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 الملخص

يسعى البحث إلى التعرف على المسؤولية الدولية المترتبة على ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي لجرائم ضد اإلنسانية 
وقد خلص  ، واآلليات الدولية المتاحة لمالحقة االحتالل عن تلك الجرائم.2014في قطاع غزة في عدوانه عام 

عقبة أمام  التي تقف المتعلقة بالجانب الفلسطيني، مجموعة من التحديات السياسية والقانونيةالبحث إلى وجود 
تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب يعد  . كمال اإلسرائيليكيان االحتال ة مجرميمالحق

ور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من مردود سلبي على د تذااالنتصار لضحايا الجرائم الدولية، 
 . كيان االحتالل

بالضغط  اجباتهابأن تقوم بو  سيما الرابعة ف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيفرااألطوفي نهايته طالب البحث 
نهاء االنقسام إل اتخاذ خطوات فاعلةكما طالب ب بحق المدنيين الفلسطينيين. لوقف جرائمها على سلطات االحتالل

تي تقف التحديات السياسية والقانونية المتعلقة بالجانب الفلسطيني ال الفلسطيني، بما يتيح الفرصة للتغلب على
ا  .كيان االحتالل اإلسرائيلي عقبة أمام مالحقة مجرمي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطالب أيض 

سرائيلي تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلاللمرحلة  دية واالنتقالمن الدراسة التمهي بسرعة االنتهاء
 .2014المدنيين في قطاع عام بحق 

 يةحاتالكلمات المف
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Abastract  

 The search seeks to identify the international responsibility arising from the Israeli 

occupation of crimes against humanity in the Gaza Strip in its aggression in 2014, and 

available international mechanisms to prosecute the occupation for these crimes. The 

research concluded that there are a set of political and legal challenges related to the 

Palestinian side, which is an obstacle to the prosecution of the Israeli occupying entity. 

Moreover, the international community's preference to political interests at the expense 

of the victory of the victims of international crimes has a negative impact on the role 

of the International Criminal Court in prosecuting criminals from the occupying entity. 

At the end of the research, the High Contracting Parties to the Geneva Conventions, 

particularly the fourth, demanded that they carry out their duties by pressuring the 

occupation authorities to stop their crimes against Palestinian civilians. It also called 

for effective steps to end the Palestinian division, which would provide an opportunity 

to overcome the political and legal challenges related to the Palestinian side, which is 

an obstacle to the pursuit of criminals by the Israeli occupation. The Office of the 

Prosecutor of the International Criminal Court also called for the speedy completion of 

the preliminary study and the transition to the investigation of crimes committed by the 

Israeli occupying forces against civilians in the Gaza Strip in 2014. 

Key Words  

International Responsibility, Israeli Occupation, Crimes Against Humanity, 

International Criminal Court. 
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 :مـقــدمــــةال -أوالً 

تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم اإلنسانية ذاتها ومنذ العصور الغابرة حاولت المجتمعات البشرية    
تقدم الذي بوسائل بدائية وتقليدية فإن المحاربة الجريمة والحد من انتشارها. فإذا كانت الجريمة ترتكب في الماضي 

شهده المجتمع الدولي في اآلونة األخيرة في شتى مجاالت العلوم والتكنولوجيا أدى إلى تطور األساليب واألدوات 
الجرمية، بحيث باتت الجريمة ترتكب بشكل منظم وعلى نطاق واسع باستخدام تقنية متطورة وأكثر دموية من 

تيرة الجرائم واالنتهاكات الجسيمة التي تصاحبها وما تلحقه من أضرار بليغة أصبحت الحاجة الماضي. ومع تزايد و 
 ملحة لمواجهتها ومعاقبة مرتكبيها.

وتعد االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود بعيدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق 
م زادت معها بشاعة وفظاعة الجرائ ت تقنية األسلحة والمعدات العسكرية؛اإلنسانية على مر التاريخ، فكلما زاد

واالنتهاكات التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية بحق المدنيين العزل وبالممتلكات الخاصة والعامة، بل وتعدى ذلك إلى 
تبار للعامل أيما اع قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بإجراء تجارب لألسلحة الفتاكة على الشعب الفلسطيني دون 

اإلنساني ودون مراعاة ألية نتيجة تخلفها تلك األسلحة على األجيال الفلسطينية ضاربة عرض الحائط جميع قرارات 
ة تجاه المدنيين وواجب حمايتهم وفق ما تقتضيه بالخصوص اتفاقيلدولية برفضها تحملها المسؤولية الشرعية ا

 جنيف الرابعة كونها سلطة احتالل.

الوقت الذي تتعالى فيه األصوات المنددة بمثل هذه الجرائم والمطالبة بمالحقة مجرمي الحرب على المستوى  وفي
 الدولي، يتنقل مجرمو الحرب اإلسرائيليين بين دول العالم دون أي اهتمام للقانون الدولي وقواعده اآلمرة.

 البحث: أهمية-ثانًيا

زة عام د اإلنسانية التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غبتركيزه على الجرائم ضأهمية البحث  تتمثل
، والمسؤولية الدولية التي يتحملها االحتالل عن تلك الجرائم واآلليات المناسبة لمحاسبته ومالحقة مجرميه 2014

 أمام العدالة الدولية.

 بحث:ال إشكالية-ثالًثا

ن التالي: مدى إمكانية إثارة المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي ع يتتمحور إشكالية الدراسة في السؤال الرئيس 
 م؟2014ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في عدوانه على قطاع غزة عام 
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 :تاليةوينبثق عن هذا التسادل األسئلة الفرعية ال

ي قطاع غزة عام لي فاالحتالل اإلسرائيقوات ها تالتكييف القانوني للجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبما هو  .1
2014. 

عام زة غ قطاع عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في لالحتالل اإلسرائيليالمسؤولية الدولية  ما هي  .2
2014. 

د ضما هي اآلليات القانونية المتاحة أمام الفلسطينيين لمحاكمة قوات االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم   .3
 .2014 عام في قطاع غزةالتي ارتكبها اإلنسانية 

 منهج البحث:-رابًعا

 والمنهج التحليلي. الوصفييعتمد البحث على المنهج 

 البحث: أقسام-خامًسا

م ضد التكييف القانوني للجرائوهو : المبحث األول رئيسين هما من خالل مبحثين البحث وضوعم سيتم تناول
 فيبحث في، أما المبحث الثاني 2014عام اإلسرائيلي في قطاع غزة اإلنسانية التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 .2014عام غزة  قطاع عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في لالحتالل اإلسرائيليالمسؤولية الدولية 

 المبحث األول

 2014التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة عام  ضد اإلنسانيةلجرائم القانوني ل التكييف

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بالخصوص من فكرة أنه ليس للقوى المتحاربة مطلق الحرية في تنطلق فكرة 
 -(1)مع أن الجرائم ضد اإلنسانية ال يشترط في قيامها عنصر المواجهة العسكرية-اختيار أساليب الحرب وأهدافها 

ن لعسكرية كتلك التي تطال المدنييسي ما تلك التي تلحق معاناة وأضرار مفرطة ال تبررها حتى الضرورات ا
 واألشخاص المشمولين بالحماية الذين ال يشتركون في العمليات الحربية.

                                                             
منظمة العفو الدولية، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، كيف ينطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاع في غزة؟، مجلة  )1(

 .18، بيروت، ص 2009/ ربيع 12الموارد، العدد 
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بناء على ذلك نحاول فيما يلي استعراض مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بصفة عامة من خالل مطلب أول، ثم  
 .2014عت في قطاع غزة عام عبر المطلب الثاني ندرج إلى استعراض الجرائم ضد اإلنسانية التي وق

 :جرائم ضد اإلنسانيةلل المطلب األول: التعريف وشروط التحقق

(، 1)تعتبر الجرائم ضد اإلنسانية من أحدث الجرائم الدولية عهدا ذلك أنها لم تتبلور إال بعد الحرب العالمية الثانية

بمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب من  وذلك عندما تم النص عليها في النظام األساسي لمحكمة نورنبرغ الخاصة
تختص المحكمة في التحقيق مع األشخاص الذين ارتكبوا وهم  من ذات الوثيقة: " 06النازيين حيث ورد بالمادة 

التالية، يتصرفون لصالح دول المحور األوروبية، سواء كأفراد أو كأعضاء في منظمات، إحدى الجرائم 
 .(2)"الجرائم ضد اإلنسانية -جرائم الحرب...، ج -ب الجرائم ضد السلم...، -معاقبتهم: أو 

فق وجهة تعريف هذه الجرائم و  :من التفصيل نخصص الفرع األول ولتبيان مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية بشيء
ثم من وجهة نظر الصكوك الدولية ذات العالقة، وفي مرحلة ثانية نحاول إعطاء تحليل علمي  ،نظر الفقه أوال  

 للركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة عن طريق وضع تصور عام لشروط قيامها وذلك عبر فرع دراسي ثاني.

