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، وتهجير أهلها، إن المجتمع الدولي يتحمل ككل قيام دولة االحتالل على أرض ال يملكها -1
م بغطاء دولي دون حرك من 4112وقيامه بالعديد من االعتداءات على قطاع غزة عام 

 األمم المتحدة ونظام روما األساسي. مجلس األمن للقيام بواجباته وفقًا لميثاق

ويجب إن يتم تغير هذا اللفظ إلى ، إن إطالق لفظ االحتالل هو تجميل لوجود دولة إسرائيل -4
وذلك ألن دولة االحتالل جاءت بالقوة واإلحالل وتهجير ، االحتالل العدواني على دولة فلسطين

 الشعب.

بع ال أنهم قد جعلوا هذه الجريمة ذات طالقد حاول بعض الفقه وضع تعريف للجريمة الدولية إ -3
وهو األمر الذي أخرج العديد من الجرائم الدولية من نطاق الجريمة التي يمكن أن ، سياسي

 يترتب عليها العقاب

سواء كان العدوان المباشر ، إن دولة االحتالل قد قامت باستخدام جميع أشكال جريمة العدوان -2
بقتها حيث أنها س، ل قيامها بشن العدوان على قطاع غزةقب، أو غير المباشر تجاه قطاع غزة

كررة وكذلك عن طريق االستهدافات السابقة والمت، بالدعاية وتهيئة الجبهة الداخلية لها للعدوان
 على قطاع غزة.

أن سبب العدوان على قطاع غزة هو قيام مجموعة من المستوطنين بقتل الطفل محمد أبو  -5
شعال النار فيه خضير وسكب مادة البنزين في داف وكذلك قيام طائرات العدو باسته، فمه وا 

يات واستهداف السيارات المدنيين والشخص، قطاع غزة بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة وممنهجة
 أشخاص مدنيين في قطاع غزة وقتلهم بشكل مباشر. 6وكان أخرها استهداف ، الدبلوماسية

د أي نص في القانون الدولي الجنائي لتعريف من خالل الدراسة تبين لدى الباحث بعدم وجو  -6
والذي بدوره يؤدي إلى أن يقوم القاضي الدولي بتتبع األعراف الدولية لتكييف ، الجريمة الدولية

 الجريمة.
ار وتعتبر الحرب والقرصنة في أعالي البح، إن الجريمة الدولية هي قديمة قدم العالقات الدولية -7

 من أقدم هذه الجرائم
 ة الدولية تمتاز بأن القانون الدولي رفع عنها مبدأ الحصانة ومبدأ التقادم فيهاإن الجريم -8



تمتاز الجريمة الدولية بالخطورة وذلك ألنها تتعدى حدود الدولة وتتعدى على مصالح الحيوية  -9
 للدول

من أجل إيجاد تعريف لجريمة العدوان وتجريمها ضمن  هود عديدةجبذل  \قانون الدولي قإن ال -11
 م وكذلك في مؤتمر كمباال1972لعام  3312وقد نص عليها في القرار رقم ، ينالقوان

 ،كما نص على سابقاتها من الجرائم، لم ينص نظام روما األساسي على أركان لجريمة العدوان -11
 الجماعية واإلبادة اإلنسانيةكالحرب والجرائم ضد 

 ذل لما تمثله من اعتداء علىتعتبر جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وأشدها قسوة و  -14
 تدخل ضمن جميع الجرائم الدولية وتكون جزء منها وألنهاالمصالح الحيوية 

لقد نص نظام روما على جريمة العدوان ولكن ال تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجناية  -13
وكذلك ال تدخل جريمة العدوان ، 143والمادة  141الدولية إال بعد تعريفها وفقًا لنص المادة 

 حيز التنفيذ إال بعد سبع سنوات من موافقة الدول األعضاء على ميثاق روما في مؤتمر كمباال 
لقد واجهة األمم المتحدة العديد من المعوقات في تعريف جريمة العدوان منها ما هو سياسي  -12

والواليات  إسرائيلومنها ما هو قانوني وغيرها من الحجج وكان من الدول التي عارضت 
 كان من الدول المؤيدة لجريمة العدوان جميع الدول العربية وكذلك االتحاد السوفيتيالمتحدة و 

بحق قطاع غزة تعتبر من ضمن جرائم العدوان وفقًا لنص  إسرائيلإن الجرائم التي ترتكبها  -15
وكذلك في المادة الثامنة مكرر من المؤتمر االستعراضي  األساسيالمادة الخامسة لنظام روما 

 م.4111)كمباال( لعام  األساسيلنظام روما 
وقرار كمباال ، 1972لعام  3312من أشكال جرائم العدوان وفقًا لقرار تعريف جريمة العدوان  -16

مكرر فأن للعدوان شكالن وهما العدوان المسلح المباشر وهو االستخدام الفعلي  8في المادة 
عسكرية اشر وهو استخدام القوة الالشكل األخر فهو العدوان المسلح غير المب أما، للقوة العسكرية
 بشكلها الخفي.

على  اإلسرائيليم الذي شنه العدو 4112على الرغم من انتهاء العدوان المسلح المباشر عام  -17
إال أنه ما زال يستخدم العدوان المسلح عن طريق االستهداف للمدنيين في قطاع ، قطاع غزة

وأيضًا ، م حتى األن4115ام وكذلك الحصار الذي يفرض على قطاع غزة منذ ع، غزة
 والرأي الخارجي.، استخدامه للدعاية التي تثير الرأي الداخلي لديه تجاه قطاع غزة

 



 :التوصيات

ليها وذلك حتى يقوم القاضي الدولي باالستناد ع، نوصي بضرورة إيجاد تعريف للجريمة الدولية -1
قوم بها ولتسهيل تقديم من ي، ة الجنائيةفي تكييف الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكم

دراجها ضمن نصوص نظام روما األساسي وميثاق األمم المتحدة.  للمحاكمة وا 

م حيز 4111نوصي بضرورة دخول تعريف جريمة العدوان ومخرجات مؤتمر كمباال لعام  -4
اية موذلك لما له دور في ح، التنفيذ في أسرع وقت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 األمن الجماعي ومنع التهديد الدولي.

