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 :ملخص
ة بتأسيس المحكمة الجنائية  2037يناير  3انضمت فلسطين بتاريخ    إلى اتفاقي ة روما الخاص 

ولية، ودخلت اًلت فاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين في  ، ونتيجة لذلك أعلنت المدعية 2037أبريل  3الد 
 كون إسرائيل ارتكبتهافتح بحث أولي في جرائم حرب، قد ت 2037العامة للمحكمة الجنائية منتصف يناير 

لكن في ضوء المعطيات الحالية ًل يمكن التعويل كثيرا على نظام المحكمة خالل عدوانها األخير على غزة، 
الجنائية الدولية وحده إلقامة المسؤولية الدولية إلسرائيل عن الجرائم التي إقترفها ممثلوها من قادة ومسؤولي 

يل على وسائل وآليات أخرى خاصة تحسبا للمعوقات والعراقيل التي وأفراد قواتها المسلحة، بل يجب التعو 
ستضعها السلطات اإلسرائيلية بغية عدم متابعة قواتها عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، لذا يجب البحث 
عن آليات بديلة على أكثر من صعيد، سواء بموجب اًلختصاص القضائي العالمي والذي كفلته العديد من 

الدولية والتي من أهمها اتفاقية جنيف والبروتوكول اإلضافي األول أم أمام المحاكم الدولية  اًلتفاقيات
 الخاصة، التي يقتصر حق تنظيمها على مجلس األمن.

أمام المحكمة الجنائية  عراقيل محاكمة إسرائيل على الضوء الدراسة هذه سلطت تقدم، ما على بناء
 تحقيق ضد تحول التي المعوقات في ضوءالبدائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني و  3112لعام الدولية 
 وقادة اإلسرائيلي الجيش قادة إفالت عدم وضمان الدولية المحكمة هذه عدالة ضمان في الفلسطينيين رغبة

 .الجرائم تلك على العقاب من والعسكرية السياسية مؤسساته
 .(إسرائيل، المحكمة الجنائية الدولية، عراقيل المحاكمة، بدائل العقابفلسطين، محاكمة ) الكلمات المفتاحية:

Abstract 
    On 1 January 2016, Palestine acceded to the Rome Convention on the 
Establishment of the International Criminal Court. The Convention entered into 

force for Palestine on 1 April 2016. As a result, the Prosecutor of the Criminal 
Court announced in mid-January 2016 the opening of a preliminary investigation 

into war crimes, But in view of the current situation, it is not possible to rely too 
much on the ICC system alone to establish Israel's international responsibility for 

the crimes committed by its leaders, officials and members of its armed forces. 
Rather, it must rely on other means and mechanisms, To the obstacles and 
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obstacles that the Israeli authorities will put in order to prevent their forces from 
pursuing their crimes against the Palestinian people. Therefore, alternative 
mechanisms should be sought on more than one level, both under international 

jurisdiction and guaranteed by many international conventions, the most 
important of which are the Geneva Convention and the Additional Protocol I or 

before international courts Which are restricted to the Security Council. 
     In light of the above, the study highlighted the obstacles faced by Israel in the 

International Criminal Court in 1998 and the alternatives available to the 
Palestinian people in the light of the obstacles that prevent the Palestinians from 

achieving the justice of this international tribunal and ensuring that the leaders of 
the Israeli army and the leaders of its political and military institutions Punishment 

for such crimes. 
Keywords: Palestine, Israel Trial, International Criminal Court, Trial Barriers, 

Alternatives to Punishment. 
 

 مقدمة
ي، وًل أدل بدأ لن ينته والشعب الفلسطيني ل اجهةو إن الحديث عن اًلنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية في م

، والتي ضربت فيها  2034، وكان آخرها حرب تموز 2001-2002على ذلك من العدوان على غزة عام 
إسرائيل عرض الحائط كافة اًلتفاقيات والمواثيق الدولية الملتزمة بها، كاتفاقية ًلهاي المتعلقة باحترام قوانين 

م، وكذلك اتفاقية جنيف 3145، فضال عن ميثاق األمم المتحدة لعام 3106م وأعراف الحرب البرية لعا
وصوًل إلى البروتوكولين اإلضافيين ًلتفاقيات جنيف لعام  3141الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين لعام 

ة الدولي، والتي تؤكد جميعها قيام المسؤولية 3112وانتهاء بنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام  3166
 بحق المحتل اإلسرائيلي.

حتالل إلنهاء اًل وبعد فشل محاولة الفلسطينيين في تمرير مشروع قرار دولي يضع جدوًل زمنيا       
سعت فلسطين لتفعيل آليتين من آليات اإلقرار باختصاص المحكمة ، 3176اإلسرائيلي ألراضي عام 

ا بموج حزيران  31( بأثر رجعي يعود إلى تاريخ 32/1ب المادة )الجنائية الدولية، فقد أودعت إعالناا جديدا
ا وثائق اًلنضمام إلى 2034، ليتزامن مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة عام 2034 ، وأودعت أيضا

 2037يناير  3لدى األمين العام لألمم المتحدة، وقد قدمت فلسطين طلب انضمام في  نظام روما األساسي
، وبهذا يعتبر انضمام 2037أبريل  3دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين في إلى اتفاقية روما، والذي 

لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت من أهم الخطوات  فلسطين
تصف شهر يناير منالدولية في تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ونتيجة لذلك أعلنت المحكمة الجنائية 

 .(1)فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خالل عدوانها األخير على غزة 0372
                                                                 

( فدوى الذويب الوعري، المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1) 
 . 22، ص 2034
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من أجل  الدوليةوقد عد  البعض أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أمال كبيرة معلقة على المحكمة الجنائية 
مة انعقاد المحكمحاكمة إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني؛ وصلت لدرجة اعتقاد البعض أن 

سوف يشكل محاكمة العصر، لذلك سوف نتناول بعض المسائل اإلجرائية والنقاط القانونية التي تتعلق 
بانضمام وما بعد انضمام دولة فلسطين المحتلة لهذه المحكمة، لمعرفة مدى اهتمام النظام الجنائي الدولي 

ايا ة على المستوى الدولي، لكي يتمكن الضحبتحقيق العدالة واإلنصاف لضحايا الحروب والنزاعات المسلح
الفلسطينيين من عقد آمال أكيدة على أن هذه العدالة سوف تنتصر لحقوقهم وتحاكم المسئولين اإلسرائيليين 

 عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
مواثيق لوتثور المسؤولية الدولية إلسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بموجب العديد من ا       

 3141واًلتفاقيات والقرارات الدولية ومن أهمها ميثاق األمم المتحدة، واتفاقيات جنيف األربعة لعام 
، 3142اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ، 3166والبروتوكول اإلضافي األول لعام 

رعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ، وكذلك العديد من القرارات الش3147ومبادئ نورمبورغ لعام 
لألمم المتحدة ومجلس األمن التي طالما انتهكتها إسرائيل في تحدي سافر منها للشرعية الدولية ومن أهمها 

الخاص  314، والقرار رقم 3176( الذي يطالب إسرائيل باًلنسحاب من األراضي المحتلة عام 242القرار )
وكذلك  3176و 3142نيين الذين هجروا قسرا عن أراضيهم في أعقاب حربي بحق العودة لالجئين الفلسطي

 .3164( الخاص بتعريف العدوان لعام 1134القرار )
لكن في ضوء المعطيات الحالية، ًل يمكن التعويل كثيرا على نظام المحكمة الجنائية الدولية وحده     

إلقامة المسؤولية الدولية إلسرائيل عن الجرائم التي اقترفها قادتها ومسؤوليها وأفراد قواتها المسلحة، بل يجب 
تحول دون ا السلطات اإلسرائيلية لالتعويل على وسائل وآليات أخرى خاصة في ضوء العراقيل التي ستضعه

متابعة قواتها عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، لذا يجب البحث عن آليات بديلة على أكثر من صعيد 
سواء بموجب اًلختصاص القضائي العالمي والذي كفلته العديد من اًلتفاقيات الدولية والتي من أهمها 

 أم أمام المحاكم الوطنية.  3166ول اإلضافي األول لعام والبروتوك 3141اتفاقية جنيف الرابعة لعام ،
 انضمام على المترتبة والسلبيات اإليجابيات على الضوء الدراسة هذه سلطت تقدم، ما على بناء         
 ضمان في الفلسطينيين رغبة تحقيق ضد تحول التي المعوقات ، كذلك3112روما لعام  ًلتفاقية فلسطين
 والعسكرية السياسية مؤسساته وقادة اإلسرائيلي الجيش قادة إفالت عدم وضمان الدولية المحكمة هذه عدالة
هل يمكن تكييف ممارسات المحتل  الجرائم، وذلك باإلجابة على اإلشكالية التالية: تلك على العقاب من

إمكانية  ما مدىو بحق الفلسطينيين ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟، 
هذه الجرائم؟، وهل في ظل األوضاع الحالية يمكن اًلعتماد على  عن اإلسرائيلي قوات المحتل محاكمة
 محاكمة المحتل اإلسرائيلي عن جرائمهو آليات أخرى تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق العدالة و بدائل 

 بحق الشعب الفلسطيني؟.
 :التالية األمور على الضوء هذا الموضوع إلى تسليط في البحث ولهذا يهدف 
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أثر قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة، ومن ثم ترقية مرتبة فلسطين من 
والتي تتيح لفلسطين إمكانية اًلنضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة  كيان غير عضو إلى دولة غير عضو،

 الجنائية الدولية.
 والرؤساء اإلسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني._ كيفية مساءلة القادة 

 جرائمهم عن اإلسرائيليين المتهمين محاكمة فلسطين دولة خاللها من تستطيع التي واآلليات السبل بيان
  .الدوليةالفلسطيني أمام المحكمة الجنائية  الشعب بحق
 ولدراسة ما سبق، فإن دراستنا انطلقت من الفرضيات التالية:     

 جرائمهم عن اإلسرائيليين المتهمين وسيلة فعالة لمحاكمة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية
 .2034الفلسطيني بعد عام  الشعب بحق

كمة الفلسطينيين تدخل ضمن اختصاص المحاًلنتهاكات والجرائم التي ارتكبها المحتل اإلسرائيلي بحق 
 الجنائية الدولية طبقا لحكم المادة الخامسة من النظام.

 .الفلسطيني الشعب بحق جرائمها عن إسرائيل آلية فعالة لمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية
 بحق جرائمهم عن اإلسرائيليين المتهمين محاكمة فلسطين دولة خاللها من ًلبد من بدائل أخرى تستطيع

 .الفلسطيني الشعب
بداية بالمنهج  استعنا بالعديد من المناهج، لإلجابة على التساؤًلت السابقة والتحقق من صحة الفرضيات،و  

بهدف وصف أو تشخيص وقائع الممارسات اإلسرائيلية في فلسطين وسرد  اًلعتماد عليهحيث تم الوصفي، 
النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وكذا الوقوف على التنظيم القانوني للمحكمة 

 الجنائية الدولية كهيئة دولية مسؤولة عن المحاكمة.
كذا النصوص القانونية الواردة في اًلتفاقيات الدولية و كما تم اًلعتماد على المنهج التحليلي بغية تحليل  

القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني التي 
تؤكد قيام المسؤولية الدولية إلسرائيل عن ممارساتها في مواجهة الشعب الفلسطيني، للخروج منها برؤية 

فادها مدى إمكانية تحميل دولة إسرائيل وقادتها ورؤسائها المسؤولية الدولية عن انتهاكاتهم وجرائمهم قانونية م
 بحق الدولة الفلسطينية أرضا وشعبا وحكومة، ومحاكمتهم عن هذه الجرائم أمام المحكم الجنائية الدولية.

 التالي: النحو على البحث إلى مبحثين هذا قسم ولقد  
 3512اجهة المحتل اإلسرائيلي بعد عام و في مالدولية  الجنائية المحكمة تفعيل اختصاصالمبحث األول: 

في حالة عدم إمكانية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية  البدائل المتاحة أمام فلسطينالثاني:  المبحث
 لية.و الد
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 المبحث األول
 3512المحتل اإلسرائيلي بعد عام  اجهةو في مالدولية  الجنائية المحكمة تفعيل اختصاص

بناءا على معاهدة،  3112تعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة أسست عام      
لمساءلة مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، 

ان، ومن هنا سنتعرض للجهود الفلسطينية المبذولة لتمكين المحكمة وجرائم اإلبادة الجماعية، جرائم العدو 
من ممارسة اختصاصها، تلك الجهود التي ما تزال تعاني تردداا أو مماطلة في اإلرادة السياسية، تحول دون 

قامت بتقديم طلب اًلنضمام إلى  فلسطينذلك، فإن  من تتمكن ولكيتمكين المحكمة من اختصاصها، 
، الذي دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين 2037يناير  3بتاريخ  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام
ا بموجب المادة )2037أبريل  3أشهر، أي في  1بعد  ( بأثر رجعي 32/1،، كذلك أودعت إعالناا جديدا

المساءلة على لضمان من أهم الخطوات  ، وبهذا يعد انضمام فلسطين2034حزيران  31يعود إلى تاريخ 
جرائم اًلحتالل اإلسرائيلي، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين والجرائم المتكررة التي 

 ووضع فيها للتحقيق أمامها والدعاوى الشكاوى ومن ثم أصبح بإمكان الفلسطينيين رفع ،ترتكب ضدهم
 سنبرزه فيما يلي:، وهو ما (1)الدولية اإلسرائيليين أمام العدالة المتهمين
  3512صور جرائم اَّلحتالل اإلسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني بعد عام األول:  المطلب

ارتكب المحتل اإلسرائيلي، ومازال يرتكب حتى اليوم العديد من اًلنتهاكات لحقوق الفلسطينيين، خاصة بحق 
 الشرعية الدولية، وعليه نهدف من خاللاألطفال والنساء والمدنيين، ضارباا بعرض الحائط جميع قرارات 

هذا المطلب إلى وضع وتصنيف تلك الجرائم في ظل نصوص ومبادئ القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص 
  .(2) وفق تصنيفات الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

في هذا الصدد، ًلبد من إبداء مالحظة هامة، تتمث ل في أن  الممارسات اإلجرامية التي أقدم عليها النظام 
، (3)اإلسرائيلي تفوق أي حصر أو إحصاء وًل يمكن جمعها في دراسة واحدة، بل حتَّى المجلدات لن تسعها

وفق تصنيفات  2034يني بعد عام ولهذا سنحاول التعرض إلى أبرز الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسط
 وأكثرها عالقة بدراستنا، فيما يلي: 3112من نظام روما األساسي لعام  5الجرائم التي وردت في المادة 

 
 

                                                                 

 .25( فدوى الذويب الوعري، المرجع نفسه، ص 1)
  (2 ) Cherif Bassiouni ,international Criminal Court :compilation of United Nation documents and draft 

statute before the diplomatic conference, No peace Without justice –Argentina ,1998, p 352. 

الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية 5( حددت المادة )3)
وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية، 

األساس إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة جرائم الحرب، جريمة العدوان، فاعتماد هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة يرجع ب
 لكونها تمس باإلنسانية ككل وتهدد أمنها. ،في مكافحتها
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 الفرع األول: جرائم اإلبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
إلى الركن المادي لهذه الجريمة، الذي يتمثل في كل  3112أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 

عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض 
مة دولية بادة الجماعية بأن ها جرياألفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة اإلبادة، هذا وتتميز جريمة اإل

عب الذي تحكمه ن قامت بها حكومة وطنية ضد  طائفة من طوائف الش   . (1)بطبيعتها، حتى وا 
كما تجدر اإلشارة، إلى أن جريمة اإلبادة الجماعية تتداخل في جوهرها مع الجرائم ضد اإلنسانية سواء      

أو من حيث زمن ارتكابها، فهي ترتكب في زمن السلم كما  من حيث إسنادها إلى القواعد العرفية الدولية
حايا ،(2)ترتكب في زمن الحرب فة الجماعية للض  ، (3)لكن مع ذلك تختلف معها من حيث أنها تتميز بالص 

د، فإذا وقعت  حيث تقع هذه الجريمة ضد  مجموعة أفراد تنتمي لقومية معينة أو دين معين أو عرق محد 
ل ذلك أفعال اإلبادة ضد  ف رد أو ضد  أفراد ًل ينتمون لجماعة واحدة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ًل يشك 

 جريمة إبادة.
 ،وفي هذا اإلطار، استعملت إسرائيل في تثبيت كيانها منذ بداية احتاللها لفلسطين وسيلة اإلبادة الجماعية

تباع سياسة التصفية  حيث قامت بارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية وتدمير القرى والمدن وا 
وعلى الرغم من توقيع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ًلتفاق ، (4)الجسدية بأحداث الطائرات والصواريخ

ات الحكومة والجيش اإلسرائيلي أوسلو، إًل أن  اإلبادة الجماعية مازالت هي العنصر المسيطر على ممارس
التي تت خذ من اإلرهاب واإلبادة الجماعية سياسة رسمية علنية في مواجهة الشعب الفلسطيني بكاف ة 

ذا كانت هناك أحداث كبرى ووقائع جلية من وقت ألخر تكشف بشاعة تلك الممارسات مثلما (5)الوسائل ؛ وا 

                                                                 

لغرض هذا النظام األساسي تعني " اإلبادة الجماعية " " ما يلي: اإلبادة الجماعية المادة السادسة من نظام روما األساسي(جاء في 1)
' قتل أفراد :إهالكاا كلياا أو جزئياا  ,أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه

إهالكها الفعلي كلياا أو  وال معيشية يقصد بهاإخضاع الجماعة عمداا ألح، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ،الجماعة
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".  ،فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة ،جزئياا 

لية و مختارات من المجلة الدفي مصلحة العدالة؟"، -أنظر: درازان دوكيتش، "العدالة في المرحلة اًلنتقالية والمحكمة الجنائية الدولية
 .353، ص 2006، سبتمبر 276، العدد 21، المجلد للصليب األحمر

ب دار الكت ،تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،حيدر عبد الرزاق حميد (2)
 . 345-344ص. ص  ،2002 ، األردن،دار شتات للنشر والبرمجيات-القانونية

عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى،  (3)
 .13، ص 2007

(4) Bernard RAVENEL, Pour une critique politique du terrorisme, confluences Méditerranée, N° 43, 
Automne 2002, p 93. 

  .2، ص 2006دمشق،  اتحاد الكتاب العرب، )د.ط(،غازي حسين، اًلحتالل اإلسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات اًلستشهادية،  (5)
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قاتها إن هناك سياسة صهيونية نظامية مستمرة تتشابك حلحدث في دير ياسين، كفر قاسم، صبرا وشاتيال؛ ف
 .(1)لتفرز شبكة متكاملة من أعمال القمع وصور جريمة اإلبادة بأبشع صورها

ّلذي افي هذا اإلطار، نذكر اعترافات عدد من جنود المحتل اإلسرائيلي ال ذين شاركوا في العدوان على غزة 
( امرأة بينهن 102( طفال و)510( فلسطينياا بينهم )2365استشهاد أكثر من ) 2034تموز  6بدأ فعلياا يوم 

( من موظفي وكالة األمم المتحدة 33( صحفيا و)37( من الطواقم الطبية و)21أكثر من أربعين مسنة، و)
( فلسطينياا جريح معظمهم 30260إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، وبلغ عدد الجرحى )

، ووفقاا لمئات األدلة الموثقة استخدمت قوات اًلحتالل (2) ( امرأة2303( طفالا و)1101ن األطفال )م
اإلسرائيلي القوة المفرطة المفضية إلى الموت ضد المدنيين الفلسطينيين في ظروف ًل ُتبرر مثل هذا 

 .(3)اًلستخدام ودون أن  ينشأ تهديد لحياة تلك القوات
 ضد اإلنسانية في مواجهة الشعب الفلسطيني الفرع الثاني: الجرائم

يقصد بالجرائم ضد اإلنسانية تلك األفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في 
حدد وقد  ،(4)سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت  ،نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي

 . (5)نوعا باعتبارها أفعاًل ترقى إلى حد الجرائم ضد اإلنسانية  33منه ( 6)النظام األساسي في المادة 
                                                                 

  .321، ص 3110، لعام )76(، مجلة الوحدة، العدد «اإلرهاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة»( عماد جاد، 1)
ملف معلومات أنظر أيضا:  .02جريحا، المرجع السابق، ص  2150شهيداا و 27/3441غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ ( تقرير2)
إعداد  27/2/2034 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" (: العدوان اإلسرائيلي على 22)

 .67، ص 2035لبنان، –قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات، بيروت 
 6/6/2034عملية "الجرف الصامد"  -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22) رقم ملف معلومات (3)
نظر . أ67، ص 2035لبنان، –، إعداد قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات، بيروت 27/2/2034 –

يوليو  13، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في «جريح 2300شهيداا و 25/3115غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»أيضا: تقرير بعنوان: 
2034 . 

محمود شريف بسيوني، الجرائم ضد اإلنسانية، من كتاب جرائم الحرب تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود، تقديم  (4)
 .10، ص 2006حنان العشراوي، دار أزمنة للنشر، الطبعة الثانية، األردن، 

لغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل 1- "نظام روما األساسي الجرائم ضد اإلنسانية، ما يلي:المادة السابعة من جاء في  (5)
من األفعال التالية: "جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان 

ديد على أو الحرمان الش السجن ،إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ،اًلسترقاق ،اإلبادة ،المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد
لى اًلغتصاب أو اًلستعباد الجنسي أو اإلكراه ع ،التعذيب ،أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي

ية اضطهاد أ ،أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة البغاء أو الحمل القسري
جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على 

 ، أو ألسباب أخرى من المسلم عالمياا بأن القانون الدولي ًل يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في1النحو المعرف في الفقرة 
سانية األفعال الالإن ،جريمة الفصل العنصري ،اًلختفاء القسري لألشخاص ،هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية
 .322، ص 2034دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى، اإلسكندرية، ، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيبوزينة أمنة،  أمحمدي أنظر:

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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عبر النظام اإلسرائيلي عن طبيعته العدوانية ( من نظام روما، نجد أنه قد 6وبمطابقة ما ورد في المادة )
 تبأكثر من صورة وأسلوب، وتفاوتت هذه األساليب من حيث الحجم والنطاق والـتأثير والنتائج؛ فقد لجأ

، وهذه اإلجراءات (1)إسرائيل إلى الحروب بمختلف أنماطها وأنواعها، كما لجأت إلى اًلعتداءات الحدودية
يستهدف الحق  ألن ه ؛قد تعددت ما بين الحصار والتجويع والقتل؛ إًل أن  القتل العمد يعتبر من أبشع الجرائم

على نطاق واسع ضد شخصيات عربية ، كما قامت بتنفيذ عمليات اغتيال (2)في الحياة بشكل مباشر
وفلسطينية، وارتكبت العديد من المذابح وتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح 

 .(3) التي عرفتها البشرية
، وأيضاا 3112/و( من نظام روما لعام 6ويعتبر التعذيب من الجرائم ضد اإلنسانية استناداا ألحكام المادة )

/أ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي اعتبرت من 2/2م الحرب استناداا للمادة )من جرائ
، ويعتبر التعذيب بشكل واسع النطاق 3141جرائم الحرب المخالفات الجسيمة ًلتفاقيات جنيف األربع لعام 

حكمة الجنائية الدولية، فقد /أ/و( من النظام األساسي للم6أو منظم جريمة ضد اإلنسانية بموجب المادة )
مارس جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي "الشاباك" التعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين خالل انتفاضة األقصى، 

الذي قضى فيه بعد  3111سبتمبر عام  37رغم صدور قرار من محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بتاريخ 
 . (4)ا الجهاز أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيينقانونية أساليب التعذيب التي يستخدمها هذ

من ذلك أيضاا المجازر التي ارتكبها العدو اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في أعقاب الزيارة 
، وقد تالها 22/1/2000اًلستفزازية التي قام بها "أرئييل شارون" إلى باحة الحرم القدسي الشريف بتاريخ 

وم التالي صدامات عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة اإلسرائيلية في ساحة المسجد األقصى، والتي في الي
وصل عدد ضحاياها خالل أول شهرين سبعة عشر ألف جريح ومصاب، وسيعاني عشرة بالمئة منهم من 

م من الضحايا ًل يتجاوز عمرهم سن الثامنة عشر، وقد استخد %40قتيل، كما أن  137اإلعاقة، و
ادية واآللية، العاإلسرائيليون في عدوانهم أساليب متعددة منها القذف باألسلحة القاتلة، باستخدام البنادق 
طالق النيران من الطائرات والهليوكوبتر طالق القذائف الصاروخية، وا  دخال الدبابات، وا    .(5) وا 

/ك( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن األفعال التي تتسبب في معاناة 6/3وبموجب المادة )
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية؛ تعتبر من الجرائم ضد اإلنسانية متى 

                                                                 

( عبد الناصر حريز، النظام السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي )دراسة مقارنة مع النازية والفاشستية والنظام العنصري  في جنوب إفريقيا(، 1)
  .371، ص 3116تبة مدبولي، )د.ب.ن(، الطبعة األولى، مك

(، مركز 151، مجلة المستقبل العربي، العام الحادية والثالثون، العدد )«محاكمة إسرائيل على حصار قطاع غزة»( محمد أبو الرب، 2)
 .52، ص 2001دراسات الوحدة العربية، يناير 

 .41ص ، 2006 ،القاهرة ،دار األحمدي للنشر ،الطبعة األولى ،عصر المقاومة ،طارق فوزي( 3)
 .401، ص 2000، 3( عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها في األراضي المحتلة، غزة، ط4)
 .256، ص2000( حسن عصام الدين محمد، يوميات انتفاضة األقصى، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 5)
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 2000ت قوات اًلحتالل أكثر من استخدمت في إطار واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، هذا وقد اعتقل
فلسطيني خالل انتفاضة األقصى، وحوكم معظمهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية ًل توفر لهم الحد األدنى 
من معايير المحاكمة العادلة، كما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين من قبل قوات اًلحتالل والمتواجدين في 

أسير  3700حوالي  2000، حتى نهاية عام 3176المحتلة عام  سجونها خارج حدود األراضي الفلسطينية
 .(1)فلسطيني، وفق إحصائيات مؤسسة الضمير

/ه( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن السجن أو الحرمان الشديد من 6/3ووفقاا للمادة )
ضد اإلنسانية، كما أن حجز  الحرية البدنية بما يخالف المبادئ األساسية للقانون الدولي يعد جريمة

، كما أن 3141( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 67األشخاص خارج البلد المحتل يخالف أحكام المادة )
 اإلبعاد القسري للسكان الفلسطينيين يعتبر جريمة ضد اإلنسانية.