 :الفرع األول: تعريف الجرائم ضد اإلنسانية

" جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاها تعد دولة ما يعر ف الفقه الجرائم ضد اإلنسانية بكونها:    
أو  ،ن األشخاص األبرياء أو بحريتهم أو حقوقهم، بسبب الجنسمجرمة إذا أضرت بحياة شخص أو مجموعة م

في حالة ارتكابهم جريمة ما العقوبة  أو إذا تجاوزت أضرارها ،أو ألسباب سياسية أو دينية ،التعصب للوطن
، كما عرفها البعض اآلخر على أنها تلك: " الجرائم التي تنطوي على عدوان صارخ على (3)المنصوص عليها"

 .(4)أو جماعات إنسانية العتبارات معينة" ،إنسان معين

                                                             
وعة بحوث، مطبعة الدوادي، دمشق، محمد يوسف علوان، الجرائم ضد اإلنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، مجم )1(

 .201، ص 2002
 . 289، ص 1995عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،   )2(
، ص 2001علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،  

113. 
 .138، ص 2008علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  )3(
 .203، ص 1979الدولية، دراسة تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  ةإبراهيم صالح عبيد، الجريم حسنين )4(
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شخص  سهااإلنسانية ومساهذه الجريمة بصفة مباشرة بطابعها الالإنساني عبر هدرها للكرامة  هذا وترتبط
عما أكده اإلعالن العالمي  فضال   السلوك الذي يتنافى مع مقاصد ميثاق األمم المتحدة، اإلنسان في ذاته وكيانه وهو

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا منه بقوله: "  02لحقوق اإلنسان عبر المادة 
 أو أي ،أو الرأي السياسي ،أو الدين ،أو اللغة، أو الجنس ،أو اللون  ،العنصراإلعالن دون أي تمييز بسبب 

، "أو الثروة  أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.. ،أو االجتماعي ،أو األصل الوطني ،رأي آخر
 ،شيةعاملة القاسية أو الوحأو الم ،ال يعّرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوباتمنه فقد ورد أنه: "  05أما في المادة 

 ".أو الحاطة بالكرامة

وقد عر ف مشروع قانون االعتداءات ضد السلم وأمن البشرية الذي أوكلت عناية صياغته إلى لجنة القانون الدولي 
" قيام سلطات الدولة أو األفراد بأعمال يقصد منها القضاء الجرائم ضد اإلنسانية بكونها:  1954و 1951ما بين 

 أو الجزئي على الجماعات الدينية أو الثقافية أو بالنظر للجنس...". الكلي

المؤسسة للمحكمة العسكرية الدولية  1945أغسطس  08من اتفاقية لندن الموقعة في  06كما عر فت المادة 
لمدنيين ا" القتل واإلبعاد واالسترقاق وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد لنورنبرغ الجرائم ضد اإلنسانية بأنها: 

وكذلك أفعال االضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية متى كانت هذه  ،قبل وأثناء الحرب
أو كانت ذات صلة بها حتى ولو كان ارتكاب هذه األفعال ال  ،األفعال قد ارتكبت في إطار جريمة ضد السالم

 .(1)"يتعارض مع قوانين البلد الذي ارتكبت فيه

المؤسس للمحكمة العسكرية الدولية لطوكيو بموجب المادة  1946يناير  19وهو االتجاه ذاته الذي أخذ به ميثاق 
او  -05المادة –عن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة  فضال  منه،  05  أيض 

، وفي هذا السياق جاء في قرار محكمة -03المادة –ا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواند
:" إن الجريمة ضد اإلنسانية تستمد  1985مايو 08" الصادر في Barbieالنقض الفرنسية في قضية "باربي 

، أما النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2)تعريفها من إرادة أن ننكر على الشخص صفة اإلنسانية ذاتها"
بعد تحقق نصاب ستون دولة مصادقة،  2002يوليو  01والذي دخل حيز النفاذ في  1998يوليو  17الموقع في 

                                                             
 وما بعدها. 66نبيل أحمد حلمي، اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، درا النهضة العربية، القاهرة، دون سنة، ص  )1(

 
(2) « Le crime contre l’humanité se définit par la volonté de nier dans l’individu l’idée même de 

l’humanité » - Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 5éme édition, Dalloz, 2005, p 

483. 
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ا رم  ا مج ال إنساني  فعال   عشر ، أحدقرة األولى من مادته السابعت الففقد عد ،(1)دولة طرف 123وهو يضم اليوم 
. مع ذلك ال يمكن لهذه األفعال إذا وردت معزولة أن (2)يشكل كل واحد منهم جريمة ضد اإلنسانية ،ها عليومعاقب  

 تشكل جريمة ضد اإلنسانية إنما البد وأن تتحقق معها جملة من شروط. 

 :الفرع الثاني: شروط تحقق الجرائم ضد اإلنسانية

الجنائية بحق مرتكبها، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم ضد لكل جريمة شروط ال بد من تحققها إلثارة المسؤولية 
اإلنسانية، تطلب المشرع الدولي العديد من الشروط يجب توافرها في األفعال المكونة للركن المادي حتى تندرج 

 الجرائم ضد اإلنسانية، وبيان تلك الشروط على النحو التالي: ضمن

 :ار هجوم مسلح ممنهج أو على نطاق واسعأن يرتكب الفعل المجّرم في إط: الشرط األول

ويقصد من ذلك أن يكون االعتداء المشكل للجريمة قد تم بشكل منهجي أي "منظم"، أو على نطاق واسع بمعنى  
ا من السكان، حيث يفسر معيار "التنظيم والمنهجية" على نحو ال تتأتى فيه الجريمة عن ا كبير  أنه قد طال عدد  

وإنما ذلك يكون ناتج عن خطة منظمة أو سياسة عامة، وهنا تبرز الخاصيتين التي تطبع  ،فعل منعزل أو عشوائي
 االجرائم الدولية في عمومها بحيث تشكل هذه األخيرة جرائم تدخل في إطار العمل الجماعي ولكنها ترتكب عمد  

                                                             

 لالطالع على قائمة الدول الموقعة والمصادقة على نظام روما، راجع الموقع االلكتروني )1( 
- www.eda.admin.ch > Thèmes > Droit international public > Traités internationaux > 

Banque de données des traités internationaux 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما  من نظام روما 07المادة  رللتعرف على مضمون الجرائم ضد اإلنسانية، أنظ )2(

 .1998تموز/ يوليه 17في 
"لغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي 

ري إبعاد السكان أو النقل القس -االسترقاق،   -اإلبادة،  -القتل العمد، -، وعن علم بالهجوم: موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
 -ب، التعذي-للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي، 

لبغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، أو اإلكراه على ا داالغتصاب، أو االستعبا
اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو  -الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، 

، أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون 3ف في الفقرة قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعر 
الختفاء القسري ا -تدخل في اختصاص المحكمة،  ةالدولي ال يجيزها، و ذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريم

ثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى جريمة الفصل العنصري، األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المما -لألشخاص، 
 خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية."
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عمل المنظمة التي ي من طرف الفرد، األمر الذي يستتبع مسؤوليته الشخصية في منأى عن مسؤولية الدولة أو
 لحسابها.

على تبيان أهمية العالقة العضوية التي تربط بين العمل الفردي والجريمة  (1)وقد عمل القضاء الجنائي الدولي
 االجماعية سي ما فيما تعلق بالجرائم ضد اإلنسانية التي يتطلب تحققها خطة منسقة على نطاق واسع ال يمكن عملي  

ما لذاتها أن تجسد إال من ومادي   حالة فإنه ال م ؛طرف دولة أو كيان يشبهها أما العمل الفردي فإنه وإن ظل مجر 
 .(2)يندرج في إطار استراتيجية جماعية أشمل

ويتم  ةكما يمكن لمعظم الجرائم الواقعة في نطاق تعريف "الجرائم ضد اإلنسانية" أن تكون نتيجة لفعل دولة أو سلط
 . (3)ي سلطة رسميةة أو غير ذتنفيذها من خالل فاعلين ذي سلط

  :أن يوجه الفعل ضد أية مجموعة من السكان المدنيين: الشرط الثاني

وفي هذا الفرض يستثنى استهداف فئة العسكريين أو القوات المسلحة فهذه األخيرة لها تنظيمها الخاص والجرائم 
الجوهرية للتمييز بين المحاربين وبين سواهم ، وهنا تبرز األهمية (4)التي تمسها تدخل في اختصاص جرائم الحرب

س ا للعمليات العسكرية وهم بذلك الموضوع الرئيمن المدنيين المسالمين الذين ال يمكن بأي حال أن يشكلوا هدف  
 للقانون الدولي اإلنساني والمشمولين بحمايته. 

وعليه يتمتع السكان المدنيون بحماية خاصة خالل الحروب وهو المبدأ الذي بات من مسلمات القانون والممارسة  
، حيث تعر ف الفقرة األولى من المادة (5)الدوليين بعد الجدل الذي حاق بالموضوع منذ أواخر القرن الثامن عشر

                                                             
"، الفقرة Tadicفي حق المدعو "تاديتش  1997جويلية  14المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا، القرار االبتدائي الصادر في  )1(

477. 
 ."Akayesu، في حق المدعو "آكاييسو 1998سبتمبر  02، القرار االبتدائي ابرواند المحكمة الجنائية الدولية الخاصة

 (2) Paola GAETA, The Defence of Superior Orders : The Satute of the International Criminal Court 

versus Customary International Law, E.J.I.L, n° 01/1998, pp 172, 192. 

، ذكره، 75، ص 1999شريف بسيوني، مدخل في القانون الدولي اإلنساني والرقابة على استخدام األسلحة، بدون دار نشر، محمود  )3( 
د. داود درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية: مسؤولية دولة إسرائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى، 

 .33، ص 2001، أغسطس 24سلسلة التقارير القانونية، العدد  الهيئة الفلسطينية المستقلة،
 

 .197، ص 2008لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  )4(
تجدر اإلشارة في هذا المقام أن الشريعة اإلسالمية قد فرقت منذ بدايات القرن الثامن ميالدي بين المحارب وغيره من الفئات المسالمة  )5(

ووضعت ضوابط خاصة فيما تعلق بهؤالء، فقد جاء عن أبي بكر الصديق )ض( عندما رافقه يزيد بن أبي سفيان حين بعث الجيوش إلى 
 .89، الجزء التاسع، ص 10قتل النساء والولدان في الغزو، رواه البيهقي في السنن الكبرى، الحديث رقم  الشام، أنه نهى عن
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"أولئك الذين ليس لهم دور لمدنيين على أنهم: األشخاص ا 1949الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 
إيجابي في األعمال العدائية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سالحهم أو أبعدوا عن القتال بسبب 

وعلى ضوء هذه المادة تعر ف اللجنة الدولية للصليب األحمر أو ألي سبب آخر"،  ،أو األسر ،أو الجر  ،المرض
ا من القوات المسلحة أو الهيئات المرتبطة بها، أو ال "أولئك الذين ال يشكلون جزءً يين بأنهم: السكان المدن

ا في العمليات ذات الطابع العسكري، وال يسهمون بطريقة مباشرة في نشاط المجهود ا مباشرً يشتركون اشتراكً 
عن رعايا الدول  فضال  كما يمتد هذا الوصف إلى كل من كان في حالة الشك من وضعه القانوني  ،(1)الحربي"

 ا في النزاع أو تكون من رعايا الدول المحايدة.التي ال تكون طرف  

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم الذي يقوده يشكل جريمة ضد اإلنسانية: الشرط الثالث 

ط من قبيل الركن المعنوي في الجريمة بحيث ال يتحقق إال بتوافر نية ارتكاب هذه الجريمة لدى وقد يعتبر هذا الشر 
وهنا البد من إثبات أن المتهم قد تحرك عن وعي ودراية كافية باإلطار السياسي العام للجريمة دون  ،المعتدي

ريمة ضد القدرة ال تكتمل أركان الجاشتراط العلم بالتفاصيل، أو كونه قد ساهم في وضع هذه السياسة، ودون هذه 
 .(2)اإلنسانية

 :تكون الجريمة موجهة ضد شخص أو جماعة محددة بعينها أال: الرابعالشرط 

أو أية  كانت تطال أي إنسان متى-األخرى بتضافر الشروط -ويتعلق هذا الشرط بأن الجريمة ضد اإلنسانية تقوم
مجموعة كانت دون أن تكون لها صفة مميزة تتعلق بالعرق أو الدين أو االنتماء السياسي أو القومي أو غيرها من 

 لتمييزي االصفات، وتلك مميزات قد تنطبق على جريمة االضطهاد التي بطبيعتها يقتضي تكييفها توافر األساس 

(3). 

