التسبيب حيث جاء يف حكم هلا “إذا كان 
احلكم خاليًا من األسباب أو جاءت األسباب مبهمة أو غامضة اعتب غري مسّبب”)4). 

ويقابل�ه نص املادة 135 من قانون أصول املحاك�امت اجلزائّية األرديّن، التي أوجبت تسبيب 
قرارات الترّصف يف التحقيق االبتدائّي.

أم�ا الترشيع املرصّي فقد نصت املادة 209 م�ن قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي »إذا رأت 
النياب�ة العام�ة بع�د التحقيق أن ال وج�ه إلقامة الدعوى تص�در أمرًا بذل�ك..... وجيب أن 

)1) رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص658.

)2) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.139.

)3) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.117.

)4) قرار مكمة النقض الفلسطينية رقم 2006/32، الصادر بتاريخ 2006/11/13، جمموعة املبادئ القانونية الصادرة 

عن مكمة النقض الفلسطينية لألعوام 2006،2005، ص.11.
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يشتمل عىل األسباب التي بنى عليها”)1). 

وقد أكدت مكمة النقض املرصّية عىل ذلك حيث جاء يف أحد أحكامها »أن تسبيب األحكام 
م�ن أعظم الضامنات التي فرضه�ا القانون عىل القضاة، وذلك ألن نقض احلكم للقصور يف 
التسبيب ال يعدو أن يكون تعييبًا للحكم املنقوض إلخالله بالقاعدة العامة التي أوجبت أن 

تشمل األحكام عىل األسباب التي ُبنيت عليها وإال كانت باطلة”)2).

أم�ا يف الترشيع الفرن�يّس، فُيعّد تسبيب الق�رارات قاعدة عامة يف كافة الق�رارات القضائّية، 
ألن يف ذل�ك ضامنًا جلّديتها، ولقد نص املرّشع الفرنيّس عىل ذلك يف املادة 1/177 من قانون 

اإلجراءات الفرنيّس)3) برضورة صدور القرارات باإلحالة أو باحلفظ مسببة.

وأك�دت عىل ذلك مكمة التعقي�ب الفرنسّية “األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى” عبارة عن 
دع�وى غامض�ة حتتاج إىل وض�وح، لكي يتاح ملحكمة النقض معرفة أس�باب األمر، س�واء 

مادية أو قانونّية)4).

ثالثًا:- إعالن قرار حفظ الدعوى اجلزائّية.

ُيع�ّد إع�الن أمر حفظ الدع�وى اجلزائّي�ة أمر رضوري هي�دف إىل إحاطة أط�راف الدعوى 
بمصريها، وحتى متكنهم من ممارسة حقهم بالطعن. رغم أن اإلعالن ال ُيعّد رشطًا جوهريًا 
لصحة قرار احلفظ ألن قرار احلفظ ينتج أثره بمجرد صدوره ال من وقت اإلعالن عنه، ألن 

صحة القرار مرتبطة بفحواه الذي ُبني عليه)5). 

وق�د ن�ص املرّشع الفلسطين�ّي رصاحة عىل وجوب إع�الن أمر احلفظ يف امل�ادة 6/152 من 
قان�ون اإلجراءات اجلزائّي�ة رقم 3 لسنة2001 “إذا رأت النياب�ة العامة حفظ األوراق عليها 
أن تعلن أمر احلفظ للمجني عليه واملّدعي باحلقوق املدنّية....”. ويتم ذلك خالل شهر فإذا 

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.137.

)2) عب�د الفتاح مراد: أوامر وقرارات الترّصف يف التحقيق اجلنائّي وطرق الطعن فيها، حقوق الطبع والنرش مفوظة 

للمؤلف، بدون طبعة، االسكندرية/مرص، بدون سنة، ص.349 -350.

)3) نظام املجايل: مرجع سابق، ص.251.

)4) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.110.

)5) ساهر الوليد: املرجع نفسه، ص.102.
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تويف أحدمها يتم وضع إعالن للورقة يف مل إقامته ويوضع أصل اإلعالن بعد التوقيع عليه 
باالستالم يف ملف القضية)1)، وذلك لفتح ميعاد الطعن باألمر.

أما املرّشع األرديّن، فلم يرد يف نصوصه وجوب إعالن أمر حفظ الدعوى باعتباره قرارًا غري 
هنائّي، ويصبح هنائّيًا يف حال صادق عليه النائب العام.

أم�ا بخص�وص الترشيع املرصّي والفرنيّس فقد اش�رتطا اإلعالن عن ق�رار حفظ الدعوى، 
متفقني بذلك مع موقف املرّشع الفلسطينّي. 

وتطبيق�ًا لذل�ك قضت مكم�ة النق�ض الفلسطينّية يف حكم هل�ا جاء فيه “إن عب�ارة تسجل 
صلحّي�ة م�ن دون توقيعه�ا من املّدع�ي الع�ام ال تشكل ق�رارًا باإلحالة حس�ب النصوص 
القانونّي�ة الت�ي كانت س�ارية وق�ت إقامة الشك�وى)2). حي�ث تتلخص وقائ�ع الدعوى أن 
املشتكي تقّدم بشكوى للمدعي العام الذي بدوره أحاهلا إىل الرشطة إلجراء الالزم بالرعة 
املمكنة وإعادهتا إىل وكيل النيابة الذي قام بدوره بالتأشري عليها تسجل صلحّية من دون أن 

يقوم بالتوقيع عليها.

املبحث الثاين »اأحكام الت�سّرف بالتحقيق البتدائّي بحفظ الدعوى اجلزائّية«
عندما يفرغ عضو النيابة العامة من مبارشة إجراءات التحقيق يف الدعوى التحقيقّية املنظورة 
ب�ني يدي�ه، وي�رى أهنا غري صاحل�ة إلحالته�ا إىل قضاء احلكم يص�در أمر احلف�ظ، أما حفظ 
الدعوى حفظًا قطعيًا يف حال عدم وجود نص جيرم الفعل)3)، أو حفظًا مؤقتًا وذلك يف حال 
عدم معرفة الفاعل مثاًل. وهذه األس�باب عىل تنّوعها يع�ود مصدرها إىل قانون اإلجراءات 
اجلزائّي�ة رق�م 3 لسن�ة 2001 وحتدي�دًا يف املادة 149 م�ن القانون التي نظمت أس�باب حفظ 
الدع�وى وح�ددت حاالت�ه، أو وردت يف قان�ون العقوب�ات األرديّن املطّب�ق يف األرايض 

الفلسطينّية يف ظل عدم وجود قانون عقوبات فلسطينّي.

)1) عبد القادر جرادة: مرجع سابق، ص.835.

)2) ق�رار مكم�ة النقض الفلسطينّية رقم 8 /2006، الصادر بتاري�خ 2006/4/3، جمموعة املبادئ القانونية الصادرة 

عن مكمة النقض الفلسطينية يف القضايا اجلزائّية 2005،2006، ص.86.

)3) ممود سمري عبد الفتاح: النيابة العمومية وسلطاهتا يف إهناء الدعوى اجلنائّية بدون ماكمة، الدار اجلامعية للنرش، 

بدون اسم مدينة النرش، 1999، ص.253.
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ومما س�بق يتضح أن األس�باب التي يبنى عليها قرار احلفظ نوعان فهي إما أن تكون أس�بابًا 
قانونّية مصدرها قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلزائّية، أو أسباب موضوعّية متعلقة 
بالواقعة اجلرمّية)1) أو باملتهم نفسه. إال أن قرار احلفظ كام سبقت دراسته يتمتع بحجّية نسبّية 
ال متن�ع م�ن إعادة فتح التحقيق يف أحوال رس�مها امل�رّشع مما يؤثر عىل اس�تمرارية الدعوى 
اجلزائّي�ة ويرت�ب آثارًا لصدوره. وهذا ما س�تتم دراس�ته يف هذا املبحث م�ن خالل املطلب 
األول »األسباب القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّية« ويف املطلب الثاين »األسباب املوضوعّية 

حلفظ الدعوى اجلزائّية«.

املطلب الأول »الأ�سباب القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّية«
تنقس�م أس�باب حفظ الدع�وى اجلزائّية إىل قسمني، األول أس�باب قانونّية تتمث�ل بوجود عائق 
قان�ويّن ن�ص عليه املرّشع حي�ول دون مواصلة الس�ري يف الدعوى اجلزائّية مث�ل عدم وجود نص 
جي�رم الفع�ل، أو عدم توافر ركن من أرك�ان اجلريمة، أو اتضح للنياب�ة العامة يف معرض قيامها 
بالتحقيق االبتدائّي أن النزاع املطروح أمامها هو نزاع مديّن، أو توفر س�بب من أس�باب اإلباحة 
أو موان�ع العق�اب حسب احلاالت التي نظمها املرّشع بنصوص القانون. أو أس�باب موضوعّية 
تتعل�ق بالواقع�ة اجلرمّية نفسها ومدى اتصال املتهم هبا واألدل�ة املتوافرة لدى النيابة العامة التي 
تربط املتهم بالفعل املجرم، أو أسباب من نوع خاص تتعلق بظروف الدعوى ومالبساهتا والتي 
ترجع لسلطة النيابة العامة التقديرّية بإصدار قرار الترّصف بالتحقيق االبتدائّي سواء باحلفظ أو 
باإلحال�ة والتي أوردها امل�رّشع الفلسطينّي يف رشط عدم األمهي�ة كسبب موجب للحفظ. وقد 
نّظ�م امل�رّشع الفلسطينّي آلية إصدار قرار احلفظ ومن هي اجلهة املسؤولة عن إصداره وحرصها 
بالنائ�ب الع�ام أو أحد مساعدي�ه، وحرص مهمة وكي�ل النيابة بإجراء التحقي�ق االبتدائّي ورفع 
مذكرة توصية برأيه للنائب العام للترّصف سواء يف اجلنح أو يف اجلنايات. وهذا ما ستتم دراسته 
تفصي�اًل يف الف�رع األول “حتديد األس�باب القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّي�ة”، ويف الفرع الثاين 

القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّية”. “حاالت توافر األسباب 

الفرع الأول »حتديد الأ�سباب القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّية«
تتعّل�ق األس�باب القانونّي�ة بأركان اجلريمة، ف�ال ُتَعّد الواقع�ة جريمة يف ح�ال انتفاء الركن 

)1) عبد الفتاح مراد: مرجع سابق، ص.381.



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية264

القان�ويّن فيه�ا، ويتحقق ذلك إذا كان�ت الواقعة ال تندرج ضمن نص�وص التجريم فتصبح 
أع�امالً مباح�ة، أو أن القانون أصبح يبيحه�ا بصدور قانون جديد جي�رد الواقعة من وصف 

التجريم)1). أو حاالت انعدام رابطة السببية بني السلوك والنتيجة.

 وق�د حّددت امل�ادة 1/149 من قانون اإلج�راءات اجلزائّية الفلسطينّي رق�م 3 لسنة 2001 
أسباب حفظ الدعوى اجلزائّية:

• أن الفعل ال يعاقب عليه القانون.

• أن الدع�وى انقض�ت بالتق�ادم أو بالوف�اة أو العفو الع�ام أو لسبق ماكم�ة املتهم عن 
اجلريمة ذاهتا. 

• أن املتهم غري مسؤول جزائّيًا لصغر سنه أو بسبب عاهة يف عقله.

• أن ظروف الدعوى ومالبساهتا تستوجب احلفظ لعدم األمهّية.

أما املادة 2/152 من القانون ذاته فقد حّددت األسباب التي يصدر هبا النائب العام أو أحد 
مساعديه أمر احلفظ وهي:

• أن الفعل ال يعاَقب عليه.

• أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالعفو العام أو لسبق ماكمة املتهم عن اجلريمة ذاهتا. 

• أن املتهم غري مسؤول جزائّيًا لصغر سنه أو لعاهة عقلية.

• عدم وجود أدلة.

• أن الفاعل غري معروف.

• أن الظروف واملالبسات تقي حفظ الدعوى لعدم األمهية.

واملالح�ظ ع�ىل هذي�ن النص�ني أن امل�ادة 2/152 إج�راءات جزائّي�ة أضاف�ت رشطني عىل 
األس�باب ال�واردة يف املادة 149 م�ن قانون اإلج�راءات اجلزائّية مها عدم وج�ود أدلة، وأن 

الفاعل غري معروف.

)1) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.525.
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وتعليقًا عىل نص املادتني اآلنفتي الذكر يتبني وجود خلل ترشيعي من قبل املرّشع الفلسطينّي، 
إذ كان من باب أوىل إضافة الرشطني الواردين يف نص املادة 2/152 عىل نص املادة 1/149 
من قانون اإلجراءات اجلزائّية، لتوحيد األسباب الناظمة للحفظ، فجاءت املادة 2/152 من 
قانون اإلجراءات أشمل من املادة 1/149 التي يبني عليها عضو النيابة قراره عند الترّصف 

بالدعوى اجلزائّية باحلفظ.

ويقاب�ل نص املادة 149 من قان�ون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطين�ّي، نص املادة 1/130 من 
قانون أصول املحاكامت اجلزائّية األرديّن التي حّددت حاالت حفظ الدعوى اجلزائّية بالتايل: 

• الفعل ال يؤلف جرمًا. 

• مل يقم الدليل عىل أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم.

وجاءت احلاالت التي يصدر النائب العام األرديّن موافقته عىل قرار احلفظ هي ذاهتا احلاالت 
أو الرشوط الواردة يف نص املادة 1/130 من قانون أصول املحاكامت اجلزائّية)1).

فإذا وجد النائب العام األرديّن أن قرار وكيل النيابة ليس صحيحًا يقّرر فسخه ويقوم باهتام 
املشتكى عليه إن كان اجلرم جنائّيًا، أو الظن عليه إذا كان اجلرم جنحويًا، ويرس�ل إضبارة 
الدع�وى إىل وكي�ل النيابة إلجراء الالزم حس�ب مالحظات النائب الع�ام، وبعدها يقوم 
بإحال�ة القضي�ة إىل املحكمة املختصة للمحاكمة)2)، وإذا وج�د النائب العام أن قرار وكيل 
النيابة ليس يف مله من الناحية الشكلية أو املوضوعّية يقرر منع ماكمة املتهم ويفسخ قرار 

وكيل النيابة.

 ام�ا املرّشع املرصّي فنصت املادة 209 من قانون اإلجراءات اجلنائّية “إذا رأت النيابة العامة 
بع�د التحقيق أن ال وجه إلقامة الدعوى تصدر أمرًا بذل�ك”)3). أما بالنسبة لقرارات احلفظ 
الصادرة عن قايض التحقيق املنتدب فقد نصت املادة 154 من قانون اإلجراءات اجلنائّية عىل 

)1) ممد عيل السامل احللبي: الوجيز يف أصول املحاكامت اجلزائّية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن/ األردن، 2009، 

ص.192.

)2) مم�د صبح�ي نجم: صالحية النياب�ة العامة يف الترصف بالتحقيق االبتدائي يف قان�ون اصول املحاكامت اجلزائّية 

دراسة حتليلّية، جملة دراسات، املجلد األول، 2002، ص.9.

)3) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.93.
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“إذا رأى قايض التحقيق أن الواقعة ال يعاِقب عليها القانون، أو أن األدلة غري كافية، يصدر 
أمرًا بأن ال وجه إلقامة الدعوى”)1).

وم�ن خالل اس�تقراء نص املادتني السابقت�ني التي حدد هبام املرّشع املرصّي أس�باب إصدار 
أمر احلفظ، يالحظ أن املرّشع املرصّي حّدد األسباب التي جيب أن يبنى عليها القرار بحفظ 
الدعوى اجلزائّية بالنسبة لقايض التحقيق وحرصها يف رشطني، األول عدم وجود نص جيرم 
الفع�ل، والث�اين عدم كفاية األدل�ة وأطلقها بالنسب�ة للنيابة العامة وكان امل�رّشع الفلسطينّي 

موفقًا أكثر من املرّشع املرصّي لتحديده حاالت حفظ الدعوى اجلزائّية.

أم�ا امل�رّشع الفرن�يّس فقد أرجع أس�باب حف�ظ الدعوى اجلنائّية إىل س�ببني، إم�ا قانويّن، أو 
موضوع�ّي، ولق�د ورد النص عىل األس�باب القانونّي�ة حلفظ الدعوى اجلزائّي�ة يف فرنسا يف 
امل�ادة 177 من قان�ون اإلجراءات اجلنائّي�ة الفرنيّس، حيث نصت “إذا ق�ّدر قايض التحقيق 
أن الواقع�ة ال تشك�ل جناية وال جنحة وال خمالفة، وتوجد أدلة كافية قبل املتهم يصدر قرارًا 

باحلفظ”.

ووفق�ًا لل�امدة السابقة ف�إن قايض التحقيق يقوم باحلف�ظ إذا قدرت أن األدل�ة غري كافية، أو 
لع�دم ثب�وت أركان اجلريم�ة، أو حتفظ لسحب الشك�وى، او لعدم مالءم�ة املحاكمة، عدم 

معرفة الفاعل، احلفظ بعد أخذ رأي جهة اإلدارة)2).

ومما س�بق يتبني، أن املرّشع الفرنيّس أورد حالة خاصة من األس�باب الداعية حلفظ الدعوى 
اجلزائّي�ة مل ين�ص عليها املرّشع الفلسطينّي وهي “احلفظ بعد أخذ رأي جهة اإلدارة” إما ألن 
القان�ون يلزمه�ا بذل�ك، أو ألن هذه اجلهة أكثر ق�درة عىل تقدير خط�ورة املساس باملصالح 

العامة وخاصة يف النواحي املالّية والرضيبّية.

 وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن املرّشع الفرنيّس يف هذه احلالة قد س�لك طريقًا خمتلفًا ومغايرًا عن 
باقي الترشيعات املقارنة مل الدراسة، إذ سمح بتفويض بعض رجال اإلدارة يف أداء دور 
النياب�ة س�واء يف املثول أمام املحاكم، ك�ام هو احلال يف جرائم الصي�د وجرائم الغابات، أو 

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق ص.97.

)2) أرشف رمضان عبد احلميد: مرجع سابق، ص.234-229.
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توجيه االهتام مبارشة، أو احلق يف حتريك الدعوى والتصالح فيها)1). ويكون بذلك س�لك 
هنج�ًا خمتلفًا ع�ن املرّشع الفلسطينّي. الذي خريًا فعل بعدم اإلش�ارة ملثل هذا السبب، ألن 
اإلدارة ق�د تظل�م أو تتحّيز ط�رف املتهم ولن تستطيع أن تكون خص�اًم عادالً يف الدعوى، 
فض�اًل ع�ن السامح هلا بالقيام ب�دور النيابة العام�ة أمر غري متصّور م�ن دون احلصول عىل 

اخلبات الكافية. 

الفرع الثاين »حالت توافر الأ�سباب القانونّية حلفظ الدعوى«
تن�درج األس�باب القانونّية حلفظ الدعوى اجلزائّية ضمن تعبري امل�رّشع الفلسطينّي “الواقعة 
ال يعاق�ب عليها القانون” حسب نص املادة 149 من قانون اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسنة 
2001ومنع املحاكمة حسب القانون األرديّن نص املادة 1/130 من قانون أصول املحاكامت 

اجلزائّية، واألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى حسب قانون اإلجراءات املرصّي يف املادة 209 
من�ه، وأمر احلفظ حس�ب القانون الفرنيّس يف املادة 177 إجراءات فرنسّية. وهذه األس�باب 
تشم�ل عدم مطابق�ة الواقعة لنص�وص التجريم، أو انتف�اء الركن املعن�وي أو انعدام رابطة 
السببي�ة ب�ني السلوك والنتيج�ة. وهذه احلاالت س�تتم دراس�تها يف الفق�رة األوىل “انقضاء 
الدع�وى اجلزائّي�ة”، الفقرة الثانية “عدم جواز السري يف الدع�وى”، الفقرة الثالثة “الفعل ال 

يشكل جريمة”، الفقرة الرابعة »عدم مسؤولّية املتهم”. 

أوالً:- انقضاء الدعوى اجلزائّية.

ُيقص�د بانقض�اء الدع�وى اجلزائّي�ة اس�تحالة دخوهلا يف ح�وزة القضاء املخت�ص بنظرها أو 
استحالة استمرارها يف حوزته)2) وهبا تنعدم الرابطة اإلجرائّية للدعوى ألن من شأهنا عرقلة 
الس�ري هب�ذه اإلجراءات وم�ن ثم الوص�ول إىل تقرير مسؤولّي�ة املتهم عن اجلريم�ة وتوقيع 

العقاب عليه)3).

وق�د ح�ّددت املادة 9 من قان�ون اإلجراءات اجلزائّي�ة الفلسطينّي ح�االت انقضاء الدعوى 
اجلزائّية بالتايل:

)1) أرشف رمضان عبد احلميد: املرجع نفسه، ص.230.

)2) عبد القادر جرادة: مرجع سابق، ص.824.

)3) مأمون سالمة: مرجع سابق، ص.218.
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• الوف�اة: تب�دأ الدعوى اجلزائّي�ة جتاه متهم معروف ومدد، وحص�ول وفاته يسبب انقضاء 
الدعوى اجلزائّية إذ مل يعد هناك مبر الس�تمراريتها، فإذا حصلت الوفاة قبل مبارشة النيابة 
العامة إجراءات التحقيق مع الشخص املتوىف تصدر أمرًا بحفظ الدعوى، وتستطيع مواصلة 
حترياهت�ا للبحث في�ام إذا كان يوجد متهمون آخرون مع املتهم املتوىف)1)، وإذا حصلت الوفاة 
أثن�اء التحقي�ق ترفع النيابة يدها عن امللف وتأمر باحلفظ، أما إذا حصلت أثناء املحاكمة فإن 
اخلصوم�ة تقف بقوة القان�ون)2)، أما إذا صدر احلكم عىل املته�م واملحكمة جتهل بوفاته فإن 
احلك�م يكون منعدم�ًا قانونًا)3)، وانقضاء الدع�وى لوفاة املتهم ال يؤثر ع�ىل الدعوى املدنّية 
وينتق�ل احل�ق يف التعوي�ض لذم�ة الورث�ة)4). وتشاهب�ت نص�وص القوانني املقارن�ة يف هذه 

املسألة)5).

• التق�ادم: وه�و مي مدة م�ن الزمن حيددها القانون، تبدأ من ارتك�اب اجلريمة من دون 
أن يتخذ خالهلا أي إجراء، ويرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائّية)6)، وحق الدولة يف توقيع 
العق�اب يوم ارتك�اب اجلريمة، وبالتايل تق�ادم الدعوى خيتلف عن تق�ادم العقوبة، فاألوىل 

جماهلا الفرتة السابقة عىل صدور احلكم الباّت، أما الثانية فبعده)7). 

• العفو العام: هو جتريد الفعل من الصفة اجلرمّية بحيث ُيعّد بحكم األفعال غري املجرمة)8). 
حيث يتخذ صورة االستثناء الوارد عىل نص التجريم بأثر رجعي. والعفو العام ال يصدر إال 
بقانون حيث نصت عليه املادة 42 من القانون األسايس الفلسطينّي املعدل لسنة 2003، وهو 
مرتبط باجلرائم وليس باألشخاص لذلك ُيعّد من النظام العام. ويستفيد منه كل من ارتكب 

)1) نظام املجايل: مرجع سابق، ص.259.

)2) أمحد فتحي رسور: مرجع سابق، ص.143.

)3) أمحد فتحي رسور: املرجع نفسه، ص.144.

)4) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.119.

)5) املادة 14 إجراءات جنائّية مرصي، 336 اصول ماكامت اردين، 6 قانون إجراءات فرنيس.

)6) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.205.

)7) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.119.

)8) حسن صادق املرصفاوي: مرجع سابق، ص.182.



269 النيابة العامة والت�سّرف يف الدعوى اجلزائّية باحلفظ

اجلريمة سواء فاعاًل أصليًا، أم رشيكًا، أم متدخاًل.

• احلك�م الب�اّت: ه�و احلكم الذي ال يقبل الطعن فيه بكافة ط�رق الطعن املقررة يف القانون 
ويكون حائزًا لقوة األمر املقي به ألنه يكون قد فصل يف موضوع الدعوى بشكل هنائّي.

وقد س�ار امل�رّشع الفلسطينّي عىل هن�ج الترشيع�ات املقارنة نفسه بخص�وص اعتبار احلكم 
الباّت سببًا من أسباب انقضاء الدعوى اجلزائّية)1).

ثانيًا: عدم جواز السري يف الدعوى اجلزائّية.

ُيقص�د به ع�دم توفر الرشوط الشكلية الالزمة لتحريك الدعوى اجلزائّية، ومنها عدم تقديم 
شكوى يف اجلرائم التي يتطلب القانون تقديم شكوى هبا، أو عدم تقديم طلب أو إذن. 

 ف�ال متل�ك النيابة العام�ة مبارشة إجراءات التحقي�ق قبل توافر الشك�وى والطلب واإلذن، 
إذ إهن�ا ُتع�ّد من القيود الواردة عىل حري�ة النيابة العامة يف حتريك الدع�وى اجلزائّية. فإذا تّم 
التن�ازل عنها قبل مبارشة التحقيقات تص�در النيابة أمرًا بحفظ األوراق، وذلك حسب نوع 
اجلريم�ة وجسامتها، أما إذا تم التنازل أثن�اء وبعد التحقيقات وقبل صدور احلكم الباّت)2)، 
تأم�ر النياب�ة بحفظ الدع�وى اجلزائّية يف القضايا اجلنحوي�ة البسيطة، ذل�ك أن النيابة العامة 

بصفتها خصاًم عادالً ورشيفًا وممثلة للحق العام ال متلك التنازل عن دعوى احلق العام.

والتنازل ال يتطلب شكاًل معينًا ويمكن أن يصدر بأي وقت، ويشرتط أن يصدر من صاحبه 
وأن يك�ون متمتعًا باألهلية الالزمة ومتى صدر فال جيوز العدول عنه ألنه ملزم)3). والتنازل 
بالنسب�ة ألح�د املتهم�ني ُيعّد تنازالً ع�ن البقية، وص�دور التنازل ال يؤثر عىل س�ري الدعوى 

املدنّية املرفوعة بالتبعّية للدعوى اجلزائّية إال إذا شملها أيضًا.

وق�د نصت املادة 4/1 م�ن قانون اإلجراءات اجلزائّية رقم 3 لسن�ة 2001، عىل قيود حتريك 
الدع�وى اجلزائّي�ة »ال جيوز للنيابة إجراء حتقيق أو إقامة الدع�وى اجلزائّية التي علق القانون 

)1) املادة 455،454 من قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصي، 331 من قانون اصول ماكامت جزائّية اردين، 6 من قانون 

اإلجراءات اجلنائّية الفرنيس.

)2) مأمون سالمة: مرجع سابق، ص.139.