استهداف الطائرات اإلسرائيلية لمنازل  2034كان واضحا منذ اليوم األول من الحرب على غزة عام كما 
، فمثال إحدى هذه الغارات (2)المدنيين بقصد تدميرها كإجراء عقابي وتحريض السكان ضد حركات المقاومة

ت إلى مقتل سبعة أشخاص  ( 22)وأصيب استهدفت بيت يعود لعائلة كوارع في مدينة خان يونس وأد 
 مدنيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة حمد في بلدة بيت حانون. (7)آخرون، بينما قتل 
أن  قصف بيوت عائالت أعضاء التنظيمات الفلسطينية المسلحة هو انتهاك  ،(3)بتسيلم وقد اعتبرت منظمة

( فلسطينياا قتلوا جراء اًلعتداءات 52يوليو ذكرت المنظمة أن  ) 31للقانون اإلنساني الدولي، وحتَّى يوم 
( 2)( امرأة، وذكرت المنظمة أن  عدد القتلى في عائلة كوارع كان32( قاصراا و)31على البيوت من بينهم )

( قتلى، 2( قتلى، عائلة الحاج )4( قتلى، عائلة نواصرة )4( قتلى، عائلة المصري )1قتلى، وعائلة ملكة )
( قتلى، كذلك قام الجيش الصهيوني بقصف 7( قتلى، عائلة حمد )36( قتلى، عائلة البطش )5عائلة غنام )

؛ فقد سقط هذا األونروا ومدارس المساجد قصفه 2034تموز  10أماكن  تواجد المدنيين، حتَّى طال يوم 
 .  (4)جريح من المدنيين 400فلسطينياا وأكثر من  ( قتيالا 321اليوم )

                                                                 

(، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية: مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم 24لة التقارير القانونية )( داوود درعاوي، سلس1)
 .2003خالل انتفاضة األقصى، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، رام هللا،

 .2034تموز  30 (، نيويورك،4124العدد )، منظمة هيومن رايتس ووتش،  »( أنظر تقريرجماعي2)
ֶצֶלם( منظمة بتسيلم )3) ، تصف نفسها بأنها "المركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان إسرائيلية منظمة غير حكوميةهي ( בְּ

، صحافيون ، أكاديميون ، محامون على يد أشخاص إسرائيليين ذوي تأثير، بما فيهم  1989 فبراير 1في األراضي المحتلة". أقيمت في 
األراضي في  حقوق اإلنسان، أعلنت المنظمة أن أهدافها هي توثيق وتثقيف الجمهور اإلسرائيلي حول اًلعتداءات على كنيستوأعضاء 
قات حقوق اإلنسان التي تتم في األراضي المحتلة الموجهة ضد الفلسطينيين أو اإلسرائيليين، ولكن ، وتقوم المنظمة بانتقاد خرو المحتلة

أنظر: أمنة أمحمدي بوزينة، الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية  .دراساتها تتطرق إلى اًلعتداء على الطرف الفلسطيني فقط
 .213، ص 2035، الجزائر، 3القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ، أطروحة دكتوراه في2003الفلسطينية منذ عام 

يوليو  31اإلذاعة الجزائرية، ،شهيدا 3171من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  24مراسل اإلذاعة: ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ( 4)
2034. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
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 المواطنين شرق  كما كشف شهود عيان وسكان محليون عن إقدام قوات اًلحتالل على إعدام عدد كبير من
، وقال شهود لجريدة القدس العربي أن الجيش اإلسرائيلي قام بتنفيذ 4/4/2034رفح جنوب قطاع غزة يوم 

من بقي بمنزله في المناطق التي تقدم بها في ظل القصف المدفعي والجوي عمليات إعدام في مواجهة كل 
وذلك بإطالق النار على رؤوسهم، وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن عدد كبير من الجثث التي تم انتشالها 

 .(1) من شرق رفح من خالل المواطنين كانت مصابة برصاص في الرأس ولم يستشهدوا جراء القصف
صابات شديدة بالفلسطينيين، منكما تفرط   القوات اإلسرائيلية في استخدام األسلحة التي تلحق أذى وا 

رصاص حي، ورصاص معدني مغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، كما استخدمت في تفريق المتظاهرين 
دمدم( ال ذي )الفلسطينيين كثيرا من أنواع األسلحة المحرمة دولياا، كاستخدامها للرصاص المتفجر من نوع 

ينفجر داخل الجسم ملحقا أضرارا كبيرة بأعضاء الجسم الداخلية، فنوعية اإلصابات التي ألحقت بالفلسطينيين، 
تعكس نية قوات اًلحتالل بإصابتهم إصابات قاتلة، حيث تركزت هذه اإلصابات في األجزاء العلوية من 

استخدام الدبابات والرشاشات الثقيلة في مواجهتها ، ولم تتوانى قوات اًلحتالل عن (2)الجسم كالرأس والصدر
ا أد ى إلى قتل وتشويه العديد من المدنيين، حيث ل ْم تستطع عائالتهم معرفتهم بسهولة ، (3)مع الفلسطينيين؛ مم 

( في قصف مراكز الشرطة الفلسطينية 37-كما استخدمت القوات اإلسرائيلية طائراتها الحربية من نوع )إف
جراء التجارب الطبية (4)ونابلس في رام هللا ، كذلك قامت بحقن  أطفال اًلنتفاضة األولى بفيروس اًليدز، وا 

 .(5)المحرمة دولياا على أفراد المقاومة للتخلص من اإلنسان العربي ومنع تكاثره
بتنفيذ عمليات اغتيال على نطاق واسع ضد شخصيات عربية وفلسطينية، وارتكبت إسرائيل كذلك قامت 

العديد من المذابح والمجازر وتخصصت وتفننت في إيجاد عصابات إرهابية ارتكبت أبشع المذابح التي 
 ، نذكر البعض منها على النحو التالي:(6)عرفتها البشرية

 لفلسطينيالمذابح والمجازر اإلسرائيلية بحق الشعب ا .3

                                                                 

 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22ملف معلومات رقم )( 1)
 .17، ص المرجع السابق، 27/2/2034

راسات ، مجلة د«اإلرهاب الدولي في القرن الحادي والعشرين األساليب... وآليات المواجهة»( أشرف محمد كشك وأحمد ثابت الذيب، 2)
 .17، ص 2003ديسمبر ، الكويت، (، العام الثانية7، العدد )اًلستراتيجية، المركز الدبلوماسي للدراسات استراتيجية

( كما حصل مع الشهيد عماد خليل الرفاعي، البالغ من العمر عشرين عاما في قطاع غزة، حيث حطمت الطلقات وجهه ورأسه من 3)
م، التقرير السنوي السادس حول 4/30/2000الخلف فظل ت جثته مجهولة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لعدة ساعات متأخرة من ليل 

 .60حقوق المواطن الفلسطيني، ص 
 .72( داود درعاوي، المرجع السابق، ص 4)
)د.ت.ن(، منشور  م،2032نيسان  22بتاريخ  ، شبكة البصرة،«بين المقاومة واإلرهاب في القانون الدولي التفريق»غازي حسين،  (5)

  على الرابط اًللكتروني التالي:
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 

 .41ص ، المرجع السابق، عصر المقاومة ،طارق فوزي( 6)

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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كانت المذابح وًل تزال الوسيلة الرئيسية واألولى التي استخدمتها إسرائيل إلرهاب الفلسطينيين ووضعهم بين 
ما مغادرة األرض والوطن، وبين هذين الخيارين تعرض الشعب  بادة وا  خيارين؛ إما مواجهة الموت قتالا وا 

طيني تحقيق هدف واحد هو إبادة الشعب الفلسالفلسطيني لسلسلة متواصلة من المذابح، والتي تمت كلها ل
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن ، في هذا اإلطار فقد (1)وتصفيته جسديا

، كذلك قام (2) 2034تموز  6( قائداا ومقاتالا خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة بتاريخ 323استشهاد )
أعضاء القيادة العليا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  اًلحتالل اإلسرائيلي باغتيال

 ، نذكر منها:2034مجازر غزة عام قد تجسدت تلك السياسة بجالء من خالل 
وبالتزامن مع خروج  2034تموز  32مجزرة عائلة البطش: ارتكبها الجيش اإلسرائيلي مساء يوم األحد 

من مسجد الحرمين في منطقة الشعف، حيث قصفت الطائرات اإلسرائيلية المواطنين من صالة التراويح 
 مدني فلسطيني. ( 32)بصاروخين مدير عام الشرطة في غزة، وأد ى إلى مقتل  ير البطشتيس منزل اللواء
بعد أن  أعلنت  (20G)صواريخ  بعشرة تل أبيب مدينة كتائب القسام جاءت المجزرة عقب قصف        

مسبقاا أنها ستقصف المدينة في الساعة التاسعة مساءا السبت ما أثار حالة ارتباك وهلع في المدينة، وكان 
حيث يقع منزل اللواء تيسير البطش بجانب مسجد الحرمين وتقع  ،جميع قتلى المجزرة من عائلة البطش

 .كما أد ى القصف إلى دمار هائل في عدد من منازل السكان ،البطشحول منازل من نفس عائلته أي 
شرق غزة  مجزرة حي الشجاعية: ارتكبها الجيش اإلسرائيلي جراء قصف مدفعي مكثف على حي الشجاعية

جريح من  (400)شهيداا وأكثر من  (64)راح ضحيتها أكثر من  2034يوليو  20صباح يوم األحد 
، وكان من بين القتلى "أسامة الحية" ابن القيادي في (3)المدنيين معظمهم من األطفال والنساء والمسنين

وزوجة أسامة وطفليه خليل وأمامة، باإلضافة إلى المسعف "فؤاد جابر" والصحفي  خليل الحية"" حركة حماس
وحسب تصريحات وزير الدفاع  "خالد حامد" نتيجة استهداف القصف طاقم المسعفين والصحفيين،

موشيه يعلون" فإن  تكثف الهجمات في الشجاعية، جاء من أجل إنقاذ عدد من الجنود " اإلسرائيلي

                                                                 

، ة( جمال زايد هالل أبو العين، اإلرهاب وأحكام القانون الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، معهد البحوث والدراسات العربي1)
  .14-11ص  ،2004جامعة الدول العربية، القاهرة، 

 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22رقم ) ملف معلومات( 2)
 . 67، ص السابقالمرجع  ،27/2/2034
قتيالا فلسطينياا في "الشجاعية"..  70أنظر أيضا:  .2034يوليو  20،روسيا اليوم ،جريحا 150قتيال وأكثر من  64مجزرة الشجاعية ( 3)

(: العدوان 22رقم ) معلوماتملف  . أنظر كذلك:2034يوليو  20، صحيفة النهار، نشر في 3176في أعنف هجوم إسرائيلي منذ حرب 
، ص المرجع السابق، 27/2/2034 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 

21. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://arabic.rt.com/news/752711
http://www.annahar.com/article/152918-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967
http://www.annahar.com/article/152918-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967
http://www.annahar.com/article/152918-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf


 

11 
 

 (32)لألنباء على مقطع فيديو من أحد السكان يظهر أن  نحو  وكالة رويترز ، وقد حصلت(1)المصابين
 جثة مشوهة بينها ثالث جثث ألطفال ملقاة في الشوارع.

: ارتكبت قوات اًلحتالل جريمة حرب جديدة في مدرسة تابعة لوكالة 24/6/2034مجزرة بيت حانون 
( ترفع علم األمم المتحدة وتستخدم كمركز إيواء لمئات النازحين عن منازلهم UNRWAتشغيل الالجئين )

( 200)شخصا وأصيب أكثر من  (35)في بلدة بيت حانون شرقي القطاع، واستشهد نتيجة القصف 
 .(2)شخصاا 

: ارتكبت قوات اًلحتالل اإلسرائيلي مجزرة في بلدة خزاعة الحدودية شرق 24/6/2034مجزرة بلدة خزاعة 
جريح من ساعات الفجر األولى في ( 300)مواطنا وأكثر من ( 13)محافظة خان يونس، حيث استشهد 

تواصل القصف المدفعي والجوي على البلدة، فيما شهدت مناطق واسعة من قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا 
متزايدا، شاركت فيه طائرات حربية ودبابات وبطاريات مدفعية إضافة إلى زوارق حربية، مما أسفر عن 

م يمكن إحصائها، وتدمير منازل ومؤسسات وارتفع عدد مواطنا وأعدادا كبيرة من الجرحى ل (50)استشهاد 
 .(3)شهيد ( 23)الشهداء إلى أكثر من 

: ارتكب الجيش اإلسرائيلي مجزرة من أبشع مجازر اًلحتالل في رفح رغم الهدنة 2/2/2034مجزرة رفح 
ة  ساعة التي أعلنتها الوًليات المتحدة واألمم المتحدة، وأكدت مصادر طبية في مستشفى  62اإلنسانية لمد 

جريحاا جراء ( 350)وشهيد  (10)أبو يوسف النجار في مدينة رفح ل "القدس العربي" وصول أكثر من 
القصف المدفعي شرق مدينة رفح، لكن بحسب شهادات السكان فإن عشرات الشهداء والجرحى مازالوا في 

 .(4)الشوارع دون أن يتمكن طاقم اإلسعاف من الوصول إليهم بسبب استمرار القصف على تلك المنطقة
 الجسدية  التصفيات-3

مباشرة من قبل قادتها السياسيين والعسكريين إلى استخدام أسلوب تلجأ القوات اإلسرائيلية دائما وبأوامر 
التصفية الجسدية المباشرة ضد كوادر المقاومة الفلسطينية الناشطين ميدانيا داخل األراضي المحتلة أو 

 ة، حتَّى أنه ًل يخفي القادة العسكريون والسياسيون اإلسرائيليون لجوئهم إلى أسلوب التصفية الجسدي(5)خارجها
                                                                 

، وأيضاا: 2034يوليو  20، وكالة رويترز، نشر في ألقل في قصف إسرائيلي على غزةفلسطينيا على ا 40صحة: مقتل المسؤولو  (1)
مئات الشهداء والجرحى  ، وكذلك:2034يوليو  20، صحيفة السبيل، نشر في 40ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة الشجاعية إلى 

 .2034يوليو  20ن، نشر في ، صحيفة فلسطيفي مجازر شرق غزة
 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22ملف معلومات رقم )( 2)

 .14، 12، ص.ص المرجع السابق، 27/2/2034
، المرجع السابق، ص.ص 2003(  أمنة أمحمدي بوزينة، الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية الفلسطينية منذ عام 3)

215-217. 