 :ارتكاب الجريمة ضد اإلنسانية بنزاع مسلح دولي كان أو غير دولي عدم ارتباط: الشرط الخامس

المالحظ أن هذه المسالة كانت وراء جدل وتجاذب كبيرين خالل مؤتمر روما حول النظام األساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، حيث رأت العديد من الدول ضرورة ربط الجرائم ضد اإلنسانية بظرف النزاع المسلح، أما البعض 

                                                             
 

 .264، ص 1978زكريا عزمي، من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  )1(
 .198لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -للمزيد راجع،  )2(
 .208محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )3(
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ي لي، على أن الطرح الذي استقر عليه التوافق فاآلخر فقد ذهب إلى إقحام فكرة النزاع المسلح الدولي وغير الدو 
األخير هو عدم اشتراط ارتباط الجريمة ضد اإلنسانية بنزاع مسلح دولي كان أو غير دولي البتة، فالجريمة تقوم 

 بارتكابها في السلم أو في الحرب.لمجرد التئام شروطها وأوصافها بصرف النظر عن الظرف المحيط 

 :2014القانونية لجرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة عام  الطبيعة :المطلب الثاني

، وتحديدا  الجرائم ضد اإلنسانية لم تأت بشكل معزول أو أحادي 2014إن  الجرائم المرتكبة في قطاع غزة عام 
لمقومات اإنما كانت تلك نتيجة سلسلة من االعتداءات المتكررة والمتشابهة في عنفها وفي استهدافها للمدنيين وكافة 

األساسية للحياة عبر عشرات السنين ذلك أن قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من األراضي العربية المحتلة. وعليه 
نخصص فيما يلي الفرع األول للوضع القانوني لقطاع غزة وفي الفرع الثاني نتعرض لوقائع العدوان الذي تعرض 

 .المدنيين خاصة الجرائم ضد اإلنسانيةوطبيعة الجرائم المرتكبة بحق  2014له قطاع غزة صيف 

 :الوضع القانوني لقطاع غزة: الفرع األول

قامت باالنسحاب من القطاع عن طريق  2005وفي عام  1967إسرائيل هي قوة االحتالل لقطاع غزة منذ حرب 
حقق استقالل يتفكيك مستعمراتها وإجالء مستوطنيها في إطار ما سمي بعملية "فك االرتباط" ولكن هذا العمل لم 

القطاع ألن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال تمارس سيطرة فعلية على معابر القطاع  كافة باستثناء معبر "رفح" 
عن الرقابة التي يمارسها االحتالل على  فضال  ، (1)الذي يربط القطاع مع مصر الذي يتمتع بمركز قانوني خاص

هة ومن جهة أخرى يظل القطاع تابعا لالحتالل فيما تعلق بموارده المجالين البحري والجوي للقطاع، هذا من ج
 الحياتية كالمياه والكهرباء والوقود وغيرها من ضرورات الحياة.

وبصفتها قوة احتالل فإنه يقع على سلطات االحتالل اإلسرائيلي التزامات محددة بموجب القانون الدولي اإلنساني 
 تشمل: المطبق على االحتالل المحارب والتي

أحكام محددة من اتفاقية الهاي الرابعة الخاصة باحترام قواعد وقوانين الحرب البرية والالئحة المرفقة بها  .1
 . 1907أكتوبر  18والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في 

 .(2)1949أوت  12ي اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة ف .2
                                                             

 راجع، تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن تنفيذ اتفاقية االنتقال والدخول على الموقع  )1(
- http:/www.ochaopt.org  

   http:/www.mfa.org.il access from+and+to+gaza -للمزيد راجع نص االتفاقية كامال على الموقع -    
 ال تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة. 1949تظل إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترى في أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام  )2(
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القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل المحارب، سي ما تلك التي تضفي حماية  .3
من  75خاصة على األشخاص الخاضعين لسيطرة أحد األطراف المتحاربة، والتي يرد تفصيلها بالمادة 

ص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الخا 1977البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 
 الدولية.

كما تفرض اتفاقية جنيف الرابعة التزامات على قوة االحتالل فيما يتعلق بسكان األراضي المحتلة الذين  .4
يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية، ومن بين مسائل أخرى تحظر القواعد الدولية 

ميين عن قصد أو إساءة معاملتهم أو ترحيلهم، وهذا ما عمدت على قوة االحتالل قتل األشخاص المح
 إسرائيل إلى انتهاكه على الدوام.

 والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بحق المدنيين:  2014العملية الحربية الواسعة في قطاع غزة عام : الفرع الثاني

أطلقت عليه  اعدوان   26/8/2014-7/7الممتدة من شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة في الفترة 
( من الفلسطينيين، من بينهم 2219، قتلت فيه قوات االحتالل )ا( يوم  51امد واستمر لمدة )اسم الجرف الص

( والجريحات من النساء 2647( امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى األطفال الذين تم رصدهم )299، و)طفال   ( 556)
( 1718) ا( دمرت كلي  8381طبقات، من بينه )نزال  وبناية سكنية متعددة ال( م31981هدمت ودمرت )و  ،(1442)

ازلهم جراء هدم من اية(، كما بلغ عدد المهجرين قسري  بناية سكنية )تتكون الواحدة منها من أكثر من وحدة سكن
ق لم تشمل ( سيدة، يذكر أن عمليات الرصد والتوثي16526، و)( طفأل  30842من بينهم ) ،(60623بشكل كلى )

المنشآت والمساكن التي تعرضت ألضرار طفيفة وهي تعد بعشرات اآلالف. كما أجبرت قوات االحتالل 
( من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء واألطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة 520.000)

ب نيا لحفظ الكرامة اإلنسانية المتأصلة، ما تسبمن مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الد
في معاناة بالغة لكل سكان القطاع. وقد أسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز اإليواء والمنشآت وطواقم 

القتلى  نالمهمات الطبية واإلنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس اآلمنين، وساهم في إيقاع مزيد م
 .1وطواقم المهمات اإلنسانية والصحافيين المهجرين قسري  في صفوف ا

                                                             

 
تفعيل آليات المحاسبة وضمان عدم اإلفالت من "الجرف الصامد" الميزان يطالب المجتمع الدولي  2014في الذكرى السنوية الثالثة لعدوان 1 

 6/7/2017العقاب، بيان صحفي،

http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9
8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D

%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D
8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D 

 

http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D
http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D
http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D
http://mezan.org/post/23974/%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86+2014+%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%E2%80%9D
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في قطاع غزة عقب هذا العدوان فهو كارثي بتعبير  يون نساني الذي بات يعيشه الفلسطينأما عن الوضع اإل
ومات كل مقفالمنظمات الدولية اإلنسانية إذ يعيش القطاع بدون غذاء أو دواء أو رعاية طبية أو وقود أو كهرباء، 

ا منها ل بعض  أو تحوي ،لم يلتحقوا بالمدارس إما بسبب تدميرها نصف مليون طفال  فالحياة انهارت بصفة جذرية، 
 .(1)إلى مراكز إيواء للمهجرين

مرفقة باألسانيد القانونية التي أخلت بها قوات  2014وعليه أمكن حصر الجرائم ضد اإلنسانية التي خلفها عدوان 
 رائيلي في هذا الصدد كالتالي:االحتالل اإلس

 

 :2014أهم الصور الموثقة التي اتخذتها الجرائم ضد اإلنسانية خالل الهجوم على قطاع غزة عام  -أوالً 

استهداف المدنيين بصفة مباشرة وقتلهم ويدخل في خانة المدنيين الصحفيين والطواقم الطبية وفرق اإلسعاف  .1
 والدفاع المدني والشرطة.

المنازل والممتلكات واألعيان المدنية كالمدارس والمستشفيات ومراكز اللجوء والورش والمصانع تدمير  .2
 المدنية وكل البنية التحتية ذات االستخدام المدني الصرف.

 االعتقال التعسفي واإلداري. .3
ر يالعمد التي تتسبب كلها في معاناة شديدة وفي أذى خط العقاب الجماعي عن طريق الحصار والتجويع .4

 يلحق بالجسم وبالصحة العقلية والبدنية.
 منع وصول المساعدات اإلنسانية والطبية وحظر إجالء الجرحى المدنيين. .5

مل غير مشروع بذلك ع وفة األعراف والقوانين الدولية وها لكاا وجسيم  كا صريح  اوبالتالي تعتبر هذه األفعال انته
طاق واسع، وعليه فالجريمة ضد اإلنسانية قائمة ال تنتظر إال يرقى إلى جريمة الدولة المنظمة والممنهجة على ن

 المساءلة.

  :القانونية التي يمكن اعتمادها في إقامة المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي األسانيد-ثانًيا

 على ما يلي: 19772لعام  1949من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف  2في فقرتها  57تنص المادة 

 . يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه:1 

                                                             
 -  www.unicef.org, 24 aout 2014 تقرير اليونسيف بعنوان "عنف في غزة"، الموقع )1(
 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.1977)البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الملحق )2( 
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ا أهداف   ا مدنيين أوا للتحقق من أن  األهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاص  أن يبذل ما في طاقته عملي   .أ
، 52مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

 نه محظور مهاجمتها بمقتضى هذا البروتوكول.ومن أ
عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل إحداث خسائر في أرواح الممكنة أن يتخذ جميع االحتياطات  .ب

المدنيين، أو إلحاق اإلصابة أو اإلضرار باألهداف المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال 
 حصر ذلك في أضيق نطاق.

اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح أن يمتنع عن  .ت
ا من كل ما ذكر، أو المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم، أو اإلضرار باألهداف المدنية، أو أن يحدث مزيج  

ا في هذه الخسائر واألضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم أن يحدث خلط  
 من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس عسكري   .2
أو إلحاق اإلصابة بهم أو اإلضرار باألهداف المدنية بصفة  ،يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين

الخسائر واألضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر ا من هذه عرضية، أو أن يحدث خلط  
 أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

يو جه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف  .3
 دون ذلك".

من البروتوكول  57ة لالحتالل في قطاع غزة وعند مقارنتها بالمادة نالحظ من خالل قراءة واقع العمليات العسكري
ا إال وانتهكته، بحيث تنطبق أفعالها كلية على ما ورد أن قوات االحتالل لم تدع محظور   1977اإلضافي األول 

الدولية  ةمن نظام روما السابق ذكرها المتعلقة بأوصاف الجرائم ضد اإلنسانية، ومن ثم فإن المسؤولي 07بالمادة 
 لكيان االحتالل قائمة على الصعيدين المدني والجنائي.

 المبحث الثاني

 2014ة المرتكبة في قطاع غزة عام المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنساني

دى فعاليته، م تعتبر المسؤولية الدولية من أهم مواضيع القانون الدولي، فهي تفعل هذا القانون وتحكم على     
 ومن ثم دأب بعض الفقهاء إلى إدراج موضوع المسؤولية الدولية بعنوان تطبيق القانون الدولي.

 عماًل  :" نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبتؤولية القانونية الدولية على أنههذا ويعر ف الفقه المس
يحرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدولة المتضررة أو المعتدى عليها...ينجم عن عمل 
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ا فكرة المسؤولية كنتيجة قانونية مرتبطة فيربط أساس   "بيار ماري ديبوي "  ، أما الفقيه(1)أو االمتناع عن القيام بعمل"
ست ا إزاء الشخص الذي تسبب له بالضرر بأن ما قانوني  ك التزام  باإلخالل أو بخرق قاعدة قانونية وأن  كل من انته

يبدو  ا ما يصاحبه االلتزام بالجبر على أن هذا األخيرحقوقه، تقع عليه المساءلة، وعليه فانتهاك المشروعية غالب  
 .(2)كجزاء عادي على انتهاك الحق

، حيث ورد في المادة 1949وهو ذات التصور الذي أخذت به لجنة القانون الدولي التي عنيت بالموضوع منذ 
كل فعل غير مشروع  ": 2001لعام  دولي ااألولى من مشروع تقنينها للمسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع 

 .(3)تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية" دولي ا

هي عالقة قانونية تقوم بين الدول صاحبة السيادة على  أن المسؤولية الدولية من التعريفين السابقين:نالحظ 
سبيل الحصر وبذلك تكون بالوصف القانوني مدنية صرفة، إال أن التطورات التي عرفها المجتمع الدولي ما بعد 

ؤولية جنائية  في إقرار مسجديدة تجسدت أوال  الحربين والحرب العالمية الثانية بالخصوص قد أدت إلى تبلور أفكار 
 ا توسيع دائرة أشخاص القانوني الدولي.دولية على األفراد الذين يرتكبون "جرائم دولية" و ثاني  

فهي تدخل في إطار أوسع للمسؤولية الموضوعية على أساس العمل غير المشروع  :أما الجريمة الدولية      
بين  1982ون الدولي برئاسة المقرر الخاص "روبارتو آغو" في مشروعها لعام ، حيث فرقت لجنة القاندولي ا

االنتهاك الجسيم واالنتهاك البسيط وألول مرة أقحمت فكرة جريمة الدولة باإلضافة إلى إمكانية تحريك المساءلة 
رر بمعنى أن المق في دعوى المسؤولية  ا أصيال  ولو لم تكن طرف   -أو مجموعة من الدول-الدولية من طرف دولة 

ا متضرر   االخاص اعتبر أن االنتهاك الجسيم لاللتزام الدولي قد يعطي للجماعة الدولية الصفة في اعتبار نفسها طرف  
والضرر هنا ضرر مصلحة يمثله االنتهاك الجسيم للقواعد القانونية والقيم الدولية التي ال ينبغي انتهاكها، وهذا 

 Actioانون الجنائي الداخلي فيما يسمى لدى بعض التشريعات بالدعوى الشعبية "إجراء قد نجد ما يشبهه في الق
populis"(4). 

                                                             
 .12، ص 2007عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة، الجزائر،  )1(

(2) «  La responsabilité internationale correspond à l’obligation incombant selon le droit international 

à l’Etat auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales d’en 

fournir réparation à l’Etat qui en a été victime en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses 

ressortissants » 

- C.f, Pierre- Marie DUPUY, Op.Cit, p 433. 
    .  Crawfordمشروع  ،2001مشروع تقنين المسؤولية الدولية عن األعمال غير المشروعة دوليا في قراءته النهائية، )3(
 للمزيد راجع )4(
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( قامت لجنة القانون الدولي بمراجعة كاملة للمشروع، حيث يرى الفقه أن المقرر 2001وفي مراحل الحقة ) 
قيقة لي للمسؤولية لم يخرج في حالخاص الجديد "كراوفورد"، عندما أقحم ما يسمى بالقواعد اآلمرة في القانون الدو 

القائل "بتجريم عمل الدولة"، وأن ما فعله فقط هو تحريره للفكرة، بحيث  1982األمر عن سياق ما ورد بمشروع 
يتقبلها المعارضون وتكون متمشية مع ما أخذ به القضاء الدولي في عدة قضايا حديثة، مع العلم أن  فكرة القواعد 

 .19)53لقانون الدولي إذ سبق وأن أخذت بها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالمادة اآلمرة ليست جديدة في ا

وعليه نحاول فيما يلي استعراض مقومات النظرية العامة للمسؤولية الدولية وفق التوجهات الفقهية الحديثة 
ا بعد القانون الدولي مومساهمات القضاء الدولي في إرساءه لمفاهيم وأبعاد جديدة تأتي في سياق تطور قواعد 

الحرب العالمية الثانية، حيث نخصص المطلب األول إلى تبيان عناصر المسؤولية الدولية للدولة بالخصوص ثم 
 لقانوني بما يخدم عنوان البحث.  في المطلب الثاني نحاول استخالص أساليب تفعيل هذا النظام ا

 :وفق التوجهات الحديثة للقانون الدولي عناصر تفعيل نظام المسؤولية الدولية: المطلب األول

إن مسألة تفعيل نظام المسؤولية الدولية كثيرا ما تطرح إشكاالت خاصة إذ يتعلق األمر بدرجة أولى باألشواط التي 
يمر بها هذا النظام السيما تلك المرحلة التي تعنى بتحديد العمل غير المشروع من حيث الزمن وفي مرحلة أخرى 

العمل غير المشروع وبعد ذلك يمكن وضع تصور لطريقة الجبر وتقدير  لى مسألة تقدير أشكاليركز الجهد ع
 التعويض المناسب.

ومن ثم يقسم هذا المطلب إلى أهم العناصر التي تقوم عليها المسؤولية الدولية حيث نخصص الفرع األول إلى 
ثاني لوفي الفرع الثاني نتطرق إلى العنصر أو الركن ا ،العنصر الشخصي أو العضوي في الفعل المولد للمسؤولية

 لهذه المسؤولية وهو الضرر.

 :العنصر الشخصي في الفعل المولد للمسؤولية الدولية: الفرع األول

إن  مجمل الفكرة التي يدور حولها العنصر الشخصي في الفعل المولد للمسؤولية تكمن في العالقة التي تقوم على 
لدولية. مع ا هاء القانون بالركن العضوي في المسؤولية، والذي يقصد به بداهة أطراف المسؤوليةما يطلق عليه فق

                                                             

- Pierre-Marie DUPUY, Faute de l’Etat et « fait internationalement illicite », Revue DROIT, n 

05/1987, p 51. 
، ص 2005مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، الطبعة األولى، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  )1(

191.  
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ا طابق دوم  ألن قيامها بالنسبة للدولة المسؤولة ال يت ؛ن لقيام المسؤوليةبين وضعي التفريق اء  اأن ذلك يفترض ابتد
 مع قيامها بالنسبة للدولة المتضررة.

بالنسبة للدولة المسؤولة تكون قائمة في حقها فور تحقق انتهاك االلتزام الذي يستلزم الجبر في فالمسؤولية الدولية 
ا وهو االلتزام بجبر الضرر بذلك نكون بصدد نظامين مستقلين ا جديد  أغلب األحيان مما يولد على عاتقها التزام  

 ساسها االلتزام بجبر الضرر.ومسؤولية ثانية أ ،للمسؤولية، مسؤولية أولى أساسها انتهاك االلتزام

ذا موقف إجماع من تحقق الضرر وه ء  اأما بالنسبة للدولة المتضررة فمسألة قيام المسؤولية بالنسبة إليها تكون ابتد
إذا كانت المسؤولية ثنائية بحتة بين الدولة المسؤولة والدول المتضررة في حقها الشخصي، بمفهوم المخالفة لن 

 " وهذا ما يزال محل خالف.Multilatéraleكانت جماعية "ا إذا يكون هذا صحيح  

ن عمل غير مشروع يسند إلى شخص م-وعموما تقوم المسؤولية بتحقق العناصر الموضوعية للمسؤولية الدولية
 أشخاص القانون الدولي ويقابله ضرر في حق شخص دولي آخر.

بد يقترن ركناه الموضوعي والشخصي بمعنى ال ا حتى يصل الفعل المولد للمسؤولية إلى اكتماله البد أنوعموم  
وأن يتحقق العمل غير المشروع عبر انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي والتي هي في األساس تخاطب وتلزم 
أشخاص القانون الدولي العام دولة أو منظمة دولية، وعليه فمسألة االنتهاك ال تقوم إال إذا نسبت إلى هؤالء 

 ا.األشخاص حصر  

نتهاك قاعدة دولية حققا الم دولي اا  ضار  بالنسبة للقانون الدولي فإن الشخص الطبيعي ال يستطيع أن يرتكب فعال  
ا بهذه القواعد وعليه فدور اإلسناد ال يقف عند تعيين الشخص المطالب ن الشخص الطبيعي ليس مخاطب  إطالما 

، مما يستتبع (1)اد للطبيعة الدولية للعمل محل المساءلةبتحمل تبعة األضرار التي لحقت بالغير، بل يؤسس اإلسن
 ا أن المسؤولية الدولية للدولة هي مسؤولية مدنية دون المساس بمقتضيات المتابعة الجنائية الدولية. حتم  

 كنتيجة لعمله أو إغفاله إذا قام أحد أجهزته بذلك العمل أو اإلغفال وفي وعليه تتاح مساءلة شخص القانون الدولي
 هذا السياق جاءت المادة الخامسة من مشروع تقنين المسؤولية الدولية السالف الذكر بقولها:"

ا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان  صادر  يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعال   -أ 
ي ا كان المركز الذي يشغله فالجهاز يمارس وظائف تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى ، وأي  

                                                             
(1) Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit., p 446. 
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تنظيم الدولة وسواء كانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من 
 وحدات الدولة .

