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 2018الخامسة قضية مسابقة المحكمة الصورية العربية 

 المملكة األردنية الهاشمية –جامعة البتراء  –إعداد أ.د. محمد علوان 

 

 وقائع القضية: 

أنواعها ب الحضارة البشرية اآلالف من الحروب المتوسط مهد حوض البحر األبيض شهد 

ضل إليه عود الفكما ي ، واألثنيات.عراقاألو، من الديانات معقل للكثيرهو ، والذري منها باستثناء

انت كة عليه، ُمطلفي ازدهار التجارة العالمية، بدًء باكتشاف القارة األمريكية، لذا فإن الدول ال

 .ومازالت محل نزاعات وخالفات

م 1940عام سكانها  عددبلغ  مهد()دولة تسمى  تقع دولة، األبيض المتوسطالبحر شرق  علىو

 رات وأممحضا بها ت  مر. الديانات السماوية الثالثامتزجت على أرضها  و ،نسمة ماليين ثالثة

زحت تحت لذين رالرومان ا، ووعدوبني  واإلغريقيةية والكنعانية والفرعونية منها الفينيق -مختلفة

 :هابشقي تحت لواء الحضارة اإلسالمية فانضوت إلى أن فتحها المسلمون، (مهد)سيطرتهم دولة 

 في ما عُرف –بعد ذلك  – الصليبيونعليها . استولى المسيحيالعربي المسلم والعربي 

 ادت، وعبـ)الحروب الصليبية(، وظلت خاضعة لهم لمدة من الزمن، إلى أن حررها المسلمون

ل شما التي تمتد منتحت راية الخالفة اإلسالمية، ووالية من واليات إمبراطورية )منعوق( 

 مشارف النمسا.إلى  إفريقيا

وهي مملكة  ،أللنبيتحت مملكة بما فيها االنتداب  ،مهمة تاريخيةبعدة تحوالت  (مهد)دولة  مرت

 ن بعضغالبية سكانها من العرب المسلمين. وتحتض وبحر الشمال. األطلنطيتقع على المحيط 

 %10األقليات من العرب المسيحيين بنسبة تصل إلى 

 .% من مجموع السكان1اليهود من السكان، بينما بلغت نسبة 

- ،لهم عيً شر ي حقهالتي تقوم عليها دولة )مهد(إنما الجغرافية  البقعة أن األقلية اليهوديةادعَّت 

 ةدينيب األسبواألمم األخرى فيها  والقومياتأحق بها من غيرهم من األعراق  -على ما زعموا 

 .وتاريخية

 ً دولة لألقلية وعلى حساب األغلبية؛ الدولة المنتدبة تعمل جاهدة على إنشاء  أنبدا واضحا

ً حروب  -بعد الحرب العالمية الثانية –( وعد)من بني  مسلحةمجموعات فخاضت   ،متقطعة ا

 لمملكة االنتداب حكومة وبدعم من( مهد)من منظمات ودول معادية دولة  ،وممولة ،ومنظمة

وفت بوعدها، قيام دولة )وعد( نسبة ضئيلة من هذه المجموعات المسلحة تنتمي إلى  التي أللنبي

 .األراضي المهدية، بينما السواد األعظم منهم جاء من وراء البحار
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ن عموماً عتختلف في الدين، واللغة، والعرق، المجموعات المسلحة ومن الالفت للنظر، أن هذه 

قا فو (مهد)دولة  تحل محلدولة جديدة  هدفها األساسي إنشاء .غالبية سكان دولة )مهد(

 .مدروسة ومحكمة إلستراتيجية

حت ت خضوعهافي مرحلة أنهكتها  صعبةبظروف تاريخية  (مهد)دولة وفي تلك المرحلة كانت 

 تدابنحت ات ، ال حيله لها، ترزح كبلةومُ  ،هانةمُ  التي جعلت منها دولة (،منعوق) إمبراطورية

ي كانت بة الت. عدا عن األوضاع اإلنسانية الصععسكرية لها قدراتتكن  لم ثمومن  ،أللنبي مملكة

، وعد()تعيشها، والوضع السياسي الضعيف المقيد، وهو ما أتاح للمجموعات المسلحة من بني 

عات على مساحات شاسعة من دولة )مهد( وإرهاب سكانها. وقد نجحت هذه المجمو االستيالء

حد ، وأالمسلحة، في إنشاء دولة على أرض دولة )مهد(، حملت اسم دولة )وعد( أي دولة داود

 أجدادهم القدماء حسب ادعاءاتهم، تيمنناً بأحد القدماء.