)3) ممود ممود مصطفى: رشح اإلجراءات اجلنائّية، القاهرة 1970 ص.83.
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مبارشهت�ا عىل ش�كوى، ادعاء مدين أو طل�ب أو إذن”. وتطبيقًا لذلك قضت مكمة النقض 
الفلسطينّية يف حكم هلا “أن نص املادة 54 من قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطينّي ال يشكل 
قيدًا عىل حرية النيابة العامة يف رفع الدعوى عىل املوظف. وال يعني هذا النص أن إجراءات 
التحقي�ق تنحرص بالنائب الع�ام أو أحد مساعديه وإّنام هو حتدي�د الختصاص النائب العام 
ومساعدي�ه إذ حي�ق لكل منهام أن يأذن برفع الدعوى فيق�وم أحد أعضاء النيابة العامة بتنفيذ 

اإلذن)1).

• التصال�ح: نّص�ت املادة 16 م�ن قانون اإلجراءات اجلزائّية رق�م 3 لسنة 2001 عىل »جيوز 
التصال�ح يف م�واد املخالف�ات واجلن�ح املعاق�ب عليه�ا بالغرامة فق�ط وعىل مأم�ور الضبط 
القضائ�ّي ع�رض التصالح ع�ىل املتهم أو وكيل�ه يف املخالفات، ويكون ع�رض التصالح يف 

اجلنح من النيابة العامة”.

وبالت�ايل إذا قب�ل املتهم التصال�ح يتوجب عليه دفع مبل�غ يعادل ربع احل�د األقىص للغرامة 
املقررة للجريمة أو قيمة احلد األدنى املقّدر هلا أهيام أقل، ويكون ذلك خالل مخسة عرش يومًا 
من اليوم التايل لقبول التصالح)2)، ويتم إخالء سبيله إذا كان موقوفًا. ويرتتب عىل ذلك عدم 
ج�واز إحالة الدعوى من جديد، أما بخصوص الدعوى املدنّية الناش�ئة عن اجلرم اجلزائّي، 

فال تتأثر بوجود التصالح.

• الصف�ح: ه�و تن�ازل املّدع�ي باحل�ق الشخيّص عن إدعائ�ه الشخيص يف الدع�اوى التي ال 
جي�وز حتريكها إال بتقديم ادعاء باحل�ق الشخيص. ويرتتب عليه وقف الدعوى ووقف تنفيذ 
العقوبات املحكوم هبا والتي مل تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف عىل 

اختاذ صفة االدعاء الشخيص)3).

وق�د نّص املرّشع الفلسطينّي يف املادة 197 إجراءات جزائّية عىل “للمدعي باحلق املديّن التنازل 

)1) ق�رار مكم�ة النقض الفلسطينية رقم 2006/5، الصادر بتاري�خ 2006/3/23، جمموعة املبادئ القانونية ملحكمة 

النقض الفلسطينية لسنة 2005،2006، ص.79 .

)2) اسامة عوايصة: رشح قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطينّي »الدعوى اجلزائّية«، حقوق النرش مفوظة للمؤلف، 

ج. 1، ط. 1، االردن، بدون ذكر للسنة، ص.148.

)3) الق�رار رق�م 60/30 مكمة التمييز األردنية »ان صفح الفريق املجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات املحكوم هبا إذا 

كانت الدعوى تتوقف عىل اختاذ صفة االدعاء باحلق الشخيص«.
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عن ادعائه يف أي حالة كانت عليها الدعوى وال يكون هلذا التنازل تأثري عىل الدعوى اجلزائّية”.

وجيب أال يكون الصفح معّلقًا عىل رشط حتى ُيعتّد به، ويف حال تعّدد املّدعني باحلق الشخيص 
ال يري إال إذا صدر عنهم مجيعًا وإذا تم عن أحد املحكوم عليهم فيشمل البقية)1).

ثالثًا: الفعل ال يشكل جريمة.

يقتي مبدأ الرشعية “أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص«، ويعتب ذلك املبدأ حجر الزاوية 
يف كافة الترشيعات اجلنائّية، حيث نصت املادة 15 من القانون األسايس الفلسطينّي “العقوبة 
ش�خصية ومتنع العقوبات اجلامعية وال عقوب�ة إال بنص وبموجب حكم قضائّي وال عقاب 
إال ع�ىل األفع�ال الالحق�ة لنفاذ هذا القان�ون«. فإذا ثب�ت للنيابة العامة بع�د التحقيقات أن 
م، عليها إصدار أمر بحفظ الدعوى، كذلك ما جاء يف نص املادة 9 من قانون  الفعل غري جمرَّ
م الفعل”  اإلج�راءات اجلزائّي�ة رقم 3لسنة 2001 يف الرشط األول “إلغ�اء القانون الذي جيرِّ
ومعن�ى ذل�ك أن املرّشع رفع عن الفعل الصفة اجلرمّية وأصب�ح مباحًا حسب طبيعة األمور 
وأصله�ا، وهذا يؤدي إىل ه�دم الركن القانويّن للجريمة ويقي ع�ىل املسؤولّية اجلزائّية من 

دون املدنّية إذ حيق للمرضور رفع دعوى أمام املحاكم املدنّية ألخذ التعويض.

وقد اتفقت الترشيعات املقارنة بالنص الرصيح عىل هذا املبدأ واعتباره سببًا موجبًا للحفظ، 
إال أن املرشعني املرصّي والفرنيّس أطلقا عىل هذا املبدأ “عدم اجلناية” كسبب قانويّن موجب 

للحفظ القطعي)2).

رابعًا: امتناع املسؤولّية اجلنائّية. 

تنقسم حاالت انعدام املسؤولّية اجلنائّية إىل قسمني: 

أ. أسباب اإلباحة:

 وه�ي القواع�د الت�ي تبنّي األس�باب التي من ش�أهنا إزالة صف�ة التجريم ع�ن أفعال جمرمة 

)1) ن�ص امل�ادة 53 عقوب�ات 16 لسنة 60 والتي جاء فيها »1.الصفح ال ينق�ض، وال يعّلق عىل رشط. 2. الصفح عن 

أح�د املحك�وم عليهم يشمل اآلخري�ن، 3. ال يعتب الصفح إذا تع�ّدد املدعون باحلقوق الشخصي�ة ما مل يصدر عنهم 
مجيعهم«.

)2) امل�ادة 130 م�ن قان�ون أص�ول املحاك�امت األردين، واملادة 154 م�ن قانون اإلج�راءات اجلنائّية امل�رصي، واملادة 

177من قانون اإلجراءات اجلنائّية الفرنيس.
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باألص�ل بسبب اس�تعامل حق أو أداء واجب يف القانون، وجعل م�ن آثارها نفي الصفة غري 
املرشوعة عن الفعل، رغم اكتامل عنارص اجلريمة وأركاهنا، وجتعل من الفعل مباحًا ال عقاب 
عليه. وينتج أثرًا إجرائّيًا يتمثل بوجوب وقف إجراءات الدعوى اجلزائّية وعدم االس�تمرار 

فيها)1). وأهم حاالت أسباب اإلباحة :

• الدف�اع الرشعي: اس�تعامل الق�وة الالزمة لدرء خطر حال غري م�رشوع مهّدد بإيذاء حق 
حيمي�ه القان�ون. بمعنى أن يشكل هذا اخلطر غري املرشوع بحّد ذاته جريمة عىل الشخص)2)، 
ويك�ون درء اخلط�ر بح�دود القدر الالزم. ومعياره التناس�ب ب�ني الدفاع واالعتداء س�واء 
م�ن حيث الوس�يلة أو األداة املستخدمة)3)، وه�و معيار موضوعّي ونسب�ّي قوامه الشخص 

العادي)4). 

وق�د ج�اء يف قرار ملحكمة النقض الفلسطينّية عىل “أن تعمد القتل أمر داخيل يتعلق باإلرادة 
ويرجع تقدير توافره إىل سلطة مكمة املوضوع وحريتها يف تقدير الوقائع متى كان ما أوردته 
من الظروف واملالبسات سائغًا يكفي إلثبات هذه النّية. فمسألة تعّمد القتل مسألة موضوعّية 

بحتة ويرجع تقديرها إىل سلطة قايض املوضوع وحده وحريته يف تقدير الوقائع”)5).

وتعليق�ًا ع�ىل ق�رار مكم�ة النق�ض الفلسطينّي�ة الساب�ق، يتبني أن موق�ف الفق�ه والقضاء 
الفلسطين�ّي ك�ان واضحًا بخص�وص تقدير األدلة ووزهن�ا، التي تدخ�ل ضمن اختصاص 

مكمة املوضوع.

● اس�تعامل احل�ق: يف احل�االت الت�ي يقّرر القان�ون)6) حق�ًا لشخص معني فإن�ه يبيح له 

)1) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.179.

)2) نظام املجايل: مرجع سابق، ص307-305.

)3) نظام املجايل: املرجع نفسه، ص.311.

)4) عبد الفتاح مراد: مرجع سابق، ص.394.

)5) ق�رار مكم�ة النقض الفلسطينية رقم 407 /2003، الصادر بتاريخ 23 /6/ .2004جمموعة مبادئ مكمة النقض 

الفلسطينية لعام 2002، 2003،2004، ص.222.

)6) امل�ادة 60 م�ن القان�ون املرصي »ال تري أحك�ام قانون العقوبات عىل ك�ل فعل ارتكب بنية س�ليمة بحق مقّرر 

بمقت�ىض الرشيع�ة« يقابله�ا نص امل�ادة 59 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 »الفعل املرتكب يف ممارس�ة حق دون إس�اءة 
استعامله ال يعد جريمة«.
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وسائل استخدام هذا احلق، سواء للحصول عىل مزايا أو ملبارشة ما خيّوله من سلطات. 
وقد يكون مصدر هذا احلق القانون أو العرف أو الرشيعة اإلسالمية)1).

● اس�تعامل السلط�ة: ويشمل حالتني األوىل تتمث�ل يف إتيان الفعل تنفيذًا مل�ا أمر به القانون، 
حيث إن طاعة القانون هنا متثل س�ببًا مطلقًا لإلباحة س�واء كان موظفًا أو إنسانًا عاديًا، طاملا 
أن الفع�ل جاء وفق الرشوط الشكلّية واملوضوعّية املق�ّررة قانونًا، والصورة الثانية تتمثل يف 
إتيان الفعل تنفيذًا ألمر الرئيس الواجبة إطاعته. وتفرتض هذه احلالة أن القانون أجاز الفعل 
ولكن جتب مبارشته من خالل أمر الرئيس ومثاهلا األمر الصادر من النيابة إىل مأمور الضبط 
القضائ�ّي بتفتيش من�زل)2)، وبالتايل فإنه ويف األحوال التي يصدر هبا الرئيس تعليامت خمالفة 
للقانون يتعنّي عىل املوظف رفضه ألنه يف حال قبل به ال يستفيد من أس�باب اإلباحة ومثاهلا 

توجيه الرئيس للموظف أمرًا بالتزوير)3).

ب. موانع املسؤولّية:

 تتحق�ق املسؤولّي�ة اجلزائّية تبعًا لتحقق الرشوط الالزمة لوجوده�ا من وعي وإرادة وحرية 
اختي�ار ومتيي�ز، وحيث تنتفي هذه الرشوط تنتفي املساءلة اجلزائّية. وبالتايل فهي ُتعّد أس�بابًا 
تؤث�ر ع�ىل إرادة مرتكب الفعل اجلرمّي وجتعلها غري معت�بة. وبناًء عىل ذلك فإن مل موانع 
املسؤولّي�ة ه�و الرك�ن املعن�وي يف اجلريمة، حي�ث تسلب فاعله�ا حرية االختي�ار والقصد 
اجلرم�ّي)4). بحي�ث ال يتواف�ر لدى مرتك�ب الفعل ال�ذي يبقى جمرمًا وغري م�رشوع القصد 
م يصبح غ�ري معاقب عليه.  اجلرم�ّي، ل�ذا فهو يمنع من املساءل�ة اجلزائّي�ة، ألن الفعل املجرَّ

لذلك ال يستفيد سوى من تتوافر فيه وال متتد إىل املسامهني وهي:

• حالة الرضورة: تعد بمثابة جمموعة من الظروف هتدد شخصًا باخلطر وتوحي إليه بطريق 

)1) عبد الفتاح مراد: مرجع سابق، ص.394.

)2) اكدت عىل ذلك مكمة النقض املرصية »تفتيش ضابط البوليس منزل املتهم بغري رضاء ال يكون صحيحًا إال اذا 

كان الضابط مأذونًا من قبل النيابة« واملادة 63 من قانون العقوبات املرصي.

)3) )5(عبد الفتاح مراد: املرجع نفسه، ص.414-409.

)4) ممد صبحي نجم: مرجع سابق، قانون العقوبات القسم العام، ص.132.
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اخل�الص من�ه بارتكاب فعل إجرامي معني)1) ويشرتط أن يكون هذا اخلطر جسياًم وال دخل 
م هو الوس�يلة الوحيدة لتف�ادي هذا اخلطر. وقام  إلرادة الفاع�ل في�ه وأن يكون الفعل املجرَّ
املرّشع األرديّن بتحديد رشط التناسب بني الفعل واخلطر يف نص املادة 89 عقوبات 16 لسنة 

1960 بخالف املرّشع املرصّي حيث مل يتطّرق ملسألة التناسب بني الفعل واخلطر)2). 

• اجلن�ون أو العاه�ة العقلي�ة: نص امل�رّشع الفلسطين�ّي عىل اجلنون كسب�ب موجب حلفظ 
الدع�وى، وذل�ك يف امل�ادة 1/149 م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلزائّي�ة رق�م 3 لسن�ة 2001، 
وأوج�ب عىل النائب العام بموجب نص امل�ادة 3/149 من القانون ذاته عىل خماطبة جهات 
االختص�اص لعالجه، حيث نصت املادة “إذا كان ق�رار احلفظ لعدم مسؤولّية املتهم بسبب 

عاهة يف عقله. فللنائب العام خماطبة جهات االختصاص لعالجه”.

ويشرتط يف اجلنون أن يكون مطبقًا، معارصًا لوقت ارتكاب الفعل، وبالتايل جيب عىل عضو 
النياب�ة التثب�ت من وقت توافر اجلنون ومدى جسامته واالس�تعانة ب�رأي اخلباء إن تطلبت 
احلال�ة ذل�ك، إذ يتم ع�ادة ع�رض املتهم عىل الطبي�ب املخت�ص للتأكد من حالت�ه الصحية 

والعقلية.

تزوي�د وكي�ل النيابة بتقرير طبي عن حالته الصحية ون�وع اجلنون ومتى ظهر لديه وما مدى 
تأثري اجلنون عىل س�لوك املتهم، ومن ثم يقّدر الوقائ�ع حسب احلالة التي أمامه إلصدار أمر 

احلفظ.

وقد تشابه موقف املرّشع الفلسطينّي مع موقف املرّشع املرصّي، إذ أوجب عىل النيابة العامة 
بموج�ب نص املادة 342 إجراءات مرصّي�ة أن تودع املجنون يف املصح العقيّل، حيث نصت 
ع�ىل “تأمر اجلهة الت�ي أصدرت أمرًا أن ال وجه إلقامة الدعوى بحجز املتهم يف أحد املحال 

املعّدة لألمراض العقلية”. 

● السكر: تتفق كافة الترشيعات املقارنة يف أن السكر غري االختياري سببًا من أسباب إصدار 

)1) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.544.

)2) نص�ت امل�ادة 89 من قانون العقوب�ات األردين 16لسنة 1960 عىل “ال يعاقب الفاعل عىل فعل أجلأته الرضورة إىل 

أن يدف�ع ب�ه باحل�ال عن نفسه أو عن غريه أو عن ملك�ه أو ملك غريه خطرًا جسياًم مل يتسب�ب فيه قصداً عىل رشط أن 
يكون الفعل متناسبًا واخلطر”.
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أم�ر حفظ الدعوى اجلزائّية)1)، وجيب أن تكون اجلريمة ق�د ارتكبت أثناء حالة السكر، وأن 
ال يك�ون للفاع�ل دخل يف وجوده يف حال�ة السكر، التي تؤدي إىل ح�دوث غيبوبة وفقدانه 
التمييز واالختيار)2). فإذا ثبت لوكيل النيابة توافر هذه الرشوط يصدر أمرًا بحفظ الدعوى، 
وجي�ب علي�ه االنتظار حتى ي�زول مفعول املادة املسك�رة للرشوع بإج�راءات التحقيق معه. 
وق�د اعتب امل�رّشع الفرنيّس أن السكر يندرج حتت املسؤولّية العمدّية أو غري العمدّية حسب 

الواقعة املختصة بالتحقق منها قضاء احلكم)3). 

• صغ�ر الس�ن: ترتبط املسؤولّية اجلزائّية للشخص الطبيعّي بسنه، فتنعدم وتنقص وتكتمل 
تبعًا للمرحلة العمرية، حيث افرتضت هذه الترشيعات أن احلدث قبل بلوغه السّن املحّددة 

ال يكون أهاًل للمسؤولّية النعدام قدرته عىل التمييز واإلدراك)4). 

ومن خالل ما سبق يتضح أن املرّشع الفلسطينّي نص رصاحة عىل سلطة النيابة العامة حفظ 
الدعوى حال توافر صغر السّن والعاهة العقلّية فقط، وذلك يف املادة 152/2 واملادة 149/1 

من قانون اإلجراءات اجلزائّية النافذ رقم 3 لسنة2001، كأحد موانع املسؤولّية.

ج� موانع العقاب:

 هي عبارة عن أعذار معفّية من العقاب بموجب نصوص خاصة وأحوال مددة صادرة من 
املرّشع يقّرر إعفاء املتهم من العقاب رغم ثبوت أركان اجلريمة بركنيها املادي واملعنوي)5). 

وه�ذا م�ا تم النص عليه رصاحة يف القانون املرصّي يف املادة 48/6 من قانون العقوبات 
املتعلق�ة بإخب�ار السلطات ع�ن االتفاق اجلنائّي بوق�وع جريمة، جناي�ة أو جنحة وقبل 
بح�ث وتفتيش احلكومة وقد أق�ّر املرّشع املرصّي هذا النص لكش�ف اجلرائم والقبض 
ع�ىل اجلن�اة. وكذلك يف ح�ال اإلخبار من خ�ارج مرص بخصوص جريم�ة تتعّلق بأمن 

)1) ممد صبحي نجم: مرجع سابق، ص.278.

)2) نظام املجايل: مرجع سابق، ص.350.

)3) نظام املجايل: املرجع نقسه، ص.350.

)4) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.506.

)5) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.792.



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية276

احلكومة وأن يقدم البالغ إلحدى سلطات القضاء)1).

أم�ا بخصوص امل�رّشع األرديّن قضت مكمة التميي�ز »ال جيوز للنائب الع�ام إصدار القرار 
بمن�ع املحاكم�ة بحجة ع�دم العقاب. وأيض�ًا يف حتديد تواف�ر موانع املسؤولّي�ة من عدمها، 
حيث ال يملك املّدعي العام البت يف الركن املعنوي للجريمة حيث إهنا مسألة تقديرية تعود 

ملحكمة املوضوع”)2).

املطلب الثاين »الأ�سباب املو�سوعّية حلفظ الدعوى اجلزائّية«
ُتعّد األس�باب املرتبطة بسلطة وكيل النيابة املحقق يف تقديره وبحثه لألدلة التي أس�فر عنها 
التحقي�ق أس�بابًا موضوعّية حلفظ الدعوى. فهو قد خيل�ص إىل كفاية األدلة عىل نحو حيتمل 
معه رجحان إدانة املتهم فيصدر أمره باإلحالة إىل قضاء احلكم، أو يقدر أن األدلة غري كافية 
إلدانة املتهم فيصدر أمره بحفظ الدعوى اجلزائّية، وذلك يف الدول التي أعطت النيابة العامة 
صالحي�ة وزن قيمة الدلي�ل، التي أوردت ضمن نصوصها مبدأ كفاي�ة األدلة من عدمه.أما 

حسب خطة املرّشع الفلسطينّي فلم يمنح النيابة العامة هذه الصالحّية.

واألس�باب املوضوعّية تشمل عدم كفاية األدلة بمفهومها الواسع، الذي يشمل عدم صحة 
الواقع�ة، ع�دم معرفة الفاعل)3) وتتمّيز هذه األس�باب بأهنا مؤقتة إذ جي�وز فتح التحقيق مرة 
أخ�رى يف ح�ال ظهور أدلة جدي�دة. لكوهنا مبنية ع�ىل الوقائع وليس القان�ون)4)، إذ تسمح 
بالعودة لفتح حتقيق يف حال ظهور أدلة جديدة. وستتم دراسة هذه األسباب يف الفرع األول 
“ح�االت توافر األس�باب املوضوعّية لقرار احلف�ظ”، والفرع الثاين “اآلثار املرتتبة عىل قرار 

حفظ الدعوى”.

الفرع الأول »حالت توافر الأ�سباب املو�سوعّية لقرار حفظ الدعوى«
تقوم النيابة العامة أثناء اختتامها مرحلة التحقيق االبتدائّي بدراسة تفاصيل الواقعة اجلرمّية 

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.194.

)2) عب�د الرمح�ن توفي�ق أمحد: رشح اإلج�راءات اجلزائّية )ك�ام وردت يف قانوين اص�ول املحاكامت اجلزائّي�ة والنيابة 

العامة( دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، 2011، ص.314.

)3) جالل ثروت: نظم اإلجراءات اجلنائّية، دار اجلامعة العربية للنرش، االسكندرية/ مرص، 1997، ص.486.

)4) مأمون سالمة: مرجع سابق، ص.526.
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كامل�ة، والتأكد من مدى صحتها ومن م�دى توافر أركان اجلريمة، وتتوجب عليه املحافظة 
ع�ىل األدلة التي مجعها أثناء مرحلة التحقيق االبتدائّي، ألهنا تشكل النباس الذي س�ييء 
طريق�ه ويساعده عىل اختاذ قراره بالترّصف بالدعوى، وجيب عليه أن يتأكد أن التهمة تنطبق 
ع�ىل الواقع�ة اجلرمّية وعىل النصوص القانونّية حتى يكون قراره بالترّصف س�لياًم. وفحص 
وقائ�ع الدعوى ومدى توافر األس�باب التي تؤدي للحفظ املرتبط�ة بالواقعة اجلرمّية، يطلق 
عليها األسباب املوضوعّية أو املادية لقرار احلفظ، التي تتعّلق بأدلة الدعوى ونسبتها للمّتهم. 
الت�ي تشك�ل جمتمعة جمموعة من البّينات التي يقّرر عىل ضوئه�ا وكيل النيابة كيفّية الترّصف 
بالتحقيقات األولّية. وس�تتم دراس�ة ذلك يف الفقرة األوىل “مبدأ عدم كفاية األدلة”، الفقرة 
الثاني�ة “مب�دأ عدم صحة الواقعة”، الفقرة الثالثة »مبدأ ع�دم معرفة الفاعل”، الفقرة الرابعة 

“مبدأ عدم األمهّية”. 

أوالً: حفظ الدعوى لعدم كفاية األدلة.

وُيقصد هبا عدم توافر ذلك القدر من األدلة التي تكفي لتقديم املتهم إىل املحاكمة ومواصلة 
الس�ري يف الدع�وى)1)، وهي تتعّل�ق بموضوع الدعوى اجلنائّية من حي�ث صلة املنسوب إليه 
االهت�ام بامدّي�ات اجلريمة من حيث حصوهلا ونسبتها إليه، ف�إذا مل تقم أدلة كافية تبر إحالته 

إىل القضاء املختص، يبقى بعيدًا عن االهتام طاملا مل ترجح إدانته.

 أم�ا وف�ق الترشي�ع الفلسطينّي فال يتع�ّدى وكيل النياب�ة العامة عىل صالحي�ة املحكمة وال 
ي�امرس دور الق�ايض الذي يمّح�ص األدلة ويقوم بوزهنا إلصدار حك�م فاصل يف موضوع 
الدعوى سواء باإلدانة أو بالباءة بناًء عىل قناعاته حول هذا الدليل ومدى رجحان كفة أدلة 
ال�باءة أو اإلدانة، لذلك قد يصدر قض�اء املوضوع قرارات ختالف النتائج التي توصلت هلا 

النيابة العامة، ألن أساس قرارات قضاء احلكم جيب أن تبنى عىل اجلزم واليقني)2). 

ومل ت�رش امل�ادة 149 من قانون اإلجراءات اجلزائّية رصاحة إىل مبدأ عدم كفاية األدلة كسبب 
رصي�ح موجب حلفظ الدعوى اجلزائّية، وإنام أش�ارت هلا التعلي�امت القضائّية للنائب العام 
يف فلسط�ني رق�م 1 لسنة 2006 يف امل�ادة 629 حيث جاء فيها “إذا تبني لعض�و النيابة العامة 

)1) حكم مكمة االستئناف الفلسطينية يف القضية رقم 65/101 نقال ً عن ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.174.

)2) نظام املجايل: مرجع سابق، ص.363-360.
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بعد انتهاء التحقيق واستجالء مجيع وقائع الدعوى واستكامل كل نقص فيها، أن األدلة قبل 
املته�م منتفي�ة بصفة قاطعة أو أن احت�امالت اإلدانة ال تتوافر بنسبة معين�ة، تعنّي عليه إعداد 
مذكرة حفظ« وأكدت املادة 633 من التعليامت ذاهتا عىل مبدأ عدم كفاية األدلة. مما يعني أن 
وكي�ل النياب�ة ال جتوز له اإلحالة اال إذا توافرت األدلة، فإذا انعدمت األدلة، فإّنه يقّرر حفظ 

الدعوى.

أما املرّشع األرديّن فلم ينص رصاحة عىل هذا املبدأ، ولكن أشارت له مكمة التمييز األردنّية 
بأح�د أحكامه�ا “إذا رجع املشتكي عن ش�كواه أمام املّدعي العام، ووج�د املّدعي العام أن 
ش�كوى املشتك�ي التي رجع عنها ليست دلي�اًل كافيًا إلحالته إىل املحاكم�ة، فيحق للمدعي 

العام إصدار قرار منع ماكمة”)1).

ث�م ع�ادت مكمة التمييز وعدل�ت عن رأهيا، حيث قرصت مهمة س�لطة التحقي�ق )النيابة 
العامة( عىل جمرد مجع األدلة من دون تقديرها، حيث قضت »أن النيابة العامة ال متلك تقدير 
البّين�ات املقدم�ة يف القضي�ة واالعتامد ع�ىل ذلك يف من�ع املحاكمة، ألن تقدي�ر كفاية األدلة 
املقدم�ة للنياب�ة العامة لإلدانة أو ع�دم كفايتها هو من اختصاص املحكم�ة، ويكفي إلحالة 

الدعوى إىل املحكمة أن تكون هناك أدلة كافية لإلحالة”)2).

