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ممخص الرسالة 
 

حق المقاومة المشروعة لمشعب الفمسطيني المرتبط بتقرير المصير واإلرىاب في ضوء القانون 
الدولي 

 
    تتناكؿ ىذه الرسالة مكضكع حؽ المقاكمة لمشعب الفمسطيني المرتبط بتقرير المصير كاإلرىاب 
الدكلي، جاء اختيارىا في كقت تشيد فيو األراضي الفمسطينية مقاكمة لـ تمارس قط مف قبؿ، ضد 
احتبلؿ غاشـ متغطرس استعمؿ كؿ ما أكتي مف قكة لقمعيا ،فكاف مف الضركرم كأماـ الدعاكل 
اإلسرائيمية الزائفة التي تصؼ أعماؿ المقاكمة الفمسطينية بأنيا أعماؿه إرىابية أف يجرم التفريؽ 

كالتمييز ما بيف ىذه المقاكمة كما بيف اإلرىاب خصكصان في ظؿ ما يشيده العالـ مف التباس في 
كثير مف األمكر عمى ضكء الكثير مف أعماؿ العنؼ التي تعصؼ في العالـ بأسره كالتي قد تأتي في 

كثير مف األحياف في إطار الرد عمى السياسة الدكلية المتسمطة كالقمعية ضد العديد مف الشعكب 
كالدكؿ النامية فتحاكؿ العديد مف الدكؿ كتحت شعار مكافحة اإلرىاب أف تنعت أعماؿ المقاكمة بأنيا 

أعماؿه إرىابية كاستفادة إسرائيؿ مف ذلؾ كاضحة مف خبلؿ ممارساتيا البلشرعية ضد الشعب 
كقد قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى مقدمة كثبلثة . الفمسطيني كفي النياية التممص مف أية مسؤكلية

. فصكؿ كخاتمة
 

في حيف تناكلنا في .    تناكلنا في المقدمة التعريؼ بمكضكع البحث كاإلشكالية التي يثيرىا كأىميتو
الفصؿ األكؿ حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانكف الدكلي،بداية بالحديث عف الطبيعة 
القانكنية لحؽ تقرير المصير،ثـ عرضنا لشرعية استخداـ القكة في إطار تقرير المصير ككنو حقان 

قانكنيان كليس مجرد مبدأ سياسي ،ثـ عرضنا لثبكت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره انطبلقا 
مف قكاعد القانكف الدكلي كقرارات الشرعية الدكلية، كانتيينا إلى حؽ ىذا الشعب في تقرير مصيره في 
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الحدكد المقررة ليذا الشعب كبالكسائؿ المشركعة لممارسة ىذا الحؽ بما فييا حقو في الكفاح المسمح 
. كاستخداـ القكة مف أجؿ إقامة دكلتو المنشكدة كتحقيؽ االستقبلؿ

 
       كفي الفصؿ الثاني تناكلت ىذه الرسالة شرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني كمقاكمتو مف أجؿ 

تقرير المصير ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي،فتناكلنا في المبحث األكؿ الكضع القانكني لؤلراضي 
الفمسطينية المحتمة،ككف ىذه األراضي أراضي محتمة تنطبؽ عمييا اتفاقية جنيؼ الرابعة كتحدثنا في 

ىذا المبحث عف المركز القانكني لبلحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي كماىية دكر منظمة التحرير الفمسطينية 
في إقرار حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ككنيا حركة تحرر كطنية معترؼ بيا دكليان،في حيف 

تناكؿ المبحث الثاني مكضكع اإلرىاب كالكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ 
اإلسرائيمي،كخمصنا إلى شرعية المقاكمة الفمسطينية المسمحة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي لككنيا مقاكمة 
تستند لحؽ أقرتو المكاثيؽ كالقرارات الدكلية كىك حؽ تقرير المصير،كألىمية انتفاضة األقصى كما 

يجرم عمى أثرىا في األراضي الفمسطينية تحدثنا عف  الكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية في ىذه 
. االنتفاضة لنفي صفة اإلرىاب عف أعماؿ المقاكمة فييا

 
    كتناكلنا في الفصؿ الثالث مسؤكلية إسرائيؿ بقيادتيا كأفراد جيشيا عف االنتياكات السافرة التي 

ارتكبتيا بحؽ الشعب الفمسطيني،عرضنا في المبحث األكؿ لبلنتياكات التي ارتكبتيا قكات االحتبلؿ 
اإلسرائيمي ضد أبناء الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى نفذت خبلليا سمسمة كاسعة مف أعماؿ 
التصفية الجسدية أك االغتياالت كالتعذيب كالمعاممة البلإنسانية  كالحاطة بالكرامة كارتكبت خبلليا 
أفظع المجازر كأبشعيا كعادت العمؿ بسياسة األبعاد كالنقؿ غير المشركع لممكاطنيف الفمسطينييف 
إضافة إلى العديد مف الممارسات التي تشكؿ خرقا لمبادئ القانكف الدكلي، كعرضنا في المبحث 

الثاني لمسؤكلية إسرائيؿ المدنية عف ىذه االنتياكات، كفي المبحث الثالث تناكلنا المسؤكلية الجنائية 
الدكلية لقادة كأفراد الجيش اإلسرائيمي كمجرمي حرب عف المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحؽ 

. الفمسطينييف كالقنكات التي يمكف سمككيا مف أجؿ محاكمة ىؤالء المجرميف
 

    كفي الخاتمة خمصنا إلى أف األراضي الفمسطينية ىي أراضو محتمة تنطبؽ عمييا اتفاقية جنيؼ 
الرابعة ككافة مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني التي تمنح الشعب الفمسطيني الحؽ في المقاكمة 

كالنضاؿ بما فييا الكفاح المسمح طالما كانت ىذه المقاكمة متفقة مع مبادئ القانكف الدكلي كقرارات 
الشرعية الدكلية كأف المقاكمة التي يمارسيا الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي مقاكمة 
ف اكتنفتيا بعض أعماؿ العنؼ التي يجب أف يتـ التعامؿ معيا في ضكء العديد مف  مشركعة كا 

االعتبارات التي تحيط بيذه المقاكمة،فالمقاكمة الفمسطينية مقاكمة مشركعة تأسست شرعيتيا في ضكء 
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القكاعد كالقرارات الدكلية كىي ال تشبو اإلرىاب الذم يرتبط باألنظمة العنصرية كبالسياسات اليمجية 
.  كىك الذم تتبناه إسرائيؿ شعبان كحككمة

 
 
 
 

المقــدمة 
 

    شيدت األراضي الفمسطينية المحتمة كعمى مر العصكر أشكاالن مختمفة مف الييمنة األجنبية 
كاالستغبلؿ، فمف خضكع ىذا الشعب لنظاـ االنتداب البريطاني كتعرضو لبلحتبلؿ مف قبؿ القكات 

 مف قبؿ القكات 1967، إلى احتبلؿ ما تبقى مف األراضي الفمسطينية عاـ 1948اإلسرائيمية في عاـ 
اإلسرائيمية، تعرض خبلليا الشعب الفمسطيني لمقتؿ كالضرب كالتيجير كالتشريد كالتعذيب كلمصادرة 
قامة المستكطنات  مساحات كاسعة مف األراضي الفمسطينية كتسييرىا لخدمة األغراض العسكرية كا 

تجاه  (نظاـ التمييز العنصرم)كألنكاع شتى مف االنتياكات كاالستبداد كتبني سياسة األبارتييد 
. الفمسطينييف

    دفعت ىذه الممارسات الشعب الفمسطيني ألف يثكر كينتفض في مكاجية االحتبلؿ مرات عديدة 
 إلى 1987 إلى انتفاضتو المباركة في كجو االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 1920كمستمرة بدءان بثكرة عاـ 

 التي جاءت عمى إثر 2000أف اندلعت انتفاضة األقصى المباركة الحالية في نياية أيمكؿ مف عاـ 
زيارة رئيس الكزراء الحالي كرئيس حزب الميككد آنذاؾ أرييؿ شاركف لمحـر القدسي الشريؼ، كلكف 

الحقيقة أف ىذه الزيارة ليست السبب الجكىرم في نشكب ىذه االنتفاضة بؿ كانت الشرارة التي أشعمت 
نيرانيا،فسياسة القتؿ كالتعذيب كالممارسات البلنسانية كالتنكيؿ كفشؿ العممية السممية كميا دفعت 

.    لنشكب ىذه االنتفاضة
 

ذا كاف ىناؾ إجماع دكلي عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره مع االلتزاـ بأحكاـ      كا 
كقكاعد القانكف الدكلي التي تعطي لمشعب الفمسطيني الحؽ في المقاكمة مف أجؿ تقرير المصير بما 
ف كانت معظـ قكانيف العالـ سكاءن المحمية منيا أـ الدكلية قد ميزت بيف ما  فييا المقاكمة المسمحة، كا 
يعد مقاكمة مشركعة كما ال يعد، إال أنو في كثير مف األحياف تختفي الفكارؽ كتختمط كتمتبس األمكر 

. بعضيا ببعض فيفسر ما ىك حؽ مشركع بأنو إرىاب كما ىك إرىاب منظـ مجـر بأنو دفاع مشركع
كانطبلقان مف خطكرة ىذا الخمط كالنتائج التي تترتب عميو بإلصاؽ صفة اإلرىاب كأعماؿ العنؼ عمى 
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المقاكمة الفمسطينية ككصؼ حركة التحرر الفمسطينية بأنيا حركة إرىابية كاعتبار أشخاصيا 
مستيدفيف كإرىابييف كمجرميف كعدـ اعتبارىـ مقاتميف تنطبؽ عمييـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني 
خاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة كبركتكككليا األكؿ جاء اىتمامي بتقديـ ىذه الدراسة حكؿ حؽ المقاكمة 
المشركع لمشعب الفمسطيني المرتبط  بتقرير المصير كاإلرىاب الدكلي مف أجؿ نفي صفة اإلرىاب 

عف المقاكمة الفمسطينية التي تعد مقاكمة مشركعة تستند في شرعيتيا لقكاعد القانكف الدكلي كلقرارات 
الجمعية العامة كمجمس األمف  التي أكدت عمى حؽ الشعب الفمسطيني في النضاؿ مف أجؿ تقرير 
ف اىتمامي بتناكؿ ىذا المكضكع استند إلى ظركؼ حرجة تمصؽ بالمقاكمة  المصير كاالستقبلؿ، كا 

التي يقكدىا الشعب الفمسطيني فرضتيا الدكؿ المسيطرة بيدؼ صبغ المقاكمة عمكمان كالمقاكمة 
الفمسطينية عمى كجو الخصكص بالطابع اإلرىابي ككصؼ أفرادىا باإلرىابييف كما يترتب عمى ذلؾ 

مف نتائج تشكؿ ضرران حقيقيان عمى القضية الفمسطينية التي تعتبر قمب الصراع ليس في الشرؽ 
األكسط فحسب بؿ في العالـ بأسره في ظؿ ما يسمى بمكجة مكافحة اإلرىاب كالتصدم لو، كاستفادة 

. إسرائيؿ التي تقكد اإلرىاب كتنظمو مف الخمط ما بيف حؽ المقاكمة المشركعة كما بيف اإلرىاب
 

    كمع تزايد أعماؿ العنؼ كالقمع اإلسرائيمي لمشعب الفمسطيني كالتي تركاحت ما بيف االعتداء عمى 
الممتمكات كما بيف االعتداء عمى األشخاص بتنفيذ سياسة االغتياالت كاالعتداء عمى الكرامة 

اإلنسانية، كالكثير مف الممارسات التي يصعب حصرىا،ك ليس مف المعقكؿ أف يقؼ ىذا الشعب 
مكتكؼ األيدم أماـ ىذه االنتياكات، فأقؿ ما يمكف القياـ بو الرد عمى أعماؿ القمع كاإلرىاب التي 
تمارسيا السمطات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كمما أتيحت لو فرصة المقاكمة كالدفاع عف 
نفسو كعف حقكقو المشركعة في ظؿ الحدكد التي رسميا القانكف الدكلي كقررتيا المكاثيؽ كالقرارات 
الدكلية المتكالية التي تعترؼ بشرعية نضاؿ الشعكب مف أجؿ تقرير المصير عامة كشرعية نضاؿ 
الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي خاصة، كمف خبلؿ االتفاقيات كالقرارات الدكلية التي 
دعت لمتمييز ما بيف اإلرىاب كأعماؿ المقاكمة التي تقكدىا الشعكب المقيكرة سعيان لمتخمص مف 

.  االحتبلؿ كالحصكؿ عمى حريتيا
                    

    كمف أجؿ تسييؿ ىذا المكضكع بالبحث كالتقييـ فقد اعتمدت الخطة المرفقة في دراستي ليذا 
: المكضكع، حيث ستشتمؿ ىذه الرسالة عمى ثبلثة فصكؿ

الفصؿ األكؿ ػ حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانكف الدكلي  
الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير /       المبحث األكؿ
شرعية استخداـ القكة في إطار تقرير المصير /       المبحث الثاني
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مدل ثبكت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره /      المبحث الثالث
 

الفصؿ الثاني ػ شرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني كمقاكمتو مف أجؿ تقرير المصير ضد االحتبلؿ 
اإلسرائيمي 

الكضع القانكني لؤلراضي الفمسطينية المحتمة /    المبحث األكؿ
اإلرىاب كالمقاكمة الفمسطينية /    المبحث الثاني

 
الفصؿ الثالث ػ المسؤكلية الجنائية الدكلية إلسرائيؿ كقادة كأفراد الجيش اإلسرائيمي في القانكف الدكلي 

اإلنساني 
الجرائـ كاالنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى /    المبحث األكؿ

المباركة 
المسؤكلية القانكنية الدكلية إلسرائيؿ /    المبحث الثاني
. المسؤكلية الجنائية الفردية الدكلية لقادة كأفراد الجيش اإلسرائيمي كمجرمي حرب/    المبحث الثالث

 
. الخاتمة كنعرض فييا نتائج البحث
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الفصل األول 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في القانون الدولي 

 

    يعترؼ القانكف الدكلي المعاصر بحؽ شعكب العالـ قاطبة ػ كبصرؼ النظر عف أية اعتبارات ػ 
بحقيا في المساكاة كتقرير المصير، كقد حظي ىذا المبدأ باىتمامات عديدة،فكانت الثكرة الفرنسية عاـ 

ـ كمبدأ مف 1917ـ ىي المنطمؽ األساسي ليذا المبدأ ، كما أعمنتو الثكرة اإلشتراكية عاـ 1789
مبادئيا، كناؿ تأييد الرئيس األمريكي كيمسكف حيث كاف أحد المبادئ الثمانية عشر التي نادل بيا 

ـ كمع ىذا جاء عيد عصبة األمـ خاليان مف أم إشارة ليذا 1920ـ،كعبر عنو لينيف عاـ 1918عاـ 
.  المبدأ

 
كلكف نتيجة تأثير ضغط كنضاؿ الشعكب المستعمرة كالمحتمة مف أجؿ الحرية كاالستقبلؿ، حظي ىذا 
المبدأ بقدر كاسع مف االىتماـ في ميثاؽ األمـ المتحدة مما أكسب ىذا المبدأ أىمية خاصة ال يكاد 
يجاريو فييا أم مبدأ مف المبادئ األخرل  التي كرد النص عمييا فيو، إذ كرد النص عميو في ىذا 

، كتحكؿ بالتالي إلى قاعدة متفؽ عمييا في ( 1 )الميثاؽ في المادة األكلى كالمادة الخامسة كالخمسيف
. القانكف الدكلي

                                                           
:  تنص ادلادة األوىل من ميثاق األمم ادلتحدة على ما يلي(1)
حفظ السلم واألمن الدويل، وحتقيقاً ذلذه الغاية تتخذ اذليئة التدابري ادلشرتكة الفعالة دلنع األسباب اليت هتدد السلم . 1: مقاصد األمم ادلتحدة ىي"

وإلزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغريىا من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً دلبادئ العدل والقانون الدولية حل ادلنازعات 
. الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام ادلبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريىا، . 2
.  وكذلك اختاذ التدابري ادلالئمة لتعزيز السلم العام

حتقيق التعاون الدويل على حل ادلسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان . 3
. واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال دتييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

. جعل ىذه اذليئة مرجعاً لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها حنو إدراك ىذه الغايات ادلشرتكة. 4
:   من ىذا ادليثاق على ما يلي55وتنص ادلادة 

رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاىية الضروريني لقيام عالقات سلمية بني األمم مؤسسة على احرتام ادلبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق "
:  بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريىا، تعمل األمم ادلتحدة على

. حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام ادلتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي. 1
. تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل هبا، وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم. 2
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    تطكر ىذا المبدأ مع إصدار األمـ المتحدة اإلعبلف العالمي الخاص بمنح االستقبلؿ لمشعكب 
ـ كالذم أكد عمى حؽ الشعكب في الحرية كممارسة سيادتيا، كسبلمة 1960كالبمداف المستعمرة عاـ 

الكحدة اإلقميمية ألراضييا كحقيا في االستقبلؿ السياسي كتطكرىا االقتصادم كاالجتماعي، ثـ إصدار 
األمـ المتحدة لمعيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف، العيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية 

ـ الذم دخؿ حيز النفاذ عاـ 1966كالثقافية، كالعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية لعاـ 
. ـ1976

 
ف      كطبقان لمبادئ كقكاعد القانكف الدكلي تعتبر جميع الشعكب أشخاصان لمحؽ في تقرير المصير، كا 
الدكؿ كافة ككذلؾ األشخاص اآلخريف لمقانكف الدكلي ممزمكف باحتراـ ىذا الحؽ، كأف جميع األطراؼ 
يتحممكف بصكرة كاممة مسؤكلية انتياؾ ىذا الحؽ كعدـ التقيد بو، كيككف الشعب المناضؿ مف أجؿ 

دكلية خاصة بو، فالحركة التحررية  قانكنية تقرير المصير شخصان لمقانكف الدكلي يمتمؾ شخصية
التي تنبثؽ عف الشعب المناضؿ مف أجؿ تقرير المصير كتحظى باعتراؼ ىيئة األمـ المتحدة 

كتشترؾ في إبراـ المعاىدات الدكلية كتتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي مع أشخاص القانكف الدكلي يعترؼ 
ليا القانكف الدكلي بيذا الحؽ خاصة بعدما اعترؼ ىذا القانكف باعتبار الحرب التي تقكـ بيا حربان 

 كبالتالي فيي شخصية دكلية ليا (1) 1977مف البرتكككؿ األكؿ لعاـ  (4ؼ)دكلية في المادة األكلى 
. حقكؽ كعمييا التزامات

 
    كبرأم إف الحؽ في تقرير المصير يقضي بأف يككف لكؿ شعب مف شعكب العالـ حريتو التامة 

. كسمطتو في تقرير المصير كاختيار نظاـ الحكـ الذم يمثمو كحقو في السيادة دكف تدخؿ أجنبي
 

    كألىمية ىذا الحؽ عمكمان كالرتباطو بشعبنا الفمسطيني خصكصان نكلي ىذا الحؽ عناية خاصة، 
مف خبلؿ اإلحاطة بجكانب ىذا الحؽ المختمفة بالدراسة كالتفصيؿ، كذلؾ بتبياف طبيعتو القانكنية 

كنطاقو كمبلمحو األساسية كالتعرؼ فيما إذا كاف استخداـ القكة في إطار تقرير المصير مشركعان أـ 
ال، ىذا ما سيتـ تناكلو في المبحث األكؿ كالثاني مف ىذا الفصؿ، كلككف الشعب الفمسطيني ىك مف 

                                                                                                                                                                              

أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال دتييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال . 3
علي صادق أبو ىيف، القانون الدويل العام، .ىذه النصوص مأخوذة من ادليثاق نفسو، انظر د". والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال

.  1997، 17اجلزء األول، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، الطبعة 
تتضمن األوضاع ادلشار إليها يف الفقرة السابقة ادلنازعات ادلسلحة اليت تناضل هبا " تنص الفقرة الرابعة من ادلادة األوىل من الربوتوكول األول (1)

الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب ضد األنظمة العنصرية، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير ادلصري، كما كرسو ميثاق 
". األمم ادلتحدة واإلعالن ادلتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول طبقاً دليثاق األمم ادلتحدة
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أكبر ضحايا العالـ في مجاؿ انتياؾ حقكقو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كعرضة لمظمـ عمى 
. أيدم الصياينة كمؤيدييـ نبيف في المبحث الثالث مدل ثبكت حؽ ىذا الشعب في تقرير المصير

 
الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير : المبحث األول

 
    تزايد االىتماـ بحؽ تقرير المصير فيما بيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية كتضمنت 
المعاىدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية األكلى اعترافان بحؽ الشعكب األكركبية في تقرير 

مصيرىا، كعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية أخذت النظرة إلى ىذا الحؽ تتغير كتتطكر، فكاف 
، كمع ذلؾ (1)ـ1941ذلؾ دافعان لمتركيز عمى ىذا الحؽ في تصريح الرئيس األمريكي ركزفمت عاـ 

. فإف القيمة القانكنية ليذا الحؽ لـ تكف مستقرة ككانت محبلن لمشؾ
 

    كرغـ اعتبار ىذا المبدأ مف قبؿ بعض فقياء القانكف الدكلي مبدأن سياسيان، حيث يشير البعض إليو 
بشكؿ خاطؼ كبأنو مف الممكف أف يككف ليذا الحؽ تأثيره في سمكؾ الحككمات، إال أنو ال يرتب عمى 
عاتقيا أم التزاـ قانكني، كبالتالي فيك ليس حقان قانكنيان، إال أف الممارسة الطكيمة لممجتمع الدكلي تؤكد 

أف طبيعة مبدأ تقرير المصير قد تطكرت بحيث أصبح أحد الحقكؽ التي تقررىا مبادئ القانكف 
الدكلي، إذ أنو يرتب لمدكؿ كالشعكب حقكقان كيفرض عمييا التزامات ذات طبيعة دكلية، كلذلؾ فإف ىذا 

كلعؿ اإلشارات ،(.2) المبدأ عمى أرض الكاقع يشكؿ حقان قانكنيان ممزمان لكؿ الدكؿ رغـ الجدؿ حكؿ ذلؾ
: كالدالئؿ عمى أف مبدأ حؽ تقرير المصير يعتبر حقان قانكنيان كثيرة كمتعددة أىميا

 
إف الدكؿ كمف خبلؿ ممارستيا ليذا الحؽ سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى المستكل الخارجي / 1

بإعطاء شعكب المناطؽ التي خضعت لبلستعمار أك لـ تحصؿ عمى استقبلليا حؽ تقرير المصير 
جعمت مف سمككيا في ىذا المجاؿ يشكؿ جزءان مف القانكف الدكلي العرفي الممـز عمى كؿ الدكؿ، 

فالدكؿ قبمت ىذا المبدأ كحؽو ممزـو لتمؾ الشعكب كعكس ذلؾ نفسو في الممارسة بحيث أضحى قانكنان 
 (.3 )ممزمان 

                                                           
 وجاء فيو 1941أغسطس عام 14 ىذا التصريح عرف بتصريح األطلنطي أعلنو الرئيس األمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل يف (1)

،أهنما ال يسعيان ألي توسع إقليمي وحيرتمان حق الشعوب يف اختيار نظم احلكم اليت تناسبها 
A.j.i.L,(1941)supple.,p.191,RusseL,Ruth B,Ahistory Of united Nations,”(Washington,1945),Appendix 

B,p975.  
. 94، ص1989عبد العزيز زلمد سرحان، الدولة الفلسطينية، دار النهضة العربية، القاىرة، . د(.2)
. 92، ص1995، رام اهلل، 1 عصام يونس، تقرير ادلصري كحق من حقوق اإلنسان، مؤسسة احلق، زاوية حقوق اإلنسان، رللد (.3)



 16 

الثانية  في فقرتيا المادة األكلى: إف ميثاؽ األمـ المتحدة أشار إلى ىذا المبدأ في مكضعيف كىما/ 2
كالتي جعمت منو شرطان لقياـ  (55)كالتي جعمت منو أحد أىداؼ األمـ المتحدة، ككذلؾ المادة 

العبلقات الكدية كالسممية بيف األمـ، كاعتماد ىذا المبدأ مف جانب  يخمع كيضفي عميو الصفة 
القانكنية، كذلؾ عمى الرغـ مف أف المادتيف المشار إلييما قد صيغتا في عبارات عامة غير مفصمة، 

إال أف تفصيؿ ىذه العمكمية قد جاء في أعماؿ األمـ المتحدة البلحقة كتحديدان مف خبلؿ قرار 
، إذ أف الرأم الغالب يعتبر ىذا القرار جزءان مف القانكف 1960لعاـ  (1514)الجمعية العامة رقـ 

الدكلي، ألف ىذا القرار ما ىك إال تفصيؿ لما كرد في الميثاؽ، كبالتالي ال يكجد ما يمنع مف أف يككف 
 (.1 )ىذا القرار ممزمان قانكنيان كالميثاؽ الذم ىك أصمو

 
الخاص بإعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة لـ يعالج  (1514)    ككذلؾ فإف القرار 

دكلة قد صكتت لصالحو  (89)قضية سياسية بحتة بؿ عالج مكضكعان قانكنيان، كالدليؿ عمى ذلؾ أف 
دكؿ امتنعت عف التصكيت، فيذا القرار يعتبر مف القرارات  (9)بدكف أم صكت معترض مقابؿ 

اليامة نظران لمقكة السياسية التي يتمتع بيا، كلككنو جاء تفسيران لما كرد في الميثاؽ لذلؾ يجب أف يتبعو 
.  في قكتو اإللزامية

  
 

حق تقرير المصير من خالل ىيئة األمم المتحدة : المطمب األول
 

إحداىما في الفقرة : ـ مرتيف1945    كرد ذكر مبدأ تقرير المصير في ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ 
الثانية مف المادة األكلى كىي الخاصة بأىداؼ األمـ المتحدة، كالتي تجعؿ مف أىـ أسس تطكير 

إنماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية “العبلقات الدكلية  
في الحقكؽ بيف الشعكب، كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا، ككذلؾ اتخاذ التدابير البلزمة لتعزيز 

. “السمـ العاـ
 

في إطار استعراض أسس التعاكف  (55)    كالنص الثاني الذم كرد فيو ذكر ىذا المبدأ ىي المادة 
رغبة في تييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية “الدكلي االقتصادم كاالجتماعي حيث نصت عمى أنو  

                                                           
. 93  عصام يونس، مرجع سابق، ص(1)
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الضركرييف لقياـ عبلقات سميمة كدية بيف األمـ مؤسسة عمى احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في 
: الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا، تعمؿ األمـ المتحدة عمى

 
تحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة كتكفير أسباب االستخداـ المتصؿ لكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ التطكر * 

. كالتقدـ االقتصادم كاالجتماعي
تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما يتصؿ بيا، كتعزيز التعاكف * 

 .الدكلي في أمكر الثقافة كالتعميـ
أف يشيع في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أك *

. المغة أك الديف، كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء، كمراعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعبلن 
  

كالتي تتعمؽ بإدارة األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ  (13 ػ 11)    إضافة إلى أف فصكؿ الميثاؽ مف 
تزكي فكرة تقرير المصير كمبدأ  (2/ 62)الذاتي كاألقاليـ الخاضعة لنظاـ الكصاية، ككذلؾ المادة 

 (.1 )قانكني في إطار األمـ المتحدة بطريقة ضمنية
 

    كمف اإلجراءات التي اتخذتيا األمـ المتحدة في سبيؿ التأكيد عمى أىمية ىذا المبدأ أنيا دفعت 
ـ 1950عاـ  (421)الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ألف تطمب مف لجنة حقكؽ اإلنساف في قرارىا رقـ 
. أف تضع تكصيات حكؿ الطرؽ كالكسائؿ التي تؤمف حؽ تقرير المصير لمشعكب

    
ـ عمى ضركرة تضميف االتفاقية الخاصة بالحقكؽ 1952عاـ  (545)    كما نصت في قرارىا رقـ 

المدنية كالسياسية كاالتفاقية الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مادة خاصة تكفؿ حؽ 
كالذم اعتبرت بمقتضاه  (637)ـ القرار رقـ 1952الشعكب في تقرير مصيرىا كمف ثـ أصدرت عاـ 

حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا شرطان ضركريان لمتمتع بالحقكؽ األساسية جميعيا، كأنو يتكجب عمى 
 (.2)كؿ عضك في األمـ المتحدة الحفاظ عمى حؽ تقرير المصير لؤلمـ األخرل كاحترامو

    كفي الذكرل العاشرة إلعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة تبنت الجمعية العامة 
برنامجان لمعمؿ مف أجؿ تنفيذ ما كرد في اإلعبلف بصكرة كاممة مع اعتبار أف استمرار االستعمار 

، ثـ عادت شرعية نضاؿ الشعكب المستعمرة (1)بكافة صكره كأشكالو يعد جريمة بحؽ القانكف الدكلي
                                                           

خليل سامي علي مهدي، النظرية العامة للتدويل يف القانون الدويل ادلعاصر مع دراسة تطبيقية حول زلاوالت تدويل القدس، الطبعة .   د(1)
. 334م، ص1996-ىـ1417األوىل، 

.  20-19، ص ص1993 يوسف زلمد يوسف قراعني، حق الشعب العريب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، دار اجلليل، عمان، طبعة أوىل، (2)
.  يف دورة اجلمعية العامة السابعة والعشرين14/12/1970الصادر بتاريخ  (2707)  انظر قرار اجلمعية العامة رقم (1)
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كالشعكب الخاضعة ألم نكع مف أنكاع السيطرة األجنبية مف أجؿ ممارسة حقيا في تقرير المصير 
المتعمؽ بآلية التنفيذ التاـ إلعبلف منح االستقبلؿ  (2621)بكافة الكسائؿ المتكفرة لدييا في قرارىا رقـ 

. لمبمداف كالشعكب المستعمرة
 

ـ قامت الجمعية العامة بجمع كافة المبادئ 1970لعاـ  (2625)    كفي قرار األمـ المتحدة رقـ 
التي سبؽ أف اتخذتيا بصدد تقرير المصير في ىذا القرار في محاكلة إليضاحيا كتفسيرىا كتأكيد ما 
جاء فييا، كالذم تضمف التصريح الخاص بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقان لميثاؽ األمـ 

المتحدة، كالذم يقرر حؽ الشعكب دكف تدخؿ أجنبي في اختيار نظـ الحكـ التي تناسبيا كحريتيا في 
النماء االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، إذ يضيؼ بأف عمى الدكؿ أف تنمي األساس كالكعي بحقيقة 
مبدأ المساكاة في الحقكؽ كحؽ تقرير المصير كتقديـ المساعدات البلزمة لؤلمـ المتحدة لمقياـ بكاجبيا 
في ىذا المجاؿ، كيحث اإلعبلف الدكؿ عمى االمتناع عف استخداـ القكة لحرماف الشعكب الكاقعة تحت 

سيطرتيا مف ممارسة حقيا في تقرير المصير كتحقيؽ االستقبلؿ كالحرية كحؽ الدكؿ األخرل في 
 (.2 )تقديـ المساعدة كالتأييد لمشعكب التي تمارس حقيا في تقرير مصيرىا

 
    كفي قرارات عديدة صدرت عف الجمعية العامة تـ التأكيد فييا عمى حؽ الشعكب في تقرير 

المصير، كمشركعية كفاحيا المسمح في ىذا اإلطار ككاجب تقديـ المعكنة المعنكية كالدعـ المالي 
، كعمى الحؽ في الحرية كاالستقبلؿ كشرعية نضاليا (3)لحركات التحرر الكطني لؤلقاليـ المستعمرة

. بكؿ الكسائؿ المتاحة ليا كالمنسجمة مع ميثاؽ األمـ المتحدة
 

    كلـ يقتصر األمر عمى معالجة مبدأ تقرير المصير عمى انو مبدأ عادم كأخبلقي، بؿ اتسع 
المكضكع إلى ما ىك أكبر مف ذلؾ، حيث عالجتو الجمعية العامة عمى أنو أحدي الحقكؽ األساسية 
لئلنساف مف ناحية، كحؽه اقتصادم مف ناحية أخرل، كبالتالي كسعت مف نطاؽ ىذا الحؽ عندما 

العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية، كالعيد الدكلي )أقرت االتفاقيتيف الدكليتيف لحقكؽ اإلنساف 
، إذ أشارت كمتا (ـ1976ـ كالمتيف نفذتا عاـ 1966لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعاـ 

 (.1)االتفاقيتيف إلى حؽ تقرير المصير في المادة األكلى منيما

                                                           
. 126، ص1998أمحد زلمد رفعت، اإلرىاب الدويل، مركز الدراسات العريب األورويب، الطبعة األوىل، . د(2)
 كانون األول لعام 7بتاريخ  (42/95) يف الدورة الثالثني، والقرار رقم 10/11/1975بتاريخ  (3382)  انظر قرار اجلمعية العامة رقم (3)

1987 .
 
:   تنص ادلادة األوىل من االتفاقيتني على ما يلي(1)
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    ىكذا كبفضؿ قرارات األمـ المتحدة أضحى حؽ تقرير المصير حقان قانكنيان دكليان، كىذا ما يمكف 
استنباطو مف خبلؿ نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة، كمف خبلؿ العديد مف القرارات التي صدرت عف 
جمعيتيا العامة، كمف نصكص المكاثيؽ الدكلية التي تبنتيا ىيئة األمـ المتحدة، كمف خبلؿ الممارسة 
العممية ليذه الييئة سابقان، كلكف في الكقت الحالي أصبحت ىيئة األمـ المتحدة كاألجيزة التابعة ليا 

. مجرد جياز يعمؿ لخدمة الدكؿ الكبرل
 

 أنماط حق تقرير المصير: المطمب الثاني
 

مثؿ ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف -     تحدثت غالبية المكاثيؽ الدكلية
عف حؽ تقرير المصير، كلكف ىذا الحديث جاء بصيغة عامة - كالعيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف

تحتمؿ أكثر مف مظير ليذا الحؽ، ككانت ىذه العمكمية سببان في كقكع المبس حكؿ مظاىر ىذا الحؽ 
. كأمو مف الشعكب يحؽ ليا ممارسة حؽ تقرير المصير

 
    إف جميع النصكص التي تناكلت حؽ تقرير المصير سكاءن في ميثاؽ األمـ المتحدة أك في 

المؤتمرات الدكلية ال بد أف تيقرأ كتيفسر عمى أنيا تؤكد حؽ تقرير المصير ألم شعب يخضع ألم 
.  شكؿ مف أشكاؿ السيطرة األجنبية أك ألم شكؿ مف أشكاؿ االستبداد كالييمنة األجنبية

 
    كمف خبلؿ اآلراء المتعددة ككجيات النظر المختمفة حكؿ أنماط حؽ تقرير المصير يتبيف أف لحؽ 

. تقرير المصير مفيكميف أك مظيريف، أحدىما داخمي كاآلخر خارجي
 

فيك كجو آخر مف كجكه الديمقراطية، كمحمو الشعكب التي تتمتع :     أما حق تقرير المصير الداخمي
بسيادتيا الكاممة، كىذا يعني أف لكؿ شعب داخؿ دكلتو أف يختار نظاـ الحكـ الذم يراه مناسبان 

.  كأف ينظـ كضعو الداخمي بحرية تامة
                                                                                                                                                                              

دتلك مجيع الشعوب حق تقرير مصريىا، وذلا استناداً ذلذا احلق حرية تقرير مركزىا السياسي وحرية تأمني منائها االقتصادي       واالجتماعي /1   
. والثقايف

جلميع الشعوب حتقيقاً لغاياهتا اخلاصة حرية التصرف يف ثرواهتا ومواردىا الطبيعية دون اإلخالل بالتزامات التعاون االقتصادي والقانون / 2  
. الدويل، وال جيوز حرمان شعب ما من وسائل ادلعيشة اخلاصة

تلتزم مجيع الدول األطراف يف ادلعاىدة مبا فيها ادلسؤولة عن إدارة األقاليم اليت ال حتكم نفسها بنفسها أو ادلوضوعة حتت الوصاية، أن تعمل / 3 
. من أجل حتقيق حق تقرير ادلصري وأن حترتم ذلك احلق دتشياً مع نصوص ميثاق األمم ادلتحدة
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    فالشعب داخؿ الدكلة األـ يجب أف تككف لو حككمة تمثيمية بعيدة عف اتباع أم سياسة عنصرية 

أك تمييزية ما بيف أفراد الشعب بسبب العرؽ أك المكف أك الديف أك أم فارؽ آخر، كأف يككف ليذا 
الشعب حرية تقرير نظامو سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان دكف أم  تدخؿ أجنبي كدكف الخضكع إلرادة 

نكار حقكؽ شعبيا كليذا الشعب إف لـ يتمكف مف . أم حككمة ظالمة مستبدة تحاكؿ احتكار السمطة كا 
تحقيؽ ما يريد كمف ممارسة دكره الطبيعي أف يعمؿ عمى اإلطاحة بالحككمة المستبدة خارجان عف 

، بؿ بإمكاف ىذا (1)السمطة كليس بالضركرة أف يعمد إلى االنفصاؿ الذم ىك محؿي لمجدؿ كاالختبلؼ
الشعب أف يحقؽ ما يريد عف طريؽ االحتجاجات كالمظاىرات كالتي قد تؤدم إلى االنقبلب عمى 

. الحككمة كبالتالي اإلطاحة بيا
 

( 1231)    كالمثاؿ عمى حؽ تقرير المصير الداخمي ىك قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
بشأف اإلعبلف العالمي بعدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كحماية استقبلليا كسيادتيا 

، كىذا ما أكدت (2)كبالتالي فيك يربط مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية بمبدأ حؽ تقرير المصير
عميو ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة كنصكصو كيشير إليو اإلعبلف العالمي بخصكص احتراـ حؽ 

الشعكب في تقرير المصير كاالستقبلؿ كممارسة ىذا الحؽ دكف أم ضغكط أجنبية مع االلتزاـ باحتراـ 
. حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية

 
 فيك ينصرؼ إلى الدكؿ غير المتمتعة بسيادتيا :بمفيوم تقرير المصير الخارجي    أما فيما يتعمؽ 

. كغير المستقمة
    كمعنى ذلؾ أف ىذه الدكؿ محركمة مف ممارسة سيادتيا كتخضع لشكؿ مف أشكاؿ السيطرة 

، لذا فإف مف حؽ (إما االستغبلؿ أك االستعمار أك االحتبلؿ األجنبي أك النظاـ العنصرم)األجنبية 
ىذه الشعكب ممارسة حؽ تقرير المصير لمتخمص مف ىذه السيطرة كالتمتع بالسيادة الكاممة التي 

قامة دكلتو المستقمة التي يحؽ ليا بالتالي كعضك في الجماعة  تمكنو مف المحافظة عمى استقبللو كا 
الدكلية عندما يتكفر ليا ىذا الكصؼ ممارسة كافة حقكقيا الدكلية، فميا حؽ التمثيؿ الدبمكماسي مع 
براـ المعاىدات الدكلية كاالنضماـ إلى المنظمات الدكلية أك  مف تريد كالدخكؿ في األحبلؼ الدكلية كا 

. الخ..االنسحاب منيا
 

                                                           
. 169، ص1993 منر زلمد منر بصبوص، األمة والشعب يف القانون الدويل، رسالة ماجستري مقدمة للجامعة األردنية، عمان، (1)
. 131أمحد زلمد رفعت، مرجع سابق، ص. د(2)
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    كالمثاؿ عمى حؽ تقرير المصير الخارجي ىي المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة في فقرتيا 
الثانية كالتي تشير إلى أف منظمة األمـ المتحدة إنما تيدؼ إلى تطكير عبلقات الصداقة بيف الشعكب 

كما أف . كدعـ السمـ العالمي استنادان إلى مبدأ المساكاة كحؽ تقرير المصير كاحتراـ ما يترتب عميو
ـ الخاص بإعبلف منح االستقبلؿ لمشعكب كالبمداف 1960لعاـ  (1514)قرار الجمعية العامة رقـ 

المستعمرة يعد مثاالن كاضحان ليذا النمط إذ يرل أف السيطرة األجنبية بكافة أنكاعيا ألم شعب مف 
شعكب العالـ إنما تشكؿ خرقان لميثاؽ األمـ المتحدة كيرل ضركرة كضع حد كنياية لكافة أشكاؿ 

السيطرة األجنبية كأف تتـ ممارسة السمطة في األقاليـ المحتمة مف قبؿ شعكب ىذه األقاليـ كبحريتو 
. التامة بعيدان عف أم ضغط أك تدخؿ خارجي

 
المالمح األساسية لحق تقرير المصير ووسائل ممارستو : المطمب الثالث

 
    تـ التعرؼ في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث أف النصكص العديدة التي تكممت عف حؽ تقرير 

المصير كعالجتو قد ساىمت في تطكير كتغيير النظر إلى مبدأ تقرير المصير، حيث لـ يعد ىذا 
نما صبغ بالصبغة القانكنية كأصبح حقان قانكنيان دكليا أسيب العديد مف فقياء  المبدأ ذا طابع سياسي كا 

. القانكف الدكلي في الحديث عنو كعف أىميتو كعف كسائؿ ممارستو
 

    كبدييي أف ال ينفصؿ أم حؽ عف اإلجراءات كالكسائؿ المتاحة لممارستو كتطبيقو عمى أرض 
ف كانت الحماية القضائية في القانكف الدكلي استثناءن مف ىذه القاعدة، بيد أنو تكجد كسائؿ  الكاقع، كا 
ف كانت ال تفضي إلى قرارات ممزمة، كلكف ىذا األمر لـ يمنع األمـ المتحدة مف  أخرل لمحماية كا 
ابتداع آليات عديدة تناسب تحقيؽ أىدافيا الكاردة في المادة األكلى مف الميثاؽ ألغراض دعـ حؽ 

تقرير المصير كمف ىذه اآلليات إنشاء مجمس الكصاية الذم تنحصر ميمتو األساسية في اإلشراؼ 
،إضافة إلى الدكر الفعاؿ الذم تمارسو الجمعية العامة (.1)عمى األقاليـ التي تككف خاضعة لمكصاية

ف كاف دكر  لؤلمـ المتحدة مف خبلؿ المجنة الرابعة التي جعمت اىتماميا األساسي تصفية االستعمار كا 
ىذه المجنة قد تقمص إلى حد كبير نتيجة استقبلؿ معظـ الدكؿ، كبالتالي عدـ اىتماميا بحؽ تقرير 
المصير في الحاالت التي ينصرؼ فييا كحؽ لمدفاع عف النفس كمبلذ أخير عندما يتعرض شعب 

. مف شعكب العالـ لبلضطياد
 

                                                           
. 10، ص1996فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ، قضايا عربية يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاىرة، طبعة أوىل، . د(1)
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    إف حؽ تقرير المصير كحؽ كمبدأ ميـ مف المبادئ التي نادت بيا المنظمات كالمكاثيؽ الدكلية، 
يعني حؽ كؿ شعب مف الشعكب في أف يختار كبإرادتو الحرة نظاـ الحكـ الذم يناسبو كأف يككف 

لؤلقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي أك األقاليـ الخاضعة لنظاـ الكصاية أف تقرر مستقبميا السياسي 
تباع نظاـ االستفتاء تحت إشراؼ األمـ المتحدة لسكاف البمداف التي تـ فصميا مف إقميـ كضميا إلى  كا 

. إقميـ آخر كحقو في السيادة عمى ثركاتو كمكارده الطبيعية
 

: ومن أىم مالمح حق تقرير المصير
 
حؽ تقرير المصير حؽ مقرر لكافة الشعكب التي تخضع لبلستعمار األجنبي كسيطرتو كاستغبللو / 1

. كىذه الشعكب ليا حؽ تقرير المصير الداخمي كالخارجي
 
إف حؽ تقرير المصير يستمد دعمو مف خبلؿ ميثاؽ األمـ المتحدة كقرارات الجمعية العامة / 2

. كالمكاثيؽ الدكلية األخرل التي تبنتيا األمـ المتحدة
 
عمى الجماعة الدكلية كاجب تقديـ المعكنة المعنكية كالدعـ المالي لمشعكب التي تناضؿ مف أجؿ / 3

 (.1)تقرير المصير
 
حؽ تقرير المصير يعتبر كجيان ميمان مف كجكه الديمقراطية في العبلقات الدكلية ألنو يرتكز عمى / 4

القاعدة التي تقضي بأف الدكلة كحدكد إقميميا كنظاميا السياسي كالدستكرم يجب أف تبنى عمى اإلرادة 
. (2)الحرة لشعبيا

 
    كلككف حؽ تقرير المصير قد تطكر بفضؿ العديد مف القرارات كأعماؿ الكثير مف المجاف كبعض 

الممارسات الدكلية ليصبح حقان قانكنيان دكليان فإف صاحبو يممؾ الحؽ في ممارستو كاتخاذ البلـز 
. إلحقاقو

الكسائؿ :     أما عف الكسائؿ التي يمكف بيا ممارسة حؽ تقرير المصير فتقسـ إلى قسميف ىما
. السممية كالكسائؿ غير السممية

 
                                                           

. 121-120، ص ص1988نبيل أمحد حلمي، اإلرىاب الدويل وفقاً لقواعد القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاىرة، . د(1)
. 80، ص1968عبد العزيز زلمد سرحان، األصول العامة للمنظمات الدولية، القاىرة، . د(2)
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:  كىيالوسائل السممية/ القسم األول
 
يمكف ممارسة حؽ تقرير المصير إما عف طريؽ االنفصاؿ كذلؾ باتفاؽ جميع األطراؼ المعنية *
. (الشعب الذم يكد االنفصاؿ كالدكلة األـ كالدكلة التي سيتـ االنضماـ إلييا)
 

    كمف األمثمة عمى طريقة االنفصاؿ ما حدث في تشيككسمكفاكيا، كما حدث بيف الحككمة األثيكبية 
 (.1)كجبية التحرير األرتيرية بخصكص انفصاؿ إقميـ أرتيريا عف أثيكبيا الدكلة األـ

 
، كذلؾ عف (2)كما يعتبر نظاـ االستفتاء مف أبرز الكسائؿ السممية لممارسة حؽ تقرير المصير* 

طريؽ استفتاء عاـ لكؿ مكاطني الدكلة أك اإلقميـ الذم يطالب سكانو باالستقبلؿ، كيجب أف يتـ إجراء 
. االستفتاء تحت إشراؼ جية دكلية لضماف صحة كسبلمة اإلجراءات كالنتائج

 
كقد تأتي ممارسة حؽ تقرير المصير تنفيذان لنص دستكرم، إذ أف استقبلؿ جميكريات االتحاد * 

مف دستكر االتحاد السكفييتي السابؽ الذم كفؿ حؽ تقرير المصير  (71)السكفييتي جاء تنفيذان لممادة 
 (.3)الذم شمؿ االنفصاؿ

 
 : (استخدام القوة)الوسائل غير السممية / القسم الثاني

 
   تطرقنا إلى الكسائؿ السممية التي يمكف المجكء إلييا مف أجؿ ممارسة حؽ تقرير المصير كلكف في 

حاؿ فشؿ ىذه الكسائؿ  في تمكيف الشعكب الخاضعة لؤلنظمة االستعمارية مف تحصيؿ حقكقيا 
قرار حؽ تقرير المصير، فيؿ يمكف ليا أف تمارس حقيا في تقرير المصير عف طريؽ استخداـ  كا 

 .القكة؟
 

    بالرغـ مف االختبلفات العميقة حكؿ استخداـ القكة في إطار تقرير المصير كذىاب البعض إلى 
سرائيؿ تمشيان  اعتبارىا أعماالن إرىابية كليست مقاكمة مشركعة كبخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كا 

                                                           
. 101فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ، قضايا عربية يف القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص. د(1)
 ىيثم موسى حسن، التفرقة بني اإلرىاب الدويل ومقاومة االحتالل يف العالقات الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة عني مشس، القاىرة، (2)

. 382م، ص1999-ىـ1420
. 102فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ، مرجع سابق، ص. د(3)
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مع مصالحيما، إال أف استخداـ القكة كالكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير ىك حؽ مشركع تمجأ 
إليو حركات التحرر الكطني دفاعان عف حقكقيا، كىذه الشرعية أكدتيا العديد مف القرارات الدكلية التي 

. سيتـ التطرؽ لمعديد منيا
 

    فاستخداـ القكة كالكفاح المسمح مف قبؿ حركات التحرر الكطنية عف طريؽ حؽ الشعكب في 
المقاكمة المسمحة فرادل كجماعات دفاعان عف حقكقيا المسمكبة كعمبلن عمى استرداد ثركاتيا كأقاليميا 

. ، يستند إلى القانكف الدكلي كاألعراؼ الدكلية(1)عمؿه مشركع
 

    أرل كباالستناد لمبادئ القانكف الدكلي عمى أف ممارسة أم شعب لحقو في تقرير المصير ينبغي 
أف تتـ بالطرؽ السممية، كفي حاؿ فشؿ ىذه الطرؽ كالكسائؿ السممية في تمكيف أم شعب مف 
الحصكؿ عمى حقو القانكني في تقرير المصير، فمو أف يمجأ إلى استعماؿ القكة بما فييا الكفاح 

. المسمح كفقان ألىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة
 
 

المبحث الثاني ـ شرعية استخدام القوة في إطار تقرير المصير 
 

    حؽ استخداـ القكة أك ما يسمى حؽ الشعب في الكفاح المسمح إنما يجد أساسو كسنده في حؽ 
ذا تكصمنا إلى أف حؽ تقرير المصير قد تطكر ليصبح حقان قانكنيان فيذا  الشعكب في تقرير مصيرىا، كا 
يعني أف لجميع الشعكب التي لـ تحصؿ عمى استقبلليا بعد كال تمارس سيادتيا عمى أراضييا الحؽ 
في أف تسعى لتحقيؽ ذلؾ سكاء كاف ذلؾ باستخداـ الطرؽ السممية أـ عف طريؽ القكة، كألف كاف 
الراجح أف استخداـ القكة أك الكفاح المسمح يجب أف ال يتـ المجكء إليو إال بعد استنفاذ الكسائؿ 

. السممية
    كلكف يجب اإلشارة إلى أف الممارسة السممية لحؽ تقرير المصير مف المتصكر كجكدىا في 
الحاالت التي تعترؼ بيا الدكلة المسيطرة عمى شعب، بما لو مف حؽ في تقرير مصيره، كأف ال 
تمنعو مف ممارسة حقو بصكرة سممية أك قمعو إذا شرع في ذلؾ، كلكف إف قامت الدكلة بقمع ذلؾ 
الشعب في ممارستو لحقو في تقرير المصير  كمنعتو مف تحقيؽ ذلؾ، فإف ليذا الشعب مف أجؿ 

، خاصة كأف قكانيف الحرب كأعرافيا فيما (1)ممارسة حقو في تقرير المصير المجكء إلى الكفاح المسمح
                                                           

. 144، ص1978حامد سلطان وآخرون، القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، طبعة أوىل، . د(1)
 
. 188 منر زلمد منر بصبوص، األمة والشعب يف القانون الدويل، مرجع سابق، ص(1)
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يتعمؽ بمسألة االحتبلؿ الحربي كتنظيـ العبلقات المتبادلة فيما بيف سمطات االحتبلؿ كالسكاف 
المدنييف كالتي تبمكرت في االتفاقيات الدكلية ذات الصمة بيذا المكضكع ال تحكؿ بيف ىؤالء السكاف 

. المدنييف كحقيـ في مقاكمة االحتبلؿ
 

    لذلؾ أصبحت حركب مقاكمة االحتبلؿ كالتحرير الكطني حركبان معترفأن بيا داخؿ اإلطار القانكني 
بعد أف ظمت لفترات طكيمة تعتبر كظاىرة خارج القانكف، كينظر إلييا كجريمة يبلحؽ المشترككف فييا 

