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 فلسطٌنحول شكوى  توضٌحً موجز

 أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة 2014ٌولٌو /تموز 25المرفوعة فً 

 

 
 

 لمحة عامة

 
النائب العام الفلسطٌنً و الوطنً الوفاقحكومة  فً العدل وزٌرتقّدم ، 2014ٌولٌو /تموز 25 الفائت الموافق ٌوم الجمعة

 .بتهمة ارتكاب جرائم حرب لمحكمة الجنائٌة الدولٌةفً اام المدعً الع، بشكوى إلى غزة الفلسطٌنً فً قطاع
 

ًء الجنائٌة الدولٌة، فإن محكمة لالذي أنشئت بموجبه اوعلى الرغم من عدم مصادقة إسرائٌل على نظام روما األساسً  إجرا

 فً 2002ٌناٌر /ثانًكانون ال 22فً قد سبق أن اعترفت فلسطٌن ف .وٌمكن متابعته حتى النهاٌة اهو مؤسس قانونً  مماثًل 
المادة )األراضً الفلسطٌنٌة  جمٌعالمحكمة فوق  باختصاص ،"الرصاص المصبوب" اإلسرائٌلٌة العملٌة العسكرٌة أعقاب

 (.من نظام روما األساسً 3الفقرة  12
 

الرصاص "عملٌة  بعد 2002ٌناٌر /كانون الثانً فًالمرفوعة  األولى الشكوىحٌنها وٌذكر الجمٌع كٌف فشلت 

 انتهى األمر بإغلقفقد . قانونٌةسباب سٌاسٌة ولٌس ألما، ألنه كان عرضة  انسبً نوعً هذا الفشل هو  ولكن". المصبوب
 ٌكتب لها أن تحالألن الدعوى لم و. ٌاتمستوالضغوط على أعلى المورست بعد أن  مكتب المدعً العام القضٌة من قبل

فً هذا  لقانونًفإن النقاش ا، وعلٌه. فً الموضوع أصًل هؤالء من البت ، لم ٌتمكن قضاة المحكمة الجنائٌة الدولٌةإلى 
 .الطرف الفلسطٌنً محكمة الشكوى التً تقّدم بهاصادر عن ال أي قرار لم ٌرفضمازال على حاله، حٌث  الشأن

 

فً  جراءات من هذا القبٌلبإأن قامت  الجنائٌة الدولٌة إذ سبق للمحكمةومحّتم  مؤكد، فهو اأما اإلجراء المرفوع حالًٌ 
لإلعلن الذي  اتمامً طابق لمحكمة مالقضائً ل ختصاصلل أساس إعلن على لوران غباغبو وهً الٌوم تحاكم. الماضً

ستند إلى مجرد والذي ٌ أوكرانٌا فًلمحكمة الجنائٌة الدولٌة ا لعملوكذلك األمر بالنسبة . 2002ام ع فلسطٌن قامت به
قامت به  اإلعالن الذيبالتالً، فإن . نظام روما األساسً على ةدقاصم توقٌع أوأي  دونمة اختصاص المحكبعلن اإل

ألن تصادق  حاجة من هناك ولٌس. بحد ذاته كاف  هو  الختصاصها القضائً المحكمةلممارسة  2002فً فلسطٌن 

 الطرف الفلسطٌنً الٌوماول فً متن. لألمم المتحدة مجلس األمنحتى أن ٌتدخل أو  نظام روما األساسً على إسرائٌل
 .وحدهالتحرك  ٌسعه من خلله إجراء فعال ،من نوعها األولى للمرةو

 
ء المرفوع أمام ا من  الممتدة الفترة لدرجة أن المدعً العام للمحكمة تمكّن، فً فعااًل  لمحكمة الجنائٌة الدولٌةوٌعتبر اإلجرا

 ًبالرغم من أن المدعو. تحقٌق حول األوضاع فً فلسطٌنفتح  من ،2012 أبرٌل/نٌسان إلى 2002 ٌناٌر/كانون الثانً

 حٌنها، فلم ٌعد هناك بتةابدافع أن صفة دولة فلسطٌن لم تكن ث تحقٌق األولًالتعلٌق  2012أبرٌل /نٌسان 12 فًقرر العام 
 .الٌوم مجال للشك