أم�ا موقف املرّشع املرصّي والفرن�يّس، اللذين تشاهبا يف إعطاء النياب�ة صالحية وزن األدلة 
ومتحيصه�ا عىل غرار املرّشع الفلسطينّي، حيث نص املرّشع املرصّي يف املادة 154 من قانون 
اإلج�راءات ع�ىل ذل�ك »إذا رأى قايض التحقي�ق أن الواقعة ال يعاقب عليه�ا القانون أو أن 
األدلة غري كافية يصدر أمرًا بأن ال وجه إلقامة الدعوى” وأعطى قايض التحقيق الصالحية 
يف إصدار أمر ال وجه لعدم كفاية األدلة، ويف املادة 214 من القانون ذاته التي خّولت النيابة 

العامة احلق نفسه.

وي�رى جانب�ًا كب�ريًا من الفقه امل�رصّي أن أمر احلف�ظ لعدم كفاي�ة األدلة يشم�ل أمر احلفظ 
لع�دم معرف�ة الفاع�ل، حيث ال توجد دالئل كافي�ة تقود له، ويشمل أيض�ًا أمر احلفظ لعدم 

)1) متييز جزاء رقم 92/264 نقال ً عن عبد الرمحن توفيق أمحد: مرجع سابق، ص.315.

)2) متييز جزاء رقم 98/339 مشار إليه لدى عبد الرمحن توفيق أمحد: مرجع سابق، ص.315.
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صحة الواقعة املنسوبة للمتهم وذلك بسبب عدم كفاية األدلة)1). ويتضح من ذلك أن الفقه 
املرصّي خالف هنج املرّشع الفلسطينّي الذي اعتب أن كل حالة تشكل س�ببًا مستقاًل خيتلف 
عن اآلخر ألن عدم معرفة الفاعل تشري إىل أن الفاعل غري معروف، وليس األدلة غري كافية، 
وع�دم صح�ة الواقعة، تعني أن الفاعل معروف واألدلة كافية ولكن ليست قبل هذا الفاعل 

نفسه)2).

أم�ا بخصوص امل�رّشع الفرنيّس فق�د نص رصاحة عىل س�لطة قايض التحقي�ق بإصدار أمر 
احلف�ظ لع�دم كفاية األدلة يف امل�واد 188 و190 إجراءات فرنسّية. وق�د اعتب الفقه الفرنيّس 
أن احلفظ س�يكون مؤقتًا يف هذه احلالة وجت�ب مواصلة البحث والتحري للوصول للحقيقة 
لذلك يتمتع قايض التحقيق بسلطات واسعة يف جمال تقدير األدلة، وعىل هذا قّررت مكمة 
التعقي�ب الفرنسّية »قايض التحقيق يقّدر وجود األدل�ة ومدى جسامتها وكفايتها وفقًا ملا له 

من سلطة تقديرية”)3). 

ثانيًا: حفظ الدعوى لعدم صحة الواقعة. 

ه�و عدم وقوع الفع�ل املنسوب إىل املتهم من حيث األصل)4)، حي�ث يستند هذا السبب إىل 
وجود جريمة واقعة فعاًل ضد متهم معني، ولكن ال توجد أدلة تدين املتهم نفسه، كأن تكون 

الدعوى كيدّية، أو أن الواقعة بذاهتا غري صحيحة)5).

وقد عرفت التعليامت القضائّية الفلسطينّية للنائب العام، عدم صحة الواقعة يف املادة 2\623 
وأج�ازت لوكيل النيابة احلفظ بموجبها وإن كانت نصوص قانون اإلجراءات اجلزائّية رقم 

3 لسنة 2001 مل تنص عليها رصاحة.

يف الترشيع املرصّي، مل حتدد املادة 209 من قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي، أس�بابًا معينة 

)1) أمحد فتحي رسور: مرجع سابق، ص.665، ورؤوف عبيد: مرجع سابق، ص.307، عبد الفتاح بيومي حجازي: 

مرجع سابق، ص.228.

)2) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.228، وجالل ثروت: مرجع سابق، ص.457.

)3) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.200.

)4) مأمون سالمة: مرجع سابق، ص721.

)5) ممود ممود مصطفى: مرجع سابق، ص.317.
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حلف�ظ الدع�وى من قبل عض�و النيابة العامة، ولك�ن نص املادة 85 من التعلي�امت القضائّية 
للنائب العام أجازت ذلك »أمر حفظ لعدم الصحة »ويكون ذلك يف احلالة التي يتّم اإلبالغ 

عن حادث ويثبت أن الواقعة مل تقع أصال”)1).

أم�ا يف الترشي�ع الفرن�يّس، فقد نص امل�رّشع عىل مبدأ ع�دم صحة الواقعة يف امل�ادة 177 من 
قان�ون اإلج�راءات اجلنائّية الفرنيّس، حيث يستطيع قايض التحقي�ق حفظ الدعوى اجلزائّية 

لعدم الصحة)2).

ثالثا: حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل.

يؤس�س قرار احلفظ لعدم معرفة الفاعل، يف حال مل تتمكن النيابة من مجع أدلة تكفي ملعرفة 
فاعل اجلريمة، وهذا ال يمنع النيابة من استكامل إجراءات التحقيق مثل سامع الشهود أو إذا 
ك�ان يوجد متهمون آخرون، وإذا انتهت م�ن التحقيق ومل تتمكن من معرفة الفاعل، تصدر 
أم�رًا باحلفظ املؤقت لعدم معرفة الفاعل. ويف حال ت�م التوصل إليه عىل النيابة العامة إعادة 

فتح التحقيقات لضامن عدم إفالت املجرم من العقاب. 

وق�د اعت�بت التعلي�امت القضائّية يف فلسط�ني عدم معرفة الفاعل س�ببًا موجب�ًا للحفظ يف 
امل�ادة 633/ب، إذ إن نص املادة 149 من قان�ون اإلجراءات اجلزائّية مل ينص عليه رصاحة، 
وإن�ام ورد الن�ص عليه ضمن املادة 152 من القانون ذاته، حيث ال يتصّور إحالة الدعوى إىل 

املحكمة والفاعل جمهول ألن الدعاوى شخصّية وجيب أن تقام ضد فرد بعينه.

وقد تشابه موقف املرّشع الفلسطينّي مع الترشيعات املقارنة باعتبار عدم معرفة الفاعل سببًا 
مؤقتًا حلفظ الدعوى اجلزائّية وعليها مواصلة البحث والتحري.

أم�ا امل�رّشع الفرن�يّس فقد أكد ع�ىل صالحية قايض التحقي�ق احلفظ لعدم معرف�ة الفاعل يف 
امل�ادة 188 وامل�ادة 190 من قانون اإلج�راءات اجلنائّية الفرنيّس)3)، حي�ث نّصت املادة 188 
م�ن قان�ون اإلج�راءات اجلنائّية الفرن�يّس عىل »للمدعي الع�ام إذا تبني ل�ه أن الشكوى غري 
واضح�ة األس�باب أو أن الفاعل جمه�ول أو أن األوراق املبزة ال تؤيده�ا بصورة كافية، أن 

)1) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص.537.

)2) ساهر الوليد: مرجع سابق، ص.204.

)3) ممود سمري عبد الفتاح: مرجع سابق، ص.218، وعبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص. 238.
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يب�ارش التحقي�ق أصوالً ليتوّص�ل ملعرفة الفاعل«. وف�رق بني حفظ النيابة ل�ألوراق بصفته 
عم�اًل إداري�ًا ويكون يف اجلنح فقط، أم�ا اجلنايات فيجب عليها التق�ّدم بطلب افتتاح حتقيق 
لق�ايض التحقيق، وبني قايض التحقيق الذي يص�در أمر حفظ الدعوى يف اجلنايات واجلنح 

لعدم معرفة الفاعل. 

إال أن امل�رّشع األرديّن ق�د س�لك طريقًا مغايرًا عن املرّشع الفلسطين�ّي يف هذا السياق، إذ إن 
الق�رار ال�ذي يصدره وكي�ل النيابة يف هذه احلال�ة بموجب نص املادة 61 م�ن قانون أصول 
املحاك�امت اجلزائّي�ة األرديّن، أطل�ق عليه املرّشع ق�رار حفظ الدعوى ولي�س منع املحاكمة 
ال�ذي يقابل قرار حفظ الدعوى يف القانون الفلسطينّي وأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائّية 
يف املرصّي)1)، وذلك بعد توافر رشوط عدة درج العرف والتعامل القضائّي عليها. أن يكون 
مسبوق�ًا بتحقيق ابتدائ�ّي وأن ال يكون مسبوقًا بتوجيه أي هتم�ة ألي كان وإال أصبح يطلق 
علي�ه ق�رار منع ماكم�ة)2). ويتصف هذا النوع م�ن القرارات بأنه غري هنائ�ّي ألنه يصدر من 

وكيل النيابة نفسه وال يرسل إىل النائب العام للمصادقة عليه)3).

رابعًا: حفظ الدعوى لعدم أمهية الواقعة.

يع�رف الفق�ه قرار حف�ظ الدعوى لعدم األمهّي�ة بأنه »قرار يصدر عن س�لطة التحقي�ق املختصة، 
يتضمن رصف النظر عن الدعوى بالرغم من ثبوت اجلريمة بحق املتهم وتوافر أركاهنا”)4)، وذلك 
العتب�ارات ت�رى أهن�ا قللت من خطورهتا أو نفت ه�ذه اخلطورة، مثل الصلح ب�ني األطراف، رد 

اليء املروق أو تفاهة الرضر.

وق�د ن�ص املرّشع الفلسطينّي رصاحة ع�ىل هذا السبب يف املادة 149 م�ن قانون اإلجراءات 
اجلزائّية النافذ، حيث أجازت هذه املادة لوكيل النيابة بعد فراغه من التحقيق أو اختاذه قرارًا 
باختتام اإلجراءات أن يترصف بالدعوى اجلزائّية بإصداره أمرًا باحلفظ مستندًا لعدم األمهية 

)1) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.544.

)2) خيتلف قرار حفظ الدعوى يف األردن عن قرار حفظ األوراق ألن قرار حفظ األوراق ال يسبقه حتقيق.

)3) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.546.

)4) رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص.207.
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ويرس�ل رأي�ه بمذك�رة إىل النائب الع�ام للترصف، وكذلك ذك�رت يف التعلي�امت القضائّية 
للنائب العام يف املادة 634.

وق�د تشاب�ه امل�رّشع الفرنيّس مع امل�رّشع األرديّن من عدم ذكر نصوص�ه رشط عدم األمهية، 
فبموج�ب ن�ص املادة 177 إج�راءات فرنسّية التي تقاب�ل نص املادة 149 إج�راءات جزائّية 
والتي جاء فيها “إذا رأى قايض التحقيق أن الواقعة ال تشّكل جناية أو جنحة أو خمالفة أو أن 
الفاعل غري معروف أو ال توجد أدّلة كافية ضده، يصدر قرارًا بأن ال وجه إلقامة الدعوى”.

حت�ى أن الفق�ه الفرنيّس ينكر عىل ق�ايض التحقيق إصدار أمر احلفظ لع�دم األمهية، انطالقًا 
م�ن مبدأ عدم مالءم�ة اإلحالة للمحاكمة يف ح�ال كانت الرشوط القانونّي�ة لتجريم الفعل 
متواف�رة، إذ علي�ه يف هذه احلالة أن يصدر األمر بل�زوم اإلحالة إىل املحكمة املختصة، إال أنه 
أعط�ى النياب�ة العامة بصفتها س�لطة اهتام حفظ مارض االس�تدالل )حف�ظ األوراق( لعدم 
األمهي�ة)1) حس�ب نص املادة 40 من قان�ون اإلجراءات اجلنائّية الفرن�يّس التي أعطت وكيل 
النياب�ة احل�ق يف تقدير مالءمة)2) الشك�اوي والبالغات ومرض البولي�س، ألن النيابة العامة 

الفرنسّية حيكمها مبدأ مالءمة املالحقة اجلنائّية)3). 

أما املرّشع املرصّي فقد تشابه مع املرّشع الفلسطينّي إذ نص رصاحة يف املادة 875 من تعليامت 
النائب العام عىل حفظ الدعوى اجلزائّية لعدم األمهية وهذا احلق منح للنيابة العامة وحدها، 
إذ ال يمل�ك قايض التحقيق املنتدب اختاذ القرار تأس�يسًا عىل ع�دم أمهّية الواقعة. لذلك قام 
امل�رّشع املرصّي يف امل�ادة 154 من قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي بتحديد حاالت احلفظ 
م، األدلة غري كافية. ومل  الصادرة عن قايض التحقيق املنتدب وحرصها بكون الفعل غري جمرَّ
يق�م بتحديد ح�االت احلفظ الصادرة عن النيابة العامة يف امل�ادة 209 من قانون اإلجراءات 

)1) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.275.

)2) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.278-275.

)3) تظام املالءمة يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية يف استعامل او عدم استعامل حقها يف حتريك الدعوى اجلزائّية رغم 

توافر اركان اجلريمة ونسبتها اىل ش�خص معني، فالنيابة ال تقيم الدعوى اجلنائّية اال اذا ظهرت هلا مالءمة االهتام مع 
املصلحة العامة، وذلك بإعطاء النيابة قسطًا من املرونة ملراعاة اعتبارات موضوعية منها مصلحة املتهم، املجني عليه، 
وتكري�س وق�ت للنيابة والقض�اء للقضايا األكثر أمهية. نقاًل ع�ن ممد عيد الغريب: مرجع س�ابق، ص.371-370 

)مركز النيابة(.
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اجلنائّي�ة امل�رصّي)1)، حي�ث مل يلزم املرّشع امل�رصّي النيابة العامة باحلف�ظ لسبب معني، وإنام 
قام�ت تعليامت النائب الع�ام املرصّي بتنظيم حاالت احلفظ س�واء القانونّية أو املوضوعّية، 
وبعد دراس�ة األس�باب الداعية حلفظ الدعوى وصدوره يرتب آثارًا قانونّية. وهذا ما س�تتم 

دراسته يف الفرع الثاين.

الفرع الثاين »الآثار املرتّتبة على اإ�سدار قرار حفظ الدعوى اجلزائّية«
يرتتب عىل إصدار قرار حفظ الدعوى وقف السري هبا عند املرحلة التي وصلت هلا وبمعنى 
آخ�ر عدم جواز اخت�اذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى لو ك�ان إجراء غفل عنه وكيل 
النياب�ة املحقق، وكان يتوجب عليه اخت�اذه. فبعد إصدار القرار الذي يويص فيه وكيل النيابة 
باحلفظ مشفوعًا باألسباب التي بني عليها، تنتقل الدعوى من حدود سلطته وتدخل سلطة 
رقاب�ة وإرشاف النائ�ب الع�ام أو أحد مساعديه لدراس�ته وإص�دار الق�رار املتفق وصحيح 
القان�ون، ف�إذا وج�د النائب الع�ام أن قرار احلف�ظ يف مكانه يرتتب عىل ذل�ك إطالق رساح 
املته�م إذا كان موقوفًا فال يوجد مّبر لبقائه قيد التوقيف، ورّد املضبوطات لكون التهمة قد 
تم حفظها، واكتساب هذا القرار حجة متنع من العودة إليه من دون أسباب حددها القانون، 
والسؤال الذي يثور هنا، هل قرار حفظ الدعوى قطعي أم أنه قابل لإللغاء؟ وهذا ما س�تتم 
دراس�ته يف الفق�رة األوىل« احلجّي�ة النسبّية لقرار حف�ظ الدعوى” ويف الفق�رة الثانية »وقف 

السري يف الدعوى”.

الفقرة الأوىل: احلجّية الن�سبّية لقرار حفظ الدعوى اجلزائّية.
يتمت�ع ق�رار احلفظ بقوة إزاء السلطة التي أصدرته وهي النيابة العامة، فال حيق هلا العودة إىل 
التحقيقات مرة أخرى كلام ارتأت ذلك ومن دون وجود س�بب قانويّن يسمح هبذا اإلجراء. 
خاصة أن قرار احلفظ هو قرار قضائّي يتمتع بحجّية تشبه حجّية األحكام القضائّية الفاصلة 
يف موض�وع الن�زاع. فهو مل�زم ألطرافه فال حيق ألح�د اخلصوم تقديم ش�كوى جديدة عن 
الوقائع ذاهتا وعىل الشخص نفسه، إذ لوال متتع قرار احلفظ هبذه اخلاصية القضائّية ملا انتهت 
املنازع�ات والشك�اوى الكيدية بني األط�راف، فيكون ق�رار احلفظ بمثابة الق�وة املانعة من 
قبول ش�كاوى كيدّية، وبني إصدار قرارات متعارضة ومتناقضة س�واء أمام النيابة العامة أو 

)1) تقابل نص املادة 149 من قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطيني رقم 3 لسنة2001 .
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أم�ام قضاء احلكم. لذلك فإن ق�رار احلفظ يتمتع بقوة أيضًا إزاء قض�اء احلكم، فال تستطيع 
املحكمة بداية قبول الدعوى والسري فيها وإال كان حكمها باطاًل، مثله مثل قرار اإلحالة. 

وُيعّد قرار حفظ الدعوى من القرارات القضائّية ويتمتع بحجّية عند صدوره، وهذه احلجّية 
تعني »عدم جواز إعادة نظر الدعوى طاملا صدر فيها حكم حائز هلذه احلجّية”)1)، وهي تقوم 
عىل أس�اس اس�تقرار املراك�ز القانونّية بني األط�راف وتضع حدًا للنزاع�ات بينهم ولتفادي 

التعارض بني األحكام.

وحجّي�ة األم�ر املحك�وم فيه ختتل�ف عن قوة األم�ر املقّي ب�ه، فاحلجّية هي صف�ة للحامية 
القضائّي�ة يمنحها احلكم، أم�ا قوة األمر املقّي به فهي صفة احلك�م نفسه)2)، واحلجّية تنتج 
آثاره�ا بالنسب�ة للمستقبل خ�ارج اخلصومة القضائّي�ة أما قوة األمر املقي ب�ه أمهيته تكمن 
داخل هذه اخلصومة للداللة عىل مدى قابلية هذا احلكم للطعن به أم ال. املرّشع الفلسطينّي 
وكذل�ك الترشيع�ات املقارن�ة مل ينص�ا رصاحة ع�ىل متتع أمر احلف�ظ بحجّية، فنج�د املرّشع 
الفلسطين�ّي أش�ار إىل حجّي�ة قرار حفظ الدع�وى يف نص املادة 155 من قان�ون اإلجراءات 
اجلزائّي�ة النافذ، حيث نصت عىل “للنائب العام إلغاء أمر حفظ الدعوى يف حال ظهور أدلة 
جدي�دة«. يقابله�ا نص املادة 138 أص�ول جزائّي�ة أرديّن، و197 إج�راءات جنائّية مرصّي، 

و188 إجراءات جنائّية فرنيّس.

وب�ام أن قرار حفظ الدعوى يتمتع بحجّية س�واًء كانت مطلق�ة أم مؤقتة فهو أيضًا ذو حجّية 
نسبّي�ة، ال يستطي�ع التمس�ك به إال م�ن صدر بحقه. ف�إذا صدر قرار احلفظ بناًء عىل س�بب 
ش�خيص، كامتناع العقاب، أو أنعدام املسؤولّية، فال يتمسك به إال من صدر بحقه، غري أنه 
إذا ص�در لسب�ب عينّي، مث�ل عدم حصول الواقعة، توافر أس�باب اإلباحة، ف�إن حجّية أمر 

احلفظ تكون مطلقة وتشمل املسامهني يف اجلريمة)3).

وتع�ّد حجّي�ة ق�رار احلفظ من النظام الع�ام، وبالتايل جي�وز للمتهم الذي ص�در قرار احلفظ 

)1) نظام املجايل: مرجع سابق، ص.392.

)2) نظام املجايل: املرجع نفسه، ص.399.

)3) عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص.338.
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لصاحل�ه أن يدفع ب�ه يف أي حالة تكون عليها الدعوى ولو ألول م�رة أمام ماكم النقض)1)، 
حي�ث قضت مكم�ة النق�ض املرصّية يف أح�د أحكامها »الدف�ع بعدم جواز نظ�ر الدعوى 
اجلنائّي�ة لسب�ق ص�دور أمر من النياب�ة العامة ب�أن ال وجه إلقام�ة الدعوى هو م�ن الدفوع 
اجلوهرّي�ة ويتعل�ق بالنظام الع�ام«، وبالتايل ال جيوز رف�ع دعوى عن واقعة ص�در فيها قرار 
بحفظ الدعوى ألن احلكم فيها سيكون باطاًل ولو مل تكن املحكمة تعلم بذلك، وحتى لو مل 
يتمس�ك به من صدر بحقه، وهذه القوة لقرار احلفظ تري عىل جهات القضاء كافة س�واء 

نيابة أو ماكم وعىل املحكمة إثارته من تلقاء نفسها حال علمها به)2). 

يش�رتط للدف�ع بحجّية اليء املحكوم في�ه أمام القضاء اجلزائّي، وح�دة اخلصوم، أي احتاد 
أط�راف الدع�وى وهم املّدعي الذي ال يثري صعوبة يف حتديده وه�ي النيابة العامة، واملدعى 

عليه وهو املتهم.

فالنياب�ة العامة ختضع ملبدأ ع�دم التجزئة)3)، ففي حال قرر أحد أعضاء النيابة حفظ الدعوى 
لسبب من األسباب فال حيّق لآلخر مبارشهتا مرة أخرى إال يف حال ظهور أدلة جديدة)4).

أم�ا يف ما يتعل�ق بوحدة املدعى عليه، فيشرتط أن يكون املته�م الذي صدر بحقه قرار حفظ 
الدع�وى، هو ذات�ه املتهم بالدعوى املتمس�ك بالدفع بحجّية قرار احلف�ظ)5) وال جيوز ألحد 
املتهمني أن يستند إىل أن قرار احلفظ صدر ملصلحة متهم آخر مساهم معه يف اجلريمة نفسها 
وكان مبنيًا عىل أس�باب ش�خصية مثل موانع املسؤولّية، أما إذا كان القرار مبنيًا عىل أس�باب 

عينّية مثل توافر سبب من أسباب اإلباحة، يستفيد منه مجيع املتهمني)6).

وتظل هذه احلجّية قائمة بالنسبة للمتهم أيًا كان دوره يف الواقعة، فال تصّح العودة للتحقيق 

)1) ممود ممود مصطفى: مرجع سابق، ص.296.

)2) حسن اجلوخدار: مرجع سابق، ص.520.

)3) عبد الوهاب حومد: مرجع سابق، ص160.

)4) ممد عيل السامل عياد احللبي وسليم الزعنون: مرجع سابق، ص.25.

)5) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص247.

)6) جالل ثروت: مرجع سابق، ص458.
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مع�ه باعتب�اره رشيكًا بعد أن ك�ان فاعاًل)1)، فإذا ص�در أمر احلفظ عىل مته�م بالنسبة لواقعة 
معين�ة، فإن�ه ال حي�ول دون التحقي�ق مع�ه وال إحالته للقضاء ع�ن واقعة أخ�رى ولو كانت 

مرتبطة باألوىل أو مماثلة هلا ما دامت الواقعة اجلديدة هلا كياهنا املستقل.

ويش�رتط أيضًا احت�اد موضوع الدعويني التي صدر بشأهنا ق�رار احلفظ، ويتحّدد ذلك بنص 
القانون الذي خيضع له الفعل، فإذا كانت الواقعة واحدة يف الدعويني فاجلزاء سيكون واحدًا 
فيه�ام، ووح�دة الواقعة تؤدي بالنتيج�ة إىل وحدة املوضوع)2)، وهو طل�ب توقيع اجلزاء عىل 
املته�م، ويتطلب كذلك احتاد السب�ب يف الدعويني يف حقيقته يعد وحدة الواقعة أي اجلريمة 
املسن�دة للمته�م والذي ُيراد توقيع العقاب عليه من أجلها)3)، ف�إذا تبني أن لكل واقعة ذاتية 
خاص�ة خمتلف�ة فال يك�ون الدفع مقبوالً. ومعي�ار ذلك يكون بوحدة الرك�ن املادي ملوضوع 
الدعوى األوىل الصادر بشأهنا احلكم احلائز لقوة اليء املحكوم فيه التي جيب أن تكون هي 

بذاهتا الواقعة املراد ماكمة املتهم عليها مرة أخرى)4).

وقد تشابه موقف املرّشع الفلسطينّي مع الترشيعات املقارنة باألخذ هبذا املعيار)5).

الفقرة الثانية: وقف السري يف إجراءات الدعوى اجلزائّية. 

نّص�ت امل�ادة 149/2 من قان�ون اإلجراءات اجلزائّي�ة رقم 3 لسن�ة 2001 “إذا وجد النائب 
العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة يف مله يصدر قرارًا مسببًا بحفظ الدعوى ويأمر 

بإطالق رساح املتهم إذا كان موقوفًا«.

وج�اءت التعليامت القضائّية للنائب العام يف امل�ادة 626 ونصت عىل »تعرض الدعوى عىل 
عض�و النيابة الذي يعّد مذكرة يف الواقعة ويعرضها عىل النائب العام أو أحد مساعديه، فإذا 
وج�د أن رأي عض�و النياب�ة يف مله يصدر ق�رارًا مسببًا باحلفظ ويأمر بإط�الق رساح املتهم 

)1) عوض ممد عوض: مرجع سابق، ص.470.

)2) ادوارد غايل: مرجع سابق، ص479.

)3) ممود نجيب حسني: مرجع سابق، ص197.

)4) كامل السعيد: مرجع سابق، ص.198-196.

)5) امل�ادة 331 م�ن قان�ون أصول ماكامت جزائّي�ة أردين نصت عىل »عدم جواز نظر الدع�وى من جديد بعد صدور 

حكم هنائّي اال بالطعن يف هذا احلكم« يقابلها نص املادة 455 إجراءات مرصية، 368 إجراءات فرنسّية.
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إذا ك�ان موقوف�ًا”. وقد أناط امل�رّشع الفلسطينّي إصدار أمر اإلفراج ع�ن املتهم املوقوف إىل 
النائ�ب العام أو أحد مساعديه، برشط أن يكون رأي وكيل النيابة يف مله بصدد أمر احلفظ. 
وه�و أم�ر يرتتب بقوة القانون ول�و أغفلت النياب�ة العامة عن ذكره، كنتيج�ة منطقية لوقف 

السري بالدعوى.

ويقابله�ا نص املادة 130 من قانون أص�ول املحاكامت اجلزائّية األرديّن والتي جاء فيها “عىل 
املّدع�ي العام إرس�ال إضبارة الدعوى ف�ورًا إىل النائب العام لدى إصداره قرارات إس�قاط 
الدع�وى ومنع املحاكمة وإذا وجد النائب الع�ام القرار يف مله وجب عليه خالل ثالثة أيام 
م�ن وص�ول اإلضبارة إليه أن يصدر ق�رارًا باملوافقة ويأمر بإط�الق رساح املشتكى عليه إذا 

كان موقوفًا”.