 (.2)كمجرميف كمتمرديف يستحقكف أشد العقكبات
 

    فحركب التحرير قد يتـ النظر إلييا مف خبلؿ بعض النصكص الكاردة في ميثاؽ األمـ المتحدة، 
حيث يركز الميثاؽ عمى حؽ تقرير المصير كحؽ الشعكب في  (7 ، 4)كتحديدا في المادة الثانية ؼ 

خكض حركب التحرير شريطة أف ال تنتيؾ القانكف الدكلي اإلنساني كقكانيف الحرب، كيرل أف مف 
 (.3)حؽ الشعكب عند الشعكر بالظمـ كاالضطياد أف تقاـك لمحصكؿ عمى حريتيا

  
    كمما ساىـ في جعؿ حركب التحرير الكطني حركبان مشركعة دكليان، الحممة التي شنتيا األمـ 
المتحدة في مجاؿ تصفية االستعمار كالتي أكدت فييا حؽ الشعكب المستعمرة كالمحتمة في تقرير 

مصيرىا بكصفو حقان مف حقكؽ اإلنساف، كىذا ما أكدتو الجمعية العامة في العديد مف قراراتيا ابتداءن 
لعاـ  (1514)، كلعؿ أىـ ىذه القرارات القرار الذم أصدرتو الجمعية العامة رقـ (4)ـ1945مف عاـ 
ـ حيث تطمب الفقرة الرابعة مف القرار كقؼ جميع األعماؿ المسمحة كاإلجراءات القمعية ضد 1960

. الشعكب غير المستقمة لتتمكف مف ممارسة حقيا في تقرير مصيرىا بسبلـ كحرية
 

    كطبقان لقرارات الجمعية العامة فإف تحريـ استعماؿ القكة ضد ىذه الشعكب يتضمف أيضان تحريـ 
 (.5)استخداـ المرتزقة في قمع ىذه الشعكب كضد حركات تحررىا

 
 20في  (2105)    كمف القرارات الميمة التي أصدرتيا الجمعية العامة في ىذا المجاؿ قرارىا رقـ 

 كالذم جاء بعد تبني مؤتمر الحقكقييف العرب لمدكؿ اآلفرك آسيكية في ككناكرم 1965ديسمبر عاـ 

                                                           
. 337 ىيثم موسى حسن، مرجع سابق، ص(2)

(3.) Elizabeth Chadwick, Self Determination, Terrorism and the International Humanitarian law of armed 

conflict, Martinis, NIJh of publisher’s, Boston, London, 1996, pp.37-38.  
. 1952لعام (637)، وقرار رقم1952لعام (545) من ىذه القرارات، قرار رقم(4)
. 189-188 منر زلمد منر بصبوص، مرجع سابق، ص ص(.5)
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ـ قراريف أكدكا فييما حؽ الشعكب الكاقعة تحت االحتبلؿ 1964كدكؿ عدـ االنحياز بالقاىرة في عاـ 
أك االستعمار في استخداـ القكة أك الكفاح المسمح لمحصكؿ عمى االستقبلؿ كأف كفاح ىذه الشعكب 

. يعد كفاحان مشركعان 
 

ـ كالذم تضمف تعريؼ العدكاف، حيث 1974لعاـ  (3314)    ككذلؾ قرار الجمعية العامة رقـ 
حرص كاضعك التعريؼ عمى أف يضمنكا المادة السابعة منو تحفظان لصالح حركات التحرر 

: ، فقد نصت ىذه المادة عمى ما يمي(1)الكطني
 

إنو ليس في ىذا التعريؼ كعمى األخص ما كرد في المادة الثالثة التي تضمنت أمثمة لبعض     “
حاالت العدكاف ما يجحؼ بحؽ الشعكب التي تخضع لنظـ الحكـ االستعمارية أك العنصرية أك أية 
أشكاؿ أخرل مف السيطرة األجنبية في الكفاح مف أجؿ تقرير المصير كالحرية كاالستقبلؿ كما أقرىا 

، كقد تأكد ىذا المعنى في قرار الجمعية العامة بشأف المبادئ األساسية في “ميثاؽ األمـ المتحدة 
. المركز القانكني لممحاربيف الذيف يكافحكف السيطرة األجنبية كالنظـ العنصرية

 
    كالكاضح أف جميع القرارات التي تبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالقرارات التي صدرت عف 
المنظمات الدكلية أك اإلقميمية تؤكد عمى حؽ الشعكب الرازحة تحت نير االستعمار أك االحتبلؿ في 

مف ميثاؽ األمـ  (4)الفقرة  (2)المقاكمة المسمحة كتؤكد عمى استثناء حركب التحرير مف نص المادة 
المتحدة كالتي تحظر فييا عمى الدكؿ األعضاء التيديد باستخداـ القكة في عبلقاتيا الدكلية ضد 

سبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألم دكلة، كعمى آخر كجو ال يتفؽ مع مقاصد األمـ المتحدة، 
كتؤكد قرارات الجمعية العامة عمى ضركرة تقديـ المساعدات المادية كالمعنكية لحركات التحرر 

. الكطني في نضاليا ضد االستعمار
 

    ليذا فإف الحركب التي تخكضيا حركات التحرر الكطنية تعد حركبان مشركعة كعادلة ألف دافعيا 
مشركع كعادؿ كىذا يدفعنا إلى اإلحاطة بحركب التحرر الكطني كما إذا كانت حركبان دكلية أـ ال، 

. ككذلؾ بياف الكضع القانكني لحركات التحرر الكطني
 

حروب التحرير الوطني حروباً دولية :    المطمب األول
 

                                                           
. 134أمحد زلمد رفعت، مرجع سابق، ص.  د(1)
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    يقصد بحركب التحرير الكطنية مجمكعة الصراعات المسمحة التي تمجأ إلييا عناصر كطنية 
كليست بالضركرة مف أفراد القكات المسمحة النظامية، ضد التسمط األجنبي، دفاعان عف المصالح 

الكطنية أك القكمية في سبيؿ التحرر مف السيطرة األجنبية ميما كاف شكميا سكاء كانت ىذه العناصر 
تعمؿ بشكؿ منظـ بتكجيو مف سمطة سياسية قانكنية أك كاقعية، أك كانت تعمؿ بناء عمى مبادرة ذاتية 

 (.1)منطمقة في أعماليا مف األراضي اإلقميمية الكطنية أك خارجيا
 

    كال زالت ىناؾ خبلفات حكؿ ما إذا كانت النزاعات المسمحة التي تشنيا حركات التحرر الكطني 
مشركعة أـ ال، كتتعدد المبررات حكؿ ذلؾ فبعض الدكؿ أك باألحرل إسرائيؿ ترل في نفسيا محررة 
لؤلراضي الفمسطينية كليست محتمة كبالتالي ال يجكز استخداـ ىذا القرار ضدىا، كبعض الدكؿ ترل 
أف الكفاح المسمح يعد عمبلن إرىابيان مف قبؿ المنظمات التحريرية مثؿ أمريكا، في حيف يرل البعض 
أف اإلقميـ المحتؿ ىك جزء مف الدكلة المحتمة كالقانكف الداخمي ليذه الدكلة ىك الذم يسرم عمى ىذا 

 .اإلقميـ كليس القانكف الدكلي الذم يعطي شرعية المقاكمة لمحركات الكطنية
 

    لكف الصحكة التي شيدىا العالـ في مجاؿ تقرير المصير، كالنضاؿ كالثكرات التي شنتيا حركات 
التحرر الكطني كالتي عمى أثرىا حصمت العديد مف األقاليـ المحتمة عمى استقبلليا أدت إلى قمب 
المكازيف كتغيير النظرة إلى حركب التحرر الكطني إذ استقمت العديد مف دكؿ العالـ الثالث كأخذت 
لى المشاركة بصكرة فعالة مع الجماعة الدكلية في صياغة  تسعى إلى إبراز شخصيتيا الدكلية كا 

 (.2)نصكص القانكف الدكلي
 

    لذا أصبحت حركب التحرر الكطني حركبان دكلية تطبؽ بشأنيا كافة القكاعد التي أقرىا القانكف 
 1949 كاتفاقيات جنيؼ لعاـ 1907الدكلي في شأف قكانيف الحرب ممثمة في اتفاقية الىام لعاـ 

، إذ أدت جيكد الدكؿ التي ناضمت مف أجؿ االستقبلؿ إلى تكفير الحماية 1977كبركتكككلييا لعاـ 
ـ كخاصة االتفاقية الرابعة التي 1949اإلنسانية لضحايا النزاعات المسمحة في اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

تعنى بضحايا النزاعات المسمحة مف المدنييف كالتي أدت إلى جعؿ حركب التحرر الكطني حركبان 
. دكلية بعد أف كانت نزاعات ذات طابع غير دكلي

ـ كالذم 1977ـ كالبركتكككليف الممحقيف بيا لعاـ 1949    كباالستناد إلى اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
تعمؽ األكؿ منيما بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية، كالثاني بحماية ضحايا النزاعات المسمحة 

                                                           
. 95، ص1988 عالء الدين مخاس، استخدام القوة يف القانون الدويل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، (1)
. 80، ص1976صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات ادلسلحة، دار الفكر العريب، طبعة أوىل، . د(.2)
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غير الدكلية، أصبحت حركات التحرر الكطني حركات مشركعة يحمييا القانكف الدكلي ألنيا تنبثؽ 
 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (4ؼ)عف حؽ تقرير المصير الذم ىك حؽه دكلي، فالمادة األكلى 

تدرج ضمف قائمة النزاعات الدكلية المسمحة، النزاعات المسمحة التي يقاتؿ فييا شعب ضد االحتبلؿ 
األجنبي كأنظمة االحتبلؿ ككافة أشكاؿ الييمنة كالتدخؿ األجنبي كذلؾ في ممارستيا لحؽ الشعكب 
في تقرير المصير كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاص 

 (.1)بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقان لميثاؽ األمـ المتحدة
 

ـ كالتي 1976    لقد كاف لمنظمات التحرر الكطني التي ساىمت في مؤتمر جنيؼ الدبمكماسي عاـ 
دعاىا لممشاركة في مناقشاتو كأعماؿ لجانو، كالتي مثمت شعكبيا عمى حد سكاء مع الدكؿ المتعاقدة 

الدكر األكبر في الكصكؿ إلى ىذه النتيجة، حيث حضرت المؤتمر إحدل عشرةى منظمة تمثؿ الشعكب 
المقيكرة الخاضعة ألنظمة استعمارية أك عنصرية، مف ىذه المنظمات منظمة التحرير الفمسطينية، 

. (2)جبية تحرير مكزمبيؽ، كمنظمة البكليساريك
 

 جعمت الحركب التي تكجو ضد التسمط االستعمارم 1977    إف نصكص بركتكككلي جنيؼ لعاـ 
كاالحتبلؿ األجنبي كاألنظمة العنصرية مف أجؿ ممارسة تقرير المصير أك حركب التحرر الكطني 

، كبالتالي فإف الحركب التي تخاض لمتخمص مف ىذا العنصر األجنبي الذم يمثؿ (3)نزاعات دكلية
اعتداءن عمى حقكؽ كحريات شعب مف الشعكب ىي حركب دكلية، كالحركة التي تقاكمو ىي حركة 
تحرر كطني، كىذه النزاعات يعالجيا البركتكككؿ األكؿ، أما االضطرابات التي تحصؿ داخؿ نطاؽ 
الدكلة الكاحدة فإنيا تتركاح بيف حرب غير دكلية تقع عمى إقميـ الدكلة السامية المتعاقدة بيف قكاتو 

كقكات مسمحة منشقة تقـك بعمميات مسمحة داخؿ اإلقميـ، كيعالجيا البركتكككؿ الثاني الخاص 
ما أف تككف اضطرابات داخمية تككف مف صميـ اختصاص القانكف  بالنزاعات المسمحة غير الدكلية، كا 

. الداخمي لمدكلة
 

                                                           
 يف فقرهتا 1977 حزيران لعام 10 وادلؤرخ يف 1949آب/12 تنص ادلادة األوىل من الربوتوكول األول ادللحق باتفاقيات جنيف ادلعقودة يف (.1)

تتضمن األوضاع ادلشار إليها يف الفقرة السابقة، ادلنازعات ادلسلحة اليت تناضل هبا الشعوب ضد التسلط االستعماري : الرابعة على ما يلي
واالحتالل األجنيب وضد األنظمة العنصرية، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير ادلصري، كما كرسو ميثاق األمم ادلتحدة واإلعالن ادلتعلق 

. مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول طبقاً دليثاق األمم ادلتحدة
. 389، ص1998 عائشة ىالة زلمد طلس، اإلرىاب الدويل واحلصانة الدبلوماسية، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة القاىرة، القاىرة، (2)
. 179، ص1991زلمد عزيز شكري، اإلرىاب الدويل، دار العلم للماليني، بريوت، طبعة أوىل، . د(3)
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ـ كالبركتكككؿ األكؿ الممحؽ بيا كالتي تشكؿ مكاد القانكف 1949    ككفقان التفاقيات جنيؼ لعاـ 
الدكلي اإلنساني، فإف جميع العمميات العسكرية التي تقكـ بيا حركات التحرر الكطنية مف أجؿ تقرير 
المصير كالتخمص مف االحتبلؿ األجنبي كاالستقبلؿ ىي أعماؿ مشركعة دكليان باستثناء األفعاؿ التي 

، شريطة أف تتـ ىذه األفعاؿ داخؿ اإلقميـ المحتؿ (1)جرمتيا اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ
. كبيدؼ تحريره

 
حركات التحرر الوطني كيانات محاربة ذات صفة دولية : المطمب الثاني

 

    إف أم شعب مف شعكب العالـ غير المستقمة أك التي تعاني مف كطأة االحتبلؿ يحتاج إلى 
منظمة أك حركة تتبنى مطالبو كتقـك بتنسيؽ أعماؿ مقاكمتو مف أجؿ التخمص مف األنظمة العنصرية 

كاالحتبلؿ األجنبي، كمف الطبيعي أف تككف ىذه المنظمة ىي ذات عناصر الشعب كالتي تقـك 
ببرمجة ما يمـز سياسيان كعسكريان ليذا الشعب لمتخمص مف االستعمار كاالحتبلؿ، كبما أف ىذه 

. المنظمة ىي مف ذات أفراد الشعب فمف المؤكد أف تحكز ثقة ىذا الشعب كدعمو
 

    كلما كاف ما تقكـ بو حركات التحرر الكطني مف نضاؿ في سبيؿ االستقبلؿ كتقرير المصير أمران 
مشركعان دكليان، كاكتساب حركب التحرر الكطني التي تتبناىا حركات التحرر الكطني الصفة الدكلية، 
كجعميا حركبان دكلية يطبؽ عمييا القانكف الدكلي الذم ينظميا، فإف ذلؾ يدفع لمتساؤؿ حكؿ المركز 

القانكني أك األىمية القانكنية لحركات التحرر الكطني خاصة في ظؿ ما لحؽ بالقانكف الدكلي 
. اإلنساني مف تطكرات ىامة

 
    كبما أف األمـ المتحدة اعترفت بالعديد مف حركات التحرير الكطنية في العديد مف دكؿ العالـ 

ـ كممثؿ شرعي ككحيد 1974خاصة في أفريقيا كآسيا، كاعترافيا بمنظمة التحرير الفمسطينية في عاـ 
، كسمحت ليذه الحركات حضكر نشاطات األمـ المتحدة (2)( 3226)لمشعب الفمسطيني في القرار 

ف كاف ىذا التمثيؿ ال يتعدل دكر المراقب فقط، دكف الحؽ  في المسائؿ المتعمقة باألقاليـ التي تمثميا كا 
. في التصكيت فإف ىذا يكسبيا الصفة الدكلية

 

                                                           
من  (130)من االتفاقية الثانية، وادلادة  (51)و  (44)من االتفاقية األوىل، وادلادة  (55)و  (50) ىذه األفعال اجملرمة ورد ذكرىا يف ادلادة (1)

. من االتفاقية الرابعة (147)االتفاقية الثالثة وادلادة 
. 199 منر زلمد منر بصبوص، مرجع سابق، ص(2)
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    كحيث أف حركب التحرر الكطني حركبه دكلية، فإف ذلؾ يعني أنيا حرب بيف كحدتيف تتمتعيف 
بشخصية القانكف الدكلي، دكلة قائمة بالفعؿ كىي دكلة االحتبلؿ أك االستعمار، كحركة تحرر تناضؿ 

تفتقر إلى أحد مقكمات الدكلة كاممة السيادة كىك عنصر  (حركة التحرر)مف أجؿ إنشاء دكلة ألف 
جكرج أبك صعب .د)اإلقميـ الذم تطالب بحقيا في السيطرة عميو، كمع ذلؾ فإف غالبية الفقو مثؿ

تعترؼ ليا بكصؼ الكياف الدكلي الصالح لمدخكؿ في عبلقات مف ذلؾ النكع الذم ال يسمح  (كبراكنمي
 (.1)بو إال لمدكؿ فقط

 
    كيترتب عمى اكتساب حركات التحرر الكطني الصفة الدكلية كاعتبارىا كيانات محاربة ذات صفة 
دكلية، تتساكل مع الدكؿ كاممة السيادة في ىذا األمر، انطباؽ القانكف الدكلي عمييا خاصة القانكف 

ـ كالبركتكككؿ األكؿ بناءه القانكني، التي 1949الدكلي اإلنساني الذم شكمت اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
. تعالج مكضكع النزاعات المسمحة الدكلية كما يتعمؽ بيا

 
    كمف أىـ النتائج التي تترتب عمى استفادة حركات التحرر الكطني مف نصكص القانكف الدكلي 

اإلنساني انطباؽ قكاعد قانكف الحرب أك االحتبلؿ الحربي بشأنيا، مف ىذه القكاعد اعتبار أفراد 
حركات التحرر الكطني الذيف يقعكف في قبضة العدك كأسرل حرب، ال أف تتـ معاممتيـ كمجرميف أك 

إرىابييف كعدـ مساءلتيـ عف  جرائـ القتؿ بحؽ الجنكد األعداء إذا قامكا بذلؾ قبؿ األسر، كعدـ 
 (2)المساءلة عف جرائـ سابقة بحؽ األعداء، يعتبر تطكران جديدان لحؽ بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

كفي المقابؿ فإف حركات التحرر الكطني ممزمة بمعاممة مف يقع في قبضتيا مف الجنكد األعداء بأنيـ 
. أسرل حرب

 
    كبيذا فإف اإلقرار بمشركعية حركات التحرر الكطني أك بتعبير آخر المقاكمة المسمحة ال بد أف 
يفيـ في ضكء التطكر الذم تمر بو القكاعد القانكنية الدكلية فيما يتعمؽ بحؽ تقرير المصير، فأم 
شعب مف شعكب العالـ تعرض العتداء أجنبي لـ يستطع دفعو عند بدء ىذا العدكاف لعدـ كجكد 

ذا ما ظير ىذا الكياف بأم صكرة  الكياف الداخمي المختص بحماية ىذا الشعب كصيانة كافة حقكقو، كا 
كانت أك تـ تنظيمو فيما بعد كحصؿ عمى تأييد شعبي كاف ليذا الشعب أف يمارس في ظؿ ىذا 

                                                           
. 140أمحد زلمد رفعت ، مرجع سابق، ص. د(.1)
 والذي خفف من حدة الشروط الواردة يف ادلادة الرابعة من اتفاقية جنيف 1977من الربوتوكول األول لعام  (44) ىذا التطور ورد يف ادلادة (2)

. الثالثة ادلتعلقة بأسرى احلرب



 31 

التنظيـ القكة بأشكاليا المختمفة دفاعان عف حقكقو كاستقبللو كثركاتو كتغطي المشركعية الدكلية صكر 
  (.1)المقاكمة المسمحة في مثؿ ىذه األحكاؿ

 
الحجج القانونية الستخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني : المطمب الثالث

 

ف كانت مف كجية نظر القانكف الدكلي      إف مسألة لجكء حركات التحرر الكطني الستخداـ القكة، كا 
ىي قضية مشركعة، كبناءن عمى ىذه الشرعية اكتسبت حركب التحرر الكطني الصفة الدكلية كعدت 
حركات التحرر الكطني كيانات محاربة ذات صفة دكلية ليا حقكؽ كعمييا كاجبات ألزميا بيا القانكف 

الدكلي، إال أف استخداـ ىذه القكة مف قبؿ حركات التحرر الكطني ما زالت محؿ اعتراض كلـ يتـ 
اإلجماع عمييا، كخاصة مف الدكؿ الكبرل كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية كالتي تنعتيا أحيانان 

كرغـ ىذا االعتراض إال أف حركات التحرر الكطني تستمد الدعـ كالتأييد مف . بأنيا حركات إرىابية
قبؿ الكثير مف أعضاء الجماعة الدكلية خصكصان أنيا في استخداميا لمقكة إنما ترتكز عمى مبدأ دكلي 

 :ميـ كىك حؽ تقرير المصير، كمف أىـ الحجج التي تستند عمييا حركات التحرر في مقاكمتيا
 
الحجة األكلى التي ترتكز إلييا حركات التحرر الكطني في استخداميا القكة كالكفاح المسمح ىي / 1

الدفاع )حؽ الدفاع عف النفس أك الدفاع الشرعي، الذم يقرره القانكف الدكلي، كبدأت ىذه النظرية 
ـ بعدما قامت اليند بضـ غكا بالقكة، كما قالتو اليند آنذاؾ أصبح 1961باالزدىار في عاـ  (الشرعي

يمثؿ كجية نظر دكؿ العالـ الثالث بخصكص الشعكب التي تكافح مف أجؿ ممارسة حقيا في تقرير 
المصير، كتتمخص كجية النظر تمؾ في اعتبار االستعمار بمثابة عدكاف مستمر لـ يتكقؼ منذ بىدأى 

 (.2)كميما طالت مدة استمراره، كمف ىنا فإف الشعكب لـ تفقد حقيا الطبيعي في الدفاع عف النفس
استندت إليو جبية التحرر الجزائرية في كفاحيا المسمح ضد  (الدفاع عف النفس)كىذا المبدأ 

. االستعمار الفرنسي
 

ف كانت ىناؾ بعض االعتراضات عمى االستناد إلى مثؿ ىذه النظرية، مف ىذه االعتراضات      كا 
أف حؽ الدفاع عف النفس حؽ لمدكؿ كليس لمشعكب، كأف العضكية في األمـ المتحدة ىي لمدكؿ فقط، 
ف كاف بعض الباحثيف يرد عمى مثؿ ىذا االعتراض بأف الشعكب تتمتع بقدر مف الحقكؽ القانكنية  كا 
المعترؼ بيا في القانكف الدكلي، كىي صاحبة السيادة األصمية عندما تكجد  دكلة مستقمة خاصة بيا 

                                                           
. 348حامد سلطان وآخرون، القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص. د(.1)
. 195 منر زلمد منر بصبوص، األمة والشعب يف القانون الدويل، مرجع سابق، ص(.2)
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كطالما أنيا ال تممؾ ىذه الدكلة أك ممنكعة مف ذلؾ لظركؼ االستعمار فإنيا تظؿ محتفظة 
 (.1)بسيادتيا

 
الحجة الثانية ىي أف االستعمار األجنبي كالييمنة األجنبية كالتسميات األخرل ىي بطبيعتيا / 2

عدكاف دائـ كبالتالي فإف استخداـ القكة مف قبؿ حركات التحرر الكطني ىك استخداـ مشركع يستند 
ـ عند تبني إعبلف مبادئ 1974ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، كىذا ما أعمنتو دكؿ العالـ الثالث عاـ 

القانكف الدكلي عند مناقشتو تعريؼ العدكاف أثناء المناقشات التي دارت في الجمعية العامة حكؿ 
 (.2)مف الميثاؽ كالخاصة بالدفاع عف النفس (51)المادة 

 
الحجة الثالثة التي تـ االستناد إلييا لتبرير شرعية المجكء إلى استخداـ القكة استنادان إلى مبدأ / 3

الدفاع عف النفس كالتي تقابؿ باحتجاج أقؿ مف قبؿ الدكؿ الغربية، ىي االتفاؽ بيف الدكؿ األعضاء 
لمجمعية العامة عمى أف الشعب الذم  (25)في األمـ المتحدة، إذ أجمعت الدكؿ األعضاء في الدكرة 

يحؽ لو تقرير مصيره لو كضع منفصؿ عف كضع الدكؿ التي تديره، كما أف مف كاجب كؿ دكلة 
إيقاؼ استخداـ القكة لحرماف ىذا الشعب مف حقو في تقرير مصيره لذلؾ فإف حركات التحرر الكطني 
تممؾ ذات الرخصة الستخداـ القكة في الدفاع عف النفس كالتي تممكيا الدكؿ كاممة السيادة طبقان لما 

 (.3)يقرره القانكف الدكلي
 

المبحث الثالث ـ مدى ثبوت حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره 
 

    تعد قضية الشعب الفمسطيني قضية العرب المركزية لما تحكزه ىذه القضية مف تأثير عمى 
المستكل العالمي كاإلقميمي كلنضاؿ الشعب الفمسطيني المتكاصؿ الذم يعد أكثر شعكب العالـ تعرضان 

لبلحتبلؿ، إذ خضع لبلنتداب البريطاني ما يقارب الثبلثة عقكد، ثـ لبلحتبلؿ اإلسرائيمي منذ عاـ 
 قرار التقسيـ الذم تـ بمكجبو تقسيـ 1947 حينما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 1948

 إذ أعطت بمكجبو 1917فمسطيف إلى دكلتيف عربية كأخرل ييكدية، كالذم سبقو كعد بمفكر عاـ 
بريطانيا فمسطيف كطنان قكميان لمييكد، كاحتبلؿ ما تبقى مف األراضي الفمسطينية عمى أيدم القكات 

 كؿ ىذه القرارات كانت تجاىبلن كاضحان لحقكؽ ىذا الشعب كحرياتو كعمى 1967اإلسرائيمية عاـ 
. رأسيا حقو في تقرير المصير

                                                           
. 196 منر زلمد منر بصبوص، مرجع سابق، ص(.1)
. 392 عائشة ىالة زلمد طلس،  مرجع سابق، ص(.2)
. 393 عائشة ىالة زلمد طلس، مرجع سابق، ص(.3)
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    كرغـ ما شيدتو قضية الشعب الفمسطيني مف تجاىؿ إال أف ذلؾ لـ يثًف ىذا الشعب عف مكاصمة 
كفاحو كتمسكو بكافة حقكقو كحرياتو دفاعان عنيا كسعيان الستردادىا، لكف بعدما بدأت حقيقة الصراع 
حكؿ فمسطيف تتكشؼ أماـ المجتمع الدكلي بدأ االىتماـ الدكلي بقضية ىذا الشعب كأصبحت ىذه 

، كفي الكقت الذم أخذت فيو ىذه 1969القضية تترأس القمة في كافة المحافؿ الدكلية ابتداءن مف عاـ 
القضية دعمان كتأييدان دكليان كقفت إسرائيؿ كمؤيدكىا في صؼ، كالجماعة الدكلية في الصؼ المقابؿ، 
كحاكلت أف تنكر عمى الشعب الفمسطيني حقو في تقرير المصير بحجج كمبررات ال أساس ليا مف 

كنناقشيا عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، كنعرض  الصحة، لذا نعرض ليذه الحجج كالمبررات
لمكقؼ القانكف الدكلي مف ىذا الحؽ لمشعب الفمسطيني في المطمب األكؿ، كنعرض في المطمب 

الثاني لمنطاؽ المكاني لممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير، ككسائؿ ىذا الشعب في 
.  تقرير المصير في المطمب الثالث

 
حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير بين االدعاءات اإلسرائيمية و أحكام : المطمب األول

القانون الدولي 
 

    يتميز القانكف الدكلي بعمكميتو كشمكليتو فيك ال ينظـ شؤكف دكلة كييمؿ شؤكف دكلة أخرل كال 
ييتـ بحقكؽ شعب كينكر حقكؽ شعب آخر، كلككف أف االحتبلؿ ىك ذاتو االحتبلؿ ميما اختمفت 

تسمياتو كميما اختمفت ظركفو يبقى لمشعب الفمسطيني كأم شعب آخر خضع أك يخضع لبلحتبلؿ 
أك ألم شكؿ مف أشكاؿ الييمنة األجنبية كنظران لعمكمية القانكف الدكلي فإف ىذا القانكف يطبؽ 

بحذافيره عمى قضية الشعب الفمسطيني، ليذا فإف جميع القرارات التي صدرت عف ىيئة األمـ المتحدة 
فيما يخص حؽ تقرير المصير ىي قرارات تيعني قضية تقرير المصير ليذا الشعب، كلخصكصية ىذه 
نما صدرت العديد مف  القضية لـ يقتصر األمر عمى مجرد قرارات عامة تعنى بحؽ تقرير المصير، كا 
القرارات التي تثبت حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني كالتي تكشؼ بكضكح مكقؼ القانكف الدكلي 
الداعـ  ليذه القضية كالذم يثبت حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في الكقت الذم تحاكؿ فيو 
الدكلة الصييكنية كفقياؤىا مف اإلدعاء بحجج كمبررات ال أساس ليا مف الصحة في محاكلة منيا 
إلنكار ىذا الحؽ عمى الشعب الفمسطيني كتضميؿ الرأم العالمي الداعـ لقضيتو، كمف أجؿ إثبات 

حؽ الشعب الفمسطيني غير القابؿ لمتصرؼ في تقرير المصير نعرض ليذه الحجج كالمبررات التي 
: يتزعميا الفقياء الصياينة
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: عدـ تمتع القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة بالقكة القانكنية الممزمة/ أوالً 
   

    يعد مكقؼ إسرائيؿ كحركتيا الصييكنية مف القكة القانكنية الممزمة لقرارات األمـ المتحدة مسألة 
انتقائية، فمتى كانت ىذه القرارات منسجمة مع مصالحيا كمحققة ألىدافيا فيي ممزمة كمتى لـ تكف 

نما ىي مجرد تكصيات ال قيمة قانكنية ليا، ليذا نجد أف إسرائيؿ قد  كذلؾ، فيي غير ممزمة، كا 
 كاعتبرت ىذا القرار حائزان عمى القكة القانكنية الكافية كالممزمة مف 1947تمسكت بقرار التقسيـ لعاـ 

أجؿ تبرير ما تقـك بو مف انتياكات بحؽ الشعب الفمسطيني، كاالستناد عمى ىذا القرار إلكساب 
كيانيا  الشرعية الدكلية، أما غيره مف القرارات التي صدرت عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف 

أجؿ اإلقرار بحقكؽ الشعب الفمسطيني كعمى رأسيا حقو في تقرير المصير  فيي ال تتمتع بأم قيمة 
 (.1)قانكنية ممزمة

 
    إذ ترل إسرائيؿ أف مبدأ تقرير المصير تعكزه القكة القانكنية الممزمة، كأنو مازاؿ مبدأن أخبلقيان 

ف نصت عميو مكاد الميثاؽ كقرارات الجمعية العامة فيذه القرارات في نظرىا  كسياسيان كليس قانكنيان كا 
 (.2)مجرد تكصيات ليس ليا قيمة قانكنية ممزمة

 
    كأرل أف ما تدعي بو إسرائيؿ مف عدـ إلزامية مبدأ تقرير المصير ىك إدعاء باطؿ إذ إف ميثاؽ 

األمـ المتحدة يعد مف أبرز االتفاقيات الدكلية، كيتمتع بقكة قانكنية ممزمة شأنو شأف أم معاىدة دكلية 
فيو، لذا فإف جميع  تشارؾ أخرل بؿ أكثر أىمية نظران لكثرة عدد أعضاء الجماعة الدكلية التي

نصكص ىذا الميثاؽ ىي نصكص قانكنية ممزمة، كما يصدر عف الجمعية العامة مف قرارات كالتي 
تعتبر في نظر البعض مجرد تكصيات، يجب اعتبارىا قرارات قانكنية ممزمة بالتبعية إللزامية نصكص 

ميثاؽ األمـ المتحدة حتى في الكقت الذم يفتقر فيو ىذا الميثاؽ لآلليات صارمة كقكية في تنفيذ 
 الذم تعتبره إسرائيؿ السند القانكني لقياميا 1947كذلؾ قرار التقسيـ لعاـ . قكاعد القانكف الدكلي

. يعتبر السند الشرعي لقياـ الدكلة الفمسطينية
 

. 1967عدالة الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى األراضي العربية عاـ  /ثانياً 
     يذىب جانب كبير مف الفقو اإلسرائيمي إلى أف الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى األراضي العربية 

نما ىي حرب عادلة كليست 1967بما فييا الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ   ليست حربان عدكانيةن كا 

                                                           
. 199-198 يوسف زلمد يوسف قراعني، مرجع سابق، ص ص(1)
. 272، ص1981، الطبعة الثانية 1975 تيسري شوكت النابلسي، االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، رسالة دكتوراه، الطبعة األوىل (2)
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 1967حربان بمعنى العدكاف، إذ تعد الحرب التي شنيا الجيش اإلسرائيمي عمى األراضي العربية عاـ 
حسب كجية النظر اإلسرائيمية حربان عادلةن كال تعتبرىا حربان ىجكمية ألنيا أتت في إطار الدفاع عف 
النفس، حيث ادعت الدكلة الصييكنية أف الدكؿ العربية اتخذت إجراءات مف شأنيا أف تشكؿ عدكانان 

كخطران عمييا ليذا لجأت لتمؾ الحرب مف أجؿ حماية نفسيا كشعبيا مف خطر كشيؾ الكقكع كىك 
العدكاف العربي عمييا فاحتمت عمى أثرىا كحسب مفيكميا دفاعان عف نفسيا كباالستناد إلى فيـ مغمكط 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة قطاع غزة كالضفة الغربية كىضبة الجكالف السكرية كشبو  (51)لنص المادة 
. إسرائيمي التي تـ استعادتيا فيما بعد باتفاؽ مصرم( 1)جزيرة سيناء المصرية

 
    إف التسميـ بمثؿ ىذه االدعاءات إنما ىي محاكلة إلضفاء الشرعية بالنسبة ألم حرب تشنيا أم 
دكلة عمى دكلة أخرل، إذ كالعادة تبتعد إسرائيؿ عف الحقائؽ كتحاكؿ إتباع سياسة التمكيو كالتضميؿ 

كالتمسؾ بمبررات ال سند قانكني ليا، فبالرجكع إلى قكاعد الحرب كاالحتبلؿ الحربي التي نظمتيا 
 نجد أف ىذه 1907 كبركتكككليا األكؿ مضافة إلى اتفاقية الىام عاـ 1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

القكاعد لـ تفرؽ ما بيف الحرب العادلة كالحرب العدكانية كلـ تتضمف ىذه النصكص أم إشارة لمثؿ 
. ىذه األمكر إنما جاءت ىذه النصكص عامة مطمقة

    كما أف الحقائؽ الثابتة التي تبينت فيما بعد أثبتت أنو لـ يكف لدل الدكؿ العربية أم مخطط لشف 
. حرب عمى إسرائيؿ

 
: عدـ انطباؽ صفة المحتؿ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة مف قبؿ إسرائيؿ/ ثالثاً 

 
 مف 1967    ينكر بعض الفقو اإلسرائيمي كصؼ المحتؿ بالنسبة لمضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 

قبؿ السمطات اإلسرائيمية كيرل ىذا الجانب مف الفقو أف إسرائيؿ كانت محررة ليذه األراضي كليست 
نما  بمحتمة ليا ألف ىذه األراضي كانت تخضع لحكـ دكؿ ليست بصاحبة السيادة الشرعية عمييا كا 

 لمسيطرة األردنية 1948كانت ىذه الدكؿ محتمة ليا، إذ خضعت الضفة الغربية بعد حرب عاـ 
، كبالتالي سيادة األردف عمييا ىي سيادة غير شرعية اكتسبتيا 1952كأعمنت األردف ضميا ليا عاـ 

عف طريؽ االحتبلؿ، أما قطاع غزة فتـ إدارتو مف قبؿ حاكـ عسكرم مصرم كلـ يكف في مقدكر 
سكانو دخكؿ األراضي المصرية إال بتصريح كبالتالي فإف مصر استندت في سيادتيا عمى قطاع غزة 

انطبلقان مف ذلؾ يذىب الفقو اإلسرائيمي إلى عدـ شرعية السيادة األردنية . عمى االحتبلؿ الحربي
كالمصرية عمى األراضي الفمسطينية، كبالتالي فبل تنطبؽ صفة المحتؿ عمى إسرائيؿ كال تنطبؽ قكاعد 

                                                           
. 54 تيسري شوكت النابلسي، االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، مرجع سابق، ص(1)
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نما كؿ ما تمتـز بو إسرائيؿ نظريان مف قكاعد(1)االحتبلؿ الحربي في ىذه الحالة االحتبلؿ الحربي  ، كا 
ف كانت عمى أرض الكاقع ال  ىك تطبيؽ النصكص ذات االعتبارات اإلنسانية ىذا حسب ادعاءاتيا كا 

 مف خبلؿ العمميات الحربية المنظمة ضد المدنييف (.2)تطبقيا نيائيا كالشكاىد عمى ذلؾ كاضحة
. ……… كأعماؿ التصفية الجسدية كالتعذيب كاإلغبلؽ

 
    كمثؿ ىذا اإلدعاء ينقصو المنطؽ القانكني السميـ إذ ال يمكف القكؿ بعدـ شرعية السيادة المصرية 
كاألردنية عمى كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية، فالقكات األردنية دخمت الضفة الغربية بدكف حرب 

 1952كبناءن عمى طمب الفمسطينييف أنفسيـ أكالن، كلـ يحظى إعبلف ضـ األردف الضفة الغربية ليا عاـ 
 نص عمى أف فمسطيف بحدكدىا التي 1964قبكالن عربيان، كما أف الميثاؽ الكطني الفمسطيني عاـ 

كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني كحدة ال تتجزأ كأف الشعب الفمسطيني ىك صاحب الحؽ 
الشرعي في كطنو كأنو سيقرر مصيره بعد تحرره، إذ تعتبر السيادة األردنية عمى الضفة الغربية بمثابة 

 (.3)تدبيرو مؤقتو بعيدةو عف صفة االحتبلؿ كالتجزئة لفمسطيف
 

    أما فيما يتعمؽ بقطاع غزة فمـ تثر السيادة التي باشرتيا مصر عمى قطاع غزة المشاكؿ القانكنية 
التي أثارتيا السيادة األردنية عمى الضفة الغربية، حيث لـ تعمف مصر ضـ قطاع غزة إلييا بؿ شكمت 
حككمة عمكـ فمسطيف كاتخذت غزة مقران ليا كشاركت في حضكر مناقشات الجامعة العربية الخاصة 

 تـ اإلعبلف عف دستكر فمسطيف الذم تـ التأكيد فيو عمى أف 1962بالقضية الفمسطينية، كفي عاـ 
غزة جزءه ال يتجزأ مف أرض فمسطيف، كلـ تحاكؿ مصر تغيير اليكية الخاصة بأىالي قطاع غزة بؿ 

 (.4)حافظت عمييا كعمى جنسيتيـ
 

    إف ما يركج لو الفقو اإلسرائيمي مف عدـ شرعية السيادة العربية عمى األراضي الفمسطينية ال 
أساس لو مف الصحة كبعيد عف الحقيقة، إذ صحيح أف الضفة الغربية كقطاع غزة خضعتا لمسيادة 

األردنية كالمصرية إال أف ىذا الخضكع لـ يكف احتبلالن بؿ كاف بصكرة مؤقتة نتيجة لظركؼ االحتبلؿ 
، كأف السيادة كانت ثابتةن كمعترفان بيا 1948التي عاشتيا األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 

لمشعب الفمسطيني، كفي أسكأ األحكاؿ إف كاف ما ذىب إليو الفقو اإلسرائيمي صحيحان مف أف ىذه 

                                                           
(1)   In Need Of Protection,Al-Haq 2002 ISBN 965-7022-858 pages17-31. 

. 43، ص1989 إبراىيم شعبان، االنتفاضة الفلسطينية يف عامها األول، القدس، (.2)
، ص ص 1991حسام أمحد ىنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، اجمللة ادلصرية للقانون الدويل، اجمللد السابع واألربعون، .د(.3)

109-110 .
. 110حسام أمحد ىنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، مرجع سابق، ص. د(.4)
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األراضي كانت خاضعة لسيادة غير شرعية فإف ذلؾ ال يبرر المجكء إلى احتبلليا إذ إف المادة الثانية 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة تقضي بانطباؽ االتفاقية في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي 

.  لؤلراضي بغض النظر عف الجية التي كانت تبسط سيادتيا عمييا
 

: عدـ انطباؽ صفة الشعب عمى الشعب الفمسطيني / رابعاً 
    إذ تؤسس الصييكنية حقيا في فمسطيف عمى مثؿ ىذه االدعاءات، حيث يدعي الييكد بيتانان 
 (.1)كزكران بأف عرب فمسطيف كانكا غزاة ليا، جاءكا إلييا مع الفتح اإلسبلمي في القرف السابع الميبلدم

كاليدؼ مف كراء ىذا اإلدعاء ىك محاكلة مف الصياينة لنفي كصؼ صفة شعب عف الشعب 
الفمسطيني إذ يعد تكافر كصؼ الشعب مف األمكر الضركرية لكي يستطيع أم شعب خاضع 

كىذه المحاكلة مف قبؿ الفقياء الصياينة لنفي صفة . لبلحتبلؿ مف ممارسة حؽ تقرير المصير
جكلدا )الشعب عف الشعب الفمسطيني مستمرة حيث عبرت عف ذلؾ رئيسة كزراء إسرائيؿ سابقان 

رئيس ( مناحـ بيجف)، كقد حاكؿ “لـ يكف ىناؾ شعب فمسطيني في يـك مف األياـ“: بقكليا (مائير
كلكف . “فمسطيفعرب “الكزراء اإلسرائيمي سابقان أف يفسر كممة الشعب الفمسطيني باعتبارىا تعني 
، كأف عرب (2)اإلنساني مف الثابت تاريخيان أف الشعب الفمسطيني يضرب بجذكره في أعماؽ التاريخ

فمسطيف يشكمكف السكاف األصمييف حتى في العصكر السابقة عمى اإلسبلـ كبأنو ينحدر مف 
الكنعانييف الذيف قدمكا مف الجزيرة العربية كسكنكا فمسطيف التي لـ تكف تعرؼ آنذاؾ بيذا االسـ منذ 
أكثر مف خمسة آالؼ مف األعكاـ كمنذ ذلؾ التاريخ كصمة الشعب الفمسطيني بفمسطيف متكاصمة كلـ 

: تنقطع، كىذا الكبلـ مثبت بالحقائؽ التالية 
 

. ـ. ؽ3000ـ كاعتبركىا مقدسة نحك .ؽ4000العرب انشأكا القدس ألكؿ مرة في التاريخ منذ نحك * 
ـ كأسسكا فييا مممكة داكد كسميماف كلـ يحكمكا حكمان مكحدان . ؽ1000الييكد غزكا القدس في نحك * 

إال مدة سبعيف سنة ثـ تجزأت المممكة كانيارت أجزاؤىا كتكزع الييكد في الدكؿ العربية كغيرىا عمى 
. شكؿ جماعات صغيرة، في حيف ظؿ سكاد الشعب كالحكاـ في القدس عربان كنعانييف

ـ حيث اقترح .ؽ1150تصؼ التكراة في سفر القضاة في قصة خالدة، صمة الييكد بالقدس نحك * 
غبلـ إسرائيمي عمى سيده كقد أدركيما الميؿ أف يعرجا عمى القدس ليبيتا فييا فقاؿ لو سيده ما نصو 

 (.3 )“ال تميؿ إلي مدينة غريبة ال أحد فييا مف بني إسرائيؿ“حرفيان 
 

                                                           
.  26عبد العزيز سرحان، الدولة الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(1)
. 105حسام أمحد ىنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، مرجع سابق، ص. د(2)
. 29عبد العزيز سرحان، الدولة الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(.3)
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    كرغـ االدعاء اإلسرائيمي الزائؼ بإنكار صفة شعب عف الشعب الفمسطيني إال أف المكقؼ 
الرسمي اإلسرائيمي جاء مناقضان ىذا الزعـ في اتفاقيات أكسمك التي أبدت  االعتراؼ اإلسرائيمي مف 

مميكف  (7.5)بكجكد شعب فمسطيني عدده حكالي  (اسحؽ رابيف)قبؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي آنذاؾ 
فمسطيني كلو ممثؿ، لكف ىذه االتفاقيات عكست ىذا الفرؽ الشاسع في قكة كؿ طرؼ لدرجة أف 

كىذا االعتراؼ يمغي   (1)الجانب اإلسرائيمي لـ يعترؼ بالسيادة الفمسطينية الكاممة كحؽ تقرير المصير
. ىذا االدعاء

  
    إف العرب مف الناحية التاريخية ىـ أصحاب الحؽ الشرعي في فمسطيف كىـ سكانيا األصميكف 
كأف دخكؿ الييكد لفمسطيف لـ يكسبيـ الحؽ فييا ألنيـ دخمكىا كغزاة كىذه األقكاؿ تؤكدىا القكاعد 

 كالذم قسـ فمسطيف لدكلتيف ييكدية كعربية 1947الدكلية، إذ يعد اعتراؼ إسرائيؿ بقرار التقسيـ عاـ 
مع قياـ اتحاد اقتصادم بينيما اعترافان بالشعب الفمسطيني فكيؼ تنكر ىذا الكصؼ بعد اعترافيا بقرار 

. التقسيـ
    كمف خبلؿ مكقؼ القانكف الدكلي مف الحجج الباطمة التي يسردىا الفقو اإلسرائيمي كتتبناىا دكلتو 

الصييكنية يتبيف أف ىذه الحجج ليست إال مبررات بعيدة عف الصحة كؿ البعد كتتنافى مع الحقيقة كال 
تستطيع بيا إنكار حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ألف ىذا الحؽ ثابت دكليان كيستمد سنده 
كدعمو مف القرارات العديدة الصادرة عف األمـ المتحدة كالتي نعرض لبعضيا مف أجؿ التركيز عمى 

: أىمية كثبكت حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني
 
 الصادر عف الجمعية العامة في دكرتيا الخامسة كالعشريف الذم 1970لعاـ  (2649)القرار رقـ . 1

. أداف إنكار حؽ تقرير المصير خصكصان لشعكب جنكب أفريقيا كلشعب فمسطيف
 الذم اعترؼ لمشعب الفمسطيني بحؽ تقرير المصير 1970لعاـ  (2672)قرار الجمعية العامة . 2

. كطالب إسرائيؿ مجددان باتخاذ خطكات فكرية إلعادة المشرديف
 الصادر عف الجمعية العامة في دكرتيا السابعة كالعشريف 1972لعاـ  (2963)القرار رقـ . 3

. المطالب بحؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة
 
كمف أبرز الجيكد الدكلية لمتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير إنشاء المجنة . 4

المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو غير القابمة لمتصرؼ عمى أثر قرار الجمعية العامة رقـ 
، تتككف ىذه المجنة مف عضكية عشريف دكلة، كيككف لب عمميا تمكيف 1975في نكفمبر  (3376)

                                                           
(1)    Edard.W.Said, the end of the peace process, Second Edition, London, pp312-313. 
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 مف قرار الجمعية العامة رقـ 2 ك1الشعب الفمسطيني مف ممارسة الحقكؽ المعترؼ بيا في الفقرتيف 
كيككف ليا عند صياغة تكصياتيا كؿ السمطات التي خكليا ميثاؽ األمـ المتحدة لمييئات  (3236)

 قررت الجمعية العامة تكسيع 1976لعاـ  (31/318)الرئيسية في األمـ المتحدة، كفي القرار رقـ 
.    ىذه المجنة بإضافة ثبلث دكؿ أفريقية إلى عضكيتيا

 
 الذم أكد عمى ضركرة انسحاب إسرائيؿ مف 1980لعاـ  (7/2)قرار الجمعية العامة رقـ . 5

. األراضي الفمسطينية كاألراضي العربية
 
 الذم طالب المجتمع الدكلي تقديـ المساعدة إلى 1992لعاـ  (47/170)قرار الجمعية العامة رقـ . 6

. الشعب الفمسطيني بالتعاكف مع منظمة التحرير الفمسطينية مف أجؿ تقرير المصير
 
 السند القانكني لمدكلة الصييكنية يشكؿ 1947لعاـ  (181)كما أف قرار الجمعية العامة رقـ . 7

اعترافان بحؽ الشعب الفمسطيني في االستقبلؿ كالسيادة مف خبلؿ اإلقرار بدكلة فمسطينية عمى الرغـ 
مف عدـ القبكؿ الفمسطيني كالعربي لو في بداية األمر، فقبكؿ إسرائيؿ بيذا القرار في مناسبات عديدة 

كما . كخاصة في كثيقة إعبلف الدكلة الييكدية يكسب القرار قكة إلزامية تجاه إسرائيؿ بإرادتيا المنفردة
 أف قرار التقسيـ رغـ ما 1988أف المجمس الكطني الفمسطيني أعمف في إعبلف االستقبلؿ في نكفمبر 

ألحؽ بالشعب الفمسطيني مف ظمـ ما زاؿ يكفر شركطان لمشرعية الدكلية تضمف حؽ الشعب الفمسطيني 
 (.1)في االستقبلؿ كالسيادة

 
 حيث أعادت الجمعية العامة فيو التأكيد عمى 1994لعاـ  (49/149)قرار الجمعية العامة رقـ . 8

. حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير
 بتأييد المجنة المعنية بممارسة 1996الصادر عف الجمعية العامة عاـ  (51/23)قرار رقـ . 9

الشعب الفمسطيني لحقكقو غير القابمة لمتصرؼ كالطمب إلى المجنة مكاصمة جيكدىا لتعزيز ممارسة 
. الشعب الفمسطيني ليذه الحقكؽ كعمى رأسيا حؽ تقرير المصير

 لمتأكيد عمى أف الشعب الفمسطيني لو الحؽ 1998لعاـ  (53/196)قرار الجمعية العامة رقـ . 10
. الكامؿ في تقرير المصير كاالستقبلؿ كالسيادة

                                                           
خليل سامي علي مهدي، النظرية العامة للتدويل يف القانون الدويل مع دراسة تطبيقية حول زلاوالت تدويل القدس، الطبعة األوىل، . د(1)

. 558-557م، ص ص 1996-ىـ1417
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 الذم أعربت فيو عف حؽ الشعب الفمسطيني في 2001قرار الجمعية العامة في دكرتيا لعاـ . 11
إقامة دكلتو المستقمة استنادان إلى حؽ المساكاة كحؽ تقرير المصير كمقاصد األمـ المتحدة عمى النحك 

المبيف في الميثاؽ، كدعت جميع الدكؿ كالككاالت المتخصصة عمى مكاصمة دعميا لمشعب 
. الفمسطيني مف أجؿ تقرير مصيره

 كالذم دعا إلى إقامة دكلتيف فمسطيف 2002لعاـ  (1397)قرار مجمس األمف الدكلي رقـ . 12
سرائيؿ جنبان إلى جنب انطبلقان مف قراراتو السابقة خاصة القرار  ( 338) كالقرار 1967لعاـ  (242)كا 

 (1).1973عاـ 
    إف قضية تحظى بمثؿ ىذا الكـ اليائؿ مف القرارات التي لـ يعرض سكل جزء بسيط منيا لدليؿ 
كاضح كقاطع بأنيا قضية عادلة كمشركعة تستند لحؽ قانكني أقره ميثاؽ األمـ المتحدة عندما أشار 
إليو بكضكح في المادتيف األكلى كالخامسة كالخمسيف منو، ثـ جاءت ىذه القرارات لتؤكد حؽ الشعب 
الفمسطيني في تقرير المصير، فعمى الرغـ مف عدـ إلزامية القرارات الصادرة عف الجمعية العامة إال 

