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 حتالل يف القانون الدويل واملدنيني حتت اال ىسر األحقوق 

  اإلسرائيلي قانونالشروع مو 

 لفلسطينيني  ا وإبعاد سرىإعدام األإبابحة 

 1اخلالدي مبارك  أ. د. أمحد         
 

الذي شكَّل احلكومة األكثر تطرف يف اتريخ الكيان    Benjamin Netanyahuابدر بنيامني نتنياهو  
منذ   طلب  على    ةوافقابمل   1948الصهيوين 

املتطرفني   جفريالوزيرين  بن   Itamarإيتمار 

Ben-Gvir مسوتريتش    وبتسلئيلBezalel 

Smotrich  ن يتوليان أخطر وزارتني يف  يذلا؛
ن يقوما ابلرتويج إلقرار قانون يبيح  أب  ، حكومته

لإلسرائيليني من جيش وشرطة ومستوطنني ابرتكاب جرائم احلرب، وجرائم ضّد اإلنسانية، وجرائم إابدة،  
، ضارابً عرض  وجرائم عدوان وإبعاد الفلسطينيني عن وطنهم؛ الذين يقاومون االحتالل الغاصب لوطنهم

ارتكاب تلك اجلرائم حىت ضّد  يبيح قتل األسرى منهم، ويبيح  الدويل، كما  القانون  احلائط أبحكام 
املدنيني الذين يفرتض االحتالل أ�م سيشكلون خطراً عليه يف املستقبل. وهكذا فإن مشروع القانون 

طينيني، فاملشروع يبيح لإلسرائيليني  جاء ليصبغ املشروعية على اجلرائم اليت يرتكبها االحتالل ضّد الفلس 
امليداين للمقاومني الفلسطينيني لالحتالل، ابلوسائل املشروعة يف القانون الدويل عدام  ارتكاب جرمية اإل

ملقاومة احملتل، بدون حماكمة نظامية حقيقية وعادلة، وإبعاد الفلسطينيني عن موطنهم األصلي، وهدم 
املقاومني وأهليهم، ولو أدى ذلك إىل قتل املدنيني، وخري شاهد على ارتكاب البيوت اليت يسكنها  

 االحتالل ملثل تلك اجلرائم:
 

 
(سابقاً)، ورئيس جلنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيين،  أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية القانون جبامعة النجاح   1

 ووزير العدل يف احلكومة الفلسطينية العاشرة. 
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  Tor Wenneslandد  إدانة املبعوث األممي للشرق األوسط تور وينسالن  .1
قيام أحد جنود االحتالل إبعدام الشاب عمار مفلح يف حوارة جنوب  

ودعوته إىل "إجراء حتقيق كامل وفوري يف مثل   ،12/2022/ 3�بلس يف  
 هذه احلوادث". 

. شهادة أخرى على خمالفة الكيان احملتل ألحكام القانون الدويل بعدم قيام  2
مبحاكمة   االحتالل  يف  سلطات  للفلسطينيني  القتل  جرائم  ملرتكيب  جدية 

  2022العربية أنه خالل سنة    Haaretz  مد�م داخل الكيان اإلسرائيلي؛ ما ذكرته مراسلة صحيفة هآرتس 
عريب يف األراضي اليت احتلتها العصاابت الصهيونية وأقامت عليها دولة االحتالل    111ّمت قتل حنو  

 رائيلية يف سوى مخس قضا� فقط. اإلسرائيلي، ومل تنظر احملاكم اإلس 
الفلسطينيني وإبقائهم يف األسر االداري أبوامر عسكرية جيددها كيف 3 قيام دولة االحتالل أبسر   .

السجون   احتجازهم يف  الذين مضى على  قائمة األسرى  يشاء. ولقد وصلت يف هذه األ�م 
أسرياً، وقرابة األلف أسري إداري، حيث ُحيتفظ بعدد    365اإلسرائيلية أكثر من عشرين عاماً  

كبري منهم يف ز�زين بدون حماكمة جدية عادلة، وبدون رعاية طبية، مما أودى حبياة عدد منهم.  
وكل هذه األعمال ختالف أحكام القانون الدويل والقرارات الشرعية الدولية الصادرة استناداً  

اليت  اخلطرية  اجلرائم  وتعد من  قرار    هلا،  املثال  ونذكر على سبيل  الدويل.  والسلم  األمن  هتدد 
الذي أّكد على حّق الشعب الفلسطيين    1985لسنة    25/ 40اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  

مجيع   عن  املشروط  غري  الفوري  ابإلفراج  "إسرائيل"  وطالب  واالستقالل،  املصري  تقرير  يف 
 فاحهم يف سبيل تقرير املصري واالستقالل. األشخاص املعتقلني أو املسجونني نتيجة لك 

املدنيني  4 قيام قوات االحتالل، يف حاالت أخرى عديدة ومتكررة، مبهامجة مدن وقرى وخميمات   .
العزل، مستخدمة الطائرات املسرية بدون طيار، وأسلحة متفجرة فتاكة، وتقتل من يعارض دخوهلا  

ة احملتلني اإلسرائيليني؛ بذريعة أ�م ينوون القيام مبقاومة األماكن املدنية حىت قبل قيامهم فعلياً مقاوم
، حيث قتل االحتالل تسعة أشخاص 2023احملتل، كما حدث يف خميم جنني يف كانون الثاين/ يناير  

يف   أبرحيا  جرب  عقبة  خميم  يف  حدث  وكما  ومعلم،  مسنة  بينهم  من  املدنيني  من  العديد  وجرح 

 تور وينسالند
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أعدمتهم سلطات 2023/ 2/ 22، وكما حدث يف �بلس يف  2023/ 2/ 4 الذين  بلغ عدد  ولقد   .
 ! 2023/ 23/2- 1/1/2023شهيداً يف الفرتة  65االحتالل ميدانياً  

انتهاك االحتالل حرمة من يعدمهم ميدانياً حىت بعد  .  5
أن أصبحوا ال يشكلون أي خطر على احملتلني بعد  