 .ا للقانون الداخلي للدولة"يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفق   -ب 

 ؛انون الدولي ال يعنى بتحديد أجهزة الدولة ناهيك عن اختصاصاتهاوهنا تثور إشكالية من نوع آخر، ذلك أن الق
 هو-وليةالدأو النظام الداخلي للمنظمة -ألن ذلك من صميم الصالحيات السيادية للدولة فالقانون الداخلي فيها 

 من يحدد صفات هذه األجهزة وطبيعة نشاطها. 

لدولي جهاز أو الشخص وبين الدولة، طالما وأن  القاضي ابيد أنه يرجع إلى القاضي تقدير طبيعة تلك الصلة بين ال
 يعتبر القانون الداخلي مجرد واقعة بمعنى أنها تقبل إثبات العكس. 

أما عن مسؤولية األفراد فالقول بأن الدولة مسؤولة على أعمال أو عن امتناع كل شخص متواجد على إقليمها      
الدولة لن تكون مسؤولة عن األعمال غير المشروعة التي يقوم بها أو ينتمي إليها هو قول غير صائب، وعليه ف

 األفراد بصفة انفرادية.

 Lovettهذا ما أخذت به اللجنة التحكيمية المشتركة بين األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية في قضية "لوفيت 
Claim "1898 ينظر إليها كوحدة متكاملة بالنظر  -طبقا للقانون الدولي -" أن كل السلطات :حين رأت الهيئة

من أشخاص الدولة ال يمكن أن يعتقد أنه من  Subjectإلى المبدأ القائل أن أي ضرر يتسبب فيه شخص 
 .(1)أعمال الدولة ذاتها "

فال شخص الذي قام بالعمل أو اإلغوعليه حتى تقوم مسؤولية الدولة البد وأن تكون هناك رابطة بين الجهاز أو ال
)االمتناع( الذي أضر بالدولة الغير وبين الدولة المسؤولة، وهو ما يعبر عنه الفقه بمصطلح "االرتباط الكافي 

Rattachement suffisant ." 

 

 

                                                             
(1)  Amerasinghe F.GHITTHARANJAN, Imputability in the law of State responsibility for injuries to 

aliens, E.R.I.L, n° 22/1966, p 93. 
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 :عنصر الضرر: الفرع الثاني

ويلة ظل الضرر الفقهية، وعليه ولفترة طيعتري الضرر كركن تقليدي لقيام المسؤولية الدولية، الكثير من التجاذبات 
، إال أن هذا المبدأ كان دوما رهينا بقيام الضرر أوال   دولي اا للمسؤولية الدولية، فالقول بوجود فعل غير مشروع عنوان  

صوص وفي هذا بالخ دولي ابدأ في التآكل بفعل التطورات التي شهدتها المسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع 
قوم به الدولة ت دولي اسياق جاءت المادة األولى من مشروع تقنين المسؤولية الدولية بنصها:" كل فعل غير مشروع ال

 يستتبع مسؤوليتها الدولية ".

فالقراءة البسيطة للمادة تؤدي بالضرورة إلى قيام المسؤولية الدولية دون اشتراط وقوع الضرر وهي مسؤولية يمكن 
لية  قانونية ألنها ال تفترض وجود دولة متضررة بالمعنى المادي، إال أن لجنة القانون وصفها على أنها مسؤو 

 42حول التعليق على المادة  2001الدولي نفسها سرعان ما تراجعت عن هذا التصور، إذ جاء في تقريرها لسنة 
لخاص ""جيمس كراوفورد"، قول مقررها ا -" المسؤولية الدولية Invocationالمتعلقة بإعمال" -من ذات المشروع 

:" ... فالدولة ال تثير مسؤولية دولة أخرى ألسباب واهية كأن تنتقد انتهاك هذه األخيرة اللتزام معين أو أن تطلب 
 منها  احترام ذلك االلتزام أو أن تبدي احتجاجات بسيطة... ".

ي ألحد أشخاص القانون الدول وعليه فالضرر لدى فقه المسؤولية الدولية هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة
 . (1)-العام دوال ومنظمات دولية

 :عالقة الفعل المّولد للمسؤولية بالضرر -أوالً 

كما تم التطرق إليه أعاله فإن الفعل المولد للمسؤولية ينطوي على ركنين: الركن األول وهو موضوعي يتعلق بفعل 
وينصب على مسألة  إسناد  الواقعة  إلى شخص من " Subjectif شخصي "  غير مشروع أما الركن الثاني فهو

أشخاص القانون الدولي. وعليه فالفعل المولد للمسؤولية ينطوي على انصهار الركنين في إطار عالقة تقوم بإسناد 
 الفعل غير المشروع إلى شخص القانون الدولي.

 وع. تباط الضرر بالعمل غير المشر أما العالقة السببية التي نحن بصددها هي تلك العالقة التي تقوم على ار 

                                                             
عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام ،المسؤولية الدولية، المنازعات الدولية، الحماية الدولية  لحقوق اإلنسان ،   )1(

 .24، ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية، 
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ال يكفي لقيام مسؤولية الشخص الدولي وجود انتهاك اللتزام دولي أو بمجرد تحقق الضرر بل البد من قيام حيث  
االرتباط بين األول والثاني ومن ثم ال يمكن األخذ بالعمل غير المشروع بمعزل عن الضرر، وفي هذا الفرض ينشأ 

أن الضرر   بعبء إثباتالشخصي بإقامة المسؤولية الدولية والمطالبة بجبر الضرر، مثقال  للدولة المتضررة الحق 
" بين الواليات المتحدة وإيطاليا ELSIنتج كأثر للعمل غير المشروع، وهذا ما أخذ به التحكيم الدولي في قضية:"

 .1989 يوليو 20في 

 :أنواع الضرر وطرق جبره -اثانيً 

وسيلة جبره   للتقييم كانتا في تحديد طريقة جبره فكلما كان الضرر قابال  ا هام  يلعب دور  إن  تحديد نوع الضرر 
أسهل في التحديد ولكن الصعوبة تكمن في األضرار غير المقومة كالضرر الذي يصيب اإلنسان في حياته أو في 

 جسمه أو الضرر المعنوي أو القانوني مما يفتح الباب أمام تنوع أساليب الجبر.

 حاول في هذا الفرع تحديد أنواع الضرر كخطوة أولى ثم نعرض أنواع الجبر طبقا للممارسة والقضاء الدوليين:ن

 : تعرف الممارسة الدولية نوعين أساسيين منه وهما:أنواع الضرر .1
: ويعر ف على أنه ذلك الضرر الذي يلحق بشخص الضحية أو بنشاطها أو ممتلكاتها، الضرر المادي .أ

نه قابل للتقييم بمعنى أنه يمكن تقديره ماديا وهو الذي يمكن جبره عبر إعادته إلى حالته ويتميز في كو 
 األولى أو بالمقابل المالي، وهو ما يعبَّر عنه بزوال األثر بمقابل الحق.

: وهو ضرر يتميز بالغموض ألنه بطبيعته غير ملموس وغير  تقييمي، الضرر المعنوي أو القانوني .ب
ن الدولي بأن يتم المساس بكرامة الدولة أو شرفها كحرق علمها أو وصفها بوصف ومثاله في القانو 

اغير الئق، وما يالحظ  أن الضرر القانوني وإن كان ذو طبيعة معنوية إال أنه يتطلب لقيامه أن  أيض 
يقترن بعمل غير مشروع والذي ينطوي في حد ذاته على عنصر مفاده خرق التزام  قانوني، وعلى 

ا ما يقترن الضرر القانوني بالضرر المادي، إال أن الضرر القانوني قد يقوم في الرغم من أنه غالب  
 مادي، مما ال يحول دون قيام مسؤولية الدولة على أساس الضرر القانوني.غياب الضرر ال

وصورة الضرر القانوني هو ذلك الذي يصيب الجماعة الدولية من انتهاك دولة اللتزاماتها الدولية. ولقد جاء في 
ا مع تماشي  ": أن  الضرر في هذه الحالة يقدر  1970قرار محكمة العدل الدولية في قضية "برشلونة تراكشن" 

 ا )في حالة الضررمصالح الجماعة الدولية ..:" وتضيف المحكمة ":  أن الضرر عندما يمكن أن يكون مفترض  



 

- 160 - 
 

دولة ا )وهو الضرر الذي يصيب الا وشخصي  الذي يصيب مصالح الجماعة الدولية( فمن باب أولى أن يكون مباشر  
 .(1)المضرورة مباشرة(...:"

ألنشطة ا في المسؤولية الدولية عن اي في غياب الضرر القانوني وهذا ما يجد له تطبيق  كما وقد يقوم الضرر الماد
يحظرها القانون الدولي وهو المظهر الثاني للمسؤولية الموضوعية، وقد يعبر عنه في القانون  الضارة التي ال

 الداخلي بالمسؤولية عن المخاطر.

