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 إىـداء
 
 

دكف أف لنلظر نلحجة لشجحعيف إت ......إإل ركح كاإدم اإلت  فررت اإلحفة  مبران 
 

، اإلت رللت دكف سفمؽ إنذار،،، "ألبلـ"إإل ركح  شقحقلت  اإشيحدة 
 

إل شقحقفلت كأشقفئت  إإل كاإدلت اإلنكنة، كا 
 

إإل شيداء اإلربة األسحرة اإفلسطحنحة، ك نفضلت اإلرحة اإرازلحف  ت غحفىب اإسجكف 
. كاإ علقبلت اإلسرائحلحة

 
إل اإشر فء  ف أمنفء شعمت . كا 

 
. إإحبـ ألمفئت،، أىدم ث رة جيكدم

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 شـكر وتقـدير

 
معد ل د اهلل كشبره، 

ألقدـ مجزحؿ شبرم كا لنفنت اإخفص إإل اإدبلكر  ل د  يفد اإشبلإدة اإذم لفضؿ 
كرمؿ اإلشراؼ علل ىذه اإرسفإة، كاإلت أكالىف جؿ اىل ف و،  ف لحث إمداء اإ بللظفت سكاء 

أك اإ نيج اإع لت،  بفف نعـ اإ كجو كاإ رشد، إلدارؾ كلبل ت  ف اعلرل ىذه / ت اإخطة ك
اإدراسة  ف ثغرات،  ف بفف إو أبمر األثر  ت نفست إل ضت رد ف  ت ىذا اإ كضكع اإشفئؾ 

. للل خرج إإل اإنكر
كألقدـ مفإشبر إإل اإدبلكر ر حؽ أمك عحفش، أسلفذ اإقفنكف اإدسلكرم، علل اإجيد اإذم 

مذإو  ت لقححـ ىذه اإرسفإة كاإ بللظفت اإلت أمداىف كاسلفدت  نيف بثحرا  ت إنجفز ىذه 
ب ف ألقدـ مفإشبر كاإعر فف إإل اإدبلكر مفسؿ  نصكر، أسلفذ اإقفنكف اإدكإت  ت جف عة .اإدراسة

.    اإنجفح اإكطنحة، إل بللظفت اإسدحدة اإلت أمداىف
ب ف أسجؿ شبرم كلقدحرم إإل أسرة بلحة اإلقكؽ  ت جف عة اإقدس، علل جيكدىف  ت 

. دعـ اإ سحرة اإلعلح حة
كألقدـ مفإشبر كاإلقدحر إإل اإدبلكر حكنثفف بلفب، عضك  جلس أ نفء  ؤسسة 

، كاإدبلكر نف ع اإلسف، أسلفذ اإقفنكف اإدكإت  ت اإجف عة األ رحبحة  ت جنحف، كرئحس " فندحبل"
كاألسلفذ خفإد مطراكم، نفشط  ت - اإلجنة اإقفنكنحة  ت اإلجنة اإكطنحة إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت

، كاألسلفذ نفصر اإرحس، " فندحبل" جفؿ لقكؽ اإلنسفف، كعضك  جلس أ نفء  ؤسسة 
اإ سلشفر اإقفنكنت  ت  ؤسسة اإلؽ، كاألسلفذ أل د اإصحفد نقحب اإ لف حف اإفلسطحنححف، 
كاألسلفذ رزؽ شقحر  دحر اإلجنة اإكطنحة إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت إ بللظفليـ اإقح ة اإلت 

. أغنت اإرسفإة
كال حفكلنت أف ألقدـ مفإشبر كاإلقدحر إإل بؿ  ف سفىـ  ف ررحب أك معحد مفبرة أك 

. آدا يـ اهلل ذخرا إئلنسفنحة .   علك ة أك م رجع أك ملث سفىـ  ت إغنفء ىذه اإدراسة
 
 
 

 



 

ممخص الدراسة 
 

 ت إطفر للدحد اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل اإفلسطحنححف  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت 
اإلنسفنت، جرل اإملث مداحة  ت االللبلؿ اإلرمت مشبؿ عفـ كاالللبلؿ اإلرمت اإلسرائحلت 
إؤلراضت اإفلسطحنحة  اإ لللة مشبؿ خفص ب دخؿ أسفست إللدحد اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل 
اإفلسطحنححف كذإؾ  ف خبلؿ لكضحح  دل انليفؾ سلطة االللبلؿ إقكانحف االللبلؿ اإلرمت، 
كارلبفب إسرائحؿ النليفبفت عدحدة  لعلقة مظركؼ األسرل كاإ علقلحف اإفلسطحنححف ك عف لليـ 

. اإلت لرلقت إإل  سلكل جرائـ  اإلرب بفإلعذحب 

كل ت اإلشفرة  ت اإفصؿ األكؿ إإل األسس اإقفنكنحة اإلت لؤبد عدـ  شركعحة 
االللبلؿ اإلرمت إؤلراضت اإفلسطحنحة،  ف خبلؿ اسلعراض اإلركب  ت اإعصكر اإقدح ة 
، 51كاإكسطل كعيد عصمة األ ـ،  ركرا مللرحـ اإلرب  ت  حثفؽ األ ـ اإ للدة ك قف إل فدة 

كررارات اإج عحة اإعف ة اإلت أبدت علل عدـ جكاز اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف علل كجو 
.  خفإؼ إغفحفت ك قفصد األ ـ اإ للدة

مأف االللبلؿ اإلرمت إؤلراضت اإفلسطحنحة اإ لللة حشبؿ لفإة  علحة  كأظيرت اإدراسة،
رفنكنحة، كىذا حلضح  ف  للؽ الففرحة الىفم اإرامعة إعفـ  كإحس لفإة( De Facto) ؤرلة 
. 1949 كالففرحفت جنحؼ إسنة 1907

كاإ لعفرؼ علحو أف االللبلؿ ال حنقؿ اإسحفدة اإقفنكنحة إإحو، مؿ لمقل إلدكإة صفلمة 
اإسحفدة علل  اإلرلحـ، كإبنو حع ؿ علل لعطحؿ   فرسة اإسلطة اإشرعحة إسحفدليف علل اإلرلحـ، 
ب ف أف اإقفنكف اإدكإت حلظر اإضـ، ألنو كسحلة غحر  شركعة البلسفب اإ لبحة، كرد صدرت 
عدة ررارات عف  جلس األ ف كاإج عحة اإعف ة لدحف إسرائحؿ م ف رف ت مو  ف إجراءات إدارحة 

. كرفنكنحة ك فإحة إلغححر كضع  دحنة اإقدس،  ف أجؿ ض يف  علحف

ب ف لعرضت اإدراسة، مشبؿ أسفست اللففرحة جنحؼ اإرامعة  مشأف ل فحة األشخفص 
صرار لبك ة كاررار سرحفنيف علل  إسرائحؿ علل عدـ لطمحقيف إبللففرحة، اإ دنححف كرت اإلرب، كا 

 كأررت انطمفريف علل األراضت اإلت 1951عفـ  اإ لللة، عل ف مأنيف صفدرت علحيف األراضت
أكى ت اإرأم اإعفـ اإعفإ ت مزع يف اإ لف ظة علل األ ف كاإنظفـ اإعفـ  ف خبلؿ  لللليف، ثـ
.  حيف" اإجكانب اإلنسفنحة"لطمحؽ 



إذا لعرضنف إإل عدة  كاضحع ذات صلة، ال ح بف اإقفز عنيف،  ف لحث مدء سرحفف 
االلففرحة، كانطمفريف  ت لفإلت اإنزاع اإ سلح اإدكإت، كاإنزاع اإ سلح غحر اإدكإت، ك ف ثـ 

 إعدـ سرحفف االلففرحة علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة، اإ مررات اإلسرائحلحة غحر اإقفنكنحة
للل اإ نفطؽ اإخفضعة إلسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة، ىت   مأنو نلحجة  ففدىف إإل كصلنفك

 نفطؽ  لللة كلنطمؽ علحيف الففرحة جنحؼ اإرامعة ،ألننف  ف زإنف للت اإسحطرة اإفعلحة إبلللبلؿ 
.  اإلسرائحلتاإلرمت

إإل لؽ اإ قفك ة اإ شركع  كرمؿ للدحد اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل، ال مد  ف اإلشفرة أكال
،  ف "مثففاؿ صؿ اؿ" كىك  ف عفإجنفه  ت إلشعب اإفلسطحنت اإ رلمط ملؽ لقرحر اإ صحر،

اإج عحة  خبلؿ  عر ة  فىحة ىذا اإلؽ، كرح لو اإقفنكنحة، ك قف إبللففرحفت اإدكإحة كررارات
  لذرعة  نذ عدة عقكد (Aggression) كاجية عدكانيف  إيذا اإلؽ  ت إسرائحؿ كانبفر اإعف ة،
 أشبفؿ اإنضفؿ كاإكسفئؿ اإشعب اإفلسطحنت اإذم ح للؾ اإلؽ اإقفنكنت  ت اسلخداـ ج حع ضد

 إلكصكؿ إإل لقو  ت لقرحر اإ صحر، كلأسحسفن علل ذإؾ،  إف األع فؿ اإلت لقكـ اإ شركعة،
 سلخد ة اإبففح اإ سلح، ضد -  ف أجؿ لقرحر اإ صحر  ميف لربفت اإ قفك ة اإفلسطحنحة
. لبكف  شركعة ضد  للؿ أجنمت- االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت 

كلؽ اإ قفك ة  ك ف خبلؿ اإلبححؼ اإقفنكنت اإذم رد نفه  ت لقحقة االللبلؿ اإلرمت،
للدحد اإ ربز اإقفنكنت  كصلنف إإل اإ شركع إلشعب اإفلسطحنت  ف أجؿ لقرحر اإ صحر،

إؤلسرل  ت  صؿ ثفإث حرلبز علل اإملث  ت  فيـك اإ قفك ة مشبؿ عفـ،  قك فليف، كاإ ربز 
 كصكال إإل للدحد اإ ربز  الىفم كجنحؼ،كاإمركلكبكؿ األكؿماإقفنكنت إؤلسرل  ت رفنكف

. اإقفنكنت أل راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة

ك ت اإجفنب اإ ل كس،  للمعنف كرفئع االنليفبفت اإلسرائحلحة إلقكؽ األسرل املداء  ف 
اإفصؿ اإرامع كللل اإسفدس، لحث  فرست سلطفت االللبلؿ اإعسبرم ملؽ اإ كاطنحف 
اإفلسطحنححف سحفسة اإعقفب اإج فعت،  نليبة مذإؾ ركاعد اإقفنكف اإدكإت إلقكؽ اإلنسفف 

 ، كارع اإسجكف كاإ علقبلت اإعسبرحة اإلسرائحلحة اإلنسفنت، ككضلنف خبلإيف؛ كاإقفنكف اإدكإت
  ف الففرحة 76اإلت حلـ اللجفز  علقلحف  حيف خفرج األراضت اإ لللة خبل ف إنص اإ فدة 

كاعلقفؿ األطففؿ كاإنسفء اإ خفإؼ إل عفححر  كظركؼ االعلقفؿ اإ عحشحة، جنحؼ اإرامعة،
  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كسحفسة 49اإدكإحة، سحفسة اإلمعفد اإلت للعفرض  ع نص اإ فدة 

 إعفـ اإمرحطفنت" اإطكارلء"االعلقفؿ اإلدارم اإلت لسلند  حيف إسرائحؿ إإل أنظ ة اإد فع 
. أك لقدح و إل لفب ة/، ملحث لللجز اإشخص ك ؽ إجراءات إدارحة دكن ف لي ة ك1945



 رابز  كارع كلنفكإنف  ت اإفصؿ اإسفدس ع لحة لعذحب األسرل اإفلسطحنححف،  محنف 
 لب ة  " كىت اإللقحؽ اإلت حعذمكف  حيف، كلشرحع إسرائحؿ إللعذحب  ف رمؿ أعلل ىحئة رضفئحة

، عل ف مأف اإلعذحب جرح ة  ف جرائـ اإلرب اإلت نصت علحيف اإ فدة "اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة
 لـ للدحد جرائـ  إذ،1998اإثف نة  ف نظفـ رك ف األسفست إل لب ة اإجنفئحة اإدكإحة إعفـ 

. اإلرب ك قف إنصكص اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت

، (كأ رحبف ملؽ األسرل  ت اإعراؽ ) لرلبمو إسرائحؿ ملؽ األسرل اإفلسطحنححفإف  ف
 ىك جرح ة  ف جرائـ اإلرب كحجب  سفءإة اإدكإلحف  سؤكإحة  دنحة كجنفئحة اسلنفدا إإل ررار

 لفؿ بأسرل لربة األسرل،  اإذم أإـز دكإة االللبلؿ كاجب  عف ؿ3103اإج عحة اإعف ة 
. رمضة ركاليفكركعيـ  ت 

- كاخلل ت اإدراسة، م عفإجة رضحة األسرل كاإ علقلحف  ت اإ ففكضفت اإفلسطحنحة
لحث اإلسرائحلحة، ك دل لقحد إسرائحؿ مفإل راج عنيـ ك قف إذإؾ، كلطررنف إإل ع لحفت اإلمفدؿ، 

  ف لس حو  مأف لبك ة إسرائحؿ، لنفرد مإطبلؽ سراح األسرل  دعحة أف ذإؾ حألت ض فالضح 
 خفصة ميف للأثر إإل لد معحد  عفححر  عحنةكلضع ، "لسف اإنكاحف "أك"  إجراءات منفء اإثقة"

مفإعبلرة اإثنفئحة اإلففكضحة كإحس علل رفعدة للرحر األسرل طمقف إقكاعد اإففنكف اإدكإت 
. اإلنسفنت

لحث ، 2004 كللل نيفحة عفـ 1948 ع لحفت اإلمفدؿ  نذ عفـ  ج حعكأشرنف إإل
 مفإصفقة اإ صرحة اإلسرائحلحة، مفإل راج عف اإجفسكس اإلسرائحلت عزاـ عزاـ لعلقت األخحرة 

.  قفمؿ اإل راج عف سلة طبلب  صرححف

 :-كخلصت اإدراسة إإل لكصحفت  نيف

  للخذ أم إجراء " أف   ت الففرحة جنحؼ اإثفإثة األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة علل
لشرحعت حلـز إفرض عقكمفت جزائحة  عفإة علل األشخفص اإذحف حقلر كف أك حأ ركف 
مفرلراؼ  انليفبفت لقكؽ األسرل اإفلسطحنححف مكصفيـ أسرل لرب، ب ف كعلحيف أف 

 ".اإ لي حف مفرلراؼ ىذه االنليفبفت أك مفأل ر مفرلرا يف" لبللؽ"

 ت الففرحفت جنحؼ األرمع أف لعحد اإنظر  ت أسس  اإسف حة اإ لعفردة علل األطراؼ  
ملحث ح لد إحش ؿ لربفت اإ قفك ة اإ علرؼ ميف إإل  االنض فـ إيذه االلففرحفت،

جفنب اإدكؿ إض فف ل لع أ راد لربفت اإ قفك ة مذات اإلقكؽ اإ قررة أل راد اإقكات 
  .اإ سللة اإلفمعحف إدكؿ األطراؼ



 Abstract 
  

 This study aims to determine the legal status of Palestinian political 

prisoners held in Israeli Detention Center in light of international    
humanitarian law. The researcher looks into belligerent occupation in 

general and the Israeli belligerent occupation to the Palestinian Territories in 

particular as the basis for such determination. The study attempts to explore 

Israeli flagrant violations against political prisoners, including torture, which 

are tantamount to war crimes. 

  

 The first chapter points to the legal bases that prove the illegality of Israeli 

belligerent occupation of the Palestinian Territories by expounding wars 

throughout history. It brings into view Article 51 of the United Nations 

Charter and relevant resolutions by the UN General Assembly which banned 

the use of force or the threat to use force in contravention of United Nations 

principles. The study shows that Israeli occupation to Palestinian Territories 

constitutes a temporary  “de facto” situation rather than a legal one. 

 This is manifested in provisions of The Hague regulation of 1907 and the 

1949 Geneva Conventions although Israel does not apply the 4th Geneva 

Convention citing that its occupation is a long-term one and has a special 

status. 

  

 Customarily, an occupation does not take up legal sovereignty which stays 

with the deposed sovereign government but tries to obstruct the legal 

government from practicing authority over the occupied territory. 

 Additionally, international law forbids annexation and considers it an 

measure method to acquire property. 

 The United Nations Security Council and General Assembly adopted dozens 

of resolutions that condemns Israeli administrative, legal and fiscal 

measures that aimed to annex the city of Jerusalem. 

  

 The study demonstrates the 4th Geneva Convention of 1949 relevant to the 

protection of civilians in Time of War which Israel adamantly denies its 

applicability over the Occupied Palestinian Territories although Israel had 

ratified it in 1951. Later on and in an attempt to deceive international public 

opinion, Israel recognized the applicability of the "Humanitarian provisions 

of the Convention" when it claimed it was preserving "Public safety and 

order". 

  

 In several parts, the study deals with relevant subjects which could not be 

overlooked from the applicability of the Convention in cases of international 

armed conflict and internal armed conflict and the various alleged Israeli 

justifications for the non-applicability of the Convention on the Occupied 

Palestinian Territories. 

 The study concludes that even Palestinian National  Autonomous Areas 

under control of the Palestinian National Authority are "Occupied 



Territories" and therefore it is under actual control of the Israeli belligerent 

occupation. Thus, the Convention is applicable in its entirety. 

  

 Before determining the legal status of Palestinian political prisoners, we 

have to point first to the lawful right of the Palestinian people to resist the 

occupation. This right is closely linked to the right to self-determination. 

Chapter II deals with this issue through defining this right and its legal merit 

in accordance with international treaty and various resolutions by the UN 

General Assembly. Israel's denial of this right constitutes an act of 

"Aggression" because the Palestinian people have the legal right to use all 

legitimate means, including armed struggle to realize its right to self-

determination. Actions by the Palestinian resistance movement must comply 

with rules of behavior as provided for in international law particularly The 

Hague Convention of 1907 and Protocol One. 

  

 The researcher is able to determine in Chapter III the legal status of political 

prisoners after thorough explanation of the resistance, its concept and 

instruments, the legal status of prisoners in light of The Hague and Geneva 

Conventions and the two Protocols although Israel treats as common 

criminals and not as prisoners of war in accordance with the 3rd Geneva 

Convention. 

  

 Chapters IV to VII illustrate Israeli violations of the rights of Palestinian 

political prisoners including collective punishment in clear contravention of 

international law and human rights principles. The study draws attention to 

the locations of Israeli detention facilities, located outside the Occupied 

Territories, in deliberate contravention of Article 76 of the 4th Geneva 

Convention. Conditions in these facilities are often sub-human and disregard 

international norms. Israeli authorities often exile Palestinian activists in 

total breach of Article 49 of the same convention. Israeli policy of placing 

Palestinians under administrative detention, often for prolonged periods of 

the  without charge or trial is based upon the British Defense “ Emergency”  

Regulations of 1945, although the British government had annulled these 

regulations by an act of parliament pursuant to the withdrawal of British 

forces in May 1948. 

  

 Furthermore, the study earmarked a special chapter on the torture of 

Palestinian prisoners pointing out torture centers. The author cited the 

legislation by which Israel had legalized torture of prisoners and how is 

approved by the Israeli High Court of Justice. Israeli authorities practice 

torture in total disregard to international instruments and norms especially 

Article 8 of the Rome Principles of 1988 establishing the International 

Criminal Court under which torture was determined as a war crime in 

accordance with provisions of the international humanitarian law. 

  

 Practices perpetrated by Israel in the Occupied Palestinian Territories (and 

the USA in Iraq) constitute a war crime and both countries must be held 



accountable in accordance with Resolution 3103 of the UN General 

Assembly which obliges the occupier to treat detainees as prisoners of war. 

  

  

 Finally , the study deals with the Oslo Accords and the incorporated 

provisions regarding release of political prisoners. As a result, Israel 

unilaterally determines the number of prisoners to be released in what they 

term as "Confidence building or bona fide measures". Thus, prisoner 

releases were affected by the ebb and flow of the bilateral relations rather 

than the principles of international humanitarian law. 

 The study pointed also to prisoner releases from 1948 until 2004 including 

the recent release of six Egyptian students in return for the Israeli spy 

'Azzam 'Azzam. 

  

 The study recommended: 

 1- States Party to the 3rd Geneva Convention must espouse legislations 

penalizing individuals who perpetrate or order other to perpetrate crimes 

against Palestinian political prisoners and must also "Hunt" those accused of 

perpetrating or ordering such crimes;  

 2- States Party to the 4th Geneva Convention should reconsider 

requirements of membership to the said convention in order to allow 

resistance movements the same rights afforded to members of armed forces 

of States Party to the Convention. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المقدمــــة
 

 اإنفجـ عف –حعلمر االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت إؤلراضت اإفلسطحنحة اإ لللة
ع بل غحر  شركع، كال حلؽ إدكإة االللبلؿ اإلصرؼ مفألراضت اإ لللة أك - اسلخداـ اإقكة

إلداث أحة لغححرات  ت أكضفعيف، ألف صفلب اإسحفدة اإقفنكنحة ىك اإ خكؿ مذإؾ،  فالللبلؿ 
. ال حلغت  طلقف سحفدة اإدكإة كال حنقليف إإل دكإة االللبلؿ

 فإشعب اإفلسطحنت حعحش للت اللبلؿ عسبرم إسرائحلت، ك ف لقو أف حدا ع عف 
أرضو ككطنو كحقفكـ ىذا اإ للؿ إطرده، علل اعلمفر أف ىذا اإلؽ  شركع، أرره اإقفنكف اإدكإت 

كررارات اإشرعحة اإدكإحة، ب ف أف اإشعب اإفلسطحنت  ف زاؿ  لرك ف  ف لقو غحر اإقفمؿ 
إللصرؼ  ت لقرحر  صحره، كلبك ة إسرائحؿ  سل رة مفرلبفميف  خفإففت جسح ة اللففرحة جنحؼ 

اإرامعة اسليد ت اإ دنححف، كال جداؿ  ح ف حلعلؽ مل فحة ىذه االلففرحة إل دنححف  ت لفإة 
االللبلؿ اإلسرائحلت إج حع األراضت اإعرمحة اإ لللة، للؾ االلففرحة اإلت أبدت علحيف ررارات 

، 1967اإشرعحة اإدكإحة، إال أف إسرائحؿ لر ض لطمحقيف علل األراضت اإ لللة  نذ عفـ 
، عل ف مأف إسرائحؿ "مفإجكانب اإلنسفنحة"كلعيدت مفإلقحد مإدارليف ك قف أللبفـ االلففرحة اإ لعلقة 

، مغض اإنظر عف 951ىت طرؼ  ت الففرحفت جنحؼ األرمع كاإلت صفدرت علحيف  ت عفـ 
 كرفيف اإقفنكنت  ف انطمفؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة، ب ف أنيف إحست طر ف  ت اإمركلكبكؿ األكؿ، 

 ىت جزء  ف اإقفنكف اإدكإت 1907كلعلمر أف األنظ ة اإ للقة مفلففرحة الىفم اإرامعة إعفـ 
. اإعر ت

مفإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل "كرد لنفكإت ىذه اإدراسة جزئحة ىف ة كشفئبة للعلؽ 
للؾ اإجزئحة، أثفرت جدال  قيحف سكاء علل اإصعحد اإدكإت كاإ للت كاإلرلح ت، " اإفلسطحنححف

نظرا إ ف كصلت إإحو اإقسكة  ت  عف لة أسرل اإلرب، كعدـ اإلزاـ اإدكؿ ملطمحؽ االلففرحفت 
. اإدكإحة اإ لعلقة ميـ لفؿ كركعيـ  ت األسر

كعلل ا لداد ع لنف  ت  جفؿ لقكؽ اإلنسفف، كللدحدا  ح ف حلعلؽ مقضفحف األسرل 
كاإ علقلحف  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة، ك لفمعة ظركؼ اعلقفإيـ اإ خفإفة إلقكاعد 

اإقفنكنحة، مرزت إدحنف  ج كعة  ف اإلسفؤالت اإقفنكنحة اإلت للعلؽ م ربزىـ اإقفنكنت، ىؿ حلؽ 



إيؤالء األ راد اإل لع مفإل فحة اإقفنكنحة كابلسفب صفة اإ لفرب اإقفنكنت، علل اعلمفر أنيـ 
أسرل لرب لنطمؽ علحيـ الففرحة جنحؼ اإثفإثة؟ أـ أف إسرائحؿ إيف اإلؽ  ت  لفب ليـ 

ك سفءإليـ ب جر حف كرللة أخلكا مفأل ف كاإنظفـ؟ أـ أنيـ  علقلكف بجزء  ف اإسبفف اإ دنححف 
لنطمؽ علحيـ الففرحة جنحؼ اإرامعة مشأف ل فحة األشخفص اإ دنححف  ت كرت اإلرب إعفـ 

؟ 1949

اإ ربز اإقفنكنت "كرغـ اإصعكمفت اإلت لكاجو أم مفلث  ت دراسة ىذه اإجزئحة 
عل ف مكجكد  راجع -  إننف إـ نعثر علل  راجع  لخصصة ميذا اإ كضكع" إؤلسرل اإفلسطحنححف

إبننف البأنف علل  راجع عف ة، - بثحرة لللدث عف ظركؼ اعلقفإيـ اإ خفإؼ إل عفححر اإدكإحة
، 1874 نذ  ؤل ر مركبسؿ  ت سنة - عفإجت مشبؿ عفـ األصكات اإعدحدة اإلت ارلفعت

 نفدحة مكجكب اإع ؿ علل أف حبفؿ رفنكف اإلرب، للقحؽ - 1907 ك1899ك ؤل رم الىفم 
كبفنت ىذه اإ راجع ىت اإربحزة األسفس . اإل فحة أل راد اإ قفك ة اإذحف نفضلكا  ف أجؿ اإلرحة

إنقطة االنطبلؽ كاإملث كاإلللحؿ إلكصكؿ إإل للدحد اإلبححؼ اإقفنكنت إلنزاع اإ سلح اإنفجـ 
. عف نشفط اإ قفك ة  ت  فيك يف اإكاسع كأنو ذات طفمع دكإت

كلب ف أى حة اإدراسة  ت كجكد دراسة رفنكنحة  ت ىذا اإ كضكع، كلألت بأكؿ دراسة 
اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل اإفلسطحنححف  ت ضكء " لخصصة  ت  لسطحف للت عنكاف جزئت 

". اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت

ب ف جفءت أى حليف  ت إطفر للدحد اإ خفإففت اإجسح ة اإ شفر إإحيف  ت الففرحة جنحؼ اإرامعة 
 كمركلكبكإيف اإلضف ت األكؿ، ك ف لرلبمو إسرائحؿ ملؽ األسرل، كعلل سمحؿ 1949إعفـ 

اإ ثفؿ، اإلعذحب أك اإ عف لة اإبلإنسفنحة، كلرلحؿ أم شخص  دنت أك لقححد لرحة لربلو 
. مطرحقة غحر  شركعة كغحرىف  ف االنليفبفت

كعلحو،  قد مفت  ف اإضركرم  ت ىذه اإدراسة، اإلربحز علل اإنكالت اإلنسفنحة اإلت رررليف 
االلففرحفت اإدكإحة مخصكص  عف لة األسرل كاإ علقلحف، كاإلت بفنت لبك ة إسرائحؿ سمفرة  ت 

اإخركج علل ألبفـ ىذه اإقكاعد ضفرمة معرض اإلفئط ررارات اإشرعحة اإدكإحة  ل فدحة  ت 
. انليفبفليف اإجسح ة إلقكؽ األسرل كاإ علقلحف

كللقحقف إلغفحة اإلت نسعل إإحيف  ف كراء ىذه اإدراسة،  قد اعل دنف علل أبثر  ف 
 نيج،  نيف اإ نيج اإلفرحخت، إذ أف للدحد اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل حفرض علحنف  كاضحع 

ب ف اسلعنف مفإ نيج االسلدالإت،  ف خبلؿ دراسلنف . لقلضت اإعكدة إإل سحفؽ لطكرىف اإلفرحخت



إ سفئؿ ك كاضحع ال حكجد ميف أحة نصكص رفطعة كصرحلة علل صعحد ألبفـ كركاعد اإقفنكف 
. اإدكإت

:- سمعة  صكؿ  بفآللتك ت اإخلفـ، ارلأحنف لقسحـ اإدراسة إإل 

. إؤلراضت اإفلسطحنحةاألسس اإقفنكنحة إعدـ  شركعحة االللبلؿ اإلرمت :- اإفصؿ األكؿ

. لؽ اإ قفك ة اإ شركعة إلشعب اإفلسطحنت اإ رلمط ملؽ لقرحر اإ صحر:- اإفصؿ اإثفنت

 .فاإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل اإفلسطحنحت :-اإفصؿ اإثفإث

اإ  فرسفت اإلسرائحلحة ك دل  راعفليف أللبفـ اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت :- اإفصؿ اإرامع
. مخصكص األسرل اإفلسطحنححف

. اإلمعفد كاالعلقفؿ اإلدارم:- اإفصؿ اإخف س

. إسرائحؿ ككسفئؿ اإلعذحب اإ سلخد ة ملؽ األسرل كاإ علقلحف:- اإفصؿ اإسفدس

. اإلسرائحلحة- رضحة األسرل كاإ علقلحف  ت اإ ففكضفت اإفلسطحنحة:- اإفصؿ اإسفمع

 

كاهلل كإت اإلك حؽ،، 



 الفصل األول

 الفمسطينية لألراضي األسس القانونية لعدم مشروعية االحتالل الحربي
 

 

ب ف أنيف للطكر ك قف إللغححرات اإجكىرحة اإلت  لعد اإلرب  ف اإظكاىر االجل فعحة،
 إإل لكسحع  جفإيف سكاء حؤدم  نفلت اإلحفة،   ف ج حعطرأ علل لقدـ اإلضفرة اإلنسفنحة  ت ت

 أك لرمف شف لة بح فكحة أك ، لرب للرحر كطنت،بفنت لرمف أىلحة، ارلصفدحة، ثكرحة مفردة
 بفنت اإلرب  ف أجؿ اإسحطرة كاإفلح كمسط اإنفكذ علل غحرىف  ف اإدكؿ لعلمر   إف.نككحة

ف بفنت لرمف عفدإة لرمف غحر  شركعة،   ف أجؿ اإد فع عف اإلقكؽ كاإ صفإح اإلحكحة كا 
. كإحست لرمف عدكانحة  غحر  شركعة  لعلمر  شركعة،

إيف  ف حعفرضيف كإيف  ف حؤحدىف، كرد أثملت  ب  نذ اإعصكر اإقدح ة،كككجدت اإلر
ب ف .ب  ت عيد اإرسكؿ علحو اإصبلة كاإسبلـ ىت لرب د فعحةكاإلكادث اإلفرحخحة أف اإلر

  :-  ف صكرلحفلبكف تاإنصكص اإقرآنحة كأشفرت إيف معض 

إذحف حقفللكف مأنيـ ظل كا ؿأذف :-" لرب اإد فع عف اإنفس لحث رفؿ لعفإل:- األكإلاإصكرة 
 لمح اإلرب إال درءا إخطر كد فعف ـ أم أف اإدحفنة اإلسبل حة ؿ".كأف اهلل علل نصرىـ إقدحر

. عف اإنفس كاالضطيفد

ك ف إبـ ال :-" لرب اإلغفثة إشعب  سلـ أك أللد اإللففء، كرفؿ لعفإل:- ااإثفنحةاإصكرة 
لقفللكف  ت سمحؿ اهلل كاإ سلضعفحف  ف اإرجفؿ كاإنسفء كاإكإداف اإذحف حقكإكف رمنف أخرجنف  ف 

 ."ىذه اإقرحة اإظفإـ أىليف كأجعؿ إنف  ف إدنؾ كإحف كأجعؿ إنف  ف إدنؾ نصحرا

 ت  بر اإعصكر اإكسطل منشكميف محف اإ  فإؾ اإلرطفعحة اإ خللفة، نظرا اإلركب كل حزت 
. الزدحفد االبلشف فت اإجغرا حة كل بلت اإغزك كاالسلع فر

                                                 
 .782 ص 1997، دار المعارؾ باإلسكندرٌة، الطبعة السابعة عشرة، القانون الدولً العام،علً صادق أبو هٌؾ. د

 .24-12 ص 1958 ، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، نظرٌة الحرب فً اإلسالم، ا الشٌخ محمد أبو زهرة
 .6 ص 1949-  المجلة المصرٌة للقانون الدولً، القانون الدولً اإلسالمً،  الشٌخ محمد عبد هللا دراز

 .337 ص، 39 القرآن الكرٌم ، سورة الحج رقم اآلٌة  
 .90 ص، 75 القرآن الكرٌم، سورة النساء رقم اآلٌة  



 اإلفررة  ف محف عنيف  فرلب ت ف كب ف ظيرت اإلرب اإعفدإة اإلت صفغيف لك فس االبكحنت 
. اإلرب اإعفدإة علل اعلمفر أنيف  شركعة كغحر اإعفدإة كىت  لر ة

:-  حألتكحشلرط إشرعحة اإلرب اإعفدإة  ف 

أف لعلف  ف رمؿ سلطة  خلصة  -ٔ

أف لكجد أسمفب عفدإة إلعبلنيف  -ٕ

اإضركرة اإلت ُللِجئ إلعبلنيف نظرا إلخلؼ اإكسفئؿ اإلت للقؽ اإعداإة   -ٖ

. إدارة عفدإة إللرب ليحئ إعكدة اإنظفـ كاإسبلـ -ٗ

كاسلنفدا إإل  برة اإسحفدة اإ طلقة اإلت ل لعت ميف اإدكؿ اإقك حة  ت اإقرف اإسفمع عشر، 
ك قف إلقفنكف اإدكإت اإلقلحدم بفنت اإلرب  ف اإلقكؽ اإ علرؼ ميف كإبؿ دكإة لقدحر األسمفب 

كإبف معد اإلرب اإعفإ حة األكإل  إف لؽ اإدكؿ  ت  كاإدكا ع إشف اإلرب  لذرعة مفإسحفدة،
. االإلجفء إللرب لـ لصره كللدحده مدرجة بمحرة

مؿ  رؽ محف اإلرب اإ شركعة كاإلرب  إـ حقرر إإغفء اإلرب،، ؼأ ف عيد عصمة األ ـ
 كأإـز عيد اإعصمة ملؿ اإنزاعفت سل حف كعدـ اإلجكء إللرب إال معد اسلنففذ ،غحر اإ شركعة

ب ف كجدت . كاإ فدة اإعفشرة  ف اإعيد رننت  مدأ لظر اإعدكاف  اإكسفئؿ اإسل حة،ج حع
 اإلجكء إإل اسلخداـ اإقكة  ت لفؿ عدـ افأحضف  ت عيد اإعصمة لمرر" 15ك 12" فدلفف اؿ

 ك ف 1918 –1914أم أنو معد اندالع اإلرب اإعفإ حة األكإل .اإلكصؿ إإل للكؿ سل حة
أدت إإل إصفمة  دنححف كعسبرححف علل لد سكاء كاسلخد ت غفزات ، خلفلو  ف د فر كخراب
 علل اإرىفئف كخرمت  سلشفحفت كآثفر لفرحخحة، بؿ ىذه اإ صفئب تسف ة كخفنقة، كأجيز

  طفإمحف م لفب ة اإذم اسلنفر اإبثحركف  نو، ،كاإكحبلت زادت  ف نفكر اإرأم اإعفـ اإعفإ ت
ررر خبلإو  ،25/1/1919 جر ت  ف أشعؿ ىذه اإلرب، كعقد  ؤل ر ل يحدم إلسبلـ  ت 
.  لشبحؿ إجنة س حت ملجنة  سؤكإحفت  رلبمت اإلرب كاإجزاءات