م داخل مقابر  قتلهم، واستمراره يف احتجاز جثامينه 
األرقام وثالجات املوتى؛ إذ حيتجز االحتالل اليوم  

من   اتفاقيات    370أكثر  ألحكام  خالفاً  جثما�ً 
. ويتحدى قادة االحتالل القانون الدويل واتفاقيات جنيف  1949لسنة    Geneva Conventionsجنيف  

القناة   أبن وزير جيش االحتالل بين جانتس    2023/ 2/ 23العربية يف    12ابخلصوص. ولقد اعرتفت 
Benny Gantz   .قرر عدم تسليم جثمان األسري �صر أبو محيد إىل ذويه 

نيني، ويريدون مبشروع القانون املقدم  هذه أمثلة ملا ترتكبه سلطات االحتالل من جرائم حبق الفلسطي
اليت    ائمفما موقف القانون الدويل من هذه اجلر   إصباغ املشروعية على هذه اجلرائم.  Knessetللكنيست  

اال  هذا،  قانونالمشروع    يبيحها يريد  شرعنة  واليت  خالله  من  اإلسرائيلي  األإحتالل  سرى  عدام 
أو إبعادهم عن موطنهم األصلي أو حرما�م من حّق اإلقامة فيه، وحتصني دولة االحتالل  الفلسطينيني 

وكبار مسؤوليها وجنودها ومستوطنيها الذين يقتلون أو �مرون بقتل الفلسطينيني، يف خطوة ترمي إىل 
يف، ويف األعراف واملثبتة يف اتفاقيات جن  ،مللزمة لكل دول العاملامرة  آلطاحة بقواعد القانون الدويل ااإل

،  من قبل أي دولة يف العاملإبرادة منفردة  ها  ؤ لغاإميكن    الاليت  و الدولية املستقرة وتلتزم دول العامل هبا؛  
بتلك  السنني حىت وصلت إىل اإلقرار  أبنائها عرب  املاليني من  البشرية مثنها حياة  فهي قواعد دفعت 

 ت الدولية اليت نذكر منها:  القواعد ملصلحة البشرية مجعاء، وضمنتها االتفاقيا
 بشأن حظر استعمال بعض القذائف.    1868لسنة   Petersburg Declarationإعالن برتسبورج  •

بشأن حظر استعمال الرصاص القابل لالنتشار    1899لسنة    Hague Conventionاتفاقية الهاي   •
 أو التمدد يف اجلسم بسهولة. 
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بشأن حظر استعمال الغازات اخلانقة والسامة أو ما شاهبها والوسائل    1925اتفاقية جنيف لسنة    •
 اجلرثومية يف احلرب.

 .  1907االتفاقية اخلاصة ابحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية املعروفة ابتفاقية الهاي لسنة   •

 وملحقاهتا يف الربوتوكالت املتعلقة هبا.  1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة  •

اليت تضمنت أحكام القانون   1998اتفاقية روما ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة    •
 ئي الدويل اليت أقرهتا الدول األطراف املوقِّعة على االتفاقية، وانضمت إليها دول عدة.اجلنا

اجلنائية الدولية، وفصلت يف بيان  ساسي للمحكمة  األ  ولقد ذكرت اتفاقية روما، اليت أقرت النظام
الدويل اليت نصت  اجلنائي  ىل قواعد القانون  إ وسنشري    .جلرائم اخلطرية اليت يعاقب عليها القانون الدويلا

روما  اعليها   اجلنائية  اب  اخلاصةتفاقية  حملكمة 
حقوق  صلة  الذات    الدولية اإلنسان  حبماية 

فيهم   مبا  االحتالل  واجلرحى  األحتت  سرى 
حقوق  واملرضى إىل  اإلشارة  بعد  وذلك   ،

اإلنسان واألسرى واملرضى واجلرحى منهم وغري 
 لقانون الدويل.املرضى واجلرحى يف ا

القانون الدويل اليت تتضمن أهم  اليت حتدد مصادر قواعد    القانونية الدولية  راألطحتديد    ومن املهم
اليت حتمي حقوق اإلنسان واألشخاص احملميني، وهم املدنيني حتت االحتالل،    أحكام القانون الدويل

 واألسرى اجلرحى واملرضى وغري املرضى أو اجلرحى منهم.
املادة    جاءولقد   النظام األ  38يف  الدوليةمن  العدل  يف  ألحكام  املصادر    حتديداً   ،ساسي حملكمة 

الدول املنازعات  يف  للفصل  وتطبقها  الدولية  العدل  تعتمدها حمكمة  اليت  الدويل  وظيفة  القانون  أن  ية 
 هذا الشأن: احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقاً ألحكام القانون الدويل وهي تطبق يف

؛ اليت تضع قواعد معرتفاً هبا صراحة من جانب  تفاقات الدولية اخلاصة تفاقات الدولية العامة أو االاال •
 الدول املتنازعة. 

 العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دّل عليه تواتر االستعمال.  •
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 املتحضرة.الدول عامة اليت أقرهتا لقانون الامبادىء  •

 . أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم •
وهذا يعين أن ليس ألي دولة إبرادهتا املنفردة أن تلغي أو تعدل أو تغري يف أحكام القانون الدويل اليت  

عامليتني األوىل والثانية يف  أقرهتا دول العامل، منذ نشأة النظام الدويل يف العامل، وخصوصاً يف أعقاب احلربني ال 
القرن العشرين، وضمنت تلك األحكام يف اتفاقيات دولية عامة أو خاصة، واليت اعتمدهتا كمصادر للقانون  

 الدويل ملزمة جلميع الدول اليت قبلتها ابنضمامها إىل عهد عصبة األمم مث ميثاق األمم املتحدة. 