 ترالتي م االستعماريةوالظروف  -الباردةالحرب سيما خالل فترة ال -كما أدت الظروف الدولية 

 .هاب لدوليةاعتراف المنظمات ( واوعد)إلى تعزيز وجود دولة  (،مهد)لدولة  المجاورةدول البها 

 

 :اآلتية اتباع السياسات إلى ي  دولة  داودأ( وعد) دولةاتجهت ومنذ قيامها 

 يموغرافي،دحداث تغيير إلالعالم، نحاء أجميع  عداد كبيرة منبأمهاجرين جدد استقدام  أوالً:

 . غرار الثقافة الغربيةافة جديدة على وثق ،جديدة وإنشاء مدن

ى أراضي واستحداث مبان جديدة على األراضي القوة للسيطرة عل وسائلافة ك استعمال ثانيًا:

دا ت. عقارامواطني دولة )مهد(، واستخدام أساليب غير شريفة ومزيفة لنقل ملكية األراضي والع

. لة )مهد(لدو عن االستعانة بمساعدات خارجية إلحكام السيطرة على األماكن الدينية، والتاريخية

وتُجرى  قوة،وفي أغلب األحيان يتم االستيالء على هذه األراضي والمنشآت بوضع اليد عليها بال

 .يةلعليها بعد ذلك تغييرات كثيرة، على نحو يتفق مع أهداف دولة)وعد(، وخططها االحتال

 .ما أوتوا من قوة وجبروتبكل  (مهد)األصليين من دولة  وتهجير السكانطرد  ثالثًا:

من % 1 األراضي المباعة ةنسبتجاوز سماسرة االحتالل، وإن لم تشراء األراضي من  رابعًا:

 .خارجهاو( مهد)من داخل دولة ار تج   بدرت عنعملية الشراء إال أن مجموع األراضي المحتلة، 

ها  يمتلكال عاليةمهارات و ،يمتلكون خبرات ،من وراء البحارمين القاد (وعد)ألن سكان دولة و

ر حت تأثيتالواقعة  الدول إلى جانب تعاطف العسكرية والتكنولوجية، الخبرة ك (مهد)سكان دولة

 لمعنوي الدعم المادي واكل أنواع  -بدورها–قدمت المجموعات الضاغطة التابعة لهم، والتي 
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حدة ن األمم المتم تطلبوالدولي، إلى المجتمع  تتجه أنال إ( مهد)دولة  مامأ، فلم يعد (وعد)لدولة 

ولتي دبين سكان  هاتقسيم أراضييقضي ب اً األمم المتحدة قرار فأصدرت، قضيتها في أن تنظر

 .(وعد)و (مهد)

لة )مهد( شاملة على دوم ، حرباً 1967واصلت دولة )وعد( تنفيذ خططها االحتاللية؛ فشنت عام 

ها ودول جوارها، بحجة الحفاظ على أمنها انتصرت فيها ودخلت عاصمة )مهد( وطردت سكان

 منها، بمساعدة جهات مختلفة، وأحكمت السيطرة على دولة )مهد( بأكملها.

حد أل (مهد)بفرض أمر واقع جديد أدى إلى فقدان دولة  (وعد)ترتب على ذلك أن قامت دولة 

ً ل ولي ون الدالقان فيالمعروفة  االعترافمبادئ عناصر الدولة وهو عنصر السلطة الفعلية وفقا

ؤوا ولج، هم( خارج أراضيمهد) سكان دولة تتتش ، إلى جانب ذلك(تيفيديونوم) مبادئ باسم العام

  الالجئون  متعددة، وقد تعرضدول  إلى

ام في ع تكبتار إذ ، بمختلف أشكالهاالمتكررة عليهم واالعتداءات  لقتلاللجوء إلى افي مخيمات 

ي األطفال فوالكثير من النساء  قتل وجرح فيها( المجاورة، األرز)كبر جريمة في بالد أ م 1982

 .مخيم باب الواد لالجئين المهديين.

