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 اتقريرٌشكرٌ 

، أمحالد اهلل نالب ام  واعالان أ  ب  ونال  احلمد هلل رب العاملني والصالة  والالالةع ى الي نال دما ومالد وى الي حلال  و ال     
 يالر يل موا  ة اع  مي ل  صول ى ي درجة املاجالتري .

والال انالة يالرين أ  أاقدع بالشكر والتقدير بعد شكر اهلل نب ام  واعالان ىلن أنالاا ا الكالراع ك أمياد  الة اةدار       
د. األميالالالاد ي  ، والنائالالال  د محمدددل دهمدددل   ، األمياد  الالالة رئالالال  ميالالالا باوالالالة ولقبالالالة ، وك مقالالالدمت     الع  الالالا،ل درانالالالا  

 .حمل ج دد ده دديةأ

ى ي ج وده واوج  اا  اليت ميا   الدرانة هاملشرف ى ي ه  دهلكت ر عبل دهقادر جرددةوالشكر مو ول لالعاد       
 .لدرانة اه ه جناز دوٌر ميبرٌي ك ىلهلا 

 الدول الالالة،اخلبالالالري ك القالالالامو  الالالالدويل واملنلمالالالا  الدول الالالة والعة الالالا   أ.د مصددد أب أاددد  ده  دددرميمالالالا وأشالالالكر نالالالعاد        
، وىلجراء املقابة  جل وده  ومالاىدهت  املالتمر اخلبري ك القامو  الدويل  د. محمل دهنحالوالشكر مو ول لالعاد  

 املخرجا .مع   من أجا حتق ق أفضا 

وأخال  بالشالكر  معومالة،بتوج ال  أو  َأميالا  نالواء   ه الدرانالةألشخاص الال ين نالااوا ك ىلجنالاذ هال أشكر مج ع او ميما      
 الدرانةافض وا باملعاومة ك ىلثراء  ال ين نبها  أا  جام سودهلكت ر  ،محسن صاهحودهلكت ر  ،.د محسن دف كرينأ

 باملةحلا .وازويدي 

،  اسدداا دهصددرفنل / والصالالديق خاهددل كمددال  ن ددة/ ، والصالالديق سدد ل عنددا  كددري / ن الصالالديقشالالكر مو الالول ىللوا    
 .متاع الدرانةك ىل   يل ومالامدهت  يلملالاىدهت

                                                                                   

                                                                                 

 الباحث                                                                                   
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 باللغة العربية ملخص الدراسة

الدراسة سعت طبيعة تحديد اإلى النتهاكات ارتكبوالجرائم التي االحتاللتها قوات
لتلكالقانوني،والتكييفم(2014)عامفيصيفغزةقطاععلىاخاللعدوانهيسرائيلاإل

 منها، الدولي القانون موقف تبيان بهدف الجرائم، على الدوليةالمسئوليةوالوقوف الجنائية
االسرائيلي االنتهاكاتجراءلالحتالل والجرائمهذه التعرف الدراسة وحاولت الخياراتإلى،
 والقضائية للفلسطينيينالقانونية آلياتإسرائيلحقةلمالالمتاحة بّينت كما محاكمةدولياا،

بموجبإسرائيل والدولية الوطنية المحاكم القانونأمام أالدولي،قواعد كذلك برزووضحت
العضوالتيتواجهفلسطينوجرائيةداخليااوخارجيااوالمعوقاتالقانونيةوالسياسيةواإلالتحديات

 المتحدة األمم في المراقب استخدام القضائيةفي المالحقة القانونبموجبإلسرائيلآليات
دولياا.)اسرائيل(علىالفلسطينيينإذاماتمتمالحقةالمحتملةكماتناولتالتداعياتالدولي،

الجنائيةالمسئوليةوللداللةعلىها،معطياتتحليلمنهجيةبحثيةثنائيةلعتمدتالدراسةا
جرائمالعنإلسرائيلالدولية خاللعدوانعامالتيارتكبتها حيث2014)فيقطاعغزة م(،

التحليليالمنهجاستخدمت التيارتكبتها الجرائم وما)اسرائيل(لتبيانطبيعة العدوان، خالل
بحقالفلسطينيينفيقطاعغزة، منآثارجسيمة ترتبعليها الدراسةكما استدعتطبيعة

المسئوليةصوالمبادئالقانونيةالعامةالتيتحتكمإليهامقاربةالنصولاستخدامالمنهجالقانوني
فرأركانهاومدىتو،وليةالدوليةئالقانونيللمسفيالنظامبحثتخاصةوأنالدراسةوب،الدولية
قواعد،ومايترتبعليهامنالتزاماتبموجبجرائممنقواتاالحتاللاإلسرائيليرتكبتهفيماا

.المسئوليةالدولية

كونهاتهددالجرائمالدوليةكانمنأهمهاخطورةنتائجالجملةمنتوصلتالدراسةإلى
الدوليين، واألمن أوالسلم عدوان)اسرائيل(ن خالل الضرورة مبدأ تراع حيث،م(2014)لم

منخالل)اسرائيل(يمكنمالحقة،واستنتجتالدراسةأنهستخدمتقوةمفرطةضدالمدنيينا
القانونالدوليوسائليتيحعدة غيرقبابعدحصولفلسطينعلىدولةبصفةمرخاصةا،ها
عدةتوصياتمنالدراسةقدمتو.ألساسيواالنضماملنظامروماا،فياألممالمتحدةعضو
الجنائيةالدولية،المسئوليةالقانونالدوليذاتالعالقةبمبادئوقواعدالعملعلىتطويرأهمها

يجادرادعلالنتهاكاتوالمخالفاتللقانونالدولياإلنساني الوطنيةبالوالية،وا  المحاكم وتزويد
،والعملعلىإيجادآلياتتضمنةاالنتهاكاتوالجرائمالدوليلتمكينهامنالنظرفيالقضائية
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Abstract 

The study sought to determine the nature of the violations and crimes 

committed by the Israeli occupation forces during the offensive on Gaza 

Strip in the summer of the year (2014م), and the legal conditioning to 

those crimes, in order to show the position of the international law of it, 

and to stand on the international responsibility of Israel as a result of 

these violations and crimes. The study attempted to identify the legal and 

judicial available options to Palestinians to prosecute Israel 

internationally.  It also showed the mechanisms of Israel trial before 

national and international courts under the rules of international law. 

And it explained as well as the major internally and externally legal, 

political and procedural challenges and constraints facing Palestine, the 

observer status at the United Nations, in the use of prosecution 

mechanisms for Israel under international law. It also addressed the 

possible consequences on the Palestinians if Israel has prosecuted 

internationally. 

The study relied bilateral research methodology to analyze its data, and 

to indicate the international responsibility of Israel for crimes committed 

in the Gaza Strip during the aggression of (2014), as it used the 

analytical method to illustrate the nature of the crimes committed by 

Israel during the offensive, and the consequent serious effects of the 

Palestinians' right at Gaza Strip. The nature of the study also summoned 

the use of the legal approach to approach texts and general legal 

principles that governed the international responsibility, specially that 

the study looked at the legal system of international responsibility, and 

the availability of its corners with what is of violations committed by 

Israel, and its followed obligations under the rules of international 

responsibility. 

The study found a number of results, the most important of them were 

the seriousness of the international crimes as they threaten international 

peace and security, and that Israel did not observe the principle of 

necessity during the (2014) aggression, as it used excessive force against 

civilians. The study concluded that it is possible to prosecute Israel 

through various means provided by international law, especially after the 

attainment of Palestine a state as an observer at the United Nations, 
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acceding to the Statute of Rome. The study made several 

recommendations, the most important of them were working on the 

development of the principles and norms of international law which are 

relevant to international criminal responsibility, finding a deterrent to 

abuses and violations of international humanitarian law, providing the 

national courts with jurisdiction to enable it to consider the international 

violations and crimes, working to find mechanisms that ensure an end to 

impunity, and asking the United Nations organs to exercise their role in 

the protection of human rights. It also recommended putting an end to 

the abhorred Palestinian division and achieving the Palestinian national 

unity.
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 :المقدمة -أوالا 
أحكامالقانونالدولي،والذيوانتهاك،وليةالدولةعندقيامهابفعلغيرمشروعرمسئثات 

المتضرر،أوالمدنيةالتيتقتضيتعويضوليتهاترتبعليهبالتاليمسئقدينجمعنهضرر،وي
ولينعنؤوليتهاالجنائيةالتيتقتضيمحاكمةاألفرادالمسرمسئثاجريمةدوليةت سلوكهايشكل

ميثاقروما والتيحددها الجرائم، الدوليةهذه الجنائية للمحكمة فيم(1998)عاماألساسي
اإلبعأر ضد والجرائم الجماعية اإلبادة وهي، الحربوجرائم وجرائم العنسانية ،(1)دوانجريمة

مشروعةإلىالأوأفعالغيرماترتكبهمنانتهاكاتوليةالدولعويخضعالنظامالقانونيلمسئ
ماوردمنمنمبادئساميةفيميثاقاألممالمتحدة،وماوردخاصةا،وأحكامالقانونالدولي

حاالتالنزاعالمسلحبالمتعلقةفيبعضاالتفاقياتالدوليةالمسئوليةأحكاموقواعدتتصلبهذه
وغيرهامن،م(1977)وبروتوكوالتهاالملحقةلعامم(1949)اتفاقياتجنيفلعام،كواالحتالل

.الدوليةالجنائيةالمسئوليةبالقواعدوالمبادئذاتالعالقة

تكمن قانونيالجنائيةالمسئوليةأهمية كنظام الدولية ضماناتتكفلاحترامفيإيجاد
وماترتبهمنجزاءاتعلىمنناحية،االلتزاماتالتييفرضهاالقانونالدوليعلىأشخاصه

مهمةالجنائيةالمسئولية،حيثيناطبمنناحيةأخرىمخالفةهذهااللتزاماتوعدمالوفاءبها
نصافالمعتدىعليهم.إعادةالحق الدوليةمنأهماألسسالتيالمسئوليةوتعدإلىنصابهوا 

 العام، الدولي القانون عليها لكونهايقوم الذي معاقبةاإلطار بموجبه ييتم من خالفكل
مايشكلرادعاابالنسبةللدولأو،ولعلتوطيدمثلهذهالمبادئالدوليةهوالدوليةاللتزاماتا

 انتهاكها قبل مرة من أكثر حساباتها تعيد تجعلها مما الدولية، حفظاللتزاماتها على يساعد
.(2)العالقاتالدولية

قطاعغزةالقوةعلىم(2014)عدوانعامخاللاإلسرائيليقواتاالحتاللاستخدمت
المدنيينواألعي المفرطةضد والبنىالتحتية، الطبيبة منانالمدنيةواستهدفتاألطقم وغيرها

و األفعال االنتهاكات يجرمها الدوليالتي القانون الذي، التكييفاألمر حول التساؤل يثير
 لتلكالقانوني والممارسات مسئواألفعال )اسرائيل(ولية عنها،الدولية وليةئمستترتبإذ
هذهتعد،حيثبحقالفلسطينيينبموجبقواعدالقانونالدوليجرائمهاالدوليةعن)اسرائيل(

ومجرمة مدانة والقانونوالعرفالدوليينيالتفاقلوفقاااألفعال يستدعيتبيان،اتالدولية مما
                                                           

 5، ع1998ملاع روما االناني لعاع ،  (1)
 .300-299،ص2007العاع، دار الثقافة ل نشر والتوزيع، غازي  باريين، الوج ز ك مبادئ القامو  الدويل  (2)
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ومحاسبتهافيالقضاءالدوليجراءهذه،)اسرائيل(الوسائلواآللياتالقانونيةالمتاحةلمالحقة
والخياراتالمتاحة آثارالعدوانوتحقيقالعدالةوانصافالمعتدىعليهم، بهدفإزالة الجرائم

ياالهذهالمالحقة،والتحدياتوالمعوقاتالمختلفةالتيتعترضتحقيقللفلسطينيينداخليااوخارج
 .)السرائيل(ذلك،والتداعياتالمحتملةعلىالفلسطينيينفيحالماتمتالمالحقةالدولية

 :الدراسةمشكلة  -ثانياا 
مسئ حول الدراسة مشكلة تتمحور )اسرائيل(ولية والممارسات األفعال والجرائمعن

بحقالمدنيينخاللعدوان الجسيمة علىم(2014)عام ونطاقهذه المسئوليةقطاعغزه،
:شكاليةبدورهاالعديدمنالتساؤالتالفرعيةاإلههذوتطرحثارهاالقانونية.وآ

 ؟م(2014)خاللعدوانهاعلىقطاعغزةعام)اسرائيل(لجرائمالتكييفالقانونيما -1
 ؟الدولية)اسرائيل(مسئوليةالجرائمهذهإلىأيحدترتب -2
3-  القانونالدوليلتحميللياتاآلما التييتيحها والقضائية مسئوليتها)اسرائيل(القانونية

ومالحقةمرتكبيهذهم(2014)زةخاللعدوانعامغقطاعفيجرائمهمنتعماارتكب
 ؟الجرائم

4-  ما هي هذه إلى اللجوء في فلسطين دولة تواجه التي ومالحقة،اآللياتالتحديات
مكانيةتجاوزهذهالتحديات؟الجرائمقضائيااعلىتلك)اسرائيل(  وا 

 :الدراسة أهداف -ثالثاا 
تتمثلأهدافالدراسةفيمايلي:

 .م(2014)خاللعدوانهاعلىقطاعغزةعام)اسرائيل(لجرائمتحديدالطبيعةالقانونية -1
 ثارهاالقانونية.وآالمسئوليةونطاقهذهالجرائمعنهذه)اسرائيل(مسئوليةالوقوفعلى -2
مالحقة -3 الجرائمجراء)اسرائيل(معرفةاآللياتالقانونيةوالقضائيةالتييمكنمنخاللها

 ألحكامالقانونالدولي.وفقاام(2014)زةعامالتيارتكبهاخاللالعدوانعلىقطاعغ
4-  فلسطين دولة تواجه التي التحديات إبراز عضومراقببصفة فيغير المتحدة باألمم

 وكيفيةتجاوزها.الجرائمعنتلكإلسرائيلاستخدامآلياتالمالحقةالقضائية

 :أهمية الدراسة -رابعاا 
عماارتكبتهمنإلسرائيلالجنائيةوليةراسةفيمعالجتهاالقانونيةللمسئتكمنأهميةالد

وأنهذهالدراسةتنطلقفيخاصةاو،م(2014)خاللالعدوانعلىقطاعغزةعامحربجرائم
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 لمسئولية )اسرائيل(مقاربتها لتلك القانونية الطبيعة تحديد أركان،الجرائممن توافر ومدى
المسئولية لمالحقةالجنائية والقضائية القانونية اآلليات على الوقوف بهدف فيها، الدولية
تشكل)اسرائيل( وممارسات أفعال من ارتكبته جرائمعما الدولي، للقانون مساءلةوجسيمة

 للوسائلالقانونيةوالقضائيةالمتاحةعلىالصعيدالدولي.وفقااهاومعاقبةالمسئولينعنارتكاب

 :منهجية الدراسة -خامساا 
النصوصوالمبادئالتحليلي:المنهج  مقاربة في التحليلي المنهج استخدام الدراسة تقتضي

.الدوليةالجنائيةالمسئوليةالقانونيةالعامةالتيتحتكمإليها
المنهج القانوني خاصةا: للمسئولية القانوني النظام في تبحث الدراسة وأن الدوليةالجنائية

 ارتكبته فيما أركانها توافر )اسرائيل(ومدى عامجرائممن غزة قطاع على العدوان خالل
.م(2014)

 :حدود الدراسة -سادساا 
.قطاعغزةالمكاني:الحد 

م(.2014اغسطسلعام)26يوليوحتى7منتاريخالزماني:الحد 

 :أدوات الدراسة -سابعاا 
كالمقابالتمع والبحثية مناألدواتالعلمية وتوظيفالعديد استخدام تقتضيالدراسة

واأل العام الدولي القانون في والمختصين بالخبراء المتعلقة القانونية الجنائيةالمسئوليةدبيات
كذلك لها، الموجبة واألفعال ونطاقها وأركانها ماهيتها حيث من والمراجعالدولية المؤلفات

باإلضافة األخرى، البحثية والمصادر الدورياتإلىالعلمية برصد المتعلقة لجرائماوالتقارير
.م(2014)خاللعدوانهاعلىقطاعغزةعاماإلسرائيليقواتاالحتاللالجسيمةالتيارتكبتها

 مصطلحات الدراسة: -ثامناا 
 المسئولية الجنائية:

عنهاويكونعرضة"كلمنيرتكبجريمةمخلةبسلماالنسانيةوأمنهايعتبرمسئوالا 
 (1)للعقاب"

                                                           
 .27، ص2007حالني مالمة، املالئول ة الدول ة اجلنائ ة، رنالة ماجالتري غري منشور ، جامعة منتوري،  النط نة، اجلزائر،  (1)
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 المسئولية الدولية:
"وضعقانونيبمقتضاهتلتزمالدولةالمنسوبإليهاارتكابعملغير(بأنها:رسوشارل)عرفها

.(1)للقانونالدوليبتعويضالدولةالتيوقعهذاالعملفيمواجهتها"اامشروعوفق

 الجريمة الدولية:
تعتبر أوسمحتبها الدولة ارتكبتها تلكاألفعالالتيإذا بأنها: الفقيه)سبيروبولس(، عرفها

.(2)مخالفاتجسيمةلقواعدالقانونالدولي،وتستوجبالمسئوليةالدولية

 جرائم الحرب:
هيظاهرةاجتماعيةوجدتمنذوجودالبشرواليوجدعصرمنالعصورإالوقدشاهدأهوالها
من بينهما يقوم ما لحل الدول إليها تلجأ التي العنف وسائل من وسيله وهي ومصائبها،

.(3)لتحقيقغايةأوطموحسياسيأوإقليميمنازعاتأوسعيا

مجموعاألفعالالتيتقعأثناءالحربوتكونمخالفةلميثاقأيضااوتعرف جرائم الحرب بانها
.(4)الحربكماحددتهقوانينالحربوعاداتهاوالمعاهداتالدولية

 الجرائم ضد اإلنسانية:
التيتمسبالصفةاإلنسانيةلإلنسان،وبأهمحقتعرفالجرائمضداإلنسانيةبأنهاتلكالجرائم

منحقوقهوهوالحقفيالحياةوسالمةالجسدوالعرضوالشرفواالعتبار،والتيتؤديإلى
.(5)الحطمنقيمةاإلنسانحسبدرجةأوجسامةاالعتداء

 جريمة اإلبادة الجماعية:
الجماعيةهيأيفعليرتكبةاإلباديعنيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة،ب

مناألفعالالتاليةبقصدإهالكجماعةبصفتهاقوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينيةإهالكااكليااأو
:(1)جزئياا

                                                           

، 1986، 1، دار الطباىة احلديثة القاهر ، طىبد الغين ومود، املطالبة الدول ة ة ةذ الضرر ك القامو  الدويل العاع والشريعة اةنةم ة (1)
 .25ص

 ،2011ندرية، ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديد  ل طبع والنشر والتوزيع، اةنك (2)
 .163ص

 .559القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص ىبد القادر  ابر جراد ، ، (3)
 .270ىدي ط فاذ ومد خضر، اجلر ة الدول ة:  ورها وأرمياهنا، مرجع نابق، ص (4)
 .113ىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص (5)



  

6 
 

قتلأفرادالجماعة. -
إلحاقضررجسديأوعقليأوجسميبأفرادالجماعة. -
بهااإلهالكالفعليكليااأوجزئياا.إخضاعالجماعةعمدااألحوالمعيشيةيقصد -
فرضتدابيرتستهدفمنعاإلنجابداخلالجماعة. -
 نقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأخرى. -

 جريمة العدوان:
العدوانبموجب)المادةتم االساسيالمعدلعام8:تعريفجريمة روما مننظام م(2010)(

 وحيث له شخصما قيام العدوان": "جريمة العملتعني في التحكم مـن فعـال يمكنه ضع
العملبتخطيط،أوإعداد،أوبدء،أوتنفيذ السياسي،أوالعسكريللدولة،أومنتوجيههذا

. عملعدوانييشكلبحكمطابعه،وخطورته،ونطاقه،انتهاكاواضحالميثاقاألممالمتحدة
(2) 

 :الدراسات السابقة -اا تاسع
 الدراسات المحلية -أوال

 :المحكمة الجنائية الدولية: (2014) الوعري /ويبذفدوى ال -1
التييكونالقضاياوبيان،الدوليةالجنائيةمحكمةالهدفتالدراسةإلىمعرفةاختصاص

 فلسطينوبحثتالدراسة،فيهااختصاصللمحكمة لجوء مراقبفياألممفيإمكانية كدولة
 الإلىالمتحدة التي،الدوليةالجنائيةمحكمة اإلسرائيليينعلىالجرائم محاكمة ومدىإمكانية

.ارتكبوهابحقالشعبالفلسطيني

تمإلىالدراسةخلصتو التي الوثائق من االستفادة الحقوقيةتضرورة المنظمات لكها
اإلنسان بحقوق ذاتالصلة الجهاتالمحلية من واإلقليمية فلسطين،الدولية توقيع وضرورة

للالنظاماألساسيعلى الدولية الجنائية ووقفالممارساتاإلسرائيليةمحكمة إليها لالنضمام
 إعماالا،مشروعةالغير الحقوذلك الذي الطرف تلزم التي الدولي القانون وقواعد ألحكام

 ووقف الضرر ذلك إزالة أخرى بدولة الدولية،ثارهآالضرر بالمنظمات االستعانة وطلب
اإلسرائيليين.الدعوةضداتجلإعدادملفأتاالختصاصمنواإلقليميةذا



                                                                                                                                                                     

 .1998املر مرجع، املاده الالادنة من م ثاق روما االناني لعاع  (1)
 .8، مرجع نابق، ع 1998ملاع روما،  (2)
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(: االبعاد القانونية لوضع فلسطين لدى االمم المتحده بشان 2014أكرم سهمود ) -2
 مالحقة مجرمي الحرب االسرائيلين: 

الفلسطينية القراراتالتيتناولتالقضية الىتوضيح ونادتبحقالشعب،هدفتالدراسة
والدولية االجراءاتالمحلية ومعرفة واالعترافبها، دولته وقيام مصيره تقرير في الفلسطيني

بحقالمجرميناالسرائيليين.لمباشرةالتحقيقوالمحاكمة

عند السيما الدولي، المجتمع كفله الفلسطينية االعترافبالدولة أن الى وتوصلتالدراسة
،وتوصلتالىانقلةالخبرةالقانونيةوالقضائيةهي1988اللالفلسطينيعاماعترافهباالستق

الى تحتاج اإلسرائيليين المجرمين مالحقة وان خاصة به االستهانة يمكن ال اساسي معيق
خبراتقانونيةمتعددة،وتوصلتالىانهالبدمنوضعسياسة)دوليةعربيةفلسطينية(جاده

ا تطبيق بموجبها باإلمكانياتنطالب والتمسك اإلسرائيليين المجرمين ومالحقة الدولية لعدالة
الشعب بحق المرتكبة الجرائم االسرائيليينعن المجرمين للشعبالفلسطينيلمالحقة المتاحة

الفلسطينيكونهاالتسقطبالتقادم.

عن  يل()اسرائ مسئوليةأثر االعتراف بالدولة الفلسطينية على : (2013فارس الكيالني ) -3
 :جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

مالبينت الفلسطينية الدولة خاللها من تستطيع التي واآلليات السبل ،حقةالدراسة
الفلسطينية الدولة بحق ارتكبوها التي الجرائم عن اإلسرائيليين المتهمين ثارة،ومحاكمة وا 

الدولية.وتقديمهاإلىالمحكمةالجنائية،)اسرائيل(الدوليةبحقالمسئولية

 إلى الدراسة والسيادةوتوصلت وترابها شعبها في تثبت الفلسطينية الدولة هوية أن
دولةمراقبفياألممالمتحدةكلدولةالفلسطينيةاوحق،الفلسطينيةوالمقدساتاإلسالميةفيها

الدو الجنائية األساسيللمحكمة روما إلىنظام االنضمام دوليةبلية معاهدة وبالتالي،اعتباره
االلتزاماتالمنصوصعليها كافة الحقوقوتتحمل بكافة ،تتمتع تقديم ضدشكاوىوتستطيع

اإلسرائيليين.مجرميالحرب

الصادرةبشأنجميعالقراراتلعملعلىتفعيللالدراسةالمسؤولينالفلسطينيينودعت
باإلضافةإلىدعوةمجلساألمن،المنظماتالدوليةواإلقليميةكافةمنقبلالقضيةالفلسطينية

 بإلزام قراراته)اسرائيل(الدولي اإلسرائيليين،بتنفيذ الحرب مجرمي لتقديم السريع والتحرك
الدولية.للمحكمةالجنائية
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اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي م(: 2012دراسة محمد عمرو عبدو ) -4
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الصعيد الوطنياإلنساني على 

 فلسطين. –جامعة النجاح الوطنية، نابلس 

الدولياإلنسانيعلىالصعيد لتطبيقالقانون األلياتالقانونية بالتفصيل تناولتالدراسة
الوطنيةتشريعاتهافياإلنسانيالدوليالقانونأحكامإنفاذعلىالدولماإلزمدىالوطنيحيث

الدولماالتزعلىنصتوالتىاألربعةجنيفاتفاقياتإليهالدراسة،وكانمنأبرزماتوصلت
نصتانهاكماالداخليالصعيدعلىاإلنسانيالدوليالقانونتطبيقعلىبالعملفااألطر
هذهولكنفااالطرالدولعلىالمفروضةاماتزااللتتنفيذبعدمتتعلققانونيةاتاءجزعلى
 .الضعيفةالدولعلىفقطوتطبقالكبرىالدولعلىتطبيقهايتمالاتاءالجز

دوليةئماجرتشكلأضحتاإلنسانيالدوليالقانونانتهاكاتأومخالفاتنكماتوصلتالىأ
العالميالجنائياالختصاص)والدوليةالوطنيةالجنائيةالمحاكمالختصاصتخضع التي(
الخضوعمنيعفيوالمرتكبيها،علىئيةاالجنالعقوباتوتوقيعالمحاكمةفيالسيرمنيمكنها

 .بالتقادمعنهاالدعوىتنقضيوالحصاناتأورسميةصفاتلها
يعولأنالمفروضمنوالتياإلنسانيالدوليللقانونالوطنيةالجمعياتنكماوتصلتالىأ

قلةبسببمنها؛المطلوبالغرضلمتلبياإلنسانيالدوليالقانونوتعزيزنشرفيعليها
خاللمنوذلكعليهاالحكوماتسيطربسببأولديها،المخصصةالماليةوالموارداإلمكانيات

للقانونالوطنيةاللجانأعضاءمعظمأنلذلكيضافالبلدان،أغلبفيللحكوماتتبعيتها
ممثلهماإلنسانيالدولي دأوخبرلديهميكونأندونلمؤسساتهمون الدوليبالقانونراية

 .اإلنساني
 ة:(: القضاء الجنائي الدولي والحرب على غز 2010عبد القادر جرادة ) -5

سعت الدراسة إلى جرائم الجماعي)اسرائيل(كشف بالقتل يتعلق ةومصادر،فيما
 قامة وا  المنازالمستوطناتاألراضي وهدم والتعذيب وواالعتقاالت ل، دورإلىهدفت إبراز

ماإلىالوقوفوحاولتبنظامه،أخلواالذينالجناةالقضاءالجنائيفيالوصولإلىمحاكمة
يملكهحقوقالمتهمفيمواجههماللمحكمةالجنائيةفيكفالةاألساسينظامروماإليهتوصل

.اإلنسانحقوقلكفالتهومدىسلطات،االدعاءالعاممن
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مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات (: 2010) قصي مصطفى تيمدراسة  -6
المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 فلسطين.-النجاح الوطنية، نابلس
إنهائهإلىويسعىويبلورهالنزاعأبعاديحددضابطالقانونيالذيالتناولتهذهالدراسة

المتاحة،السبلبكل كانمهمانزاعأييخلقهاالتيالمدمرةاآلثارمنللحدوذلكوالوسائل
.وقواعدهالنزاعهذابقوانينإخاللهحالفيالدوليةالمساءلةتحتمتجاوزهيضعوحتىنوعه،

تطبيقاانصوصهتطبيقمنالبدهذاالضابطهوالقانونالدولياإلنساني،الذيكان
وجودهحتىفعليا والمنازعاتالحروبفييطبقاإلنسانيالدوليفالقانون وفاعليته.يثبت

محورهاالتيالمسلحة البشريةيكون الضرريكونأنخشىفيللخطر،المعرضةاألرواح
تطبيقبدوناإلنسانيالدوليالقانونظلفإذاإصالحه،أوتعويضهأوتداركهيمكناالضرر
معينةفئاتحمايةوهوأال،صياغتههوإعدادتمأجلهمنالذيالهدفتحقيقلهيتسنىلفانه
.المسلحةالنزاعاتواألعيانفياألشخاصمن

ضرورةلتشجيعالدولعلىإصالحأنظمتهاالقضائيةالجنائيةبشكلوقدتوصلتالدراسةإلى
لجنائيةالدوليةعلىيتناسبمعالقانونالدولياإلنسانيومايتطلبهالنظاماألساسيللمحكمةا

لهذا الوطنية النظم الدولياإلنسانييتوقفعلىمدىكفالة القانون قواعد أناحترام اعتبار
تلقيهذهالدراسةالضوءعلىمدىفاعليةالقانونالدولياإلنسانيفيالنزاعاتكماواالهتمام.

القانونأوالمسلحةسواءالدوليةأوغيرالدولية،التهدفبحالمناألحوال إلىانتقادهذا
القانونوفاعليتهافيتوفيرالحمايةوخاصةللمدنيينإذأنهوالدعايةضده شموليةقواعدهذا

حماة بظلها يستظل التي األولى المظلة يبقى اآلمرة، وقواعده النافذة وآلياته السامية بمبادئه
.القانونوداعموه

لشخصية لمرتكبي جرائم الحرب )مجزرتا مخيم الجنائية ا المسئولية: (2007هاني عواد) -7
 :(جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجاا 

تتبع حربت جرائم أنها على وتصنيفها اإلسرائيلي االحتالل ممارسات الدراسة ،هذه
فيخاصةاو القديمة والبلدة جنين مخيم اجتياح خالل اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبته ما

الجنائيةالشخصيةللمساءلةالضوءعلىمبادئالقانونالدوليطي،وتسلم(2002)نابلسعام
تلكالتيارتكبتهاقواتاالحتاللوتنفيذوهدفتإلىكشفالجرائم،عنارتكابجرائمالحرب

التيجاءتفياالتفاقيات،الرواياتوالمزاعماإلسرائيلية وذلكمنخاللالنصوصالقانونية
.الدوليةذاتالصلة
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التواجدفياألراضيبالدراسةوصتوأ دعوةمنظماتحقوقاإلنسانالعالميةبضرورة
الحرباإلسرائيلية انتهاكاتجرائم لمراقبة خاصةٍبمطالبةحكوماتدولالعالموو،الفلسطينية

باألسلحة.اإلدارةاألمريكيةبالتوقفعندعمالحكومةاإلسرائيليةوتزويدها

 :الدراسات العربية -ثانياا 
الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع (: 2011) خولة محي الدين يوسفدراسة  -1

غزة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 
 سوريا.-العدد الرابع، دمشق ،والقانونية، المجلد السابع والعشرين

القانونناحيةمنغزةقطاععلىالمفروضاإلسرائيليالحصارتقييمتناولتالدراسة
الدولي، بالتعريف بدأت التيواألساليبوأنماطهالتاريخيتطورهدراسةعبربالحصاروقد
الحديثله،الناظمةالدوليالقانونوأحكامخاللهامنط ّبقت جرى ذلكبعدثم دراسةعن
عنزهتميّالتيالحصارهذامالمحأبرزفتناولغزة،قطاععلىالمفروضاإلسرائيليالحصار

التعريفإلىووصللتبريره،)اسرائيل(قدمتهاالتيالذرائعوحلَّلَالحصار،حاالتنمغيره
حياةفيالكارثيةآثارهتداخلمعوذلكلهاخرقااالحصارهذاَشكَّلَالتيالدوليالقانونبقواعد
.غزةقطاعفي 2008عاماإلسرائيليالعدوانآثارمعالقطاعسكان

عدممشروعيةالحصاراإلسرائيليالمفروضعلى،أهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةومن
قطاعغزة،النتهاكهعدداامنقواعدالقانونالدولياإلنساني،والقانونالدوليلحقوقاإلنسان،

مما،2012-2008خاصةبعدتداخلتأثارهمعآثارالعدواناإلسرائيليعلىالقطاععامي
انعكاساته تفاقم إلى أدى أيضا القطاع. أهالي حياة على القواعدالكارثية من العديد وجود

إطارها،ومهماارجـخأودةـمالمتحـفيإطاراألمالقانونيةالتيتضبطموضوعالحصارسواء
أمدونةالحربـالنحالـإعلفيظ،ااأمجويااأمبحريابرياكانتالوسيلةالتيي نفذبهاسواءا

بذلك سلطاتاالحتالل.القيام به تلتزم لم ما وهو ، تجاهأيضا االدعاءاتاإلسرائيلية تجريد
ولوعلىصعيدالرأيالعامغير–الحصارالمفروضعلىقطاعغزة،يعملعلىكسبالتأييد

الدوليلرفع يمكنأني الحظمنمستوىالتحركالذيظهرعلىالصعيد ما وهو الرسمي،
رعنقطاعغزة.الحصا
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في ضوء تطور القانون  لألفرادالدولية الجنائية  المسئولية: (2011ري )طيفالح الم -2
 :الدولي الجنائي

 إلىتوضيحأحكام الدراسة طبقااالمسئوليةهدفتهذه لألفراد الجنائية قانونللالدولية
.المسئوليةهذهباامساسمحتوىالجرائمواالنتهاكاتالتيتشكلإلىالدوليالجنائيوالتعرف

،فيمجالالقانونالدوليااتطوريعتبرإنشاءالمحكمةالدوليةالجنائيةأنالدراسةورأت
،عدمنمصلحةالمجتمعالدوليأنيحاكماألفرادالذينيقومونبانتهاكقواعدالقانونالدوليوي 

لدوليالجنائيالدائمهوضماناالنتقالمنالقضاءالدوليالجنائيالمؤقتإلىالقضاءاوأن
.الدوليةالجنائيةلألفرادالمسئوليةوتكريسمبدأ،لتحقيقالعدالةالدولية

بالدراسةوأوصت الجنائية للمحكمة الدولالعربية العملعلىانضمام حتىالالدولية
الدولية والعدالة الدولي المجتمع عن بمعزل وتكون وأفراد، قيادات بتوعية القواتاالهتمام

عام بشكل العالم دول في الدولي،المسلحة القانون بمبادئ خاص بشكل العربية والدول
الدولي.اإلنسانيوالقانون

قادة وأفراد في القانون  )اسرائيل(الطرق القانونية لمحاكمة (: 2009)مصطفى أبو الخير -3
 :الدولي

تناولتالدراسة دولياا،وتلخصت)اسرائيل(األسبابالتيتعرقلالوصولإلىمحاكمة
،لكوناستخدامهذاالحققانونيااتيملدىمنعدمتوفرالرغبةواإلرادةالحقيقيةهذهاألسبابفي

 الصهيونيالهائلعلىالمستوىالدوليوالدوليأماموالتواطؤ وسائلاإلعالمخاصةٍبالنفوذ
الفلسطيني.ضداإلرهابعنالنفسبأنهادفاع )اسرائيل(العاميةالتيتظهرجرائم

وطلبت األمن مجلس من قرار إصدار الحربإلالدراسة مجرمي القبضعلى لقاء
-2008)حربخالل(ولمرتأيهودإ)اإلسرائيليةحكومةوفيمقدمتهمرئيسالاإلسرائيليين

(م2009 فيهذه الوزراءالذينشاركوا وكافة الدوليةالحرب، الجنائية إلىالمحاكم وتقديمهم
.الرتكابهمجرائمحربوانتهاكاتضداإلنسانيةيعاقبعليهاالقانونالدولي

 الدراسات االجنبية -ثالثاا 
 (: حماية االطفال في القانون الدولي االنساني.د تساندرا سنجر ) -1

هدفتهذهالدراسةإلىاستعراضالحمايةالمكفولةلألطفالفياوضاعالنزاعالمسلح
( لعام )والبروتوكولينم(1994بموجباتفاقيةجنيفالرابعة .م(1977االضافيينلعام

يضفيعلىاالطفالحيثأنالقانونالدولياالنسانيال،وخرجتالدراسةبأهمالنتائج
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كان،ينينبغيعليهمفيالمعركةوضعأسيرالحربدونسنالخامسةعشرالذ ولما
نفسالقانونيحظراستخدامهؤالءاألطفالفيالقتالالمسلحفإنهميعتبرونتلقائياضمن

يتمتعونالسكانالمدنيينغيرالمقاتلينويكونونتحترحمةالظروفوهكذانفهمانهمال
بأيحمايةالكأسرىحربوالكمدنيين.

الدراسةعلىانهينبغيتعزيزادراكالجماهيروااللتزامالعامفيالقانونالدوليوأوصت
تقارير على ايضا ذلك ويطبق المسلحة النزاعات اثناء االطفال حماية ينظم الذي
الصحفيينالذينعليهمااليكتفوابذكرمنكسبومنخسرولكنعليهمايضاانيذكروا

االنسانية.االنحرافاتءعلىاضوويلقوااالىمنعان
 (: النساء وحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني.د تجوديت ج غردام ) -2

م الى الدراسة هذه بالحقوقهدفت االنساني الدولي القانون تأثير مدى تحديد حاولة
،وكذلكبالتقدمالمحرزفيمجالحمايةالنساءفيإطارحقوقاالنسان،للمرأةاالنسانية
االثرفيالتطوراتويمكنا وردعأعمالالعنفطرأتعلىالتينيالحظهذا تجريم

فترةالنزاعاتالمسلحة.فيترتكبضدالنساءالجنسيالتي
اليومفإنهاظلتعلىهامشتشريعحقوقاالنسان،المرأةوخرجتالدراسةالىانقضية

أصبحتتتمتعباحتراممتزايدباعتبارهااحدالمجاالتالحساسةفيمجالالقانونالدولي
االنساني،وخرجتايضااناتفاقيةجنيفلمتراعياطالقاتنوعيةالمشكالتالمحتملة

بالحسبانأنالمصاعبتأخذتتعرضلهاالنساءفترةالنزاعاتالمسلحة،كماانهاالالتي
أوضعفهنايزاءالعنفالجنسي.كأمهاتقبهنالتقتصرعلىدورهنتحدالتي

يلزمليسالمزيدمنالقوانينالتيتحميالنساءفياوضاع واوصتالدراسةالىانما
النزاعاتالمسلحة،وانماتعميموتطبيقالقانونالدولياالنسانيالقائم،وزيادةالتفهممن

التيتجاهربانهالتوجدحمايةكافيةوالتيتحاولجانبتلكالمنظماتالغيرحكومية
 صياغهالقوانينالجاريةالمفعول.

 :تعقيب على الدراسات السابقة

تتمثلفي،والفجوةالبحثيةحولتتعقيباتمنخاللاستعراضالدراساتالسابقةبرز
الفجوةالبحثيةيوضحالتاليالذيمحورينأساسيينيتمتسليطالضوءعليهممنخاللالجدول

.بينالدراساتالسابقةوالدراسةالحالية
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 الدراسات السابقة
 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية
 الفجوة في الفترة الزمنية الفجوة في الموضوع

تناولـــتالدراســـاتالســـابقة
الجانبالنظريفيشرح

الدوليـــــــــــــــــــــةالمســـــــــــــــــــــئولية
ومهــــــــــــــــــــــــام،الجنائيــــــــــــــــــــــــة

المحكمــــــــــــةواختصــــــــــــاص
. الدوليةالجنائية

كمــــــــاوتناولــــــــتمحاكمــــــــة
عــــن)اســــرائيل(ومســــاءلة

الجــرائمالتــيارتكبتهــافــي
ــــينونــــابلس،والعــــدوان جن
علـــــــىقطـــــــاعغـــــــزةعـــــــام

.م(2008-2009)

اتلـــــــــــمتتنـــــــــــاولالدراســـــــــــ
الســــــــــابقةكافــــــــــةجوانــــــــــب

الدوليـــــــــــــــــــــةالمســـــــــــــــــــــئولية
عــــــــــــــــــــــــن(إلســــــــــــــــــــــــرائيل)

االنتهاكــاتالجســيمةالتــي
ارتكبتهـــــــاخـــــــاللعـــــــدوان

وأنخاصــــةاو،م(2014)
منهـــــــاركـــــــزعلـــــــىااجـــــــزء

ــــــــــــــــة،المســــــــــــــــئولية الجنائي
المســـــــئوليةوتنــــــاولآخــــــر

المدنيـــة،فـــيحـــينركـــزت
بعضــــــــهاعلــــــــىالجانـــــــــب
النظــــــــــريفـــــــــــيمعالجـــــــــــة
موضــــــــــــــــوعالدراســــــــــــــــةأو
تجاهلتالتكييفوالطبيعة
القانونيةلتكاالنتهاكات.

لـــــــــــمتتنـــــــــــاولالدراســـــــــــات
السابقةالعدواناإلسرائيلي
علـــــــىقطـــــــاعغـــــــزةعـــــــام

.م(2014)

تعمــــــــــدالدراســــــــــةلتنــــــــــاول
ــــــــي ــــــــفالقضــــــــاياالت مختل

الدوليـــــةالمســـــئوليةتثيرهـــــا
عمـــــاارتكبتـــــه(إلســـــرائيل)

مــــــــنانتهاكــــــــاتجســــــــيمة
خاللعدوانهاعلىقطـاع

،م(2014)غــــــزةعــــــام
عيدعلــــىصــــأكــــانســــواءا

ـــــةاإلطـــــارالقـــــانوني مقارب
تطورهـاالدوليةومسئوليةلل

واألفعـالالموجبـةلهـاوفقـاا
ألحكــــــامالقــــــانونالــــــدولي
والطبيعـــــــــــــــــــةالقانونيــــــــــــــــــــة
لالنتهاكـــاتالتـــيارتكبتهـــا

ــــــــك(إســــــــرائيل) خــــــــاللذل
العــــــــــــــــدوانومســــــــــــــــئوليتها
المدنيةوالجنائيـةعـنتلـك
ــــــــــــــــــات االنتهاكــــــــــــــــــاتوآلي
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــةالقانوني المالحق
والقضـــــــــــــــائيةلمرتكبيهـــــــــــــــا
وكيفيــــةتجــــاوزالتحــــديات
التــيتواجــهدولــةفلســطين
ــــــــىهــــــــذه فــــــــياللجــــــــوءإل

 تواالستفادةمنها.اآلليا
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 :تمهيد

الجئالمستعد ناولية من األأئية القواعد العقوباتهم قانون في نظرية،ساسية باعتبارها
شارةفينصوصواكتفىباإل،لالقانونرسممعالمهاأغففقد،هميتهاأوعلىالرغممن،متكاملة
 ئوللمس،حكامهاألىبعضإمتفرقة مفهومان: عام بوجه مسإولية بالقوةئما مسأ،ولية وليةئو
وليةئوالمس،سلوكهاتنهيتحملتبعيرادبهصالحيةالشخصأل،ولمجردفالمفهوماأل،بالفعل

ولميقعمنهشيءأسواءوقعمنهمايقتضيالمسائلة،هذاالمعنىصفةمنشخصتالزمهب
الثانيفواقعيأ،(1)بعد المفهوم بهتحميلالشخصتبع،ما ،سلوكصدرمنهحقيقةاتويراد

.(2)"جزاء"عنذلكولكنفضالا،المعنىليستمجردصفةقائمةبالشخصوليةبهذائوالمس

كانتهذهالقاعدةواردهفيأعندماتنتهكدولهقاعدةقانونيهدوليهسواءاالمسئوليةتقومو
.(3)ليهأمفيقاعدهعرفيهمعاهدهدو

األتمثت الحقوقوالمصالحلالوظيفة للقانوناالجتماعيفيحماية التيساسية االجتماعية
كيانالمجتمع يتحملويعتبرهاجرائم،راديةفعالاإلالجنائياألارعمالشلذلكيجرا،يقومعليها

 تعد حيثلم ويعاقبعليها، تبعاتها، غيرالمسئوليةمرتكبها السابق في كما اليوم الجزائية
لالهدفمنتقريرظيوالذيمنظورالفلسفةالمعاصرةللتشريعالجزائيبرادعة،لكنهاارتبطت

وذلكباتباعسياسة،خرىأمنعارتكابجرائموالجزائيةمقاومةالجريمةالتيترتكبالمسئولية
.(4)جزائيةيكونهدفهاحمايةالمجتمعوتحقيقاالمنواالمان

المس موضوع الفقئإن اهتمام محل يزال ال الجنائية قيامولية في فاألساس الجنائي، ه
فيإتيانالسلوكاإلدراك،فاإلنسانمتىكانحرااو،وليةالجنائيةمبنيعلىحريةاالختيارئالمس

فالشخصإذا،هذاباإلضافةإلىاإلدراك،مهأصبحمحلقياممساءلتهجنائيااإلجراميمنعد
ككانتالغايةمنعقابهدونجدوى،ذل،ورظاألمورفاستوىلديهالمباحبالمحاختلطتعليه

                                                           
 .20، ص2001أمحد مصطفي ى ي، مالؤول ة الص دالين اجلزائ ة ىن أخطاءه امل ن ة، رنالة ماجالتري غري منشور ، جامعة املو ا، العراق،  (1)
 . 415، ص2007ىوض ومد ىوض،  امو  العقوبا ، القال  العاع، مؤنالة الثقافة اجلامع ة، ، االنكندرية، مصر،  (2)
 .79ص2002، القاهر ، 1ن  ا الفتةوي،  القامو  الدويل اخلاص، املكت  املصري لتوزيع املطبوىا ، ط  (3)
 . 487، ص2008ضة العرب ة، القاهر ، ومود جن   حالين،  امو  العقوبا ، القال  الرابع، دار الن  (4)
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اممنهوليساإلصالح،فإذاأنزلناالجزاءعليهكنابصدداالنتقأنهذهالغايةتمكنفيالردعو
.(1)اإلصالحبتحقيقهذاالردعو

لجنائية،أماالدولةوليةالدوليةائيالمعاصرفإنالفردهومحلالمسفيظلالقانونالدول
التعويضاتللضحايا،حيثيقععلىعاتقهاجبروليةالدوليةالمدنيةالخاصةبدفعئفتواجهالمس

داامنالمحاكمات،وكانشهدتالسوابقالدوليةعد،حيثاألضرارالتيطالتهؤالءالضحايا
المس العسكريونئمحل والقادة الرؤساء يكون ما وغالباا أفراداا، فيها الجنائية عن-ولية فضالا

لبحثمدىتورطهمفيالجرائمالدوليةالمعروضينمحالالهذهالمحاكمات-المسؤولينالمدنيين
.(2).مضداإلنسانيةعلىذمتها،ومْنهذهالجرائم،جرائمالحربوالجرائ











  

                                                           
 موفا ى ي ىبد اهلل الصفو، القامو  اجلنائي واملالطر  اجلنائ ة، مو ع جريد  القاموم ة، د. ، ل تفا  ا:(1)

   http://www.alkanounia.com/ 
 مو ع اراء حول اخل  ج، د. ، ل تفا  ا:هشاع بشري، مف وع املالئول ة اجلنائ ة الدول ة، (2)

 http://araa.sa/index.php?view=article&id=297:2014-06-15-17-51-
13&Itemid=306&option=com_content 

 

http://www.alkanounia.com/
http://araa.sa/index.php?view=article&id=297:2014-06-15-17-51-13&Itemid=306&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=297:2014-06-15-17-51-13&Itemid=306&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=297:2014-06-15-17-51-13&Itemid=306&option=com_content


  

17 
 

 المبحث األول
 الدولية في القانون الدولي الجنائية المسئوليةماهية  

 :الدوليالدولية في القانون  الجنائية المسئوليةمفهوم  -أوالا 
مننظامأيأهميةخاصةفيالدوليةالجنائيةالمسئوليةتمثلدراسة توفره قانونيلما

أنضمانات القانونياحترامتكفلمنشأنها النظام ،علىأشخاصهااللتزاماتالتييفرضها
ووفقاالهذاالمفهوم؛بها،علىمخالفةهذهااللتزاماتوعدمالوفاءعقوباتماترتبهمنفضالاع

مهمةإعادةالحقإلىاعلىعاتقهحيثيقع،كبيرةأهميةاعلىالصعيدالدوليوليةئلمسلفإن
نصافالمعتدىعليهم .نصابهوا 

عتوثبتتجميعوقنهناكجريمةدوليةقدأالجنائيةفيالقانونالدوليالمسئوليةتفترض
عنصراا،ركانهاأ المشروعكونها غير العمل في توافره ،يلزم تعتبر ،لهااثرأبل لزامإمقتضاه

فالقانونالدوليالتقليديلم،مرتكبهبتحميلالنتائجالقانونيةالمترتبةعلىالعملغيرالمشروع
بإ مسمكانيعترف ئقيام دولية،ولية للمسئجنائية بالنسبة الشأن هو كما الدوليةوذلك ولية
.(1)ونالدوليالتقليديفيظلالقاننمصطلحالجريمةالدوليةلميكنشائعااأذالمدنية،إ

 ميز فقد بوعليه السادسعشر القرن منذ العدوانيةينالفقهاء والحرب العادلة ،الحرب
المنطلقنادى،ريمهاجخيرةوتونادوابعدممشروعيةاأل فيكتابه(هوجوجروثيوس)ومنهذا
وليةالجنائيةئالحربللمسلنأعالدولةالمعتديةورئيسهاالذيبإخضاع"قانونالحربوالسالم"

إ،الدولية الفقهاءأال من كثير جانب من شديدة القتمعارضة الفكرة تلك ،ن مارتن)مثل
نهأالإ،وليةالجنائيةالدوليةفيتلكالفترةئولكنبالرغممنعدماالعترافبفكرةالمس(،ستربل
م القرنفي طلع دول من العديد نادى عشر مشروعيةأالتاسع على القضاء بضرورة وروبا

.(2)الحربومعاقبةالمتسببينفيشنها

ولةعنئستكونمسطرافالمتحاربةناألأم(1907)دوردفياتفاقيةالهايالرابعةوق
فراديمكنناألأأي،لىعضويةالقواتالمسلحةإشخاصمنتمونأعمالالتييرتكبهاكلاأل

 قررمسأحتى،الدوليةمسائلتهمعنالجرائم ئنمؤتمرالقرم فيعام االفراد (،م1945)ولية
ثنستشفمنذلكحي،يتعرضكلمجرموالحربللعقوباتالعادلةوالسريعة":حيثوردفيه

                                                           
 .79، ص2009، 1ار  موني، املالئول ة اجلنائ ة الدول ة ل فرد، دار اهلومة، طأمحد بش (1)
 .79أمحد بشار  موني، املالئول ة اجلنائ ة الدول ة ل فرد، مف  املرجع، ص(2)
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الفرأ دن يتعرضللمسائلة الذي إالطبيعي رئيسااأما يكون مرأن الحربوسااؤو ،فيجرائم
العسكرين او،كالقادة الواقع السوابقمن من كثير نجد السياسي،لعملي الزعيم معاقبة مثل
عنجرائمهمالبشعة(الديتشميراتكو)والجنرالالعسكري(كارادتيشرادومان)لصربالبوسنة

.(1)نسانيةمنتعذيبوتطهيرعرقيضداإل

،الدوليةالجنائيةالمسئوليةتوجدتعريفاتمتعددةومتباينةفيإطارالبحثعنالمرادبو
المسئوليةعرففياللغةت و،المسئوليةيقتصركلتعريفمنهاعلىبيانزاويةخاصةمنزوايا

يكونبهاإلنسان "ما عنأمورأوأفعالأتاهامسئوالابأنها: "أنيتحمل(2)"ومطالباا أوهي:
مختاراا يأتيها التي المحرمة األفعال نتائج ونتائجها"،اإلنسان لمعانيها مدرك وجاء(3)وهو ،

يهتبعته"،يقال:أناتعريفهافيالمعجمالوسيطبأنها:"حالةأوصفةمنيسألعنأمٍرتقععل
وليةهذاالعملأيمنتبعته،وتطلقأخالقيااعلىالتزامالشخصبمايصدرعنهئبريءمنمس

(4)الواقععلىالغيرطبقااللقانونقوالاأوعمالا،وتطلققانونيااعلىااللتزامبإصالحالخطأ

 الحديث وعند ت الجنائيةالمسئوليةعن العناصرالدولية؛ على التعريفات ل ج  ركز
ثارالمترتبةعليها،إذيقصدبها:"تحملالدوليةواآلالجنائيةالمسئوليةاألساسيةالتيتقومعليها

فيقانونالعقوباتبعدماأقدمعلىالشخصتبعيةعملهالمجرم،بخضوعهللجزاءالمقررلفعله
(5)انتهاكالقانونبارتكابهالواقعةاالجرامية".