  ، تفاقيات الدوليةأحكام القانون الدويل املستمدة من االوسنركز يف هذه الورقة على استعراض أهم  
األ تلك  تقرره  ما  من  وبيان  حلحكام  وا  قوقمحاية  عامة  واملرضىألاإلنسان  واجلرحى  منهم،    سرى 

األراضي   يف  احملميني  املدنيني  واألشخاص 
تفاقات اة على  ي. وسنعتمد بصفة رئيس احملتلة

 وملحقاهتا  1949ربع لسنة  لدولية األاجنيف  
اجلنائية    ،ابخلصوص احلماية  إىل  نشري  مث 

اتفاقية   قررهتا  اليت  وضعت  روما  الدولية  اليت 
األساسي   الدولية  النظام  اجلنائية  للمحكمة 

 . 1998لسنة 
 

أوًال: حقوق األسرى واملدنيني حتت االحتالل، ومسؤولية الدولة اآلسرة، وعدم قابلية التنازل  

 : عنها يف اتفاقات جنيف
 

 :سر�ن أحكام االتفاقيات على األسرى املقاومني لالحتالل. 1
 

يف كل   الثانية  املادة  نصت  واحلرب،  السلم  يف  االتفاقيات  تلك  أحكام  سر�ن  نطاق  حيث  من 
هذه   أحكام  تنطبق  السلم،  وقت  يف  تسري  اليت  األحكام  على  عالوة  إنه  األربع  جنيف  اتفاقيات 

 املعلنة، أو يف حال أي اشتباك مسلح آخر.االتفاقيات يف حالة احلرب 
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وجاء يف نص الفقرة الثالثة من املادة الثانية من اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى من 
القوات املسلحة يف امليدان (اتفاقية جنيف األوىل)، وتكرر النص على احلكم ذاته يف الفقرة الثالثة من  

تحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف البحار (اتفاقية  املادة الثانية يف اتفاقية جنيف ل
الثالثة)، واتفاقية جنيف   (اتفاقية جنيف  الثانية)، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب  جنيف 
بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، ما يؤكد على أنه إذا مل تكن 

اع طرفاً يف هذه االتفاقيات فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك ملزمة هلا، كما  إحدى دول النز 
أ�ا تلتزم ابالتفاقية إزاء الدولة املذكورة إذا قبلت هذه األخرية أحكام االتفاقية وطبقتها. وحىت ابلنسبة  

ما ابلنظام األساسي للمحكمة للدولة اليت ليست طرفاً يف االتفاقية أو مل تنضم هلا، فقد أكملت اتفاقية رو 
ألحكام   خمالفتها  عن  مساءلتها  يف  النظر  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  أن  على  النص  الدولية  اجلنائية 
االتفاقيات الدولية اليت هي أساس القانون الدويل؛ إذا أحال إليها املدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية  

 معني كما سنبني الحقاً.  طلب النظر يف جرائم وقعت يف أثناء نزاع
جنيف   اتفاقيات  عليها  نصت  العدو  سيطرة  حتت  الذين  واملرضى  واجلرحى  لألسرى  واحلقوق 
الفقرة د يف كل االتفاقيات األربع على: تلتزم الدولة اليت يقع   الثالثة يف  األربع؛ فقد نصت املادة 

وتنفذ   األحكام  تصدر  ال  أبن  أو جرحى  مرضى  أو  أسرى  سيطرهتا  إجراء  حتت  "دون  العقوابت 
حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيًال قانونياً، وتكفل مجيع الضما�ت القضائية الالزمة يف  

 نظر الشعوب املتمدنة". 
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 وقد عرفت املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب، أبن أسرى احلرب:
 

 إحدى الفئات التالية، ويقعون يف قبضة العدو:هم األشخاص الذين ينتمون اىل 

. أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع، واملليشيات، أو الوحدات املتطوعة اليت تشكل 1
 جزءاً من هذه القوات املسلحة.

. أفراد املليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة  2
مون إىل أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حىت لو كان  املنظمة، الذين ينت

هذا اإلقليم حمتًال، على أن تتوافر الشروط التالية يف هذه املليشيات أو الوحدات املتطوعة، مبا  
 فيها حركات املقاومة املنظمة املذكورة: 

 أ. أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
 حمددة ميكن متييزها عن بعد، ب. أن تكون هلا شارة مميزة  
 ج. أن حتمل األسلحة جهراً،

 د. أن تلتزم يف عملياهتا بقوانني احلرب وعاداهتا.

. أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والئهم حلكومة أو سلطة ال تعرتف هبا الدولة  3
 احلاجزة. 

أن  4 دون  املسلحة  القوات  يرافقون  الذين  األشخاص  منها،.... .  الواقع جزءاً  يكونوا يف 
 شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات املسلحة اليت يرافقو�ا،

. أفراد األطقم املالحية.... التابعة ألطراف النزاع الذين ال ينتفعون مبعاملة أفضل مبقتضى  5
 أحكام أخرى من القانون الدويل، 

ح من تلقاء أنفسهم عند اقرتاب العدو  . سكان األراضي غري احملتلة الذين حيملون السال6
ملقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر هلم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن  

 حيملوا السالح جهراً وأن يراعوا قوانني احلرب وعاداهتا.
 

وهذه الشروط متوفرة لدى الفلسطينيني يف األراضي احملتلة املدنيني منهم ومن يقاومون االحتالل،  
الذين تعرتف هلم قواعد القانون الدويل والقرارات الدولية الصادرة وفقاً هلا من منظمة األمم املتحدة اليت  
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رير املصري؛ ونذكر على سبيل  تضم كل دول العامل؛ ابحلق يف مقاومة االحتالل بكل السبل للتحرر وتق
 والذي نقتطف مما جاء فيه:  1971لسنة  2787املثال قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 

واالستغالل   والسيطرة  األجنيب  لالستعباد  الشعوب  إخضاع  أن  من جديد  رمسياً  تؤكد  وإذ 
اإلنسان األساسية، ويتعارض مع  االستعماري يشّكل انتهاكاً ملبدأ تقرير املصري، وإنكاراً حلقوق  

 ميثاق األمم املتحدة،..... 
وإذ تؤكد أن االستعمار جبميع أشكاله ومظاهره، مبا يف ذلك أساليب االستعمار اجلديد، 

 يشّكل تعد�ً صارخاً على حقوق الشعوب وحقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية،..... 
شعو  سّيما  وال  الشعوب،  جلميع  ما  جديد  من  تؤكد  وأنغوال،  وإذ  و�ميبيا،  زمبابوي،  ب 

احلرية   يف  للتصرف  قابلة  غري  حقوق  من  الفلسطيين،  والشعب  (بيساو)،  وغينيا  وموزامبيق، 
 واملساواة وتقرير املصري وشرعية كفاحها يف سبيل إقرار هذه احلقوق،..... 