أف تكاتر صدكرىا يشكؿ دعمان أخبلقيان دكليان لحؽ ىذا الشعب في تقرير مصيره، كبالتالي فإف 
االدعاءات اإلسرائيمية لنفي ىذا الحؽ عف الشعب الفمسطيني ىي ادعاءات باطمة باالستناد إلى 
القانكف الدكلي كقرارات الشرعية الدكلية التي اعترفت بالشعب الفمسطيني كشعب لو حؽ تقرير 
سرائيؿ كىذا  المصير، كما اعترفت بيذا الشعب اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

االعتراؼ يشكؿ إلزامان قانكنيان إلسرائيؿ كبإرادتيا المنفردة التي لـ يشبيا أم عيب كمتى اعترفت بيذا 
. الشعب يجب أف تعترؼ كتقبؿ بالنتائج التي تترتب عمى ىذا االعتراؼ

   
 
 

النطاق الجغرافي لممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير : المطمب الثاني
 

    إف حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني قد تأكد مف خبلؿ العديد مف القرارات الدكلية سكاء التي 
صدرت عف مجمس األمف الدكلي أك عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ابتداء بقرار التقسيـ لعاـ 

 كالذم تأكد فيو حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير، كتقرر فيو حؽ الشعب الفمسطيني 1947
في إنشاء دكلتو العربية، ثـ تبلحقت بعده العديد مف القرارات الدكلية التي أكدت عمى حؽ تقرير 

: المصير ليذا الشعب منيا

                                                           
 http://www.unhcher.ch مجيع ىذه القرارات مأخوذة من موقع األمم ادلتحدة على اإلنرتنت (1)
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 كالذم أكد عؿ حقكؽ الشعب الفمسطيني غير 1970لعاـ  (2535)    قرار الجمعية العامة رقـ 
 كالذم سممت فيو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 1970لعاـ  (2628)القابمة لمتصرؼ، كالقرار رقـ 

بأف احتراـ حقكؽ الفمسطينييف ىك عنصر أساسي ال غنى عنو في إيجاد سػبلـ عادؿ كدائػـ في )
 (.1)لنفس العاـ (2649)ككذلؾ القرار رقـ  (الشػرؽ األكسط

 
نما      العديد مف القرارات الدكلية صدرت في ىذا المجاؿ كالتي ال مجاؿ الستعراضيا جميعان كا 

 الخاص بمبادئ القانكف الدكلي التي 1970لعاـ  (2625)نعرض ألىـ ىذه القرارات منيا القرار 
تحكـ العبلقات الكدية بيف الدكؿ كالذم أكد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير كحقو في 

الكفاح المسمح، كالذم يقدـ تفسيران قانكنيان لمناطؽ تطبيؽ حؽ تقرير المصير، إذ يقضي بأنو ال يجكز 
أف يؤدم تطبيؽ ىذا الحؽ إلى التيديد بالسبلمة اإلقميمية أك الكحدة السياسية لدكؿ مستقمة تقـك 

 (.2)حككمات تمثؿ كامؿ شعكبيا صاحبة ىذا اإلقميـ
 

ىؿ ممارسة حؽ تقرير المصير مف قبؿ الشعب الفمسطيني :     كمف خبلؿ ىذا القرار يتـ التساؤؿ
 تشكؿ مساسان بسبلمة ككحدة 1967 أك التي احتمت عاـ 1948سكاء في أراضيو التي احتمت عاـ 

الدكلة اإلسرائيمية؟، أك بمعنى أخر ما ىك النطاؽ الجغرافي لممارسة حؽ تقرير المصير مف قبؿ 
. الشعب الفمسطيني؟

 
ال ينطبؽ عمى  (2625)يرل كثيره مف المحمميف منيـ األستاذ ماليزكف أف القيد الكارد في القرار  *

 كالذم تـ عمى أساسو تقسيـ األراضي الفمسطينية إلى 1947إسرائيؿ، فإذا سممنا بقرار التقسيـ لعاـ 
دكلتيف عربية كأخرل ييكدية مبينان حدكد كؿو مف الدكلتيف، بالتالي فإف الحدكد الشرعية كالقانكنية لدكلة 

إسرائيؿ ىي الحدكد التي رسميا قرار التقسيـ، كبيذا يككف لمشعب الفمسطيني ممارسة حؽ تقرير 
 باستثناء المناطؽ التي حددىا قرار التقسيـ كالتي 1948المصير في األراضي التي احتمت عاـ 

، خاصة كأف إسرائيؿ قد قبمت قرار التقسيـ كأف اتفاقيات اليدنة لـ ترسـ حدكدان (3)تشكؿ الدكلة الييكدية
ف كانت إسرائيؿ تدعي بأف قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 1967قانكنية إلسرائيؿ حتى عاـ   242 كا 

أم  (النزاع األخير) ال يفرض عمييا سكل االنسحاب مف األراضي التي احتمت في 1967 لعاـ
 كبيذا حسب اإلدعاء اإلسرائيمي ال يجكز لمشعب الفمسطيني 1967األراضي التي احتمت عاـ 

                                                           
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، 1974-1947 انظر قرارات األمم ادلتحدة بشأن فلسطني والنزاع العريب اإلسرائيلي، اجمللد األول، (.1)

. 1993الطبعة الثالثة، 
. 106عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(.2)
. 106عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(3)
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سرائيؿ في ادعائيا ىذا تناقض 1948ممارسة حؽ تقرير المصير في األراضي التي احتمت عاـ  ، كا 
نفسيا بنفسيا فيي مف قبمت بقرار التقسيـ كجعمتو سندان شرعيان كقانكنيان لقياـ دكلتيا الصييكنية كبالتالي 

يجب أف تقبؿ بما جاء في ىذا القرار كأف ال تجزئو بما يتناسب مع مصالحيا، فيي بيذا اإلدعاء 
القاضي بانسحابيا مف  (242)تترؾ ما جاء في قرار التقسيـ كترتكز عمى قرار مجمس األمف رقـ 

 كىي ال تقبؿ بيذا القرار، كفي أسكأ األحكاؿ إف كانت ترتكز عمى 1967األراضي التي احتمت عاـ 
كسند ثاف لشرعيتيا، فيي يجب أف تتبنى السند القانكني األكؿ الذم تؤسس عميو  (242)القرار رقـ 

.     شرعيتيا كىك قرار التقسيـ
 

ف كاف العديد مف الفقياء الصياينة ينكركف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير بالكامؿ      كا 
مؤسس المنظمة الصييكنية استنادان إلى العديد مف المبررات  (ىيرتزؿ)كممف تبنى مثؿ ىذا الرأم 

كالحجج الكاىية التي ينادم بيا الفقياء الصياينة كالتي سبؽ ذكرىا كعمى األخص إنكار كصؼ شعب 
عمى الشعب الفمسطيني كالذم يعد انطباؽ صفة الشعب عميو أمران ضركريان لممارسة حؽ تقرير 

 (.1)المصير
 

    أيان كانت المبررات كأيان كانت االدعاءات التي تنادم بيا الحركة الصييكنية إلنكار حؽ الشعب 
الفمسطيني في تقرير مصيره فإف ىذا الحؽ ثابت شرعيان كقانكنيان لمشعب الفمسطيني استنادان إلى قرارات 

الشرعية الدكلية كيستطيع ىذا الشعب ممارسة حقو في تقرير المصير في أراضيو التي احتمت عاـ 
ف كانت ىذه الممارسة عمى أرض 1948  باستثناء ما حدده قرار التقسيـ استنادان إلى ىذا القرار كا 

 1967الكاقع صعبة بعض الشيء، كما يستطيع أف يمارس ىذا الحؽ في أراضيو التي احتمت عاـ 
، كالذم يعالج حمقة مف حمقات (النزاع األخير)بنصو   (242)استنادان إلى قرار مجمس األمف رقـ 

. الصراع العربي اإلسرائيمي
 

، الذم (2)8/12/1970الصادر في  (2672)    كىنا تجدر اإلشارة إلى قرار الجمعية العامة رقـ 
أكد عمى حؽ الشعكب الخاضعة ألنظمة استعمارية في تقرير مصيرىا بكافة الكسائؿ، كما جاء فيو 

أف االستيبلء عمى األقاليـ بالقكة كاالحتفاظ بيا يشكؿ اعتداءن عمى حؽ الشعكب في السيادة 
: (3)كاالستقبلؿ كتقرير المصير كمنيا الشعب الفمسطيني كالذم نص عمى ما يمي

   
                                                           

. 111حسام أمحد ىنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، مرجع سابق، ص. د(.1)
.  دولة عن التصويت29، وامتناع 12 صوتاً ضد 71 ىذا القرار صدر عن اجلمعية العامة بأغلبية (2)
. 76، ص1987عبد العزيز سرحان، النزاع العريب اإلسرائيلي، دار النهضة العربية، القاىرة، . د(3)
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تأكيد شرعية كفاح الشعكب التي تخضع لمسيطرة االستعمارية كاألجنبية، كاالعتراؼ بحقيا في / ا
. تقرير المصير، كاستعادة حقكقيا بكؿ الكسائؿ التي تتكافر ليا

 
االعتراؼ لمشعكب الخاضعة ألنظمة استعمارية كأجنبية أف تحصؿ في سبيؿ استعادة حقكقيا  / ب

. عمى كؿ أنكاع المساعدات المادية كاألدبية
 
دعكة الحككمات التي تنكر عمى الشعكب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية كاألجنبية حقيا في تقرير / ج

. مصيرىا إلى االعتراؼ بيذا الحؽ
 
التأكيد عمى أف االستيبلء عمى األقاليـ بالقكة كاالحتفاظ بيا يشكؿ اعتداءن عمى حؽ شعكب ىذه / د

. األقاليـ في تقرير مصيرىا، كيمثؿ نقضان صريحان لميثاؽ األمـ المتحدة، كعمبلن يدينو ىذا الميثاؽ
 
استنكار مكقؼ الحككمات التي تنكر عمى الشعكب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية حقيا في تقرير / ىػ

. (1)المصير، كباألخص شعب فمسطيف كشعكب جنكب أفريقيا
 (ىػ)    مف خبلؿ ىذا القرار كالذم كرد فيو ذكر شعب فمسطيف عمى كجو الخصكص في الفقرة 

جاءت اإلشارة إلى شعب فمسطيف بصكرة عامة كىي حسب القرار تنصرؼ إلى حؽ ىذا الشعب في 
، (1948عرب)تقرير مصيره سكاءن في ذلؾ الفمسطينيكف الذيف يقيمكف في إسرائيؿ منذ نشأتيا 

، ككذلؾ الفمسطينيكف 1967كالفمسطينيكف في غزة كالضفة الغربية أم األراضي التي احتمت عاـ 
الصادر عف   (181) كلكف استنادان إلى قرار التقسيـ (.2)المكجكدكف في الشتات خارج فمسطيف

 كالذم يعتبر األساس الشرعي لقياـ دكلة إسرائيؿ فإف ممارسة حؽ تقرير 1947الجمعية العامة عاـ 
المصير لمشعب الفمسطيني تتـ في المناطؽ التي حددىا قرار التقسيـ مف األراضي التي احتمت عاـ 

 كالتي تعتبر حدكدان لمدكلة الفمسطينية، أم في أجزاء محددة مف ىذه األراضي، فحدكد الدكلة 1948
الفمسطينية التي حددىا قرار التقسيـ تتككف مف الجميؿ الغربي كنابمس الجبمية كالسيؿ الممتد مف 

 (.3)أسدكد في الجنكب إلى الحدكد المصرية كيشمؿ منطقة الجميؿ كجبؿ القدس كغكر األردف
 
 
 

                                                           
.  جتدر اإلشارة إىل أن شعوب جنوب أفريقيا قد حتررت بالكامل من السيطرة االستعمارية األجنبية(1)
. 78عبد العزيز زلمد سرحان، النزاع العريب اإلسرائيلي، مرجع سابق، ص.د(.2)
. 550خليل سامي علي مهدي، مرجع سابق، ص. د(.3)
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 وسائل ممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير: المطمب الثالث
    تـ االنتياء سابقان إلى أف حؽ تقرير المصير لمشعكب مف خبلؿ النص عميو في ميثاؽ األمـ 

 المتحدة كتكالي القرارات الصادرة عف الجمعية العامة قد اكتسب الطبيعة القانكنية الممزمة كالتي
 الخاص بإعبلف مبادئ القانكف 1970لعاـ  (2625)تكرست بصكرة كاضحة بصدكر القرار رقـ 

الدكلي الخاصة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة، كالكتساب ىذا الحؽ  
الطبيعة القانكنية يترتب عميو التزامات عمى عاتؽ الدكؿ كحقكؽ لمصمحة الشعكب التي تعاني مف 
السيطرة األجنبية بمختمؼ أنكاعيا، حيث ينبغي عمى جميع الدكؿ االلتزاـ باحتراـ حؽ الشعكب في 

تقرير مصيرىا، كما يجب أف تمكف الشعكب التي تخضع لسيطرتيا مف مباشرة حقيا في تقرير 
المصير كبالتالي يجب عمى الدكؿ المحتمة االمتناع عف اتخاذ تدابير تحـر بمكجبيا ىذه الشعكب مف 
ممارسة حقيا في تقرير المصير، كيككف ليذه الشعكب في المقابؿ حؽ المقاكمة كمعارضة اإلجراءات 

. التي تيدؼ إلى حرمانيا مف حقيا في تقرير المصير
 

    كالشعب الفمسطيني كغيره مف الشعكب التي خضعت لبلستعمار يحؽ لو أف يستعمؿ الكسائؿ 
ذاتيا التي يستعمميا أم شعب محتؿ مف أجؿ ممارسة حؽ تقرير المصير كالتي يجب أف تككف في 

نظر القانكف الدكلي كسائؿ مباحة كمشركعة دكليان، ككما مر سابقان فإف طرؽ المقاكمة أك كسائؿ تقرير 
المصير تنقسـ إلى طرؽ سممية كطرؽ غير سممية، كيككف لمشعب الفمسطيني المجكء إلى الطرؽ 

: السممية كغير السممية
 

: الطرق السممية والمقاومة المدنية/ أوالً 
، كيقصد بنظاـ االستفتاء الستفتاء    كمف أبرز الطرؽ السممية لممارسة حؽ تقرير المصير نظاـ ا

استطبلع رأم الشعب الفمسطيني حكؿ تقرير مصيره تحت إشراؼ منظمة : بالنسبة لمشعب الفمسطيني
األمـ المتحدة، أم بياف رغبات الفمسطينييف حكؿ شكؿ الحكـ الذم يختاركنو سكاء باالتحاد مع دكلة 
أخرل أك إقامة دكلتو المستقمة ذات السيادة أك أم شكؿ مف األشكاؿ التي يختارىا ىذا الشعب تبعان 

 كلكف تطبيؽ نظاـ االستفتاء بالنسبة لمشعب (.1)لما يقضي بو ممارسة حؽ تقرير المصير بصفة عامة
الفمسطيني يعد مف األمكر بالغة الصعكبة نظران لعدـ صحة النتائج المترتبة عمى االستفتاء فيما إذا 

حصؿ أف أشرفت عميو السمطات اإلسرائيمية كالتي ستتحجج بمبادئيا الديمقراطية لتمنع األمـ المتحدة 
مف اإلشراؼ أكالن، كبما يثكر مف خبلفات حكؿ مف سيشارؾ في االستفتاء، فيؿ سيقتصر عمى 

                                                           
زلمد عبد السالم سالمة، الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي وقضايا ادلرحلة النهائية بني قواعد القانون واختالل القوى وادلوازين،شبكة ادلعلومات . د(1)

.  66-65 ، ص 2001اجلامعية،القاىرة، الطبعة األوىل،
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الفمسطينييف داخؿ الضفة الغربية كقطاع غزة فقط؟ أـ سيشمؿ البلجئيف الفمسطينييف في الخارج 
 كفمسطيني القدس الشرقية؟، ىذا 1948كالفمسطينييف داخؿ األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 

كمف الطبيعي أف تتعمد إسرائيؿ كترفض مشاركة البلجئيف الفمسطينييف كفمسطيني القدس الشرقية 
 (.1) مف المشاركة1948كعرب عاـ 

 
    كعمى أرض الكاقع فإف الدكلة الصييكنية كتركيبتيا العقائدية التي ترل أف دكلتيا الكبرل تتعدل 
ف صدر  الحدكد الفمسطينية كتمتد مف النيؿ إلى الفرات لف تسمح بإجراء مثؿ ىذا االستفتاء حتى كا 
قرار دكلي بمثؿ ىذا اإلجراء ألنيا تضرب بعرض الحائط كؿ القرارات الدكلية المتعمقة بحؽ الشعب 

. الفمسطيني في تقرير المصير
    ىذا بالنسبة لنظاـ االستفتاء الذم يعد أبرز الكسائؿ السممية لتقرير المصير، كمف الكسائؿ 

السممية األخرل لممارسة حؽ تقرير المصير كالتي باستطاعة الشعب الفمسطيني المجكء إلييا نظاـ 
. القضاء الدكلي

 كىي تعد مف الصكر السممية لتقرير المصير فيمكف تعريفيا بالمقاومة المدنية    أما فيما يتعمؽ 
بأنيا الحركة التي تستعمؿ الفعؿ المباشر لبلحتجاج عمى أفعاؿ كسياسات اآلخريف كمكاجيتيا 

، كلممقاكمة المدنية تسميات عديدة منيا، (2)كتفترض تعبئة كؿ قطاعات المجتمع لمقاكمة الخصـ
. الدفاع غير العنيؼ أك التدخؿ البلعنيؼ أك االحتجاج البلعنيؼ

    كتشمؿ المقاكمة المدنية عدـ التعاكف السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، كبالنسبة 
لممقاكمة المدنية الفمسطينية فيمكف القكؿ أف ىذا النكع مف المقاكمة يندر المجكء إليو ككسيمة مف 

كسائؿ المقاكمة في الكقت الحاضر، ربما لصعكبة المجكء ليا حاليان عمى عكس ما كاف عميو الكضع 
 خبلؿ االنتفاضة عدم التعاون السياسيففي مجاؿ . 1987في انتفاضة الشعب الفمسطيني عاـ 

األكلى لـ نشيد أم تعاكف سياسي ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي لمشعب 
الفمسطيني كما بيف الحككمة اإلسرائيمية كلـ تكف ىناؾ أية مفاكضات حتى تاريخ اتفاؽ أكسمك بيف 

الطرفيف، في حيف تكاد ال تنقطع المفاكضات في االنتفاضة الفمسطينية الجارية ما بيف الجانب 
اإلسرائيمي كالفمسطيني نظران لمضغكط الدكلية المتكاصمة مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ، كذلؾ ال يكجد أم 

قرار مف قبؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بالمقاطعة السياسية رغـ أف التجارب تفيد عدـ نجاعة 
 2002التعامؿ السياسي مع السمطات اإلسرائيمية، فاالجتياح اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية في آذار 

.   يعد مخالفة التفاقيات أكسمك ثمرة التعاكف السياسي كيثبت أف إسرائيؿ ال تمتـز بأم اتفاؽ
                                                           

. 115-114حسام أمحد ىنداوي، حق الشعب الفلسطيين يف تقرير ادلصري، مرجع سابق، ص ص . د(.1)
. 86سعد الدين إبراىيم، ادلقاومة ادلدنية يف النضال السياسي، منتدى الفكر العريب، عمان، ص. د(2)
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 فأكثر ما يمكف لمشعب الفمسطيني أف يمارسو، كمف خبللو بعدم التعاون االجتماعي    كفيما يتعمؽ 
يمكف لمشعب الفمسطيني التأكيد عمى الثكابت الفمسطينية عف طريؽ المسيرات كاإلضرابات 
كاالحتجاجات، كخير مثاؿ عمى أف ىذا األسمكب مف األساليب المجدية أف االحتجاجات 

دارة  كاالعتصامات المتكاصمة التي استمرت شيكران متتالية مف قبؿ األكاديمييف كالمكظفيف كالطبلب كا 
الجامعة ممثمة في رئيسيا الدكتكر سرم نسيبو في جامعة القدس في أبك ديس ألزمت السمطات 
اإلسرائيمية بإصدار مذكرة لتعديؿ مسار الجدار الذم تبنيو السمطات اإلسرائيمية في األراضي 

الفمسطينية كالذم كاف مرسكمان لو أف يقتطع مساحة كبيرة مف أراضي تابعة لمجامعة، ككذلؾ اضراب 
األسرل في السجكف اإلسرائيمية كالذم استمر لمدة اسبكعيف كنتج عنو قياـ إسرائيؿ باإلفراج عف 

. أسيران  (120)حكالي 
 

 فاالقتصاد الفمسطيني يرتبط ارتباطان قكيان باالقتصاد :لعدم التعاون االقتصادي    أما بالنسبة 
اإلسرائيمي حيث يعتمد المزارعكف الفمسطينيكف في تسكيؽ محاصيميـ عمى السكؽ اإلسرائيمية كليذا 

مف األيدم %70فإف المقاطعة االقتصادية مف األمكر التي يصعب ممارستيا خصكصان أف حكالي 
العاممة الفمسطينية تعتمد في معيشتيا عمى العمؿ داخؿ إسرائيؿ كال يكجد أم بديؿ ليا داخؿ األراضي 

. الفمسطينية التي تعاني مف عجز في ميزانية سمطتيا الكطنية
 
كالذم يعد مف أىـ الجكانب نظران لسيطرتو المطردة عمى العقكؿ كلقدرتو : أما في المجال اإلعالمي*

عمى كشؼ الحقائؽ كاالنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كالتي مف شأف استغبلليا عمى 
الكجو السميـ خصكصان في ظؿ ما يشيده العالـ مف تطكر تكنكلكجي أف يساىـ في سرعة االتصاؿ 

كنشر المعمكمات كبالتالي إكساب قضية الشعب الفمسطيني دعمان كتأييدان دكليان، ألجؿ ذلؾ يجب 
 (.1)تسييؿ عمؿ الصحافييف المحمييف كالكفكد الصحافية الرسمية كغير الرسمية

 
: الطرق غير السممية/ ثانياً 

 
    تتراكح الطرؽ غير السممية بالنسبة لمشعب الفمسطيني ما بيف ضرب الحجارة كما بيف الكفاح 
المسمح، إذ يعتبر ضرب الحجارة نمطان متكاتران في المقاكمة الفمسطينية سكاء في انتفاضة الشعب 

 أك في انتفاضتو الحالية التي اندلعت في الثامف كالعشريف مف أيمكؿ لعاـ 1987الفمسطيني لعاـ 

                                                           
. 83 إبراىيم شعبان، مرجع سابق، ص(1)
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ف كاف ىذا النمط لممارسة حؽ تقرير المصير كالذم 2000  كالتي ما زالت مستمرة ليكمنا ىذا، كا 
يشكؿ كسيمة مف الكسائؿ المشركعة لمقاكمة االحتبلؿ باالرتكاز إلى مبادئ القانكف الدكلي التي 

تعطي الشعكب المحتمة الحؽ في مقاكمة االحتبلؿ بكافة الكسائؿ المتاحة بما فييا الكفاح المسمح بما 
ال يتعارض مع مبادئ ىذا القانكف ال يشكؿ خطكرة كبيرة إال أف قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي تتذرع بو 

. لقتؿ أعدادو كبيرة مف المدنييف األبرياء
 

    إلى جانب ضرب الحجارة الذم ربما يعد مف الطرؽ غير السممية برز بشكؿ كاضح أكثر مف ذم 
. قبؿ في االنتفاضة الحالية نمط الكفاح المسمح أك مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي باستخداـ السبلح

 
: الكفاح المسمح*
 

    كما تبيف سابقان فإنو يجكز ألم شعب في إطار سعيو لتقرير المصير أف يمجأ إلى ممارسة ىذا 
كلما يتمتع بو مبدأ . الحؽ بكسائؿ شتى تمكنو مف إحقاؽ ىذا الحؽ كاستعادة ترابو الكطني كسيادتو

تقرير المصير مف قكة قانكنية ممزمة فإف لمشعب الفمسطيني المجكء الستخداـ القكة كالكفاح المسمح مف 
أجؿ إجبار سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى االعتراؼ لو بالحؽ في تقرير المصير كحقو في أف 
يختار كبحريتو بعيدان عف أم تدخؿ أجنبي شكؿ الحكـ الذم يناسبو ككف أف حؽ تقرير المصير 

كالشعب الفمسطيني في كفاحو المسمح ضد السمطات . لمشعب الفمسطيني يرتبط بكجكد ىذا الشعب
اإلسرائيمية ال يككف خارجان عف الشرعية الدكلية أك مناقضان لقكاعد القانكف الدكلي بؿ عمى العكس 

يعتبر الشعب الفمسطيني في كفاحو المسمح ممتزمان بكافة القرارات الدكلية التي تؤكد حؽ الشعكب في 
تقرير مصيرىا كعدـ منعيا مف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقرير المصير خاصة بعدما أثبتت 

التجارب عدـ مقدرة المجتمع الدكلي ككقكفو عاجزان عف إحراز أم تقدـ يذكر مف أجؿ قضية الشعب 
الفمسطيني كمف أجؿ تحصيؿ حقكقو كعمى رأسيا حؽ تقرير المصير الذم يعتبر مف المبادئ 

. األساسية التي يرتكز عمييا النظاـ الدكلي
    إذ يحؽ لمشعكب التي تحـر مف ممارسة حقيا القانكني في تقرير المصير أك تمنع عنو بالقكة مف 

 (.1)أف ترد عمى القكة بالقكة كعمميا في ىذا الصدد يعتبري عمبلن مشركعان كقانكنيان 
 

    إف الشرعية الدكلية لمقاكمة الشعب الفمسطيني المسمحة قد أصبحت اليكـ حقيقة كاقعة، كال 
يقتصر التسميـ بشرعيتيا عمى مبادئ العدالة كالقانكف الدكلي، إنما يستمد ىذا الشعب الشرعية لكفاحو 

                                                           
. 384 ىيثم موسى حسن، مرجع سابق، ص(1)
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المسمح ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي مف قرارات األمـ المتحدة الصادرة لمتأكيد عمى حؽ الشعكب في 
االستقبلؿ كالحرية كتقرير المصير باإلضافة إلى القرارات اليامة التي صدرت عف الجمعية العامة 

، كالتي صدرت بخصكص تبرير شرعية كفاح ذلؾ الشعب مف أجؿ استرداد (1)كمجمس األمف الدكلي
 (.2)حقكقو غير القابمة لمتصرؼ كعمى رأسيا حقو في تقرير مصيره بنفسو

 
    مف كجية أخرل فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية ليس في حقيقة األمر سكل سمسمة 
مف االعتداءات التي ارتكبتيا إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني مف مذابح كمجازر منذ احتبلليا ليا 

 كحتى ىذا اليكـ، كاستمرار ىذه االعتداءات كالممارسات البلأخبلقية كالعنصرية إنما 1948عاـ 
يشكؿ مبرران قكيان لمفمسطينييف مف أجؿ المقاكمة كالكفاح المسمح كيعتبر تنفيذان لمقرارات الدكلية كميثاؽ 

. مف ىذا الميثاؽ (51)األمـ المتحدة استنادان لحؽ الدفاع عف النفس في المادة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
شرعية نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تقرير المصير ضد االحتالل 

 اإلسرائيلي

                                                           
 والقرار رقم 1975لعام  (3376)، القرار رقم 1970لعام  (2672)، القرار 1970لعام  (2649)القرار رقم :  من ىذه القرارات(1)
.  ومجيعها صادرة عن اجلمعية العامة1988لعام  (43/21)
. 561-559صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات ادلسلحة، مرجع سابق، ص ص . د(.2)
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 بشف ىجـك عسكرم احتمت عمى أثره 1967    قامت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي في حزيراف عاـ 

ىضبة الجكالف السكرية كشبو جزيرة سيناء المصرية ككبلن مف الضفة الغربية كقطاع غزة، أم ما تبقى 
، كمف البدييي أف يسرم عمى ىذه األراضي قكاعد 1948مف األراضي الفمسطينية التي احتمتيا عاـ 

قانكف الحرب أك ما يسمى قانكف االحتبلؿ الحربي، الذم تنظـ قكاعده جميع أمكر اإلقميـ المحتؿ 
ككضع سمطات االحتبلؿ كعبلقتيا بيذا اإلقميـ كالذم يعطي شعب اإلقميـ المحتؿ حؽ المقاكمة 

كبيذا يحكـ الكضع في األراضي الفمسطينية . كالنضاؿ مف أجؿ تقرير المصير كتحرير إقميمو المحتؿ
 كبركتكككليا اإلضافي  1907المحتمة قانكف االحتبلؿ الحربي الذم تنظمو اتفاقية الىام لعاـ 

 كعمى كجو الخصكص اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية السكاف 1949كاتفاقيات جنيؼ لعاـ 
المدنييف كقت الحرب، كعمى أثر االحتبلؿ الذم تعرضت لو األراضي الفمسطينية انطمقت العديد مف 
الحركات الثكرية الفمسطينية التي تستيدؼ تحرير األراضي الفمسطينية كتقاـك االحتبلؿ اإلسرائيمي 
ف  كتناضؿ مف أجؿ تقرير المصير الذم يعد نضاالن مشركعان يستند إلى قكاعد الشرعية الدكلية، كا 

كانت إسرائيؿ كأعكانيا تشكؾ في شرعية ىذا النضاؿ، كمف أجؿ إثبات شرعية ىذا النضاؿ كطبيعة 
: الكضع في األراضي الفمسطينية المحتمة ينقسـ ىذا الفصؿ إلى المباحث التالية 

الكضع القانكني لؤلراضي الفمسطينية المحتمة في المبحث األكؿ، نبيف فيو المركز القانكني * 
لبلحتبلؿ الحربي كعبلقة اتفاقية جنيؼ الرابعة كانطباقيا عمى األراضي الفمسطينية، كدكر منظمة 

. التحرير الفمسطينية في إقرار حؽ تقرير المصير
الكضع القانكني لممقاكمة الفمسطينية في القانكف الدكلي كالخمط بينيا كبيف اإلرىاب الدكلي في * 

. المبحث الثاني
 

المبحث األول ـ الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة 
 عمى الضفة الغربية 1967    باشرت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أثر اليجـك الذم شنتو عاـ 

كقطاع غزة كىضبة الجكالف السكرية كشبو جزيرة سيناء المصرية بفرض سيطرتيا عمى تمؾ المناطؽ 
قامت بضـ كؿٍّ مف الجزء  (1967أم عاـ )كأخضعتيا لحكميا العسكرم المباشر كخبلؿ تمؾ الفترة

الشرقي لمدينة القدس كىضبة الجكالف السكرية كأعمنت أنيما جزءه مف أراضييا السيادية كطبقت 
. عمييما كعمى السكاف المقيميف فييا القانكف اإلسرائيمي

                                                                                                                                                                            
: (1)ىذا كقسمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي األراضي العربية المحتمة إلى أربعة أقاليـ إدارية ىي

                                                           
. 510، ص1969، إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، 1967 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، رللد عام (1)



 50 

. إقميـ الضفة الغربية لنير األردف الذم أطمقت عميو سمطات االحتبلؿ اسـ ييكدا كالسامرة/ 1
. إقميـ غزة كشماؿ سيناء الذم أطمقت عميو سمطات االحتبلؿ اسـ شمكمك/ 2
. إقميـ ىضبة الجكالف/ 3
. إقميـ سيناء الجنكبية/ 4

                                                                                                                                                                                                                         
كبالنسبة ليذه المناطؽ فبل زالت حتى يكمنا ىذا خاضعة لمحكـ العسكرم اإلسرائيمي ما عدا شبو 

 اتفاؽ كامب 1979جزيرة سيناء المصرية التي كقعت كؿٌّ مف الحككمتيف المصرية كاإلسرائيمية عاـ 
. ديفيد الذم تـ بمكجبو إنياء االحتبلؿ العسكرم ليا

 
    كمباشرة قامت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بفرض سيطرتيا العسكرية كالقانكنية كاإلدارية عمى 

أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة عف طريؽ إصدار الببلغات كاألحكاـ العسكرية لحكـ ىذه 
المناطؽ، كال شؾ أف ىذا اليجكـ الذم قامت بو القكات اإلسرائيمية ىك احتبلؿه حربيه تطبؽ عميو كافة 

القكانيف كاألعراؼ الخاصة بالحرب كتعتبر القكات اإلسرائيمية قكات احتبلؿ عسكرم كما تعتبر 
األراضي الفمسطينية أراضو محتمةن، لذلؾ نبيف في ىذا المبحث المركز القانكني لبلحتبلؿ الحربي 

اإلسرائيمي في المطمب األكؿ، كمدل ارتباط كانطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية 
المحتمة في المطمب الثاني، كفي المطمب الثالث نبيف دكر منظمة التحرير الفمسطينية في الكفاح مف 

. أجؿ تقرير المصير
 

المركز القانوني لالحتالل الحربي اإلسرائيمي : المطمب األول
 احتبلالن فريدان مف ناحيتيف، 1967    يعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

األكلى أنو االحتبلؿ الكحيد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قامت قكة عسكرية بإنشاء حككمة 
عسكرية عمى األراضي المحتمة بمكجب اإلطار العاـ الذم يحكـ سمطة االحتبلؿ، كالثانية أف 

االحتبلؿ اإلسرائيمي اتسـ بطكؿ مدتو، إذ ما زالت األراضي الفمسطينية خاضعة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي 
 (.2)إلى يكمنا ىذا

 

                                                                                                                                                                              

 
(2) Eyal Benvenisti, The International law of occupation, Published by Princeton University press, 

Newjersey, 1993, pp107-108.  
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تعتبر أرض الدكلة محتمة حيف “ في مادتيا الثانية عمى أنو  1907   كتنص اتفاقية الىام لعاـ 
تككف تحت السيطرة الفعمية لجيش العدك كال يشمؿ االحتبلؿ سكل األراضي التي يمكف أف تمارس 

. “فييا ىذه السمطة بعد قياميا
    فاالحتبلؿ ىك تمكيف قكات دكلة محاربة مف دخكؿ إقميـ العدك كالسيطرة عميو كمو أك بعضو 

، كمعنى ىذا أف االحتبلؿ ال يمتد إال إلى األقاليـ التي استقرت فييا سمطة االحتبلؿ (1)بصفة فعمية
.   ككانت قادرة عمى مباشرتيا فييا

    تدكر معظـ قكاعد قانكف االحتبلؿ الحربي حكؿ نقطة جكىرية كىي أف سمطات العدك أك الجيش 
نما مقيدة بحيث ال تمحؽ آالمان كأضراران بالغة بالمدنييف كاألعياف  المحتؿ ليست سمطات مطمقة كا 
المدنية التي ليس ليا عبلقة بالعمميات العسكرية، ليذا يكفر القانكف الدكلي اإلنساني حماية كبيرة 

لممدنييف كاألعياف المدنية حماية يجب أف ال تطاليا األعماؿ الحربية، كقبؿ العرض لممركز القانكني 
لبلحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي ال بد مف عرض المبادئ األساسية التي يقـك عمييا قانكف االحتبلؿ 

: الحربي كىي
. إف االحتبلؿ ذك طبيعة مؤقتة كاستثنائية/ 1
عدـ جكاز ضـ إقميـ العدك خبلؿ الحرب، كبالتالي ال يجكز لسمطات االحتبلؿ ضـ أم جزء مف / 2

 (.2)اإلقميـ المحتؿ أك التصرؼ فيو طالما أف الحرب مستمرة
تحديد نطاؽ االحتبلؿ الحربي بأقاليـ العدك التي تـ االستيبلء عمييا عند ىزيمتو، أم تحديد /  3

 (.3)اختصاصات المحتؿ كمدل سمطاتو العسكرية بشأف إدارة اإلقميـ المحتؿ
إف سمطة االحتبلؿ عمى األقاليـ التي احتميا سمطة فعمية ككاقعية تزكؿ بزكالو كىي ليست سمطة / 4

قانكنية، أم أف ىذه السمطة ىي سمطة فعمية مستمدة مف قكاعد قانكنية كليست سمطة تستند إلى حؽ 
، كبيذا فإف السيادة عمى اإلقميـ المحتؿ تبقى حقا لشعب ىذا اإلقميـ كأف دكر (4)السيادة عمى اإلقميـ

. سمطات االحتبلؿ يتجسد فقط في إدارة اإلقميـ المحتؿ
إف قانكف االحتبلؿ الحربي  كجد لخدمة اإلنسانية فيك يقكـ عمى حماية األشخاص المتضرريف / 5

. في حالة النزاع المسمح كعمى حماية األمكاؿ المدنية
 

                                                           
. 826، ص1993 علي صادق أبو ىيف، القانون الدويل العام، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، (1)
. 215 زلمد عبد السالم سالمة، اتفاقيات أوسلو للسالم، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة عني مشس، ص(2)
 مصطفى شحاتو، االحتالل احلريب وقواعد القانون الدويل ادلعاصرة مع دراسة تطبيقية عن االحتالل احلريب اإلسرائيلي لألقاليم العربية، رسالة (3)

. 91، ص1977دكتوراه مقدمة جلامعة القاىرة، 
. 1907أكتوبر لعام /  تشرين األول18من اتفاقية الىاي ادلؤرخة يف  (43)وادلادة  (42) انظر ادلادة (4)
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    مف خبلؿ ىذه المبادئ يتبيف أف قكاعد قانكف االحتبلؿ الحربي ذات طبيعة تكازنية مف حيث 
ككنيا تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف بيف مصمحة المحتؿ الحربية في اتخاذ اإلجراءات التي تكفؿ لو 
سبلمتو كسبلمة قكاتو كتأمينيا فكؽ اإلقميـ المحتؿ، كبيف مصمحة سكاف ىذا اإلقميـ في تأميف 

سبلمتيـ كممارسة أنشطتيـ كتصريؼ شؤكنيـ اليكمية بدكف أية عكائؽ، لذلؾ يجب عمى سمطات 
االحتبلؿ أف تدير اإلقميـ المحتؿ بشكؿ يحقؽ مصمحة الطرفيف مع األخذ بعيف االعتبار أف سمطات 
القكات المحتمة ليست سمطات مطمقة بؿ سمطات تحكميا قكاعد القانكف الدكلي خاصة فيما يتعمؽ 

 كيترتب عمى ذلؾ أف االحتبلؿ القائـ فعميان ال يمغي السيادة القانكنية لمدكلة (.1)باالعتبارات اإلنسانية
صاحبة اإلقميـ المحتؿ، أم أف سيادة القكات المحتمة الفعمية ال تمغي السيادة القانكنية لمدكلة صاحبة 

. الحؽ الشرعي ليذا اإلقميـ
 

    بعد أف تبينت طبيعة قكاعد قانكف االحتبلؿ الحربي كالمبادئ التي يقكـ عمييا كالمياـ كاألىداؼ 
التي كجد مف أجميا يجب التطرؽ إلى المركز القانكني لبلحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي الذم تنطبؽ عميو 

كافة مبادئ كقكاعد قانكف االحتبلؿ الحربي كالتي ينبغي عمى السمطات اإلسرائيمية التقيد بيا 
كمراعاتيا أثناء مباشرة سمطاتيا  في األراضي الفمسطينية، إذ يعد الغزك اإلسرائيمي لؤلراضي العربية 

 احتبلالن حربيان تنطبؽ عميو كافة 1967كمنيا الضفة الغربية كقطاع غزة في الخامس مف حزيراف لعاـ 
 كبركتكككالىا 1949 كاتفاقيات جنيؼ لعاـ 1907ىذه القكاعد التي تنظميا اتفاقية الىام لعاـ 

. 1977اإلضافياف لعاـ 
 

    احتفظت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ احتبلليا لمضفة الغربية كقطاع غزة بيذه المناطؽ كأقامت 
فييا إدارات كحككمات عسكرية لتصريؼ شؤكنيا تتبع مقر الحاكـ العسكرم العاـ اإلسرائيمي في 
القدس، كمارست السمطة الفعمية فييا بدالن مف اإلدارة العربية السابقة ليا، كمف ىنا يعد الكجكد 
اإلسرائيمي فييا كجكدان احتبلليان كتعتبر السمطة اإلسرائيمية التي تمارس اإلدارة في ىذه المناطؽ 
 (.2)بسيطرتيا الفعمية عمييا سمطة محتمة حسب تعريؼ االحتبلؿ الحربي الذم حددتو اتفاقية الىام

:  عمى ما يمي1907مف اتفاقية الىام لعاـ  (42)   حيث تنص المادة 
تعتبر أرض الدكلة محتمة حيف تككف تحت السمطة الفعمية لجيش العدك كال يشمؿ االحتبلؿ سكل  “

مف ذات  (43)، كما تنص المادة “األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا 
: االتفاقية عمى ما يمي

                                                           
. 239 ىيثم موسى حسن،  مرجع سابق، ص(1)
. 81 تيسري شوكت النابلسي،  مرجع سابق، ص(2)
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إذا انتقمت سمطة القكة الشرعية بصكرة فعمية إلى يد قكة االحتبلؿ، يتعيف عمى ىذه األخيرة، قدر  “
اإلمكاف، تحقيؽ األمف كالنظاـ العاـ كضمانو، مع احتراـ القكانيف السارية في الببلد، إال في حاالت 

. “الضركرة القصكل التي تحكؿ دكف ذلؾ
  

مف الئحة الىام أف االحتبلؿ الحربي يشكؿ حالة فعمية كمؤقتة تبدأ باستقرار  (42)    تعني المادة 
األكضاع لقكات االحتبلؿ كلمسمطة المحتمة داخؿ األراضي التي غزتيا كتنتيي بطردىا منيا، ألف 

القانكف الدكلي يرل أف االحتبلؿ ىك مجرد حالة فعمية مؤقتة ال أثر ليا عمى حقكؽ السيادة، أم أف 
مف ذات االتفاقية لتنظـ ىذه الحالة  (43)السيادة تبقى لصاحب اإلقميـ الشرعي، ليذا تتدخؿ المادة 

المؤقتة كتحدد صبلحيات المحتؿ كحدكد اختصاصو في إدارة األراضي المحتمة كبقدر ما يقتضيو ذلؾ 
مف سمطات لمحفاظ عمى النظاـ العاـ بالحفاظ عمى أمنو كحماية أفراد قكاتو مف جية كحماية أركاح 

. السكاف كصيانة ممتمكاتيـ مف جية أخرل
 

    انطبلقان مف ىذه النصكص فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية ىك احتبلؿ فعمي 
كمؤقت ألجؿ ذلؾ تبقى السيادة عمى الضفة الغربية كقطاع غزة لمشعب الفمسطيني كال تنتقؿ إلى 

السمطات اإلسرائيمية التي يقتصر دكرىا عمى إدارة ىذه األراضي بالقدر البلـز لحفظ األمف كالنظاـ 
العاـ كحماية أفراد قكاتيا كحماية السكاف األصمييف أم الشعب الفمسطيني،كىذه اإلدارة ال تكسبيا أم 

 .حؽ في السيادة التي ىي ثابتة لمشعب الفمسطيني
    ىذا ما يجب أف يككف عميو الكضع في األراضي الفمسطينية كلكف عمى أرض الكاقع ىك عكس 
ذلؾ، فإسرائيؿ ال تعترؼ بسيادة الفمسطينييف عمى األراضي المحتمة لذلؾ قامت بضـ القدس إلييا 

كأخضعتيا لسيادتيا كفرضت عمييا كعمى سكانيا القانكف اإلسرائيمي كنقمت مقر حككمتيا إلييا، كىذا 
ما تسعى إليو لما تبقى مف األراضي الفمسطينية، فإسرائيؿ تزعـ أف السيادة عمى فمسطيف كانت 

لبريطانيا كىي دكلة االنتداب كأف إسرائيؿ كرثت ىذه السيادة عمى فمسطيف، كلكف الفيـ اإلسرائيمي 
ليذه المعادلة فيـ مغمكط كمخالؼ لفمسفة نظاـ االنتداب كمكقؼ عصبة األمـ  سابقان في ظؿ ىذا 

  (.1)النظاـ كمكقؼ األمـ المتحدة حاليان ليذا النظاـ الذم كرثتو عف عصبة األمـ
 

    إف ىدؼ االنتداب الذم حددتو عصبة األمـ المتحدة ىك المحافظة عمى سكاف المناطؽ المنتدبة 
كتطكيرىـ، كيبقى ىذا اليدؼ قائمان في ظؿ ىيئة األمـ المتحدة التي انتقؿ إلييا اإلشراؼ عمى 

                                                           
عبد اهلل األشعل، أثر إعالن الدولة الفلسطينية على ادلركز القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة، اجمللة ادلصرية للقانون الدويل، العدد السادس . د(1)

. 103، ص1990واألربعني، 
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مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كبما أف نسبة السكاف  (77)المناطؽ الكاقعة تحت االنتداب بمكجب المادة  
 مف المسيحييف كالمسمميف الفمسطينييف 1923المحمييف كقت دخكؿ االنتداب البريطاني لفمسطيف عاـ 

ك أف نسبة السكاف الييكد سكاء مف الييكد العرب السكاف األصمييف أـ مف الييكد % 88كانت تشكؿ 
، فإف السيادة عمى فمسطيف تككف لسكانيا المحمييف أم %12المياجريف لفمسطيف كانت ال تزيد عف 

الفمسطينييف كمف خبلؿ ىذا اليدؼ لبلنتداب يتضح بشكؿ مباشر مف ىك صاحب الحؽ في السيادة 
ف لـ يحدد ميثاؽ األمـ المتحدة مف ىك صاحب الحؽ الشرعي في  عمى األراضي الفمسطينية كا 

 (.1)السيادة
 

كلمتخمص مف ىذا الحرج ترل الحركة الصييكنية أنو كقت نفاذ االنتداب كاف ىناؾ جماعتاف ليما 
الحؽ في ممارسة السيادة عمى فمسطيف،كىما السكاف المحميكف مف الييكد كالييكد في مختمؼ أنحاء 

إنشاء كطني قكمي لمييكد في فمسطيف عمى أف اليضر ذلؾ )العالـ استنادان لكعد بمفكر الذم جاء فيو
بالحقكؽ المدنية كالدينية لمطكائؼ غير الييكدية كال الحقكؽ أك المركز الساسي الذم يتمتع بو الييكد 

أف ىذا الكعد لـ يمنح حقكقان لمييكد في (شمار يالفيف)،إذ يرل المفكر الصييكني (في أم ببلد غيرىا
فمسطيف فقط،بؿ اعترؼ بيذه الحقكؽ لمشعب الييكدم أينما يككف،ألف النزاع في ىذه الفترة كاف بيف 
الفمسطينييف كبيف الييكد أينما كجدكا،مع أف الكعد أكد عمى عدـ االضرار بمصالح الطكائؼ األخرل 

 (.2)الفترة كاف بيف الييكد أينما كجدكا كبيف الفمسطينييف النزاع في ىذه غير الييكدية 
 

: مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ما يمي (64)    كما تنص المادة 
تبقى قكانيف العقكبات الخاصة باألراضي المحتمة نافذة إال في حالة إلغائيا أك إيقافيا بكاسطة دكلة  “

االحتبلؿ إذا كاف فييا ما ييدد أمنيا أك يعتبر عقبة في تطبيؽ ىذه االتفاقية، كمع مراعاة االعتبار 
األخير كلضركرة ضماف سير اإلدارة القضائية الفعالة، تكاصؿ محاكـ األراضي المحتمة كاجباتيا فيما 

يختص بجميع المخالفات المنصكص عمييا بيذه القكانيف، عمى أنو يجكز لدكلة االحتبلؿ إخضاع 
سكاف األراضي المحتمة لؤلحكاـ التي تراىا ضركرية لتتمكف مف القياـ بالتزاماتيا التي تقضي بيا ىذه 
االتفاقية، كلبلحتفاظ بحككمة نظامية لؤلراضي المحتمة كلضماف أمف دكلة االحتبلؿ كأفراد كممتمكات 

.          “قكات أك إدارة االحتبلؿ، ككذلؾ المنشآت كخطكط المكاصبلت التي يستخدمكنيا 
 

                                                           
. 56-54، ص ص 1986عثمان التكروري وعمر ياسني، الضفة الغربية وقانون االحتالل احلريب، القدس، . د(1)
. 31، ص1975زلمد إمساعيل السيد، مدى مشروعية أسانيد السيادة اإلسرائيلية يف فلسطني، عامل الكتب، القاىرة، . د(.2)
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مف اتفاقية الىام كالتي تشير إلى أف  (43)    كيعتبر ىذا النص تأكيدان لما كرد في المادة 
صبلحيات قكات االحتبلؿ صبلحيات مؤقتة بدكاعي األمف كحفظ النظاـ في أضيؽ صكرة كىي 

. الضركرة العسكرية
 

    ىذه النصكص نصكص عامة تسرم عمى الكضع في األراضي الفمسطينية كمفيكميا عدـ جكاز 
ال يجكز لقكات االحتبلؿ . نقؿ السيادة عمى األراضي الفمسطينية لقكات االحتبلؿ اإلسرائيمي

اإلسرائيمي إصدار كافة أنكاع التشريعات كبغض النظر عف مكضكعيا كتكقيتيا أك إصدار األحكاـ 
مف قبؿ محاكـ السمطات اإلسرائيمية، كما يمنع عمييا تغيير كتعديؿ األكضاع السياسية كالمدنية 

ف حصؿ مثؿ  كاالجتماعية كاالقتصادية كالتشريعية كالقضائية كاإلدارية في األراضي الفمسطينية، كا 
ىذا التصرؼ الممنكع يجب عمى سمطة االحتبلؿ اإلسرائيمي أف تراعي مصمحة الشعب الفمسطيني 

ف كانت إسرائيؿ ال تراعي أم اعتبار، كيجب اإلشارة إلى أف لفظة القكانيف الجزائية ال تقتصر عمى  كا 
نما تشمؿ كافة القكانيف األخرل سكاء كانت صادرة عف السمطة التشريعية أـ  القانكف الجزائي فقط كا 

. (1)(أم سكاء كانت دستكران أـ قانكنان أـ الئحة أـ نظامان، أك أم قانكف آخر)التنفيذية 
 

    كىذا النص تأكيد عمى أف السيادة فقط ىي حؽ لمشعب الفمسطيني كأف التشريعات السارية قبؿ 
 كىي القكانيف األردنية في الضفة الغربية كالقكانيف المصرية في قطاع غزة تبقى 1967حزيراف عاـ 

ف كانت  سارية المفعكؿ كال يحؽ لمسمطات اإلسرائيمية إلغاؤىا أك تعديميا إال في حاالت الضركرة كا 
إسرائيؿ قد عدلت الكثير مف نصكص ىذه القكانيف عف طريؽ أكامرىا العسكرية العديدة دكف أف تككف 

.    ىناؾ أم ضركرة
 

 كنظاـ الدفاع العاـ مف أبرز المخالفات 1968    ليذا يعتبر قانكف التعميمات القانكنية كاإلدارية لعاـ 
التي قامت بيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي، فقانكف التنظيمات اإلدارية صدر كقانكف كليس مجرد 

تعميمات أك نظاـ كما أنو صدر بمكافقة الكنيست اإلسرائيمي كلـ يستيدؼ مصمحة السكاف 
ـْ تستدعيا حالة الضركرة كألغى العديد مف  الفمسطينييف كتدخؿ في أمكر ال تمس أمف الجيش كل

 كاف قراران في محمو، إذ 1999لعاـ  (6/10) كمف ىنا فإف قرار الجمعية العامة رقـ (.1)القكانيف
اعتبرت فيو جميع التصرفات كاإلجراءات التشريعية كاإلدارية ككذلؾ األفعاؿ التي تقـك بيا إسرائيؿ 