 
 فًو .فً هٌئة األمم المتحدة بكعضو مراقاالعتراف بها  وجرى ،الٌونسكومنظمة  عضو فً دولة فلسطٌنلقد أصبحت 

من وجهة ". دولة فلسطٌن"تحت اسم  مجلس األمنإال أنها باتت تحضر جلسات  ،لوالٌات المتحدةا عداءرغم بو هذا الصدد

حال تلقٌه  للنظر بشكل كامل قاباًل ، والذي سٌكون اإلجراءسٌر  حسن أمامأٌة عقبة إًذا ، لٌس هناك قانونٌة بحتة نظر
 .من الناحٌة السٌاسٌة الالزم الدعم

 
لمنع  األمرٌكٌة واألوروبٌة الحكوماتمن قبل  شرسة تهدٌداتحملة ل والرئاسة ونالفلسطٌنٌالمسئولون تعرض ً حٌن ٌفو

تفاصٌل ما ٌحدث وأن ٌحشد قدراته  المجتمع المدنًتابع ٌ من الضروري أن، رفع الملف أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة

 .ودعمه بكافة السبل عواإلجراء المرف تأٌٌدل
 

وللتذكٌر، لم ٌقم . على محمل الجد الحكومة اإلسرائٌلٌةالذي تأخذه  الوحٌدالقانونً التهدٌد  ًه الجنائٌة الدولٌة المحكمة
لكنه . 2012أبرٌل /نٌسانو 2002ٌناٌر /كانون الثانً بٌنغزة قطاع فً  عةوسّ م حربٌة الجٌش اإلسرائٌلً بأٌة عملٌات

من  االقطاع اعتبارً سكان  مهاجمةاستأنف  ،2012أبرٌل /نٌسان مع وقف التحقٌق فً الملحقة القضائٌةر خطابتعاد حال 

 .2012نوفمبر /شرٌن الثانًت
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 المرفوع إلى المحكمة الجنائٌة الدولٌة أسئلة وأجوبة حول اإلجراء

 
 
 
 ؟2014ٌولٌو /تموز 25الشكوى المرفوعة فً ما هً الجرائم التً تشملها / 1
 

دقٌقة، رفع وزٌر العدل فً دولة فلسطٌن السٌد سلٌم السقا  6354على الساعة  2014ٌولٌو /تموز 25صباح ٌوم الجمعة 
وى بواسطة المحامً األستاذ جٌل دٌفٌر من نقابة المحامٌن فً مدٌنة عدوالنائب العام فً قطاع غزة السٌد إسماعٌل جابر، 

من خللها فتح  ، ملتمسٌنالسٌدة فاتو بنسودا لعامة لدى المحكمة الجنائٌة الدولٌةتم توجٌهها إلى المدعٌة الٌون الفرنسٌة، 
 .2014ٌولٌو /ٌونٌو وتموز/حزٌران فترة فً سرائٌلًرتكبها الجٌش اإلالتً ا تحقٌق حول الجرائم

 

 3كجرائم حرب عهاٌجمجرائم ٌعّرفها نظام روما األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة وتشمل الشكوى 
 قتل المتعمدال -

 استهداف المدنٌٌن -
 جسٌمةخسائر بشرٌة وإصابات وأضرار إلى  اتؤدي عرضًٌ  التًالعملٌات العسكرٌة  -
 تدمٌر الممتلكات واالستٌلء علٌها -

 جرٌمة االستٌطان -
 (األبارتهاٌد)جرٌمة التمٌٌز العنصري  -

 انتهاك أسس المحاكمة العادلة -
 
 

 
 ؟ما هً المحكمة الجنائٌة الدولٌة/ 2
 

 .المتحدة ألممعن منظمة ا منفصلة ومستقلة دولٌةهٌئة قضائٌة  الدولٌة الجنائٌة حكمةلما -
 .الدوللٌس و األفراد من بمعاقبة مرتكبً الجرائمالمحكمة تهتم  -

 .دون غٌرها من المسؤولٌات ئٌة لألشخاص الطبٌعٌٌنانبالمسؤولٌة الج المحكمة تعترف -
، وبدأت المحكمة أعمالها 1221للمحكمة الجنائٌة الدولٌة عام  المنشئ جرى التوقٌع على نظام روما األساسً -