االستعمارية1 السيطرة  من  والتحرر  املصري  تقرير  سبيل  يف  الشعوب  شرعية كفاح  تؤكد   .  
واألجنبية واالستعباد األجنيب،.... والشعب الفلسطيين بكل ما يف متناوهلا من وسائل متمشية  

 مع ميثاق األمم املتحدة، 
. وتؤكد احلق األساسي لكل إنسان يف النضال يف سبيل تقرير شعبه ملصريه بنفسه عندما 2

 يكون شعبه رازحاً حتت السيطرة االستعمارية واألجنبية، 
ع الدول املتعلقة مبثل احلرية والسلم تقدمي كّل مساعدة سياسية ومعنوية ومادية  . وتناشد مجي3

االستعمارية   السيطرة  وضّد  واالستقالل  املصري  وتقرير  التحرر  سبيل  تكافح يف  اليت  للشعوب 
 واألجنبية، 

 

وقد أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حقوق الشعب الفلسطيين يف العديد من قرارات اجملتمع  
الذي دان سياسات "إسرائيل" يف األراضي    1991لسنة    46/82الدويل؛ من ذلك قرار اجلمعية العامة رقم  

ين يف تقرير املصري الفلسطينية احملتلة، وطالبها ابالنسحاب الكامل منها واالعرتاف حبق الشعب الفلسطي
  وإقامة دولته املستقلة.
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طالب الكيان    1969لسنة    267والقرار رقم    1968لسنة    252كما أن جملس األمن يف القرار رقم  
، والذي  1967اإلسرائيلي إبلغاء مجيع قراراته بضم القدس وأراٍض فلسطينية أخرى عقب عدوا�ا سنة  

فلسطني دولة  أراضي  احتالهلا كامل  عن   أسفر 
التارخيية حبدودها يف عهد االنتداب الربيطاين على 

،  1922دولة فلسطني، اليت نظمتها أحكام دستور  
سلطات  وأعلنته  بريطانيا  ملك  وضعه  الذي 

 االنتداب الربيطاين على فلسطني آنذاك. 
وابلنسبة ملن يقاومون االحتالل وتسري حبقهم اتفاقيات جنيف، تكرر النص على اإلقرار ابألوصاف  

من اتفاقييت   13اهتا ملن تشملهم اتفاقيات جنيف الدولية ابحلماية يف حكم الفقرة السادسة من املادة ذ
الرابعة األشخاص الذين كانوا يتبعون للقوات املسلحة للبلد احملتل  جنيف األوىل والثانية. وأضافت املادة

 إذا رأت دولة االحتالل اعتقاهلم بسبب هذا االنتماء.  

 

 :سر�ن اتفاقيات جنيف على املدنيني يف األراضي احملتلة. 2
 

قررت املادة اخلامسة من اتفاقية جنيف األوىل أن االتفاقية تنطبق على األشخاص احملميني الذين  
يقعون يف قبضة العدو إىل أن تتم إعادهتم إىل أوطا�م. وكذلك نصت املادة اخلامسة من اتفاقية جنيف  

أسرى احلرب على أن تنطبق هذه االتفاقية على فئات األشخاص املشار إليهم يف  الثالثة بشأن معاملة  
املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى احلرب، ابتداء من وقوعهم يف يد العدو إىل أن يتم 

 اإلفراج عنهم وإعادهتم إىل الوطن بصورة �ائية.  
املدنيني   بشأن  وابلنسبة لألشخاص  الرابعة  اتفاقية جنيف  الرابعة من  فاملادة  االتفاقية،  احملميني يف 

األشخاص الذين حتميهم  محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب عرَّفت األشخاص احملميني أب�م "
االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حلظة ما وأبي شكل كان، يف حالة قيام نزاع أو احتالل،  

 . "طرف يف النزاع ليسوا من رعا�ه أو دولة احتالل ليسوا من رعا�ها حتت سلطة
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 من اتفاقية جنيف الرابعة:  47كما قررت املادة  
ال حيرم األشخاص احملميون الذين يوجدون يف أي إقليم حمتل أبي حال وال أبية كيفية من  

ألراضي على مؤسسات  االنتفاع هبذه االتفاقية، سواء بسبب أي تغيري يطرأ نتيجة الحتالل ا
ودولة   احملتل  اإلقليم  سلطات  بني  يعقد  اتفاق  أي  بسبب  أو  حكومته،  أو  املذكور  اإلقليم 

 االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من األراضي احملتلة.

 

 : . مسؤولية الدولة اآلسرة يف القانون الدويل3
 

 القانون الدويل: أ. محاية حقوق األسرى يف  
فيما يتعلق حبماية احلقوق املقررة للجرحى 

املادة   نصت  فقد  والغرقى  من    12واملرضى 
اتفاقية جنيف األوىل املتعلقة بتحسني حال  
يف  املسلحة  ابلقوات  واملرضى  اجلرحى 
امليدان، وهي مضمون احلقوق ذاته اليت تقر 

من اتفاقية جنيف الثانية املتعلقة   12هبا املادة  
بتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة يف البحار؛ حيث نصت املاداتن على أنه جيب  

األحوال احرتام ومحاية اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة وغريهم من األشخاص املشار  يف مجيع  
من اتفاقية   13اليهم يف املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة، وهم الفئات نفسها اليت ذكرت يف املادة  

 من اتفاقية جنيف الثانية.  13جنيف األوىل، واملادة  
من اتفاقية جنيف الثالثة؛ أن على   13تفاقية جنيف األوىل والثانية واملادة  امن    12ولقد قررت املادة  

طرف النزاع الذي يكون حتت سلطته جرحى أو مرضى أو أسرى أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعتين  
ري  هبم دون متييز ضار على أساس اجلنس أو العنصر أو اجلنسية أو الدين أو األراء السياسية أو أي معاي

مماثلة أخرى. وأنه حيظر على طرف النزاع الذي حتت سلطته جرحى أو مرضى أي اعتداء على حياهتم  
أو استعمال العنف معهم، وعلى األخص عدم قتلهم أو إابدهتم أو تعريضهم للتعذيب، أو لتجارب 
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ملخاطر    طبية، أو تركهم عمداً دون عالج أو دون رعاية طبية، أو إجياد ظروف من شأ�ا أن تعرضهم
 العدوى ابالمراض أو تلوث اجلروح. 

من اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة أبسرى    14من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة    12كما أوجبت املادة  
 احلرب أن تعامل النساء األسريات بكل االعتبار اخلاص الواجب إزاء جنسهن. 

من اتفاقية جنيف الثانية؛ فإن اجلرحى    16من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة    14ووفقا حلكم املادة  
يف كل من اتفاقية جنيف األوىل والثانية، وهي الفئات نفسها    13واملرضى من الفئات اليت حددهتا املادة  

من اتفاقية جنيف الثالثة، أبن الذين يقعون يف أيدي العدو يعتربوا أسرى حرب،    4اليت ذكرت يف املادة  
ملرضى واجلرحى منهم، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدويل املتعلقة أبسرى سواء املرضى واجلرحى وغري ا

 احلرب. 

 ب. مسؤولية الدولة اآلسرة والتزاماهتا برعاية األسرى:
من اتفاقية جنيف الثالثة ابلنسبة ألسرى احلرب الذين يكونون حتت مسؤولية الدولة   12قررت املادة  

اليت أتسرهم، تكون الدولة اآلسرة هي املسؤولة عن املعاملة اليت يتلقاها األسرى ابإلضافة إىل املسؤولية  
 الفردية ألفراد الوحدات العسكرية اليت أسرهتم.

للمادة   وفقاً  اتفاقية    15وكذلك  جنيف  من 
حرب  أسرى  حتتجز  اليت  الدولة  فإن  الثالثة، 
تتكفل إبعاشتهم دون مقابل، وأن عليها أن تقدم 
الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالة األسرى الصحية  
جما�ً. كما أن مسؤولية الدولة اليت حتت سلطتها 

من اتفاقية جنيف الرابعة    55من االتفاقية الثالثة، واملادة    29، و 27، و 26و  25أسرى حرب وفقاً للمواد  
تشمل التزامها بتوفري الرعاية الطبية واملأوى املالئم والغذاء؛ أبن تكون وجبات الطعام األساسية اليومية  
كافية، من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكفل احملافظة على صحة أسرى احلرب يف حالة جيدة،  

رى احلرب بكميات كافية من املالبس واملالبس الداخلية واألحذية املالئمة ملناخ املنطقة وأن تزود أس
 اليت حيتجز فيها األسرى، وأن تراعي استبدال وتصليح األشياء سالفة الذكر ابنتظام.
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؛ التزام أطراف  35ومن بني ما قررته اتفاقية جنيف األوىل حلماية األسرى اجلرحى واملرضى يف املادة  
نزاع بوجوب احرتام ومحاية وسائل نقل اجلرحى واملرضى أو املهمات الطبية، وأن هذه الوسائل اليت تقع ال

يف قبضة اخلصم فإ�ا ختضع لقوانني احلرب، كما يتكفل طرف النزاع الذي �سرها ابلعناية ابجلرحى  
 واملرضى املوجودين يف مجيع احلاالت.

من اتفاقية جنيف األوىل   17النزاع، فقد قررت املادة    ويف حالة وفاة أي جريح أو مريض لدى طرف
أن على أطراف النزاع التحقق من أن امليت قد دفن ابحرتام وطبقاً لشعائر دينه، وأن مقابرهم حترتم، 
وأن متيز بكيفية متكن من االستدالل عليها لنقلها إىل بلد املتوىف حاملا تسمح الظروف، وأبقصى حّد  

من اتفاقية جنيف الثالثة    121، و120راف النزاع االتفاق. وقد فصَّلت املاداتن  عند تبادل إدارات أط
التزامات الدولة اليت يتوىف لديها أسرى حرب، وأنه إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر وجب على 
هذه  وكل  املسؤولني.  األشخاص  أو  الشخص  ضّد  القضائية  اإلجراءات  مجيع  اختاذ  احلاجزة  الدولة 

والقرى  األحكا للمدن  بقتلهم يف مدامهاهتا  تقوم  ملن  اإلسرائيلي ابلنسبة  م ختالفها سلطات االحتالل 
والبلدات الفلسطينية، وتقوم بدفنهم يف مقابر ابألرقام، وال تقدم أي بيا�ت أبمسائهم وأماكن دفنهم،  

بل لذويهم،  تسلمهم  وال  املوتى  ثالجات  يف  منهم  جبثث كثري  حتتفظ  حاالت كثرية  حتتجزهم   ويف 
 الستكمال قضاء عقوبة السجن اليت تقررها سلطاهتا العسكرية.

 ج. عدم جواز التنازل عن احلقوق يف اتفاقيات جنيف:

ومن هذه احلقوق حقوق املدنيني حتت اإلحتالل عامة، واألسرى واجلرحى واملرضى منهم، فال جيوز  
من اتفاقيات جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى    7التنازل عنها جزئياً أو كلياً وفق ما نصت عليه املادة  

واملرضى ابلقوات املسلحة يف امليدان، واتفاقية جنيف الثانية املتعلقة ابجلرحى واملرضى وغرقى القوات  
الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب، واملادة   البحار، واتفاقية جنيف  اتفاقية جنيف    8املسلحة يف  من 

 املدنيني وقت احلرب. الرابعة بشأن محاية األشخاص
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من اتفاقية   51وأحكام هذه االتفاقيات ملزمة وفقاً للقانون الدويل وفقاً للحكم الذي تضمنته املادة  
  148من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة    131من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة    52جنيف األوىل، واملادة  

