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  والتقديرالشكر 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  "علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ال علم لنا اال ما سبحانك"

  

الحمد والشكر هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه الذي من علي بنعمة العقل، وجعلني من طالبي العلم، ووهبني   
  : الصبر والمثابرة على انجاز هذا العمل، وبعد

  
نتمائي لها، وأخص إر بوأفتخالتي أعتز ) جامعة القدس(يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لهذا الصرح العظيم   

وأساتذتها األفاضل الذين تتلمذت على أيـديهم    ،"محمد شاللدة" ممثلة بعميدها الدكتور "كلية الحقوق"بالذكر كليتي 
شكر موظفي مكتبتها ،كما أفي دراسة وفهم القانون، والذين لم يبخلوا علينا يوما بما آتاهم اهللا من العلم والمعرفة

  .يهاوكافة العاملين ف
  

على تكرمه بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما " موسى دويك"والشكر كل الشكر لألستاذ الفاضل الدكتور  
بذله من جهد، وما أبداه من سعة صدر، وما قدمه من نصح وإرشاد سديد، كان له األثر الواضح في إخراج هـذا  

  .العمل بهذه الصورة
  

لة ولتكبده عناء لقبوله دراسة هذه الرسا" باسل منصور"متحن الخارجي، الدكتور متنان للمكما أتقدم بالشكر واإل  
  .ومناقشة هذه الرسالةعلى قبوله دراسة " محمد شاللدة "كما أشكر الممتحن الداخلي الدكتور السفر لمناقشتها، 

  
الذي كان بمثابة " بو عياشرفيق ا"ويحتم علي واجب الوفاء أن أتقدم بالشكر واالمتنان لألستاذ الفاضل الدكتور   

األخ الكبير طول فترة دراستي للحقوق، والذي لم يبخل علي وعلى أحد من الطلبة في مد يد العون لنـا ،وتقـديم   
علـى  " زبيداتياسر "كما أشكر منسق الدراسات العليا الدكتور  المشاكل االكاديمية التي تواجهنا،المساعدة في حل 
  .واإلرشادات التي قدمها طول فترة إعداد الرسالة والتوضيحات ،الجهد الذي بذله

  

ه المرحلة التعليمية رفقاء دربي أبي الكبير في وصولي لهذ الفضل م توجه بخالص شكري وامتناني لمن لهأكما   
  .عزاء وأمي وزوجي األ

  

  .هذا العمل نجازإللكل من ساعدني في هذه الرسالة أو قدم لي أي نصيحة متنان واإلأتقدم بالشكر ختاماً  
  

  ...لكم مني جميعاً خالص الشكر والتقدير
  

  



 ج 
 

  الملخص
  

تناولت هذه الرسالة، دراسة الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وقد إرتأيت أن 
تمهيدي أبحث فيه ماهية الحرب في القانون الدولي، وذلك ببيان مضمونها من خالل  أبدئها بفصل

، والتطور التاريخي لقواعد تنظيم الحرب في مرحلتي ما قبل التنظيم تحديد مفهومها وعناصرها
  .الدولي وما بعده

في تبرير اعتداءاته، ومحاولته دوماً تغليفها بأطر  –وكعادته  –وحيث أن االحتالل اإلسرائيلي 
سارعت إسرائيل بتبرير حربها األخيرة على القطاع ولية وقواعد القانون الدولي، من الشرعية الد

بأنها تندرج تحت حق الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة 
  .والفصائل الفلسطينية بإتجاه المدن اإلسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة" حماس"اإلسالمية 

ختم هذا الفصل من هذه الرسالة، بالوقوف على مفهوم الدفاع الشرعي ألذا كان لزاماً علي أن  
القانون الدولي التي يصبح فيها  عن النفس، وتحديد شروطه، بإعتباره أحد أسباب اإلباحة في

ستخدام القوة المسلحة أمراً مشروعاً، مع التأكيد على خضوع االعمال المبنية على هذا الحق الى ا
ة ثم تعرضت لمضمون الحق في تقرير المصير، بإعتباره من الحقوق األساسي. رقابة مجلس االمن

التي نصت عليها القواعد والمواثيق الدولية، والتي تبيح استخدام القوة المسلحة أو أي وسيلة أخرى 
من قبل الشعوب المحتلة في مواجهة اإلحتالل من أجل الوصول إلى الحرية واالستقالل الوطني، 

  .والذي أصبح اليوم قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي المعاصر

لعدوانها على القطاع، أطلقت  اًدولي اوتجد غطاء ،ئيل من مسؤوليتها الدوليةولكي تتنصل إسرا
ول من هذه خصيص الفصل األعلى قطاع غزة وصف الكيان المعادي، األمر الذي تطلب مني ت

لدراسة مدى شرعية الحرب االسرائيلية على قطاع غزة، مما يستوجب تحديد المركز  الرسالة
للتأكد من مدى صحة هذا الوصف واآلثار المترتبة عليه، ومدى شرعية القانوني لقطاع غزة، وذلك 

إستخدام القوة المسلحة ضد سكان القطاع باإلستناد الى الضرورات العسكرية واألمنية ، والتأكيد 
على شرعية المقاومة من قبل سكان قطاع غزة ضد اإلحتالل، كون هذا األمر يندرج تحت مبدأ 

  .لتحقيق تقرير المصير الحق في المقاومة وصوالً

كما تطرقت في هذا الفصل الى الموقف الفلسطيني من هذه الحرب، وردود الفعل العربية 
والدولية منها، لكون تلك المواقف لها تأثير مباشر او غير مباشر في مدى إحقاق الحقوق الشرعية 

  .للشعب الفلسطيني



 د 
 

المتمثلة بأن استخدام إسرائيل للقوة هو دحض اإلدعاءات اإلسرائيلية  ،والهدف من هذا الفصل
 في الدفاع عن النفس، وأنه أمر المسلحة في مواجهة القطاع يندرج تحت إطار الحق المشروع

وفقا (وأيضا للتأكيد على أنه لو افترضنا صحة هذا االدعاء . تبرره الضرورات العسكرية واألمنية
حق إلسرائيل في إستخدام القوة المفرطة، ، فإن هذا األمر ال يعطي ال)لوجهة النظر اإلسرائيلية

لمنصوص واألسلحة المحرمة دوليا، دون إحترام لمبدأ التمييز ومبدأ التناسب بين الفعل ورد الفعل ا
   .عليهما في القانون الدولي

سرائيلية التي قامت أما الفصل الثاني واألخير، فقد خصصته لتسليط الضوء على الممارسات اإل
ل خالل هذه الحرب، وما ترتب عليها من سقوط عدد كبير من الضحايا في حتالبها قوات اال

صفوف المدنيين، وما خلفته من دمار كبير في األمالك الخاصة والعامة، وفي مؤسسات السلطة 
ووزارتها ومقراتها األمنية والبنى التحتية، وذلك بهدف  تكييف هذه الحرب تكييفاً قانونياً سليماً، 

  .القانونية والمادية المترتبة عليهاوتحديد اآلثار 

، وأن هي حرب غير مشروعةوخلصت هذه الدراسة إلى أن الحرب األخيرة على قطاع 
تهاكات صارخة بحق الشعب الفلسطيني، نالممارسات اإلسرائيلية خالل هذه الحرب، وما تخللها من إ

ى قيام المسؤولية الدولية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، مما يؤدي ال
) والمعنويةالمادية (، حيث تتحمل إسرائيل تبعات األضرار )المدني والجنائي(إلسرائيل بشقيها 

مشروعة، وقيام المسؤولية الجنائية الفردية بحق مرتكبي الجرائم الغير الناتجة عن أعمالها 
المتاحة لمالحقة االمسؤولين عن  نيةاالسرائليين،األمر الذي يتطلب البحث في اآلليات والسبل القانو

  .رتكاب تلك الجرائم ومعاقبتهم ا
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Abstract 
 

This research paper examines the Israeli last war on the Gaza Strip , The 
introductory chapter explores the concept of war in International Law. I have 
depicted its content, elements and the historical development of rules that 
govern the war in the two phases of the pre and beyond the international 
organization. 

 
In its constant justification of aggression, the Israeli occupation has been 

trying to line its attacks with the International norms and law. Israel rushed to 
justify its last war under the pretext of self defense against rockets launched 
by the Islamic Resistance Movement “Hamas” and other factions targeting the 
Israeli adjacent cities. 

 
The chapter ends with a discussion of self defense legitimacy and its 

conditions. This is considered one of the legitimate reasons of using armed 
force taking into account a Security Council surveillance on such acts. Then, I 
explore the issue of self-determination as a fundamental right the International 
norms and conventions have assured. This right allows to use armed force or 
any other means against occupation to achieve freedom and national 
independence which has been just cogens in contemporary international law. 

 
In its act to justify the aggression against the Strip and deprive from its 

international responsibility, the Israeli occupation classified the Strip as 
hostile entity. This state forms the materials of the next chapter. It scrutinizes 
the Israeli war legality against the Strip which requires a definition of the 
legal status of the Gaza Strip. This will assure the validity of the Israeli claim 
and its consequences. Besides, it scrutinizes the extent of use of force against 
the Strip civilians under the pretext of military and security necessities. The 
chapter also assures the resistance legitimacy by the people of the Strip 
against occupation as stipulated to resist in order to achieve self 
determination. 

 
Chapter two, moreover; depicts the Palestinian stance from the war and the 

Arabs and international reaction. These reactions haven't direct or indirect 
impacts in realizing the Palestinian legitimate rights. 

 
The major objective of chapter two is to refute the Israeli claims of using 

and justifying armed force which falls under the self defense right and 
military and security reasons. Furthermore, it assures that, though, we 
supposedly validate this act, it doesn't authorize according to Israeli point, 



 و 
 

occupier from using excessive force   internationality- forbidden weapons 
with no respect to discrimination proportimalism principle between act and 
reaction enshrined in international law.  

 
The third chapter highlights the measures and practices imposed by Israel 

during this war focusing on a large number of civilian casualties and great 
destruction in private and public property. The Palestinian Authority's 
institutions, security targets and all forms of infrastructure have also been 
targeted by Israeli invasion. These practices aim at adapting the legal status of 
wars and identify its legal and substantive impacts. 
 

The paper concludes that the invasion against the Gaza Strip Is of an 
illegitimate war. All the Israeli practices during this war with flagrant violations 
against the Palestinian people, which are classified as war crimes against 
humanity, would definitely entail both Israeli civil and criminal international 
responsibility. Consequently, Israel bears responsibility of moral and physical 
consequences of its illegal acts. On the other hand, this chapter ends with the 
issue of individual criminal responsibility against Israeli perpetrators. I 
believe this needs mechanisms and legal means available to sue and prosecute 
those criminals.       
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  ةــدمقـالم
  

يعتبر مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات المعاصرة من أهم المبادئ األساسية 
  .للقانون الدولي، وهذا المبدأ يلزم الدول كافة دون إستثناء التقيد به وتنفيذ أحكامه

لي المعاصر، وخصوصاً في ميثاق األمم المتحدة وقرارات فقد شهد التطور الالحق للقانون الدو
الستخدام القوة في العالقات الدولية، وقد جرى  اًللحرب العدوانية، وحظر الجمعية العامة تحريماً

خاصة ا االستخدام غير الشرعي للقوة، والتأكيد على عدم االعتراف بالنتائج التي يتمخض عنه
ما تم تحميل المسؤولية الجنائية لألفراد والحكام المسؤولين عن حتالل أراضي الغير، كبالنسبة إل

  .الجرائم التي يقترفونها بحق السلم واألمن الدوليين وبحق اإلنسانية

وعلى الرغم من النصوص الصريحة والواضحة في المواثيق والقرارات الدولية، والتي تحظر 
بهذا المبدأ وتنفيذ أحكامه، حيث تعتبر الحرب استخدام القوة وتلزم كافة الدول دون استثناء بالتقيد 

العدوانية جريمة دولية خطيرة تهدد حياة الشعوب وسالمة أراضيهم، غير أن الممارسة العملية في 
العالقات الدولية تثبت عكس ذلك، إذ أن العديد من الدول ال تحترم هذا المبدأ وال تلتزم بأحكامه، 

  .نتهاك المتواصل لهذا المبدألية على اإلمن أبرز األمثلة العم وتعد إسرائيل

خصوصاً  –فقد أثبتت الممارسات اإلسرائيلية في عالقة إسرائيل الخارجية مع الدول األخرى 
الفلسطينية العربية، أنها ال  ومنذ لحظة وجودها على األراضي –الدول المجاورة للحدود الفلسطينية 

العدوانية وبشكل صارخ على الدول العربية، ناهيك  ير أي اعتبار لوجود هذا المبدأ  في حروبهاتع
عن الخروقات واالنتهاكات الصارخة، والممارسات الإلنسانية، واألعمال العدوانية المسلحة التي 

فقد اعتادت إسرائيل . تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع الشرعي عن النفس
مالها العدائية في المنطقة، وانتهاك سيادة الدول كمبرر ألع" التمسك بحق الدفاع عن النفس 

، وكذلك 1967المجاورة، وقد استندت إلى هذا الحق في تبرير حربها على الدول العربية عام 
، وهجومها على مخيمات الالجئين 1981عام " أوزيراك "قصفها للمفاعل الذري العراقي 

" مكاتب منظمة التحرير في منطقة  ، وفي استهداف1982و  1975الفلسطينيين في لبنان عامي
، 2006وكذلك عام  1996، وأيضاً في حربها على لبنان عام 1985في تونس عام " حمام الشط 

 قات إسرائيل وبدعم أمريكي بالترويج بأن هجومها األخير على قطاع غزة –وليس آخراً  –وأخيراً 
) 51(عن النفس  بموجب المادة  يندرج ضمن الحق المشروع الذي تمارسه في سياق سياسة الدفاع

من ميثاق األمم المتحدة في مواجهة الصواريخ التي تقصف بها حماس والفصائل الفلسطينية مناطق 
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في العمق اإلسرائيلي، وذلك في محاولة منها لتضليل الرأي العام الدولي، وتبريرها ما يقترفه 
  .االحتالل من جرائم، وعنف موجه ضد المدنيين العزل

في تنفيذ عملية عسكرية ) 2008/12/27(رعت قوات االحتالل اإلسرائيلي في تاريخ فقد ش
والتي بدأت بقصف جوي واسع " عملية الرصاص المصبوب" ،واسعة  على قطاع غزة أسمتها

النطاق استهدف أغلب مقار الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة، ومقار الوزارات 
  .فر عن سقوط المئات بين شهيد وجريحوالمؤسسات المدنية، مما أس

أعلنت سلطات االحتالل عن الشروع في بدء تنفيذ هجومها البري على ) 2009/1/13(وفي 
تم التمهيد له بقصف بري وبحري وجوي واسع النطاق للمناطق  قدقطاع غزة من عدة محاور، و

بير من الضحايا معظمهم من التي اختيرت لتقدم القوات البرية، األمر الذي ترتب عليه سقوط عدد ك
األطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن استهداف الطواقم الطبية والصحفيين، والمدارس، ووكالة 
غوث الالجئين، هذا باإلضافة إلى كم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين وأمالكهم، وتدمير 

العنيف على قطاع غزة جاء وسط استمرار مع العلم بأن الهجوم . في البنية التحتية واألمالك العامة
الحصار المفروض على القطاع الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والسلع األساسية، 
واألدوية والمستلزمات الطبية، هذا باإلضافة إلى اآلثار السلبية التي خلفها إغالق المعبر على 

  .ن في المجتمع الفلسطينييالفقر المستشرياالقتصاد الفلسطيني الذي عزز من ظاهرتي البطالة و
  

ومن أجل كسب التأييد والحشد الدولي لصالحها، حاولت إسرائيل أن تخدع المجتمع الدولي وذلك 
باعتبار أن قطاع غزة  يقع تحت سيطرة حزب سياسي متطرف ، وبالتالي ينطبق عليـه وصـف   

قانونية المترتبة عليها بموجب االتفاقيات القطاع الكيان المعادي، وذلك لكي تتملص من التزاماتها ال
  .، وكذلك بموجب قواعد القانون الدولي العرفي 1949الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف األربع لعام
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  :مشكلة الدراسة
  

بما  تمثلتاألهمية  غايةفي أحاول في هذه الدراسة الوقوف على مجموعة من اإلشكاليات القانونية 
  :يلي

  

راضي لحة في مواجهة الفلسطينيين في األافر الحق السرائيل في استخدام قوتها المسمدى تو :أوال
  .المحتلة، استناداً لحقها في الدفاع الشرعي عن النفس

ة من ين مدلول وصف القطاع بالكيان المعادي يثير تساؤالً حول النوايا اإلسرائيلية الحقيقا :ثانيا
  .وراء هذا التصريح

التي ، ول من مسؤوليتها الدولية عن جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية تتهرب إسرائي: لثاثا
ها في عدوانها األخير على قطاع غزة، بأنها ال تنطبق عليها بنود اتفاقية جنيف، تارتكب

  .واالتفاقيات الدولية االخرى الناظمة لهذه الجرائم
ة، بأنها والسلطة الفلسطينية لم تتهرب إسرائيل من مسؤوليتها الجنائية عن الجرائم السابق: رابعا

تصادقا على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهما ليستا طرفاً في المحكمة 
الجنائية، مما يترتب عليه عدم دخول األوضاع في فلسطين ضمن الوالية القضائية للمحكمة 

  .الجنائية
  حقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ، ومدى إمكانية البحث في السبل القانونية  المتاحة لمال: خامسا

  .استخدامها فعال       

  :أهمية الدراسة

تختلق إسرائيل األسباب واألعذار مع كل عدوان جديد تشنه على الفلسطينيين وغيرهم من 
حيث حشدت . العرب، وتعد الحرب األخيرة على غزة أحدث عدوان شنته إسرائيل على الفلسطينيين

رات عسكرية ضخمة بحراً وبراً وجواً، ونال القطاع ما ناله من القصف والتدمير وسفك إسرائيل قد
وقد بررت إسرائيل استخدامها لهذه القوة في مواجهة المدن واألحياء الفلسطينية في القطاع . الدماء

  .بأنها تنطوي تحت حقها في الدفاع الشرعي عن النفس

المسلح الفعلي إن كان بمثابة قرينة قانونية على إثارة ولعل ما تجدر اإلشارة إليه، كون الهجوم 
حق الطرف المواجه له، في استخدام القوة استناداً لحقه في الدفاع الشرعي عن النفس، إال أن قيام 

ولهذا إذا ما تعرضت دولة االحتالل أو الدولة . هذا الحق قانوناً مرتبط بمدى مشروعية هذا الهجوم
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أو من قبل سكان ، رها من الدول لهجوم مسلح من قبل الدولة المعتدى عليها المعتدية على أقاليم غي
الشرعي عن النفس بمواجهة  األراضي المحتلة سقط حق دولة االحتالل أو الدولة المعتدية في الدفاع

استناداً للمبدأ القانوني القاضي بعدم جواز ومشروعية اإلدعاء بممارسة حق الدفاع الشرعي ، الهجوم
  .نفس في مواجهة الدفاع الشرعي عن النفسعن ال

للقوة في مواجهة الشعب استخدام االمفرط من  وما رافقها ،فإن هذه الحرب وعلى هذا األساس
يجري على نحو مخالف لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأيضاً على وجه مخالف ، الفلسطيني

ي لمالحقة ومسائلة من أمر به لمقاصد ميثاق األمم المتحدة، مما يقتضي تحرك المجتمع الدول
وارتكبه خصوصاً وأن األمر لم يقتصر على العدوان بل تجاوزه الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

  .وغيرها من محظورات الحرب التي أقرتها المواثيق والقرارات الدولية ،اإلنسانية
  

  :أهداف الدراسة 

ثبات بطالنها وعدم  شرعيتها، كونها تهدف هذه الدراسة إلى دحض االدعاءات اإلسرائيلية، وإ  
خاصة وأن إسرائيل في  ،تتنافى مع الحقائق الموضوعية ومع قواعد الدفاع الشرعي عن النفس

حتالل اإلسرائيلي على األراضي ب الفلسطيني وإقليمه منذ قيام اإلعدوان متواصل على الشع
  .الفلسطينية العربية

رعية اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة ضد كما تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على ش
الي ستقالل الوطني، وبالتحق تقرير المصير، والوصول إلى اإلبوصفها وسيلة لممارسة  ،االحتالل

حتلت إيه لدى جميع الدول والشعوب التي حتالل اإلسرائيلي حق مشروع ومعترف ففإن مقاومة اإل
  .أراضيها كلياً أو جزئياً

 اًصريح اًاألخيرة على غزة تعد مخالفة واضحة لميثاق االمم المتحدة، وانتهاكوعليه فإن الحرب 
للقانون الدولي عامةً، والقانون اإلنساني خاصة، وبالتالي فإن هذه الحرب تصنف بأنها حرب 

ومن جهة أخرى ) ال دفاع شرعي ضد دفاع شرعي ( عدوانية وغير مشروعة تطبيقاً للقاعدة القائلة 
سرائيل أثناء هذه الحرب توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ، األمر فإن ممارسات إ

لدولية الذي يتطلب وقوف المجتمع الدولي أمام واجباته وإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها ا
  .شرعيةالغير المترتبة على ممارساتها 
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عن جرائم الحرب والجرائم " إسرائيل " أما الهدف األخير من هذه الدراسة فهو إبراز مسؤولية 
وما سبقه من  ،على غزة الحربضد اإلنسانية التي ارتكبتها قواتها بحق الشعب الفلسطيني أثناء ا

جرائم ومجازر انطالقاً من القاعدة القائلة بعدم قبول مبدأ التقادم في الجرائم الدولية، ومشروعية 
فعال عن األ كافة األضرار الناجمةبعات الدولية، وذلك بالتعويض عن تمسؤولية التحميل إسرائيل 
ومن ثم إيجاد أفضل السبل القانونية لمساءلة إسرائيل والمسؤولين السياسيين  غير المشروعة،

  .والعسكريين ذوي العالقة بالعدوان والجرائم المرتكبة
  

  :أسئلة الدراسة

يثيرها موضوع أهدف من خالل هذه الدراسة اإلجابة على مجموعة من األسئلة الهامة التي 
  :الرسالة والمتمثلة بما يلي

إلسرائيل كدولة احتالل الحق باستخدام قوتها المسلحة في مواجهة الفلسطينيين في  يحقق هل -1
 األراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً لحق الدفاع الشرعي عن النفس؟

ريب التي طالت ما هي حقيقة الضرورة الحربية أو األمنية من أعمال القصف والتدمير والتخ -2
سكان القطاع والممتلكات العامة والخاصة ؟ وهل التزمت إسرائيل في عملها حدود وقواعد 

  القانون الدولي؟
هل يترتب على استخدام الفلسطينيين للقوة بمواجهة االحتالل إثارة حق الطرف اإلسرائيلي  -3

 بالدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة هذه القوة؟

ع بالكيان المعادي على المركز القانوني لقطاع غزة؟ ولماذا استعملت ما هو تأثير وصف القطا -4
 إسرائيل هذا المصطلح؟ وهل يحق إلسرائيل ذلك؟

ما هي األعمال التي قام بها سكان قطاع غزة ليوصف بالكيان المعادي؟ أال تندرج تلك األعمال  -5
 في ظل القواعد الدولية تحت مبدأ الحق في تقرير المصير؟

 ف أطراف النزاع؟ وما هي أبرز المبادرات المطروحة خالل الحرب؟ما هي مواق -6

سرائيليين ما هي أفضل السبل القانونية واآلليات المتاحة لمسائلة إسرائيل ومجرمي الحرب اإل -7
 ؟ذوي العالقة بالعدوان

  :منهجية الدراسة

والوقوف على  ارتأيت في هذه الدراسة إتباع المنهج التاريخي لتفسير ظاهرة الحرب العدوانية،
ت في هذه الدراسة المنهج العلمي عناصرها وشروطها والمسؤولية الدولية المترتبة عليها، كما اتبع
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، واالتفاقيات العام واالنساني التحليلي الموثق، وذلك باالعتماد على نصوص القانون الدولي
ائية الدولية كأدلة تجريم باإلطالع على النظام األساسي للمحكمة الجن ،الدوليةوالقرارت والمواثيق 

، وفحص وثبوت المسؤولية الدولية بحق إسرائيل  للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية
  . اآلليات القانونية المتاحة والممكنة لمالحقة ومعاقبة مجرمي الحرب االسرائليين

المعلومات اإللكترونية كما قمت باالستعانة بالمصادر والمراجع المتوفرة في المكتبات، وبشبكة  
  .كمصدر متقدم للحصول على المعلومات

  : صعوبات الدراسة

أخيراً وقبل البدء في دراسة موضوع هذه الرسالة، ال بد من اإلشارة الى بعض الصعوبات التي   
واجهتني خالل إعداد هذه الدراسة، فنظراً لحداثة هذا الموضوع وجدت صعوبة في إيجاد المراجع 

عتماد على بعض اإل غة اإلنجليزية ، مما دفعني إلىباللالمتوافرة حولها وخاصة دراسات وال
ستخدام المعلومات الموجودة في الشبكة العنكوبتية، لتغطية بعض الجوانب وا المصادر االعالمية،

  .    المتعلقة بهذه الدراسة ، وذلك بالرغم من تسليمي لما ينطوي عليه هذا األمر من محاذير علمية 
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  التمهيدي الفصل

  الدولي القانون في الحرب ماهية

  
 سجال والحرب الحياة نشأة فمنذ األرض، وجه على الخليقة قدم قديمة اجتماعية ظاهرة الحرب

 آدم سيدنا هبوط فمنذ المجاورة، األمم مع الحروب من األمم من أمة تاريخ يخل فلم البشر، بني بين
 اهللا أخبرها عندما المالئكة فإن لذا متتابعة، والحرب ستمرةم والنزاعات األرض، على السالم عليه

  . 1 "الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل"  سؤالهم كان ،" خليفة األرض في جاعل إني"لىتعا

 من الرغم على ، القديمة العصور في دموية أكثر كونها في تميزت دائم شر الحرب فإن وعليه
 كل ان عليها متعارف كان التي الوحيدة القاعدة ألن وذلك العصر ذلك في القتال وسائل محدودية

 المذهب صياغة إلى اإلنسانية اهتدت ثم. 2الهزيمة على واجباره وقهره العدو لدحر مباح شيئ
 تقييد بضرورة وينادي خرقها، يجوز ال مصونة وحرمة قدسية لإلنسان أن على يؤكد الذي اإلنساني

 إلنسانية احتراماً وذلك والوحشية، القاسية للممارسات ومنعاً للدماء، احقن القتال أنواع وكل الحرب
 . وكرامته اإلنسان

 والميل الحرب قسوة من الحد إلى فشيئاً شيئاً تتجه األفكار أخذت الدينية المعتقدات من وانطالقا
 مراعاة من اليه تدعو كانت ما خالل من بارزا دورا الفروسيية لعبت وكذلك والرحمة، الرفق إلى

  تسير الدول أخذت مختلفة، قواعد تتكون بدأت أن ذلك تال ثم. العدو معاملة في والشرف للشهامة
 التي النظامية، الجيوش تكوين القواعد هذه ثبات على ساعد وقد بينها، الحرب قامت متى بمقتضاها

  .حكوماتها قبل من لها الموضوعة العسكرية بالتعليمات تتقيد كانت

 بأمور تُعنى التي الدولية، االتفاقيات لعقد الحقيقية البداية) 19( القرن من الثاني صفالن ويعتبر
 االلتجاء في الدولة سلطات تقييد إلى الجهود اتجهت فقد. وحدتها آثارها من التخفيف لغرض الحرب

 كوذل عديدة، دولية محاوالت في للحرب تحريما الدولية المواثيق تضمين على وعملت الحرب، إلى
 في الجهود تلك أثمرت أن إلى ،1928 عام باريس ميثاق وفي ،1919عام  األمم عصبة عهد في

 القوة إلى اللجوء تحريم على وصريح واضح بشكل نص الذي ،1945 عام المتحدة األمم ميثاق

                                                 
 من سورة البقرة) 30(آية   1

2 Marine ,M.A : The evolution and present status of the law of war, Hague Recueil,vol,92,1975,pp 647-653.  
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 الحالة حالتين، في القوة استخدام إباحة واستثنى ،3أخرى دولة ضد ما دولة قبل من بها والتهديد
 غير الفعل تمنع أن عليها المعتدى للدولة يحق حيث،  النفس عن الشرعي الدفاع حالة:  هي ولىاأل

 عليها، اعتداء وجود عند مباحاً يعد ولكنه االعتيادية، األحوال في "مشروع غير" يعد بفعل المشروع
 المتحدة مماأل ميثاق أقرها التي فهي الثانية الحالة أما. النفس عن الدفاع حق تحت يندرج ألنه

 ومنح لوجوده، نهاية ووضع االستعمار، ومقاومة المصير تقرير بحق والمتمثل المستعمرة، للشعوب
 .السياسي استقالله شعب كل

للتعرف الدراسة، لهذه عام كإطار التمهيدي الفصل بهذا الرسالة هذه سأبدأ سبق ما على بناء 
  :اآلتيين ثينالمبح خالل من الدولي القانون في الحرب ماهية على

  
 .الحرب مضمون:  األول المبحث  
  
  .المسلحة القوة استخدام حالة في اإلباحة أسباب: الثاني المبحث   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                 
  .20، ص  1996الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،دار النهضة العربية، القاهرة،: عبد الواحد محمد الفار 3
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  األول المبحث

  الدولي القانون في الحرب مضمون
  

 طبعت قد التي االجتماعية الظواهر أحد بامتياز يمثل القوة واستخدام العنف إلى اللجوء كان إذا
 .4ذاته الدولي المجتمع آخر جانب من تميز تزال ال السمعة ذات فإن الداخلية، المجتمعات تزال الو

 الدولية، مشروعيتها مدى عن النظر وبغض الدولية، العالقات في القوة إلى اللجوء أن والواقع
 لتمردا وحركات الثورات، هنالك جانب فمن. المعاصرة الدولية الحياة لوازم إحدى شك بال يمثل
 فيها يتوزع التي األهلية الحروب أيضا هناك آخر جانب ومن. الدولة داخل السلطة تهدد التي

 الدول بين تنشأ التي الحروب هناك ثالثة جهة ومن. والثوار القائمة الحكومة بين الدولة سلطان
 وأخيراً ليين،الدو واألمن السلم إعادة لغرض المتحدة عالقم إجراءات هناك رابعة ناحية ومن. ذاتها

 مصيرها، تقرير في حقها من المحرومة الشعوب بين تدور التي الحروب أيضاً هناك آخراً وليس
  .5االستعمار سلطات وبين

 مما جميعها، الصور تلك الى تستجيب ال الحرب فإن العام، الدولي القانون قواعد إطار وفي 
 مطلبين في ، مشروعيتها مدى سةودرا ، عناصرها وتحديد الحرب، مفهوم على التعرف يتطلب

  :اآلتي النحو على
  

  .الحرب تعريف: األول المطلب
  

  .الحرب تنظيم لقواعد التاريخي التطور: الثاني المطلب
  
  
  
  
 

                                                 
 .160، ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط)النطاق الزماني- المدخل(قانون المنازعات المسلحة : حازم محمد عتلم 4
 .161بق، صاقانون المنازعات المسلحة، مرجع س: حازم محمد عتلم 5
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  األول المطلـب

  الـحـرب تـعريـف
  

 الالزمة العناصر تحديد وأيضا ، صطالحيواإل اللغوي مضمونها معرفة الحرب تعريف يتطلب
 على فرعين إلى المطلب هذا تقسيم عليه يترتب الذي األمر ، العام الدولي القانون طمحي في لقيامها
  :اآلتي النحو

  

  :الحرب مفهوم: األول الفرع

 القتال يسمى المعنى هذا ومن ، ستيالءواإل األخذ معنى وتأخذ السلم، نقيض اللغة في الحرب
         . 6إليها وما واألموال لألرواح سلب ألنه حرباً

 الدول، بين المسلحة القوة استخدام طريق عن صراع بأنها التقليدي، بمعناها الحرب عرفوت
  .7البعض بعضها على التغلب بهدف

 والتي الدول، بين تثور التي المواقف لحسم تستخدم أداة الحرب أن التقليدي، الفقه يرى كما
 الحرب فوظيفة وعليه السلمية، واألساليب بالطرق لها جذرية حلول وضع إلى التوصل يصعب

   8األطراف بين النزاعات حسم في المحكمة وظيفة تشبه دوماً

 من السياسي، التعبير عناصر من وعنصر عرضية، اجتماعية ظاهرة بأنها الحرب تعرف وأيضا
  . 9واالجتماعية والعسكرية واالقتصادية والسياسية التاريخية النواحي

 ، متنازعين لفريقين المسلحة القوات بين مسلح قتال على تقوم فهي القانونية الناحية من أما
  . 10اآلخر الطرف تجاه ومصالحه حقوقه حماية إلى منهما كل يرمي

                                                 
 .255، ص1993القاهرة ،، قانون العالقات الدولية في السلم والحرب، دط : حامد إبراهيم علي 6
 .8، ص1970، تعريب ايلي وريل، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 3جيير هارد فان غالن، القانون بين األمم،ج 7
 .779، ص1975، منشأة المعارف باإلسكندرية، 1القانون الدولي العام،ط: ق أبو هيفعلي صاد 8
 .605المرجع السابق ، ص: علي صادق أبو هيف 9

 .256قانون العالقات الدولية في السلم والحرب، مرجع سابق ، ص: حامد إبراهيم علي 10
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 بين يقع  الذي المسلح القتال أما الدول، بين إال تكون الالحرب وفقا للمفهوم التقليدي  نفإ وعليه
 الدول ضد تعاهديه دولة في عضاءاأل الدول إحدى به تقوم الذي أو ،ما دولة داخل الجماعات بعض

  .11دولية  حرباً يعتبر ال المركزية

 نظراً الدول، بين يقع الذي المسلح القتال على يقتصر يعد لم الحرب وصف فإن ذلك ومع
 ذلك، على مثال وأبرز. الثانية العالمية الحرب أعقبت التي الجديدة الدولية والمعطيات لألوضاع

 االعتراف عدم من بالرغم ، 1948 عام الصهيوني والكيان العربية لالدو بين دار الذي القتال
 بين ما كوريا في نشب الذي والقتال إنشائها، قبل الفيتنامية الفرنسية الحرب كذلك. آنذاك بإسرائيل

 للحرب، المنظمة الدولية لالتفاقيات احترامهم عن باإلعالن قادتها قام حيث ،1953 و 1950 سنتي
  .الفرنسي االستعمار ضد جزائريةال الحرب وكذلك

 هذا كان لو حتى الحرب، مدلول في التوسع إلى يميل الحديث االتجاه أن لنا يتضح سبق، مما
 الهجوم فإن عليه وبناء. الدولي القانون لقواعد وفقاً ، الدولة بوصف تتمتع ال جماعات بين القتال

  .المعاصر الدولي القانون اعدلقو وفقاً حرباً يعد غزة، قطاع على األخير اإلسرائيلي

  :الحرب عناصر:  الثاني الفرع

 العام الدولي القانون أشخاص من غيرها أو الدول أطرافه مسلح صراع كل إلى الحرب تنصرف
 قيام إلى إرادتها اتجهت متى بها، خاصة ذاتية مصالح ،تحقيق ورائها من الغرض ويكون األخرى،

  .13المسلحة النزاعات انونق تطبيق من يتبعه وما ،12الحرب حالة

 القانون محيط في لقيامها الالزمة األساسية العناصر يورد السابق النحو على الحرب تعريف إن
  :يلي ما في بتحديدها سأقوم والتي العناصر هذه بيان المناسب ومن العام، الدولي

  :مسلح صراع قيام: أوال
 ضد المسلحة الحمالت أو  األهلية الحرب عن تختلف وهي ، الدول بين مسلح قتال هي الحرب

 جديدة عالقات الحين ذلك منذ تؤلف وباعتبارها حكومية، قوات بين قتال كونهال القراصنة أو الثوار

                                                 
 .474القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : علي صادق ابو هيف 11

12  Charles Rousseu:Le droit descon flits,Paris Pedone,1983,p7.  
 يطلق العديد من كتاب القانون الدولي على المنازعات المسلحة اسم الحرب، وان المصطلح األكثر انطباقاً هو المنازعات المسلحة، ولكن 13

 . ي استخدامه في هذه الدراسةإلى كون مصطلح الحرب ال يزال شائعاً، فقد وجدت انه من الضرور وبالنظر
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 االعتراف وجوده، على يتوقف جوهري ركن هو المسلح والصراع. 14المتحاربة الدول بين
 ارتكازها بالضرورة يلزم وني،القان بالمعنى الحرب حالة فقيام ،15الحرب بوصف الدولي للصراع

 غيرها عن مسلح نزاع باعتبارها الحرب يميز ما وهذا أطرافه، هي الجيوش تكون مسلح نزاع على
 االنتقامية األعمال وأيضاً القصرية، األعمال من كل خاصة وبصفة النزاعية، الدولية العالقات من
 القوة، إلى والمؤقت المحدود جوءبالل األخيرة األعمال تتصف حيث ،16المسلحة غير صورها في

  .17األخرى للدول بالنسبة مادية نتيجة أي يحدث وال السلم، حالة على يؤثر ال لجوء وهو

  : الدولي القانون أشخاص من غيرها أو دول بين إال تكون ال الحرب: ثانيا

 إذ العام، الدولي القانون نظر في الحرب لقيام وحدها تكفي ال المسلح الصراع مقومات توافر إن
 الدولي القانون أشخاص في المسلح  الصراع هذا مثل أطراف تتمخض أن آخر جانب من يلزم

 الدولية بالشخصية تتمتع حتى القانونية، الوحدة على يلزم انه على الدولي القانون فقه ويتفق العام،
  :18صفتين توافر

  .االلتزامات وتحمل الحقوق الكتساب القانونية األهلية) أ
  .الدولي القانون قواعد خلق في المساهمة على لقدرةا )ب

 ينطبق أن المتبادل، المسلح صراعها خالل من يمكن التي الرئيسية األطراف متيازبإالدول  تعدو
 لهذا المطلوبة والعناصر الشروط كافة استوفت متى وذلك ، الدقيق بمعناه الحرب وصف عليها

  .الغرض

واألحداث  الجديدة، الدولية األوضاع مع يتفق يعد لم ل،الدو على الحرب مدلول قصر أن غير
 لمجلس عهد قد المتحدة األمم ميثاق أن نجد فمن ناحية التي تعاقبت بعد الحرب العالمية الثانية،

 األعمال من يتخذ أن العدوان، أعمال من عمل وقوع أو به اإلخالل أو السلم تهديد حالة في األمن
 المتحدة األمم تباشرها التي العملياتو. لنصابه إلعادته أو ، الدوليين واألمن السلم لحفظ يلزم ما

                                                 
 .256العالقات الدولية في السلم والحرب ، مرجع سابق ، ص: حامد إبراهيم علي 14
 175وص  7، ص1986القاهرة ،  ، دار النهضة المصرية" دراسة في تطور األسرة الدولية"أحمد فؤاد رسالن، نظرية الصراع الدولي  15

 .وما بعدها
16 M.F.Furet.H.Dorandev et.j.c.Martinez La guerre et le droit,Paris Pe’done,1979,pp 258 ss. 

 .257العالقات الدولية في السلم والحرب، مرجع سابق ، ص : ماجد إبراهيم علي 17
 .21قانون النزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص: حازم علتم 18
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 حربية أعماالً تعد المتحدة، لألمم التابعة البرية أو البحرية أو الجوية القوات بواسطة الغاية لهذه
  .19الدولية الحرب لقواعد وتخضع

 حروب  1977ملعا األول اإلضافي البروتوكول من األولى المادة اعتبرت أخرى جهة من
 التحرير منظمات قوات بين السابق البروتوكول من) 4( المادة ساوتكما  دولية، حروباً التحرير
 نفس من) 44( المادة نصت كما ،21شامالً تعريفاً لهم ووضعت ،20للدول المسلحة والقوات

 لنزاعاتا في  تطبق التي الدولي القانون بقواعد المقاتلين جميع التزام وجوب على البروتوكول
  . 22المسلحة

  :الحرب قيام إلى الدولي القانون أشخاص من المسلح النزاع أطراف إرادة اتجاه: ثالثا

 بينها، قيامها إلى األطراف إرادة تتجه أن الدولي، القانون أشخاص بين الحرب حالة قيام تتطلب
 األطراف تلك إرادة يهاف تتجه التي الحاالت على إال ينطبق ال الحربية القواعد قانون أن يعني مما
  .تلك الحرب حالة قيام إلى

 بضرورة يتعلق ) 19( القرن في الدولية الممارسات فيقد درج  اًهام مبدءاً هناك أن الواقع
 حيث ، 1907 أكتوبر 18 في المعقودة الثالثة الهاي تفاقيةإ المبدأ هذا يدتأ وقد ،23الحرب إعالن
  .عنه المسبق اإلخطار وجوب تفاقيةاإل تطلبت

 إجراء مجرد اإلعالن هذا أن عتبرإ نجلوسكسونياإل الفقه فإن األوروبي، للفقه خالفا أنه غير
  .24الحرب شن في المفاجأة أهمية بدعوى تجاوزه يمكن ختياريإ

                                                 
19 Baxter (R.R):The Role of Law in Modern War , International Law in the Twentieth Century ,edited by  
    Leo  Gross, pp 662-224. 

 . 106ص ،2005 القدس، الفكر، دار مكتبة دط، اإلنساني، الدولي القانون: الشاللدة فهاد محمد 20
 النظامية وحداتوال وعاتوالمجم المسلحة القوات كافة من النزاع  لطرف المسلحة القوات تتكون -1" على) 43(  المادة نصت حيث 21

 يعترف ال بسلطة أو بحكومة ممثالً الطرف ذلك كان لو حتى الطرف، ذلك قبل مرؤوسيها لوكس عن مسئولة قيادة تحت  تكون التي
 النزاع في تطبق التي الدولي القانون قواعد إتباع فيها يكفل داخلي لنظام المسلحة القوات هذه مثل تخضع أن ويجب. بها الخصم
  االتفاقية من  )33( المادة تشملهم الذين والوعاظ  الطبية الخدمات أفراد عدا النزاع لطرف المسلحة القوات أفراد عدي -2. المسلح
 شبه هيئة نزاع في لطرف المسلحة القوات ضمت إذا -3. العدائية األعمال في المباشرة المساهمة حق لهم أن بمعنى مقاتلين الثالثة،

 ".بذلك األخرى النزاع أطراف إخطار عليه وجب القانون احترام بفرض  مكلفة عسكرية
 . 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من )44( المادة نص انظر 22

23 Charles Rousseu:Le droit descon flits armes,op,pp29. 
 .268قانون العالقات الدولية في السلم والحرب، مرجع سابق ، ص : ماجد إبراهيم علي  24
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  -:شكلين الحرب إعالن ويتخذ
  . مسبب حرب إعالن صورة في فيه بسلُ ال سابق إخطار -1
  .25نهائي إنذار صورة في فيه بسلُ ال سابق إخطار -2

 بعدم تجتح أن الدول لهذه وليس المحايدة، الدول الى تأخير دون الحرب قيام إبالغ يجب كما
  .26الحرب بهذه فعالً علمها تبين إذا ، لها اإلعالن وصول

 ملزمة، دولية قاعدة باعتباره المسبق باإلعالن لتزاماإل وجوب من بالرغم نهأ بالذكر، والجدير
 إبان خصوصاً القاعدة، هذه استخدام في ومتزايد مضطرد تراجع ظهري العملي الواقع أن إال

  .27الثانية العالمية الحرب

 الدولية المسلحة النزاعات إطار في عديدة مناسبات في ، واضح بشكل التراجع هذا تبلور وقد 
 بين والحرب العربية، الدول على 1967 عام اإلسرائيلية الحرب وعلى سبيل المثال. المعاصرة

 وغيرها السابقة الحروب جميعو ،1990 عام للكويت العراقي والغزو ،1980 عام وإيران عراقال
  . 28الدول تلك من إعالن صدور يسبقها لم الحروب من

 القانون قواعد ظل في كافة وجوده أسس إلى فتقدإ قد ذاته الحرب إعالن إن القول خالصة
 التي اإلستراتيجية لألهمية كان إنما كستانبا على الحرب الهند إعالن إن حتى المعاصر، الدولي
 قد باكستان كانت ألغراض الحرب تدويل وذلك بهدف الحرب إعالنلمبدأ  ستناداإل في الهند ارتأتها
  . 29الدولية القاعدة لهذه حتراماًوإ المبدأ بهذا عمالً وليس أهلية، حرباً األساس في عدتها

 هذا فإن دولية، لقاعدة مخالفة يعد الحرب إعالن معد أن من وبالرغم أنه هنا، ذكره يجدر ومما
 هذه مادامتآثار  من الحالة هذه على يترتب وما دولتين، بين قائمة الحرب عتبارإ من يمنع ال األمر

  .الحرب إشعال بنية رتكبتأ قد األعمال
  

                                                 
25 Charles Rousseu :Le droit descon flits armes,op,30.   

 .1907المادة الثانية من اتفاقية الهاي الثالثة عام  26
 .42قانون المنازعات المسلحة، مرجع سابق، ص: حازم محمد علتم 27
 .797القانون الدولي العام، مرجع سابق،  ص: علي صادق أبو هيف 28
 .43، مرجع سابق، صقانون المنازعات المسلحة: حازم محمد علتم  29
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 هذا أن غير ، المفاجأة عامل على كبير حد إلى يتوقف الحديثة الحرب نجاح أن يقال وحاضراً 
 المفاجأة، عنصر مع يتعارض ال اإلعالن أن سيماالالسابقة، القواعد تخطي يبرر أن يمكن ال القول

  .30الحربية األعمال في البدء قبل مباشرة حصل إذا

وال تـأثير لهـا علـى    ، لحرب المعلنة تبقى نوع من أنواع النزاعات المسـلحة  إن افوعليه 
خاصة عندما ال تعلن فيها حالة الحرب صـراحة ،   الوصف القانوني للنزاعات المسلحة ككل ،

القانون الـدولي  قواعد كما أن إنكار وجود حالة الحرب من قبل أحد األطراف ال يؤثر على نفاذ 
  .اإلنساني 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

                                                 
 .797القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص : علي صادق أبو هيف 30
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  الثاني المطلب

  الحرب تنظيم لقواعد التاريخي التطور
  

 درجـت  حيث التقليدي، القانون ظل في ليةالدو العالقات في وشائعة مألوفة وسيلة الحرب كانت
 القـانون  كان فقد ،ومراميها أهدافها لنيل الدول، من غيرها ضد العسكرية القوة استخدام على الدول

 يتضمن فكان منها، األضعف الدول على قانونها بفرض القوية الدول قيام بفكرة يقر التقليدي الدولي
  .31القانون لقوة ال القوة انونلق تطبيق بمثابة تعد أحكاما منه جزء في

  

 تعـارض  الـدول  هذه بدأت المعاصر، الدولي المجتمع ظل وفي عشر، التاسع القرن بداية ومع
 فـي  ذلك عن عبر وقد ،الحروب تلك خلفتها التي والدمار األهوال بسبب الحرب، مشروعية فكرة

  .32الحرب إلثارته نابليون ضد 13/3/1815 في المنعقد فينا مؤتمر
  

 يتطلـب  فكرة هي" الحرب إلغاء " آخر بتعبير أو ، الحرب إلى االلتجاء تحريم فكرة أن واقعوال
 من يأملون كانوا األولى، العالمية الحرب أثناء بها نادوا الذين الفقهاء وأن. الوقت من الكثير تحقيقها

 الحرب، إلغاء من ئافشي شيئاً ربناقَتُ سوف الدولي، المجتمع في واألخالقية جتماعيةاإل التطورات أن
  .33عشر السادس القرن في أوروبا في تقرر الذي بالسالح المبارزة بتحريم ذلك وشبهوا

    
اآلتي النحو على فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم تقدم، ما على بناء:-  

  

  .المتحدة األمم ميثاق قبل ما المسلحة القوة واستخدام الحرب إلى اللجوء جواز: األول الفرع
  

  .المتحدة األمم ميثاق عهد في المسلحة القوة واستخدام الحرب إلى اللجوء حظر: الثاني الفرع
  
  
  

                                                 
 .15، ص2004، دار وائل للنشر، عمان، 1استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط: محمد خليل الموسى 31
، 2002لبنان،لحقوقية، بيروت،  ، منشورات الحلبي" ليةأهم الجرائم الدولية،المحاكم الدو" القانون الدولي الجنائي : علي عبد القادر قهوجي32

 .16ص
حتالل اإلسرائيلي لألقاليم مع دراسة تطبيقية عن اإل"حتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر اإل: مصطفى كامل اإلمام شحاتة 33

 .73،  ص1977دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ، رسالة"العربية
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  :المتحدة األمم ميثاق قبل ما المسلحة القوة واستخدام الحرب إلى اللجوء جواز: األول الفرع
  

 النزاعات لتسوية حاسمة وسيلة تعد كانت قريب عهد وحتى الحرب أن ذكرت، نوأ سبق
  .34كاملة حقوقه على المنتصر ويحصل النزاع ينتهي بها و نجاحاً الوسائل أكثر كونها لية،الدو

وهما أساسيين عنصرين على تقوم كانت التقليدي الفقه في الحرب فإن ذلك على بناء:  

 مختصة، دولية قضائية هيئات غياب ظل في النفس على عتمادلإل فعالة وسيلة تعد الحرب نأ -1
  .الدولية نازعاتالم حل على قادرة

 وجود عدم ظل في التقليدي، الدولي القانون قواعد تنفيذ إلى يهدف  الحرب إلى اللجوء كان -2
  .35الدولي المشرع بدور القيام على قادرة دولية هيئات

 فقد وبالتالي الحق، هذا على هامة قانونية قيود أي ،)القديم( التقليدي الدولي القانون يضع ولم
 من الدولة تمكنت وقد ،36الدولية والخالفات النزاعات لحل وقانونية شرعية لةكوسي بالحرب اعترف

 التزاماتها عن وتتخلى نفسها تبرر وأن فقط، واحدة بضربة الحرب إعالن في حقها ممارسة خالل
 التي لتزاماتاإل تلك ستثناءإب الدولي، المجتمع من أعضاء عضوأي  مع تعاملها في الدولية القانونية

، وعليه فإن الحق في الحرب في ظل القانون السابق هو حق 37الحرب خوض  نظام  نضم تدخل
  . مطلق 

 عامي الهاي في عقدت التي الدولية تفاقاتاإل ظل في ينكر ولم الحق بهذا عترافاإل ستمروإ
 متناعاإل قطعي وبشكل وضوح بكل تعلن أحكاماً تفاقياتاإل هذه تتضمن لم حيث ،1907 - 1899

 العكس وعلى بل ،38اإلقليمية الدولية النزاعات لحل كوسيلة الحرب وحظر القوة استخدام عن
 أو عيباً الحرب في الحق يعتبر لم وبالتالي ، وطبيعياً قانونياً أمراً الحرب السابقة االتفاقيات اعتبرت

                                                 
 .29، ص1987السبعاوي، حل المنازعات بين الدول العربية، بغداد، إبراهيم حسن 34
، دار " دراسة مقارنة مع الشريعة اإلسالمية وتطبيقها في الكويت" القانون الدولي العام وقت السلم والحرب : بدرية عبد هللا العوضي 35

 .330، ص1979الفكر،  دمشق، 
 .13،  ص1990ار عكا، ، مؤسسة الثقافة الفلسطينية، أسو1967ولي وحربحق الدفاع في النفس من القانون الد: ديب عكاوي 36
، قواعد تمنع الدول من اللجوء إلى الحرب  1907على سبيل المثال لم تتضمن اتفاقيات الهاي الخاصة ببدء العمليات العدائية عام 37

 .المشاكل الدولية المستعصية  لواعتبارها وسيلة لح
 . 15- 14النفس في القانون الدولي، مرجع سابق ، صحق الدفاع عن : ديب عكاوي 38
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 اعاتالنز لوجود مباشرة نتيجة اعتبر ما بقدر التقليدي، الدولي القانون نظام في قانونياً نقصاً
  .الفترة تلك في الدولية العالقات على المسيطرة والتوجهات

 تعمل أداة خلقل كان باألصل، إنشائها من الغرض فإن المتحدة، األمم عصبة بعهد يتعلق وفيما
 التي الوسائل بعض ،على األمم عصبة ميثاق نص فقد وعليه. الحرب، ومنع السلم استقرار على

 الوسائل وهذه هذا، غرضها وتحقيق بمهمتها القيام من العصبة ينبتمك كفيلة أنها واضعوه اعتقد
  :39هي
 مقتضيات مع يتفق الذي الحد إلى األعضاء الدول تسليح تخفيض العهد، من) 8( المادة قررت :أوالً

 األمم عصبة جهود أن إال. مشترك عمل عليها هايفرض قد التي الدولية لتزاماتهاوإ الوطني، أمنها
 لعدم نظراً وذلك التنفيذ، موضع األحكام تلك وضع في تنجح لم ، السابقة لمادةا أحكام وضع في

 ،لتزاماتهابإ النية سيئة الدول إخالل إلى أدى الذي األمر التسليح، على كافية حقيقية رقابة وجود
  .العصبة من غفلة في لحدودها وتعديها

   سالمة وضمان حترامإ العصبة، في عضو دولة كل على العهد من العاشرة المادة فرضت :ثانياً
 تهديد أو عتداءإ وقوع حال وفي. خارجي اعتداء أي ضد السياسي ستقاللهاو إ األعضاء الدول أقاليم

  .40لتزاماإل هذا تنفيذ تكفل التي الوسائل المجلس يقرر عتداءبإ

 عند العام األمين من بدعوة فوراً المجلس يجتمع منه،أن) 11( المادة في العصبة عهد فرض :ثالثا
 عهد فرض كما.  الموقف في للنظر وذلك فعالً، الحرب قيام عند أو الحرب، بقيام تهدد حالة وجود

 العالقات، قطع إلى يؤدي أن تخشى أو به، تقوم نزاع كل تعرض أن األعضاء الدول على العصبة
 هذه يفاءستإ قبل الحرب إلى اللجوء عليها وحظر العصبة، مجلس أو القضاء أو التحكيم على

 المثال سبيل فعلى، 41الجزاء عليه ويترتب العصبة، أعضاء ضد عدائياً عملها عتبرإ وإال الوسائل
 فنلندا على اعتدائها اثر 42العصبة من االتحاد السوفييتي طرد 1939 سنة األمم عصبة مجلس قرر
  .43العهد في المقررة والتزاماتها الدولة هذه قبل تعهداتها تراعي ان دون

                                                 
 .609-608القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : علي صادق أبو هيف 39
كان كال البلدين عضواً في (لتزام ظل في الواقع نظرياً، فعلى سبيل المثال عندما اعتدت ايطاليا على الحبشة أثبتت التجربة أن هذا اإل 40

 .عتداء أو وقفهالمجلس في تقرير وسيلة لدفع اإل لم يفلحو) العصبة
 .1920من ميثاق عصبة األمم عام ) 16-15-13(المادة  41
  .ستثناء الدولة التي تقرر طردهاإجماع من مجلس العصبة بصدار مثل هذا الجزاء يتطلب  صدور قرار باإلإن أشارة الى يجدر اإل 42

Ian Brownlie: The Use  of Force in Self-Defense,(B.Y-B-I-L) Vol 37.1961,p106. 
 .610القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص: علي صادق أبو هيف 43
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 مطلقة، بصفة الحرب إلى اللجوء يحرم لم األمم عصبة عهد أن تبيني السابقة النصوص على اءبن   
 لتجاءاإل في للدولة الحق أعطى قد بل به، مسلم كمبدأ الحرب بتحريم عاماً نصاً يتضمن لم حيث

 أن شأنها من معينة شروط استيفاء ضرورة في تتمثل الشروط وهذه ،44خاصة بشروط للحرب
 النزاع وحل وقوعها، تجنب خاللها من يتم قد الزمن من لفترة وتأخيرها الحرب تأجيل على تعمل

  .45سليمة بطرق

  األحوال في الحرب إلى اللجوء أباحت قد األمم عصبة عهد نصوص أن إلى اإلشارة يجدر كما
  :التالية

  .الدفاعية الحرب حالة -1
 فيه يصدر ولم العصبة، مجلس على عرضه سبق نزاع أجل من الحرب إلى االلتجاء حالة -2

  .46األغلبية قرار صدور من شهور ثالثة مضي وبعد اآلراء، بإجماع اًقرار

 24 قرارها الصادر باإلجماع بتاريخ في عتداءاإلحرب  للعصبة العمومية الجمعية وقد حرمت   
 ول،الد بين النزاعات لفض كوسيلة عتداءاإل حرب استخدام نص على عدم والذي ،1922 سبتمبر

  :48هما قاعدتين في المبادئ هذه صيغت ثم ،47 دولية جريمة الحرب هذه عتبرتوإ

  .محرمة وتبقى ، جريمة تعد اعتداء حرب كل إن -1
 منازعات من بينها يقوم ما لفض السلمية الوسائل جميع إلى تلجأ أن الدول كل على يجب -2

   .دولية

 قراراً تصدر أن للجمعية ليس اذ أدبياً، زاماًالت بقي أنه إال السابق، القرار أهمية من الرغم وعلى   
 لها العامة الجمعية تخول بحيث العصبة عهد نصوص بتعديل إال يكون ال وهذا التشريع، صفة له

  .الحق هذا

  
                                                 

 .21صمرجع سابق، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، : عبد الواحد الفار 44
، دار النهضة 1وجرائم الحرب، ط الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية الجرائم ضد اإلنسانية والسالم،: محمد عبد المنعم عبد الخالق 45

، 1996القاهرة،  ،الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية: أحمد أبو الوفا: أنظر أيضا. 42ص ، 1989المصرية، 
 .729ص

 . 1920من عهد عصبة األمم عام ) 7(فقرة ) 15(المادة  46
47 L. Oppenheim:”International Law”,2nd ed.vol.2,London-Stevens&Sons,1970,181-182. 

 .47، ص1995نجلو، القاهرة،قانون الحرب ، مكتبة األ: لي جميععبد العزيز ع 48
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 كان أنه إال الحرب، إلى اللجوء مبدأ يحرم لم األمم عصبة عهد أن من وبالرغم أنه عتقاديإ وفي
 األمم عصبة قيام فبعد السالم ضد جريمة واعتبارها الحرب، تحريم ىإل لتجاءاإل نحو الطريق بداية

  .للحرب الشامل التحريم إلى الوصول بغيةو العهد هذا تعديل بضرورة قتناعاإل صار قليلة بسنوات

جهة وعلى  من العالمي المستوى على دولية مجهودات شكل في قتناعاإل هذا تجسد وقد
 لعام جينيف بروتوكول حرم - الحصر ال -  المثال سبيل فعلى ،أخرى جهة من اإلقليمي والمستوى

 توجهها التي الحرب بأنها وعرفها. دولية جريمة بأنها ونعتها العدوانية، الحرب ديباجته في 1924
 حل واجب من عليه نص بما منها إخالالً فيه، طرف أخرى دولة ضد البروتوكول في طرف دولة

 دفاعاً الدولة تدخلها قد التي الحروب البروتوكول أباح نفسه قتالو وفي السلمية، بالطرق النزاعات
  . 49النفس عن

 في إال - مستحيالً الحرب إلى اللجوء أصبح السابق، البروتوكول ألحكام وفقاً أنه من وبالرغم
 العمل يتم لم انه إال ،إجباريا السلمية الوسائل إلى اللجوء كون -السلمية الوسائل كافة ستنفاذإ حال

  .50عليه الدول من الكافي العدد تصديق لعدم البروتوكول ذابه

 عـام) بلجيكا و بريطانيا،ألمانيـا،فرنسا،ايطاليـا،( من كل بين المبرمة لوكـارنو تفاقيةإ كذلك
  :هي حاالت ثالث في إال الحرب إلى اللجوء حرمت والتي ،1925

  .الشرعي الدفاع  -1
  .51العهد في عليها المنصوص بالتزاماتها لت،أخ دولة ضد مشترك حربي بعمل القيام  -2
 بشرط العامة، جمعيتها أو العصبة مجلس من صادر لقرار تنفيذاً الحرب في الدخول حالة -3

  .52بالعدوان مبتدئة دولة ضد يكون أن

 عصبة عهد ميثاق نصوص في الملموس القصور استكمال في الدولية الجهود لرغبة  ستمراراًوإ
 ،1928 عام 54" كيلوج بريان" بـ يعرف ما أو 53باريس ميثاق ابرم الحرب، مبتحري المتعلقة األمم

                                                 
 .1924من بروتوكول جنيف عام ) 16(المادة  49
 .49الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص: محمد عبد الخالق 50
 .1920من عهد عصبة األمم عام ) 16(انظر نص المادة  51
 .من عهد عصبة األمم) 15(بعة من المادة الفقرة السا 52
  " .تفاقية العامة للتجريماإل"يضا على هذا الميثاق أطلق أ 53

L. Oppenheim:”International Law”,op,pp 181-182 
 .نسبة إلى وزيري كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية" ميثاق بريان كيلوج"سم إأطلق على هذا الميثاق  54
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 لتسوية كأداة فيه المشتركة الدول قبل من الحرب إلى اللجوء ألشكال تحديداً فيه جاء والذي
 الخالفات كافة لحل األمثل الشكل هي السلمية الوسائل أن الميثاق أقر وقد. 55الدولية النزاعات

  .56بينها تقوم نأ يمكن التي والمنازعات

 بين تنشأ التي المنازعات لفض كوسيلة الحرب حرم قد" كيلوج بريان" ميثاق وبالرغم من أن
 التي الحرب أو الدفاعية الحرب وأما العدوانية، الحرب هي تحريمها تم التي الحرب أن إال الدول،

 .التحريم نطاق في تدخل ال فإنها ، بتعهداتها دولة لتزامإ تستهدف

 مكسب ذاته حد في وهذا الحرب، مشروعية في شكك قد باريس ميثاق أن الصدد هذا في يكفيو
  .57والحرب للسلم قانوناً كان أن بعد سالم قانون أصبح الذي الدولي للقانون كبير

  :المتحدة األمم عهد في المسلحة القوة واستخدام الحرب إلى اللجوء تحريم: الثاني الفرع
  

 وهي المعاصر، الدولي القانون قواعد أهم من هي قاعدة إلى الوصول في ةالدولي الجهود تكللت
 عيوب تالفي المتحدة األمم ميثاق واضعو حاول فقد. الدولية العالقات في القوة استخدام حظر قاعدة

 وضع الجديد، الدولي والتنظيم الميثاق أهداف أهم من فكان المتحدة، األمم لعهد السابق التنظيم
 على نهائياً ومنعه العدوان حظر وبالتالي القوة، استخدام مبدأ على تماماً بالقضاء كفيلةال الضوابط

  . واألمن بالسالم البشرية تنعم أن أمل

 الذي" األطلسي تصريح" في  للسالم دائم نظام والى ، العام المبدأ هذا إلى إشارة أول كانت وقد
 الذي 14/8/1941 في" تشرشل" يطانيابر وزراء ورئيس ،"روزفلت" األمريكي الرئيس أصدره

 تنبذ أن جميعاً العالم شعوب على يتعين": نص على أنه  والذي ، دولة) 47( بعد فيما اليه نضمتإ
  .58"نهائي بشكل القوة استخدام وواقعية روحية ألسباب

  

                                                 
 .1928ألولى من ميثاق باريس لعام المادة ا 55
 . 1928من ميثاق باريس لعام ) 12(المادة  56
.  174، ص1973حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، : محمد محمود خلف 57

حمد أ: نظر ايضاأ .45، ص1979، دار النهضة العربية، القاهرة، " دراسة تحليلية تطبيقية"حسنين عبيد، الجريمة الدولية : انظر أيضاً
 .725بو الوفا الوسيط في القانون الدولي، مرجع سابق ، ص أ

، 2002جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة دمشق، : إبراهيم زهير الدراجي 58
 .150ص 
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 المبـدأ  وهو الدولية، العالقات في القوة استخدام حظر مبدأ متضمناً المتحدة األمم ميثاق جاء وقد
 ذلك ويالحظ مسمى، أي تحت إرتكابه أو وقوعه دون والحيلولة العدوان، منع أساساً يستهدف الذي

 األجيـال  ننقذ أن أنفسنا على آلينا قد المتحدة األمم شعوب نحن:  "فيها جاء التي الميثاق مقدمة في
 عنها يعجز أحزانا اإلنسانية على وجلبت حياتنا، في مرتين جرت حيث الحروب ويالت من القادمة

 جوار، وحسن سالم في معاً نعيش وأن ،بالتسامح أنفسنا نأخذ أن عترافناإ.. مجدداً نؤكد.. الوصف
 واألسـاليب  المبـادئ  قبولنـا  نضمن وأن الدوليين، واألمن السالم صون أجل من قوانا نوحد وأن

  ....".العام الصالح غير في القوة استخدام بعدم لها، الالزمة
  

 المـادة  من) 4( الفقرة في منع فقد وراديكالية، نوعية فقرة على المتحدة األمم ميثاق ىنطوإ ثم
  .59البعض بعضها مع الدولية عالقاتها في بها التهديد أو للقوة، الدول استخدام منه) 2(

  

 عالقـاتهم  في جميعاً الهيئة أعضاء متنعي" أنه على ، السابقة المادة من الثانية الفقرة نصت حيث
 ألي السياسـي  ستقاللاإل أو األراضي، سالمة ضد استخدمها أو القوة ستعمالبإ التهديد عن دوليةال

  ". المتحدة األمم وممارسات يتفق ال آخر وجه أي على أو دولة،
  

 ليشـمل  تعـداه  بل ، القوة استخدام فقط يشمل لم الحظر أن يتضح السابقة، المادة نص ستقراءبإ
 ويعد مـن قبيـل  . دولة ألي السياسي االستقالل أو األراضي، سالمة دض باستخدامها التهديد مجرد

 الحـدود  منطقة في مبرر بدون العسكرية لقواتها دولة حشد،  المشروع غير القوة باستخدام التهديد
 معين حل نتهاجإ على األخيرة تلك حث بغية، وذلك  أخرى دولة إقليم عن إقليمها تفصل التي البرية

 تطـابق  بعـدم  الخاصـة  التقليدية الثغرة السابقة المادة تجاوزت كما .60)عمل عن امتناع أو عمل(
 الحـرب  حالـة  يتجاوز  المصطلح وهذا -القوة إلى واللجوء -الحرب إلى اللجوء حظر:  مفهومي
  .61التقليدي الدولي القانون في يشترط كان كما الحرب، إعالن مثل الدقيق بمعناها

  

 ال حتـى  وذلـك  األعضاء، وغير األعضاء شمل قد ، القوة الستخدام حظره بأن الميثاق يتميزو   
  .62القوة استخدام في يدها وإطالق الميثاق، أحكام تنفيذ من بالتهرب األعضاء غير للدول يسمح

                                                 
 .15استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص: الموسىمحمد خليل  59
 .75قانون المنازعات المسلحة الدولية، مرجع سابق ، ص : حازم محمد عتلم 60
 .75قانون المنازعات المسلحة الدولية، المرجع السابق، ص : حازم محمد عتلم 61
على أن تسير الدول غير األعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه  تعمل الهيئة" من الميثاق على أن ) 612(نصت المادة  62

  " .ضرورة حفظ السلم واألمن الدولي
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 وقوعه قبل وإنما الفعل هذا رتكابإ بمجرد تبدأ ال العدوان مواجهة أن أدرك بأنهيتميز أيضاً كما 
 الدوليـة  المنازعات تسوية سلطة الدولي األمن مجلس خول فقد ولذلك. كابهرتإ دون الحيلولة بهدف

 المـادة  نصـت  فقد له، سبباً وتكون العدوان ارتكاب تسبق التي المنازعات وهي ، السلمية بالطرق
 بالوسـائل  الدوليـة  منازعاتهم الهيئة أعضاء جميع يفض"  أن على الميثاق من الثالثة الفقرة الثانية

  .63"للخطر عرضة الدولي والعدل واألمن السلم يجعل ال وجه ىعل السلمية
  

 يجـب "  أنه قرر حيث للمنازعات السلمية التسوية وسائل منه والثالثين الثالثة المادة في حدد ثم
 يلتمسوا أن الدولي، واألمن السلم حفظ للخطر يعرض أن استمراره شأن من نزاع، أي أطراف على
 أو القضـائية،  والتسوية والتحكيم والتوفيق والوساطة والتحقيق اوضةالمف بطريق بدء ذي بادئ حله
 عليهـا  يقـع  التـي  السلمية الوسائل من غيرها أو اإلقليمية، والتنظيمات الوكاالت إلى يلتجئوا أن

  ".االختيار
  

 األمم هيئة قرارات في ثم ، الدولية المواثيق في أوالً عليها بالنص القاعدة هذه تأكدت وقد
 ) 2625( رقم العام الجمعية قرار - الحصر ال المثال سبيل على -بينها من كان والتي ة،المتحد

 لحروب الدعاية عن متناعباإل الدول لتزامإ على أكد والذي ،1970 أكتوبر 24 فيالصادر 
 باعتبارها أو ، دولة ألي الدولية الحدود نتهاكإل ستعمالهاإ أو القوة، باستخدام التهديد أو عتداء،اإل

 حظر مبدأ انتهاك عدم على وأكد الدول، بين الحدود ومشكالت اإلقليمية، المنازعات لحل كوسيلة
 الدولي للقانون انتهاكاً نتهاكهإ وعده الميثاق، من) 2/4( المادة نص تضمنه الذي القوة استخدام
  .64الميثاق وألحكام

) 3314( رقم قرارها حدة،المت لألمم العامة الجمعية تخذتإ 1974 األول كانون 14 وبتاريخ
. 65 به كلفتها كانت التي الخاصة اللجنة أعدته والذي العدوان، تعريف على فيه وافقت الذي

 ضد ما دولة قبل من المسلحة القوة ستعمالإ" هو العدوان فإن التعريف، من األولى المادة وبموجب
  ".  ياسيالس ستقاللهاإ ضد أو اإلقليمية، سالمتها ضد أو أخرى، دولة سيادة

                                                 
من الميثاق على عدم تسوية  المنازعات  والخالفات  التي تقع  بينها اال بالوسائل ) 2(كما اتفقت الدول  المتعاقبة بموجب نص المادة  63

  .السلمية
Ian Brounlie:International Law and The Use of Force by States,exford.1963,p75. 