 .مع دخول نظام روما األساسً حٌز التنفٌذ 2002عام 
 اإلبادة الجماعٌة، وجرائم الحرب، والعدوان، ةمٌ، وجراإلنسانٌةالجرائم ضد لنظر فً اللمحكمة اختصاص  -

 .2002من العام  ااعتبارً  ارتكبتوالتً 

 إقلٌمٌةبمبدأ وٌعرف هذا ال) والٌتها القضائٌةب التً قبلت الدول على أراضً فعال المرتكبةألفً ا لمحكمةتحقق ا -
 مبدأ)للمحكمة  نظام األساسًوالتً ٌجرمها ال الدول، تلك مواطنًأو فً األفعال المرتكبة من قبل  ،(القانون

 (.نشطةال شخصٌةال
 

ا فرنسا اعترفتوعلى سبٌل المثال، فقد  ًٌ ممارسة  ٌجوز للمحكمةبالتالً ، والجنائٌة الدولٌة حكمةالم اختصاصب رسم

 خارج الذٌن ارتكبوا الرعاٌا الفرنسٌٌن ضدكذلك و األراضً الفرنسٌة على األحداث التً وقعتفً  اختصاصها القضائً
 .اختصاصها التً لم تقبل أراضً الدول ٌهابما ف ،المحكمة تدخل فً اختصاص فرنسا جرائم

 
 
 
 تصاص لمحكمة الجنائٌة الدولٌة فً أحداث غزة؟لماذا هناك اخ/ 3
 

 .مختلفٌنعلى نحوٌن اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة ول للدول قبجوز ٌ
هذه . بح دولة عضو فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةفتصفً الحالة األولى، توّقع الدولة وتصادق على نظام روما األساسً، 

 .هً حال فرنسا على سبٌل المثال
بإعالن أن تقوم عضو فً المحكمة ب هاكونة من األول، ٌسمح للدولة رغم عدم آخر أكثر مرون اخٌارً  مشّرعٌن وفروالكن ال

أقل  اٌولً هذا الخٌار الثانً اهتمامً . من نظام روما األساسً 3الفقرة  12بموجب المادة  لممارسة المحكمة اختصاصها

 .القضائً هااختصاصممارسة كمة إعلًنا بٌودع فً المحبأن  وٌجٌز لوزٌر العدل بالشكلٌات،
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فوق أراضٌها جرائم من اختصاص  رتكبتا ما جرى إدخال هذا الخٌار الثانً فً نظام روما األساسً لتفادي أن تجد دولة

 اتنزاعالناتجة عن  فً مؤسساتها خطٌرة راباتالمحكمة الجنائٌة الدولٌة، ذاتها عاجزة عن رفع شكواها على خلفٌة اضط
على غرار ساحل ، 3الفقرة  12للنظر وفق المادة  اوقد عمدت العدٌد من الدول إلى منح المحكمة اختصاصً . ةلحمسال

 .فً الفترة األخٌرةالعاج أو أوكرانٌا 

 
، أصدرت فلسطٌن عن طرٌق اإلسرائٌلٌة "الرصاص المصبوب"وعلى أثر عملٌة  2002ٌناٌر /كانون الثانً 22فً 

عترف باختصاص المحكمة ٌمن نظام روما األساسً،  3الفقرة  12المادة  أحكام جاء وفق اعلنً إ حكومتها وزٌر العدل فً
 .الجنائٌة الدولٌة

 
 قطاع السٌد سلٌم السقا، والنائب العام فً الفلسطٌنًوبطبٌعة الحال، فإن الشكوى التً ٌرفعها الٌوم كل من وزٌر العدل 

 .له وتأتً استكمااًل  2002ارسة الخصوصٌة الصادر فً غزة السٌد إسماعٌل جابر، تعتمد على إعلن مم
 

لتأسٌس  عن فلسطٌن هو كاف بحد ذاته 2002وٌنبغً التنوٌه بأن إعالن ممارسة المحكمة اختصاصها الصادر فً 

ل مجلس ولٌس هناك من حاجة لتدخّ . كما جرى بشأن ساحل العاج أو أوكرانٌاتماًما اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة، 
وحٌث أن إسرائٌل وقّعت على نظام روما األساسً دون أن تصادق علٌه، فإن المحكمة الجنائٌة الدولٌة مختصة . مناأل