 طرق جبر الضرر .2
انون وفي الق كل عمل أو فعل يرجى منه إعادة استقامة الشيء على حاله"، "يعر ف الجبر في اللغة على أنه: 

" كل عمل يرجى منه التعويض عن النتائج الضارة عن فعل يعتبر غير عادي أو مستهجنا يعر ف الجبر بوصفه: 
 . (2)اجتماعيا"

ختلف هو مبدأ مكرس بقوة مأما القانون الدولي فينظر إلى الجبر على أنه األثر السلبي للمسؤولية الدولية و    
قرارات القضاء الدولي، وقد ورد في قضية المطالبات البريطانية فيما يتعلق باألضرار التي لحقت بها في المنطقة 

"أن المسؤولية الدولية يكون لها كأثر،  :"Max HUBERاإلسبانية في المغرب حيث أكد المحكم "ماكس هوبر 
 إذا لم يتم أداء االلتزام".االلتزام ببذل التعويض في حالة ما 

 وعليه نتصور أن للجبر مظهرين:

 وهو بإعادة الحالة المادية إلى ما كانت عليه لفائدة المتضرر. :المظهر األول

 تقويم الحالة القانونية التي سادت قبل انتهاك القاعدة القانونية. :المظهر الثاني

 من مظهر إلى آخر. واختالف المظهرين يؤدي بالضرورة إلى اختالف التعويض

                                                             
(1) Jean CHARPENTIER, Cour Internationale de Justice, Affaire de la Barcelona Traction , Arrêt 

du 05/ Fev /1970, AFDI, 1970, p 315. 
(2)  " Dans la langue française le mot réparation désigne : - Une opération, une action qui vise à 

remettre en état…. La réparation   juridique vise à compenser les conséquences d’un fait considéré 

anormal ou socialement répréhensible " 

  - Encinas DE MUNAGORRI, Propos sur le sens de la réparation en droit  Français de la 

responsabilité, La  Revue Générale de Droit, Vol  33.2 / 2003, p 212. 
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ففي األول يتخذ التعويض صورة مادية بحتة أما في الثاني بما أنه معنوي فالتعويض عنه يكون بطريقة أدبية 
عنه بالترضية   أو االعتذار الرسمي. والمالحظ أن التعويضين قد يتحدان بحيث أن قبول  معنوية أو ما يعبر

الضرر  ا للجبر عنيكون كافي  ا أداء أدبي  دمت بطريقة ضمنية الدول بأن تؤدي تعويضا ماديا تكون بذلك قد ق
 االقانوني. والمالحظ أن التحكيم الدولي بصدد الضرر المعنوي لم يكتف بالترضية أو االعتذار الرسمي تعويض  

 عنه بل تعدى هذه الوسائل إلى تعويض مادي.

حول النزاع الذي جمع بين زيال ندا الجديدة ضد فرنسا رفض  1990أفريل  30فالقرار التحكيمي الصادر في 
االدعاء الفرنسي القائل بأن الترضية هي التعويض الوحيد المناسب عن الضرر غير المادي. وما يلفت االنتباه 

، (الطرفان سالفاملزمة اتفق عليها  )كآليةة كان األمين العام لألمم المتحد 1987أنه وفي نفس القضية وفي سنة 
دفع ما ا من الحكومة الفرنسية و ا رسمي  قد قرر لفائدة زيال ندا الجديدة تعويضا مزدوجا عن الضرر المعنوي اعتذار  

 .(1) ربحماليين دوالر بعنوان ما لحق زيال ندا الجديدة من ضرر وما فاتها من  7قيمته 

 الي:وعليه فطرق الجبر تكون كالت

: وذلك بتقييم الحالة المادية التي كانت سائدة قبل وقوع الفعل المولد إعادة الحال إلى ما كانت عليه .أ
عمل مشروع يتحمل مخاطر استثنائية( إذ ينوط بهذه العملية إزالة كل اآلثار -للمسؤولية)عمل غير مشروع

 الضارة بشرط أن يكون الجبر في حدود الضرر. 
تعذر إعادة الحال على ما كانت عليه فان التعويض يأخذ صورة دفع مقابل مالي : إذا التعويض بمقابل .ب

 ا والضرر الالحق بمعنى أن يشمل الخسارة كما يغطي الربح الذي فات.يكون متكافئ  
: وال تتوقف هذه األخيرة عند الضرر المعنوي إال أنها تشكل وسيلة محبذة بالنسبة للدولة وصورتها الترضية .ت

سببين ا أو معاقبة األشخاص المتا رمزي  ا مالي  لة المسؤولة اعتذارات رسمية أو أن تدفع تعويض  أن تقدم الدو 
 .(2)أو إبداء األسف مع إعطاء ضمانات مستقبلية بعدم تكرار الفعل الضار

ام عآلية تفعيل مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة : المطلب الثاني
2014: 

م ترقى في مجملها 2014إن  األعمال التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة عام 
من جرائم الحرب إلى جرائم العدوان ناهيك عن جرائم اإلبادة والجرائم ضد كافة إلى مصاف الجرائم الدولية 

                                                             
(1) Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit, p 459 
(2) Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit International public, 2éme 

Edition, L.G.D.J., Paris, 1980, p 717 
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ألنها كما  ؛ي ادوللية الدولية تدخل في خانة العمل غير المشروع في أدبيات قانون المسؤو ، فهذه األخيرة اإلنسانية
أسلفنا تأتي بانتهاك صريح وجسيم للنصوص الدولية الحامية للمدنيين، حيث تعرف لجنة القانون الدولي العمل 

ناع تعندما يكون السلوك المتمثل في عمل أو ام دولي اغير المشروع على أنه: "يعتبر عمل الدولة غير مشروع 
 .(1)مشكال النتهاك الدولة اللتزام دولي" -ا إلى الدولة بموجب القانون الدولي، وبمسند  -عن عمل: أ 

على صعيد آخر لم تكن آثار المسؤولية الدولية في القانون التقليدي لتتجاوز مسألة تعويض الضرر الذي تتحمله 
 مسؤولية مدنية عن االنتهاكات التي تأتي بما يجافيالدولة المخاطب الوحيد بقواعد القانون الدولي ومن ثم فتلك 

قوانين وأعراف الحرب، إال أنه من نتائج الويالت التي خلفتها الحرب العالمية أنها رفعت من مستوى المسؤولية 
الدولية فأضافت إليها البعد الجنائي ألن الجرائم المرتكبة بحكم الواقع وإن كانت ترتكب بصفة جماعية فإنها كانت 
تنفذ بيد فردية، وعليه أردف المجتمع الدولي إلى جانب المسؤولية المدنية الدولية مسؤولية جنائية دولية فيما تعلق 
بالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم دولية أخرى، مع ذلك يفرق الفقه األنجلوسكسوني بين مسؤولية الرقابة 

"Responsibilityااللتزام بتحمل تبعة جبر الضرر " التي قد تأخذ طابعا جنائيا وبين مسؤولية "Liability التي "
 بالضرورة تأخذ طابعا مدنيا.

بناء على ذلك ندرج إلى تقسيم هذا الجزء من الدراسة إلى فرعين نتطرق في الفرع األول إلى المسؤولية الدولية 
ية التي من م النقاط القانونالمدنية، وفي الفرع الثاني نطرق مجال المسؤولية الجنائية الدولية بحيث نركز على أه

 .بحثالشأنها خدمة موضوع 

 :الفرع األول: المسؤولية المدنية الدولية

غير مشروع  بأنها: "النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عمال  تعر ف المسؤولية المدنية الدولية 
، كما يعرفها البعض اآلخر من (2)من هذا العمل"ا للقانون الدولي العام، بتعويض الدولة التي لحقها ضرر طبق  

الفقه الغربي على أنها:" ذلك االلتزام الذي يقع بحسب القانون الدولي على الدولة التي ينسب إليها فعل أو امتناع 

                                                             
(1) Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite 2001, Article 

2 : " Éléments du fait internationalement illicite de l’État : Il y a fait internationalement illicite de 

l’État lorsqu’ un comportement consistant en une action ou une omission : a) Est attribuable à l’État 

en vertu du droit international ; et  b) Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État. 
 .413، ص 1968عبد العزيز سرحان، محاضرات في المبادئ العامة لقانون الدولي، دار النهضة العربية، بيروت،   )2(
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يتنافى مع التزاماتها الدولية، بأن تبذل تعويضا للدولة التي كانت ضحية بذاتها أو في شخص أو ممتلكات 
 . (1)رعاياها"

 :المسؤولية المدنية الدولية عناصر-أوالً 

عناصر المسؤولية الدولية عن الجرائم ضد اإلنسانية مع ما سلف تبيانه أعاله بعنوان عناصر تفعيل نظام تتشابه 
 المسؤولية الدولية وفق التوجهات الحديثة للقانون الدولي وهي بإيجاز:

 
 .العمل غير المشروع دولي ا .1
 .المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي العامإسناد العمل غير  .2
 الضرر .3
 عالقة السببية التي تربط الضرر بالعمل غير المشروع .4

 :المسؤولية المدنية الدولية نتائج-ثانًيا

وقف  بوقف العمل غير المشروع أي بالتمتى توافرت عناصر المسؤولية المدنية تقوم بذلك مسؤولية الدولة، أوال  
في ارتكابها جرائم ضد اإلنسانية، وثانيا التعويض عن الجرائم المقترفة وما نشأ عنها من ضرر عن االستمرار 

 وذلك إما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غير المشروع، أو بدفع التعويض عن تلك األضرار.

بإصدار أحكام ضد من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على صالحية المحكمة  75وقد نصت المادة 
تتعلق بجبر األضرار التي تلحق بضحاياهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار وتحدد المحكمة  الجناة

إنشاء صندوق استئماني تساهم فيه الدول  من نفس النظام على 79المادة تنص  نطاق ومدى تلك األضرار، كما
 األعضاء في نظام روما لصالح المجني عليهم وأسرهم من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

 :الفرع الثاني: آليات مالحقة االحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه الدولية

ية بين الجنائية على الجرائم ضد اإلنسان نفرق في هذا الصدد من جانب الفعالية العملية بين نوعين من المالحقات
 Principe de la compétenceالتي تعتمد مبدأ الوالية العالمية " للدولعة الوطنية أمام القضاء الجزائي المتاب

universelleة ما لم تشكل محكمة جنائي، محكمة الجنايات الدولية "، وبين القضاء الجنائي الدولي الذي تمثله
جرائم معينة وقعت في أزمنة وأمكنة محددة على غرار محكمتي رواندا ويوغسالفيا السابقة خاصة لغرض قمع 

                                                             
(1) Auguste MAMPUYA, Responsabilité et réparation, R.G.D.I.P., Tome 108/2004,  p 681 
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يبقى  رائيلياإلس االحتالل اللتين أسستا بقرارين من مجلس األمن، وأمام الفيتو األمريكي في مجلس األمن لصالح
 .هذا السبيل عبثيا  

  :المالحقة الجنائية أمام المحاكم الوطنية -أواًل 

ا الدولية الجرائم في الوطني القضاء ينظر  كافة على االنطباق الواجبين والشخصية اإلقليمية مبدأي إلى استناد 
 1.مواطنيها غير من أم الدولة مواطني من مرتكبوها كان سواءو  خارجه، أو الدولة إقليم داخل المرتكبة لجرائما

 :مفهوم االختصاص العالمي للمحاكم الجزائية الوطنية .1
، وتقضي القواعد العامة للمالحقة (2)يقول الفقيه "بيار ديبوي":" لكل جرم دولي، اختصاص من نفس طبيعته" 

الجنائية إعمال مبدأ إقليمية القوانين الجنائية أو مبدأ الشخصية ومن ثم فتجريم الدولة ومعاقبتها للجرائم تنحصر 
ضد  دما يرتكبها رعاياها في الخارج ويلجؤون إليها أو ترتكبا عن، وثاني  في الجرائم التي ترتكب على إقليمها أوال  

 رعاياها في الخارج.