مع دراسة تطبيقية للعدوان "مبدأ تحريم االستيالء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر: رجب عبد المنعم متولي 64
 .271، ص2001، دن، 1، ط" العراقي على  الكويت

، 1997، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1انون الدولي العام ، طالنزاع المسلح والق: كمال حماد 65
 .29ص
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 في القوة استخدام حظر لمبدأ تأكيده في الدولي القضاء دور نذكر أن المقام، هذا في يفوتنا وال
  ،1945 عام المبرم الحلفاء تفاقإ بموجب عقدت التي نورمبرج محاكمات أكدت إذ الدولية، العالقات

 جرائم كلها ، يةالعدوان الحرب وشن للحرب، واإلعداد التخطيط تشمل التي األعمال جميع بأن
  .66ومنفذيه الحرب قرار متخذي حق في الدولية المسؤولية وتنشئ دولية،

  

 الفقرة من الخامسة المادة فنصت ، المبدأ هذا على اإلقليمية والمنظمات المواثيق أكدت كما
 بين المنازعات في القوة إلى لتجاءاإل يجوز ال" أنه على العربية، الدول جامعة ميثاق من األولى
  .67" الجامعة دول من أكثر أو دولتين

  

 بين التضامن تعزيز المنظمة أهداف من أن اإلسالمي المؤتمر منظمة ميثاق ديباجة في جاء كما
 وسائل وحددت العدل، على القائمين الدوليين والسالم األمن لدعم يلزم ما تخاذوإ األعضاء، الدول
  .68األهداف هذه تحقيق

 أو القوة استخدام منع ضرورة ، اليوم حتى مولدها منذ تبنت قد حدةالمت األمم أن األمر، خالصة
 المسلحة القوة استخدام تحريم رافقه الذي األمر اإلقليمية، المنظمات ذلك في وسايرتها بها، التهديد

 دولية قاعدة"  و"   الدولي القانون مبادئ من مبدأ"  باعتباره أراضيها وسالمة الدول سيادة ضد
  .69ال أم دولية منظمة في أعضاء كانوا سواء ،" الدول لجميع ملزمة

 ضد ستعمالهابإ التهديد أو ، القوة إلى اللجوء تحريم من الرغم على بأنه اإلشارة يجدر أخيراً   
 أن إال المتحدة، األمم ميثاق في عليه المنصوص للدول السياسي ستقاللاإل أو األراضي، سالمة

 :وهما معينه وشروط بضوابط ولكن القوة استخدام همافي أجاز حالتين ستثنىإ الميثاق

 عتداءلإل ورداً نفسها، عن دفاعاً دولة بها تقوم التي الحرب عتبرتإ حيث :الدفاعية الحرب:  أوالً
 طبيعي حق الحق هذا بأن"  الميثاق من)  51(  المادة عترفتإ فقد ،مشروعة بأنها عليها الواقع

                                                 
 . 502، ص1982موقف المنظمات اإلقليمية من العدوان العراقي على الكويت، دار الفكر، القاهرة، : إبراهيم محمد العناني  66
 .1945عام نص المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية ل 67
حترام سيادة إ -1: تتمثل األهداف التي حددتها منظمة المؤتمر اإلسالمي  في ديباجة ميثاقها الالزمة لتحقيق األمن والسلم الدوليين  68

ستقالل وحدة أراضي كل دولة عضو، وحل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بالحلول السلمية كالمفاوضة والتوفيق والوساطة  ’و
متناع الدول في عالقاتها مع بعضها البعض من التهديد باستخدامها أو استخدامها فعالً ضد وحدة وسالمة األراضي أو إ - 2  .يموالتحك

 .ستقالل السياسي ألي دولةاإل
وما  35، ص   1976مبدأ تحريم الحروب في العالقات الدولية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،: ي عليميحيى الشي 69

 .بعدها
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 بشكل الموضوع هذا بشرح  وسأقوم. 70 أراضيها وسالمة تقاللهاواس سيادتها على للحفاظ للدول،
  الدراسة بمحور مباشرة صلة ذا كونه  - بعد فيما  - مفصل

  

 يحق فإنه المتحدة، األمم ميثاق من السابع للفصل استناداً :سلمية بوسائل المتحدة األمم تدخل: ثانياً
 أعمال من عمالً هناك أن أو ، السلم تهديد من يخشى كان إذا ، القوة باستخدام التدخل المتحدة لألمم

) 39( المادة نصت حيث ذلك، يقررل األمن لمجلس الصالحية هذه أعطيت وقد،  وقع قد العدوان
 كان أو به إخالل أو للسلم اًتهديد وقع كان إذا ما األمن مجلس يقرر"  أن على السابق، الفصل من
  ..".العدوان أعمال من عمالً وقع ما

 الفصل من) 41( المادة نصت حيث إتباعها يتوجب التي والوسائل اآلليات الميثاق وضع كما  
 ال التي التدابير من تخاذهإ يجب ما يقرر أن األمن لمجلس"  أن على المتحدة األمم لميثاق السابع
 هذه تطبيق المتحدة األمم أعضاء إلى يطلب أن وله قراراته، لتنفيذ المسلحة القوات استخدام تتطلب

 والبحرية الحديدية والمواصالت قتصاديةاإل الصالت وقف بينها من يكون أن ويجوز التدابير،
 وقطع كلياً، أو جزئياً وقفاً المواصالت، وسائل من وغيرها والالسلكية والبرقية والبريدية والجوية
  . 71"الدبلوماسية العالقات

 والبحرية الجوية القوة استخدام جاز غرض،بال تف ال تدابير من ه تخذإ ما أن للمجلس تبين وإذ  
  .72نصابه إلى وإعادته الدوليين واألمن السلم حفظ لضمان والبرية

يتضح مما سبق أن الحق في الحرب وفي استخدام القوة في العالقات الدولية ، لم يعد له وجود   
استخدام القوة أو مجرد في القانون الدولي المعاصر، خاصة بعد إقرار ميثاق األمم المتحدة وتحريمه 

التهديد بها، وأن الغرض األساسي الذي أنشئه ميثاق األمم المتحدة هو حفظ السلم واألمن الدوليين، 
  .نشوب النزاعات وإليقافها ومنع إستمرارهاوذلك لمنع 

  

                                                 
 .من ميثاق األمم المتحدة) 51(نص المادة  70
  .كونها تتصف بالصفة الملزمة  ،"القمع "من الميثاق بتدابير ) 42(يطلق على التدابير الواردة في المادة  71

H. Kelsen : The Law of United Nation , London,Steven&Sons,1951,p224. 
من الدوليين السالم واأل ستعادةإعمال قسريا هدفه  نماإو،  نتقامياإ ، وال عمال  حربا) 42(ة في المادة ال تعد الجزاءات العسكرية الوارد 72

  .نتهكاإالذين 
 L. Oppenheim:”International Law”,op , p 224. 
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  الثاني المبحث

  المسلحة القوة استخدام حالة في اإلباحة أسباب
  

 المشروع غير الفعل لتحرير كافياً سبباً القانون يعتبرها التي والاألح بأنها اإلباحة، بأسباب يقصد
غير  فالفعل المشروعية، نطاق إلى وإعادته التجريم دائرة من وإخراجه اإلجرامية صفته من

 العدوان معنى طياته في يحمل ال ،اإلباحة أسباب وجود سبب من إطار في يقع الذيالمشروع و
  .73قانونياً المحمية المصالح على

 في إليها يستند التي الركائز نفس على تستند الجنائي الدولي القانون مجال في اإلباحة وأسباب
 على بها المرتكب الظروف في المرتكب الفعل انطواء بعدم والمتمثلة الداخلي، الجنائي القانون
  .74بالحماية الشارع يكفلها لتيا المصلحة على عدوان

 المعاصر، الدولي القانون في مشروع غير أمراً يعد المسلحة ةالقو استخدام أن من الرغم وعلى
  : بـ تتمثل معينه حاالت في استخدامها صراحة أباح قد المتحدة األمم ميثاق أن إال

 وحالة -  سابقاً إليه اإلشارة تم الذي - الميثاق من السابع للفصل تطبيقاً الدولي واألمن السلم حفظ
 جماعات أو فرادى الدول تخول والتي الميثاق، من) 51( المادة عليها تنص التي الشرعي الدفاع

 في نشأت التي المصير تقرير في الحق حالة وفي اعتداء، أي ضد نفسها عن الشرعي الدفاع حق
 لألمم العامة الجمعية اعترفت حيث ،1965 عام المعتمد) 2/د) (2105( القرار في الحقه مرحلة
 في حقها لممارسة االستعمارية للسيطرة الخاضعة الشعوب ضهتخو الذي الكفاح بشرعية المتحدة

  .وإستقالها هامصير تقرير

اآلتي النحو على مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على بناء:  

  .الشرعي الدفاع حالة في المسلحة القوة استخدام: األول المطلب
  

  .المصير تقرير في حقها من المحرومة بالشعو جانب من المسلحة القوة استخدام:الثاني المطلب
  

  
  

                                                 
 .  200جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية عنها،مرجع سابق، ص: إبراهيم  زهير الدراجي 73
 .27الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص: دحسين عبي 74
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  األول المطلب

  الشرعي الدفاع حالة في المسلحة القوة استخدام

  
 قوانين تنص حيث الداخلية، القوانين من المستمدة القانونية القواعد من الشرعي الدفاع حق يعد
  . اآلخر بالطرف ضاراً عمالً أوقع وإن حتى النفس، عن الدفاع في الفرد حق على الدول

 النشاط ممارسة في الدولة حق"  أخرى بكلمات أو النفس عن الدفاع في الدول حق ويعتبر
 عظمى بأهمية تتمتع التي للدول األساسية الحقوق أحد المسلحة، القوة استخدام بواسطة"  الدفاعي
 االمبريالية ىالقو ترتكبها التي العدوانية األعمال بسبب وذلك للسالم، المحبة الدول لكافة بالنسبة

 من يتجزأ ال جزء النفس، عن الشرعي الدفاع حق فإن لذا ،75الراهن الوقت في الدول هذه ضد
 الخطر دفع أو رد يستهدف كونه في تتمثل قانونية أهمية من يتضمنه لما الدولي، القانوني النظام

 وحقوقها الدول منأ لحماية إيقافه على والعمل ،المعتدي قبل من الواقع على دولة ما الجسيم
  . 76السياسية

 لممارسة القانونية الضوابط مراعاة من بد ال والقانوني الشرعي طابعه الرد حق يكتسب وحتى
 أفعال وتنفي لتبرر الدول بها تتمسك ذريعة إلى الحق هذا يتحول ال حتى بها وااللتزام الحق هذا

  :اآلتي النحو على وترتكبها تمارسها  التي العدوان
  

  .القانونية النظم في الشرعي الدفاع مفهوم: األول الفرع  

  .الشرعي الدفاع حق استعمال شروط: الثاني الفرع  

  .األمن مجلس رقابة إلى الشرعي الدفاع أعمال خضوع: الثالث الفرع  
  
  
  

  

  

  

  
                                                 

 .9، مرجع سابق ،  ص)1967(حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي وحرب : ديب عكاوي 75
76 DW.Bowett:Self –Defence in International Law,the university of Manchester at the Un press,1985,p 182  
     ets 
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  :القانونية النظم في الشرعي الدفاع مفهوم: األول الفرع

 يقـع  عندما عليه، معتدى لكل مشروع حق الشرعي فاعالد أن على المتحدة األمم قوانين نصت    
 أنه إلى أشارت عندما هذا على المتحدة األمم ميثاق من) 51( المادة نصت فقد ،االعتداء فعل ضده

 الـدفاع  في جماعات أو فرادى للدول 77الطبيعي الحق ينقص أو يضعف ما الميثاق هذا في ليس" 
 مجلـس  يتخذ أن إلى وذلك - المتحدة األمم - أعضاء أحد على مسلحة قوة عتدتإ إذا أنفسهم، عن

 لحـق  ستعماالًإ األعضاء تخذهاإ التي والتدابير الدوليين، واألمن السلم لحفظ الالزمة التدابير األمن
  ..".فوراً للمجلس بلغتُ، والنفس عن الدفاع

  

 ،1924 لعام جينيف بروتوكول نص حيث ، األمم عصبة عهد في الحق بهذا عترافاإل تم كما
 للحـرب  تلجأ ال سوف أنها على اتفقت قد الموقعة الدول إن " فيها جاء والتي منه الثانية المادة في

  .78" العدوان مقاومة حالة في إال حال بأي النزاعات لفض كوسيلة
  

 باسـتخدام  دول مجموعـة  أو لدولة الحق بأنه: "الدولي القانون في الشرعي الدفاع حق ويعرف
 يكـون  أن شـريطة  السياسي، ستقاللهاإ أو إقليمها سالمة ضد يرتكب حال مسلح عدوان لصد القوة

 األمن مجلس يتخذ حين ويتوقف معه، ومناسباً العدوان ذلك على للرد الوحيدة الوسيلة القوة استخدام
  .79"للدولتين واألمن السلم لحفظ الالزمة التدابير

  

 حمايـة  فـي  الدولـة  لحق تابع حق"  فهو ئيالجنا الدولي القانون في الشرعي الدفاع مفهوم أما
  .80"  لقول مرادف المعنى وهذا"  وبقائها وجودها

  

 يحل بحيث الداخلي، القانون ظل في للفرد حقاً الشرعي الدفاع يعد مثلما أنه سبق مما نخلص        
 لواقعة،ا مكان عن غيابها حال  -    مؤقتة بصورة  -  المختصة الدولة سلطات محل إستثناءاً الفرد

 للدولة حقاً أيضاً يعد الشرعي الدفاع حق فإن االجتماعية، وظيفتها وأداء عتداءاإل درء عن وتخلفها
 ما وإذا ،دولتين بين الحرب حالة في أو أخرى دولة قبل من المباشر للهجوم تعرضها عند

                                                 
رخصة أو أنه أحد أسباب إنتفاء عدم الشرعية  شخصياً ولكنه عبارة عن مركز أو   يعد ع الشرعي اليرى جانب من الفقه أن الدفا77

القانونية عن تصرف دولة، فال ينطبق على الدفاع الشرعي مفهوم الحق ألنه عبارة عن المركز الذي يخول لصاحبه استخدام القوة طبقاً 
 . وما بعدها 50، ص1979، عام 2ج المجلد الثاني، - يالدول لجنة القانوننظر في هذا حولية أ،  للقانون

 . 1924لعام من بروتوكول جينيف) ح(نص المادة  78
 .196، ص2005المحكمة الجنائية الدولية، دط ، دار الفكر الجامعية ، اإلسكندرية، : عبد الفتاح بيومي حجازي 79
 .118مرجع سابق، ص حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،: محمد محمود خلف 80
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 من خراآل الطرف تلحق التي األضرار عن مسئولة غير تكون فإنها الحق هذا الدولة استخدمت
  .81الحق هذا استخدامها جراء

 بشكل الشرعي الدفاع حق ممارسة بإمكانية منه) 51( المادة في المتحدة األمم ميثاق عترفإ وقد
 - وحدها – عليها المعتدى الدولة تقوم عندما فردياً الشرعي الدفاع ويكون ،82جماعي أو فردى
 الدول من مجموعة قيام فهو الجماعي شرعيال الدفاع أما. االعتداء لدرء الالزمة التدابير باتخاذ
 عدواناً يعد أحدها على الواقع العدوان كون يبرر مما مشتركة، ومصالح صالت بينها فيما تربط
  .83مجتمعة الدول هذه على

 حقيقة حول واسعاً وجدالً خالفاً أثار الجماعية، بالصورة الشرعي الدفاع أن اإلشارة من بد وال    
  .الضحية الدولة جانب من للمساعدة حقيقي أو فعلي طلب وتوافر المسلح الهجوم شرط توافر

 ثنايا ضمن أدخلت كونها الجماعي، النفس عن الدفاع نظرية وأصالة جدية حول تساؤل أثير كما 
 نظرية اعتبارها إلى الكتاب بعض دفع ما وهو منه، السابع الفصل إطار في المتحدة األمم ميثاق
  .84الميثاق على لوجودا سابقة وليست جديدة

 مستقل حق هو هل الحق هذا طبيعة تحديد مسألة الجماعي، النفس عن الدفاع بشأن تثار كما    
 يجوز ال فردي حق أنه أم مسلح، لهجوم تعرضت دول عن دفاعاً القوة استعمال يخول بحيث

 الواجب اإلضافية الشروط هي وما الهجوم؟ ضحية نفسها هي الثالثة الدولة كانت إذا إال ممارسته
  .المشترك؟ للدفاع سابقة معاهدة وجود لذلك يشترط وهل للممارسة؟ تحقيقها

 الدفاع ممارسة في توافرها من البد عامة شروطاً الجماعي النفس عن الدفاع ممارسة يتطلب
 شروط وهناك -بعد فيما ذكرها على سنأتي الشروط وهذه -   جماعياً أو فردياً كان سواء الشرعي

  :في تتمثل الجماعي النفس عن الدفاع ممارسة يتطلبها يةإضاف

 .85مسلح لهجوم تعرضها يقتضي التي الضحية الدولة من إعالن صدور -1

                                                 
،  2اإلقليم المنازعات الدبلوماسية  ، ج -القانوني الدولي العام، حقوق الدولة وواجباتها: سهيل حسين الفتالوي، غالب عواد حوامدة 81

 .23، ص2009، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، 1ط
82Ian Brawnlie : International Law and the Use of  Force By States , op, 283.    

 .229جريمة العدوان ومدى المسؤولية الدولية عننها ،مرجع سابق،ص : إبراهيم الدراجي 83
 .113استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق ، ص: محمد خليل الموسى 84
ن الدفاع عن النفس الجماعي ال يتحقق أب ، 1947الخاصة بالمساعدة المتبادلة والمبرمة عام "  يور"في معاهدة  )  213(تقتضي المادة  85

أما في ما يتعلق باشتراط صدور إعالن من الدولة أو  ،مسلح لهجوميتضمن تعرضها اال بعد طلب يقدم من الدولة أو الدول الضحية ، 
 .فلم تقدم محكمة العدل العليا أي سند يدعم هذا الشرط، رضة تعموال معنيةالدول  ال
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  .86ثالثة دولة من المساعدة عليها المعتدى الدولة طلب -2

   للدفاع الثالثة والدولة الضحية الدولة بين مسبق تفاقإ وجود أو المصلحة، شرط توافر -3 
 .87المشترك     

 في شائعاً ليس الجماعي، النفس عن الدفاع ألغراض القوة استخدام أن إلى اإلشارة، أود وأخيراً
 أن من بالرغم فيها، طرفاً ليست مسلحة نزاعات في نفسها تقحم ال عادة فالدول الدولية، الحياة
 والتحالف شتركالم الدفاع معاهدات من كبير عدد إبرام شهدت التي المعاصرة الدولية الحياة

 ضمن القوة استخدام في الرغبة عن ينمان ال ، الحقيقي وسلوكها الدول ممارسات أن إال العسكري،
  .88ومعدودة نسبياً محدودة كانت كهذه فحاالت الجماعي، النفس عن الدفاع إطار

  :الشرعي الدفاع حق استعمال شروط: الثاني الفرع

 ، شروطه توافر حال عليها المعتدى للدولة حقاً ،الدولي القانون في الشرعي الدفاع حق يعد
. عليها المتنازع المصالح بين الموازنة فكرة أي" بالرعاية األجدر المصلحة" هو الفقهي وأساسه

 الدولة مصلحة من بالرعاية أجدر عليها، المعتدى الدولة مصلحة بأن الدولي القانون يعتبر حيث
 أمر القانونية للقاعدة المنشئة الدول جانب من المصلحة يرتقد أن أساسه التفصيل وهذا المعتدية،

 من بدافع يأتي الدولي القانون التزام أن إلتزامها،أي اساس وهو القاعدة هذه وجود على سابق
  .90العادل والسالم العدل إقامةب المتمثلة 89نفسها الدول مصلحة

 الدفاع حق استعمال عند مراعاتها يقتضي التي والضوابط القيود باستعراض سأقوم وعلية
  .والتجريم الخطر دائرة في يدخل عدوان إلى ويتحول شرعيته، يفقد ال كي  الشرعي،

 ال وعليه القوة، باستعمال اال دفعه يمكن وال مشروع وغير حاالً االعتداء يكون أن :األول الشرط
 يجوز الو ،بالفعل وقائم حاالً االعتداء كان إذا إال النفس عن الشرعي الدفاع في الحق للدولة يكون

  . 91الوقوع وشيك كان لو حتى المحتمل العدوان مواجهة

                                                 
من هذه ) 314(، حيث تتضمن المادة  1950لتي تتضمن شرطاً مماثالً اتفاقية جامعة الدول العربية للدفاع المشترك عام تفاقيات امن اإل 86

 .تفاقية شرطا مماثلاإل
 .على سبيل المثال معاهدة الدفاع المشترك المعقودة بين الواليات المتحدة واليابان 87
محمد ) .1979(تحاد السوفيتي وأفغانستانالواليات المتحدة، اإل: ع عن النفس الجماعيمن الحاالت التي تمسكت بها الدول بنظرية الدفا 88

 .112خليل  الموسى،  استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق ، ص
89 Rene- Jean Dupuy: Le Driot International, paris ,1983 ,p 13. 

 .290الء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر ، مرجع سابق ، صستيمبدأ تحريم اإل: رجب عبد المنعم متولي 90
91 Jessup Philip : Amodern Law of Nations ,1968 , pp 165-166. 
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 يطلق ما أو االستباقي، أو العاجل الدفاع فإن وعليه الدفاع، حالة يخلق الذي هو عتداءاإل فوقوع
 يقصد حيث ،92الخطر من حتماءاإل بحجة شرعي دفاع حالة يكون أن يمكن ال" الوقائي الدفاع" عليه
 لديها أو متأكدة تكون عندما ستباقيةإ عسكرية بهجمات أكثر أو دولة تقوم أن الدفاع، من لنوعا بهذا

  .93عسكرياً بمهاجمتها ستشرع أكثر أو أخرى دولة بأن عتقادلإل تدفعها التي أسبابها
  

 يعج اليوم العالم أن مفادها فارغة، حجة إلى الوقائي الدفاع فكرة إلى الداعين نظر وجهة وتستند
 منطقي ألمر فإنه وبالتالي كامالً، تدميراً ما دولة تدمير بواسطتها يمكن التي الشامل الدمار أسلحةب

 وجودهـا  علـى  حفاظاً ستباقية،إ بضربة بالقيام جدي لتهديد تتعرض التي الدولة تقوم أن ومعقول
  .95خرىأ دولة جانب من ضدها المتوقع الهجوم وقوع لحين نتظاراإل وعدم ،94السياسي وكيانها

 
 القاعـدة  هـذه  أن مفاده نظرهم وجهة لدعم قانونيا أساسا الوقائي الدفاع فكرة مؤيدوا يقدم كما

 مـن ) 51( المـادة  بإقرار تنسخ ولم حالها على وظلت ، الميثاق نفاذ قبل موجودة كانت القانونية
 مجـازة  قاعدة وقائيال النفس عن الدفاع حق يبقى وبالتالي ،96 لغائهاإ أو تعديلها يتم ولم ، الميثاق

  .97الدولية القانونية الناحية من
  

 ما غالبا كانت حيث المبدأ هذا تطوير في معروف هو كما اإلسرائيلية الممارسات ساهمت وقد
 فـي  كبيـر  بشـكل  اإلسرائيليين الفقهاء اجتهادات ساهمت كما ،98الوقائي الشرعي بالدفاع تتمسك
  . 99النظرية هذه تأصيل

                                                 
  : االلكترونينقال عن الموقع ، ) 21/7/2006(العدوان اإلسرائيلي على لبنان، جريمة حرب وليس دفاعاً مشروعاً، : فيصل كلثوم 92

http://thawra.alwahda.gov.sy     
األمريكية والعالم  متالكها ألسلحة الدمار الشامل الذي يهدد أمن ومصالح الواليات المتحدةإيندرج التدخل األمريكي بالعراق بدعوى  93

 ).وفقاً لالدعاء السابق(حدوثه، وذلك في إطار حق الدفاع الوقائي  أجمع، تحت التدخل العسكري على أساس ردع التهديد العراقي قبل
94Tomas Frank : Recourse to Forse,state action against and armed attack ,Universety prees , 2003, pp 140 ss.  

تحدة وتحريمه الستخدام القوة  في العالقات لم يعد لهذا الحق أي أساس في القانون الدولي المعاصر خاصة بعد إقرار ميثاق األمم الم 95
، لكن  الدول 1956الدولية، ويجدر اإلشارة  في هذا الشأن أن بريطانيا استندت إلى هذا الحق لتبرير تدخلها في قناة السويس عام ، 

لمصالحها تتم عبر تسوية  األعضاء في األمم المتحدة  آنذاك رفضوا الحجة البريطانية رفضاً قاطعاً وأكدوا على أن رعاية الدولة
 .  124استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص :محمد خليل موسى. النزاعات بالطرق السلمية

96 Antonio Casse :”Irternational Law ",oxford university press, 2001, p308. 
القانون العرفي الذي كان  ستمرار تطبيقث انه لو كان في نيتهم السماح إلهذا االمر يتنافى مع مقاصد واضعي ميثاق األمم المتحدة حي 97

ي يتفق مع ولذلك  فإن  التفسير الضيق لنص هذه المادة  الذ)   51(قبل ذلك لما كان هنالك موجب للنص الوارد في المادة سائدا 
ادا على القاعدة العامة الملزمة بتحريم استخدام القوة او بالنسبة  الستخدام القوة المسلحة ، والتي يجب ان تكون استنالتطور المعاصر 

  .قد ألغت الدفاع الوقائي الذي كان يجيزه القانون التقليدي) 51(عليه ان المادة  مما يعنيالتهديد بها ، 
Ian Brownlie:International Law and the Use of  Force By States,op,pp 276-277 . 

عندما قامت بضرب وتدمير المفاعل النووي العراقي متذرعة بمفهوم القانون الدولي العرفي الذي كان سائدا قبل  فقد لجأت إليه إسرائيل 98
الغارة اإلسرائيلية على المفاعل النووي العراقي ، دراسة في القانون الدولي العام ، كلية : رشاد عارف السيد . ميثاق األمم المتحدة 

 .44ص ،  1982الحقوق، الجامعة األردنية ، 
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 ،100التقليدي القانون ظل في به مسموحا كان أن بعد المبدأ هذا المعاصر الدولي نونالقا أنكر وقد   
 المحاكم رفضت حيث ، الوقائي الدفاع من الدولي القضاء موقف تبيان في ذلك على بالتدليل واكتفى

 بخصوص الوقائي بالدفاع التذرع" وطوكيو نورمبرج"  محكمتي من كل في الدولية العسكرية
 وأوردت -سوفيتي هجوم توقع على مبنيا كان بأنه – السوفيتي االتحاد على لمانياأل الهجوم

 .101الواقع مع متفقة غير بأنها ، الحجة هذه لمثل رفضها تسبيب في المحكمة

 الدولة على كان المسلحة، القوة استخدام غير العدوان لصد أخرى وسيلة وجدت إذا فإنه وعليه
 القوة استخدام حق الحالة هذه في لها ينشأ ال حيث الوسيلة، تلك عإتبا عندئذ بالعدوان المستهدفة

  .102الشرعي الدفاع بحجة المسلحة
  

 التي الدولة هي الخطر ومصدر الخطر، مصدر إلى الدفاع فعل يوجه أن ينبغي :الثاني الشرط
 ما، ةدول من صدر قد العدوان فعل يكون أن يجوز ال فإنه وبالتالي ،103مباشر بشكل قواتها تستخدم

  .104الحالة هذه مثل في عدواناً العدوان على الرد كان وإال أخرى، دولة إلى الرد توجيه يتم فيما
 ، المسلح، للعدوان مصدراً المعتدية الدولة قبل من إقليمها باستخدام تسمح التي الدولة تعد كما

 لعام) 3314( رقم قرارها في العامة الجمعية إليها أشارت التي العدوان حاالت إحدى أيضاً وهذه
  .105العدوان بتعريف الخاص) 1974(

  

 او وبحرية، برية وهجمات جوية قصف بعمليات القيام عدم ، الشرط هذا على يترتب كما
 إحدى لجوء جواز وعدم ، 106الحكم نظام قلب على كالعمل للخطر ما لدولة السياسي األمن تعريض

 غير دولة حياد نتهاكبإ الحرب، قيام أثناء هاحلفائ عن أو نفسها عن الدفاع إلى المتحاربة الدول
 الدفاع حق أساس على تبريره يمكن وال دولية، جريمة ذاته بحد الحياد فانتهاك. الحرب في مشتركة
 باعتباره المعتدي، ضد موجهاً يكون أن يجب الدفاع فإن وعليه. اعتدائها مصدره الذي الشرعي
  .107للخطر مصدراً

  

                                                                                                                                                    
 .8، ص2006حق الدفاع الشرعي بين أحكام القانون الدولي والممارسة الدولية، مجلة الفقه والقانون ،الجزائر ، :نعيمة بوعقبة  99

100 Bowet DW : Self-Defence International,the un iversity of Manchester at the UN press ,1963 , pp106-114. 
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 حق يقتصر أن أي العدوان، أعمال مع ومتناسبة معقولة الدفاع إجراءات نتكو أن :الثالث الشرط   
 مبرر ال أسباباً ذلك يتجاوز أن دون العدوان، وصد الدولة، عن الخطر منع على الشرعي الدفاع

 لعدوان دولة تعرضت ما فإذا تجاوز، دون بقدره الشرعي بالدفاع الدولة حق يحدد أن ينبغي لذا لها،
 احتالل ومنع العدوان لرد النفس عن الدفاع حق لها فإن أراضيها، حتاللإ ىإل يهدف خارجي

 هذه في فتصبح ،108مدنه قصف أو اآلخر الطرف أراضي حتاللبإ تقوم أن لها وليس أراضيها،
 إلى المعتدي وينقلب معتد، إلى المدافع فيتحول ضدها، الشرعي الدفاع ممارسة يجوز معتدية الحالة
  .109مدافع

  

 وعدم عنها التوقف ويجب ، مؤقتة الشرعي الدفاع إجراءات تكون أن يجب :رابعال الشرط
 الالزمة التدابير المجلس يتخذ أن حين إلى الدولي األمن مجلس غياب عند وذلك ، فيه االستمرار

 وإجراءات تدابير أي اتخاذ عن األمن مجلس عجز حالة في أو. 110الدوليين واألمن السلم لحفظ
 الدولة حق يبقى وهنا ،111عليه تهيمن التي السياسية عتباراتلإل أعضائه بين قالتواف عدم بسبب

  :حالتين بين التمييز مع المدة، تلك قائماً الشرعي الدفاع في
  

 مؤقتة لفترة العدوان يكون أن أي مستمرة، غير المسلح العدوان أعمال كانت إذا: األولى الحالة
  .الفردي الشرعي الدفاع في الحق عليها معتدىال للدولة ينشأ عندها، يتوقف ثم ومحدودة

  

 األمن مجلس إبالغ حالة في إال عليها المعتدى الدولة نشاط توقف يتصور ال: الثانية الحالة
  . 112الدوليين واألمن السلم بحفظ مسؤوليته ويباشر يتدخل الذي الدولي

 تدخل كون حول يتمحور ، لةالحا بهذه يتصل الرأي في ختالفاًإ هنالك أن اإلشارة من بد ال وهنا
 في السائد والرأي ،عليها المعتدى الدولة على الواقع العدوان صد في الحق يسقط األمن مجلس
 رأي وذهب األمن، مجلس عن بمعزل الرد في حقها ستخداما للدولة يجوز ال أنه الدولي القانون

 إلى آخر رأي وذهب من،األ مجلس عن بمعزل الرد في حقها استخدام للدولة يجوز ال أنه آخر

                                                 
 .243القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص : الفتالوي، غالب حوامدة سهيل 108
نسحاب اإلسرائيلي من غزة ومطالب حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، على ضوء اإل: حسن حنفي عمر  109

 .162،ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة،1األقليات في السودان والعراق، ط
110 Ian Brounlie:The Use of Forse in Self-Defence , B-I-L vol 37 ,1961. p 183. 

 .163حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، مرجع سابق، : حسن حنفي عمر 111
ضيه  إلجبار العراق لما كان ما قام به العراق يشكل عدوانا مسلحا على الكويت فانه يحق لها استخدام حقه في الدفاع الشرعي عن أرا 112

وقد  لجأت الكويت إلى مجلس األمن التخاذ التدابير الالزمة ، وهنا يترتب على الكويت أن تلغي حقها في  عن الخروج من أراضيها،
ألمن ولم  ن العراق لم تلتزم بقرارات مجلس اأ الدفاع الشرعي اذا ما كانت التدابير التي يتخذها مجلس  األمن  كافية إليقاف العدوان، إال

: مديوس فالح الرشيدي.عتبار قرارات مجلس األمن لم يكن له أي أثر فعالغتسحب قواتها ، هنا يرد للكويت حقها  في الدفاع الشرعي ب
الصادرة بشأن تفويض الدول األعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة  1990مدى شرعية مجلس األمن الدولي لعام " 
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 على ويساعدها الخطر عنها يدفع ذلك ألن األمن مجلس تدخل لو حتى األفعال هذه مشروعية
  .حقها استرداد

  
 استرداد لكون ولكن شرعي، دفاع بصفتها ليس ولكن مشروعة األفعال هذه أن آخر جانب ويرى  

  .113المعاصر يالدول القانون قواعد في يرسخ بأن جدير مبدأ هو شروعالم الحق
  

 عن الشرعي الدفاع في عليها المعتدى الدولة حق يسقط ال األمن، مجلس تدخل أن عتقاديإ وفي
 فإن ذلك عن المجلس عجز نوإ ،114آثاره وإنهاء العدوان منع من األمن مجلس تمكن إذا إال النفس
  .عليه المعتدى هاحق واسترداد النفس، عن الدفاع في حقها إعمال في الحق كل عليها المعتدى للدولة
  
  :الدولي األمن مجلس لرقابة الشرعي الدفاع أعمال خضوع: الثالث الفرع

 استعماالً األعضاء اتخذها التي التدابير"... أن على المتحدة األمم ميثاق من) 51( المادة تنص
 بمقتضى للمجلس فيما حال بأي التدابير تلك تؤثر وال فوراً، المجلس إلى تبلغ النفس عن الدفاع لحق

 ضرورة يرى ما وقت أي في يتخذ أن في الحق من الميثاق أحكام من المستمدة ومسؤولياته سلطته
  ".نصابه إلى إعادته أو الدوليين واألمن السلم لحفظ األعمال من تخاذهإل

 دولة استخدام برقابة األمن لمجلس عهد قد المتحدة األمم ميثاق فإن السابقة المادة نص على بناء
 إلى الرقابة هذه وتهدف ، النفس عن الشرعي الدفاع في حقها إعمال إطار في المسلحة وةللق ما

  :بالعمل وذلك مسؤولياته أمام األمن مجلس وضع

  

 مراجعة على العمل طريق عن وذلك مضمونه، من القوة استخدام حظر مبدأ تجريد عدم على :أوالً
 وقف ذلك على بناء يقرر وأن االعتداء، وأعمال الدفاع أعمال بين التناسب مدى من والتأكد الوقائع،
 إلى الدولي واألمن السلم إلعادة والمالئمة الضرورية التدابير تخاذوإ الدفاع، أعمال ممارسة
  .115نصابهما

                                                 
 .246جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق، ص: إبراهيم الدراجي 113
ناية ، فتدخل  مجلس األمن  بإصدار قرارات يلتزم  مجلس األمن  بتحقيق نتيجة متمثلة في إنهاء العدوان ونتائجه  وليس مجرد بذل ع  114

، وسكوت مجلس األمن الدولي وعجزه عن 1967لم تنفذ من قبل إسرائيل عند ضمها للجوالن السوري إثر العدوان اإلسرائيلي عام 
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 . أراضيها المحتلةالشرعي السترداد 
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 العمل يكون أن في رغبة"  أنه على نصت حيث الميثاق من) 24/1( المادة عليه أكدت ما وهذا
 بالتبعات األمن مجلس إلى الهيئة تلك أعضاء يعهد وفعاالً، يعاًسر -  المتحدة األمم -  به تقوم الذي

 في عنهم نائباً يعمل المجلس هذا أن على ويوافقون الدولي، واألمن السلم حفظ أمر في الجزئية
  ".التبعات هذه عليه تفرضها التي بواجباته، قيامه

  

  

 األمن مجلس ينبه أن ةالمتحد األمم من عضو لكل بأن الميثاق من) 35/1( المادة تقرر كما
 في والمتمثلة ،)35/1( المادة في إليه اإلشارة تم التي المواقف من موقف أي عن العامة والجمعية
 المجلس يقرر كي نزاعاً، تثير  أو دولي، حتكاكإ إلى تؤدي أن شأنها من التي المواقف أو النزاعات

  .للخطر الدولي واألمن السلم حفظ يعرض أن شأنه من الموقف أو النزاع هذا كان إذا بعد فيما
  

  

العدوان بوقوع األمن مجلس إبالغ عليها، المعتدى الدولة عاتق على يقع فإنه سبق، ما على بناء 
 هو إنما باإلبالغ لتزامواإل الواجب هذا أن باعتبار وذلك قبلها، من اتخاذها تم التي الدفاع وتدابير

 واألمن للسلم صونا اإلبالغ حق الدولية الجماعة في وعض لكل يحق كما الدولي، بالنظام يتعلق أمر
  .116الدوليين

  

 وقوع من للتأكد المواقف تلك فحص المجلس على يتعين فإنه ، األمن مجلس إبالغ يتم وعندما
 ينظر وهنا ،النفس عن الشرعي الدفاع ممارسة في عليها المعتدى الدولة حق وبالتالي العدوان، فعل
 يجب وما توصياته يقدم ، عليه اًوبناء. فعالً العدوان أعمال من عمل وقع كان إذا ما الحالة هذه في

  .تدابير من تخاذهإ
  
  

 مجلس يقرر"  أنه على نصت حيث الميثاق من السابع الفصل من) 39( المادةذلك  أكدت وقد 
 من تخاذهإ يجب ما يقرر أو توصياته ذلك في ويقدم العدوان، أعمال من عمل وقع كان إذا ما األمن
  .117نصابه إلى إعادته أو الدوليين واألمن السلم لحفظ) 42 - 41( المادتين ألحكام طبقاً تدابير

  

                                                 
 .459حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق ، ص: محمد محمود خلف 116
ستخدام القوات المسلحة يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب إاألمن أن يقرر ما لمجلس " من الميثاق على ان ) 41(تنص المادة   117

أن يكون من ضمنها  وقف الصالت تطبيق هذه التدابير ويجوز "  األمم المتحدة  " لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء  
ة والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفاً جزئياً أو كلياً قتصادية  والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقياإل
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 ..."واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه،



  

36 
 

 المعتدى الدولة التزام ومدى العدوان، فعل مع الدفاع فعل تناسب مدى في المجلس ينظر كما
 فاعالد في حقها حدود تجاوزت قد المدافعة الدولة أن ثبت وان الحرب، وعادات بقوانين عليها

  . تلك أفعالها على العدوان وصف ينطبق إذن فعند الشرعي،

 وعليه الشرعي، للدفاع حق نشوءهنا  ينتفي ،عدوان حالة وجود عدم إلى المجلس خلص نوإ
 عليها يترتب عدوان أفعال األفعال تلك تعد بحيث تلك الدفاع أفعال شرعية عدم المجلس يقرر

  .الدولية  المسؤولية
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  الثاني لمطلبا

  المحرومة الشعوب قبل من المسلحة القوة ستخداما

  المصير تقرير في حقها من
  

 نشأت وقد المعاصر، الدولي التنظيم في األساسية المبادئ من المصير تقرير في الحق مبدأ يعد
 غير بنصوص الثورات بعض له تشير كانت حيث سابقة، قرون عدة خالل الحق هذا جذور

  . 118للشعوب المصير تقرير حق بمبدأ تقر كانت اتالثور هذه أن يدل مما صريحة،

 والثورة ،1776 عام األمريكية الثورة عهد في عنه التعبير وجد حيث المبدأ هذا تطور ثم
 عترافاإل تم حيث الوجود، حيز إلى ظهوره في الفضل لهما كان اللتين ،1789 عام الفرنسية

 ثم الحاكمة، ستبداديةاإل والنظم ستعماراإل من للتخلص مصيرها تقرير في الشعوب بحق مرة وألول
  .119الحق هذا على صراحة تنص التي الدولية واالتفاقيات المعاهدات بعدها توالت

 وضعه حيث من الحق هذا مفهوم تحليل تتطلب الموضوع هذا دراسة فإن سبق ما على بناء
 في وذلك ممارسته، اليبوأس طبيعته، تحديد إلى باإلضافة الدولي، القانون لقواعد بالنسبة وتطوره

  :اآلتي النحو على فروع ثالثة

  .المصير تقرير حق مفهوم تطور مراحل: األول الفرع   

  .المصير تقرير حق مفهوم: الثاني الفرع   

  .المصير تقرير حق ممارسة أساليب: الثالث الفرع   
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  :المصير تقرير حق مفهوم تطور مراحل: األول الفرع

 بين التمييز الممكن من أنه يوضح المصير، تقرير بها مر التي التاريخية راحلالم في التمعن إن
 األولى المرحلة في المصير تقرير  أن إلى السائد الفقهي الرأي يذهب حيث أساسيتين، مرحلتين

 الثانية المرحلة في تحول ثم سياسياً، مبدأ كان 1945 سنة المتحدة األمم ميثاق في تقنينه سبقت التي
  .120قانونياً حقاً فأصبح المذكور الميثاق أعقبت التي وهي

  :المتحدة األمم ميثاق قبل المصير تقرير :أوالً

 الحق مفهوم على فعل رد بمثابة تاريخياً، وتطوره المصير تقرير مبدأ نشوء يعد أن الممكن من
 معاً يعدان نهوسكا الدولة إقليم كان إذ الوسطى، العصور في الحكم أنظمة عليه قامت الذي اإللهي

 يودان جان يدعوه ما أو اإللهي حقه من المستمدة سيادته بمقتضى له الذي للحاكم، خاصاً ملكاً
 تصرف فإذا ،شرعياً ملكاً بصفته معاً، عليهما سلطته يمارس وان ،" المقيدة غير السامية السلطة"

 للمصير يخضعان ليوبالتا به، يرتبطون الذي الجزء ذلك سكان تصرفه شمل اإلقليم من بجزء
  .نفسه

 في تكمن إنما السلطة أن فكرة وترعرعت فنمت للدولة، الديني المفهوم على الفعل رد تولد ثم 
 التي والدولة ، فيه يرغب الذي الحكم شكل تقرير في للتصرف قابل غير بحق يتمتع الذيالشعب 

  .121إليها االنتماء يود

 تطبيقه يجد لم نهأ إال ، 1526 عام في ستهلإ قد المصير تقرير مبدأ إلى الرجوع كان وإذا
 األمريكية الثورة ففي للميالد، عشر السابع القرن في حصلت التي بالثورات قترنإ حينما إال الفعلي

 الواليات ستقاللإ إعالن في الحق هذا صريحة غير بصورة 1776 عام فيالدلفيا مؤتمر آثار
 القيود خضم في اإلنسانية األحداث طبيعة من"  نهأ على اإلعالن نص حيث األمريكية، المتحدة

 العالم أمم بين األمة تلك تزاول أن يمكن حتى ضروري أمر أخرى بأمة أمة تربط التي السياسية
  .122" المتساوية حقوقها

                                                 
 .15، ص1983حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، دار الجليل للنشر، عمان، : يوسف محمد يوسف القراعين 120
 .15المرجع السابق، ص: يوسف محمد القراعين 121
الجزائر ، جامعة  بدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في أعمال منظمة األمم المتحدة، رسالة ماجستير،م: عمر إسماعيل سعد اهللا 122

  .12، ص1984
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 الحكم على قضت عندما وذلك المصير، تقرير حق ذكر في نصيب الفرنسية للثورة كان كما
 في جاء الذي اإلنسان حقوق إعالن صدور أيضاً نتائجها من كان كما ،1789 سنة المطلق الملكي
  : مستهله

  

 نوا العامة اإلرادة عن تعبير هو القانون نوا الحقوق، في ومتساوين أحراراً ولدوا الناس، نإ"  
  .123" دستوره تغيير في ثابتاً حقاً للشعب وأن الشعب في محصور ملك السيادة

 عن 1896 عام الصادر التصريح في جاءت المصير، ريرتق لمبدأ يسارية إشارة أول أما
  .124العمال التحاد العالمي االشتراكي المؤتمر

 في هذا تجلى وقد الدولي، المجتمع في فشيئاً شيئاً يترسخ المبدأ هذا أخذ العشرين، القرن وفي
 في كياألمري الكونجرس إلى وجهها التي الرسالة خالل من"  ويلسون"  األمريكي الرئيس أفكار

  العاشرة النقطة أشارت المثال سبيل فعلى ،125عشرة األربع نقاطها في 1918 عام الثاني كانون
 وإتاحة الذاتي، الحكم والمجر النمسا شعوب منح على ونصت المصير، تقرير حق مبدأ إلىمنه 

  .126نفسها ترضية على أمامها الفرصة

 حيث المصير، تقرير حق 1917 عام - السابق السوفيتي تحاداإل -  في أكتوبر ثورة تبنت كما
 والضم اإللحاق سياسة الثورة رفض على نص والذي الثورة، أصدرته الذي السالم مرسوم تضمن

 حترامإ على بالتأكيد وطالبت الشعوب، رغبة مع يتناقض الذي لألراضي القصري حتاللاإل أو
  .127بينها فيما ونالتعا وإقامة ، مصيرها تقرير في وحقها ، ستقاللهاإو الدول سيادة

                                                 
 .15المرجع السابق، ص  مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في أعمال منظمة األمم المتحدة ، ،سعد اهللاإسماعيل عمر  123
مخاطب به هل هي األمم؟ أو طبقة العمال ؟ أو اإلنتماء  العملي من أجل عزل إن مضمون نصوص التصريح أثار التساؤل حول من ال 124

اآلخرين ؟ كما أن الغموض من ناحية أخرى متضمن المصدر ذاته، فهل المقصود به إستقالل الشعوب؟ أم طبقة العمال؟ أو تحقيق 
 .16تقرير المصير، مرجع سابق، ص حق الشعب الفلسطيني في:الديمقراطية االشتراكية العالمية؟ يوسف محمد القراعين

125  Mohamad Aziz Shukri : The Concept  of  Self-Determination in the U.N,Damscuse , Aljadid press,1965, 
       pp 28-34. 

ن أنه كان قد بادر ال بد من اإلشارة أن الرئيس ويلسون لم  يهتم بتطبيق هذه المبادئ في كل مكان وبالنسبة لكل الشعوب، فبالرغم م 126
لتحقق من رغبات الشعب العربي ، " كراين   –كنج " عرفت باسم  1919بإرسال لجنة تحقيق أمريكية إلى فلسطين وسورية عام 

ستقاللهما تطبيقاً لمبدأ حق تقرير المصير، إال أن إوبالرغم من أن اللجنة طلبت في تقريرها منح  الشعب العربي الفلسطيني والسوري 
نتداب البريطاني خالفاً لرغبة الشعب الفلسطيني في نتهى األمر بوضع فلسطين تحت اإلإالسلم  لم يعر هذا التقرير أي هتمام ومؤتمر 

 .تقرير مصيره
 . 243جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق، ص: إبراهيم زهير الدراجي 127
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 التي واألقاليم المستعمرات إلى منه) 22( المادة في أشار فقد  المتحدة األمم عصبة لعهد وبالنسبة
 العهد أن إال الحديث، للعالم القاسية األحوال في وحدها الوقوف على قادرة غير شعوب تقطنها

  .128هامصير تقرير في الشعوب حق مبدأ على النص من خال قد ذلك من وبالرغم

 تقرير حق أن إال ، السابقة المرحلة خالل المبدأ هذا على التأكيد من وبالرغم نهأ يتضح سبق مما
  .التقليدي الدولي القانون دائرة عن بعيداً سياسياً مبدأ ظل المصير

  
  :المتحدة األمم ميثاق بعد المصير تقرير حق: ثانياً 
  

 حيث العالميتين، الحربين مابين فترة في  المبدأ ذاله القانونية بالقيمة التسليم ناحية التحول بدأ
 14 في مشترك إعالن تشرشل ونستون البريطاني الوزراء ورئيس روزفلت األمريكي الرئيس وقع
 والثالث الثاني مبدأيه في أشار والذي ،"األطلسي ميثاق" اإلعالن هذا على أطلق وقد ،1942 آب

 في العيش يريدون التي الحكومة شكل اختيار في الشعوب كل وحق المصير تقرير مبدأ على
  .129ظلها
  

 والتي األولى، المادة في المصير تقرير حق إلى اإلشارة تم ، المتحدة األمم ميثاق نظام ظل وفي
 بين الودية العالقات إنماء"  السابقة المادة من الثانية الفقرة في المتحدة األمم مقاصد بين من عدت
 منها لكل يكون وبأن الشعوب، بين الحقوق في التسوية يقتضي المبدأ ماحترا أساس ان على األمم

  ."مصيرها تقرير

 والرفاهية االستقرار دواعي تهيئة في رغبة"  على الميثاق من) 55( المادة نصت كما 
 بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة األمم بين ودية سلمية عالقات لقيام الضروريتين

  ."...مصيرها تقرير منها لكل يكون وبأن الشعوب ينب الحقوق في
  

 أهم من واعتبره المبدأ، هذا حصر المتحدة األمم ميثاق أن السابقتين المادتين خالل من يتضح
 احترامه األعضاء الدول على يتوجب التي الدولي القانون مبادئ من ومبدأ ،المتحدة األمم أهداف

  .ستقاللواإل الرفاهية تحقيق أجل من
  

 فـي  عليـه  النص خالل من بعد فيما وضوحاً وازداد المصير تقرير لحق المفهوم هذا تأكد كما
 فقد المختلفة، الدولية والهيئات األجهزة عن الصادرة واإلعالنات المتحدة، األمم قرارات من العديد

                                                 
  .243، ص جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية عنها: زهير الدراجيإبراهيم  128
 .136، ص1989الفلسطيني، مجلة صامد االقتصادي ،حق تقرير المصير االقتصادي للشعب : عد اهللاحمد سأ 129
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 يخبتـار  الصـادر  قرارهـا  فـي  عليـه  والتأكيـد  المبدأ، هذا إرساء في دور العامة للجمعية كان
  ".بنفسها مصيرها تقرير في الحق لها الشعوب جميع"  أن فيه جاء والذي ،6/2/1952

  
 الجمعية قرار وكان الخصوص، بهذا المتعلقة العامة الجمعية عن الصادرة القرارات توالت ثم
 للبلدان االستقالل منح إعالن"  بـ والمعنون 1960 عام ديسمبر في والصادر) 1514( رقم العامة

 مفهوم تطوير في بالغ أثر لها كان التي المتحدة األمم إسهامات أبرز أحد ،" المستعمرة بوالشعو
  . 130تصفيته في والتعجيل أشكاله، بجميع االستعمار إدانة وفي المصير، تقرير

 بتاريخ) ح- 1- د/ 2200( رقم القرار بموجب الدولية المواثيق على العامة الجمعية وافقت كما
 المدنية الحقوق وميثاق واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المتعلقو ،1966 أول كانون 16

  .131عليها للمصادقة وقدمتها والسياسية،

، ليؤكد على ضرورة  12/12/1973الصادر بتاريخ ) 3193(ء قرار الجمعية رقم كما جا
ؤولية ها المسلمقاومة وحركات التحرر المنظمة كأسرى حرب، وتحميلا ألفراد معاملة دولة االحتالل

نضال الشعوب في سبيل حقها في تقرير " ، حيث نص القرار السابق أن  القانونية حال مخالفته ذلك
 الكفاح المسلحن أي مخالفة لقمع وأ ،مع مبادئ القانون الدوليلمصير هو نضال شرعي يتفق تماماً ا

المي لحقوق االنسان ، هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة وإلعالن مبادئ القانون الدولي ولإلعالن الع
تفاقية أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام إوان المحاربين المناضليين الذين يقعون في األسر يجب 

    ".بأسرى الحرب جنيف المتعلقة

 الحق كافة للشعوب"  أن على اإلنسان لحقوق الدوليين العهدين من األولى المادة أوضحت وقد
 بحرية تواصل وأن السياسي، كيانها بحرية تقرر أن الحق هذا لىإ ستناداًإ ولها المصير، تقرير في

  ..." .والثقافي جتماعيواإل قتصادياإل نموها
  

 لميثاق وفقاً الدول بين والتعاون الودية بالعالقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعالن نص كما
 1970 - 10 -24 في) 25 - د/2625( رقم قرارها في العامة الجمعية من والمعتمد المتحدة، األمم

                                                 
لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ، ولها بمقتضى هذا الحق أن :" على أنه ) 15-د/ 1515(جاء في قرار الجمعية العامة  رقم  130

اتفاقية جنيف : عبد الرحمن أبو النصر". ياالقتصادي واالجتماعي والثقافبحرية إلى إنمائها  أن يقررتحدد  بحرية مركزها السياسي 
 ،2000وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة ، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة القاهرة،) 1949( الرابعة لحماية  المدنيين لعام 

 .376ص
قتصادية  دولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق اإلتشير هذه الفقرة إلى المادة األولى  والثانية من العهد ال  131

 .جتماعية  والثقافيةواإل
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 مصيرها تقرير في وحقها حقوقها في الشعوب تساوي مبدأ بمقتضى الشعوب لجميع"  أن على
  .132..." المتحدة األمم ميثاق في المذكور بنفسها

  

 منه) 13( المادة في الحق هذا على) 3/4/1993( في الصادر الدولي بانكوك إعالن أكد كما
 أن على تأكيدنا نكرر ،...بانكوك في المجتمعين اآلسيوية الدول مثلووم وزراء نحن"  فيها جاء التي

 المتحدة األمم به تعترف عالمي وحق الدولي، القانون مبادئ من مبدأ هو المصير تقرير في الحق
  ..." .األجنبي حتاللولإل األجنبية للسيطرة الخاضعة للدول

 من) 55( والمادة) 1/2( المادتين في صيرالم تقرير مبدأ على النص بعد بأنه القول يمكن أخيراً
 أصبح المصير تقرير في الحق مبدأ فإن الدولية، تفاقياتواإل المواثيق في العديد  وكذلك الميثاق،

 يمكن النتائج من مجموعة عليه يترتب الذي األمر الدولي، القانون قواعد من آمرة دولية قاعدة
  :133باآلتي إجمالها

 .134المصير تقرير في الشعوب لحق مخالفاً ميبر دولي تفاقإ أي بطالن -1

 السلمية، الوسائل بمختلف تحقيقه التماس في الحق المصير، تقرير في الحق صاحبة للشعوب -2
 المسلح الكفاح في الحق الشعوبلهذه  فإن الهدف هذا إدراك عن الوسائل هذه عجز حالة وفي
 .135واالستقالل الحرية إلى تطلعاتها تقمع التي القوى ضد

 تقرير في الشعوب حق حترامإ بمقتضاه يتعين يجابياًإ واجباً جميعاً الدول عاتق على يقع اكم -3
 136ممارسته على الشعوب هذه ومساعدة ، شأنه من واإلعالء المصير،

  

                                                 
 ضد  الشعوب بصورة  تحرمها من تقرير على التأكيد على  واجب الدول عدم استخدام القوة  ن هذا االعالن لم يغفلأبالرغم من  132

عتبارها  إتجنب  البت  مباشرة في حق هذه الشعوب  في استخدام القوة بعالن هذا اإل إال أن مصيرها وفي الحرية  واالستقالل ،
  . ممارسة الحق في تقرير المصير  وسيلة  من  وسائل

Christine Gray: International Law and The Use of Forc,Oxford, university press,2000.p46. 
ر في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد ، المجلة المصرية للقانون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصي: حمد هنداوي أحسام  133

 . 98-97ص  ،1991مصر،  الدولي،القاهرة، ، الجمعية المصرية للقانون) 47(الدولي، المجلد 
امها تتعارض مع ذا كانت وقت إبرإتعتبر المعاهدات باطلة بطالنا مطلق " تفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه إمن ) 53(نصت المادة  134

 ...".قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة 
الصادر في ) 43/105(بشأن تعريف العدوان  وكذلك القرار  رقم ) 29 -د /3314(وهذا ما أكد عليه قرار الجمعية  العامة رقم  135

 .، بشأن اإلعالن العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيريها1988ديسمبر 
تفاقية الدولية للحقوق االقتصادية ، واإل1966عام تفاقية الدولية  للحقوق المدنية السياسية عليه المادة األولى من اإلوهذا ما أكدت  136

بشأن مبادئ القانون الدولي )  25 -د /5625(، والعديد من قرارات الجمعية العامة  كالقرار رقم   1966جتماعية والثقافية عاماإل
 . لميثاق األمم المتحدة ية  والتعاون  بين الدول وفقاًالمتعلقة  بالعالقات  الود
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  :المصير تقرير حق مفهوم: الثاني الفرع

 المجال فتح الذي األمر المصير، تقرير مبدأ حول المتحدة األمم ميثاق نصوص الغموض أحاط
 االستعمارية القوة بين مريراً صراعاً أثار مما المبدأ، هذا مضمون بشأن كثيرة لتساؤالت واسعاً

  .له المؤيدة والقوة المصير تقرير لحق المناهضة

 حقاً المصير تقرير يمثل هل أخرى وبعبارة المبدأ، لهذا القانونية القيمة حول الجدل تركز كما
 مضمون تحديد من بد ال الغموض هذا إلزالة  سياسي؟ مبدأ مجرد يكون نأ يعدو ال أنه أم قانونياً؟

  .له القانونية والطبيعة المصير، تقرير حق

  :المصير تقرير حق مضمون: أوالً

 وذلك المصير، تقرير في الحق حول الدول ومواقف الدولي القانون فقهاء نظر وجهات تتباين
 األمم ميثاق في عليه النص وحتى ظهوره بداية منذ بها مر التي التاريخية الفترة لطول نظراً

  .137للدول السياسية والمصالح اآليدولوجية المنطلقات الختالف ونظراً المتعاقبة، وقراراتها المتحدة

 شكل يختار أن في ما شعب حق"  أنه على تعريفه الممكن من أن الفقهاء بعض يرى ذلك ومع
  .138" إليها نتماءاإل يريد التي والسيادة ظله، في العيش يرغب الذي الحكم

 في الشعوب حرية: " بأنه 1966 لعام اإلنسان حقوق عهدي في الموحدة األولى المادة وتعرفه
    " .والثقافي جتماعيواإل قتصادياإل نمائها تأمين وحرية السياسي، مركزها تقرير

 ،24/11/1970 يف الصادر) 2625( رقم قرارها في المتحدة لألمم العامة الجمعية ذهبت وقد
 إلى ، المتحدة األمم لميثاق وفقاً الدول بين والتعاون الودية بالعالقات الخاص التصريح يتضمن الذي

 لتأمين تسعى وأن السياسي، مركزها أجنبي، تدخل دون تقرر، أن في الحق الشعوب لكل"  أن
 نصوصل اًوفق الحق هذا احترام واجب دولة كل وعلى  والثقافي، واالجتماعي االقتصادي نموها

   ".الميثاق

 عليه وافقت الذي التحديد في يتجلى المبدأ هذا مضمون أن الثالث، العالم دول معظم وترى
 ثمة هناك كان إذا نهوأ ،1966139 عام أقرتها التي اإلنسان حقوق تفاقيتيإ في العامة الجمعية

                                                 
، دراسة سياسة قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي، منشورات الهيئة المصرية " الدولة الفلسطينية: "محمد شوقي عبد العال حافظ 137

 .80، ص1992، العامة للكتاب، القاهرة
138 Mohamad Aziz Shukri : The Concept  of  Self-Determination in the U.N,op,p5. 