كىي قكة احتبلؿ كالتي مف شأنيا تغيير أك محاكلة تغيير النظاـ القانكني أك التككيف السكاني لمقدس 

                                                           
. 21-20 إبراىيم شعبان، مرجع سابق، ص ص(1)
. 117 تيسري شوكت النابلسي،   مرجع سابق، ص(.1)
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الشرقية كسائر األراضي الفمسطينية المحتمة، كاعتبار جميع ىذه التصرفات التشريعية أك المادية باطمة 
بطبلنان مطمقان كال قيمة ليا مف الناحية القانكنية، كدعت الجمعية العامة فيو إلى عقد مؤتمر دكلي في 

.   (2)جنيؼ مف أجؿ العمؿ عمى تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة
 

    كؿ ىذا يشير إلى أف السيادة عمى األراضي الفمسطينية تبقى لمفمسطينييف فقط فمسألة التشريع مف 
.  المسائؿ المتفرعة عف السيادة كمف لو حؽ السيادة لو حؽ التشريع

 
ينبغي احتراـ شرؼ األسرة كحقكقيا، “: مف اتفاقية الىام عمى أنو (46)      كذلؾ تنص المادة 

كحياة األشخاص كالممكية الخاصة، باإلضافة إلى المعتقدات كالممارسات الدينية ك ال تجكز مصادرة 
، كعكس ذلؾ تفعؿ إسرائيؿ فمعظـ المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية “الممكية الخاصة 

. المحتمة قامت عمى أراضو فمسطينية قامت السمطات اإلسرائيمية بنزعيا كمصادرتيا مف مبلكييا
يحظر النقؿ اإلجبارم لؤلفراد أك “: مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو (49)    كتنص المادة 

الجماعات باإلضافة إلى إبعاد األشخاص المحمييف مف األرض المحتمة إلى أرض القكة القائمة 
باالحتبلؿ أك إلى أرض أم بمد أخر محتمة أك غير محتمة بصرؼ النظر عف دافع ذلؾ، كال تبعد 

. “القكة القائمة باالحتبلؿ كال تنقؿ جماعات مف سكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا
كعكس ما تقضي بو القكانيف تفعؿ إسرائيؿ فيي تنقؿ يكميان اآلالؼ مف الييكد المكجكديف في الخارج 

إلى األراضي الفمسطينية المحتمة، كىذا يعتبر إخبلالن بالتزامات سمطات االحتبلؿ بإدارة اإلقميـ 
الخاضع لبلحتبلؿ كتغيير في الطبيعة الديمغرافية لؤلراضي الفمسطينية كنكع مف ضـ األرض 

. الفمسطينية إلى إسرائيؿ
 

    كبما أف األراضي الفمسطينية ىي أراضو محتمة كالسمطات اإلسرائيمية ىي سمطات محتمة تخضع 
لقانكف االحتبلؿ الحربي الذم يعترؼ باالحتبلؿ كحالة مؤقتة ال تكسب المحتؿ السيادة عمى األراضي 

نما تنحصر كظيفتو في إدارتو بما يحقؽ األمف كالنظاـ العاـ، كأف السمطات اإلسرائيمية  المحتمة كا 
يجب أف تنسحب مف األراضي الفمسطينية كىذا ما تؤكده قرارات ىيئة األمـ المتحدة كتؤيده غالبية 
أعضاء المجتمع الدكلي باستثناء بعض الدكؿ المساندة إلسرائيؿ كأمريكا كالتي تعترؼ في نفس 

:  كالذم ينص عمى ما يمي1967لعاـ  (242)الكقت بقرار التقسيـ كبقرار مجمس األمف رقـ 
 

                                                           
(2)

   http://www. unhcher.ch   

http://www/
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إف مجمس األمف إذ يعرب عف قمقو المتكاصؿ بشأف الكضع الخطر في الشرؽ األكسط كيؤكد     “
عدـ القبكؿ باالستيبلء عمى أراضو بكاسطة الحرب، كالحاجة إلى العمؿ مف أجؿ سبلـ دائـ عادؿ 

ذ يؤكد أيضان أف جميع الدكؿ األعضاء بتكقيعيا  تستطيع كؿ دكلة في المنطقة أف تعيش فيو بأمف، كا 
. مف الميثاؽ (2)ميثاؽ األمـ المتحدة قد التزمت بالعمؿ كفقان لممادة 

 
يؤكد أف تحقيؽ مبادئ الميثاؽ يقتضي إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط كيستكجب / 1

: تطبيؽ المبدأيف التالييف
. سحب القكات المسمحة اإلسرائيمية مف أراضو احتمتيا في النزاع األخير* 
 في  كؿ دكلة إنياء جميع ادعاءات أك حاالت الحرب كاحتراـ كاعتراؼ بسيادة ككحدة أراضي

المنطقة، كاستقبلليا السياسي كحقيا في العيش بسبلـ ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بيا كحرة مف 
. التيديد أك أعماؿ القكة

  
: كيؤكد القرار الحاجة إلي/ 2
. ضماف حرية المبلحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة* 
. تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة البلجئيف* 
ضماف المناعة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لكؿ دكلة في المنطقة عف طريؽ إجراءات بينيا إقامة * 

. مناطؽ مجردة مف السبلح
يطمب مف األميف العاـ تعييف ممثؿ خاص لمذىاب إلى الشرؽ األكسط كي يقيـ كيجرم اتصاالت / 3

مع الدكؿ المعنية بغية إيجاد اتفاقية، كمساعدة الجيكد لتحقيؽ تسكية سممية كمقبكلة كفقا لنصكص 
. كمبادئ ىذا القرار

يطمب مف األميف العاـ أف يرفع تقريران إلى مجمس األمف حكؿ تقدـ جيكد الممثؿ الخاص في / 4
. (1)“أقرب كقت ممكف

 
    كمف خبلؿ ىذا القرار يتأكد أف السمطات اإلسرائيمية ىي سمطات محتمة كأف الكضع في األراضي 
الفمسطينية يخضع ألحكاـ قانكف االحتبلؿ الحربي كيتعيف عمى قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أف تنسحب 

. مف القرار (ا)مف األراضي الفمسطينية طبقان لما جاء في البند األكؿ فقرة 
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القانون الدولي وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة : المطمب الثاني
 

    تعتبر اتفاقية جنيؼ الرابعة جزءان مما يسمى قانكف جنيؼ، كىي الركف األساسي في القانكف 
الدكلي اإلنساني ػ أحد فركع القانكف الدكلي العاـ ػ االتفاقيات األربع كأىميا اتفاقية جنيؼ الرابعة 

. الخاصة بحماية السكاف المدنييف كقت الحرب صيغت ككقعت كتـ تبنييا بعد الحرب العالمية الثانية
 

    كتبرز أىمية االتفاقية الرابعة في أنيا تنظـ العبلقة ما بيف قكة االحتبلؿ الحربي كما بيف السكاف 
المدنييف، ألف الغاية كاليدؼ مف القانكف الدكلي اإلنساني ىي احتراـ الذات اإلنسانية كحمايتيا قدر 
اإلمكاف، إذ تحاكؿ ىذه االتفاقية أف تككف ىناؾ ضكابط عمى سمكؾ الجيات المتحاربة مف جية، 

كتكفير قدر مف الحماية بما ال يتعارض مع متطمبات الحرب لمسكاف كمنيـ ضحايا الحركب، جرحى 
أك قتمى أك غرقى، القكات المسمحة في الميداف ك البر، كبالتأكيد عمى السكاف المدنييف الذيف يجدكف 

 (.1)أنفسيـ فجأة تحت كطأة الحرب كالحقان تحت سمطة االحتبلؿ
 

 ثبلثة ببلغات 1967    أصدرت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي عشية دخكليا األراضي الفمسطينية عاـ 
عسكرية، أعمنت في األكؿ منيا دخكؿ الجيش اإلسرائيمي المنطقة، كأعمنت في الثاني تكلي قائد 
المنطقة حاييـ ىيرتسكغ السمطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية فييا كأعمنت في الثالث إنشاء 

 كقد جاء في ىذه الببلغات أف إسرائيؿ تعتـز تطبيؽ مكاد معاىدات (.2)المحاكـ العسكرية كتشكيميا
. جنيؼ التي كقعت عمييا سابقان كالتي تعتبر اتفاقية جنيؼ الرابعة جزءان منيا

 
    كمف خبلؿ المنشكر الثاني تبيف أف القائد العسكرم لمضفة الغربية أراد التقييد كلك شكميان بقانكف 

أف القكانيف “بشأف السمطة كالقضاء  (2)االحتبلؿ الحربي إذ جاء في المادة الثانية مف المنشكر رقـ 
 تظؿ نافذة المفعكؿ بالقدر الذم ال 1967 حزيراف عاـ 7التي كانت قائمة في المنطقة بتاريخ 

تتعارض فيو مع ىذا المنشكر أك أم منشكر أك أمر يصدر مف قبمي، كبالتغييرات الناجمة عف إنشاء 
حكـ جيش الدفاع اإلسرائيمي في المنطقة، كىذا ما يتفؽ جزئيان مع نصكص قانكف االحتبلؿ الحربي 

 كالبركتكككؿ األكؿ الممحؽ 1949 كاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1907المتمثؿ في اتفاقية الىام لعاـ 
 (.1)1977باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 

 
                                                           

. 62، ص1991 ادلركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، غزة، (.1)
. 51داود درعاوي،  مرجع سابق، ص(.2)
. 18 إبراىيم شعبان، مرجع سابق، ص(.1)
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ينبغي لممحكمة العسكرية كرجاليا تطبيؽ “مف الببلغ العسكرم الثالث   (35)    كذلؾ تنص المادة 
أحكاـ معاىدة جنيؼ الرابعة بخصكص حماية المدنييف أثناء الحرب بصدد كؿ ما يتعمؽ باإلجراءات 

ذا كجد تناقض بيف ىذا األمر كبيف المعاىدة المذككرة فتككف األفضمية ألحكاـ  القضائية، كا 
 (.2)المعاىدة

 
    تنطبؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ألف إسرائيؿ ما ىي إال قكة احتبلؿ 

حربي بحيث تنظـ ىذه االتفاقية عبلقة  سكاف اإلقميـ المحتؿ بالسمطات المحتمة كحقكؽ ككاجبات 
السمطة المحتمة  تجاه ىؤالء السكاف كالكضع في األراضي الفمسطينية تحكمو نصكص ىذه االتفاقية  

 بأف إسرائيؿ ىي قكة محتمة كبأف اتفاقية  1967كمكادىا، فضبلن عف أف المجتمع الدكلي يقر منذ عاـ 
جنيؼ تنطبؽ قانكنان عمى األراضي الفمسطينية لككنيا أراضيى محتمةن، كالقرارات األكلى لمجمس األمف 

الدكلي كالجمعية العامة تؤكد ذلؾ، إضافة إلى أف نصكص المناشير كالببلغات العسكرية التي 
أصدرتيا السمطات اإلسرائيمية منذ بدء االحتبلؿ أكدت انطباؽ االتفاقية عمى األراضي الفمسطينية، بؿ 

جعمت بعض نصكص ىذه الببلغات األفضمية لنصكص المعاىدة في حالة تعارضيا مع نصكص 
مف الببلغ العسكرم الثالث، إضافة إلى أف إسرائيؿ  (35)الببلغات كاألكامر العسكرية مثؿ المادة 

كقعت عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة دكف أم تحفظ مكضكعي عمييا أك عمى شركط تطبيقيا إال ما يتعمؽ 
باستخداـ العبلمات كالشارة المميزة، كأعمنت سابقان كمف خبلؿ ببلغاتيا العسكرية قبكليا بيا، كلكف 
إسرائيؿ الحقان تنصمت مف ىذه االتفاقية كأنكرتيا في محاكلة منيا لمتيرب مف تطبيؽ ىذه االتفاقية 
عمى األراضي الفمسطينية ألنيا رأت فييا ما ييدد أطماعيا الصييكنية كتطمعاتيا المستقبمية ليذه 

بتاريخ  (144)مف الببلغ العسكرم الثالث بمكجب األمر العسكرم رقـ  (35)األراضي فحذفت المادة 
 في 11/10/1967بتاريخ  (107) في الضفة الغربية، كبمكجب األمر العسكرم رقـ 23/11/1967

الذم خبل مف  (378)قطاع غزة كشماؿ سيناء، ثـ ألغت ىذا الببلغ كأحمت محمو األمر العسكرم رقـ 
، كمحاكلة منيا لدعـ مكقفيا مف المعاىدة أخذت إسرائيؿ تتذرع (1)أم إشارة إلى معاىدة جنيؼ الرابعة

بحجج عديدة باطمة لتنكر انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، نعرض 
. ليذه الحجج بصكرة مكجزة نظران لتعرضنا ليا بصكرة مفصمة في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة

 

                                                           
. 5، ص1990 رجا شحادة، قانون احملتل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، الطبعة األوىل، (.2)

(1) Raja Shehada,Occupier’s Law,Israel and the west bank (rev),Washington,Institute for Palestine 

studies,1988,p.43. 
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كقبؿ طرح الحجج التي تدعي بيا إسرائيؿ كلتأكيد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي 
الفمسطينية كإلقفاؿ أم ثغرة يمكف أف تتذرع بيا إسرائيؿ نعرض لنص المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ 

: الرابعة كالتي تعبرىا إسرائيؿ حجةن ليا كالتي جاء فييا
 
عبلكة عمى األحكاـ التي ستنفذ كقت السمـ، تطبؽ ىذه االتفاقية في جميع حاالت االحتبلؿ الحربي، “

أك في حالة أم اشتباؾ مسمح آخر يمكف أف ينشب بيف طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامييف 
. المتعاقديف، حتى إذا لـ يكف أحد األطراؼ قد اعترؼ بحالة قياـ الحرب

    تطبؽ االتفاقية أيضان في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي ألراضي أحد األطراؼ السامية 
. المتعاقدة حتى إذا كاف ىذا االحتبلؿ ال يكاجو مقاكمة مسمحة

كحتى إذا لـ تكف إحدل الدكؿ المشتبكة في القتاؿ طرفان متعاقدان بيذه االتفاقية، فإف الدكؿ المتعاقدة 
تبقى مع ذلؾ ممتزمة بأحكاميا في عبلقاتيا المتبادلة، كعمييا فكؽ ذلؾ أف تمتـز بيا في عبلقاتيا 

. “المتبادلة مع الدكلة المذككرة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتيا
 

: وىذه الحجج التي تدعي بيا إسرائيل ىي
: فراغ السيادة/ أوالً 

    كىذا يعني أف األراضي الفمسطينية تـ احتبلليا مف أطراؼ ليسكا أصحاب السيادة الشرعية عمييا، 
، كبالتالي فإسرائيؿ ليست (2)مف اتفاقية جنيؼ الرابعة (2)استنادان إلى قراءة مغمكطة لنص المادة 

ممزمة بتطبيؽ ىذه االتفاقية في األراضي الفمسطينية لككف مصر لـ تكف الحاكـ الشرعي أك صاحبة 
فحسب . السيادة الشرعية في غزة ككذلؾ لـ تكف األردف صاحبة السيادة الشرعية في قطاع غزة

لكي تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى األراضي الفمسطينية  (2)اإلدعاء اإلسرائيمي المستند إلى نص المادة 
يجب أف تككف ىذه األراضي تابعة لطرؼ ساـ متعاقد كىذه األراضي لـ تكف تابعة ال لمصر كال 
لؤلردف قبؿ السيطرة عمييا كبالتالي ال تنطبؽ االتفاقية عمييا، كىذا اإلدعاء مرفكض ألف نصكص 
االتفاقية تقضي بانطباقيا دكف معالجة طبيعة الحكـ كالسمطة قبؿ االحتبلؿ، حيث تعتبر األنظمة 

 بأف اإلقميـ يعتبر محتبلن إذا كقع بالفعؿ تحت سمطة الجيش 1907التابعة التفاقية الىام لعاـ 
 (.1)المعادم

كجكب تطبيؽ المعاىدة عمى جميع )    كما أف نص المادة الثانية التي تتذرع بيا إسرائيؿ ينص عمى 
كالتفسير الصحيح ليذه المادة أنيا تشير  (حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي ألراضي الطرؼ المتعاقد

                                                           
. 63 ادلركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص(2)
. 119 تيسري شوكت النابلسي، مرجع سابق، ص(1)
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إلى الحاكـ الشرعي أك الفعمي، كبغض النظر عف ىذا الحاكـ تنطبؽ المعاىدة إضافة إلى أف فقياء 
 (.2)القانكف الدكلييف كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر يرفضكف ىذه الحجة اإلسرائيمية

 
ترل إسرائيؿ أف كجكدىا في األراضي الفمسطينية جاء عقب فتحيا ضمف عممية دفاعيا عف / ثانياً 

نما ىي في حالة دفاع عف النفس  نفسيا في حرب جرت ىي إلييا، لذلؾ ال تعد إسرائيؿ قكة محتمة كا 
 (.3)مشركعة كليست ممنكعة قانكنا

 
    كىذا اإلدعاء ليس صحيحان إذ تؤكد نصكص االتفاقية بشكؿ كاضح كقاطع أف االحتبلؿ بغض 

النظر عف الشكؿ الذم يسيطر بو عمى األراضي المحتمة يبقى ممزمان بتطبيؽ االتفاقية كبغض النظر 
عف أف االحتبلؿ جاء بدكف حالة حرب، كما أف إسرائيؿ ليست كما تدعي في حالة دفاع عف النفس 
فيي لـ تتعرض ألم ىجـك كالدكؿ العربية المجاكرة كالتجييزات التي قامت بيا ىذه الدكؿ ال تشكؿ 

تيديد سبلمة أراضي “مف ميثاؽ األمـ المتحدة تحظر  (4)فقرة  (2)خطران محدقان بيا، كما أف المادة 
كسكاء كانت حرب إسرائيؿ دفاعية أـ لـ تكف فإف ىذه الحجة ال “ أم دكلة أك استخداـ القكة ضدىا

. تستقيـ
 

. أف إسرائيؿ كرثت االنتداب عف بريطانيا، كىذه النقطة تـ تكضيحيا جميا فيما سبؽ/ ثالثاً 
    كتمقى ىذه االدعاءات مساندة متعاقبة مف الحككمات اإلسرائيمية في محاكلة منيا لتكريس كتثبيت 

ىذه التحميبلت في أعماليا الرسمية إلضفاء المشركعية عمى تكاجدىا الصييكني في األراضي 
الفمسطينية كالتخمص مف تطبيؽ ىذه االتفاقية لكي تعفي نفسيا مف المسؤكلية إف تعارض سمككيا مع 

فالمكقؼ الرسمي لدكلة إسرائيؿ جاء مساندان لمكقؼ الفقو، ففي االجتماع . ما تقضي بو االتفاقية
 كالذم ضـ كبلن مف إسرائيؿ كالسمطة الكطنية 1998الرباعي الذم عقد بجنيؼ في حزيراف 

الفمسطينية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر كسكيسرا الدكلة الراعية لبلجتماع، لـ تبد إسرائيؿ أم 
تطكر بالنسبة لمكقفيا مف اتفاقية جنيؼ فمـ تعمف قبكليا بيا كلـ ترفضيا صراحة، فقد أشار ممثؿ 

 التي جاءت في ظركؼ مختمفة أف 1949الكفد اإلسرائيمي إلى ذلؾ بقكلو كيؼ التفاقية جنيؼ لعاـ 
. (.1)تعالج كضعان حاليان مختمفان في ظركفو

                                                           
(2)    David Kretzmer,The occupation of Justice –The Supreme Court Of Israel Occupied Territories (State 

University Of Newyork Prees,2002),pages 33-34. 
. 106عبد اهلل األشعل، أثر إعالن الدولة الفلسطينية على ادلركز القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة، مرجع سابق، ص. د(.3)
-ىـ1420 وتطبيقها يف األراضي الفلسطينية، الطبعة األوىل، 1949عبد الرمحن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة حلماية ادلدنيني لعام . د(1)

. 266م، ص2000
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    كنص المادة الثانية الذم عرضنا لو ىك تأكيد لنص المادة األكلى مف االتفاقية الذم جاء فيو  

كذلؾ “يتعيد األطراؼ السامكف المتعاقدكف باحتراـ كضماف احتراـ ىذه االتفاقية في جميع األحكاؿ “
 مف أف االحتبلؿ الحربي ىك اجتياز قكات أجنبية 1907مف اتفاقية الىام  (42)ما جاءت بو المادة 

قامة إدارة عسكرية  معادية إقميـ دكلة أخرل كالسيطرة عميو سيطرة فعمية مف خبلؿ نجاحيا في إنشاء كا 
تمارس مف خبلليا أعماؿ إدارة كتسيير شؤكف اإلقميـ المحتؿ في ظؿ احتفاظيا بقدرة فرض األمف 

 (.2)كالنظاـ بشكؿ فعمي كمتكاصؿ
 

    كتظؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة تحكـ األراضي الفمسطينية بعد اتفاقيات أكسمك لمسبلـ طبقان لنص 
خاصة أف الجيش اإلسرائيمي بقي مسيطران فعميان كقكة (3)المادة السادسة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة

احتبللية كيممؾ السيطرة المطمقة عمى كافة نكاحي الحياة الفمسطينية، كاستمرار كجكد ما يسمى بنظاـ 
اإلدارة المدنية، كىذا االنطباؽ التفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية اعترفت بو منظمة 
  (.4)العفك الدكلية كلجنة حقكؽ اإلنساف كمنظمات دكلية أخرل كمنظمات إسرائيمية مثؿ منظمة بتسيمـ

 
    كخبلصة القكؿ إف اتفاقية جنيؼ الرابعة تنطبؽ قانكنان عمى األراضي الفمسطينية التي أيحتمت عاـ 

 رغـ االدعاءات اإلسرائيمية الزائفة، كىذا القكؿ تؤكده قرارات مجمس األمف الدكلي كقرارات 1967
 حيث كاف أكؿ قرار ذكر فيو مجمس األمف الدكلي 1968الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منذ عاـ 

 كقرارات 1969لعاـ  (271)اتفاقية جنيؼ الرابعة كانطباقيا عمى األراضي الفمسطينية القرار رقـ 
 1968لعاـ  (2443)الجمعية العامة التي أدانت فييا إسرائيؿ لخرقيا ىذه االتفاقية كمنيا القرار رقـ 

 إذ طالب إسرائيؿ بضركرة 2000عاـ  (1322)كما جاء حديثان في قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 
 الذم 2002لعاـ  (1435) كقراره رقـ (1)احتراـ التزاماتيا كمسؤكلياتيا الكاردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة

طالب فيو بإنياء احتبلؿ مقر رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في مدينة راـ اهلل الذم أعيد احتبللو 
                                                           

. 1907من اتفاقية الىاي لعام  (43)وادلادة  (42) انظر ادلادة (.2)
تطبق ىذه االتفاقية مبجرد بدء أي نزاع أو احتالل وردت اإلشارة إليو يف ادلادة : " تنص ادلادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي(3)

يوقف تطبيق ىذه االتفاقية يف األراضي . يوقف تطبيق ىذه االتفاقية يف أراضي أي طرف يف النزاع عند انتهاء العمليات احلربية بوجو عام. 2
 إىل 1من : احملتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات احلربية بوجو عام، ومع ذلك تلتزم دولة االحتالل بأحكام ادلواد التالية من ىذه االتفاقية

، وذلك طوال مدة االحتالل ما دامت ىذه الدولة 143، 77 إىل 61، ومن 59، 53، 52، 51، 49، 47، 34 إىل 29، ومن 27، 12
. دتارس وظائف احلكومة يف األراضي احملتلة

(4.) Roan Cary, The New Intifada, INT, Reduction by Naomi Chansky,The first published, verso 2001, pages 

182, 183, 184. 
 3، ص2002، 2و1، رللة احلق، العددان(محاية ادلدنيني)أمني مكي مدين، وسائل إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية. د(1)
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 كطالب إسرائيؿ بالكقؼ عف أعماؿ التدمير كالتأكيد عمى ضركرة احتراـ القانكف 2002 أيمكؿ 19في 
 19/5/2004 بتاريخ 1544الدكلي اإلنساني بما فيو اتفاقية جنيؼ الرابعة، كقرار مجمس األمف رقـ 

بإدانة االنتياكات اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف عمى ضكء المجازر التي ارتكبتيا السمطات اإلسرائيمية 
ضد المكاطنيف في رفح مف قتؿ كتيجير لمسكاف كتدمير كىدـ لممنازؿ حيث طالب القرار إسرائيؿ 

كما أف اإلعبلف الصادر عف مؤتمر األطراؼ . بكقؼ عممياتيا في رفح كااللتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي
 أعرب عف قمقو بشأف تدىكر الكضع اإلنساني في 5/12/2001السامية المتعاقدة بجنيؼ بتاريخ 

األراضي الفمسطينية كدعا إلى ضركرة كجكد مراقبيف دكلييف محايديف في ىذه األراضي لمتأكد مف 
 جاء مؤكدان عمى كجكب 20/12/2001تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة، كقرار الجمعية العامة بتاريخ 

كذلؾ الجيكد الدكلية . التزاـ إسرائيؿ كدكلة محتمة باتفاقية جنيؼ الرابعة كبركتكككليا اإلضافي األكؿ
الداعمة لمقضية الفمسطينية، كلكف السبب في عدـ التزاـ إسرائيؿ بيذه االتفاقية أنيا ترل فييا ما 

ف كانت  جراءاتيا كتكسعاتيا االستعمارية كخكفان مف تعرضيا لممسؤكلية، كا  يتعارض مع سياستيا كا 
إسرائيؿ ال تقبؿ معاىدة جنيؼ الرابعة قبكالن قانكنيان لكنيا تدعي أنيا تطبؽ مكادىا اإلنسانية تطبيقان 
فعميان، أم أنيا ال تمتـز بيا قانكنان كال تعترؼ بيا، كلكف تمتـز بيا في شقيا الكاقعي أم ما يتعمؽ 

باالعتبارات اإلنسانية، كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة فاإلبعاد كالقتؿ خارج نطاؽ القانكف كالقضاء كىدـ 
المنازؿ كتجريؼ األراضي كبناء األحياء االستيطانية داخؿ األراضي الفمسطينية مجزرة جنيف 

الخ ما ىي إال مراعاة لبلعتبارات اإلنسانية التي تدعي بيا إسرائيؿ كشكاىد حية عمى .……كرفح
!  ذلؾ
 
 
 
 
 
 
 

دور منظمة التحرير الفمسطينية في إقرار حق تقرير المصير : المطمب الثالث
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    نشأت منظمة التحرير الفمسطينية لتجسد حقيقة بدأت تغيب عف المجتمع الدكلي أال كىي حقيقة 
الدكلة الفمسطينية التي يجب أف تكجد كاقعان يتطابؽ مع حقيقة الكجكد الفمسطيني مف حيث الشعب 

 (.1)كاإلقميـ
 بقرار مف مؤتمر القمة العربي األكؿ الذم عقد 1964    تأسست منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 

 بناءن عمى مبادرة مف الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر، كأصبحت 1964بالقاىرة في يناير عاـ 
ىذه المنظمة مرتبطة ارتباطان كثيقان باألنظمة العربية فمكاتبيا تتعمؽ بيذه الدكلة أك تمؾ كجيشيا جيش 

 (.2)التحرير كاف متممان لمجيكش العربية ككانت تمكؿ مف قبؿ جامعة الدكؿ العربية
 

 صدر القرار بمنح الشعب الفمسطيني 1964يناير عاـ / 16    كبناءن عمى بياف القمة العربية في 
 1964 مف أيار عاـ 28كفي .الحؽ كااللتزاـ بالمسؤكلية عف قضيتو الكطنية كتحرير فمسطيف

 242) مندكبان 422اجتمعت في القدس الدكرة األكلى لممجمس الكطني الفمسطيني التي حضرىا 
 ( مندكبان مف سكريا كلبناف، ككذلؾ مف العراؽ كالخميج العربي كقطاع غزة146مندكبان مف األردف ك

، كقاـ المؤتمر بإرساؿ برقية إلى يكثانت األميف العاـ لؤلمـ (3)انتخبتيـ المجاف كالركابط الفمسطينية
أحدىما شعبي لو لجاف في مختمؼ : المتحدة يبمغو فييا بمكلد المنظمة التي تقـك عمى أساس تنظيميف

األقطار العربية كثانييما عسكرم يتكلى فتح معسكرات لتدريب القادريف عمى حمؿ السبلح مف الشعب 
الفمسطيني رجاالن كنساءان،  فالمعركة لف تكسب إال مف فمسطيف كبقكة السبلح، كذلؾ بالتكسع في 
إلحاؽ الشباب الفمسطيني بالكميات العسكرية العربية في الدكؿ الصديقة كتطبيؽ نظاـ المقاكمة 
نشاء جياز عسكرم تككف لو القيادة كذلؾ حتى يتكلى الشعب الفمسطيني أمر قضيتو  الشعبية كا 

 (.4)ليتمكف مف تقرير مصيره كممارسة حقكقو الكطنية كاممة
 اتخذ المؤتمر قراران 1964    كفي مؤتمر القمة العربي الثاني الذم عقد باإلسكندرية في سبتمبر عاـ 

بالمكافقة عمى الكياف الفمسطيني باإلجماع دكف تحفظات كاعترؼ القرار بمنظمة التحرير الفمسطينية 
باعتبارىا قائدة النضاؿ الكطني لشعب فمسطيف، كما اعتمد قرار المنظمة إنشاء جيش لتحرير فمسطيف 

.  (5)سمي جيش التحرير

                                                           
، 1988مصطفى سيد عبد الرمحن، الوضع القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية يف األمم ادلتحدة، دار النهضة العربية، القاىرة، طبعة أوىل، . د(1)

. 10ص
. 70، ص1970 جريار شاليان، ادلقاومة الفلسطينية، دار الطليعة، بريوت، طبعة أوىل، (.2)
 142 ىيئة حترير العلوم االجتماعية والعصر، القضية الفلسطينية، العدوان وسبل التسوية، موسكو، ص(3)
. 28-19عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص ص. د(.4)
. 249، ص1970عائشة راتب، العالقات الدولية، القاىرة، . د(5)
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 عف شعب فمسطيف الذم 1964 مف مايك عاـ 28    ثـ صدر الميثاؽ الكطني الفمسطيني في 
أصبح كثيقة منيجيو لممنظمة كالذم تضمف اإلشارة لفمسطيف عمى أنيا جزء مف الكطف العربي 

تجمعيا ركابط القكمية العربية، كأشار إلى الشعب الفمسطيني عمى أنو صاحب الحؽ الشرعي في 
لى حقو في تقرير المصير  (.1)فمسطيف كا 

 
: مف الميثاؽ عمى ما يمي (2)    كفي تحديد الكياف اإلقميمي لمدكلة الفمسطينية نصت المادة 

كأكدت المادة “فمسطيف بحدكدىا التي كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني كحدة إقميمية ال تتجزأ “
( 5)ك  (4)الثالثة منيا عمى الحؽ الشرعي لمشعب العربي الفمسطيني في فمسطيف، كحددت المكاد 

الشخصية الفمسطينية كالجنسية الفمسطينية باعتبارىا صفة أصمية كالزمة ال تزكؿ، كىي تنتقؿ مف 
اآلباء إلى األبناء، كأف االحتبلؿ الصييكني كتشتت الشعب العربي الفمسطيني نتيجة لمنكبات التي 

حمت بو ال يفقدانو شخصيتو كانتماءه الفمسطيني كال ينفيانيا، كىذه المكاد ما ىي إال تأكيد عمى كجكد 
الدكلة الفمسطينية كاستمراريتيا،   كما أكضحت المادة السابعة أف االنتماء الفمسطيني كاالرتباط 

 (.2)المادم كالركحي كالتاريخي حقائؽ ثابتة
 كبطبلف كعد بمفكر 1947    كفي المكاد البلحقة لمميثاؽ تـ التأكيد عمى بطبلف قرار التقسيـ لعاـ 

(. 20 ك19)كصؾ االنتداب في المكاد 
 

 في القرار رقـ 1969    كبعدىا كاف االعتراؼ مف قبؿ األمـ المتحدة بالشعب الفمسطيني في عاـ 
كالذم أكد حقكؽ الفمسطينييف غير القابمة لمتصرؼ كفي ىذا القرار تـ االعتراؼ ألكؿ مرة  (2535)

ثـ تكالت بعد ذلؾ العديد مف القرارات الصادرة عف . بالشعب الفمسطيني كشعب كليس مجرد الجئيف
لعاـ  (2628)الجمعية العامة كالمؤيدة لمشعب الفمسطيني كنضالو مف أجؿ تقرير المصير كالقرار رقـ 

 الذم أكد فيو عمى احتراـ حقكؽ الفمسطينييف كاعتبار ذلؾ عنصران أساسيان إليجاد سبلـ عادؿ 1970
 الذم أشار إلى شرعية نضاؿ الشعكب 1971لعاـ  (2728)الشرؽ األكسط، كالقرار  كدائـ في

. الرازحة تحت االحتبلؿ في تقرير المصير كبكجو الخصكص حؽ الشعب الفمسطيني في ذلؾ
 

    كاستنادان إلى ىذا الدعـ كالتأييد باشرت منظمة التحرير الفمسطينية تمثيميا لمشعب الفمسطيني 
 قراران 1974كباشرت نشاطيا بدعـ مادم كسياسي عربي، إذ أصدرت القمة العربية في الرباط عاـ 

يقضي باعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كقررت إشراؾ 

                                                           
. 11مصطفى سيد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص. د(.1)
. 58، ص1977 سامل أمحد قواطني، دولة فلسطني، دار اجلليل، عمان، طبعة أوىل، (.2)
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المنظمة كمراقب في الحكار العربي األكركبي بمكجب ما عرؼ بصيغة دبمف حيث اتفؽ عمى أف 
 (.1)تشترؾ المنظمة ضمف كفد الجامعة العربية

 
 بدأت منظمة التحرير 1967    كبعد اليزيمة النكراء التي حمت بالجيكش العربية في حرب عاـ 

الفمسطينية في نضاليا كثكرتيا كتيار يمثؿ الصمكد المقاتؿ خاصة بعد انتخاب ياسر عرفات عضك 
، 1969كالمتحدث الرسمي باسميا رئيسان لمجنة التنفيذية لممنظمة في عاـ  (فتح)المجنة المركزية ؿ 

كقد أعطى ىذا الكضع لممنظمة دعمان كتأييدان ال حدكد لو في الساحة العربية ساىـ في إبراز الثكرة 
كالمنظمة كعنصر قكة مؤثر في مكازييف القكل العربية، خاصة في الكقت الذم أخذت فيو بعض 

األنظمة العربية تميؿ إلى االستسبلـ لشركط تفكؽ إسرائيؿ العسكرم كالذم ترتب عميو قبكؿ بعض 
، حينيا أخذت منظمة التحرير الفمسطينية تعمؿ في تيار 242الدكؿ العربية لقرار مجمس األمف رقـ 

، إذ دخمت ىيئة األمـ (2)كبعض الدكؿ العربية في تيار آخر مما دفعيا بقكة إلى الساحة الدكلية
، ككعضك كامؿ العضكية في جامعة الدكؿ العربية بناء عمى 1974المتحدة كعضك مراقب في عاـ 

. (3)1976 في عاـ 2ج ػ 66 ػ د3462القرار الذم أصدره مجمس الجامعة رقـ 
 

    كلقد أحدث قرار الجامعة العربية ىذا صدلن عالميان كاسعان لمنظمة التحرير الفمسطينية، فاعتبار 
منظمة التحرير الفمسطينية عضكان كامبلن في الجامعة كاف سببان إلنشاء كثير مف دكؿ العالـ مكاتب 

لمنظمة التحرير الفمسطينية في أراضييا كاستقباؿ مبعكثيف عنيا لتمثيميا عمى مستكل السفارات 
. فحظيت المنظمة باالعتراؼ الدبمكماسي عمى الساحة الدكلية

 

: مصادر الشرعية لنشاط منظمة التحرير الفمسطينية
    تستمد منظمة التحرير الفمسطينية الشرعية لنشاطيا مف أجؿ دحر االحتبلؿ اإلسرائيمي كممارسة 

: مصادر وىيالشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير مف عدة 
 
:   ػ الشرعية الفمسطينيةاألول المصدر/ 1

    ككف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني فمف الطبيعي أف 
يمتؼ الشعب الفمسطيني برمتو حكؿ ىذه المنظمة يؤيدىا كيدعميا فيي مف يتحدث باسمو في كافة 

                                                           
. 71عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(.1)
. 221، ص1997حسني شريف، اإلرىاب الدويل وانعكاساتو على الشرق األوسط خالل أربعني قرناً، اجلزء الثاين . سفري د(2)
. 56 سامل امحد قواطني، دولة فلسطني، مرجع سابق، ص(3)
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المحافؿ الدكلية كتنكب عنو في اتخاذ القرارات طبقان لمبناء الديمقراطي لممؤسسات الفمسطينية كىي 
 (.1)(المجمس الكطني، كالمجنة التنفيذية لممنظمة كالمجمس المركزم)
 
:  ػ الشرعية العربيةالمصدر الثاني/ 2

    فقد كافؽ الرأم الرسمي العربي عمى اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد 
، فعجز الدكؿ 1974لمشعب الفمسطيني كىذا ما تـ إقراره في مؤتمر القمة العربي في الرباط عاـ 

العربية كتكاطؤ بعضيا كقصكرىا حياؿ القضية الفمسطينية شكؿ بالنسبة ليا دافعان ىامان لمترحيب 
 (.2)بالكياف الفمسطيني الجديد الذم سيتكلى بنفسو حؿ قضيتو

 
:  ػ الشرعية الدكليةالمصدر الثالث/ 3

    تستمد منظمة التحرير الفمسطينية شرعيتيا الدكلية مف خبلؿ العديد مف القرارات التي صدرت عف 
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالتي أكدت فييا عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير كحقو 

 كأىـ ىذه 1973لعاـ  (3089)، القرار رقـ 1970لعاـ  (2672)في الكفاح المسمح منيا القرار رقـ 
الذم صدر  (3237)القرارات كسند شرعي دكلي لكجكد منظمة التحرير الفمسطينية كدعميا القرار رقـ 

 الذم منح المنظمة صفة المراقب في األمـ المتحدة كفي االجتماعات 1974عف الجمعية العامة عاـ 
 قررت الجمعية العامة دعكة منظمة 1975 نكفمبر 10، كفي (3)التي تدعك إلييا الجمعية العامة

التحرير الفمسطينية إلى المشاركة في كافة المؤتمرات كالجيكد الدكلية مف أجؿ السبلـ كطالبت 
 الدكؿ األعضاء منح أفراد المنظمات التي اكتسبت صفة مراقب تسييبلت 1984الجمعية عاـ 

. 1961كحصانات دبمكماسية كفقان التفاقية فينا 
 
:  ػ االعتراؼ الدبمكماسيالمصدر الرابع/ 4

    حظيت منظمة التحرير الفمسطينية باالعتراؼ الدبمكماسي مف قبؿ العديد مف دكؿ العالـ كمنحت 
بعض ىذه الدكؿ منظمة التحرير الفمسطينية الحصانة الدبمكماسية كمنحتيا تأييدىا مثؿ فرنسا، حيث 

 ليبدم لو دعمو كتأييده لمنظمة 1974اجتمع كزير الخارجية الفرنسي مع ياسر عرفات في عاـ 
سرائيؿ حظيت منظمة  التحرير الفمسطينية، كبعد اتفاقيات أكسمك ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

التحرير الفمسطينية بتمثيؿ كاسع في معظـ دكؿ العالـ كنالت اعترافان دكليان ىامان عف طريؽ إنشاء 

                                                           
. 29عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص.د(.1)
. 399 عائشة ىالة زلمد طلس،  مرجع سابق، (.2)
. 15-14مصطفى سيد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص ص . د(3)



 68 

مكاتبيا في عدد مف دكؿ العالـ كحظيت في الكثير مف الدكؿ بتمثيؿو كامؿ باعتبارىا تمثؿ دكلة مف 
. دكؿ العالـ تامة السيادة كحظيت في بعض الدكؿ بتمثيؿ ناقص باعتبارىا حركة تحرر

   
    يشكؿ اعتراؼ الشعب الفمسطيني بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لو في 

العبلقات الدكلية العنصر األساسي مف عناصر الشخصية القانكنية خاصة أف الشعب الفمسطيني 
ينطبؽ عميو كصؼ الشعب الذم لو الحؽ في إقامة الدكلة كاالستقبلؿ تباعان لحقو في تقرير المصير، 
ف كاف ىناؾ  كما أف عنصر اإلقميـ كأحد عناصر تشكيؿ الشخصية القانكنية الدكلية يعتبر مكجكدان كا 
سرائيؿ، فاألراضي التي  نقص في السيادة طبقان التفاقية السبلـ ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

تسيطر عمييا السمطة الفمسطينية تعتبر النطاؽ الذم تمارس فيو السمطة سيادتيا، أما عنصر السمطة 
السياسية فيتمثؿ بالسمطة الكطنية الفمسطينية التي انتخبت مف قبؿ الشعب الفمسطيني كتتكلى الحكـ 
عمى األراضي الفمسطينية كتعد منظمة التحرير الفمسطينية مرجعيتيا، فمنظمة التحرير أك السمطة 

الكطنية الفمسطينية تتمتع بشخصية قانكنية مف نكع خاص تؤىميا ألداء االلتزامات كالتمتع بالحقكؽ 
مجمس تشريعي، رئاسة )خاصة أف بناءىا التنظيمي شبيو بالبناء التنظيمي لمدكؿ كاممة السيادة 

، كؿ ىذه العكامؿ تمنحيا األىمية لمتمثيؿ (“مجمس الكزراء“السمطة الفمسطينية، أعضاء السمطة 
خصكصان أف إسرائيؿ اعترفت ( 1)كالتعاقد مع أشخاص القانكف الدكلي كىك ما قامت بو مع إسرائيؿ

. 3/9/1993بمنظمة التحرير الفمسطينية في اتفاؽ إعبلف المبادئ بتاريخ 
 

    إف منظمة التحرير الفمسطينية التي حظيت باعتراؼ المجتمع الدكلي ليا الحؽ بؿ عمييا كاجب 
الدفاع عف حؽ الشعب العربي الفمسطيني في تقرير المصير كالنضاؿ مف أجؿ استعادة التراب 

الفمسطيني فيي مف اختارىا الشعب الفمسطيني لمتحدث باسمو في المحافؿ الدكلية كنضاليا مف أجؿ 
الشعب الفمسطيني نضاؿ مشركع كمتفؽ مع مبادئ القانكف الدكلي، نضاؿ يستند لحؽ تقرير المصير، 

كىذا النضاؿ كالدفاع مارستو منذ سنكات طكاؿ كال زالت، فقد عارضت ىذه المنظمة االحتبلؿ 
اإلسرائيمي ابتداء بالطرؽ السممية مف مظاىرات كاحتجاجات كاعتصامات كعندما فشمت ىذه األساليب 
مف تمكيف الشعب الفمسطيني في الكصكؿ إلى حقكقو لجأت المنظمة إلى العمؿ العسكرم أك الكفاح 

. المسمح ممثبلن بالعمميات الفدائية كىك كفاح مشركع أجازه القانكف الدكلي في الحدكد المقررة لو
 

                                                           
-110، ص ص 1999زلمد فهاد صربي الشاللدة، إعالن قيام الدولة الفلسطينية يف القانون الدويل، رللة آفاق، العدد اخلامس، خريف . د(1)
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    كأماـ النشاط المتزايد ليذه المنظمة عمى إثر الممارسات اإلسرائيمية السافرة في األراضي 
الفمسطينية كانتياج السمطات اإلسرائيمية سياسة بربرية بحؽ المدنييف بقصد إرىابيـ كتشريدىـ، تزايد 

الدعـ كالتأييد الدكلي لمنظمة التحرير الفمسطينية مما دفع بييئة األمـ المتحدة إلى تشكيؿ لجاف 
صدار الجمعية العامة  رساؿ مندكبيف لتقصي الحقائؽ في األراضي الفمسطينية المحتمة كا  لمتحقيؽ كا 

 اعتبر الصييكنية شكبلن مف أشكاؿ العنصرية كىك ما يعبر عف اإلدانة 1975قراران في نكفمبر عاـ 
، كيشكؿ دعمان لنشاط المنظمة الذم تنعتو بعض الدكؿ مثؿ أمريكا كربيبتيا (1)إلسرائيؿ كسمككيا

إسرائيؿ باإلرىاب في حيف أف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية بينت مكقفيا مف اإلرىاب في مناسبات 
:  في إعبلف القاىرة الذم جاء فيو ما يمي1985 نكفمبر مف عاـ 7عديدة كأكدتو في

دانتيا لجميع عمميات اإلرىاب، سكاء تمؾ التي تتكرط فييا الدكؿ أك التي “/ 1 تعمف المنظمة شجبيا كا 
. يرتكبيا أفراد أك جماعات ضد األبرياء العزؿ في أم مكاف

 بإدانة جميع العمميات الخارجية ككؿ أشكاؿ اإلرىاب كالتأكيد 1974تأكيد قرارىا الصادر في عاـ / 2
مجددان عمى التزاـ جميع أعضائيا كمؤسساتيا بيذا القرار كأف المنظمة سكؼ تتخذ مف تاريخ إعبلف 

. القاىرة كافة اإلجراءات الرادعة بحؽ المخالفيف
. عمى المجتمع الدكلي أف يمـز إسرائيؿ بكقؼ جميع األعماؿ اإلرىابية في الداخؿ كالخارج/ 3
تتمسؾ المنظمة بحؽ الشعب الفمسطيني في مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي ألراضيو بكؿ السبؿ / 4

. المتاحة بيدؼ تحقيؽ االنسحاب مف ىذه األراضي
اقتناعيا بأف األعماؿ اإلرىابية التي ترتكب في الخارج تسيء إلى قضية الشعب الفمسطيني كتشكه / 5

. كفاحو المشركع في سبيؿ التحرر كاالستقبلؿ
 (.2)إف إنياء االحتبلؿ ككضع حد لسياستو ىك السبيؿ الكحيد إلقرار األمف كالسبلـ في المنطقة/ 6
 

    كمف خبلؿ ما كرد في إعبلف القاىرة يتضح أف ىناؾ تنازالت كبيرة قدمتيا منظمة التحرير 
الفمسطينية كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ بقيت إسرائيؿ عمى مكاقفيا مف المنظمة، مدعكمة مف الكاليات 

المتحدة األمريكية التي كانت تنادم بضركرة اعتراؼ المنظمة بإسرائيؿ كبضركرة تعديؿ الميثاؽ 
 بإسقاط النص الذم يقضي بإبادة إسرائيؿ كيدؼ مف أىداؼ النضاؿ 1964الكطني الفمسطيني لعاـ 

 (.3)1967لعاـ  (242)الفمسطيني في مقابؿ االعتراؼ بقرار مجمس األمف الدكلي رقـ 
 

                                                           
. 559صالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة يف القانون الدويل العام، دار الفكر العريب، القاىرة، ص. د(1)
، مقدم إىل نقابة احملامني األردنية، القدس، (حق الشعوب يف التخلص من االحتالل) زلمد يوسف زلمد إمساعيل، حبث يف القانون الدويل(2)

.  65-64، ص ص 1986
. 85عبد اهلل األشعل، ادلركز القانوين دلنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق، ص. د(3)
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    كىكذا فإف بياف القاىرة يعد مبادرة حقيقية لمسبلـ مف قبؿ منظمة التحرير الفمسطينية الذم أعمنتو 
لكي تثبت أنيا لـ تمارس اإلرىاب مف قبؿ كأنيا لف تمارسو فيما بعد، كأف كؿ ما تقـك بو كفاح 

 خاصة بعد أف 1988مشركع مستند إلى القانكف الدكلي، لذلؾ بدأ الحكار األمريكي الفمسطيني عاـ 
كاعتبرت ىذه المكافقة بمثابة بداية لعممية السبلـ  (338 ك242)قبمت المنظمة قرارم مجمس األمف 

سرائيؿ كبمثابة نفي التيامات الغرب بأف منظمة التحرير الفمسطينية منظمة إرىابية  (.1)بيف العرب كا 
لى أف كلد اتفاؽ أكسمك الذم كقعو ياسر عرفات كرئيس الكزراء اإلسرائيمي اسحؽ رابيف عاـ      كا 

، نتج عف منظمة التحرير الفمسطينية ىيئة حاكمة جديدة عمى األراضي الفمسطينية تسمى 1993
بالسمطة الكطنية الفمسطينية كتعد منظمة التحرير الفمسطينية مرجعيتيا، حيث فتحت ىذه االتفاقية 

 1998الباب عمى مصراعيو أماـ العممية التفاكضية فيما بعد، فمف اتفاقية كام ريفر تشريف أكؿ عاـ 
 كالتي باءت بالفشؿ لعدـ التكصؿ إلى حؿ لقضية القدس 2000إلى كامب ديفيد الثانية في تمكز 

كعمى الرغـ مف ثبكت حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني إال أف اتفاقيات .كالبلجئيف كقضايا أخرل
لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية  (حؽ تقرير المصير)أكسمك جاءت خالية مف أم ذكر لمصطمح 

كقطاع غزة، رغـ اعتراؼ االتفاقية بكجكد ىذا الشعب كأحقيتو في الحكـ الذاتي الكامؿ مف خبلؿ 
  (.2)مرحمة انتقالية مدتيا خمسة أعكاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوضع القانوني لممقاومة الفمسطينية ضد االحتالل اإلسرائيمي واإلرىاب الدولي / المبحث الثاني
                                                           

. 410 عائشة ىالة زلمد طلس، مرجع سابق، ص(1)
زلمد عبد السالم سالمة، الصراع الفلسطيين ـ اإلسرائيلي وقضايا ادلرحلة النهائية بني قواعد القانون واختالل القوى وادلوازين، مرجع سابق، . د(2)

. 64ص
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    إف الخمط ما بيف اإلرىاب كحؽ المقاكمة ىك مف أىـ المسائؿ ك المشاكؿ الدكلية الشائكة كالمعقدة 

نتيجة اختبلط المفاىيـ القانكنية بالمفاىيـ السياسية كخضكع تفسير كثير مف األمكر الدكلية ألىكاء 
كرغبات دكلة أك دكؿ معينة، فقد تكصؼ المقاكمة أك الكفاح المسمح بأنيا أعماؿ إرىابية كقد تكصؼ 
األعماؿ اإلرىابية بأنيا أعماؿ مشركعة كحؽ ثابت، في حيف أف القانكف الدكلي يبيف الحكـ جميان في 
ىذه المسائؿ فقد بيف القانكف الدكلي كخاصة قانكف االحتبلؿ الحربي كالقرارات الدكلية العديدة الصادرة 

عف مجمس األمف كالجمعية العامة أف المقاكمة كالكفاح المسمح حؽ مشركع لجميع الشعكب التي 
تعاني مف االستعمار مف أجؿ تقرير مصيرىا، في الكقت الذم يحظر فيو ميثاؽ األمـ المتحدة 

استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في العبلقات الدكلية األمر الذم يدخؿ أعماؿ اإلرىاب تحت 
طائمة ىذا الحظر إضافة إلى أف العديد مف القرارات الدكلية تحظر اإلرىاب الدكلي  ناىيؾ عف أف 

 اتفاقية دكلية تعالج مكضكع اإلرىاب ككؿ ىذا يبيف بكضكح مكقؼ القانكف الدكلي مف ىذه 12حكالي 
رـه دكليان، كلكف ىذا المكضكع أال كىك . الظاىرة فالمقاكمة حؽ مشركع دكليان كاإلرىاب عمؿه ميجَّ