 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد"  -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22ملف معلومات رقم )(4)
 .13، ص ابقالمرجع الس، 27/2/2034

(5) Christian CHOCQUET, Le Terrorisme n’est pas la Guerre, préface Eric Del becque et Jean Louis 
Esquiviez, librairie Vuibert, paris, Jun 2008, p 12. 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0FP02320140720
http://www.assabeel.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/item/53888-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-40
http://felesteen.ps/details/news/120585/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://felesteen.ps/details/news/120585/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://felesteen.ps/details/news/120585/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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؛ وًل (1)المباشرة بحق النشطاء السياسيين والعسكريين الفلسطينيين رغم مخالفة هذه السياسة للقانون الدولي
تتوانى إسرائيل خالل تنفيذ سياسة التصفية أن  تستخدم لذلك أسلحة مروعة يتسع أثرها ليتجاوز الهدف 

ي ًل تطلق عليهم الصواريخ الت المقصود فهي تستخدم طائرات األباتشي في مالحقة المطلوبين؛ من ثم  
نَّما تمتد أثارها إلى األهداف غير المقصودة، وتستخدم أيضاا قذائف الدبابات  تصيب الهدف المقصود فقط؛ وا 
وأحيانا الطائرات الحربية المقاتلة، كما تزرع العبوات الناسفة التي تطال أشخاص آخرين غير الهدف المحدد 

التناسب وهو أن  القوة المستخدمة يجب أًل تزيد عن المستوى المطلوب لوقف وتتجاوز بذلك ما يعر ف بمبدأ 
التهديد وأن  يتناسب مع مدى التهديد كما حصل في عملة اغتيال القائد العسكري لحركة حماس مصطفى 

 مدني فلسطيني. 200الديراني التي أصيب جرائها أكثر من 
يين، بإدعاء ة المباشرة اتجاه الناشطين الميدانيين الفلسطينُتبرر إسرائيل استخدامها لسياسة التصفية الجسدي

أنهم متورطون في التخطيط أو القيام بعمليات عنف ضد جنودها ومستوطنيها أو أهداف أخرى داخل 
حدودها، رغم أن  الواقع يشهد أن  الكثير من عمليات التصفية الجسدية طالت أشخاصا عاديين ًل عالقة 

ا يفند المزاعم اإلسرائيلية ويُـؤكد أن  سياسة التصفية التي تتبعها؛ إنَّما هي استمرار  لهم بأعمال المقاومة؛ مم 
رات سياسة إسرائيل، فهي بموجب القانون تشكل  لمسلسل القتل ال ذي تمارسه منذ عقود، لكن أيا كانت مبر 

سان في ارخاا على حق اإلنعمليات إعدام صريحة خارج القانون وانتهاكا خطيراا ًلتفاقيات جنيف وتعدياا ص  
 .(2)الحياة؛ ولهذا ًلبد  على المجتمع الدولي أن  يعمل على تقديم مرتكبيها إلى القضاء الدولي

( قائداا ومقاتالا خالل 323فقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عن استشهاد )
كذلك قام اًلحتالل اإلسرائيلي باغتيال سبعة من  ،(3) 2034تموز  6العدوان اإلسرائيلي على غزة في 

أعضاء القيادة العليا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نذكر منهم: رائد العطار، 
 .(4)ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم خالل قصف منزل في رفح جنوب قطاع غزة

 في فلسطين الفرع الثالث: جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل
سواء صدرت عن المحاربين أو  ،جرائم الحرب هي تلك التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب

أعمال تشكل انتهاكا لقوانين  : «( من ًلئحة محكمة نورنمبورج، بأنها7عن غيرهم، وقد عرفتها المادة )

                                                                 

  .3141( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 12( راجع نص المادة )1)
ص.ص ، 2005، اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي، الطبعة األولى، دار قرطبة، الجزائر، ( مصطفى يوسف اللداوي2)

432-431.  
 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" (: العدوان 22رقم ) ملف معلومات( 3)

 . 16، ص المرجع السابق، 27/2/2034
يوليو  13، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في «جريح 2300وشهيداا  25/3115غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»( تقرير بعنوان: 4)

2034 . 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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 3141األربعة لعام  ، كما يشكل جرائم حرب كل خرق خطير ًلتفاقيات جنيف(1) »وأعراف الحرب
  .(2) 3166وبرتوكوليها اإلضافيين لسنة 

اًلنتهاكات  «:من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها3112/أ( من نظام روما األساسي لعام 7( فقرة )2أما المادة )
واًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف التي  3141الجسيمة ًلتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 

ة الثالثة تنطبق  ولية في إطار القانـون القائم حاليا واًلنتهاكـات الجسيمة للماد  في المنازعـات المسل حة الد 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسل ح غير دولـي واًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف 

  .» المطبقة في المنازعات المسل حة غير الدولية
زمن ارتكاب جرائم الحرب هو فترة بدء العمليات الحربية، ومحل هذه الجرائم أو موضوعها قد وبالنسبة ل

وقد تكون أمواله الخاصة أو قد تكون األموال العامة أو  ،يكون اإلنسان بصفته مدنيا أو أسيرا أو جريحا
ات اًلحتالل قو  قامت بهمجرد استعمال أسلحة محظورة أثناء العمليات العسكرية، وعند الرجوع إلى تكييف ما 

في العراق ولغاية اليوم، فإنه يتيقن لدينا بشاعة استمرار قوات التحالف في ارتكاب العديد من المخالفات 
الجسيمة والتي تدخل في إطار جرائم الحرب التي عددتها المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة 

عزل، استهدف المحتل اإلسرائيلي قتل المدنيين الون تفرقة بالجنائية الدولية. فقوات اًلحتالل قد قامت، ود
( والتي تعتبر 347،346ويعتبر القتل المتعمد من المخالفات الجسيمة ًلتفاقية جنيف الرابعة تحديداا للمواد )

( من البروتوكول اإلضافي األول ًلتفاقيات جنيف األربع 25/5مخالفتها من جرائم الحرب استناداا للمادة )
 /أ( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2/2، وهذا ما تؤكده المادة)3166م لعا

                                                                 

جرائم الحرب هي تلك الجرائم المخالفة للقواعد المنظمة لسير العمليات العسكرية، والتي ترتكب ضد السكان المدنيين أو العسكريين -(1)
 المــادة الثامنة من نظام روما األساسي ما يلي:  في وقت النزاعات المسلحة، وحددت جرائم الحرب

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، وًلسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية 1- "
 .ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

 : لغرض هذا النظام األساسي تعني جرائم الحرب 2-
أو الممتلكات الذين ، أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص، 3141أوت  32الجسيمة ًلتفاقيات جنيف المؤرخة اًلنتهاكات  ( -أ"

 : تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة
خطير تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى  .بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، التعذيب أو المعاملة الالإنسانية القتل العمد،"

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واًلستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة  ،بالجسم أو بالصحة
عمد ت ،إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،للقانون وبطريقة عابثة

اإلبعاد أو النقل غير  ،و أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظاميةحرمان أي أسير حرب أ
 .أخذ رهائن ،المشروعين أو الحبس غير المشروع

  .اًلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي......"-ب
  .324، ص 2002طبعة  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،الجزء الثاني ،مبادئ القانون الدولي العام ،محمد بوسلطان (2)
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( من نظام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية للسكان 5/ب/2ووفقاا للمادة )
كب تلك يل ترتالمدنيين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف جريمة حرب. وًل زالت إسرائ

 . (1)الجرائم، كما أنها مارست جريمة اًلعتقال التعسفي، واإلبعاد القسري للمدنيين، وقامت بقتلهم وتعذيبهم
( من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإنه يعتبر من جرائم الحرب إبعاد أو 2/ب/2واستناداا للمادة )

تالل أو خارج األراضي المحتلة، كما يعتبر من جرائم نقل جزء من سكان األرض المحتلة إلى دولة اًلح
الحرب الحرمان المتعمد للمعتقلين أو أي شخص محمي من حقه في محاكمة عادلة وبصورة قانونية دون 

من اتفاقية ( 346، والمادة )3141( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 313أي تحيز، وهذا استناداا للمادة )
 .(2) ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية7/ب/2(، والمادة )1314جنيف الرابعة لعام )
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه الهجمات ضد 4/ب/2وقد اعتبرت المادة )

تفاقيات االمباني، والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل واألفراد من مستخدمي الشعارات المميزة المبينة في 
 القانون الدولي، من قبيل جرائم الحرب.

كما يقوم المحتل اإلسرائيلي ببناء البؤر اًلستيطانية، وينقل مواطنيه إليه ويسمح لهم بحمل السالح، وتؤمن  
( 41لهم الحماية الكافية في الحاًلت التي يعتدون فيها على المواطنين الفلسطينيين العزل؛ ووفقاا للمادة )

( من البروتوكول اإلضافي األول ًل يجوز لدولة اًلحتالل 25، والمادة )3141ة جنيف الرابعة لعام من اتفاقي
 أن ترحل أو تنقل جزءاا من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.

( من البروتوكول األول، 25/5، والمادة )3141( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 346ووفقاا لنص المادة )
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ يعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات على 4/أ/2للمادة ) ووفقاا 

نحو ًل تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع من المخالفات الجسيمة لالتفاقية، كما نصت المادة 
ق رر واسع النطا( من النظام األخير تعتبر تعمد شن هجوم مع العلم أنه سيسفر عن أحداث ض4/ب/2)

وطويل األجل، وشديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحاا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة 
 الملموسة المباشرة من جرائم الحرب.

واعتمدت إسرائيل سياسة القتل العمد بشكل منهجي وثابت منذ احتالل األراضي الفلسطينية إلرهاب وترويع   
وتصفية عناصر المقاومة، وعلى الرغم من أن  هذه الجرائم تتم في إطار فردي أًل أن  تكرار الفلسطينيين 

، نتيجة استعمال األسلحة والذخائر (3)ممارستها يجعلها تتم في صورة تقترب من مذابح القتل الجماعي

                                                                 

، 2002( حسام علي شيخة، جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، 1)
 .341ص
 . على الموقع اًللكتروني التالي:20/33/2031الفلسطيني، تاريخ الزيارة ( الهالل األحمر 2)

 http//www.palesteners.org  

، الحماية األمنية للمدنيين تحت اًلحتالل في القانون الدولي اإلنساني، )د.ط(، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، ( محمد أحمد داود3)
  .136، ص 2002
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؛ (2)نهم للمعاناة الدائمةوتعريض من يتبقى م(1)والغازات المحرمة دولياا إلبادة أكبر عدد ممكن  من الفلسطينيين
ا يظهر بجالء حقد ووحشية وهمجية الجندي اإلسرائيلي ومعاداته ألبسط المفاهيم اإلنسانية وتقاليد وأعراف  مم 

 . (3) الحرب التي ترسخت في المواثيق الدولية
( 2365استشهاد أكثر من ) 2034تموز  6بدأ فعلياا يوم اّلذي  عن العدوان اإلسرائيلي على غزةفقد نتج 

( 37( من الطواقم الطبية و)21( امرأة بينهن أكثر من أربعين مسنة، و)102( طفال و)510فلسطينياا بينهم )
( من موظفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، وبلغ عدد 33صحفيا و)
، ووفقاا لمئات (4) ( امرأة2303( طفالا و)1101ن األطفال )( فلسطينياا جريح معظمهم م30260الجرحى )

األدلة الموثقة استخدمت قوات اًلحتالل اإلسرائيلي القوة المفرطة المفضية إلى الموت ضد المدنيين 
 .(5)الفلسطينيين في ظروف ًل ُتبرر مثل هذا اًلستخدام ودون أن  ينشأ تهديد لحياة تلك القوات

ابقة، تعُد من جرائم الحرب، كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة ًلتفاقية ًل شك أن  األعمال الس
(، كما أن  مهاجمة 346( و)347الخاصة بحماية المدنيين وتحديداا المادتين ) 3141جنيف الرابعة لعام 

 . 3166/أ( من البروتوكول األول لعام 61الصحفيين انتهاك ألحكام المادة )
من خالل ما جاء في نتائج  2034كذلك يمكن استخالص ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب إثر العدوان عام 

تقارير لجان التحقيق المنشأة من قبل مجلس حقوق اإلنسان، حيث اتهمت لجنة التحقيق في تقريرها بتاريخ 
تناسبة مية وهجمات غير ملمجلس حقوق اإلنسان القوات اإلسرائيلية بشنها لعمليات انتقا 2035حزيران  31

ضد المدنيين والمباني الحكومية والمستشفيات في غزة وكذا القصف العشوائي واستخدام أسلحة محظورة 
موجهة  ألبيضادوليا ضد المدنيين واستعمالهم كذرائع إنسانية، وكانت غالبية الهجمات العسكرية بالفسفور 

 ضد المواقع السكنية والمستشفيات.
 جريمة العدوان الفرع الرابع:

هي من أكبر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ومازالت ترتكبها في حق الفلسطينيين، ووقع ذلك بإستعمال القوة 
المسلحة ضد سيادة الدولة الفلسطينية وبأمر من المتحكمين في العمل السياسي والعسكري، وبحكم طابعه 

التي تم تبنيها مكرر  2وبالتحديد للمادة  3112ا لعام وخطورته ونطاقه، فهو يعد انتهاكا واضحا لميثاق روم
                                                                 

  .63، ص 2001الرفاعي ومحمد قبيسي، اإلرهاب الصهيوني والسالم العربي، الطبعة األولى، مؤسسة الرحاب، لبنان، ( رنا أبو ظهر 1)
 .270، ص ، المرجع السابقغازي حسين، الجيش اإلسرائيلي والهولوكست على الشعب الفلسطيني( 2)

 43/35/ 00) ، رقم الوثيقة2000المفرط للقو ة المميتة(، أكتوبر ( تقرير منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة، )اًلستخدام 3)
MDE.)  

  .02جريحا، المرجع السابق، ص  2150شهيداا و 27/3441غزة تقاوم تحت النار لليوم ال ـ ( تقرير4)
 – 6/6/2034عملية "الجرف الصامد" -(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 22ملف معلومات رقم )( 5)

 .67، ص المرجع السابق، 27/2/2034
 13، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في «جريح 2300شهيداا و 25/3115غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»أنظر أيضا: تقرير بعنوان: 

 . 2034يوليو 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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، لكن المحكمة ًل يمكن لها أن تمارس 2030عام  غندا حزيرانو أ – في المؤتمر اًلستعراضي بكمباًل
حيث ورد ، (1)اختصاصها بالنظر في جريمة العدوان بسبب عدم دخول تعديل النظام حير النفاذ لحد اآلن

( من نظام روما األساسي، ونص على 5من المادة  2وذلك بحذف نص )الفقرة  تعديل على جريمة العدوان،
 :(20)مكرر( ، كالتالي 2وجوب إدراج تعريف جريمة العدوان بموجب نص )المادة 

هذا النظام األساسي تعني "جريمة العدوان": قيام شخص ما له وضع يمكنه فعال من التحكم  ألغراض-3
للدولة، أو من توجيه هذا العمل بتخطيط، أو إعداد، أو بدء، أو تنفيذ عمل  في العمل السياسي، أو العسكري

 عدواني يشكل بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة.
( يعني "العمل العدواني": استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة 3الفقرة ) ألغراض-2

ها اإلقليمية، أو استقاللها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة، أخرى، أو سالمت
وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من األعمال التالية سواء بإعالن حرب أو بدونه، وذلك وفقا 

 :3164ديسمبر  34( المؤرخ في 21-)د 1134لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليه، أو أي احتالل عسكري ولو كان  قيام-أ

 مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو، أو الهجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى، أو لجزء منه باستعمال القوة.
د ال دولة ما أية أسلحة ضقيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعم -ب

 إقليم دولة أخرى.
 ضرب حصار على موانئ دولة ما، أو على سواحلها، من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى. -ج
قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية، أو البحرية، أو الجوية، أو األسطولين  -د

 البحري والجوي لدولة أخرى.
دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على  قيام -ه

وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها اًلتفاق، أو أي تمديد لوجودها في اإلقليم المذكور إلى ما بعد 
 نهاية اًلتفاق.