 .2002ٌناٌر /ألحداث التً وقعت فوق األراضً الفلسطٌنٌة منذ شهر كانون الثانًفً ابالتالً 
 

وبإمكان الشعب  .أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة للنظر االحالٌة، فهً قابلة تمامً  ةأما بخصوص العملٌة اإلسرائٌلٌ

 .علٌه المتهم الذي اعتدى الفلسطٌنً أن ٌتحرك وحده وٌتجه إلى المحكمة الجنائٌة الدولٌة دون أي وسٌط، ودون مباركة
 
 

 
 ...التوجه إلى المحكمة الجنائٌة الدولٌةلً غٌر قادرة على وأنها بالتا ٌزعم البعض أن فلسطٌن لٌست دولة/ 4

 
 .، كانت هناك عناصر عدٌدة تسمح بإثبات وجود الدولة الفلسطٌنٌة2002منذ عام 

 

 .أما الٌوم، فما من سبب جدي ٌحول دون االعتراف بصفة دولة فلسطٌن
 (.الٌونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة فلسطٌن دولة عضو فً -

فً " دولة فلسطٌن"ة األمم المتحدة، وتشارك تحت تسمٌة فلسطٌن دولة لدٌها صفة مراقب غٌر عضو فً منظم -
 .الوالٌات المتحدةاعتراض رغم  ،مناقشات مجلس األمن

 .دولة أخرى 131من قبل  ادولة فلسطٌن معترف بها دولًٌ  -
من ضمنها اتفاقٌة و)االتفاقٌات الدولٌة  من أهم 15ّقعت فلسطٌن وصادقت على أبرٌل الفائت، و/نٌسان 2فً  -

والبروتوكول اإلضافً لها، واتفاقٌة حقوق الطفل، والعهدان  1242أغسطس /آب 12 ابعة المؤرخةنٌف الرج

 (.اسٌة، وبالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةٌالخاصان بالحقوق المدنٌة والس 1266الدولٌان لعام 
 

ٌنطبق األمر وهذا . ف القانون الدولًك بعد الٌوم حول الصفة المعترفة لدولة فلسطٌن حسب تعرٌلم ٌعد هناك أساس للش

ا ًٌ  .على المحكمة الجنائٌة الدولٌة تلقائ
 

وفً هذا الشأن، جاء على لسان المدعٌة العامة الحالٌة لدى المحكمة الجنائٌة الدولٌة السٌدة فاتو بنسودا، أن مكتبها ترك 
حال االعتراف بها كدولة من قبل الجنائٌة الدولٌة للترافع أمام المحكمة  2012أبرٌل /أمام فلسطٌن فً نٌسان االباب مفتوحً 

 .الجمعٌة العامة لألمم المتحدة
 
 

 
 من اإلجراء المفتوح؟ المرجوةهً األهداف ما / 5
 

كل  سبقتو. الحكمنتهً بتو االتهامب تواصلتو التحقٌقب بدأ، تثلث مراحل المحكمة الجنائٌة الدولٌة فً اإلجراء أمام ٌمر
 تأكد من أنبأن ٌ لمدعً العامالتحرٌات وتسمح ل قبل الشروع فًالتً تجري و ة للقضٌةالتمهٌدٌ الدراسة الخطوات هذه

 .للتحقٌق مادة فعًل  هناك

 

http://www.cfr.org/courts-and-tribunals/international-criminal-court-new-approach-international-relations/p29351
http://www.cfr.org/courts-and-tribunals/international-criminal-court-new-approach-international-relations/p29351
http://www.cfr.org/courts-and-tribunals/international-criminal-court-new-approach-international-relations/p29351
http://www.cfr.org/courts-and-tribunals/international-criminal-court-new-approach-international-relations/p29351
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تى لم تتحقق حفرضٌة  وهً) عموًما العدالة صالحٌسًء بمفتح التحقٌق لن  من أنالتحقق  بعدلتمهٌدٌة ووخلل الدراسة ا