وامل�ادة 209 من قانون اإلجراءات اجلنائّية امل�رصّي “إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن 
ال وجه إلقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك وتأمر باإلفراج عن املتهم املحبوس احتياطيًا”.

وامل�ادة 177 إج�راءات جنائّي�ة فرنيّس »إذا قدر ق�ايض التحقيق أن الواقع�ة ال تشكل جناية 
أو جنح�ة أو خمالف�ة أو أن الفاع�ل غري معروف، أو أنه ال توجد أدل�ة كافية يأمر بأن ال وجه 

ملالحقته«.

ويتبنّي من خالل ما س�بق، أن املرّشع األرديّن كان أكثر الترشيعات توفيقًا حيث حّدد مدة 3 
أيام يقوم النائب العام بإعادة امللف يف حال قّرر فسخ القرار أو إرجاعه الستيفاء النواقص. 
حيث إن الواقع العميل ولعدم حتديد القانون مدة معينة لإلرجاع قد تطول املدة وختل باملراكز 
القانونّية ألطراف الدعوى. ومن الواقع العميل فإن مجيع قرارات النائب العام املتعلقة بإلغاء 

قرار احلفظ تسّمى قرار إعادة التحقيقات الستيفاء النقص. 

نص�ت املادة 74 من قانون اإلجراءات اجلزائّية عىل مسألة رّد املضبوطات، وقد أناط املرّشع 
مهمة رد املضبوطات للسلطة التي تتوىل أمر الدعوى، فإذا كانت الدعوى ال تزال يف مرحلة 

التحقيق يكون قرار رّدها من النيابة العامة مع بيان كيفية الترّصف فيها)1).

وعىل هذا س�ارت الترشيع�ات املقارنة بخصوص رد املضبوطات، باس�تثناء املرّشع األرديّن 

)1) امل�ادة 374 م�ن تعلي�امت النائ�ب الع�ام حيث جاء فيها »جي�ب ان يتضمن ام�ر حفظ الدعوى كيفي�ة الترصف يف 

املضبوطات«.
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الذي مل يورد نصًا رصحيًا يوجب عىل سلطة التحقيق رد املضبوطات)1).

اخل��ات��م��ة:
تناولت هذه الدراس�ة قرار الترّصف بالتحقيق االبتدائّي باحلفظ، موضحة أس�بابه القانونّية 
واملوضوعّية، مع التعليق عىل هذه األسباب وبياهنا، ودراسة كفايتها من عدمها وهل كان هلا 
أثر إجيايب عىل حسن سري عمل النيابة العامة يف فلسطني أم ال. وتبني أن هذه األسباب وعىل 
كثرهتا مل تنظم بشكل دقيق قرار حفظ الدعوى بصفته قرارًا قضائّيًا قاباًل للطعن. بل جاءت 
هذه األس�باب غامض�ة مستقاة من نصوص الترشيع�ات املقارنة بغري عناي�ة، مما عكس أثرًا 
س�لبيًا عىل تطبيق نصوص املواد القانونّية املتفرقة التي نظمت قرار احلفظ، لعدم ش�موليتها 
وكوهنا حتمل أكثر من معنى بالتفسري، خاصة يف ما يتعلق باألس�باب املوضوعّية لقرار حفظ 
الدع�وى التي تنصب أساس�ًا عىل قناع�ة عضو النيابة املحق�ق بالبين�ات املطروحة بني يديه 

ومدى ارتباطها باملتهم. 

وق�د ب�دا موقف امل�رّشع الفلسطين�ّي يف غاية التخبط من ذكره ألس�باب احلف�ظ املوضوعّية 
وإغفاله ذكر بعضها، فنجده قد نص رصاحة عىل مبدأ عدم األمهية الذي جيوز تأسيس قرار 
احلفظ عليه، ونجده س�لب النيابة العامة س�لطة وزن البّينة وحرصها يف قضاء احلكم. رغم 
أن النيابة العامة عند قيامها بإصدار قرار احلفظ لعدم األمهّية تقوم بدراسة البّينات املطروحة 
أمامه�ا وتقّدرها بناًء عىل الواقعة املعروضة بني يدهيا وكأهنا قامت بوزن البّينة أثناء التحقيق 
االبتدائ�ّي إذ ال يتص�ور غ�ري ذلك. فلم يك�ن موقفه واضحًا بخص�وص وزن البّينة من قبل 
النيابة العامة يف مرحلة اختتام التحقيق ولدى الترّصف بالدعوى، إذ جاءت أحكام املحاكم 
واألع�راف القضائّي�ة وأوضح�ت أن وزن البّين�ة ه�و عم�ل قضائّي م�ن اختصاص قايض 

املوضوع وحده. 

ويتف�ق الباح�ث مع هذا الط�رح ويتعارض معه، فإن عضو النياب�ة بمثابة قايض املوضوع يف 
ح�دود الدع�وى املنظورة بني يدي�ه، هو الذي ُيكّي�ف الواقعة، ومسألة تكيي�ف الواقعة من 
أه�م أع�امل النيابة العامة، فه�ي بمثابة إن�زال لنصوص القان�ون عىل أرض الواق�ع وتقدير 
م�دى مالءمة النص التجريمّي م�ع الواقعة اجلرمّية وأركان اجلريمة ككل مع نصوص املواد 

)1) املادة 103 من قانون إجراءات جنائّية مرصي، املادة 3/177 من قانون إجراءات جنائّية فرنيس.
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القانونّي�ة الناظمة، فهو من أش�ّد األع�امل القضائّية خطورة خاصة إذا م�ا رأى وكيل النيابة 
أن تكّي�ف الواقع�ة هي جرم جنائّي ألنه س�ريتب أثره يف ما بعد، س�واء بالتعويض املديّن أو 
بالعقوب�ة القضائّية بالنتيجة لدى إعالن احلكم. حتى املحكمة ال متلك صالحية التعديل إال 
يف ح�دود الواقعة والئحة االهتام وبالتايل فعمله قضائّي بحٌت والقرارات الصادرة عنه عند 

اختتام التحقيق هي قرارات قضائّية.

وم�ن خ�الل الدراس�ة، تب�ني أن امل�رّشع الفلسطين�ّي يف مع�رض تنظيمه ق�رارات الترّصف 
بالتحقيق االبتدائّي، مل ينظم الدليل بشكل كامل، فنجده سمح بفتح التحقيقات مرة أخرى 
يف ح�ال ظه�ور الدليل اجلدي�د، وتبنّى مبدأ وج�ود الدليل من عدمه إلص�دار قرار احلفظ، 
مبتع�دًا عن مبدأ كفاي�ة األدلة لدى إصدار قرار احلفظ، م�ن دون توضيح ماهية هذا الدليل 

أو أثره يف اإلثبات. 

وعليه أجابت الدراس�ة عن اإلش�كالية التي تم طرحها يف املقدمة، ان املرّشع الفلسطينّي 
عال�ج موض�وع الت�رّصف بالدع�وى اجلزائّي�ة باحلفظ بشكل موّس�ع وغ�ري دقيق بحرص 
األس�باب او بياهنا اال انه ورغم مجعه س�لطة االهتام والتحقيق منع النيابة العامة من وزن 
البّينة وجعل ذلك من اختصاص القضاء وجعل قرار احلفظ ألمهيته خيضع لرقابة النائب 

العام.

وي�رى الباحث أن التطبي�ق السليم للقاعدة القانونّية والرقاب�ة الفعالة تضمن نجاعة العمل 
القضائ�ّي وتكف�ل احلقوق واحلريات لكافة أطراف الدعوى ومتنع م�ن مساءلة عضو النيابة 

نفسه.

وبعد إمتام هذه الرسالة، تبني مجلة من االستنتاجات والتوصيات، يمكن حرصها يف النقاط 
التالية: 

اوًل: النتائج.
● مل يع�ّرف امل�رّشع الفلسطين�ّي وكذل�ك الترشيع�ات املقارن�ة ق�رار احلف�ظ، واكتفى بذكر 
األس�باب املوجبة له، وهي أس�باب قانونّية نص املرّشع عليها بموجب القانون، أو أس�باب 

موضوعّية راجعة لظروف الواقعة وتقدير وكيل النيابة املحقق. 

● حتم�ل قرارات الترّصف بالتحقي�ق االبتدائّي الطبيعة القضائّية، نظرًا لك�ون النيابة العامة 
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شعبة من شعب السلطة القضائّية، وأعامهلا أعامالً قضائّية قابلة للطعن.

● تتطل�ب ق�رارات الت�رّصف بالتحقي�ق االبتدائ�ّي وجود رشوط ش�كلّية، وه�ي أن تكون 
مكتوب�ة، رغ�م أن امل�رّشع الفلسطينّي مل ينص رصاحة ع�ىل كتابة قرار احلفظ مثل اش�رتاطه 
الكتاب�ة يف ق�رار اإلحال�ة، وأن تكون الق�رارات موقعة من مصدره�ا، مؤرخة حلساب مدد 
التقادم، تتضمن اس�م املتهم وعمره، ذكر بيان موجز للواقعة، مادة االهتام والسند القانويّن. 
ويتض�ح م�ن ذلك أن املرّشع الفلسطينّي نص عىل القواعد اإلجرائّية يف قرار اإلحالة ومل يرد 

عىل ذكرها يف قرار احلفظ، حتى القواعد املوضوعّية منها. 

● خيتلف قرار حفظ الدعوى عن قرار حفظ األوراق، إذ إن األول ُيعّد قرارًا قضائّيًا مسبوقًا 
بتحقيق ابتدائّي، يرتب آثارًا قانونّية. أما الثاين فهو بمثابة قرار إداري ال تسبقه حتقيقات. ومل 
ينظم املرّشع الفلسطينّي أحكامه رصاحة عىل غرار املرّشع املرصّي الذي نص عليه رصاحة. 

● خيتل�ف قرار احلفظ ع�ن األحكام القضائّية الباّتة، إذ إن األوىل ال حتوز عىل احلجّية املطلقة 
وإنام حجّيتها نسبّية إلمكانية إعادة التحقيقات مرة أخرى، عكس األحكام الباّتة التي تتمتع 
بحجّي�ة مطلق�ة. وقرار احلفظ ال حي�وز عىل أي حجّية أمام القضاء امل�ديّن ألنه غري فاصل يف 

النزاع بشكل هنائّي مثل األحكام الباّتة. 

● مل ين�ص امل�رّشع الفلسطين�ّي عىل أمر احلف�ظ الضمني وذلك عىل غ�رار املرشعني املرصّي 
والفرنيّس. 

● ن�ص املرّشع الفلسطين�ّي رصاحة يف املادة 6/152 عىل وجوب إع�الن أمر احلفظ، هبدف 
إحاطة األطراف بمصري امللف واستخدام حقهم باستئناف القرار. عىل غرار املرّشع األرديّن 
ال�ذي خالف موق�ف املرّشع الفلسطين�ّي والترشيعات املقارنة هبذا اخلصوص، وقد س�لك 
امل�رّشع األرديّن موقفًا مغايرًا ملوقف املرّشع الفلسطينّي والترشيعات املقارنة، فجعل صدور 
ق�رار املصادق�ة عىل أمر احلف�ظ من النائ�ب العام بمثابة احلك�م القطعي غ�ري القابل للطعن 
وذل�ك يف اجلنح، أما يف اجلنايات فجعل قرار حفظ الدعوى مبمًا بفوات ميعاد الطعن فيه. 

أي أنه أخرج قرارات احلفظ باجلنح من دائرة الرقابة القضائّية وجعلها غري قابلة للطعن.

● مل يش�رتط امل�رّشع الفلسطين�ّي أن يق�وم وكيل النياب�ة بتسبيب قرار احلف�ظ، ألنه ال يملك 
صالحية إصداره، وجاءت املادة 2/149 واشرتطت أن يقوم النائب العام أو أحد مساعديه 
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بتسبيب قرار احلفظ لكوهنم املختصني بإصداره حسب القانون. وينحرص يف هذا املقام دور 
وكيل النيابة ببيان األس�باب التي دفعته الختاذ قرار احلفظ، وبالتايل ال جيب أن يؤس�س قرار 
النائب العام أو أحد مساعديه عند إصدار قرار احلفظ “إن قرار وكيل النيابة صائب ويف مله 
وبن�اًء عليه املصادقة عىل قراره”، وذل�ك يعّرض مثل هذا القرار للطعن من ناحيتني، األوىل 

أن القرار غري مسّبب، الثانية أن وكيل النيابة ليس صاحب قرار يف إصدار قرار احلفظ.

● جاءت تعليامت النائب العام لسد الثغرات املوجودة يف قانون اإلجراءات اجلزائّية، فنصت 
عىل رشط عدم صحة الواقعة كسبب من أس�باب احلفظ، وعدم معرفة الفاعل، وعدم كفاية 

األدلة. 

● مل ينص املرّشع الفلسطينّي رصاحة عىل رشط عدم معرفة الفاعل كسبب موجب للحفظ، 
ضم�ن ال�رشوط التي عّددها يف امل�ادة الناظمة لقرار حف�ظ الدعوى، امل�ادة 149 من قانون 
اإلجراءات اجلزائّية النافذ، وإنام ُيستفاد منه ضمنيًا من نص املادة 155 من القانون ذاته التي 
أجازت إعادة التحقيقات يف حال صدور قرار احلفظ، يف حال ظهور األدلة اجلديدة والتي مل 
يوض�ح املرّشع ماهية هذه األدلة ووقت ظهورها ومدى اتصال عضو النيابة هبا من السابق، 
أو احلالة األخرى وهي عدم معرفة الفاعل. حيث ُيفهم من نص املادة 155 إجراءات جزائّية 

أن قرار احلفظ يصدر بناًء عىل عدم معرفة الفاعل.

● ن�ّص امل�رّشع الفلسطينّي رصاحة يف املادة 149 من قانون اإلج�راءات اجلزائّية، عىل رشط 
ع�دم األمهي�ة، كسبب موجب للحف�ظ. ويتبني من ذلك، أن تقدير ذل�ك عائد لقناعة عضو 
النيابة املحقق، خاصة أن املرّشع الفلسطينّي مل يوضح هذا الرشط بل تركه مطلقًا وفضفاضًا. 

وبالتايل تبنى املرّشع الفلسطينّي مبدأ املالءمة. 

● ق�رار حف�ظ الدعوى حيوز ع�ىل حجّية نسبّي�ة ومؤقتة تسم�ح بإعادة فت�ح التحقيقات إذا 
ظهرت أدلة جديدة.

● يش�رتط للدفع بحجّية قرار حفظ الدعوى اجلزائّية توافر العديد من الرشوط، التي يمكن 
إمجاهلا بالنقاط التالية: 

1. وحدة اخلصوم فال جيوز ألحد املتهمني التمسك بحجّية قرار احلفظ إذا ما بني عىل 
أس�باب ش�خصية، مثل موانع املسؤولّية، أما إذا بني القرار عىل أس�باب موضوعّية، 
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فيستفيد منه مجيع املتهمني.

2. وحدة املوضوع وذلك باحتاد الواقعة يف الدعويني. 

3. وحدة السبب ويقصد به وحدة الركن املادي يف الدعويني. 

● لذل�ك تقوم س�لطة التحقيق باملوازنة والتي تدور حول كفاي�ة األدلة أو عدم كفايتها، فإذا 
ق�ّررت الكفاي�ة فإهنا تقوم بإحالة الدعوى وبذلك بعد هذا القرار عمل قضائّي بسبب توافر 

مجيع عنارص العمل القضائّي فيه وليس حكاًم قضائّيًا.

ثانيًا:- التو�سيات.
تتمث�ل ه�ذه التوصي�ات يف دعوة امل�رّشع الفلسطين�ّي للتدخل بتعديل بع�ض النصوص يف 
قان�ون اإلجراءات اجلزائّي�ة، باإلضافة إىل الدعوى لتعديل بعض املواد الورادة يف التعليامت 

القضائّية للنائب العام الفلسطينّي، وذلك عىل النحو التايل: 

أ - أويص ب�رضورة تضمني املادة 149 من قانون اإلجراءات اجلزائّية عىل رشط عدم وجود 
دليل وعدم معرفة الفاعل وهي الرشوط التي وردت يف املادة 2/152 من القانون ذاته.

ب - أويص برضورة تعديل نص املادة 6/152 حيث اس�تخدم املرّشع الفلسطينّي مصطلح 
حفظ األوراق بدالً من حفظ التهمة الن املادة تتحدث عن احلفظ بعد وجود حتقيق ابتدائّي.

ن�ص امل�رّشع الفلسطينّي عىل احلفظ لع�دم األمهية لكنه مل يرشح حاالت�ه وظروف األخذ به 
وت�رك تقدي�ره لوكيل النيابة العامة لذلك نويص امل�رّشع الفلسطينّي برضورة تنظيم حاالت 

احلفظ لعدم األمهية.

ج- أويص برضورة حتديد املدة التي جيب عىل النائب العام فيها إعادة امللف اىل وكيل النيابة 
العامة سواء باملوافقة عىل قرار احلفظ أو إعادة امللف الستيفاء التحقيقات.

 د- أويص بتعديل نص املادة 155 من قانون اإلجراءات اجلزائّية لتوضيح اجلهة التي سيؤول 
إليها امللف بعد إلغاء قرار احلفظ.

 ه�- أويص برضورة تعديل نص املادة 1/153 وذلك بتحديد املدة التي يتوجب عىل املّدعي 
باحل�ق املديّن تقديم تظلمه من قرار احلفظ ورضورة السامح للمتهم املترضر األكب من إلغاء 

قرار احلفظ بالقيام هبذا اإلجراء أسوة باملّدعي باحلق املديّن.
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امل�س�ادر وامل��راجع: 

اوًل: امل�سادر.
1. قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطينّي رقم 3 لسنة 2001.

2. قانون العقوبات األرديّن رقم 16 لسنة 1960.

3. التعليامت القضائّية للنائب العام رقم 1 لسنة 2006. 

10. القانون األسايس الفلسطينّي لسنة 2003. 

11. قانون اإلجراءات اجلنائّية املرصّي املعدل لعام 2007.

12. قانون أصول املحاكامت اجلزائّية األرديّن رقم 76 لسنة 1951.

13. قانون اإلجراءات اجلنائّية الفرنيّس لسنة 1958.

ثانيًا: املراجع. 
1. أمحد املبيض: النيابة العامة املتخصصة واالس�تثنائية يف فلسطني، دراس�ة مقارنة، دار الزهراء، اخلدمات 

املحوسبة، غزة، فلسطني، 1995.

2. أمح�د ب�راك: دور النيابة العامة يف جتسيد العدالة بني الواقع والطم�وح، مؤمتر العدالة الفلسطينّي األول، 
القضاء النزيه واملحاماة الفاعلة أداة جتسيد العدالة، بوابة فلسطني القانونّية، 2005.

3. إدوارد غايل الذهبي: حجّية احلكم اجلنائّي، مكتبة غريب، ط 3، 1999.

4. أس�امة عوايصة: رشح قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطينّي )الدعوى اجلزائّية(، حقوق النرش مفوظة 
للمؤلف، ج1، ط1، األردن.

5. أرشف توفيق ش�مس الدين: إحالة الدعوى اجلنائّية إىل القضاء يف النظم اإلجرائّية املقارنة، دار النهضة 
العربية، 1999.

6. أرشف رمضان عبد احلميد: النيابة العامة ودورها يف املرحلة السابقة عىل املحاكمة، دار النهضة العربية، 
القاهرة، ط. 1، 2004.

7. جالل ثروت: نظم اإلجراءات اجلنائّية، دار اجلامعة العربية للنرش، اإلسكندرية، مرص، 1997.

8. حسن اجلوخدار: التحقيق االبتدائّي يف قانون أصول املحاكامت اجلزائّية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2011.

9. حسن صادق املرصفاوي: املحقق اجلنائّي، منشأة املعارف، اإلسكندرية.

10. س�ليامن عب�د املنعم: إحالة الدعوى اجلنائّية من س�لطة التحقيق إىل قضاء احلك�م، دار اجلامعة اجلديدة 

للنرش، اإلسكندرية، 1999.
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11. نبيه صالح: الوسيط يف رشح مبادئ اإلجراءات اجلزائّية، منشأة املعارف، القدس، ج 1، 2004.

12. رؤوف عبيد: مبادئ اإلجراءات اجلنائّية، دار الفكر العريب، ط. 10، القاهرة، 1974.

13. عب�د الرمح�ن توفي�ق أمحد: رشح اإلجراءات اجلزائّي�ة )كام وردت يف قانويْن أص�ول املحاكامت والنيابة 

العامة(، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، 2011.

14. عبد الفتاح بيومي حجازي: سلطة النيابة العامة يف حفظ األوراق واألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى، 

دار الكتب القانونّية، املجلة الكبى، مرص، 2007.

15. عب�د الفت�اح م�راد: أوامر وق�رارات الت�رّصف يف التحقيق اجلنائّي وط�رق الطعن فيه�ا، حقوق الطبع 

والنرش مفوظة للمؤلف، اإلسكندرية، مرص.

16. عب�د الق�ادر صابر جرادة: موس�وعة اإلجراءات اجلنائّي�ة يف الترشيع الفلسطينّي، مكتب�ة آفاق، ط. 1، 

غزة - فلسطني،2009.

17. عبد الوهاب حومد: أصول املحاكامت اجلزائّية، املطبعة اجلديدة، ط. 4، دمشق، 1987.

18. ع�وض مم�د عوض: املبادئ العام�ة يف قانون اإلج�راءات اجلنائّية، املكتبة القانونّي�ة، دار املطبوعات 

اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، 1999.

19. كامل السعيد: رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائّية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2005.

20. مأمون سالمة: اإلجراءات اجلنائّية يف الترشيع املرصّي، دار النهضة، القاهرة، 2005.

21. ممد زكي أبو عامر: اإلثبات يف املواد اجلنائّية، الفنية للطباعة والنرش، اإلسكندرية، 1994.

22. مم�د صبحي نجم: صالحية النيابة العامة يف الترّصف بالتحقيق االبتدائّي يف قانون أصول املحاكامت 

اجلزائّية، دراسة حتليلية، جملة دراسات، املجلد األول، 2002.

23. مم�د صبح�ي نج�م: قان�ون العقوبات، القس�م العام )النظري�ة العام�ة للجريم�ة(، دار الثقافة للنرش 

والتوزيع، األردن، 2000.

24. مم�د ع�يل السامل احللب�ي: الوجيز يف أصول املحاك�امت اجلزائّي�ة، دار الثقافة للن�رش والتوزيع، عامن، 

األردن، 2009.

25. ممد عيل السامل عياد احللبي وس�ليم الزعنون: رشح قانون اإلجراءات اجلزائّية الفلسطينّي، مكتبة دار 

الفكر، أبو ديس، القدس.

26. مم�ود س�مري عبد الفت�اح: النيابة العمومّية وس�لطتها يف إهناء الدع�وى اجلزائّية ب�دون ماكمة، الدار 

اجلامعية للنرش، 1999.



295 النيابة العامة والت�سّرف يف الدعوى اجلزائّية باحلفظ

27. ممود ممود مصطفى: رشح اإلجراءات اجلنائّية، ط. 1، القاهرة، 1970.

28. ممود نجيب حسني: رشح قانون اإلجراءات اجلنائّية، دار النهضة العربية، ط. 2، 1988.

ثالثًا: الر�سائل والأبحاث.
1. س�اهر الوليد، رس�الة دكتوراه بعنوان الترّصف بالتحقيق االبتدائّي بحف�ظ الدعوى اجلزائّية يف الترشيع 

الفلسطينّي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

2. نظام توفيق املجايل، القرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، 1986. 
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املقدمة:
ُيعتب قيام املحكمة اجلنائّية الدولّية ثمرة جهد طويل لقيام جهاز قضائّي جنائّي دويّل مستقل، 
يقوم بأمر وحتقيق العدالة الدولّية)1)، وهو تطّور ذو أمهية كبرية لكونه حييي آمال الضحايا يف 

االقتصاص من املجرمني وضامن عدم إفالهتم من العقاب.

 إال أن والدة مكم�ة ج�زاء دولّية مل يكن باألمر السه�ل، إذ مّرت بمراحل عديدة وواجهت 
صعوب�ات خمتلف�ة عكست توجه�ات الدول املشارك�ة يف املفاوض�ات، وزاد األم�ر تعقيدًا 
اخت�الف النظ�م القانونّية لدى ال�دول املشاركة، والرغبة يف إجياد نظ�ام يتوافق مع تطلعات 
الدول املشاركة يف صنع نظام دويّل جنائّي ملحاكمة مرتكبي أش�د اجلرائم الدولّية فظاعة من 
جهة، وحتقيق أكب قدر من التوفيق بني األنظمة القانونّية املطّبقة يف الدول املشاركة من جهة 

أخرى)2).

)1) مم�د، خال�د حسني، مكمة اجلنايات الدولّية وجتربة العدالة اجلنائّية الدولّية، دار الكتب القانونّية – دار ش�تات 

للنرش والتوزيع، مرص- اإلمارات، ط. 1، 2015، ص.151.

)2) بسيوين، رشيف، مدخل إىل القانون الدويّل والرقابة عىل استخدام األسلحة، د. ن.، 1999، ص.143. 

مبدأ التكامل في نظام المحكمة الجنائّية الدولّية
 وأثره على الحالة الفلسطينّية 

بدرية بسام أبو دخان - طالبة الدكتوراه – جامعة تونس- املنار
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وم�ن األم�ور املهمة التي يكثر التس�اؤل بصددها بشأن املحاكم اجلنائّي�ة الدولّية، هو حتديد 
القواع�د التي تضع احل�دود الفاصلة بني الدعاوى التي تدخ�ل يف اختصاصها، وتلك التي 
تدخل يف اختصاص املحاكم الوطنّية. فقد تطّورت األس�اليب التي أخذت هبا هذه املحاكم 
م�ع تطور القانون اجلنائّي الدويّل، حتى اس�تقّر املطاف بالنظام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية 
الدولّي�ة اىل األخ�ذ بمبدأ جديد ه�و تكامل االختصاص القضائ�ّي، يف ماولة لتفادي تنازع 

االختصاص بني هذه املحكمة واملحاكم الوطنّية)1). 