 تعرف الجنائيةكذلك المسئولية بأالدولية الدولي المستوى تحمل:نهاعلى "وجوب
حدالجرائمالدوليةالتيتهدد،الرتكابهأمبخروجهعندائرةالتجريمعملهالمجراالشخصتبعات

ويستخلصمنهذا"،وبذلكفهويستحقالعقابباسمالجماعةالدولية،الدوليينمنالسلمواأل
النوعمن التيقامتبتعريفهذا المواثيقواالتفاقياتالدولية ،المسئوليةالتعريفمنخالل
بقولها المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة عن التعريفالوارد منها أينذكر "يعتبر :

التيتشكلفعلمناألشخصيرتكب الدوليمسئفعال بمقتضىالقانون عنهذاوالاجريمة
.(6)للعقابالفعلوعرضة

                                                           
 ، ل تفا  ا:23/8/2010خ  ا حالن، املالئول ة واجلر ة ك القامو  اجلنائي الدويل، مو ع الكاا  الشخصي، (1) 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html 
 .3016،ص2003، بريو ، 40املنجد ك ال غة واألىةع، دار املشرق، ط  (2) 
 .292،ص1963ىبد القادر ىود ، التشريع اجلنائي اةنةمي مقارما  بالقامو  الوضعي، اجلزء األول، دار الكتاب العريب، بريو ،  (3)
 .411،ص1998، القاهر ، 1، جم د 3املعج  الون ط، جممع ال غة العرب ة، ط  (4)
 .199، ص1992ىبداهلل ن  ما ، املقدما  االنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، ديوا  املطبوىا  اجلامع ة، اجلزائر،  (5)
  .60نع د ىبد ال ط ف حالن، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، مرجع نابق، ص(6)

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html
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 القانون عرفتلجنة التيكما الجرائم بتحديد المتعقلة المدونة المخلةصاغتمشروع
بسالمالبشريةوأمنهافيالمادةالثالثةحيثعرفتالمسئوليةالجنائيةالدولية:"كلمنيرتكب

للعقاب" ويكونعرضة عنها مسئوالا يعتبر وأمنها االنسانية بسلم مخلة و(1)جريمة نظامعرفها
ةفرديةوالكمايلي:"المسئوليةالجنائية،مسئوليالثالثة(فيفقرتها23رومااالساسيفيالمادة)

يمكنأنتتعدىالشخصوالممتلكاته".

صياغةالتعاريفالسالفةسبقنجدأنهناكاختالففيماومنخاللأيةحال،علىو
 المسئولية ان وهو واحد تنصبفيمفهوم انجميعها اال الذكر، لكلالجنائية تسند الدولية

 الرسمية كانتالصفة مهما دولية ارتكابجريمة في يساهم يرتكبأو التيشخصطبيعي
المسئوليةالتثبتاالللفردصاحب والواعيةدونالحرةاإلرادةيحملها،وبمعنىاخرأنهذه

 الدول مقدمتهم وفي الدولي القانون اشخاص من فيالتيغيره منحصرة مسئوليتها تبقى
 تستوجبالتعويض.التيالمسئوليةالمدنية

يفرضالقانونالدوليعلىأشخاصهالتزاماتوواجباتويرتبلهمحقوقأيضاا،فإذاما
قامأحدأشخاصالقانونالدوليبفعلغيرمشروعدوليااأوفعلمشروعدولياالكنهقديترتب

الحالةتنشأمسؤوليتهالدوليةعنعليهإلحاقضرربأحدأشخاصالقانونالدولي،فإنهفيهذه
.(2)يةنتائجوآثارقانونهاهذاالفعل،ويترتبعلىثبوت

العالقةهدافتحكمأومبادئم(1945)فيعامالصادرالمتحدةميثاقاألمموقدحمل
منمصادرالقانونالدوليااساسيااأمصدروتعتبرسمىعلىواألبينالدولباعتبارهالقانوناأل

ممنحنشعوباأل"بالديباجة:ءاابدةجاءبنصوصسامي،وزماتبينالدولواألالمشكالتلحل
يماننابالحقوقإونؤكد،منويالتالحربالمقبلةاألجيالنننقذأنفسناأعلىأخذناوقدالمتحدة

احتراممنالميثاقولفيالفصلاألالواردةلزمتالنصوصكماوأ"،وكرامتهاألساسيةلإلنسان
الهيئةعضاءأيمتنع:"سيادةالدولواستقالليتهاوالمساواةبينالجميعوتحقيقالتعاونبينالدول

جمعياا القوالدوليةبعالقاتهم باستعمال التهديد أعن األاستخدامهاوة سالمة راضيضد
فياتخاذهالعملالواجب"تناولالبابالسابعمنالميثاقو،(3)ة"دولأليالسياسيواالستقالل

.(4)"عدوانالوقوعوه،أخاللبواإلأالتهديدللسالمةحال

                                                           

 . 27حالني مالمة، املالئول ة الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص(1) 
 .112، ص2007، القاهر ، 1ناين،  امو  العة ا  الدول ة، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع، ط ىلبراه   ومد الع (2)
 . 50،ع39، ع1945وكمة العدل الدول ة، وثائق بال غة العرب ة، م ثاق األم  املت د ،  (3)
 .50، ع39وكمة العدل الدول ة، مف  املرجع، ع (4)
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 الجنائية الدولية: المسئوليةآليات فرض -ثانيا
بعيد زمن دوليجنائيمنذ قضاء الدوليإلنشاء المجتمع حاجة ،تعود لم تظهرلكنها

إ القضاء لهذا العشرينتطبيقاتعملية القرن في أوتحديداا،ال العالميعقابفي ينتالحربيين
والثانية مؤخراا،االولى الدوليلكن للقانون جسيمة انتهاكات العالم الضمير،شهد لها ثار

وأالعالمي المجرمين، هؤالء معاقبة ضرورة بحيادمماأيقن يعمل دائم جنائي دولي ،قضاء
راسةالمحاكمالدوليةطارد،ويجباإلشارةإلىأنهفيإويسعىلتحقيقالعدالةالدوليةالجنائية

تجاهل،الجنائية يمكن إال في الداخلي الجنائي القضاء المسئدور قواعد الجنائيةرساء ولة
 الدوليةهيكالتالي:الجنائيةلياتفرضالمسئوليةوأ.(1)الدوليةوتحقيقالعدالة

 الدولية:المحاكم الجنائية  -1

يركبم(ضرورةالت1999لدوليةمنذالعام)لقدفرضتالتطوراتالتيحدثتعلىالساحةا
،رائمالمرتكبةضداالنسانيةجسمحكمةجنائيةدوليةمستقلةوفعالةتتولىالتحقيقفياليتأسب

وضحرؤساءووزراءخارجيةدولكثيرةمن،وقدأومحاكمةالمتهمينبارتكابها،وجرائمالحرب
واألرجنت وألمانيا المتحدة والمملكة فرنسا وأبينها حكوماتهموغنداينوكندا التيتوليها األهمية ،

،كماعهدتبعضالمنظماتالدوليةنشاءمحكمةجنائيةدوليةمستقلةللتصديقعلىمعاهدةإ
.(2)يربإدخالالمعاهدةحيزالتنفيذعربفيهاعنالتزامهابالتبكلىاعتمادقراراتقويةتإ

( العام إ1998في نصعلى الذي األساسي روما نظام إقرار تم المحكمةم( نشاء
ولىحرفاأللالدولالتيوقعتباأليهامنقبحيثتمفتحبابالتصديقعل،الجنائيةالدولية

المحكمة هذه إلىأعلىنظام فييوليو، م(،2002)ناكتملالنصابالقانونيلبدءسريانه
.(3)مةوعينمديرعاملهاحيثشكلتهيئةالمحك

رةموضعاهتمامالمجتمعشدالجرائمخطوصالمحكمةالجنائيةالدوليةعلىأيقتصراختصا
(4):ساسياختصاصالنظرفيالجرائمالتالية،وللمحكمةبموجبهذاالنظاماألكملهالدوليبأ

يملك:اإلبادة الجماعية - أ بأغلىما ومساسها الجريمة هذه إلىخطورة العالم تنبه لقد
اإلبادة أفعال م تجرا قراراتدولية حيثصدرتعدة الحياة، الحقفي وهو اإلنسان،

                                                           
 .123حالني مالمة، املالئول ة الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص(1)
صادية بارىة املقدني، احملكة اجلنائ ة الدول ة طب عت ا واختصا اهتا: مو ف الواليا  املت د  وانرائ ا من ا، جم ة جامعة دمشق ل ع وع اال ت (2)

 .116، ص2004والقاموم ة، العدد الثاين، 
 .7، ص2004احملكمة اجلنائ ة الدول ة، درانة متخصصة ك القامو  الدويل اجلنائي، دار الفكر اجلامعي، اةنكندرية،ىبد الفتاذ ب ومي حجازي، (3)
 .5/1ع 1998يول و  17ملاع روما االناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة املعتمد ك روما ك  (4)
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الدولية الصراعات فإن ذلك رغم لكن المتحدة، األمم منظمة إنشاء منذ الجماعية،
علىارتكابهذهالجريمة،ومنواإلقليميةلمتخلمنتجاوزاتتضمنتأمثلةصارخة

 .(1)ذلكالنزاعاتالمسلحةفيالبلقانوفيرواندا

منهايضااأ مسميات عدة الجريمة إ:لهذه البشريجرائم الجنس إبادة جرائم أو بادة،
أالجنس حيث المسميات، تلك واحدةنتيجن اإلتها وهي الجنسالبشري، على والقضاء بادة

حيثواستئصاله فيانكارحقالبقاءينحصرجوهراإل، الجماعية أبادة ومجتمعلمجموعة
اغ،بشري من ينطويعليه العامفلما للضمير بأال اإلنسانية صابة وا  بالغة، وانعدام،ضرار

.(2)يضاامبادئالدوليةأوال،ألخالقومبادئاالنسانية

منالنظاماألساسيأياامناألفعالدةالسادسةبادةالجماعيةالتيوردتفيالماوتعنياإل
وأكليااهالكااأوعرقيةأودينيةبصفتهاهذهإأثنيةبقصدإهالكجماعةقوميةأوالتاليةيرتكب

:(3)جزئياا
 .فرادالجماعةقتلأ -أ
 .وعقليجسيمبأفرادالجماعةقضررجسديألحاإ -ب
 .وجزئيااأكليااهالكهاالفعلييةبقصدإألحوالمعيشخضاعالجماعةعمدااإ -ت
 .نجابداخلالجماعةفرضتدابيرتستهدفمنعاإل -ث
 .خرىنقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأ -ج
أ -ح السكان، إبعاد وجرائم العمد، لهمالقتل القسري النقل أو السجن، أو و،

 .والحرمانالشديدمنالحريةالبدنيةبمايخالفالقانونالدولي،أالتعذيب

الجرائمضداإل:نسانيةالجرائم ضد اإل  - ب شدالجرائمأنسانيةواحدةمنحيثتعتبرهذه
،نسانيةعرافاإلكافةالقوانينواألللماتنطويمنانتهاكصارخنظراا،الدوليةخطورة

 باعتبارها عليها النص تم المحكمةإلذلك اختصاص ضمن الداخلة الجرائم حدى
.(4)منمسائلةوعقابمرتكبيهاالجنائيةالدوليةحتىيتمكنالمجتمعالدولي

                                                           
 .314-313صىبد الفتاذ ب ومي حجازي، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، مرجع نابق، (1)
 .16، ص2008ىبد الفتاذ حجازي،  واىد أنان ة ك ملاع وكمة اجلزاء الدول ة، دار الكتاب القاموم ة،  (2)
 .136بارىة املقدني، احملكة اجلنائ ة الدول ة طب عت ا واختصا اهتا: مو ف الواليا  املت د  وانرائ ا من ا، مرجع نابق، ص (3)
 .45، ص2010مة اجلنائ ة الدول ة الدائمة، رنالة ماجالتري غري منشور ، جامعة االخو  منتوري،  النط نة، اجلزائر، رف ق بوهراو ، اختصاص احملك (4)
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التيتدخلضمنإنسانيةالالفعالسيعلىاألسانصتالمادةالسابعةمنالنظاماألوقد
االسترقاق،اباإل،القتل:مثل،اختصاصالمحكمة السكانإدة، النقلالقسريللسكانأبادة ،و

الحمل،ءكراهعلىالبغااإل،الجنسياالستبعاد،االغتصاب،السجن،الحرمانالشديد،التعذيب
ذىأوأ،فيمعاناةشديدةوأيطابعمماثليتسببعمدااأ،جريمةالفصلالعنصري،القسري

واضطهادجماعةمنالسكانألسبابأ،والبدنيةأ،وبالضمةالعقليةأ،خطيريلحقبالجسم
.(1)اليجيزهانالقانونأومنالمعروفعالمياا،ودينيةأ،أثنيةوأ،عرقية

تإ ال المحكمة نظام من السابعة المادة طتن االنسانية ضد الجرائم ارتكاب ثناءألب
المسلحة ،النزاعات يمكن وقأبل الجرائم تقترفهذه السلمن النصعليه،ت جاء ما وهذا

التيربطتهذهالجرائم،ونظاممحكمةيوغسالفياالسابقة(،نورمبورغ)بالعكسفينظاممحكمة
مسلح نزاع تطوراا،بوجود يمثل اإلوهذا ضد الجرائم مفهوم النظام،نسانيةفي يؤكد وبذلك

لاأل مبدساسي على الدولية الجنائية تعسفاألألمحكمة من السكان الدكتاتوريةحماية نظمة
.(2)والقمعية

اإلتعتب:جرائم الحرب - ت صاحبت اجتماعية ظاهرة الحرب ر علىنسان ظهوره منذ
حيثحفلسجلالبشريةبالكثير،فمنذبدءالحياةوالحربسجالبينالبشر،االرض

 .(3)نساني،حتىعدتالحربسمةمنأبرزسماتالتاريخاإلمنالصراعاتوالحروب

أ تصدرعن مشروعة أفعالغير الحرببأنها تعريفجرائم ،شخاصطبيعيينيمكن
وبتشجيعهابشكل،أوبرضاها،أعرافالحربلصالحدولةمالقوانينوأااميجسوتشكلانتهاكاا
الدولياإلااميجسيسببضرراا القانون الدول،نسانيبقواعد بين وبالتالي(4)والعالقاتالودية

:(5)المادةالثامنةبأنجرائمالحربتعنييظهرلنامنالفقرةالثانيةمن

فينيفجةالتفاقياتمياالنتهاكاتالجس -أ )12المؤرخة أي(م1949اغسطسعام ،
األشخاصأ ضد المرتكبة الممتلكاتاألفعال أو تحميهم اتفاقياتجنيفالذين حكام

 .صلةالذات
                                                           

 .52رف ق بوهراو ، اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة، مف  املرجع، ص(1)
 .247، ص2002ومد يونف ى وا ، اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة، جم ة األمن والقامو ، أمياد  ة شرطة ديب، العدد األول، ديب،  (2)
 فضا خا ، الال اد  الوطن ة ك ظا ملاع روما األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة، رنالة ماجالتري غري منشور ، جامعة ومد خ ضر ، بالكر ، (3)

 .78، ص2007-2006ئر، اجلزا
 .140، ص2006منتصر محود ، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، دار اجلامعة اجلديد ل نشر، االنكندرية،  (4)
 .53-52-51-50رف ق بوهراو ، اختصاص احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة، مرجع نابق، ص(5)
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عرافالساريةعلىالمنازعاتالدوليةالمسلحةاالنتهاكاتالخطيرةاألخرىللقوانينواأل -ب
الدولي للقانون الثابت النطاق االحتالل،في قيام االنتهاكات بين السكانومن بنقل

آل مكان من أخرالمدنيين واالستيطان يضاا، في مجازر ألقتارتكاب التي القوات
 .ثناءوبعدالحربالسالحواستسلمتأ

االختصاص:جريمة العدوان - ث ضمن العدوان جريمة إدراج من الدول مواقف تباينت
الدولية الجنائية للمحكمة االختصاصالموضوعي لهذا مؤيدة أغلبية بين وانقسمت ،

الدبلوماسيالمعنيبإنشاء المؤتمر انعقاد أثناء واضحاا حيثبدا له، معارضة وأقلية
،وقدكانتهناكم(1998)سبتمبر17يونيوو15المحكمةالجنائيةالدوليةوالواقعبين

العدوان،حيثإرادةلدىغالبيةالدولمنأجلأنيشملاختصاصالمحكمةجريمة
عبرتعنذلكالدولعنطريقالمناقشاتالتيدارتبينها،أوعنطريقالكلمات
الرسميةأمامالمؤتمر،أوفيالمناقشاتالتيتمتفياجتماعاتاللجانالمتخصصة،
النظر اختصاصالمحكمة يكون أن إال أبت التي الدول من العربية الدول وتعتبر

ورالمناقشاتبدأتالدولالمتحفظةتقتنعشيئاافشيئاابضرورةبجريمةالعدوان،ومعتط
 .(1)إدخالالعدوانفيواليةالمحكمة،وأعلنتاألغلبيةالساحقةللدولبرغبتهالذلك

وتكمنإشكاليةتعريفجريمةالعدوانبأنهاجريمةواسعةاليمكنتغطيةجميعأركانها
قد جريمةمتجددة اليمكنالتنبؤفيزمنمحددكونها تحتويعلىأركانوعناصرمستجدة

أيانتهاكسيادةالدولةعلىوحدة-بها.واعتبرالكثيرمنالدارسينأنالمفهومالمتفقعليه
-أراضيهاأوالفعلالذيترتكبهدولةذاتسيادةضددولةأخرىذاتسيادةلسببغيرمبرر

االعدوانية،مثلحقالشعوببالحريةوعدمهومفهومضيقاليغطىنواحيجانبيةتعدأعم
الخضوعلدولةأخرى،أوالعدوانالثقافيواأليديولوجيواالستغاللالذيتمارسهدولةمابحق
واليشملاألعمال باإلضافةإلىانهيحصرأعمالالعدوانبالدولذاتالسيادة دولةأخري.

أنهاليشملالترتقيالىمصافالدول،كماالعدوانيةالتيترتكبهاالمنظماتاالرهابيةالتي
.(2)التيتقومبهابعضالدولالضرباتاالستباقية

                                                           
ن اختصاص ل م كمة اجلنائ ة الدول ة وىلمكام ة ىلىطاء اعريف هلا، مو ع القامو  ىزيز واجلي، . اخلةف ال ي ثار حول ىلدراج جر ة العدوا  ضم (1)

 الشاما، د. ، ل تفا  ا:
http://droit7.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

 احملكمة اجلنائ ة الدول ة : ىلشكال ة اعريف جر ة العدوا ، مو ع منلمة العفو الدول ة، د. ، ل تفا  ا: غصو  رحال، (2)
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggressi
on.aspx?articleID=851 

http://droit7.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://droit7.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggression.aspx?articleID=851
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggression.aspx?articleID=851
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تعديلفينظام حيثورد العدوان، تعريفلجريمة فيسبيلوضع تتابعتالجهود
م(،ونصعلىوجوبادراجتعريفجريمةالعدوانبموجبنص2010رومااألساسيلعام)

 :(1)مكرر(كالتالي8المادة)

تعني"جريمةم(حيث2010عام)ل(مننظامرومااالساسيالمعدل8)المادةبموجب -1
أوالعدوان": السياسي، العمل في التحكم مـن فعـال يمكنه وضع له شخصما قيام

العملبتخطيط،أوإعداد،أوبدء،أوتنفيذعمل العسكريللدولة،أومنتوجيههذا
 . عدوانييشكلبحكمطابعه،وخطورته،ونطاقه،انتهاكاواضحالميثاقاألممالمتحدة

ي":استعمالالقوةالمسلحةمنسيادةدولةما(يعني"العملالعدوان1ألغراضالفقرة) -2
أوبأيطريقةأخرى السياسي، أواستقاللها االقليمية، اوسالمتها أخرى، دولة ضد
العملالعدوانيعلىأيعملمن وتنطيقصفة المتحدة، ميثاقاألمم تتعارضمع

لقرارالجمعي ةالعامةلألمماألعمالالتالية،سواءبإعالنحربأوبدونه،وذلكوفقاا
 :(2)م(1974)ديسمبر14المؤرخفي(3314المتحدةرقم)

بغزواقليمدولةأخرى،أوالهجومعليه،أوأي -أ قيامالقواتالمسلحةلدولةما
 احتاللعسكري،اوأيضمإلقليمدولةأخرى،أولجزءمنهباستعمالالقوة.

بالقنابل،أواستعمالأيقيامالقواتالمسلحةلدولةمابقصفاقليمدولةأخرى -ب
 دولةالقوةضددولةأخرى.

ضربحصارعلىموانئدولةماأوعلىسواحلهامنجانبالقواتالمسلحة -ت
 لدولةأخرى.

قيامالقواتالمسلحةلدولةمابمهاجمةالقواتالبريةأوالجويةأوالبحريةلدولة -ث
 ما،أواألسطولينالبحريوالجويلها.

للهجومعلىدولة -ج ما البريلدولة الجويأو مجالها باستخدام ما سماحدولة
 ثالثة.

 ارسالدولةمالعصاباتومرتزقةومسلحينللهجومعلىدولةأخرى. -ح


 

                                                           
، 2016يناير مي نة ومد لطفي، مف وع جر ة العدوا  ك ملاع احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة، جم ة دفاار الال انة والقامو ، العدد الرابع ىشر،   (1)

 299-298ص
 299ة العدوا  ك ملاع احملكمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة، مرجع نابق، صمي نة ومد لطفي، مف وع جر (2)
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 الدولية : الوطنيةالمحاكم  -2

نيكونائمدوليةالتقتضيأشخاصالمتهمينبارتكابجرلتتمكنالدولمنمحاسبةاأل
،بلقراراتالقضاةفحسبوأنظمةأساسيةأونوعمناألنظمةالقانونيةالمبنيةعلىلهاقوانين

أ لديها تأيضااأنتكون قانونية وتنصهذهنظمةوضحنطاقتطبيقتلكالقوانينواألحكام ،
علىأ عادة تنطبقإناألحكام للدولة رابذااالقوانينالجنائية ،قليميةالطابينالجريمةوالدولة

،راضيالدولةليينطبقالقانونالجنائيعلىاألفعالأواالمتناععلىأفعالتقععلىأوبالتا
قابلةالقوانينالجنائيةالوطنيةهالتيتكونمنخالل"الجنسيةااليجابية"خرهورابطوالرابطاآل

مواطنيالدولةالتيحدارجعلىيدأعندماترتكبالجريمةبالخ،راضيالدولةللتطبيقخارجأ
.(1)ةتتولىالمالحق

( المادة ج46تقضي اتفاقية األطراففي الدول بإلزام التشريعاتالوطنية( نيفبوضع
بحقاألشخاصالذينيقترفا لفرضعقوباتفعالة الواردإونلالزمة حدىالمخالفاتالخطيرة

التالية فيالمادة الذينيأذكرها أو ت،مرونبها، الدولاكما قانونياالتزامااقععلىعاتقهذه
،أوالذينشخاصالمتهمينباقترافمثلهذهالمخالفاتالخطيرةبوجوبالبحثعناألصريحاا

،وأنلتنظرفيجرائمهم،لىمحاكمهاالوطنيةوتقديمهمبغضالنظرعنجنسياتهمإ،بهاامروأ
دىهذاالطرفاألخيرأدلةيكونلن،بشرطأطرافلمحاكمتهمتسلمهمإلىطرفآخرمناأل

.(2)شخاصاتهامكافيةضدهؤالءاأل
،االعتقالنسانيةالتعذيبوالمعاملةغيراإل،جريمةالقتلالعمد،فتعتبر(147)ماالمادةأ

الرهائن أخذ القانوني، للممتلكات،غير الشامل القانوني،التدمير غير واإلبعاد كل،الترحيل
.(3)لمعاقبتهمعلىارتكابهاهؤالءيجبأنتسنكلدولةتشريعاا

ختصاصالعالمي"المحاكماالعضالعوائقالتيتعترضتطبيقمبدأنهناكبغيرأ
ن،حيثأوعوائقمادية،وصعوبةاثباتها،دلةفيالخارج،بعضهاعمليةمثلوجوداأل"الوطنية

يكلفمبا باهظةالتحقيقفيالجرائم ألغ إذ منالصعبأن، فيحيانااه علىالقاضيالنظر

                                                           
 .491، ص2015، 1أمطوم و ميان زي وحخرو ، القامو  اجلنائي الدويل، ارمجة مكتبة  ادر ماشرو ، ط (1)
، ابراه   يالري، املراحا والتطورا : القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ  ضد االمالام ة، مو ع مرميز الروابط ل ب وث والدرانا  االنرتاا ج ة (2)

 ، ل تفا  ا:19/5/2015
http://rawabetcenter.com/archives/7251 

 يالري، املراحا والتطورا : القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ  ضد االمالام ة مف  املرجع.ابراه   (3)

http://rawabetcenter.com/archives/7251
http://rawabetcenter.com/archives/7251
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وليسلهمعرفةبتاريخها،ميالفيبالداليتقنلغاتهادعاويجرائمارتكبتعلىبعدآالفاأل
.(1)وعاداتهاوتقاليدها

كمةخاصةفيمحا،كثرصعوبةمنالمحاكمالجنائيةالدوليةتعتبرالمحاكمالوطنيةأ
وقاتيسكنونفي،كماأنالشهودفيأغلبيةاألكثرمنبلدواحدالتيلهاتشعباتفيأالجرائم

منكلاملمعالمسائلالمعقدةالتيتنشألىخبرةخاصةللتع،وتظهرالحاجةإبلدانمختلفة
نالمحاكميمكناعتبارأيضاا،أصلةالوقواعدالقانونالدوليذات،التشريعاتالوطنيةالمعينة

وبالتاليهيمؤهلةللفصلفيالجرائمالتيتنتهك،الجنائيةالدوليةتمثلالمجتمعالدوليككل
،فهذهالجرائمالتخالفالقيمأيالقيمالتييعترفبهاويؤيدهامجتمعالدولككل،القيمالعالمية

وخالاأل ،القانونيةقية مباشر بشكل بها تتأثر التي المحلى المجتمع في بلفحسبوالسائدة ،
.(2)والتيتهمالنظامالعالمي،القيمالتيتتخطىالحدودالوطنيةيضااتطالأ

مامهنفردبالفصلفيالدعوىالمرفوعةأنالقضاءالوطنيييتضحمنخاللماسبقأ
كيدالوبالتأ،نالقانونوالقضاءيعتبرانمظهرانمنمظاهرهذهالسيادة،ألبمبدأسيادهالدولة

مندولالعالمأنتشاركهافيسيادتهادولةأجنبيةأخرى،ومنهكانلكلدولةيةدولةمحأتس
.(3)قليمهاختصبالفصلفيالدعاويالمرفوعةأمامهدونمنازععلىإقانونوجهازقضائيي

 :الدولية الجنائية المسئوليةموانع قيام  -ثالثاا 
يعترفالقانونالداخليبامتناع للفردالمسئوليةقيام الجنونالجنائية غرص،ألسباب؛

الدوليالجنائيلعدم فيالقانون بها األسباباليمكناالعتداد وبعضهذه واإلكراه، السن،
لماتستوجبهمنإعدادوتجهيزسابقين،حيثالتحدثفياتفاقهامعطبيعةالجريمةالدولية،
ي لكن مجنون، واليرتكبها ارتكابهالحظة أممكن مادياا كان سوأا كراه معنوياا،تحتضغطوا 

كذلكثارتمشكلةفيالفقهوالقضاءالدوليينتتعلقبمدىعلممرتكبالفعلبعدممشروعية
وأثّ مسئرفعله على ذلك من تلخيصكل ويمكن الدولية، العقليوليته القصور المرضأو
لقيامكموانعوصغرالسنوأوامرالرؤساءوالغلطفيالوقائعاإلكراهوالجهلبالقانونوالسكرو
ونذكرتلكالموانععلىالنحوالتالي:الجنائيةالدولية.المسئولية



                                                           
 ابراه   يالري، املراحا والتطورا : القضاء اجلنائي الدويل واجلرائ  ضد االمالام ة مف  املرجع.(1)
 .486أمطوم و ميان زي وحخرو ، القامو  اجلنائي الدويل، مرجع نابق، ص(2)
 .151الئول ة الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، صحالني مالمة، امل(3)
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  :اإلكراه في القانون الدولي -1
منموانع يعد اختيارها اإلرادة الذييجرد فيالتشريعاتالمسئوليةيعتبراإلكراه الجنائية

على له الخاضع قدرة انعدام إلى سبباا يعتبر حيث سوأ حٍد على والدولية المحلية الجنائية
.(1)إرادةاالختيارلدىارتكابالفعلاإلجراميألنهذاالفعليكونقدصدرعنغير

إذابلغحداامن-الجنائيةالمسئوليةوكالهمايؤثرانفي-اإلكراهالماديوالمعنوييشكل
 موانع من مانعاا اختيارها من اإلرادة بحيثيجرد التشريعاتالمسئوليةالجسامة في الجنائية

الوطنية،حيثتؤديانتفاءإمكانيةاالختيارإلىانتفاءأحدعناصرالقصدالجنائي،وفيأحكام
ةمجرميالحربجرىاعتبارمتعددةصدرتعقبالحربالعالميةالثانيةفيمايتعلقبمحاكم

:(2)الجنائيةفيحالتحققشرطين،هماالمسئوليةاإلكراهعذراانافياالقيام

 إذاارتكبتالجريمةلتالشيخطرجدياليمكنتعويضالضررالمتوقعحصوله. -أ

فيحاللمتكنهناكوسائلمناسبةللتخلصمنهذاالخطر. -ب
الماديفيالقا حيثويؤدياإلكراه فيالقانونالداخلي، نونالدولينفسالدوركما

يكونمنأ كرهعلىارتكابالجريمةالدوليةكمنأ كرهعلىارتكابالجريمةالداخلية،إذتنعدم
أوالمسؤولالذيأجبرإرادتهوالت نسبلهالجريمةالمرتكبة،وعلىسبيلالمثال،فإنالشخص

توقيعقرارالحربالعدوانيةاليعدمسؤوالا،إذاثبتأنهأكرهعلىذلكإكراهامادياا،حيثىعل
الماديذاته، بلوينفيالركن الماديالركنالمعنوي، وعلىالعكسمناإلكراهينفياإلكراه

نمايقتصرعلىمجردالتأثير فيالماديفإناإلكراهالمعنويالينفيالركنالماديللفاعلوا 
التيتدفعالجانينحوارتكاب الحرة المعنويفيحالةوجوداإلرادة الجريمة،ويتحققاإلكراه

.(3)بسلوكإجراميمعينضغطمنشخصعلىإرادةشخصآخرلحملهعلىالقيام

يمكنأنيتخذاإلكراهالمعنويفيالجريمةالدوليةصورةاألمرالصادروترىالدراسةانه
الجيوشالذينيقومونتنفيذاامنرئيسالدولة لرغبةالرئيسبارتكابجريمةشنعدوانلقادة
وهذامايؤكدأنالجريمةالدوليةغالبااماتتمبأمرمنالغيروليسبأمرمنعلىدولةأخرى،

فاعلهاأوإرادتهالخاصة.

                                                           
 .458ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (1)
 .283ىدي ط فاذ ومد خضر، اجلر ة الدول ة:  ورها وأرمياهنا، مرجع نابق، ص (2)
 .133، ص1992الدويل اجلنائي، ديوا  املطبوىا  اجلامع ة، اجلزائر، ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو   (3)
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الجنائيةالدوليةبعدالحربالمسئوليةأخذالفقهالدولييتقبلفكرةاإلكراهكمانعمنموانع
أيبالنسبةلحالة علىأسسشخصيةالموضوعية، الثانية،ويتمتقديرذلكاإلكراه العالمية

.(1)والظروفالتيأحاطتبهالشخصالمكره

 المرض أو القصور العقلي: -2

( نصتالمادة االساسي31لقد منالنظام اليس/أ( "أنه على: ئلالشخصللمحكمة
جنائياااذاكانوقتارتكابهالجرميعانيمرضااأوقصورااعقلياا،يتمثلبعدمقدرتهعلىإدراك
يتماشىمع بما فيسلوكه التحكم على قدرته عدم أو سلوكه، طبيعة أو عمله، مشروعية

 مقتضياتالقانون.

مرضالعقليبقدرماركزنالحظأننصالمادةاليعنيبشكلمباشرفقدانالعقلأوال
علىمعياراألثرالمترتبعلىاإلصابةبهذاالمرض،كمالميبينالحكمعندإصابةالفاعل
بالمرضالعقليالذييؤديإلىضعفالتركيزوحريةاالختيار،وليسفقدانها،وبالتاليتمترك

.(2)جمالعقوبةالبابمفتوحاالهيئةالمحكمة،لتقديرحجمالضعف،ومنخاللهتقديرح

:حالة السكر -3

(منالنظاماألساسيعلىهذاالسبب،المتناع31/ب(منالمادة)1لقدنصتالفقرة)
"اليسألالشخصالمسئولية بقولها: المحكمة التيتختصبها الدولية الجنائيةعنالجرائم

علىإدراكعدممشروعيةجنائياا،إذاكانوقتارتكابهالسلوكفيحالةسكر،مايعدمقدرته
يكن لم ما القانون، مقتضيات مع يتماشى بما سلوكه، في التحكم على قدرته أو سلوكه،
الشخصقدسكرباختياره،فيظلظروفكانيعلمفيهاانهيحتملأنيصدرعنهنتيجة
للسكرسلوكيشكلجريمة،تدخلفياختصاصالمحكمة،أوتجاهلفيهاهذااالحتمال.

قيدتمانعالسكرالمالحظمنهذهالمادةأ والذيال،وفرقتبينالسكراالختياري،نها
،المسئوليةوالسكرغيراالختياريالذيهومانعمنموانع،المسئوليةيشكلمانعمنموانع
المبدأ القانوناالساسيللمحكمةحيثشكلهذا جدلكبيربينالدولالمساهمةفيصياغة

ضافةإوللتخفيفمنحدةالنقدتم،النتقاداتعديدة،وبقيهذهالنصعرضةةالدوليةالجنائي

                                                           
، 1ة، ط ومد ىبد املنع  ىبد اخلالق، اجلرائ  الدول ة، درانة اأ    ة ل جرائ  ضد اةمالام ة والالةع وجرائ  احلرب، مكتبة دار الن ضة املصري (1)

 .315،ص1989القاهر ، 
 ..184، ص2003خ  ا ومود وبانا يونف، احملكمة اجلنائ ة الدول ة: ه منة القامو  أع  امو  اهل منة، ب ت احلكمة، بغداد،  ضاري (2)
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،وكانيعلمذاكانقدسكربمحضاختيارهوارادتهالفاعلإمسئولية،حيثقررتفيهقيودعليه
نيصدرعنهنتيجةالسكرسلوكيشكلاحدىالجرائمالداخلةفياختصاصأنهمنالمحتملأ

.(1)ةمحكمال

 حالة الدفاع الشرعي: -4

إذاكانيدافععننفسه،أوعنشخصالمسئوليةفيهذهالحالةيعفىأيشخصمن
آخر،أويدافععنممتلكاته،ولكنبشرطأنيكوندفاعههذامتناسبمعمدىالخطرالذي
يمكنأنيلحقبه،لكنتجدراالشارةالىأنمجرداشتراكالشخصفيالدفاعضمنعملية

الجنائيةاستنادااالمسئوليةعسكريةتقومبهاقواتاليمكنأنتشكلفيحدذاتهاسببااالمتناع
.(2)لهذهالحالة

 أوامر الرؤساء: -5

(منالنظاماألساسيللمحكمة،بأنهفيحالةارتكابأيشخص33نصتالمادةرقم)
الجنائ المحكمة اختصاصات ضمن تدخل التي الجرائم من يعفيلجريمة ال الدولية، ية

كانارتكابالشخصمنمسئ إذا الجنائية أووليته ألمرحكومته، امتثاالا تم الفعلقد لهذا ه
رئيسعسكريااأممدنيااعداالحاالتالتالية:

 .والرئيسعلىالشخصالتزامقانونيبطاعةأوامرالحكومةأذاكانإ -خ
 .مرظاهرةإذالمتكنعدممشروعيةاأل -د
.مرغيرمشروعإذالميكنالشخصعلىعلمبأناأل -ذ

اءفوامركسببالنتقةبأنهاليجوزالدفعأواالحتجاجبطاعةاألالسابيتضحمنالفقرة
.(3)هذهالمادةفيالفيالشروطالتيعددتهاالفقرةعلىسبيلالحصرواالستثناء،إالمسئولية

 :صغر السن -6

(مننظامالمحكمةعلىأنهاليكونللمحكمةاختصاصعلىأي26نصتالمادة)
اليه،وحسبالمادةثمانيةعشرشخصيقلعمرهعن المنسوبة عاموقتارتكابالجريمة

                                                           
 .205، ص2002، 1ىادل ىبد اهلل املالدي، احملكمة اجلنائ ة الدول ة: االختصاص و واىد االحالة، دار الن ضة العرب ة، القاهر ، ط (1)
 .206-205من النلاع االناني ل م كمة، املر: املالدي، املرجع الالابق، ص 31املاد  /ج( من 1الفقر  ) (2)
، 2001من ملاع روما األناني، املر: وائا امحد ىةع، مرميز الفرد ك النلاع القاموين ل مالؤول ة الدول ة، دار الن ضة العرب ة، القاهر ،  31املاد   (3)

 .120ص
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أمامالمحكمةالدوليةثمانيةعشر(اليكونالشخصالذييقلعمرهعن26) متهماا عاما
نماالمتهمهوال عاماا،وترجعالعلةفيعنثمانيةعشرشخصالذييفوقعمرهالجنائية،وا 

 .(1)الجنائيةتتطلبالوعيواإلدراكالمسئوليةذلكإلىأن

 























                                                           
 .99اجلنائ ة الدول ة الدائمة، مرجع نابق، صرف ق بوهراو ، اختصاص احملكمة (1)
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 المبحث الثاني
 في القانون الدولي الدولية المسئولية الجنائيةتطور  

 فيالسابقأنتقوم دوليةمسئوليةجرتالعادة وااللتزاماتاالتيتخالفللدولة لقواعد
،الدولية ضرارألاوليةمسئوتحملها المباشرة وغير المباشرة التيتلحقبالغير تصرفاتهابفعل
إلىالدولةحيثكانتتنسبهذهاألفعالضرر،تترتبعليهاتعويضالميشرعيةوالتيالغير

فيأفعالالدولذاتالسيادةدونأنسابقااكانالقانونالدوليينظر،ودوناألفرادالمنفذينلها
أيةباسمالدولةيتحملونعمليااالذينينفذوافعالاولميكناألفراد،األفراديفرضعقوباتعلى

أخذكانيحميهممبدأسيادةالدولة،إالأنالقانونالدوليالفعل،إذشخصيةعنذلكمسئولية
آمنح وأقرخراا الحقاا، الذيالفردأن واإلنسانيةالطبيعي السلم ضد جرائم وجرائم،يرتكب

،وعلىهتدولمسئوليةالدوليةالجنائيةإلىجانبالمسئوليةالتخطيطلهايتحمليتهمبوأالحرب
علىمساءلةالفردالطبيعي،(معاهدةفرساي)من(228)و(227)المثال؛أكدتالموادسبيل

ومقاضاتهعلىارتكابأيمنالجرائمالدولية.

يقترفهمنجرائمللمسئوليةالدوليةالطبيعيمحالاالشخص بات نتيجةلما الدولةكون،
كشخصيةمعنويةليسفضالاعنأنها،عليهاتوقيعالجزاءاتالجنائيةيمكنشخصيةمعنويةال

أنترتكبجريمةلعدمإدراكها والتمييز،بوسعها باإلرادة فإنهمنغيروبالتالي،وعدمتمتعها
الم تكونمكن إضافةاللمساءلةمحالاالدولةأن الجنائية، يمكن ال أنه العقوباتيقاعإإلى

وهذااالتجاههوماعليهالعملفيالقانونالدوليالمعاصر،السجنأواإلعداماكالجنائيةعليه
،وباتتالدولةتتحملنوعااالوثائقوالقراراتوالسوابقالقضائيةالدوليالمعاهداتوحيثقررته

.(1)المدنيةعناألضرارالناتجةعنالجرائمالدوليةالمسئوليةوهو،المسئوليةآخراامن

الفردفيالقانونالدوليعنالجرائمالدوليةبعدةمسئوليةولذلكمرتمسألةاالعترافب
مراحلتتناولهاالدراسةفيهذاالجزء.

 :ما قبل الحرب العالمية األولى مرحلة -أوالا 

 تعتبر التيمعاهدالىأولم(1815)عام(فيينا)معاهدة الدولية تقريرات إلى مهدت
المسئولية الدول، رؤساء على الجنائية المعاهدة هذه اعتبرت بونابرت)حيث عدو(نابليون

وبعدتنازل،إذأنه،العقابيةالعلنيةمسئوليةانتهكسالمالعالموعرضنفسهلللإلنسانيةكونه
                                                           

 .261،ص1984رشاد ىارف الال د، املالئول ة الدول ة ىن أضرار احلروب العرب ة اةنرائ   ة، القال  االول، دار الفر ا ، ىما ، (1)
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بونابرت) (نابليون العرشعام المستشارم(1814)عن من بتأثير قررتالقوىاألوروبية، ،
أنيجعلوامنفرنسادولةغيرقادرةعلىالطموحللهيمنةعلى(كليمنسفونمترنيخ)النمساوي

اإلقليميةأوروبا، التوازنات ضبط إعادة خالل المن ممثلوفي وجاء األوروبية، الدولقارة
توسعية روح تحقيق ومحاولة واإلقليمية، الوطنية مصالحهم عن للدفاع للمؤتمر األوروبية

إلىوأعيدت(بونابرتنابليون)المناطقواألقاليمالتياحتلهاافةانتزعتمنفرنساكومشتركة،
بدفعتعويضاتفرنساوألزمت،م(1815)نوفمبر20في(باريس)اتفاقيةحددتهاالحدودالتي

.(1)عسكريةباهظة

 اتفاقات وضعت ثم ومن وم(1949-1864)جنيف اللبنةم(1907-1899)الهاي
والجرحى المدنيين لحقوق محددة قواعد اعتمادها خالل من الدولية الجريمة لفكرة األولى

(2)والمرضىواألسرى نكاناليمكنتجنبها؛ الحربوا  والتيرأتأن من، لكنيجبالحد
حظرتاستخدام كما والبحرية، للحربالبرية، قانونية لذلكوضعتقواعد وويالتها، شرورها

.(3)الغازاتالخانقةوالمقذوفاتالمتفجرة

دوليااعلىالجرائمالمرتكبةبحقالغير،حيث وتوالتمحاوالتتجريمالدولومقاضاتها
حكمةالهولنديةإلنشاءمحكمةدوليةتختصبالنظرفيموجهتلجنةقانونيةهولنديةالدعوةلل

.(4)م(1899)الجرائمالدوليةالتيتخلبالمعاهداتالدوليةالمبرمةبعدعام

 :الحرب العالمية األولى بعدمرحلة ما  -ثانياا 

عمايقترفهمنجرائمدوليةحتىولوكانجنائيااوالاؤإلىاعتبارالفردمسبدأالتحولفعلياا
األولى الحربالعالمية بعد منحكومته قضاءبأمر الدوليبإنشاء المجتمع انشغال وتجدد ،

دوليجنائيعقبالحربالعالميةاألولىالتيراحضحيتهاعشراتالماليينمنالبشر،وكانت
دونوقوعحربعالميةأخرىمنشأنهاالرغبةكبيرةفياتخاذإجراءاتلردعالجناةوالحيلولة

.(5)تهديدالسلمواألمنالدوليين

                                                           

، 1ار اجلامعة اجلديد ، ط ، د1991-1815ممدوذ مصار، وأمحد وهبا ، التاريخ الدب وماني العة ا  الال ان ة بني القوى الكربى  (1)
 .33،ص2001القاهر ،

 166،ص1998، بريو ، 1ى ي ومد جعفر، مكاف ة اجلر ة مناهج األم  املت د  والتشريع اجلزائي، املؤنالة اجلامع ة ل نشر والتوزيع، ط  (2)
 .340،ص1998، 1فت ي الوح دي، حقوق اةمالا  والقامو  الدويل اةمالاين درانة مقارمة، مطابع مؤنالة الب ر واهل ئة اخلريية، ط  (3)
 .14،ص2002، دمشق، 1حالا  ريشة، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، ال جنة الدول ة ل ص    األمحر، مطبعة الداودي، ط (4)
و  الدويل اجلنائي، أولويا  القامو  الدويل اجلنائي، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، دار املطبوىا  اجلامع ة، فتوذ ىبد اهلل الشاذيل، القام (5)

 .112،ص2002اةنكندرية، 
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مرتكبيالجرائم لمحاسبة جراءاتقانونية وا  قواعد إرساء الدوليبضرورة المجتمع شعر
اإلىمحاكمةإمبراطورألمانيفيالحربالعالميةاألولىسعتالدولالمنتصرةحيثالدولية،

وتطبيقالعقوباتالتيتراها،فرضلهادوليةخاصةأوكلجنائيةأماممحكمة(غليومالثاني)
 بموجبالمادة 227)مناسبة (228)و( معاهدة (1)فرسايمن باءتغير، المحكمة أنهذه

 أنبالفشل بعد إلىهولندا األلماني اإلمبراطور لجأ التي تسليمه اعتباراتامتنعتعن لعدة
:(2)هي

 الهولندية.قوانينالدستوروالمعمبدأالتسليمتعارض -1

عتقادا -2 هذههولندا مثل ارتكابهم حال في شعوبهم أمام يحاكموا أن يجب الرؤساء أن
.الجرائم

 عدموجودقواعدجنائيةدوليةيمكنأنيحاكمبموجبهااإلمبراطوراأللماني. -3

والتزامالدولبالطرقالسلميةلحلمنازعاتهابإنشاء،توالتمحاوالتصيانةالسلمالعالمي
األمم) عنها،(عصبة الناجمة بهدفتجنبالحروبوالمآسي فيعهد األمم)وورد (عصبة

،وتشكلتلهذا(عصبةاألمم)منعهد(14)إنشاءمحكمةجنائيةدوليةدائمةحسبالمادة
 مشروع إعداد مهمة إليها ع هد استشارية بشأنالغرضلجنة جدل وثار المحكمة، تأسيس

المشروع،فقدرأىالبعضضرورةإنشاءمحكمةمستقلةلمحاكمةاألشخاصالمتهمينبارتكاب
الدائمةإالجرائمدولية،فيمااقترحالبعضاآلخرتأسيسشعبةجنائيةفيمحكمةالعدلالدولية

بين االتفاق سابقية بدعوىعدم المحكمة هذه إنشاء يتم لم الواجبأنه القانون بشأن الدول
.(3)اقتصرجهدعصبةاألممعلىإنشاءمحكمةالعدلالدوليةولذلك،تطبيقه

 :الثانيةمرحلة ما بعد الحرب العالمية  -ثالثاا 

معنهايةالحربالعالميةالثانيةوماخلفتهمنصدمةلإلنسانيةنتيجةحجمالدماروهول
إنسان،تجددانشغالالمجتمعنمليونيأكثرمنأربعةوخمسقتلالكوارثالذيأفرزته،حيث 

الدوليبإنشاءجهازقضائيدوليلمالحقةمرتكبيالجرائمالدولية،وتمتشكيلمحاكمجنائية
،وأعلنالحلفاءالمنتصرينفيالحربفيالحربانتهاءبعددوليةمنقبلالحلفاءالمنتصرين

نيتهمتقديمالقادةالنازييناأللمانللمحاكمةالدوليةجراءالجرائمالتيم(1943)إعالنموسكو
ذ وبموجب اإلنسانية، ضد مجرميلاقترفوها لمحاكمة عسكرية دولية محكمة إنشاء جرى ك

                                                           

 167ى ي ومد جعفر، مكاف ة اجلر ة مناهج األم  املت د  والتشريع اجلزائي، مرجع نابق، ص (1)
 .178ي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، صىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائ (2)

( 3) The Covenant of the League of Nations, Art 14 
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وصدركذلكإعالنالقائداألعلىلقواتالحلفاء،(1)(نورمبرج)الحرباأللمانسميتبمحكمة
والذيتمبموجبهتشكيلمحكمةدوليةعسكريةلمحاكمةمجرميالحرب(ماركآرثر)فياليابان
فين،وسميتهاتينالمحكمتينالمؤقتتينبمحكمتيالمنتصريننسبةإلىالمنتصري(2)اليابانيين

محكمتيندوليتينخاصتينهما إنشاء الحقاا الدولية واقتضتالعدالة الثانية، الحربالعالمية
،وصوالاإلىتوقيعنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائية(وروندا)السابقة(يوغسالفيا)محكمتي

.م(1998)يونيو18الدوليةفي

 :م(1945) نورمبرجمحكمة الدولية في  الجنائية المسئولية -1
فيالوقتالذيكانتفيهلجنةاألممالمتحدةلجرائمالحربتجمعفيهاألدلةكانعلى

القوةالعظمىاألربعللحلفاءأنيصلواإلىقراربشأنمحاكمةمجرميالحرب،حيثفضلت
.(3)نظراالبشاعةالجرمالذيارتكبوه(هتلر)بريطانياتعجيلإعدامأخطرمجرميالحربمثل

محاكمةمجرميبموجباتفاقيةلندنبهدفم(1945)نوفمبر20في)نورمبرج(تشكلتمحكمة
األلمانيةعلىخلفيةأنهاالمركزنورمبرجوعقدتالمحكمةجلساتهافيمدينة،الحرباأللمان

للحزبالنازياأللماني،ونصتالمادةاألولىمناالتفاقيةالمذكورةعلىإنشاءمحكمةالرئيس
ةدوليةخاصةمهمتهامحاكمةمجرميالحربالذينليسلجرائمهمنطاقجغرافيمحددعسكري

أأاسو فردية متهمينبصفة منظماتأمكانوا أعضاء وبالتاليتموضع،جماعاتمبوصفهم
ال لنظام األساسي (4)العسكريةلمحكمة الحربفيوو، جرائم بمحاكمة اختصاصالمحكمة رد

وشملت:القتل،سوء،مخالفةقوانينوعاداتالحربفيوتحددمنالنظاماألساسي(6)المادة
كراههمعلىالعملاإلجباريداخلاإلقليمالمحتلأوخارجه،قتلأو معاملةالسكانالمدنيينوا 

قتلالرهائن،نهباألموالالعامةأوالخاصة،الهدمالعبثيللمدن،سوءمعاملةأسرىالحرب
.(5)بلتدميرالذيالتبررهضروراتالحروالقرى،ا

كانت األفعال ج رمتهذه قد قبل من ياتفاقفي الهايوم(1949-1864)جنيفات
دوليةو،(1907و1899)عامي التي،أصبحتجرائم الجرائم وردتفيحيثتشكلجملة

                                                           

، ال من، 1، مرميز املع وما  والتأه ا حلقوق اةمالا  ط 1أمحد احلم دي ، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، مراحا حتديد البن ة القاموم ة، جزء  (1)
 .36،ص2004