املواد ال   من اتفاقية جنيف الرابعة؛ فوفقاً ألحكام تلك 
جيوز ألي طرف أن يتحلل أو حيل طرفاً متعاقداً آخر 
متعاقد  على طرف  أو  عليه  تقع  اليت  املسؤوليات  من 
يف  عليها  املنصوص  ابملخالفات  يتعلق  فيما  آخر 

 اتفاقيات جنيف. 
  من   50من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة    49ومما يؤكد على إلزامية أحكام هذه االتفاقيات أن املادة  

من اتفاقية جنيف الرابعة؛    146من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة    129اتفاقية جنيف الثانية، واملادة  
حيث جاء احلكم فيها مجيعاً أن من مل يلتزم أبحكام هذه االتفاقيات وأساء استعماهلا تتعهد األطراف  

فعالة على األشخاص الذين   السامية املتعاقدة أبن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوابت جزائية 
 يقرتفون، أو �مرون ابقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة هلذه االتفاقيات.

من    130من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة    51من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة    50وقد بّينت املواد  
من اتفاقية جنيف الرابعة املخالفات اجلسيمة؛ أب�ا تلك اليت    147اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة  

األفعال   أحد  تتضمن  واليت  االتفاقيات،  هبذه  حممية  ممتلكات  أو  حمميني  أشخاص  حبق  تقرتف 
 التالية: 

 القتل العمد. •

 التعذيب أو املعاملة الال إنسانية، مبا يف ذلك التجارب الطبية. •

 تعمد إحداث آالم شديدة. •

 ار اخلطري ابلسالمة البدنية أو ابلصحة. اإلضر  •

  تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع وبطرق غري مشروعة وتعسفية. •
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 : اثنياً: احلماية لألسرى واملدنيني حتت االحتالل يف القانون اجلنائي الدويل
 

اليت نصت على جترميها أحكام  ن ارتكاب اجلرائم  إ
اإلنساين، وحذَّرت   الدويل  والقانون  الدويل  القانون 

اقرتافها   األمن  واملرضىحبق  واجلرحى  أو    ، سرى 
ا املدنيني  سيطرة  األشخاص  حتت  يقعون  لذين 

الرابعة  حتاللاال اتفاقية جنيف  تسميهم  ، وهم من 
فصَّلتها   قد  كانت  واليت  احملميني،  ابألشخاص 

يف وملحقاهتا؛ مث أكدت على احلماية اجلنائية هلا اتفاقية روما بنظام احملكمة اجلنائية الدولية  اتفاقيات جن
األساسي، وعّدهتا من اجلرائم اخلطرية اليت هتدد السلم واألمن والرفاه يف العامل، وقررت جمموعة الدول 

دون عقاب يف  تلك اجلرائم    ارتكاب أي منميكن أن مير    الاملوقّعة على االتفاقية الدولية أ�ا لذلك  
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية:  ديباجة النظام األذلك صراحة يف جاء و القانون الدويل. 

 

طراف يف هذا النظام يقلقها أن تراث الشعوب املشرتك ميكن أن يتمزق يف أي  ن الدول األإ
قعوا ضحا� لفظائع ال  طفال والنساء والرجال قد و ن املاليني من األأواضعة يف اعتبارها    ،وقت

ن هذه اجلرائم اخلطرية تثري قلق اجملتمع  أ�ا تؤكد  إنسانية بقوة. و ميكن تصورها هزت ضمري اإل
  ، إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب  �ا عقدت العزم على وضع حدّ إولذلك ف  ،الدويل

جيال احلالية  األ   نه من أجل بلوغ هذه الغا�ت لصاحلأسهام يف منع هذه اجلرائم. و وعلى اإل
،  مم املتحدةنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة مستقلة وذات عالقة مبنظومة األإواملقبلة قررت  

منها    وذلك تصميماً   ،شد خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويلوذات اختصاص على اجلرائم األ
 على ضمان االحرتام الدائم لتحقيق العدالة. 

 

لذلك نّص نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي يف املادة األوىل منه على أن تنشأ حمكمة جنائية  
دولية هبيئة دائمة، هلا السلطة ملمارسة اختصاصاهتا على األشخاص الذين يرتكبون أشد اجلرائم خطورة،  

ام الدويل. وأنه وفقاً للمادة الرابعة من نظام احملكمة األساسي؛ فإن للمحكمة  واليت هي موضع االهتم



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                         16  

شخصية قانونية دولية، وهلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها يف إقليم أّي 
من نظام   12دولة طرف، أو يف أي دولة أخرى مبوجب اتفاق خاص. أو وفق ما جاء يف نص املادة  

إذا طلبت دولة غري طرف يف االتفاقية ووقع يف إقليمها السلوك اإلجرامي، بعد كمة األساسي أنه  احمل
تلك  من  يتعلق جبرمية  فيما  اختصاصها  احملكمة  ممارسة  قبوهلا  إعالن  احملكمة  لدى مسجل  تودع  أن 

  اجلرائم.
من اتفاقية روما ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اجلرائم اليت تدخل يف    5وبّينت املادة  

اختصاص احملكمة ابعتبارها من اجلرائم األشد خطورة، وموضع اهتمام اجملتمع الدويل أبسره، وقررت أنه  
 مبوجب نظام احملكمة األساسي فإن هلا اختصاص النظر يف اجلرائم التالية: 

 

 : اجلماعية جرمية اإلابدة .1
 

عرّفت املادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اإلابدة اجلماعية أب�ا أي فعل  
من األفعال اليت هتدف إىل قتل أفراد اجلماعة، أو إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم أبفراد اجلماعة،  

ي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابري  أو إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الفعل 
 تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة، أو نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى.