إال أن صياغ�ة هذا املبدأ بصوره الثالث بشكل عام، وبصورة مبدأ التكامل القضائّي بشكل 
خ�اص قد جاءت مقّي�دة بسبب الصعوبات الت�ي واجهت فكرة إنشاء جه�از قضائّي دويّل 
دائ�م، والذي كان مرّده ش�عور الدول أن هذا األمر س�يشكل هتدي�دًا لسيادهتا، هلذا عملت 
اللجنة التحضريية اخلاصة بإعداد مرشوع املحكمة عىل إجياد حل وسط مناسب بخصوص 
ه�ذه املسأل�ة، فقامت بإقرار مبدأ التكامل ضمن نظامها األس�ايّس)2)، إال أن إقرار هذا املبدأ 
ش�ّكل عقبة قانونّي�ة يف فاعلّية عمل املحكم�ة يف كثري من القضايا اجلدلّي�ة، وهذا األمر ذاته 
ينطب�ق عىل التوّج�ه الفلسطينّي للمحكمة اجلنائّي�ة الدولّية ملالحقة القي�ادة اإلرسائيلّية عن 

جرائمها املرتكبة يف األرايض الفلسطينّية املحتلة.

فمن�ذ حصول فلسط�ني عىل صفة دولة مراق�ب، وانضاممها إىل النظام األس�ايّس للمحكمة 
اجلنائّية الدولّية يف كانون الثاين 2015، شّكل هذا األمر منعطفًا تارخيّيًا له انعكاسات سياسّية 
وقانونّي�ة مهم�ة يف طريق مالحقة وماس�بة املسؤول�ني اإلرسائيلّيني عن كاف�ة اجلرائم التي 

ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينّي. 

إال أنه ونظرًا ألن الوالية القضائّية عىل اجلرائم األساسّية بموجب النظام األسايّس للمحكمة 
اجلنائّية الدولّية تبقى بيد املحاكم الوطنّية وفقًا ملبدأ التكامل، فإن هذا األمر سيحّد من فاعلّية 
عم�ل املحكمة اجلنائّية، ال س�يام أن إرسائي�ل اعتادت أن تترّصف بط�رق التفافّية من خالل 
إقام�ة ماكم صورية داخل إرسائيل، ملحاكمة بعض ضباطها وجنودها لتتفادى أي مالحقة 

)1) صال�ح، عدن�ان مم�د ممد، املحكم�ة اجلنائّية الدولّي�ة النظرّية العام�ة للجريم�ة الدولّية دراس�ة حتليلّية، مركز 

الدراسات العربّية للنرش والتوزيع، مرص، ط1. ، 2017، ص.181.

)2) عيل، عبد الرمحن، فلسطني واملحكمة اجلنائّية الدولّية اخليارات املطروحة ورقة عمل، مركز الزيتونة لالستشارات 

والدراسات، بريوت، 2014/10/23، ص.64.
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أو مسائلة جنائّية دولّية قد حتدث مستقباًل.

اإ�سكالّية البحث واأهدافه: 
ُتَع�ُد املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية أحد أبرز اآللّيات القضائّية الدولّي�ة التي يمكن للفلسطينّيني 
االلتج�اء إليها من أجل مالحقة ومعاقبة جمرمي احل�رب اإلرسائيلّيني، وإنصاف ضحاياهم 

من أبناء الشعب الفلسطينّي، وبالتايل حتقيق العدالة اجلنائّية هلم.

إال أن املالحق�ة أم�ام هذه اهليئ�ة القضائّية الدولّي�ة، تصطدم بعقبة قانونّي�ة أفرزهتا نصوص 
نظامها األسايّس، الذي جاء تلبيًة للمصالح والرغبات السياسّية للدول املستنفذة، واملتمثلة 
بتكاملّي�ة املحكمة اجلنائّية وس�مو القضاء الوطنّي عىل قضائها، األمر الذي يطرح إش�كالّية 

مفادها:

 ما مدى تأثري مبدأ التكامل يف نظام املحكمة اجلنائّية الدولّية عىل احلالة الفلسطينّية؟

بناًء عىل ما س�بق س�نقوم بتسليط الضوء من خالل هذه الدراس�ة عىل مبدأ التكامل يف نظام 
املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّية، والبحث يف م�دى فاعلّيته يف احلالة الفلسطينّي�ة نظرًا ألمهّية هذا 
األمر، وأثره الكبري عىل جمرى عمل املحكمة اجلنائّية يف ما يتعلق يف القضايا الفلسطينّية التي 

تقّدم هبا الفلسطينّيون أمام هذه املحكمة.

منهجّية البحث:
س�يقع االعت�امد يف ه�ذه الدراس�ة عىل منه�ج مركب يؤل�ف من املنه�ج الوصف�ّي التحلييّل 
والقان�ويّن وال�ذي يفيد تناول هذه الدراس�ة والوص�ول إىل اهلدف املرجّو منه�ا، وذلك من 
خ�الل التأليف بني أدوات البحث املوجودة يف ك�ل من املنهج الوصفّي التحلييّل والقانويّن، 
م�ن أجل الوص�ف والتحلي�ل الدقيق للظاه�رة مل البح�ث للوصول إىل ص�ورة متكاملة 
للحال�ة، حيث اتبعت الدراس�ة مجلة م�ن النصوص القانونّية بالوص�ف والتحليل باالعتامد 
عىل النص القانويّن ومواده األساس�ّية الواردة بالنظام األس�ايّس للمحكم�ة اجلنائّية الدولّية 

واملتعلقة بمحل الدراسة.

اأهمّية الدرا�سة:
تكم�ن أمهية هذه الدراس�ة يف ك�ون أن املحكم�ة اجلنائّية الدولّي�ة إحدى اهليئ�ات القضائّية 
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الدولّي�ة، والتي يعقد الفلسطينّيون أماًل كبريًا عليها لالقتصاص من املسؤولني اإلرسائيلّيني 
عن اجلرائم املرتكبة بحق الشعب الفلسطينّي، وإحراز االنتصار الذي طال انتظاره للضحايا 

الفلسطينّيني.

 إال أنه ويف ظل قيام عمل املحكمة اجلنائّية الدولّية عىل مبدأ التكاملّية، واعتياد إرسائيل عىل 
اقتناص كل الفرص املمكنة للتهّرب من مسؤولّياهتا الدولّية جتاه الشعب الفلسطينّي، األمر 
الذي جيعل من هذا املبدأ صك غفران إلفالت املجرمني اإلرسائيلّيني من العقاب، وذلك يف 
ظل جلان التحقيق اإلرسائيلّية غري النزهية، وتعّدد املحاكامت الصورّية التي تعقدها املحاكم 

اإلرسائيلّية، لتتفادى املالحقات واملساءالت اجلنائّية الدولّية.

األم�ر ال�ذي جيع�ل من األمهّي�ة بمك�ان الوقوف عىل ه�ذه اإلش�كالّية ومعرفة م�دى أثرها 
ع�ىل احلال�ة الفلسطينّية أمام املحكم�ة اجلنائّية، وتسليط الضوء عليه�ا، إلعطاء رؤية واقعّية 
لصن�اع الق�رار الفلسطينّي يف جم�ال الرصاع املي�دايّن والقانويّن، ملقاضاة الق�ادة اإلرسائيلّيني 
عن جرائمهم املرتكب�ة بحق الشعب الفلسطينّي، وإجياد احللول املمكنة إلفشال املخططات 
اإلرسائيلّية املتعلقة باستغالل هذه الثغرة التي تضمنها النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية. 

خطة الدرا�سة:
بن�اًء عىل ما تقّدم س�نقوم بتقسيم هذه الدراس�ة إىل مبحثني: يتن�اول املبحث األول، العالقة 
التكاملّي�ة بني املحكمة اجلنائّية الدولّية والقضاء الوطنّي، من خالل تسليط الضوء عىل مبدأ 

التكامل يف نظام املحكمة اجلنائّية الدولّية.

 وب�ام أن إرسائيل قد تسعى إلقن�اع املحكمة اجلنائّية الدولّية بأهنا تقوم بالتحقيقات القضائّية 
الالزم�ة لألفراد املتورط�ني بارتكاب جرائم يف األرايض الفلسطينّية، ف�إن هذا األمر يدفعنا 
إىل ختصيص املبحث الثاين لدراس�ة انعكاس العالقة التكاملّية عىل احلالة الفلسطينّية وذلك 

لتحديد مدى أثرها عىل التحركات الفلسطينّية أمام املحكمة اجلنائّية الدولّية. 

املبحث الأول: العالقة التكاملّية بني املحكمة اجلنائّية الدولّية والق�ساء الوطنّي
يعت�ب موض�وع اختص�اص املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية من أكث�ر املواضيع الت�ي دارت حوهلا 
نقاش�ات عميقة ومتنّوعة من قبل الدول األعض�اء قبل التوقيع عىل ميثاق املحكمة يف مؤمتر 
روما عام )1998(، فإذا كان جملس األمن قد حّل هذا اإلشكال، بمنح مكمتي يوغوسالفيا 
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السابق�ة وروان�دا االختص�اص املتزام�ن م�ع القض�اء الوطنّي، إضاف�ة إىل رشط األس�بقّية 
للمحكمت�ني. إال أن رشط األس�بقّية أث�ار خماوف الكثري من الدول عىل س�يادهتا)1)، لذا كان 
م�ن الرضوري إجياد عالقة جديدة بني املحاكم الوطنّي�ة واملحكمة اجلنائّية الدولّية، للتوفيق 
بني مسألتني األوىل هي احلفاظ عىل سيادة الدول، والثانية عدم إفالت املجرمني من املالحقة 

واملسائلة اجلنائّية.

ل�ذا كانت هنالك حاجة إىل نمط جديد للعالقة ب�ني املحاكم الوطنّية واملحاكم الدولّية، من 
أجل احلفاظ عىل سيادة الدول، من دون اإلخالل هبدف عدم إفالت املجرمني من املالحقة 
واملساءل�ة. وم�ن ثم جاء التفك�ري يف أن تكون املحكمة اجلنائّية مكّمل�ة للقضاء الوطنّي عىل 

خالف املحاكم الدولّية املؤقتة)2).

وعليه فإن مبدأ التكامل يرس�م احلدود الفاصلة بني ما يدخل يف اختصاص القضاء اجلنائّي 
الوطن�ّي، وما يدخل يف اختصاص القض�اء اجلنائّي الدويّل ممثاًل باملحكم�ة اجلنائّية الدولّية، 

وبمعنى آخر فإنه حيدد العالقة بني القضاء اجلنائّي الوطنّي والقضاء اجلنائّي الدويّل)3). 

ولتوضيح ما سبق سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني عىل النحو اآليت: 

املطلب األول: ماهية مبدأ التكامل وفقًا للنظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

املطلب الثاين: آلّية عمل مبدأ التكامل يف النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

املطلب الأول: ماهية مبداأ التكامل وفقًا للنظام الأ�سا�سّي للمحكمة اجلنائّية الدولّية
ُيشك�ل مبدأ التكام�ل الركيزة املحورّية التي ُبن�ي عليها النظام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية 
الدولّي�ة، لكونه حيّدد العالقة بني القضاء اجلنائّي الدويّل والقضاء اجلنائّي الوطنّي من خالل 

)1) عيل، عبد الرمحن، فلسطني واملحكمة اجلنائّية الدولّية اخليارات املطروحة ورقة عمل، مركز الزيتونة للدراسات، 

20/12/15، ص.65.

)2) يوس�ف، أم�ري فرج، املحكم�ة اجلنائّية الدولّية الطاب�ع القانويّن هلا ونش�وء عنارص فوق الوطنّي�ة للقضاء اجلنائّي 

ال�دويّل طبقًا لنظام روما األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية املعتمد يف روم�ا يف 17/متوز-يوليو 1998، منشأة دار املعارف، 
االسكندرية، د. ط.، 2008، ص.126.

)3) النايف، لؤي ممد حسني وزكريا، جاسم، العالقة التكاملّية بني املحكمة اجلنائّية الدولّية والقضاء الوطنّي، جملة 

جامعة دمشق للعلوم االقتصادّية والقانونّية – املجلد 27 - العدد الثالث -2011، ص. 522.
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حتدي�د ما يدخل يف اختصاص القض�اء الوطنّي، وما يدخل يف اختص�اص املحكمة اجلنائّية 
الدولّية. وتظهر أمهّية مبدأ التكامل كذلك يف حث الدول عىل ممارس�ة واليتها القضائّية عىل 
اجلرائ�م الت�ي ُتشكل خطورة عىل املجتمع الدويّل، ويف منع إفالت مرتكبي مثل هذه اجلرائم 

الدولّية من العقاب)1). 

ولتوضيح ما س�بق ال بّد م�ن الوقوف عىل تعريف مبدأ التكام�ل وحتديد أنواعه يف الفرعني 
التاليني: 

الفرع الأول: تعريف مبداأ التكامل
ُيعّد مبدأ التكامل بني املحكمة اجلنائّية الدولّية وبني القضاء اجلنائّي الوطنّي من أهم املبادئ 
األساس�ّية التي تقوم عليها هذه املحكمة، وقد أشارت ديباجة النظام األسايّس إىل هذا املبدأ 
حني نصت عىل أن: »املحكمة اجلنائّية املنشأة بموجب هذا النظام األسايّس، ستكون مكّملة 
للوالي�ة القضائّي�ة اجلنائّية الوطنّية«)2)، كام أكدت عىل ذلك امل�ادة )1( من النظام وبالصياغة 

نفسها. 

إال ان النظام األسايّس مل يضع تعريفًا مددًا ملبدأ التكامل، بل أكد عىل أن تكون هذه املحكمة 
مكّملة للنظم القضائّية اجلنائّية الوطنّية يف احلاالت التي قد ال تكون فيها إجراءات املحاكمة 

الوطنّية متاحة، أو متى كانت هذه اإلجراءات غري ذات جدوى)3).

أي أن املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة ال ُتعد قضاًء جنائّيًا بدياًل عن قض�اء الدول، للمعاقبة عىل 
اجلرائ�م املرتكب�ة ض�د البرشية، وه�ذا ما أكدت علي�ه ديباج�ة النظام األس�ايّس للمحكمة 
حي�ث ج�اء فيها أنه: »من واجب كل دولة أن خُتضع لقضائها اجلنائّي املسؤولني عن اجلرائم 

الدولّية«)4).

)1) الرشع�ة، ع�يل خلف، مب�دأ التكام�ل يف املحكم�ة اجلنائّية، دار حام�د للن�رش والتوزي�ع، األردن، ط.1، 2012، 

ص.13-12. 

)2) انظر الفقرة )10( من ديباجة النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)3) الرشعة، عيل خلف، مبدأ التكامل يف املحكمة اجلنائّية، مرجع سابق، ص.19. 

)4) انظر البند السادس من ديباجة النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.
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 وعلي�ه فإن الصفة الدولّية للجريمة ال تكف�ي لتبير اختصاص املحكمة، فهي ليست بدياًل 
ع�ن القضاء الوطن�ّي، إال بخصوص املعاقبة عىل اجلرائم األكثر خط�ورًة التي تتسم بالصفة 
الدولّي�ة باملعن�ى الوارد يف النظام األس�ايّس، أي اجلرائم األساس�ّية املحوري�ة)1) األربع التي 

تضّمنها نص املادة )5( من نظام املحكمة. 

وعلي�ه ف�إن املعنى البدهيّي هلذا املبدأ بأن�ه: “تكامل اختصاص املحكم�ة اجلنائّية الدولّية مع 
اختصاص القضاء الوطنّي للدول األطراف يف نظام روما من أجل حكم اجلرائم املنصوص 
عليه�ا يف ه�ذا النظام، وليس القصد من�ه تكامل اختصاص القض�اء الوطنّي مع اختصاص 
املحكمة اجلنائّية ينعقد يف حكم اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األسايّس، إذا مل يكن 

القضاء الوطنّي للدول الطرف املعنّية قد انعقد يف حكمها)2).

وبن�اًء ع�ىل ما تق�ّدم فإن مب�دأ التكامل ُيع�رف بأن�ه: »ذلك الوض�ع التوفيقّي ال�ذي اختذته 
اجلامع�ة، لتشجيع الدول األطراف يف ميثاق روما األس�ايّس عىل ماكم�ة املتهمني بارتكاب 
اجلرائ�م الدولّي�ة التي تتص�ف باخلطورة الشدي�دة، وإال س�ينعقد االختص�اص للمحكمة 

اجلنائّية الدولّية«)3).

وبذل�ك تكون أحكام النظام األس�ايّس للمحكم�ة اجلنائّية الدولّية قد أب�دت حرصًا ظاهرًا 
ع�ىل تفادي التن�ازع بإجياد حل جذرّي ل�ه، من خالل النص عىل مب�دأ التكامل رصاحًة بني 

اختصاص املحكمة اجلنائّية الدولّية وبني اختصاص القضاء الوطنّي)4). 

)1) حسن، سعيد عبد اللطيف، املحكمة اجلنائّية الدولّية، دار النهضة العربّية، القاهرة، ط.1، 2000، ص.245.

 بسيوين، ممود رشيف، املحكمة اجلنائّية الدولّية-نشأهتا ونظامها األسايّس مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولّية 
واملحاكم اجلنائّية الدولّية السابقة-، إصدارات نادي القضاة املرصي، القاهرة، 2001.

)2) مم�ود، ض�اري خلي�ل مم�ود، املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة هيمن�ة القان�ون أم قانون اهليمن�ة، منش�أة املعارف، 

االسكندرية، 2008، ص 153.

)3) العبي�دي، خال�د عك�اب، مبدأ التكامل يف املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية، دار النهضة العربّي�ة، القاهرة، مرص، ط.1، 

2003، ص. 11.

)4) البحر، ممدوح خليل، مبدأ التكامل يف النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، حولّية كلية الرشيعة والقانون 

والدراسات اإلسالمّية، العدد احلادي والعرشون، جامعة قطر، 2003، ص.165. 
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الفرع الثاين: اأنواع مبداأ التكامل 

ختتلف صور مبدأ التكامل فقهًا بحسب املعيار املعتمد، فهناك َمن يصنّفه عىل أساس تكامل 
موضوع�ّي)1)، وتكام�ل إجرائّي)2). ومن جان�ب آخر، يمكن تقسيم�ه إىل تكامل كيّل يكون 

االختصاص فيه للقضاء اجلنائّي الدويّل – وبالعكس- إلمتام إجراء واحد.

ك�ام أش�ارت أحكام النظام األس�ايّس بص�ورة واضحة ورصحي�ة إىل نوع�ني آخرين من 
التكامل ومها التكامل الترشيعي والذي يعني تكامل أحكام النظام األس�ايّس للمحكمة 
اجلنائّي�ة الدولّية مع أحكام القانون الوطنّي للدول األطراف، وثانيهام التكامل التنفيذّي 
للعق�اب بني النظام األس�ايّس وبني القان�ون الوطنّي للدول األطراف)3). وعليه س�نقوم 

)1) التكامل املوضوعّي هو: التكامل املتعلق بأنواع اجلرائم التي تدخل يف نطاق اختصاص املحكمة اجلنائّية الدولّية، 

بحي�ث ينعق�د هل�ا االختصاص عىل وجه التحدي�د متى كان القضاء الوطن�ّي خمتصًا هبذه اجلرائ�م، فصفة املوضوعّية 
هن�ا تتعل�ق باجلرائ�م مل االختص�اص، أي أنه إذا مل ين�ص القانون اجلنائّي الداخ�يّل عىل جتريم للجرائ�م الواردة يف 
املادة اخلامسة من النظام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، فإن القضاء اجلنائّي الدويّل ُيعد صاحب االختصاص 

األصيل يف حتقيق وماكمة مرتكبي هذه اجلرائم.
ملزي�د م�ن املعلوم�ات ح�ول هذا املوض�وع انظر: السي�د مصطفى أمحد أب�و اخلري، املب�ادئ العامة يف القان�ون الدويّل 
املع�ارص، ط. 1، إي�رتاك للن�رش والتوزيع، القاه�رة، 2006، ص. 342. وأيض�ًا، ضاري خليل مم�ود، مبدأ التكامل 
يف النظ�ام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، جملة دراس�ات قانونّية، صادرة عن بيت احلكم�ة، العدد )1(، كانون 

ثاين- آذار 1999، ص.24.

)2) التكام�ل اإلجرائ�ّي ه�و: التكامل يف اإلج�راءات التي تبارشه�ا املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية للفص�ل يف الدعاوى 

املعروضة عليها، والثابت أن جوهر تطبيق مبدأ التكامل يعطي للقضاء الوطني االختصاص األصيل واألويل باعتبار 
أن له األولوية الطبيعّية عىل األشخاص املقيمني عىل إقليم الدولة، غري أنه استثناء من هذا األصل ينعقد االختصاص 
للقضاء اجلنائّي الدويّل. وهذا يف حاالت مددة سنتطرق هلا الحقاً وتأسيسًا عىل كل هذا فإنه إذا بارش القضاء الوطني 
أو القض�اء اجلنائ�ّي ال�دويّل اختصاصه بموجب الق�رارات املتعلقة بقبول الدعوى، وذلك وفقًا لل�امدة 18 من النظام 
األس�ايّس املان�ع )1( إلعادة ماكمة الشخص نفسه عن اجلريم�ة ذاهتا أمام أية جهة قضائية أخرى، وذلك تطبيقا ملبدأ 
عدم جواز املحاكمة عن اجلريمة ذاهتا مرتني، املادة 17 الفقر 1 -ج واملادة 20، وهذا املبدأ يعب عن التكامل اإلجرائي 
وعدم االزدواجية يف اإلجراءات بام قد يؤدي إىل إهدار حرية األفراد. وداد مزم سايغي، مبدأ التكامل يف ظل النظام 
األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، رس�الة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياس�ية، جامعة األخوة/ منتوري/

قسنطينة/اجلزائر/ 2006-2007، ص 16.

)3) والذي يعني تكامل أحكام النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية مع أحكام كل من القانون الوطنّي للدول 

األط�راف، وثانيهام التكامل يف تنفيذ العقوبة بني النظام األس�ايّس وب�ني القانون الوطني للدول األطراف. انظر: عيل 
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بتصني�ف مبدأ التكامل عىل أس�اس ثالثة معايري وهي املعيار القان�ويّن واملعيار القضائّي 
واملعيار التنفيذّي.

اأول: التكامل القانويّن

 التكام�ل القانويّن: ه�و تلك احلالة التي توجد فيها قواعد قانونّية خ�ارج األحكام القانونّية 
املنص�وص عليه�ا يف نظ�ام روما، وداخل متن الترشي�ع اجلنائّي الوطن�ّي، والتي تتكامل مع 

احكام النظام املذكور أعاله)1).

ومن استقراء أحكام النظام األسايّس يتبنّي بأهنا تتضمن إشارة إىل وجود مصدرين قانونّيني 
يكّمالن أحكام النظام األسايّس ومها القانون الدويّل والقانون الوطنّي للدول األطراف)2).

فقد نّصت املادة )10( من النظام األس�ايّس بقوهلا: »ليس يف هذا الباب ما يفّر عىل أنه يقّيد 
أو يمّس بأي شكل من األشكال قواعد القانون الدويّل القائمة أو املتطورة املتعلقة بأغراض 

أخرى غري هذا النظام األسايّس«.

وبن�اًء ع�ىل املادة السابقة فإن قواعد القانون الدويّل تصُلح ب�أن تكون ُمكّملة ألحكام النظام 
األسايّس إذا وجد ما يقتي ذلك، ومرد ذلك نجده يف أحكام املادة )1( من النظام األسايّس 
الت�ي ألزمت املحكمة اجلنائّية الدولّية بأن ُتطبق ع�ىل القضايا املعروض عليها أحكام النظام 
األسايّس يف املقام األول وأحكام املعاهدات واجبة التطبيق ومبادئ وقواعد القانون الدويّل، 

ويف املقام الثاين عند عدم وجود حكم يف أحكام النظام األسايّس.

 وك�ام نّص�ت امل�ادة )21( يف فقرهتا األوىل ع�ىل أن »املبادئ العامة للقان�ون التي تستخلصها 
املحكم�ة م�ن القوانني الوطنّي�ة للنُظ�م القانونّية يف العامل، ب�ام يف ذلك حسبام يكون مناس�بًا 

خلف الرشعة، مبدأ التكامل يف املحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص. 27.

)1) س�عيد، س�امي، مب�دأ التكام�ل ومب�دأ التع�اون يف نظام روما األس�ايّس املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّية، جمل�ة العدل 

السعودّية، عدد 14، 2005، ص.44. 

)2) مم�ود، ض�اري خليل، املحكمة اجلنائّية الدولّي�ة هيمنة القانون أم قانون اهليمنة، منشأة املعارف، االس�كندرّية، 

2008، ص.24.



جملة العلوم القانونية وال�سيا�سية306

القوانني الوطنّية للدول التي من عادهتا أن متارس واليتها عىل اجلريمة، رشيطة أال تتعارض 

هذه املبادئ مع النظام األسايّس وال مع القانون الدويّل وال مع القواعد واملعايري املعرتف هبا 

دولّي�ًا«)1). وهذا ُيشكل أساس�ًا قانونّيًا هلذا التكاُمل بني النظام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية 

الدولّية والقانون الوطنّي. 

كام أكدت املادة )80( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية عىل عدم جواز املساس 

بالتطبي�ق الوطن�ّي للعقوبات والقوانني الوطنّية، حيث نّصت عىل أنه ليس يف هذا الباب من 

النظام األس�ايّس ما يمنع الدول من توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنّية أو 

حي�ول دون تطبي�ق قوانني الدول التي ال تنّص عىل العقوبات املحددة يف هذا الباب. وتكُمن 

العّل�ة يف ذلك يف كون أن النظام األس�ايّس للمحكمة اس�تبعد عقوب�ة اإلعدام بشأن اجلرائم 

التي تدخل يف نطاق االختصاص املوضوعّي للمحكمة)2). 

ثانيًا: التكامل الق�سائّي 

اس�تهّل النظام األس�ايّس أحكام�ه القانونّية بالنص عىل أن�ه: »..... تك�ون املحكمة مكّملة 

للوالية القضائّية اجلنائّية الدولّية.... )3)«.

وبذلك فإن احلكم القانويّن املتقدم يف نص املادة السابقة من النظام األس�ايّس، قد قرر قاعدة 

عامة مقتضاها أن اختصاص املحكمة اجلنائّية الدولّية، إنام هي مكملة الختصاص القضائّي 

اجلنائ�ّي الوطنّي للدول األطراف، وبالتايل فإن اختصاصات املحكمة اجلنائّية ليست بديلة، 

معدلة، أو ملغية اختصاصات املحاكم اجلنائّية الوطنّية للدول األطراف)4).

وعلي�ه ينعق�د االختصاص للقضاء اجلنائّي الدويّل اس�تثناًء بناًء عىل طل�ب الدول األطراف 

)1) انظر نص املادة )21( فقرة )أ/ج( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

)2) البحر، ممدوح خليل، مبدأ التكامل يف النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص 172.