 .1966 /ديسمبر/ 16بالتوقيع على العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان في ) 21-د/ 2200(قرار الجمعية  139
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 تقرير في الشعوب قح مضمون حول الميثاق في) 55( والمادة) 1/2( المادتين نص في غموض
 الغموض، هذا لكشف للميثاق التحضيرية لألعمال بالرجوع الغموض هذا إزالة يمكن فإنه المصير،

  .140ستقاللاإل من وتمكينها للشعوب األجنبية السيطرة إلغاء يعني بأنه لوحظ إذ
  

شعب على شعب سيطرة عدم: "  يعني المصير تقرير في الحق مبدأ فإن سبق ما  على بناء 
 المقبلة، وحكومته السياسي نظامه يختار أن في شعب كل وحق الظروف، من ظرف أي تحت آخر

 قوى أي من تدخل أو خضوع دون ،141يشاء الذي النحو على الطبيعية ثرواته في بحرية والتصرف
  .142"  خارجية

 بحرية تختار أن في الشعوب لكل مقرر حق المصير تقرير حق أن التعريف هذا من ويفهم
 دولي أحدهما جانبين المصير تقرير لحق أن يعني وهذا ،143والخارجي الداخلي السياسي انظامه

  -  الذي 1970 أكتوبر 24 فيالصادر ) 25 -د/ 2625( رقم العامة الجمعية قرار عليه نص وقد
 إعالن حدده وقد الداخلي، الجانب هو المصير تقرير لحق اآلخر الجانبأما  – إليه اإلشارة سبق

حيث  المتحدة األمم لميثاق وفقا الدول بين والتعاون الودية بالعالقات المتعلقة الدولي قانونال مبادئ
 واالقتصادية السياسية نظمها بحرية وتطور تختار أن في الحق دولة لكل يكون "نص على أنه 

  .144" والثقافية

 يشمل انه بل ، والثقافية السياسية الجوانب على يقتصر يعد لم المصير تقرير حق أن وعليه
 ومواردها الطبيعية ثروتها على السيطرة في الشعوب حق مثل قتصاديةاإل الجوانب كذلك

  .145القومية

بأن السابق، بالمفهوم مصيرها تقرير في الشعوب حق مضمون تحديد فإن ،سبق ما على بناء 
 ترتضيه، لذيا السياسي النظام وشكل تمثلها، التي الحكومة شكل اختيار في الحرية للشعوب يترك

                                                 
، 1986،الجزائر -القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتابتقرير المصير السياسي للشعوب في : عمر إسماعيل سعد اهللا 140

 .91-86ص
141 Charles Rousseu:Le droit International Public,Tom Il les Sujet de Driot Edition Sirey, Paris,1974,     

pp31-33.  
 .83، مرجع سابق، ص"الدولة الفلسطينية: "محمد شوقي حافظ 142
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 التي الداخلية األمور في التدخل جواز وعدم الحق، هذا باحترام االلتزام عليه يترتب الذي األمر
  .مصيرها تقرير في حقها من الشعوب يحرم إجراء كل عن واالمتناع الشعوب، من شعب تخص

  المصير تقرير لحق القانونية الطبيعة: ثانياً

 حقاً اعتباره حيث من الدولي، القانون فقهاء بين جدلال مصيرها تقرير في الشعوب حق أثار
 ثورية حركات إليه استندت سياسي مبدأ مجرد يكون أن يعدو ال أنه أم للكلمة، القانوني بالمعنى
 التي الدولية للظروف نتيجة إقليمية أوضاع وترتيب استعمارية، أوضاع إنهاء أجل من سياسية
 الوضع إحاطة الغربي االستعماري الفقه من جانب حاول فقد ،146األولى العالمية الحرب أعقبت
 مبدأ يزال ال المصير تقرير بأن قولهم خالل من وذلك بالشك الوطني التحرر لحركات الدولي
  .147استنكاره يجب إرهابا يعد الحركات هذه نضال أن يروا ولذلك حق، إلى بعد يتحول ولم سياسي

 بعض في كما الحدود، أضيق في يطبق استثنائياً انونياًق مبدأ اعتبره الفقه من آخر جانب أن كما 
 الذي لالتفاق نتيجة قانونياً محتوى يكتسب بحيث عليه تنص كانت التي والجماعية الثنائية المعاهدات

  .148يتضمنه

 حيث المتحدة األمم ميثاق وضع قبل محتدما كان المصير تقرير حول الخالف أن القول ويمكن
 هذا أشخاص أن الى ذلك في السبب ويرجع ،149سياسي مبدأ مجرد اعتباره إلى الفقه غالبية اتجه

  . به االعتراف أو ممارسته في تتوسع لم -الدول أي -  القانون

) 51( و) 1/2( المادتين في المصير تقرير على النص متضمناً المتحدة األمم ميثاق صدور ومع  
 سبب كان حيث المصير، تقرير لمبدأ نونيةالقا الطبيعة حول جديد من نفسه يطرح الخالف عاد منه،

 المناهضة القوى بين وسط حل نتيجة هما إنما المذكورتين الميثاق نصي صيغتي أن الخالف
 وأعضائها الدولية، للمنظمة سياسياً هدفاً المصير تقرير من جعل مما له، المؤيدة وتلك ستعمارلإل

  .150فوراً بتنفيذه يلتزم نهائياً لتزاماًإ إعتباره دون

                                                 
 .260ص لألراضي العربية، مرجع سابق، حتالل اإلسرائيلياإل: تيسير النابلسي  146
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 هذه أن إلى المصير، تقرير في بالحق الخاصة الميثاق لنصوص المعارضة اآلراء وتستند
 تخلق ألن كافية غير فهي ثم ومن التحديد، وعدم الدقة وعدم واإلبهام الغموض يشوبها النصوص

 هدفاً يسول ، األمم بين الودية الدولية العالقات إلنماء وسيلة تكون أن بها أريد وإنما قانونياً، مبدأ
  . ذاته بحد

 في الشعوب بحق المتعلق الداخلي الجانب يتضمن رأيهم وفق المصير تقرير مبدأ فإن وبالتالي
 الجانب ذلك يتعدى أن غير من ويالئمها، يناسبها الذي السياسي والنظام الحكومة شكل ختيارإ

  .151األجنبية السيطرة وإلغاءالشعوب في اإلستقالل  بحق والمتعلق الخارجي

 كرس قد"  فرانسيسكو سان" مؤتمر بأن رأوا فقد قانونياً، حقاً المصير تقرير عتبارإ مؤيدو أما
 هذه، نظرهم وجهة ولتأييد للشعوب، المصير وتقرير الحقوق في المساواة مبدأ علىمعنى  إضفاء
 أن وطالما المتحدة، األمم مبادئ أوضحت قد للميثاق األولى المادة من الثانية الفقرة أن إلى ذهبوا

 أن دونقانوني  حق الحقوق في المساواة بأن القول الممكن غير من فإنه الحقوق، تنشئ المبادئ
  .152المصير تقرير على ذلك نقيس

  :المصير تقرير حق ممارسة أساليب: الثالث الفرع

 خالل من عام بوجه المصير تقرير ممارسة يجب فإنه ،المتحدة األمم أعضاء غالبية تفاقبإ
 التعبير تتضمن أخرى سلمية وسيلة أي أو ستفتاءكاإل بها، المعترف والديمقراطية السلمية لالوسائ

  .ورغباته الشعب إرادة عنالحر

 هذه في ،المصير تقرير في حقه االستعمار سلطات وأنكرت الودية السلمية الوسائل تفلح لم وإذ 
 تقرير في حقها إلى الوصول أجل من الشعوب تلك قبل من القوة استخدام إلى اللجوء يتم الحالة

  .153المصير

  :المصير تقرير حق لممارسة السلمية الوسائل: أوالً

  :هما المصير تقرير حق لممارسة السلمية الوسائل صور من صورتين بين التمييز عادة يتم

                                                 
لية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدوبين التفرقة : هيثم موسى حسن151
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 بنفسها، مصيرها الشعوب تقرر لكي المثلى الصورة الشعبي االستفتاء يعد:  الشعبي ستفتاءاإل) أ
 يكون أن دون السياسي، ومصيره مستقبله بتحديد المتعلق القرار اتخاذ حرية للشعب يترك ثحي

 على دول عدة حصلتوقد  ،154كانت جهة أي من صادر تأثير أو إكراه، أو ضغط ألي عرضه
  .155إفريقيا وجنوب والبحرين الكامرون، على ذلك لامث،  ستفتاءاإل بموجب استقاللها

 بمجموعة تحاط أن بد ال العملية هذه فإن االستفتاء عملية عليها تترتب لتيا النتائج ألهمية ونظراً
 تحت ستفتاءاإل يتم نوأ وخارجياً، داخلياً مناسبة أجواء ضمن قيامها تكفل التي الضمانات من

 تكوينها يتم لجنةإشراف  تحت ستفتاءاإل يتم فقد بالنزاهة، لها ومشهود حيادية مختصة لجنة إشراف
  .156 وبهاشع ستقاللبإ تطالب التي التحرير وحركات المستعمرة الدولة ينب تفاقباإل

 مصير لتقرير تجري التي ستفتاءاتاإل على اإلشراف على ستعماريةاإل الدول تصر قد كما 
 نتائجها تزوير إلى االستفتاءات هذه تنظيم  وراء من الدول هذه تهدف حيث لها، التابعة األقاليم

 الشعوب إرادة عن تعبيراً االستفتاءات أكثر فإن لهذا ،157الخاصة حهامصال مع متوافقة لتأتي
 يتم ، دولية لجنة أو محايدة دولة بها تقوم دولية رقابةإشراف  تحت تجري التي تلك هي المستعمرة

  .159دولية منظمة تحت رقابة ،أو158 المعنية الدول بواسطة أعضائها ختيارإ

  عنه، والمبعدين اإلقليم أرض على منهم القاطنين إلقليما سكان كافة االستفتاء يشمل أن يجب كما 
 بالتالي يشمل فال باإلقليم المقيمين األشخاص على ستفتاءاإل قصر إلى حتاللاإل سلطة تعهد فقد

 يصبح الحالة هذه وفي االحتالل، وطأة تحت لمغادرته اضطروا قد يكونون الذين األشخاص
  إذا خاصة المصير، تقرير في حقها الشعوب لممارسة لىمث وسيلة عتبارهإل صالح غير ستفتاءإلا

 والمبعدين الالجئين عودة القائمة السلطات وتمنع األصليين سكانه من ليسوا اإلقليم سكان معظم كان
 جلب على إسرائيل عملت الذي الوقت ففي  -  فلسطين فيالحال  هو كما - 160السياسيين

                                                 
 . 270،311تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق ، ص : عمر إسماعيل  سعد اهللا 154
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 والجنسية 1950 عام العودة قانوني بسن وقامت زالت، وال العالم أنحاء شتى من اليهود المهاجرين
 فإنها اإلسرائيلية، بالجنسية والتمتع إسرائيل إلى العودة حق يهودي كل منحا واللذان ، 1952 عام
 ترفض زالت وال ورفضت فلسطين، من الفلسطينيين المواطنين تهجير على عملت الوقت نفس في

  .لهم العودة بحق رافعتاإل وترفض الالجئين، بعودة السماح

 ممثلة منتخبة هيئة من الصادر القرار يعد: للشعب ممثلة منتخبة هيئة من الصادر القرار) ب
 عن الطريقة هذه تختلف ،161المصير تقرير في الحق لممارسة الثانية السلمية الوسيلة للشعب

 غير بطريقة ولكن المصير، تقرير في رأيه عن مباشرة بطريقة يعبر ال الشعب ان في االستفتاء،
  .  162المصير تقرير بحق يتعلق عما التعبير تتولى تأسيسية جمعية وأ هيئة ختيارإ طريق عن مباشرة

 الهيئة هذه أن كون الشعب إرادة عن وواقعية حقيقية بصورة يعبر أن األسلوب هذا في ويفترض  
  .163وسليمة واضحة ديمقراطية بصورة الشعب قبل من نتخابهاإ يتم

 تدخل من يخشى قد فإنه المثال سبيل فعلى العقبات بعض يواجه الوسيلة هذه استخدام نأ إال   
 غير عناصر تمثيل إلى يؤدي قد بشكل الهيئة تلك أعضاء انتخابات بعملية باإلدارة القائمة الدولة
 تلك والء يكون بحيثللسكان  الحقيقية اإلرادة عن تعبر ال عناصر أو،  الهيئة تلك في وطنية

 تخاذإ عن الهيئة تلك عجز إلى يؤدي قد مما نتخابها،إ في ساعدت أو فرضتها التي للقوى ناصرالع
  . 164أجلها من الهيئة انتخبت التي والغاية يتفق الذي السليم القرار

 عام تركيا إلى وضمها سوريا األم الوطن عن االسكندرونة لواء فصل تم المثال سبيل علىف  
ال انه وبسبب السورية ، إولي بأن أراضي اللواء جزء من األراضي قرارالداإلبالرغم من  1939

ستراتيجي، أبرمت صفقة سياسية بين فرنسا وتركيا أدت الى راضي اللواء وموقعها اإلأ أهمية
  . 165إنتزاع هذه االراضي من سوريا وضمها الى تركيا

 الشعب إرادة عن رورةبالض يعبر ال قد للشعب وممثلة منتخبة هيئة من قرار صدور فإن وعليه   
  .تمثله أن يفترض التي الحقيقية

                                                 
إبراهيم الدراجي،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية . ودان، وموريتانيا، والهندتم إتباع هذا األسلوب في عدد من الدول مثل الس 161
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  :المصير تقرير حق لممارسة المسلحة القوة استخدام: ثانياً

دولياً، قانونياً حقاً ليصبح سياسي مبدأ من تطور المصير تقرير فإن سابقاً، تناوله تم ما على بناء 
 الدولية واالتفاقيات المواثيق وكذلك ،المتحدة األمم ميثاق في عليه النص تم ما هو ذلك في والسند

، لتطلعاتها مناقضة وبصورة ، الكبرى االستعمارية الدول إرادة عن رغماً الحق هذا على أكدت التي
 أن لها كان وما ، المصير تقرير وسائل عداد من الثورية الوسائل تستبعد ال المتحدة األمم فإن لذلك
 زالت وما ذاتها المتحدة األمم وجود على وجودها في قةساب الوسائل هذه كانت أن منذ ذلك تفعل

  .166له معاصرة
  

 تقريـر  فـي  حقـه  الشعب على حتاللاإل سلطات أو ةنميالمه القوى إنكار حال في فإنه وعليه
 والمقاومـة  القـوة  إلـى  اللجوء في حقه الشعب هذا على تنكر أن أيضاً لها يحق ال فإنه المصير،
  .167المصير تقرير في قهح ممارسة إلى للوصول المسلحة

  

 وقد  دولياً، المشروعة الحروب من الفقه غالبيةعند  الوطني التحرير حروب أصبحت فقد وعليه
 عـام  منـذ  أصـدرتها  التي القرارات من العديد في المتحدة لألمم العامة الجمعية على ذلك أكدت

 والذي العدوان تعريف والمتضمن ،1974 عام العامة الجمعية قرار أبرزها من كان والذي ،1945
 مـن  كبيـرة  درجة على الوطني التحرر حركات لصالح تحفظاً منه السابعة المادة واضعو حرص
 دولـي   نـزاع  هو وإسرائيل الفلسطينية التحرير منظمة قوات بين النزاع مما يؤكد أن ،168األهمية

  .  مسلح
  

 مـا  وباألخص التعريف اهذ في ليس" أنه على العدوان جريمة تعريف من) 3( المادة نصت كما
 التـي  الشعوب حق من يجحف ما العدوان حاالت بعض أمثلة نظمت والتي السابقة المادة في ورد

 فـي  األجنبيـة  السـيطرة  من أخرى أشكال أي أو العنصرية أو ستعماريةاإل الحكم ةنظمأل تخضع
  "واالستقالل والحرية المصير تقرير أجل من الكفاح

  
  

                                                 
 .261مرجع سابق، ص ، سرائيلي في ضوء القانون الدوليحتالل اإلاإل :تيسير النابلسي 166
 .112مشروعية المقاومة المسلحة، مرجع سابق، ص: عائشة راتب 167
ال بد من اإلشارة إلى أن قرار تعريف العدوان وبالرغم من اعتباره استخدام القوة  بهدف ممارسة  الحق في تقرير المصير هو عمل  168

المساعدات المقدمة إلى حركات التمرد الوطني من قبيل األعمال المشروعة وإنما اعتبرها من قبيل إال أن القرار لم يعتبر  مشروع،
ستعمال القوة ضد الدول التي تحرم هذه الشعوب من حقوقها في الحرية إالعدوان خاصة عندما تبلغ المساعدة حداً تعادل فيه 

 .326، ص 1997عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، الحقوق والواجبات الدولية في : علي إبراهيم . واالستقالل 
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 تقرير في حقها لنيل تناضل التي المسلحة الشعبية المقاومة أعمال يةبشرع عترافاإل تجلى كما
 1977عام جنيف تفاقياتإل األول الملحق البروتوكول بمقتضىالتأكيد عليه  تم ما وهذا ،مصيرها

 خاللها من تناضل التي المسلحة المنازعات"  أن على منه الرابعة الفقرة األولى المادة نصت حيث
 في وذلك العنصرية، األنظمة وضد ،األجنبي حتاللواإل ستعماري،اإل التسلح ضد الشعوب

  .مصيرها تقرير في الشعوب لحق ممارستها

تقرير  حقإعتبار  على قراراته من العديد في أكد، فقد  المتحدة األمم ميثاق الحق هذا كرس كما 
  .169الشعوب لجميع عنه التنازل يمكن اللجميع الشعوب و ثابتا المصير حقاً

 الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدة أصبح المصير تقرير في الحق مبدأ فان تقدم لما تناداًسإ
 ضد التحرر حركات بها تقوم التي المسلحة المقاومة عمالأ فان وعليه ، مخالفتها يجوز ال التي

 اإلرهاب اأم والعرفية، تفاقيةاإل الدولي القانون لقواعد وفقاً مشروعة أعمال هي األجنبية السيطرة
 تمثل فهي المصير تقرير في حقها من لحرمانها الشعوب ضد االستعمارية القوى تمارسه الذي

 ال الفلسطيني الشعب على المستمر اإلسرائيلي العدوان ان كما الدولية، للشرعية صريحاً نتهاكاًإ
 من آمرة قانونية ةلقاعد صارخاً انتهاكاً يشكل بل ، فقط المصير تقرير في الحق لمبدأ مخالفة يشكل
  .الدولي القانون قواعد

  
  

  
    

 

 

 

 

 

                                                 
، والقرار رقم 1973الصادر في ديسمبر ) 3103(، والقرار رقم 1972الصادر في ديسمبر ) 3034(نظر قرار الجمعية العامة رقم أ 169

 .رائيلي ، وتتعلق جميع هذه القرارات بقضية فلسطين والصراع العربي اإلس1974الصادر في نوفمبر ) 3246(
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األول الفصل  

  غزة قطاع على الحرب شرعية مدى

  
 تطال غزة، من الفلسطينية المقاومة تطلقها التي الصواريخ بأن الصهيوني العدو يتذرع

 لضمان غزة على حصاره فرض  لذلك للقطاع، المتاخمة المستوطنات في المدنيين المستوطنين
  . الصواريخ إطالقهذه  وقف

 وأن النفس، عن الشرعي الدفاع في حقه تحت يندرج غزة، قطاع على هجومه بأن يتذرع كما
  .170العسكرية الضرورات تبرره أمر هو الهجوم

 عن الشرعي الدفاع حقها وخاصة -بها تذرعت التي السالفة التبريرات من إسرائيل وتهدف
 مضمون مع كلياً وتتنافى قانوني، أساس أي إلى تفتقر تيال العسكرية عملياتها شرعنة إلى -النفس

 المسلحة القوة استخدام لها يحق وال حتاللإ دولة إسرائيل أن باعتبار وذلك الحق، هذا وجوهر
  .المحتلة باألراضي الفلسطينيين بمواجهة

 الشعوب حق تحت تندرج كونها ، شرعية مقاومة هي الفلسطينية المقاومة أن عن فضالً هذا
 المنصوص الوسائل بمختلف ستقاللاإل نتزاعوإ ،171مصيرها تقرير في االحتالل نير تحت تقع التي

  .المسلحة القوة استخدام ومنها ،172المتحدة األمم ميثاق في عليها

 عن الشرعي الدفاع في حقها حول اإلسرائيلية اإلدعاءات خطورة تكمن ال أخرى جهة من
 فقط، القانونية المساءلة في إسرائيل حماية مجرد في رية،العسك األمنية الضرورات وحول النفس،

                                                 
وقد صرح بهذا األمر عدد من القادة  والمسؤوليين السياسيين والعسكريين االسرائليي ، فقد جاء ذلك على لسان  رئيس الوزراء  170

، كما صرح  بهذا  االمر  2008 /27/12في البيان الذي أدلى  به  حول العملية  الجارية في قطاع غزة في " ايهود اولمرت " االسرائيلي 
والمتعلق بدخول القوات البرية الى قطاع غزة ، كما صرحت   3/1/2009في بيانه الصادر بتاريخ " ايهود باراك "لدفاع  االسرائيلي وزير ا

والذي أدلت به أمام السفراء  واألجانب   27/12/2008في بيانها الصادر في " تسيبي ليفني "  بذلك  وزيرة الخارجية االسرائيلية  
ئيلمنطقة  سيدوروت المتاخمة لحدود القطاع ، وغيرها العديد من البيانات والتصريحات االسرائيلية الرسمية التي المعتمدين في اسرا

لمزيد من  المعلومات عن ما ورد  في . تبررالحرب على غزة بحقاسرائيل بالدفاع  عن النفس في مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية
      . ظر  الى الموقع االلكتروني لوزارة الخرجية االسرائيليةالبيانات والتصريحات  السابقة ، ان

المستعمر أو ( يكون للشعب الخاضع لإلستعمار او اإلحتالل حق طبيعي وأصيل في الدفاع عن النفس، يمتد ليشمل إخراج المعتدي  171
  .من أراضيه ) المحتل

Dugard :The OAU and Colonialsism an inquiry into the Plea of Self – Defence as a Justification for the of the 
use  of Force in the eradication of colonialism, ICLQ , vol .16,1967,p 157. 

 .1945من ميثاق األمم المتحدة لعام ) 51(والمادة ) 2/4(ظر نص المادة أن  172
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 عملياتها في إسرائيل أن اليقين علمها من بالرغم بها الكبرى الدول قبول في الخطورة تكمن بل
  . الدولي القانون ركائز ألهم انتهاكاً تشكل  - لها مبرر ال -  التي المفرطة القوة لهذه واستخدامها

  

 ومشرف حاسم موقف تخاذإ في ، نقساماتاإل والمتعدد المتشرذم العربي امالنظ عجز ظل في هذا   
 الذي الدولي، األمن مجلس إلى القومية مسؤولياته من والهروب ، ومسانديه الغاشم الكيان هذا تجاه

 تنفيذ إسرائيل رفضت حيث العدوان، وقف مجرد على إسرائيل إجبار في - كعادته - يفلح لم بدوره
  .174القرار هذا صدور من بالرغم غزة في عملياتها وواصلت ، 173)1860( رقم متحدةال األمم قرار

 ودولياً، قانونياً غزة قطاع على اإلسرائيلية الحرب شرعية مدى دراسة فإن سبق، ما على بناء
  :اآلتي النحو على مبحثين إلى الفصل هذا تقسيم يتطلب

  
  .غزة على حربها في الدولي القانون ألحكام إسرائيل نتهاكإ: األول المبحث    

  .غزة على الحرب من والدولية العربية المواقف تباين: الثاني المبحث    

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، والمتعلق  بالحرب اإلسرائيلية  8/1/2009في تاريخ ) 6063( الصادر في  جلسته رقم )  1860(قرار مجلس األمن الدولي رقم   173

 .على قطاع غزة
ان اسرائيل لم توافق في الماضي " قائالً  )  1860(على قرار مجلس األمن رقم " ايهود اولمرت"فقد عقب رئيس الوزراء االسرائيلي  174

إن جيش الدفاع  سياوصل . ا  في الدفاع عن أمن مواطنيها في أي حال من األحوال على منح أي جهة  خارجية كانت الوصاية على حقه
نقال عن الموقع الرسمي لوزارة . .." . عمله دفاعا عن المواطنين االسرائيليين وسيقوم بالمهام الموكلة إليه في اطار العملية العسكرية ،

  .9/1/2009الخارجية االسرائيلية ، 
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  األول المبحث

  غزة على حربها في الدولي القانون ألحكام إسرائيل إنتهاك

  
 فيذهاتن الجاري والقتل والتدمير القصف عمليات أن اإلسرائيلية، والعسكرية السياسية القيادة تدعى

 في المشروع إسرائيل لحق والقانونية الطبيعية الممارسة سياق في تأتي غزة، قطاع صعيد على
 التجمعات صوب غزة قطاع من إطالقها الجاري الصواريخ لمواجهة النفس، عن الشرعي الدفاع

 واتق على وحتمت قتضتإ ، العسكرية األمنية الضرورات أن كما. إسرائيل في اإلسرائيلية السكانية
  .بذلك القيام اإلسرائيلي حتاللاإل

 يحق هل ، التالية التساؤالت أمام ات السابقةلمبرر اإلسرائيلي االستخدام يضعنا وبالطبع
 الفلسطينية األراضي في الفلسطينيين مواجهة في المسلحة القوة استخدام حتاللإ كدولة إلسرائيل
 ، وعسكرية أمنية ضرورة تواجه  ةغز قطاع على هجومها قبل إسرائيل كانت وهل المحتلة؟
 مبدأي بين توازناً اإلسرائيلي حتاللاإل أقام وهل ؟ القطاع ضد عسكري بعمل القيام تستدعي

  الهجمات؟ في التكافؤ مبدأ حتراموإ والتناسبية، العسكرية الضرورة

 الحقوق دوتحدي غزة، لقطاع القانوني المركز تحديد من بد ال السابقة، التساؤالت على لإلجابة 
 هذا بتقسيم سأقوم وعليه. المصير وتقرير المقاومة في الحق وباألخص الفلسطيني للشعب الشرعية
  :اآلتي النحو على مطلبين إلى المبحث

  . اإلسرائيلية للرؤية وفقاً غزة على الحرب شرعية: األول المطلب

  .ليالدو القانون ألحكام طبقاً غزة على الحرب شرعية عدم: الثاني المطلب
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  األول المطلب

  .اإلسرائيلية للرؤية وفقاً غزة على الحرب شرعية
  

 القطاع، على عدوان أي تشكل وال ، شرعية حرب هي غزة قطاع على حربها بأن إسرائيل ترى
 قبل من عليها الواقع عتداءاإل ظل في مشروعا، عمالً تعد – الحرب هذه – فإن ، العكس على بل

 تحتم وعسكرية أمنية ضرورة وجود ظل وفي القطاع، رضأ على الموجودة الفلسطينية الفصائل
 فرعين في السابقة اإلسرائيلية الرؤية بمناقشة سأقوم ، سبق ما على بناءاً. الحرب هذه شن عليها
  : اآلتي النحو على

  :النفس عن الشرعي الدفاع في إسرائيل حق تحت تندرج غزة على الحرب:  األول الفرع
  

  إسم  عليه أطلقت التي  غزة قطاع على الكاسح لهجومها  األولى اللحظات منذ سرائيلإ سارعت 
 بهدف ،175النفس عن الدفاع في الشرعي حقها على التأكيد إلى ،" المصبوب الرصاص عملية" 

  .للقطاع المتاخمة اإلسرائيلية المدن تجاهبإ غزة قطاع من المقاومة صواريخ إطالق وقف
  

 ويتنافى قانوني أساس أي إلى يفتقر النفس، عن الشرعي بالدفاع بالحق سرائيلإ تذرع أن والواقع
 والتي الميثاق، من) 51( المادة في عليه المنصوص الشرعي الدفاع حق وجوهر مضمون مع كلياً
 أخضعت أنها إال جماعي، أو فردي بشكل الطبيعي الحق هذا ممارسة شرعية على تؤكد كانت وان
 للحكم األساسي المبدأ عتبارهبإ  -  ذكرت أن سبق كما – مسلح عدوان وقوع لشرط الممارسة هذه

 هذا ممارسة تبقى السابقة المادة نص على وبناء أنه كما. عدمه من الحق هذا ممارسة بمشروعية
 لحفظ الالزمة التدابير تخاذهوإ األمن، مجلس تدخل حين إلى وذلك ومؤقتة، احتياطية ممارسة الحق
  .176نصابه إلى وإلعادته السلم
  

 على أولية قانونية قرينة بمثابة كان نوإ الفعلي، المسلح الهجوم كون إلى هنا اإلشارة وتجدر
 أن إال النفس، عن الشرعي الدفاع في لحقه ستناداًإ القوة استخدام في له جهالمو الطرف حق إثارة

                                                 
وجودة على أراضي دول مجاورة  لها، خارج حدودها ضد جماعات مسلحة غير نظامية  مقامت إسرائيل  بعدد من العمليات العسكرية  175

اهللا في لبنان ، وبررت عدوانها على  فصائل  منظمة التحرير  الفلسطينية  وحزب  سرائيلية  إستهدفت  العمليات العسكرية  اإلفقد 
األمر الذي يجعل عملياتها تندرج  ، سرائيلإضد  اللبنانية راضياألتنطلق من  الهحمات التي   عن عدم منع  المسؤول هو لبنان  بأنه 

  .-من وجهة النظر االسرائيلية –النفس عن الشرعي تحت حقها في الدفاع 
Alexandrov : Self –Defence the of Against the use of Force in International Law, The Hague , Klwer Law 
International , 1996, p 174.  

  .295ستيالء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي،مرجع سابق،مبدأ تحريم اإل: رجب متولي 176
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 االحتالل دولة تعرضت ما إذا ولهذا. الهجوم هذا مشروعية بمدى قانوناً مرتبط الحق هذا قيام
 سكان قبل من أو عليها المعتدى الدولة قبل من مسلح لهجوم الدول من غيرها أقاليم على المعتدية

 النفس عن الشرعي الدفاع في المعتديةالدولة  أو االحتالل دولة حق سقط المحتلة، األراضي
 بممارسة االدعاء ومشروعية وازج بعدم القاضي القانوني للمبدأ ستناداًوذلك إ الهجوم، هذا بمواجهة

  .177النفس عن الشرعي الدفاع مواجهة في النفس، عن الدفاع حق

 مشروط الشرعي الدفاع في فالحق المتحدة، األمم ميثاق من) 51( المادة مقتضيات ستحضاروبإ
 عسكري عمل بمثابة غزة من الصواريخ إطالق أن إسرائيل اعتبرت وقد مسلح، عدوان بوقوع

 على فعل كرد الفلسطينية المقاومة بها تقوم التي الدفاعية األعمال على ينطبق ماال وهو حقيقي،
 المادة أكدته األمر وهذا ومقاومته، لالحتالل رد وضعية في أنها طالما المعابر، وإغالق الحصار
 العدوان تعريف أن على نصت والتي ، العدوان بتعريف المرتبطة العامة الجمعية توجيه من السابعة

 والحرية المصير تقرير حق من الميثاق من معطى هو بما يخالف، نحو أي على ينص أن يمكن ال
  . 178المحرومة للشعوب ستقاللواإل

 ومؤقت استثنائي حق هو ، النفس عن الشرعي للدفاع القوة استخدام في الدول حق فإن كذلك
 الدولة تحرك سرعة تقتضي طارئة حالة أي لمواجهة التحرك من تتمكن كي الدولي القانون منحه

 هذا مواجهة للدولة كان إذا وعليه هجوم، من له تتعرض ما بمواجهة وسيادتها استقاللها لحماية
 سقط األمن، مجلس تدخل خالل من الوضع هذا مواجهة بإمكانها كان أو سلمية بوسائل العدوان

 أنها تدعي التي الدولة انتك إذا األمر فكيف النفس، عن الشرعي الدفاع في القوة باستخدام حقها
 إلى باإلشارة –179احتالل دولة باألصل هي وأراضيها، شعبها عن المشروع بالدفاع حقها تستخدم

  . - يسرائيلاإل اإلحتالل

 مناسبة، من أكثر في صرحت قد إسرائيل، في والسياسية العسكرية القيادة فإن ، أخرى جهة من
 قبل االحتالل قوات تدريب تم كما مسبقاً له التخطيط تم دق غزة قطاع في تنفيذه الجاري العدوان بأن

 يتحين كان وبالتالي العملية لهذه وجهز وخطط أعد قد المحتل أن يعني مما أشهر، ستة من أكثر
  . لتنفيذها المناسبة الفرصة

                                                 
الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي اإلنساني والعام، ورقة موقف قانوني ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان،  177

 .12، ص17/1/2009بية ، الضفة الغر –مؤسسة الحق ، رام اهللا 
 .14/12/1974المرتبطة بتعريف العدوان والصادر بتاريخ ) 3314(نظر توصية الجمعية العامة رقمأ 178
  :نقال عن الموقع االلكتروني. العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية: ميشال شماس 179

http://www.syriamr.com/23/1/2009/syriau%20bobservatoryu.ntm    
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 سوف اإلسرائيلي حتاللاإل قوات بها تتذرع التي النفس عن الشرعي الدفاع نظرية فإن عليهو
  .180أنفسهم اإلسرائيليين المسؤولين لسان على وردت التي الحقائق تلك مامأ تسقط
  
 مـع  يتنـافى  شـرعيا،  دفاعا كان القطاع على المسلح هجومها نبأ إسرائيل دعاءإ فإن تاليبالو

 الدولي، القانون قواعد عليها نصت التي النفس عن الشرعي الدفاع قواعد ومع الموضوعية، الحقائق
 الغربيـة  الضفة احتاللها منذ وإقليمه الفلسطيني الشعب على متواصل عدوان في لإسرائي أن خاصة

  .1967181 حزيران في غزة وقطاع العربية والقدس
  

 القيود فان لذلك مصيره، تقرير في الحق شعب لكل أن الدولي القانون في الثابت األصل أن كما
 بفعـل  -الفلسـطيني  الشـعب  - ضـمنها  ومن الشعوب من لشعب الحق هذا أثقلت التي السياسية

 بفعل حتجابهإ زمن طال مهما الفلسطيني، للشعب األصيل الحق هذا يسقط ال حتالل،واإل ستعماراإل
  .  القوة
  

 الحقائق من هي ، 1948 عام منذ مستمر إسرائيلي لعدوان  ضحية الفلسطيني الشعب فكون
 على وعملت االستعماري، النظام مع الصهيونية تحالفت فقد أحد، فيها يجادل ال التي بها المسلم

 يعيشون الجئين إلى منه الكثير تحول الذي العربي، شعبها حساب على العربية فلسطين في ترسيخه
 أن بعد والتمييز، الفرقة اآلم وطنها في تعاني منه أقلية وبقيت المجاورة، الدول وفي المخيمات في

  . األرض رأقطا شتى في أغلبية إلى مقهورة أغلبية من تحولت

 الشعب على والمتواصلة المتكررة عتداءاتاإل من بسلسلة النتيجة هذه إسرائيل واصلت ولقد
  الصهيونية العصابات ارتكبت حيث إنشائها، أعقاب وفي ، إسرائيل دولة إنشاء قبل الفلسطيني

�ن ا����"� المذابح، من وغيرها" قاسم كفر"و" ياسين دير" مذابح  "ا%+(�(*("و" و)�$'�& %$#"" ا ر
 الدائم العدوان حلقات من سلسلة بمثابة كله وهذا.  غزة قطاع على عدوانها آخراً وليس وأخيراً

 تقرير في الفلسطيني الشعب أحقية يؤكد الذي األمر ،182األعزل الفلسطيني الشعب ضد والمستمر
 من العديد في المتحدة األمم الحق بهذا اعترفت وقد اإلسرائيلي، لالحتالل خاضع كونه مصيره

                                                 
انظر أيضاً ميشال شماس ،  .  13-12الهجوم اإلسرائيلي على غزة في ضوء القانون الدولي اإلنساني والعام ، مرجع سابق، ص 180

 .مرجع سابق. العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القوانين واالتفاقات الدولية
 ، )2009(، ربيع )8(العدد  سياسات معهد السياسات العامة ، ،  في ضوء القانون الدولي ى غزة العدوان عل:  عبد اهللا موسى أبو عيد 181

 .52ص 
 للمقاومة الدولية الشرعيةأسس  إشارة خاصة إلىمع " المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام  :صالح الدين عامر 182

 . 541ص ، 1975دط، دار الفكر العربي، القاهرة، ،الفلسطينية
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 ومن مصيره، تقرير في الفلسطيني الشعب حق على وتكراراً مراراً فيها التأكيد تم التي قراراتها
  :183القرارات هذه

 فيه عترفتإ والذي ،1969 أول كانون 10 في الصادر) 2535( رقم العامة الجمعية قرار - 
  .للتصرف القابلة غير وبحقوقه الفلسطيني، بالشعب صراحة

 التي األراضي من إسرائيل انسحاب ضرورةعلى  فيه أكدت الذي) 2628( العامة الجمعية قرار - 
  .اإلنسان حقوق انتهاك عن والتوقف العودة، في الالجئين حق مراعاة مع ،1967 عام احتلتها

 لشعب المصير تقرير حق إنكار بإدانة ،المتعلق1970 لسنة) 2649( رقم العام الجمعية قرار - 
  .فلسطين

 تقرير بحق فلسطين لشعب عترافباإل المتعلق ، 1970 لسنة) 2672( رقم العامة الجمعية ارقر - 
  .المشردين إلعادة فورية خطوات تخاذإ إسرائيل من والطلب المصير،

 من قلقها عن فيه عبرت حيث ، 1971 أول كانون في الصادر) 2792( العامة الجمعية قرار - 
  .المصير تقرير لحق  الصهيوني الكيان تجاهل

 عدم مبدأ فيه أعلنت حيث ،1972 أول كانون في الصادرة) 2949( رقم العامة الجمعية قرار - 
  .بالقوة األرض حيازة

 قلقها عميق فيه أكدت والتي ، 1972 أول كانون في الصادرة) 2993( رقم العامة الجمعية قرار - 
 رقم العام الجمعية قرار و.صرفللت القابلة غير بحقوقه بالتمتع الفلسطيني للشعب السماح لعدم

  .سبق ما على فيه أكدت التي ، أول كانون في الصادر) 3089(

 الوثائق أهم من كان حيث ،1974 ثاني تشرين 22 في الصادر) 3236( رقمالجمعية العامة  قرار
 في والحق المصير تقرير في الحق( خاصة الفلسطيني للشعب األساسية الحقوق على أكدت التي

  ).الوطنية والسيادة اللستقاإل

 على فيه أكدت والذي ،1975 ثاني تشرين 10 في الصادر) 3375( الجمعية العامة رقم قرار - 
 قلقها عن الجمعية فيه أعربت الذي) 3376( رقم قرار العام نفس في وصدر كما السابق، القرار

                                                 
، 116، 112، 110، 109(، 1اإلسرائيلي،ج - مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي 183

118 ،129 120  ،141 ،142 ،100 ،162.( 
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 القابلة غير هلحقوق وممارسته الفلسطيني، الشعب لمشكلة عادل حل إلى التوصل عدم بسبب
  . للتصرف

 الصهيونية فيه عتبرت، الذي إ 1975الصادر عام ) 3379(رقم عام  قرارقرار الجمعية العامة  - 
 فلسطين قضية عدالة على التأكيد األخير القرار ويجسد والتمييز، العنصرية أشكال من بغيضاً شكالً

 كما المسلح، الفلسطيني الشعب كفاح يةوشرع ، المتحدة األمم ميثاق في الواردة المبادئ من انطالقا
 والدول فلسطين على المستمر واعتدائها العدوانية إسرائيل لحروب واضحة إدانة القرار هذا يشكل

  .184 العربية

 االعتراف تم الذي العامة الجمعية قرار هو المتحدة األمم عن الصادرة القرارات أبرز من ويعد - 
 المراقب بصفة الفلسطيني التحرير منظمة تمتعت حيث ،185ينيالفلسط للشعب الممثلة بالهيئات به

  .186 1979 عام منذ

 وأهمها الفلسطيني، الوطني للمجلس عشر التاسعة االستشارية الدورة بنتائج الجمعية رحبت وقد - 
 المنطقة دول لجميع األمن ترتيبات ضمان على العامة الجمعية وأكدت. 187فلسطين دولة إعالن

  .188فلسطين بينها ومن

 غير الفلسطيني الشعب حق على 1979 لسنة) 2( رقمفي قرارها  العامة الجمعية كما أكدت - 
 على الدول وحث فلسطين، في السيادة كاملة دولة إقامة وفي المصير تقرير في للتصرف القابل
  189الفلسطيني للشعب الدعم توفير

 السابقة العامة الجمعية راتقرا تحولت مصيره تقرير في الفلسطيني الشعب حق تجسيد إطار وفي  
 العملية القرارات خالل عن وذلك ، العملي اإلطار إلى النظري اإلطار من الحق لهذا المساندة

  :التالية

                                                 
 . 120 -119، 1995دار الكتاب العربي ، دمشق ،  الصراع العربي اإلسرائيلي والشرعية الدولية،:غازي حسين 184
على ضوء االنتخابات في غزة  ومطالب األقليات  في " حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية : " حسين حنفي عمر 185

 .2005النهضة العربية، القاهرة،، دار 1العراق والسودان، ط
 .1974تشرين الثاني  22الصادر في ) 3237(قرار الجمعية رقم  186
 .1988ديسمبر 10الصادر في ) 177و43/176(رقم  مةقرار الجمعية العا 187
 .15، ص2001،الكويت،: الدولة الفلسطينية في مواجهة الفكر الصهيوني ، مركز زايد للتنسيق والمتابعة 188
 .62،ص1999إعالن الدولة وسلطة السيادة، مجلة السياسة الفلسطينية،: احمد مبارك الخالدي 189
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 في والمتعلق ،1968 األول كانون 19 في والصادر) 2- د\2443( رقم العامة الجمعية قرار - 
 اإلنسان حقوق تمس التي ائيليةاإلسر الممارسات في بالتحقيق المعنية الخاصة اللجنة إنشاء

 .190المحتلة األراضي لسكان
 إلى فيه دعت والذي ،1981 أول كانون 10 في والمؤرخ) 36/120( رقم العامة الجمعية قرار - 

 أقصاه وبموعد  المتحدة األمم ورعاية إشراف تحت الفلسطينية بالقضية خاص دولي مؤتمر عقد
 لوسائل  وتأييداً الفلسطينية، للقضية الدولي يدوالتأي الوعي زيادة هدفه كان والذي ،1984

 .مصيره تقرير في لحقه الشعب ممارسة

 مصيره، تقرير في الفلسطيني الشعب حق قانونية تؤكد ، المتحدة األمم قرارات أن نجد سبق مما
 ضمان من تمكنه التي واألساليب الوسائل من وغيرها للقوة، الفلسطينيين استخدام ومشروعية

 السلمية، المقاومة أو المسلح الكفاح استخدم سواء الحق، لهذا المشروعة العملية ممارسةل وصوله
 الشعوب من غيره شأن ذلك في شأنه المسلحة، بالقوة أرضه احتلت شعباً بوصفه يتمتع كونه وذلك
 المنظمة تاريخ في  مرة ألول صراحة عليه النص تم ما وهذا األجنبي، لالحتالل خضعت التي

  .  191 1971 األول كانون 6 بتاريخ والصادر) 2778( رقم العامة الجمعية بقرار وذلك ةالدولي

 قبل من عليها المطلقة الصواريخ لوقف النفس عن الدفاع في إسرائيل حق إلى وبالعودة
 ذكره سبق مما يتضح فإنه لها، المتاخمة اإلسرائيلية البلدات باتجاه القطاع في الفلسطينية المقاومة

إلحتالل والحق في النضال مقاومة ا شرعيةتندرج تحت الحق في   الصواريخهذه  قإطال أن
 الفلسطيني، للشعب شرعي حق هو الحق وهذا ،المسلح من أجل تقرير المصير وإعالن اإلستقالل

 الشعب يمارسها التي المقاومة هذه لقمع محاولة أي وأن الدولي، القانون مبادئ مع تماماً ويتفق
 مبادئ وإلعالن المتحدة األمم لميثاق مخالفةيعد  العنصري، اإلسرائيلي االحتالل دض الفلسطيني

 والسلم األمن على خطراً شكلوي الدول، بين والتعاون الدولية بالعالقات الخاصة الدولي القانون
  .192الدولي

                                                 
، بإنشاء فريق عمل خاص من الخبراء  والذي قام بعدة زيادات في دول في الشرق األوسط  1969قامت لجنة حقوق اإلنسان في عام  190

أشارت فيه إلى أن اتفاقية جينيف الرابعة تنطبق  ذي، وال1970حيث رفضت إسرائيل التعاون معه وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها عام 
 .اإلسرائيلي على األراضي الواقعة تحت االحتالل العسكري

أجازت الجمعية العامة في القرار المشار إليه ، شرعية الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير للشعوب الخاضعة لالستعمار والهيمنة  191
 .األجنبية بمن فيها الشعب الفلسطيني

ن الموقع ، نقالً ع4ص) 24(مفهوم اإلرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مركز دراسات الشرق األوسط، تقرير رقم  192
  :االلكتروني

http://mesc.com.jo\abstracts.reports/24.htm 
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 يالفلسطين الشعب ضد النفس عن الدفاع بحجة حتاللاإل بها يقوم التي الممارسات خالل منو 
 ظل في النفس عن الدفاع في الحق دائرة في تقع اإلسرائيلي حتاللاإل ضد ةالفلسطيني المقاومة فإن
 اآلالف، عتقالوإ للمدنيين، ستهدافوإ للبيوت، وهدم مستمر، وتنكيل قتل من حتاللاإل يمارسه ما

   .193واإلنسانية الطبية المساعدات ومنع

الذي يستخدم حقه  محتلال قطاعال على الحرب لىإ اللجوء إلسرائيل يحق التقدم  ما خالل من
 تلك تصنيف المشروع في المقاومة من أجل الوصول إلى تقرير المصير، وبالتالي ال يمكن

  .194العدوانية باألعمال األعمال

  :والعسكرية األمنية الضرورات تقتضيها غزة على الحرب: الثاني الفرع

 وشن المسلحة، للقوة استخدامها لتبرير المعتدية الدول إليها تستند التي الشائعة المبررات من إن  
 تذرعت وقد. الجريمة هذه رتكابإل دفعتها ضرورة حالة وجود هو الدول، من غيرها على العدوان
 بعمليات والقيام غزة، قطاع على الهجوم شن قتضتإ التي والعسكرية األمنية بالضرورات إسرائيل
 في الضرورة حالة مفهوم تحديد يتطلب األمر وهذا. القطاع أهل ضد والقتل، والتدمير، القصف،

 ضرورة حالة وجود مبرر تحت المسلحة القوة الستخدام توافرها الواجب والشروط الدولي، القانون
 القصف أعمال من األمنية أو الحربية الضرورة ومكانة موقع حقيقة إلى نصل حتى ذلك، تستدعي
 العامة وممتلكاتهم  غزة قطاع بسكان اإلسرائيلي حتاللاإل اتقو ألحقته الذي والتخريب والتدمير

  .في عمليلتها الموجهة ضد أهل القطاع القانون وقواعد إسرائيل بضوابط إلتزام ومدى والخاصة،

 تعالى ويقول كذا، يفعل أن إلى فالن اضطر تقول حيث األضرار، لمصدر إسم الضرورة تأتيو
 عن عبارة هي الضرورة أن القول يمكن أي ،195"عاد وال باغ غير اضطر من" العزيز كتابه في

 الفترة هذه في وتكون للطبيعة مناف أو مشروع غير شيء استعمال إلى يضطرها معينة فترة
  كانت عليها والمتمثلة بعدم  التي الحالة إلى وتعود ، بعدها الحالة تنتهي أن إلى استثناءاً مشروعة

  .196ةيمشروعال

                                                 
 .4مفهوم اإلرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة،  المرجع السابق ، ص  193
 .3، ص2009مركز الزيتونة للدراسات واألبحاث،بيروت ،لبنان، ، اآلثار القانونية على إعتبار قطاع غزة كيان معادياًدراسة  194
 .)173(ة البقرة آية سور 195
 .73جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص: نايف حامد العليمات  196
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 لهذا منها نتطرق أن يمكن التي الزاوية حسب الضرورة لمصطلح وياللغ المفهوم ويختلف
 مغايراً تصرفاً تستدعي ، عادية غير ظروف أنها هو واحد مفهوم في يلتقي ولكنه المصطلح،

  .197للطبيعة

 بقاء سبيل في بأحدهما يضحى مشروعتين مصلحتين بين تضارب هي عام بشكل الضرورةو
 على أو حال جسيم بخطر مهددة الدولة فيها تكون حالة وجود هاب يراد القانون إطار وفي األخرى،

 أال ويجب - ستقاللهاإ أو شخصيتها أو األساسي نظامها -  أي للخطر بقاءها يعرضو الحلول، وشك
  .198القانون بمقتضى محمية أجنبية مصالح بإهدار إال دفعه مكني ال الخطر هذا يكون

 لها، المشابهة المفاهيم بعضمع  وتتداخل تختلط ايجعله قد الضرورة لمفهوم السابق والتحديد
 المفاجئة الظروف مجموعة فهي القاهرة للقوة فبالنسبة. الشرعي والدفاع القاهرة القوة كمفهومي

 حالة عن تختلف وهي دولي، بالتزام الوفاء عليها المستحيل من وتجعل الدولة بها تمر التي
  .199ثالث نواحٍ من الضرورة

 غيرها، مصالح على القومية الدولة مصالح أولوية الضرورة حالة في فهي: الباعث حيث من -1
  .الوجود حماية القاهرة القوة حالة وفي

 وفي للدولة، الشخصي للتقدير يخضع مادي إجراء الضرورة حالة في فهو: التطبيق حيث من -2
 .قضائية لجهة الموضوعي للتقدير يخضع قانوني إجراء القاهرة القوة

 إليها وجه التي الدولة وجود على خطراً تمثل قد الضرورة حالة في فهي: جالنتائ حيث من -3
 للدولة بالنسبة إصالحه يرجى ال خطراً تمثل ال القاهرة القوة حالة وفي ،200المادي اإلجراء
 .المدعية

 فإن المتحدة، األمم ميثاق من) 51( المادة بمقتضى للدول المقرر الشرعي للدفاع بالنسبة وأما
 ومنهم غيرها، أو الشرعي الدفاع حق تمارس التي الدولة ضد مشروع غير فعل وقوع هو جوهره

 غير المضطر فعل يكون الضرورة حالة أن حين في قانونياً، حقاً الشرعي الدفاع يعد من
 حالة في وأما المعتدية، الدولة مواجهة في يقع الشرعي الدفاع فإن أخرى ناحية ومن. 201مشروع

                                                 
 .72مرجع سابق، ص،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية : نايف حامد العليمات 197
 ،1965، )4- 3-2- 1(القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، األعداد  دراسات القانون الجنائي الدولي، مجلة: محمد محي الدين عوض 198

 . 672ص
 .455جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق ، ص: إبراهيم زهير الدراجي  199
لعدوان ومدى المسؤولية الدولية جريمة ا: إبراهيم الدراجي. تحت شعار حالة الضرورة 1914غزو ألمانيا لبلجيكيا سنة : مثال على ذلك 200

 .457عنها، مرجع سابق، ص 
 .954، ص)المرجع سابق: ( إبراهيم الدراجي 201
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 عالقة وال ،202 الموضوع عن أجنبية دولة هي مواجهتها في الفعل يقع التي الدولة فإن الضرورة
 يتطلب فال الضرورة حالة لقيام أساسياً شرطاً يعد المسلح عتداءاإل أن كما العدوان، بفعل لها

  .203إليها تستند التي الدولة على مسلح عدوان وقوع لتوافرها

 ولكن ، عليها المفروضة االلتزامات بعض نم التحلل المتحاربة للقوات الدولي القانون ويجيز
 للتحلل ضرورية شروط عن عبارة وهي القيود، من بمجموعة محكوم وهو مطلقاً، ليس التحلل هذا
  :االلتزام من

 أن لها يمكن ال الضرورة هذه أن أي الحربية العمليات بسير الحالة هذه وتحقق قيام رتباطإ -1
 في للحق وإقراراً االحتالل، قوات بين والقتال مسلح،ال االشتباك لحظة في سوى تحقق أو تقوم

 وتوافر بقيام االدعاء األحوال من حال بأي يمكن ال المحتلة، األراضي لشعوب المقاومة
 .204القتال وتوقف الهدوء وحالة االعتيادية الظروف في الحربية الضرورة

   يمكن ال الذي النحو وعلى ذاته وجودها في يهددها ،205ومحدق جسيم لخطر الدولة تتعرض أن -2
 حجة بصددها نحن التي الحالة في وتبقى األخرى، الدول وحقوق مصالح بإهدار اال درئه

 .206الواقع أرض على المعطيات تكذبها واهية

 من آمرة قاعدة عليها تفرضها التي لتزاماتاإل من منفرد بشكل تتحلل أن ما لدولة يجوز ال -3
 . مداها أقصى هذه الضرورة لةحا بلغت لو حتى الدولي، القانون قواعد

 أو القوة استخدام حظر قاعدة رأسها وعلى ، اآلمرة الدولية القانونية القواعد فإن أخرى وبعبارة  
 حالة دعوى تحت منها التحلل إمكانية عن بمنأى تبقى ، الدولية العالقات في بها التهديد

 الفقرة إليها أشارت ما وهذا. مداها غاية -  الحقيقة في – الحالة هذه بلغت ولو حتى ،207الضرورة
 ال"  نهأ على نصت حيث ، الدول بمسؤولية المتعلقة المواد مشروع من) 33( المادة من الثانية

                                                 
202 DW.Bowett:Self –Defence in International Law, op, p 10. 

الجماهيرية للنشر ، دار 1أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية ، ط:  سليمان اآلجليسالم محمد  203
 .456ص ،2000 والتوزيع واإلعالن، مصراتة، ليبيا،

 .5الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون  الدولي اإلنساني والعام، مرجع سابق، ص 204
ذي أسفر عن وال 1976تموز يوليو 3بتاريخ " أوغندا"في " عنتيبي"تذرعت إسرائيل بالضرورة المحدقة لتبرير عدوانها على مطار  205

جندياً أوغندياً، وأربعة فلسطينيين، وجرح عدد غير محدد من األشخاص اآلخرين، وتحطيم عشر طائرات أوغندية، وإلحاق ) 20(مقتل
 .458جريمة العدوان ومدى المسؤولية الدولية عنها، مرجع سابق، ص :إبراهيم الدراجي. أضرار كبيرة في أجزاء محيط  المطار 

أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان األمريكي على العراق، مركز الحضارة  للدراسات السياسية، : العال محمد شوقي عبد  206
 .157، ص 2004 -2003القاهرة،) 6(العدد 

207 Q.Wright : The Out, Law of War and the Law of War, A.J.I.L,1953,p366. 
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 القانون قواعد من آمرة قاعدة لخرق كمبرر ، توافرت إذا الضرورة بحالة تحتج نأ للدولة يمكن
  .209األسباب من سبب ألي مخالفتها للدولة يجوز ال التي القواعد وهي ،208الدولي

   جلأ من بتوافرها إسرائيل تذرع صعيد على الضرورة حالة ومضمون شروط تطبيق وبصدد   
 لدولة والمشروع الجائز غير من بأنه القول يمكننا غزة، قطاع ضد المسلحة للقوة إستخدامها

  .التالية اتعتبارلإل إستناداً القطاع سكان مواجهة  في بها التذرعاإلسرائيلي  اإلحتالل

 بعمل القيام تستدعي وفورية، ملحة حاجة غزة قطاع على هجومها قبل إسرائيل تواجه لم -1
  إسرائيل من يستدعي اليذكر  تأثير أي تحدث ال صواريخ فإطالق ، القطاع ضد عسكري
 األخرى الوسائل من العديد لديها كان بل. المبررة وغير المفرطة القوة هذه إستخدام
 الصواريخ، وقف اإلسرائيلية للقوات يمكن كان المثال سبيل فعلى الموقف، ذاه مع للتعامل

 وهي فلسطينياً ثالثين حوالي إسرائيل قتلت فقد ،210بها لتزامواإل التهدئة على بالمحافظة
  .211بها ملتزما يبقى أن الفلسطيني الجانب علىأن  و بالتهدئة، ملتزمة أنها العالم أمام تعلن

 اللحظة منذ ستهدفتا بل الصواريخ إطالق منصات ثابت هو كما قصفال أعمال تستهدف لم -2
 المدنية والشرطة ،السلطة ومؤسسات مقار من المدنية التحتية البنى لتنفيذها األولى

 من يتضح بل ، فحسب هذا وليس. العبادة ودور التعليمية والمرافق المدنيين، والسكان
 التهديد طائلة تحت السكان تطالب والتي ، اإلسرائيلية الطائرات قذفتها التي المناشير
 إطالق أماكن عن أو ، المقاومة ألفراد تواجد أي عن إسرائيل علم حال منازلهم بقصف

 .212بهم واألذى الضرر إلحاق وتعمد استهدافهم ونية قصد عن يؤكد مما ، الصواريخ

 إسرائيل على رضتف العسكرية األمنية الضرورة فإن اإلسرائيلية، األمنية لنظريةل اًوفق -3
 الوقت وفرت  التهدئة أن ترى فإسرائيل أمنها، على تؤثر قد التي العسكرية القدرة تدمير

 من وفرت كما العسكري، واالستعداد لإلعداد  - حماس وبالتحديد -  الفلسطينية للفصائل
 التنظيمية قدراتها ولتعزيز ، األسلحة من المزيد لتهريب الوقت حماس لحركة أخرى جهة

                                                 
 .1980تعلقة بمسؤولية الدول التي أقرتها لجنة القانون الدولي عام الفقرة الثانية من المواد الم) 33(المادة  208
ورة  العسكرية ، فإنها وإن يجدر االشارة  انه  من المبادئ  المسلم  بها في القانون الدولي العرفي انه في حال  ثبوت توفر حالة  الضر 209

،التي  تشمل دفع إال انها ال تعفي من المسؤولية المدنية  تعفي من المسئولية الدولية  الجنائية في حالة الحرب المشروعة ،كانت 
 .الضرورة وجود حالة  عن االضرار التي أحدثتها هذه اإلنتهاكات والمخالفات التي تم إرتكابها بدافع التعويض الكامل 

Albech ,AR:War Reprisls in the war Crimes Trils and the Geneva Convention ,A,J.I.L,1949,  p 592. 
 .11004، العدد 2009يناير  13ما هي حقيقة أسباب الحرب على غزة؟ الشرق األوسط، جريدة العرب الدولية،: رأفت نصيف 210
  :، نقالً عن الموقع االلكتروني 27/2/2009أسباب الحرب على غزة،  211

http:sami99- ahlamontada.net/t746 - topic                                                                                                         
 .7الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي اإلنساني والعام، ، مرجع سابق،ص  212
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 االستباقية الضربة أن ترى كونها الحرب، إلى الذهاب إسرائيل قررت وبالتالي لتكتيكية،وا
  . 213الصحيح القرار هي

 مما أشهر، ستة من أكثر قبل قواتها تدريبالمسبق على  التخطيط على إسرائيل عملت وعليه
 الوحيدة وسيلةال هي الحرب تكن لم وبالتالي ، العملية لهذه وجهز وخطط أعد قد المحتل أن يعني
 اإلسرائيلي حتالللدى اإل كان حيث للقانون، مخالفة غير أخرى بوسيلة التصرف فيها يستحيل التي

 الوضع هذا مواجهة بإمكانه كان أو ، سلمية بوسائل -  يدعيه – الذي الخطر لمواجهة الكافي الوقت
 لتنفيذ والمناسبة فرصةال يتحين كان اإلسرائيلي االحتالل أن إال ،214األمن مجلس تدخل خالل من
  . القطاع على الكاسح الهجوم هذا

 هدفاً تحقق التي الضرورية اإلجراءات بكل القيام يعني ، الضرورة مبدأ أن من وبالرغم
 يمكن ال الحرب من هدف تحقيق يعني قتضاءواإل . األرض على الحربية العمليات تقتضيه عسكرياً

 العسكرية القوة تدمير هو الحرب من الهدف كان وإذا. 215العمل بهذا القيام دون يتأتى أن
 القوة استخدام مبرر هو فما ، القطاع في المتواجدة الفلسطينية المقاومة لحركات والصاروخية

 والوزارات، والمؤسسات، ، ومنازلهم ، المدنيين طالت التي المدمرة والبحرية والبرية الجوية
 نية توافر بداهة يعني مما ،216القطاع في كائن هو ما وكل التحتية، والبنية العسكرية، والمقرات

 الفتاكة لألسلحة إسرائيل استخدام عن ناهيك هذا ،وضحايا أذى من تحقق ما وإلحاق التدمير وقصد
  -  الذكر سابق  -  الدولي القانون مشروع من) 33/2( المادة نص يخالف الذيو دولياً، والمحرمة

 قاعدة رأسها وعلى اآلمرة، للقواعد المخالفة القوة ستخدامإل الحجة هذه إلى  اللجوء إمكانية نفيمما ي
 من الثانية المادة من الرابعة الفقرة مخالفة الدولية العالقات في بها التهديد أو القوة استخدام حظر

  .217الميثاق
  

 فإن وعسكرية، أمنية ضرورة حالة في كانت إسرائيل أن جدالً افترضنا لو فإننا ذلك، على زيادة
 إسرائيل أن عتبرتإ الدول من كبيراً وعدداً اإلنسان، حقوق ومنظمات الدولية المنظمات عشرات
 استخدامها يمنع والتي،  وبحراً وجواً براً المتطورة األسلحة أنواع كافة واستخدامها الكاسح بهجومها

                                                 
  .8أسباب الحرب على غزة ،مرجع سابق، ص 213
رج ضمن مفهوم ونطاق األراضي المحتلة وان مقاومة سكانها ن األراضي الفلسطينية في قطاع غزة تندبأ تمع العلم انه كما أسلف 214

 . مرجع سابق نقال عن أسباب الحرب على غزة ،.تفاقيات والمواثيق الدولية لالحتالل المشروع كفلته اإل
 .2001يوليو / تموز31جرائم بال عقاب، التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، : مركز الميزان لحقوق اإلنسان 215
م االحتالل اإلسرائيلي جيداً أن القطاع يعد من أكبر مدن العالم كثافة سكانية حيث يقطنه أكثر مليون ونصف المليون فلسطينيني على يعل 216

 .، األمر الذي ترتب عليه إلحاق الخسائر البشرية والمادية الكبيرة)كم364(مساحة تبلغ  
 .157مرجع سابق، صأزمة القانون الدولي المعاصر، : محمد شوقي عبد العال 217
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 القاعدة ضيتقت حيث ،"والتناسب التمييز" مبدأ خرقت قد ،218السكانية الكثافة ذات المناطق في
 أو العامة، أو ، الخاصة للممتلكات والتخريب والتدمير القصف أعمال تتالءم أن ضرورة السابقة

 متطلبات مع الحربية، الضرورة لغاية االحتالل قوات قبل من تنفيذها الجاري الزراعية، األراضي
  .المدنيين اإلقليم سكان حتياجاتوإ

 مبررات وتوافر قيام ظل في حتى االحتالل لقوات األحوال من حال بأي يجوز ال وبالتالي 
 قد أو السكان، باحتياجات المساس إلى يؤدي قد وجه على الحق هذا تستخدم أن الحربية، الضرورة