                                                 
. 645 ص 1971، منشأة المعارؾ،االسكندرٌة، عام  القانون الدولً العام فً السلم والحرب، الشافعً محمد بشٌر.د 

تعهد أعضاء العصبة باحترام سالمة أقالٌم جمٌع أعضاء العصبة واستقاللها " نصت المادة العاشرة من العهد على 
وفً حالة وقوع عدوان من هذا النوع أو فً حالة وقوع تهدٌد أو .السٌاسً والمحافظة علٌه ضد أي عدوان خارجً 

". حلول خطر هذا العدوان ٌشٌر المجلس بالوسائل التً ٌتم بها تنفٌذ هذا االلتزام 
 التً نص فٌها على محاكمة ؼلٌوم الثانً إمبراطور ألمانٌا باعتباره مسؤوال 28/6/1919 تم عقد معاهدة فرساي بـ

عن جرٌمة حرب االعتداء ، كما نص على محاكمة مجرمً الحرب اآلخرٌن أمام محكمة دولٌة أو المحاكم الوطنٌة  
 منشورات ، القانون الدولً الجنائً،لمزٌد من التفاصٌل أنظر الدكتور علً عبد القادر القهوجً.على حسب األحوال 

. 17-16 ص 2001 طبعة أولى ،الحلبً الحقوقٌة



  قد لـر اإلجكء إللرب كاعلمرىف جر ف  لر ف 1928إعفـ " مرحفف بحلكج"أ ف  حثفؽ مفرحس 
، إال أف اإ حثفؽ  شؿ  ت  جفؿ اإعبلرفت اإدكإحة   ف أدل إإل نشكب اإلرب اإعفإ حة رفنكنف
كرد ثمت عدـ كجكد إجراءات  عفإة رغـ اإجيكد اإلثحثة اإلت مذإت  ف أجؿ اإلد  ف  اإثفنحة،

 كاإلد رفنكنف  ف سلطفف اإدكإة  ت اإلجكء إللرب عف طرحؽ كضع رحكد للكؿ ،كحبلت اإلرب
 ،عصمة األ ـكمرزت ىذه اإجيكد  ت عيد  دكف لنفحذ ذإؾ  ت غحر لفإة اإضركرة اإقصكل،

كرد  ،"مرحفف بحلكج"مفرحس كاإ كاثحؽ كااللففرحفت اإدكإحة إ نع اإلرب كعلل األخص  ت  حثفؽ 
 ألف 1928ثمت عدـ كجكد إجراءات  عفإة ضد اإلرب  ت عيد اإعصمة ك حثفؽ مفرحس إسنة 

. األلبفـ بفنت لعكزىف اإقكة كاإجزاء اإلذحف مدكني ف ال حبكف إلنص اإقفنكنت رح ة ع لحة لقو

حللدد  األ ـ  فسلخداـ اإقكة سكاء  ت نطفؽ اإقفنكف اإدكإت اإلقلحدم أك عيد عصمة
ألف اإقفنكف اإدكإت اإلقلحدم رصر نظفـ اإلرب علل اإ نفزعفت .اإعسبرحة  قط  مفإقكة 

عل ف مأنو حكجد  نفزعفت  سللة خفرج إطفر اإنظفـ اإقفنكنت ، اإ سللة محف اإدكؿ اإ سلقلة
. إللرب بلركب اإللرحر اإكطنحة

ألف  ف  ف لرب إال كبفنت لنظ يف ركاعد أبثر أك أرؿ درة، أك  كإللرب صفة رفنكنحة،
خفصة، دكف أف لبلـز اؿرفنكنحة اؿركاعد اؿب ف أنو لكجد  لرات لطمؽ  حيف .رفنكف شبلت أك عر ت

أم أف اإقكاعد اإقفنكنحة ذات اإطمحعة اإخفصة  رىكنة " ع لحفت عدائحة لرمحة"ىذه اإفلرة 
علل سمحؿ  دكف لكصؿ أطراؼ اإنزاع إإل لؿ أك اسلسبلـ ألدىـ، مفسل رار لفإة اإلرب،

اإ ثفؿ  ف شيدلو اإجمية اإعرمحة اإلسرائحلحة مفإنسمة إلدكؿ اإعرمحة اإلت إـ لكرع علل  ف حس ل 
. مفلففرحة بف ب دحفحد 

أ ف اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر  إف  مفدئو لسرم علل اإ شفربحف  ت بؿ أنكاع اإنزاعفت 
كجفء  حثفؽ األ ـ اإ للدة بدسلكر جدحد إج فعة دكإحة  لطكرة للفرب اسلخداـ اإقكة  اإ سللة،

" لرب"حر اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف مدال  ف بل ة بككرد  ت اإ حثفؽ لع  ت اإ جل ع اإدكإت،
. لحث إـ حشر إإحيف إال  رة كالدة  ت دحمفجة اإ حثفؽ

                                                 
 ، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، المعاصرةي االحتالل الحربً وقواعد القانون الدول، مصطفى كامل شحاته.د 

. 96 ص 1981 ،الجزائر
. 787 ص ، مرجع سابق،القانون الدولً العام،علً صادق أبو هٌؾ. د
 27 ص 1997 طبعة أولى ، مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر، النزاع المسلح والقانون الدولً العام،كمال حماد. د
. 19 ص ، مرجع سابق، النزاع المسلح،كمال حماد. د
 دار الحكمة الٌمانٌة ، تحت االحتالل، الوضع القانونً الدولً للدولة الفلسطٌنٌة المستقلة ،علً مكرد العواضً. د

  .274-272 ص ،طبعة ثانٌة  /،للطباعة والنشر



 نع اإدكؿ  ف اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف ضد إإل  ف اإ حثفؽ  4/2اإفقرة رد أشفرت ك
اإسبل ة اإلرلح حة إدكإة أخرل أك ضد اسلقبلإيف اإسحفست أك علل أم كجو آخر حلنف ل ك مفدئ 

. اإ حثفؽ

:-  اإ حثفؽ اإلجكء إلقكة  ت لفالت ثبلث ىتكأجفز

. م كاجية اعلداء  سلح كرع علحيف  اإشرعت عف اإنفس لفإة اإد فع:- أكال

إحس  ت ىذا اإ حثفؽ  ف حضعؼ أك حنقص اإلؽ اإطمحعت "  ف اإ حثفؽ 51 قد أشفرت اإ فدة 
 ت اإد فع عف أنفسيـ إذا اعلدت ركة  سللة علل ألد أعضفء  إلدكؿ  رادل أك ج فعفت،

". األ ـ اإ للدة كذإؾ إإل أف حلخذ  جلس األ ف اإلدامحر اإبلز ة إلفظ اإسلـ كاأل ف اإدكإححف

 .لفإة اإ شفربة  ت إجراءات األ ف اإج فعحة لطمحقف إ مدأ األ ف اإج فعت:- ثفنحف

. اإلجكء إإل اسلخداـ اإقكة اإ سللة مطرحقة ال للنف ل كألبفـ اإ حثفؽلفإة :- ثفإثف

  جلس األ ف اإدكإت اسلخدـ اإقكة سكاء إردع اعلداء كرع علل أراضت دكإة  ف أعضفء كأرر
إذا  ف لطلب ىذا اإللقحؽ  أك إللقحؽ  قصد  ف  قفصد األ ـ اإ للدة، اإ جل ع اإدكإت،

. اسلخداـ اإ جلس إلقكة

كرد أبدت ررارات صفدرة عف اإج عحة اإعف ة علل عدـ جكاز اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف علل 
.   ت أع فؿ أجيزة األ ـ اإ للدة ك قفصدىفكجو  خفإؼ إغفحفت األ ـ اإ للدة

حعد اإعنفصر األسفسحة إلسلـ  ف أكائؿ للؾ  ،1949 دحس مر 290 قرار اإج عحة اإعف ة 
اإقرارات اإلت أبدت علل عدـ اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد مفسلخدا يف انليفبف أللبفـ 

. علل ىذا اإلظر 1966 إعفـ 2160 ب ف أبد ررار اإج عحة اإعف ة.اإ حثفؽ

                                                 
 االحتالل الحربً وقواعد القانون الدولً المعاصرة، ،كامل شحاتهمصطفى د تم اإلشارة إلى  تحلٌل ذلك فً كتاب،  

  .98-97 ص ،مرجع سابق
 طبعة ،القاهرة / مكتبة النهضة المصرٌة، حق الدفاع الشرعً فً القانون الدولً الجنائً،محمد محمود خلؾ.  د
.  حول االستثناءات الواردة فً القانون الدولً الجنائ203ًص - 1973 ،أولى
  وجاء نص القرار 1949 دٌسمبر عام 1والتً عقدت فً " الدورة الرابعة"قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة   

 –باللؽة اإلنجلٌزٌة 
Calls upon  every nation 
2- To refrain from threatening or using force contrary to the charter ; 
3- To refran from any threats or acts, direct or indirect, aimed at impairing the 
freedom, independence or integrity of any State, or at fomenting civil strife and 
subverting the will of the people in any state; 

ٌدعو جمٌع ...ٌعلن بموجب مٌثاق األمم المتحدة -2 –أما الترجمة ؼٌر الرسمٌة لما ورد أعاله ضرورات السالم 
أن ٌمتنع عن التهدٌد أو  األعمال -3.الشعوب الى االمتناع عن التهدٌد أو استخدام القوة بشكل ٌتعارض مع المٌثاق

المباشرة وؼٌر المباشرة التً تهدؾ إلى المساس بالحرٌات واستقالل سالمة وحدة أي دولة أو إحداث نزاع داخلً ضد 



 اإخفص 3734 ررار اإج عحة اإعف ة ب ف كرد عدـ جكاز اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف،  ت
أبد علل عدـ  شركعحة اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد مفسلخدا يف علل  كاإذم مدعـ األ ف اإدكإت،

اإخفص 1974 إسنة 3314ررار اإج عحة اإعف ة  كأشفر .كجو  خفإؼ إ قفصد األ ـ اإ للدة
 إدراج االللبلؿ كاإغزك ض ف لعداد األع فؿ اإعدائحة، لحث   حولـ كاإذم ،ملعرحؼ اإعدكاف

لنطمؽ صفة اإع ؿ اإعدائت علل أم  ف األع فؿ اإلفإحة سكاء "جفء  ت اإ فدة اإثفإثة  ف اإقرار 
:- لـ مإعبلف لرب أك مدكنو كذإؾ دكف اإلخبلؿ مألبفـ اإ فدة اإثفنحة كطمقف إيف

رحفـ اإقكات اإ سللة إدكإة  ف مغزك إرلحـ دكإة أخرل أك اإيجكـ علحو أك أم اللبلؿ عسبرم "
". كإك بفف  ؤرلف

 أبدت علل أف اإع ؿ اإعدكانت ح ثؿ جرح ة   قدأ ف اإ فدة اإخف سة  ف اإقرار  ت اإفقرة اإثفنحة
.  حلرلب علل كركعو رحفـ اإ سؤكإحة اإدكإحةحفضد اإسلـ كاأل ف اإدكإت

 كالد  ف  حثفؽ  لب ة نكر مرغ علل  ف  ررـإ فدة اإسفدسة  قرةا  ت كرد اإنص أحضفب ف 
 بكأك لر اإجنفحفت ضد اإسبلـ أم إدارة لرب عدكانحة كللضحرىف كشنيف ك لفمعليف،":- حلت
إ عفىدات كااللففرحفت اإدكإحة كاإ شفربة  ت  خطط  دركس أك  ت  ؤا رة الرلبفب ؿ خررف لعد

أم أف اإغزك اإ سلح كاالللبلؿ حعد جرح ة ضد أ ف اإمشرحة حسلكجب " ...ألد األ عفؿ اإسفمقة
. حيف كاآل رحف ميف كاإ لآ رحف علل ارلبفميفب عفرمة  رلؾ

ع بل غحر  شركع  ت ظؿ ألبفـ ك مفدئ حعلمر  إف اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد مفسلخدا يف 
. اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر لحث حلـ إدراجو ض ف جرائـ دكإحة  خلة مفأل ف كاإسلـ اإدكإححف

ب ف أف  مدأ لظر اإلجكء السلخداـ اإقكة  ت اإعبلرفت اإدكإحة، ال حقحد سكل اإدكؿ لجفه معضيف 
اإمعض، أ ف لجفه اإثكار  ت اإلركب األىلحة  يك غحر  لـز إلدكؿ ب ف ال لللـز مو ج فعفت 

. اإثكار  ت اإلركب األىلحة أك اإللرحرحة ضد اإقكل اإ سلع رة أك اإ لللة

                                                                                                                                        
لمزٌد من االتفاصٌل أنظر،الصفحة االلكترونٌة لألمم المتحدة قرارات الجمعٌة العامة لعام .إرادة شعوب تلك الدولة

 .  باللؽة االنجلٌزٌة1949
 والمتعلق بالمراقبة المشددة لمنع التهدٌد 1966 نوفمبر لعام 30 المنعقدة فً 21 الدورة 2160قرار الجمعٌة العامة  

وأٌضا جاء القرار باللؽة اإلنجلٌزٌة ووفقا لنص .أو استخدام القوة فً العالقات الدولٌة وحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر 
طالب الدول أن تراقب فً عالقاتها الدولٌة منع التهدٌد أو استخدام القوة ضد وحدة " ترجمة ؼٌر رسمٌة "ا /الفقرة أ

هجوم = وسالمة أراضً أو االستقالل السٌاسً ألي دولة أو أي شكل ٌتنافى مع أهداؾ األمم المتحدة وبالتالً أي 
عسكري ضد أي دولة على دولة أخرى أو استخدام القوة بأي شكل مخالؾ لمٌثاق األمم المتحدة ٌشكل انتهاكا للقانون 

 .لٌة الدولً وبالتالً ٌتبعه مسؤولٌة دو
 14الخاص بتعرٌؾ العدوان، الصادر فً  " 29الـ" الدورة 3314قرار الجمعٌة العامة  لمنظمة األمم المتحدة رقم  

 .1974كانون األول عام 
 الطبعة األولى نٌسان ، مركز األبحاث منظمة التحرٌر، االحتالل اإلسرائٌلً لألراضً العربٌة، تٌسٌر النابلسً.د 

. 23 ص 1975إبرٌل 



 المبحث األول

 االحتالل الحربي وقواعده في ضوء القانون الدولي المعاصر
 

حعلمر االللبلؿ اإلرمت طكرا  ف أطكار اإلرب، للب و  ج كعة  ف اإقكاعد حطلؽ 
نشأة رفنكف االللبلؿ إف . كاإذم حعلمر جزءا  ف ركانحف اإلرب،علحيف رفنكف االللبلؿ اإلرمت

ل  بفنت لعمحرا عف لخلؼ اإ جل ع اإدكإت  ف األسفإحب اإي جحة كاإكلشحة اإلت عفف،اإلرمت
 كجد  ت أكائؿ ،كحبلت اإلرب  ظفئع كإللد  ف،  اإسبفف اإ دنحكف  ت شلل مقفع اإعفإـ نيف

 بلفب ك قيفء كرجفؿ رفنكف دكإت لفكإكا إحقفؼ ىذه اإجرائـ  ف خبلؿ ،اإقرف اإلفسع عشر
كأكؿ لقنحف  .كضع ركاعد رفنكنحة لقحد سلكؾ ركات االللبلؿ إلك حر اإل فحة إلسبفف اإ دنححف

بفف اإقفنكف األ رحبت اإذم نظـ سلكؾ اإ للفرمحف  ت األراضت اإ لللة كاإذم ردـ إإل  ؤل ر 
، "اإدكؿ اإصغحرة"ك" اإقكحة اإبمحرة" كرغـ االخلبلؼ  ف محف  عسبرم اإدكؿ 1874مركبسؿ سنة 

إال أنو لـ اإلكصؿ إإل  شركع الففؽ دكإت لض ف ركاعد إللرب اإمرحة  سل دا أغلميف  ف 
.  اإقكاعد اإعر حة اإسفئدة  ف رمؿ

ب ف أف ركاعد االللبلؿ اإلرمت  سل دة  ف اإعرؼ كاإ صفدر االلففرحة كعلل األخص الئلة 
كررارات اإللبحـ كاإع ؿ  ،ةكألبفـ اإ لفبـ اإدكإحة كاإكطنت 1949الىفم كالففرحفت جنحؼ إعفـ 

. اإدكإت، كآراء اإفقيفء ك صفدر لب حلحة كلفسحرحة لسلقل  نيف ىذه اإقكاعد

عش فكم  إف ركاعد االللبلؿ اإلرمت للبكف  ف اإفصؿ اإثفإث إبلئلة اإ للقة  كك قف إلدبلكر
إإل نصكص اإقسـ اإثفإث  ف " 56-42"مفلففرحة الىفم اإخفصة مفإلرب اإمرحة  ف اإ كاد 

-47"اإلرب  ف كرت حف  ت ػاإ دنت األشػخفص ل فحةاإ لعلػقة مشػأف الففرحة جنحؼ اإرامعة 
78 ."

عف اإنظفـ اإقفنكنت إبلللبلؿ اإلرمت  قررا أف اإ مفدئ اإعف ة اإ لز ة " إكحس دإحز"ب ف بلب 
إبلللبلؿ اإلرمت  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ ىت للؾ اإلت ذبرت سفمقف  ت اإقسـ اإثفإث  ف 

  .1949الئلة الىفم كالففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ 

 اإدكؿ   دل إإزاـ الففرحفت الىفم كاإلكائح اإ للقة ميف إغحرغ،كرد نفرشت  لب ة نكر مر
 مكصفيف بفشفة إعرؼ بفف ،كاعلمرت أف إكائح الىفم ذات صفة آ رة إبؿ اإدكؿ األطراؼ،

                                                 
 المجلة المصرٌة للقانون ، الصفة اآلمرة لقواعد قانون االحتالل الحربً، محً الدٌن علً عشماوي.د 

. 183-179  ص 1973( 29) مجلد ،الجمعٌة المصرٌة للقانون الدولً ،الدولً
. 106 ص ، مرجع سابق، االحتالل الحربً وقواعد القانون الدولً المعاصرة،كامل شحاتهمصطفى .د 



 سلقرا رمؿ كضع ىذه اإلكائح كإحست  نشئة إقكاعد جدحدة كمفإلفإت  يت لطمؽ علل بؿ اإدكؿ 
 .سكاء بفنت طر ف  حيف أـ ال 

 

 

 المطمب األول

 ماىية وقواعد قانون االحتالل الحربي
 

كىت - حعلمر االللبلؿ اإلرمت  رللة  ف  رالؿ اإلرب، لل حز عف  رللة اإغزك
 ف لحث -  جرد دخكؿ اإقكات اإلرمحة اإلفمعة إدكإة  ف إإل إرلحـ دكإة أخرل دكف رضفىف

اإطمحعة اإقفنكنحة كإلكركؼ علل .إرف ة اإسلطة اإ لللة نكعف  ف اإلدارة  ت اإلرلحـ اإ للؿ
  ف الئلة اإلرب اإمرحة اإ للقة مفلففرحة الىفم إعفـ 42، نصت اإ فدة إبلللبلؿ اإلرمت

لعلمر أرض اإدكإة  لللة لحف لبكف للت اإسلطة اإفعلحة إجحش اإعدك كال ". علل أنو 1907
 ".حش ؿ االللبلؿ سكل األراضت اإلت ح بف أف ل فرس  حيف ىذه اإسلطة معد رحف يف

مصكرة  علحة إإل حد ركة اإشرعحة  اإقكة  انلقلت سلطة إذا "علل  43اإ فدة كنصت 
االللبلؿ، حلعحف علل ىذه األخحرة، ردر اال بفف للقحؽ األ ف كاإنظفـ اإعفـ كض فنو،  ع 
 ."اللراـ اإقكانحف اإسفرحة  ت اإمبلد، إال  ت لفالت اإضركرة اإقصكل اإلت للكؿ دكف ذإؾ

 كجكد عدة شركط رفنكنحة إقحفـ لفإة االللبلؿ اإلرمت 42كحلضح  ف  ض كف اإ فدة 
: ىت

. أخرل  للت سحطرة  علحة إسلطة دكإة  عفدحة كجكد إرلحـ لفمع إدكإة -1

رف ة إدارة عسبرحة - 2   فرسة اإقكات اإ عفدحة إلسحطرة اإفعلحة علل اإلرلحـ  ف خبلؿ إنشفء كا 
. ل فرس  يف يف  ت لفظ األ ف كاإنظفـ

اإسحطرة علل اإلرلحـ  ع كجكد رلفؿ ، عدـ للقؽ أم  ف اإشرطحف اإسفمقحف كعدـ ك ت لفؿ- 3
أم أف اإغزك  -  يذا حعلمر  جرد غزك،  بل للرلب إلعدك لقكؽ اإ للؿ، سل ر ك قفك ة

 . كحلمعيف االللبلؿ،حمدأ ب رللة ل يحدحة إلع لحفت اإعسبرحة
                                                 

. 192 ص ، مرجع سابق،،الصفة اآلمرة لقواعد قانون االحتالل الحربً، محً الدٌن علً عشماوي.د 
 .77تٌسٌر النابلسً، االحتالل اإلسرائٌلً لألراضً العربٌة، مرجع سابق، ص . د 
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 ،قعلحو لقكؽ اإ للؿ ككاجمفتاإذم لرلب  فالللبلؿ اإلرمت ىك كضع حقره اإقفنكف اإدكإت اإعفـ 
  إف رفنكف االللبلؿ اإلرمت ال حنطمؽ  ف داـ االللبلؿ إـ حسلطع اإسحطرة  علحف علل اإلرلحـ،
كال حخضع اإجحش اإغفزم  ف كجية نظر اإقفنكف اإدكإت إال إإل ركانحف اإلرب اإلت لفرض 

. معض اإقحكد مغرض لجنحب اإسبفف اإ دنححف اإ عفنفة غحر اإضركرحة

:-  ليدؼ إإل  إنيفركاعد رفنكف االللبلؿ اإلرمت مفإنسمة إإل أ ف

 اإ للؿ، محفف اإعبلرة  ف محف اإدكإة اإقفئ ة مفالللبلؿ كاإدكإة صفلمة اإسحفدة علل اإلرلحـ -ٔ
.  لجفه اآلخرلوككاجمفطرؼ   بؿكاإسبفف اإ دنححف اإقفطنحف  كؽ ىذا اإلرلحـ كللدحد لقكؽ

 .لأبحد اإلفإة اإفعلحة اإ ؤرلة إبلللبلؿ اإلرمت -ٕ

لأبحد اإطفمع اإلنسفنت اإلضفرم  ت  عف لة دكإة االللبلؿ كسلطفليف إئلرلحـ اإخفضع  -ٖ
 .إسحطرليف كاإسبفف اإ قح حف علحو

 
 

 المطمب الثاني

 أنواع االحتالل
 

االللبلؿ اإذم حلدث أثنفء اإلرب ىك اإن ط اإسفئد كىك  ف اإ لعفرؼ علحو أف 
االللبلؿ اإلرمت اإذم حقـك  حو ألد اإ لفرمحف مفللبلؿ إرلحـ  عفد إ ف أف حلللو بلحف أك جزئحف 

 1949ك قف أللبفـ اإفصؿ اإثفإث  ف الئلة الىفم كألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ 
. كاإمركلكبكإحف اإلضف ححف

سلطة االللبلؿ لقحـ نكعف  ف اإلدارة  ت اإلرلحـ اإ للؿ كذإؾ  ف أجؿ لسححر شؤكف اإلرلحـ ؼ
دارة اإ را ؽ اإعف ة  كلبكف اإلدارة عفدة علل شبؿ لبك ة عسبرحة للكإل لفظ اإنظفـ كا 

كك ؽ اإيح نة علل اإلرلحـ اإ للؿ  .كاإلشراؼ علل اإلحفة اإحك حة إلسبفف  ت اإلرلحـ اإ للؿ
 :- أخرل  ف االللبلؿ إإل جفنب االللبلؿ اإلرمت كىتان ح بف أف نمحف أن فط

 

االللبلؿ اإسل ت   -ٔ
                                                 

جامعة عٌن  / رسالة دكتوراه، التفرقة بٌن اإلرهاب ومقاومة االحتالل فً العالقات الدولٌة، األستاذ هٌثم حسن
. 241 ص ، 1999،شمس



 ك رابش 1881اللبلؿ عسبرم، حلـ  ت كرت اإسلـ بفللبلؿ  رنسف إبؿ  ف لكنس عفـ ىك 
. كرد حلـ مفلففؽ أك مدكف الففؽ  .1912عفـ 

ف  ف ح حزه عف االللبلؿ اإلرمت أنو إلحث  كإبلللبلؿ اإسل ت ركاعده اإلت لنظـ ألبف و،
. حعفإج لفإة اإلربؼأ ف االللبلؿ اإلرمت .حعفإج ض ف ألبفـ اإقفنكف اإدكإت لفإة اإسلـ 

االللبلؿ اإلدخلت  -2

لدخؿ عسبرم  ف رمؿ دكإة  ف ضد دكإة أخرل إلجمفرىف علل المفع سلكؾ  لدد، كحقصد مو 
ىذا  ف لدث عند ف لدخلت جحكش للؼ كارسك  ت لشحبكسلك فبحف خبلؿ شير آب عفـ 

1968  

االللبلؿ اإلرمت  - 3

اإنكع  ف االللبلؿ ركاعد الففرحفت جنحؼ كالىفم مشبؿ لصرم،  فالللبلؿ اإلرمت لنظـ ىذا 
لفإة  ف لفالت االللبلؿ اإعسبرم، كىك اسلحبلء  ؤرت مفإقكة  ف رمؿ اإقكات اإ سللة إدكإة 
رف ة سلطة اإلدارة اإعسبرحة علل ىذه األراضت   عحنة علل أراضت دكإة أخرل أك جزء  نيف كا 

كاإ ثفؿ علحيف غزك إسرائحؿ ألراض لفمعة إدكؿ عرمحة  ت عفـ .ككضعيف للت سحطرليف اإفعلحة 
1967 .

:-  فالللبلؿ اإلرمت حقـك علل ثبلثة عنفصر ىت

 ف خبلؿ رحفـ ركات اإدكإة اإ عفدحة مفإدخكؿ رسرا إإل أراضت اإدكإة  لدكث غزك، -ٔ
 .األخرل

 .كضع اإحد علل األجيزة األ نحة كاإلبك حة إئلرلحـ اإ للؿ  رض اإسحطرة ، -ٕ

 .إدارة األراضت اإ لللة -ٖ

مإدارة اإلرلحـ اإ للؿ دكف أف حبكف إو حخكؿ اإجحش اإ للؿ االللبلؿ اإلرمت  قط لحث أف 
ب ف أف  مدأ عدـ اسلخداـ اإليدحد أك اإقكة ميف حعنت أف أراضت  ،م  فرسة اإسحفدة علحواإلؽ 

كال حلـ االعلراؼ  اإدكإة ال ح بف أف لبكف  كضع بسب نلحجة اإليدحد أك اسلخداـ اإقكة،
. م شركعحة اإلحفزة اإلرلح حة أك اإ حزة اإنفلجة عف االللبلؿ اإذم اسلخدـ  حو اإقكة كاإليدحد

                                                 
أي بمقتضى معاهدة من أجل ضمان سداد قرض أو لضمان تنفٌذ معاهدة أو كونه شرطا   االحتالل الذي ٌتم باتفاق،

أما االحتالل بدون اتفاق ٌعنً أنه ٌكون بدافع االنتقام كونه ٌكون قناعا للتدخل فً شؤون دولة  .فً وصاٌة أو انتداب
 فكالهما باتفاق أو بدون اتفاق ٌعنً احتالل سلمً مؤقت ،قد ٌكون قصٌر المدة أو طوٌل لمزٌد من التفاصٌل.اإلقلٌم 
. 125-122ص - مرجع سابق –، االحتالل الحربً وقواعد القانون الدولً المعاصرة، كامل شحاته.دأنظر 
. 25 ص  1971 حقوق السكان المدنٌٌن فً المناطق المحتلة وحماٌتها، قوانٌن االحتالل الحربً،احسان هندي. د



 
 

 المطمب الثالث

محدودية االحتالل الحربي من حيث الزمان والمكان 

 

 آثفرا رفنكنحة علل صعحد سبفف اإلرلحـ ،اإقكاعد اإقفنكنحة إبلللبلؿ اإلرمتحلرلب علل 
كمفإلفإت ال مد  كىذه اإ سأإة لللفج إإل ثمفت ك  فرسة، .اإ للؿ أك مفإنسمة إلدكؿ اإ للفرمة

.  ف اإل ححز محف   فرسة اإقكة إبلللبلؿ ك ف محف أنو حنلج آثفرا رفنكنحة

 كلنظ و ركانحف اإلرب  ينفؾ كارعة  فدحة كىت أف االللبلؿ اإلرمت أكجدلو اإقكة،
 .كحرلب لقكؽ كاإلزا فت رفنكنحة

كجنحؼ  1907أ ف مفإنسمة إلس ة اإقفنكنحة اإلت لنلج آثفرا رفنكنحة ك قف إ كاثحؽ الىفم 
لعلمر اإلطفر اإذم حلبـ االللبلؿ اإلرمت كاإلت كصؿ إإحيف اإ جل ع اإدكإت معد  إنيف  1949

لطكر طكحؿ انلقؿ إلقدحره  ع اعلمفر اإلقححد اسلثنفء إإل اإكضع اإلفإت اإذم حعلمر  حو لقححد 
سلطة االللبلؿ ىت اإقفعدة كاالسلثنفء ىك إعطفؤه اإصبللحفت اإلت نصت علحيف للؾ 

  .اإ كاثحؽ

.  إللدحد كرت سرحفف اآلثفر اإقفنكنحة  عر ة للدحد مدء االللبلؿ كانليفئوكال مد  ف

:- راء مخصكص مدء االللبلؿكرد ظيرت عدة آ

كجكد ركة عسبرحة لخضع سبفف اإلرلحـ اإذم اللللو  ف أجؿ إرف ة سلطلو إض فف ثمفت   *-
. كجكده  ف رمؿ جحش االللبلؿ

كممدء سرحفف االللبلؿ ك ف ثـ  لقكـ سلطة االللبلؿ مإصدار محفف مكجكد كضع جدحد،*-   
كىنفؾ رأم آخر حللدث عف كجكد عبلرة  عقكإة .للدحد اإكاجمفت اإ لقفة علل اإسبفف 

كمفإلفإت كمحف اإكرفئع اإ فدحة  محف اإلفرحخ اإذم حنص علحو اإلعبلف بلفرحخ مدء االللبلؿ،
.  إنو ح بف اعل فده  عبل علل أسفس أنو اإكرت اإذم حمدأ  حو االللبلؿ

أ ف مفإنسمة إ لدكدحلو  ف لحث اإ بفف  

                                                 
، إصدار 1986عثمان التكروري واألستاذ عمر ٌاسٌن، الضفة الؽربٌة وقانون االحتالل الحربً، طبعة أولى . د 
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ك ف  ح لفز االللبلؿ مفإسحطرة اإفعلحة لحث حخضع اإسبفف ملبـ اإقكة اإعسبرحة إلبـ اإجحش،
ثـ حمدأ االللبلؿ م  فرسة  ظفىر سلطلو علل اإلرلحـ اإ للؿ مفإقكة،علل اعلمفر إنيف أكجدلو 

. ك ف ثـ لقـك مإنيفئو

:-  اإلرمت مػعدة طرؽحنليت االللبلؿ

.  نجلت اإ قفك ة  ت إجمفر االللبلؿ علل اإلراجعإذا  * 

 ألم سمب  ف األسمفب عف جعؿ ق أك لكرؼ،عف طرحؽ إخبلء جحش االللبلؿ إئلرلحـ * 
كأف لقـك اإسلطة اإشرعحة م  فرسة  ظفىر سلطليف علل  سلطلو  فدحة ثفملة ك عفإة،

.  أم انسلفب دكإة االللبلؿ مإرادليف ألم سمب  ف األسمفب.اإلرلحـ

.  إذا لكصؿ اإطر فف اللففؽ حنيت االللبلؿ* 

 
الثاني المبحث 

عدم مشروعية االحتالل اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية 

 

 اإ طلب اإثفنت، االللبلؿ لفإة  علحة  ؤرلة، اإ طلب األكؿ، حلنفكؿ ىذا اإ ملث ثبلثة  طفإب،
. االللبلؿ اإلرمت ال حنقؿ اإسحفدة كاإ طلب اإثفإث االللبلؿ ال حجحز اإضـ

 

 المطمب األول

االحتالل الحربي حالة فعمية مؤقتة 

 

مفعؿ ركة رفىرة، سمميف اإغزك اإنفلج عف ركة  إبلللبلؿ اإلفإة اإفعلحة اإ ؤرلة رضت 
.   نيفعف طرحؽ اللبلإيف مفإبف ؿ أك اللبلؿ جزء  إ ف ،عسبرحة ألراضت دكإة أخرل

 كمفإلفإت ، حشبؿ لفإة  علحة  ؤرلة  ت ظؿ اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، فالللبلؿ اإلرمت
  ف  للؽ الففرحة الىفم  ذإؾ كحلضح،حنظر إإحو علل اعلمفر أنو كارعة كإحس كضعف رفنكنحف

 .1949 كالففرحفت جنحؼ إسنة 1907اإرامعة إعفـ 



إو كضع ،  أف اللبلإيف طكحؿ األ د،لففرحة جنحؼ اإرامعةالكرد مررت إسرائحؿ عدـ لطمحقيف 
  .خفص علل اعلمفر أنو اللبلؿ  رحد  ف نكعو

كمرأحت  إف  ف رصد مفللبلؿ  رحد  ف نكعو، أف االللبلؿ اإلسرائحلت إحس  قط 
أم لغححر  ت اإطمحعة اإدح كغرا حة، " إلبلإت"اإسحطرة علل األرض، إن ف ىك  لفكإة اللبلؿ 

 ف خبلؿ نقؿ اإسبفف اإحيكد إؤلراضت اإ لللة، كلضححؽ اإخنفؽ عمر اإ خططفت اإيحبلحة، 
ب ف أف االللبلؿ اإلرمت اإلسرائحلت، ح فرس اإضـ . نيب اإثركة اإ فئحة، كليجحر اإسبفف

ب ف أصمح حخلؽ كضعف دح غرا حف جدحدا معد . اإفعلت دكف اإلعبلف عف ذإؾ، مفسلثنفء اإقدس
كجكد اإسلطة اإفلسطحنحة، اللبلؿ مدكف أعمفء ك سؤكإحفت  علحة، لحث أإقحت ىذه األعمفء علل 
عفلؽ اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة، عل ف مأنو  ف اإنفلحة اإقفنكنحة كك قف اللففرحة جنحؼ اإرامعة، 

. لمقل سلطة االللبلؿ ىت اإ سئكإة رفنكنحف عف إدارة شؤكف اإنفس كلصرحؼ أ كرىـ اإلحفلحة

إإل دكإة كنقليف  فالللبلؿ اإلرمت ال حؤدم إإل إإغفء سحفدة اإدكإة اإ لللة أراضحيف 
ب ف أف اإقفنكف  ملحث لمقل اإسحفدة اإقفنكنحة إلدكإة صفلمة اإسحفدة علل اإلرلحـ، االللبلؿ،

اإدكإت حعلرؼ إسلطفت االللبلؿ  قط مفإقحفـ مفإلجراءات اإضركرحة بإدارة األرفإحـ، دكف اإلأثحر 
كرد أج ع اإفقو اإدكإت علل عدـ  .ك ف حلفرع عنيف  ف اخلصفصفت علل اإسحفدة اإلرلح حة،

ألف اإسحفدة اإقفنكنحة للعطؿ نظرا إكجكد ركة  انلقفؿ سحفدة اإلبك ة اإشرعحة إإل دكإة االللبلؿ،
. رفىرة كظرؼ طفرئ أال كىك االللبلؿ