)اإلقليم والجنسية( أن تختص بالوالية الجنائية إما عن طريق القيدين مع ذلك ثبت أن الدولة يمكنها خارج هذين 
 اص الشامل.أو االختصترحيل الجاني وتسليمه أو عن طريق متابعتها له وفق ما يطلق عنه باالختصاص العالمي 

يقضي المبدأ العام بأن تقر الدول اختصاصها لحماية مصالحها الخاصة، غير أن القانون الدولي يمنحها في 
حاالت خاصة القدرة على حماية مصالح الجماعة الدولية والمصالح اإلنسانية وذلك بإعمالها للعقاب الجنائي وهذا 

وجوب االنتباه إلى استثنائية هذا اإلجراء فيما تعلق باختصاصات هو موضوع االختصاص الجنائي العالمي مع 
" والسلطة على األشخاص  Dominiumالدولة وفق ما يقضي به القانون الدولي في مجال السلطة على اإلقليم "

" Imperium." 

                                                             

م، رسالة 2014محمود صابر بصل، المسؤولية الجنائية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه في قطاع غزة خالل عدوان عام 1 
ديمية اإلدارة والسياسة لدراسات العليا وجامعة األقصى، ماجستير، برنامج الدبلوماسية والعالقات الدولية، البرنامج المشترك ألكا

 .84فلسطين، ص-، غزة2016ديسمبر 
(2) "à crime universelle, compétence de même nature" - Pierre-Marie DUPUY, Droit international 

public, Op.Cit., p 489 



 

- 165 - 
 

اكات االنته والبروتوكوالن الملحقان نطاق االختصاص القضائي الدولي عن 1949وقد عززت اتفاقيات جنيف لعام 
الجسيمة لالتفاقيات والبروتوكولين، حيث أنشأت االتفاقية الرابعة على عاتق الدول األطراف فيها االلتزام باتخاذ 

 اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية لمالحقة ومحاكمة مقترفي االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف.

بمدى صالحية الدولة ممارسة االختصاص العالمي في وضع عدم أما المسألة التي ال تزال محل جدل فتتعلق 
تصديقها على اتفاقيات جنيف أو بروتوكوليها، فاإلشكال طرح في عدة مناسبات سي ما من طرف الفقه متى تعلق 

 األمر بمالحقة الجرائم ذات الخطورة الخاصة كالجرائم ضد اإلنسانية على أساس عرفي.

تنتهجها الجهات القضائية الوطنية تبعث على الحذر وعدم الجزم ألن القضاة الوطنيين ذلك أن تتبع الممارسة التي 
ال يزالون يتحفظون حتى على ممارسة االختصاص العالمي الذي يتأتى من المعاهدات الدولية ذاتها ناهيك عن 

 الذي يكون مصدره عرفي. 

العالمي على أساس عرفي خاصة  مع ذلك هناك بعض المؤشرات تدل على صحة فرضية ممارسة االختصاص
حول  1998ديسمبر  10بعد القرار الدرجة األولى الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا في 

" والذي أقرت فيه المحكمة بالعالقة المباشرة بين "قيمة القواعد اآلمرة المعترف بها فيما تعلق Furundzijaقضية "
جماعة الدولية" وبين فرضية "أن  لكل دولة الحق في مباشرة التحقيق، ومتابعة ومعاقبة بحظر التعذيب من طرف ال

 .(1)أو ترحيل األشخاص المتهمين بممارسة التعذيب الذين يتواجدون على إقليمها"

والمفارقة العجيبة أن المحكمة العليا اإلسرائيلية تساير هذا الطرح حين علقت هذه الهيئة في قضية "آيشمن 
Eichman اد هي التي تخول لكل دولة سلطة اقتي -الجرائم ضد اإلنسانية–" :" إن  الطبيعة العالمية لهذه الجرائم

 .(2)هؤالء الذين شاركوا فيها أمام العدالة ومعاقبتهم"

عة بوكما أسلفنا توجد من االتفاقيات الدولية ما تفرض على الدول أن تدرج في قوانينها الداخلية قواعد خاصة لمتا
ومعاقبة بعض الجرائم كما هو الشأن بخصوص جرائم الحرب أو اإلبادة أو الجرائم ضد اإلنسانية، بحيث بمجرد 

 .اتصديق الدولة على تلك الصكوك تدخل تلك الترتيبات في المنظومة التشريعية الوطنية بل وتسمو عليها أحيان  

                                                             
(1)  Arrêt rendu par la chambre de première instance de la TPIY dans  l’affaire Furundzija 10 décembre 

1998, paragraphe 156 
(2) Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Op.Cit., p 489. 
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المبدأ مثل اسبانيا، بريطانيا، فرنسا، سويسرا وغيرها  أما في الممارسة هناك دول عديدة في العالم قد أخذت بهذا
 على اختالف الطبيعة التشريعية الموضوعية واإلجرائية من دولة إلى أخرى.

وبالنسبة للحالة الفلسطينية فقد دأبت العديد من المنظمات الحقوقية على مالحقة بعض من المجرمين اإلسرائيليين 
ا والتي لم تسفر إلى حد اآلن إلى مثول أي منهم أمام العدالة إال أن الهلع أمام عدد من هذه المحاكم في أوروب

الذي أصاب الطبقة السياسية في كيان االحتالل في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية في الصراع من أجل العدالة التي 
المطلوبين  لالفي كيان االحت ينشدها أبناء الشعب الفلسطيني، حيث تقدر بعض اإلحصائيات أن عدد المسؤولين

، ما أدى (1)شخصا (78)لدى مختلف المحاكم األوروبية بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية قد وصل إلى 
االحتالل اإلسرائيلي إلى إصدار قانون يجرم ويعاقب بعشر سنوات سجن كل مواطن من كيان االحتالل سلطات ب

عن إحجام العديد  ال  فضهم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، اإلسرائيلي يفشي معلومات تدين إسرائيليين بارتكاب
من الساسة والقواد العسكريين من السفر إلى عدد من البلدان خشية إلقاء القبض عليهم بشأن دعاوى جنائية مرفوعة 

مالحقة  نضدهم في تلك البلدان، كما نسجل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسرائيل لدى بعض الدول كي تثنيها ع
مواطنيها أو تؤثر عليها حتى تقيد إعمال االختصاص العالمي في قوانينها الجنائية، كاشتراط تواجد المتهم على 
أراضيها، أو أن المتهم كان يتمتع بالحصانة في دولته يوم ارتكابه للجرم على الرغم من أن القاعدة القانونية 

ي يعامل معاملة الواقعة ومن ثم ال يلزم قاض -عطي الحصانة مثال  الذي ي-المعمول بها تقضي بأن القانون األجنبي
 الدولة التي تبنى االختصاص العالمي في شيء.

 :تجربة القضاء االسباني .2
يظل القضاء الجنائي االسباني وببعيد النظام األمثل لمتابعة منتهكي اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون الدولي 

أن هذا القضاء يتمتع بصدقية كبيرة في هذا المجال، حيث قبلت المحكمة الوطنية اإلنساني، وقد أثبتت التجربة 
وجرائم ضد  2002في اسبانيا متابعة عدد من المسؤولين اإلسرائيليين بارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة عام 

ام الش الح شحادة" قتلت هيد "صاإلنسانية باستهدافهم المدنيين، حيث خالل عملية اغتيال قائد كتائب عز الدين القس 
 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. 150أطفال وإصابة  09ا بينهم مدني   14إسرائيل 

                                                             
(، مجلة المفكر، العدد 2008/2009العدوان على غزة )أحمد سي علي، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناجمة عن )1(

 .276الخامس، ص 
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طلب القاضي االسباني "بالتازار غارسون" من الجهة الفلسطينية المدعية بإحضار الشهود على االعتداء وبالموازاة 
 باإلجراءات القضائية المتخذة في حقهم، وبأنهممع ذلك طلب القاضي من السلطات اإلسرائيلية إبالغ المتهمين 

بون لديه للتحقيق معهم بشأن ارتكابهم جريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومن أبرزهم: وزير الدفاع "بنيامين و مطل
أليعيزر" و سكرتيره العسكري "مايكل هيرتسوغ"، رئيس أركان الجيش "دان هالوتس"، رئيس مجلس األمن القومي 

 د"، رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية " دورون ألوج" وغيرهم، والتزال المتابعة في حقهم قائمة إلى اليوم."جيورا أالن

مع ذلك في األخير نسجل أن هذا االختصاص على الرغم من اعتناقه من لدن العديد من التشريعات الوطنية  
ين بالحصانة مثل تمتع البعض من المسؤولين اإلسرائيليا لإلرادة السياسية والقيود القانونية المتنوعة فإنه يظل خاضع  

الدبلوماسية أو اشتراط استنفاد طرق التقاضي الداخلية، أو مبدأ مالءمة المتابعة التي تتمتع بها جهات االدعاء في 
ال مبعض الدول، مع ذلك في حالة الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في قطاع غزة تبقى الفرصة قائمة في إمكانية إع

 هذا االختصاص.