 .أساسٌٌن شرطٌنستٌفاء اإلجراء لمن ا العام المدعً ٌتأكد، (الٌوم
 

رط هذا الش. اختصاص المحكمة تدخل فًٌدعو إلى االعتقاد بوقوع جرٌمة  معقواًل  اأساسً  ٌجب أن ٌكون هناك، أواًل 
 المدعً العام حوزةفً  ًأن تكون المعلومات التً ه من الضروري لٌس، هذه المرحلة المبكرةفً و. فً قضٌتنا مستوفى

البحث  حتى أو اختصاص المحكمة منالجرائم  مرتكبًبتحدٌد ال تتعلق  ،عند هذا الحدفالمسألة . "قاطعة" وأ" كاملة"

 .علٌهم
 

، بما فٌه الكفاٌةجادة هً  المحكمة، اختصاص منجرائم  تشكل أنهابالتً ٌشتبه  قائعإذا كانت الوٌنبغً تحدٌد ما ، اثانًٌ 
 .ئعاة تلك الوقمحاكمغرضه  لى المستوى الوطنًوالتأكد من عدم وجود أي إجراء آخر ع

 

أما . فٌه التشكٌكواضح وجلً ال ٌمكن أمر  اختصاص المحكمة جرائم تدخل فً، فإن وجود فلسطٌنما ٌتعلق بوفً 
، المستوى الوطنًوبخصوص الملحقات على  اأخٌرً . ال تقبل المنازعةفً غزة، فهً بدورها  ورة الجرائم المرتكبةخط

الضحاٌا ، فً حٌن ال ٌنتظر تحكم أن أوفً الموضوع أن تحقق ، الحتللبفعل ا، السلطة الفلسطٌنٌةلٌس بمقدور 
 .المحاكم اإلسرائٌلٌةمن طرف  اون شٌئً الفلسطٌنٌ

 

ا هدف واقعً هو ،فً غزة الجرائم التً ارتكبت فً المدعً العامتحقٌق من قبل فإن فتح وعلٌه،   .المتوسطعلى المدى  جّدً
، ٌجوز للضحاٌا أن التمهٌدٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة أمام الدائرة اوجاهًٌّ  عقدت جلسة علنٌةإلى  ٌقود سوفإجراء مماثل 

أن  خٌارلدٌها ، ومن قبل المحكمة إسرائٌل إخطار جريٌ بطبٌعة الحالو. ٌندولة فلسطٌشاركوا فٌها كأطراف إلى جانب 
 .زعمائها إدانةإلى  فً المحصلة قد ٌؤدياألمر الذي ، فً تجاهل اإلجراءتجازف  وتدافع عن ذاتها أو أن تحضر

 

، غزة فً العام ئبالناو الفلسطٌنً العدل وزٌرمن  ةالمرفوعالشكوى ستسمح ، بدء التحقٌقوقبل قصٌر وعلى المدى ال
 سٌشكل الشروع فً هذا البحث القضائً التمهٌدي مجرد إن .بإطلق الدراسة التمهٌدٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة من جدٌد

بٌن كانون تمهٌدٌة اللدراسة لوبالفعل، فقد أدى إطلق مكتب المدعً العام . سكان غزةل الجسدٌة ةسلملضمانة ل
أما . سكان القطاع ضدموسعة عسكرٌة  شن ضرباتإسرائٌل عن إلى ردع  ،2012 رٌلبأ/ونٌسان 2002 اٌرٌن/الثانً

قبٌل من  لٌس فهوالملحقة الجنائٌة إلسرائٌل،  مع ابتعاد احتمال 2012نوفمبر /الضربات فً تشرٌن الثانً استئناف

 .الصدفة
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فً حال قامت  المحكمة الجنائٌة الدولٌةفً أكثر من خطاب بأن فلسطٌن ستتوجه إلى  ر الرئٌس محمود عباس إسرائٌلحذّ 

، وصف الرئٌس عباس الهجمات على غزة 2014ٌولٌو /تموز 2وفً . إسرائٌل بتجاوزات جدٌدة ضد السكان الفلسطٌنٌٌن
لدى  دولة فلسطٌن مندوب طالب، 2014ٌولٌو /تموز 22وخلل اجتماع لمجلس األمن فً . عملٌات إبادة جماعٌةبأنها 