 ضة العرب ة ل طبع ومد  اك يونف، اةطار العاع ل قامو  الدويل اجلنائي ك ضوء أحكاع النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة، دار الن (2)
 .46، ص2002والنشر والتوزيع، القاهر ، 

 .181،ص2010، غز ، 1ىبد القادر  ابر جراد ، ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، اجمل د االول، مكتبة حفاق، ط  (3)
 .228نائ ة، مرجع نابق، صىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجل (4)
 .105، ص1995، 1ىبد الواحد ومد الفار، اجلرائ  الدول ة ون طة العقاب ى   ا، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع، ط  (5)
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 6)المادة ) لمحكمة األساسي النظام نورمبرج)من ) نصت ما اتفاقجوهر يعليه جنيفات
.(1)جرائمحربوتشكلأعمالتخالفقوانينوأعرافالحربمنالهايو

المسئوليةتأكدت فيمحكمة للفرد الدولية النظام(نورمبرج)الجنائية منخالل الدولية
السابعةمنالنظامحسبالمادةاألساسيللمحكمة،كماتأكدتمنخاللسيرالمحاكمات،إذب

تقعو،منزلتهأومركزهكانتأياامنارتكبفعالاالمسئوليةمنيعفىاألساسيللمحكمةفإنهال
 الفاعل على والشريك،المسائلة والمحرض والمنظم والمدبر فقد العقوبات النظامخولأما

 األساسي بأن للمحكمة تصدر أو اإلعدام عقوبة لذلك وتطبيقاا مخففعنها، أصدرتحكم
 المحكمة في م(1946أكتوبر)1أحكامها اإلفاداتوالشهود،بعد إلى تحيثحكماالستماع

لسجنوامتهمين،ةالحكمبالسجنالمؤبدعلىثالثوأصدرت،شخصاااثنيعشرباإلعدامعلى
الحكموعلىمتهمواحد،خمسةعشرعامااالحكمبالسجنوعلىمتهميناثنين،عشرونعاماا
أدانتالمحكمةثالثثالثةمتهمين،ووالحكمببراءةواحد،علىمتهمعشرةأعوامبالسجنلمدة

 منظمات ألمانية إجرامية منظمات حمايةهي،باعتبارها جهاز النازي، الحزب رؤساء هيئة
.(2)الحزبالنازي،ومنظمةالشرطةالسرية

 : م(1946)طوكيومحكمة الدولية في  الجنائية المسئولية -2

ش  محكمة (م1946)عام(طوكيو)كلت اليابانيين، الحرب مجرمي باشرتولمحاكمة
القائد(كآرثررما)قامالجنرالفقد،م(1948)نوفمبر4وحتىم(1946)مايو3فيأعمالها

المحكمةالعسكريةللشرقاألقصىإنشاءالعاملقواتالحلفاءفيالشرقاألقصىبإصدارالئحة
خمسةوعشرينمنمحاكمةبهدف(طوكيو)ميتبمحكمة،وس قعلىنظامهاالتأسيسيوصدّ

ولميكنالنظام،(3)حربينبتهمةارتكابهمجرائميابانيكبارالمسؤولينالسياسيينوالعسكريينال
ءجوهريعننظاممحكمة)نوربورغ(المنحيثشييلمحكمة)طوكيو(مختلفاابأياألساس

ااالختصاص حيث من وال للمتهمين المنسوبة التهم ناحية من تختلفولم،(4)إلجراءاتوال
 محكمة (طوكيو)الئحة عن مضمونها لفي األساسي النظام أ نشئت،(نورمبرج)محكمة إذ

وحيدتمثلفيأنالنظامالختالفااللكننلذاتالغرض،واتبعتاإلجراءاتذاتها،المحكمتا

                                                           

 .6، ع1950مبادئ مورمربج،  (1)
 .75،ص1997، بريو ،1ميمال محاد، النزاع املال ح والقامو  الدويل العاع، املؤنالة اجلامع ة ل درانا  والنشر، ط   (2)
 .36،ص2008ى ي يونف الشكري، القضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري، دار الثقافة ل نشر والتوزيع، ىما ،  (3)
 .193احلرب ى ي غز ، مرجع نابق، صىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل و  (4)
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مناعتبارهاظرفااعلىأنالصفةالرسميةيمكن(7)نصفيالمادة(طوكيو)األساسيلمحكمة
.(1)العقابفيلتلكالصفةأثرلميكن(نورمبرج)الظروفالمخففةللعقاببينمافيالئحة

منالئحةالمحكمة(5)نصتالمادةحيث،حددقرارإنشاءالمحكمةنطاقاختصاصها
 على للمحكمة فيهااالختصاصالمادي بالنظر تختصالمحكمة التي الجرائم والتي،أنواع

 الدولية،المسئوليةتوجب الفردية بالتمثلوالجنائية ت نظر السالمفي ضد الجرائم والجرائم،
معاهداتالحرب ضد اإلنسانية،المرتكبة ضد والجرائم المجرمة، وهيتتضمننفساألفعال

.(2)(نورمبرج)المحكمةالعسكريةالدوليةفيدخلتضمناختصاصالتي

 يكنالنظام مختلفااأللم )طوكيو( بأساسيلمحكمة محكمةشيءيا جوهريعننظام
 التهم ناحية من االختصاصوال حيث من ال حيث)نورمبرج( من وال للمتهمين المنسوبة

.(3)جراءاتاإل

الشخصي لالختصاص بالنسبة األشخاص،أما بمحاكمة اختصت المحكمة فإن
 الشخصية تبصفوليسالطبيعيينبصفتهم أعضاء هيئاتعلىعكسماهم فيمنظماتأو

حيثرتبت،لمتدنأيمنظمة(طوكيو)نمحاكماتإحيث،(نورمبرج)سارتعليهمحكمة
الجنائيةالدوليةعلىعاتقاألفرادالطبيعيينخاصةالمسئوليةمنالئحةالمحكمة(5)المادة

،كونهيمثلسياسيةاليابانألسبابإمبراطورتتمإدانةلمكبارالسياسيينوالضباطالعسكريين،و
أنالنظامالدستوريوالسياسيفياليابانهو رمزالدولةواليشاركفيالحياةالسياسية،كما

.(4)الجنائيةالدوليةالمسئوليةنظامبرلماني،أيأناإلمبراطوريسودواليحكم،ولذلكأعفيمن

 أصدرت (طوكيو)محكمة أحكامهام(1948)نوفمبر12في وجاء ، مجمل هذهفي
سبعة باإلعدام،األحكام حكمااأحكام عشر وحكموستة المؤبد، ااواحداابالسجن عشرينلمدة

.(5)،وحكملسبعسنواتعاماا

محكمتي من كل )نورمبرج)صاغت الكبيرااعدداا(وطوكيو( المبادئ فقدمهمةمن ،
كما،الدوليةالجنائيةمسئوليةاألسسالواضحةلتحملالفردالطبيعيللكمتانوضعتهذهالمح

،رميالحربوتحديدعناصرالجرائمالدوليةجيهتديبهفيمحاكمةمالذيأنهاوضعتالنظام

                                                           

 .36ى ي يونف الشكري، القضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري، مرجع نابق، ص (1)
 .113ىبد الواحد ومد الفار، اجلرائ  الدول ة ون طة العقاب ى   ا، مرجع نابق،ص (2)
 .193رجع ، صىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مف  امل (3)
 .42، ص2008ىبد الفتاذ ىصاع مطر، القضاء اجلنائي الدويل مبادئ   واىده املوضوى ة واةجرائ ة، دار اجلامعة اجلديد ، اةنكندرية،  (4)
 .75ميمال محاد، النزاع املال ح والقامو  الدويل العاع، مرجع نابق، ص  (5)
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والتيكانتتقومعلىالدوليةبمفهومهاالتقليديالذيكانسائدااالمسئوليةوبذلكتقلصتفكرة
تعويضالدولة مبدأ للدولةالتيأصابها الخطأ المبدأالضرر،التيينسبإليها وفيظلهذا

المعالمفيظلنصوصتجرمبعضالمسئوليةكانت الجنائيةلألشخاصالطبيعيينغامضة
 جرائم بمثابة تعد التي هذهدولية،األفعال تطبيق يستطيع دولي قضائي جهاز وجود دون

أحكامااالنصوص، ويصدر على سئولينالمتوقع هذه ارتكاب هذهالجرائم،عن تنفذ وآلية
.(1)مالعقوباتضده

المحكمتا شكلت للمهز(نورمبرجو)(لطوكيو)ناالعسكريتن المنتصرين ،مينومحاكمات
جسدتاويؤخذعلىهذهالمحاكماتأنهقدغلبطابعهاالسياسيعلىطابعهاالقانوني،حيث

 خالل من انتقائية مقاضاةعدالة من معينة مجموعة على المسئولين تضمنتهابعينهاجرائم
المبادئوالقواعداألساسيةللقانونالدولياالمحكمتينقدصاغتفإنورغمذلك،الئحةاالتهام

تناولهالنظ ،أهمهاللمحكمتينمنمبادئنااألساسيناماالجنائيوالقضاءالجنائيالدوليبما
.(2)فيالدولةذوالمراتبالعليامعاقبةالرؤساءوالموظفينبمعنى،مبدأعدماألخذبالحصانة

  :م(1993) الدولية في محكمة يوغسالفيا السابقة الجنائية المسئولية -3

نشأ أ الدوليمجلساألمن الجنائية السابقةالمحكمة بيوغسالفيا طريقالخاصة (3)عن
(808)القرار 827)والقرار، ) تضمن علىوالذي بتلكالموافقة الخاص األساسي النظام

إنشاءمحكمةبالستصدارقراراألمنإلىمجلسبمقترحتقدمتفرنسا،وذلكبعدأنالمحكمة
 الحرب مجرمي لمحاكمة نظراااليوغوسالفدولية يوغسالفياالشنيعةلألفعال في المرتكبة

السابقة، محكمة تعتبر مؤقتة(يوغسالفيا)وبالتالي دولية جنائية حيثتحددةخاصمحكمة ،
.(4)هيئةقضائيةمكلفةبمهمةخاصةوتعداختصاصهاالعامبحالةأوحاالتمحددة،

السابقةالنظاماألساسيحدد الجرائمالتيللمحكمةالجنائيةالدوليةالخاصةبيوغسالفيا
:(5)وهي،تدخلفياختصاصالمحكمة

                                                           

، 1ىبدالفتاذ ومد نراج، مبدأ التكاما ك القضاء اجلنائي الدويل، درانة حت    ة اأ    ة،دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع،ط (1)
 .123،ص2001

 .264ىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص (2)
، ه ئة األم  املت د ، القرارا  1993فرباير  22اخلاص بإمشاء احملكمة الدول ة اخلا ة ب وغالةف ا الالابقة،  808اجع  رار جم   األمن الدويل ر  (3)

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml، 1993اليت اخت ها جم   األمن ك ىاع 
 .268ىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص (4)
 .34-1، ع 2009النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة، األم  املت د ،  (5)

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
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انتهاكاا:جرائم الحرب -أ تشكل التي األفعال يالتفاقهي كالقتلم(1949)اتجنيفعام
 التعذيب، والعمد، اإلالمعاملة غير التي،التجاربالبيولوجيةونسانية الجرائم من وغيرها

الثانية المادة األساسيمنذكرتها االنتهاكاتالنظام مجلساألمنهذه للمحكمة،وضم
أيااكانعنانتهاكقواعداتفاقاتجنيفاألربع،مسئوليةإلىاختصاصالمحكمةليؤكد

والرابعةالثالثةوادأوردتالمبمايشكلهذلكمنانتهاكلقواعدالقانونالدولياإلنساني،و
لقوانينالحربوأعرافها،األفعالالتيتشكلخرقااللمحكمةالنظاماألساسيمنوالخامسة

 السامة، األسلحة وكاستخدام المدن، عسكريوتدمير المبرر غير منااالتدمير وغيرها
 .الجرائم

الفقرتة:جرائم اإلبادة الجماعي -ب الرابعةناذكرت المادة من والثالثة النظامالثانية من
ااأوجزئيااكليالقضاءمناألفعالالمرتكبةبقصدأيااجريمةاإلبادةبأنهااألساسيللمحكمة

قتلأوالتسببفيضررالالدينية،كالعرقيةأوأوأواألثنيةجماعةلصفتهاالقوميةعلى
 .ماديأومعنويلهاوغيرهامنالجرائم

األساسيللمحكمةتلكالجرائم،تناولتالمادةالخامسةمنالنظام:الجرائم ضد اإلنسانية -ت
مناألفعالالموجهةذلكوغير،القتلالعمد،اإلبعاد،االسترقاق،السجن،التعذيبوهي

مأمحليااالنزاعهذاكانأارتكبتأثناءالنزاعالمسلحسواءافيحالضدالسكانالمدنيين
 .دولياا

السادسة المادة أشارت النظام للمن األساسي محكمة السابقة ليوغوسالفيا إلىالدولية
اإلشارةإلىاالشخاصدونالذيتناولاألشخاصالطبيعيين،واالختصاصالشخصيللمحكمة

كلمنشاركأوساعدأوحرضعلىارتكابتجريمعلىالسابعةالمادةتنص،والمعنوية
كانلعقوبةكماسبباالتخفيفاالصفةالرسميةوبذلكلمتكنم،أياكانتصفتهالرسمية،ائالجر

رئيسالحكومةأوأويعتدبالدفعبأمرالرئيسلموالدولية،العسكرية(طوكيو)فيمحكمةالحال
.(1)المسؤولالمباشر

الدولي مجلساألمن قرار فيا(827)وحدد االختصاص(م1993)مايو25لصادر
لزمانيوالمكانيللمحكمة،حيثهدفتالمحكمةإلىمحاكمةاألشخاصالمسؤولينعنالجرائما

منالتيا  الممتدة البريوالبحريالجويفيالفترة السابقة يناير1رتكبتفيإقليميوغسالفيا
.(2)وحتىالموعدالذييرتئيهمجلساألمنالستعادةالسلمفيذلكاإلقليمم(1999)

                                                           

 .6,7، ع 2009النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة، األم  املت د ،  (1)
 .2، فقر  1993، 827القرار  (2)
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المحاكم على أسبقية الدولية للمحكمة فإن المحكمة نظام من التاسعة المادة وبحسب
وللمحكمة اختصاصهاعنالتنازلالوطنيةالمحاكمإلىرسميااتطلبأنالدوليةالوطنية،

الدعوىفيالمحاكمالوطنيةفيالدوليةللمحكمة أيةمرحلةتكونعليها أنللحكمالذي،كما
المحكمةالدوليةحجيةأمامالمحاكم النظرالوطنيةعنتمتنعالمحاكمحيثالوطنية،تصدره

حكماانأصدرتالأفيدعوىسبقو الدولية حيث،أناألمرليسمطلقااغير،فيهامحكمة
.(1)كأنيكونالقضاءالوطنيغيرمحايد،أوردتالمادةالعاشرةاستثناءات

فيهالوطنيةالمحاكمحساباألولويةإلىالمحكمةالدوليةعلىإعطاءنإوترىالدراسة
الدول بسيادة مساس حيث استقاليع، د ل القضاء مظهرااالوطني سيادة مظاهر ،الدولمن

وبالتاليفإنإعطاءاألولويةللمحكمةالدوليةعلىحسابالمحاكمالوطنيةيبررهوجودطبيعة
الدولي،وبالتاليمصدرإنشاءالمحكمةهومجلساألمنسياسيةلهذهالمحاكمات،السيماوأن

تالفيهذهالمسألةفينظامروما،لكنعلىأيةحال،فقدتمالهتابعااجهازااتعتبرالمحكمة
األساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.

منذالحربدوليةأولمحكمة،إالأنهاتعتبرمنانتقاداتلهذهالمحكمةورغمماوجه
محكم الثانيةبعد الخطيرة،(وطوكيو)(نورمبرج)ةالعالمية الدولية الدوليتينللنظرفيالجرائم

سببااو نجاحها كان عامفي لرواندا الدولية الجنائية المحكمة م(1994)إنشاء على، وترتب
إنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالمحكمتينقانونااجنائياادولياا،كمامهدتهاتينالمحكمتينإلى

.م(2002)الدائمةفيالهايعام
 :(1994)الدولية في محكمة رواندا الجنائية المسئولية -4

هيئاتتحقيقأنشأتالتيمارسهاالمجتمعالدوليلفرضالعدالةفقدبالرغممنالضغوط
عنالنزاعاتاألهليةفلمتجذبسوىالقليلمناهتمامأماومحاكملبعضالنزاعاتالدولية،

الهيئاتوبالنظرإلىمحكمة بإنشاءمثلهذه فإنها)القوىالعظمىالتيكانتملزمة روندا(
 للقانونالوحيدة الجسيمة االنتهاكات عن المسؤولين األشخاص محاكمة في اختصت التي

.(2)الدولياإلنسانيوتسهمفيعمليةالمصالحةالوطنية
 عام نزاعمسلحم(1994)شهد قبيلتيبين إقليم في (رواندا)التوتسيوالهوتو حيث،

ثمانمائة خلفتقرابة اإلنسانية بشعةوضد حيثألفارتكبتجرائم المدنيين، كانقتيلمن
 يتجمع التوتسي قبيلة من األفراد في الكنائس بغرضداخل منوالمستشفيات حمايتهم

                                                           

 9، ع 2009النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة، مرجع نابق،  (1)
 .209اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء (2)
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الجرائمالحكومية،القواتاالعتداءاتالتيكانتتنفذها هذه تساند وكانتاإلذاعاتالمحلية
هذهمرتكبووكانبحقالمدنيينوتحفزعلىارتكابهافيإشارةإلىأنهاكانتعمالاممنهجاا،

يتلقون وفرنسامناألسلحةالجرائم قراراتالحظرالدوليعلىمنرغمعلىال،جنوبإفريقيا
.(1)لروانداتوريداألسلحة

و القانون ومبادئ لقواعد االنتهاكات تفاقم بسبب الدولي نزاع في المليشياتاإلنساني
إنشاءمحكمةخاصةلمحاكمةالدوليروانداقررمجلساألمنوالقواتالحكوميةفي،المسلحة

 بارتكاب المتهمين واالاألشخاص الجرائم اإلنسانيةالنتهاكات ضد بموجب،جسيمة وذلك
المحكمة(955)القرار واختصت األشخاصالمس، ؤبمحاكمة ومبادئولين قواعد تجاوز عن

المواطنينوكذلك،انداروإقليمفيانتهاكاتجرائموارتكاباإلنسانيوالمتهمينبلقانونالدوليا
 ارتكبوا الذين ذاتالروانديين المجاورة الدول أراضي مناالنتهاكاتفوق الفترة يناير1في

(2).م(1994)ديسمبر31وحتىم(1994)
 محكمة (رواندا)بدأت الدولية سعملها في حكمها،م(1997)بتمبرعملياا وأصدرت

رفيعين،ولينؤالقبضعلىمسبإلقاءقامتم(2001)نوفمبر،وحتىم(1999)ينايرفياألول
.(3)تحتالحبسالمؤقتعددآخرووضعتمنالمتهمين،ااإلىعددتهامووجهتاال

 المواد حددت والرابعة والثالثة الثانية المن لنظام االختصاصاألساسي لمحكمة
فقداختصتالمادةالثانيةبجرائم،حيثتختصبالنظرفيثالثجرائم،الموضوعيللمحكمة

الجماعي الثالثةاإلبادة تناولتالمادة فيما اإلنسانيةة، إلى،الجرائمضد الرابعة وأشارتالمادة
والبروتوكول،م(1949)لمادةالثالثةمناتفاقاتجنيفعامالجسيمةوالتيحددتهاانتهاكاتاال

عددمنالجرائممنبينها،العقوباتضمنهايفدخليالتي،وم(1977)عامالثانيالملحقلها
احتجاز الرهائنالجماعية، اإلرهاب، أعمال أعمال والنه، الكرامةب،السلب على االعتداء

،اإلكراهعلىالدعارةأواالغتصابأو،والسيماالمعاملةالمذلةوالقاسيةأوالمهينة،الشخصية
العرض، هتك أشكال من أيشكل العادلةأو المحاكمة من الحياة،الحرمان على االعتداء

األساسينظامالمنالخامسةالمادةوأوردت،(4)القتلبجميعأشكالهخاصةٍبوالسالمةالبدنية،و
                                                           

 .293ىبد القادر الق وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص (1)
ه ئة األم  املت د ، القرارا  اليت اخت ها  ،1994موفمرب  8اخلاص بإمشاء احملكمة الدول ة اخلا ة بروامدا،  955راجع  رار جم   األمن الدويل  (2)

 ،955، مي لك راجع ك مف  املصدر النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة واملرفق بالقرار 1994جم   األمن ك ىاع 
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml 

ر ومد حالين ى ي شعبا ،  القضاء الدويل اجلنائي مع درانة اطب ق ة ومعا ر  ل م كمة اجلنائ ة الدول ة، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنش (3)
 .104،ص2010، القاهر ، 1والتوزيع، ط 

 .4و 3و 2، ع 1994النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة،  (4)

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml
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الطبيعييندونومعاقبةاألشخاصتختصبمتابعةإذلمحكمةاالختصاصالشخصيللمحكمةل
قامبالتخطيطأنكلشخصةفيفقرتهااألولىذكرتالمادةالسادسحيثالشخوصالمعنوية،

في لها المشار للجرائم والرابعةالمواد والثالثة الثانية أمرأو حرضأو أو ساعد ارتكبأو
.(1)ذلكلشخصهعنيسألالمحكمة،بارتكابجريمةمنالجرائمالتيتدخلفياختصاص

صفةالمتهمالتعفيهمنالسادسةمنالنظام؛فإنلمادةووفقااللفقرتينالثانيةوالثالثةمنا
أومنالموظفينالسامينفيالدولةالمسئولية أوحكومة تشتركو،حتىلوكانرئيسدولة
بالنسبةللمتهمالسابقة.وكذلكاألمر(يوغوسالفيال)الدوليةمحكمةالمعفيهذاالشأنالمحكمة

تخفيفأنالمحكمةيمكنهاالنظرفيإال،رئيسهاليمكنهالدفعبذلكحكومتهأوالذيينفذأمر
 لمقتضياتالعدالةالعقوبة (2)فيحالرأتفيذلكاستيفاءا النظاممنالثامنةونصتالمادة

تداخلفياالختصاصبينالمحكمةيوجدحيث،االختصاصالمشتركللمحكمةعلىاألساسي
كمايحقلهاأن،تعودإلىالمحكمةالدوليةاألسبقيةإالأنوطنية،الالمحاكمو(لرواندا)الدولية

.(3)تطلبمنالمحاكمالوطنيةالتخليعنالدعوىلصالحها
حال، أية على اختلفت المحكمة من كل وال،(لرواندا)الدولية الدوليةمحكمة

(يوغوسالفيال) السابقة من االختصاصالموضوعي الفي حيث جرائم تنظر فيهاالتي فقد،
اختصت بالنظرفي(رواندا)محكمة فيالمادة مناتفاقياتجنيفالثالثةاالنتهاكاتالواردة

،والتيم(1977)عامهذهاالتفاقاتالملحقبالبروتوكولالثانيوكذلك،م(1949)األربعلعام
اختصت،فيحين(4)دوليالتشملاالنتهاكاتالواقعةعلىاألشخاصفيالنزاعالمسلحغير

تلكأكانتسواءا،جميعانتهاكاتقوانينوأعرافالحربالسابقةبالنظرفي(يوغسالفيا)محكمة
وبالتاليفإن(5)الاألمومنتهاكاتالتيتقععلىاألشخاصأاال ، الدوليةاختصاصالمحكمة
الحرب(لرواندا) لجرائم بالنسبة وضيقكان بمحدد مقارنة الدوليةمحكمةالاختصاص
ة.سابقال(يوغسالفيال)

أن الدراسة وترى اساهمتالمحكمتين يجادإفي أعمال يضبط وقياداتهاكابح الدول
والعسكرية السياسية ، خالل من معيار الجنائيةالمسئوليةتطوير في الحرب،وقتالفردية

تهاتانقننكماجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية،خاصةٍبمفهومالجرائمالدولية،ووتطوير

                                                           

 .5، ع 1994النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة، مرجع نابق،  (1)
 .6، ع 1994مف  املرجع،  النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة، (2)
 .8، ع 1994النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة، مرجع نابق،   (3)
 .4، ع 1994النلاع األناني حملكمة روامدا الدول ة، مف  املرجع ،  (4)
 .2، ع 2009النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ل وغونةف ا الالابقة، مرجع نابق،  (5)
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نظامومهدواضحوملموس،بشكلالقانونالدولياإلنسانينالمحكمتا اعتماد الطريقأمام تا
فيالهاي.دائمةالدوليةالجنائيةرومااألساسيللمحكمةال

 :المحكمة الجنائية الدولية الدائمة -5

الدوليةعلى الجنائية االولىمنالباباالولمنالنظاماالساسيللمحكمة نصتالمادة
انشاءالمحكمةعلىانتكونهيئةدائمةلها،لهاسلطةممارسةاختصاصهاعلىاالشخاص

 المحكمة الدوليوأناختصاصهذه علىالمجتمع خطورة الجرائم يرتكبونأشد ممكنالذين
(1)ةالجائيةالوطنية.لالختصاصاتالقضائي

قدحددأنهذهالمحكمةعبارةعنهيئةدائمة وترىالدراسةمنخاللهذهالمادةاننصها
ولهاصفةالدوامواالستقرار،وانهاالتعطيفرصهلمنارتكبواجرائمضداالنسانيةمنالهرب

واالفالتمنمسئوليتهمالجنائيةعنهذهالجرائمالدولية.

ي على دليل الدولية الجنائية المحكمة إنشاء الدوليةعتبر األفراداإلرادة تحميل على
واضحةوجودآليةحيثأدىعدم،ضداإلنسانيةوجرائمجرائمحربعنارتكابهمالمسئولية
ومرتكبيالجرائمضد،ليةالسيماقواعدالحربوأعرافهامخالفيالقواعدواألعرافالدولمحاكمة
ب.وعقبتلقىالمجتمعالدوليدروساامنمجرميالحربمنالعقاكثيرالإفالتلىإةاإلنساني

بفعل الدائمة الدولية الجنائية المحكمة األولىوحتىإنشاء الحربالعالمية انتهاء منذ باهظة
جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية،اتجهالمجتمعالدوليللتفكيرجدياافيوضعآلياتمن

أنتضعحداالويالتالحرب،وتجرمكلمنيرتكبأويقترفجرمااضداإلنسانيةأوشأنها
(2)كقواعدالقانونالدولياإلنسانيينته

الحرب قبل ما مرحلة منذ والمؤقتة الخاصة الدولية والمحاكم التحقيق هيئات أظهرت
 الخاصة الدولية األولىوحتىالمحكمة إلنشاء(برواندا)العالمية الملحة الدولية مدىالحاجة

ال القانون لقواعد المخالفين كل ردع على تعمل دائمة دولية جنائية اإلنساني،محكمة دولي
تكونبمثابةلعوتكونبمثابةراد كما كلمنيعملعلىالمساسبحقوقاإلنساناألساسية،

وعمليةتطبيقهالتعدوكونهامننهايةلالعتقادالسائدبأنالقانونالدولياإلنسانيغيرملزم
بابااللتزاماألخالقيفقط،األمرالذيروجطويالاورسخفياألذهاناالعتقادالسائدبوجودما

يسمىاإلفالتمنالعقاب.
                                                           

منتصر، محود ، حقوق االمالا  أثناء النزاىا  املال  ة، درانة فق  ة ك ضوء أحكاع القامو  الدويل االمالاين، دار اجلامعة اجلديد  ،  (1)
 .155،ص2010االنكندرية،

 .. 220-218ر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، صىبد القادر  اب (2) 
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كماأنالمحاكمالجنائيةالمؤقتةالتيتمعقدهافيأعقابالحروبالسابقةلمتعدوكونها
المنتصرينللمهزومينمحاك األصولاألخالقيةفيالعدالةوالمساواةفيالمعاملةولمتراعمة

بيناألطرافالمرتكبةللجرائمأوالتيتعتديعلىالقانونالدولياإلنساني؛لكونهاشكلتعدالة
نكانتقد انتقائيةفيبعضاألحيان،كماأنهااصطبغتبصبغةسياسيةفيأحياٍنأخرى،وا 

كانجرتتحتمسمياتقانونيةم لما تماماا أحيانااتحقيقنتائجمغايرة نتجعنها ختلفة،مما
.منشوداامنها

اعتمدنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةمنقبلمؤتمروأياايكنمنأمر؛
،م(1998)يوليو17فيإنشائهاالمخولينبالتوقيععلىاألممالمتحدةالدبلوماسيللمفوضين

وتحديدالجرائم،لىقواعداإلثباتالمطلوبةإإضافةاالمحاكمات،جراءاتسيرإوأوضحالنظام
 .(1)عليهاالدوليةالمعاقب

 :مبررات قيام المحكمة الجنائية الدوليةرابعاا: 
الوثائقالرسميةلألممالمتحدةوالمتعلقةبإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةإلىأنأشارت

ما ومنها المحكمة، تشكيل برؤية يتصل ما منها مبرراتعديدة، وفق جاء المحكمة إنشاء
يجازأهدافوغاياتقيامالمحكمةبمايلي:يتصلبأغراضهاوغاياتها،ويمكنإ

 :تحقيق العدالة -1
غياب حيثمثل الدولي، القانوني النظام في الغائبة الحلقة الدولية الجنائية المحكمة

،ودون(2)تختصمحكمةالعدلالدوليةبالنظرفيحاالتالمنازعاتبينالدولالبيناألفراد
وجودالمحكمةالجنائيةالدوليةكآليةلفرضاحترامحقوقاإلنسانضدأعمالالجرائمأوأعمال

الجماعية،وتجاوزحقوقاإلنسان،فإنهذهاألعمالدائمااماسوفتذهبدونمعقابةاإلبادة
حيثلميتقدمإلىالمحاكمالوطنيةسوىقلةقليلةمنالمسؤولينعناألعمالالمسؤولينعنها،

قدأقدمواعلىب،وبالتاليفإنكثيراامنالجناةالتيوقعتضداإلنسانيةمنقبلمجرميالحر
.(3)وهمعلىعلممسبقباستحالةمقاضاتهمعنتلكالجرائم،بجرائمهمارتكا




                                                           

 ، الديباجة.1998ملاع روما األناني ، (1)
، ل دول وحدها احلق ك أ  اكو  أطرافا  ك 1، الفقر  34ك الفصا الثاين من النلاع األناني حملكمة العدل الدول ة، اختصاص احملكمة، املاد   (2)

  ارفع ل م كمة.الدىاوى اليت
 .160،ص2003، 6خم د الطراومة، القضاء اجلنائي الدويل، جم ة احلقوق، جامعة الكويت، العدد  (3)
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 وضع حد لإلفالت من العقوبة -2
دوليو أليقضاء حكوماتها رؤساء أو الدول خضوعرؤساء عندخاصةٍبيشكلعدم

مباشرتهملمهامعملهممظهراامنمظاهرسيادةالدول،غيرأنهوفيحالارتكبهؤالءالزعماء
الدولةتنتفيلصالحالقواعدالمستقرةفيالقانونوالعرفالدوليين، أيةجرائمدوليةفإنسيادة

الصفةالرسميةفيمسألةعدماالعتدادب(1)النظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةحيثاتفق
 لمحكمة العامة المبادئ والحكوماتمع الدول معاقبة(2)(نورمبرج)لرؤساء إلى أشارت التي

حيثيتيحاألفرادمرتكبيجرائمالحربواإلبادةواالنتهاكاتضدالقانونالدولي،وليسالهيئات،
 االنتهاكاتوفرضأحكامالمسئوليةتطبيقمبدأ األشخاصعلىهذه معاقبة الفردية الجنائية

.(3)لتطبيقالقانونالجنائيالدوليالقانونالدولي،كماويشكلذلكأساساا
 :المساعدة في إنهاء المنازعات -3

فياألوضاعالتييكونفيهاالنزاععلىخلفيةعرقيةأومذهبيةأوطائفية،فإنالعنف
حيث  العنف، من المزيد بمكانيؤديإلى الضرورة من فإنه لذا القتل، من مزيداا القتل يولد

اإلنسانية الحربمن،لضمانوضعرادعلمرتكبيالجرائمضد أوجرائم والتيتشملاإلبادة
أنيعززخاللمحاس منشأنه وهوما الدولية، بةومعاقبةاألشخاصالذينيرتكبونالجرائم

بيوغوسالفيا الخاصتين الدوليتين المحكمتين تشكيل لذلكفإن للمنازعات. حد وضع احتمالية
،إذتضمنوجودآليةرادعةمعودةالنزاعاتوالعنفمرةأخرىالسابقةوروانداهدفتإلىعد

.(4)منجرائمالحربأوجرائماإلبادةوهومامنشأنهأنيحدوضعحدللمنازعات

 :سد الثغرات في المحاكم الدولية الخاصة -4
مختصة محكمة تشكيل العدالة،يثير موضوع حول فورياا تساؤالا ما لقضية ومحددة

االنتقائية،حيثيضعفالقضاءالمحددوالموجهلقضيةبعينهاالعمليةالقضائيةوعمليةتحقيق
حدثفيمحكمتي كما للمهزوم المحاكماتشكلمحاكماتالمنتصر هذه تأخذ فقد العدالة،

                                                           

ك فقرهتا األون من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة ى ي ىدع االىتداد بالصفة الرو ة لرؤناء الدول واحلكوما  ك  27املاد   مصت (1)
 حال اراكبوا جرائ  دول ة وخضعوا ل م اميمة أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة.

ال اليت اشكا جر ة مبقتضي القامو  الدويل يعترب مالؤوال  ىن ه ا الفعا وىرضة أشار  مبادئ مورمربغ ىلن اىتبار أي شخ  يراك  من األفع (2)
ى ي  ل معا بة، ميما أ  القامو  الدويل ال يعفي أي شخ  اراك  فعة  يعا   ى    القامو  الدويل حىت وىل  ميا  القامو  الوطين ال يشكا ىقوبة

 ، الون ط ك القامو  الدويل العاع، الكتاب الرابع، حقوق اةمالا ، دار الثقافة ل نشر ذلك الفعا، راجع مياما ه ه املبادئ لدى ىبد الكرمي ى وا
 .245ص1997، ىما ، 1والتوزيع، ط 

 .3، ع 1950مبادئ مورمربج،  -27، ع 1998ملاع روما األناني،  (3)
 .162خم د الطراومة، القضاء اجلنائي الدويل، مرجع نابق، ص (4)
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تحقيق،وبالتاليأنشأتالمحكمة(وطوكيو)(نورمبرج) الجنائيةالدوليةالدائمةليكونبمقدورها
ومحاكمة لمتابعة دائمة آلية غياب عن الناجمة القضائية الثغرات أن كما الدولية، العدالة
مرتكبيجرائمالحربيتسببفيتأخيرتحقيقالعدالة،كماأنالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة

.(1)ىالمحاكمالخاصةلتحقيقهاتضعحدااللتشكيكفياألهدافالتيتسع

 :ردع مجرمي الحرب مستقبالا  -5
يشكلوجودقضاءجنائيدوليدائمالجانباألهممنالعقوبة،وهووجودهذهالعقوبة

مسبقبأنإقدامهعلىارتكابجريمةأياابالفعل،حيثسيكونمرتكبالجريمةالدوليةعلىعلمٍ
ن،إذإلىالمثولأمامالقضاءوالمحاكمةكانتطبيعتها،سوفتنتهيبهفينهايةالمطافإ

ذاأغلبمجرميالحربأومرتكبيالجرائمضداإلنسانيةعبرالتاريخقدمضوادونعقاب، وا 
الحرب نهاية منذ العشرين القرن ع قدتخالل التي الخاصة الدولية المحاكم استثناء تم ما

 الدولية للمحكمة األولىوصوالا والجرائم(لرواندا)العالمية الدولية مرتكبيالجرائم فإنمعظم ،
فإنوجودولذلكضداإلنسانيةقدأفلتوامنالعقابولميحاسبواعلىجرائمهمالتيارتكبوها،

لمحكمةالجنائيةالدوليةالهدفاألساسيإلنشاءاومؤثرضدمرتكبيالجرائميشكلرادعقوي
(2)الدائمة

 :قصور مؤسسات العدالة الوطنية -6

أنيحاسب منالدولحولضرورة العديد أمام،تجمع الدولية مرتكبيالجرائم ويحاكم
المحاكمالوطنية،لكنقدتكونهذهالمحاكمغيرمؤهلةأوغيرقادرةأوغيرراغبةالعتبارات

مايرجعإلىأحدأمرين،وهوإماأنداخليةعلىإجراءهكذامحاكمات،والسببفيذلكعادة
مواطنيها، لمقاضاة السياسية اإلرادة انهارتبفعلالحكوماتتفتقد المحاكم تلك تكون قد أو

.(3)الحرباألهلية

 

 

 

                                                           

 .77قضاء اجلنائي الدويل ك ىامل متغري، مرجع نابق، صى ي يونف الشكري، ال (1)
، 41ح در ىبد الرزاق مح د، املخاوف الدول ة من االمضماع ل م كمة الدول ة اجلنائ ة، جم ة ديان ل ب وث اةمالام ة، جامعة ديان، العدد  (2)

 .4،ص2009
 .17ملاع روما االناني ع (3)



  

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 عن اجلرائم املرتكبة  السرائيليالحتالل ولية ئمس

 م(2014)خالل عدوان 

 .الـــــدوليـــة الجـــريـمــة -األول المبـحث

 .م(2014) عدوان خالل اإلسرائيلياالحتالل  لجرائم القانوني التكييف -الثاني المبحث
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 :تمهيد
نالبشرمنذالقدمشتىأنواعالجرائمالتيراحضحيتهامالييشهدتالمجتمعاتالبشرية

،حيثوجدثالجرائمقانونيةلمحاكمةالمسئولينعنهاوتحددأطر،قبلأنتوصفتلكالجرائم
وتنوعتأشكالها،حيثتطورتالجريمة،بتطورالمجتمعاتمنذالوجودالبشريوعرفتتطوراا

ولةوأصبحت،بلتجاوزتالجرائمحدودالدمجتمعمعينأوحدوددوالبعينهاولمتبقحبيسة
يمتلكلمجتمعالدوليوفقهاءالقانونالدوليلتجر،ممااستدعىاهتماماتعرفالجريمةالدولية

 .الجرائمومعاقبةمرتكبيها
،حيثترتكببحقفردلةمتقدمةمنمراحلتطورالجريمةتمثلالجريمةالدوليةمرحو

رهاوتستمرلفترةطويلةمنثا،كذلكقدتمتدآنيكونضحيتهامجموعهمناألفرادكمايمكنأ
منخاللشنحربنيمثلونأنفسهمويمثلوندوالاالدوليةأفرادااطبيعييكبالجرائم،ويرتالزمن

،أومايقومبهمرتكبوالجرائممنأعمالنيةالتيترتكببحقالدولاألخرىأواألعمالالعدوا
،ولذلكظهرتالحاجةالماسةلوجودقواعدوافعهاعرقيةأوطائفيةأودينيةإجراميةقدتكوند

 .(1)زاءاترادعهللحدمنهذهالجرائمقانونيةذاتج
علىأيةحال،اعترفالقانونالدوليبالمصالحالحيويةللدولوبأهميةحمايتها،واعتبر
االعتداءعليهابمثابةجريمةوانتهاكللقانونالدولي،ولعلمايؤكدأنالجريمةالدوليةقديمة

عديدة معاهداتدولية عقد هو العالقاتالدولية الجرائمبقدم لمحاربة الدول بين السابق في
البحار، أعالي في القرصنة جريمة الدولية الجرائم تلك أبرز وممن عليها، والمعاقبة الدولية

 .(2)وكذلكجرائمالحربالتيكانتجريمةالتجسسوالخيانةالحربيةأحدأقدمأشكالها
هذهالجرائموغموضهامقارنةيكتنفدراسةالجريمةالدوليةبعضالصعوبات،نظراالتعدد

أفرعالقانونالدو إلىالقانونالدوليالجنائيأحد الداخلية،وذلكالستنادها ليالعام،بالجرائم
 غيرالقليلمنقواعدهبالتقنينفيمعاهداتواتفاقياتدولية.وهوقانونعرفيلميحظ

يالقانونالدوليأصبحالفردودورالفقهاءفالقانونالدوليوالجهودالدولية،وبفعلتطور
مسئوالا التييرتكبها الجرائم علىمسئوليةعن اعتداءا يشكل جرماا ارتكابه عند جنائية دولية

سالمةالغيرويخالفقواعدالقانونالدولي،وبسببتزايدالصراعاتالدوليةوأعمالالعنفعلى

                                                           

 .267ىدي ط فاذ ومد خضر، اجلر ة الدول ة:  ورها وأرمياهنا، مرجع نابق، ص (1)
، القاهر ، 1اجلنائي والشريعة االنةم ة، دار الكت  القاموم ة، ط  الدويل أمحد ىبداحلك   ىثما ، اجلرائ  الدول ة ك ضوء القامو  (2)

 .10،ص2009
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جرىاالعترافبالجريمةالدوليةكماتمالصعيدالدوليوكثرةالجرائمالتيتقترفأثناءالحروب،
وذلكتطبيقااللقاعدةالقانونيةالجريمةوالعقوبةإالبنص،،تحديدأركانهاوالنصعليهاقانونياا

دانةمرتكبيهاومعاقبتهم  .(1)منأجلتسهيلمحاربتهامنقبلالمجتمعالدوليوا 
لعلأهمهاالمرادبالجرائمالدوليةيثيرالبحثفيالجرائمالدوليةجملةمنالموضوعات،

لمنيوجهاالتهامجرائماألخرىوبالتاليالتعرفوأساسهاالقانوني،وتمييزالجرائمالدوليةعنال
بارتكابالجريمةالدولية،للشخصالطبيعيأمللدولة،كذلكتحاولالدراسةتسليطالضوءعلى

الدولية، الجرائم تتخذها التي الصور أو خصائصالجرائماألشكال في وتبحث الدوليةكما
 وأركانهاوتصنيفاتها.
















  

                                                           

 .29،ص2008، القاهر ، 1امي  املؤ تة ىلن احملكمة الدول ة الدائمة، دار الكت  القاموم ة، طح در مح د، اطور القضاء اجلنائي الدويل من احمل (1)
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 حث األولـالمب
 ةـــدوليـــــة الــمـريـــالج

 :ماهية الجريمة الدولية -أوالا 
تحديداا سعواتعتبرفكرةالجريمةالدوليةقديمةقدمالعالقاتالدوليةوقدأحرزمفهومها

إ على العشرين القرن في العالقاتالنطاق حجم والتساع الحديث الدولي التنظيم ظهور ثر
الدولية،األمرالذيأدىبدورةإلىتغييربناءالجماعةالدوليةبدخولأشخاصقانونيهجديدة

.(1)اعةالدوليةبأكملهامتشابكةالعالقاتالدوليةوبروزمصالحتهمالجم

القانون،ويختصالقانونالجنائيبهايرادبمفهومالجريمةاعتداءعلىمصلحةيحميها
الدولية، للجريمة بالنسبة فيجوهره يختلفاألمر وال عليها، المترتبة والعقوبة أركانها ويبين
حيثتعتبراعتداءعلىمصلحةيحميهاالقانونالجنائيالدولي،وهوأحدأفرعالقانونالدولي

الج بالحماية تتمتع التي المصالح أهم ومن السلمالعام، حفظ هي الدولي المجتمع في نائية
.(2)واألمنالدوليين،والحفاظعلىالجنسالبشري

تعريف فيذلكعدم وساهم الدولية، للجريمة الدوليعلىتعريفبعينه يتفقالفقه لم
واقتصرتتلكالمعاهداتعلىتعداد الدوليةمنقبلالوثائقأوالمعاهداتالدولية، الجريمة

.(3)ائمالتيتطبقعليهاالقواعدالقانونيةالواردةفيهاوتبيانالجر

علىسبيلالمثاللميردتعريفالجريمةالدوليةفيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةف
التيتدخلفي بالنصعلىالجرائم الخامسة األساسيفيالمادة اكتفىالنظام نما وا  الدولية،

القانونالدوليمنأجلوضعتعريفمحددللجريمةاختصاصالمحكمة،ولذلكاجتهدفقهاء
.الدوليةوتمييزهاعنالجرائماألخرى

آ نقاشاالقد تعريفالجريمة موضوع كبيرااوجدالاواسعااثار أدىهذاالفقهاء،بين مما
كانت ذا وا  ، وأركانها عناصرها وتحديد الدولية الجريمة معالم ظهار وا  تبيان إلى الجدل

                                                           

 .307ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (1)
 .6حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة درانة حت    ة اطب ق ة، مرجع نابق، ص (2)
 .31ومد  اك يونف، اةطار العاع ل قامو  الدويل اجلنائي ك ضوء أحكاع النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة، مرجع نابق، ص (3)
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ناألمركذلكأمرذلكلالجتهاداتالفقهيةفإللجريمةتاركةاالوطنيةلمتضعتعريفااالتشريعات
.(1)بالنسبةللجريمةالدوليةإذالتوجدقاعدةدوليةتعرفوتحددماهيةالجريمةالدولية

:ةلتعريفالجريمةالدولية،وهيهالدوليإلىثالثةاتجاهاترئيسوعلىأيةحال،انقسمالفق
 ه الشكلي:االتجا -1

 أنصار اإلنسانياالتجاه الشكلياهتم السلوك بين ينشأ الذي والتعارض بالتناقض
والقاعدةالقانونية،بمعنيإبرازالعالقةالشكليةبينالواقعةالمرتكبةوبينالنصالقانونيالمجرم
للواقعةدونااللتفاتلجوهرالجريمةباعتبارهاواقعةتنطويعلىأضراربمصلحةمعينة،وهذه

الحما تستوجب من هي (2)يةالمصلحة الفقيه االتجاه هذا أنصار ومن عرف(بيال)، الذي
الجنائيالذييطبقوينفذ الجزاء "كلسلوكمحظوريقعتحتطائلة بأنها: الدولية الجريمة
الفقيهيشترطألنيصبحالفعلغيرالمشروعجريمةدولية،أن باسمالمجموعةالدولية"،وهذا

ار قبل الدولي المجتمع من مجرماا المجتمعيكون باسم وتنفذ العقوبة عليه تطبق أن تكابه،
األفرادبصفتهم التييرتكبها الدوليةفيتلكالجرائم الجرائم االتجاه كذلكحصرهذا الدولي.

،ويؤيدهذااالتجاهكذلكالفقيه(3)أعضاءفيدولةضدأشخاصالقانونالدوليمنالدولفقط
الدولي(سبيروبولس) الجريمة يعرف حيث أو، الدولة ارتكبتها إذا التي األفعال تلك بأنها: ة

.(4)الدوليةالمسئوليةوتستوجب،سمحتبهاتعتبرمخالفاتجسيمةلقواعدالقانونالدولي

الجريمةحتىترتقيلوصف يجبأنتكونعليه ما يؤيد االتجاه يمكنالقولإنهذا
الدولية،وضرورةوجودمحكمةجنائيةدولية الدولية،مختصةالجريمة لتطبيقالعقوبة ودائمة

علىمرتكبيهذهالجرائم،وهواألمرالذيتحققبإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةفي
.(م2002)الهايعام






                                                           

وزيع، والتومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة، دار اجلامعة اجلديد  ل طبع والنشر  (1)
 .13،ص2010اةنكندرية، 

 .23،ص2011بدر الدين ومد شبا، القامو  الدويل اجلنائي املوضوىي، دار الثقافة ل نشر والتوزيع، ىما ،  (2)
 .16ىباس هاش  الالعدي، مالؤول ة الفرد اجلنائ ة ىن اجلر ة الدول ة، مرجع نابق، ص (3)
، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديد  ل طبع والنشر والتوزيع، اةنكندرية، ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة (4)

 .163،ص2011
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 االتجاه الموضوعي: -2

بمصالحاالتجاه الموضوعيويركزأنصار واقعةضارة باعتبارها علىجوهرالجريمة
بالجوهرالقانونيللجريمة الفقيه(1)المجتمعاألساسيةدوناالهتمام االتجاه ،ومنأنصارهذا

إلحاق(سالدانا) وقوعها على يترتب التي الجريمة تلك بأنها: الدولية الجريمة يعرف الذي
.(2)الضرربأكثرمندولة

ومبررذلكأنالجرائمفيأغلبهاال،هذاالتعريفقدجانبهالصوابنوترىالدراسةأ
إلحاقالضرر يترتبعلىارتكابها قد إذ إلحاقضرربأكثرمندولة، يترتبعلىارتكابها
بدولةبعينها،علىالعكستماماالجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةالتيهيبالشكجرائم

دوليةبامتياز.
 المتكامل: االتجاه -3

 سمي والموضوعي الشكلي االتجاهين بين يمزج ثالث اتجاه ،باالتجاه المتكاملظهر
النتائج أو األضرار يهمل أن دون لها، والنصالمجرم الجريمة بين الشكلية بالعالقة ويهتم

،وتبنىأغلبالفقهاءالدوليين(3)لمصالحاألساسيةللمجتمعالسلبيةالمترتبةعلىالجريمةبحقا
بأنها:كلفعلغيرمشروعيقترفهاألفراديمنعهويعاقب(بالوسكي)هذااالتجاه،حيثيعرفها

المجتم في الدولية بالعالقات يضر كونه الجنائي الدولي القانون ويعرفها(4)الدوليععليه ،
العا(لومبوا) الدولي القانون لقواعد مضادة تصرفات تهمبأنها: التي المصالح النتهاكها م

.(5)الجماعةالدوليةوالتيقررتحمايتهابقواعدهذاالقانون

:الفعلالذييرتكبإخالالا الفقيه)جالسير(فقدعرفالجريمةالدوليةبأنها بقواعدأما
مةبصفةالجريالقانونالدوليواإلضراربالمصالحالتييحميهاالقانونمعاالعترافلهقانوناا

.(6)ستحقاقفاعلةالعقابوا

                                                           

 17،ص2009أجمد ه كا، املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم  القضاء اجلنائي الدويل، مرجع نابق،  (1)
ومد منصور الصاوي، أحكاع القامو  الدويل املتع قة مبكاف ة اجلرائ  ذا  الطب عة الدول ة، دار املطبوىا  اجلامع ة، اةنكندرية،  (2)

 .7،ص1984
 .18،ص2009أجمد ه كا، املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم  القضاء اجلنائي الدويل، مرجع نابق،  (3)
 .76الق، اجلرائ  الدول ة، درانة اأ    ة ل جرائ  ضد اةمالام ة والالةع وجرائ  احلرب، مرجع نابق، صومد ىبد املنع  ىبد اخل (4)
 .7ومد منصور الصاوي، أحكاع القامو  الدويل املتع قة مبكاف ة اجلرائ  ذا  الطب عة الدول ة، مرجع نابق، ص (5)
 .309اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء (6)
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ومنتعريفاتالجريمةالدوليةكذلكأنها:اعتداءاتتقععلىالقيمأوالمصالحالتيتهم
سواءا الدولي، القانون بقواعد حمايتها قررت والتي ككل، الدولية خاللأكانتالجماعة من

الحالفيجريمةالقرصنةأمكماهوالعرفالدوليالذييصنفهذهاالعتداءاتكجرائمدولية
الدوليةالتيتعطيصفةالجريمةالدوليةلمنعهذهتمنخاللاالتفاقاإعالنحربعدوانية،أم

.(1)االعتداءات،كماهوالحالفياالتفاقياتالدوليةلمنعإبادةالجنسالبشري

الش االتجاهين بين ما يجمع أنه الدولية للجريمة التعريف هذا على كليويالحظ
وتعد،والموضوعي،حيثيتمثلالجانبالشكليفيالعالقةمابيناالعتداءاتوالقانونالدولي

الواقعةجريمةمتىوقعتبالمخالفةلقواعدهذاالقانون،أماالجانبالموضوعيفإنهيتمثلفي
ا بقواعد قررتحمايتها والتي الدولية الجماعة تهم التي والقيم المصالح على لقانونالعدوان

الدولي.