 هذه في وبقائهم ستقرارهمإ على التأثير أو صعبة، معيشية ظروف في وضعهم إلى يؤدي
  .219األراضي

 الضرورة، لهذه الممارس الطرف مراعاة ةضرور وجوب أيضا يقتضي المبدأ هذا أن كما 
 ما مع اآلخر، بالطرف يلحق قد الذي الضرر وحجم المستخدمة، ووسائله تصرفه تناسب لحقيقة

 الخسائر إلحاق عدميعني  المبدأ هذا فإن آخر وبمعنى، 220فعالً الحربية الضرورة وتتطلبه تقتضيه
 هذا من عليها الحصول يمكن التي العسكرية المزايا مع تتناسب ال بصورة وممتلكاتهم، بالمدنيين

  .221الهجوم

 ، العسكرية الضرورات تبررهال  القطاع على الهجوم فإن اإلسرائيلية دعاءاتاإل عكس وعلى
 بين ما اًتوازن يقم ولم ،وممتلكاتهمالفلسطينيين  بالمدنيين لحق الذي والضرر يتناسب ال أنه كما

 القوة إلى بالنظر وذلك. الهجمات في التكافؤ مبدأ مترحولم ت ، والتناسبية يةالعسكر الضرورة مبدأي
 المدنيين، الضحايا من المرتفع والعدد غزة، قطاع على الحرب في استخدامها تم التي العسكرية

 ، 222اإلسرائيلية بالخسائر مقارنة ، غزة قطاع في األساسية التحتية بالبنية لحق الذي الدمار وحجم
 من العسكرية واألهداف جهة  من المدنية األهدافبين و المحميين المدنيين نبي ما التفريق يعد حيث
  .223الظروف كل في حترامهإ يجب والذي اإلنساني، الدولي القانون وجوهر روح ، أخرى جهة

                                                 
 .53العدوان على غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص : موسى أبو عيد عبد اهللا 218
 .من البروتوكول األول المكمل إلتفاقيات جنيف األربع) 54(هذا ما أكدت عليه المادة  219
 ".ائل الحاق الضرر بالعدوليس للمتحاربين حق مطلق في إختيار وس" من الئحة الهاي بقولها ) 22(تنص المادة  220
 ".  أن حق أطراف أي نزاع مسلح في إختيار وسائل القتال ليس حقاً  ال تقيده قيود" من بروتوكول جينيف األول) 35(تنص المادة  221
) 35(وحواليقتلى إسرائيليين ) 5(أشهر متفرقة قبل الحرب هو  6بإعتراف سلطات االحتالل فإن العدد الرسمي للقتلة االسرائييلين في  222

جريح جراء الصواريخ الفلسطينية ، باإلضافة إلى إصابة البعض بالصدمة النفسية نتيجه خوفهم من ما قد تحدثه هذه الصواريخ في حين 
 .منهم إصابتهم حرجة) 120(جريح ) 700(شهيد وأكثر من ) 671(أنه خالل اليوم األول من هذه الحرب سقط 

 .53ن على غزة من ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص العدوا: عبد اهللا موسى أبو عيد 223
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  مناطقوعليه فإن اسرائيل بإستخدامها لهذه القوة العسكرية المفرطة واألسلحة المتطورة في  
في صفوف المدنيين ، وما لحق  ضحاياعليه من سقوط  عدد كبير من ال وما ترتب ، كثيفةسكنية 

  .اإلنساني  الدولي للقانون األساسية للمبادئ يعد خرقاً فاضحاً القطاع من دمار هائل ،
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  الثاني المطلب

  غزة قطاع على الحرب شرعية عدم
  

 غير حربا عدت قطاع على الحرب فإن اإلسرائيلية، والمبررات دعاءاتاإل عن النظر بغض
 من جزء غزة قطاع لكون وذلك ،الدولي القانون ألحكام صارخاً انتهاكاً تشكل كونها شرعية،

 وهذا ، القطاع أهل ضد القوة استخدام تحريم عليه يترتب الذي المحتلة،األمر الفلسطينية األراضي
  :اآلتيين الفرعين خالل من سأبينه ما

  :زةغ لقطاع القانوني الوضع:  األول الفرع

 التقسيم قرار طارإ خارج بالقوة عليها االستيالء تم التي فلسطين أرض الدولي القانون يعتبر
 األراضي تشكل حيث ،224المتحدة باألمم وموجودة معروفة فلسطين دولة وحدود محتلة، رضاأ

 أن كما واحدة، وسياسية وجغرافية إدارية وحدة الغربية والضفة غزة قطاع من كل في الفلسطينية
 والقانونية جتماعيةاإل الناحية من واحداً وشعباً مجتمعاً يكون عليها يعيش الذي الفلسطيني المجتمع

 أو هنا الجزأين من أي في الفلسطيني الشعب له يتعرض ما فإن وبالتالي،  والسياسية واإلدارية
  .225اآلخر الجزء له يتعرض لما يتعرض كله الفلسطيني الشعب أن يعني،  هناك

عام  يالبريطان االنتداب تحت ووقوعها العثمانية، الخالفة عن التاريخية فلسطين فصالان ومنذ
 والبالد إسرائيل بين في نفس العام  الحرب قيام ثم ،1948عام  في عنها انجلىالذي  1917

 قطاع خضع حين في األردني، للحكم الغربية الضفة خضعت أن نتائجها من كان التيو العربية،
 إسرائيل احتلت 1956 عام مصر على الثالثي العدوان وإثر المصرية، القوات رقابةو إلدارة غزة
 حتى عليه تسيطر ظلت التيمصر  إلى القطاع ليعود سريعاً منها نسحبتإ ثم ،رأشه) 5( لمدة غزة
 5/6/1967 في الغربية والضفة غزة قطاع من كل باحتالل إسرائيل قامت حيث ،1967226 عام

  .اإلسرائيلية والسيطرة حتاللاإل تحت واقعة محتلة أراضٍ فلسطين أصبحت بحيث

 ملزمة إسرائيل فإن االحتالل دولة هي وإسرائيل محتلة، أراضٍ الفلسطينية األراضي أن وكون
 تخضع وأن المحتلة، الفلسطينية لألراضي إدارتها لدى واإلنساني الدولي القانون مبادئ بتطبيق

                                                 
كافة الجوانب والجهات من األرض ومن الجو عن طريق  منم عمل حصر كامل وشامل ألراضيها تعد فلسطين الدولة الوحيدة التي ت  224

ينية، نحو موسوعة فلسطينية  ، موقع القضية الفلسط) 2008/2009(الجوانب القانونية لحرب غزة  :أحمد السيد أبو الخير. الطائرات
 .2ص  8/6/1431شاملة ، 

 .43، ص2009، شتاء 7الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة في ضوء القانون الدولي، سياسات العدد : نبيل الرمالوي 225
 ,2، مرجع سابق، ص)2008/2009(الجوانب القانونية للحرب على غزة : احمد السيد  أبو الخير 226
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 المدنيين حماية بشأن الرابعة جينيف تفاقيةوإ ،1907 لعام هايال لقانون غزة وقطاع الغربية الضفة
 الدولية القرارات إلى إضافة ،1977 لعام األول اإلضافي والبروتوكول ،1949 لعام الحرب وقت

  .األحمر والصليب المتحدة األمم وخاصة الدولية، المؤسسات عن الصادرة

 التي الحربي، حتاللاإل حالة لتنظيم اموأحك نصوص من تضمنته بما تفاقياتاإل هذه جاءت وقد
 متالكهوإ اإلقليم هذا ضم وبين حربياً حتالالًإ اإلقليم حتاللإ بين الجوهرية الفوارق تأكيد إلى تهدف
 وجوب على تؤكد كما الحربي االحتالل فترة طول المحتل اإلقليم ضم عدم على وتأكيداً ،227نهائيا

 المعنية واألطراف السكان وبين المحتل بين العالقة تنظمو حضارية، معاملة اإلقليم سكان معاملة
  .228اإلقليم إدارة بشأن العسكرية سلطاته ومدى المحتل ختصاصاتإ تحديد عن فضالً األخرى،

  

 قواعد خاص، بوجه العسكري االحتالل وقواعد عام بوجه الدولي القانون قواعد أن وكون
 القيمة تكتسب أحكامها فإن الدولية، تفاقياتاإل من متعاقبة سلسلة في ومجموعة مقننة، قانونية

 واجبة االتفاقيات هذه تكون كما. االتفاقية هذه في المشاركة الدول كافة مواجهة في الملتزمة
 تطبيق على تأثير أي له يكون ال رأيه فإن الحرب، حالة وجود األطراف أحد أنكر لو حتى التطبيق،

 فإن ومكاناً، زماناً محددة بصورة ولو مسلح شتباكإ حصل فإذا اإلنساني، الدولي القانون أحكام
  . 229النزاع بأطراف المتعلقة المواقف عن النظر بغض المفعول سارية تكون تفاقياتاإل

 في تسري التي األحكام كل على عالوة"  أنه الرابعة جينيف تفاقيةإ من الثانية المادة نصت وقد
 طرفين بين ينشب آخر مسلح شتباكإ أي أو المعلنة الحرب حالة في تفاقيةاإل هذه تنطبق السلم، وقت

 الحال وبطبيعة الحرب، بحالة احدهما يعترف لم لو حتى ، المتعاقدة السامية األطرف من أكثر أو
 تحت تقع التي األراضي على أي الحربي، االحتالل أوقات في جينيف تفاقيةإ وقواعد أحكام تسري

  ".المتعاقدة السامية األطراف أحد إلقليم كلي أو جزئي الحربي حتاللاإل هذا كان سواء حتاللاإل

 للنزاع الفعلي الوقوع عند أحكامها سريان تزامن ، اإلتفاقية من السادسة المادة تشترط كما
 أن يعني وهذا - الذكر سابقة - الثانية  المادة في أشير كما الحربي، حتاللاإل حالة وفي المسلح،

                                                 
عاماً بحيث  )  43(دولي وفي إطار العالقات الدولية  المعاصرة  يبرر إمتداد اإلحتالل اإلسرائيلي  لما يزيد عن  ال شيء في القانون ال 227

 .تطور إلى أن أصبح أشبه باالستعمار التقليدي، كما يصفه الكثير من خبراء القانون الدولي 
مع دراسة تطبيقية عن اإلحتالل اإلسرائيلي لألقاليم العربية، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر :مصطفى كامل شحاتة 228

 .91صمرجع سابق، 
، تونس 2مدخل إلى القانون اإلنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر،ط: عامر الزمالي229

 .33، ص1977
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 سكان مع حتكاكهاوإ الغير، ألراضي الغازية القوات جتياحإ فور يبدأ تفاقيةاإل أحكام تطبيق
  .المدنيين األراضي

  

 هذه تطبيق يتوقف" أنه ، الرابعة جنيف إتفاقية من الثالثة الفقرة السادسة المادة في ورد كما
 دولة وأن ،"عام بوجه الحربية العمليات إنتهاء عند النزاع في طرف أي أراضي في اإلتفاقية

 وظائف تمارس الدولة هذه مادامت االحتالل مدة لالتفاقية التالية المواد بأحكام تلتزم حتاللاإل
  .230المحتلة األراضي في الحكومة

 الضفة احتالل إلى أدت التي الحربية العمليات فإن الفلسطيني، الواقع على ذكر ما وبتطبيق
 المشار جينيف اتفاقية مواد فإن وعليه طويل، وقت منذ انتهت قد  1967 عام غزة وقطاع الغربية

 ،231المحتلة الفلسطينية األراضي في السارية وحدها تظل ، السادسة المادة من الثالثة الفقرة في إليها
 هذه على إسرائيل وقعت حيث ،232الرابعة جنيف اتفاقيات في طرفاً إسرائيل أن اعتبار على

 المتعلقة الرابعة تفاقيةاإل اصةوخ نصوصها، على جوهري تحفظ أي تورد أن دون تفاقياتاإل
  . 233الحرب وقت المدنيين األشخاص بحماية

 فإنها غزة، وقطاع الغربية الضفة في الحكومة وظائف تمارس مازالت إسرائيل أن وطالما
 الرابعة، جنيف تفاقيةإ من السادسة المادة من الثالثة الفقرة في إليها المشار النصوص بإحترام ملزمة
 التي والمبادئ تفاقيةاإل بتطبيق لتزاماإل عدم تتضمن عام بشكل اإلسرائيلية المواقف أن نالحظ ولكن
 الصادرة الدولية القرارات من العديد أن من الرغم على المحتل، لإلقليم العسكري االحتالل تحكم

 من كل على المحتلة األراضي وصف نطباقإ على أكدت قد المتحدة، واألمم األمن مجلس عن
 هذا في القرارات من الكثير األمن مجلس أصدر فقد ،غزة وقطاع الغربية والضفة رقيةالش القدس
 الحربية األعمال إخضاع على ينص والذي ، 1979 لعام) 446( رقم القرار أهمها كان ربما الشأن

  .الرابعة جنيف إلتفاقية 1967 عام المحتلة األقاليم كل في العدو بها يقوم التي

 إلى إسرائيل بدعوة 1969سبتمر 15 من الصادر) 271(رقم  قراره في األمن مجلس قام كما
  . العسكري حتاللاإل يحكم الذي الدولي القانونوقواعد  جينيف، إتفاقية بأحكام بدقة التقيد

                                                 
  مدة االحتالل بأحكام المواد التالية من االتفاقية من فإن دولة االحتالل تلتزم طوال  وفقاً ألحكام المادة السادسة في اتفاقية جينيف الرابعة 230
 . ، مادام انه يمارس وظائف الحكومة في األراضي المحتلة143، )77 -61(، 59،53،52،51،49،47،)29-34(،  17، ) 12 - 1(    
 .2004ل الصادر من محكمة العدل الدولية سنة فتوى الجدار العازلالملحق األول من  )126-123(انظر البنود في  231

232  John Quigley : The P.L.O Israel  Interim  Arrangements and  Political change  in the Ocupied Palestinian  

      Terretoris , edited, Stephen Bowen,Martinasoff publishers p25. 
 .ل درع داود األحمر كعالمة مميزة لها بدال من الصليب في القوات المسلحةكان تحفظ إسرائيل الوحيد أنها تستعم 233
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) 56/60( رقم القرارين، ك هاقرارات من العامة موقفاً مماثال في العديد الجمعيةإتخذت  كما
 وقت في المدنيين بحماية المتعلقة جنيف تفاقيةإ "على أن  مجدداً فيهما أكدتوالتي  )58/97(و

 القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي على تنطبق ،1949 أغسطس في والمؤرخة الحرب،
  ".الصراع في المشتركين عام منذ إسرائيل تحتلها التي األخرى العربية األراضي وعلى الشرقية،

 إسرائيل بأن المحكمة أشارت حيث السابق، تجاهاإل نفس تبنت قد وليةالد العدل محكمة فإن كذلك
 وان االتفاقية، تلك في طرف إسرائيل وأن ،1951يوليو 6 في جنيف تفاقيةإ على صادقت قد
 نشوب قبل األخضر الخط من شرقال إلى تقع كانت التي الفلسطينية األراضي على تسري تفاقيةاإل

  . الصراع ذلك أثناء إسرائيل حتلتهاإ تيوال ،1967 عام المسلح الصراع

 خالل من وذلك الفلسطينية، األراضي على جينيف تفاقيةإ نطباقإ على المحكمةأكدت  كما
 للفقرة وفقاً أنه المحكمة تالحظ بحيث الرابعة، جينيف تفاقيةإ من) 2( المادة في ورد لما تفسيرها

  :شرطين تحقيق عند تنطبق تفاقيةاإل أن عةالراب جينيف تفاقيةإ من الثانية المادة من األولى

  ". ال أم الحرب بحالة عترفإ سواء"  مسلح صراع ثمة يكون ان -1
  .متعاقدين طرفين بين نشأ قد الصراع يكون أن -2

 أثناء احتالله تم إقليم أي على الخصوص، وجه على االتفاقية تنطبق الشرطان هذان تحقق وإذا
  .234مسلحة بمقاومة تقابل لم إذا االتفاقية سريان استمرار ييعن وهذا. المتعاقدين قبل من الصراع

 القانون من جزءاً تمثل وجنيف الهاي اتفاقيات أن قررت قد ، اإلسرائيلية العليا المحكمة وكانت
 في الصادر حكمها في جاء وقد، بمقتضاها إسرائيل حكومة تلزم فهي وبالتالي العرفي، الدولي

 ضرر من اإلسرائيلي، الدفاع لجيش العسكرية العمليات به تؤثر يالذ بالقدر أنه على 30/5/2004
 لعام البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة الرابعة الهاي إلتفاقية تخضع أنها إال للمدنيين،

  .1949 لعام الحرب وقت المدنيين بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية وأحكام ،1907

) 3( رقم العسكري األمر في الرابعة جنيف تفاقيةإب ترفتعإ قد كانت إسرائيل أن بالذكر والجدير
 قانونها في عليها منصوص غير تفاقيةاإل أن بحجة بها، عترافهاإ وألغت عادت ثم ،7/6/1967 في

                                                 
 9لفلسطينية المحتلة الصادرة فيفتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناتجة عن تشييد الجدار في األراضي انظر أ 234

 .46، ص)1273( رقم الوثيقة ،النسخة العربية 2004يوليو
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 التزامها لخفض كمبرر الداخلية بقوانينها تحتح نأ للدولة يجيز ال الدولي القانون أن غير ،الداخلي
  . 235الدولي القانون بنصوص

  

 على اإلنساني الدولي القانون أحكام نطباقإ عدم على أخرى أسباب بعدة إسرائيل تذرعت ماك
 عن مسؤولة غير نفسها تعتبر إسرائيل ألن نظراً - غزة قطاع وباألخص -  الفلسطينية األراضي

  .اإلسرائيلية لرؤيةل اًوفق حتاللإ قوة تعد لم فهي الجانب، األحادي االنفصال تنفيذ عقب القطاع

 انفصال، أو ارتباط فك ال إنتشار، إعادة مجرد هو اإلسرائيلية القوات به قامت ما أن والحقيقة 
 والتطبيق والممارسة الدولي، القانون نظر وجهة من يعد" االنفصال أو الفك" مصطلح أن حيث

 آخر كيان عن نفصالاإل في قائم، سياسي كيان أو جماعة رغبة"  أنه ، الدولي الصعيد على العملي
 عام مصر عن السوري نفصالاإل هو كما ،" فيه مشكوك وغير مشروع نحو على به رتبطإ

1961.  

 في المصير تقرير بحق له معترف شعب أو جماعة رغبة"  المصطلح هذا يعني قد كما
 الميدانية للممارسة عليه المطروحة الخيارات من كخيار وذلك لها، يخضع التي الدولة عن نفصالاإل

 منفردة بإرادة تحاديةاإل العالقة إنهاء الفك مصطلح يعني كما ،236المصير تقرير في شروعالم لحقه
  .237العالقة هذه أطراف ألحد

 في بما إلسرائيل، جتماعيةواإل قتصاديةاإل السيطرة تحت الفعلية، الناحية منيقع  غزة قطاع إن
 الخطة تنص حيث حدودية،ال المناطق طول وعلى القطاع داخل في المستمر التواجد خالل من ذلك

 قطاع في اإلسرائيلية والبلدات القرى وكافة العسكرية المواقع ستنقل" إسرائيل أن على محدد بشكل
 أن واضح، بشكل الخطة في يرد كما. داخلية عسكرية بمواقع تحتفظ وبذلك أخرى، مواقع إلى غزة

 رسالة تذكر حيث البرية، دودالح وكافة والبحري، الجوي، المجال على بالسيطرة تحتفظ إسرائيل
  :مايلي الخطة حول"  كلينتون بيل" األمريكي الرئيس

                                                 
،كما أكد على ذلك قرار محكمة العدل )32و 3(في المادتين  2001ديسمبر  12في ) 83/م56( رار الجمعية العامة رقم هذا ما أكده ق  235

محاضرات في القانون الدولي ، دار الحسن للطباعة والنشر، : موسى القدسي دويك : ، نقال عن 1932حزيران 7الصادر في 
 .19، ص 1987 /1986الخليل، 

 29صيف القانوني إلنسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة ، مقال منشور في مؤسسة الحق، بتاريخ التو: ناصر الريس  236
 .1، ص2005أيلول 

األردني الذي أعلن بمقتضاه عن إنهاء العالقة االتحادية التي جمعت بين الضفة الغربية والمملكة األردنية  االرتباط مثال على ذلك فك 237
 .1988الهاشمية في عام 
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 على بالسيطرة يتعلق فيما الحالية الترتيبات ستستمر ،...غزة من إسرائيل تنسحب أن بعد"...  
  " . غزة وقطاع الغربية للضفة البرية والمعابر اإلقليمية والمياه الجوي، المجال

 السكان تجاه القانونية لتزاماتهاإ من والتنصل مسؤوليتها، إخالء إلسرائيل يحق ال فإنه وعليه
 مشروعها في ستمرارواإل الدولي، القانون لقواعد وفقاً حتاللاإل تحت الواقعين الفلسطينيين المدنيين

  .238القدس وتهويد الفاصل الجدار بناء ستكمالوإ الغربية، الضفة في ستيطانياإل
  

 غير إسرائيل سيطرة بسبب وذلك ،"المحتل اإلقليم" صفة القطاع نع ينفي ال هذا أن كما
 المنافذ لجميع إغالقها إسرائيل أحكمت حيث والبحرية، والبرية الجوية المعابر كافة على المشروعة

 للسيطرة خاضعاً القطاع وجعلت رفح، ومطار غزة لميناء سيطرتها على أبقت كما للقطاع، البرية
 واإلدارية المدنية للصالحيات مصدراً االحتالل بقاء مع هذا. االحتالل لطاتلس والعسكرية األمنية

 هوية بطاقة على الحصول يمكن ال حيث المدني، السجل في السكان كتسجيل غزة، قطاع في
  .239ذلك على المسبقة إسرائيل موافقة دون شخصية

 المواد عبور منع الحظر شمل وقد القطاع، سكان على ظالماً اقتصادياً حصاراً فرضتكما 
 مخالف وهذا ،240الحياة مقومات وكل والكهرباء والوقود والدواء الماء وكذلك وتقنينها، الغذائية

 أن حتالل،إ دولة بوصفها إسرائيل على يترتب حيث ، الرابعة جنيف اتفاقية من) 56( المادة لنص
 الغذائية بالمؤن المحتلة األراضي في السكان تزويد على وسائلها به تسمح ما بأقصى تعمل

 والمستشفيات الطبية والخدمات المنشآت صيانة على بالعمل لتزامهاإ عن فضالً الطبية، واإلمدادات
 تزامهاإل على باإلضافة هذا ،241والمحتلة األراضي في الصحية والشروط العامة الصحة وكذلك

 المؤن تنقصهم منهم قسماً نأ خصوصا المحتلة، األراضي سكان لمصلحة اإلغاثة بعمليات بالسماح
  .242الكافية

 النزاعات ضحايا بحماية والمتعلق ، جنيف تفاقيةبإ الملحق األول اإلضافي البروتوكول قرر وقد
 ال التي واألعيان المواد مهاجمة يحظر: " انه على منه) 54( المادة في 1977 لعام الدولية المسلحة

                                                 
كانون الثاني      1.الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الحادي عشر 2005وضع حقوق المواطن الفلسطيني خالل عام  238

 .207ص 2005،رام اهللا آذار،2005كانون أول  31الى2005
ا على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية ، ، وأثره2006نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني  خالل عام اإل: حمد أعائشة  239

 .19، رام اهللا، فلسطين ، ص) 50(الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير خاصة 
  الموقع االلكتروني لحركة القوميين العرب: نقالً عن .الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي : محمود صدقي 240

http://www.alkawmyheenalarab.net\stadresroathtmc                                                                                                       
 .19، ص 1985األحمر، جنيف، تموز  اللجنة الدولية للصليب: القواعد األساسية للقانون الدولي  241
 .214القانون الدولي اإلنساني ، مرجع سابق ، ص: محمد فهاد الشاللدة  242
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 الشرب، مياه ومرافق الزراعية، والمناطق لغذائية،ا المواد ومثالها المدنيين، السكان لبقاء عنها غنى
 الباعث كان مهما ،...بعضها أو كلها نقلها أو األعيان هذه تدمير كذلك ويحظر. الري وشبكات

  ".آخر باعث ألي أم النزوح على حملهم أم المدنيين تجويع يقصد كان سواء

 قتصاديةاإل بالحقوق لخاصا الدولي العهد من الثانية الفقرة من األولى المادة نصت كما
 وسائله من شعب حرمان األحوال من بحال يجوز ال"  أنه على ، 1966 لعام والثقافية جتماعيةواإل

  ".الخاصة المعيشية

 مجلس طريق عن واحدة حالة في إال يفرض ال أنه الحصار، في األصل أن بالذكر والجدير
 مجلس ويفرضها يتخذها التي الجماعي األمن إجراءات ضمن المعتدية الدولة ضد وذلك األمن،
 من) 41( المادة نصت حيث ، المتحدة األمم ميثاق من  السابع للفصل تطبيقاً منه، بقرار األمن

  :أنه على المذكور الفصل

 لتنفيذ المسلحة القوة استخدام تتطلب ال التي التدابير من تخاذهإ يجب ما يقرر ان األمن لمجلس"  
 وقف بينها من ويكون التدابير، هذه تطبيق المتحدة األمم أعضاء من يطلب أن وله قراراته،
 وغيرها والالسلكية والبرقية والبريدية والجوية والبحرية الحديدية والمواصالت اإلقتصادية الصالت

  .243" الدبلوماسية العالقات وقطع جزئياً أو كلياً اًقفو المواصالت وسائل من

 بفرض والمتعلق ،1990 أغسطس 6 في الصادر) 660( رقم األمن مجلس قرار ذلك الومث
 الحصار فإن وعليه ،الكويت من نسحاباإل لرفضها العراق ضد ومالية قتصاديةإ عقوبات

  .إنساني وغير قانوني غير حصار هو غزة قطاع على المفروض

 لةمحت أرضاً غزة قطاع يزال ال ، أعاله الواردة الصلة ذات القانونية عتباراتاإل ضوء وعلى
 إسرائيل دولة ومادامت. اإلنسان لحقوق الدولي والقانون ، اإلنساني الدولي القانون أحكام بموجب

 للتصرف القابل وغير المطلق بحقه يتمتع يزال ال غزة قطاع في الفلسطيني الشعب فإن محتلة قوة
  .   244 سابقاً المذكورة جينيف اتفاقية تكفلها التي القانونية الحماية في

                                                 
نقال عن موقع القضية الفلسطينية نحو موسوعة فلسطينية ) 2008/2009(الجوانب القانونية لحرب غزة : مصطفى احمد أبو الخير 243

  :     )  8/6/1431(في   : شاملة
                                                      

http://www.polisse.com/arabic/sections/articles/print.phb2id=15498                                                                             
  

                     14/6/2010الدولي، نقالً عن صحيفة الدراسة االستيطانية في  غزة واالستثناء اإلسرائيلي من القانون: محمد السالك ولد إبراهيم 244
http://www.albidaya.net/spp.php?article6125                                                                                                             
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 األراضي صعيد على الرابعة جنيف تفاقيةإ لتطبيق الرافض اإلسرائيلي الموقف إنف وعليه
 أو حرب حالة وجود بمجرد تلقائية، بصورة تطبق االتفاقية هذه كون واه موقف هو الفلسطينية

  .عدائية عمليات نشوب

 حيث ف،جيني تفاقيةإ عليها تأسست التي المحورية القاعدة هي اإلنسانية عتباراتاإل أن وكون
 وكذلك ،245تفاقيةاإل في األطراف وغير األطراف الدول على المحمول اإللزامي الطابع تستوجب

 إسرائيل موقف فإن ،اإلنسان لحماية اإللزامية القواعد من أدنى كحد الدولية، غير النزاعات في
 صعيد على يقانون أثر أي له ليس ، تفاقيةاإل لتطبيق والرافض الدولية الشرعية لقرارات المتنكر

 جميع على الدولي القانون أحكام تطبيق ضمان كفل الدولي المشرع الن وذلك ،246تفاقيةاإل أحكام
 -  هذا إسرائيل امتناع على يترتب ال أنه بمعنى ، 247قائما االحتالل ظل طالما المحتلة األراضي

 والتصرفات، ألفعالا كافة على محاسبتها من إسرائيل إعفاء من - إعتبارات من تدعيه لما إستناداً
  .االتفاقي لهذه وانتهاكاً خرقاً بها القيام يمثل التي

  :القطاع أهل ضد بها التهديد أو القوة استخدام تحريم:  الثاني الفرع

 مفهوم نطاق ضمن غزة قطاع ذلك في بما الفلسطينية األراضي تندرج سلفت،وأ سبق كما
 وجه دون جتاحتهاإ معادية أجنبية قوات وإدارة سيطرة تحت فعلياً وجدت لكونها المحتلة، األراضي

 حكم في دورها تمارس عسكرية حكومة إقامة عبرعليها وإدارتها  بالسيطرة فعلياً ونجحت حق،
  .248األراضي هذه وإدارة

 محكومة ، حتاللاإل دولة مع األرض هذه عالقة تبقى محتلة، أرض غزة قطاع لكون وبالنظر
 الئحة عن الناشئة المحتل لتزاماتإ جميع تبقى كما.حتالللإل الناظمة نياإلنسا الدولي القانون بقواعد

                                                 
تفاقيات جنيف األربع عليها  وخاصة  إتخضع الضفة الغربية وقطاع غزة  لالحتالل االسرائلي ، االمر الذي  يترتب عليه انطباق   245

  .بحماية المدنيين وقت الحرب ، حتى ولو لم تكن فلسطين طرفا فيهااإلتفاقية الرابعة منها، المتعلقة 
Jean Pictet, Commentary: IV Geneva Covention   Relative to the Protection of War ,(Geneva-  ICRC),1958, 
P 58.   

وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها  مازالت ملزمة بموجب اتفاقية  جنيف الرابعة " بأن إسرائيل "  غولدستون"وقد أكد تقرير  246
ن الى توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع األخرى بغية تلبية االحتياجات اإلنسانية  لسكان قطاع غزة  دو

نقال عن،الموجز . ى سكان قطاع، وهو عكس الموقف الدائم إلسرائيل والذي يرفض انطباق االتفاقية المذكورة عل" قيد من القيود
من جدول  7التنفيذي لتقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، الدورة الثانية عشر، البند 

  .2009سبتمبر23االعمال،
لحقوق ،جامعة القدس ، كلية ا"دراسة في القانون الدولي"وانتفاضة األقصى  1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إ: موسى القدسي دويك  247

 .53، ص2005فلسطين،
 . 3ص.الهجوم اإلسرائيلي على قطاع  غزة في  ضوء القانون الدولي اإلنساني العام، مرجع سابق 248
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 الناظمة العرفية القواعد من وغيرها ،1949 لعام الرابعة جينيف واتفاقية ،1907 لعام الهاي
  . 249اإلسرائيلي المحتل قبل من والتطبيق حتراماإل وواجبة سارية حتالل،لإل

 الفلسطينية، األراضي باقي مثل اإلسرائيلية لسيطرةا تحت وواقع ، محتل غزة قطاع أن وبما
 الدولي القانون قواعد باحترام ملزمة اإلسرائيلية االحتالل سلطات أن ذلك، على يترتب فإنه

  .القواعد تلك مخالفة عن الكاملة المسؤولية وبتحمل غزة قطاع في اإلنساني

 على جينيف اتفاقية لتطبيق افضةوالر ، الدولية للشرعية المتنكرة إسرائيل وكعادة أنه إال
 تعتبر بأنها باإلعالن اإلسرائيلية الحكومة قامت غزة، قطاع فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي

 بالشؤون المتخصص المصغر، اإلسرائيلي الوزاري المجلس صادق حيث معادياً، كياناً غزة قطاع
 كياناً غزة قطاع بإعتبار ،2007/أيلول/19 في المنعقدة جلسته في ، باإلجماع والسياسية األمنية
  .معادياً

 الحكومة وكانت اإلسرائيلية، الخارجية وزارة أجرته قانوني فحص بعد القرار هذا جاء وقد
 سيطرت إرهابية منظمة اإلسالمية حماس حركة أن قرارها، في قالت قد المنعقدة اإلسرائيلية األمنية

 إسرائيل لدولة معادية بنشاطات تقوم المنظمة تلك وأن. دياًمعا كياناً منها وجعلت غزة، قطاع على
  .النشاطات تلك عن مسؤولة بالتالي وهي ومواطنيها،

  
 ،القطاع عن الكهرباء قطع إلى ستلجأ فإنها تنفذها التي العمليات على عالوة أنه البيان، وأضاف

  . الصواريخ تصنيع على تعمل التي الورشات تخدم الكهرباء أن هو هزيل بتبرير ذلك وبررت

 المستخدم الوقود باستثناء الوقود، إمدادات بقطع ستقوم العقوبات من ثانية مرحلة وفي
 ينتهك ال وهذا ، بالمستشفيات الخاصة المولدات تشغيل في يستعمل والذي ، اإلنسانية حتياجاتلإل

  .-  رأيها حسب – الدولي القانون

 أصال تعمل التي -المعابر عبر البضائع مرور من بالحد المصغر، األمني المجلس قرر كما
 ، غزة لقطاع المعدنية المياه شبكات أنابيب إدخال منع المجلس هذا قرر كما  - جزئي بشكل

  .250"بدخولها يسمح كان التي البضائع وبعض

                                                 
 .3المرجع السابق، ص  249
الموقع  والوقود، خبر منشور فيعتبار قطاع غزة كياناً معادياً تمهيداً لفرض عقوبات جماعية لقطع الكهرباء إإسرائيل تقرر   250

  .19/9/2007لكتروني لدينا الوطن اإل
      http.//www.alwatanarvoice.com/arabic/news/2007/09/19/104255htm 
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 اإلمدادات وقف عن أعلنت عندما اإلنسانية الجوانب وضوح بكل ضربت قد إسرائيل فإن وبذلك
 وتوجهاتها ألهوائها وفقاً وغيرها، الطاقة ومصادر ، أساسية مواد من السكان اجاتوح الغذائية،

  .المدنيين السكان حاجات من األدنى الحد مراعاة دون

 أن أي ، معادياً كياناً برمته غزة قطاع اعتبرت إسرائيل أن ، السابق اإلعالن من نالحظ كما
 له ليس المصطلح هذا أن من وبالرغم إلسرائيل اًمعادي كياناً عدواي  وسكانه القطاع أراضي جميع

 هو منه القريب المصطلحوفال يوجد مصطلح بهذا االسم  ، العام الدولي القانون في دالالت أي
على قطاع غزة  الذي يعد جزءاً من االراضي ينطبق ال أيضاً وهو  ، معادية دولة مصطلح

  .الفلسطينية المحتلة 

 كوندليزة" األمريكية الخارجية وزيرة موقف كان ولهذا إسرائيلية، بدعة هو معاد كيان مصطلحف 
  .251المعادي بالكيان القطاع توصف ولم ، بالمعادية حماس حركة وصفت عندما إقناعاً، أكثر" رايس

 لترسيخ وذلك تامة، سيادة ذات كدولة بغزة عترافاإل إلى الوصف، هذا من إسرائيل هدفت وقد
 وال ، الفلسطينية بالدولة عترافاإل تريد ال إسرائيل ألن غزة، وقطاع يةالغرب الضفة بين نفصالاإل

  .252فلسطين أرض على صغيرة دولة بأي

 بمثابة يعد أنه ، المحتل غزة قطاع على المعادي الكيان وصف في األساسية الخطورة وتكمن
 قانونيا تالثاب أن وكون ،القطاع سكان ضد القوة باستخدام جدي وتهديد ، للحرب مسبق إعالن
 كياناً القطاع أن اإلعالن فإن حتالل،إ هي الفلسطينية األراضي على إسرائيل سيطرة أن ودولياً
 هذا من االستفادة إسرائيل محاولة هو منه والهدف مشروع، غير إعالن هو إلسرائيل معادياً

 غير أفعال من سيرتكبه وما ارتكبه ما تجاه الدولية مسؤولياته من التهرب يستطيع حتى الوصف
 تتعرض أن بدون وذلك الدولي، القانون ألحكام ثابتاً نتهاكاًوإ خرقاً تمثل  تصرفات ومن مشروعة،

  .253بها تقوم التي لألعمال دولي ستنكاروإ حتجاجإ ألي حتى إسرائيل

 للقواعد مخالف وهو قانوني، غير وصف هو المعادي بالكيان غزة قطاع وصف فإن وعليه
 المحتل، غزة قطاع ضد خطيراً تصعيداً طياته في يحمل القرار هذا أن ونك الدولية، واألعراف

 الفلسطينية األراضي من يتجزأ ال جزء هو والذي ، القطاع في إسرائيلية لعمليات مقدمة وهو

                                                 
مدن،دراسات تالحوار الم.دراسة قانونية بعنوان الوضع القانوني لقطاع غزة وفقاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني :سمير جبر دويكات 251

 .4، ص10/3/2008، 2216د وأبحاث  قانونية، العد
 .2اآلثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، مرجع سابق،ص 252
 .3،صالمرجع السابق ،عتبار قطاع غزة كياناً معادياًاآلثار القانونية المترتبة على إ 253



  

77 
 

 هو الدولية الشرعية للقرارات المنكر اإلسرائيلي، االحتالل سلطات موقف فان وبالتالي المحتلة،
  .تفاقيةاإل أحكام صعيد على قانوني ثرأ أي له وليس به، يعتد ال موقف

 عن الدولية مسؤولياتها من يعفيها لن - عتباراتإ من تدعيه لما ستناداًإ -  هذا إسرائيل متناعفإ    
 القوة استخدام أن فكون. 254اإلنساني الدولي القانون ألحكام نتهاكاًوإ خرقاً تشكل التي الممارسات

 تتعارض الحربي االحتالل حالة فإن الدولي، للقانون وخرقاً انتهاكاً يشكل هاب التهديد حتى أو فعلياً
 أصبحت التي القوة استعمال عن ناشئة كونها الميثاق، من الرابعة الفقرة الثانية المادة نص مع كلياً

 جراءإ بكونه لها المحدث القانوني التكييف نفس بالنتيجة تأخذ وبالتالي ،الدولية العالقات في محرماً
 االعتراف ألن ،"باطل فهو باطل على بني ما" العامة للقاعدة تطبيقاً وذلك ،255مشروع غير

 من العديد أكدت وقد. 256دولية جريمة القتراف نتيجة كان عمل بمشروعية عتداداإل يعني باالحتالل
 نص حيث باستخدامها، التهديد أو القوة إلستخدام تجريمها العامة الجمعية عن الصادرة القرارات

 أو القوة استخدام عدم على ،1949ديسمبر في العامة الجمعية عن الصادر) 290( رقم القرار
  .257المتحدة األمم ميثاق ألحكام نتهاكاًإ باستخدامها التهديد

 هذا دعم في بالغ أثر ، العدوان بتعريف الخاص) 4/33( رقم العامة الجمعية لقرار كان كما
  .258العدوانية األعمال تعداد ضمن والغزو االحتالل ،القرار هذا أدرج حيث تجاهاإل

 أو أخرى دولة سيادة ضد ما دولة قبل من المسلحة القوة استعمال"  بأنه العدوان عرف كما 
  ."المتحدة األمم ميثاق مع تتضامن أخرى بصورة أنه أو السياسي ستقاللهاإ أو اإلقليمية سالمتها

 العسكري حتاللاإل أو أخرى دولة إقليم على الهجوم أو الغزو العدوان، فيتعر تحت ندرجوي 
  .259منه جزء ضم أو ضمه أو اإلقليم لهذا

                                                 
على أراضي أي طرف في النزاع عن يق هذه االتفاقية يتوقف تطب"نه أتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على إمن )  6(ورد في المادة   254

حتالل مادامت تمارس ة طوال مدة اإلتفاقيالل تلتزم بأحكام مواد أساسية لإلوأن دولة االحت، نتهاء العمليات الحربية بوجه عام إ
 ".وظائف الحكومة في األرض المحتلة

نتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي العربية إدراسة خاصة بحتالل الحربي مع حقوق المدنيين تحت اإل: ين عشماويمحي الد 255
 .11، ص1972المحتلة، عالم  الكتب، 

، 1971، دراسة بعض المشكالت العملية للتنظيم الدولي مشكلة الشرق األوسط المعاصرة، 2المنظمات الدولية ،ج: عبد العزيز سرحان 256
 .369ص

 .1949ديسمبر1بعة المنعقدة في قرار الجمعية العامة في دورتها الرا 257
 ).4/33(من قرار الجمعية العامة رقم )3/1(انظر نص المادة  258
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 ما دولة به تقوم الذي المسلح الهجوم طريق عن حتما ترتكب"  بأنها العدوان جريمة عرفت وقد
 مالض أو العسكري حتاللاإل بهدف وذلك ، أخرى لدولة السياسي االستقالل أو اإلقليمية السالمة ضد

  .260الدولة تلك إلقليم الجزئي أو الشامل

 ألن وذلك باستخدامها والتهديد القوة استخدام إلسرائيل يحق ال أنه تقدم ما خالل من يالحظ
 بالكيان وصفه لها يحق وال المحتل، القطاع على الحرب إعالن لها يحق ال حتاللإ قوة إسرائيل
 على أو لصالحها، الدوليين والحشد التأييد بكس في وطمعاً الدولي، المجتمع خداع بهدف المعادي

  .الدولية تفاقياتاإل بموجب عليها القانونية لتزاماتاإل من وتخلصاً ستنكار،اإل عدم األقل

                                                                                                                                                    
ها حتالل لألراضي العربية وقرارها ضم القدس واعتبارإ، وما تقوم به حتى اآلن من 1967بناء عليه فإن ما قامت به إسرائيل عام  259

تطبيقا لمبدأ تحريم االستيالء على أراضي ، وغير المعترف به  قانونا  ،والتوسع غير المشروع  عاصمة إلسرائيل من قبيل الغصب
 .416القانون الدولي اإلنساني،مرجع سابق،ص: محمد الشاللدة . الغير بالقوة 

 . 205-167، ص2005يتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،إنائي الدولي في عالم متغير، دار القانون الج: علي يوسف الشكري 260
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  الثاني المبحث

  غزة قطاع على الحرب من المواقف تباين
  

 غير تأثيرال أو المباشر التأثير ذات سواء السياسة والتوجهات المواقف تختلف سياسي حدث كأي 
 تخص للنقاش المطروحة القضية كانت كلما ختالفاإل هذا طبيعة وتتعاظم الحدث، في المباشر
  .المواقف هذه في واضحاً وتمايزاً تبايناً هنا نجد أننا إال الفلسطينية، القضية

 في يملكها التي 262واالقتصادية 261السياسية األوراق استخدام عن العربي النظام يعجز جهة فمن 
 للشعب المشروعة الحقوق إحقاق في واألوروبيين وإسرائيل المتحدة الواليات على غطالض

  .الفلسطيني

 بواجباته األمن مجلس قياممن  – متوقع هو كما - المتحدة الواليات تحول أخرى جهة ومن 
 قطاع على العدوان استمرار لصالح القائم الجائر، األمريكي للفيتو نتيجة الفلسطيني الشعب تجاه

 األمريكية اإلدارة من الكامل الدعم ستلقى بأنها وتقييمها المسبق إسرائيل علم إلى باإلضافة هذا غزة،
  .األوروبي تحادواإل

   اآلتي النحو على مطلبين إلى المبحث هذا سأقسم سبق ما على بناء:  

  .غزة على الحرب من العربية المواقف: األول المطلب   

  .غزة على الحرب من الدولية فالمواق: الثاني المطلب   
  

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 .حتالل اإلسرائيلي وإغالق السفارات والممثلياتقطع العالقات الدبلوماسية مع اإل على سبيل المثال،ذكر أ 261
نوك حتالل ، سحب األرصدة العربية من البدول الداعمة والشركات الداعمة لإلالمقاطعة االقتصادية لل: على سبيل المثال ذكر أ 262

 .قل من النصفالتهديد بتخفيض إنتاج النفط إلى أوي ، قتصاد األوروباألوروبية والتي تعد عماد اإل
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  األول المطلب

  غزة على الحرب من العربية المواقف
  

 القمم تعددت حيث المحاور، وسياسةالعربية  نقساماتاإل عمق غزة على األخير العدوان أبرز
 المسؤولية من الهروب إلى قادهم الذي األمر ووقفه، العدوان مواجهة وسائل في الخالف وتعمق

  .  العربي المأزق من للخروج محاولة في وذلك -أشرت وأن سبق كما -األمن مجلس إلى يةالقوم

 تضع عربية قرارات إصدار تستطع لم التي العربية القمم خالل من المأزق هذا تجلى كما
 الدولية، بالشرعية لتزامباإل إسرائيل تُلزم لم حال في  المحك على األوروبية األمريكية المصالح

  .أنفسهم على منقسمين العرب خرج حيث

للموقف األول الفرع أخصص بحيث فرعين، إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم سبق، ما على بناء 
  .غزة على الحرب من العربي للموقف أخصصه فسوف الثاني الفرع أما الفلسطيني،

  :الفلسطيني الموقف: األول الفرع

 لم وبالتأكيد ،القطاع في يجري ما تجاهملموساً  صطفافاًوإ واضحاً تبايناً الفلسطيني الموقف شهد
 اإلسرائيلية للسياسة  ستمراراًإ يأتي إجرامياً عمالً عتبارهوإ العدوان إدانة تجاه التمايز هذا يكن

 السياسية التوجهات ختلفتإ ولكن. هويته غتيالوإ الفلسطيني واإلنسان األرض، نتزاعإ إلى الهادفة
 تجاه والموقف السياسي السلوك حول كذلك وأدواتها، المقاومة ضوعمو حول وتمايزت الفلسطينية

 الفلسطيني الموقف تقسيم يمكن وهنا ، 263الحرب إبان نشأت التي والتحالفات الحرب، مع التعامل
حركة حماس من هذه  وموقف الفلسطينية، بالرئاسة ممثلة الفلسطينية للسلطة الرسمي الموقف إلى

  . الحرب

  :الفلسطينية الوطنية للسلطة سميالر الموقف: أوال

 ذلك ويعزى العدوان، خالل األحداث في الفاعل التأثير عن اهللا رام في الفلسطينية السلطة غابت
 مبادرة أي بشأن تقرر أن بإمكانها كان التي غزة قطاع في الفعلية السلطة شكلت حماس أن إلى

 بسبب حماس حركة و السلطة بين التواصل سبل انقطاع عن فضالً النار، إطالق لوقف سياسية

                                                 
، المركز الفلسطيني للديمقراطية 2009الحرب على غزة قراءة الواقع ودالالت المستقبل، فلسطين، فبراير،: رائد نعيرات وآخرون 263

 .10والدراسات، ص
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 إليها دعت التي المصالحة جهود تعثر أثر على العدوان، قبل تعمق الذي الفلسطيني الداخلي اإلنقسام
  .264 2008 نوفمبر ثاني تشرين في مصر

 وقد الغربية ارتباكاً في بداية الحربوقد شهد الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية في الضفة  
  اإلسرائيلية الوحشية ظل في ،  وذلك أحد عليه يحسده ال ختبارإ في " عباس ودمحم " الرئيس وضع

  .265ضابط أي وبال فلسطيني هو ما كل واستهدفت تصور، كل فاقت التي
  

 أسباب لعدة وذلك الملتهبة العواطف مع يتجاوب تكتيكي سياسي خط مازن أبو الرئيس ووضع
  :266أهمها

 ووفاء أحد، من غطاء أي وبال عنها رغماً للمعركة ذهبت ماس،ح أن" مازن أبو"الرئيس  يعلم  -أ
 هو مما أكثر الوطني، المرمى فيأهدافاً  ليتسجإلى  المحصلة في وتهدف  خارجية، ألجندات

 المتكافئة غير المواجهة دائرة من الفلسطيني الدم إخراج مهمته وأن. اإلسرائيلي المرمى في
  .الخطرة اإلقليمية تالمزايدا دائرةإخراجه من  شكل، بأي

 في ولطريقته قاعدتها، على انتخب التي السياسية ورؤيته لذاته وفياً" مازن أبو" الرئيس ظل -ب
 فوز بعد الفلسطينية القضية دخلته الذي فالمأزق ،267والصراحة ستقامةاإل على القائم العمل

 سياسي ببرنامج ةالسلط دخول على وإصرارها ،)2005( عام التشريعي مقاعد بأغلبية حماس
  .صعوبة ستزيده بل الحرب، تغيره لن السلطة، هذه جلبت التي تفاقياتاإل سقف من أعلى سقفه

 استعمال رافضاً التهدئة تثبيت على الفلسطينية السلطة حرص على مازن أبو الرئيس شدد -جـ
 هو الوحيد مناوه محلها، لنحل حماس بتدمير نقبل لن وقال الفلسطيني، االنقسام إلنهاء القوة
 هو نقساماإل إلنهاء الوحيد والسبيل الفلسطيني، الشعب على اإلسرائيلية عتداءاتاإل وقف

  .268فقط والحوار الحوار،

                                                 
 ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،) 8(، تقرير معلومات 18/1/2009 - 27/12/2008العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  264

 .2009بيروت، لبنان،  
 .61، ص2009،) 7(، سياسات ، العدد ..." النصر والهزيمة  وبينها أمور:" الحرب على غزة : أكرم  مسلم 265
 .61ص  ،)المرجع السابق( 266
والتي حملت في طياتها نصيحة له،حيث مازحه  له قبل رحيله،" محمود درويش"حتى أنه لم يستطع اإلستفادة من ممازحة الشاعر  267

 ".السيد الرئيس، تحتاج السياسة ولو إلى قليل من الكذب:"قائال
 .25/1/2009جريدة الشرق األوسط، لندن،  268
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 قال  غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان من وموقفها الوطنية السلطة عن الحديث إطار وفي
 أهداف لتحقيق والخيار الوسيلة تكن مل ما بذاتها، هدفاً ليست المفاوضات أن" عباس محمود" الرئيس
  .269االرتكاز ونقطة األساس نعتبرها التي العربية السالم مبادرة حددتها كما المحددة، السالم

 المفاوضين كبير وقال ،"إسرائيل" مع السالم مفاوضات وقف الفلسطينية السلطة أعلنت وعليه
 قد "إسرائيل" مع تجري التي المحادثات أن" قريع أحمد" النهائي الوضع محادثات في الفلسطينيين

  .270علقت

 لسان على) 1860( رقم األمن مجلس قرار من موقفها عن السلطة عبرت فقد أخرى جهة من
 ال لكنه النار، إلطالق الفوري الموقف عن يتحدث أنه رغم القرار إن" قال الذي خارجيتها وزير

 عنه يتحدث وإنما ، الحصار رفع عموضو عن صراحة يتحدث وال الفوري، نسحاباإل عن يتحدث
  . مباشرة غير بطريقة

 لتوفير دوليين مراقبين ووجود والمعابر، النار، إطالق وقف على والرقابة باآلليات يتعلقوفيما 
 تأتي متى نعرف وال ، الحقاً إليها التوصل يمكن وضمانات ترتيبات عن يتحدثون فهم الحماية،

  .271" لسطينيينكف قلقنا مصدر هو ،هذا تأتي وكيف

 غزة، على اإلسرائيلي العدوان المنظمة أدانت فقد الفلسطينية، التحرير بمنظمة يتعلق ما وفي
 الصف توحيد على والعمل بينها، اإلعالمية الحمالت وقف في معها بالتجاوب" حماس" وطالبت

  .االسرائيلي العدوان لمواجهة الفلسطيني،

 دولية قوات بإرسال الدولي، المجتمع الفلسطينية تحريرال لمنظمة التنفيذية اللجنة طالبت كما
 أية إزالة على تعمل أن وقررت اإلسرائيلية، الجرائم من غزة في الفلسطيني الشعب أبناء لحماية
  . العدوان وقف أجل من العمل لتوحيد الماضي، في سياسية خالفات أو حواجز

 لم إذا تجديدها عدم على التهدئة فترة انتهاء قبل حماس حركة أكدت:  حماس حركة موقف :ثانيا
 في مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب رئيس وقال عليها، المتفق الشروط" إسرائيل" تراع

 بالنسبة وضوح وبكل بها يلتزم لم والعدو أشهر بستة محددة كانت التهدئة" أن ،14/12/2008
  ". هال تجديد وال ستنتهي التهدئة فإن القوى، وغالبية لحماس

                                                 
 .1/1/2009جريدة الحياة، لندن،  269
 :ني، نقالً عن الموقع االلكترو29/12/2008وكالة رويترز لألنباء، 270

http://ara.reuters.com/articletopNews/idARACAE4BSOCJW20081229                                                        
 .17،ص2009صر، الحرب األخيرة على غزة  والقانون الدولي، دار إيتراك للنشر والتوزيع، م:أحمد أبو الخير 271



  

83 
 

 وبما ، الميدان متطلبات وفق ستتصرف حماس رأسها وعلى المقاومة فصائل" أن مشعل وأضاف
  .272شعبنا عن والدفاع حتاللاإل مقاومة في خطنا مع ينسجم

 غزة، في الفلسطينية المقاومة فصائل مع اجتماع عقب 18/12/2008 في" حماس" أعلنت كما
 في القسام كتائب وأعلنت. المسؤولية العبرية الدولة محملة" لإسرائي" مع القائمة التهدئة تمدد لن أنها
 ستحقاقاتهوإ لشروطه حتاللإلا لتنكر نتيجة تمديده وعدم التهدئة، تفاقإ نتهاءإ 19/12/2008

  . 273األساسية

 رفض عن حماس حركة سمبإ الناطق أعرب) 1860( رقم القرار من حماس حركة موقف وعن
 لمصالح وتحقيقا سياسية، أثماناً نتزاعإل محاولة إياه معتبراً الجديد، األممي القرار لمشروع الحركة

 مطالبها يحقق لم ما بشيء حماس حركة يلزم ال القرار هذا وأن السياسية، العملية عبر إسرائيلية
 من الفوري نسحابباإل إسرائيل وإلزام الحصار، وإنهاء فوراً بالعدوان وصفه ما بوقف المتمثلة

  .274غزة

 المقرات استهدفت التي اإلسرائيلية الجوية الغارات اثر الفلسطينيين،" مشعل خالد" ادع كما
 المقاومة فصائل مشعل ودعا االحتالل، ضد ثالثة نتفاضةإ إلى العدوان، من األول اليوم في األمنية

 حركة بالذكر وخص هزيمتنا، يستطيع لن انه العدو هذا يعرف حتى الصفوف، وتوحيد تنظيم الى
  .275"والكفاح نتفاضةواإل البندقية فتح" وسماها فتح

 للحرب وضعتها قد أهدافاُ هناك بأن االدعاء يمكن ال فإنه ، حماس حركة بأهداف يتعلق وفيما  
 والقوى حماس ستعدادإ بمدى التكهن الصعب من أنه كما ،الحرب أعلنت التي هي ليست كونها

 بجناحها حماس فإن ، البريطانية" جينس" مجلة ذكرت ما فحسب العكس على بل للحرب، األخرى
 وفصائل حماس لدى أصبح حتى الحرب اندلعت أن وما أنه إال ،للحرب مستعدة تكن لم العسكري
  :276يلي بما تلمسها يمكن التي األهداف من مجموعة المقاومة

                                                 
 .23/1/2009جريدة الحياة، لندن، 272
 .21، مرجع سابق ،ص ) 8(، تقرير معلومات 18/1/2009 - 27/12/2008العدوان االسرائيلي على قطاع غزة   273
 .17الحرب االخيرة على غزة و ضوء القانون الدولي، مرجع سابق ، ص:ابو الخيرأحمد  274
 .28/12/2008موقع الجزيرة نت، 275
 .8 -7الحرب على غزة قراءة الواقع  ودالالت المستقبل ،مرجع سابق ،  ص :نعيرات ،وآخرونرائد  276
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  تيرةو فزادت. إسرائيل حلم بتحطيم ، المقاومة قدرة إثبات في تمثلت: وأمنية عسكرية أهداف -أ
 الصواريخ إطالق وتيرة على المحافظة خالل من اإلسرائيلي، للمواطن الشخصي األمن تهديد
  .الحرب فترة خالل

 الحروب من سابقاتها عن مختلفة الحرب هذه أن تثبت أن حماس أرادت: سياسية أهداف-ب
 متصلبة حماس كانت لذا سياسية، أهداف تحقيق فرصة إسرائيل منح بعدم وذلك ، اإلسرائيلية

 وليست عليها المعتدى هي وأنها اعتداء، بأنها الحالة هذه عتبارإ على وأصرت موقفها، في
 ثانياً،هذا واالنسحاب أوالً، النار إطالق إيقاف إسرائيل على فإن وعليه دولتين، بين حرب حالة

 هافي بما المعابر كافة وفتح الحصار رفع يتطلب الصواريخ إطالق وقف نبأ حماس تمسك مع
  .رفح معبر

 حماس فإن ،المنطقة معادالت تغيير وهو هدفاً وضعت قد إسرائيل كانت إذا: إستراتيجية أهداف - ج
  :أبرزها المحددات من مجموعة ضمن المعادالت هذه ريلتغي الحرب ستغلتإ

  .النظير منقطع بشكل الشارع استخدام - 
 .العربي نقساماإل فرصة استغالل - 
 غير أو كإيران، إلسرائيل بالنسبة أعداء إما يعتبرون ممن قة،المنط إلى جدد العبين إدخال - 

 .كتركيا المقبلة المرحلة في بهم مرغوب
 السياسية الحياة في سابقة شكل مما الحقيقي العمل وقيادات الميدان، إلى السياسية النخب إدخال - 

  .األوروبية

   :العربي الموقف: الثاني الفرع

 الحرب في محورية العربية المواقف أكثر من المصري وقفالم يعتبر: المصري الموفق: أوال 
  :أسباب لعدة وذلك غزة قطاع على

  

  . إغالقه في القانونية القواعد إلى مصر واستناد رفح معبر قضية: أوالً
  .عتدالاإل قوى محور تعتبر أنها خاصة العربي العالم في مصر تلعبه الذي المركزي الدور: ثانياً
  .277المصري والموقف العربية عةالجام دور: ثالثاً

 الوطني األمن تمس ومعقدة، كبرى أزمة تواجه أنها مصر أدركت لألزمة، األولى اللحظة ومنذ
 العمليات حتواءإ على العمل في األزمة عناصر وتمثلت. العليا ومصالحها اإلقليمي ودورها

                                                 
 . 11الحرب على غزة قراءة الواقع ودالالت المستقبل، مرجع سابق ، ص: رائد نعيرات، وآخرون 277
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 غزة، لقطاع اإلنسانية ناتالمعو وتأمين الفلسطينية،_ المصرية الحدود على والسيطرة العسكرية،
  .278الحرب في إسرائيل مع بالتواطؤ واتهامها لمصر الموجهة اإلعالمية الحمالت على والرد

 الرسمية المصرية القيادة أدانت فقد العدوان، إدانة المصرية للقيادة األول التركيز كان وعليه
 أبو أحمد" الخارجية يرووز "مبارك حسني" الجمهورية رئيس لسان على غزة قطاع على العدوان

 عنه أسفر ما مسئولية غزة قطاع عن" المسؤولة حتاللاإل قوة" بوصفها" إسرائيل" وحمال ،"الغيظ
  . وجرحى شهداء من العدوان

 التهدئة إلى العودة يتيح بما العدوان بوقف تمثلت متكاملة عناصر أيضاً" مبارك" خطاب شمل كما
 الضفة بين للفصل اإلسرائيلي المخطط ورفض الفلسطيني، الشعب لمعاناة تخفيفاً المعابر فتح وإعادة
  .279نفصالاإل لهذا تكريس هو رفح معبر فتح وأن غزة، وقطاع الغربية

 غياب في اإلنسانية، الحاالت أمام سوى رفح معبر تفتح لن مصر أن "مبارك" الرئيس وأكد
 كي ،)2005( المعابر لعام تفاقإ الفيخ وبما األوروبي، االتحاد ومراقبي الفلسطينية، السلطة ممثلي

  . 280والقطاع الضفة بين الفصل تكريس في تشارك ال

 متواطئ بين تفسيره تراوح وخارجه، العربي العالم في واسعاً جدالً المصري الموقف أثار وقد
 وعليه غزة، في األعمال هذه على المحرض أنه أو ، إسرائيل مع التعامل في النية وحسن وضحية

  :281مراحل ثالث ضمن الموقف هذا درص يمكن

  .التهدئة على تقدم لم كونها حماس لحركة اللوم توجيه: األولى المرحلة

  إلى تنظر باتت التي الجماهيرية النقمة متصاصإ تجاهبإ الموقف تغيير محاولة: الثانية المرحلة
 المبادرة طرح على مصر أقدمت وهنا الصراع، في طرفاً عتبارهابإ مصر

  .والهرج اللغط زادت والتي المصرية
  
  

                                                 
 .1ابق،صاألدوار وردود الفعل العربية،مرجع س ،2009يناير18-2008ديسمبر27الحرب اإلسرائيلية على غزة  278
 .2، صمرجع سابق ، األدوار وردود الفعل العربية ،2009يناير18- 2008ديسمبر27الحرب اإلسرائيلية على غزة   279
 . 31/12/2008جريدة الحياة، لندن،  280
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 هذه وجاءت إسرائيل، تجاه وبالذات المصري، الموقف في نحرافاًإ شهدت :  الثالثة المرحلة
 أحمد" الخارجية ووزير ،"مبارك حسني" المصري الرئيس لسان على التصريحات

  .282" والقوة الجنون خمرة من شربت إسرائيل أن"قال والذي "الغيط أبو

 إطالق لوقف مبادرة 16/1/2009  المصري الرئيس أعلن األزمة هذه من مصر تخرج ولكي
  :283هي  نقاط ثالث منتتكون  النار

  .محددة لفترة النار إلطالق فوري وقفل الفلسطينية والفصائل إسرائيل قبول -1
 لترتيبات التوصل أجل من عاجل جتماعإل الفلسطيني والجانب إسرائيل من كال مصر دعوة -2

 المعابر فتح إعادة يضمن بما مسبباته ومعالجة الراهن التصعيد تكرار بعدم كفيلة ماناتوض
  .الحصار ورفع

 لتحقيق المصرية الجهود مع للتجاوب الفصائل وكافة الوطنية للسلطة دعوتها مصر تجديد -3
  .الفلسطيني الوفاق

 في النار إطالق وقف بعد المصرية المبادرة بنود تطبيق الستكمال المصرية الجهود إطار وفي
 والمنظمات" إسرائيل" لـ دعوة وجهت مصر أن 18/1/2009 في زكي حسام أعلن غزة، قطاع

 حول للتباحثوذلك  المصري، الجانب مع منفصلة اجتماعات لعقد القاهرة إلى للحضور الفلسطينية
 تطبيق اخالله من سيتم التي اإلجراءات حزمة على واالتفاق النار إطالق وقف تثبيت خطوات
  .284المعابر وفتح الحصار لرفع جادة خطواتالقيام ب ذلك في بما المصرية، المبادرة

 وطالب غزة، قطاع على العدوان الثاني اهللا عبد الملك األردني العاهل أدان :األردني الموقف: ثانيا
 وقف" بـ" إسرائيل" طالبكما  فوري، بشكل عدوانها لوقف" إسرائيل" على بالضغط الدولي المجتمع

 على والحصار العدوان جلبها التي الكارثية المعاناة وإنهاء القطاع، ضد العسكرية العمليات كل
 األمن يجلب ولن األزمة تفاقم إلى إال يؤدي لن " العنف أن من محذراً ،" غزة قطاع في األبرياء

  . "إلسرائيل

 السلمية العملية على اإلسرائيلي للعدوان الخطيرة األبعاد"  من الثاني اهللا عبد الملك حذر كما 
 لتحقيق شرطاً يشكل الذي الدولتين حل لصيغة وفقاً اإلسرائيلي -الفلسطيني الصراع حل المستهدفة

                                                 
نتيجة لتوقيع إسرائيل اتفاقها األمني مع الواليات المتحدة، حيث اعتبر العديد من المحللين، أن إسرائيل أدارت  "أبو الغيط " وجاء قول   282

 .ظهرها  لمصر عندما بدأت  مصالحها تتحقق بهذا االتفاق
 . 18الحرب األخيرة على غزة  والقانون الدولي ، مرجع سابق ، ص : حمد أبو الخير أ 283
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 على العدوان فيه عتبرإ بياناً األردني النواب مجلس وأصدر كما ،285المنطقة في واالستقرار األمن
  .286اإلنسانية ضد جريمة غزة