المقاكمة كعبلقتيا باإلرىاب رغـ ثبكت مكقؼ القانكف الدكلي مف كؿٍّ مف اإلرىاب كحؽ المقاكمة 
. يشكؿ مسألة بالغة التعقيد

 
    ال شؾ أف ىناؾ ضركرة ممحة لمتمييز بيف مفيـك اإلرىاب كالحؽ الشرعي في الكفاح ضد 

لعاـ  (1373)االحتبلؿ، لذلؾ كاف التحفظ العربي اإلسبلمي عمى قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 
 الذم تضمف إجراءات ممزمة لمدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة بمكافحة اإلرىاب كتجريـ قياـ 2001

رعاياىا بمد يد العكف كالدعـ المادم كتجميد أمكاؿ الرعايا الذيف يقدمكف الدعـ لممنظمات اإلرىابية 
عمى حد كصؼ الدكؿ الكبرل، مستندة في ىذا التحفظ إلي عدـ تعريؼ اإلرىاب حيث يعطي 

 حسب المفيـك 2001 أيمكؿ لعاـ 12في  (1363)الحككمة األمريكية صبلحيات كاسعة عبر القرار 
األمريكي مف اإلرىاب بحيث يطاؿ فقط المقاكميف كالمناضميف ضد االحتبلؿ، كتبقى إسرائيؿ مف 

 (1)تمارس إرىاب الدكلة بعيدة عف أم عقكبة
 

    إف الشعب الفمسطيني ميما اختمطت المفاىيـ ببعضيا، شعب صاحب قضية عادلة كمشركعة 
ف المحاكالت الجارية لخمط المقاكمة باإلرىاب ىي  مقاكـ كليس إرىابيان ال يتنازؿ عف ىذه القضية، كا 
محاكالت مغرضة تختبئ كراءىا أطماع كمحاكالت لسمب األرض مف أصحابيا كاغتصاب حقكقيـ 

.  كاالستيبلء عمى ثركاتيـ كمحاكلة مف المغرضيف لمتيرب مف المبادئ كالتنصؿ مف االلتزامات الدكلية

                                                           
. 22م، ص2003-ىـ1423كمال محاد، اإلرىاب وادلقاومة يف ضوء القانون الدويل العام، ادلؤسـسة اجلامعية للنشر، بريوت، طبعة أوىل،  .د (1)
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    فيؿ يبقى ثمة مجاؿ ألف تكصؼ المقاكمة الفمسطينية التي كاجيت تعنت األسمحة اإلسرائيمية 
كىمجية العنصرية الصييكنية ككافة أشكاؿ االستبداد منذ أزمنة كما زالت  باإلرىاب؟كىؿ يكصؼ 
نشاط المقاكمة التي استطاعت بجدارة أف تحكؿ مسار القضية الفمسطينية مف مجرد مشكمة الجئيف 

إلى قضية شعب كجماعة ذات آماؿ كطنية بأنو إرىاب أـ أنيا مقاكمة مشركعة تعترييا بعض أعماؿ 
: العنؼ قيران؟ كما ىك اإلرىاب الحقيقي؟ ىذا ما سنكليو عناية خاصة مف خبلؿ المكاضيع التالية

 
. اإلرىاب، تجريمو مف خبلؿ االتفاقيات كالقرارات الدكلية، صكره كدكافعو: مقدمة

 
. المقاكمة الشعبية المسمحة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي: المطمب األكؿ

 
. شرعية المقاكمة الفمسطينية في القانكف الدكلي العاـ: المطمب الثاني

 
. المقاكمة الفمسطينية في انتفاضة األقصى كتمييزىا عف اإلرىاب الدكلي: المطمب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مقــدمة ـ اإلرىاب الدولي
 

    الكاقع أنو ليس لمصطمح اإلرىاب محتكل قانكني محدد، فقد تعرض مفيـك اإلرىاب لمتغيير 
كالتطكر منذ جرل استخدامو في القرف الثامف عشر، حيث تغير المدلكؿ مف كقت آلخر، فبينما كاف 
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يقصد بو في بدايات ظيكره، تمؾ األعماؿ كالسياسات الحككمية التي تستيدؼ نشر الرعب بيف 
المكاطنيف مف أجؿ إخضاعيـ لرغبات ىذه الحككمات، بات اليـك يستخدـ ليعبر بو عف األعماؿ التي 

 (.1)يقكـ بيا أفراد أك مجمكعات مف األفراد
 

:  عددان مف األعماؿ العدائية أك اإلرىابية مثؿمصطمح اإلرىاب    يشمؿ 
اختطاؼ األشخاص، أخذ الرىائف خاصة المبعكثيف الدبمكماسييف كقتميـ، كضع المتفجرات كالعبكات 

. (2)الناسفة في مناطؽ تزدحـ بالمدنييف مثؿ البنكؾ ككسائؿ النقؿ العامة، كتغيير مسار الطائرات
 

    لقد شيد العالـ الكثير مف العمميات اإلرىابية منذ الثبلثينات كباألخص فيما بعد الحرب العالمية 
األكلى حيث أخذت أعماؿ العنؼ تتزايد بشكؿ مممكس سكاء ما تعمؽ منيا بتخريب المنشآت 

كالمؤسسات العامة ذات األىمية االقتصادية كاغتياؿ الشخصيات السياسية التي ليا تأثير عمى الرأم 
العاـ كنتيجة لتزايد ىذه األعماؿ أبرمت العديد مف االتفاقات الدكلية لمنع ىذه األعماؿ كمعاقبة 

: (3)مرتكبييا كمف أىـ ىذه االتفاقيات
 
 كالتي تككنت مف 16/11/1937اتفاقية جنيؼ لمنع كمعاقبة اإلرىاب المكقعة في جنيؼ بتاريخ / 1

 مادة بشأف تدابير مكافحة اإلرىاب كمعاقبة مرتكبيو، كجاءت ىذه االتفاقية عمى أثر 29ديباجة ك
اغتياؿ الكسندر األكؿ ممؾ يكغسبلفيا كرئيس الكزراء الفرنسي لكيس بارتك في مرسيميا إثر زيارة كاف 

. 1934يقكـ بيا األكؿ لفرنسا عاـ 
 
 .1977االتفاقية األكركبية لقمع اإلرىاب لعاـ / 2
اتفاقية قمع األعماؿ غير المشركعة المكجية ضد سبلمة الطيراف المدني المكضكعة في مكنتلاير / 3

23/9/1977. 
 .15/12/1997اتفاقية مكافحة األعماؿ اإلرىابية بكاسطة المتفجرات / 4
. 9/12/1999االتفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب / 5
 

                                                           
. 485صالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة، مرجع سابق، ص.  د(1)
. 4، ص2003موسى الدويك، اإلرىاب والقانون الدويل، فلسطني، .  د(2)
. 95أمحد زلمد رفعت، مرجع سابق، ص. د(3)
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 بعد العممية 1972   كلـ يظير االىتماـ الحقيقي بمشكمة اإلرىاب الدكلي إال في أكاخر عاـ  
الفدائية الفمسطينية في مطار المد، كقتؿ الرياضييف اإلسرائيمييف في ميكنخ في ألمػانيا فػي نفس 

حيث أخذت األعماؿ اإلرىابية تتزايد كتنتشر منذ بداية السبعينات في أرجاء مختمفة مف العالـ ( 1)العاـ
متجران لبيع الكتب يممكو  (المكساد) فجر أعضاء جياز المخابرات الصييكنية 1972ففي أكتكبر عاـ 

 تـ اكتشاؼ قنبمة مكقكتة أخفيت داخؿ طائرة تابعة 1974، كفي عاـ 1972فمسطيني في باريس عاـ 
 اختطفت سفينة الركاب اإليطالية أشيؿ لكرك 1985لمخطكط الجكية الفانزكيمية في قبرص، كفي عاـ 

 راكبان إضافة إلى الطاقـ مف قبؿ أربعة فمسطينييف في ميناء بكر سعيد احتجزكا 780كعمى ظيرىا 
مف فييا مف ركاب مقابؿ اإلفراج عف معتقميف فمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية كانتيت باستسبلـ 

، كال يتسع المجاؿ الستعراض جميع األعماؿ التي كصفت بأنيا (2)الفمسطينييف لمسمطات المصرية
. أعماؿ إرىابية كالتي شيدىا العالـ كما زاؿ

 
    كلما كانت األعماؿ اإلرىابية تتزايد يكمان بعد يكـ كأصبحت تطاؿ العديد مف الضحايا كتشكؿ 

خطران كمساسان بأمف المجتمع الدكلي فسارت ضركرة معالجتيا كمحاكلة القضاء عمييا مف األمكر التي 
شغمت اىتماـ الييئات الدكلية مما دفع بالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إصدار الكثير مف القرارات لقمع 

دانة أعماليا كمف ىذه القرارات : ىذه الظاىرة كا 
 
 صدر ىذا القرار في الدكرة السابعة كالعشريف، كأنشئت عمى 1972في عاـ  (3034)القرار رقـ / 1

أثره لجنة خاصة معنية بمكافحة اإلرىاب تقـك بدراسة ىذه الظاىرة كتقديـ تقارير عنيا إلى الجمعية 
العامة مشفكعان بتكصياتيا، حيث باشرت ىذه المجنة عمميا مف خبلؿ المجاف الفرعية التي شكمتيا 

: (3)كىي
 

. أكالن ػ المجنة الفرعية المعنية بتعريؼ اإلرىاب
. ثانيان ػ المجنة الفرعية المعنية ببحث األسباب الكامنة كراء اإلرىاب الدكلي

.     ثالثان ػ المجنة الفرعية المعنية ببحث تدابير منع اإلرىاب الدكلي
 
.  الخاص بتدابير منع اإلرىاب كقمعو1973لعاـ  (152)القرار رقـ / 2
(. 152) كالذم جاء تأكيدان لما كرد في القرار 1974لعاـ  (165)قرار الجمعية العامة رقـ / 3

                                                           
. 57، ص1991زلمد عزيز شكري، اإلرىاب الدويل، دار العلم للماليني، بريوت، طبعة أوىل، . د(1)
. 14-10أمحد زلمد رفعت، مرجع سابق، ص ص . د(2)

http://www.unhcher.ch
(3)  
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 حكؿ التدابير الرامية إلى 1976الصادر عف الجمعية العامة في العاـ  (31/102)القرار رقـ / 4
. منع اإلرىاب

 الذم دعا الدكؿ إلى مكافحة اإلرىاب كقمعو 1977لعاـ  (32/147)قرار الجمعية العامة رقـ / 5
. بكافة الكسائؿ المتاحة

 دعت فيو الجمعية العامة الدكؿ إلى التعاكف فيما بينيا 1979لعاـ  (34/145)القرار رقـ / 6
لمقضاء عمى اإلرىاب كعمى ضركرة إنياء كافة أشكاؿ السيطرة االستعمارية التي قد تككف سببان في 

. ارتكاب أعماؿ اإلرىاب
 كأكدت فيو الجمعية العامة عمى حؽ الشعكب غير القابؿ 1984لعاـ  (39/159)القرار رقـ / 7

دانة الدكؿ التي تحاكؿ منع ىذه الشعكب مف ممارسة حؽ تقرير  لمتصرؼ في تقرير المصير كا 
. المصير كحقيا في االستقبلؿ، كضركرة قمع األعماؿ اإلرىابية

 أكدت فيو مف جديد ضركرة عمى التعاكف بيف الدكؿ لمقضاء 1985لعاـ  (40/61)القرار رقـ / 8
. عمى اإلرىاب كأف عمى ىذه الدكؿ أف تكلي اىتمامان خاصان بالشعكب التي تعاني مف االستعمار

 أداف األعماؿ اإلرىابية كدعا إلى إطبلؽ سراح الرىائف أينما 1989لعاـ  (44/29)القرار رقـ / 9
كانكا، كدعت فيو الدكؿ العربية إلى عدـ الخمط بيف اإلرىاب ككفاح الشعكب التي تعاني مف 

. االستعمار
كفي ذات .  كما جاء فيو كاف تأكيدان لما كرد في القرار السابؽ1991لعاـ  (46/51)القرار رقـ / 10

العاـ تـ التكقيع في مكنتلاير عمى االتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات الببلستيكية بغرض كشفيا ككنيا 
. إحدل مكاد اإلرىاب

 أدانت فيو جميع األعماؿ اإلرىابية كأم دعـ 1996 لعاـ 0(51/21)قرار الجمعية العامة رقـ / 11
. أك تمكيؿ لئلرىاب كمنظماتو

 
 أقرت الجمعية العامة االتفاقية الدكلية الخاصة بقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ، 1997    كفي عاـ 

.  كقعت الجمعية العامة في نيكيكرؾ االتفاقية الخاصة بقمع تمكيؿ اإلرىاب1999كفي عاـ 
حيث أداف فيو (1363) أصدر مجمس األمف الدكلي القرار رقـ2001 مف أيمكؿ عاـ 12كفي / 12

جميع األعماؿ التي كقعت في نيكيكرؾ ككاشنطف كبنسمفانيا كأعرب عف استعداده التخاذ كافة 
. الخطكات البلزمة لمرد عمى ىذه اليجمات

الذم كاف تأكيدان  (1373) أصدر مجمس األمف الدكلي القرار رقـ 2001 مف أيمكؿ 28كفي / 13
 كالذم دعا الدكؿ إلى منع تنظيـ األعماؿ اإلرىابية أك 1970لعاـ  (2625)لقرار الجمعية العامة رقـ 
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المشاركة فييا أك دعميا كتجميد األمكاؿ الخاصة بأشخاص يرتكبكف مثؿ ىذه األعماؿ أك يقكمكف 
لى مساءلتيـ إف ثبت تكرطيـ بيا . (1)بتمكيميا كا 

 
    كعمى الرغـ مف ىذا االستنكار كالشجب الدكلي لؤلعماؿ اإلرىابية كحكزة مكضكع اإلرىاب عمى 
اىتماـ دكلي عالي يتضح مف خبلؿ الكـ اليائؿ مف القرارات الدكلية التي تدينو كتدعكا إلى بحث 
أسبابو كدكافعو كقمعو إال أف معظـ ىذه القرارات لـ تفمح في كضع تعريؼ كاضح كمحدد ليذا 

المصطمح، كال زاؿ ىذا المصطمح يعاني مف الغمكض كعدـ الدقة كما زاؿ المجتمع الدكلي منقسمان 
حكؿ تعريؼ اإلرىاب الدكلي، كىذا االنقساـ كاضح مف خبلؿ المناقشات التي تدكر في الجمعية 

سرائيؿ تحاكؿ تعريؼ اإلرىاب بشكؿ يدخؿ  العامة، فبعض الدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية كا 
المقاكمة المشركعة لمحركات الكطنية في إطاره، كبعض الدكؿ مثؿ الدكؿ العربية تحاكؿ تعريؼ 
اإلرىاب بشكؿ يجعؿ المقاكمة كالكفاح المسمح لمحركات الكطنية بعيدان كؿ البعد عف األعماؿ 

كمعظـ التعاريؼ التي كضعت لمصطمح اإلرىاب سكاء مف الفقياء .اإلرىابية كعف مصطمح اإلرىاب
القانكنييف أك مف قبؿ المؤتمرات اإلقميمية كالدكلية كانت قاصرة ككانت محبلن لمنقد، إف لـ يكف 

بخصكص نطاؽ األعماؿ اإلرىابية فبخصكص دكافعيا أك بخصكص الجية التي تقؼ كراء ىذه 
. األعماؿ

 
    كالكاقع أف االختبلؼ ما بيف الدكؿ حكؿ تعريؼ اإلرىاب ليس العقبة الكحيدة أماـ كضع تعريؼ 

محدد لئلرىاب بؿ إف ىناؾ صعكبات تتعمؽ بتعدد بكاعث اإلرىاب كدكافعو كتنكع صكر كأشكاؿ 
. األعماؿ اإلرىابية

 
:    دوافع اإلرىاب الدولي وأسبابو: أوالً 

    إف بكاعث اإلرىاب كدكافعو متعددة كمتباينة، كلكف يمكف تصنيفيا إلى دكافع سياسية كاقتصادية 
عبلمية، فالكثير مف األعماؿ التي تكصؼ بأنيا أعماؿ إرىابية قد يككف الدافع إلييا سياسي مف  كا 
أجؿ نيؿ حؽ تقرير المصير كمقاكمة االحتبلؿ، أك جذب انتباه الرأم العاـ العالمي إلى مشكمة أك 
قضية تيـ جماعة عرقية أك جماعة معينة، كقد يككف اليدؼ منيا إجبار سمطات الدكلة عمى اتخاذ 

كقد يككف الدافع مف العمميات اإلرىابية . قرار معيف يحقؽ مصالح الجماعة التي تتبنى العمؿ
اقتصاديان، بتدمير اقتصاد دكلة ما بشؿ حركتيا الصناعية كالتجارية كشف ىجكـ عمى شركات الطيراف 

كالمناطؽ السياحية مف أجؿ اإلضرار المادم ليذه الدكلة كيككف الدافع في ىذه الحالة الرغبة في 
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الحصكؿ عمى دعـ مالي يحقؽ أىداؼ كمصالح الجماعة اإلرىابية، كقد يككف الدافع إلى العمؿ 
اإلرىابي  إعبلميان لجذب انتباه الرأم العاـ العالمي لقضية ىذه الجماعة كالحصكؿ عمى الدعـ كالتأييد 

 (.1)الدكلي ليا كخمؽ نكع مف التعاطؼ كالدعـ المعنكم لقضية يثقكف بعدالتيا
 

ثانيًا ـ صور اإلرىاب الدولي وأشكالو 
    تتعدد صكر كأشكاؿ اإلرىاب الدكلي كتتخذ أنماطان متباينة تختمؼ بحسب اختبلؼ األعماؿ التي 
يسمكيا مرتكبك األعماؿ اإلرىابية، كباختبلؼ الجية التي ترتكب العمؿ اإلرىابي كباختبلؼ الجية 

: التي يرتكب ضدىا ىذا العمؿ، كأىـ صكر اإلرىاب الدكلي كأشكالو
 
كىك اإلرىاب الذم يقكـ بو األفراد ألسباب متباينة كيتـ معاقبة مرتكبيو طبقان : اإلرىاب الفردي. 1 

 (.2)لمقانكف الدكلي كبغض النظر عف قكانيف ىؤالء األشخاص المحمية
 
كىك اإلرىاب الذم ترتكبو جماعات غير منظمة مف الناس تحقيقان : اإلرىاب الجماعي غير المنظم. 2

 (.3)لمآرب خاصة
ىك اإلرىاب الذم تقـك بو الجماعات المنظمة كالتي تسعى لتحقيؽ : اإلرىاب الجماعي المنظم.3

أىداؼ سياسية، أك تقـك بو دكؿ ال تظير في الصكرة أم تعمؿ بشكؿ خفي كلكنيا تنشئ جماعات 
منظمة لخدمة أغراضيا كتشكؿ ىذه األعماؿ خرقان لقكاعد قانكف الحرب، كتتحمؿ في ىذه الحالة 

المسؤكلية عف قياميا بأم عمؿ خارج نطاؽ القانكف كما يترتب عمى ىذا العمؿ شأنيا شأف الدكؿ، 
كلكف ال يجكز كصفيا بأنيا جيات إرىابية إال إذا استمرت في ارتكاب ىذه األعماؿ ألف مثؿ ىذه 

الجماعات ال تعمؿ لتحقيؽ أىداؼ خاصة بؿ عامة، أما إف كانت ىذه الجيات قد أنشئت خصيصان 
لممارسة األعماؿ اإلرىابية لخدمة جية أك دكلة غير ظاىرة فتككف عند ذلؾ جيات إرىابية المنشأ 

 (.1)كاليدؼ كالنتائج
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يحصؿ ذلؾ عندما تخالؼ دكلة ما األحكاـ كالقكاعد الدكلية األساسية خاصة : اإلرىاب الدولي. 4
قكاعد قانكف حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، كتصبح الدكلة التي تقـك بيذه األعماؿ سكاء 

أكاف ذلؾ بشكؿ مباشر أك غير مباشر مسؤكلة أماـ القانكف الدكلي عف ىذه األعماؿ المخالفة لمقانكف 
الدكلي كيترتب عمى ذلؾ مساءلتيا جزائيان كمدنيان عف األعماؿ اإلرىابية التي ارتكبتيا سكاء بحؽ دكلة 
معينة أك غيرىا مف الدكؿ أك بحؽ جماعات معينة، أك بحؽ أفراد دكؿ ألف الباعث عمى ىذه األعماؿ 

كخير مثاؿ عمى اإلرىاب الدكلي ىك إرىاب دكلة إسرائيؿ، ( 2)دافع انتقامي ال يستند إلى أم مبرر
فإسرائيؿ بممارساتيا البشعة ضد الفمسطينييف تخالؼ كافة القكاعد اإلنسانية التي نظميا القانكف 

الدكلي لحقكؽ االنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ألف مف يمارس ىذا العنؼ كاإلرىاب ىك الحككمة 
. اإلسرائيمية نْفسييا

 
: رىاب الدكلي ضد األفراداإل*/ 

    تقـك بعض الدكؿ بأعماؿ إرىابية ضد بعض األفراد دكف أم ذنب بسبب االختبلؼ في اآلراء 
السياسية معتبرة إياىـ خارجيف عف نطاؽ القانكف دكف أف تسمؾ قنكات االتصاؿ التي يمكف لمدكؿ 

سمككيا قبؿ مبلحقة السياسييف خارج نطاؽ إقميميا، كىذا اإلرىاب ترتكبو العصابات الصييكنية ضد 
(. 3). الفمسطينييف األمنييف أك األمريكييف كغيرىـ مف المؤيديف لمقضية الفمسطينية

 
: اإلرىاب الدكلي ضد الجماعات المنظمة المشركعة*/ 

    يظير ىذا النكع مف اإلرىاب عندما تقـك دكلة ما بمبلحقة جماعات سياسية أك منظمات ثقافية 
كاالعتداء عمييا بزعـ أنيا منظمات إرىابية في حيف أنيا ليست كذلؾ بؿ عمؿ الدكؿ ضد ىذه 
الجماعات ىك العمؿ اإلرىابي كالذم يخرج عف القانكف كيخالفو كلكف معايير القكل التي تسكد 
المجتمع الدكلي كتحكمو، كاستخداـ حؽ الفيتك في مجمس األمف الدكلي تحكؿ دكف مساءلة ىذه 

 (.1)الدكؿ
 

: اإلرىاب الدكلي ضد الدكؿ*/.
    يحدث عندما تقـك دكلة أك مجمكعة دكؿ بارتكاب أعماؿ عدائية ضد دكلة أك دكؿ أخرل دكف 

 كالذم حاكلت إكسابو 2003سبب قانكني، كاليجـك األمريكي البريطاني عمى العراؽ في آذار 
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الشرعية القانكنية بأف أسمحة الدمار الشامؿ التي يحكزىا العراؽ تشكؿ تيديدان كمساسان لمسمـ كاألمف 
الدكلييف، في حيف أف التقارير الدكلية التي قدمتيا فرؽ التفتيش إلى المجتمع الدكلي مف خبلؿ 

أعماليا في العراؽ كمف خبلؿ تصريحات العديد مف حككمات الدكؿ التي شاركت الكاليات المتحدة 
 2004األمريكية في حربيا عمى العراؽ كرئيس إسبانيا الذم صرح بعد أحداث آذار في إسبانيا عاـ 

بأف ببلده قد خدعت كضممت بشأف أسمحة الدمار، أثبتت أف العراؽ يخمك مف ىذه األسمحة كبأف ىذه 
.   األقكاؿ مجرد تبريرات تحاكؿ أمريكا مف خبلليا إضفاء الشرعية عمى أعماليا العدائية

   
المقاومة الشعبية المسمحة ضد االحتالل اإلسرائيمي : المطمب األول

 
عمميات القتاؿ التي تقـك بيا “:     يعرؼ الدكتكر صبلح الديف عامر المقاكمة الشعبية المسمحة بأنيا

عناصر كطنية مف غير أفراد القكات المسمحة النظامية دفاعان عف المصالح الكطنية أك القكمية، ضد 
قكل أجنبية سكاء كانت تمؾ العناصر تعمؿ في إطار تنظيـ يخضع إلشراؼ كتكجيو سمطة قانكنية أك 
كاقعية، أك كانت تعمؿ بناءن عمى مبادرتيا الخاصة، سكاء باشرت ىذا النشاط فكؽ اإلقميـ الكطني، أك 

، كينطمؽ ىذا التعريؼ مف خبلؿ المفيـك الكاسع لممقاكمة الذم تأخذ بو (2)"مف قكاعد خارج ىذا اإلقميـ
النظرية الحديثة، التي تعطي الشعكب الخاضعة ألنظمة استعمارية الحؽ في المقاكمة بكافة الكسائؿ 
المتاحة مف أجؿ االستقبلؿ كالحرية كتقرير المصير، كالتي تعد المقاكمة الفمسطينية أىـ نماذجيا ك 

. التي تندرج ضمف النظرية الحديثة لممقاكمة
 

    يعد الشعب الفمسطيني أكثر الشعكب التي عانت مف االستعمار أك االحتبلؿ ككيبلتو، فمف 
 1948خضكعو لنظاـ االنتداب البريطاني إلى احتبلؿ أراضيو مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي عاـ 

 عمى يد ىذه القكات أيضان، كاستمرار احتبللو دكف تكقؼ مع ما 1967كاحتبلؿ ما تبقى منيا عاـ 
ذالؿ كاستعباد كقتؿ كتضييؽ كحصار كتشريد يسجميا التاريخ باطراد  عاناه طكاؿ تمؾ الفترة مف ظمـ كا 

دكنما تكقؼ، كؿ ذلؾ جعؿ مف ىذا الشعب نمكذجان فعاالن كنادران  لممقاكمة، فكؿ السياسات الجائرة 
التي مكرست بحؽ ىذا الشعب دفعتو لممقاكمة كالنضاؿ حتى تفجر نضالو في شكؿ ثكرات أك 

 التي قاكمت بشراسة أحدث الدبابات اإلسرائيمية 1987انتفاضات منيا انتفاضتو الباسمة في عاـ 
، كؿ ىذه الثكرات 2000/ 9/ 28كجبركت جيشيا بالحجارة، ثـ انتفاضة األقصى التي اندلعت في 

االحتبلؿ كالتخمص منو كتحرير  تأتي تأكيدان مف ىذه المقاكمة عمى عـز الشعب الفمسطيني في دحر
. األرض الفمسطينية
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    لقد سارت حركة المقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى غرار حركات المقاكمة التي 
قامت بيا الشعكب األخرل التي عانت االستعمار األجنبي أم أنيا تشترؾ معيا في أنيا ترتكز عمى 

أساس قانكني كشرعي في ىذه المقاكمة كىك حؽ تقرير المصير، فالمقاكمة الشعبية المسمحة أك 
الكفاح المسمح الذم يمارسو الشعب الفمسطيني ما ىك إال حؽ مشركع كفمتو االتفاقيات الدكلية كقرارات 

الشرعية الدكلية خاصة، أف الشعب الفمسطيني لـ يمجأ ليذا النكع مف المقاكمة إال بعد أف استنفذ 
الكسائؿ األخرل بدءان باإلضرابات، المظاىرات، االعتصامات، كرمي الحجارة عندىا لـ يبقى أمامو إال 

استخداـ السبلح مف قبؿ المنظمات الفدائية الفمسطينية ردان عمى السياسات العنصرية الصييكنية 
، كال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تعتبر ىذه المقاكمة أعماالن غير مشركعة تدخؿ في (1)الجائرة

إطار الحظر المفركض عمى استخداـ القكة أك التيديد بيا طبقان لممادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة 
، كال يمكف إدراجيا تحت ما يسمى باإلرىاب أك كصؼ أفراد المقاكمة الفمسطينية بأنيـ  (4ؼ)

إرىابيكف كمجرمكف كقتمة ألف الدافع ليذا النضاؿ دافع مشركع مف أجؿ استرداد أرضو المسمكبة 
كالدفاع عف حقكقو المغتصبة كحقو في تقرير المصير حؽ تقرر ليذا الشعب في العديد مف القرارات 

. الدكلية
 

    اتخذت المقاكمة الفمسطينية في نضاليا أساليب عسكرية متعددة كمتفاكتة باختبلؼ الظركؼ التي 
تحيط بيا كباختبلؼ الجية التي تقؼ كراءىا مف بينيا المكاجية العسكرية المباشرة ما بيف قكات 
االحتبلؿ اإلسرائيمي كالمقاكميف الفمسطينييف، أك قياـ أفراد المقاكمة الفمسطينية باقتحاـ الحكاجز 

العسكرية اإلسرائيمية كقتؿ الجنكد اإلسرائيمييف كما بيف الرد عمى العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد 
المدنييف الفمسطينييف بإطبلؽ الرصاص عمى السيارات التي تحمؿ لكحات إسرائيمية، كالقياـ بعمميات 
التفجير داخؿ الكياف الصييكني كالتي غالبان ما يككف ضحاياىا مف المدنييف كالتي تثير جدالن كاسعان 
ككبيران حكؿ ما إذا كانت أعماؿ مقاكمة مشركعة أك أنيا أعماؿ تخريبية إرىابية كما تصفيا إسرائيؿ 

كطبقان التفاقيات جنيؼ كخاصة الرابعة منيا المتعمقة بحماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف . كأعكانيا
الحرب ال يجكز تكجيو أم عمؿ عسكرم ضد المدنييف ألف مكضكع ىذه االتفاقية ىك حماية المدنييف 

الذم ىك مطمب أكلي يقتضيو مبدأ اإلنسانية الذم يعد كاحدان مف األسس الرئيسية لقانكف الحرب، 
لذلؾ ينظر إلى العمميات االستشيادية داخؿ العمؽ اإلسرائيمي كالتي قد يذىب ضحيتيا مدنيكف 

لكف يجب األخذ بعيف االعتبار ،إضافة إلى عسكرييف مف الناحية القانكنية عمى أنيا غير قانكنية، 

                                                           
. 219عائشة راتب، العالقات الدولية، مرجع سابق، ص. د(1)
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الظركؼ التي تدفع إلى مثؿ ىذه العمميات فقد يصؿ النشاط العسكرم لممقاكمة لطريؽ  مسدكد أك 
تكتنؼ المقاكمة أخطاره ال تكجد إمكانية مباشرة النشاط العسكرم ضد ىدفو المحدد بسبب التفكؽ 

، كقد تأتي في (1)العسكرم فتمجأ المقاكمة إلى تكجييو ضد المدنييف لجذب انتباه الرأم العاـ العالمي
كثير مف األحياف ىذه العمميات كرد عمى العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد المدنييف الفمسطينييف 

األبرياء كخاصة أف الجيش اإلسرائيمي ىك مف يتبنى سياسة قتؿ األبرياء العزؿ  لذلؾ يجب النظر إلى 
مثؿ ىذه العمميات عمى ضكء ما يحيط بالقضية الفمسطينية مف خصكصية نظران لمتفكؽ العسكرم 

اإلسرائيمي، كما أنو في كثير مف األحياف معظـ مف يقتؿ مف اإلسرائيمييف سكاء داخؿ العمؽ 
اإلسرائيمي أك خارجو ىـ مف المستكطنيف الذم يعد كجكدىـ مخالفان ألحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة كيعد 
ف كانكا يرتدكف الزم المدني ككـ مف أعماؿ  كجكدان شبو عسكرم ألنيـ يحممكف السبلح بشكؿ ظاىر كا 

. القتؿ كالتخريب كاالعتداء قاـ بيا ىؤالء المستكطنكف
 

    إف المقاكمة الفمسطينية لـ تكف في يـك مف األياـ مكلعة بإرساؿ مقاتمييا إلى المكت، كلكف شراسة 
اإلرىاب الصييكني كسياسة االغتياالت كتيكيد المسجد األقصى ببناء ىيكؿ سميماف المزعـك عمى 
أنقاضو كمحاكلة إفناء الشعب الفمسطيني ىي مف دفعت باألبطاؿ الفمسطينييف لجعؿ أنفسيـ قنابؿ 

 (.2)بشرية
 

    فاإلرىاب الصييكني الذم تمارسو دكلة إسرائيؿ ضد المكاطنيف الفمسطينييف يمثؿ أشد كأفظع 
صكر اإلرىاب، كيشكؿ السبب الحقيقي كراء جميع األفعاؿ التي تتبناىا المقاكمة المسمحة الفمسطينية 

كالتي قد تكصؼ أنيا إرىابية في حيف أنيا أعماؿ تستند إلى حؽ الدفاع عف النفس كحؽ تقرير 
. المصير

    اإلرىاب الصييكني ىك اإلرىاب الحقيقي الذم يجب الحديث عنو كفضحو، إرىاب دكلة إسرائيؿ 
التي سجؿ التاريخ بحقيا أفظع األعماؿ اإلرىابية، أعماؿ إرىابية ارتكبتيا كمارستيا جماعات الياجانا 
كاألرغكف كشتيركف ضد البريطانييف أحيانان، كضد العرب أحيانا أخرل، كاألعماؿ اإلرىابية الصييكنية 

ضد مكظفي األمـ المتحدة كاغتياؿ الككنت برنادكت كسيط األمـ المتحدة في فمسطيف ىك كأحد 
 مف قبؿ عصابة شتيركف دليؿ عمى ذلؾ، كما أدؿ عمى اإلرىاب 1948/ 9/ 17مساعديو في 

الصييكني كفظاعتو مف األعماؿ اإلرىابية التي ارتكبيا الصياينة بحؽ الييكد أنفسيـ أما لحمميـ عمى 
اليجرة إلي فمسطيف تارةن أك إلجبار السمطات البريطانية عمى قبكليـ بعد أف كضعت السمطات 

                                                           
. 499صالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة يف القانون الدويل، مرجع سابق، ص. د(1)
. 3/6/2003غازي حسني، اإلرىاب الصهيوين وشرعية ادلقاومة والعمليات االستشهادية، صحيفة الراية القطرية، . د(2)
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 كضع البريطانيكف مياجريف ييكدان 1940البريطانية قيكدان عمى اليجرة إلى فمسطيف، ففي نكفمبر عاـ 
لنقميـ إلى مستعمرة بريطانية،  (باتريا)كصمكا إلى فمسطيف بطريقة غير شرعية عمى ظير السفينة 

كلكف الككالة الييكدية التي رتبت ىجرة ىؤالء الييكد قامت بنسؼ السفينة كمف عمييا عندما ىمت 
 (.1)السفينة بمغادرة الميناء، فقتؿ مائتاف كأربعكف مف ركابيا الييكد

 
    أما بالنسبة إلرىاب دكلة إسرائيؿ بحؽ الفمسطينييف فحدث كال حرج، إذ اقترف قياـ الكياف 

الصييكني كدكلة بأبشع أشكاؿ اإلرىاب الذم مارستو الحركة الصييكنية ضد الشعب الفمسطيني 
كالشعب العربي المجاكر فمـ يكف اإلرىاب بالنسبة إلسرائيؿ مجرد كسيمة بؿ كاف فكران كتقاليدى متكارثة 
كجزءان ىامان في سياستيا كأيديكلكجيتيا، فالمذابح الجماعية ىي النيج الذم سارت عميو ك استخدمتو 

العصابات الصييكنية في دير ياسيف كقبية كغزة كالمد كالرممة كصبرا كشاتيبل كعيف الحمكة كقانا 
كعشرات المذابح ضد المدنييف الفمسطينييف عمى مدل أكثر  (كحديثان في جنيف كنابمس كرفح كجباليا)

، كاألعماؿ اإلرىابية التي قادىا المكساد اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف في الداخؿ (2)مف نصؼ قرف
، ناىيؾ عف (3)1985كالخارج، الغارة اإلسرائيمية عمى مقر منظمة التحرير الفمسطينية في تكنس عاـ 

اإلرىاب الذم مارستو إسرائيؿ في أبشع صكره ضد الفمسطينييف في انتفاضة األقصى كالتي سيأتي 
الحديث عنيا الحقان، أيف العالـ مف ىذه الجرائـ البشعة أـ أنو يتحرؾ فقط حاؿ تعرض إسرائيؿ 

!. مف اعتداءاتيا كجرائميا%10العتداء ال يساكم 
 
 

شرعية المقاومة الفمسطينية في القانون الدولي العام : المطمب الثاني
 

    تيدؼ المقاكمة الفمسطينية إلى تحرير األراضي الفمسطينية مف االحتبلؿ اإلسرائيمي كمنح الشعب 
الفمسطيني حقو في تقرير المصير، كنسؼ سياسة العدكاف كالتمييز العنصرم، كليس مف شبية أك 

اتفاقية الىام )نقاش حكؿ مشركعية المقاكمة الفمسطينية ألنيا مقاكمة ترتكز عمى االتفاقيات الدكلية 
كتستند عمى قرارات  (1977 كبركتكككلييا لعاـ 1949 كاتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1907عاـ 

الجمعية العامة العديدة التي بينت حؽ الشعكب في تقرير المصير كالدفاع عف النفس كالحؽ في 

                                                           
. 329-325، ص ص 1990 مصطفى مصباح دبارة، اإلرىاب، مفهومو وأىم جرائمو يف القانون الدويل، الطبعة األوىل، (1)
. 2002نيسان، 22 عادل أبو ىاشم، شارون من قبية إىل جنني مخسون عاماً من اجلرائم، من صحيفة الشرق األوسط، (2)
الشافعي زلمد بشري، ادلعايري الدولية اليت دتيز حق الشعوب يف تقرير ادلصري والكفاح ادلسلح عن اإلرىاب الدويل، مؤدتر احتاد احملامني العرب . د(3)

. 629، كتاب أحباث ادلؤدتر، اجلزء الثاين، ص1987السادس عشر ادلنعقد بالكويت
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، إضافة (1)المقاكمة التي تقكدىا حركات التحرر الكطني كالتي تعتبر كيانات محاربة ذات صفة دكلية
. إلى القرارات العديدة الخاصة بالشعب الفمسطيني

 
    إف التسميـ بالشرعية الدكلية لممقاكمة الفمسطينية بات مف المسائؿ المستقرة دكليان، فالمقاكمة التي 
استطاعت أف تحكؿ نظر العالـ بأسره إلى قضية الشعب الفمسطيني مف مجرد قضية الجئيف إلى 

قضية شعب لو الحؽ في االستقبلؿ كتقرير المصير، كالتي باشرت طريقيا إلنقاذ الشعب الفمسطيني 
الذم عانى التشريد كالقتؿ كاإلىماؿ العربي كالعالمي كالتي استطاعت فيما بعد أف تجذب إلييا انتباه 

العالـ بأسره، ما ىي إال مقاكمة مشركعة تستند إلى مبادئ القانكف الدكلي كتؤكدىا قرارات دكلية 
. عديدة متكاصمة

 
    إف بعض أساليب اإلرىاب كما ينعتيا البعض كالتي تجرم ممارستيا مف قبؿ المقاكمة الفمسطينية 
ال يمكف أف تؤثر عمى الشرعية الدكلية العامة لممقاكمة الفمسطينية، فاستخداـ بعض أساليب اإلرىاب 

مف قبؿ المقاكمة الفمسطينية التي تباشر نشاطيا بأساليب عسكرية مشركعة يجب النظر إلييا في 
إطار معرفة البعد الحقيقي لممشكمة الفمسطينية المعقدة، كالمعرفة بالتفكؽ العسكرم اإلسرائيمي الذم 

دفع بالمقاكمة الفمسطينية إلى تكجيو نشاطيا أحيانان ضد المدنييف اإلسرائيمييف بيدؼ جذب انتباه الرأم 
، (2)العاـ العالمي ليذه القضية في الكقت الذم تديف فيو الجيات الرسمية الفمسطينية مثؿ ىذه األعماؿ

خصكصان أف إسرائيؿ ال تعترؼ باتفاقية جنيؼ الرابعة كتنكر تطبيقيا عمى األراضي الفمسطينية كلكف  
قتؿ المدنييف بصفة عامة كتكجيو األعماؿ العسكرية ضدىـ ال يجكز كيعد مخالفان التفاقية جنيؼ 

، كعمى إسرائيؿ في الكقت نفسو عدـ تكجيو نشاطيا (3)الرابعة الخاصة بحماية المدنييف زمف الحرب
العسكرم ضد المكاطنيف الفمسطينييف كااللتزاـ باتفاقية جنيؼ الرابعة التي تنكرىا، كلكي تككف ىذه 

االتفاقية حجة ليا يجب أف تمتـز بيا في جميع بنكدىا، كما يجب عمى المجتمع الدكلي مطالبة 
ال أصبحكا شركاء ليا في جرائميا ضد الفمسطينييف فأحكاـ  إسرائيؿ بتطبيؽ االتفاقية كااللتزاـ بيا كا 
اتفاقية جنيؼ تعتبر قانكنان عرفيان ممزمان حتى في مكاجية الدكؿ التي لـ تكف طرفان فييا طبقان ألحكاـ 

. عديدة صدرت عف محكمة العدؿ الدكلية
  

                                                           
. 384 زلمد يوسف إمساعيل، مرجع سابق، ص(1)
. 563صالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة، مرجع سابق، ص. د(2)
. 1949أغسطس / آب12من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني وقت احلرب ادلؤرخة يف  (1،9،11،46) انظر ادلواد (3)
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    إف اإلقرار بالشرعية الدكلية لممقاكمة الفمسطينية جاء مف خبلؿ العديد مف القرارات اليامة التي 
أصدرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي، نعرض لبعض ىذه القرارات التي 

: أكدت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير كحقو في المقاكمة كالنضاؿ
 
.  الذم أكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير1969لعاـ  (2535)القرار رقـ . 1
 كالذم أكد شرعية نضاؿ الشعكب الخاضعة 1970لعاـ  (2649)قرار الجمعية العامة رقـ . 2

. لمسيطرة االستعمارية كاألجنبية بأم كسيمة كأكد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير
 جاء تأكيدان لشرعية كفاح الشعب الفمسطيني ضد 1971لعاـ  (2787)قرار الجمعية العامة رقـ . 3

. االحتبلؿ اإلسرائيمي بكافة الكسائؿ المتاحة
 كالذم كاف تكراران لما جاء في القرار رقـ 1972لعاـ  (2955)قرار الجمعية العامة رقـ . 4
(2787 .)
 جاء الحديث فيو عف حؽ تقرير المصير كالكفاح المسمح 1972لعاـ  (3034)القرار رقـ . 5

قامة لجنة خاصة لدراسة مشكمة اإلرىاب الدكلي . لمشعكب الخاضعة لبلستعمار بشكؿ مطمؽ، كا 
 دعا منظمة التحرير الفمسطينية إلى االشتراؾ في مداكالت 1974لعاـ  (3210)القرار رقـ . 6

. الجمعية العامة
 كالذم منح منظمة التحرير الفمسطينية مركز المراقب كحضكر 1974لعاـ  (3237)القرار . 7

. اجتماعات الجمعية العامة
 
 أكد شرعية كفاح الشعب الفمسطيني مف أجؿ تقرير 1981لعاـ  (36/9)قرار الجمعية العامة رقـ . 8

المصير، كدعا الدكؿ إلي دعـ الشعب الفمسطيني مف أجؿ تقرير المصير كأداف األعماؿ العدكانية 
. التي ترتكبيا إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني

 أعاد التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير 1987لعاـ  (42/95)القرار رقـ . 9
كشرعية كفاحو المسمح مف أجؿ الحرية كاالستقبلؿ عف طريؽ منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ 

. الشرعي كالكحيد
 أعاد التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني قي تقرير المصير 1989لعاـ  (44/79)القرار رقـ . 10

. ككفاحو المسمح كضركرة دعـ الدكؿ لو عف طريؽ منظمة التحرير الفمسطينية
 يتحدث عف شرعية نضاؿ الشعب الفمسطيني كالتأكيد عمى 1990لعاـ  (45/74)القرار رقـ . 11

. انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية
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 تأكيد شرعية كفاح الشعب الفمسطيني مف أجؿ 1995لعاـ  (50/140)القرار رقـ . 12
.   تقرير المصير

 أكد مف جديد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي 1998لعاـ  (53/54)القرار رقـ . 13
 (.1)الفمسطينية كحؽ الشعب الفمسطيني في الكفاح المسمح ضمف األىداؼ التي حددىا القانكف الدكلي

 
    كغيرىا الكثير مف القرارات التي أكدت شرعية كفاح الشعب الفمسطيني المسمح مف أجؿ تقرير 

المصير كدعت إلى عدـ الخمط بيف ىذا الكفاح كبيف اإلرىاب الدكلي، ىذه القرارات تأكيد كاضح عمى 
حؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة المشركعة التي ترتكز عمى مبادئ القانكف الدكلي كال تعارضيا 
كتعطيو الحؽ فييا إلى أف يتـ تحرير األراضي الفمسطينية المحتمة، كنعرض لمقرارات الحديثة التي 
. صدرت عف مجمس األمف الدكلي كالجمعية العامة في سياؽ الحديث عف انتفاضة األقصى المباركة

 
    كال أدؿ عمى شرعية الكفاح المسمح كالمقاكمة ليذا الشعب مف دعكة الجمعية العامة الدكؿ 

كالشعكب لدعمو كتبني المنظمات الدكلية إقامة الندكات كالميرجانات لدعـ الشعب الفمسطيني في 
. (2)كفاحو كمقاكمتو لبلحتبلؿ اإلسرائيمي كألعكاف ىذا االحتبلؿ

 
    كىذه الشرعية الدكلية لممقاكمة الفمسطينية يترتب عمييا نتيجة ىامة ال بد مف الكقكؼ عندىا، إذ 
يعتبر انطباؽ قكاعد قانكف الحرب عمى نشاط المقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي األثر 
الياـ، سكاء عمى العمميات التي تقكـ بيا أفراد المقاكمة ضد الحكـ اإلسرائيمي داخؿ إسرائيؿ أك في 

، كاعتبار أفراد المقاكمة مقاتميف يتمتعكف بالحماية التي 1967األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 
 كاتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بأسرل الحرب كاعتبار ىؤالء 1907قررتيا اتفاقية الىام لعاـ 

، كاعتبار حركة المقاكمة الفمسطينية كيانان (1)المقاتميف أسرل حرب حاؿ كقكعيـ في قبضة العدك
 .محاربان ذا صفةو دكليةو 

 
ف كانت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ال تعترؼ ألفراد المقاكمة الفمسطينية بكصؼ المقاتميف كعدـ      كا 

معاممتيـ كأسرل حرب عند كقكعيـ في قبضتيا، بؿ تعتبرىـ مجرميف كتصؼ عمميـ بأنو عمؿ 
إرىابي، كأف الحركة التي تقكدىـ ليست حركة مقاكمة مشركعة بؿ حركة إرىابية ال تتمتع ىي كال 

                                                           
(1) http://www.unhchr.ch. 