كرد لرسخت ىذه اإقفعدة  ت اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر ك ف جرل علحو اإع ؿ كاإعرؼ 
رأل مأف االللبلؿ اإلرمت  ف ىك إال كارع  علت، كأف " فبحنر" فإفقحو  .اإدكإححف كألبفـ اإ لفبـ

 االللبلؿ ال ح بف أف حؤدم إإل انلقفؿ اإسحفدة  ف اإدكإة اإ لللة أراضحيف إإل دكإة االللبلؿ،
كىذا إذا  ف   أحضف مكجكد لفإة كالدة كنفدرة ح بف لفؿ رحف يف انلقفؿ اإسحفدة ،" فبحنر"كحضحؼ 

. لـ ضـ دكإة االللبلؿ إؤلراضت اإ لللة م كجب  عفىدة سبلـ

كب ف ىك  علـك إدحنف مأف اإسلطة اإفعلحة اإ ؤرلة لخكؿ سلطفت االللبلؿ إدارة اإلرلحـ 
ألف  اإ للؿ كشؤكف سبفنو كذإؾ إللقحؽ اإنظفـ كلفظ األ ف أم إحس علل أسفس رفنكنت،

صفلب اإسحفدة اإقفنكنت كاإلرلحـ رد عطؿ مسمب االللبلؿ كرد ر ض أغلب اإفقو نعت اإسلطة 
. اإفعلحة اإ ؤرلة مكصؼ سحفدة  ؤرلة

                                                 
،إسرائٌل والضفة الؽربٌة،مؤسسة الدراسات ،جامعة الكوٌت،الطبعة األولى بٌروت،عام قانون المحتل، رجا شحادة

. 6 ص  ،1990
. 248 ص ، مرجع سابق، قانون المحتل، ا رجا شحادة



 حعنت دخكؿ ىذا اإجزء  ت لكزة ،ب ف أف االللبلؿ اإعسبرم إجزء  ف إرلحـ اإدكإة
اإدكإة اإ لللة مكاسطة اإلقفدـ اإ بسب، كال حعنت خركج ىذا اإلرلحـ  ف سحفدة اإدكإة اإلت 

 أنو أ ر غحر جفئز ك قمكؿ  ت علل اعلمفر الللت أرضيف مكاسطة اإلقفدـ اإ سقط إلسحفدة
. اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر

سلرجع عند لحث ت كاإسحفدة اإفعلحة ال للغل اإسحفدة اإقفنكنحة إلدكإة صفلمة اإلرلحـ،
. زكاؿ االللبلؿ

 اإخفصة مل فحة 1949  ف أف الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ "درحمر"كرد اسلنلج األسلفذ 
اإ دنححف اإكارعحف للت االللبلؿ رد لددت مشبؿ جلت اإ مفدئ األسفسحة إبلللبلؿ اإلرمت  ت 

:-  بفآللت48ك47 فدلحف اؿ

 .أف االللبلؿ اإلرمت ذك طمحعة  ؤرلة ك لدكدة -ٔ

أف اإسحفدة علل اإلرلحـ اإ للؿ لمقل إلدكإة صفلمة اإلرلحـ كال لنلقؿ إلدكإة اإ لللة مأم  -ٕ
. لفؿ  ف األلكاؿ

ال حجكز إسلطة االللبلؿ  ت إدارة اإلرلحـ أف لقـك ملغححرات  ت اإلرلحـ أك  ت نظفـ لحفة  -ٖ
. اإسبفف ،حلجفكز اإغفحة  ف إعطفئيف ىذه اإسلطة اإفعلحة
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 المطمب الثاني

االحتالل الحربي ال ينقل السيادة 

 

  حز محف كرد ، عفرض نقؿ اإسحفدة إإل دكإة االللبلؿ فأكؿ "  فنحؿ"حعلمر اإفقحو 
 ، اللبلؿ لرمت حلدث  ت لفإة اإفلح اإعفـ كىك اإذم حجحز نقؿ اإسحفدة:نكعحف  ف االللبلؿ

. كاللبلؿ غحر ذإؾ حجرم إفلرة  عحنة كإبنو ال حنقؿ اإسحفدة

كرد أخذت للملكر ىذه األ بفر  ت نصكص اإ عفىدات اإدكإحة كخفصة الففرحلت الىفم 
 ف  ب ف لملكرت  كااللففرحة اإ للقة ميف كاإ لعلقة مقكاعد اإلرب اإمرحة،1907ك 1899إعفـ 

 ملحث أصمح  لعفر ف علحو مأف سلطة ،خبلؿ اإ  فرسفت اإدكإحة ك ف جرل علحو اإعرؼ اإدكإت
االللبلؿ ل فرس سلطة  علحة  ؤرلة علل اإلرلحـ اإ للؿ  ف غحر نقؿ إلسحفدة اإقفنكنحة، ثـ 

األشخفص  مشأف ل فحة كخفصة االلففرحة اإرامعة اإ لعلقة 1949جفءت الففرحة جنحؼ إعفـ 
. مأف اإسحفدة ال لقمؿ اإلقفدـ اإ بسب كال اإلقفدـ اإ سقط إلكضح ،اإ دنححف  ت كرت اإلرب

 كإبف اإسحفدة اإقفنكنحة  حو لمقل إلدكإة صفلمة ،ب ف أننف نبكف أ فـ اللبلؿ لرمت
كأف اإسحفدة اإ ؤرلة لبكف إبلللبلؿ دكف أف لصؿ ىذه اإسحفدة إإل  سلكل االرلقفء  اإلرلحـ،

. كاؿ االللبلؿ اإ عطلة كاإلت لرد معد زمفإسحفدة اإقفنكنحة

 اسلند اإ كرؼ اإلسرائحلت 1967عشحة كركع االللبلؿ إؤلراضت اإفلسطحنحة  ت عفـ 
 إإل  راغ اإسحفدة  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع 1949 ت عدـ لطمحقو اللففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ 

جفء  حو مأف اإ  لبة   1968غزة، كرد نشر  قفؿ إلفقحو اإلسرائحلت حيكدا ملـك  ت عفـ 
ألف ىذه األراضت رد  ، حبف إيف سحفدة شرعحة علل اإضفة اإغرمحة األردنحة اإيفش حة إـ

مذرحعة ل فحة سبفف للؾ األراضت  ،1948ض ت إإحيف عند ف بفنت رد غزليف ركالو  ت عفـ 
ف عدـ اللجفج إسرائحؿ  ت للؾ اإفلرة ال حعنت رمكإيف  ف األع فؿ اإلت بفنت لرلبب ملقيـ ، كا 

 1948م ف رف ت مو األردف، علل اعلمفر أف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة بفنت  ف محف عف ت 
  ت لفإة  راغ  ف اإسحفدة، كلزعـ إسرائحؿ أنيف بفنت  ت للؾ اإفلرة  ت لفإة د فع 1967-

عف اإنفس نلحجة إ ف لعرضت إو  ف اعلداء  ف رمؿ اإدكؿ اإعرمحة، إذ لعلمر نفسيف  ت للؾ 
                                                 
34  Bulm,Yahuda Z, missing reversione:reflections on the status of Judea and 
samaria,in the arab-Israeli conflict vol.11.edited –by Jon Norton Moore,The 
American Society of International law 1974,PP-287-312. 
35 Ibid.P.293. 



اإفلرة أنيف  ت  كرؼ رفنكنت أركل  ف  صر كاألردف   ف حعطحيف لؽ اإسحطرة كاإسحفدة 
اإقفنكنحة علل اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة كعلحو،  بل  جفؿ إلطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل 

. األراضت اإ لللة

 :-كح بننف أف نسلخلص اإنقفط اإلفإحة

 سلطة االللبلؿ ال لسلطحع أف لنقؿ سحفدة اإدكإة اإ لللة أراضحيف أك أف للغحيف، إن ف  -ٔ
  .حقلصر دكرىف علل لعطحؿ   فرسة اإسلطة اإشرعحة إسحفدليف علل اإلرلحـ

لبفـ اإقفنكف إل  فرسة سلطفت االللبلؿ إ يفـ كصبللحفت  ت األراضت اإ لللة ك قف  -ٕ
 اإ لعلقة مفالللبلؿ اإلرمت اإلت أجفزت ذإؾ، ال إبكنيف صفلمة اإسحفدة  كركاعدهاإدكإت

 .اإقفنكنحة علل اإلرلحـ

رغـ لعطحؿ سرحفف سحفدة اإدكإة اإ لللة أراضحيف  ف رمؿ دكإة االللبلؿ، إال أنيف لمقل  -ٖ
رفئ ة إإل جفنب  يفـ كصبللحفت دكإة االللبلؿ، كاإدإحؿ علل ذإؾ  ف شرعلو اإدكإة 
ف أإغت معض  ف  اإ لللة  ف ركاعد رفنكنحة لمقل رفئ ة كسفرحة  ت ظؿ االللبلؿ، كا 

 . سمميف حبكف ركاعد رفنكف االللبلؿ اإلرمت  إفاإقكاعد

كال ح بف أف حلد  ف ىذه  لمقل سحفدة اإدكإة اإ لللة رفئ ة  ت  كاجية األطراؼ األجنمحة، -ٗ
كمفإلفإت لمقل بف ة لقكريف  رص  نيف، لعطحؿ سلطة االللبلؿ ىذه اإسحفدة،تاإسحفدة أك حف

 .اإنفشئة عف اإلزا فليف اإلعفردحة رفئ ة كسفرحة

 اإصبللحفت اإ نكطة ميف م كجب ،إذا  ف لجفكزت سلطة االللبلؿ  ت صبللحفليف ك يف يف -٘
، بقحف يف ممعض األع فؿ كاإلصر فت اإسحفدحة  كركاعدهألبفـ رفنكف االللبلؿ اإلرمت

مو  ت  كاجية حعلد اإخفرجة عف  ف ىك  لدد إيف،  إف  ثؿ ىذا اإلجفكز حعد مفطبل كال 
 .اإغحر

ف االللبلؿ اإعسبرم ال حنقؿ اإسحفدة مذالو علل اإلرلحـ  علل أكرد أبد اإدبلكر إمراىحـ شلفلو
م ثفمة  كأف للرحـ االسلحبلء علل أراضت اإغحر مفإقكة ملكالر اإع ؿ كاإفقو اإدكإححف، اإ للؿ،

كأف ىذه اإقفعدة ىت اإربف  اإقفعدة اإقفنكنحة اإكاجمة اإلطمحؽ  ف رمؿ ج حع اإدكؿ  ت اإعفإـ،
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األسفس  ت منفء اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، إذ ميف حلأبد دكر ىذا اإقفنكف بكسحلة مدحلة عف 
. اإلرب إلسكحة اإ نفزعفت اإلرلح حة محف اإدكؿ 

ك ف كجية نظرم أف األلداث كاإلطكرات اإ لعلقة مفإقضحة اإفلسطحنحة، رد لجفكزت  سأإة 
كذإؾ  ت ضكء صدكر اإعدحد  ف ررارات اإج عحة اإع ك حة إؤل ـ اإ للدة "  راغ اإسحفدة"

رف ة دكإلو اإ سلقلة،   ف  كاإلج فع اإدكإت لكؿ لؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر  صحره كا 
حعنت أف صفلب اإلؽ  ت اإسحفدة علل ىذه األرض ىك ىذا اإشعب اإذم حعلرؼ مكجكده 

. كىكحلو اإكطنحة

 

 المطمب الثالث

االحتالل الحربي ال يجيز الضم 

 

اسليدؼ االللبلؿ اإلسرائحلت إؤلراضت اإعرمحة ضـ جزء  ف األراضت اإ لللة، إذ رفـ 
مضـ جزء  نيف، ب ف ىك اإلفؿ علحو  ت  دحنة اإقدس، كحخطط إضـ أجزاء أخرل  ف خبلؿ 

 ف الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ لعلقة مشأف ل فحة األشخفص  47 اإ فدة تنصك .منفء جدار اإضـ
ال حلـر األشخفص اإ ل حكف اإذحف حكجدكف  ت أم إرلحـ  للؿ  ": اإ دنححف كرت اإلرب علل

سكاء مسمب أم لغححر حطرأ نلحجة الللبلؿ  مأم لفؿ كال مأحة بحفحة  ف االنلففع ميذه االلففرحة،
أك مسمب أم الففؽ حعقد محف سلطفت  األراضت علل  ؤسسفت اإلرلحـ اإ ذبكر أك لبك لو،

أك بذإؾ مسمب رحفـ ىذه اإدكإة مضـ بؿ أك جزء  ف األراضت  اإلرلحـ اإ للؿ كدكإة االللبلؿ،
". اإ لللة

 كعدـ اإ سفس ك صللليـ  نص اإ فدة كاضح مأنو حسليدؼ ل فحة اإسبفف اإ دنححف
ر ض  مدأ ضـ اإلرلحـ كابلسفب اإسحفدة علحو  ف  ب ف أف اإغفحة  ف اإ فدة اإ ذبكرة، ملقكريـ،

:- مػ   فرسة اإسحفدة علل اإلرلحـ اإ للؿ لل ثؿ ، لحث إفرمؿ دكإة االللبلؿ

  .لطمحؽ ركانحف كلشرحعفت االللبلؿ -1
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ىت عبلرة حلب يف اإقفنكف اإخفص اإ للت  اعلمفر اإعبلرة اإلت لرمط اإسبفف مفإسلطة، -2
 .اإصفدر عف اإسلطة مفعلمفرىف سلطة أصلحة

 يذه اإ  فرسة إلسحفدة لبكف غحر سفرحة اإ فعكؿ كإحس إيف اعلمفر رفنكنت  ت  كاجية 
. اإسبفف األصلححف

أف عدـ جكاز ضـ األرفإحـ  ف رمؿ دكإة االللبلؿ حعد  مدأ "  فبحنر"كأبد اإفقحو اإدكإت 
 ف اإ مفدئ اإ سلقر علحيف، كمفإلفإت  إف ضـ دكإة االللبلؿ إؤلراضت اإ لللة حعد ع بل غحر 

 أف اإضـ إبت حعلد مو حجب أف حلـ ك قف إلطرحقة :كحضحؼ  شركع ال حجب االعلراؼ مو،
  .اإ علفدة كاإ ل ثلة معقد  عفىدة سبلـ محف األطراؼ اإ لنفزعة

ب ف أشفرت اإدبلكرة عفئشة رالب إإل أف عدـ جكاز ضـ األرفإحـ اإ لللة لعد اإحـك 
كمفإلفإت  يت  رلمطة ميذه اإلفإة ز نحف، كأف " رفنكف اإلرب"رفعدة أسفسحة  ف ركاعد اإقفنكف 

كحعلمر اللبلؿ  رحفـ اإيدنة ال حؤثر علل اإكضع اإلرلح ت اإقفئـ سكاء رمؿ أك معد عقد االلففؽ،
جزء  ف أراضت اإطرؼ اآلخر معد لكرحع الففؽ اإيدنة اللبلال عسبرحف ح نع اإدكإة اإلت رف ت 

ب ف ح نع اإدكؿ األخرل  ف االعلراؼ ميذا اإضـ أك لرلحب .مفالللبلؿ  ف ضـ اإلرلحـ اإ للؿ
كإبف حبللظ أف اآلثفر اإلت للرلب علل اإفعؿ غحر اإ شركع  اآلثفر اإقفنكنحة اإبلز ة علحو،

 ت مفإفعفإحة تأصبل ح بف أف لؤدم إإل نشأة أكضفع جدحدة حللقيف كصؼ اإ شركعحة إذا  ف 
  .اإبلز ة

كمعبس اإعصكر اإسفمقة، لحف بفف اللبلؿ أراضت اإغحر كسحلة غحر  شركعة إمسط 
اإسحفدة كاإلكسع،  قد أج ع اإفقيفء  ت اإقرف اإعشرحف، علل أف االسلحبلء مفإقكة سكاء 

اسلخد ت مطرحقة  شركعة أك غحر  شركعة ال حس ح إلدكإة اإ لللة مضـ اإلرلحـ اإ للؿ أك 
أم جزء  نو كال منقؿ اإسحفدة إدكإة االللبلؿ  ف إـ حلـ ذإؾ م كجب  عفىدة سبلـ  قمكإة  ف 

  .سبفف اإلرلحـ اإذحف حقع علحيـ اإلجراء أك حلأثركا مو

رأل  نذ اإللظة األكإل اإلت لغحرت  حيف اإنظرة ،  قد أ ف اإدبلكر عمد اإعزحز سرلفف
 ضـ اإلرلحـ نلحجة أف - بكسحلة  شركعة إللقحؽ اإسحفسة اإقك حة إلدكإة -إإل اإلرب

ف إ :اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، كحعلؿ ىذا مقكإو ت   سل فن مو ان االسلحبلء علحو مفإقكة إـ حعد أ ر
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اإلجكء إإل اإقكة كشرعحة  ف حلرلب علحيف  ف آثفر إف بفف أ را  سل ف مو  ت ظؿ اإنظرحة 
اإلقلحدحة اإلت بفنت لجحز ضـ األرفإحـ مسمب اإيزح ة اإبف لة ، إن ف حرجع ذإؾ إإل  شركعحة 

اإلرب ذاليف، كإقد اخللؼ اإكضع  نذ أف أصمح  مدأ لظر اإلجكء إإل اإقكة  ف اإ مفدئ 
.  اإ سلقرة  ت اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر

 علل  مدأ عدـ شرعحة ضـ ،"رغمنكر ب" رررت اإ لب ة اإعسبرحة اإدكإحة  ت كرد
 .األراضت نلحجة لرب عدكانحة

ك ف كجية نظرم بمفلثة،  إف اإلبك ة اإلسرائحلحة لققت غرضيف غحر اإ شركع مضـ 
أجزاء  ف األراضت اإ لللة مطرؽ عدة،  قد ل بنت  ف بسب نكع  ف اإشرعحة، عف طرحؽ 
 كا قة اإكالحفت اإ للدة ع لحف علل كارع اإضـ، كلفكإت بسب دكؿ أخرل عف طرحؽ خلؽ 

- كللل اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة- كرفئع علل األرض، ب ف رف ت مفسلدراج اإدكؿ اإعرمحة
. إقمكؿ ىذا اإضـ بث ف إلنيفء اإصراع كاإس فح مقحفـ بحفف  لسطحنت  عحف

 اإسحفدة عف طرحؽ اإرخصة  اإدكإحة  لرحد أف لبلسب اإلسرائحلحةإال أف اإلبك ة 
 عف طرحؽ اإضـ مإرادة  نفردة ، مفإلضف ة إإل إطفإة أ د ،إللصكؿ علل اإسحفدة األصلحة

اللبلإيف مفعل فدىف علل سحفسة  رض األ ر اإكارع،  ف خبلؿ االسل رار معدكانيف علل 
. األراضت اإ لللة

 ىك إ رلفعفت اإسكرحة  نفطؽ إسرائحلحة، مإعبلف اإقدس اإشررحة كا  ف رررلو إسرائحؿ
دارم إؤلراضت اإ لللة لصرؼ غحر  قمكؿ، ألنو  خفرج عف نطفؽ دكاعت كلغححر رفنكنت كا 

 .حيدؼ مفإدرجة األكإل إإل اإضـ، اإذم حلنف ل  ع رحفـ لفإة لربك ،اإنظفـ اإعفـ كاأل ف

 للـر علل 1907 اإرامعة إسنة الىفماإ للقة مفلففرحة اإلرب اإمرحة،  ف الئلة 43 فإ فدة 
مأحة لغححرات  ت األكضفع كاإقكانحف كاألنظ ة  ح ف ملعلؽ مفألراضت  اإقحفـ سلطفت االللبلؿ

كك قف إسبل ة أ ف ركاليف   ت أضحؽ اإلدكد، إللغححر  حجب أف حبكف اإ لللة،  إف اضطرت
. كإحس أبثر
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. 104 و 79 ص ، مرجع سابق،االحتالل اإلسرائٌلً  والمقاومة الفلسطٌنٌة، عز الدٌن فوردة



  ف رمؿ  جلس األ ف اإدكإت 1967  ت أعقفب لرب لزحراف 242ب ف صدر ررار 
ؼ كبؿ اإ نظ فت .ت.كرد ر ضت ـ.اإذم أبد علل عدـ جكاز ابلسفب األرفإحـ مفإقكة

إال أنو .  ت لحنو، ألنو حعنت لصفحة إلقضحة اإفلسطحنحة مشبؿ نيفئت242اإفلسطحنحة ررار 
ؼ  ت  درحد معد اإدخكؿ  ت .ت.ل ت اإ كا قة علل ىذا اإقرار مشبؿ رس ت ك علف  ف رمؿ ـ

. 1993كل ت اإلشفرة إإحو مكضكح  ت الففؽ إعبلف اإ مفدلء إعفـ   ففكضفت اإع لحة اإسل حة،

كرف ت دكإة إسرائحؿ مإجراءات إدارحة كرفنكنحة ك فإحة إلغححر كضع  دحنة اإقدس 
أدانت  عف اإج عحة اإعف ة ك جلس األ ف اإعرمحة إض يف  علحف، كرد صدرت عدة ررارات

أبدت علل عدـ جكاز ابلسفب األرفإحـ اإلت  ،اإلصرؼ غحر اإ شركع  ف رمؿ سلطة االللبلؿ
 252ررار  جلس األ ف ررـ ،  ثؿ  كضـ أجزاء  ف األراضت اإخفضعة إسحطرليف،مفإقكة

اإذم دعف إسرائحؿ إإل إإغفء ج حع  – 1968"  فحك" أحفر 21اإصفدر ملفرحخ  (1968)
. إجراءاليف إلغححر كضع اإقدس

 علل 1969" حكإحك" ل كز 3ملفرحخ  (1969 )267  ررـب ف أبد ررار  جلس األ ف
. دعكة إسرائحؿ  جددا إإل إإغفء ج حع اإلجراءات اإلت  ف شأنيف لغححر  دحنة اإقدس 

                                                 
وقد تقدمت برٌطانٌا بهذا المشروع  وواافق علٌه  ،1967 تشرٌن الثانً نوفمبر لعام 22 صدر هذا القرار بتارٌخ 

 واستمرت 1967 نوفمبر عام 22-9وكان مجلس األمن قد انعقد فً الفترة ما بٌن  مجلس األمن باالجماع،
إقرار مبادئ سالم عادل ودائم فً الشرق األوسط حٌث " جلسة  وجاء فً نص القرار 22 ساعات فً 107.اجتماعاته

أعرب مجلس األمن عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر فً الشرق األوسط ،وإذ ٌؤكد عدم جواز االستٌالء على 
األراضً بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطٌع كل دولة فً المنطقة أن تعٌش فٌه 

المجلد - قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطٌن– لمزٌد من التفاصٌل انظر الدكتور احمد عصمت عبد المجٌد .بأمان
. 197 ص 1993نٌسان عام /الطبعة الثالثة بٌروت –  مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة 1974-1947األول 

ٌقر *- أنه ال ٌعٌن بوضوح الخطوط التً ٌجب أن ٌنسحب منها الكٌان اإلسرائٌلً :- *-من أبرز عٌوب هذا القرار 
وهو قضٌة " النزاع"ال ٌتناول جوهر  *- 1967للكٌان اإلسرائٌلً ما حازه من توسع ؼٌر قانونً قبل حرب عام 

 لمزٌد من –فلسطٌن إال من زاوٌة الالجئٌن ،أي أنه ال ٌتعرض للحقوق السٌاسٌة المشروعة للشعب الفلسطٌنً 
عام -  دار الفرقان للنشر والتوزٌع–دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة - محسن محمد صالح.التفاصٌل أنظر د

 .448 ص 2004
وٌعتبر أن جمٌع . على رفضه االستٌالء على األراضً بالؽزو العسكري252 رقم  األمن ٌؤكد قرار مجلس 

اإلجراءات اإلدارٌة والتشرٌعٌة ،وجمٌع األعمال التً قامت بها إسرائٌل بما فً ذلك مصادرة األراضً واألمالك التً 
. من شأنها أن تؤدي إلى تؽٌٌر فً الوضع القانونً للقدس، هً إجراءات باطلة ،وال ٌمكن أن تؽٌر فً وضع القدس 

 على المبدأ القائل إن االستٌالء على األراضً بالفتح العسكري ؼٌر مقبول ،وٌؤكد 267 ٌؤكد قرار مجلس األمن 
. 1968 لعام 252قراره السابق 

إدانة إسرائٌل لتدنٌس " أٌلول 15 الصادر بتارٌخ 1969 لعام 271ومن بٌن قرارات مجلس األمن أٌضا قرار رقم 
 1971 لعام 298وقرار رقم .المسجد األقصى ودعوتها إلى إلؽاء جمٌع اإلجراءات التً من شأنها تؽٌٌر وضع القدس

األسؾ لعدم احترام إسرائٌل لقرارات األمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتؽٌٌر وضع " أٌلول 52الصادر بتارٌخ 
مارس والذي تم فٌه مطالبة إسرائٌل بتفكٌك المستوطنات / آذار 1 الصادر بتارٌخ 1980 لعام 465وقرار رقم .القدس

والقرار رقم .القائمة والتوقؾ عن التخطٌط للمستوطنات وبنائها فً األراضً العربٌة المحتلة ،بما فٌها مدٌنة القدس 
إعالن بطالن اإلجراءات التً اتخذتها إسرائٌل لتؽٌٌر طابع  – 1980ٌونٌو لعام / حزٌران 30 الصدر بتارٌخ 476

. القدس
بشأن " القانون األساسً"حول عدم االعتراؾ ب – 1980 آب أؼسطس لعام 20 الصادر بتارٌخ 478وقرار رقم 

. القدس ،ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسٌة منها



اإدكرة  "2851بفإقرار ررـ  كصدرت ررارات عف اإج عحة اإعف ة لدحف إجراءات اإضـ،
إسرائحؿ مشدة أف اإذم طفإب – 1971 بفنكف األكؿ دحس مر إعفـ 20اإصفدر ملفرحخ " 26

 اإصفدر ملفرحخ 32/5كاإقرار ررـ  .للغت ج حع اإلجراءات إضـ أك اسلحطفف األراضت اإ لللة
اإلجراءات اإلسرائحلحة األخحرة غحر اإ شركعة  ت أداف  اإذم 1977أبلكمر / لشرحف األكؿ28

األراضت اإعرمحة اإ لللة اإلت لسليدؼ لغححر اإطمحعة اإقفنكنحة كاإلشبحؿ اإجغرا ت كاإلربحب 
  خفإفف أللبفـ  حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإلزا فت إسرائحؿ اإدكإحة طمقف اللففرحة ،اإسبفنت  حيف

كعررلة اإ سفعت اإ مذكإة إللكصؿ إإل   كإقرارات األ ـ اإ للدة،1949جنحؼ اإرامعة إعفـ 
 .سبلـ عفدؿ كدائـ  ت اإشرؽ األكسط

  ف 1949إسرائحؿ نقضت ألبفـ رفنكف االللبلؿ اإلرمت كالففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ ؼ
لحث لجفكزىف إلدكد صبللحفليف  ت اإضـ اإفعلت،   ف حلكجب  سفءإليف عف األضرار اإلت 

  ت 1949 اإرامعة إعفـ  جنحؼ سح ف ألبفـ الففرحة،أنشأليف نلحجة عدكانيف غحر اإ شركع
. 148ك147 اإ فدلحف

 االلففرحفت  ف خبلؿ اسل رارىف إ سؤكإحفليف ك قف إ ف نصت علحو كال لزاؿ إسرائحؿ  لنبرة 
 را ضة االنسلفب  ف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة كاإجكالف ،مفإعدكاف علل األراضت اإ لللة

 إف لفإة االللبلؿ اإلرمت اإنفج ة عف اسلخداـ اإقكة مصكرة  خفإفة كغحر  شركعة  .اإ للؿ
:-  مػنليتتال مد أف  كارعف كرلحف،

أك رد حللقؽ مفضؿ   عطلة اإسحفدة مردع اإعدكاف،" لبك ة األصؿ"نجفح اإلبك ة اإشرعحة -ٔ
 ك مفشرليـ اإبففح اإ سلح  ت  كاجية اإغفصب عمر إنشفء لربفت ،اسلخداـ اإسبفف إلقكة

.  قفك ة  نظ ة

أك مض يف إيذه  نلحجة انسلفب اإقكات اإ عفدحة مإرادليف اإ نفردة، حنليت االللبلؿ كدحف، -ٕ
. إذا  ف الجيت إرادة اإسبفف إذإؾ إثر اسلفلفئيـ مصدد ىذه اإ سأإة األراضت،

 حثفؽ األ ـ اسلخداـ  جلس األ ف اإدكإت الخلصفصفلو ك يف و اإ خكإة إو م كجب  -ٖ
 اإ لعلقة ملسكحة اإنزاعفت مطرؽ كدحة أك منفء علل اسلخداـ (26ك25ك24) اإ كاد اإ للدة

( 42ك41ك40ك39)اإلدامحر اإق عحة إذا  ف  شلت اإكسفئؿ كاإطرؽ اإكدحة منفء علل اإ كاد 
ب ف رد حضع  جلس األ ف اإدكإت لدا إبلللبلؿ إذا  ف مفشر  يف و كصبللحفلو اإ لددة 

 .م كجب اإ حثفؽ

                                                 
. 16 ص ،انتفاضة الشعب الفلسطٌنً فً ضوء القانون الدولً المعاصر، مرجع سابق  ناصر الرٌس



 المبحث الثالث

 إسرائيل واتفاقيات جنيف وسريانيا عمى األراضي الفمسطينية

 

 لر ض لبك ة إسرائحؿ لطمحؽ ألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة،
كاعلر ت مأنيف لسرم علل األراضت  ،1949عل ف مأنيف رد كرعت علل  عفىدات جنحؼ إسنة 

:-  كىت7/6/1967 عسبرحة  ت  نفشحركرد أصدرت ثبلثة  اإلت لللليف،

. إعبلف دخكؿ اإجحش اإلسرائحلت إل نطقة– األ ر األكؿ

لكإت رفئد اإ نطقة لفححـ ىرلسكغ اإسلطفت اإلشرحعحة كاإلنفحذحة كاإقضفئحة – األ ر اإثفنت
. مفإبف ؿ

. ليف إنشفء اإ لفبـ اإعسبرحة كلشبحبل:- األ ر اإثفإث

حلرلب علل اإ لب ة اإعسبرحة "  نو 35  ت اإ فدة 3نص اإ نشكر اإعسبرم ررـ 
مخصكص ل فحة  ،1949 آب 12ليف لطمحؽ ألبفـ  عفىدة جنحؼ اإرامعة اإ ؤرخة  ت مك دحر

ذا كجد لنفرض محف ىذا   مصدد بؿ  ف حلعلؽ مفإلجراءات اإقضفئحة،، اإلرب ت ز فاإ دنححف  كا 
 "األ ر كمحف اإ عفىدة اإ ذبكرة  لبكف األ ضلحة أللبفـ اإ عفىدة

  ف 35 أم معد أرمعة أشير  ف سرحفف اإ فدة 1967ك ت أكائؿ أبلكمر  ف اإعفـ 
  ح ف حلعلؽ 107 م كجب األ ر ررـ 35رف ت اإقحفدة اإعسبرحة مإإغفء اإ فدة  ،3اإ نشكر ررـ 

.  اإذم حلعلؽ مفإضفة اإغرمحة144 كاأل ر اإعسبرم ،مقطفع غزة كش فؿ سحنفء

 علل أف اإلشفرة إإل 3  ف اإ نشكر اإعسبرم ررـ 35كرد عللت إسرائحؿ إإغفء اإ فدة 
 مفأل ر 3كلـ اسلمداؿ اإ نشكر اإعسبرم ررـ . رد أإغحتؼالففرحة جنحؼ جفء مفإخطأ كإيذا 

. ملفلفاإذم إـ حشر إإل الففرحة جنحؼ  1970إعفـ  378اإعسبرم ررـ 

                                                 
. 5 ص ، مرجع سابق، قانون المحتل، رجا شحادة 

 آب 1العدد   مناشٌر أوامر تعٌٌنات صادرة عن قٌادة قوات جٌش الدفاع اإلسرائٌلً فً منطقة الضفة الؽربٌة،
. 12 ص 1967

، 11/10/1967 بتارٌخ ةدراصصادرة عن المستشار القضائً، فً منطقة ٌهودا والسامرة،  مناشٌر أوامر تعٌٌنات ،
. 337ص 

. 303، ص 1967 تشرٌن أول من العام 23 بتارٌخ ةدرا  ص، مناشٌر أوامر تعٌٌنات
 مجلة شؤون 1974-1965 القضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً اإلسرائٌلً فً األمم المتحدة ،جورج طعمة. د

. 131-130 ص 1975/ شباط41/42 عدد ،فلسطٌن



ررار سرحفنيف علل األراضت   إسرائحؿ  ف زاإت  صرة علل عدـ لطمحؽ الففرحة جنحؼ كا 
اإ لف ظة علل األ ف  عل ف مأنيف أكى ت اإرأم اإعفـ اإعفإ ت مزع يف اإفلسطحنحة اإ لللة،

اللففرحة جنحؼ اإرامعة لطكعف دكف أف " اإجكانب اإلنسفنحة"كاإنظفـ اإعفـ  ف خبلؿ لطمحؽ 
 إسرائحؿ غحمت بلحف ألبفـ  ك ف حجرم علل أرض اإكارع عبس ذإؾ، ،لعلرؼ مفنطمفريف رفنكنف

 كللل اإقفنكف اإدكإت  ت عبلرلو كلصر فلو اإلت نل سيف علل ،كركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت
صعحد اإلرلحـ اإفلسطحنت اإ للؿ كسبفنو اإ دنححف،  قد ارلبمت إسرائحؿ  نذ اللبلإيف األراضت 

رلؿ ع د خفرج نطفؽ اإقضفء كاإقفنكف،لعذحب  اإفلسطحنحة جرائـ لرب ملؽ اإسبفف اإ دنححف،
سفءة  عف لليـ، لد حر اإمنحة اإلللحة إل جل ع اإفلسطحنت،  اإذم ماالسلحطففاإلكسع األسرل كا 

 ج حعمنفء جدار اإفصؿ اإذم حلليـ  حنفذ كحدعـ  ف رمؿ اإلبك فت اإلسرائحلحة اإ لبللقة،
األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة، سحفسة اإعقفب اإج فعت  ف خبلؿ  رض لصفر  شدد علل 

سحفسة اإلمعفد خفرج األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة كغحرىف  ف ، اإ دف كاإقرل اإفلسطحنحة
.  االنليفبفت اإلسرائحلحة إلقكؽ اإلنسفف اإفلسطحنت

 
 المطمب األول

بدء سريان االتفاقية 

 

 كضعت إذ أنيف لددت الففرحة جنحؼ اإرامعة اإخفصة مدء سرحفف ألبفـ االلففرحة،
 أنيف " نيف علل،  قد جفء  ت نص اإ فدة اإثفنحة  ت ز ف اإلربإل فحة اإسبفف اإ دنححف 

لنطمؽ  ت لفإلت اإلرب اإ علنة أك أم اشلمفؾ  سلح آخر حنشب محف طر حف أك أبثر  ف 
ب ف أنيف لنطمؽ  ت ج حع .األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة للل إك إـ حعلرؼ ألدى ف ملفإة اإلرب

للل إك إـ حكاجو  لفالت االللبلؿ اإجزئت أك اإبلت إلرلحـ ألد األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة،
. "ىذا االللبلؿ  قفك ة  سللة

  :- إف الففرحة جنحؼ اإرامعة لنطمؽ  ت   ف خبلؿ ىذا اإنص،

أم  ت لفإة لرب  علنة أك اشلمفؾ  سلح، سكاء اعلر ت اإلطراؼ – اإنزاع اإ سلح ( ٔ
 معد اإلرب اإعفإ حة األكإل ك ف إلقيف  ف  آست إنسفنحة ككحبلت  .ملفإة اإلرب أـ ال