 تقودها والتي األردن في اإلسالمية المعارضة تحركه الذي لشعبيا الضغط من الرغم وعلى
 الرسمي األردني الموقف كان العربية، الممانعة دور تبنت والتي هناك المسلمين اإلخوان جماعة
 ما وسرعان محدوداً، والسعودي المصري الموقفين عن األردن بتعادإ كان حيث ،287حاسماً

  .288العربي عتدالاإل عسكرم إلى إلعادته لضغوط األردن تعرضت

 وقوع فور الدولي المجتمع دعا حيث نفسه والسعودي المصري الموقف األردني العاهل تبنى فقد
 مجلس قرار وتنفيذ غزة، على عدوانها توقف كي إسرائيل على الضغط أجل من للعمل العدوان

 إلنهاء مستمرة فاعلة دولية جهود العدوان وقف يلي أن ضرورة على وشدد )1860( رقم األمن
 مع جنب إلى جنباً المستقلة الفلسطينية الدولة قيام يضمن الذي" الدولتين حل" أساس على الصراع،

  .289إسرائيل دولة

 السياسة لتدعيم اً وذلك مغاير  تجاهإ في األزمة خالل السعودي الدور تحرك :السعودي الدور: ثالثاً
 كما تحرك  العربية، المصالحة نحو والسعي عربي،ال الصف ولتوحيد القائمة، األزمة تجاه المصرية

 إلى إضافة األزمة بسبب تفككه وعدم العربي الخليج دول صف وحدة على للمحافظة آخر اتجاه في
 سياسة المملكة وتبنت. العدوان لوقف الدولية والمنظمات الدولي المجتمع مسار على المملكة تحرك
 الخارجية وزير عنها عبر والتي ،"الهادئة الدبلوماسية" يهاعل يطلق ما أو األزمة مع للتعامل هادئة

 ووزراء جتماعلإل الختامي البيان إلعالن الصحفي المؤتمر في" الفيصل سعود" األمير السعودي
 مسؤولون العرب القادة" تضمن والذي ،2009 يناير من األول في بالقاهرة  العرب الخارجية

  . 290"إسرائيل يركع لن العربية، المبادرة سحب نوإ مجازفين، وليسوا

 الدولي بالموقف نددت كما غزة، قطاع على اإلسرائيلي العدوان السعودية المملكة أدانت وقد
 ال النفس، عن دفاع هي اإلسرائيلية الهجمة بأن القول أن ورأت اإلسرائيلية، عتداءاتاإل إزاء

 لمجلس بيان في جاء كما.  لفلسطينيةا لألراضي االستيطاني اإلسرائيلي حتاللاإل تاريخ مع يتماشى

                                                 
 .28/12/2008جريدة الدستور، عمان،  285
 .3/1/2009 قطر، جريدة الوطن، 286
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 الحرب سياسة" بان العزيز، عبد بن اهللا عبد الملك برئاسة األسبوعية جلسته بعد السعودي الوزراء
 استمرار هي فلسطين كل وفي غزة، قطاع في إسرائيل تمارسها التي والتنكيل، والقتل، والعنف،

 صياغة إعادة إلى ترمي وخارجها، إسرائيل في متطرفة سياسية لفئات أيدولوجية قناعات لتنفيذ
  .291" شروطها حسب األوسط الشرق منطقة

 المؤتمر منظمة خارجية لوزراء طارئ اجتماع إلى السعودية العربية المملكة دعتوقد  
 الفلسطينية، السلطة ويدعم العدوان، يدين بيان إصدار وإلى ،3/1/2009 في حدة، في اإلسالمي

 إصداره لعدم األمن مجلس من األمل خيبة ويعلن غزة، قطاع في دولية اقبةمر بعثة نشر إلى ويدعو
  .292إسرائيل يدين قراراً

 العربية المبادرة سحب السعودي، الخارجية وزير "الفيصل سعود" األمير رفض أخرى جهة من
 يةالخارج لوزراء الطارئ االجتماع أعمال ختتامإ بعد عقد الذي الصحفي المؤتمر في وقال للسالم،
 إذا المبادرة ونسحب اإلطار هذا في إسرائيل مصلحة نخدم لماذا" ،31/12/2008 في العرب
 أيدينا في سالحاً المبادرة فستكون يكن، لم إن أما موجودة، فالمبادرة حقيقي سالم إسرائيل أرادت

  .293"األخرى الدول مع بالتعاون

 هذا في مهماً دوراً" العزيز عبد بن اهللا عبد" الملك لعب العربية، المصالحة إطار وفي
 في الكويت في المنعقدة االقتصادية العربية القمة خالل للمصالحة خاصاً لقاء عقد حيث الخصوص،

 والملك والكويت، قطر وأمير والسوري، المصري الرئيس، من كل بحضور ،20/1/2009
 للشعب مساعدات دوالر مليار تقديم السعودي الملك أعلن كما ،19/1/2009 يوم مساء األردني

 الطاولة على مطروحة تظل لن للسالم العربية المبادرة أن"المؤتمر في كلمته وتضمنت الفلسطيني،
  .294"لألبد

 بدء من ساعات بعد غزة أزمة تسوية في إقليمياً دوراً تلعب أن قطر أرادت :القطري الدور: رابعا 
 قرار ستصدارإ في هدفها حددت طارئة عربية قمة عقد إلى فدعت القطاع، على األخيرة الحرب
  . 295الفلسطينيين أمام رفح معبر بفتح مصر يطالب

                                                 
 .  26/12/2008ة القدس العربي، لندن، جريد 291
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 اتخاذ إلى تضطر قد قطر أن ،296" جاسم بن حمد" الشيخ القطري الوزراء مجلس رئيس لوح كما   
 أن على وأكد غزة على عدوانها لوقف" إسرائيل" على الضغط بهدف مسبوقة غير إجراءات
 بإغالق لوحت هي إن اإلسرائيلي القرار في التأثير على قادرة بأنها تماماً مقتنعة القطرية الحكومة

  .297البلدين بين المتميزة العالقات من األكبر المستفيد هي" إسرائيل" ألن نظراً التمثيل، مكتب

 أن أوضحوا 2009 يناير 21 في الطارئة، قمتهم في الخليجي التعاون مجلس دول قادة وكان
 كما المذبحة، من غزة في الفلسطيني الشعب إنقاذ على القادرة الوحيدة بيةالعر الدولة هي مصر

 إصرار الدعوة هذه تلبية دون حال وقد الدوحة، في طارئة عربية قمة لعقد قطر دعوة رفضوا
 إطالق بوقف إسرائيل يلزم قرار واستصدار األمن مجلس إلى أوالً الذهاب العرب الخارجية وزراء
 األولوية، لها الكويت قمة أن قطر ألمير أوضحوا كما. 298غزة قطاع نم واالنسحاب النار،

  .299رأسها على غزة أزمة وستكون
  

 تراوحت وقد. غزة قطاع في الوضع لبحث طارئة لقمة دعواتها الدوحة جددت ذلك وعقب
 حين في الدول، بعض ترددت وقد طارئة، قمة أي في للمشاركة ورافض للدعوة مؤيد بين المواقف

  .300مشاركتها عن سابق إعالن بعد انسحابها أخرى دول أعلنت

 الوطنية والسلطة والسعودية،،  مصر العربية، الدول من القمة عن غاب من أبرز وكان
 قطر إلى باإلضافة حضر من أبرز أما،  العربية الجامعة أمانة إلى إضافة واإلمارات، الفلسطينية،

 من وفد إلى باإلضافة تركي، ووفد والعراق، ولبنان، وسوريا، اإليراني، الرئيس المستضيفة، الدولة
  .مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب رئيس برئاسة المقاومة فصائل

 العربية الدول من حضر بمن  6/1/2009 في المنعقدة الدوحة في العربية القمة أصدرت وقد
 مادامت العربية، السالم رةمباد بتعليق العرب ومطالبة إسرائيل، إدانة أهمها، كان قرارات عدة

 العدوان أشكال لجميع الفوري الوقف ومطالبتها غزة، قطاع على عدوانها في مستمرة إسرائيل
  .المشروط وغير الفوري واالنسحاب

                                                 
 .27/2/2008األمريكية في ) Fox(في لقاء مباشر على قناة   296
 . 28/12/2008وكالة فراس برس، فلسطين،  297
 .رفضت إسرائيل االلتزام به) 1860(نه ورغم صدور القرار األممي رقم أإال   298
 .7األدوار وردود الفعل العربية، مرجع سابق ، ص) 2009يناير18- 2008ديسمبر27(ة على قطاع غزة،الحرب اإلسرائيلي 299
 .12الحرب على غزة دالالت الواقع وآفاق المستقبل، مرجع سابق ، ص: رائد نعيرات، وآخرون 300
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 قتصاديةواإل الدبلوماسية العالقات في النظر وإعادة التطبيع، أشكال كافة بوقف القمة طالبت كما
 مع قتصاديةواإل السياسية، عالقتها بتجميد اإلعالن إلى الصدد هذا يف قطر وبادرت ،"إسرائيل" مع

  .301أراضيها على اإلسرائيلي التجاري التمثيل مكتب وإغالق إسرائيل

 مصالح ليكرس غزة قطاع على العدوان خالل السوري الدور جاء: السوري الموقف: خامسا
 في زماتاأل حل في فاعالً طرفاً ابصفته اإلستراتيجي ثقلها لتعزيز واإلقليمية الوطنية دمشق

 على لهم حاضنة كونهاوبيروت  دمشق في المعارضين الفلسطينيين مع دورها إلى إضافة المنطقة،
  .302لبنان في حلفائها أراضي أو أراضيها

 في تهدئة إلى للتوصل مستعدة حماس إن" األسد بشار" السوري الرئيس أعلن آخر سياق وفي
 الحصار ورفع القطاع، من وانسحب العسكرية عملياته اإلسرائيلي شالجي أوقف إذا غزة، قطاع
 التهدئة، تحترم لم التي اإلسرائيلية المجازر وجه في نفسها عن الدفاع في الحق لحماس وأكد عنه،
 ألنهم سياسي، دعم هو لحماس سوريا دعم أن وأوضح مستقلة، دولة قيام ضرورة على وشدد

  .303العكس ال حتالللال يتعرضون من وهم قضية أصحاب

 للدعوة نتيجة ،4/1/2009 منذ العربي المستوى على قطر مع سوريا تحركت أخرى جهة من
 الفيتو بسبب قرار إلى الوصول في األمن مجلس لفشل نتيجة بالدوحة، طارئة عربية قمة إلى

 أنه إال .فيها المشاركة في ترددت -أشرت أن وسبق كما -  العربية الدول أن إال األمريكي،
 مطالبها تجديدب سوريا قامت ، به إسرائيل لتزامإ وعدم) 1860( رقم المتحدة األمم قرار وبصدور

  .304الدوحة في قمةال عقدب

 مارست دمشق أن إلى المصادر بعض أشارت السوري، السياق وضمن أخرى، ناحية من
 فيليب"الفرنسي ئبالنا نقل حيث ، الحرب خالل تدخله عدم لضمان اللبناني اهللا حزب على نفوذها

 األمر  ذلك  الفرنسي الرئيس من  موفداً  2009 يناير أواخروبيروت    دمشق زار الذي" ماريني
  .305" األسد " الرئيس  عن

                                                 
 .17/1/2009جريدة الوطن، قطر،   301
 .6األدوار وردود األفعال العربية، مرجع سابق ، ص)2009ايرين18-2008ديسمبر27(الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة،   302
  ) 7/1/2009(اإلخبارية األمريكية س أن أن ،  ناة موقع الق: نقالً عن 303

http://Arabic.cnn.com/2009/middle east/1/7/assad.hamas/mdex.html                                                    
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 ما وهو العربية، الدول وفاعلية دور على العربي نقساماإل نعكسإ: العربية الدول جامعة:  سادسا
 غزة، على الحرب خالل وفعال واضح بدور لقياما على قدرتها عدم إلى المطاف نهاية في أدى

 ستصداروإ ،األمن مجلس إلى الذهاب خالل من الدولي السياسي المستوى على العمل تجاهبإ ودفعها
  .تطبيقه إسرائيل رفضت الذي) 1860( رقم قرار

 الذي غزة، على اإلسرائيلي العدوان لبحث عاجل جتماعإ تنظيم العربية الدول جامعة تستطع ولم
 ولم الفلسطيني، الشعب بحق رتكبتإ التي الجرائم كل من الرغم على ،2008ديسمبر 27 في بدأ

  . 2008ديسمبر 31 في إال االجتماع هذا عقد الدول جامعة تستطع

 أن أهمها عديدة، أسباب الخارجية وزراء مستوى على عقد الذي جتماع،اإل هذا لتأجيل وكان
 بالقمة مشغولين كانوا الخليجي، التعاون مجلس دول زراءو هم العرب الخارجية وزراء من ستة

  .306 29/12/2008 في مسقط في عقدت التي الخليجية

 الدول وتركيز طارئة، عربية قمة لعقد قطر دعوة إلى بالنسبة نقساماإل هو األهم السبب ولكن
  .307أسبابها ولها مصر ترفضه ما وهو المصرية، المعابر فتح طلب على

 في عقد الذي العرب الخارجية لوزراء الطارئ جتماعلإل الختامي البيان انأد أخرى جهة من
 وفك للعدوان فوري بوقف" إسرائيل" وطالب غزة قطاع على العدوان 31/12/2008 في القاهرة

  .308والتهدئة الفلسطينية المصالحة على وشدد ، للحصار

 يرقى أن دون اإلسرائيلي نالعدوا إدانة على العرب الخارجية وزراء موقف قتصرإ فقد وعليه
 ووقف النفس عن الدفاع مبدأ من انطالقاً وصريحة، واضحة عربية إجراءات اتخاذ إلى الموقف هذا

 والهروب المتبادل والنزاع الشجار إلى العرب الوزراء لجأ ذلك من وبدالً المعتدي، ومعاقبة العدوان
  .309األمن مجلس إلى وتصديرها المسؤولية من

 هذا قبيل العربي الوضع وصف قد ،"موسى عمرو" العربية الدول لجامعة العام يناألم كان وقد
 الى يحتاج العربي العمل أن وأكد جداً، ومؤذية جداً ومؤسفة جداً كبير فوضى أصبح" بأنه جتماعاإل

                                                 
 . 8مرجع سابق، صاألدوار وردود الفعل العربية،)  2009يناير18- 2008ديسمبر27(الحرب اإلسرائيلية على غزة  306
 8، ص)المرجع السابق( 307
 .1/1/2009جريدة الشرق األوسط، لندن،  308
 .8األدوار وردود األفعال العربية، المرجع السابق ،ص) 2009يناير18- 2008ديسمبر27(الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة  309



  

92 
 

 العربية، الجامعة إطار خارج" بأنها نفسه اليوم في عقدت التي الدوحة قمة واصفاً حقيقي، تعاون
  .310" متكاملة عربية قمة الكويت قمة وأن

 بمشاركة 2009يناير 20 - 19 بين الفترة في الكويت في االقتصادية العربية القمة عقدت حيث
 وسوريا وقطر والسعودية مصر بين عربية مصالحة القمة وشهدت عربية دولة زعيم) 17(

 كل تقديم عزمهم على عربال القادة تأكيد مع وعام، مقتضب ببيان القمة هذه خرجت وقد واألردن،
 ما على القانونية المسؤولية إسرائيل تحميل إلى إضافة الفلسطيني، للشعب والمساعدة الدعم أشكال

  .311الجرائم هذه مرتكبي لمالحقة  يلزم ما تخاذوإ حرب جرائم من ارتكبته
  

                                                 
 .  20، صمرجع السابقود األفعال العربية، األدوار ورد) 2009يناير18-2008ديسمبر27(الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة 310
 .13الحرب على قطاع غزة دالالت الواقع  وآفاق المستقبل، مرجع سابق ، ص: رائد نعيرات، وآخرون 311



  

93 
 

  الثاني المطلب

  غزة على الحرب من الدولية المواقف
  

 اقتصر ،حيث الحاد بالتباين غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان تجاه الدولية المواقف تميزت
 دولي ثقل دون قرارات وإصدار،  اإلسرائيلي للعدوان الخجولة اإلدانة على المتحدة األمم دور

 واقتصاديا، وعسكريا سياسيا إلسرائيل الداعم األمريكي الموقف يتغير لم لتنفيذها،كما في ضاغط
  .القانونية شرعيتها مدى عن النظر بغض تهاممارسا كل في لها والمؤيد

 إلسرائيل الحق تعطي حيث مطلق بشكل اإلسرائيلي باألمن األوروبية الدول غالبية تلتزم كما 
 هذه من كبير بشكل التركي الموقف ويبرز النفس، عن والدفاع األمن مظلة تحت تريد ما تفعل أن

 موقف ويعد ، مقبول وغير ظالماً عمالً ارهواعتب العدوان لهذا الواسعة اإلدانة ،حيث الحرب
 مع الدبلوماسية عالقتهما قطع أعلنتا حيث ،تقدماً الدولية المواقف برزأ والبوليفي الفانزويلي الدولتين
  :اآلتي النحو على فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على بناء، إسرائيل

    

  :غزة على ربالح من المتحدة األمم موقف: األول الفرع

 لوقف كاف بجهد قيامهم عدم إزاء العالم زعماء"  مون كي بان"  المتحدة لألمم العام األمين نتقدإ
 حل إلى التوصل أجل من العمل على وحث غزة، في العنف من مقبول غير مستوى عتبرهإ ما

 الذي الوقت يف أنه أكدكما . الجانبين من النار إلطالق فوري وقف إلى ودعا، األمد طويل سياسي
 استخداماً للقوة" إسرائيل" استخدام يعتبر أنه إال النفس، عن الدفاع في" إسرائيل" بحق فيه يعترف
  .312مفرطاً

 غير الرد الستخدامها إسرائيل ويدين الصواريخ، إلطالقها حماس حركة يدين أنه قال كما
  .313والضحية لجالدا بين ساوى قد المتحدة، لألمم العام األمين يكون وبذلك المتكافئ،

  :هما بندين من مبادرة" مون كي بان" أطلق وقد 
  .غزة قطاع في النار إطالق لوقف فوري قرار تخاذإل الدعوة -1

                                                 
 . 2008 /30/12لندن،  جريدة القدس العربي، 312
  :أنظر ،28/2/1432ني دراسات، في الموقع االلكترو :، نقالً عن الموقف العربي والدولي في الهولوكوست على غزة: غازي حسين 313
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 كما تعمل لكي المعابر، فتح وضمان غزة عن الحصار رفع لضمان آلية، إلى بالتوصل المطالبة -2
 وإسرائيل، الوطنية، سلطةال بين تمت التي ،2005 عام المعابر تفاقيةإ في لها التخطيط تم

  .314ومصر
 قرار مشروع لمناقشة 1/1/2009 في الطارئة جلسته عقد فقد ، األمن بمجلس يتعلق وفيما

  . 315قتراعإ إجراء دون انفضت الجلسة أن إال النار، إلطالق فوري بوقف يطالب عربي

 من ماًيو عشر ثنيإ بعد أي ،8/1/2009 في) 1860( رقم األممي القرار المجلس تبني ثم
 عليه صادق وقد غزة، قطاع في النار إلطالق فوري وقف إلى القرار دعا وقد ،اإلسرائيلي العدوان

 عن المتحدة الواليات المتناع وذلك األمن، مجلس في) 15( ال األعضاء الدول بين من دولة) 14(
  :يلي ما القرار تضمنه ما أهم ومن ،316التصويت

 األمن مجلس قرارات بتطبيق المطالبة وليس فقط التذكير على ديباجته في القرار نص
 يعد وال) 1850/2008(و ،)115/2003(و ،)1397/2002(و ،)338/1973( ،)242/1967(

  .317فوقها والبناء عليها ستناداإل دون فقط ذكرها كونه ، للقرار قانونياً سنداً  هذا

 إلى حترامهإ يؤدي ،"لنارا إلطالق ودائم فوري وقف" على األول بنده في القرار هذا أكد وقد - 
 بوقف االنسحاب يربط القرار ان يعني وهذا ،غزة من اإلسرائيلية للقوات الكامل نسحاباإل

 التي -القرار ديباجة لنص تناقض فيه وهذا -  الصواريخ إطالق بوقف وليس ككل، المقاومة
 .المصير تقرير في الحق بينها ومن الفلسطيني للشعب الشرعية الحقوق على أكدت

 الممرات وفتح السكان، على المساعدات كتوزيع اإلنسانية األمور) 2،4،3( البنود عالجت وقد - 
 إنهاء إلى يدع لم أنه يالحظ وهنا ،)األنروا( الالجئين غوث لوكالة المساعدات وتوفير اإلنسانية،
 .للمعابر فوري فتح لىوإ الحصار،

 يالحظ وهنا. أيضاً الحربية واألعمال عنفال أشكال كل يدين فإنه القرار من الخامس البند أما - 
 .اإلرهاب أعمال قبيل من المقاومة أعمال بأن القول أمام المجال يفتح أنه أيضاً

 على الحفاظ أجل من وضمانات ترتيبات توفير إلى ، منه السادس البند في القرار هذا دعا كما - 
 العبور نقاط فتح وإعادة خائر،والذ لألسلحة  السرية التجارة منع ذلك ومن النار، إطالق وقف

                                                 
 .20الحرب اإلسرائيلية على غزة في  القانون الدولي، مرجع سابق ، ص: حمد أبو الخيرأ 314
 . 2/1/2009يدة الخليج، اإلمارات ، جر 315
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 االحتالل استمرار ظل في المقاومة وقف يعني البند وهذا ،2005 تفاقإ أساس على
 في الحق مع تتنافى كونها ، شرعيةال غير المعابر تفاقيةبإ لتزامواإل اإلسرائيلية، واالعتداءات

 .المصير تقرير
 عبر داخلية، فلسطينية وطنية مصالحة ونح ملموسة خطوات تخاذإ على شجع فقد السابع البند أما - 

 من غيرها دون المصرية المبادرة تبنى القرار أن نرى وهنا ،المصرية الوساطة جهود دعم
 .318متوازنة وغير إسرائيلية نظر وجهة عن تعبر وهي المبادرات،

 ؤيةالر أساس على شامل سالم لتحقيق" يدعو فهو السابق، القرار من الثامن بالبند يتعلق وفيما - 
 في البعض بعضهما بجوار تعيشان ،"وإسرائيل فلسطين" ديمقراطيتين دولتين وجود على القائمة

 القرارات تطبيق إلى الدعوة القرار يتجاهل البند هذا وفي. بها معترف آمنة حدود وداخل سال،
 . الصلة ذات السابقة الدولية

 الشعب طموحات يلب لم )1860( رقم األمن مجلس قرار أن ، السابقة البنود من يتضح - 
 المعتدي، اإلسرائيلي الطرف مصلحة في بل مصلحته، في يصب وال عليه المعتدى الفلسطيني

 نتيجة هو يحدث ما أن حقيقة عن الطرف ويغض حتالل،اإل جرائم عن الطرف يغض كونه
  .319الفلسطينيين ألراضي إسرائيل حتاللإل

 ديسكوتو ميغيل"  المتحدة لألمم العامة لجمعيةا رئيس ستنكرإ المتحدة األمم أجهزة سياق وفي  
 على المستمر هجومها في اإلنساني الدولي القانون لقواعد انتهاك من" إسرائيل" به تقوم ما" بروكمان

 رقم القرار تنفيذ" إسرائيل" رفض بشدة"  بروكمان"  نتقدإ كما مذبحة، بأنه وصفه والذي غزة قطاع
 أنحاء جميع في األمم شعوب لكل مطلب هو غزة في النار إطالق وقف أن على وأكد) 1860(

 المتحدة الواليات فيها بما العالم دول أغلب في خرجت التي المظاهرات في تجلى ما وهو العالم،
  .320نفسها" وإسرائيل"

  

 الخسائر إزاء وانزعاجها قلقها عن المتحدة باألمم اإلنسان لحقوق العليا المفوضية أعربت كما
 العليا المفوضة" بيالي نافي" وقالت ، غزة في العنف أعمال تصعيد عن الناجمة ادحةالف البشرية

                                                 
 .15المرجع السابق  ، ص ،القانون الدولي والحرب اإلسرائيلية على غزة : حمد أبو الخيرأ 318
 .16القانون الدولي، مرجع سابق  ، ص و يلية على غزة الحرب اإلسرائ: حمد  أبو الخيرأ 319
  :، انظر15/1/2009في  نت،. لكتروني اإلخباري للجزيرةوقع اإلنقالً عن الم 320
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 حترامإل ودعت القطاع، في" للقوة المتكافئ غير إسرائيل استخدام بشدة تدين أنها" اإلنسان، لحقوق
  .321اإلسرائيلية المدن على الصواريخ بإطالق حماس قيام أدانت كما الدولي، القانون

غزة على الحرب من األخرى الدولية المواقف: الثاني الفرع  

 الرئيس إدارة من الحرب، بدء منذ واضحاً دعماً العبرية الدول تلقت:  األمريكي الموقف: أوال
.322ومداها اإلسرائيلية بالعملية مسبق علم على األرجح على كانت التي "بوشجورج " األمريكي  

 في الرسمي الناطق لسان على"  بوش " ارةإد أبدت ، العدوان على أمريكي فعل رد أول وفي
 بوقف  المقابل في حماس وطالبتنفسها،    عن الدفاع  في"  إسرائيل " لحق تأييدها األبيض البيت

  .323يتوقف أن للعنف أرادت إذا" إسرائيل" على الصاروخية هجماتها

 وقف بانتهاك تهوصف عما المسؤولية حماس" رايس كونداليزا" األمريكية الخارجية وزيرة وحملت
 األبيض البيت تفهمعلى  أكدت كما ،324الصواريخ إطالق خالل من" إسرائيل" مع النار إطالق
  .325العدوان لشن" إسرائيل" دوافع

 وزيرة امتنعت فقد النهائية، حتى اإلسرائيلي للموقف دعمها على" بوش" إدارة ظلت وقد
 منها، بطلب عدل قد كان الذي ألمنا مجلس قرار مشروع على التصويت عن األمريكية الخارجية
  .النار إطالق وقف إلى والداعي

 تهريب منع على بالعمل المتحدة الواليات يلزم تفاهم بروتوكول" ليفني" مع" رايس" وقعت كما
 الحرب نجازاتإ أهم عتبارهبإ اإلسرائيلي العام للرأي قدم الذي تفاقاإل وهو غزة، قطاع إلى السالح

  .326السياسية

التالية البنود تتضمن أمريكية مبادرة أمريكا أطلقت عليه وبناء:  

  .النار إلطالق دائم لوقف الدعوة -1    
  .غزة قطاع مع الحدودية المعابر فتح  -2    

                                                 
 .29/12/2008اهللا،  جريدة األيام، رام 321
 .13،صمرجع سابقالحرب على قطاع عزة ،:بشير نافع  322
 .28/12/2008جريدة الخليج، الشارقة ،  323
 .28/12/2008جريدة الغد، عمان،  324
 .3/1/2009جريدة الخليج، الشارقة،  325
 .3، ص مرجع سابق الحرب على قطاع عزة،:بشير نافع  326
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  .327)حماس( اإلسالمية المقاومة حركة قبل من األسلحة تهريب أنشطة كافة وقف  -3    

 بقرار المتحدة الواليات رحبت ، 17/1/2009 في النار إطالق وقف إسرائيل إعالن أثر وعلى
 للغاية قلقة تزال ال المتحدة الواليات إن"  األمريكية للخارجية بيان في" رايس" وقالت" إسرائيل"

 إلى المساعدات تدفق زيادة إلى الرامية الفورية الدولية التحركات وتدعم األبرياء الفلسطينيين لمعاناة
  .328"  غزة

 مباشرة، النار إطالق وقف إعالن بعد األبيض البيت مقاليد تولت التي أوباما سالرئي إدارة ولكن   
 ما وهو للحرب إدانتها عدم من بالرغم اإلسرائيلي، الموقف وبين بينها مسافة تبقي أن على حرصت

  .329الحرب بعد لما ، له مفتوحة خياراته يبقي أن أراد أوباما أن إلى يشير

 اإلسرائيلي العدوان أعقاب في األوروبي لإلتحاد الفرنسية الرئاسة لبتطا: األوروبي تحاداإل: ثانيا
 ،"فوراً غزة على اإلسرائيلي والقصف ، إسرائيل على الصواريخ إطالق وقف" بـ غزة على

  . 330للقوة المتكافئ غير االستخدام وأدانت

 لهذا استضافتو ، غزة في الصراع إلنهاء الوحيد الحل هو التهدئة إلى العودة أن فرنسا ورأت
 في الخارجية للسياسة األعلى الممثل إلى إضافة األوروبي، تحاداإل دول خارجية وزراء الغرض
 وقالت ،"فالدنر فيريرو نبيتا"  الخارجية للعالقات األوروبي تحاداإل ومفوضية األوروبي، اإلتحاد
" إسرائيل" ينب للعنف حد لوضع عمله ينبغي ما في التشاور" كان الغرض إن فرنسية مصادر

  .األمن مجلس به يضطلع أن يمكن الذي الدور بحث وخصوصاً ،"حماس"و

  :331التالية البنود تتضمن األزمة لحل مبادرة فرنسا طرحت كما
  .النار إطالق وقف  -1
  .غزة في للفلسطينيين اإلنسانية المساعدات إليصال ممرات فتح  -2
  .غزة قطاع من نطالقاإ أراضيها على واريخالص إطالق ووقف إسرائيل، ألمن ضمانات توفير -3

                                                 
 .20ى غزة والقانون الدولي،مرجع سابق ، ص خيرة علالحرب األ: أحمد أبو الخير  327
 .18/1/2009جريدة األيام رام اهللا، 328
 .13الحرب على قطاع عزة ،مرجع سابق، ص:بشير نافع  329
 .29/12/2008جريدة الشرق األوسط ، لندن،  330
 .16 الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص: حمد أبو الخيرأ 331



  

98 
 

 وقف" إلى الغربية، بالضفة" اهللا رام" في تواجده أثناء" ساركوزي نيكوال" الفرنسي الرئيس ودعا
 اللوم موجهاً ،"ممكن وقت أقرب في غزة قطاع في" حماس" ومقاتلي" إسرائيل" بين النار إلطالق

  .332غزة قطاع في الفلسطينيين معاناة عن لمسؤوليةا تتحمل أنها ومعتبراً حماس، حركة إلى أيضاً

 في جلياً كان والذي ،333العبرية للدولة تأييدها في واضحاً موقفاً لتزمتإ التي ألمانيا وبخالف
 وليس وحدها" حماس حركة" أن إلى أشارت التي "ميركل أنجيال"  األلمانية المستشارة موقف

 ترتيبات إيجاد يمكن ال"  أنه" أولمرت" وأبلغت. غزة في الجارية التطورات مسؤولية تتحمل غيرها،
 حل إلى المطاف نهاية في تؤدي سياسية عملية عبر إال األوسط الشرق في للصراع وقواعد
  .334الدولتين

 ، لواشنطن العمياء" بلير" تبعية تكرار وعدم البريطاني، العام الرأي ستيعابإل محاولة وفي
 خطيرة لحظة"  اإلسرائيلي البري الهجوم أن إلى" براون ونجورد" البريطاني الوزراء رئيس صرح
  .335النار إلطالق وقف إلى للتوصل المساعي تكثيف إلى داعياً النزاع، في" للغاية

 وزير حمل إذ ذلك، من أبعد" إسرائيل"لـ دعمها في األخرى األوروبية المواقف ذهبت وقد
" المنظمة هذه" تجاهل إلى ودعا التصعيد، ةمسؤولي حماس" نبيرغ شوارز كاريل" التشيكي الخارجية

 يري" التشيكية الرئاسة سمبإ المتحدث ووصف ،336السالح من وتجريدها محتملة، مفاوضات أي في
 وزير أن غير ،"بالهجومية" منها أكثر" بالدفاعية" غزة قطاع على اإلسرائيلية العملية ،"بوتيسنيك
 خطأ" الرئاسة سمبإ المتحدث تصريحات نبأ مقراً فالموق تدارك"  بيرغ شوارز" التشيكي الخارجية

  .337"فادح

 استشعرت قد تقريباً جميعها األوروبية الحكومات كانت الحرب، من األخير األسبوع وخالل
 للحرب، األوروبي العام الرأي إدانة بحجم فوجئت كما واإلسالمي، العربي الشعبي التحرك حجم

  .338الحرب نهاية عوض على حرصها إظهار على بالتالي وحرصت

                                                 
 .6/1/2009وسط ، لندن ، جريدة الشرق األ 332
 .13، ص عزة ،مرجع سابق الحرب على قطاع:بشير نافع  333

 .30/12/2008جريدة الجريدة ، الكويت ،  334
 .5/1/2009جريدة الشرق األوسط ، لندن ،  335
 .31/12/2008موقع الجزيرة نت ،  336
 .5/1/2009جريدة الخليج ، الشارقة ،  337
 .13صرجع سابق ،مالحرب على قطاع عزة ، :بشير نافع  338
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 إلطالق فوري وقف إلى األوروبي، باإلتحاد الخارجية السياسة منسق "خافيي رسوالنا"  ودعا
 النار إطالق وقف تثبيت هو غزة، في لألزمة المخرج أن سوالنا ورأى ، غزة قطاع في النار

 أكد كما دائم، بشكل مفتوحة المعابر إبقاء على للعمل األوروبي تحاداإل ستعدادإ وأكد. دائماً ليصبح
 قد تفاقاإل أن إلى مشيراً رفح، معبر بشأن)  2005( سنة تفاقإ لتفعيل األوروبي تحاداإل ستعدادإ

  .339األسلحة تهريب مجال في التعاون إلى ودعا مراجعة، إلى يحتاج

 يمكنه ال  الدولي المجتمع أن"  موراتينوس أنغل ميخيل" سبانياإل الخارجية وزير أعلن كما
  .الدبلوماسية الجهود مضاعفة إلى داعياً غزة، في الوضع حيال اليدين مكتوف اءالبق

 وقال حل، إليجاد الرامية الجهود عقد الهجوم بأن" بليت كارل" السويدي الخارجية وزير وصرح
 دعت فيما ،"بري هجوم خالل من خطير بشكل الصراع تصعيد تم سياسي، حل عن البحث من بدالً"

  .340فوري بشكل هجومها وقف إلى" لإسرائي" النرويج

 وزعم رفح، معبر على للمرابطة جاهزة الدولية القوات أن إلى" أوت مارك" أشار جهته ومن
". وغيرها وإيران، ، اهللا وحزب حماس، تشمل السالح تهريب في تعمل كبيرة شبكة هناك أن" أوت

 أقارن وال والجالد، الضحية بين أقارن ال أنا"  أوت" قال والجرحى والشهداء الدمار حجم وحول
 المشاهد لهذه مبرراً إسرائيل يعطي ال هذا أن أشك وال إسرائيل، وقوة حماس صواريخ بين

 هنا الحل أن تدرك وأن ،"الدولتين حل" و" إسرائيل"بـ عترافاإل حماس على أن ورأى". المذهلة
  .341وأوروبا أمريكا قبل" إسرائيل" في

 الذي والنشط الواسع لدورل نتيجة كان األوروبي الوضع في مالها التطور فإن حال أية وعلى
  .342 للحرب المناهضة القوى جانب إلى واإلسالمية، العربية الجاليات لعبته

 في معها هادئة عالقات على حافظت وأن لحماس، حليفة تركيا تكن لم: التركي الموقف: ثالثا
 إلى دائماً الغربية والعواصم واشنطن ميةوالتن العدالة حكومة دعت وقد الفلسطينية، نتخاباتاإل
 حماس، وقيادة التركية الحكومة بين راسخة لثقة أسس مما معها، والحوار حماس على نفتاحاإل

                                                 
 .19/1/2009جريدة الحياة ، لندن ،  339
 .5/1/2009جريدة الخليج ، الشارقة ،  340
 .25/1/2009جريدة الدستور ، عمان ،  341
 .14الحرب على قطاع عزة ، مرجع سابق ، ص:بشير نافع   342
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 وضع في كانت فقد العربية، الدول عظمممع  وعالقتها واإلسرائيلية، الغربية تركيا لعالقات ونظراً
  .343الحرب أطلقتها تيال السياسية التحركات في بارز دور للعب أفضل

 على أنقرة عبرت األول اليوم فمنذ غزة، على الحرب في كبير بشكل التركي الموقف برز وقد
 الحرب، هذه إسرائيل إلعالن الشديد غضبه عن" أردوغان طيب رجب" وزرائها رئيس لسان

 لمرت،أو ايهود اإلسرائيلي الوزراء رئيس الحرب إعالن من أيام قبل ستضافتإ تركيا أن خاصة
  .344أبيب وتل دمشق بين ما المباشرة غير المفاوضات في األساسية الوصل حلقة أنقرة تمثل وكانت

 سارع الذي ، التركي الوزراء رئيس وحزن غضب األول، اليوم منذ الحرب مشاهد أثارت وقد
  .345فيها لبس وال مساومة ال بعبارات اإلسرائيلي الموقف شجب إلى

 شروط تحترم لم أنها ورأى غزة، قطاع على العدوان مسؤولية ل،إسرائي"  أردوغان" حمل كما
 المسؤولية، من جانباً حماس حمل" اردوغان" أن غير. بها حماس التزام من الرغم على التهدئة
 الرد عد لكنه ،التوتر إشعال إلى أدى مما اإلسرائيلية، المستوطنات على الصواريخ إطالقها بسبب

 خالل اإلسرائيلي الموقف اردوغان ولخص ،346حماس تفعله ما مع ئياًنها متناسب غير اإلسرائيلي
  .347مقبول وغير وظالم، إنساني، غير بأنه العدوان

 رداً الطريقة، بنفس إسرائيل انتقد أن" الردوغان" سبق فقد استثنائياً، التركي الموقف يعد وال
 أن المرة هذه الجديد نولك. المحتلة األراضي في الفلسطينيين على السابقة اعتداءاتها على

 إلى أولمرت زيارة بعد جاء ألنه لتركيا، ازدراء بمثابة غزة قطاع على الهجوم اعتبر" أردوغان"
 قدمت وقد ،348وسوريا إسرائيل بين المباشرة غير المحادثات في التركية الوساطة لبحث أنقرة،
  : 349يلي بما بنودها تتمثل سياسية مبادرة طرحها خالل من النزاع هذا لحل رؤيتها تركيا

  .النار إلطالق فوري لوقف الدعوة -1  
 .العدائية واألعمال اإلسرائيلية العسكرية العمليات إنهاء -2   

  .الحصار وإنهاء المعابر فتح -3   

                                                 
 . 11، ص، مرجع سابق الحرب على قطاع عزة:بشير نافع  343
 .15آفاق المستقبل ، مرجع سابق، صالحرب على قطاع غزة دالالت الواقع و: رائد نعيرات، وآخرون 344
 .11الحرب على قطاع غزة، مرجع سابق ، ص: تيسير موسى نافع 345
 . 7/1/2009جريدة الخليج، اإلمارات،  346
 . 7/1/2009جريدة الوطن، السعودية ،  347
 .15ص الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة دالالت الواقع وآفاق المستقبل، مرجع سابق،: رائد نعيرات، وآخرون 348
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 خريطة الفلسطينية، والسلطة وسوريا واألردن والسعودية مصر زعماء على" ردوغانأ" طرح كما  
 غزة، في العاجل النار إطالق وقف لتأمين وذلك ،مرحلتين على تقوم ةالمبادر هذه لتنفيذ طريق

 الستئناف المناسبة األرضية وتهيئة للفلسطينيين، المساعدات أمام الطريق وفتح ،التهدئة ستعادةوإ
 حماس بين التهدئة واستعادة غزة، في السالم لحفظ دولية قوات بنشرو السالم، مفاوضات

  .350" إسرائيل"و

 تعتبر حيث العربية، غير اإلقليمية القوى بين من واحدة إيران تعتبر: اإليراني موقفال: رابعا
 تشكل كما. غزة في حماس لحكومة كبير مالي دعم مصدر وهي ،الرئيس اإلقليمي حماس حليف

  .اإلسالمي والجهاد لحماس عسكري دعم مصدر اهللا حزب طريق عن أو مباشرة
. والسياسية العسكرية مجرياتها في لتدخلهم حدوداً ثمة أن الحرب بداية منذ رأوا اإليرانيين ولكن 

 حسن" اهللا حزب زعيم من صارخ لهجوم تعرض رفح معبر في المصري الموقف أن من فبالرغم
 معلناً العربية، والخالفات الجدل في الدخول تجنب الحرب خالل اإليراني الخطاب فإن ،" اهللا نصر

  .351أنفسهم عن الدفاع على الفلسطينيين قدرة في ثقته

 الشرق تخص التي القضايا في الدبلوماسي النشاط بقلة اإليراني الموقف يتصف عام وبشكل
 كانت التي واإلسالمية العربية والتحالفات المنطقة بمعادالت تتعلق عتباراتإ لعدة وذلك األوسط،

 ما وهو السني، الوجود حساب على الشيعي متداداإل تهديد من واإلسالمية العربية المخاوف نتاج
  .352أوسطية الشرق الصراع ساحة عن بعيداً إيران لبقاء رئيسياً سبباً كثيرون يعتبره

 الرئيس ستنكاربإ الرسمي بالموقف تتمثل  محاور، عدة عبر اإليراني الموقف رصد يمكن وعليه
 للحكومة جيهاتتو  وإصداره غزة، قطاع على اإلسرائيلي عتداءاإل ،"نجاد أحمدي محمود" اإليراني
 حرب جرائم ارتكاب بتهمة ودولية، محلية محاكم في اإلسرائيليين القادة ضد شكوى برفع اإليرانية

" إسرائيل" مع والدبلوماسية السياسية عالقاتهم قطع إلى العرب الزعماء نجاد ودعا،  جماعية وإبادة
  .353معها االقتصادي التعاون أشكال ووقف

                                                 
 .4/1/2009جريدة السياسة، الكويت،  350
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 محكمة أمام قضية لرفع قانونية لجنة تشكيل اإليرانية الحكومة ارقر يدخل نفسه اإلطار وفي  
 المزيد وتسليط مختصين، من توثيقها بعد غزة في جرائمهم على اإلسرائيليين القادة لمحاكمة خاصة،

  .354اإلسرائيلية الجرائم على الضوء من

 في المتخذة ليةالدو المواقف أشجع الفانزويلي الرسمي الموقف يعتبر: فنزويال موقف: خامسا 
 هوجو" الفانزويلي الرئيس بقرار ، الموقف هذا تجسد وقد. غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان

 ،"إسرائيل" مع الدبلوماسية العالقات قطع بقرار وكذلك فانزويال، لدى إسرائيل سفير بطرده" شافيز
 الشعب له يتعرض لذيا اإلنساني غير ضطهادباإل" هذا قرارها الفانزويلية الحكومة بررت وقد

  .355"إسرائيل سلطات قبل من الفلسطيني

 شعب إن وقال"  بـالجبان" اإلسرائيلي الجيش"  شافيز هوجر" الفانزويلي الرئيس وصف كما 
 شمعون" اإلسرائيلي الرئيس بمحاكمة وطالب، "العدوان" هذا ضد يتظاهر أن عليه يجب" إسرائيل"

 ودعا. الدولية العدل محكمة في الجماعية اإلبادة تهمةب" بوش جورج" األمريكي والرئيس" بيرز
 والشعوب الفلسطيني بالشعب وأشاد. غزة في" للجنون " نهاية وضع إلى الدولي المجتمع

  .356اإلنسانية وكل الفانزويليين، دماء هي غزة قطاع في تسيل التي دماءه أن وأوضح المستضعفة،

 عالقاتها األخرى هي قطعت إذ العدوان، من مشابه موقف لبوليفيا كان :البوليفي الموقف: سادسا
" موراليس إيفو" البوليفي الرئيس حث وقد ،غزة قطاع على عدوانها بسبب" إسرائيل" مع الدبلوماسية

 قطاع على المتواصلة اإلسرائيلية االعتداءات في التحقيق على الهاي في الدولية الجنائية المحكمة
 للسالم نوبل جائزة من بيرز الرئيس بحرمان وطالب حرب، ئمجرا مرتبة إلى رتقتإ التي غزة،
1994 سنة عليها حصل التي

357.  

 التحرك أن من اإلسالمي، المؤتمر منظمة تترأس التي ماليزيا، حذرت: الماليزي الموقف: سابعا 
  ". متناسب غير" العدوان أن ورأت إنسانية، كارثة إلى يقود قد غزة قطاع في اإلسرائيلي العسكري

                                                 
 .17الحرب على غزة قراءة الواقع ودالالت المستقبل، مرجع سابق ، ص : رائد نعيرات وآخرون  354
 .16/1/2009جريدة الدستور ، عمان،  355
 .12/1/2009جريدة الخليج ، الشارقة ،  356
 .14/1/2009جريدة الدستور ، عمان ،   357
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 ورأى ،"إسرائيل" على عقوبات فرض إلى" بدوي أحمد اهللا عبد" الماليزي الوزراء رئيس ودعا   
 على عقوبات فرض إلى تدعو التي األسباب ضمن من يكون أن يجب األخالقية المعايير نتهاكإ أن

  .358ما دولة

 باراك" بالمنتخ األمريكي الرئيس" محمد مهاتير" السابق الماليزي الوزراء رئيس انتقد كما
 العالم يتوحد"أن ضرورة على وشدد غزة، قطاع في ترتكب التي المجازر عن صمته بسبب" أوباما
 واألمريكية اإلسرائيلية البضائع مقاطعة إلى ودعا،  األمريكية السياسة رفض على التأكيد في جميعاً
  .359وأسلحة سلعاً،

" إسرائيل" ودعت غزة، قطاع على ائيلياإلسر العدوان باكستان أدانت :الباكستاني الموقف:  ثامنا
  ".عكسية بنتائج" تأتي التي غاراتها وقف إلى

 يدين" زاراداري علي آصف " الباكستاني الرئيس أن الباكستانية، الخارجية لوزارة بيان في وجاء  
 تسبب الذي والعنف العسكرية، العمليات وقف إلى ويدعو غزة، قطاع على اإلسرائيلية الهجمات

 تسوية على فوراً للعمل الدولي المجتمع تدعو باكستان إن"  البيان وأضاف ،األرواح في ربخسائ
  . 360الفلسطينية للقضية ودائمة وعادلة سلمية

 طارئة إسالمية قمة عقد في اإلسالمي المؤتمر منظمة أخفقت : اإلسالمي المؤتمر منظمة:  تاسعا  
 الدول خارجية وزراء مستوى على جلسة بعقد واكتفت اإلسالمية، الدول رؤساء مستوى على

  .361عملية مواقف تتخذ أن دون بالعدوان، التنديد على قتصرتإ والتي اإلسالمية،

 المجزرة"  أوغلو إحسان الدين أكمل " اإلسالمي المؤتمر لمنظمة العام األمين أدان كما
 بممارسة وطالب حرب، جريمة العدوان وعد غزة، قطاع في العزل المدنيين ضد البشعة اإلسرائيلية

 الخارجية ووزيرة األوروبي، اإلتحاد إلى بها بعث رسائل في عدوانها لوقف" إسرائيل" على الضغط
  .362األمريكية

                                                 
 .9/1/2009قة ، جريدة الخليج ، الشار 358
 .6/1/2009، ) المصدر السابق( 359
 .30/12/2008جريدة الخليج ، الشارقة ،   360
 .15، مرجع سابق ، ص )2009يناير18- 2008ديسمبر27(العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  361
 .31/12/2008جريدة الشرق األوسط ، لندن ،  362



  

104 
 

 الفلسطينية، الفصائل اإلسالمي المؤتمر لمنظمة الموسعة التنفيذية اللجنة دعت أخرى ناحيةمن 
 في" دولية مراقبة بعثة" بتمركز وطالبت ،لحتالاإل لمواجهة والتضامن الخالفات، ونبذ التوحد، إلى

  .363هناك األوضاع ستقرارإ وضمان النزاع، تصعيد لوقف غزة، قطاع

على ما سبق فإن المواقف الدولية من العدوان الغاشم على قطاع غزة ، لم ترقى إلى مستوى  بناء
، بل على قطاع ال ين فيالقابعالحدث الدموي والمأساوي والكارثي الذي حل بأبناء الشعب الفلسطيني 

المواقف الدولية ساوت بين الضحية والجالد ، األمر الذي سيشع إسرائيل بعض العكس من ذلك فإن 
ام وإحترام للشرعية الدولية، أي إهتم فيها والتي ال تعير الالإنسانيةعلى اإلستمرار بممارساتها 

عب الفلسطيني األعزل ، أمام تقاعس بحق الش أفظع إسرائيل على إرتكاب جرائم جديدةينذر بإقدام و
ريكا والدول غير المحدود من قبل أمدعم الو ، واجباته تجاه الشعب الفلسطينيب بالقياممجلس األمن 

من العمل بكافة اإلتجاهات من  الصمت والتخاذل العربي الرهيب، بدالًوأمام األوروبية إلسرائيل، 
 وإجبار إسرائيل على إحترام إلتزاماتها الدولية، أجل إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني،

  .تجريمها على ما إرتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطينيوالعمل على 
  

  
  

                                                 
 .4/1/2009جريدة عكاظ ، جدة ،  363
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  الثاني الفصل

 اإلسرائيلية الممارسات على المترتبة القانونية اآلثار

 غزة على الحرب خالل 
  

 تعمدت وقد ،27/12/2008بتاريخ  غزة قطاع على النطاق واسع عدوانا" إسرائيل" شنت
 التي الدولية والمواثيق األعراف كافة نتهاكأسابيع الى إ ثالثة ستمرإ الذي عدوانها في سرائيلإ

 وسائل استخدام تقييد أو بحظر والمتمثلة المسلح، النزاع أطراف على وعملية قانونية قيودا تفرض
  .عام بشكل الحرب وضحايا المدنية واألهداف المدنيين السكان حماية بقصد ، معينة قتالية وأساليب

 اإلسرائيلي حتاللاإل قوات أن يتبين غزة، قطاع على اإلسرائيلي العدوان مجريات إلى وبالنظر
 العمليات طالت فقد ، ومنهجي متعمد وبشكل مرات عدة رتكبتهوإ إال محظوراً فعالً تترك لم

 األمر األبرياء، المدنيين والذكية طورةالمت أسلحتها نيران ستهدفتإ حيثمدنية  أعيانا اإلسرائيلية
  .364 والنساء األطفال من معظمهم كان الذين والجرحى الشهداء من كبير عدد سقوط إلى أدى الذي

 من والعامة الخاصة المدنية األهداف متعمد بشكل اإلسرائيلية والدبابات الطائرات ستهدفتإ كما
 فقد فحسب هذا ليس تحتية، وبنى قتصاديةإ ومنشآت حكومية ومقرات،للمواطنين وأراض ممتلكات

 والمدارس والمساجد اإلسعاف وسيارات الصحية الهيئات اإلسرائيلي حتاللاإل قوات ستهدفتإ
 المقرات وحتى ، المحاصرين المدنيين السكان إغاثة ومنعت المدني، المجتمع ومؤسسات والجامعات

  .365المباشر ئيلياإلسرا االستهداف من تسلم لم المتحدة لألمم التابعة

 وقنابل األبيض والفسفور الفراغية كالقنابل دوليا، المحرمة األسلحة باستخدام إسرائيل قامت كما    
  .366طويلة والمحظورات نتهاكاتاإل وقائمة ، األسلحة أنواع من العديد وغيرها ،"الدايم"

  غزة قطاع على األخير انالعدو إبان اإلسرائيلية الممارسات على ينطبق فإنه سبق، ما على بناء      
 للمحكمة األساسي النظام في مذكورة الجرائم وهذه اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم وصف

 إليها المشار للمحكمة األساسي النظام من الخامسة المادة حددت فقد ،1998 لعام الدولية الجنائية

                                                 
،ص 2009،فلسطين،حزيران  36ديوان المظالم،العدد  -كاب إسرائيل جرائم حرب،الهيئة المستقلة لحقوق االنسانإرت: فريد األطرش 364

10.  
  -الهيئة المستقلة  لحقوق االنسان  إستهداف العدوان  للمنشئات المدنية  في قطاع غزة  وأثره على حقوق المواطن ،: عائشة  أحمد  365

 .11،ص2009حزيران ،فلسطين، 36ديوان المظالم،العدد 
        ، 2009حزيران  فلسطين، ، 36ديوان المظالم،العدد  -األسلحة المحرمة دولياً ، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان: بهجتي الحلو 366

  .22-21ص 
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 في الجرائم لهذه الدقيق فالتوصي جرى كما المحكمة، ختصاصإ نطاق في تدخل التي الجرائم
  .السابق النظام من) 8- 7- 6(المواد

 الدولية اإلسرائيلي االحتالل اللتزامات نتهاكاإ السابقة، اإلسرائيلية الممارسات تشكل كما     
 جنيف تفاقيةوإ البرية، الحرب وأعراف قوانين حترامبإ الخاصة الرابعة الهاي اتفاقيتي عن الناشئة
 جنيف تفاقياتإل األول اإلضافي والبروتوكول الحرب، وقت المدنيين مايةبح الخاصة الرابعة

 الراسخة القانونية المبادئ ومجموع الدولية المواثيق عن فضال المتحدة، مماأل وميثاق األربعة،
 القائمة السلطة -  إسرائيل عاتق على يترتب مما الدولية، العالقات صعيد على والمستقرة

  : هما المسؤولية من نوعين  –حتاللباإل

 ترتكبها التي المشروعة غير األفعال عن فورا بالتوقف تتمثل والتي إلسرائيل، المدنية المسؤولية
 ارتكاب  قبل عليه كان ما إلى الحال إعادة وأيضا والقضائية، والتنفيذية التشريعية سلطاتها

 عن مادي تعويض بدفع ملزمة ياإلسرائيل االحتالل سلطات فإن ذلك باإلمكان يكن لم وإذا االنتهاك،
  . المشروعة غير أفعالها جراء والممتلكات بالسكان لحقت التي األضرار

 األضرار عن الفلسطينية والسلطة المواطنين، تعويض اإلسرائيلي حتاللاإل عاتق على يقع كما
 قتصادباإل ألحقت التي والخسائر االحتالل، قوات دمرتها التيوالخاصة  العامة المنشآت أصابت التي

 والجرحى األسرى ذوي تعويض إلى إضافة هذا المستمر، والعدوان القصف جراء الفلسطيني
 لألسر نتيجة تكبدها تم التي المادية الخسائر وعن بهم، حلت التي والمعاناة األلم عن والشهداء
  .367المشروع غير والقتل والجرح

بحق  اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم نم ارتكبته عما إلسرائيل الجنائية المسؤولية تثار كما
 الذي األمر غزة، قطاع على ةاألخير حربها خالل المرتكبة الجرائم خصوصا الفلسطيني، الشعب

 وذلك الجرائم، هذه رتكبواإ أو وأمروا خططوا الذين اإلسرائيليين المجرمين ومحاكمة مالحقة يثير
 تمتع أن كون اإلسرائيليين، والمسؤوليين ةالقاد بعض بها يتمتع التي الحصانة عن النظر بصرف
  . دولية لجرائم رتكابهمإ ثبوت حال في الجنائية والمحاكمة المالحقة من يعفيهم ال بالحصانة البعض

 يمنع ال هذا أن إال الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام في طرفا ليست إسرائيل أن ورغم   
 للمدعي األمن مجلس قبل من األمر بإحالة وذلك سرائيليين،اإل الحرب مجرمي ومحاكمة مالحقة من

  .المتحدة األمم ميثاق من السابع للفصل وفقا الدولية الجنائية للمحكمة العام

                                                 
،االهرام،ابريل 176الدولية،العدد ة، مقالة منشورة في مجلة السياسة المسؤولية القانونية الدولية للجرائم االسرائيلية في غز: ناديم غنيم 367

2009 . 
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 بنظرية تأخذ التي الدول بعض خالل من جنائيا، اإلسرائيليين الحرب مجرمي مالحقة يمكن كما   
 بمحاكمة األوروبية الدول من العديد في الوطنية ينالقوان تسمح حيث العالمي، الجنائي ختصاصاإل

 أو الجرائم، هذه مرتكب صفة عن النظر بغض اإلنسان حقوق نتهاكاتالحرب وإ جرائم مرتكبي
  .فيه رتكابهاإ تم الذي المكان

 الدول قررت إذا ،السابقة ويوغسالفيا راوندا غرار على خاصة جنائية محكمة تشكيل خالل من أو 
 سأقوم،  إليه اإلشارة تم ما ولتوضيح . بمحاكمتهم خاصة محكمة إنشاء األمن مجلس في األعضاء

  :األتي النحو على مبحثين إلى الفصل هذا بتقسيم

  

  .غزة على الحرب أثناء اإلسرائيلية للممارسات القانوني التكييف:  األول المبحث

  .غزة على الحرب خالل ةالمرتكب الجرائم عن إلسرائيل الدولية المسؤولية: الثاني المبحث
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األول المبحث  

  غزة على حربها أثناء اإلسرائيلية للممارسات القانوني التكييف
  

 اإلنسان لحقوق مسبوقة وغير خطيرة نتهاكاتإ غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان رافق 
 حيث اإلنساني، لدوليا القانون بموجب المحمية والممتلكات المدنيين ستهدافإ تم فقد الفلسطيني،

 لحياة كتراثإ دون سكنية ومنشآت مدنية أهداف لقصف المدمرة القذائف اإلسرائيلي الطيران ستخدمإ
 الفلسطينيين، المدنيين صفوف في والجرحى الشهداء من كبير عدد وقوع إلى أدى مما المدنيين،

  .الدولية المواثيقتفاقيات وواإل األعراف كافة يخالف األمر وهذا
  

 اإلبادة جريمة منع تفاقية، وإالبرية الحرب بقواعد المتعلقةو 1907 لعام الهاي فوفقاً إلتفاقية
ماية المدنيين المتعلقة بح 1949إتفاقية جنيف الرابعة لعام و ،1948 لعام عليها والمعاقب الجماعية

 اتالمنازع ضحايا بحماية المتعلق 1977لعام األول اإلضافي والبروتوكول ،وقت الحرب
 القانونية الوثائق من وغيرها ،1998 لعام الجنائية محكمةلل األساسي للنظام ستناداًوإ، 368المسلحة

 صنفين مدلول غزة قطاع على الحرب إبان اإلسرائيلية الممارسات على ينطبق فإنه ، الصلة ذات
  :اآلتيين المطلبين خالل من دراستها يمكن ، الجرائم من

  

    .حرب جرائم مدلول تحت تندرج غزة على الحرب: األول المطلب
    

  .اإلنسانية ضد جرائم مدلول تحت تندرج غزة على الحرب: الثاني المطلب
    
  

  

  

  

  

                                                 
، ولكنها ليست طرفاً  في البروتوكولين اإلضافيين الملحقين 1949يجدر اإلشارة بأن اسرائيل دولة  طرف في اتفاقيات جنيف لعام  368

االول ، ومع  ذلك فإن اسرائيل ملزمة بالقواعد  المنصوص عليها في البروتوكولين االضافيين  1977بإتفاقيات جنيف والمؤرخين عام 
الصادرة عن منظمة العفو   MDE   2009/007/15نقال عن الوثيقة رقم . والثاني اللذين يعتبران جزءاً من القانون الدولي العرفي 

، 2009تقرير موجز حول القانون المنطبق والتحقيقات والمساءلة، في كانون الثاني " :النزاع في غزة " والتي جاءت بعنوان  الدولية 
  .6ص
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األول المطلب     

  الحرب جرائم مدلول تحت تندرج غزة على الحرب
  

 صدرت سواء الحرب، وأعراف وعادات قوانين ضد ترتكب التي الجرائم الحرب، بجرائم يقصد
 التي األعمال" بأنها نورمبرج الئحة من) ب/6( المادة عرفتها وقد. غيرهم نع أو المحاربين عن

  ".الحرب وأعراف لقوانين انتهاكاً تشكل
  

 التفاقيات الجسيمة االنتهاكات: "بأنها الدولية الجنائية للمحكمة األساسي للنظام وفقا تعرف كما 
 واألعراف للقوانين األخرى ةالجسيم االنتهاكات وكذلك ،)1949أغسطس 12( في المؤرخة جينيف

  .369الدولي القانون في الثابت النطاق في الدولية المسلحة المنازعات على والمطبقة السارية
 

 وتطبيقها ،)أول فرع(  في الحرب لجرائم المكونة األفعال بعض بتحديد سأقوم سبق، على بناء 
  .)ثانٍ فرع( في غزة على الحرب إبان اإلسرائيلية الممارسات على
  

  :الحرب لجرائم المكونة األفعال: األول الفرع

 األساسي، النظام من الثامنة المادة نص في وردت كما الحرب بجرائم: الجنائية المحكمة تختص 
  .النطاق واسعة عسكرية عملية إطار في أو عامة سياسة أو خطة إطار في ترتكب عندما السيما

  

 سبيل على ترد لم ،روما تفاقيةإ من) الثامنة المادة( في وردت التي األفعال أن بالذكر والجدير 
 العرف األصل بحسب يحددها الحرب وعادات قوانين ألن المثال، سبيل على وردت بل الحصر
 ما مع وكذلك ومتطورة، جديدة حربية وسائل من المتحاربون إليه يلجأ وما يتالءم بما الدولي،
 وفقاً الحرب لجرائم المكونة األفعال ومن. 370سلحةواأل التسلح مجال في العلمي التقدم عنه يكشف
  :الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 8( المادة لنص

  

  :المدنيين ضد الهجمات توجيه: أوالً 
  

 المدنية، واألهداف العسكرية األهداف بين التفرقة غموض خالل من المدنيين قصف تبرير يتم
 الدولية، وغير الدولية المسلحة النزاعات معظم في المدنيون دفويسته ،العسكرية الضرورة وبمبدأ
 لقانون الرئيسية القواعد إلحدى مخالف وهذا. 371المدنيين من النزاعات هذه ضحايا معظم أن حيث

                                                 
 . النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من) ب/أ  -8/2(ة الماد 369
  . 85، ص مرجع سابق المحاكم الدولية الجنائية، أهم الجرائم الدولية، ،القانون الدولي الجنائي :لقادر قهوجيا عبد 370

 

 .106ص  القانون الدولي، مرجع سابق،و على غزة األخيرة الحرب : السيد أبو الخيرأحمد  371
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 الوسائل بكافة بالمدنيين اإلضرار وتجنب والمدنيين المقاتلين بين التمييز وجوب وهو الحرب
 واضحة تعليمات على تشتمل خاصة مدونات في بإدراجها العالم دول معظم قامت التي الممكنة

 دول لكافة ملزماً دولياً عرفاً تشكل أصبحت التي المبادئ من وغيره ،372المبدأ بهذا تلزمها لجيوشها
  .373والضرورة التناسب ومبدأي ،القتال في اإلنسانية مبادئ مثلالعالم 

  

 متعلقة أساسية قاعدة عتبارهبإ التمييز مبدأ على ول،األ اإلضافي البروتوكول من) 48( المادةكما    
  :فيها جاء حيث الدولي وغير الدولي المسلح النزاع في المدنيين بحماية

  

 المدنية األهداف وبين والمقاتلين المدنيين السكان بين التمييز على النزاع أطراف تعمل"
 أجل من وذلك غيرها، دون كريةالعس األهداف ضد عملياتها توجيه ثم ومن العسكرية، واألهداف

  ".المدنية واألهداف المدنيين السكان وحماية حترامإ تأمين

أحكاماً تفصيلية بشأن  ،1977لعام  ضافي األولاإل من البرتوكول األول) 51(تورد المادة   
  .فراد المدنيين هدفاً للهجوم الحظر على إتخاذ السكان المدنيين أو األ

 أن أعمال العنف أو" من المادة السابقة على نحو محدد)  2( من الفقرة  وتبين الجملة الثانية  
واإلضافة إلى القاعدة  ، بين السكان المدنيين، محظورة التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر

دف الترويع أو أي عمل من قاطع عدم مشروعية ما يسمى بالقصف به لى نحوتؤكد عاألساسية 
  ". المدنيين بل وحتى التهديد بذلكلسكان بين ا الذعرشأنه بث 

 نص حسب وذلك العدائية، األعمال في مباشر بدور يقوموا لم ما الحماية بهذه المدنيون ويتمتع   
 المدنيون األشخاص يتمتع: " فيها جاء والتي الرابعة جينيف اتفاقية من) 3( فقرة) 51( المادة

 الوقت مدى وعلى العدائية األعمال في مباشر بدور وايقوم لم ما القسم هذا يوفرها التي بالحماية
  .374"الدور بهذا خالله يقومون الذي

 

                                                 
372 L. Oppenheim:”International Law,op,pp 346-347 

 .51مرجع سابق،ص العدوان اإلسرائيلي على غزة في ضوء القانون الدولي ،:عبدا هللا موسى أبو عيد 373
  :من البروتوكول األول اإلضافي والذي نص على انه  ) 79(ينطبق على الصحفيين وضع المدنيين، وذلك وفقاً لنص المادة  كما  374

فيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين، ضمن منطوق الفقرة األولى يعد الصح - 1
 ).50(من المادة 

يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقيات وهذا البروتوكول، شرط أال يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص  - 2
 .مدنيين
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 هجمات شن:" أن على) أ/ب/8/2( المادة في الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام نص وقد
 األعمال في يشتركون ال الذين المدنيين األفراد ضد أو كذلك، بصفتهم المدنيين السكان ضد متعمدة

 القانون من ، األساسي النظام في الواردة الحرب جرائم قائمة بأن علماً حرب جريمة يعتبر الحربية،
  ".العرفي الدولي

ن الذين د المدنيياضد األفر أو، وعليه فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بهذه الصفة   
  .عمال العدوانية، يعتبر جريمة حربليس لهم دور مباشر في األ

   :المدنية األهداف ضد العسكرية العمليات: نياًثا

 أو مهاجمة تحريم على 1907 لسنة البرية بالحرب المتعلقة الهاي الئحة من) 25( المادة نصت
 بذلك والمقصود كانت، وسيلة بأي عنها المدافع غير المباني أو المساكن أو القرى أو المدن ضرب

  .الجو أو البحر أو البر من كانت سواء
  

 القوات على 1907 لسنة الهاي تفاقيةبإ الملحقة التاسعة تفاقيةاإل من األولى المادة حرمت ماك 
  .عنها المدافع غير والمباني والمساكن والقرى للموانىء ستهدافإ أي  البحرية

 :تفاقية جنيف الرابعة على أنهإمن  )53(المادة  تنصقد و  

كات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، حتالل أن تدمر أي ممتليحظر على دولة اإل " 
جتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية السلطات العامة، أو المنظمات اإل أو بالدولة أو

  ".تقتضي حتماً مثل هذا التدمير

 نأ حيث ،375عسكرية أهدافا ليست التي األهداف هي المدنية األهداف فإن سبقما  على بناء 
   :هي 1977 لعام اإلضافي البروتوكول من) 52/2( المادة لنص وفقاً العسكرية األهداف

  

 أو بموقعها أو بطبيعتها ذلك كان سواء العسكري، العمل في فعالة مساهمة تساهم التي تلك" 
 في تعطيلها أو عليها ستيالءاإل أو الجزئي أو التام تدميرها يحقق والتي ستخدامها،بإ أو بغايتها

  "أكيدة عسكرية ميزة حينذاك السائدة الظروف
  

                                                 
األهداف المدنية هي جميع  "والذي نص على أن  ،1977من البروتوكول األول اإلضافي لعام ) 52/1(لمادة وهذا ما أكدته نص ا 375

 ".األهداف التي ليست أهداف عسكرية
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 التي الحاالت وفي مدنية، أهدافاً تعتبر المعايير هذه عليها تنطبق ال التي األهداف فإن وعليه
 ينبغي فإنه ال، أم عسكرية ألغراض يستخدم الهدف كان إذا ما الواضح غير من فيها يكون

 لعام األول اإلضافي البروتوكول من )52/3( المادة لنص طبقاً مدني هدف بأنه االفتراض
1977

376.  