دمه هذه الدولة األخرى ًلرتكاب عمل سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخ -و
 عدواني ضد دولة ثالثة.

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة، أو قوات غير نظامية، أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها  -ز
تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة 

 دولة بدور ملموس في ذلك".أعاله، أو اشتراك ال
مكرر( أنها استندت إلى تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان في قرارها رقم  2ويتبين من نص المادة )

، والذي كان وسطا بين التعريف العام للعدوان والتعريف الحصري له، أي أخذت 3164( لسنة 1134)
                                                                 

ة للبحث المجلة األكاديميعلى الجرائم اإلسرائيلية"، هاب، "نتائج إنضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية و شيشتر عبد ال (1)
 .217-215، ص.ص 2035، جامعة بجاية، 02، العدد 32، السنة السادسة، المجلد نيو القان
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 عاما، ثم يعدد بعض األعمال العدوانية على أساس بالتعريف المختلط، أو اًلسترشادي، الذي يعطي تعريفا
 التوضيح.

كيفية ممارسة المحكمة  التي تحددمكرر(،  35كما تم اًلتفاق في مؤتمر "كامباًل" على إدراج المادة )
ًلختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان، وذلك من خالل اإلحالة من قبل الدولة ومباشرة المدعي العام 

  .(1)قاء نفسه، وأيضا اإلحالة من مجلس األمنالتحقيقات من تل
 المطلب الثاني: اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية 

( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يفتح باب اًلنضمام إلى هذا النظام 325استناداا للمادة )
( 32يع الدول، وتودع صكوك اًلنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة، ووفقاا للمادة )األساسي أمام جم

من نظام روما األساسي يجب لكي تمارس المحكمة اختصاصها قبول الدولة التي تصبح طرفاا في النظام 
 األساسي اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم.

أخذ النظام األساسي للمحكمة بالقاعدة العامة  حكمة ، فقدأما عن قواعد اختصاص اًلختصاص الزماني الم 
في القانون الجنائي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، ومن ثم فالمحكمة ًل تختص إًل بالنظر في 
الجرائم التي ُترتكب بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ، وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام األساسي بعد 

فال تختص المحكمة إًل بالجرائم التي ُترتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة، وهذا الحكم  بدء النفاذ
يعتبر تطبيقاا للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي وهو سريانها بأثر فوري ومباشر، وذلك لتشجيع الدول 

ثارة البحث في الجرائم على اًلنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة دون الخوف من العودة  إلى الماضي وا 
، وهذا ما هو (2)من النظام 33التي تكون الدولة قد ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة طبقا لما قررته المادة 

متحقق في الدولة الفلسطينية باعتبارها أنها أصبحت مؤهلة لرفع دعاوى أمام المحكمة بعد انضمامها ضد 
ا بموجب المادة )المحتل اإلسرائيلي، فبعد أن  ( بأثر رجعي يعود إلى 32/1أودعت فلسطين إعالناا جديدا

ا 2034، ليتزامن مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة عام 2034حزيران  31تاريخ  ، وأودعت أيضا
يناير  3لدى األمين العام لألمم المتحدة، وانضمت فلسطين في  وثائق اًلنضمام إلى نظام روما األساسي

 ة روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.إلى اتفاقي
وفور إعالن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قبول انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية   

، بدأ فريق قانوني فلسطيني اإلعداد لرفع أولى الدعاوى الفلسطينية ضد مسؤولي 2037أبريل  3ابتداء من 
                                                                 

(، 34دد )، العمجلة دفاتر السياسة والقانون كينة محمد لطفي، "مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة"، ( 1)
 . 100-211، ص.ص 2037يناير، 

 ,أوت 3نافذ المدهون، آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، موقع المجلس التشريعي الفلسطيني، تاريخ النشر ( 2) 
ر على الرابط اًللكتروني مساءا، منشو  07:31، ساعة اًلطالع: 01/01/2032صباحا/ تاريخ اًلطالع:  2:00ساعة النشر:  ،2009
 التالي:

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/9 
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هم الخطوات من أ  اإلسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبهذا يعتبر انضمام فلسطينسلطات اًلحتالل 
 لضمان المساءلة على جرائم اًلحتالل اإلسرائيلي وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

ة الجنائية مة للمحكموبعد اًلنضمام، قامت دولة فلسطين بتقديم بالغها األول بشكل رسمي إلى المدعية العا
م من أجل المساهمة بدعم الدراسة األولية في الجرائم 2035حزيران  25الدولية السيدة فاتو بنسودة يوم 

م، مضمونه أن هناك جرائم 2034حزيران  31المرتكبة في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية منذ 
 يني وتدخل تلك الجرائم ضمن اختصاص المحكمةارتكبها المحتل اإلسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسط

، والمدعية العامة لها أن تطلب أي معلومات تتعلق (1)طبقا لما هو وارد بنص المادة الخامسة من النظام
بالجرائم محل الدعوى الفلسطينية ألن هناك خطوات إجرائية يقوم بها المدعى العام ولم يتم تحديد مدة من 

 . (2)ي الطلب المقدم لهاقبل الدائرة التمهيدية ف
طينية أنه َشرع في دراسة أولية في الحالة الفلس ونتيجة لذلك أعلن مكتب المدعية العامة السيدة فاتو بنسودة

 2037، ففي منتصف يناير 3112( من ميثاق روما لعام 32على أساس اإلعالن الصادر بموجب المادة )
، حيث قدمت (3) فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خالل عدوانها األخير على غزة

ة التمهيدية طالبة منها أن تنظر في  مدى توافر أسباب معقولة بإجراء تحقيق المدعية العامة طلب إلى الدائر 
بناء على المعلومات المتعلقة  بجرائم تكون قد ارتكبتها إسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني منذ عام 

 يوهي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بغية التأكد من جدية المعلومات الت 2034
تلقتها المدعية العامة في الطلب الفلسطيني لرفع دعوى ضد المحتل اإلسرائيلي، وقد تلقى مكتب المدعي 

 -ليوم حتى ا-( بالغا فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، إًل أن المدعي العام للمحكمة 12العام ما يزيد عن) 
 لم يفتح تحقيقا في الشكوى الفلسطينية المقدمة.

أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أمال كبيرة معلقة على المحكمة الجنائية الدولية من  وقد اعتبر البعض
أجل اًلنتصار لحقوق الضحايا الفلسطينيين بسقف متوقع يفوق قدرة المحكمة وقانونها األساسي؛ وصلت 

ي تلدرجة اعتقاد البعض أن قبول طلب السلطة الفلسطينية أمام المحكمة سوف يشكل محاكمة العصر ال
سوف تحاكم الوجود الغير شرعي لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني، لكن 
أشير هنا، إلى أن قيام المكتب العام بفتح دراسة أولية ًل يعني أنه سيتبعها تحقيق؛ فمعظم الدراسات األولية 

دعي العام يفتح دراسةا أولية في كل حالة التي أجراها المدعي العام أُغلقت دون فتح تحقيقات، بل إن الم
ُتحال إليه وتتألف مرحلة الدراسة األولية من تقييم أولي للمعلومات؛ وحل مسائل اًلختصاص من خالل 

 . تحديد مكان وقوع الجريمة المعنية ونوعها؛ والنظر في مقبولية الوضع والحاًلت المحددة
                                                                 

 .3112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  32من المادة  1و 2الفقرتين ( 1) 
لسلة العلوم س للعلوم التطبيقية،المجلة األردنية صفوان محمد شديفات، "اختصاص المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية"، ( 2) 

 .01، ص 2035اإلنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 
 . 22( فدوى الذويب الوعري، المرجع السابق، ص 3)
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حتالل عن اًلنتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين إن مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين وقادة اًل
سنادها  تقتضي رصد هذه اًلنتهاكات وتوثيقها في ملفات رسمية، تتضمن األدلة المادية التي تثبت ارتكابها وا 
للمسؤولين عنها، ومتابعة تقديم مجرمي الحرب إلى القضاء الدولي لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق 

خصوصا تلك التي تم توثيقها من قبل لجنة تقصي الحقائق بموجب تقريرها ، (1)سطينيين وضد اإلنسانيةالفل
، من هذا المنطلق، يجب طلب اًلستفادة 2035المصادق عليه من قبل مجلس حقوق اإلنسان في حزيران 

وق المحلية ذات الصلة بحقمن الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية واإلقليمية، والجمعيات 
 اإلنسان من أجل إعداد ملف الدعوى ضد اإلسرائيليين.

شرع فريق من المحامين في منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بجمع الوثائق والشهادات المتعلقة بجرائم 
، وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، إحدى 2034تموز عام  6الحرب األخيرة على غزة منذ تاريخ 

المؤسسات المنخرطة في جمع شهادات جرائم الحرب في الحرب األخيرة، إن هذه الجرائم تشمل استهداف 
يتولى س قوات اًلحتالل اإلسرائيلي مئات العائالت الفلسطينية اآلمنة في البيوت والمدارس والشوارع، كما

ل الخليج لدولية وتعهدت إحدى دو قانونيون، بعضهم متطوع، رفع الدعاوى الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية ا
 .العربي توظيف ثمانية من كبار القانونيين في العالم لمتابعة القضايا الفلسطينية المنظورة أمام المحكمة

مؤسسة حقوق إنسان، نيته  354كما أبلغ اًلتحاد الفيدرالي الدولي لمنظمات حقوق اإلنسان، الذي يضم 
 .(2)ئيلي ًلرتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيينبرفع دعاوى على قادة اًلحتالل اإلسرا

 Human Rightsمنظمة هيومن رايتس ووتش ) وثقت، 2034العدوان على قطاع غزة عام  وبعد
Watch ومنظمات  لألمم المتحدة(، وكذا فعلت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسان التابع

للجيش اإلسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة،  غير قانونية هجمات – دولية ومحلية معنية بحقوق اإلنسان
مدني في قطاع غزة، ودمر مستشفيات  3500حرب ظاهرة، أودى القتال بحياة أكثر من  اشتملت على جرائم

 ألف فلسطيني.  300ومنشآت وبنى تحتية مدنية أخرى، ودمر بيوت أكثر من 
وينبغي التذكير أنه، باعتبار المدعي العام للمحكمة الجهة المؤهلة بالتحقيق، إذ يباشر مهامه بعد حصوله 

من النظام األساسي للمحكمة،  5دول األطراف تفيد بوقوع جرائم دولية واردة في المادة على معلومات من ال
ومن ثم يقيم جديتها والمستندات المرفقة بها، ويتخذ القرار النهائي بالشروع في التحقيق، ويمكن أن يتحصل 

                                                                 

صالح عبد العاطي، خيارات مالحقة اًلحتالل جنائيا بعد حصول فلسطين عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة، تاريخ التصفح:  (1)
 التالي:منشور على الرابط اًللكتروني ، 32:34الساعة:  33/05/2036

www.gaza online.net 
إمكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم اًلحتالل ئية الدولية وانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنا(  امحمدي بويينة آمنة، "2)

العالمي  رعاية اإلتحادالمنظم ب فلسطين قضية وحق، :المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت عنوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"،
بمدينة  2037ديسمبر  1و 2وبالتعاون العلمي مع جامعة اإلسراء بغزة ينظم مركز جيل البحث العلمي يومي  للمؤسسات العلمية 

 .5لبنان، ص  –طرابلس 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/16/254546
https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/16/254546
https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/04/254766
https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/04/254766
https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/23/254620
https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/23/254620
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ألمم منظمة ا على هذه المعلومات من مصادر مختلفة وقد تكون مستمدة من لجان التحقيق التي تنشئها
المتحدة، وهو ما حصل فعال، بحيث أعدت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة تقريرا مفصال عن الجرائم التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل عملياتها العسكرية ضد غزة 

 ،(1)2035حزيران  24قوق اإلنسان بتاريخ والذي صادق عليه مجلس ح 2034حزيران  31بداية من تاريخ 
 لحرباجرائم ودعا قرار مجلس حقوق اإلنسان الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة إلى محاكمة المسؤولين عن 

 .2034التي ارتكبت خالل النزاع في قطاع غزة صيف 
فقد تبين من خالل التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق السابقة، أن عملية العدوان أدت إلى قتل   

ألف آخرين، وهدم البنية التحتية لقطاع غزة، ووقع هذا العدد من القتلى  33شخص وجرح أكثر من  3436
لبهم من المدنيين نتيجة الهجمات العشوائية المتعمدة التي شنتها القوات اإلسرائيلية على والذين كانوا في أغ

المدنيين واستخدام أسلحة محظورة دوليا، كما كانت رئيسة اللجنة القاضية األميركية من نيويورك "ماري 
لى قين وسيؤثران عماكغوان ديفيس"، قد أعلنت أن: "الدمار والمعاناة اإلنسانية في قطاع غزة غير مسبو 

 األجيال القادمة".
ما يميز التقرير الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق، أنه يحث صراحة على وجوب محاكمة األشخاص الذين 

، وقدم أدلة تثبت 3112ارتكبوا الجرائم التي عاقب عليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
ور الشعب الفلسطيني بانتهاكه لكافة القواعد اإلنسانية وارتكابه لص سياسة إسرائيل الممنهجة للقضاء على