فعلغيرمشروعفيالقانونالدوليمن بأنها: الدولية وذهبآخرونلتعريفالجريمة
ومتصلعلىنحومعينبالعالقةبيندولتينأوأكثر،شخصيمتلكإرادةمعترفبهاقانونياا

.(2)ولهعقوبةتوقعمنأجله

الدو استثنتالجرائم التعريفاتقد ترىأنهذه التيت لكنالدراسة رتكبعلىأقاليملية
الدولالتيليستلهاعالقةبالدولاألخرى،فيحينيمكنأنترتكبالجريمةالدوليةفيداخل

ماجريمةعدولأخرى،مثالالوارتكبشخص إقليمدولةدونأنتكونلهذهالدولةأيةعالقةم
علىذلكيتبينللدراسةأنوبناءاإبادةجماعيةأوجرائمضداإلنسانيةعلىإقليمدولةمعينة،

 (جالسير)تعريفالفقيه بأنها: حيثيعرفها الدولية، الجريمة يخالفأقربلمفهوم فعل كل
 التي بالمصالح يضر كونه الدولي الدوليةيالقانون العالقات نطاق في القانون هذا ،حميها

.(3)ويوصفبأنهعملجنائييستوجبتطبيقالعقابعلىفاعله
نالفقهالعربيففيتعريفاتهللجريمةالدوليةفإكانالفقهالغربيكماسبققداختلإذا

.(4)لجريمةالدوليةاختلفإذلمتتفقآراءالفقهعلىتعريفمحددلأيضاا

                                                           

 .16ىبد الفتاذ ب ومي حجازي، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، مرجع نابق، ص (1)
 .12ىبد الفتاذ ب ومي حجازي، احملكمة اجلنائ ة الدول ة، مف  املرجع، ص (2)
 .12ىبد الواحد ومد الفار، اجلرائ  الدول ة ون طة العقاب ى   ا، مرجع نابق،ص (3)
 .15ومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة مرجع نابق، ص (4)
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أنهابتعريفالجريمةالدوليةللدراسةيمكناتوآراءفقهيةمنتعريفومنخاللماتقدم
لدولةاألساسيةأوالمصالحبينالدولالسلميةالعالقاتكلعملأوامتناععنعمليصيب"
لهذاواستنتاجاا،"المجتمعالدوليويدعوإلىالمعاقبةعليهباسم،بضرريمنعهالعرفالدوليما

العالقاتالوديةضراربوقوعهاإلأنالجريمةالدوليةهيسلوكمنشأنالدراسةرىتالتعريف
عمالا بينالدولبوصفه بالضرركجرائم والتنحصرهذه.الحربيصيبالمصالحالدولية

ضرورةحمايةكذلكفقدأقرالمجتمعالدولي،المصالحفيالعالقاتالدوليةبينالدولفحسب
 األساسية والمجتمعاتالمصالح للدول خالل من القتل أعمال وتحريمه االسترقاقواإلبادة

حميحيثت،دينيةأوإثنيةأوسياسيةأوعنصريةدوافعوكلاضطهادمبنيعلى،اإلبعادو
التعذيبوالمعاملةمثلالقانونالدوليالجنائيكلمامنشأنهأنيحطبكرامةاإلنسانقواعد

السيئةواالعتداءعلىالمدنيين يندرجمنأعمالأوأفعالبوصفها الحربوكلما أوجرائم
انية.جرائمضداإلنس

 :والجرائم األخرى الجريمة الدوليةثانياا: 
الدولي، المجتمع في واألساسية الدولية المصالح على عدواناا الدولية الجريمة تشكل
وبالتاليتمسهذهالجريمةالعالقاتالوديةبينالدولكماتمساستقرارالمجتمعات،ومنهنا

واجتهدفقهاءالقانونالدوليلتقنينهاكمااجتهد،ظهرتأهميةالجريمةالدوليةوالحاجةلدراستها
عليها والمعاقبة تجريمها أجل الدوليمن من،المجتمع وانطالقاا انتشارها، من الحد وبالتالي

األهميةالبارزةالتيتتمتعبهاالجريمةالدولية،وجدتالدراسةأنهمنالضروريالتمييزبينها
ال جرت فقد األخرى، الجرائم منوبين أخرى أنواع وأربعة الدولية الجريمة بين التمييز عادة

وهي:الجرائم

 :الجريمة الدولية والجريمة الداخلية -1

حيثتمثلكالامنالجريمة،(1)هناكثمةتشابهبينالجريمةالدوليةوالجريمةالداخلية
يجرمها تصرفات تشكل كونها المجتمع، في العام بالنظام إخالالا الداخلية والجريمة الدولية
تخضع كما شخصطبيعي، هو مرتكبهما كون في الجريمتان وتشتركان الجنائي، القانون

ا الركن توافر حيثضرورة من الجنائي القانون في العامة للمبادئ لقيامالجريمتان لمعنوي
.(2)الجنائيةالمسئولية

                                                           

 .25ية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، صومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، درانة ك النلر  (1)
 .214فتوذ ىبد اهلل الشاذيل، القامو  الدويل اجلنائي، أولويا  القامو  الدويل اجلنائي، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، ص (2)
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حيثالمصدرومنحيثاألطراف،إذوتتميزالجريمةالدوليةعنالجريمةالداخليةمن
نهفيحينيتمثلمصدرالجريمةالدوليةفيالعرفالدوليوالمعاهداتالدولية،فإنالجريمةإ

شرعالوطنيفيالدولالتيتأخذالداخليةيكمنمصدرهافيالقوانينالمكتوبةالتييصدرهاالم
فإنمصدرالجريمة النصية، الشرعية الشرعيةالنصية،وحتىفيالدولالتيالتعتمد بمبدأ
والتي المتكررة بالسوابقالقضائية الرتباطه يبدوواضحاا الدولية علىعكسالجريمة الداخلية

.(1)أصبحتبمثابةقانونمكتوب

حةدوليةأوإنسانية،وتقومبهاالدولةأوعدةدولبنفسهاوتقعالجريمةالدوليةضدمصل
بينماتقعالجريمةأوينفذهاأفرادبرضائهاأوبتشجيعها،ولذلكيجرمهاالقانونالدوليالجنائي،

الداخليةعلىمصلحةوطنيةيحميهاالتشريعالداخلي،وأطرافهاهممناألفرادالعاديينوتنظر
.(2)الداخليةفيالدولةبهاالمحاكمالوطنية

 :الجريمة الدولية والجريمة السياسية -2

علىنظامالدولةالسياسيمثل يقصدبالجريمةالسياسيةتلكالجرائمالتييقععدوانها
للمواطنين الحقوقالسياسية أو العامة أوسلطاتها فيها الحكم وتتميزبكونالدافعإلى،نظام

.(3)ارتكباهاذاصفةسياسيةيستهدفتغييرشكلالحكمأوالنظامالسياسيالقائمفيالبالد

 الوطنيتعد الجنائي القانون وينصعليها ينظمها داخلية جريمة السياسية ،الجريمة
قترافهاكالفاعلالوتتميزالجريمةالسياسيةعنجرائمالقانونالعامبالدافعالسياسيالذييحر

المعتدىعليها المحمية للمصلحة السياسية الطبيعة بها،أو أنهاليجوزالتسليم والمبدأ أما،
العرفالدولي التيحددها الجرائم فهيمن الدولية دول،الجريمة مصالح أويةوترتكبضد

.(4)سليمفيهاويجوزالتها،حدثاضطرابافيتمسالعالقاتالدوليةالوديةأوتإنسانيةو

لمتتعرضغالبيةالمعاهداتوالقوانينالخاصةبالتسليملتعريفالجريمةالسياسية،إالأن
فقهاءالقانونالجنائيالدولييروابأنالجريمةالسياسيةهياألفعالالتيتثيرمخاطرسياسية

 لها يكون ما بحكم مباشراا مساساا سياسي ذاتطابع أساسية تمسبمصلحة صدىأو من
.(5)الميدانالسياسي

                                                           

 .8حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مرجع نابق، ص (1)
 .86ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (2)
 .27ومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، ص (3)
 .218فتوذ ىبد اهلل الشاذيل، القامو  الدويل اجلنائي، أولويا  القامو  الدويل اجلنائي، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، ص (4)
 .9حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مف  املرجع ، ص (5)
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 :تتميز الجريمة الدولية عن الجريمة السياسية من حيث 

ك - السياسية الجريمة في المعتدىعليها أالمصلحة السياسي النظام هي داخلية وجريمة
تأثرتلكالجريمةغيرهامنالدولتماعيداخلحدودالدولة،دونأنتاالقتصاديأواالج

بصورةمباشرة،بينمافيالجريمةالدوليةفإنالضررالناتجعنهايقععلىالنظامالدولي،
والسلمويحدثاضطراباافيالعالقاتالوديةبينالدولللحدالذييمكنأنيعرضاألمن

.(1)الدوليينللخطر
العقوباتالداخليباعتبارهاجريمةداخلية،أساسالتجريمفيالجريمةالسياسيةهوقانون -

والمعاهداتالدولية، العرفالدولي هو الدولية الجريمة في أساسالتجريم أن فيحين
يكون فيها التجرم فإن للدولة، الوطني للقضاء الدولية الجرائم خضعتهذه ن وا  وحتى

 قررته وما الدولي أساسالعرف على مبنياا ويكون الدولية والمواثيقبصفته المعاهدات
.(2)الدوليةالمصادقعليهامنقبلالدولةذاتالعالقة

نجحأميتمإثباتصفةالمجرمللفاعلفيالجريمةا - لدوليةمتىارتكبذلكالجرم،سوأا
فشلفيتحقيقغايته،أماالصفةاإلجراميةفيالجريمةالسياسيةفإنهاالتستقرللمجرم
أخفقوفشلفيتحقيقغايته،أمافيحالنجحفيتحقيقغايتهفإنه السياسيإالإذا
يصبحبطالاقوميااومنرواداإلصالحالسياسيفيوطنه،ولذلكقالالعرفبعدمجواز

عالميااتنصعليهكافةالدساتيرتسليممرتكبيالجرا مبدأا المبدأ ئمالسياسيةواعتبارهذا
.(3)المعاصرة

 :الجريمة الدولية والجريمة العالمية -3

الدولي المجتمع يعرف الدول تعمل ومشتركة أساسية قيم والحكومات ،حفظهاعلى
تشكلالجريمةالعالمية،حيثصيانتهاومنعاالعتداءعليهاويتخذهذاالموقفصفةالعالميةو

كافةاألفعالالتيتنطويعلىعدوانعلىالقيموالمبادئالبشريةاألخالقيةاألساسيةفيالعالم
الجنائية القوانين كافة وتشترك العام، والحياء والحرية الجسد وسالمة الحياة في الحق مثل

.(4)صعليهاالمعاصرةفيالن

                                                           

 .45ي املوضوىي، مرجع نابق، صبدر الدين ومد شبا، القامو  الدويل اجلنائ (1)
 .25،ص2009أجمد ه كا، املالئول ة اجلنائ ة الفردية الدول ة أم  القضاء اجلنائي الدويل، مرجع نابق،  (2)
 9حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة درانة حت    ة اطب ق ة، مرجع نابق، ص (3)
 223لويا  القامو  الدويل اجلنائي، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، صفتوذ ىبد اهلل الشاذيل، القامو  الدويل اجلنائي، أو  (4)
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النوعمنالرمتمختلفالدولج ،إالأنهذهعلىمحاربتهاجرائموعملتوالزالتهذا
وتختصبهاالمحاكمالوطنية،التشريعالوطنيالتييجرمهاداخليةالجرائمتعتبرمنالجرائمال

وهيتختلفعنالجريمةالدوليةالتيحتىلوجاءالنصبهافياتفاقاتأومعاهداتدولية،
،والمعاهداتالدوليةالتيتستندإلىهذاالعرفمصدرهاالعرفالدوليوتمسالمصالحالدولية

(1)دوليةالمحاكموتنظرفيهاال

هيجريمةعادية نما العالميةليستجريمةدولية،وا  فإنالجريمة تقدم، علىما وبناءا
يميزهاعنغيرهامنالجرائمالداخليةهوارتكابهاعلىالصعيدالعالميأيفيأكثرمندولة،

 األمر تنطويعلىوهو الدولية الجريمة بينما العالمية، صفة الجرائم هذه مثل يعطي الذي
المساسبالمصلحةالدوليةالتيهيمحلالحمايةالجنائيةالدولية،بمعنىتوافرالركنالدولي
فيها،كماأنالجريمةالعالميةتمسبالنظامالداخليللدولةأيبمصلحتهاالوطنية،أماالجريمة

(2)لمصلحةالدوليةالمحميةقانونياافإنهاتشكلانتهاكاالالدولية
 :الجريمة الدولية وجريمة قانون الشعوب -4

اعتداء،وهومايطلقالدوليحمايةالنظامالدوليمنأيالجنائييشملموضوعالقانون
الجرائمبقانونالشعوب،وتعدالجرائمالتيتنسبإلىقانونالشعوبصورةمنااعليهاصطالح

العالميةالتيتجرمهاالقوانينالوطنيةفيالعادةمثلالرقوالقرصنةفيأعاليالبحار،وتختلف
هذهالجرائمعنالجرائمالدوليةمنحيثأنهاجرائمداخليةتنصعليهاالقوانينالوطنية،ولكل

.(3)دولةالحقفيمحاكمةمرتكبيهاأماممحاكمهاالوطنية

الركن لها توفر ما إذا وذلك دولية، الشعوبإلىجرائم قانون تتحولجرائم أن يمكن
.(4)الدولي،كأنترتكبتنفيذااألوامردولةمعينةأولحسابها

 :الجريمة الدولية أركان -ثالثاا 
الجوانبالتي أوكافة الجريمة التيتتشكلمنها األجزاء بأركانالجريمةمجموعة يراد
ويترتب الجريمة وجود فيمجموعها والتييترتبعلىوجودها بنيانالجريمة، ينطويعليها
ركن أركان: بثالثة الداخلية الجريمة وتتحدد الجريمة، انتفاء أحدها انتفاء أو انتفاءها على

                                                           

 .202ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (1)
 .180مف  املرجع ، ص ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، (2)
 .89ومد ىبد املنع  ىبد اخلالق، اجلرائ  الدول ة، درانة اأ    ة ل جرائ  ضد اةمالام ة والالةع وجرائ  احلرب، مرجع نابق، ص (3)
 .88ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (4)



  

57 
 

الفعلعلىاختالفمصادرها،وركنشرعي،يت مثلفيقاعدةالقانونالوطنيةالتيتجرمهذا
مادييتمثلفيالفعلالمادي،وركنمعنوييتمثلفيالذنبأوالخطأويعرفبالقصدالجنائي

 الثالثة باألركان الدولية الجريمة تتحدد كما للفاعل، ركنرابع، لها الذكرمضافاا وهوسالفة
.(1)ليالذييمثلخاصيةمميزةللجرائمالدوليةالركنالدو

 :الركن الشرعي للجريمة الدولية -1

قيام المعقول غير من أنه إذ الفعل، مشروعية عدم للجريمة الشرعي بالركن يقصد
نقاعدةالتجريمتضفيعلىالسلوكواليوجدمايجرمهقانوناا،إذإالجريمةنتيجةفعلمشروع

سلوكااغيرمشروع،ويترتبعلىمنيرتكبهذاالسلوكالجزاءالمنصوصصفةمعينةتجعله
عليهفيالقاعدةالجنائيةالمجّرمةللفعل،وتتمثلعدممشروعيةالفعلفيمخالفةقواعدالقانون
الدولي،واليشترطأنيكونالفعلمحظوراافيالقانونالوطنيحتىيصنفعلىأنهجريمة

لفعلمجرماافيالقانونالدوليمالميتولدشعورلدىالمجتمعالدوليبأنواليعتبرا،(2)دولية
.(3)تصرفماباتيهددالمصالحالداخليةأوالخارجيةللدول

يستمد الشرعي الركن أن إال الفعل، يجرم نصقانوني وجود الشرعي يفترضالركن
يختلفمبدأالشرعيةفيالقانوناتوالمعاهداتالدولية،حيثيوجودهمنالعرفالدوليواالتفاق

الجنائيالدوليعنهفيالقانونالوطنيمنحيثالتطبيق،والتشريعليسهوالمصدرالوحيد
ةفيالقانونالدوليالعامبصفةعامة،إنالعرفهوأحدالمصادرالرئيسللجرائمالدولية،بل

فسيرالواسعأوعنطريقالقياس،وهذهالطبيعةالعرفيةللقانونالدوليةفرضتبدورهاضرورةت
نكانتتزيدهإيضاحااوتحديدااإال حيثقننتالمعاهداتالدوليةالعرفالدوليوكرسته،وهيوا 

التفسيروالقياسأنهاتكونغامضةوغيردقيقةالصياغةفيأغلبها،ممايفترضالتوسعفي
(4)لمعرفةمضمونها

 :الركن المادي للجريمة الدولية -2

يشترطلقيامالجريمةبصفةعامةأنتتمثلفيمظهرماديملموسفيالعالمالخارجي،
بالحماية، واليصيبالحقوقالجديرة المظهراليحدثاضطرابفيالمجتمع، بغيرهذا إذ

تـدباإلرادةوحدهاإذالمت فـضويترتبعلىذلكأنالقانونالجنائيداخليااكانأمخارجيـاااليع
                                                           

 .67،ص2004ومود  الاحل العاديل، اجلر ة الدول ة، درانة مقارمة، دار الفكر اجلامعي، اةنكندرية،  (1)
 .229فتوذ ىبد اهلل الشاذيل، القامو  الدويل اجلنائي، أولويا  القامو  الدويل اجلنائي، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، مرجع نابق، ص (2)
 .42،ص1999، القاهر ، 2ئ القامو  اجلنائي الدويل، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع، ط أشرف اوف ق مش  الدين، مباد (3)
 .217ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (4)
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 الذيإلى هو وحده اإلنسـان أن كما الواقـع، في لها انعكاساا يعتبر ملموس خارجي سلوك
لذلك،(1)يتصورأنيكونفاعالاللجريمة،ألنهاالتعتدأنتكونسلوكااإرادياايعتدبهالقانون

.(2)انونأنهالجريمةبغيرركنماديفالقاعدةفيالق

مرتكبالفعلسلوكااإجرامياامعيناامنأجلقيامويلزملقيامالركنالماديأنيصدرعن
إلىجانبالسلوك أخرىمنالجرائم لفئة الركنالماديبالنسبة يستلزم وقد الدولية، الجريمة

فإناوأاتحققنتيجةإجراميةمعينة،وس لجريمةتكونقدوقعتتعلقاألمربأيمنالفئتين،
.(3)بصورةتامة

الجريمة نظرية عليها ترتكز التي الدعائم أحد المادي الجانب أن سبق مما يستنتج
الركنكليااأوجزئياايشكلمانعاامادياا الداخليةوالجريمةالدوليةكذلك،بمعنىأنتخلفهذا

الجنائيةمنحيثالمبدأ.المسئوليةمنقيامالجريمةوقيام

 :الركن المعنوي للجريمة الدولية -3

يقصدبالركنالمعنويالجانبالشخصيأوالنفسيفيالجريمة،أيالرابطةالمعنويةأو
بحيثيمكنأن الفاعل، بنفسية التيتربطمادياتالجريمة النفسيةأوالعالقةاألدبية الصلة

الفاعل، إرادة نتيجة يقالبأنالفعلالمقترفهو تقوم الصلة وتنعدم،المسئوليةوبتوافرهذه
بعدمتوافرها،ويعداشتراطالركنالمعنويضماناالتحقيقالعدالةالتيتقضيبأنيوقعالجزاء

.(4)علىالمخطئ

وعبليلزمأنيكونهناكفعلارتكابفعلغيرمشرالجنائيةالمسئوليةواليكفيلقيام
إ عن رصادر أآثمةادة هو الذي الخطأ جوهر هي العصرالمسئوليةساس في الجنائية

(5)الحديث

ويكونتحققالركنالمعنويفيالجريمةالداخليةمرهونباتجاهإرادةالجانيإلىوجهة
القانون،فهويمثلرابطةنفسيةبينالجانيوبينالركنالماديللجريمة،ويطلقعليه يؤثمها

العمدي غير الجنائيوالخطأ القصد الجنائيوصورته (6)اإلثم ذا، فيوا  الحال هو هذا كان

                                                           

 .9ع نابق، صحالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة درانة حت    ة اطب ق ة، مرج (1)
 .77ومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، )درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة(، مرجع نابق، ص (2)
 .251ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (3)
 .115حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مرجع نابق، ص (4)
 .107ومد ىبد املنع  ىبد الغين، القامو  الدويل اجلنائي، )درانة ك النلرية العامة ل جر ة الدول ة(، مف  املرجع ، ص (5)
 .135ويل اجلنائي، مرجع نابق، صىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الد (6)
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رمسألةالجرائمغيرالعمديةعلىالمستوىإنالفقهالدوليقداستبعدأنتثأالجرائمالداخلية،ف
ماتكونجريمةعمدية،وهومايدللعلىخطورةالجريمةوعليهفإنالجريمةغالباا،(1)الدولي

ولذلكاليختلفم الدوليين، األمنوالسلم التيتهدد الجنائيفيالقانونالدولية القصد فهوم
الجنائيالدوليعنهفيالقانونالوطنيللدول،حيثيقومكالهماعلىعنصريالعلمواإلرادة،

إلىالعلمبأنهذاالسلوكيشكلجريمةبحيثتتجهاإلرادةإلىالسلوكالمكونللجريمةإضافةا
.(2)يعاقبعليهاالقانون

 :الركن الدولي للجريمة الدولية -4

األول جانبان، الركن ولهذا الداخلية، الجريمة عن الدولية الجريمة الدولي الركن يميز
الدولية أنترتكبالجريمة فيضرورة ويتجسد حيثإشخصي؛ أوبموافقتها، الدولة نباسم

نماالسلوكفيالجريمةالدوليةيرتكبهالشخصالطبيعيغيرأنهاليرتكبه بصفتهالشخصية،وا 
المصلحة أن في ويتمثل موضوعي؛ والثاني باسمها، أو الدولة من طلب على بناءا يرتكبه

،وتنبعأهميةالركنالدوليمنأنوجودهيترتبعليهإضفاءالمشمولةبالحمايةلهاصفةدولية
.(3)جريمةوبانتفائهينتفيهذاالوصفوصفالدوليةعلىال

صفةالدوليةفيالجريمةأنيكونالفعلأواالمتناعالمؤديإليهايمسيشترطلتحقق
مصالحأوقيمالمجتمعالدولي،كمايتحققالركنالدوليإذاوقعتالجريمةالدوليةبناءاعلى
خطةمدبرةمندولةضددولةأخرى،كمايتوافرهذاالركنفياألفعالاإلجراميةالتيترتكبها

ويعطيالركنالدوليللجريمةبعداا.(4)رهابيةإذاكانتموجهةإلىدولةمابعضالمنظماتاإل
خاصااإذيجعلهاتتسمبالخطورةوضخامةالنتائج،لذافإنهالنتكونوحتىفيأبسطصورها

.(5)إالجرائمدولية

 :الدولية خصائص الجرائم -رابعاا 
جري كونها التحديد بالغموضوعدم الدولية الجريمة التجاربتتسم وأكدت عرفية، مة

الدوليةوالعرفالدوليجملةمنالحقائقالتيأعطتللجريمةالدوليةبعضالخصائصالذاتية

                                                           

 64اجلنائي والشريعة االنةم ة، مرجع نابق، ص الدويل أمحد ىبداحلك   ىثما ، اجلرائ  الدول ة ك ضوء القامو  (1)
 .120حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مرجع نابق، ص (2)
 .69ل ة، )درانة مقارمة(، مرجع نابق، صومود  الاحل العاديل، اجلر ة الدو  (3)
 .293ومد ىبد املنع  ىبد الغين، اجلرائ  الدول ة، درانة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (4)
 .143ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مف  املرجع، ص (5)
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والقانونيةالتيتميزهاعنالجريمةالداخلية،ولعلأهمهذهالخصائصماتجملهالدراسةفيما
يلي:

 :خطورة الجريمة الدولية -1

وخطورةمنخاللاتساعنطاقهاوشمولية،الداخليةجسامةتفوقالجريمةالدوليةالجريمة
المجتمعاتوتدميرآثارها، إبادة الدولية تستهدفالجرائم ما المدنوقتلوتعذيبحيثكثيراا

وغيرذلكمناألعمالفرادعلىخلفياتعرقيةأوطائفيةأومذهبيةأودينية،الجماعاتواأل
الت اإلنسانية الموجهةضد تكونوالجرائم ما مدمرةيغالباا القانون.(1)نتائجها ووصفتلجنة
بقولها:"يبدوأن(م1950مارس)3ةالجريمةالدوليةفيالدوليالتابعةلألممالمتحدةخطور

،تمسأساسااالمجتمعالبشرينفسه"هناكإجماعااحولمعيارالخطورة،فاألمريتعلقبجرائم
الجريمةالدوليةإمامنطابعالفعلالمجرمالذييمتازبالقسوة،ويمكناالستداللعلىخطورة

مامنالدافعالذييتيحتحديدخطورة مامناتساعآثارهوضخامتها،وا  والفظاعةوالوحشية،وا 
الفعل،وهذهالخطورةهيالركناألساسيللجريمةالتيتخلبسلماإلنسانيةوأمنها،كماتخل

.(2)يمابينالدولالعالقاتالوديةفبسالمة

 :جواز التسليم في الجرائم الدولية -2

والجرائم العادية الجرائم بين والتمييز التفريق على السابق في الدولي العرف استقر
السياسيةحيثتجيزالقوانينالداخليةالتسليمفيالجرائمالعاديةفقطدونالجرائمالسياسية،إال

مضاددعاإلىضرورةالتسليمفيالجرائمالدولية،فقددعاالمجتمعأنهذااالتجاهقوبلباتجاه
الدوليإلىضرورةالتمييزبينالجرائماإلرهابيةبوصفهاجرائمدوليةوالجرائمالسياسية،باعتبار

فيها، السياسيةأفعاليجوزالتسليم جاءفيأنالجرائماإلرهابيةعلىعكسالجرائم وهوما
القان معهد قرار عام الصادر الدولي معم(1892)ون وفي اإلرهابعاماهد، ومعاقبة منع ة

.(3)م(1937)

وأصبحتجميعالجرائمالدوليةخاضعةلنفسالمبدأ،واعت برتجرائميجوزفيهاالتسليم،
إذاليميزالقانونالدوليالجنائيأويفرقبينأيمنالجرائمالدولية،وبالتاليفإنهاليجوز
جريمة أخرىبأنها دولية فيمقابلوصفجريمة سياسية جريمة بأنها دولية وصفجريمة

                                                           

 .9،ص2007، ىني م   ة، اجلزائر، 1مب ا  قر، وثائق احملكمة اجلنائ ة الدول ة، دار اهلدى ل طباىة والنشر والتوزيع، ط  (1)
 .121،ص1988ومد ىبد املنع  ىبد اخلالق، النلرية العامة ل جر ة الدول ة، أطروحة دميتوراه، مي  ة احلقوق جامعة ىني مش ، القاهر ،  (2)
 .90ا  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، صىبد اهلل ن  م (3)
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وباتمنخصائصالجرائمالدوليةوجوبتسليممرتكبيهاللمحاكمة،حيثالتمييزبينعادية،
جريمةدوليةوأخرىمنحيثطبيعتهاعاديةأوغيرعادية،ولذلكوجبتسليممرتكبيكافة
الجرائمالدوليةبغضالنظرعنطبيعتهاللمحاكمة،ولعلمايؤكدذلكالبابالتاسعمننظام

يجوزللمحكمةأنللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةفيالمادةالتاسعةوالثمانين:"رومااألساسي
وتقديمه،للقبضعلىشخص(91)تقدمطلباامشفوعاابالموادالمؤيدةللطلبالمبينةفيالمادة

وعليهاأنتطلبتعاونتلكالدولةفي،إلىأيدولةقديكونذلكالشخصموجوداافيإقليمها
الشخصوتقديمهالقبض ذلك على القبض، إلقاء لطلبات تمتثل أن األطراف الدول وعلى

.(1)إلجراءاتالمنصوصعليهافيقوانينهاالوطنيةاوالتقديموفقااألحكامهذاالبابو
 :استبعاد قاعدة التقادم في الجريمة الدولية -3

بها تأخذ قاعدة وهي مدة، بمضي العمومية الدعوى أو العقوبة سقوط بالتقادم يقصد
معظمالتشريعاتالوطنية،ولمتتمإثارةهذهالمسألةعلىالصعيدالدوليقبلالحربالعالمية
الثانية،إالأنظروفااالحقةدفعتالمجتمعالدوليإلىإعادةالنظرفيقاعدةالتقادممنحيث

 وجوب لم إذ الدولية، الجرائم على رفضتطبيقها أو لندن اتفاقية والنظام،م(1945)تشر
األساسي لكن(نورمبرج)لمحكمة القاعدة، لهذه عام أعلنت قانونهام(1964)ألمانيا بأن

سقوطالدعوىويعنيذلك،علىارتكابهاااعام20بمضي(2)الجنائييأخذبقاعدةتقادمالجرائم
.(3)يقدمواللمحاكمةبعدوالذينلمالجرائمالدوليةمرتكبيالعموميةبالنسبةلجميع

تواصلتالجهودالدوليةمنأجلوضعحٍدلظاهرةاإلفالتمنالعقاب،ولعلهذاالهدف
 إنشاء إلى الدولي المبرراتالتيأدتبالمجتمع أسمى من عامهو الدائمة الدولية المحكمة

المادةم(2002) نصت ولذلك العقوبة، من الدولية الجرائم مرتكبي إفالت عدم أجل من ،
الدوليةعلى الجنائية األساسيللمحكمة عدمسقوطالجرائمالتاسعةوالعشرينمننظامروما

 (4)"التسقطالجرائمالتيتدخلفياختصاصالمحكمةبالتقادمأيااكانتأحكامه،حيث"بالتقادم

                                                           

 1، فقر  89، ع 1998ملاع روما،  (1)
بأ  اجلرائ  الدول ة ال اتقادع، وك  1965ىلبريا  10حثار مو ف أملام ا انتنكارا  ىامل ا  وانعا ، ما أدى ىلن ىلمجاع ال جنة القاموم ة لألم  املت د  ك  (2)

 2391وافقت اجلمع ة العامة لألم  املت د  ى ي اافا  ة ىدع اقادع جرائ  احلرب واجلرائ  املراكبة ضد اةمالام ة ك  رارها ر    1968موفمرب  26
األناني ال ي جاء ك جمم   ى ي أ  التقادع ال يالري ى ي جرائ  دول ة ودد  بغض النلر ىن و ت اراكاهبا، وهي جرائ  احلرب الوارد  ك النلاع 

 ، واجلرائ  املراكبة ضد اةمالام ة نوأ  أميا  ك زمن احلرب أع زمن الال  .1945أغالط   8حملكمة مورمربغ العالكرية ك 
، القاهر ، 3املعن ة بالعدالة اجلنائ ة، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع، ط  واة   م ة الدول ة ومد شريف بال وين، الوثائق (3)

 .124،ص2012
 .29، ع 1998ملاع روما،  (4)
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 :استبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية -4

هونوعان،والجريمةحقوقهالمترتبةعلىمنأوكلجزءعنالمجتمعالعفوهوتنازل
،وهذاالنظامويسمىالعفوالخاصوعفوعنالجريمةويسمىالعفوالشامل،عفوعنالعقوبة

ةالجرائمالدوليةوجسامتهانظامالجنائيالدولي،إذتجعلخطورنبنوعيهاليعتدبهفيالقانو
بإصدارالعفومانعاالذلك،العفوأمراامستحيالا،كمايشكلغيابالسلطةالتييكونلهاالحق 

للمجتمع الحالي التنظيم عن التشريعية والسلطة الدولة رئيس سلطة من كل تغيب حيث
.(1)الدولي

 استبعاد الحصانة في الجرائم الدولية -5

الذينيتقلدونمناصبرسميةرفيعةتمنحالقوانينبعضاألشخاص وامتيازاتحصانة
منو،قانونالعقوباتلوفقااخاصةاليحاكمبموجبهامناقترفجريمةأمامالمحاكمالوطنية
 الدولة رئيس حصانة الداخلي القانون في الحصانات هذه المجلسوأمثلة أعضاء حصانة

.(2)وحصانةرؤساءالدولاألجنبيةخارجبالدهم،عملهملتهمالنيابيأثناءتأدي

 أو رئيسالدولة إعفاء إلىعدم الدولياستقر الجنائي القانون أن الجرائمإال مرتكبي
مبوصفهينوقتاقترافهامتصرفوادوليةحتىولوكانائمجرنيرتكبونالذيو،بصفتهمالرسمية

وتعززمبدأعدماإلعفاءمنالمحاكمةعلىأرضالواقعرؤساءدولأوحكوماتأوغيرذلك،
قدمإليهاكبارمجرميالحرباأللماندون(العسكرية،نورمبرج)علىسبيلالمثالفيمحكمة

.(3)أنتعفيهممراكزهمومناصبهمالعاليةمنالخضوعللمحاكمة

الدول رؤساء بحصانة كذلك الدائمة الدولية الجنائية المحكمة تعتد الموظفينلم أو
الحكوميينكعذريعفيهممنالعقوبةعلىجرائمهمالدولية،حيثنصتالمادةالسابعةوالعشرين

يطبق"لمرتكبيالجرائم؛دماالعتدادبالصفةالرسميةمننظامرومااألساسيللمحكمةعلىع
،سميةالنظاماألساسيعلىجميعاألشخاصبصورةمتساويةدونأيتمييزبسببالصفةالر

للشخص الرسمية الصفة خاصفإن أأاسو،وبوجه لدولة رئيساا أمكان فيمحكومة عضواا
أ أوحكومة أوبرلمان منتخباا حكوميااوممثالا من،موظفاا األحوال من بأيحال تعفيه ال
التحولالحصانات،وكماأنهاالتشكلفيحدذاتهاسبباالتخفيفالعقوبة،الجنائيةالمسئولية

                                                           

 .95ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (1)
، الرياض، 1ىبد العزيز ما ر العب كا ، احلصاما  واالمت ازا  الدب ومان ة والقنص  ة ك القامو  الدويل، شرمية العب كا  لألحباث والتطوير، ط  (2)

 .137،ص2007
  .3، مرجع نابق،  ع1950مبادئ مورمربج،  (3)
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ق التي الخاصة اإلجرائية القواعد للشخصسوأو الرسمية بالصفة ترتبط إطارأاد كانتفي
.(1)"دونممارسةالمحكمةاختصاصهاعلىهذاالشخصالدولي،مالقانونالوطنيأ

 :أنواع الجرائم الدولية -خامساا 
فيبحيثيصومتجددة،توجدللجريمةالدوليةأنواعمتنوعةوأشكالمختلفة عبحصرها

تلكاألنواعالتياستطاعالمجتمعالدوليأبرز،لذلكوجبتاإلشارةإلىمجموعهمحددهودائمة
أنيتوصلبجهودهالمكثفةإلىعدةاتفاقياتومعاهداتدوليةتحدداألعمالالتيتعدبمثابة

،ائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةجرائمدولية،ومنالمواضيعالتيتناولتهاتلكالمعاهداتجر
األخرىحتىأصبحهناكنصوص منالجرائم وغيرها العدوان، الجنسوجريمة إبادة وجرائم

والتيهيبمثابةقانونعقوباتخاصغيرمترابط.،كثيرةومتناثرةتحددالجرائمالدولية

 :جرائم الحرب -1

واليوجدعصرمنالعصورإالوقدتعدالحربظاهرةاجتماعيةوجدتمنذوجودالبشر
ومصائبها أهوالها تلجأوه،شاهد العنفالتي منوسائل يقوميوسيله ما لحل الدول إليها

.(2)بينهمامنمنازعاتأوسعيالتحقيقغايةأوطموحسياسيأوإقليمي

 منذ الدوليتحديدها المجتمع التيحاول الدولية الجرائم الحربأقدم جرائم وقتوتعد
دمنوقوعه،وأنهمنالحكمةالسعيلتخفيفمبكرنسبياا،حيثسادمنطقأنالحربشرالبَ

دون المتحاربة الجيوش على نتائجها تقتصر بحيث اإلمكان، بقدر نتائجها وحصر ويالتها
المدنيين،وجرائمالحربهيمجموعاألفعالالتيتقعأثناءالحربوتكونمخالفةلميثاقالحرب

.(3)لحربوعاداتهاوالمعاهداتالدوليةحددتهقوانيناكما

فقدتكثفتجهودالمجتمعالدوليوأثمرتعنمعاهداتواتفاقاتدوليةعملتعلىتنظيم
وواجباتهمواألسلحةالتيال،عاداتالحروبوقوانينها،حيثفرضتقيودااعلىسلوكالجيوش

اتفا االتفاقات، هذه بين ومن استعمالها، يجوز جنيف وجرحىم(1864)قية مرضى بشأن
التيتولتتنظيمقواعدالحيادوالحرب،م(1907و1899)اتالهاييوأسرىالحرب،واتفاق

                                                           

 .2و1، مرجع نابق، فقر 27، ع 1998ملاع روما،  (1)
 .559جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص ىبد القادر  ابر (2)
 .270ىدي ط فاذ ومد خضر، اجلر ة الدول ة:  ورها وأرمياهنا، مرجع نابق، ص (3)
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 عام األربع جنيف اتفاقات بعقد المتحدة األمم ساهمت وقت1949كما المدنيين لحماية
.(1)الحرب

 الدولية الجنائية األساسيللمحكمة روما نظام الحربكذلكأكد الدائمةعلىأنجرائم
نحالةمنجرائمالحربالمرتكبةأثناءااوثالثيتدخلفياختصاصالمحكمة،وحددالنظامأربع

النزاعاتالمسلحةذاتالطبيعةالدولية،وستةعشرحالةمنالجرائمالمرتكبةأثناءالنزاعات
.(2)المسلحةذاتغيرالطبيعةالدولية

كالقتلوسوء،يالمخالفاتالمرتكبةضدقواعدالحربوتتمثلجرائمالحربف وعاداتها
األسرىوالتنكيلبهم، تشملكذلكمعاملة كما التبررهضروراتالحرب، وتدميرالمدنبما

.(3)األشغالالشاقةلألهاليالمدنيينأومسجونيالحربوالنهبوقتلالرهائن

حيثترتكب متعددة، الحربأشكاالا جرائم موادوتأخذ أو أسلحة عنطريقاستعمال
محرمة،أواستعمالالمقذوفاتالمتفجرةأوالمحشوةبموادملتهبة،أواستعمالالغازاتالخانقة

.(4)أواستعمالالسالحالذريأوالسامة،أواستعمالأنواعمعينةمناأللغامالبحرية،

 :الجرائم ضد اإلنسانية -2

 اإلنسانية ضد لإلنسانتعرفالجرائم اإلنسانية تمسبالصفة التي الجرائم تلك ،بأنها
وبأهمحقمنحقوقهوهوالحقفيالحياةوسالمةالجسدوالعرضوالشرفواالعتبار،والتي

.(5)تؤديإلىالحطمنقيمةاإلنسانحسبدرجةأوجسامةاالعتداء

رادمندولةماضدأفرادويرادكذلكبالجرائمضداإلنسانية،تلكالجرائمالتييرتكبهاأف
آخـرينمندولتهـمأومنغيردولتهـم،وبشكـلمنهجي،وضمـنخطةلالضطهادوالتمييزفي
المعاملةبقصداإلضرارالمتعمدبالطرفاآلخر،وذلكبمشاركةمعآخرينالقترافهذهالجرائم

العرق أو الديني أو الفكري االنتماء حيث من عنهم يختلفون مدنيين أوضد الوطني أو ي
االجتماعيأوأليةأسبابأخرىمناالختالف،وقدترتكبهذهالجرائمأثناءالقتالداخلإقليم
الدولةالتيينتميإليهامرتكبأومرتكبيالجريمةأوفيالمناطقالمحتلة،كماقدترتكبفي

                                                           

 .259ىبد اهلل ن  ما  ن  ما ، املقدما  األنان ة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، ص (1)
 .8و5، مرجع نابق،  ع 1998روما،  ملاع (2)
 .339ومد ىبد املنع  ىبد اخلالق، اجلرائ  الدول ة، درانة اأ    ة ل جرائ  ضد اةمالام ة والالةع وجرائ  احلرب، مرجع نابق، ص (3)
 .234حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مرجع نابق، ص (4)
 113وجي، القامو  اجلنائي الدويل، أه  اجلرائ  الدول ة، احملامي  الدول ة اجلنائ ة، مرجع نابق، صىبد القادر الق  (5)
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 الذين الحكام لجبروت حد وضع الحالتين في التجريم ويستهدف السلم، أقليةوقت يظلمون
.(1)للقيماإلنسانيةالعلياةوطنيةأوجنسيةأودينيةوصوالاإلىإقرارالحمايةالالئق

مبادئ اإلنسانية:(نورمبرج)وتعتبر ضد التيتنصعلىالجرائم أولىالوثائقالدولية
مناألفعالغير واالسترقاقواإلبعادوغيرها اإلنسانيةوهيأفعالالقتلواإلبادة "الجرائمضد
اإلنسانيةالمرتكبةضدأيشعبمدنيقبلأوأثناءالحرب،وكذلكاالضطهاداتالمبنيةعلى

االضطهاداتمخالفةللقانوننية،سواءأكانتتلكاألفعالأمديأسبابسياسيةأوجنسيةأو
.(2)الداخليللدولةالمنفذةفيهاأمال"

وسعنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةمفهومالجريمةضداإلنسانية،
السابقةاالختفاءالقسريلألشخاصوالتعذيبواألفعالذاتالطابع الجنسي،بإضافتهللجرائم
أنترتكبوالجديدالذيجاءبهنظامرومااألساسيهواعتبارالجريمةضداإلنسانيةيمكن

دولياا،بمعنىأننظامرومااألساسييمكنأنيطبقخارجأينزاعمسلحسوأاكانداخليااأم
.(3)لوكانتفيوقتالسلموعلىكلالخروقاتالخطيرةلحقوقاإلنسانحتى

 :لجماعيةجرائم اإلبادة ا -3

إلى السابقة يوغسالفيا فمن فادحه خسائر اإلنسانية الجماعية اإلبادة كبدتجرائم لقد
الشيشانوصوالا إلي كمبوديا ومن والعراقوأفغانستانرواندا زالتالقائمة،إلىفلسطين وما

.(4)تطولفيهذاالمجال

أيقتلالجنس الجنسقتله، بإبادة أيعمليقصد تعنيفيجوهرها البشري،واإلبادة
الخطير أواالعتداء المجموعة، قتلأفراد ولذلكتعنياإلبادة أوجزئية، كلية يستهدفإبادة

خضاعالمجموعةبصورةعمديةلظروفحياةمةأعضاءالمجموعة،وتشملكذلكإعلىسال
.(5)تؤديإلىالفناءالجسديالكليأوالجزئي

الجرائمضداإلنسانيةإلىأفعالالقتلأواإلبادةأواالسترقاق(نورمبرج)قسمتمبادئ
واالضطها منجهة اإلبعاد منجهةدأو دينية أو أوعنصرية المبنيعلىأسبابسياسية

إبادة وجرائم العنصري التمييز جرائم نوعين، إلى الجرائم هذه تقسيم يمكن وبالتالي أخرى،
                                                           

 253حالنني ىلبراه   ىب د، اجلر ة الدول ة )درانة حت    ة اطب ق ة(، مف  املرجع، ص (1)
 .6، مرجع نابق،  ع1950مبادئ مورمربج،  (2)
 .7ع  مرجع نابق،  ،1998ملاع روما،  (3)
 .495ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (4)
 .223،ص1985، بريو ، 3جريهارد فا  غة ، القامو  بني األم ، دار اجل ا ل نشر والطباىة والتوزيع، ج  (5)
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فيهاالقتلةعلىإبادةجماعةماإبادةكليةأوجزئية،وقهرهابالذنبالجنس،وهذهاألخيرةيقدم
تنتميإلىجماعةقوميةأوجنسيةأودينيخالفقوم يةأوجنسأوديناقترفتهسوىأنها

.(1)مرتكبالجريمة

الجماعيةوالمعاقبةعليهاوحملت الصادرةعناألممالمتحدةاتفاقيةمنعجريمةاإلبادة
أثناءالحرب،هيجريمةمالسلمأوقتاإلبادةالجماعية،سواءارتكبتفيأنم(1948)عام

عليها والمعاقبة منعها على المتعاقدة األطراف وتتعهد الدولي، القانون فيما(2)بمقتضى ،
.(3)وضحتاالتفاقيةأشكالهذهالجريمةوحددتهافيالمادتينالثانيةوالثالثة

للمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةعلىجريمةاإلبادةكجريمةونصنظامرومااألساسي
المحكمة اختصاص في األساسي(4)تدخل النظام فإن الجريمة هذه مضمون حول وأما ،

باإلباد يعني جماعةةللمحكمة إهالك بقصد التالية األفعال من يرتكب فعل أي الجماعية
:(5)ااكليااأوجزئياابصفتهاقوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينيةإهالك

قتلأفرادالجماعة. -
إلحاقضررجسديأوعقليأوجسميبأفرادالجماعة. -
إخضاعالجماعةعمدااألحوالمعيشيةيقصدبهااإلهالكالفعليكليااأوجزئياا. -
فرضتدابيرتستهدفمنعاإلنجابداخلالجماعة. -
نقلأطفالالجماعةعنوةإلىجماعةأخرى. -

 اإلبادة منع علىاتفاقية األساسيم(1948)ويؤخذ روما ونظام م1998)، لم(، أنهما
علماا سياسية، ألسباب اإلبادة أو الشامل بمعناها الثقافية اإلبادة إلى اإلبادةيتعرضا بأن

السياسيةالتقلخطورةعنحاالتاإلبادةالمنصوصعليها،ذلكأناإلبادةالجماعيةتتمثل
الدينية،أوفيإكراه أوتطبيقشعائرها إحدىالجماعاتعلىتحديدأوإلغاءاستخداملغتها

العبادة أماكن بتلك،هدم األمر ينتهي لكي للجماعة التاريخية القيمة ذات األشياء وتخريب
الجماعةإلىنسيانلغتهاودينهاوتاريخهاوكافةمقوماتهاالحضارية.


                                                           

 .6، مرجع نابق، ع1950مبادئ مورمربج،  (1)
 1 ، ع1948اافا  ة منع جر ة اةباد ،  (2)
 ،1948ديالمرب  9راجع اافا  ة منع جر ة اةباد  اجلماى ة واملعا بة ى   ا، اجلمع ة العامة لألم  املت د ،  (3)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm 
 .5، مرجع نابق، ع 1998روما،  ملاع (4)
 .6، مف  املرجع ، ع 1998ملاع روما،  (5)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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:العدوانجريمة  -4

عالقاتطبيعية تعد الدول بين كانتعالقاتالقوه السابععشر القرن ،حتىمجيء
قألساسبهكأحدالحقووكانالحقفياللجوءللحربمعترفاا،وقائمةعلىالعالقاتالسلمية
األمرلميدمطويالاالمصاحبةللعيشفيجماعة حيثأصبحتجريمةالعدوانأخطر،وهذا

.(1)أنواعالجرائمالدولية

 في والعشرين التاسعة دورتها في العدوان المتحدة لألمم العامة الجمعية 14عرفت
م(1974)ديسمبر أخرىأوبأنه: دولة سيادة ضد ما منقبلدولة المسلحة القوة استعمال

،يةصورةأخرىتتنافىمعميثاقاألممالمتحدةسالمتهااإلقليميةأواستقاللهاالسياسي،أوبأ
بأسلوبواضحومنطقي، صيغ التعريفأنه التيينطبقويتميزهذا إلىأناألفعال وأشار

المثالال إالعلىسبيل تذكر لم القرار من الثالثة فيالمادة وصفالعدوانوالواردة عليها
وانمنبعضالوقائعالتيلمتردفيهالحصر.كماتركالتعريفلمجلساألمناستخالصالعد

سلفاا بها التنبؤ يمكن منهوال القانونيواالستفادة التطور لمالحقة الفرصة حيثأتاحبذلك ،
(2)بخصوصبعضالمجاالتالتيقدتظهرمستقبالا

يونيو11المعدلفينظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةعرفكذلك
العدوانم(2010) جريمة بالفعلفيالعملبانها: التحكم فيوضعيتيحله قيامشخصما

عملعدوانيمن تنفيذ أوشنأو إعداد بتخطيطأو أوتوجيه العسكريللدولة السياسيأو
.(3)األممالمتحدةشأنه،يحكمخصائصهوخطورتهونطاقهأنيعدانتهاكاواضحالميثاق











                                                           

 .607ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (1)
 .4، ع 3314، القرار 1974اجلمع ة العامة،  (2)
 .1مكرر، فقر   8ع    ،2010ملاع روما االناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة املعدل،  (3)
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 المبحث الثاني
 م(2014عام)خالل عدوان  اإلسرائيلياالحتالل التكييف القانوني لجرائم  

فيواسعالنطاقعلىقطاعغزةعسكرياامنظمااوهجوماااإلسرائيليقواتاالحتاللشنت
واعت برالعسكرية،اكافةأنواعاألسلحةالموجودةفيترسانتهوقداستخدمت(م2014)يوليو7

األعنفواألوس الهجوم المدنيينالفلسطينيينواألضخمواألكثردمويةعهذا وممتلكاتهم،ضد
لسلسةطويلةمنالجرائم،وشكلاستمراراام(1967)لقطاعغزةعاماإلسرائيليمنذاالحتالل

الفلسطينيينوممتلكاتهم،بحقالمدنييناإلسرائيلياالحتاللارتكبهاالتيواالنتهاكاتالجسيمة
.مسبوقةالغيرحشيةالوهذهالحرببالعدوانيةواتسمتحيث

 قواتقصفتحيث اإلسرائيلياالحتالل بمئات غزة األقطاع الصواريخطنان من
و والمستشفياتواستهدفتالمتفجرات، السكنية الطبيةوالمباني والطواقم الصحية المرافق

المقدسةوالمدارسوالجامعاتو واألماكن العبادة استهدافاألونروامنشآتودور عن فضالا ،
الصيد، وقوارب الزراعية والقطاعات الصناعية واإلداريةالمنشآت األمنية الدولة ومؤسسات

عسكرية،ممابال)اسرائيل(تسميهاإلىجانباألهدافالتيومواقعالتراثالثقافي،والتشريعية
لسياسةاألرضتطبيقاابرياا،حهاجتياتدميرقطاعغزةقبلبيتتالنيةل)اسرائيل(أنيشيرإلى
،لرفععددمنالمدنيينأكبرقتلومحاولةللفلسطينيين،البنيةالتحتيةبهدفتدميرالمحروقة،

.(1)والدمارحجمالخسائر

خاللالعدوانأبشعوأفظعالجرائمضدسكانقطاعقواتاالحتاللاإلسرائيليتمارس
غزة فخلّو، استمرهذا الذي 51قرابةالعدوان كبيراا دماراا فييوماا التحتيةوهائالا ،البنية

وارتكب الدوليت القانون عليها حربيعاقب ،جرائم العهودإجراميةوممارسات لكافة مخالفة
شهدقطاعغزةخالل،و(م1949)األربعاتفاقاتجنيفخاصةٍبوالمواثيقواالتفاقياتالدوليةو

قرابةاإلسرائيليقواتاالحتاللتحيثشناإلنسان،العدوانانتهاكاتصارخةوجسيمةلحقوق
علىقطاع60،664 غزةغارة وجواا 2،217(2)استشهادنعسفرتتلكالغاراتأووبحراا،براا

نتجحيثساكنيها،فلسطينيااينتميالعديدمنهملنفسالعائلةبسببقصفالمنازلفوقرؤوس

                                                           

، اقرير ىن حص  ة أول ة ل خالائر املادية والبشرية الناجتة ىن 2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –مرميز املع وما  الوطين الف الط ين (1)
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400، 2014العدوا  اةنرائ  ي ى ي  طاع غز  

ى ي ايدي  وا   2014اب  26متوز حىت  7اقرير يوثق حص  ة الض ايا واخلالائر املادية الىت حلقت باملدم ني وممت كاهت  خةل الفرت  من  (2)
ؤنالة الضمري حلقوق االمالا ، املرميز الف الط ين حلقوق ، مؤنالة احلق، مرميز امل زا  حلقوق االمالا ، م2015االحتةل اةنرائ  ي أو ك مواج ت ا،

 االمالا .