                                                 
 المادة الثانٌة من ، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،1949أؼسطس / آب 12 اتفاقٌات جنٌؾ المؤرخة فً ، أنظر

. 184االتفاقٌة الرابعة ص 



 - أم معد اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة-1949 إف الففرحفت جنحؼ إعفـ  إلقت ممنت اإمشرحة،
. أخذت منظرحة اإنزاع اإ سلح

. لنطمؽ االلففرحة  ت لفإة اإ نفزعفت اإدكإحة- أ

أم أف االلففرحة لنطمؽ محف اإدكؿ األطراؼ  ت االلففرحة كاإدكؿ غحر األطراؼ ك قف إنص اإفقرة 
ذا إـ لبف إلدل دكؿ اإنزاع  ت ىذه االلففرحة،"اإثفنحة  ف االلففرحة اإرامعة   إف دكؿ اإنزاع  كا 

ب ف أنيف لللـز مفاللففرحة إزاء .األطراؼ  حيف لمقل  ع ذإؾ  للز ة ميف  ت عبلرفليف اإ لمفدإة
. "اإدكإة اإ ذبكرة إذا رملت ىذه األخحرة ألبفـ االلففرحة كطمقليف

. لنطمؽ االلففرحة محف اإدكؿ األطراؼ  حيف- 1

علل أف لمقل ىذه األطراؼ  للز ة  أم أف االلففرحة لمقل سفرحة محف أطراؼ اإنزاع اإ لعفردحف،
.  ح ف محنيف مألبفـ االلففرحة

  .اإعبلرة محف اإدكؿ األطراؼ كاإدكؿ غحر األطراؼ  ت االلففرحة- 2

أم أف اإدكؿ األطراؼ  ت االلففرحة  للز ة ملطمحؽ ألبفـ االلففرحة إزاء اإدكؿ غحر األطراؼ 
 إن ف أف لطمؽ األلبفـ علل ،حعنت االنض فـىذا ال كاإلزا يف  مألبفـ االلففرحة،اإلزا يف مشرط 

. أرض اإكارع

ب ف لثكر  سفإة لركب اإللرحر، عل ف مأف االلففرحة لخفطب اإدكؿ األطراؼ، إبف لطكر 
كاالعلراؼ إلربفت اإللرحر مأنيف أطراؼ  اإقكاعد اإقفنكنحة  ت لؽ اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف،

ك قف إنص  . اإ نفزعفت اإ سللةللؾ االلففرحة  ت  ثؿ  أدل إإل أف لنطمؽ ىذه  ثلة إشعكميف،
 لحث 1977اإلضف ت األكؿ إعفـ " اإمركلكبكؿ"اإفقرة اإرامعة  ف اإ للؽ   ف اإ فدة األكإل

اإ نفزعفت اإ سللة اإلت لنفضؿ ميف اإشعكب ضد اإلسلط االسلع فرم كاالللبلؿ " جفء  حيف
". األجنمت كضد األنظ ة اإعنصرحة ، كذإؾ  ت   فرسليف إلؽ اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر

انطمفؽ االلففرحة  ت لفالت اإنزاعفت غحر اإدكإحة  - ب

ّد  ف نطفؽ لطمحؽ اإقكاعد اإلنسفنحة إإل تجفءت اإ فدة اإثفإثة اإ شلربة  ت الففرحفت جنحؼ إلـ
 لـ إإلفريف مفإمركلكبكؿ لحث، كإبف إـ لبف ىذه اإخطكة بف حة اإ نفزعفت غحر اإدكإحة 
 اإذم اعلمر اسلب فال إل فدة اإثفإثة اإ شلربة  ت الففرحفت جنحؼ 1977اإلضف ت اإثفنت إعفـ 

                                                 
  .انظر أحكام المادة الثالثة المشتركة من اتفاقٌات جنٌؾ األربع المتعلقة بالمنازعات التً لٌس لها طابع دولً - 



 فت لفإة رحفـ نزاع  سلح إحس إو طفمع دكإت  ت أراضت ألد األطراؼ اإسف حة  األرمع،
. اإ لعفردة ،حللـز بؿ طرؼ  ت اإنزاع مأف حطمؽ بلد أدنل ألبفـ اإ فدة اإثفإثة

األرفإحـ اإ لللة   (2

لنطمؽ االلففرحة أحضف  ت :"حألت نصت اإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة اإثفنحة اللففرحة جنحؼ علل  ف 
م إلرلحـ ألد األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة ، للل إك إـ ؿج حع لفالت االللبلؿ اإجزئت أك اإؾ
. "حكاجو ىذا االللبلؿ  قفك ة  سللة

كمحنت اإلجفرب  ف معد اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة مأنو رد كرعت لفالت اللبلؿ كإبف مدكف اشلمفؾ 
   إف الففرحة جنحؼ اإرامعة لطمؽ دكف اإنظر إإل اللبلؿ جزئت أك بلت،؛ سلح، علل أحة لفؿ

للل إك إـ  اإ يـ أنو اللبلؿ نلحجة إع ؿ  ف دكإة أخرل  علدحة، أك اللبلؿ مدكف اشلمفؾ،
 .أم أنو حلـ إع فؿ نصكص الففرحة جنحؼ اإرامعة  ت ل فحة األ راد اإ دنححف حكاجو  قفك ة،
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أف حبكف اإلفبـ اإلررار ملفإة االللبلؿ اإلرمت حشلرط مفألسفس  زع ت إسرائحؿ مأف  -ٔ
ف ببل إ لحث  ، اإسفمؽ إئلرلحـ اإ للؿ لفب ف شرعحف، رمؿ أف حلؿ  للو جحش االللبلؿ

  ف لحث اإشرعحة سحفدة علل اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة،إي ف  ف ف  صر كاألردف إـ لؾ
  اإرامعة  نعدـ،ؼ إف ع لحة اإلررار ملفإة االللبلؿ اإلرمت كمفإلفإت انطمفؽ الففرحة جنت

،  فإكضع اإقفنكنت إلسرائحؿ  ت األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة ال حعنت أنو اللبلؿ مؿ إدارة
 .علل اعلمفر أف إسرائحؿ لدحر األراضت اإ لللة كال لللليف مفإ عنل اإقفنكنت

                                                 
 57 R.A.Falk &  B.H.Weston,The relevance of International Law to Israel and 
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ف اإ  لبة األردنحة لب ت إ" " حيكدا ملكـ"ألد  قيفء اإقفنكف اإدكإت اإلسرائحلت اإخمحر كرفؿ 
علحو ك  يت إحست اإلفبـ اإشرعت 1967حكنحك / إإل لزحراف 1949اإضفة اإغرمحة  ف سنة 

  ."  إف إسرائحؿ غحر  طفإمة ملطمحؽ االلففرحة

 عف  لكل الففرحة جنحؼ اإرامعة اإلت ىت ةعلمر خفرجتإف ع لحة نقفش اإلفبـ اإشرعت 
االعلراؼ مفللبلؿ األراضت اإلت لقع  ت حد كدعفء إسرائحؿ مفشلراط انطمفؽ االلففرحة اؼ إنسفنحة،

ال حكجد أم سند رفنكنت إيف سكاء بفف - إذا  ف انلزعت  ف لفب يف اإشرعت- اإقكات اإ لللة
. لعفردحف أـ عر حف

ىذا غحر  لك ر ك قف  انطمفؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل أراض الللت  ت لرب عدكانحة،  -ٕ
اإلت لعلمر نفسيف مأنيف شنت لرمف د فعحة كاسلكإت علل أراضت  دعفء اإلسرائحلت،الؿ

. اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة

 نصت علل أنيف لنطمؽ  ت ج حع األلكاؿ مغض ، ف الففرحة جنحؼ اإرامعةاإثفنحة  فإ فدة 
 سكاء  ف لفبـ شرعت أـ غحر ،اإنظر عف بحفحة كركع األراضت  ت رمضة اإدكإة اإ لللة

 كسكاء  ت ج حع لفالت االللبلؿ اإجزئت أك ،شرعت سكاء  ت لرب  علنة أـ غحر  علنة
 للل إذا بفف االللبلؿ ال حكاجو  قفك ة ،اإبلت ألراضت ألد األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة

ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلت للـر ،  خفإفة  إسرائحؿ ال لسلند إإل أم أسفس رفنكنت.  سللة
 كمفإللدحد  حثفؽ األ ـ اإ للدة علل ا لراض أف ىنفؾ ،االسلحبلء علل أراضت اإغحر مفإقكة

ىك كمعدىف  1967ب ف أف اإ كرؼ اإلسرائحلت رمؿ لرب .لرمف د فعحة كأخرل عدكانحة
اسلخداـ إلقكة اإ سللة علل نطفؽ كاسع كإحس  ت لفإة د فع عف اإنفس ك قف أللبفـ  حثفؽ 

 .األ ـ اإ للدة أك اإقفنكف اإدكإت اإلقلحدم

 لطكعف كإحس رفنكنف" اإنفلحة اإلنسفنحة" لطمؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة  ف  مأنيفإسرائحؿلزعـ  -ٖ
كرد .عل ف مأنيف إـ لللـز مألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة رفنكنحف  ت عبلرليف مفألراضت اإ لللة 

ذبرنف سفمقف معض االنليفبفت اإلت لعرض إيف اإشعب اإفلسطحنت  ف رمؿ ركات االللبلؿ 
. اإعسبرم
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 الرابعالمبحث 

الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية وفقا لمقانون الدولي اإلنساني 

 

أعلل اإ سلكحفت اإسحفسحة لرمف عدكانحة علل  1967 لزحراف عفـ 5 شنت إسرائحؿ  ت
أدت اإلرب اإعدكانحة  كرد ىد يف اإلكسع كاالسلحطفف ك قف إ خططفليف االسلع فرحة،، كاإعسبرحة

 م ف  حيف ،إإل لكسع إسرائحؿ جغرا حف  ت األراضت اإعرمحة اإ جفكرة مفللبلإيف اإضفة اإغرمحة
كرغـ إنبفر إسرائحؿ اإعلنت، إيذا إال أف نشفطيف . اإقدس اإشررحة كرطفع غزة كسحنفء كاإجكالف

 كض يف أجزاء  ف األراضت اإ لللة، 1967االسلحطفنت كر ضيف االنسلفب إإل خطكط عفـ 
 .جعلت  ف اإصعب رمكؿ  كرفيف مأف اإلرب  رضت علحيف كأنيف إـ لقصد اإلكسع

كال مد  ف اإلشفرة ىنف إإل أف اإصراع علل  لبحة األرض ىت  ف أىـ  قك فت 
 اإلسرائحلت، لحث مرىنت ج حع  خططفت اإسلطة اإعسبرحة –ك ظفىر اإصراع اإفلسطحنت

أك لبرحس ضـ /اإلسرائحلحة ك  فرسفليف  ت األراضت اإ لللة، علل أنيف ليدؼ إإل ضـ ك
اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة إفظحف كع لحف  ف خبلؿ  رض سحفسة األ ر اإكارع إلكصكؿ إإل 

أال كىك اإدكإة اإحيكدحة  ف خبلؿ االسلع فر اإج فعت كلبكف  سفلة اإدكإة  ىدؼ اإصيحكنحة،
. مبل لدكد إمنفء إسرائحؿ اإبمرل

 أنو بفف االللبلؿ اإكلحد ، فالللبلؿ اإلسرائحلت بفف  رحدا  ت  سأإلحف رئحسلحف األكإل
 نذ اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة، لحث رف ت ركة عسبرحة مإنشفء لبك ة عسبرحة علل األراضت 

كاإثفنت أف االللبلؿ اإلسرائحلت   م كجب اإلطفر اإعفـ اإذم حلبـ سلطة االللبلؿ،،اإ لللة
السـ مطكؿ  لرلو إإل حك نف ىذا   ف سمب اإعدحد  ف اإ شفبؿ كاإل رازات اإلت لسلدعت اإلفبحر 

.  ت بحفحة  عفإجة  سأإة االللبلؿ اإلرمت طكحؿ األ د
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 المطمب األول

إسرائيل والحكم العسكري عمى الضفة الغربية وقطاع غزة 

 

أصدر اإقفئد اإعسبرم   قد  رضت إسرائحؿ لب ف عسبرحف علل اإ نفطؽ اإلت الللليف،
 نفشحر كأكا ر عسبرحة " لفححـ ىرلسكغ" إ نطقة اإضفة اإغرمحة  األكؿ،اإعفـ إلجحش اإلسرائحلت

 2 ف اإ نشكر ررـ " أ "3 ، م كجب اإ فدة 1967عشحة اللبلإيف  ت اإسفمع  ف لزحراف عفـ 
بؿ صبللحة  ف صبللحفت اإلبـ ، "  اإذم نص علل مشأف أنظ ة اإسلطة كاإقضفء

اإلشرحع اإلعححف، كاإلدارة    ف حلعلؽ مفإ نطقة أك سبفنيف لخكؿ إإت  نذ اآلف  قط كل فرس  ف 
" رملت أك  ف رمؿ  ف أعحنو إذإؾ أك  ف حع ؿ مفإنحفمة عنت

 ف " 2" لقلد صبللحفت اإسلطة كاإلشرحع كاإلعححف كاإلدارة لج عت  ت اإ نشكر ررـ 
 اإصبللحفت كاإسلطفت دكف  عفححر أك بؿأم أف اإقفئد اإعسبرم ح للؾ محده  ،"أ "3اإ فدة 

. ضكامط نظرا إكجكد ثغرات كخلؿ أثنفء اجل فع سلطلت اإلشرحع كاإلنفحذ

مشأف اإسلطة كاإقضفء اإلت للفؽ جزئحف  ع  ف كرد " 2"  ف اإ نشكر ررـ 2أ ف اإ فدة 
أف اإقكانحف اإلت بفنت رفئ ة  ت اإ نطقة ملفرحخ " نصت علل  قد ت رفنكف االللبلؿ اإلرمت 

 لمقل نف ذة اإ فعكؿ مفإقدر اإذم ال للعفرض  حو  ع ىذا اإ نشكر أك أم  نشكر 7/6/1967
أك أ ر حصدر  ف رملت أك مفإلغححرات اإنفج ة عف إنشفء لبـ جحش اإد فع اإلسرائحلت  ت 

". اإ نطقة

اإقكانحف األردنحة سفرحة كاإ عركؼ أنو لطمحقف إلقفنكف اإدكإت  إنو  ف اإ فركض أف لمقل 
ال حلؽ إسلطفت االللبلؿ لعطحؿ أك إإغفء ىذه اإقكانحف إال  ت عدة أك /أثنفء االللبلؿ، ك

:- لفالت

 .إف بفنت للرض اإسبفف علل  قفك ة ك قفرعة االللبلؿ -ٔ

مفإضركرة " ف اصطلح علل لس حلو كإدكاعت اإنظفـ اإعفـ كاأل ف ككسفئؿ  كاصبللو  -ٕ
 ."اإعسبرحة

                                                 
العدد   أنظر مناشٌر أوامر تعٌٌنات الصادرة من قبل قٌادة قوات جٌش الدفاع اإلسرائٌلً فً منطقة الضفة الؽربٌة،

. 3 م ص 1967آب " 1"



 بإإغفء عقكمة ؛إف بفنت لعطت كضعف أ ضؿ إلسبفف اإ دنححف اإكارعحف للت االللبلؿ -ٖ
اإلعداـ ك نع سحفسة اإل ححز اإعنصرم، أم إذا بفنت الففرحة جنحؼ لقدـ كضعف أ ضؿ  ف 

. اإكضع اإذم بفف سفئدا عشحة كركع االللبلؿ

إال أف .إذا بفنت إرف ة لبك ة  سلقرة كنظف حة لقلضت  ثؿ ىذا اإلعدحؿ اإقفنكنت -ٗ
سلطفت االللبلؿ، خفإفت ىذا اإ مدأ كسنت أبثر  ف أإؼ أ ر عسبرم كشبلت  شفرحع 

 .جدحدة  ت شلل اإ جفالت
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عدم اعتراف إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة 

 

 إـ لعلرؼ إسرائحؿ مأف األراضت اإفلسطحنحة ىت أراض  لللة كمأنيف ركة اللبلؿ
ز ف  كاإخفصة مل فحة اإسبفف اإ دنححف 1949انطمفؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ كب- ،لرمت
 مؿ انليبت ألبفـ االلففرحة  ت اإكرت اإذم بفف اإ جل ع اإدكإت حطفإب لبك ة _اإلرب

 كلك حر اإل فحة إلسبفف ،إسرائحؿ ملطمحؽ االلففرحة رفنكنحف علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة
. اإ دنححف

 عل ف مأف لبك ة إسرائحؿ رد ، إـ حلطرؽ إإل الففرحة جنحؼ اإرامعة2 فإ نشكر ررـ 
ب ف أف اإ نشكر سفإؼ اإذبر إـ حشر  ،1951 ل كز  ف 6  ت  كانض ت إإحيفاللففرحةاكرعت 

 اإلت أصملت جزءا  ف اإقفنكف اإدكإت 1907إإل الففرحة الىفم اإرامعة كلعلح فليف إسنة 
ب ف أف .  ت اإنصؼ اإثفنت  ف األرمعحنحفت"نكر مرغ" كرد رررت ذإؾ  لفب فت ،اإعر ت

علل أف األكا ر  حؤبد كا قلو  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحةاإذم اإلبـ اإعسبرم اإلسرائحلت 
 ف حلـز اإ لب ة ىك اإقفنكف اإدكإت اإعر ت ، كاإعسبرحة ىت اإقفنكف اإسفئد  ت اإضفة اإغرمحة

.  غحر  لز ة إيف1949ال رفنكف اإ عفىدات علل اعلمفر أف  عفىدة جنحؼ اإرامعة إسنة 

ك ف لصؿ  ف لدىكر صفرخ إلقكؽ  كنظرا إللعنت اإلسرائحلت معدـ اإلحففء مفإلزا فليف اإقفنكنحة،
لمنت اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة خ سة ررارات  اإلنسفف  ت األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة،
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ف  أبدت  حيف علل انطمفؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة رفنكنحف علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة، كا 
. إسرائحؿ ىت ركة اللبلؿ لرمت  لز ة ملطمحؽ ألبف يف

:- كاإقرارات اإخ سة ىت

 10/2ط /د– 1997 نحسفف 25 اإصفدر عف اإج عحة اإعف ة مػ A/RES/ES.10/2اإقرار ررـ
األع فؿ اإلسرائحلحة غحر اإقفنكنحة  ت اإقدس اإشررحة اإ لللة كمقحة األرض اإفلسطحنحة 

.  اإ لللة

   7/1997 /15 اإصفدر ملفرحخ  ES-10/3اإقرار ررـ 

  1997/ 13/11 اإصفدر ملفرحخ  ES-10/4اإقرار ررـ 

  1998/ آذار 17 اإصفدر ملفرحخ مػ ES-10/5اإقرار ررـ 

كرد  ، 1999/  شمفط9 اإذم لمنلو اإج عحة اإعف ة  ت  ES-10/6كاإقرار األخحر 
 عقد  ؤل ر األطراؼ اإسف حة 1999لدد  ت ىذا اإقرار  كعد اإخف س عشر  ف حكإحك 

اإ لعفردة علل الففرحة جنحؼ إلملث  ت إجراءات لطمحقيف علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة م ف 
 مفإلضف ة إإل ض فف اإج عحة اإعف ة إلدكؿ األطراؼ اإسف حة اإ كرعة ، حيف اإقدس اإشررحة

                                                 
 من جدٌد أٌضا على انطباق اتفاقٌة جنٌؾ  ؤكديوإذ   ٌؤكد هذا القرار على مبدأ عدم جواز اكتساب األراضً بالقوة،

 والقواعد المرفقة باتفاقٌة الهاي 1949 آب أؼسطس 12الرابعة المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب المؤرخة فً 
راضً العربٌة التً تحتلها إسرائٌل منذ عام األ على األرض الفلسطٌنٌة المحتلة بما فٌها القدس وسائر 1907لعام 

 كما تؤكد من جدٌد جمٌع التدابٌر واإلجراءات التشرٌعٌة واإلدارٌة التً اتخذتها وتتخذها إسرائٌل السلطة القائمة 1967
ي تؽٌر، أو التً ترمً إلى تؽٌٌر الطابع والمركز القانونً والتكوٌن الدٌمؽرافً للقدس هً تدابٌر التباالحتالل 

. وإجراءات باطلة والؼٌة وال شرعٌة لها على اإلطالق
كما وتوصً األطراؾ المتعاقدة السامٌة فً  ،1997 نٌسان 25 المؤرخ بـ10/2د/ أكد هذا القرار على قرار ط

اتفاقٌة جنٌؾ المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب بأن ٌعقدوا مؤتمرا بشأن تدابٌر إنفاذ االتفاقٌة فً األرض الفلسطٌنٌة 
 ،وتطلب إلى األمٌن العام أن ٌقدم تقرٌرا بشأن 1المحتلة،بما فٌها القدس وضمان احترامها، وفقا إلحكام المادة العامة

. المسألة فً ؼضون ثالثة أشهر
المتعاقدة السامٌة فً اتفاقٌة  الدول  توصٌاتو ،10/3- ط/ود10/2- ط/ إذ تعٌد تأكٌد المطالب الواردة فً القرارٌن د

جنٌؾ المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن وقت الحرب بأن تتخذ تدابٌر على الصعٌد الوطنً أو اإلقلٌمً للوفاء بالتزاماتها بموجب 
 من االتفاقٌة من أجل كفالة احترام إسرائٌل السلطة القائمة باالحتالل لالتفاقٌة وكذلك توصٌاتها للدول األعضاء 1المادة 

بالعمل الفعال على تثبٌط األنشطة التً تسهم بصورة مباشرة فً أي بناء أو تطوٌر للمستوطنات اإلسرائٌلٌة فً األرض 
وتقرر إذا ما استمرت إسرائٌل السلطة .الفلسطٌنٌة المحتلة، بما فٌها القدس ألن هذه األنشطة مخالفة للقانون الدولً

الحالة من أجل  هذه  أن تنظر من جدٌد فً 10/3ط / ود10/2ط/القائمة باالحتالل فً عدم االمتثال ألحكام القرارٌن د
المؤرخ فً تشرٌن  (5-د) ألؾ 377تقدٌم توصٌات مالئمة أخرى إلى الدول األعضاء فً األمم المتحدة طبقا لقرارها 

. 1950نوفمبر  /الثانً
 وتشدد على ضرورة 10/4- ط/ ود10/3-ط/ ود10/2- ط/ تعٌد التأكٌد على  جمٌع المطالب الواردة فً القرارات د

. قٌام إسرائٌل السلطة القائمة باالحتالل بالتنفٌذ التام والفوري لهذه المطالب
– ط / ود10/4 ،ط/ و د10/3،ط/ ود10/2 ،ط/ امتثال حكومة إسرائٌل ألحكام القرارات دم تعٌد تأكٌد إدانتها لعد

وتؤكد من جدٌد أٌضا توصٌاتها السابقة إلى الدول األعضاء بوقؾ جمٌع أشكال المساعدة والدعم لألنشطة  ،10/5
اإلسرائٌلٌة ؼٌر القانونٌة فً األرض الفلسطٌنٌة المحتلة بما فٌها القدس وخاصة أنشطة االستٌطان وأن تعمل بنشاط 

.  على تثبٌط األنشطة التً تسهم بشكل مباشر فً أي أعمال بناء أو تطوٌر فً تلك المستوطنات



 ىذه ض ففاإلت لنص علل علل االلففرحة إلك فء مفإلزا فليف اإقفنكنحة م كجب اإ فدة األكإل 
.  ت ج حع األلكاؿكاللرا يف االلففرحة 

مصفليف اإدكإة اإ كدعة - كدعت اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة اإلبك ة اإسكحسرحة
اإللضحر كالخفذ االجراءات اإضركرحة اإبلز ة إعقد  ؤل ر خفص مفألطراؼ إإل  -إبللففرحة

 إبف مسمب اإضغكط اإ بثفة  ف رمؿ .إملث إجراءات لطمحؽ االلففرحة، اإسف حة اإ لعفردة
إسرائحؿ كاإكالحفت اإ للدة لخفذإت سكحسرا عف لنفحذ ىذا اإقرار كالخذت عدة خطكات جزئحة 

اإذم  1998 حكإحك 11-9عقد اجل فع رمفعت  ت اإفلرة  ف محف ؿ اإ مفدرة األكإل إلدعكة  نيف؛
ضـ  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة كاإلبك ة اإلسرائحلحة كاإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر كاإلبك ة 

 إذ أف اإ ؤل ر إـ حدع ، االجل فع  ف  كض مو  ف رمؿ أركرة األ ـ اإ للدةخفإؼك اإسكحسرحة،
سرائحؿ،األطراؼ اإسف حة .  إن ف اعلمر اإ سأإة للعلؽ مشبؿ خفص مفلسطحف كا 

 29-27 إلخمراء  ت اإفلرة  ف محف  ب ف دعت اإلبك ة اإسكحسرحة إإل عقد اجل فع
ك  ثلحف عف ،  نظ ة اإللرحر  اإلبك ة اإلسرائحلحة،لضره،ك   ت جنحؼ،1998/أبلكمر 

، كمشبؿ خفص  ت األراضت األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة كلـ  نفرشة لطمحؽ االلففرحة مشبؿ عفـ
كىذا حلنفرض  ع  ف دعت إإحو اإج عحة اإعف ة اإلبك ة اإسكحسرحة مفعلمفرىف اإ كدعة  ،اإ لللة

  خصص مفإللضحر إ ؤل رللعلؽ  إل ؤل ر  اإللضحر إجراءات ف ع لحةإلحث  إبللففرحة،
. األراضت اإفلسطحنحة اإ لللةلطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل إؤلطراؼ اإسف حة إلملث  ت 

 عقد  ت اإقفىرة اجل فع للضحرم إ ؤل ر 1999 حكنحك 15-14 ك ف محف اإفلرة 
كرد مفدرت إإحو إجنة األ ـ اإ للدة اإخفصة م  فرسة اإشعب اإفلسطحنت ، األطراؼ اإسف حة

لضره   ثلكف رس حكف عف األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة علل  إلقكرو غحر اإقفملة إللصرؼ،
 نظ فت كاإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر ،   ثلكف عف اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة االلففرحة،

 إللمفلث  ف أجؿ ،خمراء  ت اإقفنكف اإدكإت كنشطفء  ت  جفؿ لقكؽ اإلنسففكغحر لبك حة 
،  نفرشة  ف ىك  لعلؽ مإجراءات لطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة

سرائحؿ ك لغححر اؿكرغـ اإضغكطفت اإلت  كرست رمؿ عقد اإ ؤل ر  ف رمؿ اإكالحفت اإ للدة كا 
عقد اإ ؤل ر ، لـ عقده  نذ اإمداحة-لمنكا معد أف  - ت اإ كرؼ األكركمت لحفؿ عقد اإ ؤل ر

كلضره األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة    ت  قر األ ـ اإ للدة  ت جنحؼ،1999 حكنحك 15ملفرحخ 
 . عشر درفئؽقكبفنت اإ دة اإز نحة إعقد كإـ حس ح إل نظ فت غحر اإلبك حة مفإدخكؿ،
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كحعلمر أكؿ  ؤل ر لعقده األطراؼ اإسف حة  نذ إمراـ االلففرحة، إال أف األطراؼ اإسف حة 
اإ لعفردة رررت عدـ الخفذ أحة إجراءات مشأف لطمحؽ االلففرحة علل االنليفبفت اإلسرائحلحة  رة 

عطفء  رصة إرئحس اإكزراء اإجدحد تأخرل، كذإؾ  أحيكد "خك ف  ف اإلأثحر علل ع لحة اإسبلـ كا 
 .كلـ لأجحؿ اإ ؤل ر إإل أجؿ غحر  لدد  إلسحر  ت  ففكضفت اإسبلـ،"مراؾ

 صدر محفف عف  ؤل ر األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة علل لطمحؽ 5/12/2001كملفرحخ 
ف اإدكؿ اإ لعفردة لعمر عف ع حؽ رلقيف  ف لدىكر اإكضع إ" الففرحة جنحؼ اإرامعة جفء  حو

كأبد اإمحفف علل ضركرة "إ دنححف كخفصة األطففؿ  ت األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة ؿاإلنسفنت 
لكاجد  رارمحف دكإححف إللأبد  ف لطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل األراضت اإفلسطحنحة 

 .كعلل سرحفف الففرحة جنحؼ اإرامعة علل للؾ األراضت، م ف  حيف اإقدس اإشررحة .اإ لللة

  ف  حثفؽ األ ـ 96  ف اإ فدة 1 ك قف إلفقرة  ES-10/14 اإج عحة اإعف ة ررـرراركجفء  ت 
:- اإ للدة أف لطلب إإل  لب ة اإعدؿ اإدكإحة مإصدار  لكل مشأف

- اإسلطة اإقفئ ة مفالللبلؿ- اآلثفر اإقفنكنحة اإنفشئة عف لشححد اإجدار اإذم لقـك إسرائحؿ
علل اإنلك مإرف لو  ت األرض اإفلسطحنحة اإ لللة، م ف  ت ذإؾ اإقدس اإشررحة كلكإيف،

اإ محف  ت لقرحر األ حف اإعفـ، كذإؾ  ف لحث ركاعد اإقفنكف اإدكإت، م ف  ت ذإؾ الففرحة جنحؼ 
كرد أصدرت  لب ة  .، كررارات  جلس األ ف كاإج عحة اإعف ة ذات اإصلة1949اإرامعة إعفـ 

  لكاىف مشأف ذإؾ، مأنو ال حلؽ إلسرائحؿ االسلنفد 2004/حكإحو/ل كز/9اإعدؿ اإدكإحة ملفرحخ 
إإل لؽ اإد فع عف اإنفس أك لفإة اإضركرة إنفت عدـ اإ شركعحة عف لشححد اإجدار، ك قف 

  ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة، ك ع ررارم  جلس 51إرؤحليف مأف لشححد اإجدار حل فشل  ع اإ فدة 
 علل اعلمفر أف ىذحف اإقرارحف أررا مكضكح لؽ 2001 إعفـ 1373ك (2001 )1381األ ف 

كرد خلصت اإ لب ة إإل .اإدكؿ مفسلخداـ اإقكة  ت اإد فع عف اإنفس ضد اإيج فت اإلرىفمحة 
كمخصكص ررارم  جلس .  ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة ال عبلرة إيف ميذه اإلفإة51أف اإ فدة 

األ ف،  إف إسرائحؿ ل فرس اإسحطرة علل األرض اإفلسطحنحة اإ لللة، كأف اإليدحد اإذم 
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 http:// www.nreliefweb.int/w/twb.nsf/UNID  أنظر الصفحة اإللكترونٌة
 2003دٌسمبر / كانون األول 8 الذي اعتمدته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً 10/14- قرار الجمعٌة العامة دإط 

فً دورتها االستثنائٌة الطارئة العاشرة ،ذلك القرار الذي أكد من جدٌد انطباق اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة وكذلك البروتوكول 
وإذ ٌشٌر إلى القواعد .اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ على األرض الفلسطٌنٌة المحتلة، بما فٌها القدس الشرقٌة 

 ،كما رحب بعقد مؤتمر األطراؾ 1907الملحقة باتفاقٌة الهاي بشأن قوانٌن الحرب وأعرافها المتعلقة باألرض لعام 
المتعاقدة السامٌة فً اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة بشأن تدابٌر انفاذ االتفاقٌة فً األرض الفلسطٌنٌة المحتلة ، بما فٌها 

 فتوى محكمة العدل الدولٌة – أنظر الجمعٌة العامة  – لمزٌد من التفاصٌل – 1999 تموز 15القدس،فً جنٌؾ بتارٌخ 
 .7-6 ص 13/7/2004 –بشأن اآلثار القانونٌة الناشئة عن تشٌٌد جدار فً األرض الفلسطٌنٌة 



للعرض إو بفف  مررا إلنشفء اإجدار حنمع  ف داخؿ األرض كإحس  ف خفرجيف،  يذه اإلفإة 
كلرل اإ لب ة أف لشححد اإجدار كاإنظفـ اإ رلمط مو . لخللؼ عف  ف كرد  ت اإقرارحف اإسفمقحف

أ راف حخفإففف اإقفنكف اإدكإت، ب ف حشببلف انليفبف خطحرا إعدد  ف لقكؽ اإفلسطحنححف اإ قح حف 
 ت األرض اإلت لللليف إسرائحؿ، كاالنليفبفت اإنفشئة عف ذإؾ اإ سفر، اإلت ال ح بف لمرحرىف 

مفإضركرات اإعسبرحة أك مدكاعت األ ف اإقك ت أك اإنظفـ اإعفـ، كعلحو  إف لشححد اإجدار حشبؿ 
إخبلال  ف جفنب إسرائحؿ مفإلزا فت شلل كاجمة علحيف م قلضل اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، 

. كصبكؾ لقكؽ اإلنسفف

كأشفرت  لب ة اإعدؿ اإدكإحة، إإل ررار  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة، اإلت انليت 
:-  إإل أنو2004 فحك/احفر/30ىت األخرل،  ت لبـ  ؤرخ ملفرحخ 

 ت ر ح علل اإ دنححف،  (إجحش اإد فع اإلسرائحلت)مفإقدر اإذم لؤثر مو اإع لحفت اإعسبرحة "
 إنيف لخضع اللففرحة جنحؼ الىفم اإرامعة اإ لعلقة مقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة إعفـ 

 . "كأللبفـ الففرحة جنحؼ اإ لعلقة مل فحة اإ دنححف كرت اإلرب.1907

إثر صدكر اإرأم االسلشفرم -كردـ اإ سلشفر اإقفنكنت إللبك ة اإلسرائحلحة  حنت  زكز
لكصحة إرئحس اإكزراء اإلسرائحلت أرئحؿ شفركف لسلند إلكصحة  رحؽ - إ لب ة اإعدؿ اإدكإحة

  ت 1949إلطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ " اإفلص اإع حؽ" ف اإقفنكنححف مشأف ع لحة 
.  األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة

كاعلمر اإدبلكر نمحؿ شعث كزحر اإخفرجحة اإفلسطحنت، أف  ف حلردد  ت إسرائحؿ عف 
ىك ببلـ  فرغ ال لصفص اإرأم اإعفـ "  زكز"لكصحة اإ سلشفر اإقضفئت إللبك ة اإلسرائحلحة، 

اإعفإ ت، ألف لبك ة إسرائحؿ إك أرادت لطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة،  إف بؿ اإ سلكطنفت 
غحر شرعحة كاإجدار بلو غحر شرعت، ك عف لليف إؤلسرل غحر شرعحة، كبؿ إجراءاليف غحر 
شرعحة، كأضفؼ، بلو إبلسليبلؾ اإ للت ألف  كرؼ إسرائحؿ اإدائـ ىك االسلرشفد مفلففرحة 

. جنحؼ اإرامعة م شفعرىف اإلنسفنحة اإففرغة، كإحس بفإلزاـ حطمؽ علل األرض

                                                 
الجمعٌة العامة فتوى محكمة العدل الدولٌة بشأن اآلثار القانونٌة الناشئة عن تشٌٌد جدار فً األرض الفلسطٌنٌة ،  

 .68و67و59و58 ص 13/7/2004الدورة اإلستثنائٌة الطارئة العاشرة، 
 .50و49 ص 100فتوى محكمة العدل الدولٌة،،مرجع سابق،فقرة - الجمعٌة العمومٌة 
المستشار القانونً اإلسرائٌلً ٌوصً شارون بدراسة تطبٌق معاهدة جنٌؾ على الضفة والقطاع، جرٌدة القدس،   
 .1،ص12578 ،عدد 25/8/2004
 ص 3087، عدد 25/8/2004شعث، التوصٌة فً إسرائٌل لتطبٌق اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة كالم فارغ، جرٌدة األٌام،  
1. 