)3) انظر نص املادة )1( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

)4) البحر، ممدوح خليل، مبدأ التكامل يف النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص.172.
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يف النظ�ام األس�ايّس)1)، أو بن�اء ع�ىل دول�ة غري ط�رف يف هذا النظ�ام)2)، أو إحال�ة حالة من 
جمل�س األمن إىل املّدعي العام للمحكمة اجلنائّية الدولّية)3)، أو بناًء عىل االختصاص املبارش 
للمدعي العام)4)، حيث جيب عىل املحكمة أن تتحقق من انعقاد اختصاصها وفقًا لنص املادة 

)91( فقرة )1( من النظام األسايّس هلا)5). 

ثالثًا: التكامل التنفيذّي

التكام�ل التنفي�ذي هو قيام الدول�ة الطرف يف نظام روم�ا بتنفيذ األحك�ام والقرارات التي 
تصدرها املحكمة من خالل وس�ائلها التنفيذّي�ة داخل حدودها، ووفقًا لألوضاع التي نّص 
عليها النظام. وكام سبق الذكر، فإن النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية أشار يف املادة 
)80( من�ه إىل التكام�ل يف تنفيذ العقوبة بني الترشيع�ات الوطنّية وبني العقوبات التي أعّدها 

النظام األسايّس. 

وقد أجاز النظام األس�ايّس، تنفيذ حكم السجن يف دولة حتددها املحكمة اجلنائّية الدولّية يف 
قائم�ة الدول التي تكون قد أبدت اس�تعدادها لقبول املحكوم عليه�م لتنفيذ عقوبة السجن 

الصادر عليهم فيها)6).

كام يتمثل التكامل التنفيذّي يف إلزام النظام األسايّس للدول األطراف بتنفيذ عقوبة الغرامة، 
واملص�ادرة الت�ي تصدره�ا املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّية عىل املحك�وم عليه وف�ق اإلجراءات 
املنصوص عليها يف قانوهنا الوطنّي من دون املساس بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية)7). 

)1) انظر نص املادة )12، 13/أ، 14( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)2) انظر نص املادة )12( فقرة )3( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)3) انظر نص املادة )13( بند )ب( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)4) انظر نص املادة )15( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)5) انظر نص املادة )19( فقرة )1( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)6) انظر املادة )103( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

)7) انظر نص املادة )109( فقرة )1( النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.
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وتق�وم الدول�ة املنف�ذة ألحك�ام الغرام�ة واملص�ادرة بتحويل املمتلك�ات، أو عائ�دات بيع 
العق�ارات التي حتص�ل عليها إىل املحكم�ة)1)، وللمحكمة اجلنائّية الدولّي�ة أن تأمر بتحويل 
األم�وال املحّصل�ة يف ص�ورة غرام�ات ومص�ادرة إىل صندوق اس�تئامين، يدار وفق�ًا ملعايري 

حتددها مجعية الدول األطراف)2).

كام أجاز النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية إصدار احلكم عىل امُلدان بجب األرضار 
التي أصابت املجني عليه بام يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار)3). 

ويف ح�ال صدور مثل هذا الق�رار فللمحكمة اجلنائّية الدولّي�ة أن تطلب من الدولة الطرف 
ذات الصل�ة بأم�وال امل�دان أن تنفذها طبقًا ألحك�ام امل�ادة )109( املتعلقة بعقوب�ة الغرامة 

واملصادرة. 

املطلب الثاين: اآلّية عمل مبداأ التكامل
إذا كان�ت أوىل أس�باب الن�ص عىل مب�دأ التكامل ب�ني القانون الوطن�ّي واملحكم�ة اجلنائّية 
الدولّية، هو استكامل منظومة العدالة اجلنائّية بشقيها الوطنّي والدويّل، وأن املحاكم اجلنائّية 
الوطنّية هي صاحبة االختصاص األصيل، إال أن النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية قد منح 
املحكم�ة ذاهتا س�لطة التحقق بالنظ�ر يف الدعوى املنظورة عليها)4)، حي�ث تنص املادة )19( 
فقرة )1( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية عىل أنه: »تتحقق املحكمة من أن هلا 
اختصاص النظر يف الدعوى املعروضة عليها، وللمحكمة من تلقاء نفسها مقبولّية الدعوى 

وفقًا للامدة )17(.

األمر الذي يتطلب حتديد احلاالت التي ينعقد فيها االختصاص القضائّي للمحكمة اجلنائّية 
الدولّية، والرشوط الواجب توافرها ملامرسة هذا االختصاص.

)1) انظر نص املادة )109( فقرة )3( النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)2) انظر نص املادة )79( فقرة )3( وفقرة )2( النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)3) انظر املادة )75( الفقرة )3( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)4) ممد، خالد حسني، مكمة اجلنايات الدولّية وجتربة العدالة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص.231. 
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الفرع الأول: حالت تطبيق مبداأ التكامل 
يمتّد اختصاص املحكمة اجلنائّية الدولّية ليشمل الدول األعضاء، وتتم ممارس�ة اختصاص 
املحكم�ة بالتكام�ل م�ع اختصاص نظ�م القضاء الوطن�ّي للدول األعض�اء، وذلك حسب 

الديباجة واملادتني األوىل)1) واملادة )17( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

حي�ث حّددت املادة األخرية معيارين أساس�ّيني ينعقد عىل أساس�هام اختصاص املحكمة يف 
نظ�ر اجلرائ�م املحددة يف املادة اخلامسة بدالً من القضاء الوطن�ّي تطبيقًا ملبدأ التكامل، حيث 
نّصت الفقرة األوىل من املادة السابقة عىل احلاالت التي ينعقد بناًء عليهام اختصاص املحكمة 
اجلنائّية الدولّية يف نظر دعاوى اجلرائم املنصوص عليها يف نظامها األسايّس، عىل الرغم من 

انعقاد اختصاص النظر فيها للمحاكم الوطنّية للدول األطراف)2)، وهذه احلاالت هي)3): 

1- إذا كان�ت جُت�ري التحقي�ق أو املقاض�اة يف الدعوى، دولة هل�ا اختصاص 

عليه�ا م�ا مل تُكن الدولة حقًا غ�ري راغبة يف االطالع بالتحقي�ق أو املقاضاة أو 
غري قادرة عىل ذلك.

2- إذا كان�ت ق�د أج�رت التحقيق يف الدع�وى، دولة هلا اختص�اص عليها، 

وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص املعنّي، ما مل يكن القرار ناجتًا عن رغبة 
الدولة أو عدم قدرهتا عىل املقاضاة. 

3- إذا كان الشخص املعنّي قد سبق أن حوكم عىل الُسلوك، موضع الشكوى 

وال يكون من اجلائز للمحكمة إجراء ماكمة طبقًا للفقرة )3( من املادة )20(.

4- إذا مل تُكن الدعوى عىل درجة كافية من اخلطورة تبر اختاذ املحكمة إجراء 

آخر. 

)1) انظر نص املادة األوىل من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)2) ب�ن عبي�د، إخالص، قم�ع انتهاكات القان�ون الدويّل اإلنس�اين يف إطار االختص�اص اجلنائّي العامل�ّي، أطروحة 

دكتوراه، جامعة باتنة، اجلزائر، 2015-2016، ص.310.

)3) صال�ح، عدن�ان ممد ممد، املحكم�ة اجلنائّية الدولّية النظري�ة العامة للجريمة الدولّية “دراس�ة حتليلّية”، مركز 

الدراسات العربّية للنرش والتوزيع، مرص، ط.1، 2017، ص.192. 
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وقد أثار هذا النص جدالً واسعًا وكبريًا بني ممثيل الدول يف مؤمتر روما حول حتديد املقصود 
بع�دم الرغب�ة، أو عدم الق�درة، حيث رأى بعضهم أن اس�تخدام تعب�رَيْي الدولة غري راغبة 
Unwilling، أو غ�ري ق�ادرة unable، هلام تفسري واس�ع ومرن، مما قد يرتت�ب عليه التضييق 

واحلّد من اختصاص املحكمة، باإلضافة إىل صعوبة إثبات عدم الرغبة لتعلقها بالنّية، كام أن 
إثب�ات عدم القدرة يصبح أيضًا أمرًا صعبًا يف بعض األحوال لعدم القدرة عىل احلصول عىل 

املعلومات الكافية حول االهنيار اجلزئي أو الكيل للنظام القضائّي الوطنّي)1).

وحسب املادة )17( فقرة )2(، فإن عدم الرغبة يعني)2): 

1- أن اإلجراءات التي متّت أو القرار الذي اختذته الدولة هو بقصد محاية 

الشخص املعنّي من املسؤولّية اجلنائّية بخصوص اجلريمة. 

2- حدوث تأخري ال مّبر له يف اإلجراءات بام يتعارض يف هذه الظروف 

مع نّية تقديم الشخص املعنّي للعدالة. 

3- ع�دم مب�ارشة اإلجراءات، أو عدم مبارشهتا بشك�ل مستقّل، أو نزيه، 

أو ب�ورشت أو جت�ري مبارشهتا عىل نحٍو ال يتفق يف ه�ذه الظروف مع نّية 
تقديم الشخص املعنّي للعدالة.

 وبناًء عىل نص الفقرة الثالثة من املادة أعاله، فإن عدم القدرة يعني:

1- اهنيار النظام القضائّي الوطنّي للدولة اهنيارًا كليًا أو جوهريًا.

)1) وقد فّضَل بعضهم خالل املفاوضات املتعلقة بإنشاء املحكمة اس�تخدام عباريت غري فعالة وغري متاح عىل أس�اس 

أهن�ام يقدم�ان معيارًا موضوعيًا لتقوي�م أداء املحاكم الوطنّية، حي�ث ينصّب عدم الفاعلّية عىل االج�راءات القضائّية 
أم�ام املحاك�م الوطنّية، يف حني ينصّب ع�دم اإلتاحة عىل النظام القضائّي الوطنّي برمت�ه، غري أن هذه اآلراء مل يؤخذ 
هب�ا، وص�در النص عىل ما هو عليه أعاله، انطر: حساين، خالد بو عالم، مبدأ التكامل يف اختصاص املحكمة اجلنائّية 
الدولّية، املجلة األكاديمّية للبحث القانويّن، كلية احلقوق والعلوم السياس�ية، جامعة عبد الرمحان مرية بجاية، املجلد 

10، العدد2، اجلزائر، 2014. ص.332.

)2) الق�ديس، بارعة، املحكم�ة اجلنائّية الدولّية طبيعتها واختصاصاهتا موق�ف الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل 

منها، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادّية والقانونّية، جملد 20، العدد 2، 2004، ص. 130-129.
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2- عدم قدرة اجلهاز القضائّي للدولة عىل إحضار املتهم أو احلصول عىل 

األدلة الرضورّية، وعدم قدرته لسبب آخر عىل االضطالع بإجراءاته.

بناًء عىل ما س�بق فإن االختصاص التكمييل للمحكمة، ينعقد إذا أثبتت أن الدولة التي تنظر 
ماكمه�ا الدعوى املتعلقة بجريمة تقع ضمن اختصاصها، غري راغبة أو غري قادرة فعاًل عىل 

مبارشة التحقيق واملحاكمة)1).

الفرع الثاين: �سروط اأعمال مبداأ التكامل 
إن اهل�دف األس�ايّس من مبدأ التكامل ه�و احليلولة دون إفالت مرتكب�ي اجلرائم من قبضة 
العدالة، وقد أشارت ديباجة النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية إىل أهم االعتبارات 

التي دعت إىل النص عىل هذا املبدأ)2). 

حيث أشارت ديباجة النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية يف فقرتيها الرابعة واخلامسة 
إىل أه�م االعتب�ارات التي دعت إىل النص عىل مبدأ التكامل، حيث نّصت الفقرة الرابعة من 
ديباج�ة النظ�ام أن أخطر اجلرائم الت�ي ُتثري قلق املجتمع الدويّل بأرسه جي�ب أال متّر من دون 
عقاب وأنه جيب ضامن مقاضاة مرتكبيها عىل نحٍو فّعال، من خالل تدابري ُتتخذ عىل الصعيد 

الوطنّي وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويّل....)3).

ولك�ن كي يتّم تفعي�ل دور املحكمة بموج�ب مبدأ التكام�ل بقضاء مكّمل للوالي�ات القضائّية 
الوطنّي�ة، ال ب�ّد من تواف�ر جمموعة من ال�رشوط التمهيدّية واملوضوعّية، لك�ي يتسنى للمحكمة 
اجلنائّية الدولّية ممارسة اختصاصها عىل اجلرائم التي تدخل يف نطاق االختصاص املوضوعّي هلا. 

اأ- ال�سروط التمهيدّية: 
هنالك رشوط متهيدّية عّدة جيب توافرها لكي متارس املحكمة اجلنائّية اختصاصها بالنظر يف 

(1( Bourdon, William OT Duverger, Emmanuel, La cour pénale international, Seuil, Paris, 2000, P 95- 96.

)2) الرشعة، عيل خلف، مبدأ التكامل يف املحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص.66.

)3) كام نّصت الفقرة اخلامسة من ديباجة النظام األس�ايّس عىل أن: “الدول األطراف يف النظام األس�ايّس قد عقدت 

العزم عىل وضع حد إلفالت مرتكبي هذه اجلرائم من العقاب، وعىل اإلسهام بالتايل يف قمع هذه اجلرائم”.
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الدعوى، وتتمثل هذه الرشوط التمهيدّية باآليت: 

1- إن امل�ادة )5( من نظام املحكمة اجلنائّية ق�د حّددت اجلرائم التي هي مل 

اختصاصه�ا املوضوعّي والتي تتمثل بجريم�ة اإلبادة اجلامعّية، واجلرائم ضد 
اإلنسانّية وجرائم احلرب، وجريم�ة العدوان، فاالختصاص التكاميّل يشمل 
االختصاص املوضوعّي الذي هو مل االختصاص بالنسبة للمحاكم اجلنائّية 

الدولّية)1).

2- أن يكون اجلاين قد اقرتف اجلريمة بعد دخول النظام حّيز النفاذ، وهذا ما 

ُيعَرف باالختصاص الزمايّن للمحكمة. 

3- إن املحكم�ة هي صاحبة السلطة يف حتدي�د مقبولّية الدعوى وهي بنفسها 

من تقّرر مالءمة أن تأخذ مكان القضاء الوطنّي يف نظر دعوى ما)2). 

4- حُت�ال دع�وى من قبل دولة ط�رف يف نظام روما أو دول�ة غري طرف تقبل 

باختصاص املحكمة أو من قبل املّدعي العام من تلقاء نفسه، أو متّت اإلحالة 
من قبل جملس األمن.

ب- ال�سروط الإجرائّية 
يرتب�ط مبدأ التكامل بتطبيق مبدأ عدم ج�واز ماكمة الشخص عن الفعل ذاته مّرتني والذي 
ُيعّد أحد أهم مبادئ القانون اجلنائّي الدويّل)3)، لكونه يشكل ضامنة من الضامنات األساسّية 

)1) مزم، سيايغي وداد، مبدأ التكامل يف ظل النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص.10.

)2) إال أن س�لطة املحكمة يف حتديد مقبولّية الدعوى ليست مطلقة، فقد أورد النظام األس�ايّس قيدًا عىل هذه السلطة 

بامل�ادة )18( من�ه التي تن�ص عىل أن يقوم املّدعي العام بإش�عار الدول األط�راف مجيعها والدول الت�ي من عادهتا أن 
متارس واليتها القضائية عىل مثل هذه اجلرائم وللدولة التي هلا اختصاص يف نظر الدعوى يف غضون ش�هر واحد أن 
تبل�غ املحكم�ة بأهنا جُتري أو أجرت حتقيقًا بشأن تلك الدعوى وبناء عىل طلب تل�ك الدولة يتنازل املدعي العام عن 
التحقيق هلا ما مل تقرر ما قبل املحاكمة اإلذن بالتحقيق، وبناء عىل طلب املدعي العام. انظر: الرشعة، عيل خلف، مبدأ 

التكامل يف املحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص.69.

(3( Prélus: Etude En Pénal International Etam en droit communautaire d’Um aspect du Principe non 
bis in idem. R.S.C 1996, P 551 eats.
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يف ماكم�ة عادلة)1)، وهو ما جّسده النظام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّي�ة يف الفقرة الثانية من 
امل�ادة )20(، الت�ي أكدت ع�ىل مبدأ عدم جواز ماكمة ش�خص ما عن اجلرائ�م التي تدخل 
يف اختصاصه�ا، وذل�ك إذا س�بق أن حوكم أمام مكمة أخرى عن تل�ك اجلرائم باإلدانة أو 

الباءة)2).

وم�ن ث�ّم فإذا كانت السلط�ات الوطنّية لدولة ما قد حاكمت بصورة صحيحة ش�خصًا عن 
فع�ل يدخ�ل ضمن اختص�اص املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية، فإنه ال جي�وز للمحكمة املذكورة 
ماكم�ة ذلك الشخص م�رة ثانية، وباملقاب�ل منعت الفق�رة الثانية من امل�ادة املذكورة أعاله 
ماكمة أي ش�خص أمام مكمة أخرى عن جريمة من اجلرائم املشار إليها يف املادة اخلامسة، 

إذا كانت املحكمة اجلنائّية الدولّية قد بّرأته منها، أو أدانته عليها)3).

أم�ا يف حالة إج�راء ماكمة من قبل مكمة أخ�رى، فاألصل أن النظام األس�ايّس للمحكمة 
اجلنائّي�ة الدولّي�ة ال جييز هلا ماكمة الشخص الذي يك�ون قد حوكم أمام مكمة أخرى، عن 

سلوك يكون مظورًا أيضًا بموجب املواد )8/7/6(، يف ما يتعلق بالسلوك نفسه.

لك�ن االلت�زام املتقّدم ليس بشكل مطلق وإنام ترد عليه اس�تثناءات مهمة يمكن بموجبها أن 
ينعق�د االختص�اص للمحكمة، بالرغم من أن الشخص س�بق أن حوك�م عن اجلريمة ذاهتا 
أمام مكمة أخرى)4)، وهذه االس�تثناءات التي بينها النظام األس�ايّس هي إذا كانت التدابري 
واإلج�راءات يف املحكم�ة األخرى قد اخت�ذت بغرض محاية الشخص املعن�ّي من املسؤولّية 
اجلنائّي�ة، ع�ن جرائم تدخ�ل يف اختص�اص املحكمة وإذا كان�ت التدابري »اإلج�راءات« يف 

املحكمة األخرى، مل جتِر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة)5).

)1) حساين، خالد بو عالم، مبدأ التكامل يف اختصاص املحكمة اجلنائّية الدولّية، مرجع سابق، ص. 325.

)2) ب�ن عبي�د، إخالص، قم�ع انتهاك قواعد القان�ون الدويّل اإلنساين يف إط�ار االختصاص اجلنائ�ّي العاملّي، مرجع 

سابق، ص.217.

)3) انظر املادة )2/20( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 

)4) صالح، عدنان ممد ممد، املحكمة اجلنائّية الدولّية النظرية العامة للجريمة الدولّية، مرجع سابق، ص.203.

)5) عب�د الرازق، هاين س�مري، نط�اق اختصاص املحكم�ة اجلنائّية الدولّية، دراس�ة يف ضوء األحك�ام العامة للنظام 
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خالص�ة ما تقّدم، ف�إن القضاء الوطنّي له األولوية يف معاقبة مرتكب�ي اجلرائم الدولّية، وأن 

األحكام اجلنائّية التي تصدرها هلا حجية كاملة أمام املحكمة اجلنائّية الدولّية حتى املحاكامت 

الص�ادرة بشأهنا بطريقة عادلة ومايدة، وأن هذه احلقيقة ما هي اال امتداد ملبدأ االختصاص 

التكمييّل للمحكمة اجلنائّية الدولّية إزاء املحاكم الوطنّية)1).

 حي�ث ال ينعق�د االختصاص التكمي�يّل هلا إال يف حال عدم رغبة املحاك�م الوطنّية يف إجراء 

املحاكمة أو عدم القدرة عليها، أو عندما تكون املحاكمة صورّية أو شكلّية، أو غري جدّية، أو 

غ�ري قائمة عىل أصول املحاكامت العادلة، أو بناًء عىل رغبة الدول نفسها ورضاها يف التنازل 

اإلرادّي ع�ن االختص�اص يف ما يتعلق بالتحقي�ق واملحاكمة وتقرير العقوب�ة، حينئذ ينعقد 

االختصاص التكمييل للمحكمة اجلنائّية قصد ضامن عدم إفالت املجرمني يف العقاب)2).

املبحث الثاين: انعكا�س العالق��ة التكاملّية بني الق�ساءين الدويّل والوطنّي 

على احلالة الفل�سطينّية:

يعتب 2012/11/29، مفصال تارخيّيا يف مسار القضية الفلسطينّية، حيث متّكن الفلسطينّيون 

م�ن احلصول عىل صف�ة دولة مراقب باألم�م املتحدة)3)، األم�ر الذي فتح الب�اب أمام دولة 

فلسط�ني لالنض�امم إىل معظ�م االتفاقيات واملواثي�ق الدولّي�ة، والتي كان أبرزه�ا االنضامم 

األسايّس وتطبيقها، ط.1، دار النهضة، القاهرة، 2009، ص.63.

)1) املخزوم�ي، عم�ر، القانون الدويّل اإلنسايّن يف ضوء املحكمة اجلنائّية الدولّي�ة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ط.1، 

2009، ص.248.

)2) العاي�ب، ع�الوة، املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة اختص�اص أصي�ل أم تكمي�يّل، املجلة اجلزائرّي�ة للعل�وم القانونّية 

والسياسة، العدد 04، 2011، ص.521.

)3) ج�رى التصوي�ت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة عىل مرشوع القرار الفلسطين�ّي املقدم بالتاريخ املذكور أعاله، 

لني�ل صف�ة دولة مراقب، وح�از مرشوع القرار عىل )138( صوتًا مع، وعارضت�ه )9( دول، وامتنعت )41( دولة عن 
التصويت. وعىل إثره أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا بمنح فلسطني صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة. 
انظر: عالونة يارس غازي، االس�تحقاقات القانونّي�ة املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف األمم املتحدة، 

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان “ديوان املظامل”، سلسلة تقارير قانونّية رقم )79(، ص.16.
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إىل النظ�ام األس�ايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية)1)، الذي ش�كل حدثًا ب�ارزًا وهامًا يف تاريخ 

العدالة اجلنائّية الدولّية، لكونه سيعّزز فرص مالحقة وماسبة جمرمي احلرب اإلرسائيلّيني.

إال أن ه�ذا االنضامم وتفعيله عن طريق رفع اجلرائ�م اإلرسائيلّية إىل أروقة املحكمة اجلنائّية 

الدولّية، له آثاره السلبّية مثلام له آثاره اإلجيابّية، هذا عدا عن أنه يصطدم بأحد أبرز املعيقات 

القانونّي�ة التي قد حتّد من فاعلي�ة التوّجه الفلسطينّي إىل أروقة هذه املحكمة، واملتمثل بمبدأ 

التكام�ل ال�ذي تدركه إرسائيل جي�دًا وتعكف عىل االلتفاف خلفه حلامي�ة جنودها وقادهتا، 

وض�امن إفالهت�م م�ن املالحقة والعقاب. ولتوضيح ما س�بق س�يتّم تقسيم ه�ذا املبحث إىل 

مطلبني عىل النحو اآليت:

املطلب األول: أثر انضامم فلسطني وحتّركها باجتاه املحكمة اجلنائّية الدولّية

املطل�ب الث�اين: املح�اوالت اإلرسائيلّية لاللتف�اف عىل التحّرك الفلس�طينّي نح�و املحكمة 

اجلنائّية

املطل��ب الأول: اأث��ر ان�سم��ام فل�سط��ني وحتركها باجت��اه املحكم��ة اجلنائّية 

الدولّية

يعت�ب انضامم فلسطني للمحكم�ة اجلنائّية الدولّية خطوة حقيقي�ة يف الطريق الصحيح الذي 

هي�دف ملعاقبة املجرم�ني اإلرسائيلّيني عن جرائمهم املرتكبة ضد الشعب الفلسطينّي، إال أن 

ه�ذه اخلطوة حتمل الكثري من اإلجيابّيات والسلبّيات، وذلك عىل الرغم من اعتبارها إنجازًا 

كب�ريًا وانتص�ارًا لدم�اء الشع�ب الفلسطينّي جت�اه ماكمة ق�ادة االحتالل بشقيه�م السيايّس 

والعسكري عىل ما ارتكبوه من جمازر بحق املدنيني الفلسطينّيني. 

ولتوضيح ما سبق ال بد من الوقوف عىل إجيابيات وسلبيات االنضامم الفلسطينّي للمحكمة 

اجلنائّية الدولّية يف الفرعيني التاليني. 

)1) انضم�ت فلسط�ني إىل املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة يف األول من كان�ون 2015، وأصبحت طرف�ًا يف نظام املحكمة 

باألول من نيسان 2015.
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الفرع الأول: اإيجابيات الن�سمام الفل�سطينّي للمحكمة اجلنائّية الدولّية

بعد فشل ماولة الفلسطينّيني يف مترير مرشوع قرار دويّل يضع جدوالً زمنيًا إلهناء االحتالل 

اإلرسائييّل ألرايض عام )1967(، سعت فلسطني لتفعيل آليتني من آليات اإلقرار باختصاص 

املحكمة اجلنائّية الدولّية، حيث أودعت إعالنًا جديدًا)1) بموجب املادة )3/12( بأثر رجعي 

يعود إىل تاريخ 13/حزيران – يونيو 2014، يتزامن مع جلنة تقيص احلقائق يف حرب غزة عام 

2014، وأودع�ت أيضًا وثائق االنضامم إىل نظام روما األس�ايّس لدى األمني العام ودخلت 

االتفاقي�ة حّي�ز التطبي�ق بالنسبة لفلسطني يف 1/ابري�ل - نيسان 2016، وهب�ذا يعتب انضامم 

فلسطني من أهم اخلطوات لضامن املساءلة عىل جرائم االحتالل اإلرسائييّل ويف الوقت نفسه 

تأمني احلامية للمدنيني الفلسطينّيني)2).

وتكم�ن األمهي�ة يف هذه اخلطوة، أنه وفق�ًا لنص املادة )14( من النظام األس�ايّس للمحكمة 

اجلنائّية الدولّية، فإنه جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة 

أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة، قد ارتكبت وأن تطلب إىل املدعي العام 

التحقي�ق يف احلال�ة بغرض الب�ّت يف ما إذا كان يتع�ني توجيه االهتام لشخ�ص معني أو أكثر 

بارتكاب تلك اجلرائم)3).