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400
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يقرب د 13974عنالعدوانتدميرما 300،000،ونزحقرابةمربشكلكاملمنزلأغلبها
.(1)فلسطيني

نتجمما،تلكالمناطقلالقصفالعشوائيواستهدافالمناطقالمدنية)اسرائيل(توتعمد
من الكبير العدد ذلك استشهاد والنساءعنه األطفال من وغالبيتهم المدنيين حيث استشهد،

إعاقةمنهميعانونمن1000،آخرين3000أكثرمنوأصيبطفالا530العدوانقرابةخالل
تاستخدما،كمإيقاعأكبرعددمنالضحايا)اسرائيل(تعمدعلىاألمرالذييدلل،(2)دائمة

 االحتالل دروعاإلسرائيليقوات لفي(3)بشريةااالمدنيين واضح انتهاك الدوليقواعد لقانون
اإلنساني.

قواعدلواضحةوتشكلانتهاكات،تعتبرهذهاالنتهاكاتاإلسرائيليةأفعالغيرمشروعة
تنطبقعليهامنالوقتنفسهوليلحقوقاإلنسان،وفيلقانونالدولياإلنساني،والقانونالدا

ناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدوليأوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائم
الحرب،والجرائمضداإلنسانيةالتيوردالنصعليهافيالقانونالجنائيالدولي،وتحديداافي

.(4)لمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةلنظامرومااألساسي

 اتستوجبالجرائم المدنيين بحق كافةينالفلسطينيإلسرائيلية الدوليومن المجتمع من
التيلىعتهامحاسبالدوليةوالمسئولية)اسرائيل(تحميلالهيئاتوالمؤسساتالدولية جرائمها

تشكل لانتهاكاا واضحاا اإلنسان،حقوق خالل الجرائممن المتكررةالبشعة التيواالعتداءات
وكذلكسياسةالحصارينوبخاصةفيقطاعغزة،الفلسطينيبحقالمدنيين)اسرائيل(ترتكبها

فيوممارسةاالعتقال،واستخدامالقوة،وانتهاكالحقوقوالحرياتوالمساسبالمقدساتالدينية
قواعدل)اسرائيل(اتانتهاكوقفكلتلكالجرائمتتطلبتحركااجاداامنأجل،ظروفصعبة

عجزالمجتمعالدوليعن،حيثأدى،والقانونالدوليلحقوقاإلنسانالقانونالدولياإلنساني
 فاعلة خطوات اتخاذ بحق الخطيرةهاعيشجلت)اسرائيل(وحاسمة انتهاكاتها مواصلة على

.والجسميةالتيتشكلمخالفاتواضحةلكلالقوانينوالمواثيقالدولية

                                                           

 .3،ص2014املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، أميتوبر  (1)
 .55ئ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مرجع نابق، صاملر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرا (2)
-4: 2014راجع: منلومة الال طر  اةنرائ   ة، انتخداع املدم ني الف الط ن ني دروىا  بشرية، املر د األورو متونطي حلقوق اةمالا ، أميتوبر  (3)

الكرية اةنرائ   ة ميدروع بشرية ىلبا  ىدواهنا ى ي  طاع غز  ، ح ث يروي التقرير و ائع وش ادا  ح ة ملدم ني ف الط ن ني انتخدمت   القوا  الع22
 .2014أغالط   26 –يول و  8ك الفرت  ما بني 

 .8و7و6، مرجع نابق، ع 1998ملاع روما،  (4)
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 على ترتب الوضع بفعل غزة قطاع األرضفي على الخطير وطبيعة العدوانحجم
 للضحايا مرتفع حجم من خلفه وما اإلسرائيلي، المدنيين صفوف التدميرو،الفلسطينيينفي

 بالبنالهائل لحق يةالذي سكان على وخيمة عواقب الفلسطينية، غزةالتحتية قطاع باتو،
ال سرائيلاإلتصعيد ي يهدد غزة قطاع في لألوضاع اآلمنين المدنيين حياة فيالعزلبالفعل

مايقتضيبرمتها،مفيالمنطقةينالسلمواألمنالدولي،كمايهددالفلسطينيةالمحتلةيضااألر
.تدخلالمجتمعالدوليالجادوالفاعل

 :القانوني لقطاع غزةالمركز  -أوالا 
 غزةيشكل قطاع من جزءاا وقعت التي الفلسطينية األراضي بالكامل االحتاللتحت

فيفيأعقابحربيسرائيلاإل الستة واعت برم(1967)يونيو5األيام ، ذلكقطاعغزة منذ
 الوقت محتلة أرضاا الفلسطينية األراضي كافة شأن بموجبشأنه ذاتي حكم وال سيادة بال

الدولي ذلكو(1)القانون أكد المتحدة،الجمعيةوقراراتمجلساألمن لألمم حيثالعامة من
الذييؤكدعلىعدم(242)يها،ولعلأهمهاقرارمجلساألمنعلمحتلةانطباقوصفأراضٍ

باالنسحابمناألراضيالتياحتلتهافييونيو)اسرائيل(اكتسابأراضيالغيربالقوةويطالب
،لألراضيالفلسطينيةقوةمحتلة)اسرائيل(يضعاألساسالقانونيفيتحديدأنو(2)م(1967)

.بواجباتهاالقانونيةالدوليةهاوجوبالتزامويؤكد،منهاويطالبهاباالنسحاب

األراضيتندرج إطار في األالفلسطينية والراضي محتلة لمفهوم الهايفقاا الئحة
(3)م(1907)عام تحت، الواقعة لألراضي اإلنساني الدولي القانون أحكام عليها وينطبق

بموجباالحتالل عام جنيفالرابعة (4)(1949)اتفاقية ، التوصيففتوىكما علىهذا أكد
الفصلجداربناءبشأناآلثارالقانونيةالناشئةعنم(2004)يوليو9فيمحكمةالعدلالدولية

.(5)فياألراضيالفلسطينيةالمحتلة

                                                           

 .156،ص2011، بريو ، 1ىبد الرمحن ومد ى ي، وحخرو ، ىلنرائ ا والقامو  الدويل، مرميز الزيتومة ل درانا  واالنتشارا ، ط (1)
 1، مرجع نابق،  ع 1967، 242القرار  (2)
 .42، ع 1907الئ ة الهاي،  (3)
 .1949أغالط  12راجع: اافا  ة جن ف الرابعة بشأ  محاية األشخاص املدم ني ك و ت احلرب، ال جنة الدول ة ل ص    األمحر، (4) 

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
 .160ص2004، 59جم ة الدرانا  الف الط ن ة، ع  (5)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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تطبيقاالخطةوذلكم(2005)فيعاممنقطاعغزةقواتاالحتاللاالسرائيليانسحبت
أنها.غير(1)(أريئيلشارون)فكاالرتباطالتيأعدهاونفذهارئيسالحكومةاإلسرائيليةاألسبق

 للقطاع، والبحرية والجوية البرية المعابر على وتحكمها أبقتسيطرتها انسحابها مجردوكان
لقوات وانسحابجزئي انتشار إعادة األراضيها هذه ،عن هذاالحتالل،لوليسإنهاء لكون

.(2)االنسحاباقتصرعلىاإلقليمالترابيولميمتدليشملكافةمكوناتاإلقليمالفلسطيني

منالتسوية،ةعمليةتجزئبهدفأنتجعللقطاعغزةوضعاامستقالا)اسرائيل(حاولت
 أنها هانسحبتمنخاللادعائها القانونية التزالالرابطة القانونية ولكنمنالناحية ،قائمة،

أراضٍ يزال ال غزة قطاع أن والقدسوهي الغربية الضفة شأن شأنها ألنالشرقيةمحتلة ،
لكهتمتوهوما،معيارهومعيارالقدرةعلىالسيطرةالفعليةعلىاإلقليمالالوجودالعسكريال

ووفقالقانونالدوليتعتبراألراضيال)اسرائيل( أرضواحيةفلسطينفيقطاعغزة، دةكلها
قطاعغزةهيعالقةاحتاللو)اسرائيل(نالعالقةبين،ولذلكفإيجبأنتعاملوحدةواحدة

علىالفعليسيطرمناالحتاللهوالإ،حيثاتفاقاتجنيفاألربعةوالقانونالدوليبموجب
اإلقليم اإلقليمو، في عسكرية قوات وجود مطلقاا الفعلية السيطرة تتطلب ال ، تسيطرحيث

(3).غزةسيطرةفعليةعلىقطاع)اسرائيل(

محكومةبقواعد)اسرائيل(معتهتبقىعالق؛محتلةاارضأكونقطاعغزةوترىالدراسة
القانونالدولياإلنسانيالناظمةلالحتالل،كماتبقىجميعالتزاماتالمحتلالناشئةعنالئحة

 لعام م(1907)الهاي لعام الرابعة جنيف العرفيةم(1949)واتفاقية القواعد من وغيرها ،
.)اسرائيل(الناظمةلالحتاللساريةوواجبةاالحتراموالتطبيقمنقبل

                                                           

أخ ت ىلنرائ ا املالتوطنا  اةنرائ   ة ك  طاع غز ،  ، ومبوجب ا2005أغالط  15مف   ىلنرائ ا خطة فك االراباط األحادية اجلام  ك  (1)
رائ ا وأربعة مالتوطنا  متفر ة مشال الضفة الغرب ة، وامال بت من معالكرا  اجل ش اةنرائ  ي ك  طاع غز ، وامتشر  ى ي ختوع القطاع. ومف   ىلن

القائ  مت جة ىدع وجود شريك ف الط ين  كن   نع ه ه اخلطة بشكا منفصا ىن الف الط ن ني، وجاء  ب ريعة اخلروج من اجلمود الال اني 
اء من الضفة الالةع، وأ  اخلطة نوف خت ق وا عا  أمن ا  أفضا ةنرائ ا ك املدى البع د، ومبوج  اخلطة حتتفظ ىلنرائ ا ك أية االوية مالتقب  ة بأجز 

ة رئ   احلكومة اةنرائ   ة )أريئ ا شارو ( لفك االراباط، جم ة الغرب ة لتكو  جزءا  من ىلنرائ ا. راجع وثائق خطة فك االراباط اةنرائ   ة، خط
 .165ص 2004، رب ع 58الدرانا  الف الط ن ة، ىدد 

ء، ىلدار  اهل ئة الف الط ن ة املالتق ة حلقوق اةمالا  ، ديوا  امللامل، بعد مرور ىاع ى ي ىلخةء اةنرائ  ي لقطاع غز  واآلثار القاموم ة لإلخة (2)
 .7،ص2006، أي ول 45خةه، املناطق امل مشة، ن ال ة اقارير خا ة األراضي امل

ا وراء ىبد اهلل األشعا، الوضع القاموين ل قطاع بعد االمال اب اةنرائ  ي من ، املالئول ة القاموم ة ةنرائ ا حال  القامو  الدويل، برمامج م (3)
 .2010أغالط   15اخلرب،  نا  اجلزير  القطرية، 
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 :م(2014)جرائم الحرب اإلسرائيلية خالل عدوان -ثانياا 
 األفعال مثلت ارتكبتها التي والجرائم المشروعة غير قوات خاللاإلسرائيلياالحتالل

لقانونالدولياإلنساني،والقانونقواعداانتهاكاتصارخةلعلىقطاعغزةم(2014)عدوان
تنطبقعليهالهذهالجرائم؛منناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدوليوالدوليلحقوقاإلنسان،

نصأوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانيةالتي
 الجعليها الدوليالقانون األساسينائي روما نظام الدائمةلفي الدولية الجنائية .(1)لمحكمة

فياألفعالغيرالمشروعةالتالية:اإلسرائيليقواتاالحتاللوتكمنأهمالجرائمالتيارتكبتها
 :الهجمات العشوائية والقتل العمد -1

،م(2014)أثناءعدوانلقانونالدولياإلنسانيقواعداقواتاالحتاللاالسرائيليتانتهك
،(2)منخاللشنالهجماتالعشوائية،والقتلالمتعمدللمدنيين،واستخداماألسلحةغيرالتقليدية

)اسرائيل(بررتو والقتل وعسكريةفيعملياتالقصفوالتدمير بضروراتأمنية قطاعغزة
اقتضتوحتمتعل يها كما بذلك، الممارسةبأنادعتالقيام سياق في تأتي األعمال هذه

المشروعفيالدفاعالشرعيعنالنفسبمواجهةالصواريخ)اسرائيل(الطبيعيةوالقانونيةلحق
.(3))اسرائيل(منقطاعغزةصوبالتجمعاتالسكانيةفيالتيتطلق

انتهاكاتكارثية العدوانحقوقاإلنسانخاللبحقشهدقطاعغزة قواتشنتحيث،
 اإلسرائيلياالحتالل 60،664قرابة عن أسفرت وجواا، وبحراا براا مقتلغارة 2،217قرابة
أكثروأصيب،العدوانطفالاأثناء530قتلحيثالعديدمنهملنفسالعائلة،ينتميفلسطينياا،

يدلعلىاستهتارمطلقبأرواحممايعانونمنإعاقةدائمة،1000آخرين،منهم3000من
(4)يمنزالادمرتبشكلكل2،465منزالا،منها17،132إلىتدميرإضافةا،لاألطفا

 نفذت قوات عشوائيةاإلسرائيلياالحتالل بطريقة الحاالت معظم في وغيرالهجمات
المدنيين بحق مبررة ، تتخذ وذوولم األطفال فيهم المدنيينبمن لحماية ياإلجراءاتالالزمة

 الخاصة، واالحتياجات المدنيقامت فيها يتركز أماكن باستهداف الحاالت من عدد ،نيفي
.(5)التبررهالضروراتالعسكريةهمبشكلمتعمدتوقتل

                                                           

 .8و7و6، مرجع نابق، ع 1998روما،  ملاع (1)
 .78ص2014، خريف 100مب ا  ال  ، ما بعد العدوا  ى ي غز ، جم ة الدرانا  الف الط ن ة، ىدد  (2)
 .221مب ا  ال  ، ما بعد العدوا  ى ي غز ، مف  املرجع، ص (3)
 .55حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مرجع نابق، ص املر د األورومتونطي (4)
 .19املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مف  املرجع، ص (5)
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تقام)اسرائيل(أشارتقريرلجنةاألممالمتحدةللتحقيقبشأنالعدوانعلىغزةإلىأن
إنذارات العدوانبتوجيه أثناء عن،(1)للمواطنين أو هاتفية مكالمات طريق نقرعن طريق

لتوفيرالحمايةةأوفعالةكافيتلكاإلنذاراتكنتلممنخاللالصاروخالتحذيري،لكنالسطح
بعدتوجيهللمدنيين،حيثكانيتمتنفيذالهجماتفيمعظمالحاالتخاللأقلمندقيقتين

الفرصةإعطائهمقصفمدنيينأثناءمحاولتهمالفرارمنقصفسابق،بدالامن،كذلكاإلنذار
.(2)للنجاةبأنفسهم

تسببتفيآالمالغيرتقليديةمحظورةأوأسلحةاإلسرائيلياالحتاللقواتاستخدمت
إحداثتهتكاتكبيرةفيأطرافالمصابينوالجثث،أوحروقعميقةتصلإلىمثل،امبررله

وهومايجعلالعظام،أووجودشظاياتدخلالجسمدونوجودآثارخارجيةلها،أوالتسمم،
 بالسكان المكتظة األماكن في استخدامها سوأمراامن أأامحظوراا القانونية الناحية ممن

.(3)األخالقية
 :مدنيين دروعاا بشريةالاستخدام  -2

لمدنيينالفلسطينيينكدروعبشريةلحمايةالجنودأوااإلسرائيلياالحتاللقواتتاستخدم
أثناء فيقطاعغزة،علىاألقلفيستحاالتوقعتفيمدينةاآللياتاإلسرائيلية توغلها

،وذلكبحسبخانيونسجنوبقطاعغزة،منبينهاحالةجرىفيهااستخدامطفلكدرعبشري
األورومتوسطيلحقوقاإلنسانفيأكتوبر مواطنونفلسطينيونللمرصد قدمها شهاداتحية

واحتجز،لىعشراتالمدنيينالفلسطينيين،حيثألقىالجيشاإلسرائيليالقبضع(م2014)
مثل لمعاملةقاسيةالإنسانية منهم أيام،وتعرضعدد لساعاتأو الضربواإلهانةحريتهم

األيدي المالبسوتكبيل من والتجريد تحتأشعةووالشتم األرجلوتعصيبالعيونووضعهم
.(4)الشمسالحارقةلمدةطويلة

يبدوإ ناستخدامالمدنيينالفلسطينيينكدروعبشريةيمثلسياسةإسرائيلية،أكثروفيما
ومخالفاتجسمية،األفعالانتهاكاتللقانونالدولياإلنسانيهذهتعدومنكونهحالةفردية،

                                                           

 .219: 2015، 104الدرانا  الف الط ن ة، ع  (1)
 .56املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مف  املرجع، ص (2)
 .40املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مف  املرجع،ص (3)
 .11املر د األورومتونطي حلقوق اةمالا ، اهلجما  العشوائ ة والقتا العمد، ىلنرائ ا انتق  من غز  بقتا مدم   ا، مف  املرجع،ص (4)
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حرب.م(1949)التفاقاتجنيف جرائم تمثل أنها لنظامكما وفقاا للمحكمةاألساسيروما
.(1)الجنائيةالدولية

 :تآتدمير األعيان المدنية والمنش -3

وحدة40،000العدوانعلىقطاعغزةأكثرمنخاللاإلسرائيليقواتاالحتاللدمرت
 منها 5238سكنية؛ سكنية وكلياادمرتوحدة ،30،000 سكنية منهاجزئياادمرتوحدة ؛

4374 سكنية جزئياادمرتوحدة جعل إلى وأدت للسكن، صالحة غير قرابةوأصبحت
10،000 دائم، وبشكل مأوى بال تشريدعنفضالاعائلة العائالت اإليواءإلى مراكز

.(2)المستشفياتوالشوارعو

منها،مدرسةحكومية141ألحقالعدواناإلسرائيليعلىقطاعغزةكذلكالضرربقرابة
زمدرسةاستخدمتكمراك25و،مدرسةتضررتبشكلجزئي119و،مدرسةبشكلكامل22
(3)مؤسساتتعليمعالتضررتنتيجةالعدوان6للمشردين؛باإلضافةإلىإيواءا

منشأةتابعةلهافي110األونرواأنوقدرتوكالةغوثوتشغيلالالجئينالفلسطينيين
.(4)م(2014)يوليو8قطاعغزةقدتعرضتألضرارمنذ

وبلغت إثر التيلحقتبقطاعالصناعة لألضرار اإلجمالية 106العدوانقرابةالقيمة
دوالر األضرارماليين وتوزعت ، بنسبة األساسية الصناعية القطاعات %55،2على

 بنسبة واإلنشائية الغذائية، 14،2للصناعات بنسبة والبالستيكية بنسبة%7.7، المعدنية ،%
%،وباقيالصناعاتاألخرىبنسبة2،8والخشبيةبنسبة%،5،1%،والكيميائيةبنسبة6.9
يزيدعن%،و7،2 اقتصاديةمختلفة5700تمحصرما تعرضتللدمارالجزئيأومنشأة
.(5)الكلي

 :عدم السماح بوصول المساعدات اإلنسانيةالمدنيين و  تجويع -4

ىقطاعغزةمنذفوزحركةالمقاومةاإلسالميةحماسعلااخانقااحصار)اسرائيل(فرضت
في الفلسطينية سيطرةم(2006)يناير25باالنتخاباتالتشريعية الحصارمنذ هذا وتعزز ،

 حركة االسالمية المقاومة في غزة قطاع 14حماسعلى تسيطرم(2007)يونيو حيث ،
                                                           

 .8، مرجع نابق،  ع 1998ملاع روما،  (1)
 ، مرجع نابق.2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –مرميز املع وما  الوطين الف الط ين (2)
 ، مف  املرجع.2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –املع وما  الوطين الف الط ين مرميز (3)
 .221مب ا  ال  ، ما بعد العدوا  ى ي غز ، مرجع نابق، ص (4)
 2015مارس  29مةيني دوالر خالائر  طاع الصناىة جراء احلرب اةنرائ   ة ى ي غز ، 106   فة األياع،  (5)



  

75 
 

اإلنسانيةىعل)اسرائيل( المساعدات دخول وتمنع فيالمعابر المستخدمة األولية والمواد
 أمنيةالصناعاتالفلسطينية ودعاوى تحتمزاعم وفي المجلسم(2007)سبتمبر19، قرر

اتخاذمنأجلقطاعغزةبأنهكيانمعاداعتباراألمنيةللشؤونالمصغراإلسرائيليالوزاري
وعلىمعابرالبريةعلىال،وتركهذاالحصارأثرهخطواتعقابيةمختلفةضدسكانقطاعغزة

إسرائيليةتامةقطاعوصولسكان إلىالبحرالخاضعلسيطرة إلىهدمالحصارأدىو،غزة
.(1)فيقطاعغزةوتعميقإضافيللفقرالمدقعالفلسطينييناقتصاد

تجويعالسكانالمدنيينحيثي حظرالقانونالدولي،وتتعارضهذهاإلجراءاتمعقواعد
كأسلوبمنأساليبالحرب،كماي حظرمهاجمةأوتدميرأونقلأوتعطيلاألهدافوالمواد

المدنيين السكان لبقاء عنها غنى ال وتسهل،(2)التي تسمح أن النـزاع أطراف على ويتعين
المحايدة اإلنسانية لإلغاثة عراقيل وبدون السريع (3)المرور يتعينع، وحمايةكما احترام ليها

.(4)أفرادالخدماتالطبيةووسائلمواصالتهمطبقاللمادتين

تجويعالمدنيينكأسلوبمنأساليبالحربعنطريقحرمانهممنالموادالتياليعد
جريمةحرب بشكلمتعمد، اإلغاثة فيذلكإعاقةوصولمواد بما لبقائهم، وفقااغنىعنها

وجيهالهجماتبشكلمتعمدضدموظفيهيئاتالخدماتاإلنسانيةأو،كماأنتلقانونالدوليل
منشآتهاأوموادهاأووحداتهاأومركباتهايعتبرجريمةحرب،وكذلكفإنجعلأفرادالهيئات

،(5)الطبيةوالدينيةأوالوحداتالطبيةأووسائطالنقلالطبيةهدفااللهجوميعتبرجريمةحرب
و البروتوكول باتفاقيوضح الملحق باالحتماءاتجنيفياألول الطرفين أحد قام حتىلو أنه

خلفالمدنيين،فإنمثلهذااالنتهاكللقانونالدولييجبأاليعفيأطرافالنـزاعمنالتزاماته
المدنيينواألشخاصالمدنيين يتعلقبالسكان فيما إلىو،القانونية ضافةا ذلكا  ، ي جردفإنه ال

ويؤكد(6)نمنصفتهمبسببوجودأفرادبينهمالينطبقعليهمتعريفالمدنيينيالسكانالمدني
الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام أ،ذلك المقابل وجودفي استخدام ن

                                                           

يناير  1ع وما  اةنرائ  ي حلقوق اةمالا  ك األراضي احملت ة، احلصار املفروض ى ي  طاع غز  واشديد العقوبا  اال تصادية، بتال   ، مرميز امل (1)
2011 ،http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/siege 

 .2و 1فقر   54،مرجع نابق، ع 1977الربواوميول اةضاك األول،  (2)
 70، مف  املرجع،  ع 1977الربواوميول اةضاك األول،  (3)
 .21و 15، مف  املرجع، ع 1977الربواوميول اةضاك األول،  (4)
 .2،فقر 8،مرجع نابق، مرجع نابق،  ع 1998ملاع روما،  (5)
 .3فقر   50،مرجع نابق، ع 1977الربواوميول اةضاك األول،  (6)

http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/siege
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قوات أو مناطق أو نقاط حماية أجل من األشخاصالمحميين من غيره أو شخصمدني
.(1)يعتبرجريمةحربعسكريةمنالعملياتالعسكرية

 :االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي -ثالثاا 
برااالقصفاإلسرائيليبفعلقطاعغزةبحقالمدنيينفيااأضرارم(2014)ألحقعدوان

التدميرغيرووصفالقتلالعمدوالهجماتغيرالمبررةبحقالمدنيين،وينطبق،وبحرااوجواا
بالضرور المبرر على العسكرية ات عمليات ضحايا والقصف السكنيةالعدوان لألحياء

والخاصةوالبنيةالتحتيةلقطاعالفلسطينيةالعامةواألعيانالمدنيةلمنازلاوتدمير،الفلسطينية
يتفقغزة وهوما المتحدتعريفمع، لألمم العامة لالجمعية وبتكييفجميعهذه(2)لعدوانة ،
وفقااألحكامالقانونالجنائييتضحأنجميعهذهاألفعالترتقيم(2014)عدوانخاللجرائمال

ةتستدعيتجريمومحاسبةمرتكبيها.لوصفجرائمحربوجرائمضداإلنساني

حربو جرائم األعمال هذه اتعد بموجب األول اإلضافي م(1977)عاملبروتوكول
األساسيللمحكمةالجنائيةروما،وكذلكنظامم(1949)عامالمكملالتفاقياتجنيفاألربع

الدائمة استنادااالدولية يستوجب مما و، مساءلة الدولي القانون وقواعد القادةاقبةعمألحكام
.وتنفيذهااإلسرائيلييناآلمرينبارتكابها

ضدو الجرائم مدلول غزة قطاع في اإلسرائيلية واالنتهاكات الممارسات على ينطبق
نزال مناتفاقيةجنيف(33)بموجبالمادةغزةقطاعجماعيبحقسكانالعقابالاإلنسانيةوا 

"(م1949)لعامالرابعة ع، شخصمحمي أي معاقبة يجوز هولىال يقترفها لم مخالفة
،شخصياا الجماعية العقوبات وتحظرووتحظر السلب، أو اإلرهاب أو التهديد تدابير جميع

(3)"وممتلكاتهمتدابيراالقتصاصمناألشخاصالمحميين

 الخامسة المادة الدوليةوأوردت الجنائية للمحكمة األساسي صورالنظام أن الدائمة
الجماعية،والجرائمضداإلنسانية،وجرائمالحرب،وجريمةالجرائمالدوليةوهي جريمةاإلبادة

ضمنهذهتندرجواالعتداءاتالعسكريةاإلسرائيليلقطاعغزةالحصار،وبالتاليفإنالعدوان
لعامالملحقباتفاقاتجنيفم(1977)عاملالبروتوكولاإلضافياألول،وهومايؤكدهجرائمال
.م(1949)

                                                           

 .2،فقر 8، مرجع نابق،   ع 1998ملاع روما،  (1)
 1، ع 3314، القرار 1974اجلمع ة العامة،  (2)
 33، ع 1949اافا  ة جن ف،  (3)
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 دوليةوتعد جريمة الجماعية اإلبادة إهالكجماعة،جريمة ترتكببقصد وهيجريمة
خضاعالجماعةعمدااألحوالمعيشيةيقصدو،كليااأوجزئيااقوميةأوإثنيةأوعرقيةأودينية ا 

 أوجزئيا،وهوما الفعليكلياا إهالكها ،م(2006)عامغزةمنذقطاعإليهحصاريهدفبها
غالقالمعابر، ويدخلحيثاستشهدالعشراتنتيجةنقصالدواءوضعفاإلمكاناتالعالجيةوا 

قواتغيرالمشروعةالتيقامتبهاتلكالممارساتواألفعالجماعيةالبادةاإلجريمةفينطاق
علىقطاعغزةوتدميراألعيانالمدنيةوالمنشآتم(2014)خاللعدواناإلسرائيلياالحتالل

.(1)دونضروراتعسكرية

ارتكبت اإلنسانيةاإلسرائيليقواتاالحتاللفيما بحقالمدنيينالفلسطينيينجرائمضد
أثناء اإلنسانيةفيإطارهجومواسعوم(2014)عدوانفيقطاعغزة ترتكبالجرائمضد

وتشملأعمالالقتلواإلبادة،النطاقأومنهجيموجهضدأيةمجموعةمنالسكانالمدنيين
بعادالسكانأونقلهمقسراا والتعذيبواالغتصابواالضطهادالعرقيواإلخفاءالقسريوالسجنوا 

انيةمشابهةذاتطابعمماثلتتسببعمداافيلألشخاصوالفصلالعنصري،وأيةأفعالالإنس
.(2)معاناةشديدةأوفيإلحاقأذىخطيربالصحةالعقليةأوالجسدية

ب التفاقياتجنيفاألربعويقصد الحرباالنتهاكاتالجسيمة إلىم(1949)عامجرائم ،
لحاقتدميرواسعالنطاقبالممتلكات،واستخداماألسلحةوالقذائفمثل جانبالقتلوالتعذيبوا 
الفراغية، والقنابل العنقودية والقنابل االنشطارية والقنابل النابالم وقنابل الفوسفورية القنابل

ا المباني ضد هجمات وتوجيه البيولوجية، التجارب جراء وا  المحظورة، لمخصصةوالسموم
مع شنهجوم وتعمد الجرحى، والمشافيوأماكنتجمع والخيرية والتعليمية لألغراضالدينية

خسائرتبعيةفياألرواحأوعنإصاباتبينالمدنيينسوفيؤديإلىالعلمبأنهذاالهجوم
أوعنإلحاقأضرارمدنيةأوعنإحداثضررواسعالنطاقبالقياسإلىمجملالمكاسب

(3)ةالمتوقعةمنالهجوم،أيخرققاعدة"التناسب"العسكري

بسكانقطاعغزةالتناسببدليلأنحجمالضررالذيألحقتهقاعدة)اسرائيل(لمتحترم
المعطىالرقميمافاقكثيراا قدألحقتهالصواريخمنأضرارباإلسرائيليين،ولعلفيهذا ما

قطعياا لميؤكد باعترافعلىغيابوتغييباإلسرائيليين حيثسقط التناسبية، )اسرائيل(بدأ
عنإصابةالعشراتفضالا،قتيالاوجرحالمئاتمنهمجراءالصواريخالفلسطينية72الرسمي

                                                           

 .6، مرجع نابق،  ع 1998ملاع روما،  (1)
 7، مف  املرجع،  ع 1998ملاع روما،  (2)
 .8، مف  املرجع،  ع 1998روما،  ملاع (3)
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بالضررالنفسيجراءالصدماتالنفسيةالناشئةعنالخوفالذيتثيرههذهالصواريخ،فيحين
تدميرااتآالفالمنازلودمرآخرين،10،000فلسطينيوجرححوالي2،000استشهدأكثرمن

أوكلياا ،كماتعرضتأحياءكاملةللدمارالكبيركماحدثفيخزاعةفيخانيونسجزئياا
نعائلةفلسطينيةيلالقطاع،وهناكمايقربمنثمانفيغزةوبيتحانونفيشماوالشجاعية

الس نتيجة الفلسطيني المدني السجل في وجود لها يعد القصفلم بفعل جميعاا تشهادهم
.(1)ةغزقطاععلىاإلسرائيلي

وبناءا ارتكبتها التي الجسيمة واالنتهاكات واألفعال الجرائم هذه تصنيف قواتعلى
األعيانم(2014)فيعدواناإلسرائيلياالحتالل مستهدفة منحربإبادة علىقطاعغزة

العلموالمساجدومؤسساتالدولةاألمنيةواإلداريةالمدنيةوالمبانيالسكنيةوالمستشفياتودور
والتشريعية اإلنساني، الدولي للقانون صارخة انتهاكات وتشكل مشروعة، غير أفعال تعتبر

األربعيواتفاق جنيف ات والقانوم(1949)عام ، وفي اإلنسان، لحقوق الدولي نفسهالوقتن
 الجنائي القانوني التكييف ناحية من عليها اإلبادةتنطبق صور بعض أوصاف الدولي
الجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانية.

 :م(2014)عن جرائم عدوان  )السرائيل(الدولية  الجنائية المسئولية -رابعاا 
الحرب مدلولجرائم فيقطاعغزة الممارساتاإلسرائيلية حيثينطبقعلى حظرت،

االحتالل بحالة القانونالدولياإلنسانيالمتعلقة وقواعد االحتاللبمهاجمةلأحكام دولة قيام
فياألراضيالمحتلة،،كذلكفإناستهدافالمدنيين(2)وقصفالمدنوالقرىوالمساكنوالمباني

الطبية واستهدافالطواقم االنتهاكات،وعملياتالقصفالعشوائي من التياألفعاووغيرها ل
اقترافهاأوالقيامبهاعلىصعيداألراضيالمحتلة،كالقتلالعمديحظرعلىالمحتلقطعياا

(3)وتدميرواغتصابالممتلكاتوغيرذلكةالالإنسانيوالتعذيبوالمعاملة

ألحقهوبالنظر ينطبقوصفمنأضرارعلىقطاعغزةم(2014)عدوانلما القتل؛
،المدنيينوالعمدلضحاياعملياتالقصفاإلسرائيليغيرالمبررلألحياءالسكنيةالفلسطينية

لكاتالفلسطينيةالعامةالحربيةللمنازلوالممتاتالتدميرغيرالمبرربالضروروينطبقوصف
والخاصة.

                                                           

ديالمرب  10ثائر العقاد، احلرب الص  وم ة األخري  ى ي  طاع غز  من منلور القامو  الدويل اةمالاين وحل ا  واميمة  اد  ىلنرائ ا دول ا ،  (1)
 https://www.amad.ps/ar/Details/52883، أمد لإلىةع، درانا  وأحباث، 2014

 25، ع 1907الئ ة الهاي، (2)
 147،مرجع نابق، ع 1949اافا  ة جن ف،  (3)

https://www.amad.ps/ar/Details/52883
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استناداا يستوجب مما حرب، جرائم األعمال هذه القانونوتعد وقواعد الدوليألحكام
.(1)مساءلةوعقاباآلمرينبارتكابهاومرتكبها

ويشترط،ينطبقعلىالممارساتاإلسرائيليةفيقطاعغزةمدلولالجرائمضداإلنسانية
:(2)القانونالدولياإلنسانيلتوصيفالجريمةبجريمةضداإلنسانية

نظامرومااألساسيأنتكونهذهالجريمةمنالجرائمالمحددةبمتنالمادةالسابعةمن -
 للمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة.

سلوكياانتشكلنهجااأو،أنتكونالجريمةموجهضدأيةمجموعةمنالسكانالمدنيين -
يتضمناالرتكابالمتكررلألفعالالتيحددتهاالمادةالسابعة.

للدولةوليستعملفرديعابر.لسياسةممنهجةأنترتكبهذهالجرائمتنفيذاا -
الجرائمضدإنوصف،يمكنالقولم(2014)عدوانعلىمدلولهذهالجرائموبتطبيق

 من السابعة المادة في إليه المشار الدوليةاإلنسانية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام
:(3)مايليقطاعغزة،ولعلمايؤكدذلكفي)اسرائيل(ينطبقعلىممارسات

هيجرائموغيرهامنالجرائم،وممتلكاتهمسكانقطاعغزةجرائمالقصفواالعتداءعلى -
وقدوجهكماهوثابتضدالمدنيين،ارتكبتفيإطارهجومواسعالنطاقأومنهجي
 م.الفلسطينيين،بدليلحجمالخسائرالتيألحقتبه

تكر - من اايتضح أيام خالل الفلسطينيين المدنيين استهداف والخمسينر الواحد لعدوان
ممنهجيو سياسية وجود هماا، وتدمير)اسرائيل(لدى المدنيين وقتل استهداف في

م.ممتلكاته

 :العدوان اإلسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام -خامساا 
للقوة)اسرائيل(بررت غزةاستخدامها قطاع في المدنيين ضد ذلكالمفرطة في بما

لعملياتالقصف الشرعيعنلمدن الدفاع في المشروع بحقها الفلسطينية السكنية واألحياء
كدولة)السرائيل(اليوجدترىالدراسةأنهلكنوجهةالنظرهذهلهاماينفيها،حيث(4)النفس

 بمواجهةالفلسطينيينفياألراضيالفلسطينيةالمحتلةالعسكريةاحتاللالحقباستخدامقوتها
                                                           

 .1998، ملاع روما، 1977الربواوميول اةضاك األول،  (1)
 .7، مرجع نابق،  ع 1998ملاع روما،  (2)
ديالمرب  10العقاد، احلرب الص  وم ة األخري  ى ي  طاع غز  من منلور القامو  الدويل اةمالاين وحل ا  واميمة  اد  ىلنرائ ا دول ا ،  ثائر (3)

 ، مرجع نابق.2014
 .221مب ا  ال  ، ما بعد العدوا  ى ي غز ، مرجع نابق، ص (4)
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النفساستناداا عن الشرعي الدفاع لحق ال أنه الدراسة تعتقد ذلك عن فضالا على، يترتب
حق االحتاللإثارة بمواجهة الفلسطينيينللقوة بالدفاعالشرعيعنالنفس)اسرائيل(استخدام

كونمقاومةاالحتاللحقمشروعلكافةالشعوب،وهوحقكفلتهاألعرافبمواجهةهذهالقوة
الدولي المالمواثيق تقرير حق باعتبار يقة، من لكافة مكفول حق للشعوب تحتصير عون

االحتالل.

علىقطاعغزةمايبررهبأنهدفاعشرعيعنالنفسبالنسبةم(2014)عدوانلميكنو
م(2014)عدوانفيأكثرمنمناسبةبأنأعلنت)اسرائيل(نعلىذلك؛أدليل،وال)السرائيل(

يعنيبأنمسبقاا،علىقطاعغزةقدتمالتخطيطله توخططتالعدةعدأقد)اسرائيل(مما
.(1)لمناسبةلتنفيذهااتحينالفرصةتتوبالتاليكاناالعدوان،لهذتوجهز

سكانللقوةفيمواجهة)اسرائيل(وعلىهذااألساسينطبقوصفالعدوانعلىاستخدام
إبانعدوان م(2014)قطاعغزة ، االستخدام علىوجهمخالفلحقالدفاعجرىلكونهذا

الذييدعوإلىعلىوجهمخالفلمقاصدوأهدافميثاقاألممالمتحدةو،الشرعيعنالنفس
مالحقةومساءلةمنأمرالمجتمعالدوليلمايقتضيتحركوتدخلم،عالقاتوديةبينالدول

ارتكابجرائمحربوجرائمضداإلنسانيةى،وبخاصةأناألمرتجاوزالعدوانإلبهوارتكبه
ة.المواثيقالدوليقواعدالقانونالدوليوالمعاهداتووغيرهامنمحظوراتالحربالتيأقرتها

المدنيينفيقطاعغزةجراءعدوانعنجرائمهابحق)السرائيل(الدوليةالمسئوليةوتقوم
أهمهاو،كماأسلفتالدراسةالدوليةبموجبالعديدمنالمواثيقواالتفاقياتوالقراراتم(2014)

عاموالبروتوكولاإلضافياألولم(1949)عامميثاقاألممالمتحدة،واتفاقاتجنيفاألربع
مم(1977) واتفاقية عليهان، والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة ع ومبادئم(1948)عام ،
التيصاغتهالجنةالقانونالدولي،ومبادئالتعاونالدوليفيتعقبم(1950)عام(نورمبرج)

اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب األشخاصالمذنبين ومعاقبة وتسليم ،(2)واعتقال
 الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما م(1998)ونظام قرارات، من العديد وكذلك

الشرعيةالدوليةالصادرةعنالجمعيةالعامةلألممالمتحدةومجلساألمن،التيطالماانتهكتها
قرار)اسرائيل( الذييطالب(242)مجلساألمنفيتحدسافرللشرعيةالدوليةومنأهمها
.م(1967)باالنسحابمناألراضيالمحتلةعام)اسرائيل(

                                                           

 .221مب ا  ال  ، ما بعد العدوا  ى ي غز ، مف  املرجع، ص (1)
مع ة راجع مبادئ التعاو  الدويل ك اميتشاف واىتقال واال    ومعا بة األشخاص امل مبني ك جرائ  احلرب واجلرائ  املراكبة ضد اةمالام ة، اجل (2)

  http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm،1973ديالمرب  3العامة لألم  املت د ، 

http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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 :تمهيد
 العالم وانتهاكاتخطيرة،غيرمألوفةلجرائمصورااأجمعشهد بحق)اسرائيل(مارستها

منتلكاالنتهاكاتالعديددفعتو،م(2014)المدنيينالفلسطينيينفيقطاعغزةخاللعدوان
والناشطينفيمجالحقوقاإلنسان واإلنسانية تلكاالتحركدوليلالمنظماتالحقوقية لفضح

والقانونالدولي،واألعرافمواثيقااللالجرائمالدوليةوفقيلوصفقترتاالنتهاكاتالجسيمةالتي
ألفمليونقرابةومعوقوع حياتهموثمانمائة الترهيبالجماعيوتهديد فلسطينيتحتوطأة

العشوائي، بالقصف عن فضالا سقوط كبيرة أعداد والنازحينالقتلىمن والجرحى تدميرو،
 الحكومية المقرات الحكومية المدنيةوغير الخدمة والمدارس،ومؤسسات العبادة ودور
.األسلحةشتىأنواعباستخداموالممتلكاتالخاصة

باعتبار،األدلةالدامغةعلىوقوعهااإلسرائيليةالظاهرةللعيانبفعلوفيضوءالجرائم
عنالجرائمواالنتهاكاتالتيوقعتفيقطاعالدولية)اسرائيل(مسئوليةإثارةىقواعدأولذلك

 ومدىمخالفتها لغزة وكذلكإثارة الدولياإلنساني، القانون الجنائيةالمسئوليةمبادئوأحكام
 ومعاقبة تتعلقبمالحقة التي مرتكبيالفردية الحربوالجرائم اإلنسانية ضد القادةجرائم من

التساؤالتحولاآللياتاألمرالذييثيرالكثيرمنعغزة،بحقالمدنيينفيقطااإلسرائيليين
.ومعاقبةمرتكبيتلكالجرائم،القضائيةالكفيلةبمالحقة

 تمتد الممارسات اإلقائمة سرائيلواالنتهاكات بوصفها ية اإلنسانية ضد قيامجرائم منذ
)اسرائيل( وتهجير(1948)عامحرببعد ألففلسطينيإلىخارج، يزيدعلىسبعمائة ما
،جريمةضداإلنسانية،وهومايعدالشتاتمخيماتومازالوايعيشونكالجئينفي،فلسطين
تجمعمابينجريمةالعقابالجماعيوجريمةاإلبعادوجريمةاإلبادةالجماعية،كماأنحيث

علىممتلكاتهااستيالءوومحوهامنالوجود،ألكثرمنأربعمائةقريةعربية)اسرائيل(تدمير
عنالممارساتاألخرىالتيتعدجرائمفضالاجريمةضداإلنسانية،يعتبرالفلسطينيينالعرب

األعيانوالممتلكاتالمدنيةوالمرافقوالبنىضداإلنسانيةكاالعتقالالجماعيوالتعذيبوتدمير
ين.وحصارالفلسطينيالتحتية

)اسرائيل(يةمسئولوتترتب الدولية قوةالمسئوليةبموجبقواعد بصفتها بنوعيها الدولية
 عام المحتلة الفلسطينية األراضي في ،م(1967)احتالل تترتب المدنيةالمسئوليةحيث

بحقالمدنيينالفلسطينيينفيالضفةالغربيةكافةاألضرارالناجمةعنعدوانهاعنبالتعويض
منمدنيينوعسكريينقادتهابحقالجنائيةالمسئوليةكماوتترتب،الشرقيةوقطاعغزةوالقدس
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خاللومستوطنين من المس، األشخاص ضدؤمحاكمة والجرائم الحرب جرائم عن ولين
.اإلنسانية

 بينتالدراسةأنسبق قد الفلسطينية األراضي أن هي منها جزء أراضيوقطاعغزة
يم،محتلة عما أن عام)اسرائيل(ني الرابعة الهاي اتفاقية تنطبق وبالتالي احتالل، قوة

األراضيالفلسطينية،وتنصالمادةالثانيةالمشتركةبيناتفاقياتجنيفاألربععلىم(1907)
علىانطباقاالتفاقاتعلىجميعحاالتاالحتاللالجزئيأوالكليحتىلولمتكنإحدى

خضعاألراضيالفلسطينيةالحتاللكليفيجميعمدنتحيثدولالنزاعطرفاافياالتفاقات،
الغربيةو انطباقاتفاق،غزةقطاعالضفة يؤكد تكن،اتجنيفاألربععليهايمما لم حتىلو

.فيهافلسطينطرفاا

القانون)اسرائيل(مسئوليةوتترتب بحقالفلسطينيينبموجبقواعد الدوليةعنالجرائم
 والدولي، تعد األفعالمدانةومجرمةسواء تقديرأارت كبتنتيجةهذه بطريقمجهلأمعدم

وهومايعرف،االتفاقاتالدوليةوالقانونوالعرفالدوليينبموجبأفعالمجرمةكونهاالخطأ
كماأنمثلهذهالجرائمالدوليةالتسقطبالتقادمخاصةٍوببمصطلحاالتفاقالتعاهدي،دولياا

ة.أسلفتالدراس

 لذلك؛ مرتكبييظلوتطبيقاا والجرائم مطلوبالدولية قواعدلوفقااينللمحاكمةمنيمثلهم
معاقبتهممتيوجدوامقاضاتهمو،ويحقأليدولةواالتفاقاتوالمعاهداتالدوليةالقانونالدولي

.الجرائمأوجنسيةمنقاموابهاأوضحاياهاتلكأرضها،بغضالنظرعنمكانارتكابعلى

و إعمالقاعدة الدوليةالمسئوليةعند الفردية ؛ ختصاصالقضائيالجنائيإلىاالينقسم
رئيسيين أما،نوعين الجنائي القضائي االختصاص الوطنيةمهما واالختصاص،المحاكم

،وهومايتناولههذاالجزءمنالدراسة.القضائيالجنائيأمامالمحاكمالدولية
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 المبحث األول
 )اسرائيل(جرائم مالحقة في الوطني القضاء اختصاص  

ينظرالقضاءالوطنيفيالجرائمالدوليةاستنادااإلىمبدأياإلقليميةوالشخصيةالواجبين
د المرتكبة الجرائم كافة على وسوأااالنطباق خارجه، أو الدولة إقليم مناخل مرتكبوها كان

ضحالدراسةماهيةهذينالمبدأين:منغيرمواطنيها،وفيمايليتومواطنيالدولةأم

 :مبدأ اإلقليمية -األولالمبدأ 
مبدأ يحكم الجنائيإقليمية علىالقانون يقع ما الدولةجميع إقليم كانتأياامنجرائم

للقانونالجنائيللدولةةالسلطوفيالمقابلفإنه،نباجأوامواطنينأمكانأاجنسيةمرتكبيهاسو
يقعمنجرائمخارج هاقليمإعلىما كانتصفةمرتكبها ،ويترتبعلىهذاوجنسيتهأمهما

أ المبدأ المقيمين جميع على يطبق للدولة الجنائي القانون كانتفين مهما الدولة تلك
.(1)مقليمالدولةمهماكانتجنسيتهإوبخالفذلكاليخضعلهمنهمخارج،جنسيتهم

نتطبيقالقانونيعتبرأل،قليميةالقانونالجنائيمنمقتضياتسيادةالدولةإمبدأويعتبر
مظاهرمنمظهراا ،لدولةاسيادة للدولة علىغيرأواليجوز الا و،قليمهاإنتباشرسيادتها

 على اعتدت قد األسيادةتكون خرىالدول الضامن بمثابة يعد المبدأ هذا كما لمصلحة،
الجريمةكون،حرياتهمدوضمانافرورعايةمصلحةاأل،المجتمعواألقدرعلىتحقيقالعدالة

 تقلق فيهوتؤرق تقع الذي ،المجتمع يكون الضامنولذلك المجتمع محاكمةألهذا تجري ن
.الجريمةهباارتكمكانوالحكمعليهبالعقوبةالتييستحقهافيمرتكبالجريمة

 :لشخصيةمبدأ ا -المبدأ الثاني
الشخصيةامتداداالختصاصالجنائيللدولةلكلجريمةترتكبمنشخص بمبدأ يراد
يحملجنسيتهابغضالنظرعنالمكانأواإلقليمالذيارتكبفيهجريمته،ويكونفيمحل
المساءلةقانونياا،ويمتداالختصاصالجنائيللدولةإلىكلشخصيرتكبجريمةخارجإقليم

جنس يحمل التي االختصاصالجنائيالدولة هيصاحبة دولته تكون الحالة هذه وفي يتها،
كمايطبقالقانونوالواليةالقضائيةللنظرفيالجريمة،ويسمىذلكبمبدأالشخصيةاإليجابي،

                                                           

 .13،ص2004نع د ىبد ال ط ف حالن، احملكمة اجلنائ ة الدول ة ، اختصا  ا التشريعي والقضائي، دار الن ضة العرب ة، القاهر ،  (1)
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هاويسمىخارجإقليممواطنيالدولةالجنائيالوطنيعلىاألجانبالذينيرتكبونجرائمضد
.(1)مبدأالشخصيةالسلبيذلكب

علىأيةحال،تهدفالدراسةفيهذاالجزءإلىتبيانالوسائلالقانونيةالدوليةالتيمن
خالل الفلسطينيين المدنيين بحق اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم مرتكبي تقديم شأنها

 الجرائم؛م(2014)عدوان هذه لطبيعة الجوانبالقانونية تناول ومنخالل الدولية، للعدالة
يمكنالقولإنهناكالعديدمنالوسائلالقانونيةعلىالصعيدالدولييمكنمنخاللهاتحقيقو

العدالة،والدفعبمجرميالحرباإلسرائيليينأمامالقضاءومحاكمتهمجراءماارتكبوهمنجرائم
 الدوليم(2014)خاللعدوان السوابقالقضائية من منخاللاالستفادة التيسبقوأن، ة

،وذلكاعتمادااعلىالمعاهداتوالمواثيقالدوليةوقواعدالقانونالدوليصاحبةناولتهاالدراسةت
االختصاص.

 :اختصاص القضاء الفلسطيني في محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين -أوال 
نوعانىالفلسطيني غياباالحتاللاإلسرائيليمنمنذ وطنية مؤسسة تهدففلسطينية

أهميةفيالقانونلمالهذااألمرمنالدوليةماالحتاللوتوثيقهاوفقااللمعاييرإلىحـصرجرائ
الجنائيالدولي،ويمثلخطوةأولىفيطريقتقديممرتكبيالجرائماإلسرائيليينللمحاكمة.

الفلسطينية األراضي في فلسطينية سلطة كأول الفلسطينية الوطنية السلطة قيام ورغم
بموجباتفاقاتأوس مع )اسرائيل(لو االتفاقم(1993)عام استثنتهذه الواليةي؛ اتانطباق

ا على الفلسطينية أمالقضائية مدنيين كانوا سوأا نصإلسرائيليين بحسب وذلك عسكريين،
الذاتيالفلسطينيعلىجميع(2)االتفاق لمجلسالحكم واإلقليمية الوظيفية الوالية حيثتمتد ،

اإلسرائيليين،بمعنىأنهاليمكنأليإسرائيليكانأنيمثلأمامالقضاءالفلسطينياألفرادعدا
بفعلاتهامهبارتكابجرائمدولية،مثلجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانية.