أف  لكل اإ لب ة اإصفدرة مشأف طلمفت اال لفء :"أ ف األسلفذ نفصر اإرحس،  قفؿ
اإ ر كعة إإحيف لعد رأحف اسلشفرحف، أم  جرد لكصحة لفلقر إلقكة اإقفنكنحة اإ لز ة اإلت ح للبيف 
اإلبـ اإقضفئت، كإيذا ال لل لع مأم ركة رفنكنحة م كاجية  ف طلب اسلصداره، أك م كاجية 

أف اإ  فرسة اإع لحة إؤل ـ اإ للدة لشحر إإل أف لكصحفت  لب ة " اإجيفت اإ عنحة، ب ف 
اإعدؿ اإدكإحة ذات رح ة  عنكحة عفإحة، كلجد اإقمكؿ كاالللراـ اإلف حف  ف رمؿ أجيزة األ ـ 

 ".اإ للدة

كمرأحت أف علل اإفلسطحنححف أف حسلث ركا ىذه اإفرصة اإلفرحخحة، إلرأم االسلشفرم 
إ لب ة اإعدؿ اإدكإحة، نظرا إللأححد اإدكإت كاإلمنت اإصرحح كاإلدانة اإقفطعة ضد إرف ة اإجدار 

-  إف لصكحت اإج عحة اإع ك حة. ك ف لقـك مو إسرائحؿ  ف انليفبفت إلقكؽ اإلنسفف اإفلسطحنت
بفف م ثفمة نصر دكإت إلفلسطحنححف، كعلحيـ أف - مأغلمحة  فئة كخ سحف دكإة إصفإح اإقرار

. حلكإكا ىذه اإفرصة آلإحة اإلنفحذ

  

 المطمب الثالث

 المناطق الخاضعة لمسمطة الفمسطينية  

 

لعلمر الففرحة جنحؼ اإرامعة ىت اإ رجع اإجكىرم، إللدحد اإكضع اإقفنكنت إؤلراضت اإفلسطحنحة 
سرائحؿ لصر علل عدـ االعلراؼ مفألراضت اإفلسطحنحة مأنيف أراٍض  لللة، ب ف أف  اإ لللة، كا 

ؼ كلبك ة إسرائحؿ إـ لأت علل للدحد اإكضع اإقفنكنت .ت.االلففرحفت اإ كرعة  ف محف ـ
إؤلراضت اإفلسطحنحة اإ لللة مأنيف أراٍض  لللة، عل ف مأف الففرحة جنحؼ اإرامعة لددت اإكضع 
اإقفنكنت إؤلراضت اإفلسطحنحة مأنيف أراٍض  لللة ك ف لقكـ مو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ىك 

.  إجراءات مفطلة

 لـ إمراـ الففرحة إعبلف اإ مفدئ  ف محف اإلبك ة اإلسرائحلحة ك نظ ة اإللرحر 1993ك ت عفـ 
ك ت عفـ  ،338ك242اإفلسطحنحة  ت كاشنطف، علل أسفس ررارم  جلس األ ف اإدكإت 

                                                 
ناصر الرٌس، حول قرار الجمعٌة العامة طلب فتوة محكمة العدل الدولٌة بخصوص الجدار، فصلٌة حقوق االنسان 

. 8، العدد السابع عشر، ص 2003الفلسطٌنً، الهٌئة الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق المواطن، كانونأول 
 تم التوصل إلى اتفاق إعالن المبادئ بشأن ترتٌبات الحكم الذاتً الفلسطٌنً فً أوسلو بالنروٌج ،وتم التوقٌع علٌه 

باألحرؾ األولى من قبل محمود عباس من الجانب الفلسطٌنً وشمعون بٌرٌز من الجانب اإلسرائٌلً ، بتارٌخ 
 بحضور كل من 13/9/1993 فً منزل وزٌر الخارجٌة النروٌجً ،ووقعا علٌه رسمٌا فً واشنطن ٌوم 19/8/1993

" أ" مالحق ومحضر واحد ٌنقسم إلى 4 مادة و17، وٌحتوي اتفاق أوسلو على اوؼٌرهم ٌاسر عرفات واسحق رابٌن،



الففرحة اإلبـ اإذالت لكؿ اإضفة اإغرمحة  كأرحلف،-  كرع اإطر فف أحضف الففرحة غزة1994
 لـ 1998عفـ  ك ت ،1997 عفـ لـ اإلكرحع علل الففرحة اإخلحؿك ، 1995 عفـ كرطفع غزة

مشأف رحفـ إسرائحؿ مفالنسلفب أحضف  ف  سفلفت إضف حة  ف " كام رحفر"اإلكرحع علل  ذبرة 
 كأعقميف  مفشرة لكرحع  ذبرة شـر اإشحخ  ف أجؿ لطمحؽ  ذبرة كام رحفر كرغـ، اإضفة اإغرمحة

إطر حف  ت بف ب دحفحد إال أني ف إـ حلكصبل إإل لؿ نيفئت إلقضحة محف ا اإلقفءات بثرة 
لعثرت " مفإع لحة اإسل حة"، ب ف أف سلسلة االلففرحفت كاإ ففكضفت اإلت عر ت اإفلسطحنحة
معد اإزحفرة اإلت رفـ ميف رئحس  9/2000/ 28منظرا الندالع انلففضة األرصل ؼكلكرفت 

إل سجد األرصل، كارلبفب إسرائحؿ إلرىفب دكإة  نظـ ملؽ " ارئحؿ شفركف"اإكزراء اإلسرائحلت 
. أمنفء اإشعب اإفلسطحنت

:-  عف2000 /1322كرد أعرب  جلس األ ف مقراره 

، كأداف أع فؿ 28/9/2000أسفو إبلسلفزازات اإلت جرت  ت اإلـر اإشرحؼ، ملفرحخ *- 
اإعنؼ كخصكصف االسلخداـ اإ فرط إلقكة ضد اإفلسطحنححف، اإذم أسفر عف كركع اإقللل 

. كاإجرلل

دعف إسرائحؿ اإدكإة اإ لللة، مفالإلزاـ اإ طلؽ مفإلزا فليف اإقفنكنحة ك سؤكإحفليف اإ نصكص *- 
. علحيف  ت الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإ لعلقة مل فحة اإ دنححف  ت ز ف اإلرب

                                                                                                                                        
الفلسطٌنٌة ضمن - ووفقا للمادة األولى فإن هدؾ المفاوضات اإلسرائٌلٌة.وٌندرج تحت البند ب عشر مواد " ب"و

عملٌة السالم الحالٌة فً الشرق األوسط هو من بٌن أمور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتٌة انتقالٌة فلسطٌنٌة ،المجلس 
لفترة انتقالٌة ال تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي  للشعب الفلسطٌنً فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة،" المجلس "المنتخب

 لمزٌد من التفاصٌل أنظر منظمة التحرٌر 338و242 إلى تسوٌة دائمة تقوم على أساس قراري مجلس األمن
 وأنظر أٌضا جواد 12 ص 1993/ ترجمة رسمٌة ،اتفاقٌة قطاع ؼزة ومنطقة أرٌحا- الفلسطٌنٌة السلطة الوطنٌة

مركز دراسات الشرق -  عملٌة السالم فً الشرق األوسط وتطبٌقاتها على المسارٌن الفلسطٌنً واإلسرائٌلً،الحمد
 وتوقفت  A,B,Cكما قسم اتفاق اوسلو الضفة الؽربٌة إلى ثالث مناطق.  وما بعدها42-41 ص 18دراسات  /األوسط

 لتشمل خروج قوات Aعملٌة إعادة االنتشار إلى إخالء مواقع معٌنة فً المدن والتمركز خارجها عند حدود المنطقة 
االحتالل من المدن الرئٌسٌة الفلسطٌنٌة مثل نابلس وطولكرم وبٌت لحم ورام هللا، وإعادة تمركزها فً مداخل هذه 

المدن وحولها مع إقامة دورٌات مشتركة بٌن قوات الشرطة الفلسطٌنٌة التً تتحكم إسرائٌل فً حجم تسلٌحها، وقوات 
الجٌش اإلسرائٌلً، وكذلك إقامة نقاط تفتٌش مشتركة على المعابر، ثم نقاط تفتٌش إسرائٌلٌة خالصة، لمزٌد من 

  43 ص 2003التفاصٌل، أنظر الدكتور أحمد ثابت، الحصاد المر للتفاوض، دار وائل للنشر، الطبعة األولى 
 صفحة، 24 وٌضم حوالً 28/9/1995والموقع فً واشنطن فً " ب" ٌسمى هذا االتفاق باتفاق طابا أو أوسلو 

أرٌحا أو –  صفحة وتسع خرائط، وٌحل هذا االتفاق محل ثالث اتفاقٌات سابقة هً اتفاق ؼزة285وسبعة مالحق تضم 
وٌعتبر هذا االتفاق تطبٌقا  .17/8/1995واتفاق نقل الصالحٌات المبكرة فً  ،1994م4/5اتفاق القاهرة الموقع فً 

 4/5/1999 مرحلة انتقالٌة مدتها خمس سنوات تنتهً فً بموجبهللشق الثانً من إعالن المبادئ الذي سٌبدأ الطرفان 
 لمزٌد من التفاصٌل أنظر الدكتور 338 و242بالتوصل إلى تسوٌة دائمة على أساس قراري مجلس األمن الدولً 

 مركز البحوث والدراسات ، مجلة السٌاسة الفلسطٌنٌة،استعراض وتقٌٌم : اتفاق طابا للمرحلة االنتقالٌة،خلٌل الشقاقً
. 6 ص 1995/ العدد السابع والثامن ،الفلسطٌنٌة



طفإب مكرؼ  كرم إع فؿ اإعنؼ، كمفلخفذ ج حع اإخطكات اإضركرحة إللأبد  ف لكرؼ *- 
أع فؿ اإعنؼ كلجنب كركع أع فؿ اسلفزازحة جدحدة كأف لعكد األ كر إإل كضعيف اإطمحعت 

. مفإطرحقة اإلت  ف شأنيف لعزحز  سحرة اإسبلـ  ت اإشرؽ األكسط

.  طفإب مإجراء للقحؽ سرحع إئللداث اإ ؤسفة إللحلكإة دكف لبرارىف*- 

 إرف ة أبد  حو 1397 أصدر  جلس األ ف اإدكإت ررار ررـ كإللد  ف أع فؿ اإعنؼ،
كطفإب اإقرار اإلسرائحلححف كاإفلسطحنححف كرفدليـ مفإلعفكف  ت لنفحذ  ،ك لسطحف دكإلت إسرائحؿ

  ميدؼ  عفكدة اإ ففكضفت  ف أجؿ لؿ كلكصحفت لقرحر  حلشؿخطة ع ؿ لحنحت األ نحة
كرلب اإقرار م مفدرة كإت اإعيد اإسعكدم األ حر عمد اهلل كلض اإطر حف علل كرؼ  سحفست،

.  اإعنؼ محني ف كاإلففظ علل سبل ة اإ دنححف

:- بفآللتكبفنت اإ نفطؽ ك قف إبللففرحفت  صنفة 

 ف % 98لسحطر علحيف اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة، لحث حعحش ررامة " أ" نطقة *- 
اإفلسطحنححف  ت اإضفة اإغرمحة كأسندت إلسلطة اإفلسطحنحة  سؤكإحة إدارة اإشؤكف اإ دنحة 

. كإت إسرائحؿ  سؤكإحة األ ف اإخفرجتتكاأل ف اإداخلت،  ح ف 

 اإفلسطحنحة صبللحفت  دنحة محن ف  نلت اإسلطة  اإكطنحةأعطحت اإسلطة" ب"  نطقة -*
. اإلسرائحلحة  سؤكإحة اإسحطرة األ نحة

                                                 
 بخصوص األحداث المؤسفة التً جرت فً الحرم الشرٌؾ، أٌد القرار أربعة 1322/2000قرار مجلس األمن  

انظر الصفحة االلكترونٌة لألمم المتحدة ،قرارات مجلس األمن .عشر عضوا وامتنعت الوالٌات المتحدة عن التصوٌت
 .2000لعام 

 وأشار 15 دولة من أصل 14ه أمرٌكا وصوتت علٌه ت ،القرار اقترح12/3/2002 صدر قرار مجلس األمن بتارٌخ 
أنظر  .1973 لعام 338 وقرار 1967 لعام 242 سٌما قرار ،القرار إلى جمٌع قراراته السابقة

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0312unrs.htm 
 ،و تطالب بوقؾ نشاط المقاتلٌن 2001ٌونٌو /خطة تٌنٌت أعدت من قبل الفلسطٌنٌٌن واإلسرائٌلٌٌن فً حزٌران  

وقد عٌنت .وتهرٌب وجمع األسلحة ؼٌر الشرعٌة، فضال عن أماكن صنع األسلحة ، لوقؾ العملٌات ضد إسرائٌل
واشنطن الجنرال أنتونً زٌنً، الذي كان آنذاك أرفع مستوى عسكري فً وزارة الدفاع األمرٌكٌة، موفدا خاصا للشرق 

 . األوسط للبحث فً الشروط المطلوبة لرفع العقبات التً تحول دون تطبٌق خطة وقؾ إطالق النار
لجنة مٌتشل، لتقصً الحقائق، تشكلت فً مؤتمر للسالم فً الشرق األوسط الذي انعقد فً شرم الشٌخ فً تشرٌن  

 . ، لبحث أسباب اندالع انتفاضة األقصى2000عام " اكتوبر"أول 
مع الكٌان اإلسرائٌلً وهً تتولى السلطة " 1993سبتمبر "تشكلت السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بناء على اتفاق أوسلو  

 انتخاب مجلس 1996فً أجزاء من الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، وأخذت بعدا تمثٌلٌا للفلسطٌنٌٌن إذ تم شعبٌا فً ٌناٌر 
مباشرة من فلسطٌنً الضفة وقطاع ؼزة ،دون " ٌاسر عرفات" عضوا ،كما تم انتخاب رئٌس السلطة 88تشرٌعً من 

حماس والجهاد "، وال فلسطٌنً الشتات ورؼم أن المعارضة الفلسطٌنٌة 1948أن ٌشمل فلسطٌنً األرض المحتلة عام 
قاطعت االنتخابات إال أنها المرة األولى التً ٌمارس فٌها جزء كبٌر من الفلسطٌنٌٌن " والشعبٌة والدٌمقراطٌة وؼٌرها

 .حقوقا انتخابٌة سٌاسٌة



جزء بمحر  ف األراضت اإ لللة مفإلضف ة إإل اإقدس اإشررحة، للكإل " جػ" نفطؽ  صنفة *- 
.  حيف إسرائحؿ اإ سؤكإحة عف بؿ  ف اإسحطرة األ نحة كاإشؤكف اإ دنحة 

اإفلسطحنحة ك قف إبللففرحفت اإلت اإكطنحة أم أنو حكجد  نفطؽ  لسطحنحة لسل ليف اإسلطة 
م كجميف انسلب اإجحش اإلسرائحلت  نيف ك قف إللصنحؼ اإسفمؽ كمقت جزء آخر للت اإسحطرة 

. اإلسرائحلحة

: األراضت اإفلسطحنحة ىت رس فف" كاعلمر اإدبلكر عمد اهلل األشعؿ  ت  قفؿ نشر إو مأف 
اإقسـ األكؿ لـ للرحره معد انسلفب اإقكات اإلسرائحلحة  نو م كجب اإلزاـ إسرائحؿ مفلففرحة 

اكسلك، كرسـ آخر ال حزاؿ  للؿ،ا كبفف حلعحف للرحره ىك اآلخر إك اخلصت إسرائحؿ اإنحة  ت 
  نفطؽ أجنمحة مفإنسمة  ف  نفطؽ أ، أصملت، كإبف معد انسلفب اإجحش اإلسرائحلت "اإلنفحذ

إلسرائحؿ، علل اعلمفر أف اإسحفدة  حيف إلسلطة اإفلسطحنحة، كأم اعلداء علحيف حعلمر انليفبف 
.   ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة اإلت للظر اسلخداـ اإقكة أك اإليدحد ميف4/2إللبفـ اإ فدة 

أم أف  ف رف ت مو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ىك غزك إ نفطؽ أجنمحة بفنت رد سل ت 
ز فـ إدارة شؤكنيف اإ دنحة إلسلطة اإفلسطحنحة، كأصملت خفضعة إيف،   ف حشبؿ ع بل عدكانحف 

غزك أراضت إلدل اإدكؿ أك " ك قف إنص اإفقرة األكإل  ف اإ فدة اإثفإثة إلعرحؼ اإعدكاف 
 يفج ليف مفإقكات اإ سللة إدكإة أخرل، أك بؿ اللبلؿ عسبرم، كإك مصكرة  ؤرلة، نفشلء 
" عف اإغزك أك اإ يفج ة، كبؿ ضـ مفإقكة ألراضت دكإة أخرل أك ارلطفع جزء  ف أراضحيف 
، ك ف لؽ سبفف ىذه األراضت  قفك ة االللبلؿ علل اعلمفر أف  قفك لو لؽ  شركع 

. إشعب رفئـ  ت كجو اإغزك

كدكف  جفز ة،  إننت ال الفؽ  ع ذإؾ، أف  ف رف ت مو إسرائحؿ ىك غزك إ نفطؽ أجنمحة، 
 فح ف حلعلؽ مفألراضت اإلت خضعت إلسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة كاإ صنفة  نفطؽ أ، لغحر 
ف  علحيف  قط شبؿ سحطرة االللبلؿ، كإبف كضعيف اإقفنكنت مقت ب ف ىك أراٍض  لللة، كا 

انليل اإكجكد اإ فدم إقكات االللبلؿ داخؿ اإ دف، إال أف نفكذ ىذه اإقكات  ف زاؿ  كجكدا، 
كمقحت للت اإسحطرة اإفعلحة اإلسرائحلحة، ىذه اإسحطرة اإلت لعلمر لفإة اللبلؿ ك قف أللبفـ 

. 1907  ف الئلة الىفم إعفـ 42اإ فدة 

                                                 
عبد هللا األشعل، الوضع القانونً للمعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن، مقالة نشرت فً مجلة ال بد للقٌد أن ٌنكسر، نادي األسٌر، .د 
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األشعؿ حب ف  ت اعلمفره أف ىذه األراضت لخضع إسحفدة اإسلطة .كاإخطأ اإذم كرع  حو د
كعلل ضكء  ف لقدـ  إف  ف ل فرسو اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة ىك  سؤكإحفت . اإفلسطحنحة

كصبللحفت  لددة كإحست سحفدة، إذ ال سحفدة  ت ظؿ سحطرة ركات االللبلؿ اإلسرائحلت، 
كلدخليف اإ مفشر  ت إدارة كلسححر شؤكف ىذه األراضت، لحث إف إسرائحؿ إـ لنسلب  ف ىذه 

. اإ نفطؽ، إن ف رف ت مإعفدة نشر كل كضع ركاليف لسب الففرحفت أكسلك

كاألكا ر ت  سل رة ملؽ أمنفء اإشعب اإفلسطحنت، االللبلؿ اإلسرائحلت  ف زاؿ فنليفبفت 
  ت  كاألسرلؼ  ف اإ علقلحفآالاإعسبرحة اإلسرائحلحة إـ للغ كمقحت سفرحة اإ فعكؿ، كاللجفز 

ألبف ف ظفإ ة   اإلت لصدر اإلسرائحلحةاإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة ككجكد اإ لفبـ اإعسبرحة
، ك لفصرة  قر اإرئفسة  ت راـ اهلل  لرة االجلحفح اإلسرائحلت علل اإ قفك حف اإفلسطحنححف،

مإخراج األ ر اإذم أجمر اإكالحفت اإ للدة علل لقدحـ ارلراح إفؾ اإلصفر عف اإرئحس عر فت 
، كل ت اإ كا قة اإشكمبت أ حف عفـ اإجمية اإشعمحة ال د سعدات كر فرو األرمعة كاإع حد  ؤاد

إإل أف لـ "  لب ة عسبرحة  حدانحة  ت  قر اإ قفطعة مراـ اهلل " لفب ة غحر عفدإة كأجرحت 
 . مرعفحة أ رحبحة كمرحطفنحة إإل سجف أرحلف 1/5/2002حـك األرمعفء اإ كا ؽ نقؿ اإ علقلحف 

 شبلت خطكرة مفإغة علل اإكضع اإقفنكنت إؤلراضت اإفلسطحنحة كغحرىف  االنليفبفت إف ىذه
نفىحبـ عف اسليلفر سلطة االللبلؿ مفإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت،   ف سفىـ  ت إ عفنيف  اإ لللة،
  ت األراضت 1949 إعفـ  االنليفبفت اإجسح ة أللبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة للؾم كاصلة

. اإفلسطحنحة اإ لللة

 فإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة اإثفنحة اللففرحة جنحؼ اإرامعة لنص علل أف ىذه االلففرحة لنطمؽ 
 ت ج حع لفالت االللبلؿ اإجزئت أك اإبلت إلرلحـ ألد األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة، ب ف لنص 

ال حلـر األشخفص اإ ل حكف اإذحف حكجدكف  ت أم إرلحـ "اإ فدة اإسفمعة كاألرمعكف علل أنو 
 للؿ مأم لفؿ كال مأحة بحفحة  ف االنلففع ميذه االلففرحة، سكاء مسمب أم الففؽ حعقد محف 

                                                 
 فور اإلعالن عن محاكمة الفلسطٌنٌٌن األربعة فً مقر المقاطعة برام هللا المتهمٌن بقتل وزٌر السٌاحة اإلسرائٌلً 

وهم مجدي الرٌماوي حكم علٌه بالسجن الفعلً لمدة ثمان سنوات بتهمة التخطٌط للقتل، عاهد أبو ؼلمة -رحبعام زئٌفً 
،حكم علٌه لمدة عام بتهمة إٌواء مطلوبٌن، حمدي القرعان ،حكم علٌه بالسجن الفعلً مع األشؽال الشاقة بتهمة القتل 

حكم علٌه بالسجن ثمانٌة أعوام بتهمة خرق وقؾ إطالق النار وتعرٌض  القصد للوزٌر زئٌفً و باسل األسمر،
نقلهم مع األمٌن وتم  ،المصلحة العلٌا للخطر وستة اشهر بتهمة حٌازة أسلحة بدون ترخٌص وتنفذ علٌه العقوبة األشد

 بادرت مؤسسات فلسطٌنٌة ؼٌر حكومٌة ،واحتجاجا على ذلك ،العام أحمد سعدات وفؤاد الشوبكً إلى سجن أرٌحا
أو قانون صادر عن أٌة جهة مختصة بتشكٌل /وتبٌن بأنه ال وجود ألي نص قانونً و.بمتابعة وضعهم القانونً 

أو جهة الطعن /أو اختصاصاتها و/أو إجراءاتها و/المحكمة المذكورة  طبقا ألحكام القوانٌن المرعٌة محدد لتشكٌلها و
ماندٌال، )لمزٌد من المعلومات أنظر  ما صدر عن المؤسسات الفلسطٌنٌة  ؼٌر الحكومٌة .فً القرارات الصادرة عنها

محاكمة ؼٌر عادلة وباطلة .(نقابة محامً فلسطٌن ، المركز الفلسطٌنً الستقالل المحاماة والقضاء ، الضمٌر، والحق 
. 1 ص 2002/وواجبة اإللؽاء  بشهر أٌار



أك بذإؾ مسمب رحفـ ىذه اإدكإة مضـ بؿ أك جزء  ف  سلطفت اإلرلحـ اإ للؿ كدكإة االللبلؿ،
. "األراضت اإ لللة

نيفء 1402ك ت ررار إ جلس األ ف اإدكإت ررـ   اإذم دعف إإل انسلفب إسرائحؿ كا 
كطفإب اإطر حف   أعرب عف رلقو  ف لدىكر اإكضع  ت اإشرؽ األكسط،،أع فؿ اإلرىفب

كدعف اإقرار اإطر حف إإل اإللرؾ علل اإفكر نلك  .اإلسرائحلت كاإفلسطحنت مكرؼ إطبلؽ اإنفر
كرؼ إطبلؽ نفر ذم  عنل كحدعك إإل انسلفب اإقكات اإلسرائحلحة  ف اإ دف اإفلسطحنحة م ف 

 كغحره إلنفحذ "زحنت"ك د اإخفص ؿب ف دعف ببل اإطر حف إللعفكف لعفكنف بف بل  ع ا  حيف راـ اهلل،
خطة ع ؿ لحنحت األ نحة بخطكة أكإل نلك لنفحذ لكصحفت إجنة  حلشؿ ميدؼ اسلئنفؼ 

 .  اإ ففكضفت لكؿ لسكحة سل حة

اإكطنحة أم أف الففرفت أكسلك ك ف أعقميف  ف الففرحفت محف إسرائحؿ كاإسلطة 
. ؤثر علل لطمحؽ ىذه االلففرحة ك قف إ ف أشرنف إإحو  ت اإ فدة اإسفمعة كاألرمعحفتاإفلسطحنحة ال 

مفالسلنفد إإل الففرحفت جنحؼ  إف منكدىف لمقل سفرحة اإ فعكؿ ملؽ اإ دنححف معد ك
. انليفء اإع لحفت اإعدائحة ككرؼ إطبلؽ اإنفر

لفسحرات عدحدة   اإلت كردت علحيف  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كم كجب اإ فدة اإسفدسة
 إف كاجب ل فحة اإ دنححف حجب أف حسل ر إإل ذإؾ اإلد كللؾ اإ رللة لحث ف حقر اإج حع معدـ 

. كجكد لفجة

ك ت أعقفب الففرحفت اكسلك  إف جحش االللبلؿ اإلسرائحلت مقت  سحطرا  علحف بقكة 
   را ؽ لحفة اإفلسطحنححف،ج حع، مفإلضف ة إإل أنو ح لؾ اإسحطرة اإقصكل علل اللبلإحة 
. جكد  ف حس ل مفإلدارة اإ دنحةك اركاسل ر
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حف اإدكإحة مفإلضف ة إإل  ج كعفت لقكؽ ماعلمرت  نظ ة اإعفك اإدكإحة كإجنة اإلقكؽك
ال مد  ف اإلشفرة إإل  ك أف االلففرحة حجب أف لطمؽ للل معد الففرحفت أكسلك،،إنسفف  لسطحنحة

 ف ض نيف االعلراؼ اإلسرائحلت  ف رمؿ ، جلمت معض اإلقفئؽ اإجدحدة أف الففرحفت أكسلك
 ثقؿ  شرعت، كنقؿ  لحكف  لسطحنت كإو   ثؿ7ك5رئحس كزرائيف مكجكد شعب  لسطحنت 

أراضحيف   إإل  لسطحف كخكض اإصراع علل1948إل رة األكإل  نذ عفـ  اإقضحة اإفلسطحنحة
عبست مكضكح ىذا اإمكف اإشفسع  ت ركة بؿ طرؼ إدرجة أف اإجفنب اإلسرائحلت ىف ، إال أف

إـ حعلرؼ مصرالة مفإسحفدة اإفلسطحنحة اإبف لة كلؽ لقرحر اإ صحر ب ف أنيف أخفقت مفإلجفمة 
. مكضكح علل  صحر اإ سلكطنفت

سرائحؿ اإلت .ت.  ف محف ـ1993كرغـ أف عددا  ف االلففرحفت رد كرعت معد عفـ  ؼ كا 
م كجميف لفرض اإلزا فت  خللفة علل اإطر حف، إال أف  ف نقللو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة 
إلفلسطحنححف  ف صبللحفت بفنت  لدكدة كجزئحة، كإبف ىذا ال حنفت انطمفؽ الففرحة جنحؼ 

سرائحؿ إيف كضع اإسلطة  اإرامعة علل ىذه األراضت علل اعلمفر أنيف ال لزاؿ أراض  لللة ، كا 
. اإقفئ ة مفالللبلؿ

كرد لفكإت لبك ة إسرائحؿ اسلث فر الففرحفت أكسلك إمنفء إسرائحؿ اإعظ ل كىت 
  رض اإيح نة االرلصفدحة كاإسحفسحة عف طرحؽكذإؾ " إلسرائحؿ اإبمرل"اإصحغة اإ عدإة 

كاأل نحة علل اإكطف اإعرمت  ف خبلؿ  شركع اإشرؽ األكسط اإجدحد كاسلب فؿ لنفحذ مرنف ج 
. 1942مللح كر اإصيحكنت اإ قرر  ت عفـ 

 

 

                                                 
94-    Edward w.Said- The End of- The peace process- Osla and after- Second 

Editio   
Granta books London- p312,313 

،سلسلة  المجلة العربٌة لحقوق اإلنسان،الحق فً المقاومة والدولة والتحوالت الفلسطٌنٌة ، عبد هللا تركمانً.د ا
. 26 ص  2002لعام  9 ملؾ العدد مقاالت، إصدار المعهد االعربً لحقوق اإلنسان، 

إنشاء دولة ٌهودٌة ذات سٌادة تضم فلسطٌن وربما شرق األردن أٌضا ، احتمال نقل "  نص برنامج المؤتمر على 
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حق المقاومة المشروعة لمشعب الفمسطيني المرتبط بحق تقرير المصير 
 

 ر م رالؿ عدحدة كصعمة علل معد أف   كلع ؽ،لطكر  فيـك لؽ لقرحر اإ صحر
 عفنل  ف ،صعحدم اإشبؿ كاإ ض كف  ت اإسفلة اإدكإحة كاإقفنكف اإدكإت،  لفرحخ اإمشرحة

ك ف علل األخحر إال أف حدا ع   كبفنت اإغلمة إلطرؼ اإقكم علل اإضعحؼ،،كحبلت اإلركب
. عف نفسو مشلل اإكسفئؿ اإلت حسلخد يف

كجفءت اإدحفنفت اإس فكحة إللث علل  عفإجة اإعبلرفت محف اإدكؿ كاأل راد عمر كسفئؿ 
أخذ اإكضع حلجو نلك  ك ت اإعصكر اإكسطل كأكركمف، لجنميـ كحبلت اإلرب كاالرللفؿ،

. لقرحر  صحر اإشعكبلؽ االرللفؿ كاإلركب كلفإت ىذه األ كر  ف 

اإثكرة اإفرنسحة    ت اإقرف اإثف ف عشر،  صحركأكؿ  ف أشفر إإل  ض كف لؽ لقرحر
حلض ف  سفندليف إبف ة  ،19/2/1792عمر إعبلف أصدرلو اإج عحة اإكطنحة اإفرنسحة  ت 

 كاسلعدادىف إل فحة اإ كاطنحف اإذحف حنفإيـ األذل  ف ،  ت سمحؿ اإلرحةلنفضؿاإشعكب اإلت 
  مدأ لؽ لقرحر ،ب ف برست  رنسف  ت اإقرف اإلفسع عشر.جراء بففليـ  ت سمحؿ اإلرحة

  ت أعقفب  بغحرىف  ف دكؿ أكركمف كصفحليف كاسلمدادىفسطاإ صحر  ت اإكرت اإذم بفنت لب
 . عدة  نفطؽ  ت آسحف كأكركمفاإلرب اإعفإ حة األكإل علل

األرفإحـ  ملقسحـ اإ نلصرةكضعت اإلرب اإعفإ حة األكإل أكزارىف، رف ت اإدكؿ كمعد أف 
كضعت ، ك لصلت مرحطفنحف علل اإعراؽ ك لسطحف، ك رنسف علل سكرحف كإمنفف،  قداإعرمحة

  اإذم أرره عيد اإعصمة دكف  راعفة إرغمة سبفف  لسطحف، لسطحف للت االنلداب اإمرحطفنت
 22نص اإ فدة  ؿ ك قفعصمة األ ـمرحطفنحف  ف جفء  ت عيد  خفإفت لحث، ذإؾكرأحيـ  ت 

إف معض اإشعكب اإلت بفنت خفضعة إئل مراطكرحة اإلربحة رد كصلت إإل درجة  ف اإلقدـ ."
ح بف  عيف االعلراؼ  ؤرلف مبحفنيف بأ ـ  سلقلة خفضعة إقمكؿ اإلرشفد اإلدارم كاإ سفعدة  

 ، للل ذإؾ اإكرت اإذم لصمح  حو اإشعكب رفدرة علل اإنيكض كلدىف، ف رمؿ اإدكؿ اإ نلدمة
. "كحجب أف حبكف إرغمفت ىذه اإشعكب اإ قفـ األكؿ  ت اخلحفر اإدكإة اإ نلدمة
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كرد لمنل رئحس أ رحبف  ت لحنو،  كنكرك،  مدأ لؽ لقرحر اإ صحر، كلـ اإلأبحد علحو 
  رئحس اإكالحفت اإ للدة األ رحبحة ،أم معد انليفء اإلرب اإعفإ حة"إسكفك" إعبلف  مفدئ  ت

حشؽ طرحقو،  ت إطفر اإ مفدئ أخذ مدأ لؽ لقرحر اإ صحر نسلطحع اإقكؿ، إف ـاألكإل، 
خطفمو إإل اإبكنغرس، عل ف مأف ىذه اإ مفدئ ب" كإسكف" اإرئحس األرمعة عشر اإ علنة  ف رمؿ

. إـ لللـر  ت عيده ،كإبنيف بفنت  لقد ة ك لطكرة إصفإح اإشعكب اإ ضطيدة

 اإلطمحؽ اإع لت إ مدأ لؽ لقرحر اإ صحر معد اإلرب اإعفإ حة األكإل، كمعمفرة أدؽ، مدأ
اإلت أمر ت  ع    عفىدة  رسفم،، اإصلح اإ مر ة  ع اإدكؿ اإ يزك ةةعند ف أررلو  عفىد

  .109 ك 36ىف م و ك راعفلو  ت  ض كف  فدتػركرة اللراػارت إإل ضػػكأش أإ فنحف،

 

 المبحث األول

  وقيمتو القانونيةمصيرحق تقرير ال

  

  ت اإ طلب  رس نف ىذا اإ ملث إإل  طلمحف، لنفكإنفإلكركؼ علل  فىحة لؽ لقرحر اإ صحر،
.   فىحة لؽ لقرحر اإ صحر، كرح ة ىذا اإلؽ  ت اإ طلب اإثفنتاألكؿ

 
 انًطهب األول

 ياهيت حق تقرير انًصير

 

 دكف ، أف حبكف إبؿ شعب سلطة علحف  ت لقرحر  صحره، صحرحقصد ملؽ لقرحر اؿ
 كح بنيف أف ل فرسيف ،إإل أف بؿ أ ة لل لع مسحفدة بف لة  حيف، كأشفر لدخبلت  ف دكؿ أجنمحة

.  لل شفءت 

مأنو لؽ بؿ " ىذا اإلؽ 1793كزحر خفرجحة أ رحبف عفـ " لك فس جفرسكف"كرد عرؼ 
. رادتأ ك ت لغححر ىذا اإشبؿ  لل حوئلرتأ و  ت أف للبـ نفسيف ك قف إلشبؿ اإلت 

كذإؾ مإنشفء دكإة  سلقلة ذات بحفف  مأنو اإلؽ  ت االسلقبلؿ م عنفه اإسحفست،" إحنحف"كعر و 
. سحفست خفص

                                                 
. 12 ص 1992 عام 87 عدد ، مجلة صامد االقتصادي، حق الشعب الفلسطٌنً فً تقرٌر المصٌر،أمٌن دواس. د



 إلعرحؼ اإعدكاف، اإسك حلتكرد اإنص علل لؽ لقرحر اإ صحر أحضف  ت اإ شركع ك
اإ قدـ إإل إجنة اإعدكاف لحث محف  ت  قد ة اإ شركع أف اسلع فؿ اإقكة إلر فف اإشعكب 

، ك قف إقرار اإج عحة اإعف ة ررـ اإ سلع رة  ف   فرسة لقيف اإطمحعت  ت لقرحر اإ صحر
ىك إنبفر إللقكؽ -  ت دكرليف اإخف سة عشرة- 14/12/1960 اإصفدر ملفرحخ 1514

 إلطكر اإسبلـ ك عحؽاألسفسحة إئلنسفف مفإلضف ة إإل أنو  نفرض إ حثفؽ األ ـ اإ للدة، 
. كلك حره   ت ج حع أنلفء اإعفإـ

كرأل األسلفذ لسف بف ؿ أف لؽ لقرحر اإ صحر، ىك لؽ بؿ أ ة  ت أف لبكف ىت 
دكف غحرىف اإسلطة اإ خلصة ملقرحر شئكنيف دكف أم لدخؿ أجنمت، كحلرلب علل ذإؾ لؽ 

اإشعب  ت أال حبكف  لؿ  مفدإة أك لنفزؿ مغحر إرادلو كلقو  ت االند فج أك االللفد  ع دكإة 
. أخرل أك لبكحف دكإة  سلقلة

حبكف إبؿ شعب " اإلؽ  ت لقرحر اإ صحر مأنو   عرؼ اإدبلكر صبلح اإدحف عف رأ ف 
اإسلطة اإعلحف  ت لقرحر  صحره دكف لدخؿ أجنمت ،كإيذا اإلؽ جكانب داخلحة للعلؽ مفخلحفر 
شبؿ اإلبـ اإ بلئـ، محن ف حثحر علل اإ سلكل اإدكإت معدحف، ألدى ف سلمت، حل ثؿ  ت أال 

أ ف اإجفنب اإثفنت .حبكف  لبل إل مفدإة أك اإلنفزؿ مغحر إرادلو، أم لؽ اإشعب  ت االسلقبلؿ
 حل ثؿ  ت لؽ اإشعب  ت االنفصفؿ عف اإدكإة اإلت حلمعيف، أك االند فج  ت دكإة أخرل أك

.  "للفد  عيف إلبكحف دكإة  سلقلةالا

:- كرد ثفرت شبكؾ لكؿ ىذه اإلعرحففت إدل اإفقو كاإع ؿ اإدكإت إكجكد نكعحف إيذا اإلؽ

لؽ حل حو اإقفنكف اإداخلت كدسفلحر اإدكؿ  لؽ لقرحر اإ صحر، -ٔ

أم أنو رد ررر إلشعكب اإلت ال زاإت خفضعة  أك لؽ حل حو اإقفنكف اإدكإت، -ٕ
إلسحطرة األجنمحة اإخفرجحة أك لسلط  ج كعة دكؿ علحيف أك  ج كعة سبفنحة 

أجنمحة علل اإلرلحـ ملحث ل نع سبفف اإلرلحـ  ف أف حلبـ نفسو منفسو، ك ف إرف ة 
 .بحفف سحفست  سلقؿ

 انًطهب انثاَي

 انقيًت انقاَىَيت نحق تقرير انًصير
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كرغـ كجكد ،   ف محف اإلرمحف األكإل كاإثفنحة،لزاحد االىل فـ ملؽ لقرحر اإ صحر
  ت إوإال أنو حكجد شؾ لكؿ اإقح ة اإقفنكنحة  نصكص  ت اإ عفىدات مفالعلراؼ ميذا اإلؽ،

رمؿ صدكر  حثفؽ األ ـ  اعلمركه  مدأ سحفسحف اءاإفلرة، علل اعلمفر أف غفإمحة اإفقو للؾ
ك رلمطف مسحفدة  اعلمركه  مدأ رفنكنحف اسلثنفئحف حطمؽ  ت أضحؽ نطفؽ،ؼأ ف اآلخركف  ،اإ للدة
ملحث أصمح رفعدة  ف ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإ نظـ إلعبلرفت اإسل حة محف اإدكؿ، أم  اإدكإة،

. رفعدة رفنكنحة آ رة  ف ركاعد اإقفنكف اإدكإت ال حجكز االلففؽ علل  خفإفليف 

 مأنو لؽ  بلـز ،  ت اإفقو  مدأ لؽ لقرحر اإ صحر،علمر االلجفه اإ عفصرا كرد
. إلشعكب علل رفعدة اإ سفكاة محنيف ك ف دكف ل ححز

 معد اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة  ت لصرحح األطلنطت ،كمرز ىذا اإلؽ مشبؿ جلت ككاضح
 أغسطس سنة 14 كرئحس كزراء مرحطفنحف لشر شؿ  ت "ركز لت"اإذم أعلنو اإرئحس األ رحبت 

1941 . 