)1) جت�در اإلش�ارة إىل أنه عق�ب احلرب اإلرسائيلّية ع�ىل غزة يف كان�ون األول/ديسمب 2008 وكان�ون الثاين/ينابر 

2009 تقّدم�ت السلط�ة الوطنية الفلسطينّية بتقديم إعالن بموجب امل�ادة )3/12( يطلب األذن من الدائرة التمهيدّية 

لفت�ح حتقي�ق يف الوض�ع القائم يف فلسط�ني منذ يوم 1/ مت�وز- يولي�و 2002، إال أن املّدعي الع�ام السابق للمحكمة 
اجلنائّية رفض الطلب الفلسطينّي بحجة أن فلسطني ليست دولة وفق القانون الدويّل. انظر: ورقة موقف حول نطاق 
اختص�اص املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّية عىل الوضع يف فلسطني التي قّدمتها مؤس�سة احلق واملرك�ز الفلسطينّي حلقوق 

اإلنسان إىل مكتب املدعي العام بتاريخ آب/أغسطس 2013، ص3..

)2) نتيج�ة لذل�ك أعلن�ت املحكمة اجلنائّية الدولّية يف منتصف يناير 2015 فتح بح�ث أويّل يف جرائم حرب قد تكون 

إرسائي�ل ارتكبته�ا خالل عدواهنا عىل غزة عام 2014، الذي أّدى إىل اس�تشهاد نحو 2200 فلسطينّي وجرح أكثر من 
11000 آخرين، انظر: ممدي، بو زينة آمنة، انضامم فلسطني إىل املحكمة اجلنائّية الدولّية، ورقة بحثّية قدمت يف املؤمتر 

الدويّل الثالث عرش ملركز جيل البحث العلمي، بعنوان فلسطني قضية وحق، طرابلس - لبنان، 2-3/ديسمب2016، 
ص.223.

)3) انظر الفقرة )1( من املادة )14( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية. 
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وحيث�ام نجد أنه م�ن الصعب ختيُّل إحالة الدع�وى اجلنائّية ضد القي�ادة اإلرسائيلّية من قبل 
جمل�س األم�ن، وذلك يف ظ�ل الفيتو األمريكي األس�ود ال�ذي يقف عقبًة يف وج�ه كل قرار 
ُيشك�ل إدانة إلرسائيل، ويصّب لصالح القضية الفلسطينّية والشعب الفلسطينّي، خصوصًا 
حق�ه املرشوع يف تقري�ر مصريه، وقيام دولته املستقلة وعاصمته�ا القدس الرشيف، هذا من 

جهة.

وم�ن جه�ة أخرى، فإن املّدع�ي العام للمحكم�ة اجلنائّية الدولّية مل يكن باس�تطاعته قبل أن 
تصب�ح فلسط�ني دولة طرفًا، حتريك الدعوى اجلنائّية ض�د املسؤولني اإلرسائيلّيني من تلقاء 
نفس�ه، ليس فقط لالعتبارات والضغوط السياس�ّية فحسب، وإنام أيض�ًا لكون أن إرسائيل 

ليست دولة طرفًا يف املحكمة اجلنائّية الدولّية.

 وعلي�ه ف�إن انضامم دول�ة فلسط�ني للمحكمة اجلنائّي�ة الدولّي�ة مّكنها من ط�رق باب هذه 
املحكمة وإحالة اجلرائم اإلرسائيلّية إىل أروقتها بصفها دولة طرفًا يف ميثاق املحكمة.

وهنا ال بد أن ُنشري إىل الفرق بني اإلعالن واإلحالة، حيث أن اإلعالن يتم تقديمه بموجب 
الفق�رة الثالث�ة من املادة )12( من ميثاق روما، والت�ي جتيز لدولة غري طرف يف نظام روما أن 
تقبل ممارس�ة املحكمة اختصاصها يف ما يتعلق بحالة بعينها، أما اإلحالة “حتريك الدعوى” 
يت�م تقديمه�ا بموجب امل�ادة )14( من ميثاق روم�ا، ومن خالل اإلحال�ة تطلب الدولة من 
املدعي العام التحقيق يف احلالة، وبالتايل فإن اإلعالن يتطلب موافقة الدائرة التمهيدية لفتح 
حتقي�ق يف اجلرائ�م اإلرسائيلّي�ة يف األرايض الفلسطينّية املحتلة، بينام يف ح�ال ما رأى املدعي 
الع�ام يف احلال�ة املحالة إليه ما ي�بر إجراء حتقيق وفقًا للمعايري الواردة يف النظام األس�ايّس، 
نتيج�ة هل�ذه اإلحالة فإن هذا األمر ال يتطل�ب من املدعي العام اإلذن م�ن الدائرة التمهيدّية 

للمحكمة من أجل الرشوع يف التحقيق)1). 

بن�اء عىل ما تق�ّدم فإن انضامم فلسطني للمحكمة اجلنائّية الدولّي�ة ُيعّد خطوة ال ُيستهان هبا، 

)1) الشنطي، وسيم جابر، فلسطني واملحكمة اجلنائّية الدولّية، أسئلة وأجوبة، ورقة علمّية مركز الزيتونة للدراسات 

واالستشارات، بريوت، 2019/2/7، ص.3. 
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يف س�بيل مالحقة اجليش واحلكوم�ة اإلرسائيلّية عىل جرائم احل�رب واإلبادة واجلرائم ضد 
اإلنسانّي�ة التي ارتكبوها منذ األول من حزي�ران 2014، نظرًا ألن الوالية الزمنّية للمحكمة 
الت�ي طلبته�ا السلط�ة الفلسطينّي�ة هي م�ن حزي�ران 2014، وه�ذه اخلطوة ت�أيت كجزء من 
اس�رتاتيجّية حتاول خلق ديناميكّية جديدة تغرّي من مسار احلركة الذي س�مح لقوات املحتل 
اإلرسائييّل بتدمري مساعي السالم من طرف واحد، وأن أس�اس أي حركة يف املرحلة املقبلة 

هو القانون الدويّل كجزء من مرحلة فلسطينّية جديدة وعرص جديد)1).

الفرع الثاين: �سلبّيات الن�سمام الفل�سطينّي للمحكمة اجلنائّية الدولّية 
 تكتس�ب مسأل�ة انضامم دول�ة فلسطني للمحكمة اجلنائّي�ة الدولّية أمهّية خاص�ة، باعتبارها 
س�بياًل ممكن�ًا ملالحقة وماس�بة املسؤول�ني اإلرسائيلّي�ني وحتقيق العدال�ة اجلنائّي�ة الدولّية، 

وفضح كافة املامرسات واالنتهاكات اإلرسائيلّية املمنهجة ضد الفلسطينّيني.

إال أن انض�امم دول�ة فلسط�ني إىل املحكم�ة اجلنائّية الدولّي�ة، وتقديمها وإعالهن�ا عب إيداع 
رس�مّي من وزارة اخلارجية بموج�ب الفقرة )3( من املادة )13( قب�ول فلسطني اختصاص 
املحكم�ة بأث�ر رجعي بدءًا من 2014/6/13، بام يدخل العدوان اإلرسائييّل الثاين عىل قطاع 
غ�زة يف دائرة التحقيق واالهتام، وتقديمها رس�ميًا طلب إحال�ة إىل املحكمة اجلنائّية الدولّية 
ملل�ف اجلرائم اإلرسائيلّي�ة واحلالة يف فلسطني)2)، قد حيول إىل مالحقة قادة وعنارص املقاومة 

)1) بدوي، إبراهيم، عضوية فلسطني يف مكمة اجلنايات الدولّية.. ملاذا ترعب دولة االحتالل؟! “الوطن”، 17 يناير 

2015، منشور عىل املوقع اإللكرتويّن: 

http://alwatan.com/details/46053

)2) أحال�ت دول�ة فلسط�ني للمحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة، م�ا يتعلق بجريم�ة االس�تيطان غري الرشع�ّي يف األرايض 

الفلسطينّي�ة املحتل�ة س�نة 1967، وتطال�ب اإلحالة املدعي الع�ام بفتح حتقيق ف�وري باجلرائم اخلطرية التي يامرس�ها 
االحت�الل اإلرسائي�يّل بحق الفلسطينّيني عماًل باملادة 45 من ميثاق روما، وش�مل ملف اإلحال�ة الفلسطينّي قيادات 
إرسائيلّي�ة تتعنّي ماكمتهم عىل جرائم احلرب السابقة واحلالّية واملستقبلّية بحق الشعب الفلسطينّي، وتشمل اإلحالة 
منظومة االس�تيطان غري الرشعّي عىل مجيع السياس�ات واملامرس�ات التي هتدف إىل ترحيل الفلسطينّيني قرًا، والتي 
تسمح بنقل وإقامة املستوطنني اإلرسائيلّيني عىل األرض الفلسطينّية املحتلة سنة 1967، حيث تشمل هذه املامرسات 
والسياس�ات التخطيط والبناء والرتميم وتوفري األمن وتطوير املستوطنات وبنيتها التحتّية بام يشمل اجلدار واحلصار 
املف�روض عىل قطاع غزة. انظر: الشنطي، وس�يم جاب�ر، فلسطني واملحكمة اجلنائّية الدولّية، أس�ئلة وأجوبة، مرجع 

سابق، ص.5.
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الفلسطينّية املسلحة، أو قد يفرض عىل املدعية العامة بالنظر يف قائمة من التحقيقات حسب 
الطلب، حيث يكون للمحكمة احلق يف ماس�بة كل املخالفات الداخلة ضمن اختصاصها، 

واملرتكبة يف السياق الفلسطينّي اإلرسائييّل منذ 13 حزيران/ يونيو )1)2014.

وعلي�ه ف�إن إمكاني�ة مالحق�ة ق�ادة املقاوم�ة الفلسطينّي�ة م�ن التحدي�ات الت�ي ق�د تواجه 
الفلسطينّي�ني نتيجة انضاممه�م وتوّجههم إىل املحكمة اجلنائّية الدولّي�ة، فاملدعي العام حني 
ينظ�ر يف اجلرائم املزعوم�ة يف األرايض الفلسطينّية املحتلة، ينظ�ر يف قيامها عىل يد اجلامعات 

الفلسطينّية املسلحة وقوات االحتالل اإلرسائييّل عىل حد سواء)2).

إال أن ه�ذه األم�ور جي�ب أن تشك�ل عائقًا أم�ام احلراك والتوجي�ه الفلسطين�ّي إىل املحكمة 
اجلنائّي�ة الدولّية، وال تثني القيادة الفلسطينّية عن مالحقة املجرمني اإلرسائيلّيني، خصوصًا 

أن قادة املقاومة الفلسطينّية أساسًا مدرجني عىل قوائم اإلرهاب األمريكية)3).

ك�ام أن الفلسطينّي�ني يمتلك�ون نقاطًا من القوة تتمث�ل أوالً: يف حق الدف�اع الرشعّي، الذي 
أق�ّره نص املادة )51( م�ن ميثاق األمم املتح�دة)4)، حيث تندرج أفعال املقاوم�ة الفلسطينّية 

)1) أزاروف، فالنتين�ا، فلسط�ني يف املحكم�ة؟ التداعي�ات غري املتوّقعة أم�ام مكمة اجلنايات الدولّية، ش�بكة الرشق 

األوسط للسياسات، كاليفورنيا، الواليات املتحدة، أبريل 2015.

)2) قن�ب، س�ارة، املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة وفلسط�ني عدال�ة مشك�وك يف أحقاقها، يولي�و 2016، نقاًل ع�ن املوقع 

اإللكرتويّن لشبكة السياسات الفلسطينّية:
 https://al-shabaka.org/ar/author/sarah-kanbar 

)3) أدرجت وزارة اخلارجّية األمريكّية 8 قيادات عىل قوائم اإلرهاب األمريكّية وهم: إس�امعيل هنية، رمضان ش�لح، 

مم�د الضيف، زياد النخالة، روحي مشتهى، حييى السن�وار، حييى محاد، أمحد العبدو، 8 قيادات فلسطينّية عىل قوائم 
اإلرهاب األمريكية، وكالة شمس نيوز، 2018/2/1، نقاًل عن املوقع اإللكرتوين:

https://shms.ps/post/695938/ 

)4) تنص املادة )51( من ميثاق األمم املتحّدة عىل أنه: »ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعّي للدول، 

فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسّلحة عىل أحد أعضاء »األمم املتحدة« وذلك إىل أن يتخذ 
جمل�س األمن التدابري الالزم�ة حلفظ السلم واألمن الدويّل، والتدابري التي اختذها األعضاء اس�تعامال حلق الدفاع عن 
النفس تبلغ إىل املجلس فورًا، وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيام للمجلس - بمقتىض سلطته ومسؤولّياته املستمّدة 
م�ن أحك�ام ه�ذا امليثاق - من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما ي�رى رضورة الختاذه من األعامل حلفظ السلم واألمن 

الدويّل أو إعادته إىل نصابه«.
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ضد الكيان الصهيويّن، يف إطار الدفاع الرشعّي عن النفس، الذي تعتبه املادة املذكورة حقًا 
طبيعّيًا يثبت للدول، أفرادًا ومجاعات، وذلك يف حاالت االعتداء املسلح. 

ثاني�ًا: حق الشع�ب الفلسطينّي يف تقرير مصريه، الذي كفلته ل�ه املواثيق والقرارات الدولّية 
كاف�ة، والت�ي أكدت ع�ىل مرشوعّي�ة اس�تخدام الفلسطينّيني للق�وة، وغريها من الوس�ائل 
واألس�اليب التي متكنه من ضامن وصوله للمامرس�ة املرشوعة هلذا احلق، س�واء باللجوء إىل 
الكف�اح املسلح أو املقاومة السلمّية، وذلك لكونه يتمتع بوصفه ش�عبًا احتّلت أرضه بالقوة 

املسّلحة، شأنه يف ذلك شأن غريه من الشعوب التي خضعت لالحتالل األجنبّي)1).

وبالرج�وع إىل مور الدراس�ة، فإن األث�ر السلبّي اآلخر يف انضامم دول�ة فلسطني للمحكمة 
اجلنائّي�ة الدولّي�ة ه�و وج�وب احرتامها ملب�دأ التكامل، األمر ال�ذي قد جيع�ل الفلسطينّيني 
ي�دورون يف حلقة مفرغة يف معركتهم القضائي�ة أمام املحكمة اجلنائّية الدولّية. خصوصًا أن 

املحكمة اجلنائّية دولّية وليست بديلة للقضاء اجلنائّي الوطنّي وإنام مكملة له.

وم�ن ناحي�ة أخرى فإن امل�ادة )19( من النظام األس�ايّس للمحكمة، تن�ص عىل وجوب أن 
تق�ر املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية بواليتها القضائّية يف أي دع�وى قضائّية ترفع أمامها، ويمكن 
أن يع�رتض املّتهم�ون أو الدولة ذات الوالية القضائّي�ة يف الدعوى عىل قرار املحكمة بقبول 
الدعوى القضائّية نتيجة لقيام تلك الدولة بالتحقيق بالفعل يف القضّية، أو بسبب احلاجة إىل 

موافقتها عىل اختصاص املحكمة بموجب املادة )12()2). 

وعليه فإن فتح التحقيق من مكتب املدعي العام يقتي أن ينظر يف مقبولّية الوضع بموجب 
النظام األس�ايّس للمحكمة والسياس�ات واملامرس�ات التي ينتهجه�ا املكتب، حيث تشتمل 
العن�ارص املؤثرة يف حالة فلسطني عىل مبدأ التكامل؛ ورفض إرسائيل رس�مًيا أن تتعاون مع 

املحكمة)3).

)1) وه�ذا م�ا تّم الن�ص عليه رصاحة ألول م�رة يف تاريخ املنظمة الدولّي�ة، وذلك بقرار اجلمعي�ة العامة رقم 2778، 

والصادر بتاريخ 6 كانون األول 1971، حيث أجازت اجلمعية العامة يف القرار املشار إليه، رشعّية الكفاح املسلح من 
أجل تقرير املصري للشعوب اخلاضعة لالستعامر واهليمنة األجنبّية بمن فيها الشعب الفلسطينّي.

)2) س�ويلرا، اوس�كار، االختصاص القضائ�ّي التكمييّل والقضاء اجلنائ�ّي الدويّل، املجلة الدولّي�ة للصليب األمحر، 

خمتارات من أعداد 2002، صادرة عن اللجنة الدولّية للصليب األمحر، جنيف، 2002، ص.180.

)3) أزاروف، فالنتينا، فلسطني يف املحكمة؟ التداعيات غري املتوقعة أمام مكمة اجلنايات الدولّية، مرجع سابق.
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وقد أكدت تقارير عدة صادرة عن اللجان املحلّية والدولّية، وال س�يام تقرير اللجنة املستقلة 
التابع�ة لألمم املتحدة للتحقيق بشأن حرب غزة عام )2014 (، والذي أكد عىل فشل النظام 
القضائ�ّي اإلرسائييّل يف إجراء حتقيقات موثوق�ة يف اجلرائم التي يرتكبها اجليش اإلرسائييّل، 
ووصف هذا التقرير، املّدعي العام اإلرسائييّل املختص بالنظر هبذه اجلرائم، بعدم االستقاللّية 

والنزاهة)1).

بن�اء عىل م�ا تقّدم فإنه حرّي بالقي�ادة الفلسطينّية أن تق�رَن اس�رتاتيجيَتها القانونّيَة املتبعة يف 
املحكم�ة اجلنائّية الدولّية وخارجها، بتدابري رئيسّية داخلّية ُتظه�ر التزامها بالقانون الدويّل. 
وينبغ�ي أن تضم�ن االمتث�ال املح�يّل للقانون ال�دويّل حلقوق اإلنس�ان والقان�ون اإلنسايّن، 
والقان�ون اجلنائ�ّي م�ن خ�الل الترشيعات الكافية واملامرس�ة املؤس�سّية. لكي حُيف�ز انضامُم 
فلسط�ني إىل نظ�ام روم�ا األس�ايّس تعزيَز اإلصالحات الترشيعّي�ة واملؤس�سّية الرضورّية، 
�ر احلرص والقدرة املحلّية عىل مالحق�ة اجلرائم اإلرسائيلّية - وهذه إحدى نتائج  وأن ُيسخِّ

االنضامم إىل املحكمة اجلنائّية الدولّية املعروفة باسم “التكامل اإلجيايّب”)2) .

املطلب الثاين: املحاولت الإ�سرائيلّية لاللتفاف على املحكمة اجلنائّية

القض�اء اإلرسائي�يّل قضاٌء ال يمكن التعوي�ل عليه ال من قريب وال من بعي�د، لكونه ماضيًا 
يف ماول�ة االلتف�اف عىل مب�دأ الوالية للقضاء التكمي�يل، وماضيًا يف ماوالت�ه املتواصلة يف 
التالع�ب يف مس�ار حتقيق العدالة، من خالل فتح حتقيقات وإج�راء ماكامت صورّية تسعى 
إىل وق�ف اختصاص املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية)3). حيث اعتادت إرسائيل أن تترّصف بطرق 
التفافّي�ة، م�ن خالل إقامة ماكم صورّية داخل إرسائي�ل ملحاكمة بعض ضباطها وجنودها، 

)1) اجلمعية العامة، األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، تقرير اللجنة املستقلة للتحقيق بشأن النزاع يف غزة 2014، 

بتاريخ 24 متوز 2014.
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx

)2) أزاروف، فالنتينا، فلسطني يف املحكمة؟ التداعيات غري املتوقعة أمام مكمة اجلنايات الدولّية, مرجع سابق.

)3) مركز حقوقي، االحتالل جيري ماكامت صورّية جلنوده، 22/ يونيو/ 2020، نقاًل عن موقع بال تايم:

 https://paltimesps.ps/post/265576 
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لتتفادى املالحقات واملساءالت اجلنائّية والدولّية.

بن�اء ع�ىل ما تقّدم، فإن�ه ال بّد من التطّرق إىل جل�ان التحقيقات واملحاك�امت الصورّية، التي 
تسع�ى م�ن خالهلا إرسائي�ل إلقن�اع املّدعي الع�ام للمحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة، بأهنا تقوم 
بالتحقيق�ات القضائّي�ة الالزم�ة م�ع األف�راد املتوّرط�ني بارتك�اب جرائم تدخ�ل يف نطاق 

االختصاص املوضوعّي للمحكمة اجلنائّية الدولّية، يف الفرعني التاليني:

الفرع الأول: جلان التحقيق الإ�سرائيلّية

م�ّرت جلان التحقي�ق اإلرسائيلّية مع الق�ادة العسكرّيني والسياس�ّيني بعملّي�ة مثرية، بدأت 
بته�ّرب أق�رب إىل التطه�ري والتبئة، ك�ام حصل يف »جلن�ة أغرنات« الت�ي حققت يف حرب 
)1973(، و»جلن�ة كاهانا« التي حققت يف جمازر صبا وش�اتيال ع�ام )1982(، والتي بلغت 
ذروهتا بتحميل املسؤولّية الشخصّية لوزير الدفاع آنذاك »آرئيل شارون«، وإبعاده عن وزارة 

الدفاع)1)، مكتفية هبذا اإلجراء العقايب ضّده، من دون اختاذ أي إجراءات قضائّية أخرى.

وإبان مشهد اس�تشهاد الطفل الفلسطينّي ممد الدّرة برصاص قوات االحتالل اإلرسائييّل، 
ال�ذي ال ي�زال يعلق يف أذه�ان املاليني، جاء تقرير جلن�ة التحقيق الرس�مية اإلرسائيلّية التي 
ش�كلها وزير الدفاع »مويش يعلون« حينام كان نائبًا لرئيس احلكومة حول اس�تشهاد الطفل 
ممد الدّرة، ليشّكك يف مقتل الدرة، وليس هذا فحسب، بل رأت اللجنة أن ثّمة احتامالً بأن 
املشهد كان ُمرّتبًا له مسبقًا، هذا عدا عن اهتام اللجنة للقناة التلفزيونية الفرنسية )فرانس 2(، 

التي نرشت أول صور مقتل الدرة يف 30 سبتمب/أيلول العام 2000، باالفرتاء.)2)

)1) جلان التحقيق الرسمّية يف إرسائيل بني املايض واحلارض، مقال منشور يف املركز الفلسطينّي للدراسات اإلرسائيلّية 

 https://www.madarcenter.org :مدار«، 9 فباير 2013، نقاًل عن املوقع اإللكرتوين«

)2) ك�ام رّصح “ ي�ويس كوبرفير” الذي قال إن ممد الدرة “قد يكون م�ات الحقًا، لكن أي إرسائييّل مل يطلق النار 

علي�ه”. وبحس�ب اللجن�ة اإلرسائيلّية فإن الصور ال تظهر أي بقعة دم حتت الطفل املصاب، وهو ما يشكل داللة عىل 
أنه مل يصب.انظر: دراسة قانونّية حول ما خلصت إليها اللجنة اإلرسائيلّية بشأن استشهاد ممد الدرة، دولة فلسطني، 

وزارة اخلارجّية، اجلمعة 27, مارس 2020. نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن: 
https://www.mofa.ps/ar/estimate-a-position/105
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وإب�ان املجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات االحت�الل اإلرسائيلّية يف غزة هناية عام )2008( 
وبداية عام )2009(، تقدم س�تة من كبار رجاالت القانون الدس�تورّي والدويّل يف إرسائيل 
بطل�ب مجاعّي إىل املستشار القانون للحكومة “ميني مزوز” لتشكيل جلنة حتقيق تفحص إذا 
كان اجليش ارتكب جرائم دولّية خالل العدوان، أم ال؟)1) وحسب أقواهلم: فإن التحقيقات 

ستعمل عىل تعطيل الدعاوى املستقبلية ضد إرسائيل)2). 

ك�ام اس�تبق املدعي الع�ام العسك�ري اإلرسائييّل ق�دوم اللجن�ة الدولّية التي ش�كلها جملس 
حق�وق اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة للتحقيق بح�رب غزة )2014()3)، بتشكيل ما ُس�ّمي 
ب�� »جلنة التحقي�ق الداخلّية« للتحقيق يف االنتهاك�ات املحتملة من اجلي�ش اإلرسائييّل أثناء 
احل�رب عىل غزة)4). وانتهى التحقيق اإلرسائييّل بإع�الن املدعي العام العسكري اإلرسائييّل 
»ش�ارون افك« قرار إغالق ملف التحقيقات يف )14( قضية تقّدم هبا مواطنون ضد اجلرائم 
واالنتهاكات التي ارتكبها اجليش اإلرسائييّل إبان العدوان عىل غزة، مبرًا ذلك بعدم وجود 
ش�بهات بارتكاب خمالفات أو أدلة جنائّي�ة يف مخسة ملفات حتقيق أجرهتا الرشطة العسكرّية 

اإلرسائيلّية بشأن العمليات العسكرية يف قطاع غزة عام )2014()5).

كام أن التحقيق الذي فتحته إرسائيل ملعرفة ظروف اس�تشهاد الطفل ممد أيوب )15 عاًما( 

)1) ماه�ر حام�د ممد احلويل، وعبد القادر صابر جرادة، التكيف الرشع�ّي والقانويّن للحرب عىل غزة، جملة اجلامعة 

اإلس�المّية، جملة اجلامعة اإلس�المّية )س�لسلة الدراسات اإلسالمّية( املجلد التاس�ع عرش، العدد الثاين، ص.627 – 
ص.663 يونيو 2011. ص.658.

)2) طال�ب رج�ال القانون الدس�تورّي اإلرسائيلّيني يف ه�ذه العريضة بإنش�اء جلنة خارجية، وذلك لك�ون املستشار 

القان�ويّن والعميد أفيخاي مندلبليت، كانا مشاركني، وصادقوا عىل العملّيات العسكرّية يف غزة، وعليه فال يمكن أن 
 http://www.alquds.com/nod/141364 :يكونا ضمن قائمة جلنة التحقيق

)3) انظ�ر ق�راري جمل�س حقوق اإلنسان لإلنس�ان لألمم املتحدة ع�دد 21/1 بإنشاء جلنة التحقي�ق حول حرب غزة 

2014، نيويورك، الواليات املتحدة، 2014/8/23.

)4) احلاج، حسن فوزي، املسؤولّية اجلنائّية للقيادة اإلرسائيلّية عن اجلرائم الدولّية يف قطاع غزة أمام املحكمة اجلنائّية، 

رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسّية، جامعة تونس املنار، 2016-2017، ص.82.

)5) بي�ان املدع�ي العسك�رّي اإلرسائييّل، املتعلقة بملف�ات التحقيق بشأن عملّيات اجلي�ش اإلرسائييّل يف غزة 2014، 

الصادر يف 2016/8/24.
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برص�اص ق�وات االحتالل اإلرسائي�يّل، خالل قمع جيش االحت�الل للمشاركني يف مسرية 
الع�ودة رشق جباليا ش�اميل القطاع، كان فقط لالس�تهالك اإلعالمّي، وحل�رف األنظار عن 

اجلريمة)1).