  :المتناسبة غير أو العشوائية الهجمات: ثالثاً  

 ببواألسلحة التي تس ،بيعة عشوائيةستخدام األسلحة التي تتسم بطإ اإلنساني الدولير القانون يحظ  
  .إصابات مهولة أو معاناة غير ضرورية هابطبيعت

  

 حيث ،الدولية الجرائم من العسكرية غير األهداف ضد المتناسبة غير أو العشوائية الهجمات تعدو   
 تلك هي العشوائية الهجمات"  أن األول اإلضافي البروتوكول من) 1( فقرة) 49( المادة اعتبرت

 وسيلة أو طريقة تستخدم التي الهجمات أو محددة، عسكرية أهداف نحو الموجهة غير الهجمات
 واألشخاص العسكرية األهداف تصيب أن شأنها من فإن ثم ومن أثرها، حصر يمكن ال للقتال

  .377تمييز دون المدنية األعيان أو المدنيين

 لعام األول اإلضافي البروتوكول من) 51/4( المادة نص في العشوائية الهجمات حظرت وقد
 :عشوائية هجمات تعتبر أنه على السابقة المادة نصت حيث ،1977

  .محدد عسكري هدف إلى توجه ال التي تلك - أ" 
 .محدد عسكري هدف إلى توجه أن يمكن ال للقتال وسيلة أو طريقة تستخدم التي تلك أو -ب

 هذا يتطلبه الذي النحو على آثارها حصر يمكن ال للقتال وسيلة أو طريقة تستخدم التي تلك أو - ج
 ةالعسكري األهداف، كهذه حال كل في تصيب أن شأنها من فإن ثم ومن ،البروتوكول
  ."تمييز دون المدنية األعيان أو المدنيين واألشخاص

 :وهو العشوائية الهجمات من آخر نوعاً ، إليه المشار البروتوكول من) 51/5( المادة تحدد كما
 أو صفوفهم في إصابات أو المدنيين أرواح في خسائر يسبب أن منه يتوقع أن يمكن الذي الهجوم"

 أن ينتظر ما تجاوز في يفرط واألضرار، الخسائر هذه من اًمزيج أو المدنية باألهداف أضراراً
  ".مباشرة ملموسة عسكرية ميزة من الهجوم ذلك عنه يسفر
  

                                                 
الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب  1949تفاقيات جنيف المبرمة عام إوفقا للتعليق  المتعمد على البروتوكولين  اإلضافيين الملحقين ب 376

شن هجوم يعطي ميزات محتملة أو غير مؤكدة هو أمر غير " بأن ) الميزة العسكرية المؤكدة المتوقعة (حمر ، تفسر عبارة األ
 ".المشروع

 160،ص1989، منشورات إقرأ،1أحكام الحرب والسلم، دراسة مقارنة، ط: محمد الالفي 377



  

113 
 

 عليه يترتب لما حرب، جريمة يعتبر متعمد بشكل متناسب وغير عشوائي هجوم شن فإن وعليه
  .378المدنية األهداف في أضرار أو المدنيين أرواح في وخسائر إصابات من
  

  :الهجوم أثناء االحتياط: اًرابع
  

 في متواصلة  رعاية تبذل أن يجب" فإنه 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول ألحكام وفقاً
 واألهداف المدنيين واألشخاص المدنيين السكان على المحافظة أجل من العسكرية العمليات إدارة

  .379"المدنية
  

 المحددة حتياطيةاإل التدابيرأن تتخذ  العسكرية العمليات إدارة من المتواصلة الرعاية بذل ويتطلب
 يتعلق فيما التالية االحتياطات تتخذ: " فيها جاء والتي األول البروتوكول من) 57/2( المادة بنص

  : بالهجوم
  :بشأنه قرار يتخذ أو لهجوم يخطط من على يجب  ) أ

 أشخاصاً ليست مهاجمتها المقرر األهداف أن من للتحقق عملياً طاقته في ما يبذل أن -1
 في عسكرية أهداف ولكنها خاصة، بحماية مشمولة غير وأنها مدنية، أهدافاً أومدنيين 
 أحكام بمقتضى مهاجمتها محظور غير أنه ومن ،)52( المادة في الثانية الفقرة منطوق

  .البروتوكول هذا
  

 تجنب أجل من الهجوم وأساليب وسائل ختيارإ عند المستطاعة حتياطاتاإل جميع تتخذ أن -2
 باألهداف اإلضرار أو ، بهم اإلصابات إلحاق أو المدنيين، أرواح في خسائر إحداث
  .األحوال أي على نطاق أضيق في ذلك وحصر عرضية، بصفة المدنية

  وفي حال قصف مبانٍ أو منشآت مدنية أو حتى عسكرية موجودة في مكان مأهول بالسكان ال بد    
  من التي  وبين األضرار والخسائر ،بية المتوقعة من هذا الهجومب الحربين المكاس  ن تتم الموازنةأ

  . 380نزالها بالمدنيين أو باالماكن  المستهدفةالممكن إ

يتواجد التي في حال عزمها قصف بعض المباني والمنشئات لى القوات المحاربة يترتب عكما     
فترة معقولة إلخالء دنيين وإعطائهم نذار السكان الم، واجب إحين وتقع في مناطق سكنيةفيها مسل

                                                 
 .مة الجنائية الدوليةمن النظام األساسي للمحك  )17-ب/8/2(وهذا ما نصت عليه المادة  378
 .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام ) 57(نص المادة  379
�آ�ل اA@(?" ا ول =$> *;: 901  )ب/57(ا%6(دة  أآ3ت 01$/ .( وه,ا  380Bو'C%متنع :"أنه.& ايتوقع قد هجوم أي بشن قرار تخاذإ عن ي      

   من مزيجاً يحدث أن أو المدنية، باألهداف االضرار أو بهم اإلصابة إلحاق أو المدنيين أرواح في خسائر يحدث أن عرضية، بصفة منه     
 ."ومباشرة ملموسة عسكرية ميزة من الهجوم ذلك عنه يسفر أن ينتظر ما تجاوز في يفرط مما واألضرار، الخسائر هذه    
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 إذا ما وضوح عدم حال في أنه  - ذكرت وان سبق كما - االعتبار بعين األخذ مع ،381تلك المباني
 وأن ، لذلك مستخدم غير بأنه فتراضاإل ينبغي"ال فإنه  أم عسكرية ألغراض يستخدم الهدف كان

  .382"المدنية األهداف

   
  :وائيةالعش األسلحة استخدام حظر: خامساً

  

 أو فيه المتأصلة خصائصه بسبب إما تميز، ال آثار له الذي السالح بأنه العشوائي السالح يعرف
 حتمالإ على ينطوي ما سالحاً أن األدلة تظهر وحيثما ،كليهما همابسبب أو ستخدامه،إ طريقة بسبب
 يمثل ربما السالح هذا حظر فإن مجتمعة، أسباب لعدة أو ما لسبب عشوائية آثار له تكون بأن كبير

  .383العشوائية اآلثار هذه مثل وقوع لمنع فعالية األكثر الطريقة
  

 فيها يتم التي الهجمات من فإن اإلضافي األول البروتوكول من) 51/5( المادة لنص ووفقاً
  :عشوائية بطريقة األسلحة ستخدامإ
 العسكرية األهداف من اًعدد يعالج الذي والوسائل الطرق كانت أياً بالقنابل، قصفاً الهجوم) أ

 منطقة أو قرية أو بلدة أو مدينة في والواقعة اآلخر، البعض عن بعضها والتميزالتباعد  الواضحة
  .واحد عسكري هدف أنها على المدنية األعيان أو المدنيين من تركز تضم أخرى

  
 ضراراًا أو بهم إصابة أو المدنيين أرواح في خسارة يسبب أن منه يتوقع أن يمكن الذي الهجوم) ب

  .مباشرة ملموسة عسكرية ميزة من هذه في خلطاً يحدث أن أو المدنية، باألعيان
  

 التهديد بمشروعية الخاص الدولية العدل محكمة عن الصادر ستشارياإل القرار ذلك على أكد كما  
 وهرج تشكل رسمية مبادئ النصوص تتضمن  : المحكمة قالت حيث النووية، األسلحة ستخدامإ أو

  : اآلتية وهي اإلنساني القانون

 وغير المحارب بين ما والتفرقة المدنية، واألماكن المدنيين السكان حماية إلى يهدف: األول
  .المحارب

                                                 
�آ�ل اA@(?" ا ول =$> *;: 901 ) ج/57(و ه,ا .( أآ3ت 01$/ ا%6(دة  381Bو'C%حالة في مجدية وبوسائل مسبق إنذار يوجه)  أنه .& ا   

  "ذلك دون الظروف تحل لم وما المدنيين، تمس قد التي الهجمات    
 .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام ) 35/2(انظر نص المادة  382
 .115الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي،مرجع سابق، ص : السيد أبو الخير 383
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 أسلحة ستخدامإ جواز عدم وبالتالي هجوم، ألي محل المدنيين جعل عدم الدول على يجب: الثاني
  .384العسكرية واألهداف المدنيين بين التمييز على قادرة غير

  

 للمهام مستخدمة مركبات أو مواد أو منشآت أو موظفين ضد هجمات شن تعمد: سادساً 
  :اإلنسانية

  

 جرائم بمثابة ، المساعدة تلك منع بهدف اإلنسانية المساعدات مهام ضد الهجمات شن تعمد يعد  
  .دوليةال الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 3/ب -8/2( المادة لنص طبقاً حرب

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، "على أن  من اتفاقية جيف الرابعة )56(المادة  وقد نصت  
بأقصى ما تسمح به وسائلها وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات 

أن يسمح و ،...الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة 
  ".الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهملجميع أفراد الخدمات 

  

 سكان لمصلحة اإلغاثة بعمليات بالسماح االحتالل، دولة الرابعة جينيف اتفاقية ألزمت كما
  .385واالغاثية الطبية واإلمدادات األغذية إرساليات وخاصة لهم التسهيالت وتوفير المحتلة األراضي

  

 المادة في صريح بشكل الغوث أعمال في المشاركين لألفراد المكفولة الحماية على النص تم وقد   
 األفراد حترامإ يجب: " أنه على نصت والتي اإلضافي األول البروتوكول من) 2( فقرة) 71(

  ".وحمايتهم الغوث أعمال في المشاركين
  

 تجويع تعمد " أن لدوليةا الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 25/ب/8( المادة عتبرتإ وعليه  
 ذلك في بما لبقائهم، عنها غنى ال التي المواد من بحرمانهم الحرب أساليب من كأسلوب المدنيين

 جريمة بمثابة يعتبر ،"جينيف تفاقياتإ في عليه المنصوص النحو على الغوثية اإلمدادات عرقلة تعمد
  .حرب

 والمدارس العالج وأماكن ستشفياتلمل وحماية حصانة الرابعة جينيف تفاقيةكما أضافت إ 
 الجرحى بها التي المدنية المستشفيات"  :أن على نصت والتي منها) 18( المادة في الدينية واألماكن

 تكون بل ، للهجوم عرضة األحوال من بحال تكون أن يجوز ال الوالدة وحاالت والعجزة والمرضى

                                                 
  جرائم الحرب اإلسرائيلية جراء العدوان وفقاً لمعاهدة  روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الولية، دراسات: من محمد علي عبد الرح 384
 . 256، ص 2009مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات،: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     
 .1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن ) 59(انظر المادة  385
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 السابقة تفاقيةاإل من) 22( المادة نصت كما ،"النزاع أطراف وحماية حترامإ محل األوقات جميع في
  .386المستشفيات مراكب حصانة على
  

 أن ،الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 24-ب/2( فقرة) 8( المادة عتبرتإ وقد
  . الحرب جرائم بين من تعد والممرضين كاإلسعاف الطبية الوحدات ضد متعمدة هجمات توجيه
 عتبارهبإ الرهائن أخذ الجسيمة بالمخالفات الخاصةجنيف  تفاقياتإل تركةالمش المواد حظرت كما
 تفاقيةاإل من) 34( المادة لنص وفقاً الرهائن أخذ الرابعة جينيف تفاقيةإ حظرت وأيضا حرب، جرائم

  .  السابقة
  
  : المدنيين ضد المحرمة األسلحة ستخدامإ: سابعاً  

  

 الدولي القانون قواعد إلى اللجوء يتطلب مما المحرمة األسلحة أنواع على روما معاهدة تنص لم
  : فإنه الرابعة الهاي تفاقيةإ من) ه/23( المادة لنص فوفقاً اإلنساني،

  ".لها مبرر ال وآالم إصابات إحداث شأنها من التي والمواد والقذائف األسلحة ستخدامإ يحظر"
  

 والمواد والقذائف األسلحة ستخدامإ " لاألو اإلضافي البروتوكول من) 35/2( المادة حظرت كذلك  
  ".لها مبرر ال آالم أو إصابات إحداث شأنها من التي القتال ووسائل

  

 ،االحتراق شديدة كالقنابل"  الخارقة األسلحة ستخدامإ دولياً المحرمة األسلحة على األمثلة ومن
 في ستخدامهإ حظر تم والذي ،بالبيئة خطيرة أضرار إنزال إلى يؤدي الذي األبيض والفسفور

  .1983 لسنة التقليدية األسلحة بعض حظر حول الدولية بالمعاهدة الملحق الثالث البروتوكول
  

 الخاص النظام هذا أن إال روما، نظام في المحرمة األسلحة أنواع ذكر عدم من وبالرغم 
  :أنعلى ) 20 - ب/ 18/2( المادة في نص الجنائية بالمحكمة

 ال آالماً أو زائدة أضراراً بطبيعتها تسبب حربية أساليب أو مواد أو ائفقذ أو أسلحة ستخدامإ" 
 جريمة يشكل ،" المسلحة للمنازعات الدولي للقانون مخالفة بطبيعتها عشوائية تكون أن أو لها، لزوم

  .حرب
  

                                                 
 .1949لعام  تفاقية جينيف الرابعةإمن ) 22(المادة  نص 386
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 الرصاصات ستخداموإ ،387المسممة األسلحة أو السموم ستخدامإ األساسي روما نظام حظر كما
 ال التي الصلبة األغلفة ذات الرصاصات مثل البشري، الجسم في بسهولة تتسطح أو دتتمد التي

  .388الغالف المحززة الرصاصات أو الرصاصة جسم كامل تغطي
  

  :غزة على الحرب في المرتكبة األفعال على حرب جرائم وصف انطباق: الثاني الفرع
  

لمدنيين أثناء حربها على قطاع غزة، حتالل اإلسرائيلي بشن هجمات مباشرة على اقامت قوات اإل  
الحرب اإلسرائيلية على قطاع وقد أكدت شهادات أدلى بها جنود إسرائيليون بشأن ممارساتهم خالل 

قيامهم بقتل مدنيين فلسطينيين، وإطالق النار بدون قيود وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل غزة 
  .389متعمد

قوا أوامر من قادتهم أثناء الحرب األخيرة على قطاع غزة عترف جنود إسرائيليون بأنهم تلإوقد    
  .390المناطق التي أمر الجيش بإخالئها هدفاً للهجمات في تعتبر كل من يبقى من سكان

حتالل اإلسرائيلي عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية فلسطينية واضحة وقد شنت قوات اإل
أعلنتها بعض منظمات حقوق اإلنسان ، وقد دلت اإلحصاءات التي 391للعيان بأنها أهداف مدنية

الفلسطينية والدولية على أن القصف اإلسرائيلي باألسلحة الحديثة والمتطورة أدى إلى هدم وتدمير 
ن المنازل والعمارات لدرجة وتضرر عدد كبير م ،بيت وعمارة تدميراً كامالً) 2500(حوالي 

هذه البيوت والعمارات التي ستخدامها دون إصالح األجزاء المتضررة، وقدر عدد إيصعب 
  .392بيت وعمارة سكنية) 15000(تضررت جزئياً بحوالي 

                                                 
ستخدام السموم أو األسلحة المسممة يعد جريمة إمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن ) 17-ب/8/2(نصت المادة  387

 .حرب
أن يستخدم مرتكب الجريمة  -1" حرب  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يعد جريمة) 19/ب/8/2(نصت المادة  388

ستخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة ألنه يتمدد ويتسطح بسهولة إأن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك  -2. رصاصا معين
م عنه الرصاص يجعل إستخدامه يضاعف األلم أو الجرح الناجأن يكون مرتكب الجريمة على علم بان هذا  -3. في الجسم البشري

 "بدون جدوى
وفقاً لموقع هآرتس اإللكتروني فإن الشهود أدلو بشهاداتهم خالل مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية العسكرية في أكاديمية أورنهم   389

Oranim Academic College"  " 13/2/2009(في " إسرائيل"شمال.(      

               )20/3/2009(الموقع االلكتروني لجريدة هارتس  اإلسرائيلية   عن نقالً 390
goz_1649527.html,Haamiridle_egtisraels_dirty_secrets_in                /word/ne / depenedent.co.ukwww.undepen //: htpp     

1072975                                                                 /spages /hasen  /haaretz.com //, see http:   2009 /3/20  
 .110الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص : السيد عطية أبو الخير 391
 .16/4/2009بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة، في  392
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قطاع خالل الفترة الفقد ألقت على ، إبان حربها على غزة  مبدأ التناسب إسرائيل نتهكتإكما 
مليون طن من المتفجرات، وذلك على ) 1.5(نحو ، 18/1/2009و 27/12/2008بين  الممتدة

  .393عرضاً ²كم) 14(طوالً و  ²كم) 35(مساحة ال تتجاوز 
  

وحسب معطيات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فقد بلغت كثافة الضربات اإلسرائيلية في 
  ،²ضربة لكل كم )13(، وفي محافظة غزة ²ضربة لكل كم )26(محافظة شمال قطاع غزة أكثر من 

ضربة  )18(فظة خان يونس ، وفي محا²ضربة لكل كم )26(كما بلغت النسبة في منطقة دير البلح 
، وهذا ال يتناسب كلياً وحجم األثر 394 ²ضربة كم )35(، وفي محافظة رفح كانت النسبة  ²لكل كم

  .الذي تحدثه صواريخ المقاومة البسيطة الصنع والمحدودة العدد

   ها حربفي  األولهجومها  سرائيلت إشن فقد حتياطات الالزمة أثناء الهجوم،كما لم تتخذ إسرائيل اإل 
ولى الناس، حيث جاءت الدقائق األشوارع مزدحمة بالفي وقت كانت فيه خيرة على قطاع غزة ، األ

عدد كبير من مما أدى إلى وقوع  ،نتهاء اليوم الدراسي لألطفالهذا الهجوم بعد منتصف النهار مع إل
 تالميذ منبعة سوقد كان من بين هؤالء الشهداء جرحى في صفوف المدنيين بال مبرر، الو الشهداء

بعد انتهاء حصصهم المدرسية  كانوا في طريق العودة الى منازلهم  مدرسة تديرها األمم المتحدة 
  .395مباشرة 

عن  أسفر ، األمر الذي ستخدمت إلطالق صواريخ عليهاإدعت أنها إهاجمت إسرائيل مواقع  كما   
ائيل من أن الصواريخ قد أطلقت من لو تحققت إسر ، مع العلم أنه حتى نستشهاد العديد من المدنييإ

ما إذا كان الهدف تتأكد قبل شن الهجوم،  تياطات الضرورية حموقع محدد، فإنها يجب أن تتخذ اإل
المدنيين، ثم غادر قاذف  أحد منازل سطح من، فإذا أطلق صاروخ أم ال قد بقي ذا صفة عسكرية

 إذا ماالتأكد ، كما يجب ل هدفاً عسكرياًلمنزعتبار هذا اإالمقاتلون المكان، فإنه ال يجوز الصاروخ و
غير متناسب في  رديكون الال ن أ، وضمان سستهدافهلموقع المراد إكان هناك مدنيون بالقرب من ا

  .396حالة الهجوم

وردت أنباء عن قيام القوات اإلسرائيلية بتحذير المدنيين، فإن تلك التحذيرات غالباً ما كانت كما    
: وكانت العناصر الرئيسية للتحذير الفعال غائبة، ومنها ،المدنيين الة لحمايةتشكل وسيلة غير فع

                                                 
جريدة : اع غزة بعد انتهاء الحرب على غزة، وهذا التقرير منقول عنتقرير صادر عن بعثة طبية بريطانية مستقلة وصلت إلى قط 393

 .4/2/2009الكويت،   الرأي،
األداء العسكري اإلسرائيلي خالل العدوان العسكري على غزة، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، : وليد سكرية 394

 .39ص ،2009
 .13مرجع سابق، صمنظمة العفو الدولية، ، انون المنطبق والتحقيقات والمساءلةتقرير موجز حول الق ":النزاع في غزة" 395
 . 213-212الحرب األخيرة على غزة  والقانون الدولي، مرجع سابق، ص: السيد أبو الخيرحمد  أ 396
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صدور التحذير في الوقت المناسب، وإبالغ المدنيين باألماكن التي يعتبر الفرار إليها آمناً، وتوفير 
  .ممر آمن ووقت كاف للفرار قبل الهجوم

تطع فترة وجيزة للغاية، بحيث لم يسووردت أنباء عن تنفيذ ضربات مميتة بعد التحذير بكما    
 يزيد عنففي إحدى الحاالت ورد أن الجيش اإلسرائيلي قام بنقل ما  ،التحذير إنقاذ حياة المدنيين

وفي  ،وأمرهم بالبقاء داخله مدينة غزةشخص من المدنيين إلى منـزل في حي الزيتون ب) 100(
  397مواطن فلسطيني )30(ت لية المنـزل، فقتلاليوم التالي قصفت القوات اإلسرائي

حتياطات الالزمة المنصوص عليها في لم تتخذ اإل"أن إسرائيل " غولدستون"وقد جاء في تقرير    
القانون الدولي للحد من الخسائر في األرواح البشرية وفي اإلصابات التي تنال المدنيين والخسائر 

  .398"المادية
  

ستيالء دمير واسع النطاق بالممتلكات، واإلكما قامت إسرائيل خالل حربها على غزة بإلحاق ت
عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر القيام بذلك، فقد مارست إسرائيل سياسة هدم 

جتثاث مقومات القصف الجوي والتجريف والتدمير إلالممتلكات الفلسطينية واألمنية على حد سواء ب
سكنية، على الصناعية والتجارية والالخاصة الممتلكات ستهدفت السياسة نفسها إوجود السلطة، و

  . 399نطاق واسع خالل العدوان على غزة
  

ية، كل أهدافاً عسكرقصف مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية، والتي ال تش" إسرائيل"تعمدت  كما
لبدء الهجوم ولى لشرطة أثناء الدقائق األاوقد ترتب على الهجمات التي شنت على عدد من مرافق 

المواطنين المتواجدين أفراد من  ةوتسعشرطياً ) 99(ستشهاد إ إلى ئيلي على قطاع غزة سرااإل
  .400بالقرب من المكان أثناء القصف

                                                 
  :أنظر الموقع. 2009ن الثاني كانو/يناير 1-8مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، التقرير األسبوعي حول حماية المدنيين،  397

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_2009_01_08_english.pdf              
حقوق اإلنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتلة األخرى ،الموجز التنفيذي لتقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق حالة  398

  .8،ص 2009سبتمبر23من جدول االعمال، 7بشأن النزاع في غزة، مرجع سابق، الدورة الثانية عشر، البند 
 .99اإلسرائيلية،مرجع سابق، ص المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب: سامح الوادية 399
مم المتحدة لتقصي الحقائق حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتلة األخرى ،الموجز التنفيذي لتقرير بعثة اال 400

  .7ص النزاع في غزة، مرجع سابق، بشأن
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األمريكية الصنع موقعاً "  16 - أف " و " األباتشي"كما قصفت المقاتالت اإلسرائيلية من نوع    
صف موقعاً لألمن الوطني شرقي ودمرته بالكامل، وكذلك تم ق طة البحرية غربي بيت الهياالشر

  .، وغيرها الكثير من الوقائع المشابهة401مخيم جباليا ودمرته بالكامل أيضاً

ومباني الوزارات، حيث  وصواريخه مؤسسات السلطة  حتالل اإلسرائيليستهدفت نيران اإلإكما   
ت الطائرات ستهدفإ واإلرسال، ومطار وميناء غزة، كمامباني اإلذاعة والتلفزيون  قامت بقصف

الحربية اإلسرائيلية مجمع الوزارات في حي تل الهوى القريب من جامعتي األزهر واإلسالمية، 
  . 402حيث أتت هذه الطائرات على تدميره تدميراً شبه كامل

تصاالت ن عمد الطرق وشبكات اإلستهدفت عإتدمير البنية التحتية، ف" سرائيلإ"ستهدفت إكما 
الذي يصل غرب غزة بجنوبها، كما قصفت عدداً من المساجد والكهرباء والمياه والجسر 

والمستشفيات والمدارس ومقرات األمم المتحدة، وهي من المنشآت المحمية في قواعد وقوانين 
فعلى سبيل المثال قصفت قوات االحتالل مسجد الخلفاء .403الحرب العرفية واالتفاقية على حد سواء

عبدالعزيز في بلدة بيت حانون مما أدى إلى تدميره  ، ومسجد عمر بين404الراشدين في جباليا
  .405بالكامل

، ومدرسة 406حتالل اإلسرائيلي المدرسة األمريكية غرب بيت الهياكما قصفت قوات اإل    
عة لألمم المتحدة التابوقامت أيضا بقصف مدرسة الفاخورة  ،407الراهبات الوردية، وبلقيس الثانوية

تي كانت تأوي عدداً من العائالت التي نزحت إليها هرباً من بثالث قذائف وال في مخيم جباليا
   .408فلسطيني معظمهم من األطفال والنساء) 43(ستشهاد إنيران اإلسرائيلية، مما أدى إلى ال

                                                 
، )31/12/2008_24(ة في األراضي الفلسطينية للفترة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقرير أسبوعي عن االنتهاكات اإلسرائيلي 401

  :أنظر
   http://www.pehrgaza.org/Files/ w-report/ Arabic/ 2008/ podf/ 20repor       

قوق المواطنين،الهيئة المستقلة لحقوق االنسان إستهداف العدوان االسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وأثره على ح:عائشة أحمد 402
 .12،ص2009،حزيران 36ديوان المظالم، العدد 

 .56العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص: عبدا هللا موسى أبو عيد 403
 .7/1/2009-1مرجع سابق، نقالً عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، :  1/1/2009تم قصف هذا المسجد في  404
 .نقالً عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، المرجع السابق: 4/1/2009في  تم قصف هذا المسجد 405
 .3/1/2009تم استهداف هذه المدرسة في  406
 .15/1/2009تم استهداف هاتين المدرستين في  407
 .نساء 6طفل و 13شهيد، كان بينهم، ) 43(ستشهد في قصف مدرسة الفاخورة إ 408
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اإلنسانية  منعتهم من القيام بمهامه ، 409حتالل أفراد الخدمات الطبية المدنيينستهدفت قوات اإلإكما 
ستهدفت طائرة حربية إسرائيلية ثالثة مسعفين أثناء إسبيل المثال ، فعلى 410على الوجه األكمل

   .411توجههم لنقل بعض الشهداء  في منطقة تل الهوى مما أدى إلى استشهادهم جميعاً

 قنابل الفسفور األبيض على نطاق، "الرصاص المصبوب"ستخدم الجيش اإلسرائيلي في عملية إو   
كسجين بسرعة النوع من األسلحة السامة يتفاعل مع األو واسع على مناطق مأهولة بالسكان، وهذا

سفور األبيض يخترق جسم اإلنسان للف ودخاناً أبيض كثيفاً ، وفي حال تعرضكبيرة منتجاً غازاً 
ستخدام هذا النوع من القنابل ضد مجمع وكالة إوقد تم  ،سبب معاناة وحروق شديدةوي ،الجلد واللحم

و ما يعرف بمشفى الهالل األحمر في حي تل الهوى، وكذلك مدرسة األمم المتحدة، ومشفى القدس أ
 .412الفاخورة التابعة لألنروا في حي جباليا

في القانون  ستخدام الفسفور األبيض كستار دخاني أمر غير محظورإأن شارة ويجدر اإل   
نتهاكاً إشكل يأن يمكن  ،غزة المكتظة بالسكانستخدم بها في أالطريقة التي ولكن اإلنساني الدولي، 

فقاً لمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان فإن وو،  ياطات الضرورية لحماية المدنيينحتتخاذ اإلإلشرط 
أشارت المنظمة إلى  ، كماور األبيض فوق مدينة غزة وجباليانفكت تفجر قذائف الفسفإإسرائيل ما 

تساع منطقة يتراوح إعلى رأساً ملتهباً  )116(تفجير الفسفور األبيض في الجو يؤدي إلى نشر  "أن 
ن وجهة نظر منظمة العفو وم ،413 "رتفاع التفجيرإمتراً، بحسب ) 250(ومتراً  )125(قطرها بين 

ستخدام الفسفور األبيض بهذه الطريقة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة يشكل إفإن  الدولية
  .414انتهاكاً لحظر الهجمات العشوائية

ستخدام أسلحة قد ال تكون محظورة دولياً إلى إ" غولدستون"رير تقأشار وفي نفس السياق ،    
تسم باإلستهتار على نحو منهجي في لكن إستخدامها إو ، كالفسفور األبيض والقذائف السهمية

  .عالية ما أدى إلى وقوع خسائر المناطق السكنية، م

                                                 
حترام وحماية الموظفين المخصصين  بصورة منظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات إتفاقية جينيف الرابعة على إمن ) 20(أكدت المادة  409

 .بمن فيهم األشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين المدنية،
ممكنة ألفراد الخدمات الطبية المدنيين في حتالل كل مساعدة دولة اإل تقدم"تفاقية جينيف الرابعة على أن إمن ) 15/3(كما أكدت المادة  410

 ..."األقاليم المحتلة لتمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه
 .4/1/2009ون الين ، أصحيفة فلسطين  411
كلية الحقوق بجامعة األزهر،  بالتعاون مع) قانونيين بال حدود(محاكمة جرمي الحرب، ندوة عقدها التجمع القانوني : سامح خليل الوادية 412

 . 28/3/2010يوم األحد 
 . 2009كانون الثاني /يناير 10 ،ستخدام غير القانوني للفسفور األبيض في غزة، منظمة مراقبة حقوق اإلنسانأوقفوا اإل 413
 .16، صMDE 15-007-2009منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم  موجز حول القانون المنطبق والتحقيقات والمساءلة تقرير 414
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وكالة " الة األونروا األبيض على منشآت لوك إطالق قذائف من الفوسفور" عتبر التقرير أن إو   
والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة ، " وتشغيل الالجئين الفلسطينيين غوت

  .415"وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، كلها خروقات للقانون اإلنساني الدولي
  

سحابة  وهي نوع من السالح يولد يلي القنابل الفراغية حتالل اإلسرائستخدمت قوات اإلإوأيضاً 
شتعالها فتشكل كرة نارية تفرغ الهواء في إة في المنطقة المستهدفة، ثم يتم من الغازات الخفيف

األشخاص الموجودين في المنطقة المستهدفة، وهذه األسلحة شأنها شأن جميع أسلحة الحرب 
لقطاع ستخدمتها إسرائيل في هجماتها العشوائية ضد اإد الحديثة، تشكل خطراً على المدنيين، وق

القتل العشوائي للمدنيين، لذلك نظراً إلمكانياتها التدميرية الهائلة والتي تثير بواعث القلق من 
  .416ستخدامها يعد جريمة حربإف

  

ومنذ عدة سنوات خلت  2008في محرقة غزة  417ستخدم الجيش اإلسرائيلي السهام الخارقةإكما 
  .418ح المدنيينستخدامها في معظم الحاالت إلى قتل وجرإوقد أدى  ذلك،

  

أن القصف المدفعي الكثيف الذي سبق دخول القوات البرية للجيش سرائيلي مصدر إ ذكر وقد
  .419 "قودية موجهة إلى مناطق مفتوحةشمل قنابل عن"اإلسرائيلي إلى غزة 

  

 انتهاكاً لحظر الهجمات العشوائية، وذلك لقنابل في مناطق مكتظة بالمدنييناستخدام هذه اويعد   
دد جميع الذين يصطدمون والخطر الذي يته يغطيها هذا النوع من القنابل،تساع المنطقة التي بسبب ا

  .غيرالمنفجرة ابلبالقن
  

ستخدام قنابل جديدة لم تستخدم من قبل، أطلق عليها إحتالل بواألخطر من ذلك قامت قوات اإل
اع األسلحة المحرمة حيث تعتبر هذه األسلحة من أخطر أنو" دايم "بعض الخبراء اسم قنابل ال 

قطعة من الفسفور األبيض تتسبب بالجروح المشتعلة ) 100(دولياً، وهي قنابل محشوة بأكثر من 

                                                 
مم المتحدة لتقصي الحقائق حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتلة األخرى ،الموجز التنفيذي لتقرير بعثة اال  415

  .10- 9النزاع في غزة،مرجع سابق،صبشأن 
 .116الحرب على غزة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص: السيد أبو الخير 416

و 5000(سم مدبب الرأس من األمام ولها أربع فراشات في الذيل ويعيش بين ) 4(خارق هو عبارة عن سهم معدني طوله السهم ال417  
ملم تطلق من الدبابات بوجه عام، وتنفجر القذيفة في الهواء وتتناثر السهام بطريقة مخروطية ) 120(سهم  داخل قذيفة عيار  )8000

محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ندوة عقدها التجمع القانوني : سامح الوادية. متر) 100(متر، وطول ) 300(على منطقة بعرض 
 ).28/3/2010(بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة األزهر، يوم األحد ) حدود قانونيين بال(

 ).المرجع السابق(:  سامح الوادية 418
  " ها آرتس"، جريدة "هائلة تسبق القوات البرية للجيش اإلسرائيليعمليات القصف المدفعي والجوي ال"أموس هاريل وآفي إسحقاروف ،  419
 .2009كانون الثاني /يناير 5اإلسرائيلية ،    
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ستخدام الفسفور األبيض والدايم خرقاً إويعتبر . 420والتي ال يمكن إطفائها، وبأضرار شديدة بالبيئة
  .421مة حربلمبدأ تمييز المدنيين في القانون الدولي اإلنساني، كما يشكل جري

  

رج دبان الحرب على غزة تنسرائيلية إعلى المعطيات واألمثلة السابقة فإن الممارسات اال بناء
 .جرائم حرب تحت وصف 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتلة األخرى ،الموجز التنفيذي لتقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق   420

 .11ق،صبشأن النزاع في غزة، مرجع ساب
عبدا هللا .20/2/2009في مقابلة مع فضائية الجزيرة باالنجليزية، مساء الجمعة، " داي ويلبامز"هذا ما قاله خبير األسلحة البريطاني  421

 .59ص ، مرجع سابق ،  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي: موسى أبو عيد
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  المطلب الثاني

  الحرب على غزة تندرج تحت وصف جرائم ضد االنسانية
  

فعال القتل أ " :من ميثاق محكمة نورمبرج الجرائم ضد اإلنسانية بأنها) ج/6(عرفت المادة 
ني قبل سترقاق واإلبعاد وغيرها من األفعال غير اإلنسانية المرتكبة ضد أي شعب مدواإلبادة واإل

ية، سواء كانت ضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينأو أثناء الحرب، وكذلك اإل
مة حرب أو كانت ذات صلة ضطهادات  مرتكبة تبعاً لجريمة ضد السالم، أو جريتلك األفعال أو اإل

  ".بها

عتداءات ضد السلم وأمن البشرية الذي وضعته من مشروع قانون اإل) 2/10(المادة كما عرفت 
قيام سلطات الدولة أو  : "، الجرائم ضد اإلنسانية على أساس أنها)1951(لجنة القانون الدولي سنة 

س إنهاء الجماعات الثقافية أو الدينية األفراد بأعمال يقصد بها القضاء الكلي أو الجزئي على أسا
  : بالنظر للجنس كاألعمال اآلتية

  .قتل أعضاء هذه الجماعة  -1
  .الخ....االعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً ونفسياً -2

يقصد بإبادة الجنس في  : "تفاقية تحريم إبادة الجنس البشري ما يليإ من) 3(كما جاء في المادة   
قيات أي فعل من األفعال اآلتية التي ترتكب بقصد القضاء كلياً أو جزئياً على جماعة تفاهذه اإل

  .422"بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

عتبارها من الجرائم الدولية التي إبتعريف الجرائم ضد اإلنسانية ب هتم الفقه الدولي حديثاًإوقد   
  :الدولية والعقاب عليها فقد عرفها البعض بأنها تستوجب المسؤولية

شخص أو ر الدولة مجرمة إذا أضرت بحياة جريمة دولية من جرائم القانون العام، بمقتضاها تعتب " 
مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريتهم أو بحقوقهم، بسبب الجنس أو التعصب أو ألسباب سياسية أو 

  .423"ارتكابهم جريمة ما، العقوبة المنصوص عليهادينية، أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة 

وتطبيقها )فرع أول(على ما سبق سأقوم بتحديد األفعال المكونة للجريمة ضد اإلنسانية في  بناء ،
  ).فرع ثانٍ(على األفعال المرتكبة خالل الحرب على غزة قي 

  

                                                 
بادة الجنس البشري نفس األفعال الواردة في مشروع قانون االعتداءات ضد السلم وأمن البشرية من اتفاقية تحريم إ) 3(أوردت المادة  422

 .في مادته الثانية فقرة عشرة 1951الذي وضعته لجنة القانون الدولي لسنة 
 .101ص الحرب على غزة في القانون الدولي،مرجع سابق،: السيد أبو الخير 423



  

125 
 

  :األفعال المكونة للجرائم ضد اإلنسانية: الفرع األول
 

، في تقريرها الذي تقدمت به الى مؤتمر  1919سؤوليات التي شكلت سنة أوضحت لجنة الم
كما ،فعال يقع تحت طائلة قوانين العقوبات ا من الوقائع واألمعين ن عدداً،أ  1919/3/29السالم في 

  . 424..."فعال تعتبر مخالفة لقوانين وعادات الحرب ومبادئ االنسانيةن تلك األأقررت 

من الئحة محكمة ) 5/2(ل التي تعد جرائم ضد اإلنسانية في المادة تم النص على األفعاوقد 
ثم توالت بعد ذلك المواثيق . منه) 55،13،1(طوكيو، وفي ميثاق األمم المتحدة في المواد 

  :425والمعاهدات والقرارات الدولية التي تدعو إلى نبذ هذه األعمال وإدانتها والمعاقبة عليها، ومنها

  .11/12/1946لألمم المتحدة الصادر في تاريخ قرار الجمعية العامة  - 
  .تحاد السوفيتيمريكية واإلبين الواليات المتحدة األ 1947معاهدات الصلح التي عقدت سنة  - 
، ومشروع تقنين 1950أعمال لجنة القانون الدولي التي تكفلت بصياغة مبادئ نورمبرج سنة  - 

 .1954الجرائم ضد سالم وأمن البشرية سنة 

 .16/12/1966ي للحقوق المدنية والسياسية في العهد الدول - 

 17وأخيراً أدرج نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما في  - 
األفعال التي يشكل ارتكابها جرائم ضد اإلنسانية حيث تعد هذه الجرائم من أخطر  1998يوليو

لجنائية الدولية الخاصة، ابتداء من الجرائم الدولية، وقد سبق إدراجها ضمن اختصاص المحاكم ا
، ومحكمة طوكيو 1945لعام ) 10(، ومحاكم قانون مجلس الرقابة رقم 1945محكمة نومبرج 

، كما نص عليها المبدأ 1994، وراوند عام 1993، وكذلك محكمة يوغسالفيا عام 1946لعام 
  .1950426السادس من مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام 

  

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه تعتبر جريمة ضد ) 7(ووفقاً لنص المادة   
  ".التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم وبقصد بالهجوم"اإلنسانية تلك 

 

اب رتكإيين، نهجاً سلوكياً يتضمن تكرار ويعد الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدن
األفعال التي تقع بها هذه الجريمة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين التي تنتمي إلى إحدى 

  .427"الروابط السابقة، تنفيذاً لسياسة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة
  

                                                 
424  C herif Basiouni:International Criminal Law,vol 1,Crimes and Punishment,1973,p563 564. 

 .116، ص)مرجع سابق(القانون الدولي الجنائي، : القادر قهوجي عبد 425
 . 743مرجع سابق، ص المقاومة المسلحة في القانون الدولي العام ،: صالح الدين عامر 426
 .من نظام روما األساسي) أ - 7/2/م(نص المادة  427
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رائم ضد من نظام روما األساسي أن تتوافر األركان التالية في الج) 7(شترطت المادة إوقد 
  :اإلنسانية

 .428أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية 1-

 ، والتي تتمثل باألفعال)7/1(أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصراً في المادة -2

 :التالية

التي يتحقق بها ويستوي أن يقع سلوك ايجابي أو سلوك سلبي، وأياً كانت الوسيلة : القتل العمد -أ
كما يتعين أن يرتكب هذا التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو  ،429إزهاق الروح

 .430منهجي، ضد مجموعة من السكان المدنيين

وتعني إهالك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهالكاً كلياً أو : اإلبادة الجماعية -ب
ر جسدي أو عقلي جسيم أو إخضاعها عمداً أو إلحاق ضر ،، وذلك بقتل أفرادها431جزئياً

لظروف معيشية، بقصد إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً، كفرض الحصار الجائر، ومنع دخول 
  .الطعام أو الدواء إليهم

اإلبادة  1948تفاقية الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقب عليها عام وقد عرفت اإل    
ال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو األفع: "الجماعية بأنها 

  .432"دينية أو بصفتها هذه

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، ويعني نقل األشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي  -ج 
شروعة وذلك عن طريق الطرد أو عن طريق أي فعل قسري آخر، دون يقيمون فيها بصفة م

  .433مبررات يسمح بها القانون الدولي

على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد : السجن أو الحرمان التعسفي أو الشديد - ح
أن  وفي هذا الصدد إعترفت اتفاقية جينيف الرابعة.434األساسية للقانون الدولي اإلنساني

                                                 
 .من نظام روما األساسي) 7/2( نص المادة 428
 .119، ص)مرجع سابق(القانون الدولي الجنائي، : عبد القادر قهوجي 429
، دار )دراسة تحليلية(المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي،: منتصر سعيد حمودة 430

 .333، ص2006الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 .من نظام روما األساسي) ب -7/2(نص المادة  431
 )1948(من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية عام ) 2(نص المادة  432
 .من نظام روما األساسي) د -7/2(نص المادة  433
 .مثال ذلك، السجن بدون تهمة على اإلطالق أو بدون محاكمة 434
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االحتجاز أو االعتقال غير المشروع، والحرمان من الحق في محاكمة قانونية عادلة، وأخذ 
  .435الرهائن، انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة والعقاب

ويعني إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو عقلياً بشخص موجود تحت : التعذيب - د 
حظرت  وقد .436المحكوم عليهم أو المعتقلين في السجونإشراف المتهم أو سيطرته، مثل تعذيب 

اتفاقيات جنيف االربعة في المواد المشتركة الخاصة بالمخالفات الجسيمة ، التعذيب او 
كماحظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص . 437المعامالت الالانسانية

ذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التع
     .1948القاسية والالانسانية عام 

 كما نصت المادة الرابعة من إعالن حماية حقوق جميع األشخاص من التعرض للتعذيب ،    
  .نسانية داخل إطار واليتهاإع ممارسة التعذيب والمعاملة الالتخاذ تدابير فعالة لمنإإلى 

التعذيب  9/12/1975الصادر في ) 30 -د - 3452(جمعية العامة رقم لعتبر قرار اإكما   
نتهاكاً لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،المنصوص عليها إلمقاصد ميثاق األمم المتحدة، و  إنكاراً

  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في

قوبات قانونية، أو ويجدر اإلشارة هنا أن التعذيب ال يشمل أي ألم أو معاناة ينجمان فقط عن ع 
  .438مكونات جزءاً منها، أو نتيجة لها

اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموعة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية  - ز
 أو ألسباب أخرى من المسلم عالمياً أن القانون) ذكر أو أنثى(أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس 

ضطهاد يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموعة سكان إلن اإالدولي ال يحبذها، وعليه ف
حرماناً متعمداً وشديداً للحقوق األساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية 

  . 439الجماعة

ضطهاد بصورة حرب عدوانية أو جريمة حرب أو في صورة اإلبادة الجماعية أو وقد يكون اإل
  .440ية في المعاملةصور اإلساءة الجسمبالفصل العنصري أو 

                                                 
وء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الجرائم ضد اإلنسانية في ض: سوسن تمرخان بكة 435

 21،ص2005الحقوقية،بيروت، 
 .من نظام روما األساسي) هـ/7/2(نص المادة  436

437 Thomas Buergenthal:International Human Rights in a Nutshell (Minnesota,West Pubishing) ,Co,1995,pp  
       17-20. 

 .120القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص: لقادر قهوجيعبد ا 438
 .من نظام روما األساسي) ز -7/2(نص المادة  439
 .221، ص )القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق: عبد القادر قهوجي 440
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ويعني إلقاء القبض على األشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من : االختفاء القسري لألشخاص - ك
قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم، أو إعطاء المعلومات 

  .441يلةعن مصيرهم أو في أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طو

ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمداً في معاناة  شديدة، أو أي : األفعال اإلنسانية األخرى   -و
  . 442أذى خطير، يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

تفاقيات جينيف األربعة، تعمد إحداث آالم شديدة أو أضرار خطيرة بالسالمة البدنية إعتبرت إ وقد   
  .تفاقياتبل المخالفة الجسيمة لإلصحية من قوال

أما الركن الثالث، الذي يجب توافره في الجرائم ضد اإلنسانية، أن ترتكب هذه الجرائم على  -3
، والسياسة هي التعامل األساسي الذي يعمل على تحويل 443نطاق واسع أو بشكل منهجي

  . 444الجريمة من جريمة وطنية إلى جريمة دولية
  

ه بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية أنها تتضمن بصفة عامة االعتداء على الحياة والذي يمكن مالحظت   
دنة أو الحرية أو الحقوق المعترف بها للفرد أو للجماعات، وأن قوانين العقوبات في الدول المتم

، وأن يكون القصد من 445عتداءات وتدرجها تحت طائفة جرائم القتل والهالكتدين مثل هذه اإل
عتبار أن هذا الشخص ينتمي إلى فئة من جنس معين أو دين أو عنصر أو أداء سياسة إعتداء هو اإل

  .446معينة

وهكذا فإن كل فعل ترتكبه سلطات الدولة أو منظمة سياسية أو منظمة أخرى بتواطؤ من الدولة 
تتسبب عمداً في إحداث معاناة أو ألم شديد أو أذى خطير بالجسم، أو بالصحة الجسدية، أو العقلية 
لجماعة ما، أو جماعات ذات اعتناقات دينية، يشكل جريمة ضد اإلنسانية ، ولو لم يرد ذكره في 

  .447من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 7(الصور السابقة التي نصت عليها المادة 
  

                                                 
 . من نظام روما األساسي) ط -7/2(نص المادة 441
 .21، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،38فاق وتحديات، آ.. عبدا هللا األشعل وآخرون، القانون الدولي اإلنساني 442
 من نظام روما األساسي) 7/1(نص المادة  443
 .102الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي، مرجع سابق ، ص : أحمد السيد  ابو الخير 444
 . 247جع سابق،صالمسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية االسرائيلية،،مر: رشاد عارف السيد 445
 .248المرجع السابق ، ص: رشاد عارف السيد 446
 .102الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص: أبو الخير السيد 447
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      :نطباق مدلول جرائم ضد اإلنسانية على األفعال المرتكبة في غزةإ: الفرع الثاني

ة، قائمة الممارسات اإلسرائيلية التي قامت بها إسرائيل والتي تصنف كجرائم ضد اإلنسانية طويل   
تزال مستمرة، وأكبر جريمة ضد اإلنسانية هي قيام الكيان االستعماري  تبدأ منذ قيام هذا الكيان وال

زيد عن ما ي 1948االستيطاني على حساب شعب آخر، فقد طردت العصابات الصهيونية خالل عام 
في ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم إلى خارج فلسطين ، ومازالوا يعيشون كالجئين ) 700(

وهذه جريمة ضد اإلنسانية كونها تجمع مابين جريمة العقاب ، أراضي الشتات وداخل بلدانهم
  .الجماعي وجريمة اإلبعاد الجماعية

  

د، يعد أيضا جريمة ومحوها عن الوجو كثر من أربعمائة قرية فلسطينيةكما أن تدمير إسرائيل أل  
ناهيك عن الممارسات اإلسرائيلية األخرى التي ينطبق عليها الوصف السابق ،  ،ضد اإلنسانية

كاإلعتقال الجماعي والتعذيب وتدمير المستشفيات وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني واالغتياالت 
  . السياسية 

  

، ففي الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة التي 448صالًوالزال مسلسل الجرائم ضد اإلنسانية متوا 
حتالل اإلسرائيلية قامت قوات اإل" الرصاص المصبوب"ة أطلقت عليها الحكومة اإلسرائيلية عملي

  .بإرتكاب جرائم دولية يتصف بعضها ضمن مدلول الجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية 
  

الجرائم وجد له تطبيقاً  فإن هذا النوع من ووفقاً لنص المادة السابعة من نظام روما األساسي،
خالل العدوان اإلسرائيلي البربري على قطاع غزة، حيث أكدت الحقائق على األرض كبيراً 

ومشاهدات باحثي الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، أن كافة سكان القطاع المدنيين كانوا تحت دائرة 
) 1,440(إلسرائيلي ، مما أدى إلى استشهاد استهداف نيران وقذائف وصواريخ قوات االحتالل ا

شهيداً جراء هذا العدوان، والذين كان معظمهم من المدنيين وخاصة النساء واألطفال ، وذلك حسب 
تقارير منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية واألجنبية، وعليه فإن هذا القتل المتعمد يندرج ضمن 

  .449مدلول الجرائم ضد اإلنسانية
  

حربية رتكاب هذه الجريمة المتمثلة بالقتل العمد، قيام الطائرات الإالوقائع الدالة على ومن بعض    
القيادي في حركة حماس بالقرب من " نزار ريان" ستهداف منزل إب 1/1/2009اإلسرائيلية في 

                                                 
 .122الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي، المرجع سابق ، ص : أبو الخير السيد 448
 .محكمة الجنائية الدوليةمن النظام األساسي لل) 1 - أ/7(انظر نص المادة  449
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ر المنزل مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقد أدى القصف إلى تدمي
  .450حد عشروزوجاته األربعة وأبنائه األ" نزار ريان"ستشهاد إمن خمس طبقات، والمكون 

  
  

كما قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ،  
، ثم قامت بدك ²م) 180(موني في بيت واحد مساحته وأمرت بتجميع عشرات األفراد من عائلة الس

  .دقائق حتى سقطوا جميعاً بين شهيد وجريح) 10(بالقذائف لمدة  البيت على من فيه
  

ستهدفت المقاتالت اإلسرائيلية منزل أبو عيشه بالصواريخ والقنابل ، مما أدى إ 5/1/2009وفي  
 الكثير من األم وخمسة من أطفالهم، وغيرهااألب و: من أفراد األسرة وهم) 7(إلى استشهاد 

  .الوقائع
  

حتالل اإلسرائيلي أشد األذى بالسكان المدنيين بإستخدامها العقوبات الجماعية ت اإلكما أوقعت قوا   
خاصة كبار السن والنساء  وما ينذر بوفاة عدد أكبر، ضدهم دون تمييز، مما تسبب بوفاة العشرات 

 قامت إسرائيل بفرض حصار شامل قبلفقد . 451واألطفال، األمر الذي يشكل عملية إبادة جماعية
بالتجويع واإلصابة باألمراض  ف من المدنيين للموتلحرب على غزة، وعرضت مئات اآلآلا وإبان

األمر الذي أدى إلى وجود .452ومنع العالج والدواء والغذاء وضروريات الحياة كالوقود وغيرها
التي  حالة خطيرة من تردي األوضاع الصحية والغذائية واالقتصادية، مما ينذر بالخطورة الكبيرة

اإلعتناء بهم وتقديم  -بإعتبارها دولة إحتالل - والذي  يفترض بإسرائيل ة المواطنين العزلتمس حيا
  .453كافة التسهيالت لتحسين أوضاعهم من الجوانب اإلنسانية والصحية والتعليمية، وغيرها

  

بإضطهاد جماعة "وخاصة التي تتعلق ، عتبار العقوبات الجماعية إزيادة على ذلك، فإنه يمكن  
كان أو مجموع السكان، وذلك بحرمانهم حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق األساسية ، بما من الس

  .454، جريمة ضد اإلنسانية"يخالف القانون الدولي أو الجماعة
  

) 1.5(فرض عقوبات جماعية على سكان غزة البالغ إسرائيل ب" غولدستون"تقرير  تهم وإ وقد
  .455كرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي، واستنتج أن العملية العسمليون نسمة

                                                 
  :أنظر 7/1/2009-1المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي عن اإلنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة في الفترة  450

http:// www.pchrgaza.org/ Files/ w_riport/ Arabic / 2008/ pdf/ weekly%2001_09_ pdf. 
 .من النظام األساسي لنظام روما) ب -7/2(نص المادة  451
 .55العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق،ص: عبد موسى أبو عيد 452
 .54المرجع السابق، ص 453
 .من نظام روما األساسي) ز -7/2(نص المادة  454
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العقوبات تلك  ره أنعتباإاألمريكي من أصل يهودي، إلى " لكريتشارد فو"وقد أشار البروفسور 
 بناءاً. 456وترقى في بشاعتها  إلى درجة يمكن تصنيفها كجريمة ضد اإلنسانية الجماعية قاسية جداً

سرائيليية إبان الحرب على غزة وصف جرائم ضد على ما سبق فإنه ينطبق على الممارسات اال
  اً لمبادئ وقواعد القانون الدولياإلنسانية وفق

  

                                                                                                                                                    
ي العربية المحتلة األخرى ،الموجز التنفيذي لتقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراض 455

 .13بشأن النزاع في غزة،مرجع سابق، ص
عتبر القتل العشوائي نسان في األراضي المحتلة والذي إممثل األمم المتحدة لحقوق اإل"  ريتشارد فولك"تصريحات البروفسور األمريكي  456

  :انظر، )2008كانون األول  30(نية، نشرة بديل الصادرة في جريمة ضد اإلنسا
                                                                       Badil English Media: mediaenglish@badil.org     
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 الثاني المبحث

   المرتكبة الجرائم عن إلسرائيل الدولية المسؤولية

  غزة على الحرب خالل
  

 لحتالإ منذ ممارسات من سبقها وما ، غزة على الحرب أثناء اإلسرائيلية الممارسات تعتبر    
 1949 لعام جنيف تفاقياتإل الجسيمة المخالفات من ،1984 عام الفلسطينية لألراضي إسرائيل

 األول اإلضافي البروتوكول من) 85/5( والمادة ،457 الرابعة تفاقيةاإل من) 147( المادة خاصةً،
  . حرب جرائم المخالفات تلك عتبرتإ والتي 1977 لعام

  

 لتزاماتإل كبيراً نتهاكاًإ وتمثل مشروعة، غير أعماال دتع اإلسرائيلية الممارسات أن وكون  
 مسؤولية قيام عليه يترتب الذي األمر الدولية، تفاقياتواإل المواثيق أقرتها التي الدولية إسرائيل
  .آثار من األفعال تلك على ترتب وما ، المشروعة غير األفعال تلك عن الدولية إسرائيل

  

  

 حدأ حترامإ عدم على الدولي القانون يرتبه الذي القانوني الجزاء هي" الدولية المسؤولية أن وبما  
 مدني،( نوعين اإلسرائيلي االحتالل دولة على المترتب الجزاء نفإ ،458"القانون هذا أشخاص
 رتكبهاإ التي الجرائم عن ليسأ معنوي ككيان المدنية المسؤولية إسرائيل تتحمل حيث ،)وجنائي

 عن الناتجة األضرار تبعات عنإسرائيل  لتسأ حيث -جنائياً معاقبتها نيمك ال نهأ كون -  تابعيه
  .الدولي القانون أحكام نتهاكإ
  

  

 بصفتهم اإلسرائيليين الجرائم مرتكبي بحق الفردية الجنائية المسؤولية تثار ثانية جهة ومن   
 تشكل لتيوا مرؤوسيهم عن أو عنهم تصدر والتي ، المشروعة غير األعمال كافة عن الشخصية

 مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سأقوم سبق ما على بناء. دولية جرائم الدولي القانون ألحكام وفقاً
  :اآلتي النحو على

  .إلسرائيل المدنية المسؤولية: األول المطلب
 .االسرائيليين الحرب لمجرمي الجنائية المسؤولية: الثاني المطلب

                                                 
 أشخاص ضد اقترفت إذ التالية األفعال أحد تتضمن التي هي الجسيمة المخالفات" أن إليها مشارال االتفاقية من) 147( المادة نصت حيث 457

 أو البدنية الناحية من شديدة، اآلم إحداث وتعمد الالإنسانية، والمعاملة والتعذيب العمد القتل وجرائم.  محمية ممتلكات أو محميين
 بالدولة المسلحة القوات في الخدمة على المحمي الشخص وإكراه المشروع، غير والحجز المشروع، غير النقل أو والنفي الصحية

 وتدمير الرهائن، وأخذ اإلتفاقية هذه في الواردة للتعليمات وفقا متحيزة وغير قانونية بصورة يحاكم أن في حقه من حرمانه أو المعادية،
 ".وتعسفية مشروعة غير ةبطريق كبير نطاق وعلى ، الحربية الضرورات تبرره ال نحو على الممتلكات وإغتصاب

  .ال يترتب على الجزاء القانوني التعويض فقط ، بل ان الجزاء القانوني يشمل كل من التعويض والعقوبات الجزائية 458
Schwazeberger:International Responsibility in Time of War ,India year book, international Affairs vol 
14,1959, p15. 
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  األول المطلب

  ائيلإلسر المدنية المسؤولية
  

 القانون أشخاص يمارسها والتي المشروعة، غير األفعال عن إلسرائيل الدولية المسؤولية بإثارة
 تبعات إسرائيل تتحمل والقضائية، والتشريعية التنفيذية السلطات أفراد من ووكالؤهم وممثلوه العام

 بالمسؤولية يعرف ما وهو ، المشروعة غير األفعال تلك عن الناجمة والمعنوية المادية األضرار
: يتمثالن أساسيان التزامان إسرائيل على يترتب بثبوتها والتي ،459الجنائية غير المسؤولية أو المدنية
  .القطاع بمواطني لحق الذي الضرر وبإصالح المشروعة، غير األفعال بوقف

المسؤولية تحريك شروط أتناول بحيث فرعين إلى المطلب هذا سأقسم سبق، ما على بناء 
  ).ثانٍ فرع( في إلسرائيل الدولية المسؤولية تحريك ونتائج ،)أول فرع( في دوليةال
  

  :الدولية المسؤولية تحريك شروط:  األول الفرع
  

 يمكن نهأ إال ، الدولية المسؤولية لقيام توافرها الواجب الشروط حول الفقهية جتهاداتاإل تعددت
 ، 460الدول بمسؤولية المتعلقة الدولي القانون نةلج مشروع من األولى المادة به جاءت بما تحديدها

  : بها جاء والتي
 لقيام يقتضي ذلك على وبناء". الدولية مسؤوليتها سيتبع الدولة به تقوم دوليا مشروع غير فعل كل" 

  : التالي النحو على شروط ثالثة توافر الدولية المسؤولية
  

  :الدولي القانون في المشروع غير العمل:  أوال
  

 عاتقه على ملقى دولي لتزامبإ إخالله نتيجة الدولي الشخص كاهل على الدولية المسؤولية تبتتر
 ومثال إتيانه، الدولي القانون يحظر بعمل القيام اإلخالل هذا يشمل حيث الدولي، القانون من قبل 

 قواعد تفرض بالتزام القيام في تقصير أو إهمال أو أخرى، دولة ضد عدوانية حربا الدولة شن ذلك
 في اإلهمال ذلك ومثال ،لتزاماإل هذا بمثل القيام يحتم وضع إزاء به القيام الدولة على الدولي القانون
  . 461بهم اضرار حدوث أو وفاتهم عليه يترتب مما األسر في وقعوا الذين العدو جرحى معالجة

                                                 
  للقانون  تعرف المسؤولية الدولية المدنية بأنها الوضع القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب اليها إرتكاب عمل غير مشروع وفقاً 459

      .                                                               الدولي ، بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها          
Charles Rousseu:La Responsabilité  International Cours de droit International Public de La Faculte de  
Droit , Paris,1959-1960 , p7. 