 :الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية المالحقة-ثانًيا

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة مقرها مدينة الهاي يعقد لها اختصاص محاكمة مرتكبي أخطر  
بادة اإلنسانية، جريمة اإلالجرائم التي تمس المجتمع الدولي برمته ويتعلق األمر بجرائم الحرب، الجرائم ضد 

الجماعية، وجريمة العدوان. في إطار القانون الدولي العام يعتبر نظام روما هو المعاهدة التأسيسية للمحكمة 
بعد تحقق نصاب  2002يوليو  01ودخل حيز النفاذ في  1998يوليو  17الجنائية الدولية حيث تم توقيعه في 

 .2015يناير  02دولة طرف بعد قبول انضمام دولة فلسطين في  123ستون دولة مصادقة، وهو يضم اليوم 

 :الجوانب العملية لمتابعة المجرمين اإلسرائيليين بموجب نظام روما .1
ي فوقبل إعالن وقف العمليات العسكرية باشرت السلطة الفلسطينية ممثلة  2014عقب العدوان على قطاع غزة 

 "إسماعيل جابر" بإيداع شكوى لدىالمستشار  غزة قطاع العام في  " والنائباسالم السقالمستشار " وزير العدل
ضد كيان االحتالل اإلسرائيلي بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد  2014يوليو 25المحكمة الجنائية الدولية في 

أستاذا من األسماء المرموقة في مجال القانون ( 130)اإلنسانية، حيث دعم الطرف الفلسطيني شكواه بالئحة قدمها 
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دولة أوروبية منها فرنسا الموافقة على صدور توصية  (17)وحقوق اإلنسان، وقد جاءت هذه الشكوى عند رفض 
 .(1)من األمم تتعلق بضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

 :2014 يوليو 25المركز القانوني لشكوى  .2
إذا كان قبول دولة غير طرف  "من النظام األساسي لمحكمة الجنائية الدولية على أنه:  03فقرة  12تنص المادة 

، جاز لتلك الدولة بموجب إعالن يودع لدى سجل المحكمة، أن 2ا بموجب الفقرة في هذا النظام األساسي الزمً 
قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة 

 ."9ا للباب أي تأخير أو استثناء وفقً 

المالحظ أن هذا النص يتيح ألية دولة غير طرف في نظام روما أن تعقد الوالية الجنائية للمحكمة على الجرائم 
ع ق تحرك المحكمة هو مسألة مدى تمتأو الجريمة التي تصدر بشأنها اإلعالن، إال أن القيد القانوني الذي قد يعو  

السلطة الفلسطينية بالشخصية القانونية الدولية، وقد سبق وأن تحققت هذه الواقعة حين أعلن وزير العدل الفلسطيني 
من نظام  3فقرة  12ا وفق ما تقتضيه المادة عن إيداع السلطة الوطنية الفلسطينية إعالن   2009خالل شهر يناير 
المحكمة صالحية مقاضاة المسؤولين وجنود االحتالل عن االنتهاكات الجسيمة التي اقترفوها في  روما التي تعطي

، غير أن مدعي عام المحكمة أعلن أن مباشرة التحقيق في 2002حق الشعب الفلسطيني منذ الفاتح من يوليو 
لوقت الذي قللت فيه سلطات في ا( 2)تلك الجرائم يتطلب أوال البت في الشخصية القانونية للسلطة الفلسطينية

 االحتالل اإلسرائيلي من أهمية هذه الخطوة متحججة بأن السلطة الفلسطينية ال تتمتع باألهلية الدولية لذلك.

، 2015كانون الثاني/يناير  1وفي  ،2012عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة كعضو مراقب في  ومع قبول
نائية الدولية، جفلسطين لتفعيل آليتين من آليات اإلقرار باختصاص المحكمة الوبعد تأخير قاَرَب العامين، سعت 

ا بموجب المادة حيث أودعت إعالن   ، ليتزامن 2014حزيران/يونيو  13( بأثر رجعي يعود إلى تاريخ 3)12ا جديد 
ا2014ي حرب غزة عام مع لجنة تقصي الحقائق ف ألساسي لدى وثائق االنضمام إلى نظام روما ا ، وأودعت أيض 

كانون الثاني/يناير  7إلى مكتب المدعي العام بتاريخ  العام لألمم المتحدة. وأحال كاتب المحكمة اإلعالناألمين 
ا في األول من 2015كانون الثاني/يناير  2، ودخل صك االنضمام حيز النفاذ في 2015 ، ليصبح ساري 

                                                             
(1) Rapport, L’Autorité palestinienne peut saisir la Cour pénale internationale des crimes de Gaza, on 

www.arabsthink.com 
 .275، 274د/ أحمد سي علي، المرجع السابق، ص ص  -للمزيد راجع،  )2(

http://www.arabsthink.com/
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كتب المدعي العام أنه َشرع في دراسة أولية على أساس ، أعلن م2015كانون الثاني/يناير  16نيسان/أبريل. وفي 
 1.(3)12عالن الصادر بموجب المادة اإل

إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، ، طلب 2018في خطوة مهمة قدمت فلسطين في مايو و 
تقع ممكن أن ن وحتى التي من الي ضد الفلسطينييسرائيلاإل ارتكبتها ومازالت سلطات االحتاللحول الجرائم التي 

 2.في المستقبل

بالمحصلة: فإن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، يتيح للفلسطينيين محاسبة ومالحقة كل من أمر 
. لكن هناك مجموعة من 2014وخطط ونفذ جرائم ومنها جرائم ضد اإلنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة عام 

حديات كيان االحتالل اإلسرائيلي ومن أهم تلك الت التحديات السياسية والقانونية التي تقف عقبة أمام مالحقة مجرمي
ضعف القدرة القضائية والقانونية الفلسطينية سيما مع عدم وجود قانون فلسطيني موحد لمالحقة مرتكبي الجرائم 
الدولية، يضاف إلى ذلك االنقسام السياسي الفلسطيني وغياب وعي الضحايا بماهية الجرائم الدولية. والتحديات 

خطورة هي تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب االنتصار لضحايا الجرائم الدولية، والذي األكثر 
بدوره قد يكون له مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من كيان االحتالل، خاصة 

وحتى  2015يناير  16ها مكتب المدعي العام منذ فيَشرع التي الدراسة األولية في حالة التباطؤ في ظل استمرار 
لم يتم االنتقال للمرحلة التالية الخاصة بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق  تاريخه

 .2014الفلسطينيين سيما التي ارتكبت خالل العدوان على قطاع غزة عام 

 

 

                                                             

 2015أبريل 1فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، شبكة السياسيات الفلسطينية 1 
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/ 
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%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#/ 

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
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https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
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 خـاتمـــة

، 2014عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة عام  الدولية لالحتالل اإلسرائيليالمسؤولية بعد البحث في 
 إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي:يخلص البحث 

 :النتائج -أواًل 

ضد اإلنسانية في قطاع  جرائم 2014عام  ت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عدوانها على قطاع غزةارتكب .1
)استهداف المدنيين والصحفيين والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني بصفة مباشرة وقتلهم،  ومنهاغزة، 

تدمير المنازل والممتلكات واألعيان المدنية والبنية التحتية ذات االستخدام المدني الصرف، االعتقال 
نع وصول المساعدات اإلنسانية والطبية وحظر إجالء م، لعقوبات الجماعيةاتشديد التعسفي واإلداري، 
 الجرحى المدنيين(.

االحتالل اإلسرائيلي أفعاال  تشكل بمجموعها جرائم ضد اإلنسانية قوات  وجنودرغم ثبوت ارتكاب قادة  .2
ن م وإن كان ة حقيقيةمحاكمأي منهم إلى يقدم لم كيان االحتالل بحق المدنيين في قطاع غزة؛ فإن 

 ا بذلك.قانون   ملزمة المبدأحيث 
إلثارة مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي أمام القضاء الوطني لبعض الدول عدد ضئيل من المحاوالت هناك  .3

المنضمين لنظام روما، لكنها لم تصل إلى منتهاها بفعل الضغوط السياسية أو عدم تعاون الجانب 
 اإلسرائيلي.

، وحصولها على صفة عضو مراقب، قامت باالنضمام 2012بعد انضمام فلسطين لألمم المتحدة عام  .4
القانونية الكافية لمالحقة االحتالل  الصفة، وبذلك أصبح لديها 2015إلى نظام روما األساسي عام 

 .محكمة الجنائية الدوليةوفي مقدمتها الاإلسرائيلي عبر القنوات الدولية الرسمية 
بة أمام مالحقة التي تقف عق المتعلقة بالجانب الفلسطيني، مجموعة من التحديات السياسية والقانونية يوجد .5

مجرمين كيان االحتالل اإلسرائيلي ومن أهم تلك التحديات ضعف القدرة القضائية والقانونية الفلسطينية 
ام يضاف إلى ذلك االنقسسيما مع عدم وجود قانون فلسطيني موحد لمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية، 

 السياسي الفلسطيني وغياب وعي الضحايا بماهية الجرائم الدولية.
ات ذتغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب االنتصار لضحايا الجرائم الدولية، يعد   .6

ي ف مردود سلبي على دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة المجرمين من كيان االحتالل، خاصة
 2015يناير  16ظل استمرار حالة التباطؤ في الدراسة األولية التي َشرع فيها مكتب المدعي العام منذ 

وحتى تاريخه لم يتم االنتقال للمرحلة التالية الخاصة بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل 
 .2014على قطاع غزة عام اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين سيما التي ارتكبت خالل العدوان 
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 :التوصيات -اثانيً 

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية والعمل الجاد على حماية حقوق اإلنسان  .1
 الفلسطيني.

على لضغط با بأن تقوم بواجباتها سيما الرابعة ف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيفرامطالبة األط .2
 بحق المدنيين الفلسطينيين. لوقف جرائمها سلطات االحتالل

الذي  يالسلبللضغط على مجلس األمن بالكف عن دوره  دوليةاتخاذ الخطوات الفعلية لتشكيل منظومة  .3
 ارة مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن الجرائم الدولية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. إثون ديحول 

ياسية والقانونية التحديات الس االنقسام الفلسطيني، بما يتيح الفرصة للتغلب علىاتخاذ خطوات فاعلة إلنهاء  .4
 .المتعلقة بالجانب الفلسطيني التي تقف عقبة أمام مالحقة مجرمين كيان االحتالل اإلسرائيلي

 اصة أنخ-من الدراسة التمهيدية  مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة االنتهاء .5
ا وواضحة 2014جرائم االحتالل اإلسرائيلي في العدوان على قطاع غزة عام  للمرحلة  واالنتقال-موثقة جيد 

 .2014المدنيين في قطاع عام تالل اإلسرائيلي بحق تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات االحال
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https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/
https://al-shabaka.org/briefs/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%9F/


 

- 175 - 
 

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#/ 
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