 لصرحح األ ـ اإ للدة  ت ، اإلصرحلفت اإلت صدرت معد ذإؾ خفصةج حعثـ كرد  ت 
 كإقت رمكال بف بل  ت  ؤل ر 1943 أبلكمر 30كلصرحح  كسبك  ت ، 1942أكؿ حنفحر سنة 

.  1945  مراحر 3 ،ك ؤل ر مفإلف  ت 1944 ت عفـ "د مرلكف اكبس"

  ف أىـ اإ مفدئ األسفسحة اإلت حسلند إإحيف اإلنظحـ ،حعد اإلؽ  ت لقرحر اإ صحرب ف 
اإدكإت اإ عفصر، ك ف أىـ اإلقكؽ األسفسحة إلشعكب،   نذ إنشفء األ ـ اإ للدة  ت عفـ 

 كاإلت لخلص 2 قرة  اإ رة األكإل  ت اإ فدة  األكإل   ت اإ حثفؽ  رلحف،حوـ اإلأبحد عؿت 1945
إن فء اإعبلرفت اإكدحة محف اإدكؿ علل أسفس اللراـ اإ مدأ :"مأىداؼ األ ـ اإ للدة كنصت علل

ككرد اإنص علحيف "ف إلشعكب لقكرف  لسفكحة كحجعؿ إيف لؽ لقرحر  صحرىف أاإذم حقضت ب
كرد ف كاإلت للعلؽ مأسس اإلعفكف االرلصفدم كاالجل فعت، ماإ فدة اإخف سة كاإخ سأحضف  ت 
رغمة  ت ليحئة دكاعت االسلقرار كاإر فىحة اإضركرححف إقحفـ عبلرفت سلح ة كدحة  "نصت علل

محف األ ـ  ؤسسة علل اللراـ اإ مدأ اإذم حقضت مفإلسكحة  ت اإلقكؽ محف اإشعكب كمأف حبكف 
: ملحث لع ؿ علل لقرحر  صحرىف، لؽ إبؿ  نيف

                                                 
محمد عبد العزٌز أبو سخٌلة،الفوارق القانونٌة والسٌاسٌة بٌن مفهومً حق الشعوب فً الكفاح المسلح من أجل .د ا

أبحاث "، الكوٌت، المؤتمر السادس عشر،مجلة اتحاد المحامٌن العربتقرٌر المصٌر واإلرهاب الدولً، 
 مقال األستاذ عبد الؽنً ، وانظر أٌضا مجلة المستقبل العرب582ً ص ،الجزء الثانً جمعٌة المحامٌن الكوٌتٌة"المؤتمر

. 29 –28 ص ،مرجع سابق،  المقاومة واإلرهاب فً اإلطار الدولً لحق تقرٌر المصٌر ،عماد
 ، طبعة أولى، األوروبً ، مركز الدراسات العربً، اإلرهاب الدولً، ود صالح بكر الطٌار،احمد محمد رفعت. د
. 122-121ص ،  1998شباط 



للقحؽ  سلكل أعلل إل عحشة كلك حر أسمفب االسلخداـ اإ لصؿ إبؿ  رد كاإنيكض معكا ؿ  -ٔ
اإلطكر كاإلقدـ االرلصفدم كاالجل فعت 

لحسحر اإللكؿ إل شفبؿ اإدكإحة االرلصفدحة كاالجل فعحة كاإصلحة ك ف حلصؿ ميف، كلعزحز  -ٕ
اإلعفكف اإدكإت  ت أ كر اإثقف ة كاإلعلحـ 

 مسمب ،أف حشحع  ت اإعفإـ اللراـ لقكؽ اإلنسفف كاإلرحفت األسفسحة إلج حع مبل ل ححز -ٖ
ك راعفة للؾ اإلقكؽ  اإلكف أك اإلغة أك اإدحف ،كال لفرحؽ محف اإرجفؿ كاإنسفء،

 ."كاإلرحفت

 قإال أف، 73 كاإ فدة 7  عفإجة لؽ لقرحر اإ صحر  ت اإ فدة اإثفنحة  قرة ؛كجفء  ت اإ حثفؽ
 إإل إصدار  ج كعة  ف  ك حة،   ف د ع اإج عحة اإع إـ حلدد بحفحة   فرسة ىذا اإلؽ،

اإلؽ  ت لقرحر لجسحد اإقرارات أبدت علل لؽ اسلخداـ اإقكة كاإبففح اإ سلح  ف أجؿ 
. اإ صحر

/ 1/2نص علل اإلؽ  ت لقرحر اإ صحر  ت اإ فدة   كرغـ أف  حثفؽ األ ـ اإ للدة 
إال أف ىذه اإنصكص رد شفميف اإغ كض،  ف أدل إإل انقسفـ اإفقو إإل  رحقحف  ،55كاإ فدة 

علل إيذا اإلؽ، أنبر اإصفة اإقفنكنحة  ف حي نف ىك اإفرحؽ اإذم ك لكؿ طمحعة ىذا اإلؽ،
اعلمفر أف  مدأ لؽ لقرحر اإ صحر ىك سحفست حيدؼ إلنيفء أكضفع اسلع فرحة نشأت  ت ظؿ 

:- حألت م ف قظركؼ دكإحة كدعـ  كرؼ

 ألنو حشكميف عدـ اإكضكح كاإدرة كال لسلطحع أف لخلؽ ،أف نصكص اإ حثفؽ غحر بف حة -ٔ
 مدأ رفنكنحف 

ف إأل ـ اإ للدة، ال لعلمر ذات صفة رفنكنحة  لز ة، لحث ؿ  اإج عحة اإع ك حةررارات -ٕ
  ف اإنظفـ األسفست إ لب ة اإعدؿ اإدكإحة، إـ لدرجيف ض ف  صفدر 38نص اإ فدة 

. اإقفنكنت اإدكإت

                                                 
 الطبعة السابعة ، القانون الدولً العام،علً صادق أبو هٌؾ.د  انظر مٌثاق األمم المتحدة المشار إلٌه، فً كتاب، 

. 940 ص،1997، دار المعارؾ،عشرة
 وظٌفة المحكمة أن تفصل فً المنازعات التً ترفع إلٌها 1". من نظام محكمة العدل الدولٌة على38نصت المادة  

. وفقا ألحكام القانون الدولً،وهً تطبق فً هذا الشأن
. االتفاقات الدولٌة العامة والخاصة التً تضع قواعد معترؾ بها صراحة من جانب الدول المتنازعة-أ

. العادات الدولٌة المرعٌة المعتبرة بمثابة قانون دل علٌه تواتر االستعمال-ب
. مبادىء القانون العامة التً أقرتها األمم المتمدنة- ج
وٌعتبر هذا أو ذاك مصدرا  احتٌاطٌا لقواعد .أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفٌن فً القانون العام فً مختلؾ األمم- د

  59القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 



عند كضع االلففرحلحف اإخفصلحف مفإلقكؽ االرلصفدحة كاالجل فعحة كاإثقف حة اإخفصة  -ٖ
مفإلقكؽ اإ دنحة كاإسحفسحة ثفر خبلؼ أحضف لكؿ اإقح ة اإقفنكنحة إ مدأ اإلؽ  ت لقرحر 

:-  الجفىفف ىنفؾ اإ صحر، مرز

رأل أف اإنص علحو  ت  كاد اإ حثفؽ اإ ذبكرة سفمقف جفء  ،"اإ عفرض" األكؿ االلجفه *- 
 ألنو ذبر لؽ اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف  كإحس  مدأ اإلؽ ،مشبؿ  ميـ كغف ض

كميذا  إف اإدكؿ للنصؿ  ف أم اإلزاـ رفنكنت، علل اعلمفر أنو  اإ صحر،  ت لقرحر
. اإلزاـ أدمت،  أصلفب ىذا اإرأم جردكه  ف رح لو اإقفنكنحة

 1/2/ اعلمر أف ىذا اإلؽ إو رح ة رفنكنحة  لز ة ك قف إل فدلحف ،"اإ ؤحد"االلجفه اإثفنت*- 
كخفصة معد لأبحد ىذا اإلؽ  ت عدة ررارات صفدرة عف   ف اإ حثفؽ 55كاإ فدة 

 . إؤل ـ اإ للدة اإج عحة اإعف ة

 لرسخ ىذا اإ مدأ كاسلقر اإع ؿ علحو معد لأبحد  مدأ لظر اسلخداـ اإقكة  ت اإعبلرفت ردك
كلددت اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة ، اإدكإحة، كللرحـ االسلحبلء علل أراضت اإغحر مفإقكة

:- حألتكااللففرحفت اإدكإحة لؽ لقرحر اإ صحر م ف 

حعلمر لؽ لقرحر اإ صحر  ف أىـ األسس اإدح قراطحة  ت اإعبلرفت اإدكإحة،  فإقفعدة  -ٔ
األسفسحة ىت أف اإدكإة كلدكد إرلح يف كنظف يف اإسحفست كدسلكرىف حجب أف حمنل علل 

. إرادة اإشعكب اإلرة

شرعحة لؽ لقرحر اإ صحر  سل دة  ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة كررارات ج عحليف اإعف ة  -ٕ
. كاإ كاثحؽ اإدكإحة اإلت لمنليف األ ـ اإ للدة 

  مشبؿحكجد طرحقلفف إ  فرسة لؽ لقرحر اإ صحر  ت إطفر اإلنظحـ اإدكإت اإ عفصر -ٖ
:- رفنكنت ك شركع

. اإكسفئؿ اإسل حة بفالسلفلفء:- اإطرحقة األكإل

اسلخداـ اإقكة مكاسطة لربفت اإللرر اإكطنت، أم لؽ اإشعكب  ت   فرسة :- اإطرحقة اإثفنحة
. االللبلؿ كاسلرداد  ف أخذ مطرحؽ غحر  شركع االسلع فر ك ف أجؿ دلر اإبففح اإ سلح،

                                                                                                                                        
ال ٌترب على النص المتقدم ذكره أي اخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل فً القضٌة وفقا لمبادىء العدل - 2

 ".واالنصاؾ متى وافق أطراؾ الدعوى على ذلك
ار ،دمبدأ تحرٌم االستٌالء على أراضً الؽٌر بالقوة فً ضوء القانون الدولً المعاصر، رجب عبد المنعم متولً.د 

. 172-169 ص 2001الطبعة الثانٌة / القاهرة / النهضة العربٌة 



 اإقكاعد اإلت أررىف اإقفنكف اإدكإت، ج حعلركب اإللرحر ىت لركب دكإحة لطمؽ مشأنيف  -ٗ
 . كىت لركب عفدإة ك شركعة

أم نسلطحع أف نؤبد مأنو ال حكجد  جفؿ إلشؾ مأف ىذا اإلؽ ابلسب اإصفة اإقفنكنحة، معد أف 
.  نص علحو  ت اإ حثفؽ كررارات اإج عحة اإع ك حة إؤل ـ اإ للدة

إقفنكف اإ عفىدات مأنو رفعدة "  حنف"  ف الففرحة 53 لؽ لقرحر اإ صحر ك قف إل فدة كصؼكرد 
:-  ف اإقكاعد اإدكإحة اآل رة كحلرلب علحيف  ف حألت

لعلمر "   ف الففرحة  حنف إقفنكف اإ عفىدات اإلت لنص علل 53إع فال إنص اإ فدة  -ٔ
اإ عفىدة مفطلة مطبلنف  طلقف إذا بفنت كرت إمرا يف للعفرض  ع رفعدة آ رة  ف 

أم أف أم الففؽ حلـ إمرا و محف اإدكؿ  خفإفف إلؽ " ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإعف ة
 .لقرحر إ صحر حعلمر مفطبل

( 29.د) 3314إع فال إنصكص اإعدحد  ف ررارات اإج عحة اإعف ة بفإقرار ررـ  -ٕ
 اإلعبلف 1988  ت دحس مر 43/105لعلؽ ملعرحؼ اإعدكاف كاإقرار ررـ ـكاؿ

اإعفإ ت إلؽ اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر، أم أف اإشعكب ىت صفلمة اإلؽ  ت 
ف عجزت ىبذا كسفئؿ عف للقحؽ  لقرحر اإ صحر م خللؼ اإكسفئؿ اإسل حة، كا 
اإيدؼ؛ علحيف اإلجكء إإل اإبففح اإ سلح ضد اإقكل اإلت لق ع لطلعفليف إإل 

 .اإلرحة كاالسلقبلؿ

علل اإدكؿ أف لللـر  مدأ لؽ اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف، كاإلعبلء  ف شأف  -ٖ
ىذا اإلؽ كلنفحذه، كعلحيف أف لملعد عف ج حع اإلجراءات اإلت للكؿ دكف للقحؽ 

ىذا اإ مدأ، إع فال إنص اإ فدة األكإل  ف االلففرحة اإدكإحة إللقكؽ اإ دنحة 
كاإسحفسحة كااللففرحة اإدكإحة إللقكؽ االرلصفدحة كاالجل فعحة كاإثقف حة كاإعدحد  ف 

 اإقفنكف اإدكإت  مفدئمشأف  (25-د) 5625ررارات اإج عحة اإعف ة بفإقرار ررـ 
اإ لعلقة مفإعبلرفت اإدكإحة كاإلعفكف محف اإدكؿ ك قف إ حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإقرار 

 نك  مر 22  ت 43/29اإ لعلؽ ملعرحؼ اإعدكاف كاإقرار ررـ  (29-د)3314ررـ 
 مشأف أنشطة اإ صفإح األجنمحة االرلصفدحة كغحرىف اإلت لعررؿ لنفحذ 1988

. إعبلف  نح االسلقبلؿ إلملداف كاإشعكب اإ سلع رة 
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الثاني المبحث 

نكار حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني  إسرائيل وا 

 

نشأ لؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر  صحره عقب انسبلخ  لسطحف عف اإدكإة اإعث فنحة 
 ،إال أف اإذم سفىـ كإعب دكرا أسفسحف كأثر علل  جرل 1923كلنفزؿ لربحف عف سحفدليف سنة 

اإلغححرات اإقفنكنحة ىك عيد االنلداب اإمرحطفنت كمنكد صؾ االنلداب، لحث لددت دحمفجلو 
: دكر اإلبك ة اإمرحطفنحة مفإعمفرات اآللحة

كإة عف لنفحذ اإلصرحح اإذم أصدرلو  ت األصؿ لبك ة ئلبكف اإدكإة اإ نلدمة  س"
 كأررلو 1917صفلب اإجبلإة اإمرحطفنحة  ت اإحـك اإثفنت  ف شير لشرحف اإثفنت عفـ 

  ف منكد 4كك قف إل فدة " اإدكؿ اإ ذبكرة إصفإح إنشفء كطف رك ت إلحيكد  ت  لسطحف
حلرلب علل اإدكإة اإ نلدمة أف لعلرؼ مكبفإة حيكدحة  بلئ ة بيحئة "صؾ االنلداب 

مقصد إسداء اإ شكرة إإل إدارة  لسطحف كاإلعفكف  عيف  ت اإشؤكف االرلصفدحة "ع ك حة 
كعلل  كاالجل فعحة كغحر ذإؾ  ف األ كر اإلت رد لؤثر علل إرف ة كطف رك ت حيكدم،

".  صفإح اإسبفف اإحيكد  ت  لسطحف

لكطحد اإسلـ اإدكإت كلجفكزه إلؽ أال كىك   ت أىـ جفنب رفنكنت ،عصمةاؿ  شؿ عيد كرد
 األكضفع اإذم نجـ عنو لفجحر   ف أدل إإل لنفحذ نظفـ اإكصفحة أك االنلداب ،لقرحر اإ صحر
نبفر لؽ ، إإحيفع لحة لشجحع اإيجرة اإحيكدحة نظرا ؿ ت  لسطحف، ،جعؿ  صحراؿ  ت لقرحر ىـكا 

ـ  سلخد حف عدة عف كطنو االسلع فر  إدلر ف  قفك ة اإشعب اإفلسطحنت ىت اإعنكاف،
 ظفىرات سل حة، ىمفت ج فىحرحة، كثكرات بفف أعنفيف رمؿ اإلرب كسفئؿ نضفإحة،ل ثلت ب

. 1936 عفـ اإعفإ حة اإثفنحة ثكرة

  ف عيد 22 ف ىنف نسلنج أف صؾ االنلداب، جفء  لنفرضف  ع نص اإ فدة 
.  اإعصمة،كمفإلفإت حبكف ىذا اإكضع اإقفئـ علل  لسطحف ىك اللبلؿ غحر  شركع

 األول المطمب

الحجج اإلسرائيمية إلنكار حق تقرير المصير عمى الشعب الفمسطيني والرد عمييا 

 



جردت إسرائحؿ  مدأ لؽ لقرحر اإ صحر  ف اإصفة اإقفنكنحة اإ لز ة، علل اعلمفر أنو  مدأ - 1
ف ذبره  ت اإ حثفؽ كاإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف كااللففرحلحف اإدكإحلحف ال  سحفست، كا 
حعطحو اإصفة اإلإزا حة، ألف ررارات اإج عحة اإعف ة إحست إال لكصحفت غحر ذات طفمع 

. رفنكنت إإزا ت

كرد أعفدت األسرة اإدكإحة، اإنص علل لؽ لقرحر اإ صحر،  ت اإعدحد  ف رراراليف   ف حعنت 
.  لأبحد اإطمحعة اإقفنكنحة إلؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر اإ صحر

 مدأ لؽ لقرحر اإ صحر ال حسرم مأثر رجعت، أم معد انسبلخ  لسطحف عف اإلبـ - 2
اإعث فنت اإذم لـ ك قف أللبفـ اإقفنكف اإدكإت،  بل ح بف لرلحب لقكؽ جدحدة علل  مدأ 

.  سحفست

كحمقل اإ كرؼ اإلسرائحلت اإ لعفرض  ع ررارات األ ـ اإ للدة، اإلت لؤبد دك ف علل لؽ 
اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف،  ف خبلؿ انلزاع ىذا اإلؽ مفإ قفك ة اإلت شرعليف للؾ 

كع لحة إنبفر إسرائحؿ إيذا اإلؽ لعنت أف  ف رف ت مو اإدكؿ االسلع فرحة .اإقرارات
 فإلربة اإصيحكنحة  نذ أف .كاالسلحطفنحة اإلت سحطرت علل  قدرات اإشعكب حشبؿ عدكانف

  كاللبلؿ اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة 1948اعلدت علل لقكؽ اإشعب اإفلسطحنت عفـ 
. ، أنبرت لؽ ىذا اإشعب  ت لقرحر اإ صحر1967عفـ 

اجليد اإفقو كاإقفدة اإلسرائحلحكف مأف اإفلسطحنححف ال حل لعكف مكصؼ اإشعب،  فإفقحو - 3
رأل أف اإفلسطحنححف  ف ىـ إال جزء صغحر  ف اإشعب اإعرمت، كأنو إـ " جكإحس سلكف"

حللقؽ إيـ اإكجكد اإ سلقؿ بشعب إمفف عصر عصمة األ ـ كخبلؿ عقدحف  ف لحفة األ ـ 
. اإ للدة

إال أف اإلفرحخ محف زحؼ ادعفء إسرائحؿ، ألف اإشعب اإفلسطحنت حنلدر  ف اإبنعفنححف اإذحف 
. رد كا  ف اإجزحرة اإعرمحة كسبنكا  لسطحف اإلت إـ لبف لعرؼ آنذاؾ ميذا االسـ

  ف عيد اإعصمة كاإخفصة مكضع  لسطحف للت االنلداب اإمرحطفنت، 22ب ف أف اإ فدة 
مفإلضف ة إإل رمكؿ إسرائحؿ مقرار .اعلمرت أف ىذا اإملد  ف اإملداف اإجفىزة إبلسلقبلؿ 

 كاإخفص 1947 نك  مر عفـ 29 اإصفدر ملفرحخ 181اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة ررـ 
.  ملقسحـ  لسطحف إإل دكإلحف إلداى ف عرمحة كاألخرل حيكدحة
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إنبفر كصؼ اإ للؿ إلسرائحؿ علل األراضت اإفلسطحنحة   -ٗ

علل إسرائحؿ كصؼ اإ للؿ إلضفة اإغرمحة إنير " نلفإت  فرغرحت برمر"أنبرت األسلفذة 
األردف كرطفع غزة،  علمرة أف ىذا اإكصؼ حطلؽ علل رحفـ دكإة أخرل  سلخد ة اإقكة  ف 

لحث إف ببل  ف اإضفة . أجؿ االسلحبلء علل أراٍض خفضعة إلسحفدة اإشرعحة إدكإة أخرل
 5اإغرمحة كرطفع غزة إـ لبكنف خفضعلحف إلسحفدة اإشرعحة إؤلردف أك إ صر رمؿ لرب 

 . 1967حكنحك عفـ 

إنبفرىف إكصؼ اإ للؿ علل إسرائحؿ، مأنو ال ح بف لطمحؽ " برمر"كدع ت األسلفذة 
اإقكاعد اإدكإحة اإخفصة مفالللبلؿ اإلرمت علحيف، ملحث ال حثمت إيف كصؼ اإ للؿ، كأف 

اإ سأإة للعلؽ مسبفف ىذه األرفإحـ  ف أجؿ ض فف لطمحؽ اإقكاعد اإدكإحة اإلنسفنحة اإخفصة 
. مل فحة ىؤالء اإسبفف، أم أف إسرائحؿ للكإل اإكصفحة علل ىذه األرفإحـ 

  ف مسط سلطفليف 1948إإل  ف رف ت مو األردف معد عفـ " برمر"كبفنت رد اسلندت األسلفذة 
عبلنيف اإضـ  ت إمرحؿ عفـ   اإذم 1950علل اإضفة اإغرمحة كاإجزء اإشررت  ف اإقدس، كا 

 مطرد األردف  ف جف عة اإدكؿ 1950ر ضلو اإدكؿ اإعرمحة، لحث طفإمت  صر  ت عفـ 
اإعرمحة مسب  ف الخذلو  ف إجراءات كلدامحر لجفه اإضفة اإغرمحة، كنلحجة إذإؾ أصدر  جلس 

إنذار  ؤرت "اإجف عة اإعرمحة ررارا  ت إمرحؿ حقضت مإنذار األردف، كحعلمر أف ررار اإضـ م ثفمة 
كأنو معد ل فـ للرحرىف لسلـ إإل " خفؿ  ف بؿ صفة  ف صففت االللبلؿ كاإلجزئة إفلسطحف

".  أصلفميف إحلب كىف ب ف حرحدكف

ك ح ف حلعلؽ مقطفع غزة، أضف ت مأف سحفدة  صر علحيف لسلند إإل االللبلؿ اإلرمت، 
لحث إنو حدار  ف رمؿ لفبـ عسبرم  صرم، كإـ حبف مفسلطفعة سبفنو دخكؿ األراضت 

. اإ صرحة إال ملصرحح خفص

  صر رف ت م ي ة اإلدارة علل رطفع غزة، كإـ لفرض سحفدليف، كإـ لقـ مض يف ب ف 
مأنو إنذار  ؤرت " علت األردف ك قف إلللفظ اإكارد مفإقرار اإصفدر عف جف عة اإدكؿ اإعرمحة 

لبك ة "،   صر رف ت مإنشفء "خفؿ  ف بؿ صفة  ف صففت االللبلؿ كاإلجزئة إفلسطحف
. كالخذت  ف غزة  قرا إيف" ع ـك  لسطحف
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ك ف اإ بللظ زحؼ  ف كرد  ف ادعفءات مخصكص االسلحبلء علل أراٍض غحر شرعحة 
إدكؿ أخرل،  فإسحفدة  علرؼ ميف إلشعب اإفلسطحنت، إال أنيف لعطلت اسلثنفئحف إفلرة  ؤرلة نظرا 
إلخلؼ ىذا اإشعب عف   فرسة  ظفىر اإسحفدة مسمب اللبلؿ  عظـ أراضحو  ف رمؿ إسرائحؿ 

. 1948عفـ 

 
الثاني المطمب 

الفمسطيني لحقو في تقرير المصير  وسائل ممارسة الشعب

 

إف اإشعب اإفلسطحنت، إو اإلؽ اإقفنكنت  ت اسلخداـ بؿ اإكسفئؿ،  ف أجؿ اإلصكؿ 
علل لقو  ت لقرحر  صحره، كمنفء دكإلو اإ سلقلة، كرد حبكف اإلجكء إيذا اإلؽ عمر عدة 

. غحر  مفشر"ىحئة لأسحسحة "كسفئؿ،  نيف كسفئؿ سل حة، لل ثؿ مفالسلفلفء اإ مفشر، أك عمر 

ك ت لفؿ عدـ ارلضفء ىذا اإلؽ عمر اإكسفئؿ اإسل حة حلـ اإلجكء إإل اإخحفر 
اإعسبرم، إال أف ىنفؾ  عفرضة، علل ىذا اإخحفر اإذم  حو اسلخداـ إلقكة  ف أجؿ للقحؽ 

سرائحؿ، إذ لعلمراف أف   اإ مفدئ مدأ لقرحر اإ صحر كمفإللدحد  ف رمؿ اإكالحفت اإ للدة كا 
لصفحة  " 1970 إعفـ 2625اإصفدرة عف اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة اإ  ثلة مقرار ررـ 

زاإلو، ك  فرسة اإلؽ  ت لقرحر اإ صحر حنمغت أف للـ كلنفذ مفإكسفئؿ اإسل حة  االسلع فر كا 
. معحدا عف اإلجكء إلقكة اإ سللة 

مفدلو  فدحف إ فإشعب اإفلسطحنت ىك ضلحة إللربة اإصيحكنحة اإلكسعحة اإلت ىد ت إإل 
كاالعلراؼ ميذا اإشعب  ف رمؿ لبك ة إسرائحؿ حعنت اعلرا ف إو ملقكرو اإ شركعة .ك عنكحف

خضع ألكضفع رفنكنحة كسحفسحة  خللفة، كح بف أف ،عل ف مأنو اإلت أررليف اإ كاثحؽ اإدكإحة
:- نقس و إإل ثبلث  ئفت أسفسحة

  1948اإفلسطحنحكف  ت دكإة إسرائحؿ اإذحف حل لكف اإجنسحة اإلسرائحلحة  نذ عفـ  -ٔ
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. بعدها



ىؤالء لـ لر فنيـ  ف لقيـ  ت لقرحر  صحرىـ، كىـ جزء ال حلجزأ  ف اإشعب اإفلسطحنت، 
 كطنيـ عف طرحؽ لقيـ  ت لقرحر اإ صحر ك قف إ ف أرره داخؿ ف لقيـ   فرسة اإسحفدة ك

. اإقفنكف اإدكإت

اإفلسطحنحكف اإ قح كف خفرج  لسطحف  -ٕ

 كإيـ اإلؽ  ت اإعكدة إإل كلشللكا، طردكا مفإقكة  ف أرضيـ ىـ اإفلسطحنحكف اإذحف
لقيـ  ت اإعكدة كلقرحر علل كرد أبدت ررارات األ ـ اإ للدة  أراضحيـ اإلت شردكا  نيف،

 3089 كانليفء مقرارىف 11/12/1948  ت اإدكرة اإثفإثة ملفرحخ 194اإ صحر مقرارىف ررـ 
 نك  مر 25 ملفرحخ 3226 كررارىف ررـ 1973ب كجػ  ت اإدكرة اإثف نة كاإعشرحف عفـ 

1974 .