. 604زلمد عبد العزيز أبو سخيلة، الفوارق القانونية والسياسية بني حق الشعوب يف الكفاح ادلسلح واإلرىاب الدويل، مرجع سابق، ص. د(2)
 
. 637الشافعي زلمد بشري، ادلعايري الدولية اليت دتيز حق الشعوب يف تقرير ادلصري والكفاح ادلسلح عن اإلرىاب الدويل، مرجع سابق، ص. د(1)
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، فقد أنكرت إسرائيؿ صفة المقاتؿ عف (2)أفرادىا بالحماية الدكلية ألف كجكدىا مخالؼ لمقانكف الدكلي
أفراد المقاكمة الفمسطينية كأعمنت إحدل محاكميا العسكرية ذلؾ صراحة عند محاكمة عمر محمكد 

  بحجة أنو افتقد 1968مف إبريؿ عاـ / 13قاسـ عضك المجنة المركزية لمجبية الديمقراطية في 
 كالتي تتطمب تكافر 1949الشركط الكاردة في اتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بأسرل الحرب لعاـ 

: شركط أربعة في المقاتؿ حتى يعتبر أسير حرب حاؿ كقكعو في قبضة العدك كىي
   
. أف يككف تحت قيادة شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو*
. أف تككف لو عبلمة مميزة معينة يمكف تمييزىا عف بعد*
. أف يحمؿ سبلحو بشكؿ ظاىر*
 (.3)أف يمتـز بقكانيف كتقاليد الحرب*
 

ف كانت ىذه الشركط تثير جدالن كاسعان ككبير خاصة فيما يتعمؽ بارتداء أفراد المقاكمة زيان      كا 
خاصان، كحمميـ عبلمة خاصة مميزة كحمؿ السبلح عمنان أماـ قكات االحتبلؿ التي تفكقو عددان كعدة 
كتفكؽ إمكانياتو العسكرية اإلمكانات العسكرية ألفراد المقاكمة، لذلؾ تـ تخفيؼ ىذه الشركط القاسية 

 الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة خاصة فيما يتعمؽ بحمؿ السبلح 1977في البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
بشكؿ ظاىر كارتداء زم مميز كحمؿ شارة مميزة كىي تمتع المقاتميف مف غير أفراد المقاكمة  بالحماية 

إلى )( 4)ذاتيا التي يتمتع بيا أفراد المقاكمة أم معاممتيـ كأسرل حرب حاؿ كقكعيـ في قبضة العدك
. (أف تفصؿ في كضعيـ محكمة مختصة، كاف كانت ىذه الحماية غير كافية

     كما أف صعكبة ىذه الشركط كقساكتيا تتجمى في ككف معظـ حركات المقاكمة تعمؿ بصكرة 
سرية لككف أفرادىا معرضكف لمخطر كاإلرىاب دكف أف تككف معركفة، فكيؼ في حاؿ حمميا السبلح 
ف كانت معظـ الفصائؿ الفمسطينية تظير ما يشير إلى انتمائيا  بشكؿ ظاىر  كحمميا شارة مميزة، كا 
إلى حركة ما كتردد شعارات حركتيا في مناسبات مختمفة كلكف إسرائيؿ تحاكؿ التنصؿ مف القانكف 
الدكلي كتطبيقو لمتخمص مف المسؤكلية عف أم أعماؿ ترتكبيا كتككف مخالفة ليذا القانكف كإلضفاء 
عدـ المشركعية عمى أعماؿ المقاكمة الفمسطينية، فاألمـ المتحدة تعترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية 

كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني كتنطبؽ عمييا كافة الصفات الكاردة في اتفاقيات جنيؼ 

                                                           
. 562صالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة يف القانون الدويل، مرجع سابق، ص. د(2)
.  1949أغسطس / آب12من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى احلرب ادلؤرخة يف  (4/2) انظر ادلادة (3)
-634الشافعي زلمد بشري، ادلعايري الدولية اليت دتيز حق الشعوب يف تقرير ادلصري والكفاح ادلسلح عن اإلرىاب الدويل، مرجع سابق، ص . د(4)

635 .
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كتعتبر كيانان محاربان ذا صفة دكلية، كقبمت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة التفاكض مع مسئكليا 
. كال زالت كمع ذلؾ تصؼ أعماليا باإلرىابية (ياسر عرفات)
 

    إف الشعب الفمسطيني في تبنيو لممقاكمة ما ىك إال في حالة دفاع مشركع عف النفس ضد 
االحتبلؿ اإلسرائيمي كجبركتو، كما أف شرعية مقاكمتو تستند إلى عدـ شرعية الكياف الصييكني كعدـ 
شرعية الحرب كاالحتبلؿ كىك ليس إرىابان كما تدعي إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية التي تصؼ 

. المقاكميف الفمسطينييف باإلرىابييف
 
 

المقاومة الفمسطينية في انتفاضة األقصى وتمييزىا عن اإلرىاب الدولي : المطمب الثالث
 

    يعني المفيـك المغكم لبلنتفاضة الرفض كالتمرد الذم تمارسو القكل المظمكمة كالمضطيدة 
كالمقمكعة ضد القكة االستعمارية المسيطرة كالمييمنة، بيدؼ االنعتاؽ كالتحرر كاإلنصاؼ، 

كاالنتفاضة بيذا المفيكـ كانت أقدـ الكسائؿ البدائية كقد اختمفت في طبيعتيا كأطرافيا كأساليبيا 
كأشكاليا كأىدافيا تبعان العتبارات متعددة كالزماف كالمكاف كطبيعة الصراع، ككانت مف األساليب 

. (1)البارزة التي لجأ إلييا المناضمكف ضد االستعمار خبلؿ مراحؿ المقاكمة كالمكاجية
 

    أما بالنسبة لبلنتفاضة الفمسطينية كظاىرة متميزة في مسيرة الحركة الكطنية الفمسطينية، فقد 
اقتحمت بقكة القامكس السياسي كاإلعبلمي كالدكلي كالقانكني كأدخمت القضية الفمسطينية إلى التاريخ 

مف أكسع أبكابو كقد تجمى ذلؾ عمى أكضح ما يككف في انتفاضة الشعب الفمسطيني الكبرل عاـ 
 كالتي لـ تشكؿ سابقة في التاريخ النضالي الفمسطيني بؿ جاءت الحقة لمعديد مف االنتفاضات 1987

ف اختمفت  المقاكمة لبلحتبلؿ األجنبي كخاصة االحتبلؿ اإلسرائيمي كنزعتو الصييكنية العنصرية كا 
ىذه االنتفاضات مف حيث حجميا كطبيعتيا كمداىا كلتطكرات الصراع في الشرؽ األكسط كمكازيف 

 جاءت لمكاجية الترتيبات اإلسرائيمية 23/8/1929القكل كالمستجدات اإلقميمية، فانتفاضة البراؽ في 
 طرحت مفيكمان جديدان 20/11/1935اليادفة لجعؿ حائط المبكى بديبلن لمبراؽ، كانتفاضة القساـ في 
 لمكاجية خطر االستيطاف 1936لممقاكمة يتمثؿ في الجياد كالنضاؿ المسمح، ثـ انتفاضتو عاـ 

 المتمثمة في العمميات الفدائية المسمحة، كانتفاضة 1968 ػ 1967كاليجرة الييكدية، كانتفاضات عاـ 
                                                           

، رللة صامد االقتصادي، العدد (االنتفاضة كخيار إسرتاتيجي، الشعار واإلمكانية) علي فياض، ظاىرة االنتفاضة يف التجربة الفلسطينية (1)
. 153-150، ص ص 2001، 126
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 التي أكدت عمى كحدة القضية الفمسطينية بيف الفمسطينييف في مناطؽ 30/3/1976يـك األرض في 
 مع احتفاظ كؿ منطقة نضالية بخصكصيتيا، 1967 مع فمسطيني األراضي التي احتمت عاـ 48اؿ

 كالتي شكمت حدثان دكليان ىامان جاء ردان عمى 1987ثـ انتفاضة الشعب الفمسطيني الكبرل عاـ 
االنتياكات اإلسرائيمية الصارخة كالقير كالعدكاف الذم يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف تشريد 

 عاـ تكقيع اتفاقية أكسمك لتعطي 1993كتيجير كضرب المقاكمة في لبناف كالتي استمرت لعاـ 
 عاـ تتكيج كؿ ما سبؽ مف 2000المناضميف الفمسطينييف استراحة المحارب التي استمرت لعاـ 

. انتفاضات لمشعب الفمسطيني باندالع انتفاضة األقصى المباركة
 

 عمى إثر زيارة رئيس حزب الميككد 28/9/2000    اندلعت انتفاضة األقصى المباركة الحالية في 
آنذاؾ أرييؿ شاركف كرئيس الكزراء حاليان لمحـر القدسي الشريؼ كسط حراسة مشددة مف قبؿ الجيش 
اإلسرائيمي، الذم ما لبث كأف استخدـ أسمحتو الرشاشة ضد المتظاىريف الفمسطينييف المستفزيف مف 

ف كانت ىذه الزيارة ىي السبب الظاىر الندالع انتفاضة األقصى إال أف ما خفي  ىذه الزيارة، كا 
كراءىا أعظـ، فالتجاىؿ الدكلي لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير كفشؿ مباحثات كامب 

 ككصكؿ المفاكضات لطريؽ مسدكد كاالقتناع الكامؿ مف الفمسطينييف بأف 2000ديفيد في يكليك 
أكسمك قد ذىبت كلف تعكد ألنيا لـ تعًط الفمسطينييف أكثر مف حكـ ذاتي، كميا تشكؿ أسبابان حقيقة 

. كراء اندالع ىذه االنتفاضة كاستمرارىا حتى ىذا الكقت
 

    كما ييمنا عند الحديث عف انتفاضة األقصى المباركة ىك الكضع القانكني ليذه االنتفاضة 
كشرعيتيا الدكلية، لمعرفة مدل صمتيا بما يسمى باإلرىاب الذم تحاكؿ إسرائيؿ إلصاقو بيا في 

. معاكنة أمريكية كاضحة
 

    إف المقاكمة تبقى في ذاتيا مقاكمة ميما اختمفت تسمياتيا كميما اختمفت المصطمحات المستعممة 
لمتدليؿ عمييا، فاالنتفاضة الفمسطينية الحالية بيذه التسمية ما ىي إال مقاكمة مشركعة، حيث جرت 

. طكاؿ فترات نضاليا المستمرة (انتفاضة)المقاكمة الفمسطينية عمى استخداـ مصطمح 
 

ف لـ تتعرض الكثير مف المؤلفات الفقيية القانكنية لكضع االنتفاضة الحالية القانكني كمدل      كا 
مشركعيتيا، فقرارات الجمعية العامة كقرارات مجمس األمف الدكلي التي صدرت خبلؿ أحداث ىذه 

االنتفاضة تؤكد شرعيتيا، كما تستند انتفاضة األقصى إلى حؽ ثابت شرعيان كدكليان كىك حؽ الدفاع 
عف النفس كحؽ تقرير المصير الذم كرستو المكاثيؽ الدكلية كقرارات الجمعية العامة كمجمس األمف 
الدكلي، إذ يحؽ لمشعب الفمسطيني مف أجؿ تقرير المصير المجكء إلي كافة الكسائؿ المشركعة بما 
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فييا الكفاح المسمح الذم أجازت المجكء إليو العديد مف القرارات الدكلية كالتي سبؽ العرض لمعديد 
منيا، كلخصكصية حديثنا عف انتفاضة األقصى كمف أجؿ تأكيد شرعيتيا كاستنادىا لممبادئ الدكلية 

نعرض لبعض القرارات التي صدرت عف مجمس األمف الدكلي كالجمعية العامة بخصكص ىذه 
االنتفاضة، كالتي أكدت عمى حؽ الشعب الفمسطيني في النضاؿ كأدانت االحتبلؿ اإلسرائيمي كطالبت 

: بكقؼ العنؼ كضركرة التزاـ إسرائيؿ باتفاقية جنيؼ الرابعة كحتمية قياـ الدكلة الفمسطينية
 
 الذم نص عمى إنشاء لجنة لمتحقيؽ في 19/10/2000قرار لجنة حقكؽ اإلنساف بتاريخ . 1

. انتياكات حقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية
 جاء مطالبان بضركرة التزاـ إسرائيؿ باتفاقية جنيؼ 20/12/2001قرار الجمعية العامة بتاريخ . 2

. الرابعة
صكتان  (14) الصادر بأغمبية 7/10/2000الصادر بتاريخ  (1322)قرار مجمس األمف رقـ . 3

مقابؿ ال شيء مع امتناع أمريكا عف التصكيت حيث شجب التصرؼ االستفزازم الذم كقع في الحـر 
 كأعماؿ العنؼ التي كقعت في الحـر كفي باقي األراضي 28/9/2000القدسي الشريؼ بتاريخ 
 .1967الفمسطينية المحتمة عاـ 

 الذم اعترؼ بحتمية الدكلة الفمسطينية كدعا 12/3/2002بتاريخ  (1397)قرار مجمس األمف . 4
(. 15)صكتان مف أصؿ  (14)إلى قياميا، حيث صدر بأغمبية 

( 242) الذم جاء تأكيدان لما كرد في القرار 30/3/2002في  (1402)قرار مجمس األمف الدكلي . 5
الذم دعا القكات اإلسرائيمية إلى االنسحاب مف المدف الفمسطينية  (1397)كالقرار  (338)كالقرار 

 بما فييا مدينة راـ اهلل مكاف تكاجد الرئيس الفمسطيني ياسر 29/3/2002التي اجتاحتيا بتاريخ 
. عرفات

.  الذم دعا إلى إقامة دكلة فمسطينية4/4/2002بتاريخ  (1403)قرار مجمس األمف الدكلي رقـ . 6
 حيث أشار إلى شرعية كفاح الشعكب ضد 15/4/2002قرار لجنة حقكؽ اإلنساف بتاريخ . 7

االحتبلؿ األجنبي كأداف االنتياكات كالمجازر الكاسعة التي ترتكبيا القكات اإلسرائيمية بحؽ 
 .       الفمسطينييف

 الذم قضى بعدـ شرعية جدار الضـ الذم تقيمو 21/10/2003قرار الجمعية العامة بتاريخ . 8
.  إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية

 بإدانة االنتياكات اإلسرائيمية كااللتزاـ 19/5/2004بتاريخ  (1544)قرار مجمس األمف رقـ . 9
 (.1)بالقانكف الدكلي اإلنساني

                                                           
(1) http://www.unhchr.ch. 
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    كفضبلن عف القرارات الدكلية العديدة التي صدرت بخصكص انتفاضة األقصى، فقد كانت ىذه 

االنتفاضة محكران أساسيان لمعديد مف المؤتمرات اإلقميمية التي أكدت عمى شرعية نضاؿ الشعب 
الفمسطيني كدعت إسرائيؿ إلى االلتزاـ بالقرارات كالمبادئ الدكلية أىـ ىذه المؤتمرات مؤتمرات القمة 

. العربية
  

   فعمى أثر ما يجرم مف أحداث في األراضي الفمسطينية دعا الرئيس المصرم حسني مبارؾ إلى 
عقد قمة عربية طارئة مف أجؿ بحث األكضاع المتدىكرة في األراضي الفمسطينية حيث عقدت ىذه 

 كجاء بياف ىذه القمة معبران عف الغضب العربي لما 22/10/2000 ك21القمة في القاىرة بتاريخ 
يجرم، حيث أداف األعماؿ الكحشية اإلسرائيمية كأكد مساندة الدكؿ العربية لمشعب الفمسطيني، كحمؿ 
إسرائيؿ المسؤكلية عف انتياكاتيا المتكاصمة كعدـ التزاميا بقرارات الشرعية الدكلية كخصكصان قرارات 

نشاء صندكؽ األقصى  لممحافظة عمى اليكية العربية )االنسحاب مف األراضي الفمسطينية، كا 
، كما (لئلنفاؽ عمى أسر الشيداء في ىذه االنتفاضة)كصندكؽ انتفاضة األقصى  (كاإلسبلمية لمقدس

 (.2)طالب البياف بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية حكؿ المجازر اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف
 

 كاف مشابيان لما 28/3/2001 ك27التي عقدت بتاريخ  (الدكرة العادية)    كما جاء في قمة عماف 
كانت بخصكص القضية  (22 ػ 6)جاء في قمة القاىرة الطارئة، فنصكص البياف الختامي مف 

الفمسطينية، إذ أكد عمى حؽ الكفاح كالنضاؿ لمشعب الفمسطيني مف أجؿ تقرير المصير ككقكؼ 
قامة دكلتو الفمسطينية  الدكؿ العربية إلى جانبو في مسيرتو النضالية مف أجؿ تحقيؽ مطالبو الكطنية كا 

كعاصمتيا القدس، كطالب البياف مجمس األمف الدكلي بضركرة تكفير الحماية الدكلية لمشعب 
 تنفيذان لقرارات مجمس 1967الفمسطيني كضركرة االنسحاب مف األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ 

 .(1)(242،331،425 )األمف
 

    إف ىذا الدعـ النتفاضة األقصى ما ىك إال تأكيد عمى شرعيتيا كقد شددت التأكيد عمييا الممارسة 
العممية مف خبلؿ العمؿ الميداني لمعديد مف المجاف الدكلية التي عممت مف أجؿ تقصي الحقائؽ في 
األراضي الفمسطينية، مثؿ لجنة ميتشؿ التي تشكمت لتقصي الحقائؽ عمى أثر قمة شـر الشيخ في 

 برئاسة جكرج ميتشؿ عضك مجمس الشيكخ األمريكي السابؽ كعضكية كؿ مف 2000/ 10/ 17

                                                           
. 23/10/2000 جريدة البيان اإلماراتية، االثنني، (2)
. 28/3/2001 الوطن العريب، اجلزيرة نت (1)
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الرئيس التركي السابؽ سميماف ديميريؿ كخافيير سكالنا الممثؿ األعمى لؤلمف كالسياسة الخارجية في 
 كسممت تقريرىا في 2000االتحاد األكركبي كأعضاء آخريف، حيث بدأت المجنة عمميا في نكفمبر 

 إلي الرئيس األمريكي جكرج بكش كسممت نسخة إلي كؿ مف الحككمة اإلسرائيمية 2001إبريؿ عاـ 
إسرائيؿ بكقؼ االستيطاف كرفع  كالسمطة الكطنية الفمسطينية، كطالبت فيو بكقؼ العنؼ، كطالبت

الحصار كأكصى بإرساؿ قكات دكلية لؤلراضي الفمسطينية بعد مكافقة الطرفيف عمى نشرىا كمطالب 
 (.2)أخرل

 
    كباالستناد العتبارات عديدة ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ أف تعتبر االنتفاضة إرىابان فيي بعيدة عف 
الخمط الكاقع ما بيف اإلرىاب الدكلي كما بيف المقاكمة، لككف االنتفاضة الجارية ما ىي إال مصطمح 
درجت المقاكمة الفمسطينية عمى األخذ بو كمقاكمة مشركعة استنادان لحؽ كؿ شعب يخضع لمييمنة 
األجنبية بمختمؼ أشكاليا في المقاكمة كالنضاؿ مف أجؿ تقرير المصير ارتكازان عمى قرارات دكلية 
عديدة ميزت بيف اإلرىاب غير المشركع كما بيف حؽ المقاكمة كتقرير المصير الذم يعد أقدس 

 كلككف أف إسرائيؿ ىي مف تركت الفمسطينييف مشرديف كقامت بالقتؿ (.3)الحقكؽ الدكلية عمى اإلطبلؽ
كالحبس كالتعذيب كالكثير مف الممارسات البلإنسانية، فيذا العنؼ كما تصفو إسرائيؿ مف قبؿ 

الفمسطينييف مشركع أينما كقع ما داـ اإلسرائيميكف كحمفاؤىـ ىـ ىدؼ ىذا العنؼ تمامان كما فعؿ 
، فإسرائيؿ ىي مف تمارس (4)1939أعضاء حركة المقاكمة المدنية عند الغزك النازم ألكركبا عاـ 

اإلرىاب كالمقاكمة باإلرىاب ضد اإلرىاب ليست إرىابان، كيمكف االستناد أيضان إلى المشركع األمريكي 
 إلى الجمعية العامة كحاكلت فيو تقنيف عناصر 1975الذم قدمتو الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

: اإلرىاب كىي
 
يجب ارتكاب الفعؿ اإلرىابي أك أخذ مفعكلو خارج أراضي الدكلة التي تعتبر الجاني أحد رعاياىا، . 1

. كىذا الشرط يستثني اإلرىاب المحمي كيتركو لمقكانيف الداخمية
يجب أف يتـ العمؿ اإلرىابي أك يأخذ مفعكلو خارج أراضي الدكلة التي نفذ العمؿ ضدىا كمف . 2

. ضمف ذلؾ حاالت االحتبلؿ الحربي

                                                           
. 183-182، ص ص 2002عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدويل ادلعاصر، دار النهضة العربية، القاىرة، .د(.2)
، القرار رقم 1972لعام  (3.34)القرار رقم :  من القرارات الدولية اذلامة اليت ميزت ما بني ادلقاومة واإلرىاب قرارات اجلمعية العامة(.3)
. 1991لعام  (46/51)، القرار رقم 1989لعام  (44/29)، القرار رقم 1977لعام  (32/147)
. 184زلمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص. د(4)
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إف العمؿ اإلرىابي المقصكد ال يشمؿ اإلرىاب المكجو إلى عضك مف أفراد القكات المسمحة . 3
.  النظامية أك المرتكب مف قبمو

. يجب أف ييدؼ العمؿ اإلرىابي إلى تخريب مصالح الدكلة أك الحصكؿ عمى تنازؿ منيا. 4
 

    كمف خبلؿ ىذه الشركط فإف ما يجرم في األراضي الفمسطينية المحتمة مف أعماؿ مقاكمة ال 
يخضع لمصطمح اإلرىاب، فبل تنطبؽ عمى االنتفاضة الجارية في ىذه األراضي أم مف األفعاؿ التي 
قيؿ أنيا إرىابية كذلؾ ألنيا تمت عمى أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة كينتفي بذلؾ الشرط الثاني، 
ما  كبالنسبة لمشرط الثالث فالمكجكديف عمى أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة إما جيش عسكرم كا 

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  (49)مستكطنكف، أما المستكطنكف فكجكدىـ أمر غير قانكني طبقان لممادة 
التي تحظر عمى المحتؿ أف ييجر مف سكانو المدنييف إلى األراضي التي يحتميا، ككجكدىـ يككف 
ف ارتدكا الزم  شبو عسكرم ألنيـ يحممكف السبلح بشكؿ ظاىر لمعياف كبالتالي فيـ ليسكا مدنييف كا 

 (.1)المدني
 

    أما بالنسبة لمعمميات الفدائية التي تقكدىا بعض الفصائؿ الفمسطينية كخاصة حركتا الجياد 
طبلؽ الرصاص مف قبؿ  اإلسبلمي كحماس ضد المدنييف في داخؿ إسرائيؿ كالتي سبؽ طرحيا، كا 

بعض الفصائؿ خاصة حركة فتح ضد السيارات التي تحمؿ المكحات اإلسرائيمية عمى الخطكط 
االلتفافية فيجب النظر إلييا في إطار اإلدراؾ الحقيقي كالعميؽ لمقضية الفمسطينية في ظؿ انعداـ 

التكازف في القكل بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كعمميات التنكيؿ الكاسعة التي تقـك بيا 
. السمطات اإلسرائيمية ضد المدنييف الفمسطينييف بشكؿ متكاصؿ كىجكمي

  
    أما بالنسبة لمشرط الرابع فاالنتفاضة الفمسطينية ال تسعى لمتخريب إنما مكقفيا كاحد كمحدد مكقؼ 
ف ما تقكـ  مف االحتبلؿ كالتخمص منو كدحره، مكقؼ يستند لحؽ مشركع كىك حؽ تقرير المصير، كا 

كالتي  (33)بو إسرائيؿ ىك اإلرىاب الحقيقي كالمنظـ الذم حظرتو اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة 
كلكف لكي تتممص ىي مف المسؤكلية . “تحظر جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب“نصت عمى ما يمي  

عف أعماليا غير المشركعة كإلبعاد الشبية عما تقـك بو مف جرائـ تصؼ نشاط االنتفاضة باإلرىاب 
كتصؼ حركات المقاكمة الفمسطينية بأنيا حركات إرىابية في الكقت الذم تعترؼ فيو بمنظمة التحرير 

الفمسطينية التي ىي إحدل حركات المقاكمة الفمسطينية المشركعة التي اعترفت بيا منظمة األمـ 
، كتصؼ أعماليا باإلرىابية 1964المتحدة، كالنطباؽ كافة شركط حركات المقاكمة بشأنيا منذ عاـ 

                                                           
. 107-106 إبراىيم شعبان، االنتفاضة الفلسطينية يف عامها األول، ص (1)
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كبالنسبة لمفصائؿ األخرل مثؿ حركة حماس كالجياد . في حيف أنيا تفاكضيا تارة كتحاربيا تارة أخرل
اإلسبلمي كالجبية الشعبية كالجبية الديمقراطية كغيرىا فيي تتمتع أيضان بحماية دكلية أقرىا ليا 

 عندما أشار إلى تمتع المقاتميف 1949 الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
المدنييف الذيف ال تنطبؽ عمييـ الشركط الكاردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة بالحماية التي يتمتع بيا أفراد 

 كما أف جميع ىذه الحركات تتكافر فييا الشركط التي أقرتيا االتفاقيات الدكلية (1)المميشيات النظامية
فكؿ ىذه المنظمات تعمؿ تحت رئاسة شخص معركؼ مسؤكؿ عف أتباعو كلكؿ منيا شارتيا المميزة 

 (.2)كبرنامجيا الكطني كتنظيماتيا السياسية كالعسكرية كببلغاتيا اإلعبلمية كنشراتيا الدكرية
 

    كلدعـ عدـ الخمط ما بيف اإلرىاب كمقاكمة االحتبلؿ نجد أف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب 
ال تعد جريمة “ نصت في مادتيا الثانية عمى ما يمي 22/4/1998المكقعة في القاىرة بتاريخ 

إرىابية، حاالت الكفاح بمختمؼ الكسائؿ، بما في ذلؾ الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ األجنبي كالعدكاف 
مف أجؿ تقرير المصير كفقان لمبادئ القانكف الدكلي، كال يعتبر مف ىذه الحاالت كؿ عمؿ يمس 

 (.3 )“بالكحدة الترابية ألم مف الدكؿ العربية
 

   كبرأيي إف كركد نص المادة في ىذه االتفاقية عمى ىذا النحك يشكؿ أثران بالغان كعظيمان عمى القضية 
الفمسطينية كشرعيتيا لككف األراضي الفمسطينية ىي التي تعيش حالة االحتبلؿ كىي مف تمس كحدتيا 

الترابية، كىذه االتفاقية ىي اتفاقية مبنية عمى مبادئ القانكف الدكلي التي ال يجكز أف تخالفيا كىي 
متفقة معيا تمامان مف حيث عدـ اعتبار نضاؿ الشعكب مف أجؿ تقرير مصيرىا عمبلن إرىابيان، كمف 
ىنا فيي تكريس لحؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة كالنضاؿ مف أجؿ تقرير مصيره الذم ال يعد 

بحاؿ مف األحكاؿ إرىابان كلكف كاف مف الضركرم كجكد نص في ىذه االتفاقية خاص بالقضية 
. الفمسطينية كيؤكد عمى شرعية النضاؿ كالكفاح المسمح الفمسطيني

 

                                                           
، 1997عبد اهلل موسى عبيد، حركة محاس يف ميزان القانون الدويل العام، رللة جامعة النجاح، نابلس، العدد احلادي عشر، نيسان . د(1)

. 121ص
 أسامة القاضي، التفرقة بني اإلرىاب واحلق ادلشروع للمقاومة الوطنية ضد االحتالل، مؤدتر احتاد احملامني العرب السادس عشر، ادلنعقد (.2)

. 656، كتاب أحباث ادلؤدتر، اجلزء الثاين، ص1987بالكويت 
 .http;//www.moqawama.org/arabic/rt-resis/doc2002/qanoun.htm.p11 ميشال ليان، اإلرىاب وادلقاومة والقانون الدويل (.3)
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    إف صدكر القرارات الدكلية التي تميز بكضكح بيف اإلرىاب كالمقاكمة ينفي أية شبية عف المقاكمة 
الفمسطينية ألف تكصؼ بأنيا إرىاب، فالشعب الفمسطيني يناضؿ مف أجؿ قضية مشركعة كعادلة، 

.    قضية أرض كشعب ككؿ مبادئ القانكف الدكلي تشكؿ دعمان ليا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
قادة ل إلسرائيل والمسؤولية الفردية الجنائية الدولية الدولية لقانونيةالمسؤولية ا

 اإلنساني في القانون الدولي اإلسرائيليوأفراد الجيش 
 

الستيبلء عمى أراضي الغير بالقكة ااستنادان إلى أحكاـ القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة يعد     
 أك التيديدة مف ميثاؽ األمـ المتحدة المجكء إلى القكة نيعمبلن غير مشركع حيث حظرت المادة الثا

باستخداميا في العبلقات الدكلية، كمف ىنا فإف االحتبلؿ يعد  مف حاالت االستيبلء غير المشركع 
كالمكاثيؽ الدكلية، كمع إف االحتبلؿ يعد عمبلن غير   القانكف الدكليكمبادئكيعد مخالفان ألحكاـ 

مشركع قانكنان إال أف أحكاـ القانكف الدكلي كضعت مجمكعة قكاعد، كحاكلت مف خبلليا التخفيؼ مف 
حدة ىذا العمؿ غير المشركع عف طريؽ فرضيا ضكابط عمى تصرفات القكة المحتمة كترتيبيا 

المسؤكلية الدكلية عمى مخالفة القكة المحتمة ليذه الضكابط أم مسؤكلية تترتب عمى مخالفة قكاعد 
. اإلنسافكقكاعد حقكؽ  (قانكف االحتبلؿ الحربي) اإلنسانيالقانكف الدكلي 
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 لؤلراضي الفمسطينية مخالفة صريحة لقكاعد القانكف الدكلي بشكؿ اإلسرائيميكيشكؿ االحتبلؿ     

 ىذا لمبادئ، مف خبلؿ مخالفتو اإلنساف كحقكؽ اإلنسانيعاـ أك مخالفة لقكاعد القانكف الدكلي 
 كاألعياف يف جنيؼ الرابعة المتعمقة بحماية المدنيالتفاقيةالقانكف كقيامو بانتياكات منظمة كمستمرة 

 كقيامو بممارسات 1967 منذ احتبللو لؤلراضي الفمسطينية لعاـ 1949المدنية زمف الحرب لعاـ 
 ضد المدنييف كممتمكاتيـ بتدمير المباني كالمساكف التي ال تقتضييا حتمان اإلرىاب: ىمجية مثؿ

ق لقكتو ؿالعمميات العسكرية كعدـ تمييزه ما بيف األىداؼ العسكرية كالمكاقع المدنية في استعما
الخ لتشكؿ ... العسكرية، تعمد القتؿ كتبني سياسة التصفية الجسدية، القيكد الكاردة عمى حرية التنقؿ

 اإلعبلفىذه الممارسات انتياكان لمعديد مف الحقكؽ التي جاءت بيا المكاثيؽ الدكلية المتعددة، مثؿ 
كالعيديف الدكلييف لمحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية   (1948) لعاـ اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

ىما لعاـ م كبركتكككؿ1949كمخالفة التفاقيات جنيؼ الدكلية لعاـ  (1966)كاالجتماعية كالثقافية لعاـ 
عمييا المسؤكلية الدكلية، كفي  ، كالتي حددت الكثير مف مكادىا ىذه المخالفات، كرتبت1977

انتفاضة األقصى  الجارية حاليان في األراضي الفمسطينية نرل كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة أف السمطات 
 قد بالغت في اعتداءاتيا كانتياكاتيا بحؽ الشعب الفمسطيني، كألىمية ما يجرم في اإلسرائيمية

: نتناكؿ في ىذا الفصؿ المكضكعات التالية: األراضي الفمسطينية حاليان 
 بحؽ الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى اإلسرائيميةالجرائـ كاالنتياكات : المبحث األول

. المباركة
. المسؤكلية القانكنية الدكلية إلسرائيؿ: المبحث الثاني
.  كمجرمي حرباإلسرائيميالمسؤكلية الجنائية الدكلية لقادة كأفراد الجيش : المبحث الثالث

 
 

 بحق الشعب الفمسطيني في انتفاضة األقصى اإلسرائيميةالجرائم واالنتياكات : المبحث األول
 المباركة

 
إلى استخداـ أكبر  1967عاـ  األراضي الفمسطينية احتبلليالجأت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ     

قدر مف قكتيا العسكرية بحؽ الشعب الفمسطيني كبحؽ األرض الفمسطينية في محاكلة منيا لترسيخ 
كياف الدكلة الصييكنية كجعؿ إسرائيؿ الكبرل مف النيؿ إلى الفرات حقيقة كاقعة كأمران ال بديؿ كال مفر 

. منو كلتمسح عف الخارطة ما يسمى بفمسطيف
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 ة بصكراإلسرائيميةكفي خبلؿ االنتفاضة الجارية تفاقمت حدة االنتياكات التي ارتكبتيا القكات     
 لجأت فييا إلى قصؼ المدف بالدبابات كالطائرات كالسفف الحربية، كاستعممت فييا  حيثغير مسبكقة

ْرًح عشرات  األسمحة النارية بصكرة اعتيادية ضد المكاطنيف العزؿ مما أدل إلى استشياد آالؼ كجى
 إلى اإلعاقة الدائمة لمكثير  األحيافجراح  في معظـكقد أدت ىذه اؿكمئات األلكؼ مف الفمسطينييف 

 االعتداء عمى أشخاص كىيئات محمية حماية خاصة ت قكات االحتبلؿ، كتعمد بياممف أصيبكا
كما ،اإلسعاؼ أفراد األطقـ الطبية كسيارات  ك مثؿ الصحفييفاإلنسانيبمكجب قكاعد القانكف الدكلي 

رَّؼكىدمت البيكت كالمصانع دكف سابؽ إنذار كدكف تعكيض،   األراضي الزراعية، كقامت بالنفي تجى
 السفر لمخارج ت المكاطنيف مفمنعك، كاإلغبلؽ خططان مرسكمة لمحصار ت تبفَّ كماكالترحيؿ القسرم،

 (.1)انتياكات أخرل عديدةإضافة إلى 
  

ؽ م في تضياإلسرائيميةة مف السمطات بكيمكف تمخيص ىذه اإلجراءات المخالفة التي جاءت برغ    
: بما يمي الفمسطينييفالخناؽ عمى 

  الفصؿ التاـ ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة بإغبلؽ المعابر الكاصمة بينيما مثؿ
 .يرزإمعبر 

 غبلقيا كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة كفصؿ المدف عف القرل إغبلؽ  إغبلقان  كا 
 الترابية كفرض تر أك السكااإلسمنتيةتامان إما عف طريؽ الحكاجز العسكرية أك الكتؿ 

 .(الجدار الفاصؿ)نظاـ منع التجكؿ ك تنفيذىا مؤخران لخطة 

 لعديد مف ؿالقصؼ اإلسرائيمي بالصكاريخ كالدبابات لممباني السكنية الفمسطينية ك
 .الثقافةالمرافؽ العامة مثؿ  التعميـ، الصحة، 

  كمبلحقة الكثير منيـ كارتزاقيـكف عمميـ اـأ مف التكجو إلى الفمسطينييفمنع العماؿ 
 . كالقدساألخضرممف يعممكف داخؿ 

  بقطؼ محاصيؿ الزيتكف كالعنب إما مف جانب الجيش الفمسطينييفعرقمة قياـ 
ما مف جانب قطعاف المستكطنيفاإلسرائيمي  . كا 

  كقؼ ضخ المياه عف بعض البمداف الفمسطينية كضرب شبكات الكيرباء
 .كاالتصاالت

 المعابر الحدكدية كمطار غزةإغبلؽ . 

                                                           
، 2002، (2و1)ين ، رللة احلق، العدد(محاية ادلدنيني) أمني مكي مدين، وسائل إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية.د (1)

 .8ص
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  الزراعيةاألراضيتجريؼ مساحات كاسعة مف . 

 .ت الطبية كالمحركقات بيف المناطؽ الفمسطينيةدامنع دخكؿ المكاد الغذائية كاإلمدا*  

: عمى ما يميـ 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ   (147)تنص المادة 

 محمييف أك أشخاصىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد : المخالفات الجسيمة
: باالتفاقية محمية ممتمكات

، بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ كالبلإنسانيةالقتؿ العمد، كالتعذيب أك المعاممة القاسية “    
 الخطيرة بالسبلمة البدنية أك الصحة أك النفي أك التنقؿ األضرارالـ شديدة أك آ إحداثالحياة، كتعمد 

كراهغير المشركع، كالحجز غير المشركع،   الشخص المحمي عمى الخدمة في القكات المسمحة كا 
بالدكلة المعادية أك حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغير متحيزة كفقان لمتعميمات الكاردة 

 أك أخذ الرىائف، كتدمير كاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرره ضركرات حربية كعمى االتفاقيةفي 
 .“نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة كتعسفية

 
ىذه االنتياكات كما يزيد كردت في نصكص متفرقة مف اتفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكككليف     

الممحقيف بيا كخاصة البركتكككؿ األكؿ، ككانت محبلن العتبارىا جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية 
ـ كتنقسـ ىذه االنتياكات إلى انتياكات 1998 لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ األساسيطبقان لمنظاـ 

 . تتعمؽ بالممتمكاتكانتياكاتتتعمؽ باألشخاص 
 

 بحؽ الشعب الفمسطيني يصعب اإلسرائيميةكككف االنتياكات كالجرائـ التي ارتكبتيا السمطات     
 مبادئنحاكؿ أف نركز في ىذه الدراسة عمى بعض االنتياكات التي كردت في إننا حصرىا كعرضيا ؼ

يا بصكرة مفصمة اإلنسانيالقانكف الدكلي  كما سنتعرض ،  بصكرة مكجزةكبعضيا اآلخر، نعرض بىْعضى
 .النتياكات أخرل ليا صمة بيا

 
  (التصفية الجسدية)القتل خارج نطاق القانون الدولي والقضاء : أوالً 

 
 لؤلراضي سياسة االغتياؿ أك التصفية الجسدية منذ دخكليا اإلسرائيميتبنت قكات االحتبلؿ     

 كبشكؿ منتظـ كلـ تكتؼ األشخاص تمارس ىذه السياسة بصكرة مرسكمة ضد بعض فييالفمسطينية، 
 باغتياؿبممارستيا في الداخؿ بؿ نفذتيا بحؽ العديد مف الشخصيات الفمسطينية في الخارج، فقامت 
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كغساف كنفاني في بيركت عاـ ـ، 1971كماؿ ناصر ككماؿ عدكاف كمحمد النجار في بيركت عاـ 
ـ كفيما مضى 1988 جياد في تكنس عاـ م كقامت بتصفية أب1995 كفتحي الشقاقي عاـ 1982

 إسماعيؿ في الداخؿ مثؿ الشييد رفيؽ السالمي، محمد األقرع، الفمسطينييفقامت بتصفية العديد مف 
. 1996كيحيى عياش عاـ أبك جياب 

 
كتشكؿ سياسة التصفية الجسدية اعتداءن عمى حؽ كاف محبلن لرعاية العديد مف المكاثيؽ الدكلية،     

، (1)ـ ككرد تعريفو في المادة الثالثة منو1948 لعاـ اإلنساف العالمي لحقكؽ اإلعبلفحيث تناكلو 
ـ كمف 1966  الحقكؽ التي كردت في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـككاف أحدل

 الممحؽ بيا، األكؿ كالبركتكككؿ 1949 لعاـ األربعةالحقكؽ التي شددت عمييا اتفاقيات جنيؼ 
 مف االنتياكات الجسيمة التي تعتبر جريمة مف جرائـ الحرب طبقان ؽكاعتبرت االعتداء عمى ىذا الح

مف البركتكككؿ  (85)مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالمادة  (147)لمعديد مف النصكص كنص المادة 
 . الممحؽ بيااألكؿ
مجمكع عمميات القتؿ المتعمد التي نفذتيا قكات : كيقصد بسياسة االغتياؿ أك التصفية الجسدية    

 محدديف بذكاتيـ مف أشخاص بمكاجية المحتمة الفمسطينية األراضي عمى صعيد اإلسرائيمياالحتبلؿ 
عدادقبؿ المحتؿ كبناءن عمى أكامر عميا كتخطيط   مسبؽ، كبذلؾ يختمؼ االغتياؿ عف جرائـ القتؿ كا 

 األشخاص بذاتو بؿ يككف مف ان  كالتي ال يككف القتيؿ فييا محدداإلسرائيميةالعادية التي تقذفيا القكات 
 اإلعداـ، كيقصد بجريمة اإلسرائيمية كما بيف القكات الفمسطينييفالذيف تكاجدكا في المكاجية ما بيف 
 كمطمكب ، لدكلة ما عمى قتؿ شخص متيـاألمنية إقداـ الجيات ،خارج نطاؽ القانكف الدكلي كالقضاء

 (.1)أك محاكمة بناء عمى أسباب كدكاعو سياسية كذلؾ دكف اتياـ محدد ، ماةالقبض عميو بتيـ

                                                           
 .33، ص اإلنساين، والقانون الدويل اإلنسانجورج برييدي، الدميقراطية، حقوق .د (1)

 
. 7، ص2001 احلق، رام اهلل، ، مؤسسةاحملتلة الفلسطينية األرض يف الفلسطينيني للمواطنني اإلسرائيليناصر الريس، تصفية قوات االحتالل  (1)
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 أعادت سمطات االحتبلؿ العمؿ بسياسة التصفية الجسدية أك ان كفي انتفاضة األقصى الجارية حالي    

االغتياؿ عمى نطاؽ كاسع كطكرت ىذه السياسة لتطاؿ  أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف الذيف 
 باإلرىاب، حيث نفذت المئات مف عمميات االغتياؿ ضد األشخاص الفاعميف في االنتفاضة ىـتتيـ

عمى الصعيد العسكرم إلى جانب العديد مف الشخصيات السياسية الفمسطينية، إضافة إلى العديد مف 
 –الضحايا ممف تكاجدكا في المكاف، ككانت الكسيمة الغالب استعماليا في عممية التصفية الجسدية 

ىي القصؼ بالصكاريخ بكاسطة الطائرات المركحية الحربية، كأحيانان أخرل كانت عممية التصفية تتـ 
. عف طريؽ القنص كالقتؿ المباشر كىي نادرة

  
: ومن أبرز القادة السياسيين الذين تم اغتياليم خالل انتفاضة األقصى

الفمسطيني الشييد الدكتكر ثابت ثابت أحد القادة السياسييف لحركة التحرير الكطني  (1
.  في مدينة طكلكـر31/12/2000 كالذم تـ اغتيالو بتاريخ (فتح)

الشييد أبك عمي مصطفى األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كالذم تـ  (2
 . في مدينة راـ اهلل27/8/2001اغتيالو بتاريخ 

 شنب عضك المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس أبك إسماعيؿالشييد  (3
 . في مدينة غزة21/8/2003 بتاريخ كقد اغتيؿ

اغتياؿ الزعيـ الركحي لحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس الشيخ أحمد ياسيف فجر  (4
. 22/3/2004االثنيف 

. 18/4/2004 اغتياؿ زعيـ حركة حماس الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي بتاريخ  (5
 
، تحاكؿ الحككمة اإلسرائيميكف المسؤكلكفكمف خبلؿ التصريحات التي يرددىا كيدلي بيا     

اإلسرائيمية تبرير ما تقـك بو مف أعماؿ التصفية الجسدية بمبررات زائفة ال تستند إلى أم أساس 
،  كما تصفو إسرائيؿقانكني فأحيانان ترل أف ىذه العمميات تأتي في إطار الرد عمى العنؼ الفمسطيني

، كأنيا تأتي في اإلسرائيمييفكأحيانان أخرل ترل فييا رادعان كمانعان لكقؼ اليجمات المخطط تنفيذىا ضد 
. إطار المحافظة عمى األمف كتدبير احترازم كمف أجؿ الدفاع عف النفس

 
 قاؿ اإلسرائيمي الجيش إلذاعة (فرايـ سنيوإ)ففي تصريح أدلى بو نائب كزير الدفاع اإلسرائيمي     
 ليجمات، كما أف تسمـ اإلعداد كفي ىجمات كفي إرىابيةسنضرب كؿ المتكرطيف في عمميات “فيو  
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منصب ما داخؿ السمطة الفمسطينية ال يعطي حصانة ألحد، كليذا إف تصفية المسؤكليف عف 
 (.1)“االعتداءات كالمحرضيف عمى القياـ بيا تشكؿ الكسيمة األكثر فعالية كدقة كصكابان 

 
 عف عمميات التصفية اإلنسانيالقانون الدولي العام والقانون الدولي أما عف مكقؼ قكاعد     

: الجسدية
 

ما أف األراضي الفمسطينية ىي أراضو محتمة فإف قكاعد قانكف االحتبلؿ الحربي ىي التي تسرم     ب
عمييا إذ تعد ىذه  القكاعد األساس القانكني الذم يحكـ كينظـ كافة جكانب العبلقات الناشئة عف 

ممتمكاتو ) الكاقع تحت االحتبلؿ كاإلقميـمف جانب،  (إدارتو كقكاتو)كاقعة االحتبلؿ بيف دكلة االحتبلؿ 
 ييتـ بالناحية اإلنسانية كيكلييا اىتمامان اإلنسانيمف جانب آخر، كحيث أف القانكف  (كسكانو المدنييف

ال حصر لو فإف قكاعده تحدد كتنظـ حقكؽ المحتؿ كالتزاماتو عمى صعيد ىذه الحياة كعدـ المساس 
 (.2)ببقاء السكاف كحياتيـ

 
ير ركفضبلن عف أف المقاكمة التي يقكـ بيا الشعب الفمسطيني ىي مقاكمة مشركعة تستند لحؽ تؽ    

 باإلرىابييفالمصير الذم راعتو العديد مف القرارات الدكلية، فإف أفراد المقاكمة الذيف تصفيـ إسرائيؿ 
ىـ أفراد ينتمكف لحركة مقاكمة معترؼ بيا كمقر ليا بالشخصية القانكنية طبقان لقرار الجمعية العامة 

 المكاطنيف الذيف يقاكمكف االحتبلؿ كال ينتمكف لحركة مقاكمة كما أف، 1974لعاـ  (2337)رقـ 
 اإلنساني القانكف الدكلي مبادئيكتسب نضاليـ الشرعية الدكلية مف خبلؿ القرارات الدكلية كمف خبلؿ 

 الخاص بالنزاعات المسمحة الدكلية، كالذم أقر 1977م تطرؽ ليا تحديدان البركتكككؿ األكؿ لعاـ تكاؿ
 اإلنساني القانكف الدكلي كمبادئليـ الحماية كالحصانة الدكلية، كبالرجكع ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ 

 بحؽ اإلسرائيميةالذم ينظـ حالة االحتبلؿ، نجد أف عمميات التصفية  الجسدية التي تنفذىا السمطات 
األشخاص الذيف تحددىـ كعقكبة عف ارتكابيـ أفعاؿ محددة ىي عمميات غير جائزة كغير مشركعة 

 اإلنساني كقكاعد القانكف الدكلي اإلنسافقانكنان كتشكؿ اعتداءن عمى الحؽ في الحياة، فقكاعد حقكؽ 
 الدكؿ سكاء الكطنية أك المحتمة بمراعاتيا عند تنفيذ العقكبات ألزمتكضعت جممة معايير كضمانات 

السياسية  لحؽ الحياة لؤلفراد كالسكاف، كيجب عمى سمطات االحتبلؿ التقيد بيا عند ممارسة حؽ 
كسمطة االتياـ كحاؿ تنفيذ العقكبة بحؽ مف تأكدت بحقو التيمة، لضماف حقكؽ ىؤالء األفراد 

 .كحرياتيـ
                                                           

 . 6، ص11268، العدد 4/1/2001 صحيفة القدس بتاريخ (1)
 .8 للمواطنني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة، مرجع سابق، صاإلسرائيليناصر الريس، تصفية قوات االحتالل  (2)
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( 71)، فالمػػادة 1949كردت ىذه الضمانات في قكاعد كنصكص اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ     

: عمى ما يميتنص 
ال يجكز لممحاكـ المختصة التابعة لدكلة االحتبلؿ إصدار أم حكـ إال إذا سبقتو محاكمة عادلة، “    

االتيامات المكجية   أم متيـ تحاكمو دكلة االحتبلؿ كتابة كبمغة يفيميا بتفاصيؿإببلغ إبطاءيتـ دكف 
االتفاقية ىذه مف  (72)كأشارت إلى ىذا الضمانات المادة “ إليو، كينظر في الدعكل بأسرع ما يمكف

عندما  (75)تيـ في تقديـ األدلة، باستدعاء الشيكد كحؽ االستعانة بمحاـو كالمادة ـمف خبلؿ حؽ اؿ
 العقكبة، كتـ تقدير ىذه إرجاء مف التماس العفك كطمب اإلعداـأشارت إلى حؽ مف يصدر بحقو حكـ 

، كما أف المادة  (75)الضمانات في البركتكككؿ األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة في المادة 
 عمى قدـ المساكاة في محاكمة إنساف قضت بحؽ كؿ اإلنساف العالمي لحقكؽ اإلعبلف مف ةالعاشر

(.1) منو ببراءة المتيـ حتى تثبت إدانتو11عادلة، كقضت المادة 
 

 

 كمف خبلؿ قكاعد اإلنسافمف ىذه الضمانات التي كردت في مكاثيؽ عالمية خاصة بحقكؽ     
 ال اإلسرائيمي، نجد أف سمطات االحتبلؿ 1977اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككؿ األكؿ الممحؽ لعاـ 

تكفر الحد األدنى مف ىذه الضمانات ألفراد الشعب الفمسطيني، كتقـك بعمميات التصفية الجسدية دكف 
 ىي أعماؿ تندرج ضمف اإلسرائيميةأم مراعاة، ليذا فإف عمميات االغتياؿ التي تنفذىا السمطات 

( 32)، حيث نصت المادة اإلنساني القانكف الدكلي لمبادئالمخالفات الجسيمة كجرائـ الحرب طبقان 
تحظر األطراؼ السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير “: يمي  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ما

التي مف شأنيا أف تسبب معاناة بدنية أك إبادة لؤلشخاص المحمييف المكجكديف تحت سمطتيا كال 
يقتصر ىذا الحظر عمى القتؿ العمد كالتعذيب كالعقكبات البدنية كالتشكيو كالتجارب الطبية كالعممية 
التي ال تقتضييا المعالجة الطبية لمشخص المحمي كحسب كلكنو يشمؿ أيضان أم أعماؿ كحشية 

 مف اتفاقية (147)، حيث حددت المادة (1)أخرل سكاء قاـ بيا ككبلء مدنيكف أك ككبلء عسكريكف
 بما في ذلؾ البلإنسانيةالقتؿ العمد كالتعذيب أك المعاممة “: جنيؼ الرابعة المخالفات الجسيمة بما يمي

 شديدة أك األضرار الخطيرة بالسبلمة البدنية آالـحداث إالتجارب الخاصة بعمـ الحياة أك تعمد 
كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في  كالصحة، كالنفي كالقتؿ غير المشركع كالحجز غير المشركع كا 
القكات المسمحة بالدكلة المعادية أك حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغير متحيزة كفقان 

                                                           
، نشرة خاصة اإلنساين والقانون  الدويل اإلنسانناصر الريس، إعدام الفلسطينيني خارج نطاق القانون والقضاء يف ضوء القانون الدويل حلقوق  (1)

 .5-4 ص ، ص10/12/2003دلؤسسة احلق، رام اهلل، بتاريخ 

 
 .1977 من الربوتوكول األول ادللحق لعام 40، وادلادة 1949ب  آ من 12 من اتفاقية جنيف الرابعة ادلؤرخة يف (33)نظر كذلك ادلادة  ا(1)
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لمتعميمات الكاردة في االتفاقية كأخذ الرىائف كتدبير كاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرره ضركرات 
ككما أف ىذه العمميات تندرج ضمف مدلكؿ “ حربية كعمى نطاؽ كبير كبطريقة غير مشركعة كتعسفية

 خارج نطاؽ القانكف كالقضاء ضمف مدلكؿ الجرائـ الجنائية التي تثير المسؤكلية الجنائية اإلعداـ
 خارج نطاؽ القانكف اإلعداـ المنع كالتقصي الفعاليف لعمميات مبادئلمرتكبييا طبقان لما جاء في قرار 

 التعسفي المذيف أكصى بيما المجمس االقتصادم كاالجتماعي بمكجب القرار كاإلعداـكالقضاء 
 (.2) الذم حظر ىذه األفعاؿ كلـ يستثًف حالة الحرب1989مايك / 24الصادر في 

 
كبيذا فإف عمميات التصفية الجسدية تعتبر جرائـ قتؿ خارج نطاؽ القانكف كالقضاء كتعتبر جريمة     

اإلنساني  القانكف الدكلي مبادئ إلييامف جرائـ الحرب، لككنيا إحدل المخالفات الجسيمة التي أشارت 
.  يجب مبلحقة إسرائيؿ كقادتيا العسكرييف جنائيان كمحاكمتيـكبالتالي

 
  أذى خطير بالجسم أو الصحةإلحاقتعمد إحداث معاناة شديدة أو : ثانياً 

 
أفرطت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي في سبيؿ قمع انتفاضة األقصى في استخداميا لؤلسمحة التي     

صابات شديدة في صفكؼ المكاطنيف الفمسطينييف، حيث استخدمت كفي إلحاؽمف شأنيا   أذل كا 
عبارة عف معدف )سبيؿ تفريؽ المتظاىريف الفمسطينييف الغاز المسيؿ لمدمكع أك الرصاص المطاطي 

 أسمحة محرمة دكليان مثؿ األحيافأك الرصاص الحي، كاستخدمت في كثير مف  (مغمؼ بالمطاط
كالذم يتفجر داخؿ الجسـ كيمحؽ أضراران كبيرة بأعضاء الجسـ  (دمدـ)الرصاص المتفجر مف نكع 

 لممدنييف اإلصاباتىا القتؿ، فقد تركزت معظـ تالداخمية، كتعمدت مف خبلؿ المناطؽ التي أصاب
، مما أكقع عددان كبيران مف القتمى (1)(الصدر كالرأس)الفمسطينييف في المناطؽ العمكية مف الجسـ مثؿ 

جريح  6200ف حكالي فإكالجرحى في صفكؼ المدنييف كنتيجة المبالغة المتعمدة في استخداـ القكة 
.  بإعاقات دائمةأصيبكاخبلؿ ىذه االنتفاضة 

 
ناسب مع تما تعمدت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كبالغت في استخداـ كسائؿ حربية ال ت    ؾ

 آالـو إلحاؽف خبلؿ عمميات تبادؿ إطبلؽ النار أدت إلى كالكسائؿ التي استخدميا الفمسطيني
 خطير بالفمسطينييف، فاستخدمت الرشاشات الثقيمة كالطائرات الحربية المقاتمة مف كأذلشديدة 

                                                           
، مرجع اإلنساين، والقانون الدويل اإلنسانناصر الريس، إعدام الفلسطينيني خارج نطاق القانون والقضاء يف ضوء القانون الدويل حلقوق  (2)

 .5سابق، ص

 
 .32موسى الدويك، ادلرجع سابق، ص. د (1)
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( في قصفيا لغزة أثناء المكاجية)أك صكاريخ بحر ػ أرض مف زكارقيا الحربية  (16اؼ)طراز 
ل كصمت في كثير مف األحياف حعداده كبيرةه مف القتمى كالجرأكصكاريخ أرض ػ أرض نتج عنيا 

إلى حد عدـ التعرؼ عمى ىكية القتيؿ نتيجة ما لحؽ بالجثة مف تشكيو، ناىيؾ عف الدمار اليائؿ 
. (2)الذم لحؽ بالمكاقع السكنية

 
 التي تعد الفيصؿ لما يحدث عمى اإلنساني كالقانكف الدكلي اإلنسافكطبقان لقكاعد حقكؽ     

حداث معاناة شديدة أك اإلضرار الخطير إاألراضي الفمسطينية لككنيا أراضي محتمة، فإف تعمد 
بالصحة أك السبلمة البدنية تعد إحدل المخالفات الجسيمة كالتي تعد طبقان ليذه القكاعد جريمة مف 

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالذم عرضنا لو فيما سبؽ يعد  (147)جرائـ الحرب، كطبقان لنص المادة 
تعمد إحداث معاناة شديدة أك اإلضرار الخطير بالسبلمة البدنية أك الصحة مف المخالفات الجسيمة، 