كانتاتفاقية ن وا  أنه الفلسطينيعلىوترىالدراسة القضاء قدرة حدتمن قد أوسلو
تمكنهمنإحقاقالعدالةإنصافالفلسطينيينالمعتدىعلي وعدم اإلسرائيلية، بفعلالجرائم هم

القو يمكن لكن الحقاا، الدراسة أخرىتوردها عوامل فصولهابفعل بكل اتفاقاتأوسلو أن ل
حيثتنصلتوا  الواقع، بفعل انتهتعملياا قد منجميعاستحقاقاتعملية)اسرائيل(فرازاتها

                                                           

 .84،ص2007ىبد الواحد الع مي، شرذ القامو  اجلنائي املغريب، القال  العاع، مطبعة النجاذ اجلديد ، الدار الب ضاء، املغرب،  (1)
، جم ة الدرانا  1993نبتمرب  13راجع ىلىة  املبادئ بشأ  ارا با  احلكومة ال اا ة االمتقال ة، املالود  الن ائ ة املو عة ك واشنطن يوع  (2)

 .175: 1993، خريف 16 ن ة، العدد الف الط
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اتالتيتوصلتلهامعالفلسطينيين،ولمتلتزميالتفاقالتسوية،وضربتبعرضالحائطجميعا
بأسسومقوماتعمليةالتسوية،وهيقراراتالشرعيةالدولية،وبالتاليفإنالظروفقدتكون
مواتيةفيوقتماأمامالقضاءالفلسطينيلمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليين،لكنبشرطأن

لأهمهااستمرارحالةاالنقسامالفلسطينيالداخلي،يتغلبهذاالقضاءعلىعواملضعفه،ولع
وفيمقدمتها،وغياباإلرادةالسياسيةالفلسطينيةالحقيقيةلتفعيلالمؤسساتالوطنيةالفلسطينية

المجلسالتشريعيالفلسطينيلمواجهةالتحدياتالتيتجابهالفلسطينيين.

حال، أية اوعلى أنشأت الفلسطينية الوطنية الدوليةإدارلسلطة الجرائم مالحقـة ة
الفلسرائيليةاإلس العامة النيابة وقة،طينيفي امت تاريخهذه في مرة ألول الصراعالدائرة
بطينيالفلس ملفاإلسرائيلي تنظيم )اسرائيل(لعدوان عام غزة قطاع بحسم(2008)على

الدولية الجريمةناحيةمن،المعايير مسرح التقارير،معاينة وتضمين الشهود أقوال وحصر
يقةقانونيةتصلحارهوثوتقاريرالخبراءالفنيينلملفالدعوى؛باعتب،ينوالمصابللشهداءيةالطب
وكذلكباعتبارهوثيقة،ديمهاأليمحكمةمحليةأودوليةمختصةفيأيوقتمناألوقاتلتق

.(1)األماكنواألحداثالحقيقيةماءوالصفاتوتاريخيةوثقتماحدثمنوقائعباألس

م(،2010اغسـطسعـام)25المجلسالتشريعيالفلسطينيفيقطاعغزةبتـاريخنشأكماوا
هيئــــةتســــمى)الهيئــــةالفلســــطينيةالمســــتقلةلمالحقــــةجــــرائماالحــــتالل،بموجــــبأحكــــامالقــــانون

تهدفالهيئةإلـىمالحقـةجـرائماالحـتاللالصـهيونيبحـق،حيثالصهيونيبحقالفلسطينيين(
عـدادملفـاتفـيوالفلسطينيينمنخاللرصدجرائماالحتاللوتوثيقهاداخلفلسطينوخارجهـا ا 

وتحريــكلــدوليالعــامالــدعاوىالجنائيــةالدوليــةبعــدتوثيقهــاوفــقاألصــولالمرعيــةفــيالقــانونا
تقـديمالشــكاوىوتحريــكالـدعاوىالجنائيــةوالمدنيــةوخصــوصبهــذاال،ىالجنائيــةوالمدنيـةالـدعاو

التعـاونمـعهيئـاتومراكـزحقـوقووالمحاكمالمختصـةالوطنيـةوالدوليـةأمامالمحافلوالهيئات
حيـــث،بالموضــوعاتذاتالعالقــةأوخارجهــاالمهتمــةاإلنســانوالمــواطنالعاملــةفــيفلســطين

علــىالهيئــةمــنالئحــة(4)نصــتالمــادةحيــث،احــددقــرارإنشــاءالمحكمــةنطــاقاختصاصــه
مجـرائوالالجماعيـةجريمـةاإلبـادةتمثلتفـي)حيثبالنظرفيهاالهيئةأنواعالجرائمالتيتختص

                                                           

 .8،ص2013مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، غز ،  (1)



  

87 
 

تقــومالهيئـةباالســتعانةبالتعريفــاتالــواردة(كمــاوجريمـةالعــدوان،جــرائمالحــرب،وضـداإلنســانية
(1)وباالستنادإلىالمعاييرالدوليةفينظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية

اإلسرائيلييكتسب االحتالل جرائم لمالحقة الفلسطينية القانونية اآلليات عن البحث
أهمية ظالل في صالحبهتمطالبكبيرة الفلسطيني القضاء فيمنح النظر ية الجرائمهذه

ب والحكم تكرارفيظلخاصةٍبو،وذويهمعنالضررتعويضالمتضررينلمحاكمةمرتكبيها
طينيينارتعطيلحقالفلساستمراالعتداءاتالعسكريةاإلسرائيليةعلىالمدنيينالفلسطينيين،و

ي.قـضائيفعالعلىالمستوييناإلقليميوالدولإنصاففيالحصولعلى

 الضرورة مؤسستقتضي خلق ة ي فلسطينية االختصاصمركزية قضايا تولي بها ناط
عدادب نيصالحيةمحاكمةالمتهمينالقضاءالفلسطيمنأجلمنحالتهاملوائحاجمعاألدلةوا 

إنشاءمركزلتبادلالضرورةقتضيتكما؛ينطينيبارتكابجرائمدوليةبحـقالفلسرائيلييناإلس
منوخلقشبكاتاالتصال،سيقالمعلوماتوالتن الدولية يدورفيالساحة لالطالععلىما

،وتقديماالستشاراتالفنيةوالقانونية،ويحتاجاألمرأيضااإلىقضاياتنظرأوفيطوراإلعداد
يالداخلي،منأجلطينالفلساالنقسامفيظلالمنقسمطينيةتوحيدالجهازالقضائيالفلسإعاد

تفعيلدوركمايحتاجإلى،رائيلييناإلسالحربلتدخلفيمسائلةمجرميعلىاأنيكونقادراا
طينيالمجلسالتشريعيالفلس كون، علىالتدخلاالقانتملكينوطنيتينتمؤسسهما لحقيقيدرة

ين.ةالفلسطينيلمافيهمصلح

 :اختصاص القضاء الوطني للدول األطراف في اتفاقات جنيف األربع -ثانيا
اتجنيفاألربعةالدولالمتعاقدةعليهاحقمالحقةكلمنيرتكبجرائمأوياتفاقمنحت

يأمربارتكابهاوتقديمهمللمحاكمةبغضالنظرعنجنسياتهمأومكانارتكابالجرائم،حيث
إجراءتتعهد بأنتتخذ المتعاقدة تشريعياتاألطرافالسامية ملزمة لفرضعقوباتجزائيةة

األشخا على فعالة يرتكبونصالذين يأمرون العمدبارتكابأو المعاملة،القتل التعذيبأو
الحياة،الالإنسانية بعلم الخاصة التجارب ذلك في أووالتي،بما شديدة آالم إحداث تعمد

أوبالصحة البدنية والحجزغير،اإلضرارالخطيربالسالمة النقلغيرالمشروع، والنفيأو
كراهالشخص المحميعلىالخدمةفيالقواتالمسلحةبالدولةالمعادية،أوحرمانهالمشروع،وا 

تدميرالممتلكاتأواالستيالءعليهاعلى،ومنحقهفيأنيحاكمبصورةقانونيةوغيرمتحيز

                                                           
 2010التشريعالي الف الط نالي، غز ،  اجمل ال   امو  الال  ئة الف الط ن ة املالتق ة ملةحقة جرائ  االحتةل الص  وين حبق الف الط ن ني،  (1)
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وينتفعالمتهمونفي،(1)نطاقواسعالتبررهالضروراتالحربيةوبطريقةغيرمشروعةوتعسفية
.(2)للمحاكمةوالدفاعالحرجميعاألحوالبضمانات

اليعفيرؤساءهرتكابجرائمباقيامأيمرؤوساتجنيفكذلكعلىأنيوأكدتاتفاق
 فيتلكالظروفأنالمسئوليةمن لهم معلوماتتتيح كانتلديهم إذا التأديبية أو الجنائية

كان إلىأنه أوأنجرائمرتكبتتيخلصوا هالرتكابمثلهذمسبيلهأولئكالمرؤوسينفي،
منعأوأوتدابيرمنأجلكلمافيوسعهممنإجراءاتالرؤساء،ولميتخذوالجرائماالنتهاك

.(3)اتاالنتهاكالحيلولةدونارتكابمثلهذه

اليجوزاتالبابأمامالدولللتنصلأوالتحللمنتلكااللتزامات،إذيوأغلقتاالتفاق
ولياتالتيتقععليهأوعلىؤحلطرفاامتعاقدااآخرمنالمسأليطرفمتعاقدأنيتحللأوي

المشار بالمخالفات يتعلق فيما آخر متعاقد سابقااطرف تعهدت(4)إليها ذلك عن وفضالا ،
 المتعاقدة السامية األطراف االتفاقات الخرقعلى حاالت في منفردة أو مجتمعة تعمل بأن

.(5)المتحدةوبمايتالءممعميثاقاألممالمتحدةبالتعاونمعاألممو،الجسيملالتفاقات

فإنهيمكنمالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليينومحاكمتهمأمامواستناداالكلماتمتقديمه؛
،وبماأنم(1949)اتجنيفاألربعةعاميالمحاكمالوطنيةللدولاألعضاءالمتعاقدةفياتفاق

،فإنه(6)م(1949)إبريل21حيثوقعتعليهافيجنيف،اتيطرفمتعاقدفياتفاق)اسرائيل(
وتقديمهمللمحاكمةأمامالقضاءاإلسرائيلي،يتوجبعليهامالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليين

ومعاقبتهمجراءالجرائمالتيارتكبوها.

 أقرت المقابل في وقامت)اسرائيل(لكن اإلسرائيليين، الجرائم مرتكبي لحماية خطة
لجنةقانونيةبهدفتقديماالستشاراتالقانونيةللمتهمين،وخصصتقرابةسبعةمليونليبتشك

كمامنحتهمجوازاتسفربأسماءوهميةبهدفحمايتهمأثناءالتنفلوالسفردوالرللدفاععنهم،
.(7)للخارج

                                                           

 .147، مرجع نابق،  ع 1949اافا ا  جن ف،  (1)
 .146، مف  املرجع،  ع 1949اافا ا  جن ف،  (2)
 2، مرجع نابق،  فقر  86الربواوميول األول، ع  (3)
 148، مف  املرجع،  ع 1949اافا ا  جن ف،  (4)
 .89الربواوميول األول، مف  املرجع، ع  (5)
 .822ىبد القادر  ابر جراد ، ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (6)
 .824ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مف  املرجع، ص (7)
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األعضاءفييتطلبأمرمالحقةمرتكبيالجرائماإلسرائيليينأمامالمحاكمالوطنيةللدول
وتوافراألدلةالكافيةضدمرتكبيالجرائماإلسرائيليين،اتفاقاتجنيفاألربعإعدادلوائحاالتهام

علىالمستويينالسياسيوالعسكري،ويمثلذلكخطوةأولىفيطريقتقديمأولئكالمجرمين
.(1)إلىالمحاكمالوطنيةللدولالمتعاقدةعلىاتفاقاتجنيفاألربع

 :اختصاص القضاء الوطني للدول األعضاء في األمم المتحدة -ثالثا
 في والعشرين الثالثة دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعية نوفمبر26أقرت

م(1968) ضد(2391)القرار المرتكبة والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم الخاصباتفاقية
المتخذمنقبلالجمعيةالعامةفيالدورةالثانيةفي(3)اإلنسانية،وأشارالقرارإلىقراررقم

13 الحربم(1946)فبراير مجرمي ومعاقبة تسليم أن(2)بشأن االتفاقية هذه في وجاء ،
لدىالرأي يتعلقبالتقادميثيرقلقااشديداا القانونالداخليفيما الدوليةلقواعد إخضاعالجرائم

الحقةومعاقبةالمسؤولينعنتلكالجرائمالتيتعدأخطرالعامالعالمي،وذلكلحيلولتهدونم
مهمة لذلكنصتاالتفاقيةعلىقاعدة فيالقانونالدولي، سريانالتقادم،الجرائم وهيعدم

.(3)علىجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةبغضالنظرعنوقتارتكابها

فيالن (نورمبرج)ظاماألساسيلمحكمةوتشملجرائمالحربتلكالجرائمالواردتعريفها
 في المؤرخ المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر القرار وكذلك فبراير13العسكرية،

(4)م(1946) سواءا، اإلنسانية ضد الجرائم وقتالحربأموتشمل في المرتكبة وقتأكانت
العسكريةوالواردتأكيدهافيالقرار(نورمبرج)السلموالواردتعريفهافيالنظاماألساسيلمحكمة

.(5)م(1946)فبراير13المؤرخفي

جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةهيتكمنأهميةهذهاالتفاقيةفيداللتهاعلىأن
الجرائمبصرف،ومنأخطرالجرائمالمرتكبةفيالقانونالدولي اليسريأيتقادمعلىهذه

يجبأنيشملالقانونعلىنصوصتوضح؛االلتزامات،وأماعنالنظرعنوقتارتكابها
النصالواضحوالصريحفي،وتفصيالامفهومالجرائمالخطرة،والجرائمضداإلنسانيةوتصنيفها

                                                           

امتفاضة األ صي، اهل ئة الف الط ن ة املالتق ة  داوود درىاوي، جرائ  احلرب واجلرائ  ضد اةمالام ة، مالؤول ة ىلنرائ ا الدول ة ىن اجلرائ  خةل (1)
 .97،ص2001حلقوق املواطن، 

، واملتع ق باافا  ة ىدع اقادع جرائ  احلرب واجلرائ  املراكبة ضد 1968موفمرب  26ك  2391راجع م   رار اجلمع ة العامة لألم  املت د   (2)
 http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htmاةمالام ة، 

 .1968موفمرب  26، 2391 رار األم  املت د   (3)
 ، فقر  أ.1، مف  املرجع،  ع 2391 رار األم  املت د   (4)
 ، فقر  ب.1، مف  املرجع،  ع 2391 رار األم  املت د   (5)

http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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شملبعضمنالعقوباتأنت،وبالقانونفعالالمذكورةتشكلإخالالاالقانونالداخليبأنهذهاأل
د .(1)ماجهاضمنقانونالعقوباتالمطبقالمفروضةفياالتفاقيةوا 

و في الدولي التعاون مبادئ العامة الجمعية ومعاقبةتعقباعتمدت وتسليم واعتقال
في،(3074)األشخاصالمذنبينبارتكابجرائمحرب،وجرائمضداإلنسانيةبموجبقرارها

علىالسابعةمنالقرارالمادةأكدت،وم(1973)ديسمبر3فيللجمعيةالعامة(28)الدورة
،م(1967)ديسمبر14المؤرخفيفيإعالناللجوءاإلقليمياألولىنهعمالابأحكامالمادةأ

أو السلم للظنبارتكابهجريمةضد أليشخصتوجددواعجدية اليجوزللدولمنحملجأ
.(2)جريمةحربأوجريمةضداإلنسانية

عالجرائمالمرتكبةضداألشخاصالمتمتعينبحمايةاتفاقيةمنكذلكأقرتالجمعيةالعامة
عليها والمعاقبة الدبلوماسيون، الموظفون فيهم بمن دولية، الدورة القرار(28)في بموجب

شخاصالمحميوناأل،وتكمنأهميةهذهاالتفاقيةفيأنم(1973)ديسمبر14في(3166)
وعلىمقرعملهمأرئيسحكومةأووزيرخارجية،وعدماالعتداءعليهموأهمرئيسالدولة،

.(3)لىالدبلوماسيينللخطر،باإلضافةإوتعريضحريتهمأ

للقانونالدولياختصاصالقضاء الناظمة المعاهداتالدوليةوالقواعد لهذه يتضحوفقاا
فيم عالمياا اختصاصاا المتحدة فياألمم ومعاقبة،الحقةالوطنيللدولاألعضاء ومحاكمة

ارتكاب مكان أو جنسياتهم عن بغضالنظر اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم مرتكبي
الجريمة.

 :اختصاص القضاء العالمي في محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين -رابعا
عليهواليةقضائيةعالميةوفقمبدأ الدولالمتعاقدة أقرتمبادئالقانونالدوليلكافة

لجميعالدولإمكانيةمالحقة المبدأ ومعاقبةمرتكبي،االختصاصالجنائيالدولي،ويتيحهذا
،وتعد(4)الجرائمالدوليةبغضالنظرعنجنسياتهمأومكانارتكابجرائمهمأوأماكنتواجدهم

الجر فظاعة االعتبار بعين تأخذ التي القانونية اآلليات إحدى العالمية القضائية ائمالوالية
ولذلكتخضعهذهالجرائمللواليةالقضائيةلمختلف،الدولية،كونهاتسيءإلىالمجتمعالدولي

                                                           

 .1، مف  املرجع،  ع 2391األم  املت د    رار (1)
 .7، مف  املرجع،  ع 3074 رار األم  املت د   (2)
 .4-1، ع 3166 رار األم  املت د   (3)
وأثرها الص ي والب ئي، ال جنة املرميزية  2009 – 2008ض اء الدين نع د املدهو ، أن  ة االحتةل اةنرائ  ي خةل العدوا  ى ي غز   (4)

 .82،ص2010ومةحقة جمرمي احلرب اةنرائ   ني )اوث ق(، ل توث ق 
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التيتجرمتلكالجرائمباتتبمثابةم(1949)اتجنيفعاميوأناتفاقخاصةٍوبدولالعالم،
 نوا دستوردوليبمجردمصادقةأغلبدولالعالمعليها،وهيملزمةلكلدولةطرففيها

المحليةبغضالنظرعنيديمأيمتهمبارتكابمخالفاتجسيمةلتلكاالتفاقتق اتلمحاكمها
ال ذلك تقعمتهمجنسية بأن العدالة مقتضيات وتتطلب القضائية، الوالية جوهر هو وهذا ،

علىعاتقكلدولةمندولالعالم،ذلكألنقصرالواليةالقضائيةعلىالقضاءالمسئولية
الوطنيقديؤديإلىإمكانيةتواطئدولةمامعمواطنيهاالذينيرتكبونالجرائمالدوليةاألمر
القضاء محاكمات في واضح بشكل ذلك ويظهر العقاب، من اإلفالت إلى يؤدي الذي

ومواط منخاللمحاكماتصاإلسرائيليلجنوده بحقالفلسطينيين، عنجرائمهم أونيه ورية
.(1)حجممايرتكبونهمنجرائمتقديمجزاءاتالتتناسبب

الحربالتي يمكنمالحقةمجرميالحرباإلسرائيليينعنجرائم تقدم، علىضوءما
تأكدمنأوتمال)اسرائيل(متىغادرالمتهمونم(2014)اقترفتفيقطاعغزةفيعدوان

وجودهمفيإحدىالدولالتيتسمحقوانينهاالداخليةبمدواليتهاالقضائيةعلىمواطنينليسوا
التخوفمن يظل وبالتالي اإلنسانية، ضد حربوجرائم بارتكابجرائم متهمين رعاياها من

ليينالذينوهاجساافيعقولالمسؤوليناإلسرائي،مالحقةالجنودوالمسؤوليناإلسرائيليينقائماا
يعونبأنمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينأمامالمحاكمالوطنيةللدولاألعضاءفياألمم

المتحدةسوفيظلساريالمفعولاستناداالمبدأاالختصاصالجنائيالدولي.

يليتوردالدراسةبعضاألمثلةعناالختصاصالعالميللقضاءالوطنيللدولفيوفيما
مالحقةومقاضاةمجرميالحرباإلسرائيليين:

 :تجربة القضاء اإلسباني  -1
القاضياإلسباني (فرناندوأندريو)قام بتحريكدعوىقضائيةضدم(2002)فيعام

العسكرييناإلسرائيليينعلىخلفيةارتكابهمجرائموزيرالدفاعاإلسرائيليحينهاوستةمنالقادة
حربفيقطاعغزة،وجاءتالدعوىالقضائيةاستنادااللقانوناإلسباني،حيثيمارسالقضاء

ومقاضاة بمتابعة له يسمح الذي العالمي االختصاصالقضائي مرتكبي،اإلسباني ومعاقبة
علىهذهالدعوى)اسرائيل(سبانية،وردتجرائمالحربالدوليينالموجودينعلىاألراضياإل

                                                           

 .815ىبد القادر  ابر جراد ، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب ى ي غز ، مرجع نابق، ص (1)



  

92 
 

وكافةالدول،بتوجيهالحذروأخذالحيطةلمسؤوليهاالمدنيينوالعسكرينمنالسفرإلىإسبانيا
(1)اتتسليممجرمينيالتيتربطهامعهااتفاق

 :تجربة القضاء البلجيكي  -2
 عن بغضالنظر أمامه الدعاوىالمرفوعة البلجيكيفي القضاء ارتكابينظر مكان

الجرائمأوجنسيتهمرتكبيهاأوضحاياها،بمعنىأنهينظرفيكافةالجرائمبغضالنظرعن
البلجيكيمبدأ القضاء حيثيعتمد أجنبي، أم بلجيكي مواطن المجنيعليه المرتكبأو أن

.(2)االختصاصالعالميدوناألخذبعيناالعتبارمبدأياإلقليميةوالشخصية

أصدرت افقد بتاريخ فيبلجيكا الملكية المتعلقم(1993)يونيو16لجمعية القانون
اإلالمسئوليةب الدولي القانون انتهاكات عن الجنائية اإلونساني الجماعيةجرائم ونظربادة ،

عام وشاتيال صبرا مخيمي مذبحتي قضية في القانونين هذين بموجب البلجيكي القضاء
،عندما(أريئيلشارون)،والمتهمبالمساعدةبارتكابهماوزيرالدفاعاإلسرائيليحينهام(1982)

وارتكاب،سمحلقواتهوميليشياتحزبالكتائباللبنانيوجيشلبنانالجنوبيبدخولالمخيمين
سكانهم بحق فظيعة وعشريجرائم ثالثة وتقدم الفلسطينيين، فيا الناجين من شخصاا ن

بشك المذبحتين البلجيكيضد حرب(شارون)وىللقضاء بارتكابجرائم التهامهم ومساعديه
وجرائمضداإلنسانية،لكنتلكالقضيةجوبهتبرفضشديدمنالحكومةاإلسرائيليةبحجةأن

.(3)بالحصانةالسياسيةالمانعةللمحاكمةيتمتع(شارون)

 :تجربة القضاء الدانماركي  -3
وغيرهمنضروب(4)مناهضةالتعذيبمنالدولالموقعةعلىاتفاقيةنماركتعتبرالد

اا العقوبة أو المهينلمعاملة أو أوالالإنسانية لقاسية منذة النفاذ ،م(1987)يونيو26السارية
نيمارسونجرائمالتعذيبوالتيتخولالدولاألطرافمالحقةومحاكمةومعاقبةاألشخاصالذي

                                                           

احلاج خلضر باانة،  وفاء دريدي،  احملكمة اجلنائ ة الدول ة ودورها ك انف    واىد القامو  الدويل اةمالاين، رنالة ماجالتري غري منشور ، جامعة   (1)
 .203، ص2010

 .204،ص2010البقريا ، ىبد القادر، العدالة اجلنائ ة الدول ة، ديوا  املطبوىا  اجلامع ة، اجلزائر،  (2)
 .2012مرىي أمحد ما ر،  درانة  اموم ة  ربا وشاا ة: اختبار العدالة الدول ة ل قضاء الب ج كي، احلوار املتمد ،  (3)

http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=3040&ac=2 

مة لألم  راجع م  اافا  ة مناهضة التع ي  وغريه من ضروب املعام ة أو العقوبة القان ة أو الةىلمالام ة أو امل  نة اليت اىتمدهتا اجلمع ة العا (4)
  https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html ك:  1984ديالمرب  10املت د  ك 

http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=3040&ac=2
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html
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طرفتضمنكلدولةأراضيهابحيثيظلونمحلمالحقةومحاكمة،وواجدهمعلىفيحالت
أنتكونجميعأعمالالتعذيبجرائمبموجبقانونهاالجنائي،وينطبقاألمرذاتهفياالتفاقية

وعلىقيامهبأيعملآخريشكلتواطؤا،علىقيامأيشخصبأيةمحاولةلممارسةالتعذيب
دولةطرفهذهالجرائممستوجبةللعقاببعقوباتمناسبةتجعلكلب،كماومشاركةفيالتعذي

.(1)تأخذفياالعتبارطبيعتهاالخطيرة

الجرائمو على القضائية واليتها إلقامة اإلجراءات من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ
:(2)ةفيالحاالتالتاليالرابعةمناالتفاقيةالمشارإليهافيالمادة

القضائيةأوعلىظهرسفينةأوعند .أ ارتكابهذهالجرائمفيأيإقليميخضعلواليتها
 .علىمتنطائرةمسجلةفيتلكالدولة

علىهذه .ب القضائية واليتها اإلجراءاتإلقامة من يلزم ما طرفبالمثل دولة كل تتخذ
إقليميخضعفيأيالجرائمفيالحاالتالتييكونفيهامرتكبالجريمةالمزعومموجوداا

 .لوالياتهاالقضائية

بأنالظروفو لها، المعلوماتالمتوفرة دراسة بعد لدىاقتناعها، أيدولطرف، تقوم
الرابعةإليهفيالمادةمشارااتبرراحتجازشخصموجودفيأراضيهايدعىأنهاقترفجرماا

كوناالحتجازواإلجراءاتوي،أوتتخذأيةإجراءاتقانونيةأخرىلضمانوجودهفيها،باحتجازه
علىأاليستمراحتجازالشخصإال،القانونيةاألخرىمطابقةلماينصعليهقانونتلكالدولة

تقومهذهمه،وللمدةالالزمةللتمكينمنإقامةأيدعوىجنائيةأومناتخاذأيإجراءاتلتسلي
.(3)الدولةفورابإجراءالتحقيقاألولىفيمايتعلقبالوقائع

رفضتالدانم الذكر، المبادئآنفة لكل الرئيسالسابقاوتطبيقاا أوراقاعتماد ركقبول
ركلتأييدهافيالدانم)السرائيل(كسفير(كوميغيلون)لجهازاألمنالعاماإلسرائيليالشاباك

 .(4)ممارسةالتعذيبضداألسرىالفلسطينيينفيالسجوناإلسرائيلية

 :تجربة القضاء البريطاني  -4
لنصقانونيمنذعام يتعلقم(1957)يعتبرالقضاءالبريطانيمختصااعالميااتطبيقاا

 اتفاقاتجنيفعام بحقم(1949)بمخالفات اعتقال أمر أصدرتبريطانيا لذلك واستناداا ،
                                                           

 . 4، ع 1984اافا  ة مناهضة التع ي ،  (1)
 .5اافا  ة مناهضة التع ي ،مف  املرجع ، ع  (2)
 .6، ع 1984اافا  ة مناهضة التع ي ،  (3)
 .74،ص2009 ، ، بريو 1نامح خ  ا الوادية، املالئول ة الدول ة ىن جرائ  احلرب اةنرائ   ة ،مرميز الزيتوم ة ل دارنا  واالنتشارا ، ط  (4)
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،بتهمةارتكابهمخالفاتكبيرةم(2004)وزيرالدفاعاإلسرائيليالسابقعام(شاؤولموفاز)
حداثمعاناة(147)فالمنصوصعليهافيالمادةالتفاقاتجني ،والمتعلقةبالقتلالمتعمد،وا 

جزئي أو تام بشكل المدنيين ممتلكات وتدمير كبيرة، ونفسية أصدرت(1)جسدية وكذلك ،
 السابقة اإلسرائيلية الخارجية وزيرة بحق اعتقال مذكرة ليفني)بريطانيا التورط(تسيبي بتهمة

،ممادعاليفنيم(2009-2008عامي)بارتكابجرائمحربخاللالعدوانعلىقطاعغزة
.(2)م(2009)ديسمبر15إلىإلغاءزيارتهالبريطانيافي

أجلم(2002)أكتوبر30وفي من البريطاني للقضاء عائالتفلسطينية تقدمتعدة
انيافيإجازةخاصة،وكانيشغلحينهامنصبوالذيكانقادماالبريط،نفسه(موفاز)توقيف

رئيسهيئةاألركانفيالجيشاإلسرائيليتمهيداالمحاكمتهبتهمةارتكابجرائمحرب،وحثت
.(3)علىمغادرةبريطانياقبلصدورأمراالعتقالضده(موفاز)السفارةاإلسرائيليةفيبريطانيا

 :تجربة القضاء الهولندي  -5
الوزيرفي(عاميأيالون)ضدم(2008)رفعتقضيةأمامالقضاءالهولنديفيعام

أحد بحق تعذيب أعمال بارتكاب اتهامه بسبب وذلك حقيبة، بدون اإلسرائيلية الحكومة
يتعلقبالجرائمالدوليةم(2003)الفلسطينيين،واعتمدمحاموالضحيةعلىقانونهولنديلعام

اال عينصعلىإمكانية االختصاصالعالمي، علىمبدأ الفلسطينيلحقوقتماد المركز وقام
 ضد الدعوى برفع العام(أيالون)اإلنسان األمن جهاز ترؤسه تعذيبخالل جرائم الرتكابه

الشاباك بينما،اإلسرائيلي م(2000–1997)عامي نجح ولكن مغادرة(أيالون)، في
.(4)األراضيالهولنديةبسببتأخرإصدارمذكرةاالعتقال









                                                           

 .122ىبد الرمحن ومد ى ي، وحخرو ، ىلنرائ ا والقامو  الدويل، مرجع نابق، ص (1)
مرجع نابق، وأثرها الص ي والب ئي،  2009 – 2008ض اء الدين نع د املدهو ، أن  ة االحتةل اةنرائ  ي خةل العدوا  ى ي غز   (2)

 .82ص
 .72صمرجع نابق،  نامح خ  ا الوادية، املالئول ة الدول ة ىن جرائ  احلرب اةنرائ   ة ، (3)
 .122ىبد الرمحن ومد ى ي، وحخرو ، ىلنرائ ا والقامو  الدويل، مرجع نابق، ص (4)
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 المبحث الثاني
 )اسرائيل(جرائم مالحقة القضاء الدولي في اختصاص  

تعرض الطويل تاريخه الدوليخالل ،جسامألحداثالمجتمع ونزاعاتوحروبدولية
قوضتالكثيرمنمعالمحضارته،كمااستباحتالحقوقوالحريات،وانتهكتالشرف،إقليمية

والكرامات، قلوب في الرعب وأوقذفت تأمم رغم متعاقبة، ججيال في ذلك كل المواثيقريم
فيمالاأ،تلكالعواقبالوخيمةوقفةللمجتمعالدوليأمامكلمنالبدَكانوالقوانينالدولية،

تقررنوعمنالجزاءاتومعاهداتبراماتفاقاتإلىولجأالمجتمعالدوليإتكرارها،دونالحيلولة
نعدموجودقانونإالدولية،ذلكالمواثيقومنيخرجعلىالدوليةأضدكلمنيرتكبالجرائم

فالتمرتكبيهامنالعقاب،كمااليسوغإلىإيقودنأهذهالجرائمالينبغيبعضدولييحكم
يتذرأ مجرمن وع وجود قانونالحرببعدم جنائي للتهربدولي مسؤوليتهم عنمن الدولية

.الجرائم

الدوليفيالجنائيللقضاءولتطبيقأولىمحاكماتمجرميالحربالعالميةاألوكانت
الإرادع،نحونهالمتفلحفيمعاقبةمجرميالحربعلىأالعصرالحديث،وعلىالرغممن

أخذالحربالعالميةالثانية،وعقب(1)القضاءقرارهذاالنوعمنإنهاكانتخطوةعلىطريقأ
وعادلةإبوجوبيناديالبعض سريعة محاكمة الذيجراء األمر وهو تبناهلمجرميالحرب،

انشاءمحإالتيقررتو(م1945)اتفاقيةلندنالمجتمعالدوليفي دولية خاصةكمعسكرية
 مجرميلمحاكمة ورغم أالحرب، محكمة (نورمبرج)ن تقدماا(طوكيو)ومحكمة مثلتا نحو،

غلبعليهماحيثنهماظلتامطبوعتينبطابعمصدريهما،أحقيقي،غيردوليقضاءجنائي
.(2)وعدمالحيادالسياسيالطابع

األأبتماماا)اسرائيل(دركوت ن الهمجية مارستهاعمال بحق،التي تمارسها والزالت
 المتكررة االعتداءات جراء الفلسطينيين والتخريبوالقتلالمدنيين والتعذيب ومهاجمة،العمد

،وانتهاككافةاألراضيالفلسطينيةالمحتلةفيمنين،وقصفوحرقالمنشآتالمدنوالسكاناآل
اإل مبادئحقوق التيجميع نسان والمعاهداتاالتفاقياتكفلتها الدولية ،واإلنسانيةوالمواثيق

الدعاوىتحريكيمكناالستنادلهافي،اإلنسانيصحابالفكرأتهزالضميرالعالميووالتي
 أمام أو الدائمة الدولية الجنائية المحكمة أمام القضائية الحربمحكمة بجرائم جنائيةخاصة

                                                           

 .61حالنني ىلبراه   ىب د، القضاء الدويل اجلنائي اارخي  اطب قاا  مشروىاا  مرجع نابق، ص (1)
( 2) Tavernier, 1997, p. 605. 
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 وموالتييتماإلسرائيلية ومحاكمة ومسائلة لمالحقة المسؤولينومجرميالحربإنشاؤها عاقبة
بشكل،اإلسرائيليين المحتلة بحقالفلسطينيينفياألراضيالفلسطينية مرتكبيالجرائم وكافة

عام.

 :إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين -أوالا 
الدولية واألعراف القوانين لكافة المنافية األفعال ال،تشكل المعاملة وسوء ترتكبهاتي

األضد)اسرائيل( في المدنيين السكان راضي حربالمحتلةالفلسطينية ضد،جرائم وجرائم
منحااعملياامنقبل،وقدأخذالمجتمعالدوليمرتكبيهاومعاقبتهموليةئمستستوجباإلنسانية

تينالعالميينالتيارتكبتخاللالحرباإلنسانيةالحربوالجرائمضدبجرائملمحاكمةالمتهمين
تشكيلمحكمتينعسكريتيندوليتينساسهأعلىجرتذاتهالذيالمنطقالثانية،وهواألولىو

.(وروندا)السابقة(يوغسالفيا)فياإلنسانيةمحاكمةمجرميالحربوالجرائمضدل

ومرتكبيالجرائم،معاقبةمجرميالحربباتتحقيقالعدالةعلىالصعيدالدولييتطلب
 أوضد الجرائم، هذه منوقعتبحقهم أو مراكزهم أو بغضالنظرعنجنسياتهم اإلنسانية

علىالصعيدالدوليمنخاللالعدالةاالنتقائيةأوالتميز،بمعنىآخرالسبيللتحقيقالعدالة
كافةمننسانيةيحققالعدالةويحمياإلعلىأسسغيرموضوعيةوغيرمحايدة،حيثإنما

الطريقمجتمعاتمتحضرةويفتحسعيهإلىالدوليفيالمجتمعبرهنعلىصدق،ويالجرائم
واألمنالدوليين تحقيقالسلم التفاهمواالستقرارفيالعالقات،أمام هوتحقيقالدوليةويشيع

نصافالمعتدىعليهم .العدالةوا 

تقعمهمةحفظالسلمواألمنالدوليينعلىعاتقاألممالمتحدةبكاملهيئاتهاوأجهزتها،
مجلساألمنيقررماإذاكانحيثتختصاألممالمتحدةبموجبالبابالسابعمنميثاقهاأن

فيذلك ويقدم العدوان، أعمال من عمالا وقع كانما أو به إخالل أو للسلم تهديد وقع قد
لحفظالسلم(42)و(41)ويقررمايجباتخاذهمنالتدابيرطبقااألحكامالمادتينتوصياتهأ

(1)واألمنالدوليأوإعادتهإلىنصابه

وفيهذاالسياقاتخذمجلساألمنالدوليعدةقراراتتتعلقبإنشاءمحاكمدوليةخاصة
المسؤو أو اإلنسانية، والجرائمضد الدولية مرتكبيالجرائم لينعنارتكابمخالفاتلمحاكمة

:نذكرمنهاجسيمةللمعاهداتوالمواثيقالدوليةوقواعدالقانونالدولي

                                                           

 39م ثاق األم  املت د ، ع  (1)
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المجلسفيج(808)قرارمجلساألمن -1 )الذياتخذه في3175لسته المعقودة )22
األشخاصالمسؤولينمنأجلمقاضاةمحكمةدولية،والمتعلقبإنشاءم(1993)فبراير

 إقليم ارتكبتفي التي الدولي اإلنساني للقانون االنتهاكاتالجسيمة (يوغوسالفيا)عن
 (1)م(1991)منذعامالسابقة

2-  مجلساألمن (955)قرار جلسته المجلسفي اتخذه (3453)الذي في 8المعقودة
 م(1994)نوفمبر محكمة بإنشاء والمتعلق ، عناألشخاصالمسؤولينلمحاكمةدولية

األجناس النطاقللقانونالدولي،أعمالإبادة والواسعة مناالنتهاكاتالمنظمة وغيرها
 (2)اإلنساني

29المعقودةفي(5401)الذياتخذهالمجلسفيجلسته(1664)قرارمجلساألمن -3
 م(2006)مارس محكمة بإنشاء والمتعلق ، لمحاكمةدولية بلبنان صاألشخاخاصة

 (3)(رفيقالحريري)اءاللبنانياألسبقعناغتيالرئيسالوزرالمسؤولين

بناءاعلىماتقدمأنهومنخاللالسوابقالتياتخذهامجلساألمنالدوليوترىالدراسة
الحرب مجرمي لمالحقة خاصة دولية محاكم اإلنسانية،إلنشاء ضد الجرائم ومرتكبي

للمعاهداتوالمواثيقالدولية منفذي،والمخالفاتالجسيمة القانونالدولياإلنسانيأو وقواعد
جريمةاالغتيالالسياسي،يمكنلمجلساألمنالدوليإذاماأرادتحقيقالغايةالتيأنشئتمن

نينشئمحكمةدوليةخاصةلمحاكمةأجلهااألممالمتحدةوهيحفظالسلمواألمنالدوليينأ
الفلسطينيين، المدنيين بحق اإلسرائيليين من اإلنسانية ضد الجرائم الحربومرتكبي مجرمي

 التيلمتنفكترتكبها كبيرالجرائم بحقالفلسطينيينمعتلك)اسرائيل(حيثتتشابهإلىحد
تمارس)اسرائيل(اصة،كماأنالجرائمالتيأنشأألجلهامجلساألمنالدوليمحاكمدوليةخ

االستهداف خالل من الفلسطينيين والمناضلين القادة بحق السياسي االغتيال منهجي بشكل
الشخصيوالمباشرلهممنذزمنبعيد.

(5996)رقمالدولالعربيةقرارمجلسجامعةوتجدراإلشارةفيهذاالسياقكذلكإلى
 في 6المتخذ م(2000)مايو تشكيل وتأييد لمحاكمةمحكمةلمساندة خاصة دولية جنائية

الحرباإل مجرمي مجزرة ارتكبوا الذين قاناسرائيليين في الدولية القوات مقر إبريل18في
لها،لبنانةالتيكاناإلسرائيليوسائرالمجازرم(1996) رغاممسرحا علىدفع)اسرائيل(وا 

                                                           

 .808، القرار 1993جم   األمن،  (1)
 .955، القرار 1994جم   األمن،  (2)
 .1664، القرار 2006جم   األمن،  (3)
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الماديةواالقتصاديةالناجمةعناعتداءاتهاواألضراريةالتعويضاتللبنانعنالخسائرالبشر
األ على اللبنانيةراضي مارسثم، في عمان قمة مؤتمر في العرب القادة م(2001)قرار
فيوجرائمسرائيليينالذينارتكبوامجازرمنمحاكمةمجرميالحرباإلمنمجلساألبالطلب

المحتلة األمينوكذلكمطالبة،(1)وخارجهاحقالمواطنينالعربفيجميعاالراضيالعربية
فياجتماعإلدانةإعالنم(2016)إبريل22في(نبيلالعربي)العاملجامعةالدولالعربية

السورية)اسرائيل( الجوالن هضبة تعيد لن أنها خاصة جنائية محكمة قضيةبالبإنشاء
وكأنهادولةفوق،تتصرف)اسرائيل(:إن(العربي)قال،حيث)اسرائيل(الفلسطينيةلمقاضاة

عن)اسرائيل(القانونوفوقالمحاسبة،وهذايستلزموقفةاجادةوقويةمنالمجتمعالدوليلردع
نشاءمحكمةوطالبالعربيالدولالعربيةبدراسةإ،انتهاكاتهاوممارساتهاالتوسعيةواالستيطاني

 للجرائم خاصة اإلسرائيليةجنائية محكمة غرار ومحكمة،السابقة(يوغوسالفيا)على
أنهيجب،معتبرااعلىاقترافها)اسرائيل(فيمحاكمةمرتكبيالجرائمالتيدأبتللنظر(رواندا)

.(2)تقديممرتكبيهذهالجرائمإلىالعدالةالدولية

و القرارات هذه تجد ووالدعوات أمضامينها سانيدها االتفاقاتالقانونية نصوص في
 ،الدوليةوالمعاهدات الدولي القانون أووقواعد في المتمثلة القضائية المحاكمنظمةالسوابق

 الدولية الجنائية تشكيلهاالخاصة تم تجريمالتي أجل من وذلك الدولي، المجتمع قبل من
ارتكبتهابحقالسكانالمدنيينالفلسطينيين،حيثومقاضاتهاعلىكافةالجرائمالتي)اسرائيل(

اإل جريمة منع اتفاقية عليها والمعاقبة الجماعية بادة أنه يعاقبعلى فعالأعلى بادةاإل،
 ارتكاب على التآمر محاولةبادةاإلالجماعية، ارتكابها، على التحريضالمباشر الجماعية،

فعالوأيمناألأبادةالجماعيةاقبمرتكبواإلويع،(3)الجماعيةاإلبادةفياالشتراكوارتكابها،
فياأل الثالثةخرىالواردة ،(4)فرادأوأينموظفينعاديمأدستوريينحكامااكانواأسواءاالمادة

فأدنيودون األإشك جميع ن فعال ارتكبتها قد )اسرائيل(السابقة الفلسطينيةفي األراضي
 عدوان خالل م(2014)والسيما غزة، قطاع وقدعلى نصت كذلك محاكمةاالتفاقية على

                                                           

و  ىرب ة، جامعة الدول العرب ة، العدد ىادل ومد الب اا، حول ىلمشاء وكمة جنائ ة دول ة خا ة حملاميمة جمرمي احلرب اةنرائ   ني، جم ة شؤ  (1)
 107،ص2001، ديالمرب 108

 .2016ىلبريا  22حملاميمة جمرمي احلرب اةنرائ   ني، العريب يطال  بإمشاء وكمة جنائ ة خا ة ل قض ة الف الط ن ة،    فة األياع،  (2)
 .3، مرجع نابق، ع 1948اافا  ة منع جر ة اةباد ،  (3)
 .4، مف  املرجع،  ع 1948اافا  ة منع جر ة اةباد ،  (4)
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ارتكبالفعلعلىالتيمحاكمالدولةالسابقةأمامفعالوأيمناألأبادةالجماعيةمرتكبياإل
.(1)جزائيةدوليةمحكمةمامأوأرضهاأ

من تقدم ما إكل القول يمكن ،الفلسطينيينن العربية الدول وكافة منتضررتالتي
الدولي)اسرائيل(انتهاكات القانون العربيلقواعد الصراع ،اإلسرائيلي-اإلنسانيعلىمدار

منمجلساألقرارممالمتحدةمستفيدةمنأللتقديمالطلبلجراءاتالالزمةنتتخذاإلأعليها
ار،وقرالسابقة(يوغوسالفياب)خاصةمحكمةدوليةالمتعلقبإنشاءم(1993(عام)808)رقم

وقرار،(روانداب)دوليةخاصةمحكمةالمتعلقبإنشاءم(1994(عام)955)منرقممجلساأل
خاصةبلبنان،وكذلكدوليةالمتعلقبإنشاءمحكمةم(2006(عام)1664رقم)مجلساألمن

محكم غرار على (طوكيوو)(نورمبرج)تي العسكريتين الحرب جرائم لمرتكبي ضدوالجرائم
الذيممالمتحدةوبموجبالفصلالسابعمنميثاقاأل،العالميةالثانيةالحربنسانيةخاللاإل

لهاتكوننأنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالخاصة،والتيينبغيإمنسلطةيخولمجلساأل
)اسرائيل(القانونالدوليوانتهاكاتقواعدشخاصعلىانتهاكاتومعاقبةاأل،سلطةمحاكمة

م(1949)جنيفعاماتفاقيةوم(1907)الهايعاماتفاقيةقرتهاأعرافالحربالتيأقوانينو
ساسيةاألالبنيةعداموضربالمدنوالمنشآتالمدنيةوتدميرفعالالقتلالعمدوالتعذيبواإلأو

 انتهاكااللفلسطينيين، تعتبر والتي جريمة منع إالتفاقية عاالجنسبادة عليها موالمعاقبة
.م(1948)

وا الفلسطينيون ويمتلك المتضررة العربية اإلسرائيليةلدول واالعتداءات الممارسات من
،)اسرائيل(لمحاسبةمحكمةجنائيةدوليةنشاءتقديممقترحلمجلساألمنالدوليإلالحقفي

اإلجراءتذليلالعقباتالتيتعترضطريقهوالمتعلقة ذيبدءيتطلبهذا باختاللولكنبادئاا
إموازينالقوىاإلقليميةوالد بالشكلالذييمكنمنخالله قناعالمجتمعالدوليومجلسولية

قرارالعدالةالدولية، األمنبضرورةالوقوفعلىمسؤولياتهفيحفظالسلمواألمنالدوليينوا 
سطينيين،منالعقابجراءجرائمهاالتيتكادالتنتهيبحقالفل)اسرائيل(ووضعحٍدإلفالت

الدولالخمسالكبرىفيمجلسخاصةٍبوحشدوتأييدالمجتمعالدولياألمرذلكيتطلبحيث
الدوليةالخاصةبفلسطين.نشاءالمحكمةوطلبإومطالبتهامساندةالشرعيةالدوليةمناأل

عملفيالسابقعلىإكانالمجتمعالدوليذاا و قد (وطوكيو)(نورمبرج)نشاءمحاكم
(ويوغسالفيا) الدولية(ورواندا)السابقة فمنأجلتحقيقالعدالة نإ، مطالبمنخالله اليوم

                                                           

 .46، مف  املرجع،  ع 1948اافا  ة منع جر ة اةباد ،  (1)
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محاكمةأنيعملوابكلفعاليةمنأجلنسانيةواإلالحقوقيةوبرلماناتهومؤسساتهقادتهومنظماته
تزداديالتالجرائماإلسرائيليةمنوحشيةاإلنسانيةسرائيليينحتىيبرأضميرمجرميالحرباإل

 الفلسطينيينضراوة المدنيين بحق اعتداء كل مع وقسوة على، بالعمل كذلك مطالب وهو
رواحبريئةومادمرتهمنمدنأمن)اسرائيل(زهقتهأماععادالاااتعويضيينفلسطينالتعويض
ومنشآت تحتية وبنى مدنية وتعويضاألأوممتلكاتوأعيان علىالمتضررينشخاصخرى،

.وروباأعلىشنتهاالحربالتيجراءلمانيامندفعتعويضاتللمتضررينأنحوماقامتبه

مرتكبيالجرائمالدوليةأماممحكمةجنائيةمنأنمحاكمةاألشخاصترىالدراسةوختاماا
دوليةخاصةمنالممكنأنينتهيبإفالتمرتكبيهذهالجرائممنالعقاب،ذلكأنالمحكمة

يتمإنشاؤهالهذاالغرضغالبااماتخضعلالستقطابالسياسي،وتوازنالقوىالدوليةداخلالتي
دمنتوفرالنيةواإلرادةالحقيقيةلدىالمجتمعالدوليمنأجلتجريماألممالمتحدة،لذلكالبَ

أو،ةالممارساتكاف وجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةبغضالنظرعنجنسيةمرتكبيها
راكزهموحصاناتهمأوجنسيةالضحاياوالمتضررينجراءهذهالجرائم،وعليهفإنأفضلالسبلم

للحدمنانتشارالجرائمالدوليةهيمحاكمةمرتكبيتلكالجرائمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية
تمعالدائمةالتيتختصبالنظرفيجرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةالتيتقوضأركانالمج

الدوليوتهددأمنهومصالحه.