 .1967اإفلسطحنحكف اإ قح كف  ت األراضت اإ لللة  ف  لسطحف عفـ  -ٖ

 كىـ كاإلؽ  ت   فرسة اإسحفدة،اإلخلص  ف االللبلؿ، اإلؽ ب ىـ اإفلسطحنحكف اإذحف إيـ
.   ت  لسطحفاإذحف إيـ اإلؽ أحضف جزء  ف اإشعب اإفلسطحنت،

ككاضح مأف اإدكؿ اإلت لللؿ أراضت غحرىف، لشرع اإلجكء السلخداـ اإقكة،  سلندة  ت 
عدكانيف إلقفنكف اإدكإت كاألعراؼ اإدكإحة، كللظر علل اإدكؿ اإلت الللت كاغلصمت أراضحيف 

إلد فع عف نفسيف عمر   فرسة اإ قفك ة اإ سللة  ف أجؿ  مدأ لؽ لقرحر اإ صحر، للؾ 
اإ قفك ة اإلت دع ت  ف رمؿ ركل اإللرر اإعفإ ت علل اعلمفر أنيف  شركعة ك قف إلقرارات 

.  اإصفدرة عف األ ـ اإ للدة   ثلة مج عحليف اإع ك حة

كىذا  ف  عللو إسرائحؿ مفإشعب اإفلسطحنت، لحث لـ اإلغفضت عف  ف لرلبمو  ف جرائـ 
 لرب ملؽ اإشعب اإفلسطحنت، كعف ر ضيف االنصحفع إقرارات  جلس األ ف كاإشرعحة اإدكإحة،

.    ف أضعؼ دكر اإ نظ ة اإدكإحة  ف لحث اإ صدارحة  ت لنفحذ ألبفـ اإ حثفؽ

 فإشعب اإفلسطحنت عند ف حلجأ إ قفك ة اإ للؿ، بفف رد اسلنفذ بؿ اإكسفئؿ اللخفذ 
سرائحؿ، إن ف ىك شعب حرحد  ىذا اإخحفر،  يك إحس مإرىفمت، ب ف لنعلو اإكالحفت اإ للدة كا 

اإلصكؿ علل لقكرو اإلت أررىف اإقفنكف اإدكإت ك حثفؽ األ ـ اإ للدة كررارات اإشرعحة اإدكإحة، 
 لقرحر اإ صحر كاسلرداد أرضو اإ سلكمة  ف رمؿ اإ للؿ، لحث إف ع ؿ ق  تإلكصكؿ إإل لؽ
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- االلففرحة كاإعر حة- ىذا اإشعب  لعلؽ مفسلخداـ  شركع إلقكة طمقف أللبفـ اإقفنكف اإدكإت
. كررارات اإشرعحة اإدكإحة ذات اإصلة

محف " لكؿ لعرحؼ اإلرىفب اإدكإت"كرد  حز اإدبلكر عمد اإعزحز سرلفف  ت  قفؿ نشره 
لفالت االسلع فؿ اإ شركع إلقكة ك برة اإلرىفب اإلت لمنل علل اسلع فؿ اإقكة غحر اإ شركعة، 

ككضع ضكامط  لددة إجرح ة اإلرىفب اإدكإت  ف لحث  شركعحة اسلخداـ اإقكة أك عدـ 
.   شركعحليف

لؽ لقرحر كذإؾ  ف أجؿ  إقكة  ت كجو اإ علدم،ؿاسلخداـ ىت اإ قفك ة اإفلسطحنحة ؼ
علل اعلمفر أنو لؽ  قر ك علرؼ مو إلشعكب  ت  حثفؽ األ ـ اإ للدة كغحره  ف اإ صحر، 

. اإ كاثحؽ اإدكإحة
 

 المبحث الثالث

 "اإلرىاب"ومصطمح منظمة التحرير الفمسطينية 

 

انعقد اإ ؤل ر اإكطنت اإفلسطحنت  ت  دحنة اإقدس، اإذم أعلف عف رحفـ  نظ ة 
صفدؽ علل اإ حثفؽ اإكطنت اإذم عمر عف أ فنت  ك،28/5/1964ر اإفلسطحنحة ملفرحخ ماإللر

. اإفلسطحنححف ك نيجيـ اإكطنت

كجفء إنشفء  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة  نسج ف  ع لؽ لقرحر اإ صحر إشعب 
رف ة اإدكإة   لسطحف،  قد صدر اإ حثفؽ اإكطنت اإفلسطحنت  ف أجؿ للرحر  لسطحف، كا 

"   ف اإ حثفؽ مأف 16 اإ فدة مإذ لقض اإفلسطحنحة طمقف إللؽ اإطمحعت  ت اإد فع عف اإنفس،
للرحر  لسطحف  ف نفلحة دكإحة ىك ع ؿ د فعت لقلضحو ضركرات اإد فع عف اإنفس ب ف نص 

". علحو  حثفؽ األ ـ اإ للدة

                                                 
. 174عبد العزٌز سرحان، تعرٌؾ اإلرهاب الدولً، مرجع سابق، ص . د 
عبد العزٌز سرحان، حول تعرٌؾ اإلرهاب الدولً وتحدٌد مضمونه من واقع  قواعد القانون الدولً وقرارات . د 

. 177-173 ، صفحة 29المنظمات الدولٌة، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، مجلد 
. 332ص ، 1982 ، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة، الوسٌط فً قانون السالم،طلعت الؽنٌمً. د

 تشكلت منظمة التحرٌر من ثالث هٌئات رئٌسٌة وهً المجلس الوطنً الفلسطٌنً، المجلس المركزي لمنظمة 
 قضٌة فلسطٌن ،لتفاصٌل أنظر الدكتور هنري كتنالمزٌد من . واللجنة التنفٌذٌة 1973التحرٌر الذي شكل فً عام 

. 126و152ص ، 1999 الطبعة األولى عام ، مطبوعات وزارة الثقافة،ترجمة الدكتور رشدي األشهب



كبفف إلدعـ اإعرمت األثر األبمر إليحئة اإ نفخ إقمكإيف بلربة للرر، كاالعلراؼ مأنيف 
بشعب إو  علل اعلمفر أنيف اإكجو اإدكإت إلقكؽ اإشعب اإفلسطحنت، ل ثؿ اإشعب اإفلسطحنت،

. ىكحة كحل لع مفإلؽ  ت لقرحر  صحره

  :- كىتكجكد ثبلثة أنكاع  ف األشخفصبكحقر اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر 

اإدكؿ، كاإ نظ فت اإلبك حة اإدكإحة ب نظ ة األ ـ اإ للدة، ب ف لعلمر اإشعكب اإ بف لة  ف 
اإشعب اإعرمت "اإدكإت ك ف محنيـ  ف أشخفص اإقفنكف أجؿ االسلقبلؿ كلقرحر اإ صحر أحضف 

:-  أرمعة شركط كىت  حولكا رأف تكإبف ال مد " اإفلسطحنت

أف حنفضؿ اإشعب  ف اجؿ لقرحر  صحره   -ٔ

كجكد  نظ ة سحفسحة لقكد نضفؿ ىذا اإشعب  -ٕ

أف حكجو اإنضفؿ ضد اإبكإكنحفإحة أك اإسحطرة األجنمحة أك االللبلؿ األجنمت  -ٖ

شرعحة اإنضفؿ، أم أف ح فرس ىذا اإنضفؿ ك قف إلقفنكف اإدكإت ك حثفؽ األ ـ اإ للدة  -ٗ
. كك قف إقكاعد كلقفإحد خكض اإلرب مشبؿ خفص مشبؿ عفـ،

 فإشعب اإعرمت اإفلسطحنت، للك ر  حو ىذه اإشركط، كحعلمر شخصف  ف أشخفص اإقفنكف 
 مج حعأم أف  نظ ة اإللرحر بغحرىف  ف أشخفص اإقفنكف اإدكإت لل لع  اإدكإت اإ عفصر،

 اإ سؤكإحفت اإ خللفة بؿاإلقكؽ اإلت  نليف اإقفنكف اإدكإت ألشخفصو اآلخرحف، ب ف للل ؿ 
. اإ لقفة علل اإدكؿ كاإ نظ فت اإلبك حة اإدكإحة

 لعلمر األشخفص اإذحف حقفللكف  ت سمحؿ للرحر 1949ب ف أف الففرحفت جنحؼ إعفـ 
كحجب أف  شعكميـ كلقرحر اإ صحر  نفضلحف  ف اجؿ اإللرر اإكطنت ك لفرمحف شرعححف،

أم أف ىذه االلففرحفت لطمؽ علل ، نيـ طرؼ  سفك  ت بحفحة أطراؼ اإنزاعأحعف لكا علل 
. اإ قفللحف اإفلسطحنححف

عبلف نضفؿ لربة اإ قفك ة اإفلسطحنحة حعلمر إف ؼ األ ـ اإ للدة اإخفص م نح  لفقف كا 
 اإ للؽ مفلففرحفت 1977 كمركلكبكؿ عفـ 1960االسلقبلؿ إلشعكب كاإملداف اإ سلع رة إعفـ 

سفسحة إلقفنكف اإدكإت اإ عفصر، ألنيف لدا ع األ صفدر اؿكجنحؼ كغحرىف  ف اإ كاثحؽ اإدكإحة 
. عف نفسيف كلجسد لقيف  ت لقرحر اإ صحر

                                                 
 وما 50ص ، 1994 ، القاهرة، اإلسرائٌلً، دار النهضة العربٌة، االتفاق الفلسطٌنً، مصطفى سٌد عبد الرحمن.د 

. بعدها



 اإ لخذ  ت عفـ 36/226كرد كصفت اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة  ت ررارىف ررـ 
.  األع فؿ اإلسرائحلحة ضد اإشعب اإفلسطحنت مفإعدكاف كاإلرىفب1982

كاسلخداـ  فرط إلقكة ملؽ اإ دنححف   ف لقـك مو إسرائحؿ  ف أع فؿ كلشحة ك جفزر 
ال  خفرج نطفؽ اإقفنكف كاإقضفء، كاغلحفالت  كلعذحب إؤلسرل، سلحطفف،لكسع  ت اال، كاإعزؿ

 ف رمحؿ  لعلمر م كجب االلففرحفت اإدكإحة ألنيف علل للؾ األع فؿ،حجكز إضففء صفة اإشرعحة 
، كحعلمرىف اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر جرائـ لرب كجرائـ ضد "مللةاألع فؿ اإلرىفمحة اؿ"

. اإلنسفنحة 

 ملفرحخ مخطفب أإقفهكرد أداف سحفدة اإرئحس حفسر عر فت األع فؿ اإلرىفمحة 
 كبفف  ف أىـ  قر األ ـ اإ للدة األكركمت  ت جنحؼ،ب أ فـ اإ جل ع اإدكإت 13/12/1988

:- اإقرارات اإلت الخذت

 .االعلراؼ مفإدكإة اإفلسطحنحة اإ لللة -ٔ

ر ع  سلكل ل ثحؿ  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة  ف عضك  رارب إ نظ ة إإل عضك  رارب  -ٕ
. إدكإة  لللة

  ف  جرد أراض  لسطحنحة  لللة إإل أراضت 1967ر ع اإكضع اإقفنكنت إ نفطؽ عفـ  -ٖ
 .اإدكإة اإفلسطحنحة اإ لللة

اإدعكة إإل لؿ اإقضحة اإفلسطحنحة اإلت طرليف حفسر عر فت كعلل أسفس عقد اإ ؤل ر  -ٗ
 .اإدكإت اإخفص مقضحة اإشرؽ األكسط

 . مإسرائحؿ-اعلراؼ ض نت- اعلراؼ  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة مشبؿ أك مآخر -٘

رىفب اإدكإة -ٙ  .إدانة  نظ ة اإللرحر إئلرىفب اإفردم كاإج فعت كا 

كإلكركؼ علل لقحقة لأبحد اإبففح اإ سلح إلفلسطحنححف، ال مد  ف اإلشفرة إإل جيكد األ ـ 
اإ للدة  ت لأححد اإبففح اإ سلح إلشعب اإفلسطحنت  ت اإ طلب األكؿ، كاإبففح اإ سلح 

ك ف ثـ  شركعحة اسلخداـ اإقكة  ت  اإفلسطحنت  ف أجؿ لقرحر اإ صحر  ت اإ طلب اإثفنت،
. إطفر لقرحر اإ صحر  ت اإ طلب اإثفإث

                                                 
.  وما بعدها40 ص ،1990 مؤسسة الثقافة الفلسطٌنٌة، الحقٌقة حول حقوق اإلنسان، ذٌب عكاوي.د 



 المطمب األول

جيود األمم المتحدة في تأييد الكفاح المسمح لحركات التحرر الوطني وتمييزه عن اإلرىاب 

 

 بففح اإشعكب  ف أجؿ اإللرر - ف خبلؿ اإج عحة اإعف ة- أحدت األ ـ اإ للدة 
 كأبدت علل ،كاالسلقبلؿ كلرصت دك ف علل عدـ اإخلط  ف محف اإ قفك ة اإ شركعة كاإلرىفب

ضركرة  شركعحة بففح اإشعكب اإخفضعة ألنظ ة اسلع فرحة أك عنصرحة أك غحرىف  ف أشبفؿ 
ك ف اإقرارات اإلت أصدرليف .اإسحطرة األجنمحة ،كلقيف غحر اإقفمؿ إللصرؼ  ت لقرحر اإ صحر

:- اإج عحة اإع ك حة ميذا اإشأف ىت

اإذم أمدت  حو رلقيف  "27.د "3034 ررـ 1972 دحس مر عفـ 18 اإقرار اإصفدر ملفرحخ*- 
اإشدحد إزاء لزاحد أع فؿ اإلرىفب اإدكإت، كلثت اإدكؿ علل إحجفد للكؿ عفدإة كسل حة 

 لؽ  عللكرد أبدت اإج عحة  ت ررارىف .لس ح مإزاإة األسمفب اإبف نة كراء أع فؿ اإعنؼ
ج حع اإشعكب اإخفضعة ألنظ ة اسلع فرحة أك عنصرحة أك غحرىف  ف أشبفؿ اإسحطرة 

كال  كأمدت شرعحة بففليف، األجنمحة غحر اإقفمؿ إللصرؼ  ت لقرحر اإ صحر كاالسلقبلؿ،
طمقف ألىداؼ ك مفدئ  حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإقرارات ، سح ف بففح لربفت اإللرحر اإكطنت

رف ة إجنة "اإصفدرة عنيف  يذا اإقرار أبد رفنكنحة اإنضفؿ  ف أجؿ اإللرر اإكطنت كا 
 خفصة إدراسة  شبلة اإلرىفب اإدكإت 

  ت اإدكرة 1984 دحس مر عفـ 17 اإذم اعل دلو  ت 39/159ررار اإج عحة اإعف ة ررـ *- 
علل اإلؽ غحر اإقفمؿ إللصرؼ إج حع  معدـ رمكؿ سحفسة إرىفب اإدكؿ، اإلفسعة كاإثبلثحف،

اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف منفسيف كللدحد سمؿ لنفحذىف ملرحة، كلثت ج حع اإدكؿ علل أف 
كلؽ  لللـر كلراعل مدرة، ك قف إ حثفؽ األ ـ اإ للدة ،سحفدة اإدكؿ كاسلقبلإيف اإسحفست،

كبذإؾ لقيف  ت اخلحفر نظ يف االجل فعحة كاإسحفسحة ملرحة  اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر،

                                                 
.  من موقع األمم المتحدةA/8969انظر وثٌقة األمم المتحدة  -

 تؤكد على الحق الثابت فً تقرٌر المصٌر واالستقالل لجمٌع الشعوب الواقعة تحت االستعمار وأنظمة التمٌٌز 
العنصري وأنواع السٌطرة األجنبٌة األخرى، وتدعٌم شرعٌة نضالها، خصوصا نضال الحركات التحررٌة، وذلك وفقا 

تدٌن استمرار أعمال  التً .  قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوعءألؼراض ومبادئ مٌثاق األمم المتحدة وسوا
القمع واإلرهاب التً تقوم علٌها األنظمة اإلرهابٌة والعنصرٌة فً إنكار حق الشعوب الشرعً فً تقرٌر المصٌر 

. واالستقالل، وؼٌرهما من حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة



ك ت أف لسعل إإل للقحؽ لن حليف اإسحفسحة كاالرلصفدحة  كدكف أم لدخؿ خفرجت،
. كاالجل فعحة كاإثقف حة

 ف اإضركرم اإلأبحد علل أف األع فؿ اإلرىفمحة اإلت لنفذ إمفف اإنضفؿ اإللررم  ف اإ لل ؿ 
أف حلـ  بللقليف رفنكنف م كجب اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، مفإلضف ة إإل اإلأبحد علل أف اإعدحد 
 ف لقفرحر اإ ؤسسفت اإعفإ حة رد شددت علل ىذه اإ سفإة ككضعت اإلدكد اإففصلة  ف محف 

اإ قفك ة مكصفيف أسلكمف  ف أسفإحب اإنضفؿ اإللررم كاألع فؿ اإلرىفمحة اإلت ل س معداإة ىذا 
صمح كاضلف أف اإدكؿ اإلت لعلمر دكال عظ ل كل لؾ اإل بفنحفت اإ فدحة أكرد  اإنضفؿ،

مفسلطفعليف أف للبلعب م صطلح اإلرىفب كلكظؼ خد ة  صفإليف اإذالحة لحث لصؼ 
  .مأنيف إرىفمحةاإلربفت اإللررحة 

 
 المطمب الثاني

 الكفاح المسمح الفمسطيني من أجل تقرير المصير

 

اإفلسطحنت  ت اإع ك حة، اإلت اعلر ت  حو ملؽ اإشعب إقرارات اإلت أصدرليف اإج عحة ك ف ا
  :-ىتلقرحر  صحره 

إدانة إنبفر لؽ لقرحر اإ صحر – 30/11/1970اإ ؤرخ  ت "25-د "2649ررار ررـ  *
. خصكصف إشعكب جنكب إ رحقحف ك لسطحف

االعلراؼ – 1970" دحس مر" بفنكف األكؿ8 اإ ؤرخ مػ" 25-د"جػ،د   أ،ب،2672ررار ررـ  *
كاإطلب  رة أخرل  ف إسرائحؿ الخفذ خطكات  كرحة ، إشعب  لسطحف ملؽ لقرحر اإ صحر

. إلعفدة اإ شردحف
                                                 

.  دولة عن التصوٌت30 صوتا مقابل ال شًء وامتناع 117 كان التصوٌت على القرار مسجال بأؼلبٌة 
123Elizabeth Chadwich,Self- Determiation,Terrorism and the International 
Humanitarian law of Armed conflict.Martinus Nigh off publishers, Boston 
london/1996 .p.210,211 
 إذ تؤكد على أهمٌة التحقٌق العالمً لحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر واإلسراع فً منح االستقالل للشعوب والبالد 

. المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق اإلنسان والتقٌد بها
والمعترؾ بحقها فً تقرٌر المصٌر ،لكً  وتؤكد شرعٌة نضال الشعوب الخاضعة للسٌطرة االستعمارٌة واألجنبٌة،

. تستعٌد ذلك الحق بأٌة وسٌلة فً متناولها
تضع الجمعٌة العامة نصب أعٌنها مبدأ تساوي الشعوب فً الحقوق وحقها فً تقرٌر المصٌر المكرس فً /  جٌم 
 من مٌثاق األمم المتحدة والمعاد تأكٌده آلخر مرة فً اإلعالن الخاص بمبادئ القانون الدولً المتعلقة 55و1المادتٌن 

. بالعالقات الودٌة والتعاون بٌن الدول وفقا لمٌثاق األمم المتحدة



لأبحد نضفؿ اإشعكب  ت سمحؿ  – 6/12/1971اإ ؤرخ  ت " 26-د "2787ررار ررـ *- 
لقرحر اإ صحر كاإللرر  ف االسلع فر كاإلسلط كاالسلعمفد األجنمت، م ف  ت ذإؾ شعب 

 .  لسطحف

إدراؾ لؽ اإشعكب  ت لقرحر  – 12/12/1972اإ ؤرخ  ت " 27-د "2955ررار ررـ *- 
. اإ صحر كاإلرحة 

  1973" نك  مر" لشرحف اإثفنت 30اإصفدر ملفرحخ " 28اإدكرة  "3070ررار ررـ *- 

إررار لقكؽ  – 22/10/1974اإ ؤرخ  ت " 29- د "3236ررار اإج عحة اإعف ة ررـ *- 
. اإشعب اإفلسطحنت 

 ،أبدت اإج عحة اإعف ة علل اإلؽ 1976 دحس مر 15 اإصفدر  ت 31/102اإقرار ررـ *-  
غحر اإقفمؿ إللصرؼ  ت لقرحر اإ صحر كاالسلقبلؿ إج حع اإشعكب اإخفضعة ألنظ ة 

 ؤحدة شرعحة بففليف  ف أجؿ  اسلع فرحة كعنصرحة كغحرىف  ف أشبفؿ اإسحطرة األجنمحة،
. اإللرحر اإكطنت

 اإذم حدحف اإلرىفب 1987 دحس مر بفنكف األكؿ 7 اإصفدر  ت 42/159اإقرار ررـ *- 
اإشعكب اإكارعة للت لبـ "اإدكإت، حعحد اإلأبحد علل شرعحة لربفت اإللرر اإكطنت 

ب ف أف ىذا اإقرار " األنظ ة االسلع فرحة كاإعنصرحة كاألشبفؿ األخرل إلسحطرة اإخفرجحة
اإلؽ غحر اإقفمؿ إلنقض  ت لقرحر اإ صحر كاالسلقبلؿ إبؿ اإشعكب اإكارعة "حعحد لثمحت 

ضف نف " للت لبـ األنظ ة االسلع فرحة كاإعنصرحة كاألشبفؿ األخرل إلسحطرة اإخفرجحة
                                                                                                                                        

 .تعترؾ لشعب فلسطٌن بالتساوي فً الحقوق وبحق تقرٌر المصٌر، وفقا لمٌثاق األمم المتحدة -1
وتعلن أن االحترام التام لحقوق شعب فلسطٌن ؼٌر القابلة للتصرؾ، هو عنصر ال ؼنى عنه فً إقامة سلم عادل  -2

لمزٌد من التفاصٌل حول القرارات السالفة الذكر أنظر قرارات األمم المتحدة بشأن .ودائم فً الشرق األوسط
. 112-111 مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ، المجلد األول،فلسطٌن والصراع العربً اإلسرائٌلً

 إذ ٌؤكد على حق اإلنسان األساسً فً النضال من أجل تقرٌر مصٌر شعبه الذي ٌرزح تحت االستعمار والتسلط 
. األجنبً

 هذا القرار ٌعٌد تأكٌد الحق الثابت لجمٌع الشعوب التً هً تحت االستعمار والسٌطرة األجنبٌة، فً تقرٌر المصٌر 
والحرٌة واالستقالل وفقا إلعالن منح االستقالل للبالد والشعوب المستعمرة، الذي ٌشتمل علٌه قرار الجمعٌة العامة رقم 

الدورة  "2649ولقراري الجمعٌة العامة رقم  ،1960" دٌسمبر" كانون األول 14الصادر بتارٌخ  " 15الدورة"1514
" دٌسمبر"الصادر فً كانون األول " 26الدورة  "2787 ورقم 1970" نوفمبر" تشرٌن الثانً 30الصادر بتارٌخ " 25

1971 .
 تؤكد على أهمٌة اإلدراك العالمً لحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر ولإلسراع فً منح البالد والشعوب المستعمرة 

. استقاللها ،من أجل ضمان حقوق اإلنسان ورعاٌتها بصورة فعالة
 تؤكد من جدٌد حقوق الشعب الفلسطٌنً فً فلسطٌن ؼٌر القابلة للتصرؾ وخصوصا  

. الحق فً تقرٌر مصٌره دون تدخل خارجً- 1
 .الحق فً االستقالل والسٌادة الوطنٌٌن -3

. وتعترؾ بحق الشعب الفلسطٌنً فً استعاده حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد مٌثاق األمم المتحدة ومبادئه
.  دولة عن التصوٌت27 دول ،وامتناع 9 دولة ومعارضة 100 اعتمدت الجمعٌة القرار بتأٌٌد 



حنفؿ  ف لؽ لقرحر  أف كحعلمر أف ال شتء  ت ىذا اإقرار ح بف مأم طرحقة" شرعحة بففليف"
 اإ لرك ة  ف ىذا اإلؽ مفإقكة خصكصف اإشعكب  كلرحليف،اسلقبلؿ اإشعكب كاإ صحر

 .اإكارعة للت لبـ األنظ ة االسلع فرحة

بفنكف األكؿ  / دحس مر4 اإصفدر  ت 44/29ررار اإج عحة اإع ك حة إؤل ـ اإ للدة ررـ *-  
 مدأ لؽ اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر ب ف ىك  ثمت  ت " اإذم حعحد اإلأبحد علل 1989

كحدعـ شرعحة اإبففح اإ سلح م عنل أف ىذه اإقرارات بفنت كاضلة " شرعة األ ـ اإ للدة
 ح ف حلعلؽ ملؽ اإسبفف اإ دنححف  ت  قفك ة االللبلؿ مبؿ اإكسفئؿ اإ لفلة ك قف إلقفنكف 

أك  سللة للل دلر االللبلؿ كللرحر بؿ /أم أف ىذه اإكسفئؿ رد لبكف سل حة ك اإدكإت،
. األراضت اإ لللة

 أف جيكد األ ـ اإ للدة رد أظيرت اإ شركعحة األخبلرحة كاإسحفسحة إبففح اإشعكب ،كحلضح
كلقيف غحر  اإخفضعة ألنظ ة اسلع فرحة أك عنصرحة أك غحرىف  ف أشبفؿ اإسحطرة األجنمحة،

اإقفمؿ إللصرؼ  ت لقرحر اإ صحر مج حع اإكسفئؿ اإ لك رة ملكزليف م ف  ت ذإؾ أررل أشبفؿ 
ف ، اإنضفؿ أال كىك اإبففح اإ سلح  1949ألبفـ الففرحلت جنحؼ إعفـ ب فيـك حنلصر ىذا اؿكا 

كىذا اإكضع ال ح لد إإل األع فؿ  ،"اسلخداـ اإقكة "كاإمركلكبكإحف اإلضف ححف اإ للقحف مي ف ب
 كاطنحف  اإلرىفمحة اإلت لقكـ ميف  ج كعفت ك قف إرؤحليف ك لسفليف بأف لللجز أطففؿ، نسفء،

 حلنف ل  ع  مفدئ اإلنسفنحة كال ح بف أف نضفت ذإؾ عزؿ، أك أخذ رىفئف علل اعلمفر أف 
. علحو اإ شركعحة ألنو ع ؿ غحر  شركع مفألسفس

 إؤل راد، أ ف إف بفف اإمفعث علل اإع ؿ ىك دا ع كشعكر كطنت نمحؿ، ك قف إلقكؽ  قررة
إف  ؼلؽ لقرحر اإ صحر، كاإلؽ  ت للرحر األراضت  ف اإ لللحف،كلقكؽ  قررة إلشعكب  ثؿ 

 حبكف اإع ؿ  لعلقف  ىذه اإلع فؿ لبكف  شركعة ألف اإقفنكف اإدكإت حقررىف إؤل راد كإلدكؿ،
. سلع فؿ  شركع إلقكة طمقف أللبفـ اإقفنكف اإدكإت االلففرحة كاإعر حةاب

 علل صعحد  سفندليف إلشعب اإفلسطحنت، اإ كا قة كبفنت اإخطكة اإنكعحة إلج عحة اإع ك حة،
 3236ب ف لددت مقرارىف ررـ .علل إدراج رضحة  لسطحف بمند  سلقؿ علل جدكؿ أع فإيف

                                                 
 ، اإلنسانق من المجلة العربٌة لحقو، الحق فً المقاومة والدولة وتحوالت القضٌة الفلسطٌنٌة، عبد هللا تركمانً.د ا
 16 ص ، إصدار المعهد العربً لحقوق اإلنسان،9عدد 

حول تعرٌؾ اإلرهاب الدولً وتحدٌد مضمونه من واقع قواعد القانون الدولً  "، د عبد العزٌز محمد سرحان
. 174ص ، 29،1972 مجلد ، الدولًة للقانون المجلة المصري،وقرارات المنظمات الدولٌة 

 وما 20ص ، 1974 ، دٌسمبر40 عدد ، شؤون فلسطٌنٌة، حول إدراج قضٌة فلسطٌن فً األمم المتحدة، نبٌل شعث
. بعدها



 ك ف أىـ  ف جفء  ت -إررار لقكؽ اإشعب اإفلسطحنت– 1974 نك  مر 22اإ ؤرخ  ت ك
:- اإقرار

لؤبد اإج عحة اإعف ة  ف جدحد لقكؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت  لسطحف غحر اإقفملة  -ٔ
:- كخصكصف إللصرؼ،

. اإلؽ  ت لقرحر  صحره دكف لدخؿ خفرجت (-أ

. اإلؽ  ت االسلقبلؿ كاإسحفدة اإكطنححف (ب

لؤبد  ف جدحد أحضف علل لؽ اإفلسطحنححف، غحر اإقفمؿ إللصرؼ،  ت اإعكدة إإل دحفرىـ  -ٕ
 .ا، كلطفإب مإعفدليـقك  للبفليـ اإلت شردكا كارللعكا  ف

كلشدد علل أف االللراـ اإبلت إلقكؽ اإشعب اإفلسطحنت ىذه، غحر اإقفملة  -ٖ
 .أ راف ال غنل عني ف إلؿ رضحة  لسطحف لقفؽ ىذه اإلقكؽ،إإللصرؼ،ك

 .لعلرؼ مأف اإشعب اإفلسطحنت طرؼ رئحس  ت إرف ة سلـ عفدؿ كدائـ  ت اإشرؽ األكسط -ٗ

لعلرؼ ملؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت اسلعفدة لقكرو مبؿ اإكسفئؿ ك قف إ قفصد  حثفؽ األ ـ  -٘
. اإ للدة ك مفدئو

كلنفشد ج حع اإدكؿ كاإ نظ فت اإدكإحة أف ل د مدع يف اإشعب اإفلسطحنت  ت بففلو  -ٙ
. السلرداد لقكرو ،ك قف إل حثفؽ

 ت جدكؿ األع فؿ اإ ؤرت إدكرليف " رضحة  لسطحف" كلقرر مأف حدرج اإمند اإ عنكف -ٚ
 .اإثبلثحف

 ان  كرفنكنتان  أسفستان كثحقة لفرحخحة كسحفسحة ك لكركحعلمر ىذا اإقرار  ف كجية نظرم، مأنو حشبؿ 
. إنضفؿ اإشعب اإفلسطحنت  ت اإ لف ؿ اإدكإحة

 لشرحف 22ملفرحخ " 29اإدكرة  "3237ك ت ذات اإعفـ أصدرت اإج عحة اإعف ة ررارىف ررـ 
 :-  كدعفىف إإل نح  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة  ربز  رارب– 1974" نك  مر"اإثفنت

 .االشلراؾ  ت دكرات اإج عحة اإعف ة ك ت أع فإيف مصفة  رارب *

                                                 
 المجلد األول من ،اإلسرائٌلً-  قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطٌن والصراع العربً، أحمد عصمت عبد المجٌد.د 
. 156و155 ، ص مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة،1974- 1847عام 



االشلراؾ  ت دكرات بؿ اإ ؤل رات اإدكإحة اإلت لعقد مرعفحة اإج عحة اإعف ة ك ت أع فإيف  *
 .مصفة  رارب

ك ف لؽ  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة االشلراؾ مصفة  رارب  ت دكرات كأع فؿ بؿ  *
 .اإ ؤل رات اإدكإحة اإلت لعقد مرعفحة ىحئفت األ ـ اإ للدة األخرل

 
 انًطهب انثانث

 يشروعيت استخذاو انقىة في إطار تقرير انًصير

 

 حسلند إإل  حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإ كاثحؽ ،أصمح لؽ لقرحر اإ صحر لقف رفنكنحف دكإحف
ف  شركعحة اسلخداـ اإقكة ؾ  ا ل ت  نفرشلو، اإكسفئؿ  ف أجؿ لقرحر اإ صحرللدإاإدكإحة، كا 

علل اعلمفر أف أم شعب إو اإلؽ  ت اسلعفده لقكرو  نظرحة لركب اإللرحر اإكطنحة،ؿ اك ؽ
 م ف  ت ذإؾ اإبففح اإ سلح  ف خبلؿ لربفت اإللرر ، اإكسفئؿ اإ لفلةمبؿاإلت سلمت 

. اإكطنت

 مفالسلنفد إإل معض اإنصكص اإكاردة  ت  حثفؽ ، بفف حنظر إإل لركب اإللرحر
اإ حثفؽ علل ، كرد ربز ةاإ فدة اإثفنت اإفقرلحف اإرامعة كاإسفمعة  ف األ ـ اإ للدة كللدحدا

رؤحة لعرحؼ اإشعكب  ت معده اإسحفست دكف أف حشبؿ ذإؾ خطرا أك لعدحف علل اعلمفرات 
ب ف أنو لفيـ خكض اإشعكب إلركب اإللرحر شرحطة .اإلدكد أك اإ ج كعفت اإعررحة كاإثقف حة

علمر أف  ف لؽ أأف ال لنليؾ اإ ج كعفت اإ سللة اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت كركانحف اإلرب ك
. اإشعكب عند اإشعكر مفإظلـ كاالضطيفد أف لقفـك إللصكؿ علل لرحليف

                                                 
. 156ص ،  مرجع سابق، قرارات األمم المتحدة، أحمد عصمت عبد المجٌد.د 

ٌمتنع أعضاء الهٌئة جمٌعا فً عالقاتهم الدولٌة " نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانٌة من مٌثاق األمم المتحدة على 
عن التهدٌد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضً أو االستقالل السٌاسً ألٌة دولة أو على وجه آخر ال 

لألمم "لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌسوغ "أما الفقرة السابعة من المادة الثانٌة فقد نصت على " ٌتفق ومقاصد األمم المتحدة
أن تتدخل فً الشؤون التً تكون من صمٌم السلطان الداخلً لدولة ما، ولٌس فٌه ما ٌقتضً األعضاء أن "المتحدة 

ٌعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا المٌثاق، على أن هذا المبدأ ال ٌخل بتطبٌق تدابٌر القمع الواردة فً 
. 1945مٌثاق األمم المتحدة الصادر عام  راجع ،"الفصل السابع

137 Elizabeth Chhadwick,Self-Determiation,Terrorism and the International 
Humanitarian Law of Armed conflict.Martinus Nigh off publishers,Boston- 
London/1990 .P.37.38.  