) 52(الدورة عتماد هذا المشروع من قبل لجنة الصياغة التابعة للجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في أتم  460
 .تم إعتمادها من قبل األمم المتحدة وقد) 2000(والمنعقدة في جنيف سنة 

 .77- 76ص . مرجع سابق. المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية : رشاد عارف السيد 461
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 كان أيا العام لدوليا القانون قواعد  إلحدى انتهاكا يتضمن دوليا المشروع غير العمل فان وعليه
  .462سلبيا أو ايجابيا الفعل هذا كان سواء الدولية االلتزامات بإحدى إخالال أو مصدرها،

 عمل عن ناتجة كانت سواء ، تحققه لكيفية عتبارإ دون المسؤولية يثير المشروع غير فالعمل
 عدم تحقق االمتناع هذا ينجم بحيث العمل، ممارسة عن االمتناع عن ناتجة أم يجابيإ مادي

    .463مرتكبيه معاقبة عدم أو العدواني، العمل ارتكاب وقف عن كاالمتناع المشروعية،

 على الدولي القانون لقواعد انتهاكا يمثل طالما ، الدولية المسؤولية المشروع غير العمل يثير كما   
 المقررة الدولية لتزاماتلإل نتهاكاإ المشروعة غير األعمال تشكل فقد القانون، هذا مصادر اختالف

 التعبير وهي ، الدولي القانون قواعد انتشار وسائل أهم من تعد والتي 464الدولية االتفاقيات في
 بعض إلغاء أو بتعديل أو دولية، قانونية قاعدة بأنها ما بقاعدة عترافاإل بشأن الدول بين الصريح

  .465القائمة الدولي القانون قواعد

 شريعة العقد" أن هو المعاهدات عن الناشئة القانونية اماتلتزاإل عليه تقوم الذي واألساس
 عليه يترتب مما، مشروع غير فعالً رتكبقد إ بذلك يكون دولي شخص نتهكهاإ فإذا ،"المتعاقدين
 عليه يقوم الذي األساس عتبارهابإ الدول بين السيادة فكرة تتحكم المجال هذا وفي ،الدولية المسؤولية

  .466الدولي القانون

 األطراف على ترتب شارعة، جماعية دولية تفاقيةإل مثال خير المتحدة األمم ميثاق دويع
 عن المسؤولية االلتزامات تلك يخالف من ويتحمل ،إلتزمات من بها جاء بما بالتقيد عليها الموقعين

  . 467المخالفة هذه على المترتبة النتائج

 تحقيق ظلها في يمكن التي الشروط يجادإ ضرورة إلى مقدمته، في  المتحدة األمم ميثاق أكد وقد
  .الدولي القانون مصادر من وغيرها المعاهدات، عن الناشئة لتزاماتاإل حتراموإ العدالة،

                                                 
  .255ص ،2004. يةمؤسسة الثقافة الجامع. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق: أحمد عطية ابو الخير 462

Patrick Daillier et Alaim Pellet: Droit International Public, L.G.D.J,1994,P733. 
 ، مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات ، بيروت ، لبنان،1ط المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية،: سامح خليل الوادية 463

 .140،  ص  2009
ي  ا"حيث جاء في  ديباجتها  أن على الدول األطراف بهذه اإلتفاقية  الشعوب "  معاهدة فينا"عاهدات بمقضى تقرر إحترام الموقد  464

  . لتوفير الظروف المناسبة للمحافظة  على العدالة وعلى إحترام إلتزاماتها الناشئة عن المعاهدات" األمم  المتحدة شعوب
Jean  Monnier:  la Convention de Vienne sur la Succession Détat,B.Y.B.I.L, 1983,pp221et sui. 

 .80المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص: رشاد عارف السيد 465
 .138-136، ص 1994المسؤولية الدولية في عالم متغير، : نبيل بشر 466
 83ربية اإلسرائيلية ، مرجع سابق، صالمسؤولية الدولية عن أضرار الحروب الع: رشاد عارف السيد 467
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 المصادر أحد يمثل األخير أن عتبارإ على دولي لعرف نتهاكاًإ المشروع غير الفعل يمثل قد كما
 عمل تكرار على الدول تواتر نتيجة رفيةالع القاعدة تنشأ حيث الدولي، القانون لقواعد الرئيسية

  .468لزاميتهإ والشعور الزمن من فترة معين

 للقاعدة المنشئ العمل تكرار في يتمثل مادي ركن ركنين، على تقوم العرفية القاعدة نفإ وعليه 
 في الدولي القانون أشخاص جانب من الوسيلة نفس إلى اللجوء أن بحيث ، الزمن من فترة العرفية
 النزاع حل إلى الدول كلجوء ، الدولية العرفية القاعدة نشوء إلى يؤدي  بينهم تنشب التي عاتالمناز
  .469التحكيم طريق عن األخرى الدولة وبين بينها

 من) 38( المادة لنص وفقا بوضوح تحديده يمكن والذي: المعنوي الركن فهو الثاني الركن أما
 المقبول الدولي العرف" تطبق المحكمة أن على نصت والتي الدولية، العدل لمحكمة األساسي النظام
  .470"االستعمال تواتر عليه دل قانون بمثابة

 المادي العنصر هما عنصرين توافر على يترتب ، الدولية العرفية القاعدة نشوء نفإ سبق مما  
 هذا عإتبا بوجوب عتقادباإل والمتمثل المعنوي والعنصر ، مماثلة ظروف في العمل بتكرار المتمثل

  .العمل

 تعد والتي بها، المعترف للقانون العامة بالمبادئ اإلخالل نتيجة المشروع غير الفعل يقع قد كما
 لمحكمة األساسي النظام من) 38( المادة ذلك على أكدت حيث ، الدولي القانون مصادر من أساسا
 النطاق على تطبيقها يمكن يالت الداخلي للقانون العامة المبادئ" أن فيها جاء والتي الدولية العدل

.                                                                                                                            "والعرف كالمعاهدة به معترف آخر دولي قانوني مصدر وجود عدم عند الدولي

 في األضرار عن بالتعويض االلتزام مبدأ الدولية، العالقات في المأخوذة القانونية المبادئ ومن
  .المتعاقدين شريعة العقد ومبدأ الدولية، المسؤولية

  

 الدولية االتفاقيات مصدرها كان سواء الدولية القانونية بالقواعد لاإلخال أن سبق مما يستخلص
 الدولة حيال الدولية المسؤولية قيام ، عليه يترتب فانه للقانون، العامة المبادئ أو الدولي العرف أو

  .اإلخالل هذا على المترتبة النتائج تتحمل وهي الدولية، لتزاماتهابإ المخلة
  

                                                 
حدة فقط ، ولكن هذه الحالة قد ال يتوافر عنصر التكرار في بعض الحاالت ،وبالرغم من ذلك فإن القاعدة العرفية قد تنشأ من سابقة وا 468

  .حالة إستثنائيةتبقى 
  Charles Rousseu:Le droit International Public,op, p56.   

 .وما بعدها 123ص، القانون الدولي العام، مرجع سابق : عبد العزيز سرحان 469
  .مما يعني ان توافر العنصر المعنوي  في القاعدة العرفية يعد شرطاً أساسياً لكي يتم تطبيقها من قبل المحكمة 470

   Basdevent Jules:Régles Générales du Droit de La Paix, R.C.D.I.vol 58,1936, 513-518. 
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  ":السببية طةراب أو"  اإلسناد: ثانيا
  

 القانون أشخاص أحد إلى الدولية للمسؤولية  المنشئة  الواقعة تنسب بأن اإلسناد، بشرط  يقصد
 سلطاتها إحدى من الصادر الفعل عن تسأل فالدولة لحسابها ويعملون يمثلونها الذين ،471العام الدولي
  .472والقضائية والتنفيذية، التشريعية،: الثالث

  :التشريعية السلطة الأفع عن الدولة مسؤولية - 1

 على وتشريعات قوانين من الدولة في التشريعية السلطة عن يصدر ما إلى الدولي القانون ينظر
 يوجب ما على التعبير هذا نطوىإ فإن نشأتها، مظاهر من ومظهر الدولة إرادة عن تعبير أنه

 عبء الدولة تحملت ولية،الد للمسؤولية المنشئة الوقائع من لواقعة مكونا كان أي الدولة مسؤولية
 يتنافى  تشريع بسن البرلمان قام إذا المثال سبيل وعلى .473التعبير هذا مثل عن الدولية المسؤولية

 المسؤولية يرتب ذلك نفإ دولية، معاهدة لتطبيق قانون إصدار عن متنعإ أو،  دولية معاهدة مع
     .474الدولي القانون في الدولية

                         

                                                                                                                             :أنه على 1969 لعام المعاهدات لقانون فينا تفاقيةإ من) 27( المادة نصت وقد 
 تنفيذ في إلخفاقه كسبب الداخلي قانونه بنصوص يحتج أن ما، معاهدة في لطرف يجوز ال"

 قد ما تعالج التي الحلول وضع على الدستورية أنظمتها في تحرص الدول غالبية فإن لذا ،"هدةالمعا
 حتى أو األساسية قوانينها وبين ،475المعاهدات وتحديدا الدولية تهاإلتزاما بين تعارض من يطرأ

  .    العادية قوانينها
                                                                                                                                                                                            

مما منها، جزء أي أو المحتلة األراضي لضم تشريعاتها إلى تستند أن إلسرائيل ليس عليه وبناء 
 ذلك لمخالفة له، قانونية قيمة وال الغ المحتلة األراضي من وغيرها القدسو الجوالن ضم يجعل

  .476الدولية لتزاماتهاإل
  :التنفيذية  السلطة أفعال عن الدولة مسؤولية -  2

 المسؤولية قيام إلى تؤدي أن يمكن وقائع  عديدة مناسبات في للدولة التنفيذية السلطة نشاط يثير
 عن تصدر التي التصرفات وتنسب األجانب، بمعاملة يتعلق يماف وخاصة عنها، للدولة الدولية

                                                 
471 Pierre Jean Dupuy : Le Fait Generateur de la Responsabilité Internationale des Ĕtats  , V Tom 189 ,1986 
     , p 25 et suir. 

 .185، ص1986القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : إسماعيل الغزال 472
 .29- 28، ص1990، دن، 1المسؤولية الدولية ط: غسان الجندي 473
 .740، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 2مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ط: صالح الدين عامر 474
  أن المعاهدات التي صدقت عليها فرنسا حسب األصول " ، والتي نصت على  1958من الدستور الفرنسي لعام ) 55(ومثال ذلك المادة  475

 . 108، ص1988قانون المعاهدات الدولية ،عمان، : الجنديغسان   ."تستند على القوانين    
 .362-343، ص1992الشرعية الدولية، إتحاد الكتاب العرب، دمشق  عصام  العسيلي 476
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 هذه تخاذإ كان متى الدولية مسؤوليتها وتترتب مباشرة، الدولة إلى والتنفيذية اإلدارية السلطات
 أو لدولة به تعهدت أن للدولة سبق دولي اللتزام مخالفاً أمراً اتخاذها عن االمتناع أو اإلجراءات

  .477أخرى لدول
  

  

 أكان سواء المواطن درجة كانت مهما المشروعة، غير األفعال كافة تبعات عن الدولة لتسأ كما
 تحادإ في والية عن أو دولية أو محلية هيئة عن أو المركزية، الحكومة في موظف عن صادر الفعل

  .478فدرالي
  

  : أنه على الدول مسؤولية بشأن الدولي القانون لجنة مشروع من السابعة المادة نصت وقد  

 حكومي كيان في العضو تصرف الدولي القانون بمقتضى الدولة عن صادراً فعالً كذلك يعتر -1
  .الصفة بهذه المذكور بالتصرف قام قد العضو يكون أن شريطة ، الدولة داخل إقليمي

 ال كيان في العضو تصرف الدولي، القانون بمقتضى الدولة عن صادراً فعالً أيضاً ويعتبر -2
 الداخلي القانون ولكن فيها، إقليمي حكومي كيان أي بنية أو ذاتها، الدولة بنية نم جزءاً يشكل
 بالتصرف قام قد العضو يكون أن شريطة الحكومية، السلطة من عناصر لممارسة يؤهله

  .الصفة بهذه المذكور

  :القضائية السلطة أفعال عن الدولة مسؤولية  - 3
 وقرارات وأوامر أحكام من ما لدولة القضائية سلطةال عن يصدر ما أن الدولي القانون يعتبر  

  .479الدولية المسؤولية نشوء إلى يؤدي أن ويمكن الدولة، إلى ينسب مادي عمل بمثابة

 نإف الدولي، والقانون الوطنية الدساتير كفلتها التي المبادئ أهم من القضاء ستقاللإ أن من فبالرغم  
 إخالالً األحكام هذه على ترتب إذا محاكمها، عن الصادرة األحكام مسؤولية من الدولة يعفي ال ذلك
 ذاتها، الدولة إقليم داخل تطبق المستقلة القضائية السلطة فكرة أن عتبارإب ،480الدولية لتزاماتباإل

  .481عنها التعبير وسائل ختلفتإ مهما، إرادة ذات شخصية الدولية العالقات مجال في الدولة وتظل

 أو تنظيم يشوب الذي النقص في يتمثل والذي ، العدالة بإنكار تسميته صطلحإ عما الدولة وتسأل
 عدة ويأخذ ،482 السلبية الجريمة صور من صورة العدالة إنكار ويعتبر القضاء، وظيفة مباشرة

                                                 
 .743مقدمة لدراسة القانون الدولي، مرجع سابق، ص: صالح الدين عامر477
 .338، ص1995، منشأة المعارف باإلسكندرية،2، جأصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية: محمد سامي عبد الحميد 478
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 تعسفية أحكام بإصدار به بينٍ ظلم إيقاع أو القضاء، الى اللجوء من األجنبي حرمان منها أشكال
    .بحقه وجائرة

    
  

 المشروعة غير األعمال عن الناجمة األضرار كافة تبعات تتحمل الدولة فإن ، سبق ما على ناءب 
 مشروعة غير أعمال من ُأرتكب ما تبعات تتحمل إسرائيل فإن وعليه الثالث، سلطاتها عن الصادرة
 إلداريا عتقالواإل كاإلبعاد المشروعة، غير القوانين من العديد ُأصدرت فقد سلطاتها، عن صادرة
  . اإلسرائيلي البرلمان عن الصادرة التعويض، من والحرمان التعسفي والنقل

  رتقتإ مشروعة غير أعماالً، اإلسرائيلي االحتالل دولة في التنفيذية السلطة ممثلوا مارس كما 
 القضائية السلطة عن الصادرة واألحكام القرارات معظم تعد كما الدولية، الجرائم لوصف

 سرىاأل بحق ظالمةو تعسفية وقرارات اًأحكام الفلسطينيين المواطنين بحق اإلسرائيلية
  .484إلسرائيل الدولية المسؤولية قيام عليه يترتب  الذي مراأل ،483الفلسطينيين

  

  :ضرر حصول المشروع غير الفعل على يترتب أن:  ثالثا 

 غير بالفعل للقيام جةنتي العام الدولي القانون أشخاص من بشخص يلحق الذي الضرر وقوع يعد   
 عنصراً الضرر عتبارإ في الفقهاء ختلفإ وقد الدولية، المسؤولية قيام شروط من شرطاً المشروع

 فلم ،الدولي القانون قواعد تفرضه الذي الدولي االلتزام انتهاك عنصر في ضمنياً يدخل أم ،مستقالً
 الدولة مسؤولية معاهدة مشروع يف"  آجو األستاذ"  الدولي القانون للجنة الخاص المقرر يدرج

  .485الدولية المسؤولية لقيام مستقالً عنصراً عتبارهبإ الضرر

 أشخاص ألحد مشروعة مصلحة أو بحق المساس: "بأنه الدولي القانون في بالضرر ويقصد
  :هما نوعان، الدولي القانون في وهو ،486"الدولي القانون

 رعاياه، حقوق أو المادية الدولي صالشخ حقوق يمس الذي الضرر وهو: المادي الضرر
 أو الدولة رعايا قتل وكذلك ،487إقليمها داخل أموالها أو طائراتها أو الدولة سفن على عتداءكاإل

 خلفتها التي الجسمية األضرار ذلك مثال ،488مستديمة عاهات لهم خلقت جسمانية إصابات إحداث
                                                 

  وذلك لتبرير موقفه الرافض ،  ة الفلسطينيةفراد المقاومأنطباق الشروط التقليدية االربعة على إعتراف باإل، سرائيلي يرفض القضاء اإل 483
 .فراد المقاومة الفلسطينية عند وقوعها في قبضت قوات االحتالل االسرائيليأسرى الحرب من عتراف  بالمركز الدولي أللإل     

   J . Mallein : La Situation  Juridique des Combattants dans  Les  Conflits Armes non Interation aux , thése ,  

  Grenoble, 1978, p 480 ss.                                                                                                                                                           
 .142-141مرجع سابق،ص  المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية،: سامع للودية 484
 .263، ص2009عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، دن،  485
 .263الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: أحمد السيد ابو الخير 486
 .159-158، ص1997عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الوسيط في القانون الدولي المعاصر ، ط: عبد الكريم علوان 487
 .113المسؤولية الدولية، دن، القاهرة، ص: محمد حافظ غانم  488
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 فلسطين احتالل منذ والعامة اصةالخ الفلسطيني الشعب وممتلكات وأرواح بأجساد إسرائيل
  .اآلن الى والمستمرة

  

 كامتهان رعاياه، بأحد أو الدولي الشخص باعتبار أو بشرف مساس كل وهو :المعنوي الضرر
 يكون أن يستوي فانه وعليه رعاياها، على االعتداء أو علمها إهانة أو الخارج، في الدولة ممثلي

  .489رعاياها من واحدا أو سلطاتهاب الدولة أصاب قد معنوي أو مادي الضرر
  

  :إلسرائيل الدولية المسؤولية تحريك نتائج:  الثاني الفرع

 غير حتاللواإل المستمر للعدوان نتيجة إلسرائيل، الدولية المسؤولية لقيام العامة الشروط تتحقق  
 من رائيلياإلس الجيش عن الصادرة المشروعة غير األفعال وكافة الفلسطينية، لألراضي المشروع

 دون غزة، محرقة خالل رتكبإ ما أخطرها كان والتي ،اإلنسانية ضد وجرائم حرب، جرائم
 للجيش المباشرة التعليمات تعطي من هي األخيرة نإف العكس بل اإلسرائيلية، الحكومة من المساءلة

  .وتدمير وهدم وقصف للمدنيين ستهدافوإ عمد قتل من المشروعة غير األفعال رتكابإب

 عدوانه أثناء اإلسرائيلي حتاللاإل رتكبهاإ التي الجرائم على العامة المسؤولية شروط نطباقوبإ  
 والمعنوية المادية األضرار تبعات تتحمل باالحتالل القائمة الدولة إسرائيل نفإ غزة، قطاع على

 ساسيانأ لتزامانإ إسرائيل على يترتب بثبوتها والتي المشروعة غير األفعال تلك عن الناجمة
  .األفعال تلك عن نتجت التي األضرار وإصالح المشروعة غير األفعال بوقف يتمثالن

  

  :المشروعة غير األفعال وقف: أوال 

 بوقف دولي لتزامإ عليها يترتب المشروعة، غير األفعال عن إلسرائيل الدولية المسؤولية بإقرار   
  :بـ والمتمثلة الدولي القانون رتبها والتي الدولية لتزاماتهاإ تنتهك التي األعمال

  

 التي المشروعة غير األعمال خطرأ من تعد والتي الفلسطينية لألراضي حتاللاإل حالة إنهاء -1
 الحصار حالة بإنهاء لتزاماإل وأيضا الفلسطيني، الشعب ضد حتاللاإل سلطات بها تقوم
 والمستوطنين، الجنود من العنف مظاهر ووقف الجدار، وبناء الجماعية والعقوبات عتقاالتواإل

 .490العمد والقتل التصفية وعمليات
 تجسد التي القوانين بوقف وذلك التشريعية، سلطتها عن الصادرة الدولي القانون إنتهاكات وقف -2

 إسرائيل بناء ذلك على األبرز والمثال الفلسطيني، الشعب ضد والعنصرية التمييز مفهومي
                                                 

 .158الوسيط في القانون الدولي، مرجع سابق ، ص: عبد الكريم علوان 489
مستقلة نتفاضة األقصى الهيئة الإتقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، مسؤولية إسرائيل الدولية خالل : داوود  درعاوي 490

 .94، ص2001) أب(اهللا  رام24لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية، 
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 األعراف لكافة نتهاكاًإ يمثل والذي العنصري، تمييزال أشكال حدأ يعتبر الذي الفصل لجدار
 يدعو والذي ، 21/10/2003 بتاريخ الصادر المتحدة األمم قرار وخاصةً الدولية، والمواثيق

 داخل أجزاء ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في المقام الجدار وإزالة وقف" إلى
 ذات مواد مع وتتعارض ،1949 لعام لهدنةا خط عن تبعد والتي ، وحولها الشرقية القدس
  ."الدولي القانون في صلة

 تبعات عن الفلسطينيين المدنيين بحق التعويضات بمنع الخاصة اإلسرائيلية القوانين إلغاء -3
 واالجتياجات األقصى انتفاضة خالل المرتكبة المشروعة، غير األفعال عن الناتجة األضرار

 بضم الخاصة القوانين إلغاء ضرورة عن فضال هذا اع،والقط الضفة ألراضي اإلسرائيلية
 انتهاكا يشكل أموالهم،والذي ومصادرة منازلهم وهدم الفلسطينيين سكانها وبطرد القدس، وتهويد

  .491شرعية وغير باطلة األفعال تلك تعتبر التي وقراراته المتحدة األمم لميثاق صريحا

 ممثلة  اإلسرائيلية الحكومة عن الصادرة وعةالمشر غير األفعال كافة  بوقف إسرائيل إلتزام -4
 وكافة اإلسرائيلية، الحكومة في والوزراء الدولة رئيس تشمل والتي التنفيذية، بسلطتها

 ،492اإلسرائيلية والشرطة الجيش أفراد إلى إضافة العامة، والهيئات الوزارات في الموظفين
 القرارات بإصدار والمتمثلة وعةالمشر غير األفعال كافة وقف السلطة هذه على يترتب حيث

 باالجتياحات المتعلقة القرارات  –الحصر ال المثال سبيل -على ومنها ، الشرعية وغير الباطلة
 اإلسرائيلية الحكومة تعهد حيث العدوان، أعمال من وغيرها المستوطنات، وبناء  واالغتياالت

 الدولية الشرعية قرارات بذلك متجاهلة القرارات، هذه معظم بتنفيذ اإلسرائيلي الجيش إلى
  .الدولي القانون وقواعد

 وأحكام قرارات تتضن والتي ، القضائية سلطتها عن الصادرة المشروعة غير األفعال وقف -5
  .القضائية السلطة قبل من تحقيقها المفترض للعدالة إنكاراً تمثل

 عن بالتعويض المتعلقة خاصةو الدعاوي قبول عن اإلسرائيلي القضاء عيمتن ،ذلك علىوتطبيقاً  
 القضائية األحكامعن  كذلك. المشروع غير العدوان عن الناجمة واألضرار اإلحتالل جيش جرائم

 المدنيين بحق والمستوطنين اإلسرائيلي الجيش أفراد بجرائم يتعلق فيما التواطؤ تعكس التي
  . وريةص بأحكام أو  التنفيذ بوقف معظمها في يحكم والتي ،الفلسطينيين

                                                 
 .268، ص1998الوضع القانوني لمدينة القدس، دار النهضة العربية، القاهرة، : حمد هنداويأحسام  491
 .335مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص: عبد الواحد الفار 492
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  بوقف قانونياً لتزاماًإ يرتب إسرائيل، بحق الدولية المسؤولية أحكام ثبوت فإن سبق ما على بناء 
 .493الدولية مسؤوليتها تحريك نتائج من عتبارهابإ ، المشروعة غير األفعال كافة

  

  :الضرر إصالح: ثانيا  

 غير الفعل مرتكب بين جديدة نونيةقا عالقة أو لتزامإ نشوء ، الدولية المسؤولية قيام على يترتب  
 قواعد تفرضه الذي لتزاماإل في يتجلى العالقة هذه وموضوع المتضرر، والشخص المشروع

 عن النظر بصرف وذلك فعله، على ترتبت التي الضارة اآلثار إزالة في الفاعل على الدولي القانون
  .494الخصوص هذا في المتبعة الوسيلة

/ 13 بتاريخ الصادر القرار في الدولي، للعدل الدائمة لمحكمةا المبدأ هذا على أكدت وقد
 يستوجب للتعهدات خرق أي نإف للقانون العام للمفهوم وفقاً" فيه جاء والذي ،1927/أيلول

  .495"التعويض

 يعرف ما أو عليه كان ما إلى الحال بإعادة تتمثل أشكال عدة الضرر إصالح صور وتأخذ
 الخسائر عن كتعويض نقدي بدل دفع إلى اللجوء يتم ممكناً ذلك يكن لم نفإ العيني، بالتعويض
 يمكن كما ، األضرار لتلك ومساوياً عادالً التعويض هذا يكون بحيث حصلت، التي واألضرار

  .الدبلوماسي عتذارعن طريق اإل الترضية إلى اللجوء

غير األفعال لوقف فةإضا إلسرائيل الدولية المسؤولية تحريك على يترتب فإنه على ما سبق بناء 
 وخصوصا ، المشروع وغير المتواصل العدوان عن الناجمة األضرار بإصالح لتزاماإل المشروعة،

 الهمجية الحرب إبان القطاع في المتواجدين الفلسطينيين بالمواطنين لحقت التي الهائلة األضرار
  . غزة قطاع على األخيرة

  :التالية لباألشكا الضرر بإصالح إسرائيل إلتزاميتم و

  ):العيني التعويض( المشروع غير الفعل وقوع قبل عليه كان ما إلى الحال إعادة  -أ
 ما إلى األحوال إعادة يعني وهو التعويض، أنواع أفضل الضرر إصالح من الشكل هذا يعد 

 الشخص على يترتب حيث، 496المدنية المسؤولية نشوء إلى أدى الذي العمل وقوع قبل عليه كانت

                                                 
 .147الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص  المسؤولية: سامح الوادية 493
 .109المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص: رشاد عارف السيد 494
 ، حيث أقرت أن من أول الوسائل التي يجب اللجوء1927عام ) CHROZOW(وهذا القرار جاء مؤكدا للقرار الخاص بقضية مصنع  495

إليها في  حالة  مخالفة  أحد األطراف إللتزاماته المنصوص عليها  في المعاهدة  هو إعادة  الحال إلى ما كانت عليه ، الذي يعتبر 
 .111المرجع السابق، ص.بمثابة  التعويض

 .691المسؤولية الدولية ، مرجع سابق،  ص: محمد حافظ غانم 496
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 كافة إزالة على بالعمل يقوم أن بالغير، الضرر لحقأ والذي  المشروع غير العمل قترفإ الذي
 هذا مظاهر كافة إزالة اإلسرائيلي حتاللاإل سلطات على يترتب نهفإ لذلك الضرر، هذا مظاهر

  .497 واالغالقات اإلسرائيلية الحواجز وكافة ، حتاللاإل

 عائدات حجز وفك ، والمصادرة المرهونة والتوالمنق األموال رد إسرائيل على يترتب كما  
  . األقصى نتفاضةإ ندالعإ منذ الفلسطينية، الوطنية للسلطة المستحقة والرسوم الضرائب

 والقرارات، والتشريعات القوانين كافة وإلغاء المستوطنات، إزالة العيني التعويض يشمل كما
 بمصادرة المتعلقة القوانين خصوصاً ، الدولي للقانون نتهاكاُإ تشكل التي القضائية األحكام وكافة

 إسرائيل على يرتب الذي األمر ،498الفلسطينيين والمعتقلين باألسرى المتعلقة واألحكام األراضي،
 األسرى كافة عن واإلفراج األحكام تلك بإلغاء لتزاماإلو ألصحابها، األراضي هذه برد لتزاماإ

  .499مشروع غير عمل هو حتجازهمإ ستمرارإ ألن والمعتقلين،
  

  :المادي التعويض -ب
  :  أنه على الدولية بالمسؤولية الخاص الدولي القانون لجنة مشروع من) 37( المادة نصت 

 عن الناتج الضرر عن التعويض ،التزام دوليا مشروع غير فعل عن المسؤولية الدولة على يقع"   
 قابال يكون ضرر أي المادي ويضالتع ويشمل ،500"بالرد الضرر هذا إصالح يتم وإال الفعل هذا

  .مؤكداً الكسب هذا يكون ما بقدر الكسب، من فات ما ذلك في بما المالية، الناحية من للتقييم

   سلطات على يتوجب ،ممكناً العيني التعويض فيها يكون ال التي الحاالت في فإنه عليه بناء 
  القتل عمليات عن كالتعويض لمشروعة،ا غير أفعالها لضحايا المالي بالتعويض تقوم أن حتاللاإل

 ستنزافهاوإ ستهالكهاإ عن التعويض عن فضالً المباني، وقصف القانون نطاق خارج واإلعدام
  .501وثرواته الطبيعية وموارده الفلسطيني اإلقليم لمقدرات

 األشخاص وإلىالفلسطينيين  الضحايا أهالي إلى عادلة تعويضات دفع إسرائيل على يتعين كما
  .العسكرية واألوامر الطوارئ ألحكام تنفيذاً اإلسرائيلية السجون داخل طويلة فترات قضوا ينالذ

                                                 
 .48الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص الحماية الدولية للشعب: موسى القدسي دويك 497
والذي صودرت  1952، وقانون إستمالك األراضي عام  1950 من هذه القوانين المتعلقة بمصادرة األراضي كقانون أمالك الغائبين 498

بالسجن   أحكاما ن الفلسطينيين إمتدت لتشملوالمعتقلي  بحق األسرى إضافة إلى آالف األحكام الجائرة  ، الفلسطينية  األراضي بموجبه
 .149- 148المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مرجع سابق ، ص: سامح الوادية  . ومدى الحياة  المؤيد

 .149المرجع السابق  ، ص 499
  لتزام بالتعويض المادي بمثابة جزاء دولي يعتبر اإل  500

 Oppenheim:”International Law”,op. p 335 
 .95تقرير حول جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية، مرجع سابق ، ص :داوود درعاوي  501
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 خسائر من لحقها عما الفلسطينية الوطنية للسلطة مالية تعويضات تدفع نأ أيضا عليها ويتعين 
 واألمن الشرطة ومقار والمستشفيات، العامة المباني وهدم وقصف الحصار، نتيجة اقتصادية

  .الفلسطيني طنيالو

 خلفتها التي المادية الخسائر عن بالتعويض تقوم أن المعتدية، الدولة إسرائيل على يترتب كما
 نتيجة وقع الذي الضرر يوازي الذي المالي التعويض طريق عن وذلك ، القطاع على العدوان جراء

 المادية سائرالخ هذه عن التعويض يعتبر حيث غزة، على العدوانية والحربالجائر  الحصار
 بلغ فقد ،502إسرائيل دمرتها التي قتصاديةواإل التحتية البنى تعمير إعادة جلأ من ملحة ضرورة
 الفلسطيني اإلحصاء مركز رئيس أكده لما وفقا غزة قطاع في المباشرة قتصاديةاإل الخسائر إجمالي

 قيمة من% 80 يقارب بما الفلسطيني االقتصاد خسائر قدرت كما دوالر، ألف وأربعمائة مليار نحو
  .اإلسرائيلي العدوان بدء من األولى" عشر السبعة"   األيام خالل قتصاديإ قطاع لكل اإلنتاج

 دوالر، مليون)  0.5(  نحو غزة قطاع على األنفاق قيمة من الواحد اليوم خسائر حجم بلغ وقد 
 ألف) 120( يعادل ابم أي ،)%41.9( إلى العدوان نتيجة وصل قد البطالة معدل أن إلى إضافة
 القوى في المشاركين مجموع من%) 62.2( إلى تصل أن المتوقع من نسبة وهي العمل، عن عاطل

  .503غزة على العدوان بسبب العاملة،

 الفلسطيني بالشعب لحقت التي المعنوية األضرار كافة عن أيضا، بالتعويض إسرائيل تلتزم كما
 وخصوصا الجغرافي، التواصل وتمنع التنقل تعيق التي العسكرية والحواجز اإلغالق لسياسة نتيجة

 سياسة أعاقت فلسطيني كل لدى سيئا نفسيا أثرا ترك الذي األمر العنصري، الفصل جدار بناء بعد
  .504وإنسانيته كرامته يحفظ بشكل تنقله والحواجز اإلغالق

  :الترضية -ثالثا

  : أنه على الدول يةبمسؤول الخاص الدولي القانون لجنة مشروع من) 38( المادة نصت
 تترتب التي الخسائر عن ترضية بتقديم دوليا، مشروع غير فعل عن المسؤولة الدولة تلتزم" 
  ".التعويض أو الرد طريق عن الخسائر هذه إصالح تعذر إذا الفعل هذا على
هو بالترضية المقصود فإن ، السابقة المادة نص على بناء:  

                                                 
 .79مرجع سابق، ص كمال حداد النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، 502
   : روني  نقال عن الموقع االلكت .2009قتصادية منذ بدء العدوان ، شبكة اإلعالم العربية، مليار دوالر خسائر قطاع غزة اإل 503

                                                                     http:www.moheet.com/show-newsaspx?nid=211573&pg                     
                          .15المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مرجع سابق ، ص: سامح الوادية503  
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 وأدبيه، معنوية أضرارا وتسبب الدولية المسؤولية تثير التي ةالشرعي غير األفعال عن التعويض"  
  .اقتصادية أو مالية خسائر عنها ينجم ال ،أي 505" مادية وليست

 يتضمن شكال تتخذ أن لها يجوز وال ، المعنوية الخسائر مع متناسبة الترضية تكون أن وينبغي  
 نوع تقديم أو لالهانة، تعرض الذي لمالع تحية الترضية صور أبرز ومن المسؤولة، للدولة متهاناإ

  .507الضار الفعل مشروعية بعدم واإلعالن ،506اإلعتذار أو المساعدة من

 التعويض وبين بينها بين الخلط عدم يجب وهنا ، المال من مبلغ بتقديم الترضية تكون قد كما   
 تقديم الضرر، لحصو عن المسؤولة الدولة طلب على غلب فإذا النية هو ذلك في والفيصل المادي،

 مراأل فإن ، ضدها المرتكب الفعل مشروعية بعدم لها عترافواإل  المضرورة الدولة الى عتذاراإل
  .   508بالتعويض وليس بالترضية متعلقاً يكون

 له حتاللهاإ منذ الفلسطيني الشعب بحق حصرها يمكن ال معنوية أضراراً إسرائيل رتكبتإ وقد
 التعسفي واالعتقال واإلغالق ستيطانواإل والحصار الضم اسةفسي هذا، يومنا وحتى 1948 عام

 وغيرها المشروعة غير األفعال هذه كل الجماعي، العقاب وسياسة للسجناء الالإنسانية والمعاملة
 أصبح بحيث كرامتهم متهانإ إلى وأدت الفلسطيني، للشعب الكبيرين واأللم بالمعاناة تسببت قدالكثير 

 إلى العودة ستحالةإل عليه كان ما إلى الحال بإعادة عيني بتعويض ررالض هذا جبر الصعب من
 يتعلق فيما المالي التعويض كفاية عدم وكذلك يكن، لم كأن المعنوي األلم عتباروإ الماضي

  . 509تعويض أي أثرها يمحو ال التي المعنوية باألضرار
  

                                                 
 .37مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص: بد الواحد  الفارع 505
 .211المسؤولية الدولية في عالم متغير، مرجع سابق ، ص: نبيل بشر 506
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " خالد مشعل "قامت إسرائيل باإلعتذار لألردن بعد محاولتها الفاشلة إلغتيال : على سبيل المثال 507

 .لعدم إحترام إسرائيل لسيادة األراضي األردنيةفي عمان، 
508Ian Brounlie:Principles of Public International Law,erd,.ed,Clarendon press,Oxford,1979,p 449.    

 .153-152المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص: سامح الوادية 509
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الثاني المطلب  

  الحرب لمجرمي الجنائية المسؤولية
  

 تمارسه كانت ما سوى ألحكامه، متثالواإل اإلجبار طرق من التقليدي الدولي انونالق يعرف لم
 الحصر أو بالمثل المعاملة أو القمع بأعمال القيام أو الحرب إلى باللجوء سواء البعض حيال الدول

  .510السابق القانون ظل في سائدة كانت التي للجزاءات صور وهي التدخل، أو السلمي

 وبالتالي الدولي، القانون في الوحيد الشخص هي الدولة ظلت التقليدي، الدولي الفقه تأثير وتحت
 عن بعيداً الفرد وأن الدولية، المسؤولية تتحمل وحدها وهي وقواعده، بأحكامه المخاطبة هي
 ألحكام يخضع لم مادام الدولية المسؤولية يتحمل أن يمكن وال الدولية، واألحكام بالقواعد لتزاماإل

  .511بقواعده مخاطباً يكن ولم الدولي القانون

 األطراف على تقتصر ال غدت والتي الحرب شتعالإ على تترتب أصبحت التي للنتائج ونظراً
 من وأصبح قوة، وال لها حول ال وشعوب أخرى دوال لتشمل ذلك، من أبعد إلى بل المتنازعة
 لتجنيب محاولة في كافة لدولا من والمخلصة المضنية الجهود بذل والعاجلة بل الملحة المتطلبات

  .512الوصف عنها يعجز وآالم أحزان من العالم على تجره وما وويالتها، الحرب البشرية

 جناية يشكل فعالً يرتكب شخص كل عتبرفإ الجنائية المسؤولية فكرة ظهرت كله هذا أجل من 
 المبادئ من األول دأالمب في جاء ما وهذا العقاب، عليه ويطبق فعله عن يسأل الدولي القانون حسب

  .513نورمبرج لمحكمة األساسية

 بإمكانية والمتمثل المبدأ هذا على أكدت التي الدولية والمواثيق تفاقياتاإل ذلك بعد توالت ثم 
 الذين وأولئك الجرائم، هذه رتكابإل خططوا أو أمروا الذين لألفراد الجنائية والمساءلة المالحقة

  .514الجرائم تلك ونفذوا رتكبواإ

 الجرائم لمرتكبي الفردية الجنائية المسؤولية الدولي القانون في ثبت فقد ،سبق ما على ترتيباً
 وال مخالفتها يجوز ال التي اآلمرة القواعد من أي الدولي، العام النظام من أصبحت حتى الدولية

                                                 
 . 23العقاب عليها، مرجع سابق،صوسلطة لدولية الجرائم ا: عبد الواحد الفار 510
 .112لبنان، ص -، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 1الجزاءات الدولية، ط -القانون الدولي الجنائي: مختار علي سعد الطاهر  511
 . 117المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص: رشاد عارف السيد 512
يمثل ما جاء به المبدأ األول من مبادئ محكمة نورمبرج، التطبيق العملي لهذه المساءلة الفردية الجنائية من خالل المحاكمات التي  513

 .أجريت بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية لكبار مجرمي الحرب
ن أحكام البروتوكول األول، على حق هذه األطراف م) 88(من إتفاقية جينيف الرابعة ، والمادة ) 146(كما أكدت على ذلك من المادة  514

 .التي تضررت من إقتراف الغير لجرائم دولية بحقها من مالحقة اآلخرين بإرتكاب هذه الجرائم
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 الفردية الجنائية ةالمسؤولي دعائم الدائمة الدولية الجنائية المحكمة أرست وقد مخالفتها، على تفاقاإل
 معاهده شكل على دائم جنائي قضائي نظام كأول 17/7/1998 في األساسي نظامها اعتمد والتي
  .515األطراف للدول ملزمة

 عدوانها خالل خاصة وبصفة الفلسطيني الشعب بحق اإلسرائيلية الممارسات إلى وبالرجوع
 األمر اإلنسانية، ضد جرائمو حرب جرائم وصف عليها ينطبق وكونها غزة قطاع على األخير

 في الرابعة جينيف تفاقيةإ في األطراف والدول الفلسطيني الشعب حق إثارة عليه يترتب الذي
 جرائم من رتكبوهإ عما ومقاضاتهم اإلسرائيليين، الحرب لمجرمي الجنائية والمساءلة المالحقة

  .الفلسطيني الشعب بحق دولية
  

لنظام وفقاً ، الجنائية المسؤولية أساس بتحديد المطلب ذاه سياق في سأقوم سبق ما على بناء 
 في " إلسرائيل " الجنائية المسؤولية تحريك وسبل ، )أول فرع( في ةالجنائي للمحكمة األساسي

  ).ثانٍ فرع(
  

  :الجنائية للمحكمة األساسي لنظام وفقاً الجنائية المسؤولية أساس: األول الفرع  

 مختلفة صعوبات وواجهتعديدة  بمراحل مرت إذ سهلة، دولية ءجزا محكمة والدة تكن لم   
 لدى القانونية النظم ختالفإ تعقيداً األمر وزاد المفاوضات، في المشاركة الدول توجهات عكست

 دولي نظام صنع في المشاركة الدول تطلعات مع يتوافق نظام إيجاد في والرغبة المشاركة، الدول
 بين التوفيق من قدر أكبر وتحقيق جهة، من فظاعة الدولية جرائمال أشد مرتكبي لمحاكمة جنائي

  .516أخرى جهة من المشاركة الدول في المطبقة القانونية األنظمة

 الفردية، الجنائية المسؤولية لنظام تتويجاً الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام جاء وقد
 األولى المحاولة منذ الفردية الجنائية المسؤولية إقرار ستهدفتإ التي الدولية الجهود لكافة وتأكيداً

 والدولة الحلفاء الدول بين المبرمة سيفر ومعاهدة ،1919517يونيو28 فرساي في تفاقيةإ في
 للمسؤولية العملي والتطبيق ،1945519أغسطس 8لندن في تفاقيةوإ ،1920518 عام العثمانية
 تفاقيةوإ ،1946521 عام طوكيو ومحكمة،1945520 عام نورمبرج محكمتي في الفردية الجنائية

                                                 
 .143، ص  1999ستخدام األسلحة، دن، إمدخل الى القانون الدولي والرقابة على : شريف بسيوني 515
 .2ش، المغرب، صالمقتضيات القانونية والرهانات السياسية، كلية الحقوق، بمراك محكمة الجزاء الدولية بين: محمد شنطاوي 516
 .1919، من معاهدة فرساي لعام ) 228،227(ظر المواد أن 517
 .1920من معاهدة سيفر المبرمة عام ) 230(نظر المادة أن 518
 .1945ظر المادة األولى من اتفاقية لندن عام أن 519
 .1950والتي تم تأكيدها في المبدأ األول من المبادئ األساسية للمحكمة عام  1945ورمبرج عام من الئحة ن) 6(ظر المادة أن 520
 .1946من الئحة محكمة طوكيو عام ) 6(نظر المادة أ 521
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 الفصل جريمة لمنع الدولية تفاقيةواإل ،1948522 سنةل عليها والمعاقب الجماعية اإلبادة جريمة منع
 األساسي النظام في الفردية الجنائية للمسؤولية الالحق العملي والتطبيق ،1976523 عامالعنصري ل

 الجنائية للمحكمة األساسي والنظام ،1993524 عام السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة
  .1994525 عاملرواندا ل الدولية

 وطوكيو 1945 نورمبرج محاكم منذ نشأتا محكمتين أول األخيرتان المحكمتان تعتبرو
 أو الدول رؤساء حصانةب أو ، القادة مسؤولية بعدم أو العليا، باألوامر الدفع تجيزان ،ال1946

 على اًبناء إنشائها تم التي المختلطة الجنائية المحاكم الحقاً هعلي سارت ما وهذا المسئوولين،
 في بسيراليون الخاصة المحكمة المحاكم تلك ومن المتحدة، واألمم الحكومات بين تفاقاتإ

 بتيمور الخاصة والمحكمة ،2003527/يونيو بكمبوديا، الخاصة والمحكمة ،2002526/ديسمبر
 في نشأت والتي بلبنان الخاصة المحكمة ضاًوأي ،2002528/مارس في نشأت والتي الشرقية

  .2007529/أيار

 المحكمة تمارس الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 11( المادة لنص ووفقاً
 ختصاصهاإ تمارس أي النفاذ، لحظة من عتباراًإ نياالزم لالختصاص وفقاً القضائية صالحياتها

 التالي الشهر من األول اليوم في األساسي، نظامها نفاذ بعد المرتكبة والجرائم األعمال على
 أي المتحدة، لألمم العام األمين لدى عليها التصديق تم التي الوثيقة إيداع على يوماً) 60( وبمرور

  .2002530 عام من السابع الشهر من األول اليوم من
  

                                                 
 .1948من اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقب عليها سنة ) 4(نظر المادة أ 522
 .1976مة الفصل العنصري عام من اتفاقية منع جري) 4-3( نظر المادة أ 523
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا) 7/1(نظر المادة أ 524
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا) 6/1(نظر المادة أ 525
منذ رتكبت في سيراليون أالتي  ،اإلنسانية والجرائم ضد ،تولت هذه المحكمة  إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب 526

  :2007نوفمبر 11في  نقال عن الموقع اإللكتروني لمنظمة العفو الدولية، .30/11/1996تاريخ    
http:// www.amnesty.org/ar/campaigns/special-court-sierra-leone 

رتكابها  في كمبوديا  والتي أسفرت عن قتل ربع سكان إتي تم تولت هذه المحكمة محاكمة األفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية ال 527
  .كمبوديا والذي   يقدر بمليوني شخص على أيدي الخمير الحمر

http:// www.un.org/arabic/prevent genocide/rwanda/ 
 

بوا جرائم دولية في تيمور الشرقية والتي راح ضحيتها مئات الضحايا عقب التصويت رتكإتولت هذه المحكمة محاكمة األفراد الذين  528
  .ستقالل عن أندونيسيالصالح اإل

Caramel Budiardjo & Liem Soei Liong : The War Against East Timor,p1,London, United Kingdom,1984,P 49. 
 

 .14/2/2005الوزراء اللبناني رفيق الحريري في غتيال رئيس إعملت هذه المحكمة للتحقيق في جريمة  529
 .6محكمة الجزاء الدولية بين المقتضيات القانونية والرهانات السياسية ، مرجع سابق، ص : محمد شنطاوي  530
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 دون تمر ال أن يجب بأسره الدولي المجتمع قلق تثير التي الجرائم أخطر أن ديباجتها أكدت وقد
 العقاب، من الجرائم هذه مرتكبي إلفالت حد وضع على العزم عقد وقد لمرتكبيها،  ومقاضاة عقاب
  .531الجرائم تلك منع في بالتالي اإلسهام وعلى

 الذين لألشخاص الرادع بدور الدولي، القانون قواعد بمقتضى تقوم الجنائية المحكمة فإن هكذا
 ولكشف العدالة لتحقيق الفرصة وعائالتهم للضحايا توفر كما يمة،جس جرائم رتكابإ يعتزمون
 الجناة إلفالت حد لوضع رئيسية خطوة تشكل أنها إلى إضافة المصالحة، عملية في والبدء الحقيقة،

  .532العقاب من

 غير أفعالها عن الدولية مسؤولياتها من المدني للشق إضافة تتحمل إسرائيل فإن عليه بناء
 يقع والذي المسؤولية هذه من الجنائي الشقالدولي،  القانون ألحكام الصارخ هاكهانتوإ ،مشروعة

 العدوان خالل الفلسطيني الشعب ضد المرتكبة الدولية الجرائم عن المسؤولين األشخاص عاتق على
 والرؤساء القادة على وكذلك األفراد على الجنائية المسؤولية تقع حيث غزة، قطاع على الغاشم

  .اآلخرين يلييناإلسرائ

 الجنائية، للمحكمة األساسي النظام من) 25( المادة نصت األشخاص، بمسؤولية يتعلق وفيما    
 فيما ختصاصإ أي للمحكمة فليس الطبيعيين، األشخاص على المحكمة ختصاصإ قتصارإ على

 أي يرتكبون الذين األشخاص هؤالء أن على نصت كما عتبارية،اإل األشخاص أو بالدول يتعلق
 للنظام وفقاً للعقاب، عرضة يكونون فيها للنظر المحكمة ختصاصإ ضمن واردة جريمة

 على توقع أن صالحية لها يكون أن " ليهإ المشار النظام من) 77( المادة حددت حيث ،533األساسي
 السجن عقوبة األساسي النظام من) 5( المادة نص في الواردة الجرائم رتكاببإ المدانين األشخاص

 غير وأ مباشرة بصورة المتأتية واألصول والممتلكات العائدات مصادرة وإمكانية المالية الغرامة أو
  .534المرتكبة الجريمة تلك من مباشرة

 األشخاص على يقع اختصاصها بأن للمحكمة األساسي النظام من) 26( المادة شترطتإ وقد   
  :  نهأ على كورةالمذ المادة نصت حيث عاماً،) 18( عن عمرهم يقل ال الذين

 ارتكاب وقت عاماً) 18( عن عمرهم يقل ال الذين األشخاص على اختصاص للمحكمة يكون ال" 
  .535"إليه المنسوبة الجريمة

                                                 
 .4ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ص 531
 .6مرجع سابق، ص والرهنات السياسية، محكمة الجزاء الدولية بين المقتضيات القانونية : محمد شنطاوي 532
 . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 25/2(نظر المادة أ 533
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 77(نظر المادة أ 534
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 26(نص المادة   535
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 حاالت لتشمل للمحكمة الجنائية، األساسي النظام اًوفق لألشخاص الجنائية المسؤولية متدتإ وقد
 تدخل التي للجرائم الجنائية للمحكمة األساسي النظام لتصنيف وذلك الدولية، الجرائم في الشروع

  . الدولي المجتمع تهدد التي الجرائم أخطر من عتبارهابإ المحكمة ختصاصإ ضمن

) 9( الفقرة في الشروع موضوع الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 25( المادة تضمنت كما
  : أن على نصت حيث المادة، نفس من

 ملموسة، بخطوة الجريمة تنفيذ به يبدأ إجراء اتخاذ طريق عن الجريمة ارتكاب في الشروع"
 عن يكف الذي فالشخص ذلك ومع الشخص، بنوايا صلة ذات غير لظروف الجريمة تقع لم ولكن

 للعقاب عرضة يكون ال الجريمة إتمام دون أخرى بوسيلة يحول أو الجريمة رتكابإل جهد أي بذل
 إرادته وبمحض تماماً تخلى هو إذا الجريمة رتكابإ في الشروع على األساسي النظام هذا بموجب

  .536"اإلجرامي الغرض عن

 موضوع إلى اإلشارة يتم لم فإنه للمحكمة، األساسي النظام من) 25/9( المادة نص وبإستثناء   
 في الشروع أن على أكدت والتي المادة، نفس من) د ج، ب،( الفقرات في جاء ما سوى الشروع

  .للعقاب عرضة ويكون الجاني مساءلة إلى يؤدي الدولية الجرائم رتكابإ

 التامة الجريمة على العقوبة من درجة أخف تكون فإنها ، الشروع على بالعقوبة يتعلق وفيما   
 النظام نص وقد. للعقوبة تقديرها عند المحكمة تراعيها التي العوامل بين من الشروع أن حيث

 على) 78/1( المادة نصت حيث الشروع، جريمة في العقوبة تقدير على الجنائية للمحكمة األساسي
  :انه

 للشخص الخاصة والظروف الجريمة خطورة مثل عوامل العقوبة تقدير عند المحكمة تراعي "
  .537"اإلثبات وقواعد اإلجرائية للقواعد وفقاً وذلك المدان،

 شتراكباإل أو بنفسه الجريمة رتكابإ في مساهمته حال في الجنائية الشخص مسؤولية تثبت كما 
 الحث، أو اإلغراء أو باألمر يتعلق فيما الحال وكذلك لحسابه، آخر شخص رتكبهاإ إذا أو آخر مع

 يأمر من كل للعقاب عرضة يكون وإنما للجريمة، المكون المادي الفعل مرتكب فقط المسؤول فليس
  .538ارتكابها على يحث أو مرتكبها، يغري أو الجريمة، رتكاببإ

  

                                                 
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) و/25(المادة نص   536
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة) 78/1(نص المادة  537
يا ويكون عرضة للعقاب قيام الشخص يسأل جنائ : "من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه) ب  - 25/3(نصت المادة  538

 ".و شرع فيهاغراء بإرتكاب، أو الحث على إرتكاب جريمة وقعت بالفعل أو اإلباألمر أ
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 أو ،539الجريمة رتكابإ على يساعد أو يحرض أو العون يقدم شخص كل جنائياً يسأل كما 
 أكدت وقد. رتكابهاإ في الشروع أو الجريمة هذه رتكاببإ المساهمة في أخرى طريقة بأي يساهم
 في الجنائية المسؤولية ثبوت على الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام من) 25/3( المادة

  :يلي ما على نصت حيث سابقةال الحاالت

 في تدخل جريمة أية عن للعقاب عرضة ويكون جنائياً الشخص يسأل األساسي، للنظام وفقاً" 
  :يلي بما الشخص قيام حال في المحكمة اختصاص

 آخر، شخص طريق عن أو،آخر مع شتراكباإل أو الفردية، بصفته سواء الجريمة، هذه ارتكاب -أ
  .جنائياً مسؤوال اآلخر الشخص لكذ كان إذا عما النظر بغض

  .فيها شرع أو بالفعل وقعت جريمة رتكابإ على الحث أو رتكاب،بإ اإلغراء أو األمر  -ب
 الشروع أو الجريمة هذه تيسير لغرض آخر شكل بأي المساعدة أو التحريض أو العون تقديم  -ت

  .رتكابهاإ وسائل ذلك في بما رتكابهاإ في
 هذه رتكاببإ مشترك بقصد يعملون األشخاص من جماعة قيام في أخرى طريقة بأي المساهمة -ث

  :تقدم وأن متعمدة المساهمة هذه تكون أن على رتكابها،إ في الشروع أو الجريمة
 أو النشاط هذا كان إذا ،للجماعة اإلجرامي الغرض أو اإلجرامي النشاط تعزيز بهدف إما -1

  .المحكمة اختصاص في تدخل  جريمة رتكابإ على منطوياً الغرض
  .540"  الجماعة هذه لدى الجريمة رتكابإ بينة العلم مع أو -2

    

  :مسؤولية القادة والمسؤولين اآلخرين: ثانياً

ستناد إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية، فإن الصفة الرسمية لألشخاص المتهمين وتمتعهم باإل
فاء من المسؤولية أو سبباً لتخفيف العقوبة، بالحصانة الدبلوماسية،ال يشكل سبباً من أسباب اإلع

وهذا ما  ،لجنائية لمرتكبي الجرائم الدوليةفالصفة الرسمية ال تحول دون تطبيق مبدأ المسؤولية ا
  :من النظام األساسي والتي نصت على أنه ) 27/1(جاءت به المادة 

مييز بسبب الصفة يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون ت -1"
الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو 

، أو موظفاً حكومياً، ال تعفيه بأي حال من برلمان، أو ممثالً منتخباً عضواً في حكومة أو
                                                 

ما تقدمه أمريكا ممثلة برؤسائها المتعاقبين ، من دعم مادي  من صور تقديم العون أو التحريض أو المساعدة المادية أو المعنوية ، 539
وغيرها من الصواريخ والوسائل الحربية ) 16(اتشي وطائرات ف ومعنوي إلسرائيل، وما توفره من أسلحة أمريكية مختلفة كاألب

المتطورة والتي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني األعزل، ناهيك عن التأييد الالشرعي المستمر إلسرائيل في األمم المتحدة من خالل 
 ..ي للعديد من حقوقهالذي ألحق وال زال ظلماً فادحاً بحرمان الشعب الفلسطين"  الفيتو" ستعمالها لحق النقض إ

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 25/3(نص المادة  540
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ذاتها األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي، كما أنها ال تشكل في حد 
للعقاب عن الجرائم التي أي أن الشخص يسأل جنائياً ويكون عرضة ، 541"سبباً لتخفيف العقوبة

عتبار للصفة الرسمية التي قد يشغلها إختصاص المحكمة الجنائية دون أي إتدخل في 
  .542الشخص، فالمنصب، والمركز الرسمي، ال يعفيان من المسؤولية والعقاب

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضوع الحصانة التي من ) 27/2(كما عالجت المادة 
يتمتع بها بعض رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين والقادة في الدول، والتي تتضمن منع 

رتكابهم ألفعالهم أثناء قيامهم بواجباتهم ومهامهم، حتى ولو شكلت إد المقاضاة الجنائية ألصحابها عن
م دولية، إال أن الفقرة الثانية في المادة المشار إليها أزالت ما للحصانة من أثر هذه األفعال جرائ

  :حيث نصت على أنه
ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص،  " 

ذا ختصاصها على هإأو الدولي، دون ممارسة المحكمة  سواء كانت في إطار القانون الوطني
  .543"الشخص

رتكاب الجرائم الدولية ليس إة عند مقاضاة األشخاص المتهمين بعتداد بالصفة الرسميوعدم اإل
أمراً جديداً، وإنما تم تضمينه في العديد من المعاهدات، والمحاكمات الدولية والتي أجريت  بعد 

األساسي لمحكمة  امالحرب العالمية الثانية، فعلى سبيل المثال نصت المادة السابقة من النظ
مركز المتهمين الرسمي سواء كرؤساء الدول أو من كبار الموظفين ال يعتبر "  :أن نورمبرج على

  ".عذراً وال سبباً لتخفيف العقوبة

خالل  سياسيين شاركوا في جرائم خطيرةوقد قبلت عدة قضايا من عدة دول ضد جنراالت و
في محكمة " أرئيل شارون"دمت ضد الجنرال منازعات دولية، والتي كان أهمها الدعوى التي ق

ة الدكتاتور التشيلي أمام محكم" بينوشيه"، ومنها أيضاً محاكمة الجنرال 544بلجيكية ببروكسيل
الخطيرة المرتكبة بإشرافه خالل  سبانيا، حيث حوكم بسبب الجرائمإبريطانيا بعد تسليمه إليها من 

  .545في التشيلي 11/9/1973نقالبه في إ

                                                 
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 27/1(نص المادة  541
 .من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27/1(انظر نص المادة  542
 .ئية الدولية  من النظام االساسي للمحكمة الجنا) 27/2(نص المادة  543
 .1982الدعوى التي تم رفعها من قبل الناجين من قبل الناجين من مجزرة صبرا وشاتيال التي ارتكيت عام  544
 . ال يستطيع الخضوع للمحاكمة  ال ان النتيجة كانت إطالق سراحه بذريعة كونه كبيراً في السن ومريضاً وإ 545
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ية في حاكمة عدداً من المسؤولين والقادة السياسيين الذين قاموا بارتكاب جرائم دولكما تم م 
رتكاب إالسجن المؤبد بإدانته بالتحريض وب" كايسوأجون بول "حكم على  رواندا، فعلى سبيل المثال

  .547الوزير األول في رواندا بالسجن المؤبد" جون كامبندا"، كما حكم على 546جرائم ضد اإلنسانية

لرؤساء عن من النظام األساسي صريحاً في إقرار المسؤولية للقادة وا) 28(جاء نص المادة  كما
ختصاص المحكمة، حيث يكون القائد العسكري مسؤوالً جنائياً عن الجرائم إالجرائم التي تدخل في 

التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي ترتكب من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته 
وإذا كان هذا الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الفعليتين، 

  .548الحين بأن القوات ترتكب أو هي على وشك ارتكاب هذه الجرائم
  
ق باتفاقية جينيف الرابعة ، من البروتوكول األول الملح) 86/2(وفي هذا اإلطار نصت المادة   

  :نهأعلى 
المسؤولية الجنائية أو رؤساءه من " البروتوكول"بانتهاك االتفاقيات وهذا  ال يعفي قيام أي مرؤوس"  

الظروف، أن يخلصوا  أو كان لديهم معلومات تبيح لهم في تلك إذا علموا ،حسب األحوال التأديبية
نتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من رتكاب مثل هذا إلإلب أو أنه في سبيله رتكإإلى أنه كان 
  .549"تطاعة لمنع أو قمع هذا االنتهاكإجراءات مس

كما تثار المسؤولية الشخصية للقائد أو الرئيس، ويكون عرضة للعقاب بموجب النظام األساسي 
للمحكمة الجنائية، إذا ارتكب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة من قبل القوات 

رتكاب الجرائم إكان لديهم العلم ب ، وإذا550والمرؤوسين الذين يخضعون لسيطرته أو سلطته الفعلية
لديهم العلم بأن تلك الجرائم رتكابها، أو يفترض أن يكون إتخاذ التدابير الالزمة لمنع إمتنعوا عن إو

  . 551تخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع أو قمع تلك الجرائمإوإذا أهملوا في  ،رتكبتإقد 

                                                 
القانون : عبد القادر قهوجي ). 2/9/1998(حاكمة مجرمي الحرب في راواندا في صدر هذا الحكم من المحكمة الدولية الخاصة بم 546

 .307مرجع سابق، ص الدولي  الجنائي،
 .307، المرجع السابق، ص )4/9/1998(صدر هذا الحكم من المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في راوندا في  547
و تجاهل عن وعي أية معلومات تبين أاذا كان الرئيس قد علم . أ"والتي نصت على  )أ(فقرة ) 28/1(وهذا ما جاء به نص المادة  548

 "ن يرتكبوا هذه الجرائمأبوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك 
 .1949من البروتوكول اإلضافي الملحق بإتفاقية جينيف الرابعة لعام ) 86/2(نص المادة  549
ام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، تحدي الحصانة، تقرير منشور في المجلة المصرية المالمح األساسية للنظ: "احمد أبو الوفا 550

 .74، ص2002، )58(للقانون الدولي  العدد 
اذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته "حيث نصت على أنه ) ج(فقرة ) 28/2(وهذا ما أكدت عليه المادة  551

 ".ع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةلمنع أو قم



  

153 
 

افي األول التفاقيات جينيف لعام من البروتوكول اإلض) 57(وفي هذا السياق قدمت المادة 
، على بعض التدابير الوقائية كاإلحتياطات أثناء الهجوم التي يتوجب على من يخطط أو )1949(

 . 552يتخذ قرار بشأنه أن يراعيها

ولضمان عدم انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني، أوجبت النصوص القانونية الدولية 
لعسكريين ضرورة اإللمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي اإلنساني، وذلك على القادة والمسؤولين ا

  .عن طريق تأمين المستشارين القانونيين لتقديم المشورة للقادة العسكريين

  :من البروتوكول األول اإلضافي والتي نصت على أن ) 82(وقد أكدت على ذلك المادة 
مل أطراف النزاع المسلح على تأمين توفر تعمل األطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتع"

ى المستوى المناسب المستشارين والقانونيين، عند االقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين عل
وبشأن التعليمات التي تعطى للقوات المسلحة فيما " بروتوكول"تفاقيات وهذا الملحق بشأن تطبيق اإل

  .553"يتعلق بهذا الموضوع
  

  

  "إلسرائيل"إثارة المسؤولية الدولية : الفرع الثاني 
  

ني بموجب العديد من تثور المسؤولية الدولية إلسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطي
تفاقية جينيف الرابعة إمم المتحدة، وتفاقيات والقرارات الدولية، ومن أهمها ميثاق األالمواثيق واإل

ادة الجماعية والمعاقبة عليها، ة منع جريمة اإلبتفاقيإكول اإلضافي األول الملحق بها، ووالبروتو
تفاقيات والقرارات اإلنسانية، وغيرها العديد من اإل تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضدإو

  .الدولية التي سأتطرق لها ضمن هذا السياق

بحق ومحاكمتهم على جرائمهم الحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين كما سأتطرق آلليات وسبل م 
  .2009-2008الشعب الفلسطيني خصوصاً الجرائم المرتكبة خالل العدوان األخير على قطاع غزة 

  

  :أساس ثبوت المسؤولية الجنائية إلسرائيل: أوالً

تفاقيات والقرارات ها بموجب العديد من المواثيق واإلتثور المسؤولية الدولية إلسرائيل عن جرائم
  :الدولية، ومن أهمها

  

                                                 
 . 1949فاقية جينيف عام من البروتوكول اإلضافي األول إل) 57(نص المادة   552
 .1949تفاقية جينيف عام من البروتوكول اإلضافي األول إل) 82(نص المادة  553
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التي وضعت قواعد دولية جديدة لم يعرفها القانون الدولي من قبل  ):1945(دن عام تفاقية لنإ -1
، اللذان يعدان 554محاكم مجرمي الحرب النازيين واليابانيين في محكمتي نورمبرج  وطوكيو

  .تقديم األفراد للمحاكمةلالمسئولية الجنائية الفردية  أول تطبيق عملي لمبدأ

 العالقات في الحرب تحريم بشأن جماعية دولية وثيقة أهم ديع حيث : المتحدة األمم ميثاق -2
 تحريم وفي بينها، يقوم الذي النزاع لفض كوسيلة الحرب شن في الدول حق وإلغاء الدولية،

  .  555)2/4( المادة في القوة باستخدام التهديد مجرد

 ،556وتنفيذها األمن مجلس قرارات بقبول الدول لتزامإ على الميثاق من) 25( المادة نصت وقد
   .سواء حد على األمن ومجلس العامة الجمعية قرارات بجميع لتزاماإل رفضت إسرائيل أن إال