امت بشكل وذلك ألنها ق، إسرائيلنوصي المجتمع الدولي بقيامه بسحب اعترافه الخاص بدولة  -3
وألنها جاءت عن طريق القتل والتهجير للشعب األصلي ، يخالف القواعد المتعارف عليها
حضار، واالعتداء عليه وقتل المدنيين فيه توطينهم بصلة لهذه األرض و  األشخاص ال يمتون وا 

 عليها.

نوصي المجتمع الدولي بضرورة تعديل نص القانون فيما يخص محاكة األفراد الذين يقومون  -2
حيث أنه يجب أن ينص على أن من يقوم بارتكاب الجريمة الدولية ، بارتكاب الجريمة الدولية

ل الجرائم التي تدخ ويكون اختصاص المحكمة لمرتكب، القضاء الدولي أمامتكون محاكمته 
 ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط للمحكمة الدولية.

للمحاكمة وفقًا لنظام روما األساسي أمام المحكمة  اإلسرائيلييننوصي بأنه يجب تقديم القادة  -5
على  تداءاالعومن ضمنها ، وذلك لقيامها بارتكاب العديد من الجرائم الدولية، الجنائية الدولية

 وقيامه بجرائم ضد المدنيين.، م4112غزة عام  قطاع

نوصي بضرورة تعديل نص المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية والتي نصت على  -6
أنه " إذا وقع اعتداء من دولة من أعضاء الجامعة أو خشية من وقعوه فلدولة المعتدى عليها 

فورًا ويصدر المجلس التدابير الالزمة او المهددة باالعتداء أن تطلب دعوى المجلس لالنعقاد 
لدفع هذا االعتداء ويصدر القرار بتوافق اآلراء وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي 

 ،وذلك ألنه ألزم انعقاد المجلس بطلب من الدولة المعتدى عليها، األعضاء الحاضرين..."
 عليها من وقت طلب الدولة اإلنعقادوهو األمر الذي يؤدي إلى ضرر كبير في الدولة المعتدى 

صدار القرارات  ،فيمكن أن يكون قد أدى العدوان الغرض الذي نشأ ألجله، إلى وقت اإلنعقاد وا 
 ،وكذلك في حال كانت غير عضو فإنه ال يكون هناك إلزامية لقرارات المجلس على الدولة



لوقف  تخاذ التدابير الالزمةولذل نوصي بتعديل نص المادة إلى " قيام مجلس الدول العربية بإ
ومن ثمة ، وبطلب من الدولة أو بدون طلب، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، العدوان

صدار القرارات وفقًا للظروف المحيطة به"  انعقاد المجلس للنظر في العدوان وا 

 ممن خالل الدراسة تبين أن لمجلس األمن صالحية كبيرة في عملية تحديد العدوان وحفظ السل -7
ولكن هذه الصالحيات قد أصبح لها تأثير على سير عمل المحكمة الجنائية ، واالمن الدوليين

وخاصة فيما يتعلق بحق الفيتو الذي يجعل لمجلس األمن الحق في عدم إحالة القضية ، الدولية
ي المشرع الدولي بضرورة وضع نصوص تحدد صو وعليه ن، ة على انها جريمة دوليةللمحكم

وكذلك االجهزة األخرى حتى ال يهيمن أي جهاز على قرارات ، األمن اختصاص مجلس
 األمر الذي سيؤدي إلى عدم االستقرار الدولي.، المحكمة

نوصي أصحاب القرار في دولة فلسطين بضرورة تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  -8
 ،رتكاب جريمة العدوانوالمطالبة من خاللها بالتحقيق ومحاكمة قادة العدو الذين قاموا با

دوانه التي نتجت عن ع األضرارالتعويضات عن و ، بإصالح الوضع اإلنساني فيه والمطالبة
نهاء جميع أشكال العدوان على قطاع غزة.، م4112على قطاع غزة عام   وا 

وعن حق ، م4112نوصي المراكز العلمية بضرورة عمل دراسة عن ما قام به العدو في عام  -9
وذلك لتحديد مدى التزام المقاومة الفلسطينية ، لدول وحق الدفاع الشرعيتقرير المصير ل
وذلك من خالل تحذيرها للمدنيين في دولة االحتالل قبل قيامها بقصف ، بالقانون الدولي

وكذلك لتحديد مدى الوحشية التي قام بها العدو أثناء ، والدفاع الشرعي عن الشعب األعزل
 استخدام القوة.عدوانه على غزة واإلفراط في 

نوصي بضرورة تدخل المجتمع الدولي إلنهاء جميع أشكال العدوان القائمة على قطاع غزة  -11
 وعدوان غير، حيث أنه ما زال يقوم بشن عدوان مسلح مباشر، اإلسرائيليمن قبل العدو 

 ،وأيضًا من خالل فرض الحصار، وذلك عن طريق االستهدافات المتكررة لقطاع غزة، مسلح
 الدعاية اإلعالمية التي تهدف إلى إثارة الرأي الداخلي والعالمي ضد قطاع غزة.وكذلك 

 
 