، مما يشكل دليال على توفر نية لدى 3112من نظام روما لعام  2و 6و 7الجرائم التي تضمنتها المواد 
 .(2)القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

على ضوء هذه الحقائق استنتجت لجنة تقصي الحقائق، أن استهداف قوات إسرائيل وقصف البنايات         
السكنية ينتهك ثالثة مبادئ أساسية للقانون اإلنساني الدولي، أًل وهي: التمييز والنسبية والحيطة، وبالتالي 

نة من النظام األساسي للمحكمة؛ وأبعد ما يجعلها ترقى إلى جرائم حرب طبقا لما ورد في نص المادة الثام
من ذلك أشار الخبراء األمميون إلى أن تكتيكات الجيش اإلسرائيلي تنتهك قانون الحرب وتعكس سياسة 

 أوسع وموافقة ضمنية من قبل صانعي القرار على أعلى المستويات في الحكومة اإلسرائيلية.
دانة كل المسؤولين اإلسرائيليين ودعت اللجنة جميع األطراف إلى إنشاء آليا         ت لمحاسبة ومحاكمة وا 

عن الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأشارت رئيسة لجنة تقصي 
                                                                 

لة ، المتضمن المصادقة على تقرير اللجنة المستق2035حزيران  24الصادر بتاريخ  21/52ق اإلنسان رقم و ( أنظر: قرار مجلس حق1)
ني و قع اًللكتر و افرة على المو ثيقة متو (، A/HRC/RES/29/52(، الوثيقة رقم: )23/3جب القرار رقم )دإو لتقصي الحقائق المنشاة بم

 التالي:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx 

ذلك: أنظر قرار وك، 217محكمة الجنائية الدولية على الجرائم اإلسرائيلية"، ص هاب، "نتائج إنضمام فلسطين إلى الو ( شيشتر عبد ال2)
، المتضمن المصادقة على تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق 2035حزيران  24الصادر بتاريخ  21/52ق اإلنسان رقم و مجلس حق
 (.23/3جب القرار رقم )دإو المنشاة بم

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
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الحقائق "ماري َمْكغيوان ديفيس" إلى حالة الشبان األربعة األقارب الذين قتلوا على شاطئ غزة في يوليو عام 
تي طفت من جديد على الساحة العالمية؛ نظرا لنتائج تحقيقات النيابة العامة العسكرية المخيبة ، ال2034

لآلمال، وأوضحت أن األمر يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إيجاد آليات محاسبة على جميع الجهات 
 .المسؤولة

لعدوان بشأن الجرائم المرتكبة خالل امن جهته تلقى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية معلومات 
، تفيد بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وقامت المدعية العامة 2034اإلسرائيلي على غزة عام 

؛ 2037حزيران  25بفتح تحقيق أولي فيها؛ بعد الطلب المقدم لها رسميا من قبل السلطة الفلسطينية في 
، بموجب الفقرة الثالثة من (1)2037أبريل  3المحكمة بتاريخ مستندة في ذلك إلى قبول عضوية فلسطين ب

من النظام األساسي باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بداية من  32المادة 
 .(2) 2034حزيران  31

لكن ما يحز في النفس، أنه قد تم تحريك الدعوى منذ تاريخ اًلنضمام الفعلي للمحكمة ولم تتحرك المدعية 
العام ليومنا هذا؛ ولم تتخذ أي قرار بشأن وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق في الجرائم التي أحالتها 

نما هي مازلت في مرحلة عملية الفحص األولى إليجاد  ق، أساس معقول لمباشرة التحقيفلسطين إليها، وا 
رغم ثبوت األدلة الموثقة للعدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين، تلك الجرائم التي تم توثيقها من قبل لجنة 
تقصي الحقائق، إًل أن تأخر البت في قبول التحقيق من قبل المدعية العامة لمدة تتجاوز السنة أمر غير 

طني و قضاء الافر باعتبار أن الو طني الفلسطيني متو اختصاص القضاء ال مبرر، فاألكيد أن مبدأ التكامل بين
مهم ضد اتها عن جرائو ات اًلحتالل كذلك إن سلطات المحتل لن تحاكم قو الفلسطيني لن يستطيع محاكمة ق

ن تحرك قضائها في بعض الحاًلت فإن  ذلك أدى إلى نهاية المطاف إلى محاكمات صو الفلسطينيين  رية و ا 
البطء في اإلجراءات أمام المحكمة يرجع إلى تأثير و لي أن عدم مباشرة التحقيق النهائي  ويبدو ًل غير، 

ر ت األدلة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثو اًلعتبارات السياسية على مهامها، هذا على الرغم من ثب
 لفلسطيني.اجهة الشعب او مازالت ترتكبها في مو  2034تموز عام  6ان على غزة بتاريخ و العد

ذلك أنه كان يتوجب على المدعية العامة إجراءات التحقيق بعد تأكد الغرفة التمهيدية من توافر أساس 
للتحقيق،  كما كان عليها أن تطلب أدلة إضافية من الهيئات التي وثقت الجرائم خصوصا هيئة األمم 

زمة والتي ن للقيام بالتحقيقات الالالمتحدة وبالتحديد لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق اإلنسا
، كما يمكنها 2035وثَّقت تلك الجرائم في تقريريها المصادق عليه من قبل مجلس حقوق اإلنسان في حزيران 

اًلستناد إلى التقارير التي وضعتها منظمات غير حكومية كمنظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك منظمة 
                                                                 

 .215- 214هاب، المرجع نفسه، ص.ص و شيشتر عبد ال (1)
(2)  C.P.I, Le Procureur de la Cour pénale internationale Fatou BENSOUDA, ouvre un examen 

préliminaire de la situation en Palestine, Communiqué de presse du Procureur du 16 Janvier 2015 Doc 
: ICC-OTP-20150116- PR1083. Document disponible sur le site : 
www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press and media/press releases/Pages/pr1083.aspx 
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ووثقت الجرائم التي ارتكبت  2035تابعت مجريات عدوان تموز  العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي
ضمنه؛ فعمل التحقيق يتطلب البحث عن األدلة وتحليلها، فقد نظم الباب التاسع من النظام األساسي 

، وتلتزم الدول بالتعاون مع المحكمة في (1)للمحكمة الجنائية الدولية التعاون الدولي والمساعدة القضائية
 .(2)اختصاصها في حزيران بالتحقيق في الجرائمإطار 

لكن هناك عقبة تعطل الدعوى وهي: أنه يجوز للدول األطراف قانونا أن ترفض التعاون مع المحكمة في 
حالة وجود تهديد ألمنها القومي أو التزام دولي سابق متعلق بحصانة الشخص الدبلوماسية أو إتباعه لدولة 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو ثبتت التهم ضد أشخاص تابعين  ثالثة، وتعترض هذه الحاًلت
للدول األطراف، نتيجة لذلك، يمكن إلسرائيل أن ترفض التعاون معها على أساس أن الكشف عن معلومات 
ووثائق سرية من شأنه أن يمس بأمنها القومي وهو ما قامت به أثناء التحقيقات التي أجرتها لجان تقصي 

 قائق المنشأة من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.الح
إضافة إلى ذلك، يمكن للدول األطراف هي األخرى أن ترفض تسليم مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين إذا كانت 

ة، مهناك اتفاقيات ثنائية مبرمة بينها وبين إسرائيل في مجال التعاون القضائي تمنع التسليم والتقديم إلى المحك
معنى ذلك، أنه ًل يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها أن تتصرف على 
نحو ًل يتفق مع التزاماتها الناتجة عن اتفاقيات دولية تقتضي موافقة إسرائيل كشرط لتقديم أحد رعاياها إلى 

 الحصانة المقررة للشخص المتهم أو المحكمة، وًل يمكن أن يحصل ذلك إًل بعد موافقتها على التنازل عن
 .(3)التقديم لصالح المحكمة

كما يجب إدراك أن المتهم بارتكاب جرائم ضم الشعب الفلسطيني، قد يدفع بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره 
من المسؤولين العموميين أو باعتباره دبلوماسيا أو باعتباره رئيسا حاليا أو سابقا للدولة، لكن الحصانة مهما 

تجرده منها، بل يجب الضغط عليها من أجل تكن الحالة هي للدولة ًل للمتهم، ولذلك من حق الدولة أن 
ذلك، وفي هذا السياق إن القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمبادئ التي أرساها نظام 
نورنمبورغ، وكذا الحال بالنسبة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغسالفيا السابقة، يؤكد على أن 

تباره رئيسا للدولة ًل تعفيه بحال من األحوال من المسؤولية، كما تنص عليه الصفة الرسمية للشخص باع
  .(4)من القانون األساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية 26المادة 

                                                                 

 .3112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  62المادة ( 1) 
 .05 المرجع السابق، ص صفوان محمد شديفات،( 2) 
 .3112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  12أنظر: المادة  (3)
 ( على أنه: 26نصت المادة المــادة )( 4) 
يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة 1 -" 

لدولة أو حكومة أو عضواا في حكومة أو برلمان أو ممثالا منتخباا أو موظفاا حكومياا، ًل تعفيه بأي الرسمية للشخص، سواء كان رئيساا 
 .حال من األحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي، كما أنها ًل تشكل في حد ذاتها، سبباا لتخفيف العقوبة
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إسرائيل من جانبها، أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول األطراف وغير األطراف  لكن في المقابل نجد أن
في النظام األساسي بغرض منع المحكمة من متابعة رعاياها المتهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين 

الدولي،  ن خالل اًلعتداءات التي تشنها استمرارا على األراضي المحتلة، والتي شكلت سابقة خطيرة في القانو 
وهذا نظرا لتعارضها مع قواعده اآلمرة، والتي ًل تسمح باإلفالت من العقاب عند ارتكاب جرائم دولية، ويمكن 

، ألن الحصانة المقررة لممثلي الدول الذين يرتكبون جرائم دولية ًل يعتد (1)الحكم عليها مسبقا بكونها باطلة
 .(2)بها في النظام األساسي

 من النظام األساسي، فإنه ُتطبق المحكمة: 23اجب تطبيقه فطبقا للمادة أما عن القانون الو 
قواعد النظام األساسي للمحكمة، وأركان الجرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة والصادرة 

 .من المؤتمرات الدبلوماسية الالحقة إلصدار النظام األساسي
 .التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده والقانون الدولي للمنازعات المسلحةالمعاهدات الدولية الواجبة 

المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للُنظم القانونية في العالم، وذلك  
ير المعاي بشرط أًل تتعارض هذه المبادئ مع النظام األساسي للمحكمة أو قواعد القانون الدولي وًل مع

 .الدولية لحقوق اإلنسان
 فسرتها.سوابق قضائية سبق للمحكمة أن أقرتها أو  

ويجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متفق عليه مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وًل ينطوي        
 ". على تمييز ألي سبب

كمة الجنائية الدولية ليس باألمر السهل وعلى أي حال، فإن مالحقة اًلحتالل اإلسرائيلي أمام المح       
والهين كما يصوره الحقوقيين والساسة والباحثين، وأؤكد أن الفلسطينيين أمام معركة قانونية معقدة، تحتاج 
لقدرات قانونية عالية المستوى إضافة إلى ميزانية مالية كبيرة وعدم التراجع أمام الضغوطات التي سيفرضها 

عطيل الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن جهة أخرى، فإن اعتبار اختصاص المحتل اإلسرائيلي لت
المحكمة مكمالا لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، يعطي "إسرائيل" فرصة للتحايل على القانون، 

ى محكمة لمن خالل اإلعالن أنها سوف تقدم بعض المتهمين إلى لجان تحقيق إسرائيلية"، تمهيداا لتقديمهم إ
جنائية إسرائيلية، "وإلسرائيل" سوابق قانونية عديدة في هذا المجال، فقد قدمت بعض جنودها وضباطها إلى 

 محاكم صورية وحكمت عليهم أحكاماا شكلية.
كذلك من المعيقات أن فتح التحقيق من مكتب المدعي العام يقتضي أن ينظر في مقبولية الوضع        

للمحكمة والسياسات والممارسات التي ينتهجها المكتب، ويمكن للمتهم أو الدولة  بموجب النظام األساسي
                                                                 

التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو ًل تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة 2 -
 .الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص"

 .244- 241 ص.هاب، المرجع السابق، صو شيشتر عبد ال (1)
 .3112من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  26أنظر: المادة  (2)
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التي لها اختصاص إقليمي في التحقيق أو المحاكمة، أن تقدم طلباا بعدم مقبولية الدعوى، والدولة التي تدعي 
ها حققت نبأن الدعوى من اختصاصها تدفع في طلبها بأنها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكو 

فعالا المقاضاة وباشرت فيها، ولدى تقديم مثل هذا الطعن فإنه ُيحال إلى دائرة ما قبل المحاكمة للنظر والبت 
فيه، ثم يحال الطعن إلى الدائرة اًلبتدائية، ويجوز لمن قدم الطلب استئناف القرارات الصادرة والمتعلقة 

( من النظام األساسي، وبناء عليه بإمكان 22للمادة ) باًلختصاص أو المقبولية إلى دائرة اًلستئناف وفقاا 
 إسرائيل إلعاقة عملية المحاكمة مستقبال أن تقدم طلبا للطعن بمقبولية الدعوى.

كذلك سيشكل امتناع إسرائيل عن التعاون مع المحكمة يشكل عقبةا جوهريةا إضافية تعرقل قدرة المدعي       
ممكن أن ًل يعرقل إحجام إسرائيل عن التعاون الحاًلت الجلية والواضحة العام على إجراء التحقيقات، ومن ال

مثل أنشطة إسرائيل اًلستيطانية، ولكنه سوف يعرقل قدرة المدعي العام على التحقيق في الحاًلت األكثر 
ا المتعلقة باألعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة منذ عام  فإذا إلى يؤمنا هذا،  2034تعقيدا

تمام  امتنعت إسرائيل عن عرض روايتها لألحداث، قد يستشعر المدعي العام عدم القدرة على إطالق وا 
 تحقيق جنائي يزعم وقوع انتهاكات.