 المتحدة األممعتبرت إ:  )1948( لسنة عليها والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع تفاقيةإ -3
 البدني الجسيم بالضرر التسبب وأ ،557الجماعة أعضاء بقتل تتمثل الجماعية اإلبادة جريمة نأ

 ، واإلغالق الحصار طريق عن والجزئي الكلي المادي والعناء الجماعة، هذه ألعضاء العقليو
 ينطبق ما وهو ،558 قادمة  لألجيال الوراثية األضرار وتلحق البيئة تدمر أسلحة أنواع واستخدام

 جنائيةال المسؤولية يثير مما ، الفلسطينيين بحق سرائيلإ رتكبتهاإ التي عمالاأل أكثر على
  .559إلسرائيل

 الدول تعهدت ) :1977( عام األول اإلضافي والبروتوكول ،) 1949( عام جينيف إتفاقية  -4
 بالعقوبات الخاصة )1949( لعام  األربع جينيف اتفاقيات في المشتركة المواد بموجب األطراف

 على فعالة عقوبات لفرض تشريعية إجراءات بإتخاذ تفاقياتاإل هذه يخالف لمن المقررة
 أيا، تفاقياتاإل لهذه الجسيمة المخالفات إحدى رتكاببإ يأمرون أو،  يرتكبون الذين األشخاص

 .560..." جنسيتهم كانت

                                                 
تمثالن إرادة المنتصرين حيث حوكم مجرمي الحرب النازيين واليابانيين ولم يحاكم مجرمي  نهما كانتايأخذ على هاتين المحكمتين أ 554

 .169المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص: عطية أبو خير الحرب األمريكان المسئولين عن كارثتي هيروشيما وناجازاكي،
 .190صمرجع سابق ،  ،الحرب األخيرة على غزة والقانون الدولي:عطية ابو الخير حمد أ 555
 .161المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص: ديةاسامح الو 556
بيروت، من قبيل  لفلسطينيين في العاصمة اللبنانيةقترفتها إسرائيل بحق الالجئين االتي إ" صبرا وشاتيال"تحدة مجزرة عتبرت األمم المإ 557

، وأيضا القرار رقم )16/2/1982(الصادر في ) 123-37(قرار الجمعية العامة : أيضاًظر أن". الجماعيةبادة اإلجريمة "
 ".صبرا وشاتيال"القرارات التي تتعلق بمجزرة  ،وهما من)22/11/1983(الصادر في )38/17(

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 6(نظر نص المادة أ 558
) 3(ل في غزة تخالف المادة ن األعمال التي قامت بها إسرائيفي اإلتفاقية المشار إليها، كون أ) 6( إسرائيل بموجب المادة يجوز مالحقة 559

م إن إسرائيل قد وقعت على هذه والتحريض على تلك األعمال، أو الحصار، مع العل، تفاقية التي تعاقب على العقاب الجماعي من اإل
 ).9/3/1950(تفاقية عام اإل

 .1949تفاقية جينيف الرابعة لعام من إ) 148 -147-146(ظر المواد أن 560
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 جعلت حيث الفردية، الجنائية المسؤولية مبدأ لنطاق توسيعاً ، جينيف تفاقيةإ من المواد تلك تشكل
 عن النظر بغض مالحقتهم يةمسؤول الدول على يرتب دولياً لتزاماًإ الحرب مجرمي محاكمة

 في العالمي القضائي ختصاصباإل يعرف ما أقرت ،جينيف تفاقياتإ بأن يؤكد مما جنسيتهم،
 من) 86( المادة أكدته ما وهذا.  561تفاقياتاإل هذه أحكام خرق تتعمد التي الدول مواجهة

 الجسيمة هاكاتنتاإل بقمع الخاصة)  1977( لعام جينيف تفاقياتإل المضاف األول البروتوكول
 الجنائية المسؤولية يثير الذي األمر األداء، واجب بعمل القيام في التقصير عن تنجم التي

  .بها الملحق األول والبروتوكول اليها المشار تفاقياتاإل بموجب إلسرائيل

 من الثاني المبدأ ينص: ) 1950( سنة الدولي القانون لجنة صاغتها التي نورمبرج مبادئ - 5
 بمقتضى جريمة يشكل فعل على عقوبة الداخلي القانون فرض عدم":  أن على نورمبرج مبادئ

 كما ي،الدول القانون بمقتضى المسؤولية من الفعل رتكبإ الذي الشخص يعفي ال الدولي القانون
  .562للمسؤولية مانعاً الرسمية الصفة عتبارإ عدم على إليها المشار المبادئ من الثالث المبدأ نص

 العامة السياسة عن تصدر الجرائم تلك ألن اإلسرائيليين، الحرب مجرمي بمحاكمة إسرائيل تقم ولم
 أمام مساءلتهم من سرائيلييناإل المجرمين يعفي ال األمر هذا أن إال اإلسرائيلي، حتاللاإل لدولة

  .الدولي القضاء

 المشروع ذاه نصوص جاءت ):1954( عام البشرية وأمن سالمة ضد الجرائم تقنين مشروع - 6
 مانعاً الرسمية الصفة اعتبار وعدم ، الدولية العالقات في القوة إلى اللجوء منع في صريحة

  .اإلسرائيليين والمسؤولين القادة على الجنائية المسؤولية يرتب الذي األمر للمسؤولية،

 الدولية جهودلل تدعيماً ):1968( عام اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم تفاقيةإ - 7
 أحكام نطباقإ"  على تفاقيةاإل من) 2( المادة نصت الفردية، المسؤولية مبدأ إلقرار الهادفة

 شركاء أو أصليين فاعلين بوصفهم يقومون الذين واألفراد الدولة سلطة ممثلي على تفاقيةاإل
 ذينال أو رتكابهاإل مرؤوسيهم أو الغير بتحريض أو جريمة أية رتكابإ في بالمساهمة
 ".رتكابهاإ في يتسامحون

 في الجرائم خطرأ من ألنهما اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم على التقادم يسري وال   
 مالحقة في األطراف للدول عالمياً ختصاصاًإ تفاقيةاإل هذه أعطت فقد لذا الدولي، القانون

 يترتب الذي األمر. 563ذلكب وألزمتهم اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم رتكاببإ المتهمين

                                                 
 .رتكاب جرائم الحرب ومحاكمتهم، مالحقة المتهمين بإتفاقية جينيفالقضائي العالمي، يحق ألي دولة موقعة على إ ختصاصبموجب اإل 561
 . 1950نظر الى المبدأ الثالث من مبادئ نورمبرج لعام أ 562
 . 26/11/1968تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المعتمدة في تفاقية عدم لثانية من إنظر المادة اأ 563
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 الجرائم عن، لمعاقبتهم  اإلسرائيليين الحرب لمجرمي محاكم لتشكيل" إسرائيل" علىط الضغ عليه
  .564النفاذ حيز الجنائية للمحكمة األساسي النظام دخول على السابقة

 والجرائم الحرب جرائم مرتكبي األشخاص وتسليم عتقالوإ تعقب في الدولي التعاون مبادئ - 8
 ضد والجرائم الحرب جرائم أن على تفاقيةاإل هذه نصت حيث ):1973( عام اإلنسانية دض

 األمر ، مواطنيها فيهم بمن مرتكبيها مع تحقيق موقع فيه، رتكبتأ الذي المكان كان أيا اإلنسانية
 أجل من الدولية مسؤوليتها لتبعات إسرائيل تحمل تكفل التي اإلجراءات تخاذإ عليه يترتب الذي

  .أحكامه وتطبيق الدولي القانون بأحكام لتزاماإل مانض

 أو نسانيةالالإ أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيرها التعذيب مناهضة إتفاقية - 9
 عدم وعلى الفردية، الجنائية المسؤولية مبدأ على تفاقيةاإل هذه أكدت ):1984( لعام المهينة

  .565للتعذيب كمبرر عامة سلطة عن أو مرتبة أعلى وظفيم من الصادرة باألوامر التذرع جواز

 لمنع فعالة قضائية أو إدارية أو تشريعية إجراءات تخاذإ األطراف الدول على تفاقيةاإل رتبت كما
 دولي رقابة نظام تفاقيةاإل نشأتأ كما ،566القضائي ختصاصهاإل يخضع إقليم أي في التعذيب

 األمر ،االطراف الدول قبل من تفاقيةاإل على رفتش والتي التعذيب مناهضة لجنة على بنيم
 وبالذات ،567والتعذيب نسانيةإالال المعاملة لمنع اإلجراءات كافة تخاذإ إسرائيل على رتبي الذي

  .جنائياً مرتكبيها ومالحقة اإلسرائيلية السجون في

  :الصلة ذات المتحدة مماأل قرارات بعض -10

 عن قسراً هجروا الذين ،568الفلسطينيين لالجئين ةالعود بحق الخاص) 194( رقم القرار -أ
 تهجيرها عن إسرائيل مسؤولية يثير الذي األمر ،)1967-1948( حربي بعد أراضيهم

  .بالعودة لهم السماح وعدم أراضيهم من للفلسطينيين

 بمطالبة والمتعلق ،) 22/11/1968( في األمن مجلس من الصادر) 242( رقم القرار -ب
 اإلسرائيلية الممارسات أن كون ،)1976( عام المحتلة األراضي من سحابنباإل إسرائيل

 إلسرائيل الدولية المسؤولية عليه يترتب الذي األمر القرار، لهذا الواضح الخرق تتعمد

                                                 
على سبيل المثال قامت األمم المتحدة بالضغط على الحكومة األندونيسية لتشكيل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب، وأسفر هذا الضغط  564

 .2002عن تشكيل محكمة تيمور الشرقية عام 
 .1984مناهضة التعذيب لعام تفاقية إمن ) 2/3(أنظر نص المادة  565
 . 1984تفاقية مناهضة التعذيب لعام إفي ) 2/1( أنظر نص المادة  566
 .نسانية تعدان جريمة حربإن التعذيب والمعاملة الالإمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية ف) أ/8/2(وفقاً لنص المادة  567
 .11/12/1949الصادر في ) 194(قرار الجمعية العامة رقم  568
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 عن عليها االستيالء يتم التي األراضي بضم عترافهاإ وعدم القرار، بهذا لتزامهاإ لعدم
  .569الحرب طريق

 والذي ،1988ديسمبر 6 في الصادر بتاريخ والصادر) 43/58( رقم مناأل مجلس قرار - ج
 على القرار هذا نص حيث الفلسطيني، للشعب أهمية المتحدة األمم قرارات أكثر من يعد
 الرابعة جينيف تفاقيةإ نتهاكإ في وتماديها إسرائيل، ستمرارإ تدين العامة الجمعية" أن

 بأنها تفاقيةاإل تصفها التي نتهاكاتاإل وخاصة ، الحرب وقت المدنيين بحماية المتعلقة
 خطيرة خرق حاالت من إسرائيل ترتكبه ما أن وتعلن ألحكامها، خطيرة خرق حاالت
  .لإلنسانية إهانة وجرائم حرب جرائم هي تفاقية،اإل تلك ألحكام

 المتحدة لألمم العام الجمعية عن والصادر العدوان، بتعريف الخاص) 3314( رقم قرار -د
 الفردية الجنائية المسؤولية القرار هذا بموجب إسرائيل تتحمل ،حيث14/12/1974570 في
 على األخير العدوان أخطره كان والذي، الفلسطيني الشعب على المستمر عدوانها عن

  .غزة قطاع

 مكمالً ختصاصاًإ الدولية الجنائية المحكمة ختصاصإ يعد:  الدائمة الدولية الجنائية المحكمة -11
 الحاالت في ملزماً المحكمة ختصاصإ يصبح األساس هذا وعلى الوطني، القضاء تصاصخإل

 غير دولته وتكون ، دولته في الدولية الجريمة رتكابإ إليه المنسوب الشخص فيها يوجد التي
 بتقديمه الدولة ترغب ال التي الحاالت في أو ذلك، على قادرة غير أو محاكمته في راغبة

  .571له حماية تشكل بصورة الوطنية المحاكم إلى تقديمه على وتعمل الجنائية، للمحكمة

 اإلسرائيلية، المحاكم في اإلسرائيليين الحرب مجرمي محاكمة عن تمتنع إسرائيل أن وكون
 النظام بموجب اإلسرائيليين للمجرمين الفردية الجنائية المسؤولية إثارة عليه يترتب الذي األمر

 ضمن تدخل ،األشخاص هؤالء رتكبهاإ التي الجرائم أن كون الجنائية، للمحكمة األساسي
 اإلسرائيلية الممارسات بأن  -  أشرت وأن سبق كما -  حيث  الجنائية، المحكمة ختصاصإ

 ،573حرب وجرائم ،572 اإلنسانية ضد جرائم بأنها توصف غزة على األخير العدوان خالل

                                                 
 .428مرجع سابق، ص ار الحروب العربية اإلسرائيلية، ،المسؤولية الدولية عن أضر: رشاد عارف السيد 569
ى الدول ضد سيادة ووحدة األراضي حداستخدام القوة المسلحة من جانب إ "بأنه ) 3314(لقرار الجمعية العامة رقم  يعرف العدوان وفقاً 570

 ".ها ال تتفق مع ميثاق األمم المتحدة، أو بأن ستقالل السياسي لدولة أخرىأو اإل
 .الجنائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة) 16(نظر نص المادة أ 571
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام األ) 7(نظر نص المادة أ 572
   .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 8(نظر نص المادة أ 573
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 والمواثيق لألعراف خطيراً نتهاكاًوإ  األربع، جينيف تفاقياتإل ، جسيمة نتهاكاتإ تمثل ألنها
  المسلحة الدولية بالنزاعات المتعلقة الدولية

  

 لجنة اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مجلس كلف: 2009آب19 في الصادر غولدستون تقرير -12
 ضمن يدخل ما كل في للتحقيق ،"غولدستون ريتشارد" القاضي برئاسة الحقائق لتقصي

 تم تكونقد  والتي ، اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي والقانون العام دوليال القانون انتهاكات
 و 27/12/2008 الفترة أثناء بها القيام جرى التي العسكرية العمليات سياق في ارتكابها

 عنها المسؤولية وتحديد بعدها، أو أثنائها او العمليات هذه قبل ارتكبت سواء 18/1/2009
  .574مرتكبيها لمقاضاة توطئة

) 600(، كشفت البعثة عن تقريرها النهائي، المؤلف من2009وفي الخامس عشر من سبتمبر    
رتكب ائيلي إالجيش اإلسر "خلصت فيه إلى أن والذي  صفحة، والذي يتناول نتائج عمل البعثة،

  ".أفعاال تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد اإلنسانية

      اللجنة هذه أن خاصة إلسرائيل، وواضحة صريحة إدانة شكل بأنه ر،التقري هذا أهمية وتأتي  
 مجلس من كل به يقوم أن يجب ما كل على التقرير هذا حتوىإ حيث المتحدة، األمم قبل من مكلفة
 الذين لمقاضاة الدولية الجنائية المحكمة إلى وصوالً األمن، ومجلس اإلنسان لحقوق المتحدة األمم

 والقانون الدولي القانون تعريف الى ستناداًإ التقرير، في والمثبتة الحرب تلك خالل مالجرائ رتكبواإ
 المنهجية إسرائيل سياسة على وأدلة براهين من التقرير هذا قدمه لما إضافة ،575لها اإلنساني الدولي

  .576العدالة أمام مرتكبيها لمقاضاة أساسياً شرطاً يعد والذي الجرائم هذه رتكابإ في

  :اإلسرائيليين الحرب مجرمي لمحاكمة المتاحة القانونية اآلليات: اًثاني 
  

 االحتالل قوات وأفراد قادة محاكمة بواسطتها يمكن آليات عدة الدولي القانون في يوجد
 على الصارخ العدوان إبان وخصوصاً ، الفلسطيني الشعب بحق جرائم من رتكبوهإ عما اإلسرائيلي

 موقف العقبات هذه أبرز من لعل وقانونية، سياسية عقبات تعترضها ياتاآلل هذه أن إال ،غزة قطاع
) 60( من أكثر مدى على حالت التي ، الدولية العالقات نظام في المتنفذة والقوى المتحدة الواليات

  .الدولي القانون أحكام بموجب قضائياً وتجريمها إسرائيل مالحقة دون عاماً
                                                 

القانون الدولي،  باحث في ،)1(وء تقرير غولدستون، تقريررقم زات الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في ضإفرا: نبيل الرمالوي 574
 .1، ص4/2010

  4.، مرجع سابق، ص"غولدستون"إفرازات الحرب اإلسرائيلية على غزة في ضوء تقرير : نبيل الرمالوي 575
على قطاع غزة حين كان قطاع غزة يخضع إلى حصار إسرائيلي  بعد من ذلك حيث ذكر بأن الحرب وقعتكما ذهب التقرير إلى أ 576

، وإضافة والذي يشكل بحد ذاته جريمة إبادة جماعية وفقاً لتعريف القانون الدولي لهذه الجريمة   ،صارم منذ حوالي ثالث سنوات 
 .4ام القانون الدولي، المرجع السابق، صتتحمل إسرائيل مسئوليتها ومسؤولية تبعاتها أم ،نه يمثل جريمة حربلكونه عقوبة جماعية، فإ
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 في اإلسرائيليين المجرمين لمقاضاة المتوافرة اإلمكانيات فحص السياق هذا في سأحاول وعليه 
  .الدولي القانون ونصوص قواعد ضوء

  

  العالمي القضائي ختصاصاإل: األولى اآللية 

 اليها، المشار تفاقيةاإل في األطراف للدول يحق فإنه ،)1949( لعام الرابعة جينيف تفاقيةإل طبقاً
 أياً لمحاكمةا الى وتقديمهم قترافها،بإ أمروا الذين أو سيمة،الج الجرائم قترافبإ المتهمين مالحقة

  .577الجرائم هذه فيه رتكبواإ الذي المكان كان وأياً جنسيتهم، كانت

 على نص حيث ، جينيف تفاقياتبإ الملحق اإلضافي األول البروتوكول المبدأ هذا على أكد وقد  
 بمنع الالزمة اإلجراءات تخاذوإ ، الجسيمة كاتنتهااإل بقمع النزاع وأطراف المتعاقدة الدول مطالبة

  .578جينيف تفاقياتإل األخرى نتهاكاتاإل كافة

لتزامكإ العالمي ختصاصباإل تقبل أن المحلي، القانوني نظامها نطاق في للدول يسمح عليه بناء 
 ةلسن جينيف تفاقيةإ في عليها المنصوص تلك وخاصة الجرائم، بعض على بمقتضاه تعاقب ختياريإ

 مثل األوروبية الدول ألغلبية الداخلي القانوني النظام من وجزء عرفية، قواعد تعد والتي 1949
  .579وغيرها وبريطانيا، سبانيا،وإ وبلجيكا، فرنسا،

 جريمة رتكبإ من كل بمحاكمة لها يسمح قانوناً الدول بعض أصدرت ختصاصاإل هذا وبموجب
 رتكاببإ مشبوه كل بمحاكمة يسمح قانوناً ،1993 عام بلجيكا أصدرت فقد الدولية، الجرائم من

 القانون هذا وبموجب بلجيكياً، يكن لم ولو حتى خارجها أو بلجيكا في رتكبتإ سواء حرب جرائم
 ساحل رئيس ضد دعوى ورفعت راوندا، في السابقين العسكريين القادة كبار من عدد محاكمة جرت
 سبق كما - 580وشاتيال صبرا مجزرة من ناجينال من شارون آرائيل ضد دعوى رفعت كما العاج،

   .-أشرت وأن
                                                 

من إتفاقية جينيف الرابعة، كما تم التأكيد على ذلك بموجب المواد المشتركة بين إتفاقيات جينيف األربع، ) 146(أنظر نص المادة  577
تفاقية جينيف إمن ) 50(ى، والمادة تفاقية جينيف األولإمن ) 49(وباإلضافة إلى المادة المشار إليها في اإلتفاقية الرابعة ، هنالك المواد 

 .من إتفاقية جينيف الثالثة) 149(الثانية، والمادة 
 .1949من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جينيف لعام ) 86/1(نظر المادة أ 578
، )862(، عدد)88(حمر، مجلدوكيف يتوافق المبدآن، المجلة الدولية للصليب األ: العالمي والتكامل ختصاصمبادئ اإل"كزا فييه فيليب،  579

 .2006حزيران
بحجة عدم إختصاص المحاكم " شارون"من قبل المحاكم البلجيكية ، وقد إعترضت اسرائيل على محاكمة " أرائيل شارون"تم مالحقة  580

ر مباشرة عن ، والتي حملت شارون مسؤولية غي 1983االسرائيلية عام "كاهانا " البلجيكية، وألن القضية قد إنتهت بصدور لجنة 
الحجج اإلسرائيلية، وأكد على إختصاص المحاكم البلجيكية " باتريك كولونيون"وقد رفض مدعي عام بروكسيل ". صبرا وشاتيال"مجزرة 

ة بالرئيس لبهذه القضية، وقبلت بلجيكا الدعوى قبل أن يتم تعديل القانون البلجيكي في أعقاب ضغوط مارستها الواليات المتحدة ممث
  .بن، واللوبي الصهيونية في أوروبا، األمر الذي جعل محاكمة شارون تلغىاإل" جورج بوش "كي األسبق األمري

Benny Morris:Arab-Israeli War in Crimes of War ,What the Public Shoud Know, Edited by Cutman and  
David Rieff, First edition New York,1999,p34. 
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 وقادة اسرائيليين وزراء ضد األوروبية الدول من عدد في عتقالاإل أوامر من العديد صدرت كما   
 عن يجري الحديث أن مع محاكمتهم عن سرائيليةاإل المحاكم متناعإ بعد المستوى، رفيعي أمنيين

  .الدولية القوانين مع تتناقض جراميةإ أعماالً رتكبواإ مجرمين

 دورون" الجنرال على القبض بإلقاء أمراً أصدرت أن بريطانيا لمحكمة  سبق المثال سبيل وعلى 
 لحقوق الفلسطيني المركز رفع أن بعد االسرائيلي الجيش في الجنوبية للمنطقة السابق القائد" ألموغ

 ومسؤولين" حالوتس" اإلسرائيلي الجنرال إلى إضافة، المذكور الجنرال ضد قضائية دعوى اإلنسان
 منزل على كغ) 1000( تزن قنبلة لقاءإ بتهمة" اليعازر بن" السابق الدفاع وزير ضمنهم من آخرين

 في الدرج حي في الكائن"  شحادة صالح" الشهيد القسام، الدين عز لكتائب العسكري الجناح قائد
 من كبير عدد مع عائلته، أفراد مع قتله عن قنبلةال هذه نفجارإ أسفر حيث ،"2002" عام غزة مدينة

 إسرائيل قامت إذ بها، قبلت أن بعد الدعوى جمدت المحكمة أن الإ المجاورة، البيوت من األطفال
 إلى بالمحكمة حدا مما المذكورة، الجريمة وقائع في تحقيقاً فتحت أنها سبانياإل العام المدعي بإبالغ

   .581لدعوىا في النظر تجميد عن تعلن أن

سرائيلية السابقة مت محكمة بريطانية بإصدار مذكرة إعتقال بحق وزيرة الخارجية اإلكما قا
ك الجرائم بوصفها وزيرة رتكبت تلإ" ليفني"جرائم حرب ، والقول ان  على خلفية" تسيبي ليفني"

  .582أثناء الحرب اإلسرائيلية ضد قطاع غزة" سرائيلإ"خارجية 

 اإلسبانية، القوانين تغيير إلى خاللها من تسعى سبانياإ ضد حملة حالياًإسرائيل  تشن كما
ة بمساندة حيث رفعت في محكمة إسباني إسرائيليين، مسؤولين ضد دعاوى قبولها بعد خصوصاً

، "شاؤول موفاز" المدعي العام العسكري في سويسرا، ضد كل من وزير أركان الجيش اإلسرائيلي 
 صرحت الخصوص وبهذا .583"دورون ألمونج"واللواء " آفي ديختر"والمدير السابق لجهاز الشاباك 

 تعديل بهدف إسبانيا مع اتصاالت تجري بأنها" ليفني تسيبي" السابقة اإلسرائيلية الخارجية وزيرة
 من عدد مالحقة في المدني المجتمع منظمات بعض جانب من إستخدامها دون للحيلولة قوانينها

  .584اإلسرائيليين المسؤولين

  

                                                 
 .65يد العدوان االسرائيلي على غزة في ضوء قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص و عأعبد اهللا موسى  581
بيروت،  –، مركز الزيتونة للدراسلت واالستشارات )52(سلسلة ترجمات الزيتونة : تجريد إسرائيل من شرعيتها على الساحة الدولية 582

 .7، ص 2010أيار 
 .8المرجع السابق ، ص 583
 .أمريكي على تعديل القانون البلجيكيكما قامت من خالل ضغط  584
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 نشر إسرائيل حظرت العسكرية المؤسسة في إسرائيلي مسؤول بأي اإلمساك تفادي أجل نوم
  .585االسرائيلي الجيش كتائب قادة خصوصاً غزة حرب في شارك من كل وصور أسماء

إذا خصوصاً اآللية هذه إتباع دون تحول العقبات من الكثير هناك أن نرى سبق، ما على بناء 
 متالكإ وفي الدولية العالقات مجال في عليه المشتكى الطرف من أضعف المشتكي الطرف كان

  . 586القوة عناصر

 تأخذ التي الدول قبل من الدعاوي هذه مثل إقامة أن القول من البد فإنه ذلك من وبالرغم أنه إال
 وجعلهم اإلسرائيليين المسؤولين كبار لدى الخوف بث في تتمثل فائدة له) الدولي االختصاص( بنظام
 المحاكماتهذه  من اإلسرائيلي التخوف دفع المثال سبيل فعلى. 587الدول بعض إلى السفر نيهابو

 يواجهون الذين جيشها وجنود لقادة قضائية حماية توفير عن اإلعالن إلى اإلسرائيلية الحكومة
 في انعقدت التي األسبوعية الجلسة خالل غزة قطاع في حرب جرائم رتكابإ بتهم دعاوى

25/1/2009.  

 الشعب تجاه جادة، وقومية حقيقية وإسالمية عربية وقفة من البد فإنه العقبات هذه ولتذليل   
 فيها تحاكم قوانين تصدر أن جماعات أو فرادى واإلسالمية العربية للدول يمكنحيث  الفلسطيني،

 شعبال وحق بحقهم دولية جرائم من وترتكبه رتكبتهإ عما اإلسرائيلي حتاللاإل قوات وأفراد قادة
 أن يمكن كما ،588ذلك لعمل الصادقة والرغبة الحقيقية اإلرادة بتوافر إال يكون ال وهذا الفلسطيني،

 ومؤسسات الدبلوماسية، وأجهزتها الرسمية األنظمة ذلك في بما العربي المجتمع قوى جميع تجتمع
 العالم دول كافة وفي العربية البلدان في واألهلية الشعبية الطاقات إلى إضافة المدني، المجتمع
  .589االسرائيليين الحرب مجرمي بمحاكمة خاصة محكمة بإنشاء للمطالبة

  

                                                 
  ، أنظر31/1/2009نت  .موقع الجزيرة  585

www.aljazeera.net/NR/exres/AF/FFA49_9F40_4FE2_89119_0D0EgC3303EE.htm   //http:   
 . 67العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص: عبدا هللا أبو عيد 586
 .67المرجع السابق، ص العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، : بو عيدعبدا هللا أ 587
، بتشكيل 2001في سبتمبر ) 116(طالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، في ختام أعمال دورته العادية رقم  588

درات الهادفة إلى ذلك، كما أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ودعم المبا
عتداءات التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد سكان األراضي العربية المحتلة في العرب عزمه على مالحقة المسؤولين بحق اإل

الحرب األخيرة على غزة والقانون : يد أبو الخيرأحمد الس.بالقاهرة وطالب بإيجاد الوسائل لحماية الشعب الفلسطيني) 37(دورته 
 .131ص الدولي، مرجع سابق،

 .132المرجع السابق، ص  589
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  :الخاصة الدولية المحاكم: الثانية اآللية 

 خاصة محاكم تشكيل خالل من غزة قطاع في المرتكبة الجرائم عن إسرائيل قادة مالحقة يجوز
 من بالطلب ذلك ويتم وسيراليون، يةالشرق وتيمور السابقة ويوغسالفيا راوندا محاكم غرار على
 ذلك تحقيق دون تحول قد التي األساسية العقبة ولكن. 590مؤقتة خاصة محكمة بإنشاء المتحدة األمم

 مثل تخاذإ يعرقل الذي األمر ،إسرائيل لصالح نحيازهاالفيتو وإ النقض حقل واشنطن استخدام هي
 فإنه ذلك ومع ،591ناجحة جدية خطوة تخاذبإ يرالتفك عند بالحسبان أخذه ينبغي ما وهو القرار، هذا

  :هما بطريقتين القرار هذا إلى الوصول يمكن

 االتحاد لمبدأ طبقاً قبلها من خاصة محكمة بإنشاء المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى األمر إحالة -1
 سلطات العامة، للجمعية القرار هذا أعطى حيث ،)3/11/1950( في الصادر السالم أجل من
 ومسؤولياته بواجباته بالقيام األمن مجلس إخفاق حالة في الدوليين، واألمن السالم بحفظ لقتتع

 استخدام بسبب خاصة جنائية محكمة بإنشاء فيه الدائمة الدول إجماع عدم بسبب ،592الرئيسية
 للحيلولة" الفيتو" النقض بحق المتحدة الواليات رأسها وعلى األمن مجلس في الدائمة الدول بعض

 مباشرة الموضوع في النظر العامة للجمعية الحق يعطي الذي األمر. القرار إصدار وند
 بإنشاء قرار إصدار إمكانية مع الدوليين، واألمن السلم على للحفاظ الالزمة التوصيات وإصدار
  .593المطلوبة المحكمة

 من يمكنها ما اءإنش صالحية العامة للجمعية فإن المتحدة األمم ميثاق من) 22( المادة بموجب -2
 نفوذ يقل حيث معاونة، هيئة صورة على دولية جنائية محكمة إنشاء يمكندورها، ف أداء

 المحكمة إنشاء وبالتالي القرار، صدور فرصة تزيد ثم ومن العامة الجمعية في المتحدة الواليات
  .594المذكورة

 ضد قرار تخاذإ الحلص الدول أغلبية اصوات جمع إمكانية من بالرغم أنه بالذكر، والجدير
 شتراكاتهاإ دفع عن االمتناع إلى أخرى ودول وبريطانيا أمريكا يدفع قد القرار هذا أن إال إسرائيل،
 القضية ملف تحريك مجال في مفيداً سيكون اآللية هذه تحريك فإن ذلك ومع الدولية، للمنظمة

                                                 
ومن األمثلة على إنشاء محاكم خاصة بمالحقة المجرمين الدوليين، كالمحكمة الدولية الخاصة بمالحقة قتلة الرئيس رفيق الحريري،  590

 . وهي محكمة خاصة، ذات طابع دولي
 .11محاكمة إسرائيل في القانون والسياسة، مرجع سابق، ص: د الحسينشعبان عب 591

592 David W.Wainhouse: International Peace Observation , Baltinore,1966,p 241.  
 .271، 269، ص 2005النظرية العامة لألحالف العسكرية، دار ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،: السيد أبو الخيرحمد أ 593
 ".للجمعية العامة ان تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها"من ميثاق األمم المتحدة على أن ) 22(المادة نصت  594
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 في بدورها تقوم كي الكبرى الدول على ضغط كوسيلة ذلك استخدام وبالتالي إعالميا، الفلسطينية
  .595إسرائيل على الضغط

  

  :الدولية الجنائية المحكمة: الثالثة اآللية  

 غير األفعال رتكاببإ الدولي القانون قواعد نتهاكإ عن الدولية إسرائيل مسؤولية بثبوت
 أمام غزة على العدوان خالل المرتكبة الجرائم عن" إسرائيل" محاكمة يمكن فإنه المشروعة،

  .الدولية الجنائية لمحكمةا
  
 محفوف واحد مجال ستثناءبإ جداً ضعيف إليها المشار المحكمة أمام شكوى إقامة إمكانية نأ الإ
 األساسي النظام إلى نضمامباإل المحكمة رئاسة إلى طلب تقديم إمكانية وهو قانونية، عقبات بعدة

 ال فلسطين كون في تتمثل الرئيسية بةالعق أن حيث. 596النظام من) 12( المادة لنص وفقاً للمحكمة،
 نأ إال الدولي، المجال في الدولة صفة فلسطين تملك لم نوإ ولكن سيادة، ذات مستقلة دولة تعتبر

 ألن سكانها، ضد جرائم من إسرائيل جانب من يقع ما على ختصاصإ الدولية الجنائية للمحكمة
 الطابع ذي اإلسرائيلي حتاللباإل متمثلةال الخاصة فلسطين لحالة إغفاال يمثل ذلك بغير القول

  .اإلسرائيليين المجرمين مالحقة عن الدولي المجتمع مسؤولية عن وتخلياً ستيطاني،اإل

بإعالم المدعي العام  "علي خشان"الدكتور  الفلسطينية الوطنية السلطةقام وزير العدل في  وقد 
سلطة الفلسطينية تقبل بإختصاص المحكمة وفقاً الأن  إلى "مورينو أوكامبو" الدولية الجنائية للمحكمة

 القانونية الشروط توفير محاوالت ضمن وذلك ،من معاهدة روما) 3(فقرة ) 12(نص المادة ل
 هذه على ترتب وقد ، غزة على الغاشم العدوان في إسرائيل جرائم في المحكمة ختصاصإل الالزمة
  :مالحظتان  الخطوة

 فلسطينية إدارة هي وإنما كاملة سيادة ذات دولة ليست -  أشرت أن سبق كما -  السلطة إن: األولى
 بهذه لها عترافاإل واإلسرائيلي األمريكي القضاء رفض وقد. 597المحتلة الفلسطينية لألراضي

 الدولية الحماية إلى الحاجة بأشد هو الذي الفلسطيني للشعب فادحاً ظلماً يعد األمر وهذا الصفة
 يشكل الجنائية للمحكمة نضمامهوإ ، االحتالل نير تحت قابعاً يزال ال لذيا الوحيد الشعب عتبارهبإ

  . له الحماية من نوعاً

                                                 
 .69 -68العدوان على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص: عبدا هللا موسى أبو عيد 595
 .نائية  الشروط المسبقة لممارسة اإلختصاص من النظام االساسي للمحكمة الج) 12(تبين المادة  596
 .1999عام )5(تفاقية أوسلو، كان البد من قيام الدولة الفلسطينية في شهر إلوفقاً  597
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 اليها، فلسطين نضمامإل المحكمة قبول جدالً فترضناإ لو أنه إلى اإلشارة من البد اإلطار هذا وفي
  :أهمها أخرى ونيةقان عقبات يواجهنا فإنه ، الجنائية للمحكمة األساسي النظام في طرفا تصبح بحيث

 نصت وقد ، الوطنية للمحاكم مكمالً المحكمة ختصاصإ عتبارإ على ينص األساسي النظام أن -أ
 أن فيها جاء حيث الوطني للقضاء بالنسبة للمحكمة التكميلية الصفة على النظام من) 1( المادة
) 17( المادة نص وحسب.598..."الوطنية الجنائية القضائية لإلختصاصات مكملة المحكمة"... 

 أن المحكمة تقرر " فإنه الدعوى بقبول المتعلقة المسائل عن تتحدث والتي المحكمة، نظام من
 لها دولة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق تجري كانت إذا ما حالة في مقبولة غير الدعوى

 على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق ضطالعاإل في راغبة الدولة تكن لم ما عليها ختصاصإ
  .599"ذلك

 التي والجرائم المخالفات بعض عن المسؤولين تحاكم سوف أنها تدعي أن إسرائيل تستطيع وبذلك  
 واليتها، نتهاءإ قبل أولمرت حكومة قامت المثال سبيل وعلى ، غزة على العدوان أثناء حدثت

 إلى أدى الذي ألمرا) 2002( عام حدثت التي التجاوزات بعض في تحقيق لجنة إنشاء عن باإلعالن
 الجيش قيادات بعض ضد سبانية،اإل مدريد محكمة أمام المرفوعة القضية في النظر وتجميد وقف

  .بغزة الدرج حي في برياءاأل المدنيين من وعدد"  شحادة صالح" الشهيد غتيالإ جريمة بخصوص

 والدائرة للمحكمة مالعا المدعي إقناع يتطلب الجنائية، المحكمة في فلسطين عضوية إفتراض إن -ب
 والدائرة العام المدعي إلقناع الالزمة والملفات الكافية القانونية باألدلة به، المحيطة التمهيدية
 األمر إسرائيل، إلى المنسوبة والجرائم الخطيرة المخالفات وقوع على أولية بيانات بوجود التمهيدية

 وخبراء محايدة، دولية تحقيق لجان ىعل صادرة وواقعية مقنعة ميدانية أدلة جمع يتطلب الذي
 هيئات تجمعها القسم تحت بتصاريح موثقة وشهادات ،600الشرعي الطب في وخبراء عسكريين،

  .601القانونية األدلة من ذلك وغير ثقة، ذات محلية أو دولية

 تقصي لجنة دخول إسرائيل تمنع أن  إمكانية هو المجال هذا في خطورة األكثر العقبات ومن - ج
 مخيم مجزرة بعد فعلت كما بعملها، القيام من واإلقليمية الدولية اإلنسان حقوق منظمات أو ائقالحق

 وهو الغرض لهذا شكلت التي اإلنسان حقوق لجنة رئيس إسرائيل منعت حيث، 2002 عام جنين
 جنيف في ينتظر بقي حيث الفلسطينية، لألراضي الدخول من" اهستاري" السابق الفنلندي الرئيس

                                                 
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1(نظر نص المادة أ 598
 .وليةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الد) أ(فقرة ) 17/1(نظر نص المادة أ 599
والتشوهات  باإلعاقة   ، وتسببت من المدنيين والتي أدت إلى قتل هذا العدد   دولياً  المحرمة لألسلحة  إسرائيل   ستخداموذلك إلثبات إ 600

 .للمصابين
 .64العدوان على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص: عبدا هللا أبو عيد 601
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 الذي األمر مهمتها، اللجنة وأنهت القضية نسيت ثم ، بالدخول له السماح أمل على طويلة ةفتر
  .جنين مخيم مجزرة خالل المرتكبة الجرائم عن األدلة جمع أمام عقبات وضع

) 12/2( المادة لنص فوفقاً: فيها عضو صديقة دولة طريق عن المحكمة من ستفادةاإل يمكن:  ثانياً
 النظام هذا في طرفاً الدول من أكثر أو واحدة كانت إذا ختصاصهاإ تمارس أن ةللمحكم يجوز فإنه

  .602المحكمة ختصاصبإ قبلت أو األساسي

 في إليها مشار بجريمة يتعلق فيما اختصاصها تمارس المحكمة أن على) أ/13( المادة نصت كما   
  :التالية األحوال في النظام هذا ألحكام) 5( المادة

   من أكثر أو جريمة أن فيها يبدو حالة) 14( للمادة وفقاً العام المدعي إلى طرف لةدو أحالت إذا" 

  ".رتكبتإ قد الجرائم هذه  

  الدولية المنظمات من أي أو فلسطين، دولة تمثل بصفتها التحرير منظمة تستطيع عليه وبناء 
 لمحاكمة بطلب قدمتت أن للمحكمة األساسي النظام في وعضو صديقة دولة من تطلب أن األهلية

 في وشارك اإلسرائيلية، الجنسية أيضا ويحمل بإسرائيل ويقيم جنسيتها يحمل كان مواطنيها،إذا أحد
 المسؤولين أحد يحمل قد المثال سبيل فعلى. المحكمة اختصاص في تدخل دولية جرائم رتكابإ

 اإلسرائيلية جنسيته إلى باإلضافة الفلسطيني الشعب ضد جرائم رتكاببإ المتهمين اإلسرائيليين
 حال في المجرم، هذا لمحاكمة دعوى تقديم األخيرة الدولة لهذه يحق وهنا أخرى أجنبية جنسية

  .إليها الحضور ويرفض بإسرائيل يقيم كونه

 واألمريكية اإلسرائيلية الضغوط ظل في السهل باألمر ليس الدولة هذه وجود إفتراض أن إال
 ينشأ وبذلك الثانية جنسيته عن الجنسية مزدوج يتخلى أن يحتمل ماك التهديد، حد إلى تصل قد التي

  .603ضده المقدمة بالشكوى يطيح قد معقد قانوني وضع

 بدأ قد العام المدعي كان إذا ختصاصها،إ تمارس أن الجنائية للمحكمة يجوز أخرى جهة من
 وفقاً المحكمة، ختصاصإ في تدخل الجرائم من بجريمة يتعلق فيما نفسه تلقاء من التحقيق بمباشرة

  .األساسي النظام من) 13( المادة لنص

                                                 
جاز ) 2(وجب الفقرة اذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزماً بم"على انه ) 12(من المادة ) 3(كما نصت الفقرة  602

وبتعاون الدولة ، ختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث ى المحكمة، قبل ممارسة المحكمة إلبموجب إعالن يودع لدلتلك الدولة،
ستخدام تلك المادة ، لمحاكة المتهمين نضمام الى المحكمة وإيه يمكن للدول العربية اإلوعل،" القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء

 .بتلك الجرائم
 .66العدوان على غزة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص: موسى أبو عيد 603
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 ممارسة الدولية الجنائية للمحكمة تتيح أنها في الشأن هذا في العام المدعي سلطة أهمية وتبدو
 إلى الجريمة إحالة عن األمن ومجلس األساسي النظام في األطراف الدول متنعتإ إذا إختصاصها

  .المحكمة
  

 نفسه تلقاء من التحقيقات يباشر أن العام للمدعي فإن"  األساسي النظام من) 15( دةالما لنص فوفقاً  
 جدية بتحليل يقوم أن على المحكمة ختصاصإ في تدخل بجرائم المتعلقة المعلومات أساس على

  .604المتلقاه المعلومات
  

 األمم أجهزة أو الدول من إضافية معلومات على يتحصل أن التحقيق،  العام للمدعي يجوز كما  
 بها موثوق أخرى مصادر أي أو الحكومية غير المنظمات أو الدولية الحكومية المنظمات أو المتحدة

 في تحريرية شهادة يتلقى أن أو الجريمة بوقوع يتعلق فيما العيان شهود سماع مثل مالئمة، يراها
  .605المحكمة مقر

  

 أن التحقيق إلجراء معقول أساس هناك أن له تبين إذا الحالة هذه في العام المدعي على ويجب
 لما المؤيد المعلومات معه يرفق كتابي طلب بموجب وذلك ، التمهيدية الدائرة من إذن على يتحصل

  .606فيه ورد
  

 بشأن بعد فيما المحكمة تقرره بما المساس دون بالتحقيق بالبدء اإلذن التمهيدية وللدائرة
 تقديم العام للمدعي يجوز الحالة هذه وفي الطلب ترفض أن لها كما ،607الدعوى وقبول ختصاصاإل

 تتعلق جديدة أدلة أو وقائع إلى ستنادباإل التحقيق بإجراء لإلذن أيضاً التمهيدية للدائرة الحق طلب
  .608ذاتها بالحالة

  

 يقوم أن فعليه السابقة، الضوابط على اًبناء نفسه تلقاء من التحقيق العام المدعي باشر وإذا
 على واليتها تمارس أن عادتها من أن المتاحة المعلومات ضوء في يرى التي الدول بإشعار

  .609األساسي النظام في طرفاً الدولة تكن لم ولو حتى التحقيق محل الجريمة
  

                                                 
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 15/1(نظر نص المادة أ 604
 .ظام األساسي للمحكمة الجنائيةمن الن) 15/2(انظر نص المادة  605
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 15/3(نظر نص المادة أ 606
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 15/4(نظر نص المادة أ 607
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية) 15/5(نظر نص المادة أ 608
 .ةحكمة الجنائيللم من النظام األساسي  ) 18( نظر نص المادة أ 609
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 تتطلبه أمر العام المدعي جهاز مقدمتها وفي المختلفة بأجهزتها الجنائية المحكمة قيام فإن وعليه
 بناء. المظلوم ونصر الجاني ومعاقبة الحق إحقاق أجل من الدولية، الشرعيةو الدولية الجنائية العدالة

 ليست أنها إال وشاقة معقدة عملية تعتبر إسرائيل محاكمة عملية فإن السابقة المعطيات على
 الحق هذا يملكون من لدى الصادقة والرغبة الحقيقية اإلرادة توافر يتطلب الذي األمر مستحيلة،

  .الستخدامه
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خاتمــةال  

 ذلك، تقتضي مصلحتها كانت ما كل تستخدمه للدول مشروعاً وحقاً صالحة وسيلة الحرب تعد لم
 منع في األمم عصبة فشل فبعد دولية، جريمة اليها اللجوء ويشكل محرماً أمراً الحرب اصبحت بل

 فقد ا،تحريمه بشأن -دولية وثيقة كأهم - األمم ميثاق جاء المدمرة، آثارها من والحد الحرب
 وتحريماً الدولية، العالقات في القوة الستخدام وحظراً ، العدوانية للحرب، تحريماً نصوصه تضمنت

 تدابير على بناء أو النفس، عن الشرعي الدفاع أجل من استخدامها كان اذا الإ بها، التهديد لمجرد
 تقرير في الحق ممارسة اراط في استخدامها كان أو والميثاق، يتوافق بما الدولية الجمعية تتخذها

  .المصير

 أن الإ المعاصر، الدولي القانون ظل في بها التهديد أو القوة استخدام تحريم على التأكيد ورغم
 هناك مازالت حيث القوة، استخدام مجال في الدول سلوك ضبط تستطع لم المذكور القانون قواعد
 التي الدول احدى سرائيلإ وتعتبر. شأنال هذا في للدول الفعلية والممارسة النظرية بين فجوة

 وباألخص العربي الشعب ضد الموجه ممارساتها معظم في السابقة القاعدة خرق على اعتادت
 والذي المحتل، غزة قطاع على والشرسة الهمجية الحرب آخرها كان والتي الفلسطيني، الشعب

 في والعسكرية منيةاأل اتوبالضرور الشرعي الدفاع في بالحق تمثل ينقانو غطاء لها وجدتأ
  .الفلسطينية المقاومة صواريخ مواجهة

  خالل من خلصت فقد الدراسة هذه لموضوع والتحليل ستعراضاإل وبعد سبق، ما على بناء 
  :باآلتي تتلخص والتوصيات النتائج من مجموعة الى السابق العرض

  النتائج: والأ

 القوات سيطرة تحت وقعت التي المحتلة، نيةالفلسطي األراضي من يتجزأ ال جزء غزة قطاع يعد -1
 الدولي القانون أحكام سريان عليه يترتب مما ،1967 عام حزيران حرب بعد االسرائيلية

 االحتالل تحت الواقعين المدنيين بحماية المتعلقة جينيف اتفاقية احكام وخاصة االنساني
 والجمعية األمن مجلس عن ادرةالص الدولية القرارات من العديد أكدت وقد منه، والمتضررين

 .المحتلة الفلسطينية االراضي على الرابعة جينيف اتفاقية انطباق على العامة

 جزئي نسحابوإ نتشارإ عادةإ مجرد ، 2005 عام غزة قطاع من االسرائيلي نسحاباإل يعد -2
 .حتاللاإل لحالة نهاءإ وليس القطاع راضيأ من حتاللاإل لقوات

 سرائيلياإل االحتالل دولة مع األرض هذه عالقة تبقى محتلة أرض غزة قطاع لكون بالنظر -3
 الناشئة المحتل لتزاماتإ تبقى كما حتالل،لإل الناظمة االنساني الدولي القانون بقواعد   محكومة
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 وواجبة سارية حتالل،لإل الناظمة العرفية القواعد من وغيرها وجينيف الهاي تفاقياتإ عن
 .االسرائيلي المحتل قبل من حتراماإل

4- تحت تندرج غزة على الحرب بأن الصهيونية، دعاءاتاإل تعد  السابقة، الثالثة النقاط على بناء 
 تفتقد واهية حجج واألمنية، الحربية الضرورات تبرره وأمر النفس عن الشرعي الدفاع  حق
  المدنيين حماية عليها يتوجب فإنه محتل كيان اسرائيل أن فبإعتبار ، قانوني وغطاء سند ألي

 .بادتهمإ ومحاصرتهم بهم التنكيل من بدالً بهم ضراراإل وعدم الفلسطينيين

 من مطلقاً ليس القوة ستخدامإ ن، أالجنائي الدولي القانون في عليه المتفق من فإنه أخرى جهة من -5
 تمارس سرائيلإ نأ فتراضإ فعلى النفس، عن الشرعي الدفاع في حقها تمارس التي الدولة قبل
 الفعلي الهجوم مع الدفاع هذا يتناسب أن الضروري من فإنه -  جدلي فتراضإ - وهو الحق هذا
 الحق هذا ممارسة من الهدف ألن الواقع، الخطر وبين الفعل ردود بين التناسب قاعدة على اًبناء
 التناسب مبدأ سرئيلإ خالفت وقد. جديداً عدواناً ليصبح ذلك يتجاوز أن دون العدوان رد هو

 حيث للقوة، ستعمالهاإ في فأفرطتالعسكرية  القوة ستعمالإ في معينه بحدود لتزامهاإ لعدم وذلك
 العزل، المدنيين ضد دولياً والمحرمة والمدمرة والخفيفة الثقيلة األسلحة كافة ستعمالإ لىإ تلجأ

 يضاف الممتلكات، في هائل دمار حداثوإ األرواح من كبير عدد زهاقإ الى أدى الذي األمر
 تخاذبإ وذلك سلحتها،أ نيران المدنيين بتحييد التمييز بمبدأ تتقيد لم سرائيلإ نفإ سبق ما لىإ

 .والعسكرية المدنية األهداف بين يزيللتم الالزمة حتياطاتواإل جراءاتاإل

 بإتجاه القطاع في  االمتواجدة الفلسطينية المقاومة قبل من الصنع بدائية الصواريخ طالقإ نإ  -6
 وذلك العدوان، لهذا قانوني كأساس يستخدم كي ومقنعاً كافياً مبرراً يعد ال سرائيلية،اال البلدات

 راضيأ على خطيراً عتداءإ تشكل وال الصهيوني، الكيان فعالً تهدد ال الصواريخ هذه ألن
  .العزل المدنيين ضد القوة ممارسة في الشديد فراطلإل مواطنيها، وسالمة سرائيلإ

 داةأ كونها مشروعاً عمالً يعد سلحة،األ لهذه الفلسطينية المقاومة ستخدامإ نأ ذلك إلى افيض
 القابل غير نساناإل حقوق من صيالًأ حقاً يعد بدوره والذي المصير، تقريرفي  الحق لممارسة
 نكارإ سرائيلإل يجوز ال وبالتالي تجاوزها، الدول على يحظر آمرة قاعدة صبح، وأللتصرف

 حتاللاإل قوات نفذتها التي العسكرية العمليات أن كما. المحتل لفلسطينيا الشعب على الحق هذا
 عن الشرعي الدفاع ممارسة نطاق ضمن تندرج ال غزة قطاع على الهجوم خالل سرائيلياإل

 تحظر التي المتحدة األمم ميثاق من) 51( المادة نص مضمون مع تتنافى هي بالتاليو النفس،
 فادحاً وخرقاً عدوانياً، عمالً تعد العمليات هذه يجعل مما الدولية، تالعالقا في القوة لىإ اللجوء
 نساناإل كرامة من تحط نهاأ كما وجينيف، الهاي تفاقياتإ ذلك في بما نسانياإل الدولي للقانون

 .االحتالل تحت والمدنية الطبيعية حقوقه من وتحرمه
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 ضد وجرائم الحرب جرائم اصرعن كل كونت السابقة، االسرائيلية العدوانية األعمال نإ  -7
 حتاللإ قوة وبوصفها الدولية المسؤولية قواعد بموجب سرائيلإ يحمل الذي األمر ، االنسانية

 بالتعويض والمتمثل المدني بشقيها الدولية المسئولية المحتلة، الفلسطينية األراضي في حربي
 والشق الغربية، ةوالضف غزة قطاع على المستمر عدوانها عن الناجمة األضرار كل عن

 عن النظر بغض الجرائم هذه رتكابإ عن المسؤولين األشخاص بمحاكمة المتمثل الجنائي
 للمحكمة نضمامهاإ على سرائيلإ توقيع عدم من الرغم على وذلك الرسمية، وصفاتهم مراكزهم

 الدولية قياتتفااإل بنود ألن عنها، الدولية المسؤولية سقاطإ يعني ال توقيعها عدم نأل ، الجنائية
 ويظل بالتقادم، تسقط ال الجرائم هذه أن كما ،سرائيلإ تجرم جميعها الدوليين والعرف والقانون

 .الزمن طال مهما للمحاكمة مطلوبون مقترفوها

 اسرائيل نأ كون وارد، أمر للمحاكمة وتقديمهم االسرائيليين الحرب مجرمي مالحقة مكانيةإ نإ  -8
 الجماعية بادةاإل منع تفاقيةإ في طرف نهاأ كما ،1949 لعام بعاألر جينيف تفاقياتإ في طرف

 من يينسرائيلإلامجرمي الحرب  محاكمة يمكن وعليه. المتحدة األمم في وعضو ،1948 لعام
 السابع للفصل  وفقاً مناأل مجلس قبل من الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي حالةاإل خالل

 بالدور تتعلق عتباراتإل حالياً ضعيف الخيار هذا نأ من الرغم على المتحدة، األمم ميثاق من
 .األمن مجلس في واألوروبي األمريكي

 التي للبلدان الوطنية القضائية األنظمة قبل من االسرائيليين الحرب مجرمي مالحقة يمكن كذلك 
 على خاصة جنائية محكمة تشكيل خالل من أو العالمي، الجنائي ختصاصاإل ةبنظري تأخذ

  .ويوغسالفيا راوندا غرار

 دعاوي تقديم خالل من، االسرئيليين الحرب لمجرمي الجنائية المالحقة طريق عن يضاًوأ 
 يحتاج األمر وهذا ،الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي موثقة وافية وبيانات معلومات تتضمن

  .ئيليةسرااإل للجرائم دقيق توثيق لىوإ العالية القانونية الكفاءات لىإ

 الرابعة، جينيف تفاقيةإ على المتعاقدة األطراف الدول أن ، السابقة النتائج ختام فيبقي أن أشير   -9
 من األولى المادة بنص تلتزم ولم مجتمعة، أو منفردة واألخالقية القانونية بإلتزاماتها أخلت قد
 لو المحاكمة الى ييناالسرائل المجرمين وتقديم الجرائم هذه تجنب مكانباإل وكان تفاقية،اإل

 أرواح من بالحماية أولى الدول تلك مصالح أن يبدو لكن عليه، وقعت ما الدول تلك حترمتإ
  .الشرعية وحقوقهم الفلسطيني الشعب بناءأ
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  التوصيات:ثانيا

 قابلة غير واحدة جغرافية وحدة كونها وعلى المحتلة، الفلسطينية راضياأل وحدة على التأكيد -1
  .للتجزئة

  

  وتحضير الحرب، جرائم وتوثيق لرصد الدولية المؤسسات مع بالتعاون الوطنية الجهود فتكثي -2
 أدلة وكافة الطبية، والتقارير الصوربو،  بالقسم المشفوعة والملفات بالبيانات الكاملة الملفات

 عدم لضمان الدولية الجنائية المحاكم أمام ومحاكمتهم الجرائم هذه مقترفي لمالحقة ثبات،اإل
  .العقاب من التهمفإ

  .دولية جرائم رتكاببإ المتهمين ومحاكمة بتجريم تسمح بحيث العربية الجزاء قوانين تعديل -3
  باألردن  سوةأ الدولية الجنائية المحكمة نظام على والمصادقة  نضمامباإل العربية الدول قيام - 4

  .روما نظام في األعضاء الدول وباقي     

  المادة في الواردة لتزاماتهاإب الوفاءالرابعة  جينيف تفاقيةإ على لمتعاقدةا السامية األطراف دعوة -5
   جميع في حترامهاأ تكفل نوأتفاقية ،إلا تحترم نبأ بموجبها تتعهد والتي االتفاقية، من) األولى(

  جسيمة مخالفات قترافبإ المتهمين بمالحقة) 146( المادة في الواردة لتزاماتهاإ كذلك األحوال،
   .فاقيةتلإل

  الدولي، للقانون المخالفة سرائيليةاإل الممارسات عن دولي غطاء أي نزع ضرورة على التأكيد -6
   .القانون فوق كدولة معها التعامل عن فوراً والتوقف

 جبارإ على والعمل،  بمكيالين الكيل سياسة عن الكبرى والدول أمريكا توقف من بد ال -7
 الى اللجوء من الحد الفلسطيني، الشعب على المتواصلة اعتداءاتها وقف على" اسرائيل"
  .الدولي األمن مجلس في) الفيتو( النقض حق ستخدامإ

 الشعب تجاه بإلتزاماتها وتفي مسؤولياتها تتحمل أن المتحدة األمم على يجب أخرى، جهة من -8
 .له الالزمة الحماية وتوفر الفلسطيني

 أطراف مع والتعاطي العمل في والنزاهة الحيادية خىتتو أن الدولية المنظمات على يترتب كما  -9
 .واحدة مسافة على يكون بموقف الواحدة، القضية

 في غاية  امراً يعد  الدولي القانون لقواعد انتهاكها مسئولية اسرائيل تحميل أن الى االشارة أود ختاماً   
 وقواعد نصوص احترام من يعزز كما أخرى، انتهاكات ارتكاب من لها ردع وسيلة يشكل كونه األهمية،
  .المجرمين من واالقتصاص الضحايا النصاف سبالً أيضاً ويوفر القانون،
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ممثل األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في "  ريتشارد فولك"تصريحات البروفسور األمريكي  .1
شوائي جريمة ضد اإلنسانية، نشرة بديل الصادرة في عتبر القتل العإوالذي  ،االراضي المحتلة

 .2008كانون األول  30

األوسط، جريدة العرب  ماهي حقيقة أسباب الحرب على غزة؟ الشرق: رأفت نصيف .2
  .11004، العدد 2009يناير 13الدولية،

 .   2009/14/1، جدة ، جريدة عكاظ .3

  .28/12/2008جريدة الغد ، عمان ،  .4
 .29/12/2008، جريدة األيام، رام اهللا .5

 .4/1/2009جريدة السياسة، الكويت، .5

 .7/1/2009جريدة الخليج، االمارات، .6

  . 7/1/2009جريدة الوطن، السعودية.7
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  .10/1/2009يدة ، الحياة ، لندن ، جر.8
  . 15/1/2009جريدة الدستور ، عمان ، .9
  . 17/1/2009جريدة الوطن، قطر، .10
  . 25/1/2009 جريدة الشرق األوسط، لندن،.11
 .4/2/2009جريدة الرأي، الكويت، .11

  .3/3/2009جريدة فلسطين ، غزة ، .12
عمليات القصف المدفعي والجوي الهائلة تسبق القوات البرية "أموس هاريل وآفي إسحقاروف ، .13

  .2009كانون الثاني /يناير 5لية ، اإلسرائي" ها آرتس"، جريدة "للجيش اإلسرائيلي

  :، نقالً عن الموقع االلكتروني 27/2/2009لى غزة، سباب الحرب عأ
http:sami99_ahlamontada.net/t746_topic   
                                                                                           

الكهرباء والوقود، سرائيل تقرر اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً تمهيداً لفرض عقوبات جماعية لقطع إ
                                         :أنظر  ، 19/9/2007خبر منشور في الموقع االلكتروني لدينا الوطن ص

               http.//www.alwatanarvoice.com/arabic/news/2007/09/19/104255htm  

  :، األدوار وردود الفعل) 2009يناير18-2008ديسمبر 27(الحرب االسرائيلية على قطاع غزة، 
 

                                          Badil English Media: mediaenglish@badil.org  

الموقف العربي والدولي في الهولوكوست على غزة، نقالً عن الموقع االلكتروني : غازي حسين
  :،أنظر1432\2\28دراسات، في 

http://www.falestiny.com\news\597                                                                                                          
  

العدوان االسرائيلي على لبنان، جريمة حرب وليس دفاعاً مشروعاً، نقال عن : فيصل كلثوم
   :أنظر 21/7/2006الموقع االلكتروني ،

http://thawra.alwahda.gov.sy 

صحيفة  :نقالً عن  ، غزة واالستثناء االسرائيلي من القانون الدولي: محمد السالك ولد ابراهيم     
  :أنظر 14/6/2010ستيطانية في الدراسة اإل

http://www.albidaya.net/spp.php?article6125  
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الموقع  :الحصار االسرائيلي لقطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي نقالً عن: محمود صدقي
  :أنظر االلكتروني لحركة القوميين العرب

http://www.alkawmyheenalarab.net\stadresroathtmc           

نتهاكات اإلسرائيلية في األراضي حقوق اإلنسان تقرير أسبوعي عن اإلالمركز الفلسطيني ل
  :، أنظر)31/12/2008-24(الفلسطينية للفترة 

http://www.pehrgaza.org/Files/ w_report/ Arabic/ 2008/ podf/ 20report 

ة في األراضي المحتلة نتهاكات اإلسرائيليقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي عن اإللفلسطيني لحالمركز ا
  :أنظر 7/1/2009في الفترة 

http:// www.pchrgaza.org/ Files/ w_riport/ Arabic / 2008/ pdf/ 
weekly%2001_09_ pdf. 

نقال عن موقع القضية ) 2008/2009(انب القانونية لحرب غزة الجو: حمد ابو الخيرأمصطفى 
      :أنظر ،8/6/1431في    طينية نحو موسوعة فلسطينية شاملةالفلس

http://www.polisse.com/arabic/sections/articles/print.phb2id=15498  
  

مفهوم االرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مركز دراسات الشرق األوسط، تقرير رقم 
  : ، نقالً عن الموقع االلكتروني4ص) 24(

http://mesc.com.jo\abstracts.reports/24.htm 

نقال  2009مليار دوالر خسائر قطاع غزة االقتصادية منذ بدء العدوان ، شبكة اإلعالم العربية،  
   :عن الموقع االلكتروني 

  http:www.moheet.com/show-newsaspx?nid=211573&pg                                                                                          
                        

  :، أنظر31/1/2009نت .موقع الجزيرة 

www.aljazeera.net/NR/exres/AF/FFA49_9F40_4FE2_89119_0D0EgC3303EE.htm   //http:     

 .28/12/2008كالة فراس برس، فلسطين، لكتروني لوالموقع اإل

  

  :أنظر) 7/1/2009(خبارية األمريكية س ان ان، اإل ناةموقع الق
http://Arabic.cnn.com/2009/middle east/1/7/assad.hamas/mdex.html                                                   
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العدوان االسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية نقال عن : ميشال شماس
     :                                                                          الموقع االلكتروني 

http://www.syriamr.com\23\1\2009\syriau%20bobservatoryu.ntm 
  

  :، انظر15/1/2009نت،في .نقالً عن الموقع االلكتروني االخباري للجزيرة
http://www.aljazeera.net\NR\exeres\COEA6E3A_DB59_4CB1_BODg5B6F2.html                  

                              
                     )20/3/2009(نقالً عن الموقع االلكتروني لجريدة هارتس  االسرائيلية  

                                  -t israels_dirty_secretseg-miridlgoz_1649527.html,Haaretz  /word /news  / www.undependepenedent.co.uk  //http:  
                                

1072975 /spages /hasen  /haaretz.com //, see http:     

الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي االنساني العام، اللجنة العربية لحقوق 
، نقالً عن الموقع 25/4/2009في  االنسان، ورقة موقف قانوني، مقدمة من جمعية الحق

                                                              :االلكتروني
http//www.aohr.nurart543.htm                                      
              

موقع هآرتس االلكتروني فإن الشهود أدلو بشهاداتهم خالل مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية 
في " إسرائيل"شمال "  "Oranim Academic Collegeفي أكاديمية أورنهم  العسكرية

 :أنظر 13/2/2009
http:// www.un.org/arabic/prevent genocide/rwanda/ 

   ، نقال عن الموقع االلكتروني30/12/2008وكالة القدس برس انترناشيونال، 
http://www.qudspress.com.;  

 ، نقالً عن الموقع االلكتروني29/12/2008وكالة رويترز لألنباء،
  http://ara.reuters.com/articletop/News/idARACAE4BSOCJW20081229        

                                                                
 1- 8مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، التقرير األسبوعي حول حماية المدنيين، 

  :أنظر الموقع. 2009كانون الثاني /يناير
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly
_2009_01_08_english.pdf 

  
 
 