في الفقرة الخامسة مف البركتكككؿ األكؿ ىذه المخالفات جرائـ حرب، كما  (85)كما اعتبرت المادة 
 اعتبرت ىذه الجريمة 1998 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ (3/ أ8)أف المادة 

، كيعد استخداـ المعدات كالكسائؿ العسكرية التي ال مبرر ليا كتككف عشكائية بمف جرائـ الحر
بطبيعتيا كالتي استخدمت في معظـ األحياف ضد الفمسطينييف كممتمكاتيـ جريمة مف جرائـ الحرب 

مف النظاـ األساسي لممحكمة  (ؼ ب) كالمادة الثامنة 1907مف اتفاقية الىام لعاـ  (28)كفقان لممادة 
مف البركتكككؿ األكؿ كالتي يترتب عمييا المسؤكلية الدكلية بحؽ  (2/ 35)الجنائية الدكلية كالمادة 

 .إسرائيؿ
 
 
 
  ضد الفمسطينيين خالل انتفاضة األقصىاإلسرائيميةالمذابح والمجازر التي ارتكبتيا القوات : ثالثاً 
 
حؽ الفمسطينييف ب عمى ارتكاب المجازر كالمذابح الجماعية اإلسرائيميأقدمت قكات االحتبلؿ     

 29/3/2002عامة بعد إعادة احتبلليا لممناطؽ الكاقعة تحت سيطرة السمطة الكطنية الفمسطينيػػػػػة في 
 .نفذت ىذه المجازر في عدد مف القرل كالمدف كالمخيمات الفمسطينيةكقد 

                                                           
 .71-70 ص داود درعاوي، ادلرجع سابق، ص (2)
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: من ىذه المذابح

  22تحديدان في  حي الدرج بتاريػػػػخ ك في غزة اإلسرائيميةالمذبحة التي نفذتيا القكات /
 أدل إلى 16 كالتي قصفت فييا إحدل المباني السكنية بصاركخ مف طائرة اؼ 2002/ 7

 شخصان ما بيف رجاؿ كنساء 16تدمير العديد مف المنازؿ المجاكرة كراح ضحيتيا حكالي 
 أحد ككادر حركة حماس كالذم ةكأطفاؿ كاف المستيدؼ في ىذه العممية الشيخ صبلح شحاد

 في حي الشيخ عجميف في اإلسرائيميةكاف مف ضمف الشيداء كالمذبحة التي ارتكبتيا القكات 
  2002/ 10/ 17 كالمذبحة التي ارتكبت في مخيـ رفح بتاريخ 2002/ 8/ 28غزة بتاريخ 

 (.1) أشخاص7كراح ضحيتيا حكالي 
تيبل، فمـ تعد تاريخان مضى بؿ جددىا آرييؿ شاركف في ا، قانا كصبرا كشةأما دير ياسيف، قبي    

. المذبحة البشعة التي ارتكبيا في البمدة القديمة مف نابمس كمخيـ جنيف لبلجئيف
 

 كالقضاء عميو كفي عممية أطمقت عمييا السمطات اإلسرائيمية اإلرىابكتحت شعار مكاجية     
 ألؼ جندم مف 30 اإلسرائيميةاسـ السكر الكاقي، كفي سبيؿ قمع االنتفاضة استدعت الحككمة 

 عممياتيا العسكرية، دمرت فييا البنية التحتية 2002 آذار 29صفكؼ االحتياط كبدأت في 
لمسمطة الكطنية الفمسطينية، كلكف اليجـك الذم نفذتو عمى البمدة القديمة بمدينة نابمس كالمجزرة 

 . الصييكني المنظـاإلرىابعبرت عف  التي ىي التي ارتكبتيا بحؽ الفمسطينييف في مخيـ جنيف
 
 دارت معارؾ جماعية 2002/ 4/ 3ففي البمدة القديمة مف مدينة نابمس التي تـ اجتياحيا في     

قدر عدد القتمى في ىذا االجتياح حيث  أبشع الجرائـ كاالنتياكات اإلسرائيميةارتكبت خبلليا القكات 
نساء كجرح أكثر مف  (4)أطفاؿ ك  (8) بينيـ ان فمسطيني (88)حكالي ب 10/5/2002 – 3/ 29مف 

 اإلسعاؼتمكف طكاقـ ت  أف شخصان، بقيت فييا الجثث ممقاة عمى األرض كالجرحى ينزفكف دكف250
مف الكصكؿ إلييـ، كدمرت العديد مف المنازؿ التي دفف أصحابيا تحت أنقاضيا كتعد عائمة الشعيبي 

 مف أفرادىا مثاالن كاضحان 8 طكابؽ كالتي قتؿ فييا ةالتي دفنت تحت أنقاض منزليا المككف مف ثبلث
عمى ذلؾ، كنفذت خبلؿ ىذا االجتياح حممة كاسعة مف االعتقاالت كدمرت العديد مف المنازؿ ذات 

. (1)القيمة األثرية

                                                           
، 2002، 1، التقرير السنوي الثامن، ط2002 اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام (1)

 .14ص

 
 58-56 ص ، ص2002اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام  (1)
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: مجزرة مخيم جنين

 التكراتية كاألحقاد  اإلسرائيميةأما ما حدث في مخيـ جنيف فيعد الشاىد األبرز عمى العنصرية     
يـ عمى أصكات الدبابات كالجرافات كاآلليات المخ أفاؽ سكاف 2002المتكارثة، ففي الثالث مف نيساف 

الطائرة الحربية “ الككبرا“ ألؼ بقيادة  135 مركبة، كجيش مشاة يقدر بػ 450العسكرية بمغت حكالي 
 عمى أساس أف اإلسرائيمييفالعمبلقة لمقضاء عمى المكلد األكبر لمنفذم العمميات االستشيادية ضد 

 . شاؤكؿ مكفازاإلسرائيميفي عممية قادىا رئيس ىيئة األركاف ( 2) ساعة فقط48تدمير مخيـ يحتاج لػ 

 
 كاجو فييا األسطكرمتحكؿ المخيـ كلمدة أسبكع مف اجتياحو إلى رمزو لصمكد الشعب الفمسطيني      

اعترؼ كقد ف بالبنادؽ الخفيفة الرشاشات الثقيمة كالدبابات كالطائرات الحربية، كف الفمسطينيكالمقاكـ
أخذت ىذه ك، (3)إسرائيمييف خبلؿ اليكميف األكليف مف االجتياح بمقتؿ سبعة جنكد اإلسرائيميالجيش 

 2002/ 4/ 9 بكقؼ إطبلؽ النار في اإلسرائيميالخسائر تزداد بشكؿ غير متكقع طالب فييا الجيش 
.  الجرحى مف الجنكد في المخيـإلخبلء
 
 فتحكؿ ذلؾ الحقد إلى كحش عسكرم اإلسرائيميأغاظت ىذه المقاكمة كالصمكد قكات االحتبلؿ     

 استمرت عممية اقتحاـ مخيـ كقد المخيـ كمسحو،إفناءخيالي يقتؿ كيسرؽ كينيب كيدمر مف أجؿ 
 يـك الجمعة يكـ سقكط المخيـ ارتكبت خبلليا قكات 2002/ 4/ 11 أياـ أم لغاية 9جنيف مدة 
عمى تدمير البيكت عمى اإلسرائيمية  أبشع ما يمكف ارتكابو، إذ أقدمت الجرافات اإلسرائيمياالحتبلؿ 

 بػقة في المخيـ الذم بمغ تقدير عدد سكانو زرؤكس أصحابيا لصعكبة دخكؿ الدبابات  إلى األ
 . مقاتؿ200 نسمة مف بينيـ حكالي 14500

 
 خبلؿ اجتياحيا لمخيـ جنيف جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية، اإلسرائيميارتكبت قكات االحتبلؿ     

لتسييؿ رحيميـ رفعت حظر التجكؿ الذم فرض كحيث قامت بتيجير السكاف المكجكديف في المخيـ 
. مثؿ رمانة كزبكنا( 1) بداية العممية، إذ رحؿ مف المخيـ اآلالؼ إلى قرل مجاكرةمع

 
                                                           

 . 162-161مرجع سابق، ص  الرب، جنني التاريخ، أبورلدولني  (2)
 .9-7 ص ، ص2003محد صب لنب، أ، أدينكمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، جنني من فمك  (3)

 
 . 291 صمرجع سابق،منون كابليوك، جنني حتقيق حول جرمية حرب، أ(1)
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 تفتيشيا أثناء باستخداـ المدنييف الفمسطينييف كدركع بشرية اإلسرائيميكقامت قكات االحتبلؿ     
ديمي “بعض المنازؿ داخؿ المخيـ بعد أف تـ تجريدىـ مف مبلبسيـ كنعاليـ، إذ أفاد مراسؿ صحيفة  

 استخدـ عددان مف الفمسطينييف في المخيـ كدركع بشرية أماـ اإلسرائيميالبريطانية أف الجيش “ تمغراؼ
، (2) الذيف كانكا يبحثكف عف المقاتميف الفمسطينييفاإلسرائيمييفحات كالدبابات كأماـ الجنكد ؼالمص

حيث تعتبر ىذه الممارسة انتياكان جسيمان لمقانكف الدكلي اإلنساني كتدخؿ ضمف نطاؽ كمدلكؿ جرائـ 
الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية، إذ بينت المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

. أف ىذه الممارسة تدخؿ ضمف نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية
 

 بإعداـ اإلسرائيمية كقامت القكات ، غذاءأككفي المنازؿ التي لـ تدمر عاش المكاطنكف دكف ماء     
 شييد 500المقاتميف الذيف تنفذ ذخيرتيـ داخؿ المخيـ كأشارت تقديرات فمسطينية إلى سقكط حكالي 

 أبك الييجا في ساحة إعداـ اإلسرائيمية، كمف حاالت اإلعداـ التي قامت بيا القكات (3)في ىذا المخيـ
 . المخيـ بعد سقكطو ك ىك أحد المقاتميف في المخيـ

 
 معالـ الجريمة إضافة إلى دفف الكثير إلخفاءكما قامت بجرؼ جثث الشيداء مع بقايا المنازؿ     

 فقد ترددت األنباء فيما يخص نقؿ الجثث التي جمعت مف المخيـ ك ،منيـ في مقابر جماعية
 العسكرية بكضعيا في أكياس اإلسرائيميةكشحنت أكالن إلى غابة صادح شماؿ المخيـ، كقياـ السمطات 

 بالقرب مف جسر اإلسرائيميببلستيكية سكداء كنقميا في شاحنات مبردة إلى مقبرة أعدىا الجيش 
كتسمى أيضانمقبرة األرقاـ عند )اإلرىابييف مقبرة اإلسرائيمي أطمؽ عمييا الجيش األردفدمياح في كادم 

 (.1) (الفمسطينيكف
 
 كاألطباء اإلسعاؼ فرؽ اإلسرائيمي كالحصار لممخيـ منعت قكات الجيش حتياجكخبلؿ عممية اال    

 أصيبت في إحدل الحاالت اإلسرائيمييفمف دخكؿ المخيـ كتـ إطبلؽ النار عمييـ مف قبؿ الجنكد 
الممرضة ثركت جماؿ البالغة مف العمر سبعة كعشريف عامان  كىي تحاكؿ دخكؿ المخيـ 

 الصحفييف تقريبان طيمة أياـ الحصار عمى المخيـ مف دخكلو، فقد ركل تمنعكما ، (2)لئلسعاؼ

                                                           
  .12/4/2002 ، لندن،القدس العريب (2)
 . 165 الرب، مرجع سابق، صأبورلدولني  (3)

 
 . 294منون كابليوك، جنني، مرجع سابق، ص أ(1)
 . 33مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، جنني من فمك أدنيك، مرجع سابق، ص (2)
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مخيـ جنيف لبلجئيف الفمسطينييف :...  قائبلن (اإليطاليةالمانيفستك )الصحفي ميكيمي جكرجك لصحيفة 
 (.3) محكـ ككميفاإلغبلؽمعزكؿ تمامان، كلـ تكف ىناؾ أية كسيمة لمدخكؿ، 

 
 الغذائية كالطبية لجأت اإلمداداتكفضبلن عف اتباع سياسة التجكيع لسكاف المخيـ كمنع دخكؿ     

 .عمميات السمب كالنيب لمعديد مف المنازؿ داخؿ المخيـب ألبشع مف ذلؾ فقامت اإلسرائيميةالقكات 
ف تصريحات العديد إكلـ تكف ساحة المخيـ شاىدان كحيدان عمى المذبحة التي ارتكبت فيو فقط بؿ     

كاضح عمى فظاعة  مف العامميف في المجاف الدكلية كالتي دخمت المخيـ بعد انتياء المعارؾ بأياـ دليؿه 
 :ما حدث

 
 رينية  (ككالة األمـ المتحدة لغكث كتشغيؿ البلجئيف)نركا ألفقد صرح المتحدث باسـ ا

  في مخيـ جنيف ببل ماء أك غذاء، كعبر بيتران  أف ىناؾ آالؼ16/4/2002أكاركف في 
 (.4)ىانس المندكب العاـ لؤلنركا عف ارتعابو كأعمف المخيـ منطقة منككبة

 كمف خبلؿ زيارتيا لممخيـ أف لدييا دليبلن كاضحان تأما منظمة العفك الدكلية فقد أشار 
 ق لجرائـ خطيرة كبأنو ال يكجد سبب عسكرم يمكف تصكراإلسرائيميةعمى ارتكاب القكات 

. (5)لتبرير ىذا الدمار
    في تصريح لو بتاريخ  (فكتيرم ركد الرس)كما كصؼ مكفد األمـ المتحدة

الدمار في مخيـ جنيف بأنو يشيد عمى فظاعة تفكؽ التصكر كأف  18/4/2003
 (.1)المخيـ مدمر كميان ككأف زلزاالن حؿ بو

 

لدينا " التابعة لؤلمـ المتحدة، اإلنساف رئيسة المفكضية العميا لحقكؽ (مارم ركبنسكف)كما ذكرت *
 كاستخداـ القكة غير المناسبة ضد السكاف المدنييف اإلنسانيتقارير فيما يتعمؽ بانتياكات القانكف 

، كأضافت أف ىناؾ مسؤكلية كاضحة جدان بسبب الظركؼ الخاصة التي كقعت عمى "في المخيـ
 (.2)اتفاقية جنيؼ

 

                                                           
 . 164مرجع سابق، ص  الرب،أبورلدولني،  (3)
 .17/4/2002القدس العريب، لندن،  (4)
 .23/4/2002صحيفة األيام،  (5)
 
 . 26-25 ص مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، مرجع سابق، ص (1)
 . 189، صامد، صاإلنساينعماد الضمريي، االجتياح اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يف ضوء القانون الدويل  (2)
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  عف صدمتو لما  (جكرجف بكلسيف)كأعرب األميف العاـ لمصميب األحمر الدنماركي
كاتيـ . حدث في المخيـ مشيران إلى أف ما يراه ىك أكثر تدميران أك أكثر رعبان مف زلزاؿ

لبضعة أسابيع كرفضيـ السماحى مف خبلؿ  بخرؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة اإلسرائيمييف
 (.3) إلى مناطؽ المعارؾاإلسعاؼ المكاد الغذائية الطارئة كسيارات بايصاؿ

 

 :لجنة تقصي الحقائق
 

بعد أف بدأت الحقائؽ تتكشؼ حكؿ ما جرل في مخيـ جنيف مف مجازر كمذابح بشعة كصمت     
 شييد كأف أحياء بكامميا تـ تدميرىا كسكيت باألرض مثؿ حي (500)التقديرات إلى سقكط حكالي 

، أخذت المطالب الدكلية تتزايد كتنادم بضركرة معرفة حقيقة ما جرل في المخيـ عف (4)الحكاشيف
طريؽ تدخؿ األمـ المتحدة بإرساؿ لجنة لمتحقيؽ في ما جرل، حيث طالبت منظمة العفك الدكلية في 

 في مخيـ جنيف كما اإلنساف مجمس األمف الدكلي إلى فتح تحقيؽ في انتياؾ حقكؽ 16/4/2002
 تحقيؽ سريع كمستقؿ إجراء بنشر خبراء دكلييف كالسماح ليـ بالدخكؿ إلى جنيف مع تكميفيـ تطالب
 الذم اقترح تشكيؿ  لجنة (ككفي عناف)كبناء عمى اقتراح مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ( 5)كمعمؽ

 القرار باإلجماعدكلية متعددة الجنسيات لمتحقيؽ في ما حدث في جنيف تبنى مجمس األمف الدكلي 
 القاضي بإرساؿ لجنة تكمؼ بتقصي الحقائؽ في مكعد 2002/ 4/ 20 الذم صدر  بتاريخ (1405)

. لـ يحدد

ككالعادة أخذت إسرائيؿ تماطؿ كتراكغ في محاكلة منيا لعرقمة عمؿ المجنة فأكلى المطالب     
 تغيير كظيفة كاسـ المجنة مف لجنة تحقيؽ إلى لجنة تقصي حقائؽ، ، كالتي نجحت فييا ىيإلسرائيؿ

 نظران إلسرائيؿثـ أبدت عدـ مكافقتيا عمى تشكيؿ المجنة الشتراؾ أشخاص غير مرغكب فييـ بالنسبة 
 لؤلمـ المتحدة، بيتر اإلنسافمارم ركبنسكف مفكضية حقكؽ )لعدـ حيادىـ كانتقادىـ إسرائيؿ كىـ 

 ثـ طالبت (.1)(ىانس المدير العاـ لككالة الغكث، كتيرم الرسف مبعكث األمـ المتحدة، لمشرؽ األكسط
ل ىذا  المكافقة عؿتتـك لجنة تقصي الحقائؽ إيفادإسرائيؿ مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تأجيؿ 

 مف إسرائيؿ لدخكؿ لجنة تقصي الحقائؽ لمباشرة عمميا اإلشارة  تنتظراألمـ المتحدةبقيت ، كالطمب
 اإلسرائيميجاء القرار ثـ  28/4/2002 في اإلسرائيميةفي مخيـ جنيف عمى أساس اجتماع الحككمة 

                                                           
 .23/4/2002صحيفة القدس،  (3)
 . 164مرجع سابق، ص  الرب، جنني التاريخ،أبورلدولني  (4)
 .19/4/2002صحيفة احلياة، لندن،  (5)
. 260 صمرجع سابق،معايل عصمت، األمم ادلتحدة ، (1)
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 قرارىا اإلسرائيمية المكافقة عميو مرة أخرل، لتصدر الحككمة تتـك لممرة الثالثة إيفادىامطالبان بتأجيؿ 
  (.2) بعدـ التعاكف مع المجنة30/4/2002في اجتماعيا يـك 

 
 العسكرية اآللةية نفذتيا جإف كؿ ما جرل في مخيـ جنيف ما ىك إال دليؿ عمى كحشية كىـ    

 بحؽ شعب أعزؿ تفكؽ ما حدث في البكسنة كككسكفك كالشيشاف، كتشكؿ مخالفة صارخة اإلسرائيمية
، كتعتبر جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب طبقان اإلنساف كحقكؽ اإلنساني القانكف الدكلي مبادئلكؿ 

.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية(8 ك 7)لنص المادتيف 
 

 االعتداءات عمى األطقم الطبية: رابعاً 
 عمى حياة كسبلمة أفراد الطكاقـ الطبية العاممة في اإلسرائيميةتصاعدت كتيرة االعتداءات     

ف ىدفان ك كالمسعؼاإلسعاؼاألراضي الفمسطينية المحتمة خبلؿ االنتفاضة الحالية ككانت سيارات 
 فأطمقت تجاىيا كاتجاه أفرادىا العامميف مف أطباء كمسعفيف الرصاص الحي اإلسرائيميةلمنيراف 

كالمطاطي كالغاز المسيؿ لمدمكع كاستخدمت في الكثير مف األحياف األسمحة الثقيمة كالرشاشات 
كالطائرات في قصؼ أفراد ىذه األطقـ كفي قصؼ المستشفيات كالمراكز كالعيادات الطبية إضافة إلى 

، فضبلن عف احتجاز سيارات اإلسعاؼ  كاعتقاؿ الجرحى مف داخميااألحيافمداىمتيا في كثير مف 
لفترات طكيمة كمنعيا مف العبكر مما تسبب بالعديد مف الكفيات بيف المرضى الذيف ينقمكف بكاسطتيا 

. لتمقي العبلج
 إلى قتؿ العديد مف اإلسعاؼأدت االعتداءات المستمرة عمى أفراد األطقـ الطبية كسيارات     

، فقد استشيد عمى أثر اإلسعاؼ كتدمير الكثير مف المنشآت الطبية كسيارات اإلسعاؼاألطباء كرجاؿ 
كاف يعمؿ مديران لمستشفى اليمامة في بيت  ( عامان 40)ىذه االعتداءات الطبيب أحمد نعماف صبح 

، كعمى الرغـ مف أف سيارات 2002/ 3/ 8لحـ جراء قصؼ المستشفى بالرشاشات الثقيمة بتاريخ 
 فتحت عمييا نيرانيا مما أدل اإلسرائيمي تحمؿ شارة اليبلؿ األحمر إال أف قكات االحتبلؿ  اإلسعاؼ

عاقة عمميا كاألمثمة عمى مثؿ ىذه االعتداءات كثيرة ال مجاؿ الستعراضيا  ذلؾ إلى اإلضرار بيا كا 
: منياجميعان 

 النار مف إلطبلؽ التابعة لجمعية اليبلؿ األحمر في الخميؿ اإلسعاؼتعرض سيارة   -
 (.1)27/8/2002طائرة مركحية أدت إلى األضرار بيا بتاريخ 

                                                           
 . 263-262مرجع سابق، ص محد عصمت، أمعايل  (2)

 
 .22، مرجع سابق ص2002اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام  (1)
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 اليـك الثالث عمى 30/9/2000 بساـ البمبيسي مف غزة في اإلسعاؼمقتؿ ضابط  -

 جماؿ الدرة قكالدكبدء االنتفاضة بينما كاف يحاكؿ الكصكؿ لمشييد الطفؿ محمد الدرة 
 .إلسعافيما

 
 انتياكان اإلسرائيمييعد االعتداء عمى األطقـ كالمرافؽ الطبية الفمسطينية مف قبؿ قكات االحتبلؿ     

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ما  (20)، إذ تنص المادة اإلنساني القانكف الدكلي لمبادئصريحان 
: يمي
  

دارةتشغيؿؿ، كميةن بصكرة منتظمة لمكظفيف المخصصيفحتراـ كحماية اا جبم“      المستشفيات  كا 
نساء  كاؿةالعجزكالبحث عف المدنييف الجرحى كالمرضى  ب  كمفكف الـألشخاصالمدنية، بمف فييـ ا

“. معالجتيـ كنقميـ ككجمعيـ النفاس
 

مف البركتكككؿ األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ بشأف حماية  (14، 13، 12)اد ككتشير الـ    
 كالمنشآت اإلسعاؼ النزاع المسمح إلى حماية أفراد األطقـ الطبية كسيارات تالكحدات الطبية كؽ

 :مف البركتكككؿ األكؿ عمى ما يمي (12)الطبية، حيث تنص المادة 
كما تنص “ يجب في كؿ كقت عدـ انتياؾ الكحدات الطبية كحمايتيا كأال تككف ىدفان ألم ىجكـ“    

يجب أف تتمتع المركبات الطبية باالحتراـ كالحماية التي تقدرىا “مف البركتكككؿ األكؿ   (21)المادة 
 (.1)"االتفاقيات لمكحدات الطبية المتحركة

 
 كالمنشآت الطبية     الفمسطينية اإلسعاؼسيارات كليذا فإف االعتداءات عمى أفراد األطقـ الطبية     

ة التي رتبيا القانكف ليذه ص نظران لمحماية كالمعاممة الخااإلنساني القانكف لمبادئيعد إحدل المخالفات 
مف النظاـ األساسي لممحكمة  (9/ ب)األطقـ كمنشآتيا كتعتبر جريمة حرب طبقان لممادة الثامنة 

 التي أشارت إلى أف تكجيو ىجمات ضد المستشفيات كأماكف تجمع 1998الجنائية الدكلية لعاـ 
مف  (24/ الفقرة ب)تى ارتكبت عمى نطاؽ كاسع، ككذلؾ ـالجرحى كالمرضى تعتبر جريمة حرب 

تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني كالمكاد كالكحدات الطبية ككسائؿ النقؿ كاألفراد مف “ذات المادة  
 ."مستعممي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيؼ طبقان لمقانكف الدكلي

                                                                                                                                                                              

 
. 1949 ادللحق باتفاقيات جنيف لعام 1977من الربوتوكول األول لعام  (15، 21،13،14) انظر ادلواد (1)



 111 

 
 اإلعالميةاالعتداء عمى الصحفيين والمؤسسات : خامساً 

 
 منفذان لتنفيذ انتياكاتيا المنظمة بحؽ الشعب الفمسطيني إال اإلسرائيمي    لـ تترؾ قكات االحتبلؿ 
ف كاألجانب الذيف حاكلكا كشؼ ىذه االنتياكات كفضحيا كف الفمسطينيككدخمت منو، فكاف الصحفي

لمعالـ عرضةن ليذه االعتداءات خبلؿ ىذه االنتفاضة، فأطمقت عمييـ النيراف مف قبؿ الجيش 
 كتكررت االعتداءات عمييـ مف قبؿ المستكطنيف المتطرفيف، إذ قتؿ العديد مف الصحفييف اإلسرائيمي

 محاكلتيـ تغطية األحداث في األراضي الفمسطينية كجرح الكثير، فضبلن عف تعرضيـ لمضرب أثناء
صدار السمطات كاإلىانة  قرارات بسحب البطاقات الرسمية مف عشرات الصحفييف العرب اإلسرائيمية كا 

حيث . كالفمسطينييف بعد اتياميـ بالتحيز كعدـ المكضكعية في نقؿ ما يجرم عمى الساحة الفمسطينية
تتضمف أسماء الصحفييف كالمراسميف “ قائمة سكداء  “اإلسرائيميأعد مكتب الصحافة الحككمي 

 اإلعبلميةكالمصكريف الذيف تقرر سحب بطاقاتيـ، إضافة إلى تعرض العديد مف المباني كالمؤسسات 
 (.2)لمقصؼ كاالقتحاـ مف قبؿ الجػػيش اإلسرائيمي

كعمى أثر ىذه االعتداءات المتكررة عمى الصحفييف كصفت جمعية الصحفييف الدكلييف كمنظمة     
 بسبب قياـ المحتمة الفمسطينية األراضيخطر المناطؽ عمى الصحفييف ىي أالصحفييف ببل حدكد بأف 

 حب جرحيـ، إضافة إلى سأك عمدان بقصد قتميـ الصحفييف بفتح نيرانيا عمى اإلسرائيميقكات الجيش 
 (.1) ىكياتيـ الصحفيةكاحتجاز

 
: الحاالت التالية اإلعبلمية كالمؤسسات الصحفييفكمف ضمف حاالت االعتداء المتكررة عمى     

التي تعمؿ مراسمة لصحيفة الحياة الجديدة “ ككثر سبلـ“تعرض الصحفية الفمسطينية   -
 ؿ كالمستكطنيف في مدينة الخمياإلسرائيميلمضرب المبرح مف قبؿ جنكد االحتبلؿ 

 (.2)6/2/2001بتاريخ 
األمريكية كمدير مكتبيا  (CNN)مراسؿ شبكة  (بف كايدماف)إصابة الصحفي األمريكي  -

بأربع رصاصات عندما كاف يقـك بتغطية المكاجيات عند معبر المنطار قرب رفح 
 (.3)31/10/2000بتاريخ 

                                                           
 . 24، ص2002اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق بادلواطن، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام  (2)

 
 (.اإلنرتنت )18/4/2002صحيفة الوطن العمانية،  (1)
 . 2، ص1968، العدد 9/2/2001صحيفة احلياة اجلديدة،  (2)
 .66داود درعاوي، مرجع سابق، ص (3)
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ة ألحداث اجتياح مدينة راـ اهلل تأثناء تغطي (رفائيؿ تشيرييمك) اإليطاليمقتؿ الصحفي  -
صابة عدد آخر مف الصحفيي  .13/3/2002بتاريخ ( 4)فكا 

، 19/1/2002 كالتمفزيكف الفمسطيني في كؿ مف راـ اهلل بتاريخ اإلذاعةتدمير مبنى  -
ككانت إسرائيؿ تبرر اعتداءاتيا بأف المقاتميف . 23/1/2002كغزة بتاريخ 

الفمسطينييف ينتحمكف شخصيات الصحفييف كبأنيا تعرقؿ عمميـ مف أجؿ الحفاظ 
 (.5)عمى أركاحيـ

 
 بحؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلسرائيميإف االعتداءات المتكررة التي يمارسيا الجيش 

 بيدؼ عرقمتيـ في تغطية ككشؼ حقيقة ما يجرم كنظران لمتأثير الكبير الذم تحممو ىذه اإلعبلمية
ؼ ) فالمادة الرابعة اإلنساني القانكف الدكلي لمبادئخرقان ىذه االعتداءات شكؿ تالتغطية عمى إسرائيؿ 

أسرل الحرب بالمعنى المقصكد في  ىذه االتفاقية  “:عمى ما يميمف اتفاقية جنيؼ الثالثة تنص  (أ
األشخاص الذيف / 4:ىـ األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية، كيقعكف في قبضة العدك

يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءان منيا، كاألشخاص المدنييف المكجكديف ضمف 
أطقـ الطائرات الحربية، كالمراسميف الحربييف، كمتعيدم التمكيف، كأفراد كحدات العماؿ أك الخدمات 
المختصة بالترفيو عف العسكرييف شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا 

  .“
 كالممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة، في 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  (79)كتنص المادة     

يعد الصحفيكف الذيف يباشركف ميمات مينية خطرة في مناطؽ المنازعات “:  عمى ما يمي (أ)الفقرة 
تجب حمايتيـ  (ب)رة ؽفي الؼ (50)المسمحة أشخاصان مدنية ضمف منطكؽ الفقرة األكلى مف المادة 

 ."بيذه الصفة بمقتضى أحكاـ االتفاقيات كىذا البركتكككؿ
 

 النفي أو النقل غير المشروع: سادساً 

مارست سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي سياسة اإلبعاد منذ دخكليا األراضي الفمسطينية التي احتمتيا     
 عند احتبلليا لؤلراضي  كبيرو مف البلجئيف الفمسطينييف الذيف شردتيـبحؽ عددو  1948عاـ 

ككذلؾ مارست ىذه السياسة بتشريد العديد مف الفمسطينييف عند دخكليا األراضي . الفمسطينية
 الجماعي، كلـ تكتؼ باإلبعاد اإلبعاد كيسمى ىذا النكع مف 1967الفمسطينية كاحتبلليا ليا عاـ 

                                                           
 . 195عماد الضمريي، مرجع سابق، ص (4)
 . 276، ص(130و129)، رللة صامد، العددان واإلعالميني واالنتهاكات حبق الصحفيني اإلسرائيليمحد، االجتياح أ فرح  (5)
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 الفردم بحؽ العديد مف القيادات كالككادر اإلبعاد الجماعي فحسب، بؿ قامت بتنفيذ باإلبعاد
 .الفمسطينية كمف أبعدكا إلى مرج الزىكر في لبناف

 
 الفردم سكاء اإلبعاد سياسة اإلسرائيميكخبلؿ انتفاضة األقصى المباركة نفذت سمطات االحتبلؿ     

 اإلسرائيمية مف الضفة الغربية إلى قطاع غزة أك بالعكس أك بإبعاد أشخاص تحددىـ السمطات باإلبعاد
إلى خارج األراضي المحتمة، كيعد قرار إبعاد الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات الذم طالما تحدث عنو 

ف لـ تقـ السمطات اإلسرائيميكف كفالمسؤكؿ  اإلسرائيمية أبرز ما يمكف أف يقاؿ في ىذا الصدد، كا 
 . لغاية اآلفقبتنفيذ

: ما يميفي ىذه االنتفاضة  اإلسرائيمي التي مارستيا السمطات اإلبعادومن ضمن حاالت 

 انتصار ككفاح العجكرم شقيقة كشقيؽ عمي العجكرم الذم استشيد بتاريخ إبعاد -
مف مدينتيما إسرائيمية،  ساىـ في تنفيذ عمميات ضد أىداؼ ما بحجة أنو6/8/2002

 دكف اإلسرائيمية بقرار مف المحكمة العميا 3/9/2002نابمس إلى قطاع غزة بتاريخ 
 (.1)االعتقاؿكىما قيد  لممحاكمة اتقديميـ

مف مدينة نابمس إلى  (مف حركة الجياد اإلسبلمي) المعتقؿ مصطفى عابد إبعاد -
(.1)1/1/2004قطاع غزة بتاريخ 

 

 
 التي تستدعي الكقكؼ عندىا بشيء مف التفصيؿ لما انطكت عميو مبلبساتيا اإلبعادكمف حاالت     

بيت سة الميد في ػ إبعاد المحاصريف في كنياإلنساني القانكف الدكلي لمبادئمف انتياكات صارخة 
 :لحم
 عمى اجتياح اإلسرائيمياسـ العممية التي أطمقتيا قكات االحتبلؿ “ السكر الكاقي“في إطار عممية      

 بتنفيذ خطة اإلسرائيمي قامت قكات االحتبلؿ 29/3/2002المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية في 
. ، بيدؼ محاصرة المقاتميف الفمسطينييف داخميا2/4/2002مدركسة بمحاصرة كنيسة الميد بتاريخ 

 
في مكاف يعد مف أكثر األماكف الدينية المسيحية قدسية في العالـ، كيعد مف أبرز األماكف      ك

 شخصان  فمسطينيان كغير (237)ر داخميا حكالي كصالتاريخية كالتراثية بالنسبة لمفمسطينييف ح
ف ك يكمان متكاصمة عاش خبلليا المحاصر(35)فمسطيني ما بيف مقاتؿ كطفؿ كامرأة كقسيس، لمدة 

                                                           
 .21صمرجع سابق، ، 2002 حقوق ادلواطن خالل العام اذليئة الفلسطينية ادلستقلة، حالة (1)
 . 1/1/2004 بتاريخ إبعادهقناة اجلزيرة الفضائية، لقاء مع مصطفى عابد، يوم  (.1)
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صدت  تحركات المحاصريف ر ،ظركفان صعبة، منعت عنيـ المكاد الغذائية كقطعت الماء كالكيرباء
فييا بكاسطة المناطير كقصفت الكنيسة بالرشاشات الثقيمة مرات عديدة سقط عمى أثرىا قتمى كجرحى، 

 اضطرار الظركؼ خبلؿ ىذا الحصار إلى قسكة، بمغت (2)حاصريفحيث قتؿ داخميا حكالي خمسة ـ
 حديقةالمحاصريف مف أجؿ الحفاظ عمى أركاحيـ إلى أكؿ أكراؽ الشجر كاألعشاب المكجكدة في اؿ

 الغذاء الذم كاف مكجكدان أكلى أياـ بعد استنفاذ يكميان ان عف طريؽ غمييا بالماء كالممح كاعتمادىا زاد
 (.3)الحصار

 
استحكذ حصار كنيسة الميد عمى اىتماـ عالمي بالغ ترقب فيو الجميع إلى ما سيؤكؿ إليو ىذا     

 أكركبية تدخمت عمى أثره كفكد ،الحصار كالى ما سيككف مصير المحاصريف كمصير الكنيسة ذاتيا
 إليياكأمريكية في المفاكضات التي جرت بشأف إنياء أزمة الحصار ككانت النتيجة التي آلت 

 مف 26 شخصان مف المحاصريف داخؿ الكنيسة، (39) إبعادالمفاكضات كالتي أنيت الحصار ىي 
 :مــوهالمحاصريف تـ نفييـ إلى غزة 

إياد عدكم، جكاد نكاكرة، رامي شحادة، جماؿ أبك جمغيؼ، زيد سالـ، خالد مناصرة، سميماف 
نكاكرة، عيسى أبك عاىكر، فيمي كنعاف، سراط عكدة، حامد خميؿ، رائد شطارة، رائد عبيات، 

خالد صبلح، حاتـ حميد، حسف عمقـ، ياسيف اليريمي، مازف حسيف، مجدم دعنا، مؤيد 
جنازرة، مكسى شعيبات، محمد خميؼ، ناجي عبيات، نادر أبك حمدة، سامي سميب، سمطاف 

. اليريمي
: وىــــم كأكركبا أفريقيا إلى إبعادىـ مف المحاصريف تـ 13ك 

العقيد عبد اهلل داكد، عناف خميس، إبراىيـ مكسى عبيات، جياد جعارة، محمد سعيد عطا اهلل 
سالـ، خالد أبك نجمة، رامي الكامؿ، محمد مينا، خميؿ عبد اهلل، أحمد حمامرة، إبراىيـ محمد 

. سالـ عبيات، عزيز جبراف، ممدكح الكردياف
 

 القانكف الدكلي لمبادئعمى جممة مف المخالفات كاالنتياكات الميد ينطكم حصار كنيسة     

 :اإلنساني
 الغكثية يشكؿ انتياكان لمعديد مف مكاد كنصكص اإلمداداتفتجكيع المحاصريف كمنع دخكؿ     

مف اتفاقية  (23)كالمادة  (1907)مف اتفاقية الىام لعاـ  (43) كالمادة اإلنسانيالقانكف الدكلي 

                                                           
 . 2/1/2004قناة اجلزيرة الفضائية، لربنامج سري للغاية، حصار ادلهد،  (2)
 . 2/1/2004 عبيات أحد احملاصرين يف الكنيسة إىل برنامج سري للغاية الذي بث بتاريخ إبراىيمعلى لسان  (.3)
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 الطبية اإلمدادات تقيد حركة إجراءاتلزماف السمطات المحتمة بعدـ اتخاذ تجنيؼ الرابعة كالمتيف 
مف البركتكككؿ األكؿ كالذم يحظر  (54)لكصكؿ إلى المناطؽ المحتمة ككذلؾ المادة ؿ كاإلنسانية

ارة الحركب، كتعتبر جريمة حرب طبقان داستخداـ سياسة التجكيع لمسكاف المدنييف كطريقة مف طرؽ إ
. مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (25/ ب)لممادة الثامنة 

 
 الخاصة بحماية الممتمكات 1954كما أف ىذا الحصار يشكؿ انتياكان ألحكاـ اتفاقية الىام لعاـ     

الثقافية كقت النزاع المسمح، إذ تعد كنيسة الميد أكثر األماكف قدسية لممسيحييف في العالـ كمكانان 
مف البركتكككؿ األكؿ كالتي حظرت تكجيو  (53)، كانتياكان لممادة (1)تاريخيان كتراثيان لمشعب الفمسطيني

م لمشعكب، كتعتبر جريمة حرب حأعماؿ عدائية ضد أماكف العبادة التي تشكؿ التراث الثقافي كالرك
تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لؤلغراض المدنية أك “  (9/ ب)ة مفطبقان لممادة الثا

 .“....  كاآلثار التاريخيةأك الخيريةالتعميمية أك الفنية 
 أك النفي أك النقؿ غير المشركع فيشكؿ مخالفة جسيمة مف المخالفات التي باإلبعادأما فيما يتعمؽ     

يحظر   “ عمى ما يميمف اتفاقية جنيؼ الرابعة (49) فتنص المادة اإلنسانيأكردىا القانكف الدكلي 
النقؿ الجبرم كالجماعي  أك الفردم لؤلشخاص المحمييف أك نفييـ مف األراضي المحتمة إلى أراضي 

كما تعدد “  كانت دكاعيوأيادكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي أم دكلة أخرل محتمة أك غير محتمة، 
. مف ىذه االتفاقية المخالفات الجسيمة التي مف ضمنيا النفي كالنقؿ غير المشركع (147)المادة 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية اإلبعاد كالنقؿ القسرم لمسكاف (د/7)كتعتبر المادة 
 أك نقؿ جزء مف اإلبعاد مف ىذا النظاـ (8/ب)ة مفالمدنييف جريمة ضد اإلنسانية كتعتبر المادة الثا

. سكاف األرض المحتمة إلى دكلة االحتبلؿ أك خارج األراضي المحتمة جريمة مف جرائـ الحرب
 
 التعذيب: سابعان 
 أسمكب التعذيب تجاه الشعب الفمسطيني خبلؿ انتفاضة اإلسرائيمياستخدمت قكات االحتبلؿ     

إذ ، اإلسرائيميةاألقصى الجارية، قتؿ عمى أثرىا مف قتؿ مف المعتقميف الفمسطينييف في السجكف 
 .ـ قبؿ كأثناء التحقيؽاستخدمت أسمكب التعذيب مع المعتقميف الفمسطينييف النتزاع االعترافات منو

 أكدت فيو عدـ ان  قرار16/9/1999 أصدرت بتاريخ اإلسرائيميةكبالرغـ مف أف المحكمة العميا     
أثناء التحقيؽ مع  (بيتف شي) اإلسرائيميقانكنية أساليب التعذيب التي يستخدميا جياز األمف الداخمي 

  أكال يحؽ لجياز األمف العاـ استخداـ أسمكب اليز“: المعتقميف الفمسطينييف كجاء في نص القرار

                                                           
 .194مرجع سابق، صعماد الضمريي،  (1)
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، (1)“حقؽ معيـ بالجمكس في كضع مؤلـ، أك منع المعتقميف مف النـك خبلؿ عمميات التحقيؽـ اؿإلزاـ
 . ىذه األساليب في التحقيؽ مع المعتقميف الفمسطينييف لـ تمتنع عف استخداـاإلسرائيميةإال أف القكات 

 
 بحؽ الفمسطينييف مف المخالفات الجسيمة التي اإلسرائيميةيعد التعذيب الذم تمارسو السمطات     

 المشتركة مف (أ)فقرة  (3) مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كطبقان لممادة (147)نصت عمييا المادة 
تحظر األفعاؿ التالية فيما  “:نصت عمى ما يمي  حظرت التعذيب كالتي1949االتفاقيات األربعة لعاـ 

االعتداء عمى . 1يتعمؽ باألشخاص المذككريف أعبله، كتبقى محظكرة في جميع األكقات كاألماكف 
. “السبلمة البدنية، كبخاصة القتؿ بجميع أشكالو كالتشكيو كالمعاممة القاسية كالتعذيب

 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية (2/أ) جريمة حرب طبقان لممادة الثامنة التعذيب يعدك    

 .الدكلية
 ة بالكرامةحاط والالالإنسانيةالمعاممة : ثامناً 

 سياستيا العنصرية تجاه الشعب الفمسطيني، مف خبلؿ معاممة اإلسرائيميمارست قكات االحتبلؿ     
ة أثناء المداىمات العسكرية لمبلحقة الفمسطينييف كاعتقاليـ، كعمى يف كموإنسانيةالمكاطنيف معاممة ال 

كجو الخصكص مارست ىذه السياسة بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف عمى الحكاجز العسكرية سكاء 
 أك عمى الحكاجز العسكرية التي اإلسرائيمية بيف األراضي الفمسطينية كاألراضي  المقامةالحكاجز

تفصؿ بيف المدف كالقرل الفمسطينية، كذلؾ باستخداـ أساليب ميينة كمذلة تنكعت بيف الضرب 
تحت درجات الحرارة ( 1)المبرح، كالتفتيش بكاسطة الكبلب البكليسية، كاحتجاز المتنقميف ساعات طكيمة

 البرد كاألمطار في الشتاء، ناىيؾ عما يترتب عمى ىذه قسكةالعالية في فصؿ الصيؼ كتحت 
 الضرر بالمكاطنيف الفمسطينييف كالمؤسسات الكطنية إلحاؽ مف البلإنسانيةالمعاممة كاألساليب 

الفمسطينية، فكـ مف حاالت الكفاة التي حصمت عمى الحكاجز العسكرية نتيجة المعاممة القاسية مف 
 اإلجراءات، ككـ ىي حاالت التأخير كالتخمؼ عف العمؿ التي نتجت عف ىذه اإلسرائيمييفالجنكد 

. البلإنسانية

نة التي مارستيا كال تزاؿ سمطات م كالموالبلإنسانيةكنعرض لبعض الشكاىد الحية عمى المعاممة     
.  كال تزاؿ خبلؿ انتفاضة األقصى بحؽ المكاطنيف الفمسطينييفاإلسرائيمياالحتبلؿ 

                                                           
 .409 ص مرجع سابق، النصر،أبوعبد الرمحن . د (1)

 
 .  74، ص مرجع سابقرعاوي،دداود  (1)
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 داىمت قكات االحتبلؿ منزؿ صبلح عبد القادر عمرك في 6/12/2003بتاريخ  (1
مدينة الخميؿ، كأجبرت ساكنيو عمى الخركج لساعات طكيمة كشبح الذككر منيـ عمى 

(.2)الجػػدراف
 

 43حمد الشيخ أقياـ جنكد االحتبلؿ باالعتداء بالضرب المبرح عمى المكاطف نظمي  (2
. (3) نابمسقمقيمية عمى حاجز صرة قربقضاء عامان مف قرية سنيريا 

 
 كألىمية الكرامة اإلنسانية كضركرة التعامؿ باحتراـ مع السكاف المدنييف فقد تناكلت الكثير مف 

 ىذا الحؽ كحظرت مف انتياكو، كاعتبرت االعتداء عميو مف المخالفات اإلنسانيمكاد القانكف الدكلي 
، فالمادة المشتركة مف اتفاقيات ارتكابيا عف كفالجسيمة التي تشكؿ جريمة حرب يبلحؽ المسؤكؿ

مف اتفاقية  (51)مف اتفاقية جنيؼ األكلى، كالمادة  (53) كىي  المادة 1949جنيؼ األربعة لعاـ 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  (147)المادة كمف اتفاقية جنيؼ الثالثة،  (131)ة، كالمادة نيجنيؼ الثا

مف  (77 ك 76) كالحاطة بالكرامة مف المخالفات الجسيمة، كذلؾ المادة البلإنسانيةاعتبرت المعاممة 
 مف النظاـ األساسي (1/ ؾ7)البركتكككؿ األكؿ كمكاد أخرل عديدة، في حيف اعتبرتيا المادة 

تى أدت إلى إلحاؽ ضرر بالجسـ أك الصحة البدنية ـلممحكمة الجنائية الدكلية جريمة ضد اإلنسانية 
 اإلجياضشكؿ كاسع، كىذا ما يجرم في األراضي الفمسطينية كحاالت بكالعقمية في حاؿ ممارستيا 

كذلؾ اعتبرت المادة الثامنة مف ذات النظاـ . كالكالدة كالكفاة عمى الحكاجز العسكرية شكاىد عمى ذلؾ
 االعتداء عمى كرامة الشخص خاصة المعاممة الميينة كالحاطة بالكرامة جريمة (21/ب)في الفقرة 

. حرب
 

 العقوبات الجماعية: تاسعاً 

 في تتعددت صكر العقاب الجماعي التي اتبعتيا إسرائيؿ تجاه الشعب الفمسطيني، كاختمؼ    
 أشكاليا فمف القيكد الكاردة عمى حرية الحركة كالتنقؿ بكسائميا المختمفة كتأثيرىا عمى جكانب مختمفة

لمشعب الفمسطيني، كاالقتصاد كالتعميـ إلى ىدـ البيكت كالمنازؿ كتجريؼ األراضي الزراعية، كتدمير 
 .البنية التحتية لمسمطة الكطنية الفمسطينية

 
                                                           

، 2004، كانون الثاين (2003) حلقوق ادلواطن الفلسطيين، خالل العام اإلسرائيليةاذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطنني، االنتهاكات  (2)
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: القيود الواردة عمى حرية الحركة والتنقل .1
 في استخداميا سياسة الحصار عمى الشعب الفمسطيني، فمـ اإلسرائيميأفرطت قكات االحتبلؿ     

 بما فييا القدس كالعزؿ التاـ ما بيف اإلسرائيميةتكتؼ بالعزؿ التاـ ما بيف الضفة الغربية كالمناطؽ 
إنما حكلت المدف كالقرل الفمسطينية إلى سجكف كمعتقبلت يصعب كالضفة الغربية كقطاع غزة، 

 اإلسمنتيةدخكليا أك الخركج منيا سكاء عف طريؽ الحكاجز العسكرية أك عف طريؽ الكتؿ 
 .كالسكاتر الترابية، كعف طريؽ إغبلؽ الطرؽ الترابية التي تستخدـ لمتنقؿ مف قبؿ المكاطنيف

كمف أجؿ تضييؽ الخناؽ عمى الشعب الفمسطيني، قامت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بإغبلؽ     
مطار غزة الدكلي قبؿ أف تقـك بقصفو كتدمير مدرجاتو، كمنعت حاممي الجكازات الفمسطينية مف 

 (.1) كالدخكؿ أك الخركج منيااإلسرائيميةاستخداـ المطارات 
 

 المعابر الحدكدية التي تربط المناطؽ المحتمة بالعالـ الخارجي مثؿ معبر رفح اإلغبلؽكما شمؿ     
الذم يربط بيف قطاع غزة كمصر، كمعبر الكرامة الذم يربط الضفة الغربية باألردف كمنعيا المكاطنيف 

 استمر 2003 سنة مف السفر إلى الخارج مدة شيكر خبلؿ العاـ 35الذككر الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
 (.1)ـ1/7/2003 كحتى 2003منذ بداية العاـ 

 
 التقميدية التي اتبعتيا إسرائيؿ منذ اإلسرائيميةحد األساليب العسكرية أكيعد نظاـ منع التجكؿ     

عاكدت العمؿ بيا خبلؿ ىذه االنتفاضة كفرضتيا قد  ك1967احتبلليا األراضي الفمسطينية عاـ 
بشكؿ متكاصؿ في العديد مف المدف كالقرل الفمسطينية مثؿ البمدة القديمة في الخميؿ، كالتي خضعت 
لنظاـ منع التجكؿ شيكران متتالية دكنما انقطاع ككذلؾ البمدة القديمة مف نابمس كمخيـ ببلطة كقرية 

.  كالمخيمات الفمسطينيةتطمكف كمخيـ جنيف في مدينة جنيف كالعديد مف البمدا
 

 عمى المناطؽ الفمسطينية كسكانيا مف السياسات ذات األثر البالغ كاإلغبلؽتعد سياسة الحصار     
 األحيافعمى نكاحي متعددة لمحياة الفمسطينية، سكاء الحياة االقتصادية التي اعتمدت في كثير مف 

 األمنية اإلجراءات كالتي تكقفت عف العمؿ بسبب تشديد اإلسرائيميةعمى األيدم العاممة في المناطؽ 
 كىبلؾ الكثير مف اإلسرائيميةكندرة الحصكؿ عمى التصاريح األمنية كمطاردة العامميف في المناطؽ 

 كاف لو أثره  بالغه اإلغبلؽىا، ككما أف ىذا يرالمحاصيؿ الزراعية التي يعتمد أصحابيا عمى تصد
                                                           

. 24، مرجع سابق، ص2002، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام ادلستقلة حلقوق ادلواطنذليئة الفلسطينية  ا(1)
 .42 اذليئة الفلسطينية حلقوق ادلواطن، االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق ادلواطن، مرجع سابق، ص(1)
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عمى القطاع التعميمي كتخمؼ الكثير مف المدرسيف كالطبلب  كمنعيـ مف الكصكؿ لممدارس 
كالجامعات كمنعيـ حتى مف االلتحاؽ بالجامعات، كما ال يمكف إغفاؿ األثر الكبير المضر بعمؿ 
الكثير مف المؤسسات كالدكائر الحككمية، كالكضع الصحي كالكفيات عمى الحكاجز بسبب تعذر 

. الكصكؿ إلى المراكز الطبية كالمستشفيات
 
: عمميات قصف وتدمير الممتمكات الفمسطينية العامة والخاصة .2

تجريؼ األراضي كتدمير البنية التحتية لمسمطة الكطنية الفمسطينية     أقدمت قكات االحتبلؿ عمى 
، كلعؿ أبرز ما يمكف الحديث كاستيطانيةالزراعية كمصادرة األراضي الفمسطينية ألغراض عسكرية 

عنو في ىذا الصدد كالذم يشكؿ أسكأ العقكبات الجماعية التي لـ يسبؽ كأف مكرست مف قبؿ الجدار 
 منو االنتياءالعنصرم العازؿ الذم تبنيو السمطات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية كأكشكت عمى 

.  المتطرفةاإلسرائيميةكالذم يعبر عف العنصرية 
 

 
 : انتياك لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصيرالجدار الفاصل

 
 بدأت إسرائيؿ في تطبيؽ المرحمة التالية مف سياستيا 2002    في السادس عشر مف حزيراف عاـ 

 في األراضي ء جدار الفصؿ العنصرم في بنااإلسرائيمية شرعت السمطات التكسعية كالقمعية حيث 
 عمى ىذه األراضي بحجة إسرائيؿ في عممية السكر الكاقي التي كانت قد شنتيا االفمسطينية بعد فشمو

 أف ىذه المقاكمة كجيت عدة ضربات فدائية في العمؽ إالضرب البنية التحتية لممقاكمة الفمسطينية، 
أف الحككمة اإلسرائيمية لـ تعمف عف قراراىا بإقامة جدار مف رغـ اؿاإلسرائيمي بعد انتياء العممية، كب

 أف الحقائؽ عمى األرض إال 2002 في منتصؼ عاـ إالأمني فاصؿ عمى طكؿ الخط األخضر 
تبيف أف التحضير إلقامة ىذا الجدار بدأت منذ العاـ األكؿ لتسمـ ارئيؿ شاركف رئاسة الحككمة، كحتى 

منذ كجكده في كزارة اإلسكاف إذ صادؽ عمى عدة قرارات بمصادرة مئات الدكنمات مف أراضي 
 (.1)، خاصة القريبة مف المستكطنات كالمحاذية لمخط األخضرالفمسطينييف المكاطنيف
 

    إذ تحاكؿ إسرائيؿ مف خبلؿ استيبلئيا عمى األراضي الفمسطينية لصالح بناء الجدار التكسيع 
اإلسرائيمي لممستكطنات التي تزايدت بشكؿ بارز خبلؿ العقد الماضي، فكفقان لدائرة شؤكف المفاكضات 

 حتى عاـ 1993لمنظمة التحرير الفمسطينية فإنو مف خبلؿ السنكات التي تمت أكسمك أم مف عاـ 

                                                           
(1) Http: /www.attjdid.ma/dossiers/intifada/Palestinians/a2.asp     29/2/2004  
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 عندما كاف مف المفركض أف تتجمد نشاطات االستيطاف ارتفع عدد كحدات إسكاف 2000
ليمثؿ الجدار تأكيدان % 90بينما ازداد عدد سكاف المستكطنات ليصؿ إلى % 54المستكطنيف إلى 

عمى نية إسرائيؿ في استمرار التصعيد في سمككيا االستيطاني في الضفة الغربية في المناطؽ 
. مف اتفاقية جنيؼ الرابعة (49)الذم يعد سمككان مخالفان لنص المادة ( 2)اإلستراتيجية
 

أكممت السمطات اإلسرائيمية بناء القسـ الشمالي مف الجدار كالذم يبدأ بالقرب مف حاجز سالـ     
( كـ 110)لية، بطكؿ مغربي مدينة جنيف، كينتيي بالقرب مف قرية كفر قاسـ، جنكبي مدينة قمؽ

 االنتياء، تـ (كـ 76)كيجرم العمؿ حثيثان عمى استكماؿ بناء الجدار المحيط بمدينة القدس، بطكؿ 
 فقط، كتـ البدء بالتييئة لبناء القسـ الجنكبي مف الجدار ( كـ25) مف بناء 2003حتى نياية عاـ 

 (.3)، كلـ يتـ المباشرة في بناء الجزء الشرقي منو(كـ 215)كالذم مف المتكقع أف يبمغ طكلو 
قامة الجدار الفاصؿ انتياكان صارخان لقكاعد قانكف       الحربي كالقرارات الدكلية االحتبلؿيشكؿ بناء كا 

ىام المف اتفاقية  (52)التي حرمت ضـ األرض بالقكة كقضت بعدـ شرعية ىذه األعماؿ، فالمادة 
 االحتبلؿ كالتي تعتبر جزءان مف العرؼ الدكلي تعتبر ضـ أراضي الدكلة المحتمة إلى دكلة 1907لعاـ 

ال يحـر األشخاص “مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  (47)عمبلن محرمان كغير مشركع، كذلؾ تنص المادة 
 بيذه االتفاقية، سكاء االنتفاع محتؿ بأم حاؿ كال بأية كيفية مف إقميـالمحميكف الذيف يكجدكف في أم 

، أك بسبب أك حككمتو األراضي عمى مؤسسات اإلقميـ المذككر الحتبلؿبسبب أم تغيير يطرأ نتيجة 
، أك كذلؾ بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ االحتبلؿ المحتؿ كدكلة اإلقميـأم اتفاؽ يعقد بيف سمطات 
 .“أك جزء مف األراضي المحتمة

 
 فمسطيني (504000) فمسطيني، كحكالي (115000)فاستكماؿ بناء الجدار يعني عزؿ حكالي     

سيصبحكف بحاجة إلى تصاريح خاصة لمتكجو إلى الحقكؿ أك المدارس أك أماكف العمؿ أك المرافؽ 
الطبية بسبب إحاطة الجدار لبعض المناطؽ كالتجمعات السكانية مف جميع الجيات أك لتبلصقيا 

 (.1)معو في بعض التجمعات األخرل
 

 كعدـ مشركعية ىذا المشركع الذم يضر إضراران اإلسرائيميةإقامة ىذا الجدار مف قبؿ السمطات     
 كباألراضي الفمسطينية  دفع الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى إصدار الفمسطينييفبالغان بالمكاطنيف 

                                                           
(2) Palestinian Environmental NGOs Network,The wall in Palestine,Jerusalem,June2003,pp44,45. 