هذه التصرٌحات المتكررة، ارتباًطا بو اوفً هذا السٌاق تحدٌدً . المحكمة الجنائٌة الدولٌةإحالة القضٌة أمام ة باألمم المتحد

 25فً  والنائب العام فً غزة الشكوى أمام المدعً العام لدى المحكمة الجنائٌة الدولٌةالفلسطٌنً رفع وزٌر العدل 
 .2014ٌولٌو /تموز

 
ومن المتوقع أن  .اوة رضا الدول الغربٌة التً تعارض فكرة ملحقة حلٌفهم اإلسرائٌلً جنائًٌّ لكن ٌستبعد أن تنال هذه الخط

االبتزاز والتهدٌد  أشكال تقوم تلك الدول بالضغط على السلطة الفلسطٌنٌة كً تتنازل عن الشكوى، وذلك من خلل أبغض

 .بقطع اإلعانات التً تقّدمها للحكومة الفلسطٌنٌة
 

والنائب العام فً غزة، الباب أمام الشعب الفلسطٌنً  الفلسطٌنً تفتح الشكوى المرفوعة من وزٌر العدل وفً الوقت الذي
الحكومة الفلسطٌنٌة إلى إنصاف الضحاٌا، تسارع  من ادرةتدعو هذه المبمن الحقوق، و حرمانالمن  التخطً ستٌن عامً 

 .ئٌل من العقاب مرة جدٌدةالحكومات األمرٌكٌة واألوروبٌة إلى تنظٌم عملٌة إفلت إسرا

 
 .هذا األمر، لم ٌعد المجتمع المدنً ٌستطٌع تحملهو

 
 

https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/12599-abbas-to-israel-those-who-fear-courts-must-refrain-from-committing-crimes
http://www.timesofisrael.com/pa-eyes-the-hague-as-abbas-accuses-israel-of-genocide/
http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0203630363158-le-bilan-humain-salourdit-a-gaza-tel-aviv-toujours-sous-attaque-1023262.php
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/CS11485.doc.htm
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وال . بل استثناء هو قضٌة تهم البشر جمًٌعا القانون، بل أخصائًٌالزعماء السٌاسٌٌن أو لٌس مسألة حكر على  القانون

 .أي معنى" حقوق اإلنسان"ما عاد لمفهوم  وإال الٌوم إفلت إسرائٌل من العقاب، ل بعدٌجوز للمجتمع الدولً أن ٌقب
 

أسالٌب  مستخدٌال شرف له وال ضمٌر، شرس ممتلكاتهم على ٌد جٌش لر ٌوتدمة قتل وإصابجرائم عرض الفلسطٌنٌون لٌت
 الرعب نشر فً اإلسرائٌلً العدوان الغرض منوٌتلخص . المجتمع لتدمٌر الفتاكة الحرب تقنٌات وجمٌعالمفرطة القوة 

 فرضهو ، فالمدى الطوٌل على اإلستراتٌجٌةأما هدف هذه . الدماروالتسبب بأكبر قدر من القتل و السكان الفلسطٌنٌٌن بٌن

 .فلسطٌن أرجاء كل فً سرائٌلًاإلتواجد ال
 

أن لشعب آخر والحقوق السٌادٌة  نكرتأن بكونها قوة عسكرٌة، ، لمجرد دولالسمحنا إلحدى إذا  للبشرٌة ك مستقبللٌس هنا
 .محاسبةعقاب و ، دونضد اإلنسانٌة وجرائم حرب جرائم باقترافهالقانون الدولً اتنتهك 

 

 هذا إنو. رقعة األرض هذهوق فلسطٌنٌٌن ف ولدوا لمجرد أنهم الذٌن ٌخاطرون بحٌاتهم قطاع غزةسكان مع  الٌومقلوبنا 
ا و أمًرااعتباره ب مالمتبع ضدهالمنهجً  العنف ًٌ  .حق الشعوب ضد جوم إرهابًه اهو أٌضً ، اطبٌعًٌ عاد

 
تؤدي  ألنهاللقانون تخص العالم أجمعه  هذه االنتهاكات الخطٌرة. الفلسطٌنٌٌن فحسب تقتل الغاشمة ال إسرائٌل صوارٌخ
 .مشتركةالنسانٌة اإل فكرةإلى نفً 
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