 :محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية -ثانياا 
 الدولي المجتمع عقبأدرك الحاجة الثانية العالمية دوليةإالحرب تأسيسمحكمة لى

الفيإنهذهالجهودلمتستأنفبشكلجديغيرأ،الدوليينمستقلةلمحاكمةمجرميالحرب
عندقياملجنةالقانونالدوليبمناقشةطبيعةالمحكمةالجنائيةالدوليةالمقترحةم(1989)عام

وصوالا اتباعها، يتعين التي اإلجراءات وقواعد باختصاصها الصلة ذات قيامإواألحكام لى
 عام المتحدة لألمم العامة المحكمةم(1995)الجمعية إلنشاء التحضيرية اللجنة ،بإنشاء

تخللهااجتماعاتعديدةونقاشاتمستفيضةلمشروعواستغرقعملاللجنةثالثسنواتتقريباا
 في فيروما الدبلوماسي المؤتمر انعقاد حتى بمشاركةم(1998)يوليو17-15االتفاقية ،

الحكومية المنظماتغير من الدولوالعديد منمعظم الوكاالتإضافةاإ،وفود من لىعدد
.(1)المتخصصةالدولية

                                                           

، اةنكندرية، 1نامح جابر الب تاجي، محاية املدم ني ك زمن النزاىا  املال  ة، اجلر ة وحل ا  احلماية، دار الفكر اجلامعي ط (1)
 .133،ص2007
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الجنائية األساسيللمحكمة روما المعروفبنظام األساسيللمحكمة النظام اعتماد وتم
 فيعام فيم(1998)الدولية وأصبحنافذاا ،1 الستينم(2002)يوليو ،(1)بتصديقالدولة

قانونيةدولية،وبالتفويض ونصالنظاماألساسيللمحكمةعلىأنالمحكمةتتمتعبشخصية
اختصاصها تمارس أن للمحكمة ويمكن أهدافها، وتحقيق مهامها لممارسة الالزم ،القانوني

وسلطتهاعلىأراضيالدولاألعضاءوعلىأراضيدولةأخرىبموجباتفاقيةخاصةتعقدها
.(2)معالدولالمعنية

نلىمكاإ،وذلكنسبةم(1998)لىاتفاقيةروماعاماستنادااإالمحكمةبذلكتأسستو
وعلىخالفالمحاكمالدولية،ساسيللمحكمةانعقادالمؤتمرالدبلوماسيالذياعتمدالنظاماأل

لقانونالجنائيالدولياستناداالوتلكالمشكلةأ(روانداو)السابقة(فيااليوغسب)المؤقتةالخاصة
نالمحكمةالجنائيةالدوليةهيهيئةإلبنان،فبالنسبةللمحكمةالدوليةالخاصةبكماهوالحال

 لمحاكمة عالمية بوالية تحظى دائمة دولية الخطيرةمرتكبيقضائية الحربكالجرائم جرائم
.(3)العدوانوجريمةبادةاإلوجرائمنسانيةضداإلالجرائمو

،وقدداريااا وووظيفيااماليااممالمتحدةعناألتمامااتعتبرالمحكمةالجنائيةالدوليةمستقلة
محكمةالعدلة،أيأنهاتختلفعنخاصيةتمتنظيمالعالقةالقانونيةبينهمامنخاللاتفاق

األأأحدتعدالدوليةالتي بموجبميثاقهاوتختصفيالنزاعاتالتيأنشئتممالمتحدةجهزة
وألألممالمتحدةفتاويوآراءاستشاريةوتقدم،ألحكامهابينالدولالتيتقبلاالحتكامالقانونية

.(4)حالتهالهاشأنالمسائلالقانونيةالتييتمإبأيمنهيئاتها

 :االنتهاكات اإلسرائيلية التي تدخل في اختصاص المحكمة -ثالثاا 
 في،)اسرائيل(ارتكبت الفلسطينيين المدنيين السكان بحق الجرائم من العديد ومازالت

 عدوان آخرها كان والتي المحتلة، الفلسطينية ضاربةام(2014)األراضي غزة، قطاع على
واالنتهاكات الجرائم وعليهيندرجتصنيفكافة الدولية، بعرضالحائطجميعقراراتالشرعية

 ترتكبها )اسرائيل(التي نصوص الخصوصوفقفي وجه وعلى الدولي، القانون ومبادئ
تصنيفالجرائمالتيتندرجضمناختصاصالمحكمةالجنائيةالدولية،والواردذكرهافينظام

                                                           

 .91املعن ة بالعدالة اجلنائ ة، مرجع نابق، ص واة   م ة الدول ة ال وين، الوثائقومد شريف ب (1)
 .4، مرجع نابق،  ع 1998ملاع روما،  (2)
 .5، مف  املرجع،  ع 1998ملاع روما،  (3)
 .36، ع 1945النلاع األناني حملكمة العدل الدول ة،  (4)
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،نسانيةضداإلالجرائموالجماعيةبادةجرائماإلرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،وهي
.(1)العدوانجريمةالحربووجرائم

 تعتبر الجرائم غير أفعال انتهاكااالاإلسرائيلية وتشكل رومامشروعة لنظام واضحاا
ا وقواعد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي اإلنساني، الدولي منحيثيلقانون عليها نطبق

جرائمالحرب،والجرائمضدواإلبادةالجماعية،وصفناحيةالتكييفالقانونيالجنائيالدولي
.(2)لمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمةلوردالنصفينظامرومااألساسياإلنسانيةالتي

و الجرائم تستوجب المدنيين السكان بحق الدوليينالفلسطينياإلسرائيلية المجتمع ،من
جرائمهالىعتهامحاسبالدوليةوالمسئولية)اسرائيل(تحميلكافةالهيئاتوالمؤسساتالدوليةو

واضحاالكافةالقيماإلنسانيةوالقواعدوالمعاهداتواالتفاقاتالدوليةالناظمةانتهاكااتشكلالتي
خالل من الفلسطينيين قبل من قانونياا التحرك سرعة كذلك تستوجب كما المدنيين، لحقوق

 الدوليةمستفيدينمناالعتراف)اسرائيل(تحريكدعاوىقضائيةضد الجنائية المحكمة أمام
نوفمبر29فياألممالمتحدةوالذيتحققفيغيرعضوولةبصفةمراقبالدوليبفلسطينكد

30وكذلكتوقيعفلسطينعلىنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةفي(3)،م(2012)
وعضويةفلسطينفياتفاقاتجنيفاألربعوالبروتوكولاإلضافياألول(4).م(2014)ديسمبر

.(5)م(2014)إبريل11في

 :الوضع القانوني لفلسطين في األمم المتحدة -رابعاا 
مهماامالمتحدةمنعطفااتاريخياافياألمغيرعضودولةمراقبكشكلاالعترافبفلسطين

وذلكالقضاءالدولي،عبر)اسرائيل(فيطريقمحاسبةمهمةةوقانونيةلهانعكاساتسياسي
تلك في تسهم التي الدولية واالتفاقيات والمواثيق المعاهدات لكافة االنضمام خالل من

حيثيتيحنظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،ومنأبرزهاالتوقيععلى،المحاسبة

                                                           

 .5، مف  املرجع،  ع 1998ملاع روما،  (1)
 .8و7و6، مرجع نابق، ع1998روما،  ملاع (2)
دولة  138بعد أ  حص ت ف الطني ى ي أ وا   2012موفمرب  29مت ىلىة  دولة ف الطني بصفة مرا   غري ىضو ك ه ئة األم  املت د  ك  (3)

التصويت ى ي مشروع  رار  ك ه ئة األم  املت د ، راجع مت جة 194دولة ىن التصويت، لتصبح ف الطني العضو الال  41دول وامتنعت  9واىرتضت 
 .223: 2013، شتاء 93مرميز ف الطني ك األم  املت د ، جم ة الدرانا  الف الط ن ة، ىدد 

، جم ة 2014ديالمرب  30راجع افا  ا املعاهدا  واالافا  ا  الدول ة اليت و ع الرئ   الف الط ين ومود ىباس  كوك االمضماع ىلل  ا ك  (4)
 .203: 2015، رب ع 102الدرانا  الف الط ن ة، ىدد 

ول، راجع اصريح الناطق بان  وزار  اخلارج ة الالويالرية يع ن ف   أ  ف الطني أ ب ت ىضوا  ك اافا  ا  جن ف األربع والربواوميول اةضاك األ (5)
 .201: 2014:يف 99، جم ة الدرانا  الف الط ن ة، ىدد 2014ىلبريا  11جن ف 
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فلسطين انضمام لنظام خاصةٍبوروما مراقببعد فلسطيندولة فيقبول األممغيرعضو
:(1)الميزاتالتاليةللفلسطينيينالمتحدة

و -1 مالحقة الدولية الجنائية للمحكمة االنضمام يتيح اإلسرائيلييمحاسبة عننالمسؤولين
بحق ارتكبوها التي الجرائم الفلسطينيةكافة فياألراضي الفلسطينيين المدنيين السكان

المحتلة.
المجازرتكرارحيثيحدمن،السرائيل()رادعاااالنضمامللمحكمةالجنائيةالدوليةيشكل -2

 بحق توقفالفلسطينيين،البشعة إلى خشيةعن)اسرائيل(ويؤدى ارتكابأيجريمة
 .المالحقةوالمحاكمةالدولية

يمكّ -3 ن الدولية الجنائية للمحكمة القراراتاالنضمام كافة تنفيذ فلسطينمنمتابعة دولة
حيثتعتبر،تطبيقها)اسرائيل(لدوليةوالتيعطلتالدوليةأمامكافةالهيئاتوالمنظماتا

 والمالحقة.نفسهادولةفوقالقانونوالمحاسبة

أناألراضيالفلسطينيةهيأراضمحتلةوليساالنضمامللمحكمةالجنائيةالدوليةيثبت -4
 .)اسرائيل(متنازععيهاكماتدعي

جرائمهابحقالمقدساتعلى)اسرائيل(مالحقةللمحكمةالجنائيةالدوليةيتيحاالنضمام -5
الدينية الدوليةواألماكن االتفاقات لكافة مخالف القدسخاصةٍبو،بشكل مدينة في

 المحتلة.

6-  االنضمام يؤكد المستوطناتفياألراضيللمحكمة بناء شرعية الفلسطينية،علىعدم
الدولية.القراراتيخالفكافةاالتفاقاتواستمرارأعمالالبناءفيالمستوطناتوأن

 :آلية ممارسة المحكمة اختصاصاتها على الوضع في فلسطين -خامساا 
 مراقب كدولة لفلسطين الدولي القانون يتيح عضو التوجهغير المتحدة األمم في

بات حيث الفلسطينيين، بحق اإلسرائيلية الجرائم مرتكبي لمحاكمة الدولية الجنائية للمحكمة
أمامالمحكمةالجنائيةالدولية.)اسرائيل(يمتلكالفلسطينيونإمكاناتقانونيةعديدةلمقاضاة

 :إعداد ملف الدعوى -1

أنيكونمتضمنااوثائقوبيناتمقنعة؛اليمكنرفعدعوىدونإعدادملفلها،على
رفاقمايثبتهويةالمعتدىعليه،باإلضافةإلىالتحقيقاتأو لهذايجبتدويناالنتهاكات،وا 

                                                           

ديالمرب  10األخري  ى ي  طاع غز  من منلور القامو  الدويل اةمالاين وحل ا  واميمة  اد  ىلنرائ ا دول ا ، العقاد، ثائر، احلرب الص  وم ة  (1)
 https://www.amad.ps/ar/Details/52883، أمد لإلىةع، درانا  وأحباث، 2014

https://www.amad.ps/ar/Details/52883
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التيتنص الوطنيةوالدولية القانونية المرجعية وتحديد اإلفاداتالتيتؤيداالعتداءالحاصل،
يلزمتضمينالملفبالوثائقالطبيةوالتقاريرإلىذلك،علىالحقالذيانتهكهالمعتدي،إضافةا

ذاتالصلةبموضوعاالعتداءوالتيمنشأنهاإثباتحصولاالعتداءبالفعل،حيثاليتمرفع
نهاتكونمستندةإلىناستيفائهالكافةشروطها،بحيثإأيدعوىأمامالقضاءإالبعدالتأكدم

تشكيللجانمنخبراءيحتاجالفلسطينيونإلى،ولذلك(1)أسسصحيحةمنالوقائعوالقانون
القانونالدولي والدولية المحلية آراءاستشاريةمنأجلوالمؤسساتالحقوقية قامةإقبلتقديم
 أمام وتدوينالدعاوي الدولية، الجنائية بحق،المحكمة اإلسرائيلية االنتهاكات كافة وحصر

اإلسرائيليينمجرميالحربقوائمبأسماءعداد،وا م(2014)الفلسطينيينوالسيماخاللعدوان
ين.ضدالفلسطينيالحربمنأجلمالحقتهمعنجرائم

 :تحريك الدعوى من قبل مجلس األمن أو المدعي العام -2

يمكنإحالةالدعوىمنقبلمجلساألمنالدولي،الذييعدالهيئةالمسؤولةعنحفظ
لفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،حيثيقررالسلمواألمنالدوليين،وذلكعمالابأحكاما

مجلساألمنماإذاكانوقعتهديدللسلمأوإخاللبه،أوماإذاكانوقععملمنأعمال
واألمن السلم لحفظ تدابير من اتخاذه يجب ما يقرر أو توصياته، ذلك في ويقدم العدوان،

(2)الدوليين عشر، الخمسة الدول من المدعيوبإمكانأيدولة لفتنظر فيمجلساألمن
هذا ينطبق أال جرتالعادة لكن اختصاصالمحكمة، في تدخل إلىجريمة للمحكمة العام
األمرعلىالوضعفيفلسطينبسببمواجهةكافةالقراراتالخاصةبالقضيةالفلسطينيةبحق

النقضالذيتمتلكهالوالياتالمتحدةفيمجلساألمن.

يتعلقبا فيما فإنهفيحالأما الدولية، الجنائية للمحكمة إلحالةمنقبلالمدعيالعام
قيامأحدالدولاألعضاءفيالنظاماألساسيبطلبتحريكالدعوىولميقممجلساألمنبذلك،
فإنالنظاماألساسييجيزللمدعيالعاممباشرةالتحقيقفيحالتوافرالمعلوماتعلىوجود

اختصاصا ضمن تدخل ولمحكمة،جرائم المعلومات جدية بتحليل العام المدعي التييقوم
عليها، الغرضحصل لهذا له األممويجوز أجهزة أو الدول من إضافية التماسمعلومات

ذاة،وأوأيةمصادرأخرىموثوق،المتحدةأوالمنظماتالحكوميةالدوليةأوغيرالحكومية ا 
يقدمإلىالدائرةالتمهيديةتحقيق،للشروعفيإجراءاستنتجالمدعيالعامأنهناكأساساامعقوالا

                                                           

 .207،ص1991، ىما ، 1ومد  ب ي جن ، الوج ز ك  امو  أ ول احملاميما  اجلزائ ة، دار الثقافة، ط  (1)
 .39م ثاق األم  املت د ، ع  (2)
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يجمعها مؤيدة مواد بأية مشفوعاا تحقيق بإجراء لإلذن إجراء،طلباا عليهم للمجني ويجوز
.(1)مرافعاتلدىالدائرةالتمهيديةوفقااللقواعداإلجرائيةوقواعداإلثبات

قيدلكن يوجد كما المدعيالعام، علىعمل قيداا يشكل اإلجراء فيالنظامهذا آخر اا
وأيدولةيرى،ساسيللمحكمةيتمثلفيوجوبقيامالمدعيالعامبإشعارالدولاألطرافاأل

علىمالديهمنمعلومات،كماأنهمنعادتهاممارسةواليتهاعلىالجرائمموضعالنظربناءا
.(2)يتنازلعنالتحقيقإذاماكانتدولةطرفمختصةبهوطلبتذلكيجبعليهأن

 :تحريك الدعوى من قبل دولة طرف -3

أنتحيلإلىالمدعيالعامأيةحالةفينظامرومااألساسيللمحكمةيجوزلدولةطرف
يبدوفيهاأنجريمةأوأكثرمنالجرائمالداخلةفياختصاصالمحكمةقدارتكبتوأنتطلب

المدعيالعامالتحقيقفيالحالةبغرضالبتفيماإذاكانيتعينتوجيهاالتهاملشخصإلى
الظروفذاتالصلةوتكونوتحددالحالةقدرالمستطاع،ومعينأوأكثربارتكابتلكالجرائم

.(3)مشفوعةبماهوفيمتناولالدولةالمحيلةمنمستنداتمؤيدة

جليااأنالجرائماإلسرائيليةالمرتكبةبحقالفلسطينيينقدبدأم(2014)وبالنظرلعدوان
عدوان، وجريمة حرب وجرائم اإلنسانية، ضد وجرائم جماعية، إبادة جرائم بأنها تكييفها تم

ومحاكمةمرتكبيهامنأجلتحقيقالعدالةالدولية،واليوجدأيةموانعقانونية،تستوجبمالحقة
إلىالمحكمةالجنائيةالدولية،حيثتغيرالمركزالقانونيلدولةتمنعالفلسطينيينمنالتوجه

مراقب دولة على حصولها بعد عضوفلسطين تبعاتغير لذلك وكان المتحدة، األمم في
قانونيةعلىالمستوىالدولي،منأهمهاالحقفياللجوءإلىالمحكمةالجنائيةالدوليةلمحاسبة

الفل)اسرائيل( بحق بعدعلىجرائمها المرتكبة الجرائم تلك تحديداا روماسطينيين، نظام نفاذ
،وجرائماالستيطانواإلبعادالقسري،بغضالنظرعنتاريخبدءهذهم(2002األساسيعام)

الجرائمباعتبارهامنالجرائمالمستمرة.

                                                           

 .15، ع 1998ملاع روما،  (1)
 .18، مرجع نابق ع 1998ملاع روما،  (2)
 .14، مف  املرجع، ع 1998ملاع روما،  (3)
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هناك أن يبدو دعاوىلكن تحريك في فلسطينياا تردداا ضد أمام)اسرائيل(قضائية
الفلسطينيينعناألعمالمسئوليةالمحكمةالجنائيةالدولية،ويعودذلكالترددإلىالتخوفمن

العملياتالعسكرية،وأعمالالمقاومةالمسلحةخاصةٍوبالتيتنطلقمناألراضيالفلسطينية،
ضد،حيثإنالمحكمةليستمقتصرةعلىالنظرفيأيدعوى)اسرائيل(التيتنطلقباتجاه

أمامالمحكمةالدوليةقديكون)اسرائيل(،وعليهفإنتحريكأيدعوىقضائيةضد)اسرائيل(
لهنتائجسلبيةعلىالفلسطينيين،كونهمنالممكنمقاضاةقوىالمقاومةالفلسطينيةعلىأفعال

طالقالصواريخعلىالمدناإلسرائيلي ة،إذبحقمدنيينإسرائيليينكعملياتتفجيرالحافالتوا 
حسبشروطالعضويةيننذلكيعنيالتزامالفلسطينيإف،التوجهللمحكمةيينلفلسطينلكمايحق

واستعدادهالتسليماألشخاصالفلسطينيينالمتهمينكمجرمينحربمنقبلأي،فيالمحكمة
مهمالمحكمةالجنائيةالدولية،لذاماتمطلبهمإفيالمحكمةوعضواا)اسرائيل(دولةتتعاونمع

منرئيسالدولةوقائدعسكريكبير،وحتىأصغرجنديأوبدءاا،كانتصفتهمومناصبهم
شخصفيالدولة،أوورئيستنظيموفصيلومناضلومقاوممتهمباإلرهاب،والحصانةألحد،

تممالحقتهت،حيثقضائيااااذاكانمطلوبفورااإمنتطلبهالمحكمةودولةفلسطينملزمةبتسليم
ح مختلفة بتهم ضده موجهة اتهام تعتبرسبالئحة رهابيااإعمالا وليسمقاومة،لقتللأدى
.(1)حاليااالدوليةموازينالقوىاختاللالحتاللفيظلا

 :أمام المحكمة الجنائية الدولية )اسرائيل(النتائج المترتبة على إدانة  -سادساا 

أمامالمحكمةالجنائيةالدولية،فإنأحكام)اسرائيل(إذاماتمتحريكدعاوىقضائيةضد
القانونالدوليالتيتتعلقبانتهاكأشخاصالقانونالدولياللتزاماتهمالدولية،ألزمت وقواعد
على يتوجب وعليه آثاره، ووقف إزالته بوجوب أخرى بدولة الضرر ألحق الذي الطرف

وا)اسرائيل( المشروعة غير وقفممارساتها بدء ذي السكانبادئ بحق المتكررة عتداءاتها
الفلسطينيين على(2)المدنيين يتوجب عليه كان ما إلى الحال إعادة استحالة حال وفي ،

؛م(1907)التعويضالماليلكلمنتضررمنعدوانها؛وذلكتنفيذااالتفاقيةالهاي)اسرائيل(
دعتحيث بالتعويضإذا ملزماا المذكورة الالئحة يكونالطرفالمتحاربالذييخلبأحكام

                                                           

، 2015ىلبريا  5حامت أبو شعبا  ، ما هي ابعا  امضماع ف الطني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة؟، وميالة وا اةخبارية،  (1)
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233097 

 .709احملكمة اجلنائ ة الدول ة، درانة متخصصة ك القامو  الدويل اجلنائي، مرجع نابق، صىبد الفتاذ ب ومي حجازي،  (2)

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233097
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233097
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قواتهالحاجة، إلى ينتمون أشخاص يرتكبها التي األعمال جميع عن مسئوالا يكون كما
 .(1)المسلحة

النقديةواألموالوالقيمالمستحقةإلىةالممتلكاتإعادكذلكنصتاالتفاقيةعلىضرورة
وفي،(2)ودفعالتعويضاتلألشخاصالذينيتماالستيالءعلىممتلكاتهمالشخصية،أصحابها

عنالضررالذيلحقبالفلسطينييننتيجةأعمالهاغيرالمشروعة،)اسرائيل(هذهالحالةت سأل
هومقررفيأحكام التعويضعنالضرروفقما وت سألالمسئوليةويتوجبعليها الدولية،

غير)اسرائيل( األعمال نفذوا أو خططوا أو أمروا األشخاصالذين يعاقب بحيث جنائياا،
الدولية،،المشروعة الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام بمقتضى جرائم تعتبر والتي

.(3)وبمقتضىقواعدالقانونالدوليالعامواإلنساني



  

                                                           

 .3، مرجع نابق، ع 1907اافا  ة الهاي،  (1)
 .53، مف  املرجع ع 1907اافا  ة الهاي،  (2)
 .86،ص2001طبع والنشر والتوزيع، القاهر ، وائا أمحد ىةع ، مرميز الفرد ك النلاع القاموين ل مالؤول ة الدول ة، دار الن ضة العرب ة ل (3)
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 اخلامسالفصل 
 واخلياراتقضائيا  )اسرائيل(حتديات مالحقة 

 الفلسطينية

 .والخارجية الداخلية القضائية التحديات  -األول المبحث
 .الدولي القضاء في )اسرائيل( لمالحقة الفلسطينية الخيارات -الثاني المبحث
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 :تمهيد
ت كتسب مالحقة )اسرائيل(مسألة باعتبارهقضائياا خاصة لتحقيقاأهمية ممكناا سبيالا

الدولية،لاالعد ة وفضح واالنتهاكات الممارسات اإلكافة هالممنهجسرائيلية المدنيينبحق
يينفلسطينال ليس، كونه الدولي القضاء على اإلسرائيلية الجرائم في التحقيق يقتصر وال

عمليةالتحقيقوالمحاكمةي فترضأنتكونحيثبالضرورةأكثرعدالةمنالمحاكمالوطنية،
 لذويملكاا الشأن، ضرورة االعتبار بعين األخذ واالختصاصمع الوطنية السيادة احترام

الدولةعلىمايحدث،وتظلمسألةسيادةالقانونيللمؤسساتالقضائيةالوطنيةفيأيدولة
 فيصلبالصراع أراضيها على مع م)اسرائيل(الفلسطيني بعيد، زمن أينذ فإن وبالتالي

 تتحقيق )اسرائيل(جريه الجرائم المرتكبةفي الفي أفلسطيناألراضي يجريهوية تحقيق أي
القويمة.اليتناسبمعمعاييرالعدالةالفلسطينيينفيهذهالجرائمقد

ليقضائيااأنالمجتمعالدو)اسرائيل(يبدوواضحااومنخاللالسوابقفيمسألةمالحقة
بحقحربأوجرائمضداإلنسانيةجرائمالمشتبهبارتكابهمسرائيلييناإلمالحقةغيرجادفي
 بحقالفلسطينيين المرتكبة اإلسرائيلية الجرائم حجم أجمع العالم يشهد الذي الوقت في

لصالح للعمل وسيرها الدولية القوى موازين اختالل إلى ذلك ي عزى وربما الفلسطينيين،
الحوادثعلىدورالمجتمعالدوليأمامتلكالجرائموويقتصر،()اسرائيل الشجبفيمعظم

،بحيثتكونهينفسهاالحكموالجالدفيبالقيامبالتحقيق)اسرائيل(مطالبةواإلدانةالخجولةو
أحدأهمشروطالتحقيقآنمعاا،فيالوقتالذييعتبرفيه غيابأيالمنصفهوضرورة

أخرى.،وبينالمحققينوالضحايامنجهةجهةبينالمحققينوالمشتبهبهممنصلة

وتصدممسألةمالحقةمجرميالحرباإلسرائيليينبجملةمنالتحدياتوالمعوقاتالتي
تختلفمنحيثطبيعتهاالسياسيةأوالقانونيةأواإلجرائية،وهوماتسلطعليهالدراسةالضوء

بهدفا الفصل، العقباتوالتعرفإلىلفيهذا الممكنةوقوفعلىهذه الخياراتالفلسطينية
غيروالمتاحةقانونيااوسياسياامنخاللاالستفادةمناالعترافالدوليبفلسطينكدولةمراقب

فياألممالمتحدة.عضو
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 المبحث األول
 التحديات القضائية الداخلية والخارجية 
 مالحقة الفلسطينيين)اسرائيل(تعترض المدنيين بحق المرتكبة الجرائم على قضائياا

إلىإ المالحقة هذه حيثتفتقر المعوقات، من تحقيمجموعة مهنيومستقلقاتجراء بشكل
 دقيقة معرفة تكوين نتائجه قراءة خالل من والنوايا،للجرائميمكن الدوافع وتحديد ومرتكبيها

اإلنسانيةبجرائمإبادةوجرائمحربوجرائمضداسرائيل()ثباتقيامإستدعيعمليةة،وتالجنائي
والجدوىمنالتحقيقمن،تحقيقااسريااومهنيااومحاكمةعلنيةيتمتعقضاتهابالنزاهةوالكفاءة

بلغتإقيمةلمحاكمةمندونتحقيق،حيثدونمحاكمةكماال نهاليمكنللقاضيمهما
ه.صحتعلىثباتاتتدلا الميكنمرفقاابقرائنومادعاءنزاهتهوكفاءتهأنيأخذبأي

مسألة)اسرائيل(كذلكمنالتحدياتالتيتعترضمالحقة تحديدقضائيااعلىجرائمها
فيظللهذهالمحكمة،القانونيالمناسبواإلطارالنظرفيتلكالجرائمبالمحكمةالمختصة

صولبمرتكبيوالفلسطينيينفيسبيلالعقباتداخليةوخارجيةوأخرىإجرائيةتعترضطريق
تلك بفعل المتضررين نصاف وا  العدالة وتحقيق المحاكمة، إلى اإلسرائيليين الحرب جرائم

الممارساتواالنتهاكاتاإلسرائيلية.

 :التحديات القضائية الداخلية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين -أوالا 
علىأدائهؤثرسلبااياصةيعانيمنهابشكلخداخليةتحدياتيواجهالقضاءالفلسطيني

تقدنجازاتها و على قادر غير الفلسطيني القضائي النظام أن كما القضائية، العدالة سبل يم
،ويعودذلكإلىجملةمنالعوامل:الفعالة

 :السيادة المنقوصة للفلسطينيين -1

يعانيالقضاءالفلسطينيشأنهشأنالسلطاتالثالثفيالنظامالسياسيالفلسطينيمن
منقوص االسيادة بفعل قتفاة ات مع )اسرائيل(الثنائية والتي من، العديد منه سلبت

المنقول وغير المنقولة واألموال باألشخاص المتعلقة األاالختصاصات عن عوضاا جواءة،
األ غير قامةةثلتممالمستقرةالمنية وا  التجول، منع حيث اإلسرائيلي، االحتالل إجراءات في

العديدت،إلىجانبوالقصف،واالعتقاالوتقطيعأوصالكافةاألراضيالفلسطينية،الحواجز،
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السياس االستقرار عدم عدممنعوامل نتيجة القضائية فياختصاصاتالسلطة والتدخل ي،
.(1)امالسياسيالفلسطينيبشكلحقيقيوواضحالفصلبينالسلطاتالثالثفيالنظ

 :موحد لمالحقة الجرائم الدوليةفلسطيني عدم وجود قانون  -2

نالتشريعاتالفلسطينيةالخاصةبمالحقةالجرائمالدوليةغيركافيةبالقدرالالزمحيثإ
فيلضمانتحقيقالعدالةالقضائيةفيأبهىصورها،ويعودذلكإلىوجودنظامينقانونيين

الضفةالغربيةوقطاعغزةبفعلاالنقسامالفلسطينيالذيأثرسلبيااعلىوحدةالجهازالقضائي
الفلسطيني،كماعطلعملالمجلسالتشريعيالفلسطيني،واليمكنأليقانونلمالحقةالجرائم

قاعدةالالدوليةأنيكونمقبوالاعلىالصعيدالدوليإذاماشابهعواردستوريفيبلده،وهذه
يمكنالتغاضيعنهاأمامالمجتمعالدوليوالمحكمةالجنائيةالدولية،فضالاعنأنهاتضعف

.(2)موقفالضحاياأمامالقضاءالمحلي

و الفلسطيني القضائي النظام األمريعاني الطبالشرعيكذلك معهد تطوير منعدم
وهذايؤثرسلباا،لتحقيقالعدالةةالالزمةاألدلالذييفقدالملفاتالجنائيةاألمروالبحثالجنائي

القضائية المنظومة داخل العمل سير الجسم،على داخل العدالة هشاشة إلى يؤدي مما
.(3)الفلسطينيالقضائي

 :ضعف القدرة القانونية والقضائية -3

أساسياا،حيثيحتاجالعملفي الفلسطينيةعائقاا القانونيةوالقضائية يمثلنقصالخبرة
مجالمالحقةالمتهمينبارتكابجرائمدوليةإلىخبراتقانونيةمتعددة،تشملالقانونالجنائي

ونقانوقانوناإلجراءاتالجنائية،وقانونحقوقاإلنسان،والقانونالدولياإلنساني،والدولي،
األجنبية اللغات يجيد مؤهل كادر إلى يحتاج كما المساعدة، الجنائية والقوانين العقوبات،
القضائيوالنيابة للكادر العام المستوى أن جلياا ويبدو والفرنسية، اإلنجليزية السيما المختلفة

كماالعامةالفلسطينيةاليملكهذهالمؤهالت،حيثيحتاجهذاالكادرإلىتأهيلمتخصص،
.(4)يمكنإنشاءنيابةمتخصصةلتحضيرملفاتالقضاياوالجرائموفقالمعاييرالدولية

                                                           

 ، مرجع نابق.2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –مرميز املع وما  الوطين الف الط ين (1)
 .12مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، ص (2)
 مرجع نابق. 2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –املع وما  الوطين الف الط ين مرميز (3)
 .13مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مف  املرجع، ص (4)
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و القضائي الجهاز يعاني القضاياالفلسطيني تكدس ظل في البشرية الموارد قلة من
،وفيظلقلةعددالمحاكموالموظفينفيالمحاكم،يتناسبمععددالقضاةالوالطلباتبما

الذييعيقسيرالعدالة،ويؤديإلىإشكالياتاألمرإلىقلةالخبرةوسوءالتنظيم،باإلضافة
القضائي فيالنظام اللجوءفيبعض، النقصفيعدداألحيانإلىالتغلبعلىبحيثيتم

حلهذااألمرينكان،وا القضاةإلىانتدابقضاةللعملداخلمحاكمأخرىلحلهذهالمشكلة
وسيرالعملويقللالوقتوالجهد،ضيفأعباءكبيرةعلىكاهلالقضاءينهأإالأزمةمؤقتة

ويتطلباألمر،يؤثرعلىسيرالعدالةمما،الذييخصصهالقاضيللنظرفيالقضيةالواحدة
مؤهلينلسدالنقصالقائمفيجميعأنواعالمحاكم،كمايتطلبفيمنالقضاةالتعيينعددكا

ذويالك علىتشجيع المناصبالقضائيةالعمل لتقلد التقدم القانونينعلى من فاءاتالعالية
فيالسلك القضائياإلشكالياتالقضائيلمواجهةودمجهم النظام والنواقصالتييعانيمنها

وأدىذلكإلىإجبارالقضاةعلى،إطالةمدةالتقاضياإلشكاليةنتجعنهذهفقدالفلسطيني،
األصلوأصبح،الذيأدىإلىإطالةأمدالتقاضياألمرالحقة،الحكمبتأجيلالقضايالمواعيد

.(1)الفصلفيالنزاعوالحكمبهالالتأجيل
 :ضعف القدرة المالية -4

واستقدامخبراءفي،تتطلبعمليةالتحقيقالقضائيفيالجرائمالدوليةتعيينمختصين
هذاالمجال،كماتتطلبانتقالفرقالتحقيقإلىمكانارتكابالجريمةمنأجلإجراءالكشف
والمعاينةوجمعالمعلوماتواألدلةوالوثائقوسماعالشهود،كماتتطلبالمحاكمةنقلكافةهذه

 كافة التخاذ كبيرة ميزانيات إلى األمر ويحتاج المحكمة، إلى الالزمةالعناصر اإلجراءات
.(2)لمتابعةالجرائمالدولية

،يعانيالجهازالقضائيمنضعفالموازنةالخاصةبالسلطةالقضائيةفضالاعنذلك؛
حيث%منالموازنةالعامةللسلطةالوطنيةالفلسطينية0.37حيثإنهاتشكلنسبةالتتجاوز
المباني كفاية ،نتجعنذلكعدم القدرة اللوجستيالخاصصيانعلىوعدم ونقصالدعم تها

الذيينعكسعلىسيرالعدالة،كماوأثرتهذهالضائقةفيعدمالقدرةاألمربمرافقالقضاء
القضاء منظومة داخل البشري الكادر قدرات تطوير نظامباإلضافة،على وجود عدم إلى

                                                           

 ،2015الاع ى ي ضماما  احملاميمة العادلة، يول و مجع ة الوداد ل تأه ا اجملتمعي، ور ة مو ف حول أثر االمق (1)
 .13مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، ص (2)
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منقبلالعاملينفيالجهازاعاإلبدفيالرغبةللمبادرةأوالذييؤثرسلباااألمرالحوافزالمالية
.(1)يالقضائ

 :غياب الوعي لدى ضحايا الجرائم الدولية -5

قضائية بمجردصدورأحكام الدولية منغيرالممكنإنصافالمتضررينمنالجرائم
يمكن التي أصواتهم يفقدون فإنهم لحقوقهم الناس معرفة ودون الجرائم، هذه مرتكبي تجرم

نمنالجرائماإلسرائيليةاجهةانتهاكها،حيثيفتقرالمتضرروالحقوقوموبموجبهاالتمتعبهذه
إلىقضيةفيغايةاألهمية،وهيإدراكحقوقهم،وهذهاألداةتعدمؤثرةللغاية،لذلكيتوجب
وباتمنالضروريخلقوعيجماهيري القانونية، وواجباتهم حقوقهم علىالمتضررينتفهم

وا التوعية برامج طريق وأبعادعن أهمية على العام الرأي وقوف أجل من المختلفة، لتعليم
المقترن واألمن السلم وتحقيق المجتمع، على اإليجابية وآثاره الدولي الجنائي االختصاص

.(2)بتحقيقرغباتالمجتمعفيمالحقةومقاضاةالمجرمينالدوليين

:االنقسام السياسي الفلسطيني -6

زالقضائيالفلسطينيهياستمرارهاأثرااسلبيااعلىالجكذلكمنالعواملالتيتركت
العدالةبحالةاالنقسام،وباتم(2007)االنقساممنذيونيوحالة الجهاز،حيثتأثرتأجهزة

 تحديات عدة يواجه الفلسطيني الالقضائي جانبعقبات اللوجستياتالنقصإلى في واضح
حيثتركاالستقطابالسياسيالحادفيالمجتمعالفلسطينيتداعياتهوأثرهوالمواردالبشرية،

 على القضاءالسلبي تعارضاستقاللية في القانوني النظام بازدواجية يشبه ما وباتهناك ،
واضحمعمبدأسيادةالقانون،وأخذتالكتلالبرلمانيةفيالمجلسالتشريعيالفلسطينيتطرح

امنمشروعاتقوانينالتخدمبأيحالالمواطنالفلسطينيوالقضيتهوتقرمايوافقأجنداته
نتج(3)الوطنية كما منحيثعن، قضائياا السياسيالفلسطينيانقساماا وقفاالنقسام ظاهرة

 القضائي، مناألمرالتعاون العديد وأخذ القوانين، من رزمة تفعيل ضرورة يتطلب الذي
.(4)االنقساموالمعيقاتالناتجةعناإلشكاالتائيةلمواجهةلبناءبنيةتحتيةقضاإلجراءات

                                                           

 ، مرجع نابق.2014وفا، احلرب اةنرائ   ة ى ي  طاع غز ، –مرميز املع وما  الوطين الف الط ين (1)
 13ؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، صم (2)
 ، شبكة موى،2015ديالمرب  10حالء الربىي، مي ف اأثر  أج ز  العدالة حبالة االمقالاع؟،  (3)

http://nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=24069 
 .9مجع ة الوداد ل تأه ا اجملتمعي، ور ة مو ف حول أثر االمقالاع ى ي ضماما  احملاميمة العادلة، مرجع نابق، ص (4)

http://nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=24069
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علىأيةحال،يمكنالقولإنمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينجراءجرائمهمبحق
هذا قسم حيث المقيت، الفلسطيني االنقسام ظل في لها مستقبل ال الفلسطينيين المدنيين

عن عوضاا قسمين، إلى القضائي الجهاز السلطةاالنقسام رجاالت تغييب في تسبب أنه
القضائيةذويالخبرةوالكفاءةعنعملهمقسراا،وهمالقادرونعلىالقيامبالمهمةالموكلةلهم

.(1)باقتدار،مماقديعطلالقدرةالفلسطينيةعلىإعدادملفاتتحقيقوفقالمعاييرالدولية

االنقسام استمرار أن اتفاق،كما تنفيذ يوتعطيل تبقيات المتالحقة الوطنية المصالحة
النظامالسياسيالفلسطينيفيعرضةلمخاطرةكبيرة،وتضعفمنقدرتهعلىالتدخلالقانوني
المطلوبة والمشروعية للشرعية تفتقر أصبحت الفلسطينية السياسية المؤسسات كون السليم،

كونهاقدتجاوزتواليتهاالقانونيةبعدةسنوات.

الواق هذا مؤسساتأمام الضروريأنتضطلع باتمن الفلسطينيون، الذييعايشه ع
حقوقاإلنسانالوطنيةبشكلمؤقتبدورحقيقيعوضااعناألجهزةالرسميةالفلسطينيةالمناط
عقبات تعترضها أن دون مهمات، هكذا بمثل القيام على األقدر باعتبارها العمل، هذا بها

يناالنتهاءمناالنقسامالداخلي،والتوافقفلسطينيااعلىومعوقاتقانونيةأوسياسية،إلىح
تجديدشرعيةمؤسساتهمالسياسيةمنخاللصندوقاالنتخابات،منأجلتجاوزمرحلةفي

غايةالصعوبةفيالتاريخالفلسطينيالحديث.

ومستوىحمايةحقوق،تحقيقالعدالةالعديدمنالمشكالتالتيتهددويمكنمالحظة
:(2)تلكالمشكالتوأبرزطينيينبفعلتداعياتاالنقسامعلىالجهازالقضائيالفلس

لوجودمجلسقضاءأعلىفيقطاعغزةموازيلمجلساالنقسامفيالقضاءنظراااةمأس -1
 ة.القضاءاألعلىفيالضفةالغربية،ورئيسينلجهازينللنيابةالعام

تختلفعنتلكالتعديالتالتينشأتفيالضفة -2 فيقطاعغزة نشوءتعديالتقانونية
نطاقها في إال تطبيقها يتم وال والتنفيذ، واإلجراءاتالجزائية المدني القانون في الغربية

 اليسمحواليمكن بما فيأيمنلالجغرافي، الصادرة مناألحكام لمواطنيناالستفادة
.فيالشقاآلخرلعدمسريانذاتالقوانينالمنطقتينلتطبق

                                                           

 .12الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، ص مؤنالة (1)
 .2015مرميز األحباث واالنتشارا  القاموم ة ل مرأ ، ور ة مو ف: اوح د الال طة القضائ ة وانتقةهلا هي الضمامة حلماية حقوق املواطنني، (2)

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14991&CategoryId=4 
 

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=14991&CategoryId=4
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 :التحديات القضائية الخارجية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين -ثانياا 
ي الحظأنثمةمجموعةمنالعقباتوالتحدياتالخارجيةالتيتعترضطريقالفلسطينيين

 إلى ذلك ويعود اإلسرائيليين، الحرب مجرمي ومحاكمة مالحقة دون منوتحول مجموعة
العوامل:

 :ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي -1

سعتالمعاهداتواالتفاقاتالدوليةواإلقليميةإلىتطويرقواعدالقانونالجنائيالدولي،
الدولية تتعلقبمختلفالجرائم تقليدية جرائية وا  آلياتومؤسساتقانونية تكريسوتفعيل عبر

جراءاتتسليمالمجرمينوجرائمالحقالعامالمعهودةفيالقو انينالجنائيةالوطنية،مثلقواعدوا 
المعاهداتواالتفاقاتو،بينالدولوقواعدتحديداالختصاصالقضائيالدولي لمتكرسهذه

اكتفتهذهالمعاهداتللحدمنالجرائمالدوليةالخطيرة،خاصةٍبقواعدأوآلياتجديدةو كما
بالدعوةالملحةإلىتشديدالعقوباتفيردعهذهالجرائم،ولمتتعرضإلىاألسبابأوالظروف

كانلهادور حيث،الدافعةالرتكابها،وبذلكفإنفشلهذهالمعاهداتواالتفاقاتكانمزدوجاا
لردع فيتطويراآللياتالقانونيةواإلجرائية النسبيللغاية جرائم كانالدولية، أندورها كما

الدولية،لكنالقانونالجنائيالدوليجرائمالقمعلفيتكريسنظامردعيصارموشاملمحدوداا
كانلمجرمأينماوجدوأيااامنوالتعاونبينالدوللمعاقبةاالتقفغايتهعندحدتحقيقالتض

الت إجراءات لتشتمل تمتد نما وا  انتهك، الذي ومنالقانون العقابي، والتنفيذ والمحاكمة حقيق
المستوى على لكن الدول، من العديد اهتمام استرعى الجنائي الدولي التعاون أن المالحظ
الفقهيالزالهذاالموضوعلميأخذبعدنصيبهمنالدراسةعلىالرغممنضرورةتفعيلنظام

.(1)التعاونالدولينظراالتعقدوتزايدالجرائمالدولية

الدولية كذلكيترتبعلىغيابالتنسيقبينالتشريعاتالدوليةفيتنظيمردعالجرائم
صعوبةتقنيةفيتطبيقمبدأاالختصاصالعالمي،وتكمنهذهالصعوبةفيأنكافةالعناصر
الجنائية،حيث القائمةبالمالحقة أجنبيعنالدولة بالتحقيقالقضائيتقعفيإقليم المرتبطة

حقةالجنائيةبفعلغيابالتعاونالقضائيبينسلطاتتوقفإجراءاتالتحقيقوالمالتيمكنأن
خاصةاوالدولةمحلارتكابالجريمةوالدولةالقائمةبالمتابعةبرفضاستقبالهاللجانالتحقيق،

يتوقفالتحقيقبسبب كذلكقد فيالدولة، العليا يتعلقالتحقيقبالشخصياتالرسمية عندما
 المعلوماتالخاصةانعدام كتبادل الشرطة، بها تقوم التي التحقيقات في الدول بين التعاون

                                                           

 .9،ص1998ىبد الرح    د ي، القامو  اجلنائي الدويل، االختصاص القضائي اجلنائي، دار الن ضة العرب ة ل طبع والنشر والتوزيع، القاهر ،  (1)
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بمرتكبيالجرائمالدولية،واطالعالسلطاتالقضائيةالقائمةبالمتابعةبظروفارتكابالجريمة
 .(1)الدوليةمحلالتحقيق

 :سياسيةالعالمي عن المالحقات ألغراض  تراجع القضاء -2

أدى )اسرائيل(إفالت المتكرر ارتكبتها التي الجرائم على العقاب المدنيينمن بحق
الفلسطينيين واإلنصاف العدالة مبادئ إعمال وعدم ل، لضحايا تشجيع على)اسرائيل(إلى

 الجرائم من المزيد بحقارتكاب ينالفلسطينيواالعتداءات الحرب، لمجرمي ذلك ومنح
منالعقاب)اسرائيل(ناألسبابالتيأدتإلىإفالتومنبيضماناتوحصانة،اإلسرائيليين

العا غيابالقضاء الدوليين،ميلهو المجرمين ومقاضاة مالحقة مهمة عن وذلك،وتراجعه
المنطقة في القوى موازين باختالل عالقة لها (2)ألغراضسياسية الضغوط، أثمرت حيث

إلىإلغاءمحاكمةسبعةمنم(2010)السياسيةالتيمورستعلىالقضاءاإلسبانيفيعام
 إلغاء)اسرائيل(قادة وجرى بالكامل، ملفالمحاكمة إغالق وتم حرب، جرائم ارتكابهم بتهم

العراق في حرب جرائم ارتكاب بتهم لها اإلعداد بدأ قد كان أخرى محاكمة عشر ثالثة
(3)تانوأفريقياوأفغانس

 علىالقضاء لزاماا أنه الدراسة فيلذلكتعتقد المتمثلة مسؤولياته العالميالوقوفعند
نصافالمعتدىعليهم،وأنيأخذدورهفيمالحقةومعاقبةكافةالمسئولينعن تحقيقالعدالةوا 

سواءا الدولية الجرائم أكانتارتكاب أمبالتخطيط منأمالتنفيذ بوقوعها علماا المحيطين
 بل العسكريين، أو المدنيين تطالمسئولين أن يجب تعطيلالمسئوليةال في ساهم من كل

جراءجرائمهمبحقالمدنيينالفلسطينيينخاللاالعتداءاتمحاسبةمجرميالحرباإلسرائيليين
فياألراضيالفلسطينية.)السرائيل(المتكررة

 :اختالف االجتهاد القضائي الدولي في الجرائم الدولية -3

 القضائي الجهاز داخل القضائي االجتهاد القضائيةيختلف األجهزة بين أو الواحد
مناالعترافالبدَلمختلفالدولحولتطبيقمبدأاالختصاصالعالميفيالجرائمالدولية،و

االجتهاداتمندورإيجابيفيإرساءبعضمبادئالقانونالدوليالجنائي،وعلى لهذه لما

                                                           

 .15مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، ص (1)
 ،2012ديالمرب  3نف ا  الشورجبي،  ىلفة  االحتةل من العقاب شجع  ى ي اراكاب مزيد من اجلرائ ،    فة االنتقةل،  (2)
 .15الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مف  املرجع، ص مؤنالة (3)
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 مبدأ الجنائيةفيالقانونالدوليمنجمسئوليةرأسها لمبادئأخرىمثلاألفراد لغاءها وا  هة،
ي.مبدأواجبالطاعةألوامرالرؤساءعندماتكونهذهاألخيرةمخالفةللقانونالدول

تلكالصادرة األحكام هذه أبرز النقضالفرنسيةعنولعل سلطةىوهيأعل،محكمة
قضيةتفجيرفيمبدأالحصانةالتييتمتعبهارؤساءالدولاألجانبباألخذبقضائيةفيفرنسا
الفرنسية فيالطائرة النيجر صحراء 19في (م1989)سبتمبر مقتل، عن أسفر 170مما

وكانتمحكمةباريسللجناياتقد،(معمرالقذافي)السابقالليبيااوالمتهمفيهاالرئيسشخص
عامأصدرت غيابياام(1999)في حكما من ستة المؤبدالمسئولينعلي بالسجن الليبيين

الطائر بتفجير التهامهم في الدولي العرف على اعتمد الفرنسي القضاء لكن مارس13ة،
الرئيس)م(2001) متابعة رئيس(القذافيباستبعاد يعارضمتابعة العرفالدولي وذلكألن ،

الوظيفة أداء أثناء رف(1)دولة عند االجتهاد هذا الفرنسي القضاء خالف بينما شكاوى، ضه
البوسنيينالتيتأسستعلىالعرفالدوليفيمتابعةمرتكبيالجرائمضداإلنسانيةوفقمبدأ

(2)تصاصالعالمياالخ

 :تحكم الدول العظمى بمجلس األمن الدولي -4

مجرمي فيمالحقة الفلسطينيين الدوليحق العظمىفيمجلساألمن الدول تعرقل
الوالياتالمتحدةحقالنقض الحرباإلسرائيليينقضائياا،حيثباتمنالبديهيأنتستخدم

علىوجه)اسرائيل(الفيتوضدمشروعأيقراردوليفيصالحالقضيةالفلسطينيةأوي جرم
ذاكانمجل ساألمنمناطبهبموجبالبندالسابعمنميثاقاألممالمتحدةحفظالخصوص،وا 

السلمواألمنالدوليين،فإنهمناألجدربهأنيشكلمحكمةجنائيةدوليةخاصةبفلسطينأو
وذلكعلىغرار–بالصراعالعربي منتصفالقرنالمنصرم، منذ اإلسرائيليككلوالمحتدم

تش التي الخاصة الدولية علىغرارالمحاكم أو األولىوالثانية، العالميتين الحربين كلتبعد
 الخاصة الدولية (بيوغسالفيا)المحكمة الخاصة الدولية والمحكمة وكذلك،(برواندا)السابقة
 الخاصة الدولية التي(بلبنان)المحكمة المجلسإلىتحقيقالغاية يسعىهذا إنكانفعالا ،

يحفظالسلمواألمنالدوليين،والغايةالتيأنشئتمنأجلهاجلهااألممالمتحدةوهأأنشئتمن
الخاصة الدولية أتتإلنصافالمعتدىعليهم،تلكالمحاكم أنها منأنشأها يزعم وهيكما

ومقاضاةوتجريمكلمرتكبيالجرائمالدوليةبحقاإلنسانية.
                                                           

   فة األهراع املصرية، باري  اب ث مبدأ واميمة رؤناء الدول األجام ، الرئانة حائر  بني احرتاع انتقةل ة القضاء والتدخا ألنباب  (1)
  http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/3/7/REPO2.HT .2001مارس13ن ان ة،

 .15مؤنالة الضمري حلقوق اةمالا ، الوالية القضائ ة الف الط ن ة، الوا ع وحفاق مةحقة اجملرمني الدول ني، مرجع نابق، ص (2)

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/3/7/REPO2.HT
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لنتسمحبإصدارقرارمنمجلساألمنالدولياألمريكيةويبدوجليااأنالوالياتالمتحدة
أمامالمحكمةالجنائيةالدوليةأوأمامأيمحكمةدوليةخاصة.)اسرائيل(لمالحقةقادةحليفتها

:استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية -5

 استمرار يشكل )اسرائيل(احتالل الفلسطينية لألراضي من يتبعه للمناطقإغالقوما
 تجول؛ ومنع وحواجز لمقاضاة الفلسطينيين تحرك أمام يمتهن)اسرائيل(عقبة حيث دولياا،
 اإلسرائيلي االحتالل ومنعهواإليقافللتفتيشمعرضهيوالقضاةكرامة الحواجز منمعلى

مالمرو م؛ ا عملهميعيق أماكن إلى القضاة وصول المحدد، الموعد في الذي يعيقاألمر
هإنتاجيت عن فضالا المحضرينم، تمكن القانونيفي،عدم دورهم أداء من ومعاونيالقضاء

والمنعمندخولالعديدمنالمناطق؛اإلغالقاتإتمامعملياتالتبليغللدعاويأوغيرهابسبب
الملفاتيؤدياألمرالذي والدعاوى،وكذلكاألمرفإنعملياتالتحقيقفيجرائمإلىتراكم

لىوداخل)اسرائيل( بحقالمدنيينالفلسطينيينتتطلبتنقلالمحققينالدوليينالمستمرمنوا 
وتوثيقالجرائمإلعدادملفاتالدعاوى،األراضيالفلسطينيبغرضجمعالبياناتوالمعلومات

بالكامل،حيثيمكنهاإعاقةعمل)اسرائيل(،وهواألمرالذيتتحكمبه)اسرائيل(الجنائيةبحق
.(1)نبوسائلمختلفةكونهاهيمنتسيطروتتحكمعلىاألرضالمحققي
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 المبحث الثاني
 في القضاء الدولي )اسرائيل(الخيارات الفلسطينية لمالحقة 

وجرائمالحرب،جرائمواالنتهاكاتالجسيمةالكاملحولهشبلكالمجتمعالدوليتوثيقااتيم
 والجرائمضد التياإلنسانية والزالتترتكبها تجاوزفييين،بحقالفلسطين)اسرائيل(ارتكبتها

لقواعدالقانونالدولي،بمايشملهذلكمنانتهاكالحظرالذييفرضههذاالقانونعلىواضح
الجماعي العقاب ،ممارسات الحرب السمةووجرائم تشكل والتي العنصري، الفصل أعمال

راضيالفلسطينيةالمحتلة.فياأل)اسرائيل(األساسيةالنتهاكات

الدولي القانون وقواعد العام الدولي القانون الدولاإلنسانيوضعتقواعد علىعاتق
واضحة األالتزامات بسياسة االعتراف عدم عليها سلطاتمرتملي تفرضها التي الواقع

األراضيفياإلنسانيلقواعدالقانونالدوليةوالمنظمةالجسيماتاالحتاللمنخاللاالنتهاك
هذهالدولبالتعاونعلىنحوفعالوناجعفيسبيلوضعحدالتزاماتىلإضافةاإ،الفلسطينية

مبد بموجب مقترفيها ومالحقه االحتالل سلطات تقترفها التي والجرائم الواليةألالنتهاكات
ينفياالحتاللوجودالدولالدولةبقياماالحتاللعلىإقليمها،والتتأثرال،والقضائيةالدولية

عنالحدمنقدرةالدولةحيثاليتجاوزتأثيراالحتاللواليحلمحلهامنالناحيةالقانونية،
عالناستقاللهاعليه، السيادةعلىاإلقليمالمحتلإذتظلعلىممارسةسيادتهاعلىإقليمهاوا 

،معلىأرضهمواستقاللهينطينيمنحقسكانذلكاإلقليم،وقدجرىالتأكيدعلىسيادةالفلس
وغيرالقابلةللتصرففيالعديدمنقراراتاألممالمتحدةوفي،الجوهريةمباإلضافةإلىحقوقه

الدوليةالمختلفة.البياناتالرسمية

،بحقالفلسطينيينالممنهجهلجرائمعناالمباشرة)اسرائيل(مسئوليةوترىالدراسةبقيام
جرتبطريقالسهوعسكريونوسواءامقامبهامدنيونأأاألفعالمدانةومجرمةسواءاكونهذه

التقديرأ أنمالجهلأمأوعدم كما بطريقالخطأ، الجرائم علىارتكابهذه المرورفترة
أعمالجنائيةمجرمةكونهاجرائمدوليةالتسقطبالتقادموهي)اسرائيل(عنالمسئوليةيسقط

بن ضوء الدوليينفي والعرف والقانون الدولية االتفاقات دولياا،ود يعرف ما بمصطلحوهو
التعاهدي االتفاق وطبقاا، يظل القواعد مطلوبمرتكبيلهذه يمثلهم من أو الجرائم هذه
وفقاا متمحاكمتهم معاقبتهم ويحقأليدولة بل الزمن، طال مهما الدولي القانون ىلقواعد

.ارتكابهذهالجرائمأوزمانوجدواعليأرضها،بغضالنظرعنمكان
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لو القانوني األساس )اسرائيل(مسئوليةيترتب قواعد بموجب الدوليةالمسئوليةالدولية
والجنائي المدني بشقيها المحتلة الفلسطينية األراضي في احتالل قوة بصفتها عاممنذ

التعويضعنكافةاألضرارالناجمةعن)اسرائيل(ةمنالمدنيالمسئوليةوتستوجب،م(1967)
الفلسطينيين، المدنيين بحق وانتهاكاتها اعتداءاتها تستوجب محاكمةالمسئوليةكما الجنائية

قادالمسئولين من اإلنسانية الحربوالجرائمضد عنجرائم سياسيينوعسكريين،)اسرائيل(ة
عدمهو)السرائيل(بشقيهاالدوليةالمسئوليةأساسإلىجماعاتالمستوطنين،ويظلإضافةا

بقرارالتقسيمرقم نوفمبر29الصادرعنالجمعيةالعامةلألممالمتحدةفي(181)التزامها
،م(1947) إليه استندت الذي األساسالقانوني )اسرائيل(وهو في قيامها مايو15إلعالن
لصدورهمنطرفاليملكالحقفيينالفلسطينيباطلفيحقإعالنبأنه،علماام(1948)

المسئوليةإلقرارااأساسيالسيادةعلىفلسطينوهىاألممالمتحدة،ومعذلكيبقىالقرارسنداا
.(1)ةالدولي

 :القانون الدولي بموجب )اسرائيل(محاكمة  آلية -أوالا 
)اسرائيل(بحقالدوليةالمسئوليةترتبمنفيالفصولالسابقةماسبقبيانهعلىترتيباا

عادةالحالاامدني منبمحاكمةقادتهاااوجنائي،ماكانعليهقبلالعدوانإلىبالتعويضالماليوا 
بالجرائمالجسيمةالتيارتكمنيثبتبحقهممنخاللالتحقيقاتاوكلسياسيينوعسكريين،

اآللياتالتيتناولتهاالدراسةمنخاللأوحرضعليهااشتركبارتكابهاأوالتطرقلهاسبق
فيالفصلالثالث.