 :المهدية المقاومة

د( دولة )وععانى من تبقى من سكان دولة )مهد( من أوضاع مأساوية صعبة؛ بسبب ممارسات 

قاومة معات المخالفة للقوانين واألعراف، واالتفاقيات الدولية، مما حدا بهم إلى إنشاء مجمو

 مسلحة للتحرير، والتفكير في إعادة استجماع عناصر دولة )مهد( من جديد.

عض ب منطلقة من (مهددولة )كثيرة في داخل أراضي  مقاومةقامت هذه المجموعات بعمليات 

مة ات دائملتهبة متوترة لما تشهده من عملي المهديةظلت حدود األراضي  إذ، ةالدول المجاور

رى سائل أخالمهدية إلى استعمال و، كما اتجهت المقاومة المقاومينأهل مهد  تشنها المقاومة.

 ً  .لتعريف العالم والمجتمع الدولي بقضيتهم للوصول إلى نيل حقوقهم المكفولة دوليا

القتل وقال إلى استخدام القوة العسكرية وكافة وسائل وأشكال االعت وكعادة دولة )وعد( اتجهت

ا بما فيه ديثةوالتعذيب واإلبعاد لوقف المقاومة المهدية، كما أنها قامت باستعمال األسلحة الح

ً للقضاء على المقاومين من دولة )مهد(، مما في ختراق ها ااألسلحة المحرمة والممنوعة دوليا

 ألخرىاأسلحة ومعدات عسكرية لدولة )وعد( إلى جانب أعمال المقاومة أماكن حساسة وتدمير 

 المستمرة ممن بقي من سكان دولة )مهد(.
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ق يلها الحيل نوقد حظيت المقاومة المهدية بتأييد دولي لسالمة أهدافها، ومشروعية نضالها في سب

قرار لإل تعمال القوةفي تقرير مصيرها والذي ينطوي على استخدام أساليب عديدة من ضمنها: اس

 بحقوقها المكفولة دولياً.

ضال واصلت التضحية واستكملت مسيرتها المرابطة والننهائيا بل  (مهد)دولة لم تستسلم 

مم في األ دولة غير عضو، بصفة مراقب -أخيراً  –والمقاومة الطويلة؛ لتسفر عن االعتراف بها 

فق وضي، المتحدة، باإلضافة إلى منحها قدراً من السيطرة الفعلية على بعض المناطق واألرا

 بعض االتفاقيات الدولية دون أن تكون لها السيادة الكاملة عليها.

وأخذت  مة،سي للمحكوبعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية انضمت دولة)مهد( إلى النظام األسا

 بمالحقة مسئولي دولة)وعد( ومحاكمتهم. -اليوم –تطالب 

************************************************* 

 :اإلدعاءات

 تدعي دولة )مهد( قيام دولة) وعد( بارتكاب اآلتي:

 أوالً: الجرائم

 جرائم الحرب أ. 

 اإلنسانيةجرائم ضد ب. 

 الجماعية اإلبادةجرائم ج. 

 جرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي.د. 

 وتتمثل هذه الجرائم بصورة خاصة في األفعال اآلتية:

 (.المهديون) األصليون بها السكانحصار المناطق التي يعيش طرد السكان و .1

 سر.إنشاء جدار فصل عنصري يمنع تنقل المهديين ويفصل فيما بين المدن والقرى واأل .2

 .(مهد) سكان دولةضي ارأ مستوطنات فيإنشاء  .3

 .سكانهاصحة  علىر ثأ مما (مهد) لةأراضي دو نووي داخل نشاء مفاعلإ .4

 .(مهد)بعض الرموز الوطنية والدينية من سكان دولة  اغتيال .5

 .ءوهم أحيا همحرقو وقتلهم طفالاأل تعذيب .6

 بحق المهديين لدفعهم إلى الهجرة وترك أراضيهم.مجازر قتل جماعية  ارتكاب .7

 اإلنسان:ثانيًا: األفعال الالنسانية األخرى المخالفة للقانون الدولي لحقوق 

 .(هدم)دولة  فيدول أخرى أو أجزاء أخرى  إلى (مهد)إبعاد مواطنين من سكان دولة  .1
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 .( وسفرهممهد)سكان دولة  تنقل حريةيد يتق .2