ومن أبرز األمثلة على جرمية اإلابدة اليت ترتكبها سلطات االحتالل؛ احلصار على كل الفلسطينيني، 
من  أكثر  على  وحبراً  وجواً  براً  املشدد  واحلصار 
واهلجمات   قطاع غزة،  نسمة من سكان  مليوين 
اليت يشنها جيش االحتالل اإلسرائيلي على املدن 

ت واليت  الفلسطينية،  واملخيمات  سفر عن والقرى 
قتل أو جرح العشرات من املدنيني؛ ومن األمثلة 

واليت قتل فيها أكثر من عشرة   22/2/2023على ذلك اجملزرة اليت ارتكبتها قوات االحتالل يف �بلس يف  
شخص، منهم من هم إصاابهتم    102أشخاص، ورمبا يتزايد عدد الشهداء حيث بلغ عدد املصابني  

 ني وفقاً التفاقيات جنيف اليت دونت أحكام القانون الدويل.بليغة، وهم من املدنيني احملمي
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 : اجلرائم ضّد اإلنسانية .2
 

فعال التالية يعد  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن أي فعل من األ  7وقد بينت املادة  
جرمية ضّد اإلنسانية: القتل العمد، واإلابدة، واالسرتقاق، وإبعاد السكان، أو النقل القسري للسكان، 
والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل، والتعذيب  

عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية    واالضطهاد جلماعة حمددة من السكان ألسباب سياسية أو 
 أو ألسباب أخرى من املسلم عاملياً أبن القانون الدويل الجييزها، والفصل العنصري.  

الشعب  على  االحتالل  سلطات  وترتكبها  ارتكبتها  اإلنسانية  ضّد  للجرائم  األنواع  هذه  وكل 
الفلسطيين؛ فاالحتالل طويل األمد اسرتقاق، واضطهاد املصلني ومنعهم من الوصول إىل أماكن العبادة  

دنيني وأهلها  يف القدس، وضرهبم واعتقاهلم جملرد وصوهلم إىل املسجد األقصى، وإحراق املساجد وبيوت امل
املستعمرون   يتبناها  اليت  والدعوات  بداخلها، 
وهم  الفلسطينيني،  للعرب  ابملوت  "املستوطنون" 
مسلحون ويعملون حتت محاية وتعاون جنود جيش  
ابلفصل  العملية  االحتالل  وسياسات  االحتالل، 
العنصري وجدار الفصل العنصري شاهد مادي عليه.  

نصري وجرائم اهلدم حىت ضّد الفلسطينيني الذي بقوا يف موطنهم  كذلك من األمثلة على التمييز الع
من هدم منازل أربع  13/2/2023، ما قامت به سلطات االحتالل يف 1948األصلي ومل يغادروه سنة 

عاماً    70عائالت عربية يف مدينة عكا يسكنها ما يزيد عن عشرين إنسان وهي مقامة منذ أكثر من  
 خيص.  بذريعة أ�ا أقيمت بدون تر 

 

 :  جرائم احلرب .3
 

املادة   بينت  االنتهاكات    8لقد  تعين  احلرب  أن جرمية  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  النظام األساسي  من 
، أو أّي فعل ضّد األشخاص أو املمتلكات  1949/ 8/ 12اجلسيمة ألي من أحكام اتفاقيات جنيف املؤرخة يف  

الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة كالقتل العمد أو التعذيب أو املعاملة الال إنسانية، أو تعمد  
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إحلاق تدمري واسع ابملمتلكات واالستيالء عليها، أو تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر  
غري املشروعني، أو    م حماكمة عادلة ونظامية، أو اإلبعاد أو احلبس مشمول ابحلماية من حقه يف أن حياك 

االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت 
للقانون الدويل، و كذلك تعمد توجية هجمات ضّد سكان مدنيني (غري مسلحني) ال يشاركون يف 

القت املدنيني مبا يف ذلك عرقلة األعمال  تعمد جتويع  أو  استسلم خمتاراً،  أو جرح مقاتل  قتل  أو  الية، 
إمدادات اإلغاثة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف. أو قيام دولة االحتالل على حنو مباشر  

أو نقل إبعاد  أو  اليت حتتلها،  املدنيني إىل األرض  بنقل أجزاء من سكا�ا  كل سكان    أو غري مباشر 
 األرض احملتلة، أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها.  

اتفاقيات  ألحكام  اجلسيمة  االنتهاكات  ومن 
جنيف اليت ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما 

؛ املصادقة 23/2/2023قرره الكنيست اإلسرائيلي يف 
األسرى  حيرم  قانون  مشروع  على  التمهيدية  ابلقراءة 

  من تلقي العالج.الفلسطينيني
ومن اجلرائم اجلسيمة اليت ترتكبها سلطات االحتالل جرائم هدم البيوت ابملئات فعلى سبيل املثال  

 عملية هدم.  85متت أكثر من  2023يف القدس وحدها ومنذ بداية سنة  
زل  كذلك أكد بيان اخلرباء األمميني املفوضني من جملس حقوق اإلنسان ارتفاع وترية االحتالل ملنا

 الفلسطينيني يف الضفة الغربية مبا فيها القدس. 
وحدة    7,032أن سلطات االحتالل وافقت على بناء    2023/ 2/ 14وأعلنت القناة السابعة العربية يف  

وحدة ّمت إقرار إقامتها. كل    9,409"غري املشروعة" من    استيطانية يف مجيع مستوطنات الضفة الغربية
القانون   ترتكبها سلطات االحتالل واليت أكدت على جترميها أحكام  الكربى اليت  ذلك يؤكد اجلرائم 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. اجلنائي الدويل اليت جاءت يف اتفاقية روما ابلنظام األ 
قد دونت القاعدة   1949/ 8/ 12ملؤرخة يف  من اتفاقية جنيف الرابعة ا  49ومن اجلدير ذكره، أن املادة  

القانونية اآلمرة امللزمة اليت كانت مستقرة يف القانون الدويل واألعراف الدولية، واليت تنص على أنه حيظر 
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النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني أو نفيهم من األراضي احملتلة أي كانت دواعي  
الل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكا�ا املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها،  ذلك، وأنه ال جيوز لدولة االحت

وهو ما عّدته نصوص اتفاقية روما اليت أقرت النظام األساسي حملكمة اجلنا�ت الدولية أنه يعد إنتهاكاً  
جسيماً التفاقيات جنيف، وأنه يشكل جرمية حرب يعاقب عليها القانون اجلنائي الدويل الذي اتفقت  
عليه قوى اجملتمع الدويل ممثالً يف الدول األطراف املوقّعة على االتفاقية، واليت انضمت إليها العديد من  

 دول العامل. 
 