لكن ما يميز النظام األساسي هو القاعدة التي تقرر عدم تقادم الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب         
ى إمكانية مالحقة المجرمين اإلسرائيليين عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني مهما مر الزمان عليها تبق
( التي قررت أنه: "ًل تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص 21الفلسطيني، وهذا ما أكده حكم المادة )
 المحكمة بالتقادم أياا كانت أحكامه".

 المبحث الثاني
 ليةو في حالة عدم إمكانية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الد البدائل المتاحة أمام فلسطين 

تترتب المسؤولية الدولية في حالة قيام شخص من أشخاص القانون الدولي العام بفعل ألحق ضررا بشخص 
آخر من أشخاص القانون الدولي العام سواءا كان مشروعاا أو غير مشروع، أما بالنسبة للحالة التي نحن 

وهي المسؤولية عن الجرام اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فسلطات اًلحتالل قامت  بصدد دراستها
ساءة معاملة المدنيين في األراضي  بارتكاب جرائم حرب متعددة من خالل سياسات القتل والتصفية الجسدية وا 

تباعها لسياسة الحصار والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول مساعدات الغذائي طبية كما ة والالمحتلة وا 
 .(1)تعمدت توجيه هجماتها المستمرة ضد المباني المخصصة ألغراض دينية أو عالجية أو تعليمية

وعليه، سيتم التعرض من خالل هذا الجزء لعرض اآلليات الدولية البديلة التي تصلح لمساءلة مجرمي 
الحرب اإلسرائيليين وقد احترنا من تلك اآلليات آليتين هما: القضاء الوطني ذو اًلختصاص العالمي 

لخاصة المحاكم الدولية ا والمحاكم الوطنية، وعلى الرغم من وجود آلية ثالثة مطبقة على الصعيد الدولي وهي
إًل أننا أثرنا عدم الخوض فيها ألنها من الناحية العملية مستبعدة، حيث أن تشكيل مثل هذه المحاكم يحتاج 

                                                                 

 .2002أبريل  32تقرير منظمة العفو الدولية في  (1)
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إلى قرار من مجلس األمن وفقا للفصل السابع، ما يعني موافقة جميع الدول التي تملك حق الفيتو وهو أمر 
 غير متصور بخصوص الحالة الفلسطينية.

 
 لمطلب األول: تفعيل اَّلختصاص القضائي العالميا
، محاكمة المتهمين بارتكاب 3141وهذا الخيار يعني بأنه من حق أية دولة طبقا ًلتفاقية جنيف األربع لعام  

الجرائم ضد اإلنسانية، بصرف النظر عن مكان وقوع الجرائم، طبقا لقوانين الدولة ذاتها، ويستند مبدأ 
ى أساس تعاقدي، نجده واضحا بال لبس أو غموض، فيما تنص عليه نصوص اًلختصاص العالمي عل

التي أقرت على الدول  3141المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  347-321-50-41المواد 
التزاما باتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنفيذية لقمع جرائم الحرب وضمان توقيع العقاب على الفاعلين 

بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم أو جنسية مرتكبها، حيث ألزمت النصوص الدول  لها وذلك
األطراف فيما يتعلق باًلنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات األربع، بالبحث عن المتهمين بارتكاب هذه اًلنتهاكات 

دولة  ة من جانببغض النظر عن جنسيتهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم للمحكم
أخرى، وذلك طبقا للمبدأ القاضي بالتزام الدول بـ"إما المحاكمة أو التسليم"، ولعل اًلختصاص الجنائي الدولي 

بلدا )معظم دول مجلس أوروبا( التقدم أمام المحاكم الوطنية ورفع دعاوي  46يتيح نظريا على األقل لنحو 
م، بالغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بهذه الجرائتطلب جلب المتهمين إلى العدالة لمقاضاتهم، وا  

حيث تقع هذه المسألة ضمن سلطاته واختصاصه، ًلسيما بعد إخطار مجلس األمن بذلك، يكفي أن يحمل 
الضحية جنسية البلد الذي يرفع الدعوى أمام قضاء بلده، ليحق له مقاضاة المتورطين في جرائم يقدمها ضد 

ن كان يتمتع بحصانة، ألن هذه األخيرة مجهول أو ضد  شخص بذاته من المسؤولين اإلسرائيليين، حتى وا 
 .(1)ًل تعفيه عن المسائلة بارتكاب الجرائم

إن اللجوء إلى هذا الخيار ممكن، رغم أنه غير مضمون، ًلسيما من خالل الضغوط السياسية والتعقيدات 
العدالة؛ كما حدث عندما تراجعت بعض الدول األوروبية عن القانونية، التي قد تجعل الجناة يفلتون من يد 

مبدأ الوًلية القضائية الدولية ًلسيما دول مثل )بلجيكا، اسبانيا، بريطانيا( على أثر تقديم دعاوي بحق عدد 
 .3122من المسؤولين اإلسرائيليين بعد مجازر صبرا وشاتيال في لبنان عام 

ة على اًلختصاص القضائي العالمي مع بعض اًلختالفات في ومن الدول التي نصت أنظمتها القضائي
األصول والقواعد: بريطانيا، وهولندا، ونيوزيالندا، وسويسرا، والدول اًلسكندينافية وبلجيكا التي أـولت اهتماما 

من الدول التي تبنت هذا  2001كبيرا لموضوع اًلختصاص العالمي، وكانت اسبانيا حتى صيف سنة 
 سته على نطاق واسع.اًلختصاص ومار 

                                                                 

، 32:32الساعة:  33/05/2036إبراهيم شعبان، الموانع التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دوليا، تاريخ التصفح:  (1)
 التالي:منشور على الرابط اًللكتروني 
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ومن التطبيقات، نذكر أنه في اسبانيا، فإن القانون ينص على مبدأ اًلختصاص العالمي بشكل صريح، 
ويعطي للمحاكم اًلسبانية صالحية محاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات ًلتفاقيات جنيف، دون 

لمتهم، وعلى هذا األساس قبلت المحكمة اشتراط أي عالقة لمكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو ا
، ضد مسؤولين 24/7/2002الوطنية اًلسبانية الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في 

 إسرائيليين متهمين باقتراف جرائم حرب في قطاع غزة.
ن الوًلية القضائية ، ليحد م31/5/2001وبسبب الضغوط السياسية والدبلوماسية عدل القانون اًلسباني في 

العالمية، بحيث يتم النظر فقط في القضايا التي يكون فيها ضحايا أسبان أو حالة أن المتهم متواجد على 
 األراضي اًلسبانية.

وفي النرويج رفعت دعوى قضائية ضد المسؤولين اإلسرائيليين، وعلى رأسهم إيهود ألمرت لمسؤوليتهم عن 
لرصاص المصبوب، ولكن المدعية العامة النرويجية قررت تجميد القضية ارتكاب جرائم حرب خالل عملية ا

بحجة أن النرويج ًل تملك الوسائل الكافية لمتابعة القضية، ولكنها اعترفت بوجود جرائم ارتكبت خالل 
 .(1)الحرب على غزة

 ر من بينها:و وبناء على ما سبق، يمكن لفلسطين أن تستفيد من هذه اآللية، ولكن يتوقف ذلك على عدة أم
وجود جالية كبيرة )فلسطينية أو عربية( من أبناء البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم ممن يعيشون في المنفى، 
 سوف يساعد على إيجاد المناخ السياسي المناسب الذي يسمح بالسير في إجراءات القضية بدولة اًلدعاء.
الرأي العام في دولة اًلدعاء والذي يمثل عامال من عوامل رفع الدعوى، فقد يكون من العسير إقناع النائب 
العام أو قاضي التحقيق في بلد أجنبي بالشروع في التحقيق في جريمة ارتكبت خارج بلده، ما لم يكن هناك 

ا شرية الالزمة للقضايا المحلية خصوصرأي عام داعم، ألن ذلك يقتضي اقتطاع قدر من الموارد المالية والب
 .(2)بسبب تكاليف الباهظة للقضايا الدولية

وهذا يتطلب من الجهات الفلسطينية ممارسة دور سياسي ودبلوماسي كبير بهذا الخصوص، كما يلقي       
 نعبئا على الجاليات العربية عموما والفلسطينية خصوصا من أجل القيام بالدور المطلوب مع المؤيدي

 المحليين بأنه ًل يجوز ان تصبح دولتهم ملجأ أمنا لمرتكبي الجرائم الدولية.
 المطلب الثاني: اختصاص القضاء الوطني بالمحاكمة

اختصاص القضاء الجنائي الدولي هو اختصاص مكمل ًلختصاص القضاء الوطني، فإن اًلختصاص  
ينعقد لقضاء دولة إسرائيل بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، من الجنود والمدنيين الذين ارتكبوا جرائم 

قضائية راءات تشريعية و الحرب، حيث أن القانون الدولي اإلنساني يلزم دولة إسرائيل باتخاذ ما يلزم من إج
                                                                 

الطبعة  ،ليون الدوالقانوجرائم الحرب اإلسرائيلية، ضمن كتاب إسرائيل و هيجا، مبدأ اَّلختصاص العالمي  وأبسى ومحمد م (1)
 .211-215ص ، 2003بيروت، -األولى، مركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات

الطبعة األولى،  ،بحق الفلسطينيينكيف نقاضي إسرائيل؟: المقاضاة الدولية إلسرائيل وقادتها على جرائمهم ، سعيد طالل الدهشان (2)
 .131-138 ص.3511بيروت، -مركز الزيتونة للدراسات واَّلستشارات
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من اتفاقية جنيف الرابعة الملزمة  347وتنفيذية لضمان المعاقبة على جرائم الحرب، وذلك وفقا لنص المادة 
 إلسرائيل باعتبارها طرفا في هذه اًلتفاقية وباعتبارها سلطة احتالل.

اص سيكون مكمال ًلختصة المحكمة الجنائية الدوليوهذا ما لم تقم به سلطات ودولة اًلحتالل، فاختصاص 
القضائي الوطني، وفي حال كل النظام القضائي الوطني فاعل ونزيه وذو مصداقية ويلتزم بالمعايير 

، لذا نجد بأن المحكمة بإمكانها ممارسة اختصاصاتها في حالتين: األولى عند انهيار النظام (1)الدولية
همين بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة األشخاص المتالقضائي والثانية عند رفضه أو فشله من القيام 

بارتكاب الجرائم، وهذا ما تؤكده وقائع وتقارير المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وتقارير المقرر الخاص 
لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، وأيضا ما أكدته بعثة تقصي الحقائق بشأن العدوان على قطاع 

، وبالنظر إلى السوابق التاريخية يتبين بأن دولة اًلحتالل اإلسرائيلي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها 2034ام غزة ع
الدولية الخاصة بمالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب من الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين عن الجرائم التي 

 ارتكبت من قبلهم في حق الشعب الفلسطيني.
لطات الفلسطينية أن إسرائيل لم تحاكم مواطنيها أمام القضاء اإلسرائيلي أو أنها أجرت بالتالي، إذا أثبتت الس

 محاكمات صورية   فإنه يمكنها التمسك بآليات بديلة أخرى.
لكن هنا يمكن إلسرائيل أن تعطل اإلجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل إنشائها للجان تحقيقي 

، بهدف منع محاكم أخرى أو 2034العسكرية خالل عدوانها على غزة عام  هاتجاوزات قواتوطنية حول 
المحكمة الجنائية الدولية من التصدي لتلك اًلنتهاكات لسنوات عديدة، خاصة أن أغلب هيئات التحقيق 

 .(2)التي تنشئها لهذا الغرض تتخذ عدة سنوات إلعالن نتائجها
ت بشأن عدم قدرة أو رغبة إسرائيل في محاكمة مرتكبي الجرائم أخيرا يمكن القول بأن اتخاذ المحكمة لقرارا

الدولية من رعاياها أمام قضائها الوطني مسألة موضوعية قابلة للتقدير، وهذا التقدير يمكن أن يكون مبنيا 
على اعتبارات غير قانونية تراعى فيها مصالح إسرائيل، وًل يمكن لها أن تتخذ أي قرار في المسألة إًل بعد 

 .(3)خولها في مشاورات معهاد
 الخاتمة

نخلص في األخير، أن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية إيجابيات تفوق بكثير السلبيات التي يرى 
بعض الخبراء أنها ليست في صالح السلطة الفلسطينية، في المقابل، فإن المكاسب لفلسطين ستكون أكبر 

                                                                 

 صالح عبد العاطي، المرجع السابق. (1)
للتحقيق حول تجاوزات قواتها خالل العمليات  2034لجنة تحقيقي خالل عدوانها على غزة عام  31في هذا اإلطار، أنشئت إسرائيل  (2)

طفال، ونساء حوامل، وقصف مدرسة األونروا وسيارات  31مدنيا من عائلة واحدة، و 26العسكرية، وكلفت كلها بالتحقيق حول قتل 
 صف مدينة رفح، حول ذلك راجع:شخص خالل ق 326إسعاف، وقتل 

Sharon Weill, « Les incertitudes d’une justice inégalitaire : Ce que change l’adhésion de la Palestine à 
la Cour pénale internationale », In/ Orient XXI Magazine, 15 Janvier 2015, pp.4-5. 

 .243-240 ص.هاب، المرجع السابق، صو شيشتر عبد ال (3)



 

111 
 

اآلليات الردعية لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم اإلسرائيلية وستسهم من الخسائر، يكفي أنها تعد أحد 
في إنصاف الضحايا وعائالتهم الذين ارتكبت في مواجهتهم الجرائم واًلنتهاكات اإلسرائيلية، التي يمكن 

توجه تتكييفها بأنها جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب وجريمة عدوان، ورغم ذلك لم 
 السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية حتى اليوم.