إلى يمكناللجوء مالحقة استخدمنخاللا)اسرائيل(ومقاضاة المتاحةطبقااالحقوقم
بأدلةتكادتكونثابتةو،شاخصةوواضحة)اسرائيل(وجرائم،عرافالدوليةللقانونالدوليواأل

 قطعية، بات حيث حق في ومالالفلسطينيين محاكمة القانون)اسرائيل(حقة قواعد بموجب
،ممالمتحدةفياألغيرعضومراقبصفةدولةحصولفلسطينعلىبعدتاحةالدوليأكثرإ
يونفلسطينالانضم،حيثلىالمحكمةالجنائيةالدوليةعقباتاللجوءإتخطيجميعوالتمكنمن
يناير األساسيإم(2015)في روما نظام ،لى فلسطين الجرائمواليةوقبلت على المحكمة
،وبعدم(2015)يناير1وفي،فياألراضيالفلسطينية،ومنضمنهاالقدسالشرقيةالمرتكبة

                                                           

ىلبريا  12الال د مصطفي أمحد أبو اخلري، واميمة ىلنرائ ا و ادهتا ك القامو  الدويل، مو ع مصر والعامل،  (1)
2007،http://egyptandworld.blogspot.com/2008/04/blog-post_2506.html 

 
 

http://egyptandworld.blogspot.com/2008/04/blog-post_2506.html
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سع العامين، قارب التأخير فلسطينى إلى باختصاصيون اإلقرار آليات من آليتين تفعيل
المحكمةالجنائيةالدولية،حيث بموجبالمادةأودعالفلسطينيونإعالناا –الثانيةعشرجديداا

،ليتزامنمعلجنةتقصيالحقائقفيم(2014)يونيو13بأثررجعييعودإلىالفقرةالثالثة
م(2014)عدوان األساسي، روما إلىنظام العاموجرىإيداعوثائقاالنضمام لدىاألمين

،م(2015)يناير7فيوأحالكاتبالمحكمةاإلعالنإلىمكتبالمدعيالعام،لألممالمتحدة
 في النفاذ حيز االنضمام صك 2ودخل ساريم(2015)يناير ليصبح اا، أبريل1في

مكتبالمدعيالعامأنهشرعفيدراسةأوليةعلىأعلن،م(2015)يناير16وفي،م(2015)
.(1)المذكورةأساساإلعالنالصادربموجبالمادة

تقدم؛يمكنللفلسطينيينالطلببتشكيللجنة دوليةفضالاعنالنتائجالمترتبةعلىما
(2)لتقصيالحقائق بالتعويضاتوتوقيعالجزاءاتالجنائيةويمكنكذلكاألمر، علىالمطالبة

على،والعملالدؤوبفيكافةالمحافلالدولية)اسرائيل(تحديويتطلبذلكاألمر،)اسرائيل(
وفضحكسبال العالمي، وكشفجرائمه)اسرائيل(سياساترأيالعام ا ويمكن جمعالدولية،

ال كافة شتات الدولقوى في ووة،العربيالحقوقية الرسمية، الدبلوماسية،ةجهزاألاألنظمة
المدني والدولية،ومنظماتالمجتمع تعريةالعربية أجل من للسالم، المحبة الصديقة والدول

والعملمنأجلمحاكمةقادتها)اسرائيل(ممارسات وكافةمرتكبيالجرائممناإلسرائيليين،،
بحقالفلسطينيين.

باتتال فرصة الحربمواتية مجرمي بمحاكمة دوليااللمطالبة هناكاإلسرائيليين ولعل ،
الحربمجرائاإلسرائيليينمرتكبيلمالحقةايمكناعتمادهةناقشتهاالدراسةدوليةقانونياتخيار

 اإلنسانيةوالجرائم اإل،ضد العدوانوجرائم وجريمة الجماعية ويضيفبادة بحقالفلسطينيين.
الدولي فيالقانون الخبير والمنظماتالدولية أنهمصطفى أبو الخيرالسيد المجال فيهذا

عنطريقالقضائيالعالمي،حيثتوجدأكثرمنخمسيندولةفي)اسرائيل(يمكنمالحقة
محاكمةال باإلمكان ويضيفأنه العالمي، االختصاصالقضائي حق أعطتلمحاكمها عالم

اإلسرائيليينفيالدولاألوروبيةالتييحملونجنسياتها،منخاللأيفلسطينييحملجنسية

                                                           

، شبكة الال انا  2015ىلبريا  1فالنت نا أزاروف، ف الطني ك احملكمة؟ التداى ا  غري املتو عة ل تقاضي أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة،  (1)
 الف الط ن ة

 .90الربواوميول األول، ع  (2)
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أيدولةمندولاالتحاداألوروبيأمامالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانأوالمحاكمالوطنية
.(1)لتلكالدول

إلفالت حد لوضع الخياراتالمتاحة تظل حال، أية العقابجراء)اسرائيل(على من
مجلساألمن بسياسة األمر بسببارتباطهذا الفلسطينيينصعبة بحق واعتداءاتها جرائمها
ناحية من الدولية الجنائية بالمحكمة العام مكتبالمدعي بسياسة وكذلك ناحية، من الدولي

وطنيالذيأخرى،وبالتالييبقىالخياراألفضلمنالناحيةالعمليةهواللجوءإلىالقضاءال
يسمحباالختصاصالعالميفيالجرائمالدولية،ولكنهذااليمنعمنبذلكافةالجهودالتي

.(2)منشأنهاالعملعلىمالحقةالمتهمينأمامالمحكمةالجنائيةالدولية

ومنظمةالمؤتمراإلسالمي،وتمتلكالدولالعربيةواإلسالميةمنخاللالجامعةالعربية
والطلبطلبتشكيلمحكمةدوليةخاصةلمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليين،الحقفيأنت

ذامااستخدمتالوالياتالمتحدةحقالنقضواعترضت منمجلساألمنبتشكيلالمحكمة،وا 
علىذلك،يمكناللجوءإلىاالتحادمنأجلالسلمالذيتناطبهاختصاصاتمجلساألمن

.(3)لةتهددالسلمواألمنالدوليينحالفشلهفياتخاذقرارفيمسأ

لجمعيةلم(1950)نوفمبر3فيالصادراالتحادمنأجلالسلموفيهذاالسياق؛خول
مجلسأخفقسلطاتتتعلقبحفظالسلمواألمنالدوليينفيحال(377)بموجبالقرارالعامة

ومس بواجباته القيام في الرئيسؤاألمن ولياته دائمة الدول إجماع بسببعدم ة ،فيهالعضوية
لحفظوتصدرالتوصياتالالزمة،مباشرةالمسألةنظرفيالحقفيالللجمعيةالعامةويصبح

 وتحل الدوليين، واألمن السلم مجلساألمنحينها بذلكويمكنالدولي،محل قرارالإصدار
.(4)المنشودةبإنشاءالمحكمة

بحقالفلسطينيين)اسرائيل(باتتآلياتمالحقةومحاكمة عنجرائمها دولياا ومسائلتها
الحقيقيةواضحةوشاخصةللجميع،إالأنتحريككلتلكاآللياتبحاجةإلى ،توافراإلرادة

المسألةبعدةعقباتاستخدامهفيوالرغبةالصادقةلديمنيملكونالحق ا،إذتصطدمهذه
جرائية.نيقانوةوسياسي ةوا 

                                                           

لباحث ىرب الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ، خبري ك القامو  الدويل واملنلما  الدول ة والعة ا  الدول ة، مج ورية مصر العرب ة، مقاب ة أجراها ا (1)
 .2016يوم و  21الربيد اةلكرتوين، 

 .2016يول و 12رتوين،ومد معما  الن ال، ، خبري ك القامو  الدويل، مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلك (2)
لباحث ىرب الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ، خبري ك القامو  الدويل واملنلما  الدول ة والعة ا  الدول ة، مج ورية مصر العرب ة، مقاب ة أجراها ا (3)

 .2016يوم و  21الربيد اةلكرتوين، 
 .269،ص2005الال د مصطفي أمحد أبو اخلري ،النلرية العامة لألحةف العالكرية، دار ايرتاك ل طباىة والنشر والتوزيع ، القاهر ،  (4)
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 :دولياا  )اسرائيل(المعيقات القانونية والسياسية واإلجرائية لمالحقة  -ثانياا 
جرائيةقانونيةوعقباتسياسيثمة دوليااجراء)اسرائيل(تعترضمسألةمالحقةكثيرةةوا 

إبانعدوان تلكالعقباتم(2014)جرائمها ولعلمنأهم المجتمعالدوليفيظلصمت،
 لصالح الدولية القوى موازين )اسرائيل(اختالل الحربو، مجرمي محاكمة إمكانية تصطدم

يصعبتجاوزها بعقباتعملية،اإلسرائيليينبعقباتقانونية تصطدم نظريةو،كما منناحية
بإجراءاتلجلبالمتهميناإلسرائيليين البدء يمكن مجردة بالتحقيق،واعتباراتقانونية والبدء

التي الدولة وجود في تتمثل عملية اعتبارات توفرت إذا محاكمتهم ثم ومن واتهامهم معهم
والك،تستطيعتحملذلكالقرارأووجودقرارلمجلساألمنأواقتناعالنائبالعامبضرورةذل

بحتة،تسياسيةوتمليهااعتبارا،جدلفيأنهذهالخطواتالعمليةهيتقديريةمنقبلالدولة
ولكنهاتقومبهاألنالعدالة،التزامأوواجبقانونيللقيامبهذهالخطوةأمامأيأنالدولليست

أصابهماالضرر.ألنالسلمواألمنالدوليينقدو،الدوليةقدمست

تم ما ذا تخطوا  الحربتلك مجرمي لتقديم العملية العقبات فإن القانونية العقبات
سياسيةوفساإلسرائيليين بعقباتعملية حول،تصطدم يثارتساؤلمهم منهيالدولةإذ

لتطالببمحاكمةمجرميالحرب)اسرائيل(والوالياتالمتحدةالتيستقبلبترديعالقاتهامع
اإلسرائيليين؟

 السيد يرى حين مالحقةمصطفى أبو الخيرفي في قانونية معوقات ثمة ليس أنه
لتلك)اسرائيل( القانوني التكييف يفسد السياسي التضليل أن غير الدولي، القضاء في

المحاكمات،ولكناآللياتالقانونيةفييدمناليرغبفيذلكوهيالسلطةالفلسطينيةتحت
عنضغوطالقوىالكبرىوعلىرأسهاالوالياتالمتحدةزعمأنذلكيعيقمسيرةالسالم،فضالا

.(1)المحاكماتوأوروباالتيتمنع

أ عن عوضاا اتجاه هناك عدمن الحربيفضل لمجرمي محاكمات عن الحديث
 السالمحرصاااإلسرائيليين عملية المفاوضاتوجهود إنجاح ،(2)على من التجربةأبالرغم ن

مزيد)اسرائيل(عطيتسوفالفلسطينيينبأنالتضحيةبحقوقمرارااوتكرارااكدتأالفلسطينيةقد
الفلسطينيين.منالوقتوالحصانةالستمرارالجرائموالعدوانعلى

                                                           

 لباحث ىربالال د مصطفي أمحد أبو اخلري ، خبري ك القامو  الدويل واملنلما  الدول ة والعة ا  الدول ة، مج ورية مصر العرب ة، مقاب ة أجراها ا (1)
 .2016يوم و  21الربيد اةلكرتوين، 

جن ف اصريح الناطق بان  وزار  اخلارج ة الالويالرية يع ن ف   أ  ف الطني أ ب ت ىضوا  ك اافا  ا  جن ف األربع والربواوميول اةضاك األول،  (2)
 .201: 2014:يف 99، جم ة الدرانا  الف الط ن ة، ىدد 2014ىلبريا  11
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وتصطدممسألةمحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينأماممحكمةدوليةخاصةبالحاجة
إلىقرارمنمجلساألمنالدولي،وهوأمراليمكنإقرارهفيظلالوضعالسياسيالدولي

ألعضاءفيمجلساألمن،خصوصااالوالياتالمتحدةالراهن،حيثتعارضذلكبعضالدولا
 االستراتيجي بحليفها مساس ذلك في تعتبر اللجوء)اسرائيل(التي فإن ثانية ناحية ومن ،

العام المدعي مكتب يجريها المتهمين مع التحقيقات أن ظل في الدولية، الجنائية للمحكمة
دعيالعامبالمحكمةالجنائيةالدولية،بالمحكمة،حيثتصطدمالعدالةبتسييسدورمكتبالم

نهعلىالرغممنوجودالعديدمنالجرائمالتيترتكببحقالمدنيينفيكثيرمنمناطقإإذ
.(1)النزاعاتفيالعالمإالأنفتحهللتحقيقفيتلكالجرائممازالمحدودجداا

يمكنالقولإنمالحقة دولياا)اسرائيل(علىأيةحال، بومحاكمتها توافرتصطدم عدم
 الحقيقية واإلرادة تيملدىمنالرغبة الحق هذا استخدام عنلكون فضالا العتباراتسياسية،

 ممارسات من المتضررين وكافة الفلسطينيين حقوق على الدولي بفعل)اسرائيل(التواطؤ ،
 ممارسة ذلك إلى أضف الدولية، القوى موازين اختالل علىضغوط واقتصادية سياسية

الحقلمنح هذا استخدام عدم باتجاه منالوقت)اسرائيل(الفلسطينيينمنأجلدفعهم مزيداا
لكيتمضيبجرائمهابعيدااعنالعدالةالدولية.

 :دولياا  )اسرائيل(التداعيات المحتملة لمالحقة  -ثالثاا 
 مالحقة على محتملة تداعيات قادتها)اسرائيل(ثمة ومحاكمة الجرائم،دولياا ومرتكبي

وجه على الدولية الجنائية المحكمة أمام أو المختلفة الدولية المحاكم أمام اإلسرائيليين
والتي الدوليةالخصوص، التيتالحقمرتكبيالجرائم الدولية القضائية الهيئة أ نشئتلتكون

والتي اإلفالتمنالعقاب، لسياسة ولوضعحٍد بقوة، برالمحكمةتعتهزتضميراإلنسانية
الدولسياسيااالجنائيةالدوليةكياناا قوةتشريعيةلتطبيقالقانونوهيأيضاا،يعتمدعلىرضا

.الدوليعلىالمجرميناألفراد،وهيتجسدالمصالحالمشتركةللدولالتيتحترمالقانون

 يظل العام المدعي يقبل أن المستبعد من الدولية الجنائية دللمحكمة تحول ونبقيود
إذاماتمأوتفرضعليهالنظرفيقائمةتحقيقاتحسبالطلبمالحقةالفلسطينيينقضائياا

أمامالمحكمةبتهمارتكابجرائمحربأوجرائمضداإلنسانية،إسرائيليينتحريكدعاوىضد
والمرتكبةفيالسياق،ضمناختصاصهاالتيتدخلالمخالفاتتنظرفيكافةبلللمحكمةأن

الفلسطيني هناكعليها،تحاسبو،م(2014)يونيو13اإلسرائيليمنذ إلىذلك، وباإلضافة

                                                           

 .2016يول و 12ومد الن ال، خبري ك القامو  الدويل، مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلكرتوين، مرجع نابق، (1)
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العديدمنالعقباتالماثلةأمامفتحتحقيقاتجنائيةفعلية،مثلالمعاييراإلجرائيةالمرعيةفي
.(1)التالمحددةمرحلةالدراسةاألولية،والعقباتالموضوعيةالمتعلقةباختيارالحا

 الجنائي القانون في مالحقةعبد القادر جرادةالخبير إمكانية حول بنعم يجيب
التيتستهدفالمدنوالمدنييناإلسرائيليينخاصةٍوبالفلسطينيينقضائيااعلىأعمالالمقاومة،
،ممكناابينمايرىآخرونأنهذاأمراا،(2))اسرائيل(فيحالتمرفعدعاوىقضائيةدوليةضد

تقومبهالمقاومةالفلسطينيةيندرجفيسياقالدفاعالشرعيعن لكنهيظلمستبعداالكونما
النفس،فضالاعنأنالمجتمعاإلسرائيليمجتمععسكريبطبعه،كلاألشخاصواألماكنفيه
العملياتالعسكرية في تستخدم المدنية األماكن وحتى بالجيشاإلسرائيلي، ملحقة أو ،تابعة

 إن إذ أشخاصمدنيين، أو مدنية أماكن تعتبر ال وليس)اسرائيل(وبذلك دولة له جيش
.(3)العكس
























                                                           

 ، مرجع نابق.2015ىلبريا  1فالنت نا أزاروف، ف الطني ك احملكمة؟ التداى ا  غري املتو عة ل تقاضي أماع احملكمة اجلنائ ة الدول ة،  (1)
 .2016يول و 12د ، خبري ك القامو  اجلنائي الدويل، مقاب ة أجراها الباحث ىرب الربيد اةلكرتوين،ىبد القادر  ابر جرا (2)
باحث ىرب الال د مصطفي أمحد أبو اخلري، خبري ك القامو  الدويل واملنلما  الدول ة والعة ا  الدول ة، مج ورية مصر العرب ة، مقاب ة أجراها ال (3)

 .2016 و يوم 21الربيد اةلكرتوين، 
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 :الخاتمة
 )اسرائيل(ارتكبت عدوان لقواعدم(2014)خالل جسيمة مخالفات غزة قطاع على
وكافةالمواثيقواألعرافالدوليةالمتعلقةبقواعدالحربوحمايةالمدنيينأثناء،القانونالدولي

ارتكبتجرائمحربوجرائمضداإلنسانية)اسرائيل(األعمالالحربية،ليسذلكوحسب،بلإن
وجريمةالعدوانبحقالسكاناآلمنينفيقطاعغزة،واستمرمسلسلالجرائم،وجريمةاإلبادة

جراءعدوانها)اسرائيل(علىمرأىومسمعالعالم،ولميستطعالمجتمعالدوليلجماإلسرائيلية
وثمانمائةألفمليونقرابةووقعوالجرحىوالنازحين،القتلىالذيراحضحيتهأعدادكبيرةمن

الترهيبالجماعي ،فلسطينيتحتوطأة حياتهم وتهديد إلىالقصفالعشوائيتحتطائلة ،
ممنه تدمير ججانب والمقرات المدنيةللمنشآت الخدمة والمدارسومؤسسات العبادة ودور
.والممتلكاتالخاصة
،حيثاألدلةالدامغةعلىوقوعهااإلسرائيليةظاهرةللعياننتيجةالجرائموأضحتتلك

 العديددفعت االنتهاكات تلك حقوقجسامة مجال في والناشطين الحقوقية المنظمات من
قواعدلفضحتلكاالنتهاكاتاادوليلتحركلاإلنسان كونذلكمنأهم والممارساتوتوثيقها،

 الدولية)اسرائيل(مسئوليةإثارة وقعت التي الجرائم عن عدوان ومدى،م(2014)خالل
.حكامالقانونالدولياإلنسانيألمخالفتها

المدنيوالجنائيبشقيهاالدوليةالمسئوليةبموجبقواعدالدولية)اسرائيل(مسئوليةتترتب
المسئوليةحيثتترتب،م(1967)عاممنذقوةاحتاللفياألراضيالفلسطينيةالمحتلةبصفتها

نيينفيكافةاألراضيبحقالفلسطيكافةاألضرارالناجمةعنعدوانهاعنالمدنيةبالتعويض
ياسيوالعسكري،مماعلىالمستويينالسقادتهابحقالجنائيةالمسئوليةكماوتترتب،الفلسطينية

عنجرائمالحرباإلسرائيليينالمسئولينكافةمحاكمةيتطلباتخاذالخطواتاألولىفيسبيل
وكافةاألفعالغيرالمبررةبحقالمدنيينالفلسطينيين.،والجرائمضداإلنسانية

مسؤولياته الوقوفعلى الدولي المجتمع من الجرائم تلك فضح،تتطلب على والعمل
دانتهابكلالوسائل،والعملعلىتقديمكافةالمسئوليناإلسرائيليينعن)اسرائيل(ممارسات وا 

وهيالجهة الدولية، الجنائية للمحكمة التسريعبتقديمهم أو دوليةخاصة لمحاكم تلكالجرائم
منالعقاب،صاحبةاالختصاصالواسعفيهذاالمجال،منأجلوضعحٍدلسياسةاإلفالت

الهيئة المختلفةتحقيقالغايةالتيأ نشأتمنأجلها ويتعينعلىاألممالمتحدةوأجهزتها كما
الدوليةوهيحفظالسلمواألمنالدوليين.
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 العدوانخالل  السرائيليارتكبتها قوات الحتالل  التيملخص اجلرائم 
أفعالم(2014عام)علىقطاعغزةاإلسرائيلياألفعالالتيارتكبتفيالعدوانتعتبر

المتفجراتمنطناناألغزةبمئاتقطاعاإلسرائيليةقواتاالحتاللحيثقصفتغيرمشروعة
و والمساجد العلم ودور والمستشفيات، المبانيالسكنية مستهدفه واإلداريةمؤسساتال، األمنية

 يشيررائيل()اسوالتشريعيةإلىجانباألهدافالتيتعتبرها مما )اسرائيل(إلىنيةعسكرية،
ومحاولةقتلاكبرتدميرالبنيةالتحتيةو،،وانتهاجهالسياسةاألرضالمحروقةبتدميرقطاعغزة

و والمدنيين األطفال من عدد فوق البيوت ،قاطنيهارؤوسقصف الخسائروذلك حجم لرفع
ضدوالدمار، الفلسطيني العام والرأي السكان الفلسطوتأنيب غزةالمقاومة في عندماينية

قواتاالحتاللاإلسرائيليأثناء العدوانيشاهدونحجمالكارثةوالدماروالمحرقةالتيارتكبتها
بلغحيث قتيل2217أكثرمنالقتلىعدد من، امرأة293طفالو556ومدنيين،1543هم

مسن.67و

بلغعدداإلصابات 2647جريحا،منبينهم10870القطاع،علىالعدوانخاللفيما
بيةمنالمسعفينإضافةإليالخسائرفيصفوفالطواقمالطمسنا.374امرأةو1442طفالو

سيارات قصف بسبب بلغ والذي االحتالل،قتيل38اإلسعاف جيش قصف عن ناهيكم
مماقيقةللعالم،اإلسرائيليللصحفيينالفلسطينيينبشكلمتعمدلمنعهممنالتصويرونقلالح

ين.فلسطينيالينصحفيالالعديدمنتسبببمقتل

االنتهاكاتاإلسرائيليةأفعالغيرمشروعة،وتشكلانتهاكاتصارخةللقانونو تعتبرهذه
ناحية من وفينفسالوقتتنطبقعليها الدوليلحقوقاإلنسان، والقانون الدولياإلنساني،
التكييفالقانونيالجنائيالدوليأوصافبعضصوراإلبادةالجماعية،وبعضجرائمالحرب،

6اإلنسانيةالتيوردالنصعليهافيالقانونالجنائيالدولي،وتحديداافيالمواد)والجرائمضد
ةالدائمة.الخاصبالمحكمةالجنائيةالدوليم(1998)(مننظامرومااألساسيلسنة8و7و

،حيثقامتقواتأثناءالعدوان)اسرائيل(غيرمشروعةالتياقترفتهاالوتتجليأهمالوقائع
االحت للبسكويتبتدميراإلسرائيليالل العودة مصنع ومنها الفلسطينية قطاعالمصانع وسط

إضافةإلىإغالقمعابرالحدودللبضائعوالموادتوليدالكهرباء،هغزة،وتدميروقصفمحط
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ثمانيةبشكلمتكررخاللفترةالحصارالمستمرمنذالحياةالغذائيةوموادالبناءومستلزمات
سنواتمنذسنةستةحروبعلىغزةفيمدةالتتجاوزثالثوكذلكشنغزة،سنواتعلى

ثالثةحروبإسرائيليةلمترحمالبشرأوالحجرأوالشجرفيم(2014)إلىسنةم(2008)
(225)قرابةاإلسرائيليحيثدمرتقواتاالحتاللقدأثرتبشدةعلىقطاعالصناعة،غزة،

.منشأةصناعية

(منزالابشكلعام،كما10604عنتدمير)غزةالعدواناإلسرائيليعلىقطاعولقداسفر
( تدمير إلى كلي،8377أدت بشكل منزالا )( 23597وعدد ، جزئي بشكل منزال وتدمير(

مسجدا،(192) كلي(64)منها تدمير تدميرجزئي،(128)ومسجد القصفمسجد جراء
أبشعهاكانفيالشجاعيةوالتفاحوالشعفوأعمالالتدميرفيأحياءمختلفةفيمدنالقطاع،

رفح، مدينة وشرق والترهيب،وخزاعة للترويع المناطق والقصفالعنيفحيثتعرضتهذه
لهممماتسبببتغيرمعالمهذهالمناطقواضطرواالسكانالمدنيينخاللهاإلىإخالءمنازجدا،

.قسرياا،وأصبحوابالمأوي

 غزة على العدوان ضدم(2014)عامويعتبر دموية واألكثر واألشرس األعنف هو
.فقدم(1948)المدنيينالفلسطينيينواألعيانالمدنيةفيتاريخاالحتاللاإلسرائيليمنذالعام

مختلفة أنواعاا العدوان اإلسرائيليخالل المدنييناستخدمتقواتاالحتالل مناألسلحةضد
آالف بإطالق لها التابعة والبحرية والبرية الجوية القوات وقامت وممتلكاتهم، الفلسطينيين

 نحو منها الواحدة وزن يصل التي الموجهة والقذائف طالت(1000)الصواريخ كيلوغرام،
مد وممتلكات أرواح في وأوقعتخسائر مدنية عزل.تجمعات جيشاالنيين شن حتاللفقد

هجماتعشوائيةعلىمناطقسكانيةمأهولةواستخدماألسلحةالفتاكةفيالقصفاإلسرائيلي
فيمدينةخزاعةوفىمدينةونذكرمنهاالمجزرةالتيارتكبهافيالشجاعية،بشكلعشوائي.

والجرحى.القتلىعددكبيرمنرفحالتيسقطفيها

 أن اإلنساني الدولي القانون ت شكلويؤكد اإلجرامية واألعمال اإلسرائيلية الهجمات تلك
باإلضافة،،وتعتبرأيضااجرائمحربم1949اممخالفاتجسيمةالتفاقياتجنيفاألربعةلع

إلىذلك،وباألخذبعيناالعتبارالدالئلالمنتشرةعلىنطاقواسعفيقطاعغزةوالتيتؤكد



  

130 
 

 اإلنساني للقانون اإلسرائيلية فترةاالنتهاكات أثناء اإلسرائيلية الممارسات خالل من الدولي،
يوممنالقتلوالقصفوالتدميرواستهدافالمدنيينوتحديدااألطفالمنهم،51العدوانخالل

والمستشفياتواستهدافسياراتاإلسعاف، مدراساالونروا مثل اإليواء فأنهاوقصفأماكن
جرائمضداإلنسانية.ائيل()اسرتشكلالدليلالقاطعمؤشرااعلىارتكاب

العدوانو ألحقه لما الرجوع خالل ومن الدولية. الجنائية للمحكمة األساسي للنظام طبقا
لضحايا العمد القتل وصف انطباق نجد ، غزة قطاع في أضرار من اإلسرائيلي والقصف

الد مثل الفلسطينية السكنية الهائلأثناءعملياتالقصفاإلسرائيليغيرالمبررلألحياء مار
نقفعلىانطباقوصف رفحولألشخاصالمدنيينوأيضا الشجاعيةومجزرة ارتكابمجزرة
التدميرغيرالمبرربالضرورةالحربية،للمنازلولألعيانالمدنيةالفلسطينيةالعامةوالخاصة.

 لسنة األول اإلضافي للبروتوكول استنادا األعمال هذه تعد 1977)حيث المكملم(
،وكذلكفيالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،م(1949)التفاقياتجنيفاألربعلسنة

وعقابالقادة الدوليمساءلة القانون وقواعد ألحكام يستوجباستنادا مما حرب، جرائم بأنها
اإلسرائيلييناآلمرينبارتكابهاومنفذيها.

واالنتها الممارسات على ينطبق ضدكما الجرائم مدلول غزة قطاع في اإلسرائيلية كات
( انتهاكلنصالمادة هو إنزالعقابجماعيبحقسكانغزة، مناتفاقية33اإلنسانيةو )

جنيفالرابعة:"اليجوزمعاقبةأيشخصمحميعنمخالفةلميقترفهاهوشخصياا.وتحظر
اإل أو التهديد تدابير جميع وبالمثل الجماعية تدابيرالعقوبات وتحظر السلب، أو رهاب

االقتصاصمناألشخاصالمحميينوممتلكاتهم".

الملحقباتفاقياتم(1977)(منالبروتوكولاإلضافياألوللسنة75وكذلكتنصالمادة)
لسنة األربعة جرائمم(1949)جنيف تمثل العسكرية اإلسرائيلية واالعتداءات الحصار بان .
وهيعليسبيل.منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية(5)مسةوردتفيالمادةالخا

؛جريمةاإلبادةالجماعية،والجرائمضداإلنسانية،وجرائمالحرب،وجريمةالعدوان.رالحص
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فجريمةاإلبادةالجماعيةجريمةدوليةوردتفيالبنداألولمنالمادةالخامسةمنالنظام
ال للمحكمة ترتكباألساسي جريمة وهي القانون، ذات من السادسة والمادة الدولية، جنائية

أوجزئياا"أثنية"بقصدإهالكجماعةقوميةأو كلياا أوعرقيةأودينية،بصفتهاهذه،إهالكا
ومنصورها"إخضاعالجماعةعمدااألحوالمعيشيةيقصدبهاإهالكهاالفعليكليااأوجزئيا"

،حيثتوفيواستشهد2007ارمىإليهحصارغزةالمستمرمنذسنة(،وهوم6المادة)ج/
جريمة أيضا ويعد غالقالمعابر، العشراتنتيجةنقصالدواءوضعفاإلمكاناتالعالجيةوا 

)ج/ الجماعة" أفراد "قتل جماعية في6إبادة اإلسرائيلي االحتالل جيش به يقوم ما وهو ،)
األعيانالمدنيةوالسكانالفلسطينيينخاللالعدوانعلىهجماتهالجويةوالبحريةوالبريةضد

.ةغز

فترتكبفيإطارهجومواسعالنطاقأومنهجيموجهضد،أماالجرائمضداإلنسانية
بعادالسكانأونقلهمقسراا أوأيةمجموعةمنالسكانالمدنيين؛وتشملأعمالالقتلواإلبادةوا 

 واالغتصاب والتعذيب والفصلالسجن لألشخاص القسري واإلخفاء العرقي واالضطهاد
العنصري،وأيةأفعالالإنسانيةمشابهةذاتطابعمماثلتتسببعمداافيمعاناةشديدةأوفي

خ أذى الجسديةإلحاق أو العقلية بالصحة حافلطير اإلسرائيلي االحتالل جيش وسجل
.ائمهضداإلنسانيةفيكلحروبهالهمجيةبانتهاكاتمماثلةفيفلسطينولبنان،وهويكررجر

،م(1949)أماجرائمالحربفيقصدبهااالنتهاكاتالجسيمةالتفاقياتجنيفاألربعلسنة
)ج/ المادتين في الواردة )(1)(5إلىجانبالجرائم لحاق(2)(8و والتعذيبوا  القتل ذلك ومن

وقنابل الفوسفورية القنابل والقذائف)مثل األسلحة واستخدام بالممتلكات، النطاق واسع تدمير
النابالموالقنابلاالنشطاريةوالقنابلالعنقوديةوالقنابلالفراغية،وهيمحرمةبموجباتفاقيةاألمم

 لعام وا م1980)المتحدة المحظورة، والسموم وتوجيههجماتضد( التجاربالبيولوجية، جراء
الجرحى، تجمع وأماكن والمشافي والخيرية والتعليمية الدينية لألغراض المخصصة المباني

                                                           

 من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة. 5املر افا  ا : املاد  اخلامالة  (1)
 من النلاع األناني ل م كمة اجلنائ ة الدول ة الدائمة. 8املر افا  ا : املاد  الثامنة  (2)
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عن أو األرواح في تبعية خسائر عن سيسفر الهجوم هذا بأن العلم مع هجوم شن وتعمد
النطاق.رواسعإصاباتبينالمدنيينأوعنإلحاقأضرارمدنيةأوعنإحداثضر

وبناءا ارتكبتها التي الجسيمة واالنتهاكات واألفعال الجرائم هذه تصنيف في)اسرائيل(على
العدوانعلىقطاعغزة لمدة وقتل(51)واستمراره منحرباإلبادة واستخدام،األطفاليوم

هدفةاألعيانحيثقصفالطائراتالحربيةاإلسرائيليةلقطاعغزةمستالمحرمةدوليا،األسلحة
ةاألمنيةالمدنيةالفلسطينيةوالمبانيالسكنيةوالمستشفياتودورالعلموالمساجدومؤسساتالدول

تعتبرأفعالغيرمشروعة،وتشكلانتهاكاتصارخةللقانونالدوليحيث،واإلداريةوالتشريعية
اإلنسان،وفينفس،والقانونالدوليلحقوقم(1949)اإلنسانيواتفاقياتجنيفاألربعلسنة

التكييفالقانونيالجنائيالدوليأوصافبعضصوراإلبادة منناحية الوقتتنطبقعليها
الجماعية،وبعضجرائمالحرب،والجرائمضداإلنسانية.

الدوليةسلطةقضائيةدائمةتعتبرو الجنائية حيثالمحكمة )اسرائيل(يمكنمحاكمةقادة
كالجرائمالتسقطبالتقادم.حيثأنتلارتكبوها،أمامهاعنالجرائمالتيالسياسيينوالعسكريين

ن مالحقةوا  من التمكن أجل من األهمية بالغ له اإلسرائيلي االحتالل جرائم توثيق عملية
نيالفلسطيلطرفتتجليأهمهذهالوثائقلو،وليةالجنائيةالدوليةئالمسلهممجرميالحربوتحمي

هواستخدامتقريرغولدستونكدليلثابتوواضحعلىانتهاكاتوالعدالةالدوليةأمامالقضاء
للقانونالدولياإلنسانيفيغزةحيثأنهذهالجرائمالتسقطبالتقادم.)اسرائيل(














  

133 
 

 :وتوصياتنتائج 
 :نتائج الدراسة -أوالا 
الجرائمالدوليةاعتداءاعلىمصالحالغيرأوعلىالمصالحالدوليةبشكلعام،وهيتشكل -1

 .األساسيتشملكافةالجرائمالتيحددهانظامروما

القانونفقهاءالخطيرة،وحظيتبجهدقضائيمنقبلجرائمالحربمنالجرائمالدوليةتعد -2
ألنهاتهددالسلمواألمنالدوليين،،نظرااسعىالمجتمعالدوليللحدمنارتكابهاوقدالدولي،

 رالمترتبةعليهابحقاإلنسانية.ولفظاعةاآلثا

هذهبدَال -3 وراء يكون وقد الدولية، الجريمة تنشأ حتى التقليدية الجريمة أركان توافر من
 الجريمةإمادولةأوهيئةرسميةتابعةلهاشّكلفعلهاعدوانعلىدولةأخرى.

كمةالجنائيةالدوليةنقلةنوعيةعلىصعيدالقضاءالجنائيالدولي،وباتتشكلإنشاءالمح -4
 المحكمةتنظرفي)جرائمالحرب،الجرائمضداإلنسانية،جريمةاإلبادة،وجريمةالعدوان(.

5-  يتم جلم المتحدةالتعاطي الواليات قبل من الدولية الجنائية المحكمة إنشاء مع دياا
 ساسي.االنضمامإلىنظامرومااألتصادقانعلىلمبدليلأنهما)اسرائيل(و

بصفة -6 دولة على فلسطين حصول قبامربعد عضو واالنضمامغير المتحدة األمم في
الحق كامل الفلسطينيون يمتلك بات الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما ،لنظام

كافةااللتزاماتبموجبالقانونالدولي،بالشكلالذييمكنهمرفعدعاوىجنائية ويتحملوا
 ومسؤوليهاأمامالمحكمة.)اسرائيل(ضد

7-  تراع عدوان)اسرائيل(لم خالل الضرورة ضدم(2014)مبدأ مفرطة قوة واستخدمت ،
والجرحى.القتلىالمدنيينالعزلواألشخاصاألبرياءمانتجعنهسقوطأعدادكبيرةمن

تهدفإلىفلسطينيةمؤسسةوطنيةغياباالحتاللاإلسرائيليمنمنذنوعانىالفلسطيني -8
 للمعايير وفقاا االحتاللوتوثيقها الدوليةحـصرجرائم األمرمن لهذا فيالقانونلما أهمية

 للمحاكمة.الجنائيالدولي،ويمثلخطوةأولىفيطريقتقديممرتكبيالجرائماإلسرائيليين

القانون -9 يمكنمالحقةومحاكمةمجرميالحرباإلسرائيليينمنخاللعدةوسائليتيحها
الدولي،منأهمهامحاكمتهمأمامالقضاءالفلسطينيأوالقضاءالوطنيللدولاألطراففي

مي،أوالمحكمةالجنائيةاتفاقيةجنيفأوأماممحكمةدوليةخاصة،أوأمامالقضاءالعال
 دوليةالدائمة.ال
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 :توصيات الدراسة -ثانياا 
 :التوصيات الخاصة بالجانب الدولي

يجادالمسئوليةالعملعلىتطويرأحكامالقانونالدوليذاتالعالقةب -1 الجنائيةالدولية،وا 
 رادعلالنتهاكاتالجسيمةوالمخالفاتللقانونالدولياإلنساني.

بموجب -2 الجسيمة والجرائم االنتهاكات على القضائية بالوالية الوطنية المحاكم تزويد
 القانونالدوليالجنائي،والقانونالدولياإلنساني.

تضمينالقوانينالداخليةبقواعدتضمنتحقيقالتكاملبينهاوبينالقوانينالدولية،بحيث -3
وتسهلإجراءاتت الدولية، للجرائم المجرمينالدوليينتتضمنوصفاا التذرع،سليم وعدم

 بالجرائمالسياسية.

واألمن -4 السلم تمس التي الدولية الجرائم في للتحقيق ومتكامل جديد نظام استحداث
 آلمنلمرتكبيالجرائمالدولية.الدوليين،فيسبيلعدمتوفيرالملجأا

لإلفالتمنالعقاب،منخاللتوفيرقواعدالعمل -5 علىإيجادآلياتتضمنوضعحٍد
 محاسبةصارمةوقويةلكلمنيثبتتورطهبارتكابالجرائمالدولية.

األطرافالعملعلىمطالبة -6 المتعاقدة اتفاقياتجنيفبأنتقومبواجباتهاعلىالسامية
 )اسرائيل(علىبالضغط توقفعدوانها أن أجل االلتزاممن على جبارها وا  واحتاللها،

و اإلنساني الدولي القانون خاصةٍببأحكام المدنيين لحماية الرابعة جنيف وقتاتفاقية
 .الحربوتحتاالحتالل

المتحدةبممارسةدورهافيحمايةحقوقاإلنسان،وقراراتلألممالتابعةاألجهزةمطالبة -7
 ين.لفلسطينيلةبمايكفلحقتقريرالمصيرةالدوليةالخاصةبالقضيةالفلسطينييالشرع

 

 التوصيات الخاصة بالجانب المحلي:

للقانونوبمايضمنةالفلسطينيةالقضائيالسلطةوحدةهيكلةإعادة -1 بشفافيةوحياديةوفقاا
ليتسنىالبدءبمالحقةمرتكبي،اختصاصاتهوعدمالتدخلفيءتعزيزمبدأاستقاللالقضا

 اإلسرائيليين.الجرائم

فيمايتعلقبالتشريعوالرقابةمهامهولجانهمنممارسةالفلسطينيتمكينالمجلسالتشريعي -2
 ن.والمحاسبةوفقاالماينصعليهالقانو
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صالحيات -3 لممارسة المتحدة لألمم العامة الجمعية دعوة على وعربياا فلسطينياا العمل
حقالن الجمعية–قضمجلساألمنالدوليالتييعترضطريقها لقرار استناداا الفيتو

المعروفباالتحادمنأجلالسلملتحقيقالعدالةالدوليةفيمام(1950)لعام377العامة
 بالقضيةالفلسطينية.يتعلق

تنفيذكافةالقراراتالمتعلقةإالعملفلسطينيااوعربيااعلى -4 قناعالمجتمعالدوليبضرورة
 بالقضيةالفلسطينية.

وتحقيقالوحدةالوطنيةعلىكافةالمستويات،االنقسامالوطنيالفلسطينيالمقيتإنهاء -5
)اسرائيل(وأهمهامالحقةالمحاكمالدوليةفيكافة)اسرائيل(ليتسنىللفلسطينيينمجابهة

 وقادتهادولياا.

إنشاء -6 عربيةمؤسسة وا يناط األدلة االختصاصبجمع قضايا تولي القضايابها عداد
 التعاطي على قادرة وتكون والتحقيقلالتهام، االستدالل حيث من الدولية الجرائم مع

 والمحاكمة.

مهمتهتكونو،فيمجالالقانونالدوليالكفاءةمنعاليةايجادكادرمؤهلوعلىدرجة -7
 التحركمنأجلحشدالرأيالعامداخلالمنظماتالدولية.

االحتالل -8 التياإلسرائيليتوثيقجرائم له مما مجرميأارتكبها فيمالحقة كبيرة همية
 الحربوتحميلهمالمسئوليةالجنائيةالدولية.

مخاطبةحكوماتالدولالمصدقةعلىمعاهداتجنيفوبروتوكوالتهابهدفدفعهمللتقدم -9
 .(اسرائيل)بطلباتللمحكمةالجنائيةالدوليةللتحقيقفيجرائم

 

 :االعالميالتوصيات الخاصة بالجانب 

السسياســـاتاإلعالمّيـــةالمتعلقـــةبفضـــحجـــرائماالحـــتالل،وزيـــادةاالهتمـــامبالتَّعليمـــات .1 َتعزيـــز 
ةبالقانونالدَّولّياإلنسانّيعندصياغةالسسياسات.  الخاصَّ

الخبراتاإلعالميَّةفيمجالالقانونالدَّولّي .2 اإلنسانّي،وابتعاثالعاملينلتّلقيخبراتتعزيز 
 اقليميَّةأودوليَّةفيهذاالمجال.

بالتقــاريرالقانونيـــة-وبشــكلدوري-،الفلســطينيةتزويــدالعــاملينفــيالمؤسســاتاإلعالميــة .3
حولاالنتهاكاتاإلسرائيليَّةالتيتصدرعنالجهاتالحقوقية،ليتمتسليطالضوءعليها.
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؛لعــدمالــدَّعوةالســتهدافالمــدنيسينالفلســطينيانتبــاهالعــاملينفــيالحقــلاإلعالمــّيضــرورة  .4
اإلســرائيليسينوالمنشــآتالمدنيَّــةالمحتلَّــة،وعــدمتبريــرذلــكبمبــدأالمعاملــةبالمثــل؛كــونيمثّــل

 .الدَّوليّمخالفةاصريحةالنصوصالقانون
عمليــاتالمقاومــةالميدانيَّــةإنَّمــالفلســطينياالتأكيــد علــىالعــاملينفــيالحقــلاإلعالمــّي .5 ؛بــأنَّ

تستهدفالوحداتالعسكريَّةالمقاتلةوالمقرَّاتوالمراكزالعسـكريَّةفقـط،كـونذلـكينسـجم مـع
القــــانونالــــدَّولّياإلنســــانّي،كمــــايرفــــعالحــــرجوالتبريــــرالحقاــــا،واليعطــــيالفرصــــةلتصــــيُّد

 اإلعالمّية.المنظَّماتالدَّوليَّةللهفوات
بنصــوصالقــانونالــدَّولّيالفلســطينيضــرورة اإلعــالنالــدائمعلــىالتــزامالخطــاباإلعالمــّي .6

ـــياق،إنَّمـــات عـــدُّاســـتثناءا،وال أيَّـــةســـلوكيَّاتمخالفـــةفـــيهـــذاالسس اإلنســـانّي،والتَّأكيـــدعلـــىأنَّ
 . تعكساالتسجاهالعاملدىالمؤسَّسةاإلعالمّية
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 :المراجع والمصادر
 القران الكريم -

.9ايهالزمر،سورة -1

 :العلمية الموسوعات -أوالا 
 .1998،القاهرة،1،مجلد3الوسيط،مجمعاللغةالعربية،طالمعجم -1
 .2003،بيروت،40المنجدفياللغةواألعالم،دارالمشرق،ط -2

 :الكتب العربية -ثانياا 
،دارالنهضةالعربية،القاهرة،المحكمة الجنائية الدولية الدائمةأبوالخيرأحمدعطية، -1

1999. 
2- ، أحمد مصطفى السيد الخير، ايتراكظرية العامة لألحالف العسكريةالنأبو دار ،

 .2005للطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرة،
3-  السيد، الجامعية،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقأبوعيطة، الثقافة مؤسسة ،

 .2001اإلسكندرية،
4-  عليصادق، هيف، القانون الدولي العامأبو جزء اإلسكندرية،1، المعارف، منشأة ،

1997. 
في ضوء التغيرات الدولية للقانون  اإلنسانيآليات تنفيذ القانون الدولي أحسنكمال، -5

 .2011،جامعةمولودمعمري،الدولي
نظام العدالة الجنائية ودور القاضي ورجل القانون في مكافحة الجريمة أحمداألندلسي، -6

 .1993،الرياض،والوقاية منها
 .1،2009ط،الهومةدار،للفرد الدولية الجنائية المسئولية،موسىبشارةأحمد -7

8-  بكر، أبو بن عمر والتوزيع،أصول القانون الدولي العامباخشب، للنشر حافظ دار ،
 .1،1992ط

 .2009،جامعةالحاجلخضر،نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدوليبارشإيمان، -9
10-  شريف، محمد داربالعدالة الجنائيةالمعنية  واإلقليمية الدولية الوثائقبسيوني، ،

 .2012،القاهرة،3النهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،ط
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11-  شريف، محمود الجديدة،المحكمة الجنائية الدوليةبسيوني، اليوسف روز مطابع ،
 .2001القاهرة،

12-  نبيل، والنشرولية الدولية في عالم متغيرئالمسبشر، للطبع العربية النهضة دار ،
 .1،1994والتوزيع،ط

13-  القادر، عبد الجزائر،العدالة الجنائية الدوليةالبقيرات، الجامعية، المطبوعات ديوان ،
2010. 

14-  جابر، سامح وآلياتحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحةالبلتاجي، الجريمة ،
.2007،اإلسكندرية،1الحماية،دارالفكرالجامعيط

15-  القادرصابر، عبد الثاني،الجنائي الدولي والحرب على غزةالقضاء جرادة، المجلد ،
.2010،غزة،1مكتبةآفاق،ط

16-  القادرصابر، عبد الثاني،القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزةجرادة، المجلد ،
 .2010،غزة،2مكتبةآفاق،ط

،المؤسسةمكافحة الجريمة مناهج األمم المتحدة والتشريع الجزائيجعفر،علىمحمد، -17
 .1998،بيروت،1الجامعيةللنشروالتوزيع،ط

 .2009-2008،جامعةبنها،دراسات في القانون الدولي العامجميلمحمدحسين، -18

19-  بيومي، الفتاح عبد القانونالمحكمة الجنائية الدوليةحجازي، في متخصصة دراسة ،
 .2005الدوليالجنائي،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،

تاحالفعبد،حجازي -20 الدولية الجزاء محكمة نظام في أساسية قواعد، الكتابدار،
 .2008،القانونية

21-  اللطيف، عبد سعيد اختصاصهاالمحكمة الجنائية الدولية نظامها األساسيحسن، ،
 .2004التشريعيوالقضائي،دارالنهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،القاهرة،

 .2006،جامعةبومرداس،، الجزائراإلنسانالسيادة وحقوق حليمبسكري، -22

،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشر،النزاع المسلح والقانون الدولي العامحماد،كمال، -23
 .1997،بيروت،1ط

،دراسةفقهيةفيضوءأحكامالنزاعات المسلحة أثناءحقوق اإلنسان حمودة،منتصر، -24
 .2010،اإلسكندرية،الجديدةياإلنساني،دارالجامعةالقانونالدول
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تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية حميد،حيدر، -25
 .2008،القاهرة،1،دارالكتبالقانونية،طالدائمة

،مركز1،مراحلتحديدالبنيةالقانونية،جزءالمحكمة الجنائية الدوليةالحميديأحمد، -26
 .2004،اليمن،1حقوقاإلنسانطالمعلوماتوالتأهيلل

 .2005،الطبعةالثانية،الكويت،القانون الجنائي الدوليخالدطعمةالشمري، -27
ضاري،خليل -28 الهيمنة قانون أم القانون هيمنة: الدولية الجنائية المحكمة، بيت،

 .2003،بغداد،الحكمة
،كليةالحقوق،جامعةعنهاولية القانونية ئجريمة العدوان ومدى المسبراهيم،الدراجي،إ -29

 .2002عينشمس،القاهرة،

 .1987،بيروت،القانون الدولي العام، األهلية للنشر والتوزيعروسو،شارل، -30

31-  حسان، مطبعةالمحكمة الجنائية الدوليةريشة، األحمر، للصليب الدولية اللجنة ،
 .2002،دمشق،1الداودي،ط

32-  محمد، عبدالفتاح تحليليةي القضاء الجنائي الدوليمبدأ التكامل فسراج، دراسة ،
 .1،2001تأصيلية،دارالنهضةالعربيةللطبعوالنشروالتوزيع،ط

33-  أحمد، بيروت،قانون العالقات الدوليةسرحال، للدراساتوالنشر، الجامعية المؤسسة ،
 .2،1993ط
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