 مصادرة منابع المياه في دولة )مهد(. .3

 .(مهد)سكان دولة المهديين ممتلكات  مصادرة .4

 .بشكل تعسفي ( وسجنهممهد)اعتقال سكان دولة  .5

و وضع ها، أمنع حرية العبادة، وإعاقتها بإغالق المساجد، والكنائس أو منع الوصول إلي .6

 اليد عليها وتحويلها إلى أماكن عبدة لمواطنيها.

 لين أثناءالمص، وقتل الكتب المقدسةنسخ من  وإحراق وأحرقها والكنائس المساجد اقتحام .7

 تأدية صالتهم.

 ث.ألبحاعرقلة العملية التعليمية واقتحام المؤسسات التعليمية ومراكز الدراسات وا .8

ة ان دولسكالتي تعود ملكيتها إلى تدمير المحاصيل الزراعية وأشجار التين والزيتون  .9

 .( وإحراقهامهد)

 . إضرام النيران في مساكن المهديين وهدمها .10

 .الحصول على ترخيص األبنية، أو منع ذلك في األماكن المقدسةتعقيد إجراءات  .11

 حرمانهم من حقهم في العمل. .12

 حرمانهم من المسكن. .13

 حرمانهم في حقهم في العالج. .14

قال واعت خرق حرية الصحافة واإلعالم، وإغالق كثير من القنوات اإلعالمية، وتدميرها .15

 الصحفي.القائمين عليها، أو إبعادهم لمنعهم من أداء واجبهم 

 االعتقال اإلداري دون تقديم مذكرة اتهام، أو محاكمة. .16

 فض نظام عسكري على سكان دولة )كهد(. .17

ية، لعسكرالضرب، واإلهانة، واإلذالل، وإهدار كرامة سكان دولة )مهد( على الحواجر ا .18

 وتأخيرهم عن الوصول إلى أماكن عملهم، أو مناطق سكنهم.

ف اإلسالمية واالستيالء على أموال األوقااالعتداء على المراكز، والمؤسسات  .19

 والجمعيات الخيرية.

 بحق الشعب المهدي في تقرير مصيره، وعدم االعتراف بدولته. االحتاللثالثًا:

 وحدة.وتجزئة عاصمتها المووحدتها ، (مهد)رابعًا: التعدي على سالمة ووحدة أراضي دولة 
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 إلى دولتهم المهدية.خامًسا:عدم التسليم بحقوق الالجئين في عودتهم 

************************************************ 

 :المطلوب

ي اإلنسان دوليالبت في  القضية من منظور القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون ال

 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

************************************************ 

 :الخاصة بالقضية المرجعيات

 .1945ميثاق األمم المتحدة لسنة  .1

بها لعام  والبرتوكوالن اإلضافيان الملحقان 1949اتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحروب  .2

1977. 

 .1907اتفاقية )الهاي( المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها وملحقها لعام  .3

 التزامات الدولة القائمة باالحتالل في القانون الدولي  .4

 نظام ) نورنبرغ( الخاص بمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .5

 قرارات مجلس األمن والجمعية العام لألمم المتحدة ذات الصلة بالقضية .6

 الصور واألدلة على استعمال أسلحة محرمة مثل: الفسفور األصفر .7

 ن الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، ومن بينها: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا .8

 1993نظام محكمة يوغسالفيا السابقة عام  .9

 1994النظام األساسي للمحكمة الجنائية في روندا لسنة  .10

من مالحقة والذي سيؤ 1998نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  .11

 لة)وعد(مجري الحرب في دو

 