وقد رّصحت عضوة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينّية »حنان عرشاوي«، بأن جلان 
التحقي�ق والتقاري�ر اإلرسائيلّية وما ينبثق عنها من نتائ�ج ما هي إال »صكوك غفران« لتبئ 
إرسائي�ل نفسها م�ن جرائمها، وأدوات للتنصل من املساءل�ة واملالحقة الدولّية. وأضافت، 
ب�أن م�ا ُيسّمى ب� »جلنة ال�جن�راالت«، وتقري�ر وزارة خارجية االحتالل االس�تباقّي لنتائج 
تقرير جلنة تقيصّ احلقائق األممّية، وغريها من اللجان التي شكلتها إرسائيل عىل مدار تارخيها 
االحت�اليّل اإلجرامّي، ما هي إال أالعي�ب إرسائيلّية للتحايل عىل القانون الدويّل، وللتهرب 

من حتمل مسؤولّيتها)2). 

بناء عىل األمثلة السابقة فإن جلان التحقيق التي تنشئها إرسائيل ال خترج س�وى بنتائج تبئ 
هب�ا اجلنود، والقادة املتورط�ني بارتكاب جرائم وانتهاكات دولّية بح�ق الشعب الفلسطينّي 

بأطيافه كافة.

 وقد سبق أن برأت نفسها من جرائم احلرب التي ارتكبتها يف حروهبا الثالثة عىل قطاع غزة، 
وخرجت غري مدانة من جريمة قتلها للناشطة األمريكية »راشيل كوري«، وبّرأت نفسها من 
عدواهنا عىل »س�فينة مرم�رة« الرتكّية، وغريها اآلالف من اجلرائ�م واملجازر، وذلك هبدف 
محاي�ة جنوده�ا وضباطه�ا وقادهتا األمنّي�ني، وتنظيفهم من كل ش�بهة، وملنع إص�دار أوامر 
اعتق�ال دولّية بحقهم، وللتنّصل من املساءلة واملحاس�بة، ولاللتفاف ع�ىل القوانني الدولّية 

)1) وقد عّلق مدير عام احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني – “ خالد قزمار”، عىل هذه اللجنة بقوله: 

“أن�ه م�ن خ�الل جتربتنا مع االحت�الل، ومتابعتنا لقضايا ش�بيهة، فإننا ال نث�ق باالحتالل وجلان التحقي�ق يف اجلرائم 
الت�ي يشكله�ا والنتائ�ج التي تصدر عنه�ا”. انظر: أده�م الرشيف، بعد قت�ل الطفل أيوب رشق غزة جل�ان التحقيق 

اإلرسائيلّية. انظر: جرائم خمتلفة ونتائج مضللة للرأي العام، 22 ابريل 2018. نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن:
https://felesteen.ps/post/25660

)2) عرشاوي: جلان التحقيق اإلرسائيلّية ’صكوك غفران’ لتبيء إرسائيل نفسها من جرائمها، 2015/6/16.

http://falestinona.com/flst/Art/56243#gsc.tab=0
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واإلنسانّية، وارتداء ثوب الضحّية وجتريم الشعب الفلسطينّي وقيادته)1).

الفرع الثاين: املحاكمات ال�سورّية
تسته�دف اجلرائم اإلرسائيلّية الفلسطينّيني األبرياء، وتتصاعد وتريهتا بصور خمتلفة وصلت 
إىل درج�ات جسيم�ة وخط�رية، فق�د مارس�ت ق�وات االحتالل خمتل�ف أنواع املامرس�ات 
اإلجرامّي�ة، وكان�ت منها املذابح املرّوعة، نتيجة رغبة االحتالل تطهري املناطق من س�كاهنا، 
إضاف�ة إىل التهج�ري القري، واالعتق�ال، والقمع، والتعذيب، واإلهان�ة واإلذالل، وهدم 
املساكن، واس�تخدام أشّد الوسائل العسكرية الفتاكة التي تسببت بإزهاق األرواح وخّلفت 

إعاقات دائمة، ونرشت اخلوف والرعب بني الشيوخ والنساء واألطفال)2). 

وتق�وم إرسائيل من خالل قضائها بمحاولة حتصني جنودها من املساءلة وامُلحاس�بة اجلنائّية 
ع�ن تل�ك اجلرائم، وعدم إنص�اف الضحايا وج�ب أرضارهم، من خالل ماك�امت صورّية 

لاللتفاف عىل مبدأ الوالية التكاملّية للقضاء الدويّل.

إال أن�ه قبل اخلوض يف أمثلة املحاكامت الصورية التي أجراها القضاء اإلرسائييّل لسد الباب 
أمام أي ماولة من قبل املحكمة اجلنائّية الدولّية انطالقًا من مبدأ التكامل، ال بّد من اإلشارة 
إىل أن�ه، ال يف قان�ون العقوب�ات والترشي�ع اجلنائ�ّي اإلرسائييّل كل�ه، وال يف قان�ون القضاء 
العسكري، تناوالً لتنفيذ جرائم احلرب من وجهة نظر املتطلع نحو املستقبل، ليس كمخالفة 

بذاهتا، وال حتى كمالبسات خطرية يف املخالفات العادّية)3).

)1) املرجع السابق

)2) نذك�ر بعض جم�ازر إرسائيل ومنها، مذبح�ة دير ياس�ني 1948/4/10، ومذبحة قرية أبو شوش�ة 1948/5/14، 

اإلبراهيم�ّي  احل�رم  ومذبح�ة   ،1990/10/8 األق�ىص  املسج�د  ومذبح�ة   ،1956/11/3 يون�س  خ�ان  ومذبح�ة 
1994/2/25، ومذبح�ة خميم جنني 2002/3/29، وجمزرة رفح يوم 11 مايو/ أيار 2004، وجمزرة حي الشجاعية 20 

يوليو 2014. انظر: جرائم إرسائيل وإشكالية امُلحاكمة أمام اجلنائّية الدولّية. نقال عن املوقع اإللكرتويّن: 
https://democraticac.de/?p=61674

)3) تغي�ب ع�ن اعتبارات النيابة وادعاءاهتا وقرارات احلكم منظومة االعتبارات اخلاصة بواجب الدولة باحلفاظ عىل 

السك�ان الفلسطينّي�ني يف املناطق من االنتهاك�ات اخلطرية اخلاصة باتفاقيات جنيف الرابع�ة خاصة، وجرائم احلرب 
عام�ة، حي�ث يعتب جهاز القضاء اإلرسائي�يّل املخالفات املقرتفة بحق الفلسطينّيني بمثابة ش�أن إرسائييّل داخيل فقط، 

املرجع السابق.
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ك�ام أن أّي ق�راءة رسيعة لبعض األحكام القضائّية اإلرسائيلّية، تظهر مدى اس�تهتار إرسائيل 
وقضائها بالقانون الدويّل. فعىل سبيل املثال، أصدرت مكمة إرسائيلّية بتاريخ )2012/8/12( 
حكاًم باحلبس ملدة )45( يومًا فقط بحق جندي إرسائييّل متهم بقتل أم وابنتها خالل العدوان 
ع�ىل قط�اع غزة هناية ع�ام )2008(، وذلك بعد تعديل الئحة االهتام بح�ق اجلندي من القتل 

غري العمد إىل سوء استخدام السالح بشكل غري مرشوع)1).

 وم�ن تعليقه�ا ع�ىل التحقيقات اإلرسائيلّي�ة إبان ع�دوان )2008-2009(، أك�دت منظمة 
»هيوم�ن راي�س ووت�ش« أن تاريخ املحاس�بة ع�ىل انتهاك�ات الق�وات اإلرسائيلّية ضعيف 

ومتواضع)2).

ك�ام أن مهزلة االعتقاالت الصورّية للعنارص اإلرهابّية، ومرحّية ماكامهتم الشكلية، لندرة 
عدد الذين اعتقلتهم سلطات االحتالل من تلك العنارص التي تنتمي ملنظامت هيودّية إرهابّية 
علنّي�ة، ارتكبت جرائم بشعة بحق املواطنني الفلسطينّيني، كام حدث يف جرائم إحراق ممد 
أب�و خضري، وعائل�ة دوابشة وغريها من اجلرائ�م التي طالت املواطن�ني الفلسطينّيني بحامية 

قوات االحتالل)3).

وقد أكدت وزارة اخلارجّية الفلسطينّية رفضها، مهزلة املحاكمة الصورّية للجندّي اإلرسائييّل 
املج�رم قاتل الشهيد عبد الفتاح الرشي�ف)4). وقالت اخلارجية يف بيان صحايّف هلا، إنه: »منذ 

)1) ص�الح عب�د العاطي، التحرك أمام مكمة اجلناي�ات الدولّية بني اجلّدية والتسويف، املرك�ز الفلسطينّي ألبحاث 

 /https://www.masarat.ps/article/4729 :السياسات والدراسات، مسارات

)2) هيومن رايتس ووتش، اإلفالت من العقاب عىل انتهاكات قوانني احلرب، 2010/4/11

https://www.hrw.org/ar/report/11/ 04/ 2010 

)3) اخلارجّي�ة: ماك�م دولة االحتالل متييزّية عنرصّي�ة والقضاء اإلرسائييّل ال يمّت للقان�ون بصلة،2020 -10-01. 

نقال عن املوقع اإللكرتويّن:
https://www.alhadath.ps/article/112447/

)4) أطل�ق اجلن�دي القاتل أزاريا رصاصة عىل رأس عبد الفتاح الرشيف، بعد نحو ربع س�اعة من إصابته بجروح يف 

قدمي�ه إثر إط�الق جندّي آخر الرصاص عليه بدعوى ماولته طعن جندّي يف ت�ل الرميدة يف اخلليل. نقال عن املوقع 
اإللكرتويّن: مكمة االحتالل تنظر اليوم يف قضية قاتل الشهيد الرشيف 1مارس 2016. نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن: 
https://npaapress.com/ar/post/54760/



327 مبداأ التكامل يف نظام املحكمة اجلنائّية الدولّية

اللحظ�ة األوىل النتشار الفيديو املصور الذي يوث�ق جريمة إعدام الشهيد الرشيف يف مدينة 

اخللي�ل، حت�اول احلكومة اإلرسائيلّي�ة وأذرعها املختلفة السياس�ّية والعسكري�ة والقضائّية، 

امتص�اص ردود الفع�ل الدولّية عىل ه�ذه اجلريمة البشعة، عب مرحي�ة االحتجاز الشكيل 

للجن�دي القات�ل »ازاريا« وماكمته صوريًا، وذلك للتحايل ع�ىل املحاكم الدولّية واهلروب 

من املساءلة القانونّية«)1).

وعلي�ه فإن منظوم�ة القضاء اإلرسائييّل ُوضعت حلامية االنتهاك�ات واجلرائم التي يرتكبها 

اجلن�ود، ولي�س ملحاكمته�م، وإن حادثة قتل الشهي�د الرشيف ليست األوىل، بل س�بقتها 

ع�رشات احل�االت، منه�ا حادث�ة وقع�ت س�ابًقا يف مدين�ة الق�دس، حيث أطل�ق رشطي 

إرسائي�يّل النار بشك�ل متعّمد عىل فتاة فلسطينّية وقتلها، م�ن دون أن تشكل أي خطر، ومل 
تتم ماكمته.)2)

وقد ق�ّررت املحكمة العليا لالحتالل، يوم اجلمعة املواف�ق )2020/09/04(، عدم ماكمة 

قائ�د منطقة رام اهلل األس�بق يف جيش االحتالل “يرائيل ش�ومري” بالرغم من ثبوت قيامه 

بإعدام�ه الطف�ل فلسطينّي مم�د الكسبة )17 عام�ًا(، بإطالق 3 أعرية ناري�ة بشكل متعمد 

ومب�ارشة جتاه جسد الطف�ل، خالل تواجده ق�رب حاجز قلنديا، بتاري�خ )3/ 7/ 2015(. 

ويمث�ل قرار ه�ذه املحكمة دلي�اًل قاطع عىل ع�دم نزاهة وجدّي�ة التحقيقات الت�ي تبارشها 

سلطات االحتالل اإلرسائييّل)3).

وعليه فإن اهلدف من وراء هذه املحاكامت هو إعطاء انطباع أن دولة االحتالل تقوم بالتحقيق 

)1) »اخلارجّية«: ماكمة اجلندّي اإلرسائييّل قاتل الشهيد الرشيف صورية، يناير 5, 2017. نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن:

http://www.al-bayader.org/2017/01/51453

)2) ماكمة قاتل الرشيف ماولة إلسكات الضّجة حول اجلريمة، 2017/01/6. نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن:

http://www.alquds.com/articles/1483701962007462300/

)3) مرك�ز محاي�ة حلقوق اإلنسان، محاية املحاكم اإلرسائيلّية غري جّدي�ة ومسّيسة هتدف حلامية املجرمني اإلرسائيلّيني. 

نقاًل عن املوقع اإللكرتويّن:
https://amadps.org/ar/post/366441/
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يف اجلرائم التي ترتكب بحق الفلسطينّيني، وذلك من أجل محاية جنودها القتلة، وحتصينهم 
من املحاكمة الدولّية.

بن�اء ع�ىل ما تقّدم ف�إن مبدأ التكامل حي�ّد من فاعلية التوج�ه الفلسطينّي للمحكم�ة اجلنائّية 
الدولّي�ة يف ظ�ل التفاف إرسائي�ل عىل هذا املبدأ حلامية جمرميها من مالحقة وماس�بة املحكم 

اجلنائّية الدولّية.

فبالرغم من إن إرسائيل ملزمة قانونًا بالتحقيق مع املواطنني اإلرسائيلّيني املتهمني بارتكاب 
جرائ�م دولّية ومالحقتهم قضائّيًا. ولكن حتى يومنا ه�ذا، ثبت بأن التحقيقات اإلرسائيلّية 
غري مالئمة وأن دعاوى املالحقة القضائّية – خاصة عىل مستوى القيادة – باتت بعيدة املنال. 
ويف هذا الصدد، تتهرب إرسائيل من التزاماهتا القانونّية وترفض توفري إنصاف قضائّي فعال 

للضحايا )1).

 ويف ظ�ل عج�ز النظ�ام القضائ�ّي اإلرسائييّل، فمن الواض�ح أن هذا النظ�ام ال يفي باملعايري 
الدولّي�ة الالزمة فيام يتعلق باإلدارة الفعالة للعدالة، عندما يتعلق األمر بحقوق الفلسطينّيني 
ضحاي�ا االنتهاك�ات اإلرسائيلّي�ة. حيم�ل االف�رتاض اإلرسائييّل ب�أن ك�ل الفلسطينّيني إما 
»أجان�ب مع�ادون« أو »إرهابي�ون متملون« يف طيات�ه دالالت واضحة يف م�ا يتعلق بنزاهة 
النظ�ام القضائّي وقرائن ال�باءة واحلق يف ماكمة عادلة. يعمل كل م�ن النظام التسلسيّل يف 
اجليش والطريقة غري الفعالة يف إجراء التحقيقات وانعدام الرقابة املدنّية – كام هو واضح من 
خالل اهلامش الواس�ع من حرية الترصف الذي متنح�ه املحكمة اإلرسائيلّية العليا – بشكل 

أسايّس عىل إحباط املساعي نحو حتقيق العدالة.)2)

األم�ر الذي يستوجب ع�ىل الفلسطينّيني التمسك باالس�تثناءين الواردي�ن بموجب الفقرة 
)3( م�ن امل�ادة )20(، واملتمثلني بإجازة ماكمة الشخص عن اجلريم�ة ذاهتا مرتني، يف حال 

)1) مبدأ وممارس�ة الوالية القضائّية الدولّية يف األرايض الفلسطينّية املحتلة، املركز الفلسطينّي حلقوق اإلنسان، غزة، 

فلسطني، 2010، ص 2.

)2) املرجع السابق، ص.3.
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عمد القضاء الوطنّي يف ماكمته إىل محاية الشخص من املسؤولّية اجلنائّية، أو مل تتم املحاكمة 
بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة.)1)

وذل�ك م�ن خ�الل إثبات ع�دم نزاه�ة واس�تقاللّية القض�اء اإلرسائي�يّل، ع�ن طريق حرص 
املحاك�امت الصورّي�ة اإلرسائيلّي�ة الداخلّية، املتعلق�ة بقيادات وضباط تورط�وا يف ارتكاب 
جرائ�م ضد الفلسطينّيني، ومجع ه�ذه األحكام القضائّية التي تتمخ�ض عنها، وإثارهتا أمام 
اجله�ات القضائّي�ة الدولّي�ة، لفضح إرسائيل وكشف زي�ف ادعاءاهتا وإفشال سياس�اهتا يف 

التهّرب من املالحقات الدولّية، لكوهنم مل خيضعوا ملحاكامت حقيقّية ومل يعاقبوا)2).

اخلال�سة
نخلص من خالل هذه الدراس�ة، إىل أن املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية هي إحدى أهم الآلليات 
القضائّي�ة الدولّي�ة الت�ي يمك�ن للفلسطينّي�ني اللج�وء اليه�ا، ملالحق�ة ومعاقب�ة املسؤولني 
السياس�ّيني والعسكري�ني اإلرسائيلّي�ني، ال س�يام بع�د حص�ول فلسط�ني عىل صف�ة الدولة 
املراق�ب غري العض�و يف األمم املتحدة وانضاممها اىل ميثاق روم�ا، الذي عىل إثره أصبح من 
املمكن مالحق�ة جمرمي احلرب اإلرسائيلّيني عىل اجلرائم التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبوهنا 
بح�ق الشع�ب الفلسطينّي أم�ام املحكمة اجلنائّي�ة الدولّية بصفة أن دول�ة فلسطني طرف يف 

ميثاق روما.

إال أن التوّج�ه الفلسطين�ّي إىل مكم�ة اجلناي�ات الدولّي�ة، يصط�دم بعقب�ة أساس�ّية أفرزهتا 
نص�وص ميثاق روم�ا، واملتمثلة بمبدأ التكامل املقّيد لعم�ل املحكمة، حيث ال يمنحها هذا 
املب�دأ اختصاصًا أصي�اًل للنظر باجلرائم الت�ي تدخل ضمن نطاق االختص�اص املوضوعّي 
هل�ا، األمر ال�ذي قد يك�ون بمثابة طوق نج�اة إلرسائيل حلامي�ة وتبئة أفرادها م�ن اجلرائم 

واالنتهاكات الدولّية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينّي املحتلة أرضه.

)1) انظر نص املادة )20( فقرة )3( من النظام األسايّس للمحكمة اجلنائّية الدولّية.

)2) جرائ�م إرسائي�ل وإش�كالّية امُلحاكمة أمام اجلنائّية الدولّي�ة، املركز الديمقراطي الع�ريب،  9يوليو 2019. نقاًل عن 

املوقع اإللكرتويّن:
https://democraticac.de/?p=61674
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فقد تبني من خالل الدراس�ة أن تاريخ إرسائيل حافل بتشكيل جلان حتقيق هدفها األس�ايّس 
طمس وتزييف احلقائق، ومحاية اجلنود والقادة اإلرسائيلّيني املتورطني بارتكاب جرائم بحق 

الفلسطينّيني. 

كام تكثر املحاكامت الصورّية التي جيرهيا القضاء اإلرسائييّل ملحاكمة بعض اجلنود والضباط 
اإلرسائيلّي�ني، كح�ل التفايف لتتف�ادى إرسائي�ل املالحقات واملس�اءالت اجلنائّي�ة والدولّية 

ضدهم، وبالتايل متكينهم من اإلفالت من العقاب.

وعلي�ه فإن القضاء اإلرسائييل قضاء يتصف بعدم النزاهة واجلدية، وأن كل الدالئل السابقة 
تثب�ت غي�اب الرغبة اإلرسائيلّي�ة يف إجراء حتقيق�ات وماكامت جدية ونزهي�ة حول اجلرائم 
واالنتهاك�ات الدولّية التي يرتكبها االف�راد واملسؤولون اإلرسائيلّيون، وأن كل التحقيقات 
واملحاك�امت الت�ي جترهي�ا ليس�ت إال التفاف�ًا ع�ىل مب�دأ التكام�ل للته�ّرب م�ن املالحقات 

واملساءالت الدولّية.

األم�ر الذي جيب أن تضع�ه القيادة الفلسطينّية نصب أعينها، يف معركتها القضائّية وكفاحها 
القان�ويّن داخ�ل أروقة املحكم�ة اجلنائّية الدولّية، لض�امن فاعلية هذا التوّج�ه، وضامن عدم 

إفالت املجرمني اإلرسائيلّيني من العقاب، وذلك من خالل ما ييل:

1- تقديم كل اإلثباتات املتوفرة إلظهار عدم جّدية ومصداقية ونزاهة القضاء 

اإلرسائييّل.

2- حرص املحاكامت الصورية اإلرسائيلّية الداخلية املتعلقة بقيادات وضباط 

توّرطوا يف ارتكاب جرائم ضد الفلسطينّيني.

3- حرص مجيع األحكام القضائّية التي تتمخض عنها.

وذل�ك م�ن أجل إثارهت�ا أم�ام املحكم�ة اجلنائّي�ة الدولّي�ة لفض�ح إرسائيل وكش�ف زيف 
ادعاءاهتا، وإفشال سياس�تها يف التهرب من املالحق�ات الدولّية، من أجل إنصاف الضحايا 

الفلسطينّيني، وحتقيق العدالة اجلنائّية الدولّية للشعب الفلسطينّي.
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جلان التحقيق الدولّية واملحاكم اجلنائّية الدولّية السابقة - إصدارات نادي القضاة املرصي، القاهرة، 
.2001
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املوضوعات  أحــد  فــي  تطبيقية،  أو  نظرية  علمية،  إضــافــة  البحث  يمثل  أن 

الــتــي تــشــغــل الــفــكــر الــقــانــونــي، وأن يــتــســم الــبــحــث بــالــعــمــق وبــســالمــة ودقـــة 

اللغة، وأن يكتب باللغة العربية أو اإلنجليزية.

أن يــتــضــمــن الـــبـــحـــث مــلــخــصــيــن أحـــدهـــمـــا بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة واآلخـــــــر بــالــلــغــة 

150 كلمة. أال تزيد عدد صفحات البحث على  االنجليزية، بما ال يزيد عن 

)25 أو30( صفحة، أما املالحق فهي ال تنشر  وإنما توضع لغرض التحكيم 

فقط.

أن تــحــتــوي الصفحة األولـــى مــن الــبــحــث عــلــى عــنــوان الــبــحــث، اســم املــؤلــف 

)املــؤلــفــيــن(، جــهــة الــعــمــل والــبــريــد اإللــكــتــرونــي لــلــمــؤلــف )املــؤلــفــيــن( ووســيــلــة 

التليفوني. االتصال 

إلــى جهة  للنشر  أو تقديمه  قــد سبق نشره  للنشر  املــقــدم  البحث  أال يكون 

أخرى، أو جزء من رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو كتاب منشور، والتحلي 

باألمانة العلمية، وااللتزام باملنهجية العلمية في إعداد البحث.

 )14( حـــجـــم   Simplified Arabic بـــخـــط  الـــعـــربـــيـــة  بـــالـــلـــغـــة  الـــبـــحـــث  يــكــتــب 

للنصوص في املتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش، وتكتب البحوث 

في  للنصوص   )14( بحجم   Times New Roman بخط  اإلنجليزية  باللغة 

املتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش.

وتوثق  منفرد.  أو  متصل  وبتسلسل  صفحة،  كل  أسفل  في  الهوامش  تثبت 

املراجع فى الهوامش كالتالي )اسم عائلة املؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة 

رقم  النشر،  مكان  الناشر،  الطبعة،  الكتاب،  عنوان  قوسين،  بين  النشر 

: الصفحة. ثم ترتب في نهاية البحث حسب  املجلد، رقم العدد )إن وجــد( 

الحروف األبجدية.

�سروط وقواعد الن�سر باملجلة

جملة العلوم القانونّية وال�سيا�سّية
كلية ال�حقوق – جامعة القد�س



 فــي املــجــال، تــقــدم فيما ال يزيد 
ً
مــراجــعــات ونــقــد الكتب الــتــي صــدرت حديثا

على )10( صــفــحــات، والــتــقــاريــر عــن املــؤتــمــرات والــنــدوات بـــ )5( صفحات، 

أمـــا مــلــخــصــات الــرســائــل الــعــلــمــيــة )مــاجــســتــيـــــر، دكــــتــــوراه(. فــيــقــوم صــاحــبــهــا 

بعمل ملخص اليزيد عن )5( صفحات، ويراعى أن تحتوي الصفحة األولى 

عــلــى عــنــوان الــرســالــة واســــم الــبــاحــث وعـــنـــوان بــريــده االلــكــتــرونــي، وأســمــاء 

والقسم  ومناقشتها،  الــرســالــة  على  الحكم  لجنة  وأســمــاء  عليها،  املشرفين 

الرسالة  ملوضوع  موجز  وصف  مع  أجازتها،  التي  والجامعة  والكلية  العلمي 

إليها وأهــم  الــتــي توصلت  النتائج  أثــارتــهــا وتقسيماتها وأهــم  الــتــي  واإلشــكــالــيــة 

التوصيات التي أوصت بها.

ترتب البحوث التي تصل إلى املجلة حسب تاريخ ورودها إليها وتكون أولوية 

األبحاث  تاريخ وصــول  للبحث وحسب  املجلة  استالم   ألسبقية 
ً
تبعا النشر 

من هيئة التحكيم. ويتم إبالغ الباحث بتسلم املجلة لبحثه خالل أسبوعين 

من تاريخ تسلم املجلة للبحث، الذي ينبغي أن يكون على نسختين ورقيتين 

الكترونية. ونسخة 

 ،
ً
عــلــمــيــا إلـــى متخصصين لتحكيمها  لــلــنــشــر  املــقــدمــة  الــبــحــوث  تــحــال جــمــيــع 

ويــتــوقــف الــنــشــر عــلــى قـــرار املــحــكــمــيــن، وتــقــع مــســؤولــيــة مــحــتــويــات البحوث 

على الباحثين، و ال تكون هيئة التحرير مسئولة عنها.

الــبــحــوث الــتــي تـــرد للمجلة ال تـــرد إلـــى أصــحــابــهــا ســـواء نــشــرت أم لــم تنشر، 

إلــى املجلة إال  النشر بعد إرســالــه  للباحث أن يسحب بحثه مــن  و ال يجوز 

ألسباب مقنعة، على أن يكون ذلك قبل إخطار الباحث باملوافقة على نشر 

 لها وال يجوز إعادة 
ً
بحثه في املجلة. و يصبح البحث املنشور في املجلة ملكا

نشره في أماكن أخرى إال بإذن كتابي من إدارتها.

فــي املجلة شــهــادة معتمدة من  تــم قــبــول بحثه للنشر  الــذي  الــبــاحــث  يعطى 

املجلة تفيد قبول بحثه للنشر باملجلة وتاريخ النشر والعدد الذي نشر به. 

تــزود املجلة الباحث بنسخة من العدد الــذي نشر فيه البحث، وعــدد )5( 

مستالت من البحث.