 .40، مرجع سابق ص2003 حلقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام اإلسرائيليةيئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوق ادلواطن، االنتهاكات الو(.3)
 .41، مرجع سابق ص2003 حلقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام اإلسرائيلية حلقوق ادلواطن الفلسطيين، االنتهاكات الفلسطينيةاذليئة  (.1)
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 دكلة عف التصكيت كمعارضة (12) دكلة كامتناع (144) كبأغمبية 21/10/2003قراراىا بتاريخ 
.  دكؿ لتقضي بعدـ مشركعية جدار الفصؿ العنصرم كالضـ(4)

 
يف مفم الفمسطبالمكاطنيف مشركعية بناء ىذا الجدار كما يترتب عميو مف أضرار تمحؽ ـكعد    

سيكية إلى تقديـ آ دكلة عربية كأفريقية ك(27)كباألراضي الفمسطينية التي ستقطع أكصاليا دفع حكالي 
مذكرة لمجمعية العامة بنظر قضية جدار الفصؿ العنصرم أماـ محكمة العدؿ الدكلية ببلىام، كعمى 

 (74) دكلة كامتناع 99 بمكافقة 2003/ 12/ 8أثر ىذه المذكرة أصدرت الجمعية العامة قراراىا في 
الذم تبنيو   محكمة العدؿ الدكلية النظر في قانكنية الجدارمف دكؿ كالذم طالبت فيو (8)كمعارضة 

 النتائج القانكنية ما ىي“ في األراضي الفمسطينية كأف تعطي رأيان استشاريان حكؿ السؤاؿ التالي إسرائيؿ
 (.2)؟“ في األراضي الفمسطينية المحتمةإسرائيؿالمترتبة عمى إقامة الجدار الذم تقيمو 

 
كبالفعؿ أجابت محكمة العدؿ الدكلية الطمب كبدأت النظر في قضية الجدار حيث افتتحت     

حكالي ستة شيكر أصدرت محكمة العدؿ  كاستمرت عدة أياـ كبعد 2004/ 2/ 23جمساتيا بتاريخ 
الدكلية ببلىام رأييا االستشارم حكؿ جدار الضـ الذم تبنيو السمطات اإلسرائيمية، فبتاريخ 

 المكافؽ يكـ الجمعة قضت المحكمة بعدـ شرعية الجدار كاعتباره مخالفان ألحكاـ القانكف 9/7/2004
الدكلي ألنو يعد بمثابة ضـ لؤلراضي الفمسطينية كانتياكان لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير، 
كما طالبت المحكمة إسرائيؿ بإزالة الجدار كدفع تعكيضات لممتضرريف بما فييـ المكاطنكف القاطنكف 

مف أعضائيا الخمسة عشر ( عضكان  (14)في القدس الشرقية كما حكليا، صدر ىذا القرار بأغمبية 
. مقابؿ صكت معترض كاحد ىك القاضي األمريكي في المحكمة

 
    الكاقع أف ىذا القرار يشكؿ انتصاران تاريخيان لمقضية الفمسطينية فمـ تحفؿ القضية الفمسطينية في 

ف كاف ىذا القرار قراران استشاريان غير ممـز فيك  تاريخيا بقكة مثؿ قكة قرار محكمة العدؿ الدكلية حتى كا 
يتمتع بقيمة معنكية عالية تضاؼ إلى سمسمة القرارات التي صدرت بشأف قضية الشعب الفمسطيني 

. المظمكـ
 

كخبلصة القكؿ إف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية يشكؿ حالة فعمية مؤقتة ميما طالت     
مدتو ال يترتب عميو أم سيادة قانكنية لؤلراضي الفمسطينية كالتي تحظر القكاعد الدكلية عمى سمطاتو 

                                                           
، بتاريخ 8 دلنتدى الفكر واحلوار الوطين حول عدم شرعية جدار الضم، صحيفة احلياة اجلديدة، صندوةزلمد الشاللده، خالل . د(.2)

 . 2004، العدد 3/3/2004
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 أم تغييرات جغرافية في طبيعة األرض المحتمة، كأف ال تتعامؿ معيا ككأنيا تابعة بإجراءأف تقـك 
ال يجكز لدكلة االحتبلؿ أف ترحؿ  “ما يميمف اتفاقية جنيؼ الرابعة تنص عمى  (49)، فالمادة (1)ليا

، فيذا اإلجراء يعتبر مف المخالفات “أك تنقؿ جزءان مف سكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا
، فالجدار الفاصؿ الفمسطينييف كالمكاطنيفلو مف تأثير مباشر عمى األراضي الفمسطينية ا الجسيمة لـ

 إسرائيؿ تغيير في طبيعة األراضي الفمسطينية كخمؽ كاقع جديد فييا يكرس لخدمة إالما ىك 
 .     كمستكطناتيا

 المسؤولية القانونية الدولية إلسرائيل: المبحث الثاني
 
لمجكء إلى القكة أك اتتصؿ المسؤكلية الدكلية بقكاعد القانكف الدكلي، إذ حظر ميثاؽ األمـ المتحدة     

منو، كفرض عمى الدكؿ األعضاء  (4ؼ)التيديد باستعماليا في العبلقات الدكلية في المادة الثانية 
. اـ كاتخاذ التدابير البلزمة لمحفاظ عميويففيو مراعاة السمـ كاألمف الدكلي

 
 :ثالثة عناصر وىيكلقياـ المسؤكلية الدكلية عف أعماؿ الدكلة غير المشركعة يجب تكافر     

 القانكف الدكلي، سكاء باالمتناع عف القياـ بعمؿ  يجيزهالالقياـ بعمؿ دكلي غير مشركع أم  .1
قصير في القياـ بو أك اإلىماؿ مف قبؿ الدكلة لمنع قياـ أفرادىا الت القانكف الدكلي، أك ضويفر

 .كىيئات الدكلة بمثؿ ىذه االنتياكات كالعقاب عمييا

 .أف يثبت نسبة ىذا العمؿ غير المشركع إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ .2

أكاف ذلؾ ضرران بمف حدث في مكاجيتو سكاء  (االنتياؾ)أف يمحؽ الفعؿ غير المشركع  .3
 معنكيان لحؽ بالكرامة كقد يتسبب عمؿ كضرر ماديان لحؽ بالممتمكات أك جسمانيان لحؽ باألشخاص أاؿ

 (.1)كاحد في جميع ىذه األضرار
كمف خبلؿ االنتياكات  السابقة التي عرضناىا كالتي مارستيا السمطات اإلسرائيمية بحؽ الشعب     

الفمسطيني بشكؿ يفكؽ التصكر، نجد أف إسرائيؿ تتحمؿ المسؤكلية الدكلية عف ىذه االنتياكات لككنيا 
 المتحدة كلككنيا طرفان في الكثير مف االتفاقيات الدكلية التي كقعت عمييا األمـعضكان في ميثاؽ 

 كالتي حددت المخالفات التي تترتب عمييا المسؤكلية، إذ لـ تمتـز 1949كأىميا اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 .إسرائيؿ بميثاؽ األمـ المتحدة كال بما جاء في االتفاقيات الدكلية كخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة

                                                           
. 442 النصر، مرجع سابق، صأبوعبد الرمحن . د (1)
 
 ،نافع حسن، األسانيد القانونية دلساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض عن األضرار اليت أحلقتها بالشعب الفلسطيين، رللة القانون والقضاء.د (1)

 .16-15 ص ، ص2002العدد الثامن، 
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كبيذا فإف عناصر المسؤكلية الدكلية متكافرة بحؽ إسرائيؿ، فإخبلؿ إسرائيؿ بقكاعد القانكف الدكلي     
 الدكلي، كمف خبلؿ تقارير البعثات الدكلية التي األمفيتضح مف خبلؿ القرارات الصادرة عف مجمس 

تحدثت عف المذابح التي ارتكبتيا القكات اإلسرائيمية في المخيمات كالقرل كالمدف الفمسطينية كاالعتداء 
عمى األطباء كالمسعفيف أثناء تأدية كاجبيـ في األراضي الفمسطينية، كحاالت اإلعداـ كالقتؿ خارج 
نطاؽ القانكف كالقضاء، كتدمير البنية التحتية لمسمطة الفمسطينية، كسياسة الحصار كاإلغبلؽ كميا 

 .                                                  جرائـ ثبتت بحؽ إسرائيؿ لذلؾ يجب أف تتحمؿ المسؤكلية عنيا
 :يما يل     كيترتب عمى تكافر عناصر المسؤكلية المدنية 

 .كقؼ الفعؿ غير المشركع .1

 .(التعكيض العيني)إعادة الحاؿ لما كانت عميو  .2

 (.2)إف لـ يكف ىناؾ مجاؿ لمتعكيض العيني فبالتعكيض المالي .3
: بما أن عناصر المسؤولية المدنية متوفرة بحق إسرائيل فإنيا تمتزم بما يمي

一- وقف العمل غير المشروع والمخالف ألحكام القانون الدولي: 

إف االحتبلؿ اإلسرائيمي بذاتو يعد عمبلن غير مشركع، يشكؿ حالة كاقعية كمؤقتة ال يترتب     
عمييا أم سيادة عمى األراضي الفمسطينية لمجانب اإلسرائيمي، لذلؾ يجب إنياء حالة االحتبلؿ 

 الذم يعد األساس القانكني لقياـ دكلة إسرائيؿ كالدكلة الفمسطينية معان، ك (181 )طبقان لقرار التقسيـ
، 1967 القاضي بانسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتيا عاـ (242)كذلؾ القرار 

كلكف االلتزاـ الفكرم كالسريع الذم يترتب عمى إسرائيؿ أف تتخذه كقؼ جميع مظاىر العنؼ ضد 
الشعب الفمسطيني بالكؼ عف عمميات التصفية الجسدية، كممارسة التعذيب، كاإلبعاد غير 

. فالمشركع، كرفع الحصار عف المدف كالقرل كالكؼ عف المجازر التي ترتكبيا بحؽ الفمسطينيي
 

二-  (التعويض العيني)إعادة الحال إلى ما كانت عميو:  

غير مشركع ألحؽ ضرران بالغير أف يقكـ  يترتب عمى الشخص الدكلي الذم اقترؼ عمبلن     
بالعمؿ عمى إزالة كافة مظاىر ىذا الضرر، لذلؾ يترتب عمى إسرائيؿ فضبلن عف إنياء 

االحتبلؿ، العمؿ عمى إزالة كافة مظاىره كالحكاجز العسكرية، كتكاجد الدبابات، كالحصار، 
 (.1)احتبلؿ المباني كالمدارس كالقياـ بالتعكيض عما أصابياك

                                                           
 واالنتهاكات اإلسرائيلية ألحكامها، رللة العلوم 1967علي إبراىيم، تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام . د(2)

. 48، ص2000القانونية واالقتصادية، العدد األول، يناير 
 .95داود درعاي، مرجع سابق، ص (1)
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 :اليـتعويض المـ ـ  ال3         

ف كيترتب عمى إسرائيؿ أف تقـك بالتعكيض عف الخسائر المادية التي أصيب بيا المدني    
التعكيض المالي عف عمميات ) جراء عدكانيا المستمر عمى األراضي الفمسطينية فكالفمسطيني

التصفية كاإلعداـ، التعكيض لؤلسرل كالجرحى كجميع ضحايا أعماليا غير المشركعة 
كالتعكيض المالي عف كؿ ما قصفتو طائراتيا كدباباتيا كمدافعيا كما أحدثتو مف تدمير لمبنية 

 (.2)(ةالتحتية لمسمطة الكطنية الفمسطيني

كعمى غرار مجمكعة مف السكابؽ الدكلية التي ألزمت الدكلة المحتمة بتعكيض المتضرريف بسبب     
 1990 لعاـ (674)االحتبلؿ يجب أف يتـ مساءلة إسرائيؿ مدنيان كمطالبتيا بالتعكيض، فالقرار رقـ 

ىذه القرارات كميا  الدكلي أكدت األمف الصادر عف مجمس (687 )رقـ  كالقرار(686)كالقرار رقـ 
أضرار البيئة، )عمى مسؤكلية العراؽ عف تعكيض الككيت عف األضرار المادية بما في ذلؾ 

  (.1)التي حدثت نتيجة لبلحتبلؿ (المؤسسات، األفراد

   
    كبناءن عمى تكافر عناصر المسؤكلية المدنية بحؽ إسرائيؿ طالبت محكمة العدؿ الدكلية ببلىام 

 في قضية الجدار الفاصؿ التي نظرت أماميا إسرائيؿ 9/7/2004في قرارىا الصادر بتاريخ 
. بتعكيض المتضرريف الفمسطينيف في القدس كما حكليا ماليان لما لحؽ بيـ مف بناء الجدار

 
  كمجرمي حرباإلسرائيميالجنائية الدولية لقادة وأفراد الجيش الفردية  المسؤولية  ـالمبحث الثالث

شيد العالـ تطبيقان متعددان لمسائمة مرتكبي جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية مثؿ محكمة     
ؿ مجمس الحمفاء ب  التي تـ تشكيميا مف ؽاأللمانييفنكرمبرغ العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب 

 الحرب العالمية الثانية، كذلؾ المحكمة في أعقاب، ( بريطانيا، فرنسا، االتحاد السكفيتيأمريكا)
الدكلية الخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يكغسبلفيا السابقة بناء عمى قرار مف مجمس األمف 

، المحكمة الدكلية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في 1993عاـ ( 1993/ 808) رقـ الدكلي
، كالمحكمة الدكلية (2)1994عاـ ( 1994/ 935) رقـ ركاندا بناء عمى قرار مف قبؿ مجمس األمف

                                                           
 .  198عماد الضمريي، مرجع سابق، ص (2)
 .42، ص2002 حلقوق ادلواطن، حالة حقوق ادلواطن الفلسطيين خالل العام الفلسطينية ادلستقلةاذليئة  (1)
.258-254عبد الرمحن أبو النصر، مرجع سابق، ص ص . د(2)
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 (1315) بمحاكمة مجرمي الحرب في سيراليكف بناء عمى قرار مجمس األمف الدكلي رقـ الخاصة
. 2000لعاـ 

 

 ، حيثاإلنساني القانكف الدكلي كمبادئ إلى نصكص إسرائيؿلة اءيف في مسمفميستند حؽ الفمسط    
: ما يميمف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى  (146) نصت المادة 

 تشريعي لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى إجراءمية المتعاقدة بأف تتخذ أم ا الساألطراؼد قتتع “
 المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية المبينة في إحدلاألشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ 

: المادة التالية
ـز كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك األمر باقترافيا، تيؿ *

ق أف مكبتقديميـ إلى المحاكمة، أيان كانت جنسيتيـ، كلو أيضان إذا فضؿ ذلؾ كطبقان ألحكاـ تشريع
خر لمحاكمتيـ ما دامت تتكافر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ آيسمميـ إلى طرؼ متعاقد معني 

. كافية ضد ىؤالء األشخاص
 
عمى كؿ طرؼ متعاقد اتخاذ التدابير البلزمة لكقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذه  *

. االتفاقية بخبلؼ المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية
 
نات لممحاكمة كالدفاع الحر ال تقؿ مبلءمة عف اكينتفع المتيمكف في جميع األحكاؿ بضـ *

 الحرب أسرل كما بعدىا مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة (105)الضمانات المنصكص عمييا بالمكاد 
. “1949 مف أب 12المؤرخة في 

 
 المتعمقة بالتعاكف المتبادؿ لمدكؿ 1977 لعاـ مف البركتكككؿ األكؿ (88)كما تنص المادة     

: ما يمياألعضاء في الشؤكف الجنائية عمى 
 باإلجراءاتتقدـ األطراؼ السامية المتعاقدة كؿ منيا لآلخر أكبر قسط مف المعاكنة فيما يتعمؽ  .1 “

.  االتفاقيات أك ىذا المحؽألحكاـالجنائية التي تتخذ بشأف االنتياكات الجسيمة 
 
تتعاكف األطراؼ السامية المتعاقدة فيما بينيا بالنسبة لتسميـ المجرميف عندما تسمح الظركؼ بذلؾ  .2

مف ىذا المحؽ  (85) مف المادة األكلى االتفاقيات كالفقرة أقرتياكمع التقيد بالحقكؽ كااللتزامات التي 
.  طمب الدكلة التي كقعت المخالفة المذككرة عمى أراضييا ما يستأىمو مف اعتباراألطراؼكتكلي ىذه 
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كيجب أف يطبؽ في جميع األحكاؿ قانكف الطرؼ السامي المتعاقد المقدـ إليو الطمب، كال تمس  .3
الفقرات السابقة مع ذلؾ االلتزامات الناجمة عف أحكاـ أية معاىدة أخرل ثنائية كانت أـ جماعية تنظـ 

.  “جزئيان مكضكع التعاقد في الشؤكف الجنائيةك  أك مستقببلن كميان أحاليان 
 

تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع “ بركتكككؿ األكؿ اؿمف  (86)كجاء بنص المادة     
 اتتفاقيلبلعمى قمع االنتياكات الجسيمة، كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع جميع االنتياكات األخرل 

 .“......كليذا الحؽ
  

لى غيرىا مف مكاد القانكف الدكلي اإلنساني يحؽ لمفمسطينييف مبلحقة إاستنادان ليذه النصكص ك    
 عف جرائميا كانتياكاتيا البشعة كالمتكررة في األراضي الفمسطينية، كتشمؿ ىذه المبلحقة ؿإسرائي

جميع األشخاص الذيف أمركا بارتكاب ىذه الجرائـ سكاء كانكا مف رجاؿ الحككمة كالسياسة في إسرائيؿ 
أك مف العسكرييف، كتمتد المبلحقة الجنائية لتشمؿ الجنكد لككنيـ آلة تنفيذ ىذه الجرائـ في األراضي 
الفمسطينية، خاصة في ظؿ عدـ سرياف التقادـ المسقط المعمكؿ بو في التشريعات الجنائية الكطنية 

مف ( 29)، إذ نصت المادة (1)عمى الجرائـ الدكلية كعدـ سقكط ىذه الجرائـ كاالنتياكات بمركر الزمف
ال تسقط الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص “النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أنو 

 .“المحكمة بالتقادـ أيان كانت أحكامو

 
كفي حيف لـ تتعرض أحكاـ كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني لطبيعة الكسائؿ التي يمكف لمدكؿ     

األعضاء في االتفاقيات المجكء إلييا لفرض احتراـ االتفاقية إال أنيا حددت اإلجراءات كااللتزامات 
 تعد جرائـ ةالتي يجب عمى ىذه الدكلة سمككيا في مبلحقة مف يثبت بحقو ارتكاب مخالفات جسيـ

مف البركتكككؿ  (88)ك  (86)مف اتفاقية جنيػػؼ الرابعة كالمكاد  (146)حرب كىذا ما بينتو المادة 
. األكؿ

 
كفضبلن عف حؽ الجانب الفمسطيني في مبلحقة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف عف االنتياكات التي     

 مف ىذه االنتياكات كالجرائـ، يحؽ لفمسطيف التي تتكافر ليا يفارتكبت بحؽ الفمسطينييف كمتضرر
حيث تعد السمطة الكطنية الفمسطينية التي انبثقت عف )جميع مقكمات الدكلة مف إقميـ كشعب كسيادة 

                                                           
، مرجع سابق، اإلنساين والقانون اإلنسانناصر الريس، إعدام الفلسطينيني خارج نطاق القانون والقضاء يف ضوء قواعد القانون الدويل حلقوق  (1)

 .5ص
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، مبلحقة مجرمي (منظمة التحرير الفمسطينية السمطة التي تمارس السيادة عمى األراضي الفمسطينية
 .الحرب اإلسرائيمييف عف االنتياكات المتكاصمة التي يرتكبكنيا فكؽ األراضي الفمسطينية

لتيـ جنائيان طبقان لمبادئ القانكف الدكلي اءكما يمكف مبلحقة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف كمس    
: القنوات التاليةاإلنساني عف طريؽ سمكؾ 

 
 محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميين أمام المحاكم اإلسرائيمية: أوالً 

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة تمتـز إسرائيؿ ككنيا عضكان في اتفاقية جنيؼ  (146)استنادان لممادة     
الرابعة كككنيا قكة محتمة لؤلراضي الفمسطينية باتخاذ جميع اإلجراءات كالتدابير التشريعية كالقضائية 

  .(1)كالتنفيذية البلزمة لضماف قمع كتكقيع العقاب عمى مرتكبي جرائـ الحرب مف اإلسرائيمييف
، كيشمؿ اختصاص ىذه يفكبذلؾ يككف لممحاكـ اإلسرائيمية أف تحاكـ مجرمي الحرب اإلسرائيمي    

 كالقادة العسكرييف مف ضباط كجنكد كحتى المدنييف الذيف شارككا في فالمحاكـ القادة السياسيي
. ارتكاب جرائـ الحرب

 
 الممكنة، ركلكف العمؿ بيذا الخيار كسمكؾ ىذا الطريؽ بالنسبة إلسرائيؿ ربما ىك مف األمكر غي    

 أك جياز الحتبلؿفبل يتكقع منيا اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء حياؿ مكاطنييا سكاء كانكا مف جيش ا
أك حرس الحدكد أك سكاف المستكطنات أك مكاطنييا العادييف ككف إسرائيؿ ترفض “ الشيف بيت“

تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية، كألنيا تتذرع بأف كؿ ما تقـك بو مف مخالفات 
. كبأنو يأتي في إطار الدفاع المشركع عف النفس( 2)( اإلسرائيمياألمف)يقع في إطار كىـ 

 
كم الوطنية لمدول األعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليا األول في احماختصاص ال: ثانياً 

 محاكمة مجرمي  الحرب اإلسرائيميين باستثناء المحاكم اإلسرائيمية
 مف البركتكككؿ (88ك 86) تيفمف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالماد (146)يتضح مف نص المادة     

األكؿ أف الدكؿ األطراؼ ممزمة سكاء بشكؿ فردم أك جماعي باتخاذ اإلجراءات القضائية لمعاقبة 
 عف ارتكاب أم مف المخالفات المذككرة، كلكف ىذه الدكؿ مجتمعة لـ تنجح في المسؤكليفاألشخاص 

                                                           
صالح الدين عامر، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة رلرمي احلرب، القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، دار ادلستقبل العريب، .د (1)

 . 477، ص2003، بريوت
 .12أمني مكي مدين، مرجع سابق، ص .د (2)
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عف جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني عدا  (بقيادتيا كأفراد جيشيا)لة إسرائيؿ اء تدابير لمسةاتخاذ أم
. عف عقد مؤتمر األطراؼ السامية لعدة مرات دكف تنفيذ أم خطكات فعالة لحماية الشعب الفمسطيني

 
مف اتفاقية جنيؼ ( 146) كعمى الصعيد الفردم كطبقان لنص المادة االختصاص القضائي الدولي    

 بارتكاب جرائـ حرب أماـ محاكميا فمـتوـ إلحدل الدكؿ األعضاء أف تقـك بمحاكمة اؿ يمكفالرابعة
كطبقان ليذا المبدأ يحؽ إلحدل . (الكالية القضائية الدكلية)طبقان لمبدأ االختصاص القضائي الدكلي 

الدكؿ أف تقـك بمبلحقة المتيميف بارتكاب جرائـ حرب كمحاكمتيـ أماـ محاكميا الكطنية كبغض 
النظر عف ككف المتيميف مف رعايا أك جنسية ىذه الدكلة التي تنعقد فييا المحاكمة أـ مف رعايا دكلة 

. أخرل
 

كذلؾ بعد طمب  (اكجستك بنكشيو)كقد شيد العالـ تطبيقان لمبدأ الكالية القضائية كسابقة في قضية     
لمحاكمتو عف جرائـ تشكؿ  (بنكشيو)القضاء اإلسباني مف بريطانيا تسميمو ديكتاتكر تشيمي السابؽ 

، إسبانياانتياكان لمقانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف ضد رعايا دكؿ أكركبية مختمفة مف بينيا 
كالذم قضى بعدـ حصانة ( 1)حيث كصمت القضية إلى مجمس  المكردات أعمى ىيئة قضائية بريطانية

. مف يرتكبكف جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية مف الرؤساء السابقيف
 

 أماـ القضاء البمجيكي مف قبؿ ضحايا مجزرة صبرا كشاتيبل عاـ تي رفعت الدعكل اؿتكما شكؿ    
 عف ارتكاب ىذه ف المسؤكليأحدبصفتو  (ارئيؿ شاركف)ضد رئيس الكزراء اإلسرائيمي الحالي  1982

قانكف )المجزرة تطبيقان لمبدأ االختصاص القضائي الدكلي حيث تسمح القكانيف الكطنية البمجيكية 
بمد كاليتيا القضائية لمحاسبة أشخاص ليسكا مف رعاياىا عف ارتكابيـ جرائـ  (1993صدر عاـ 

حرب كجرائـ ضد اإلنسانية متى تكاجدكا في بمجيكا أك في دكلة أخرل تأخذ بمبدأ الكالية القضائية 
.  الدكلية

 
  أمام المحكمة الجنائية الدوليةينكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميامح:  ثالثاً 

 
 عيقد المؤتمر الدبمكماسي بركما الذم تـ عمى أثره إقرار نظاـ ركما 1998يكليك عاـ  17في     

جؿ إقامة محكمة أ جاء بعد جيكد دكلية متكاصمة مف  كالذماألساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

                                                           
 .16أمني مكي مدين، مرجع سابق، ص. د (1)
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 زمنية محددة ةفتربجنائية دكلية كمرجع قضائي دكلي ال يككف اختصاصيا محددان بإقميـ معيف أك 
كتمارس اختصاصيا عمى الجرائـ الدكلية التي ترتكب عمى إقميـ أم دكلة طرؼ في االتفاقية كأم 

 دكلة عمى نظاـ المحكمة األساسي (120)دكلة ليست طرفان فييا متى ارتضت ذلؾ، كقد كافقت 
، حيث صادقت كالذم يتطمب تصديؽ ستيف دكلة عميو حتى تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصيا

: ىذا النظام عمىك يرتكز دكلة كدخؿ حيز النفاذ،  (92)عمى ىذا النظاـ حكالي 

 .أنيا نظاـ قضائي دكلي ينشأ بإرادة الدكؿ األطراؼ المنظمة لبلتفاقية المنشئة لممحكمة. 1

 .أف اختصاص المحكمة ال يرد بأثر رجعي، أم سيككف اختصاصان مستقبميان . 2

أف اختصاصيا مكمؿ لبلختصاص الكطني، فيك ال يسمب اختصاص القضاء الكطني بؿ يعد . 3
 .تكميميان، إذ ال ينعقد اختصاص ىذه المحكمة إال بعد عجز القضاء الكطني عف القياـ بدكره

 .مسؤكلية المعاقب عمييا ىي مسؤكلية فردية فقطاؿأف . 4

اختصاص المحكمة محدكد في جرائـ ضد اإلنسانية في جرائـ اإلبادة كاألفعاؿ المؤدية إلى طرد . 5
 (.1)السكاف األصمييف كتكطيف غيرىـ بالقكة باعتبارىا جرائـ حػرب

 
ككفقان لممادة األكلى، كالمادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة     

مجرمي الحرب، كمرتكبي جرائـ ضد اإلنسانية فإف اختصاصيا بشأف الجرائـ التي تدخؿ في دائرة 
اختصاصيا ىك اختصاص يكمؿ الختصاص القضاء الكطني كفي األحكاؿ التي يكجد فييا الشخص 
المنسكب إليو الجريمة الدكلية فكؽ إقميـ دكلة يبدك أنيا ال ترغب بمحاكمتو أك أنيا غير قادرة عمى 

، ككذلؾ عند إلزاميان ذلؾ ألم سبب فإف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية يصبح اختصاصان 
الحيمكلة دكف مباشرة المحكمة الجنائية الدكلية الختصاصيا أم في حاؿ تقديـ الشخص لممحاكـ 

 مف (33 ) مف خبلؿ نص المادة.(2)الدكليةالكطنية حماية لو خكفان مف تقديمو لممحكمة الجنائية 
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ال يجكز إلسقاط المسؤكلية الجنائية التمسؾ ألكامر العميا 

: الحاالت التاليةسكاء كانت األكامر مف المحكمة أك رئيس عسكرم أك مدني إال في 
. إذا كاف عمى الشخص التزاـ قانكف بإطاعة أكامر الحككمة أك الرئيس المعني -1
 .إذا لـ يكف الشخص عمى عمـ باألمر غير المشركع -2

 (.3)إذا لـ تكف عدـ  المشركعية ظاىرة -3
 

                                                           
 .574 عمر حسن عدس، مرجع سابق، ص.د (1)
 .478-477 ص الدويل اإلنساين، مرجع سابق، صالقانونصالح الدين عامر، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة رلرمي احلرب، .د (2)
 .37موسى الدويك، مرجع سابق، ص. د (.3)
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 إحدل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية يعتبر فكبيذا فإف محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيميي    
اإلمكانيات المتاحة، كتجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ كقعت عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 

 جرائـ االستيطاف ضمف إدراجبعد التحفظ عمى  2000كانكف األكؿ لعاـ  31 في (نظاـ ركما)الدكلية 
جرائـ الحرب، أم أنيا ال تقبؿ اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بجرائـ االستيطاف، كلـ تصادؽ عمى 

 (.4)ىذا النظاـ حتى ىذا الكقت
 

كمما جاء في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أنو ال يمكف تقديـ مجرمي الحرب     
لممحكمة عف الجرائـ السابقة لنفاذ النظاـ، أم أف اختصاصيا يبقى مستقبميان كبالتالي تختص بنظر 
الجرائـ البلحقة عمى نفاذ النظاـ، كىذا بالطبع ينطبؽ عمى الجرائـ اإلسرائيمية، كما يحؽ كفقان ليذا 

النظاـ لمدكلة التي تصبح عضكان في النظاـ األساسي لممحكمة أف تعمف عدـ قبكليا اختصاص 
ىا بارتكابيا، غير أف ىذا الحؽ ال كىـ مكاطفتالمحكمة لمدة سبع سنكات في جرائـ الحرب التي م

 مف النظاـ (11)، إذ تنص المادة (3)ينطبؽ عمى جرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية
 :ليذه المحكمةاألساسي 
ليس لممحكمة اختصاص إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ارتكبت بعد بدأ نفاذ ىذا النظاـ  “.1 

 .األساسي

إذا أصبحت دكلة مف الدكؿ طرفان في ىذا النظاـ األساسي بعد بدء نفاذه ال يجكز لممحكمة أف . 2    
تمارس اختصاصيا إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدكلة، 

 “.(12)مف المادة ( 1) تكف الدكلة قد أصدرت إعبلنان بمكجب الفقرة ـما ؿ
كفيما يتعمؽ بالجرائـ التي ارتكبت قبؿ نفاذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كما زالت     

ف المحكمة يككف ليا االختصاص بمثؿ ىذا النكع مف الجرائـ كىك ما يسمى إمستمرة بعد نفاذه ؼ
، كبذلؾ يككف لممحكمة الجنائية الدكلية النظر في جرائـ االستيطاف لككنيا مف  (بالجرائـ المستمرة)

الجرائـ المستمرة التي تترب آثارىا طالما بقيت المستكطنات اإلسرائيمية قائمة عمى األراضي 
 (.2)الفمسطينية المحتمة

 أماـ محكمة خاصة يتـ تشكيميا اإلسرائيمييفكما يمكف كخيار آخر محاكمة مجرمي الحرب     
 الدكلي طبقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى غرار األمفبناء عمى قرار مف مجمس 

محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا، كاف كاف تشكيؿ ىذه المحكمة يعد مف األمكر الصعبة نظران 
 إلبطاؿ  سابقان ستخدمو الكاليات المتحدة األمريكية، كالذم استخدمتوست الذم (الفيتك)لحؽ النقض 

                                                           
 .98داود درعاوي، مرجع سابق، ص  (.4)
 .16أمني مكر مدين، مرجع سابق، ص.د (1)
. 99 داود درعاوي،  مرجع سابق، ص(.2)
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 التي تديف االنتياكات اإلسرائيمية كتطالب إسرائيؿ بااللتزاـ باتفاقية األمفالعديد مف قرارات مجمس 
رساؿ مراقبيف دكلييف تحت إشراؼ جنيؼ الرابعة  كتطالب بتكفير الحماية الدكلية لمفمسطينييف كا 

 كالذم استخدمت 19/12/2000األمـ المتحدة كمشركع  القرار الذم قدـ لمجمس األمف بتاريخ 
 كأبطمتو 27/3/2001،كمشركع القرار الذم قدـ لو بتاريخ (3)(الفيتك)الكاليات المتحدة إلبطالو 

 .بالفيتك
 
لتيا كأفرادىا جنائيان يجب عمى ضحايا االنتياكات اءكلكي يتـ مبلحقة إسرائيؿ دكليان كمس    

اإلسرائيمية مف الفمسطينييف كذكييـ، كالشيكد كالييئات الدكلية كمنظمات حقكؽ اإلنساف العاممة في 
األراضي الفمسطينية ككذلؾ السمطة الكطنية الفمسطينية تكثيؽ جرائـ الحرب اإلسرائيمية بإعداد 

 القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ تالممفات البلزمة كجمع البيانات كاألدلة كالتقارير المتعمقة بانتياكا
اإلنساف، كتحديد الفاعميف ليذه الجرائـ كاآلمريف بارتكابيا لكي يتـ تقديميـ لمعدالة كتتـ محاسبتيـ 

. كفقان لمقانكف الدكلي اإلنساني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص ص 2002 زلمد اجملذوب، من ادلسؤول عن احلماية الدولية للشعب الفلسطيين، اجمللة العربية حلقوق اإلنسان، العدد التاسع، حزيران(3)

89-93 .
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الخاتمـــــــة 
 

    استعرضنا في ىذه الرسالة حؽ المقاكمة المشركع لمشعب الفمسطيني، ىذا الذم عانى مف األذل 
كالتنكيؿ ما لـ يعانيو أم شعب في بقاع األرض قاطبة،حيث خضع كما زاؿ ألقسى أنكاع السيطرة 

، ثـ قياـ سمطاتو باحتبلؿ ما تبقى مف 1948األجنبية، سيطرة االحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي منذ عاـ 
كرغـ أف االحتبلؿ الحربي يشكؿ عمبلن غير مشركع طبقان لنصكص . 1967األراضي الفمسطينية عاـ 

ميثاؽ األمـ المتحدة إال أف القانكف الدكلي لـ ييمؿ تنظيـ ىذه الحالة غير المشركعة، فأعطى الشعب 
المحتؿ الحؽ في مقاكمة السمطات المحتمة سعيان لتحرير أراضيو المغتصبة، كمف ىنا فإف مقاكمة 

الشعب الفمسطيني لبلحتبلؿ اإلسرائيمي مقاكمة مشركعة، تستند إلى حؽ قانكني ثابت دكليان كىك حؽ 
تقرير المصير كالحؽ في الحرية، يجكز بناءن عميو ليذا الشعب أف يناضؿ كيقاكـ بكؿ الكسائؿ 

المتاحة لو بما فييا الكفاح المسمح لدحر ىذا االحتبلؿ الغاصب، عمبلن بالمبادئ الدكلية كبالعديد مف 
الصادر عف الجمعية العامة  (181)القرارات الصادرة عف المنظمات الدكلية كخاصة قرار التقسيـ رقـ 

 الذم يعد سندان قانكنيان لممقاكمة الفمسطينية، كيعطي أفرادىا الحؽ في المقاكمة مف أجؿ 1947لعاـ 
، 1948قياـ الدكلة الفمسطينية ضمف الحدكد التي بينيا قرار التقسيـ في أراضيو التي احتمت عاـ 

 الذم يشكؿ سندان قانكنيان لممارسة حؽ 1967لعاـ  (242)كطبقان لقرار مجمس األمف الدكلي رقـ 
.  كاممة1967تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في أراضيو التي احتمت عاـ 

 
عدة تترتب عمى اعتبار األراضي نتائج قانونية     كمف خبلؿ ىذه الدراسة خمصنا إلى أف ىناؾ 

: الفمسطينية أراضي محتمة يحؽ لشعبيا المقاكمة تتمثؿ فيما يمي
 

إف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية يشكؿ عمبلن غير مشركعو كمخالفان لقكاعد القانكف * 
الدكلي كبناءن عميو يجب عمى إسرائيؿ أف تمتنع عف التصرؼ في األراضي الفمسطينية ككأنيا أراضي 
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مممككة ليا كال يجكز ليا أف تخمؽ كاقعان جديدان ليا ألف ىذا االحتبلؿ احتبلؿ فعمي ذك طبيعة مؤقتة ال 
يترتب عميو كضع قانكني لمسمطات اإلسرائيمية المحتمة كبالتالي عمييا أف تكؼ عف بناء الجدار 

. الفاصؿ في األراضي الفمسطينية كما عمييا أف تنسحب مف ىذه األراضي
 

كحيث أف األراضي الفمسطينية أراضو محتمة فإف اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف * 
زمف الحرب تنطبؽ عمييا جممةن كتفصيبلن كما يجب إلزاـ إسرائيؿ بتطبيؽ ىذه االتفاقية كالعمؿ كفقيا 

كليس صحيحان ما تدعي بو مف أنيا تطبقيا في الجانب اإلنسانين فالممارسات التي تقدـ عمييا 
سمطاتيا يكميان ما ىي إال دليؿ قاطع عمى أنيا ال تمتـز بيا ال مف الناحية القانكنية كال مف الناحية 

. 1949الكاقعية رغـ أنيا قبمتيا ككقعت عمييا عاـ 
         

إف الشعب الفمسطيني الذم تمارس بحقو أبشع الجرائـ، يجب أف يضع أماـ عينيو كيكرس جؿ * 
مف  (147)اىتمامو ألف تقؼ إسرائيؿ أماـ العدالة الدكلية، فالمخالفات الجسيمة التي حددتيا المادة 

اتفاقية جنيؼ الرابعة كالتي ترتكب ىي كما يزيد عمييا يكميان بحؽ الشعب الفمسطيني كالتي اعتبرىا 
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية جرائـ حرب تشكؿ دليبلن قاطعان ككافيان إلدانة إسرائيؿ التي 
يجب أف ال تترؾ دكف مساءلة، فبإمكاف ىذا الشعب كبمساعدة منظمات دكلية كمؤسسات حقكؽ 

اإلنساف أف يجمع األدلة المدينة إلسرائيؿ لكي تتـ مساءلتيا مساءلة دكلية قانكنية كتتـ مساءلة أفرادىا 
مساءلة جنائية دكلية عمى غرار العديد مف السكابؽ القضائية كما حدث في محاكمة مجرمي الحرب 
في يكغسبلفيا كركاندا كمحاكمة مجرمي الحرب في طككيك كالتي تكلى مجمس األمف الدكلي تشكيؿ 
الكثير مف المحاكـ لتتكلى معاقبة مجرمي الحرب في كثير مف القضايا الدكلية بناءن عمى الفصؿ 
ذا كاف ىناؾ خكؼ مف استعماؿ الكاليات المتحدة لحؽ الفيتك  السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كا 

فباإلمكاف سمكؾ قنكات دكلية قضائية أخرل مثؿ محكمة العدؿ الدكلية لتنظر في قضايا مدنية تمس 
. حؽ تقرير المصير كالمحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة مجرمي الحرب مف اإلسرائيمييف

 
إف االتفاقيات الدكلية العديدة التي أعدىا المجتمع الدكلي حتى تاريخو ميزت ما بيف اإلرىاب كحؽ * 

المقاكمة المشركعة، كبالتالي فإف مقاكمة الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ىي مقاكمة 
مشركعة بعيدة عف اإلرىاب طالما أنيا تمتـز بالحدكد التي أقرىا القانكف الدكلي مع األخذ بعيف 

. االعتبار ما يحيط بالمقاكمة الفمسطينية مف ظركؼ
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إف الكثير مف القرارات الدكلية قد تحدثت عمى كجو الخصكص عف شرعية المقاكمة الفمسطينية، * 
كدعت إلى التمييز بينيا ك بيف اإلرىاب لتشكؿ سندان شرعيان لممقاكمة التي يخكضيا الشعب الفمسطيني 

. ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي
 

سرائيؿ لممقاكمة الفمسطينية بأنيا أعماؿه ارىابيةه رؤية تبررىا *  رؤية بعض الدكؿ ممثمة بأمريكا كا 
المصالح االستعمارية كالظركؼ السياسية كالقكة األمريكية المسيطرة التي تحكـ العالـ كالتي ال تتصؿ 
ال مف قريب كال مف بعيد بالقانكف الذم حددت قكاعده شرعية المقاكمة عمكمان كالمقاكمة الفمسطينية 

.  خصكصان مف خبلؿ العديد مف القرارات الدكلية
 

: التوصيات
    بعد عرض ىذه النتائج القانكنية فقد تكصمت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات تتمخص 

: فيما يمي
يتكجب عمى المجتمع الدكلي أف يتخذ خطكات جادة كصارمة بحؽ إسرائيؿ لكي تنسحب مف * 

رغاميا عمى تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي كخاصة قكاعد 1967األراضي الفمسطينية التي احتمتيا عاـ   كا 
كمبادئ قانكف االحتبلؿ الحربي كتنفيذ القرارات الدكلية اليامة سكاء ما يصدر عف الجمعية العامة أك 

مجمس األمف أك عف الييئات القضائية الدكلية خاصة قرار محكمة العدؿ الدكلية المتعمؽ بإزالة 
الجدار الفاصؿ كالذم قررت فيو محكمة العدؿ الدكلية أف بناء الجدار الفاصؿ في األراضي 

. الفمسطينية مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية يشكؿ انتياكان لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره
 

يقع عمى عاتؽ الشعب الفمسطيني مسؤكلية الحفاظ عمى حقكقو المشركعة كالمقاكمة مف أجؿ تقرير * 
المصير مع اإللتزاـ بالبعد عف كؿ ما يجعؿ ىذه المقاكمة محبلن لبلشتباه بيا عمى أنيا ارىاب عمبلن 
بالمكاثيؽ كالقرارات الدكلية التي بينت بكضكح حدكد المقاكمة كبأنيا مشركعة، فالشعب الفمسطيني 

الذم يقاكـ االحتبلؿ اإلسرائيمي كيستند في مقاكمتو لحؽ مشركع دكليان كمقدس أخبلقيان ىك حؽ تقرير 
المصير، ال يمكف أف تككف ممارسة ىذا الحؽ مف قبؿ الشعب الفمسطيني ارىابان، فارتكاب مجزرة 
مخيـ جنيف،نابمس كجباليا مؤخران كمقاكمة الشعب الفمسطيني لكقؼ ىذا المجازر كحماية نفسو ىي 

. مقاكمة يجب أف يعترؼ العالـ بأسره بشرعيتيا كيقر بعدـ ارتباطيا بما يسمى إرىابان 
 
يجب عمى المجتمع الدكلي إلزاـ إسرائيؿ باالعتراؼ باتفاقية جنيؼ الرابعة، كما يجب عمى األمـ *

رساؿ مراقبيف دكلييف بقرار مف مجمس األمف أك الجمعية  المتحدة تكلي حماية الشعب الفمسطيني كا 
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العامة خاصة في ظؿ ما ترتكبو السمطات اإلسرائيمية مف مجازر ضد الشعب الفمسطيني في قطاع 
. غزة كسقكط المئات مف الفمسطينييف عمى إثرىا

 
كما يجب العمؿ بجد مف أجؿ فضح إرىاب الدكلة الذم تنظمو كتقكده إسرائيؿ ضد الشعب * 

الفمسطيني األعزؿ ألنو عمؿ يجرمو القانكف الدكلي كتحاكؿ إسرائيؿ مف خبلؿ نعت االنتفاضة 
. الفمسطينية باإلرىاب أف تمقي الستار عمى جرائميا اإلرىابية بحؽ ىذا الشعب

 
يتكجب عمى المجتمع الدكلي كأطراؼ اتفاقية جنيؼ الرابعة إلزاـ إسرائيؿ بالكؼ عف ممارساتيا * 

اإلرىابية ضد الشعب الفمسطيني كتقديميا لممساءلة القانكنية الدكلية كتقديـ أفرادىا لممحاكمة الجنائية 
ف كانت ىذا االتفاقية خالية مف أية آليات لتنفيذ أحكاميا عمبلن بالعديد مف السكابؽ الدكلية  حتى كا 

.  كالتي شكمت عرفان دكليان يجب احترامو
 

كما يتكجب عمى الشعب الفمسطيني كعمى رأسو السمطة الكطنية الفمسطينية كمؤسسات حقكؽ * 
اإلنساف العمؿ بشكؿو دؤكب مف أجؿ تجنيب المقاكمة الفمسطينية شبية اإلرىاب خصكصاي أف 

المقاكمة الفمسطينية قد تمجأ أحيانان لممارسة عنيفة ليذه المقاكمة نظران لمقكة اإلسرائيمية الفائقة، كذلؾ 
مف خبلؿ حث المجتمع الدكلي عمى تنظيـ اتفاقية دكلية تتضمف بنكدىا تمييزان كاضحان ما بيف 
اإلرىاب كالمقاكمة كسف بنكد تعطي المقاكمة صبلحيات تجنبيا ىذا الخمط عف طريؽ بعض 

. االستثناءات
 
تنبيو الشخصيات الرسمية كغيرىا مف الكقكع في فخ بعض المصطمحات التي تستخدميا كسائؿ *

اإلرىاب،العنؼ،العنؼ )اإلعبلـ اإلسرائيمية كبعض الفضائيات لمطعف في شرعية النضاؿ الفمسطيني 
. (الخ……المقابؿ

 
.     بيذا نككف قد كصمنا إلى الختاـ راجيف مف اهلل العزيز القدير أف نككف قد كفقنا في ما قدمنا
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