وتبين لنا ضرورة إعداد ملف الدعوى لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة اإلسرائيليين على جرائمهم 
طين سبحق أبناء الشعب الفلسطيني، تحديداا تلك الجرائم المرتكبة بعد نفاد نظام روما األساسي بالنسبة لفل

، وجرائم اًلستيطان واإلبعاد القسري، ويجب أن يكون الملف متضمناا لوثائق 2034حزيران  31بتاريخ 
رفاق ما يثبت هوية المعتدى عليه، فضال عن التحقيقات أو  وبينات مقنعة؛ لهذا يجب تدوين اًلنتهاكات، وا 

حق وطنية والدولية التي تنص على الاإلفادات التي تؤيد اًلعتداء الحاصل، وتحديد المرجعية القانونية ال
الذي انتهكه المعتدي، وهنا يمكن اًلستفادة من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية واإلقليمية، 
والجمعيات المحلية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، ويمكن طلب اإلرشاد القانوني والميداني من منظمة العفو 

 ة بالمنظمات الدولية واإلقليمية ذات اًلختصاص.الدولية، كما يمكن اًلستعان
وباإلضافة إلى حقوق الفلسطينيين المدنية، يساءل اإلسرائيليين مسؤولية جنائية، بحيث يعاقب األشخاص  

الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا األعمال غير المشروعة والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام المحكمة الجنائية 
 3141واعد القانون الدولي العام واإلنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام الدولية، وبمقتضى ق

، قد نصت على حق األطراف التي تضررت من 3166وبروتوكولها المكمل ًلتفاقيات جنيف األربع لعام 
ي ماقتراف الغير لجرائم دولية بحقها في مالحقة اآلمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها، ومساءلتهم كمجر 

 حرب أمام محاكمها الوطنية سواء أكانوا عسكريين أو رجال دولة أم من السياسيين.
 وعليه خلصنا من خالل ما سبق التعرض له إلى اًلستنتاجات التالية:

إن تكاثف الدعم الغربي لدولة الكيان اإلسرائيلي خاصة األمريكي، سبب رئيسي في بقاء القضية الفلسطينية 
حدثت التدخالت أجنبية في شؤون الدول العربية بصفة عامة وبفلسطين بصفة خاصة، تراوح مكانها، كما أ

والعمل على تفكيكها من الداخل وتهميش دورها في الخارج وخلق نوع من تضارب المصالح لدى األنظمة 
 العربية والحركات الفلسطينية الذي بدوره عرقل جميع الجهود المبذولة إليجاد حل للقضية.

لطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية يحمل الكثير من الفرص والتحديات في الوقت انضمام الس
نفسه وفيه الكثير من اإليجابيات والسلبيات، وذلك على رغم اعتباره: "إنجازا كبيرا وانتصارا لدماء الشعب 

 نيين".حرب ضد المدالفلسطيني تجاه محاكمة قادة اًلحتالل السياسيين والعسكريين إلرتكابهم مجازر 
أن محاكمة قادة إسرائيل عن جرائمهم ًل مستقبل لها في ظل اًلنقسام الذي أثر سلباا على وحدة الجهاز 

  .القضائي وعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني
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، هضعف القدرة القانونية والقضائية: فقلة الخبرة القانونية والقضائية تعتبر معيق داخل ًل يمكن اًلستهانة ب
حيث أن العمل في مجال مالحقة المهتمين بارتكاب جرائم دولية تحتاج إلى خبرات قانونية متعددة في مجال 

 .القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وغيرها
وبعيدا عن مقوًلت التشاؤم والتفاؤل، ًلبد من إنتاج آلية وطنية تتضافر فيها وتنصهر كل الجهود نحو 

إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مقاومة اًلحتالل وعزله على كافة المستويات اًلقتصادية صياغة 
والسياسية والقانونية باعتباره نظام قائم على احتالل أراضي الغير على أساس التميز والفصل العنصري، 

 :األتيوهذا يتطلب مجموعة من اإلجراءات التي يجب اتخاذها بشكل متكامل على النحو 
فاعلية توجه فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يجب قراءة هذه الخطوة المهمة في  لضمان-3

سياق إستراتيجية وطنية شاملة واضحة المعالم واألهداف، ومستندة بشكل رئيسي إلى حق الشعب الفلسطيني 
لجسيمة لضحايا اًلنتهاكات افي محاكمة المحتل اإلسرائيلي عن جرائمه، من دون تسييس للعدالة المستحقة 

حقيق بما في ذلك تللقانون الدولي أو مساومة عليها، ألن تحقيق العدالة يجب أن يكون غاية في حد ذاته 
العدالة لضحايا اًلعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وجرائمه في مواجهتهم التي يندى لها الجبين 

 اإلنساني.
لية، ودور مؤسسات حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم الفلسطينية، في مقاضاة تفعيل دور المنظمات الدو  -2

إسرائيل وقادتها، فالمدعية العامة للمحكمة قد تكون غير قادرة على المضي في سبيل مهمة مقاضاة إسرائيل 
خيرة في ألوتقديم الملفات واألدلة بدون اًلستعانة بتلك الهيئات لكونها كان لها الدور األهم  في السنوات ا

توثيق وجمع األدلة التي تثبت قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة في 
مواجهة الشعب الفلسطيني، كما تبين التجارب في إطار عالمية اًلختصاص القضائي أن معظم الدول ما 

ان الناجع الذي قدمته منظمات لحقوق اإلنسكان بإمكانها أن تتكلل مجهوداتها بالمقاضاة بالنجاح لوًل الدعم 
 .دولية وأخرى إقليمية وغير حكومية لفائدة الضحايا

ضرورة توثيق اًلنتهاكات والجرائم بالطرق والمعايير المعتمدة من قبل المحكمة، وتجهيز الملفات القانونية -1
 .بعمل المحكمةالمدعمة باألدلة والوثائق، واًلستعانة في ذلك بخبراء دوليين على معرفة 

خيار المحاكم ذات اًلختصاص العالمي ًلسي ما األوروبية منها، هناك جملة من الخطوات ًلبد   لتفعيل-4
 من توفرها لكي تكون فاعلة في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أو حتى التشويش سياسياا عليهم.

ة وًل يل ًلبد من تشكيل لجنة وطنية فلسطينيلتحقيق اًلستفادة األمثل من آلية المحكمة لمقاضاة قادة إسرائ
مانع من تعزيزها بكفاءات عربية ودولية إن لزم األمر، لكي تتولى متابعة ملف المقاضاة أمام المحكمة، 

 وتكون من مهامها ما يلي:
لمحكمة اجمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية اإلسرائيلية وذلك بالطرق والمعايير المعتمدة لدى 

 في التوثيق.
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اًلستفادة من تقارير اللجان الدولية لتقصي الحقائق مثل تقرير جولدستون وتقرير لجنة شاباس وكذا تقارير 
المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان مثل هيومان رايتس ورتش ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان 

 المحلية.
( حصر الجرائم التي اقترفها المتهمين اإلسرائيليين في )محرقة غزةتشكيل لجنة وطنية عليا تكون مهمتها 
  وجمع أدلة الثبوت قبل ضياع معالمها

وطبعا مواصلة العمل من قبل الهيئات التابعة لمنظمة األمم المتحدة على تطبيق توصيات تقرير لجنة       
ز كبير ًلبد من أن تبنى عليه ، خاصة وأن انضمام فلسطين للمحكمة هر انجا2035تقصي الحقائق لعام 

خطوات أخرى مدروسة ومنهجية للوصول إلى الهدف المرجو وهو مساءلة مجرمي المحتل اإلسرائيلي عن 
 جرائمهم في مواجهة الشعب الفلسطيني.
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نشر  ،وكالة رويترز، فلسطينيا على األقل في قصف إسرائيلي على غزة 40صحة: مقتل المسؤولو  .1

 2034يوليو  20في 
  .2034 يوليو  20،روسيا اليوم ،جريحا 150قتيال وأكثر من  64مجزرة الشجاعية  .4
، نشر صحيفة النهار، 3176في أعنف هجوم إسرائيلي منذ حرب  ".قتيالا فلسطينياا في "الشجاعية 70 .5

 .2034يوليو  20في 
 .2034يوليو  20، نشر في صحيفة السبيل، 40ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة الشجاعية إلى   .7
 .2034يوليو  20، نشر في صحيفة فلسطين، مئات الشهداء والجرحى في مجازر شرق غزة .6
 

http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://www.shfanews.net/index.php/typography/35300-i
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0FP02320140720
http://arabic.rt.com/news/752711
http://www.annahar.com/article/152918-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967
http://www.annahar.com/article/152918-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1967
http://www.assabeel.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/item/53888-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-40
http://felesteen.ps/details/news/120585/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
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VI. التقارير والنشرات 
ن الفلسطيني، المواطالتقرير السنوي السادس، الهيئة الفلسطينية المستقل ة لحقوق المواطن، حالة حقوق  .3
 .2000ديسمبر  13
، 2000تقرير منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة، )اًلستخدام المفرط للقو ة المميتة(، أكتوبر  .2

  (.MDE 43/35/ 00) رقم الوثيقة
، المركز الفلسطيني «جريح 2300شهيداا و 25/3115غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»تقرير بعنوان:  .1

  .2034يوليو  13لإلعالم، نشر في 
العدد ، هيومن رايتس ووتشمنظمة ، »الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أن ها عقاب جماعي «:تقرير .4
 .2034تموز  30(، نيويورك، 4124)
 عملية-" (: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول22ملف معلومات رقم ) .5

إعداد قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات  27/2/2034 – 6/6/2034"الجرف الصامد" 
 .2035لبنان، –واًلستشارات، بيروت 

(، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية: مسؤولية 24داوود درعاوي، سلسلة التقارير القانونية ) .7
خالل انتفاضة األقصى، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، رام إسرائيل الدولية عن الجرائم 

 .2003هللا،
تقرير صادر عن مؤسسة مفتاح، بعنوان الخسائر الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى، بتاريخ  .6
24/5/2003. 
، 2002ديسمبر للعام  13 (PCHR)التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .2

 .2001الطبعة األولى، حقوق الطبع محفوظة للمركز غزة، نشر في أبريل 
تقرير الهيئة المستقل ة لحقوق اإلنسان حول اًلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام  .1

 . 2006وأثرها على أداء السلطة الفلسطينية، رام هللا،  2007
، ، منظمة هيومن رايتس ووتش»الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أن ها عقاب جماعي «:تقرير .30

 .2034تموز  30(، نيويورك، 4124العدد )
، المركز الفلسطيني «جريح 2300شهيداا و 25/3115غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»تقرير بعنوان:  .33

  .2034تموز  13لإلعالم، نشر في 
 3171ى من العدوان اإلسرائيلي على غزة إل 24مراسل اإلذاعة: ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ .32

 .2034يوليو  31اإلذاعة الجزائرية، ،شهيدا
VII.  المؤتمرات والندوات 

مكانية تفعيل اختصاصها في      امحمدي بويينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 
 :المؤتمر الدولي الثالث عشر تحت عنوان مواجهة جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"،

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
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معة اإلسراء العلمي مع جا العلمية وبالتعاون رعاية اإلتحاد العالمي للمؤسسات المنظم ب فلسطين قضية وحق،
 لبنان. –بمدينة طرابلس  2037ديسمبر  1و 2بغزة ينظم مركز جيل البحث العلمي يومي 

VIII.المقاًلت والمراجع اًللكترونية 
نيسان  22 بتاريخ ، شبكة البصرة،«بين المقاومة واإلرهاب في القانون الدولي التفريق»غازي حسين،  .3

  )د.ت(، منشور على الرابط اًللكتروني التالي: م،2032
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 

، تحرير محسن محمد صالح، الطبعة األولى، مركز الزيتونة 2001التقرير اًلستراتيجي الفلسطيني لعام  .2
 ، منشور على الرابط اًللكتروني التالي:2030، لبنان-بيروتللدراسات واًلستشارات، 

www.badil.org  
في  الدولة المراقبصالح عبد العاطي، خيارات مالحقة اًلحتالل جنائيا بعد حصول فلسطين عضوية  .1

 التالي:الرابط اًللكتروني  ، منشور على32:34الساعة:  33/05/2036األمم المتحدة، تاريخ التصفح: 
www.gaza online.net 

، المتضمن المصادقة على 2035حزيران  24الصادر بتاريخ  21/52ق اإلنسان رقم و قرار مجلس حق.33
رقم: ثيقة و (، ال23/3جب القرار رقم )دإو المنشاة بمتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق 

(A/HRC/RES/29/52 ،) افرة على الرابط اًللكتروني التالي:و ثيقة متو 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListRe
ports.aspx 

 ،37: 11 ساعة اًلطالع:، 2017أبريل 16تاريخ التصفح: قرارات مجلس األمن، األمم المتحدة،  .32
 موجود على الرابط اًللكتروني التالي: 

http://www.vm.org/ar/sc/documents/resolutions/2009,shpnd 
إبراهيم شعبان، الموانع التي تحول دون محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين دوليا، تاريخ التصفح: . 31
 التالي: اًللكترونيالرابط ، منشور على 32:32الساعة:  33/05/2036

 www.freeopinion palestine.plogspot.com 
، منشور على الرابط اًللكتروني 20/33/2031. جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، تاريخ الزيارة 34

 التالي:
 http//www.palesteners.org  

ح الدولية، تاريخ التصف. فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد اًلنضمام إلى المحكمة الجنائية 35
 ، منشور على الرابط اًللكتروني التالي:35:35الساعة:  30/04/2036

www.alhayat.com/articls/6715296/06-04-2017,11:48.  
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 رام هللا، . محمد يونس، فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد اًلنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية،37
( بتوقيت غرينتش، منشور على الرابط اًللكتروني 32:00، )2035يناير  1الجمعة،  :آخر تحديث

 التالي:

http://www.alhayat.com/Articles/6715296/% 
 موقع المجلس التشريعي الدولية،نافذ المدهون، آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية  .36

، 01/01/2032صباحا/ تاريخ اًلطالع:  2:00النشر:  ساعة ،2009أوت 3النشر الفلسطيني، تاريخ 
 مساءا، منشور على الرابط اًللكتروني التالي: 07:31ساعة اًلطالع: 

http://www.plc.ps/ar/home/study_details/9 
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ouvre un examen préliminaire de la situation en Palestine, Communiqué de presse 

du Procureur du 16 Janvier 2015 Doc : ICC-OTP-20150116- PR1083. Document 

disponible sur le site : 

www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press and media/press releases/Pages/pr1083.aspx 

5.SHARON  WEILL, « Les incertitudes d’une justice inégalitaire : Ce que change 
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