 : جرمية العدوان .4
 

جاء يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة، الذي أنشئت مبوجبه األمم املتحدة، أن واضعي امليثاق يرمون  
حيرتمون االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون إىل جعل األعضاء املنضمني له  

الدويل. ولقد نصت املادة األوىل من امليثاق أن املنظمة من أول مقاصدها قمع أعمال العدوان، وأن  
دول املنظمة تقر ابملساواة يف احلقوق بني الشعوب أبن يكون لكل منها تقرير مصريها، وأنه وفقاً للفقرة 

بعة من املادة الثانية من امليثاق ميتنع أعضاؤها مجيعاً عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ضّد  الرا
سالمة أراضي اآلخرين. ولقد أكَّدت العديد من قرارات جملس األمن واجلمعية العامة على عدم شرعية  

 االستيالء على أرض الغري بقوة العدوان.
الشعب   ضّد  املستمرة  العدوان  جرائم  ومن 

قيامه  اإلسرائيلي  االحتالل  يرتكبها  اليت  الفلسطيين 
الغربية  الضفة  لالستيالء على كّل  متهيدية  إبجراءات 
الفلسطينية بقوة االحتالل، وإحلاقها مبا استوىل عليه  

، وإجراءاته احلالية ابلضم اليت كشفت عنها 1948سنة  
الصحفية العربية، حول قيام االحتالل اإلسرائيلي ابلضم التدرجيي للضفة الغربية  وصرَّحت هبا املصادر  

فعلياً ابلقوة، وأن حكومة االحتالل اإلسرائيلي قررت نقل صالحيات اإلدارة املدنية اليت قررها االحتالل 
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يين االرهايب هلا أبوامره العسكرية، وحولت تلك السلطات اليت تستند إىل قوة االحتالل إىل الوزير اليم 
 املتطرف مسوتريتش. 

ولقد قرر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص احملكمة ابلنظر يف املساءلة عن جرائم 
من نظام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة األساسي؛    5العدوان، فوفقاً ملا بينته الفقرة الثانية من املادة  

نظر يف جرمية العدوان مىت اعتمد حكم هبذا الشأن وفقاً للمادتني ن احملكمة متارس االختصاص ابل إف
، وأنه جيب أن يكون هذا احلكم فيما يتعلق جبرمية أب�ا جرمية عدوان متسقاً مع األحكام 122و  121

 ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة. 
فيما يتعلق بتلك   من نظام احملكمة األساسي أن متارس اختصاصها  13فللمحكمة وفقاً لنص املادة 

املادة   بينتها  اليت  العدوان"  احلرب وجرائم  اإلنسانية وجرائم  واجلرائم ضّد  "اإلابدة  نظام   5اجلرائم  من 
 ساسي. فللمحكمة أن تنظر يف أي جرمية من تلك اجلرائم بناء على: احملكمة األ

اجلنائية الدولية، فلها أن حتيل إىل طلب الدولة اليت تصبح طرفاً يف النظام األساسي للمحكمة   أ.  
 املدعي العام حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من تلك اجلرائم قد ارتكبت.

ب. إذا أحال جملس األمن حالة أو أكثر إىل املدعي  
العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم 

 قد ارتكبت. 
بدأ مبباشرة حت العام قد  املدعي  إذا كان  قيق فيما ج. 

للمادة   من   15يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقاً 
 نظام احملكمة األساسي. 

أو بطلب من الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك اإلجرامي وهي غري طرف يف االتفاقية، ولكن بعد  
تلك  من  يتعلق جبرمية  فيما  اختصاصها  احملكمة  ممارسة  قبوهلا  إعالن  احملكمة  لدى مسجل  تودع  أن 

 من نظام احملكمة األساسي.   12اجلرائم. وذلك وفق ما جاء يف نص املادة 
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ويف كّل األحوال، للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية أن يباشر من تلقاء نفسه التحقيق فيما  
يتعلق جبرمية من اجلرائم املنصوص على اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هبا وفق نص الفقرة ج من  

 ساسي. من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األ 15واملادة   13املادة  
من نظام احملكمة األساسي فإنه ابإلضافة إىل إمكانية تقدمي طلبات إىل   15وبناًء على نص املادة  

احملكمة اجلنائية من قبل الدول األطراف يف اتفاقية روما، والدول اليت وقع السلوك اإلجرامي يف إقليمها،  
واجلماعات؛ مثل مجاعات حقوق اإلنسان، أن ترسل إىل املدعي العام حملكمة اجلنا�ت    فإن لألفراد

الدولية املعلومات عن ارتكاب جرمية من تلك اجلرائم، واملدعي العام يقوم ابلنظر يف جدية تلك البالغات  
زة األمم عن ارتكاب جرمية أو أكثر من تلك اجلرائم، وله طلب معلومات إضافية من الدول أو من أجه
 املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية أو غري احلكومية أو من أي مصادر أخرى موثوق هبا. 

احلق   ميلك  الفلسطيين  الشعب  فإن  وهكذا، 
القانوين يف أن تطلب سلطته من احملكمة النظر 
يف اجلرائم اليت ترتكبها سلطات االحتالل أو أن  

اجملتمع   منظمات  أو  األفراد  بتقدمي  يقوم  املدين 
ترتكبها   اليت  اجلرائم  عن  املوثقة  املعلومات 
للمحكمة   العام  املدعي  إىل  االحتالل  سلطات 

اجلنائية الدولية، الذي له الصالحية لفتح حتقيق يف اجلرمية، وإذا حتقق من جديتها فإنه ميلك إحالتها  
   إىل حمكمة اجلنا�ت الدولية لنظرها والفصل فيها وإدانة مرتكبها.

 