 ، ىت لركب مأف لركب اإللرحر اإكطنت، قد أررت اإغفإمحة اإعظ ل  ف اإفقيفء
ىف، اإقرار أىـ، كأبدت اإج عحة اإع ك حة علحيف  ت عدة ررارات، ك بفف  ف  شركعة دكإحف

. إعدكاف ؿ ا اإذم لض ف لعرحؼ1974اإصفدر  ت عفـ  

 ل لؾ اإلؽ  ت اسلخداـ اإقكة ضد اإسحطرة االسلع فرحة كاألجنمحة علل ، لربفت اإللرر
 ؤل ر لطكحر لحث نلج عف  اعلمفر أنيف لربفت  شركعة حل حيف اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر،

:-   ف حؤحد ىذا اإكضع  ف خبلؿ1976اإقفنكف اإلنسفنت،  ت جنحؼ إعفـ 

 اإ لعلؽ مل فحة 1949 أغسطس 12اإمركلكبكؿ األكؿ اإ للؽ مفلففرحفت جنحؼ  ت  -ٔ
ضلفحف اإنزاعفت اإ سللة 

 اإ لعلؽ مل فحة 1949 أغسطس 12اإمركلكبكؿ اإثفنت اإ للؽ مفلففرحفت جنحؼ  ت  -ٕ
ضلفحف اإنزاعفت اإ سللة غحر اإدكإحة  

.   ت سكحسرا1977 حكنحك 10 دكؿ  ت 109كرد لـ اإلكرحع علحي ف ملضكر   ثلحف عف 

 علل اعلمفر ، اىل ف ف كاضلف مفإكضع اإقفنكنت إلركب اإللرحر، اإ ؤل رأكإل ىذاك
لض ف األكضفع  " ف اإمركلكبكؿ األكؿ  4/1 ككرد اإنص علحيف  ت اإفقرة أنيف لركب دكإحة،

اإ شفر إإحيف  ت اإفقرة اإسفمقة كاإ نفزعفت اإ سللة اإلت لنفضؿ ميف اإشعكب ضد اإلسلط 
 كذإؾ  ت   فرسليف إلؽ اإشعكب ،االسلع فرم كاالللبلؿ األجنمت كضد األنظ ة اإعنصرحة

 ب ف برسو  حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإلعبلف اإ لعلؽ م مفدئ اإقفنكف اإدكإت ، ت لقرحر اإ صحر
  ."اإخفصة مفإعبلرفت اإكدحة كاإلعفكف محف اإدكؿ طمقف إ حثفؽ األ ـ اإ للدة

  إف لركب اإللرحر لكجو ضد اإلسلط االسلع فرم كاالللبلؿ ،كك قف إلقفنكف اإدكإت
 فإعنصر   كذإؾ  ف أجؿ   فرسة اإشعكب لؽ لقرحر  صحرىف،،األجنمت كاألنظ ة اإعنصرحة

اإذم  حو اعلداء  مفشر علل لقكؽ " اإعنصر األجنمت"اإجف ع بفف ىك اإعنصر اإدخحؿ 
رف ة اإدكإة اإ سلقلة،كلرحفت اإشعكب .  كاإلرب ضده ىك لرب دكإحة  ف أجؿ اإللرر  نو كا 

سرائحؿ ىك نزاع دكإت حخضع أللبفـ   ب ف ىك كاضح  إف اإنزاع اإدائر محف  لسطحف كا 
علل اعلمفر أف ىذا اإ شركع سفكل  ف محف ركات  نظ فت اإللرحر  مركلكبكؿ جنحؼ األكؿ،

                                                 
. 50-49ص ،2001 طبعة أولى ، مؤسسة األسوار عكا، جرٌمة دولٌة، العدوان المسلح، البروفٌسور دبب عكاوي

 / آب12اإلضافٌان إلى اتفاقٌات جنٌؾ المعقودة فً " البروتوكوالن" اللحقان ، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
. 11ص ، 1977 ، جنٌؾ1949أؼسطس 



 ف ىك أسحر اإللحف لددلف  44 ك43 لحفاإكطنت كاإقكات اإ سللة إلدكؿ ك قف إنص اإ فد
. اإلرب 

أم أنيف لقـك محف كلدلحف لل لعفف مفإشخصحة   لركب اإللرحر ىت لركب دكإحة،
ف ع لحة  يـ لركب اإللرحر لبكف نلحجة إللطكر اإ ل كس اإذم  رت مو  اإقفنكنحة اإدكإحة، كا 

ألف  عظـ اإشعكب  اإقكاعد اإقفنكنحة اإدكإحة،  ف أجؿ إررار لؽ اإشعكب  ت لقرحر  صحرىف،
 كإـ لسلطع د عو نظرا إغحفب اإبحفف اإداخلت اإذم حل حيف كحبكف ،رد لعرضت إعدكاف آثـ
. ع فدىف إدلر اإ للؿ

 - ف اجؿ لقرحر اإ صحر ب ف أف اإلع فؿ اإلت لقـك ميف اإ قفك ة اإفلسطحنحة،
لبكف  شركعة ضد  للؿ أجنمت مشرط -  سلخد ة اإبففح اإ سلح، ضد االللبلؿ اإلسرائحلت

أف لقع علل اإلرلحـ اإ للؿ كداخلو  ف أجؿ للرحره،  ع  راعفة األ عفؿ اإلت جر ليف الففرحفت 
ف كرعت اإع لحفت خفرج إطفر 1949جنحؼ األرمع إعفـ   كاإمركلكبكؿ األكؿ اإ للؽ ميف،كا 

.  إنيف لخرج عف إطفر لطمحؽ الففرحفت جنحؼ كاإمركلكبكؿ األكؿ اإ للؽ ميف اإلرلحـ اإ للؿ،

 أصكؿ 1977 كاإمركلكبكإحف اإ للقحف إعفـ 1949كرد لددت الففرحفت جنحؼ إعفـ 
  ت 75اإلعف ؿ  ع اإشعكب اإكارعة للت االللبلؿ، لحث نصت اإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة 

:- حألت علل  ف 1977اإمركلكبكؿ األكؿ إعفـ 

للظر األ عفؿ اإلفإحة لفال كاسلقمفال  ت أم ز فف ك بفف سكاء ارلبميف  عل دكف  دنحكف أـ "
عسبرحكف 

  فرسة اإعنؼ إزاء لحفة األشخفص أك صلليـ أك سبل ليـ اإمدنحة أك اإعقلحة كمكجو  - أ
 .خفص

اإقلؿ : أكال

 .اإلعذحب مشلل صكره مدنحف بفف أـ عقلحف: ثفنحف

. اإعقكمفت اإمدنحة: ثفإثف

. اإلشكحو:- رامعف

انليفؾ اإبرا ة اإشخصحة كمكجو خفص اإ عف لة اإ يحنة إئلنسفف كاإلفطة  ف ردره  - ب
 .كاإلبراه علل اإدعفرة كأحة صكرة  ف صكر خدش اإلحفء
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 .أخذ اإرىفئف - ج

 .اإعقكمفت اإج فعحة - د

 اإليدحد مفرلبفب أم  ف األ عفؿ اإ ذبكرة أعبله- ىػ

 علل لجنحب اإسبفف اإ دنححف  ت 1977  ف اإمركلكبكؿ األكؿ إعفـ 85ب ف لرصت اإ فدة 
كاعلمرت للؾ األع فؿ انليفبفت جسح ة   بفف،إلاإلرلحـ اإ للؿ إلخطفر االللبلؿ مقدر ا

كجرائـ لرب، للطلب  ف اإدكؿ لسلحـ اإ جر حف اإذحف ارلر كا ىذه األ عفؿ ملؽ اإشعكب 
.   ف اإمركلكبكؿ األكؿ88اإ لللة ك قف إنص اإ فدة 

 

 

                                                 
. 1949اؼسطس 12 اتفاقٌات جنٌؾ المؤرخة فً ، أنظر  اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

 147 واالتفاقٌة الرابعة المادة 130 واالتفاقٌة الثالثة المادة 51 واالتفاقٌة الثانٌة المادة 50 المادة ،االتفاقٌة األولى 
 44 من االتفاقٌة األولى المتعلقة بإساءة استعمال الشارة والمادة 53وانظر أٌضا المادة .المتعلقة بالمخالفات الجسٌمة 

. من االتفاقٌة الثانٌة المتعلقة بالقٌود على استخدام العالمات
 اإلضافٌان إلى اتفاقٌات جنٌؾ "البروتوكوالن " الملحقان ، لمزٌد من التفاصٌل أنظر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

 .69و68و 66 ص1949أؼسطس / آب 12المعقودة فً 



 الفصل الثالث

 

 المركز القانوني لألسرى الفمسطينيين
 

ال مد إنف رمؿ اإملث  ت اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل اإفلسطحنححف  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت 
اإلنسفنت،  ف أف نلطرؽ إإل  فيـك اإ قفك ة  ت ضكء ىذا اإقفنكف، لحث إف األسرل حبلسمكف 

. ىذه اإصفة معد رحف يـ مفإ قفك ة

 
 المبحث األول

تعريف ومقومات المقاومة في ضوء القانون الدولي اإلنساني 

 
 المطمب األول

تعريف المقاومة 

 أ ف أع فإيف،  فإمعض ، كاإلركب اإلت لخكضيفلخللؼ اإلس حفت  ح ف حلعلؽ مفإ قفك ة
 حلحشحفت،لرب اإعصفمفت،   للراكح اإلس حفت اإلت حطلؽ علحيف،  لربفت اإ قفك ة،حس حيف

أك أ راد ال ح ثلكف عمحة، أك اإلرب غحر اإنظف حة أك لركب اإللرر اإكطنت ػػاإلرب اإش
 اإ قفك ة  حلـ اسلخداـ  صطلح ت أغلب األلحفف، إال أنو (Non-State Actor)اإلبك ة 
شفرؾ  حيف رطفعفت كاسعة  ف اإشعب إلد فع عف اإلرلحـ اإذم كرع للت تاإلت اإشعمحة 

. اإسحطرة اإفعلحة إبلللبلؿ

ب ف أنو حلـ  كاجية ىذا االللبلؿ مبؿ أشبفؿ اإنضفؿ، ك ف ض نيف اإبففح اإ سلح، 
اإسلطة اإقفنكنحة إسحفدة أك لج حد /ك فإ قفك ة اإ سللة لبكف ضد أجنمت، ع ؿ علل لعطحؿ 

.  اإكسفئؿ السلعفدة لقكرو كأرضومبؿال مد  ف  قفك لو كمفإلفإت اإدكإة اإلت اللليف 

اإسحفسحة، اإعسبرحة، اإقفنكنحة، :-  فإ قفك ة عمفرة عف ظفىرة  لعددة اإجكانب  نيف
االجل فعحة، كاإلفرحخحة، إال أف  ف بلب عنيف، مّحف أف ىذا اإ صطلح حلحطو اإغ كض، كعدـ 



اإكضكح، نظرا إع لحة اإلداخؿ  ف محف اإعكا ؿ اإسحفسحة كاإ ففىحـ اإقفنكنحة اإلت لؤثر علل 
. للدحد  فىحة اإ قفك ة كلركب اإللرحر اإكطنت

كاسلخدـ اإفقو كاإقفنكف اإدكإت عدة  صطللفت إل قفك ة كلرب اإللرحر،   نيف؛  
اإذم حبلنفو اإغ كض لحث حسلخدـ  ت عدة  كاضحع أدمحة، ثقف حة، ( (Guerrilla صطلح 

. كسحفسحة كإبؿ  صطلح دالإة خفصة مو

، ك صطلح اإلرب (Guerre Revolutionair)ب ف اسلخدـ  صطلح اإلرب اإثكرحة 
(. guerre popalaire)اإشعمحة 

مدال  ف  (Resistance Movements)كاسلخدـ بلفب اإقفنكف اإدكإت  صطلح 
اإلت لعمر عف ظفىرة اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة،  يذا  (guerrilla)اسلخداـ اصطبلح 

. اإلرادؼ محف اإ صطللحف حظير عدـ اإكضكح كاإغ كض عل ف مأف إي ف نفس اإ عنل كاإدالإة
 قد جرت   عفإجة  فيـك اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت رفنكف اإلرب مإطفر ضحؽ لحث لـ 
اإرمط محف اإ قفك ة كمحف اإغزك كاالللبلؿ،إحنلج لعرحفف إل قفك ة اإشعمحة اإ سللة مفعلمفرىف 

اإنشفط مفإقكة اإ سللة اإذم لقـك مو عنفصر شعمحة  ت  كاجية سلطة لقكـ مغزك أرض اإكطف "
 كالىفم إعف ت 1874كلـ  نفرشة ىذا اإ فيكـ  ت  ؤل رات مركبسؿ إعفـ "أك اللبلإو 

.  ،كىنفؾ  ف أخذ مفإ فيـك اإضحؽ1949 كجنحؼ إعفـ 1907ك1899

اإلشفرة إإل اإجفنب  (guerrilla)اسليدؼ معض اإبلفب عند ف اسلخد كا  صطلح 
اإسرم إل قفك ة  ف رمؿ اإػ دنػححف اإذحف لػسللكا، أ ف اآلخركف  قد اسػليد كا  صػطلح 

(resistance)  إئلشفرة  حو إإل اإقكات اإلفمعة إلقكات اإنظف حة  ت لركب اإللرحر، اإلت لع ؿ
خلؼ ركات اإعدك، ب ف كأف ىذا االصطبلح حسلخدـ أحضف  ت اإعلـك اإعسبرحة كاإلت لع ؿ 

. علل لسححر اإع لحفت اإلرمحة سكاء رف ت ميف ركات نظف حة أك غحر نظف حة

نظرا إ ف لثحره  ف  (guerrilla)كإبف االلففرحفت اإدكإحة لجنمت اسلخداـ بل ة 
 ت اإلقرحر األكؿ إؤل حف اإعفـ لكؿ  (guerrilla war)غ كض، لحث اسلخد ت  صطلح 

. اللراـ لقكؽ  اإلنسفف، أثنفء االشلمفبفت اإ سللة
                                                 

 ص 1990 ىحثـ  كسل لسف، اإلفررة محف اإلرىفب اإدكإت ك قفك ة االللبلؿ  ت اإعبلرفت اإدكإحة، رسفإة دبلكرااة،  
211 .

. 212 ىحثـ  كسل لسف،اإلفررة محف اإلرىفب اإدكإت ك قفك ة االللبلؿ  ت اإعبلرفت اإدكإحة،  رجع سفمؽ، ص 
رسفإة دبلكراه، عفـ - صبلح اإدحف عف ر، اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، دار اإفبر اإعرمت. د

. 39-29ص - 1975



للل  (guerrilla)ب ف إـ لسلخدـ اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر اإدكإت، اصطبلح 
إكصؼ أ راد لربفت  (Partisans)نيفحة اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة إن ف اسلخد ت  صطلح 

(. Resistance Movements)اإ قفك ة اإ سللة مفإلضف ة إإل  صطلح 

كاسلخدـ  صطلح اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة مشبؿ كاسع اإنطفؽ، معد إعبلف  نح 
االسلقبلؿ إلمبلد كاإشعكب اإ سلع رة اإذم صدر عف اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة  ت دكرليف 

كرد نظر اإلعبلف إإل اإبففح اإ سلح . 1960 دحس مر  ت عفـ 14اإخف سة عشرة ملفرحخ 
اإذم لخكضو اإشعكب  ت سمحؿ اإلرحة كاالسلقبلؿ كلؽ لقرحر اإ صحر مأنو نكع  ف اإ قفك ة 
اإشعمحة اإ سللة اإلت لندرج م فيكـ ضحؽ  ت لركب اإللرحر اإكطنت، كلبكف مشبؿ أكسع 

. إلش ؿ اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة ضد االسلع فر  ت اإمبلد كاألرفإحـ اإخفضعة إبلسلع فر

كدكف اإدخكؿ  ت لففصحؿ  ف صدر  ف لعفرحؼ أك لكصحففت إ فيـك اإ قفك ة، ح بننف 
اإقكؿ مكجكد  فيك حف إل قفك ة اإشعمحة، اإ فيـك اإضحؽ، كحلعلؽ مفإنشفط اإ سلح اإذم لقـك مو 
عنفصر شعمحة،  ت  كاجية سلطة لقكـ مغزك أرض اإكطف أك اللبلإو، كاإ فيـك اإكاسع اإذم 

ظير معد اإلرب اإعفإ حة  اإثفنحة، كجسده ظيكر لربفت للررحة شعمحة عدحدة ، ت سمحؿ 
اإلصكؿ علل لقيف  ت لقرحر اإ صحر كاإلخلص  ف االسلع فر اإذم لكج ب ف ذبرت سفمقف  ت 

.  م نح االسلقبلؿ إلمبلد كاإشعكب اإ سلع رة 1960إعبلف عفـ 

 أعفدت اإلجػنة اإدكإػحة إلصلحب األل ر اسػػلخداـ  صػطلػح 1969ك ت عفـ 
(guerrilla) . ف  شركع اإمركلكبكؿ اإ ب ؿ اللففرحفت 38 ت كثفئقيف، كأحضف  ت اإ فدة  

جنحؼ األرمع، كذإؾ إكصؼ أ راد لربفت اإ قفك ة كاإ قفللحف  ف أجؿ اإلرحة كلقرحر اإ صحر 
. مصفة عف ة

 فإ قفك ة  ت أدنل أشبفإيف ىت اإ قفك ة اإسل حة أك   ثلة مأررل شبؿ  حيف كىك اإ قفك ة 
. اإ سللة كاإلت  لندرج  ت إطفر اسلعفدة اإشعب إلقكرو اإ غلصمة  ف دكإة االللبلؿ 

                                                 

 اإلكاء اإربف عبلء اإدحف لسحف  بت خ فس، اسلخداـ اإقكة  ت اإقفنكف اإدكإت، دار اإشؤكف اإثقف حة اإعف ة عفـ 
. 1974 ص 1988



أك مفالشلراؾ  ع - رحفـ شخص م فرده" كرد عرؼ اإدبلكر عز اإدحف  كدة اإ قفك ة مأنيف
 ت ع لحفت االشلمفؾ اإ سلح اإعدائحة - ج فعة عف طكاعحو كمكازع اإد فع عف اإنفس كاإكطف

. "ضد ركات االللبلؿ، دكف أف حبكف  نل حف إإل اإقكات اإنظف حة 

 

المطمب الثاني 

مقومات المقاومة الشعبية المسمحة 

 

الفرع األول 

 (الجماىيري )الطابع الوطني الشعبي 

 

حلضح  ف اإلفرحخ ك ف شيده  ف لركب، مأف ظفىرة  قفك ة اإغزاة بفنت ردح ة جدا، 
لحث حيب أمنفء اإشعب بأنيـ جسد كالد إطرد اإ لللحف، كإللرحر أرضيـ  ف اإطف عحف 

اإغزاة، كللقحؽ اإلرحة كاالسلقبلؿ، كال حكجد  ت للؾ اإفلرة أم نكع  ف اإل ححز محف اإ قفللحف 
كاإ دنححف، ألف اإد فع عف اإكطف ىك اإقفسـ اإ شلرؾ محف اإقكات اإنظف حة كاإ دنححف  ف 

اإسبفف، كنظرا إلبكارث كاإ صفئب اإلت للت مفإسبفف اإ دنححف اإذحف ل لكا اإسبلح إلد فع عف 
كطنيـ، كإبكنيـ غحر  درمحف علل اإقلفؿ،  إف  عفنفليـ أثنفء اإلرب لفكؽ  عفنفة اإجنكد، ألف 
اإقكات اإغفزحة رفدرة علل االنلقفـ  ف اإ دنححف،لحث أظير اإلفرحخ اإفكاجع اإلت للت ميـ   ف 
أدل إإل ظيكر عدة دعكات إللفررة  ف محف اإ قفللحف كغحر اإ قفللحف اإلت لعلمر أىـ رفعدة  ف 

 فت نيفحفت اإقرف اإثف ف عشر كمداحفت اإقرف اإلفسع عشر لحف اعلرؼ . ركاعد رفنكف اإلرب
إجفف جفؾ "اإفقو اإقفنكنت اإدكإت ميذه اإلفررة كذإؾ مفالسلنفد إإل نظرحة اإعقد االجل فعت 

، ك ف جفء  حيف  ف كصؼ كل ححز إل قفللحف محنيـ كمحف اإشعب اإذم  ف لقو  اإد فع "ركسك
إو غفحة كالدة كىت إخضفع اإدكإة اإعدك، " ركسك"ب ف أف اإنزاع اإ سلح عند  .عف اإكطف

كال ح بف لجفكز ىذه اإغفحة إبكنيف  ف أىداؼ اسلخداـ اإقكة،  فإجنكد اإذحف أصملكا خفرج 

                                                 

عز اإدحف  كدة، شرعحة اإ قفك ة  ت األرض اإ لللة، دراسفت  ت اإقفنكف اإدكإت، اإج عحة اإ صرحة إلقفنكف . د 
  30-29 ص – 1969 إعفـ 1اإدكإت ، جلد ررـ 

148  Hall .W.A treatise on international law ,4th-ed 1895 oxford- London,pp.68-69. 



ال حجكز - مفإلضف ة إإل اإ دنححف اإذحف إـ حشلربكا  ت اإقلفؿ- اإ عربة كعفجزحف عف اإقلفؿ
. لل حليـ كزر جرح ة إـ حرلبمكىف،  بل مد  ف اإلمقفء علل لحفليـ كلقدحـ اإعكف إيـ 

أ ف اإفقو اإدكإت اإلقلحدم كاإلدحث،  قد لمنل  مدأ لؽ اإسبفف اإ دنححف  ت  قفك ة اإغزاة 
كاإ لللحف  ع  راعفة معض اإشركط كاأل كر كذإؾ إلضففء صفة اإ شركعحة علل أع فؿ 

كىذا ال حعنت اشلراط رحفـ اإشعب بلو م قفك ة االللبلؿ، إن ف اإقحفـ مكاجب . اإ قفك ة اإ سللة
لضف نت لعمكم  ع للؾ اإعنفصر إللفزىف علل االسل رار  ت  قفك ة االللبلؿ، ك ف ثـ 

.  إعطفء صفة  اإ شركعحة اإقفنكنحة ألع فؿ اإ قفك ة ميدؼ االسل رار 

ىت اإ ظفىرات  (اإج فىحرم )ك ف اإ فيـك أف كسفئؿ اإ قفك ة اإلت للسـ مفإطفمع اإشعمت 
كاالعلصف فت كاإ سحرات اإلت غفإمف  ف لبكف  جردة  ف أحة أع فؿ  سللة، كاف بفف حشكميف 

.  ت بثحر  ف األلحفف أع فؿ عنؼ بإإقفء اإلجفرة كلرؽ اإلطفرات

كللل اإدكؿ اإ نضكحة للت إكاء األ ـ اإ للدة لدرؾ ذإؾ جحدا، كلعت لؽ اإشعكب  ت 
كإ ف بفف " كرد جفء ذإؾ  مبرا  ت دحمفجة اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف لحث كرد . اإل رد

 ف األسفست أف لل لع لقكؽ اإلنسفف مل فحة اإنظفـ اإقفنكنت إذا أرحد إلمشر أال حضطركا آخر 
ك ف ىنف حلضح أنو عند ىدر لقكؽ . األ ر إإل اإلحفذ مفإل رد علل اإطغحفف كاالضطيفد 

اإلنسفف  فنو ال  نفص  ف أف حل رد اإمشر،  بحؼ ىك اإلفؿ عند ف لقـك دكإة مفللبلؿ أراضت 
دكإة أخرل؟ 

                                                 

  29 ك28 ص 1984 جفف مبحلو، اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، لطكره ك مفدئو جنحؼ،  
 كأنظر 43-41صبلح اإدحف عف ر، اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ ،  رجع سفمؽ، ص . د 

 214أحضف ىحثـ  كسل لسف، اإلفررة محف اإلرىفب اإدكإت ك قفك ة االللبلؿ  ت اإعبلرفت اإدكإحة،  رجع سفمؽ ص 
ك ف معدىف  

اإ ؤرخ  ت  (3.د) أإؼ 217اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف، اعل د كنشر علل اإ ؤل مقرار  ف اإج عحة اإعف ة،  
 .1948 بفنكف األكؿ ،دحس مر 10



 الفرع الثاني

المقاومة المسمحة 

عند  كاجية اإعدكاف اإعسبرم األجنمت، لقـك اإدكإة اإ علدل علحيف مفإرد علل اإعدكاف  ف 
خبلؿ اسلخداـ عدة كسفئؿ بففلحة ذركليف اإ قفك ة اإ سللة اإ  ثلة أكال مفإجحش اإنظف ت، 

 لبكف اإ عربة  ف ج حع اإجكانب مرا كملرا كجكا، أك حلجأ بؿ طرؼ  حيف ك قف إطمحعة ظرك و 
اإسحفسحة كاإعسبرحة إإل  عفرؾ  لدكدة، عل ف مأف اإلغححر اإذم لصؿ علل أنكاع األسللة 

. بفف نلحجة إلغححر اإلبنكإكجحف كلطكرىف اإلت حلمعيف لغححر  ت أسفإحب اإ قفك ة

كإبف إذا رف ت لربفت اإ قفك ة اإشعمحة ميبذا ع ؿ،  إف اإففرؽ بمحر جدا  ف لحث 
اإل بفنحفت اإعسبرحة كاإطفرفت، النعداـ اإلبف ؤ، كإيذا لعل د اإ قفك ة لرب اإعصفمفت إلجفكز 

.  ىذا اإخلؿ  ت اإل بفنحفت

:- كحكجد كسحللفف إلربفت اإ قفك ة اإشعمحة  ت اإقلفؿ ى ف

 ضرمفت  كجعة، لبكف مفألسللة اإخفحفة كرم ف اإثقحلة  لبررة –اإكسحلة  اإلبلحبحة -ٔ
إلإلفؽ أبمر ردر  ف اإخسفئر اإمشرحة كاإ فدحة كاإ عنكحة  ت صفك يف، كغفإمف حلمع 

. كعنصر اإ مفغلة (سحفسة أضرب كأىرب )أسلكب اإبر كاإفر 

اإسحطرة اإعسبرحة كذإؾ م لفكإة للرحر األراضت اإ لللة  ف اإعدك، أك للرحر جزء  -ٕ
 ف اإلرلحـ اإ للؿ السلخدا و ب نطلؽ إ لفمعة اإ قفك ة إللرحر مفرت األراضت 

 .اإ لللة

 فإطفمع اإعسبرم إلربفت اإ قفك ة كاإع لحفت اإعسبرحة كالمفع أسلكب لرب اإعصفمفت اإذم 
حلمع مفإدرجة األكإل إإل " ال  ربزم " حخللؼ عف أسلكب اإجحش اإنظف ت بكنو مفألسفس
.   رجعحفت للددىف لقحقة اإ كرؼ علل أرض اإ عربة

كطمحعة ىذه اإلرب لمدأ   لرب اإعصفمفت لسلند إإل نفس طكحؿ، إلنيفؾ اإعدك كاسلنزا و،
 .صغحرة ثـ للصفعد إإل أف لصؿ إإل نقطة اإلسـ اإلت ال مد  نيف



 الفرع الثالث

عنصر القوى واألىداف التي تجري ضدىا المقاومة والمدى الجغرافي ليا 
 

 رضت سحفدليف رغ ف عف ) ف اإ عركؼ أف سلطة االللبلؿ، ىت سلطة  علحة 
، أ ف اإسلطة اإقفنكنحة  يت إلدكإة صفلمة اإسحفدة اإلت ج دت مسمب (اإخفضعحف إيف

كلع ؿ سلطة االللبلؿ دائ ف علل  رض سحفسة األ ر اإكارع  ف خبلؿ إلبفـ . االللبلؿ
اإسحطرة علل اإلرلحـ اإ للؿ، ك رض سحفسة اإعقكمفت اإج فعحة كاإلعف ؿ مقسكة  ع 

ك ف اإلجرمة اإلفرحخحة إل قفك ة كاإ دل اإجغرا ت إيف،  إف سلطفت االللبلؿ، . اإسبفف
.  عفدة  ف لبكف  لعنلة إبكنيف لكاجو ع لحة  قفك ة كال لسلطحع  رض سحطرليف إال مفإقكة

كبرد  عؿ طمحعت لمرز لربة للقفئحة إلد فع عف اإكطف السلرداد اإلقكؽ اإ غلصمة 
 اإلكسع 1977كلمنل اإمركلكبكؿ األكؿ اإلضف ت إعفـ .ك  فرسة اإلؽ  ت لقرحر اإ صحر

 ت  فيـك اإنزاعفت اإ سللة كخفؼ  ف شدة اإشركط ك قف إبللففرحفت اإسفمقة، كاعلمر 
.   قفك ة االللبلؿ لركمف دكإحة كأخضعيف إقفنكف اإلرب مفإبف ؿ كىذا  ف سنملثو اللقف

كاسلقر اإفقو كاإقضفء اإدكإحفف علل أف ع لحفت  قفك ة االللبلؿ لجرم ضد سلطفت 
كركات االللبلؿ  ت األراضت اإلت لللليف، كضد األىداؼ اإعسبرحة أك  ف  ت لب يف 

. داخؿ أراضت اإدكإة اإقفئ ة مفالللبلؿ

أ ف مخصكص اإ دل اإز نت،  فف اإ قفك ة  ت غفإب األلحفف لسل ر كللكاصؿ للل جبلء 
. آخر جندم عف األراضت اإ لللة

                                                 

-218 ىحثـ  كسل لسف، اإلفررة محف اإلرىفب اإدكإت ك قفك ة االللبلؿ  ت اإعبلرفت اإدكإحة،  رجع سفمؽ، ص  
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، ص   ربز اإدراسفت،  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة،اإكضع اإقفنكنت إل قفك ة اإعرمحة  ت األرض اإ لللة اإحفس لنف،  
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 الفرع الرابع

 ( National Motives )الدافع الوطني 

 

 ف أىـ خصفئص لربفت اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة، ىت اإد فع عف اإنفس، 
.  كاإ  للبفت كلقكريف اإلت سلمت  نيف

كىذا اإ عحفر ح حز ع ؿ اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة عف األع فؿ اإلرىفمحة اإلت حقـك 
جرا حفن  . ميف أ راد مقصد اإسررة كاإنيب، كحعلمر اإدا ع ىنف أنفنحفن كا 

أ ف اإدا ع اإكطنت ىك كضع لربفت اإ قفك ة اإ صللة اإعلحف إلكطف  كؽ بؿ اعلمفر 
اإل فس اإكطنت كاإرغمة  ت اإعطفء ب ف أف ىذا اإدا ع حل ثؿ ب.إللرحره  ف األعداء

.   كاإلضلحة،  ف أجؿ للرحر األرض كاإلنسفف

 فإثكرة اإفلسطحنحة اعل دت علل اإل فس اإكطنت كاإرغمة  ت اإلضلحة كاإعطفء اإلت حل لع 
. ميف اإ قفلؿ، أللو حخكض  عربة شرسة ضد عدك ال حسليفف ملرسفنلو اإعسبرحة

 
 المبحث الثاني

حق أفراد المقاومة في الحماية القانونية واكتساب صفة المحارب القانوني 

 

 جيكدا دكإحة را حة إإل األكإل كاإثفنحة،شيد اإ جل ع اإدكإت  ت  لرة  ف محف اإلرمحف 
 كبفنت اإفلرة اإكارعة  ف محف اإلرمحف  خحمة للرحـ اإلرب كلؿ اإ نفزعفت مفإطرؽ اإسل حة،

عل ف مأنو رد لـ اإلكرحع علل الففرحفت إلدكحف ركانحف   ح ف حلعلؽ ملقنحف رفنكف اإلرب، إآل فؿ،
 1925كمركلكبكؿ جنحؼ إعفـ  ،1929 جنحؼ إسنة اكأعراؼ اإلرب كأمرزىف الففرحت

.  1936كمركلكبكؿ إندف إعفـ 
                                                 

 ص 1980أغسطس /اإع حد سعد صفحؿ، ع ؿ اإثكرة اإفلسطحنحة اإعسبرم كآ فؽ لطكره، شؤكف  لسطحنحة، آب  
35. 

ك عف لة أسرل "االلففرحة األكإل " الففرحفت  لعلقة مللسحف ألكاؿ اإجرلل كاإ رضل  ف أ راد اإجحكش  ت اإ حداف 
كحرجع اإفضؿ  ت إعداد ىفلحف االلففرحلحف إإل اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر كاإ ؤل ر " االلففرحة اإثفنحة"اإلرب 

.  اإذم دعت النعقفده اإلبك ة اإسكحسرحة1929اإدملك فست إعفـ 



ا ـكبفنت ىفلفف االلففرحلفف أبثر إنسفنحة إل فحة ضلفحف اإ نفزعفت اإ سللة، عل ف مأنو
 اإل فحة أل راد اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة رغـ اإ نفداة ميف  نذ  ؤل ر مركبسؿ إعفـ اإـ للقؽ
 . 1907 ك1899 ؤل رم الىفم إعفـ ك 1874

 عف للقحؽ 1929الففرحة جنحؼ إعفـ ك 1907الففرحة الىفم إعفـ كرد عجزت 
  ف دعف إإل إعفدة اإنظر  ت الففرحفت جنحؼ    ح ف حلعلؽ مل فحة األسرل كرعفحليـ، فأىدا و

ك ف أجؿ ل فحة ضلفحف اإلركب  معد أف أإلقت اإلركب أضرارا  فدلة مفإسبفف كاإ دف،
عقدت اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر اإ ؤل ر اإدكإت اإسفمع  ت ؛ ظف علل برا ليـاكلؼ

مقصد إحجفد الففرحة خفصة إل فحة  منفء علل دعكة  ف رمؿ االللفد اإسكحسرم،اسلبيكإـ 
 آب عقد  ؤل ر سحفست 12نحسفف ك 21  فت اإفلرة  ف محف ،األشخفص اإ دنححف كرت اإلرب

 كلـ إررار ، ت جنحؼ إللمفلث  ت  شركع االلففرحفت األرمع اإلت ملثت  ت اإ ؤل ر اإسفمع
 11 مفإلضف ة إإل 1949 آب سنة 12الففرحة جنحؼ مشأف  عف لة أسرل اإلرب اإ ؤرخة  ت 

 كأضف ت ، ب ف بفف علحو سفمقف،اإكضع اإقفنكنت أل راد اإقكات اإ سللة، اإلت أمقت علل ررارا
. 1907 إعفـ  ئفت أخرل إـ لبف  ش كإة  ت الئلة اإلرب اإمرحة

ب ف أف اإمركلكبكإحف اإلضف ححف رد أعطحف لقد ف  كجفءت الففرحفت جنحؼ األرمع إللؿ  للي ف،
. ل فحة ضلفحف اإلربؿ ح ف حلعلؽ مإدخفؿ  مفدلء إنسفنحة 

                                                                                                                                        

. "أم لرب اإ حبركمفت" خفص مللرحـ االإلجفء إإل لرب اإغفزات كاإلرب اإمبلركمكإكجحة 
.  خفص مقكاعد لرب اإغكاصفت

أغسطس /آب / اإطمعة األكإل، دار اإطلحعة إلطمفعة كاإنشر محركت، أسرل اإلرب عمر اإلفرحخ، عمد اإبرحـ  رلفف
. 214ص – ،1979سنة 



 المطمب األول

  القانوني لألسرى في قانون الىايالمركز

 
  1874 لعام مشروع بروكسل

 اإ فدة كرد كرد  ت ،1874طرح  كضكع ل فحة األسرل  ت  ؤل ر مركبسؿ إعفـ 
 مأف اإقكانحف كاإكاجمفت اإ لعلقة مفإلرب ال لنطمؽ ، شركع االلففرحة اإ قد ة إل ؤل رؿ اإلفسعة

طكعحف اإذحف للكا ر  حيـ ت لنطمؽ أحضف علل اإ حلحشحف كاإـىف كإبف  لسب،مفإنسمة إلجحكش
. أرمعة شركط

 ،1907 ك1899كبفف إيذا اإ شركع نقطة االنطبلؽ  ت  ؤل رم الىفم إلسبلـ إعفـ 
إن ف بفف  ،عل ف مأنو إـ حلـ اإلصدحؽ علحو  ف رمؿ اإلبك فت اإلت شفربت  ت اإ ؤل ر

إو مص فلو علل اإقكاعد  ب ف أف ، كإـ حبف  لز ف ابلسب رح ة  عنكحةلحث ، لفكإة  قيحة
. اإ لعلقة مفإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة

" مركبسؿ إو لأثحر إحجفمت كآخر سلمت   مأف  شركع "جكرج سؿ"كرد رفؿ األسلفذ 

ف إ بفنحة كضع ركاعد رفنكنحة للبـ أف االلففؽ   بف إك لسنت اإنكاحف كإإحجفمت  ف لحث 
. اإلرب أ ر   بف ك سلطفع

أ ف اإجفنب اإسلمت، حل ثؿ مكجكد اعلقفد  ؤداه أنو بفف  ف اإكاجب اإلجكء إإل اإصحفغة 
". ميدؼ اإكصكؿ إإل الففؽ لكإيف اإغف ضة أك اإ طفطة اإمفإغة اإ ركنة إمعض اإنصكص،

                                                 

أف - 3.أف حل لكا إشفرات  لددة ح بف ل ححزىف عف معد- 2.أف حبكنكا للت رحفدة شخص  سؤكؿ عف لفمعحو-1 
. أف حقك كا مع لحفليـ ك قف إقكانحف كأعراؼ اإلرب- 4.حل لكا اإسبلح علنف

 اسمفنحف، اإدن فرؾ، ملجحبف، اإ جر، اإن سف،  عقد منفء علل دعكة رحصر ركسحف كاشلربت  حيف ك كد لبك فت أإ فنحف،

كلربحف كر ضت اإكالحفت اإ للدة  سكحسرا، اإنركحج، ركسحف، اإسكحد، احطفإحف، اإحكنفف، ىكإندا، اإعظ ل، مرحطفنت  رنسف،
. اإ شفربة  ت أع فؿ ىذا اإ ؤل ر

. 170 ص ،  رجع سفمؽ اإ سللة  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت اإعفـ،اإ قفك ة اإشعمحة، عف رصبلح اإدحف  .د- 



  1899مؤتمر الىاي لمسالم لعام 

اإلبك ة   ف دعف   إف  شركع مركبسؿ إـ حلـ اإ صفدرة علحو، ،ب ف ذبرنف سفمقف
اب األ ف كاإسلـ بجيكد  ف أجؿ كضع ركاعد للبـ اإلرب السلتإإل مذؿ اؿاإسكحسرحة 
- كمدعكة  ف ركسحف اإقحصرحة - عقد1899 حكإحك 18 فت اإفلرة اإكارعة  ف محف  .اإدكإححف

عف كضع عدد  ف االلففرحفت اإدكإحة بفلففرحة الىفم  أسفر  ؤل ر الىفم األكؿ إلسبلـ،
، اإ لعلقة مقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة اإلت أإلقت ميف الئلة ركانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة
كبفف اإيدؼ  ف اإدعكة إيذا اإ ؤل ر ىك لنقحح  شركع مركبسؿ اإ لعلؽ مقكانحف كأعراؼ 

لـ إرجفء  نفرشة اإ فدلحف ، إال أنو  إل نفرشةبأسفس  نصكصو   ف أجؿ اعل فداإلرب اإمرحة،
 شركع مفسـ ، ك ت اإنيفحة لـ االلففؽ علل إررار  اإخفصة مفإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة10ك 9

. 1899  حكإحك29الئلة ركانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة اإ كرعة  ت 

 ظير خبلؼ  ت اإرأم إزاء نصكص  شركع مركبسؿ كخفصة كخبلؿ سحر أع فؿ اإ ؤل ر
لكؿ اإنصكص اإ لعلقة مفإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة كمفإسلطفت اإلرمحة  كؽ إرلحـ اإدكإة 

لعكد إإل  ،مفلخفذ للكؿ لك حقحةاإخبلؼ، ا محف اإدكؿ اإصغحرة كاإدكؿ اإبمحرة كانليل ، ـاإعدك
اإدحمفجة اإشيحرة اإلت لؤبد أف اإ كاطنحف اإ دنححف كاإ لفرمحف حظلكف  ت ل فحة اإقكانحف 

 طفإ ف إـ حلـ اإلكصؿ إإل لقنحف بف ؿ إقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة، كاألعراؼ غحر اإ بلكمة،
  ندكب ركسحف كىك- ،"دم  فرلف"اإلت عر يف  قو اإقفنكف اإدكإت معد ذإؾ مفسـ صحغة 

مركبسؿ كرد    ف  شركع10ك9 عند  نفرشة اإ فدلحف -رئحس اإلجنة اإفرعحة اإثفنحةك اإقحصرحة
كأف  ؤل ر مركبسؿ إـ حسلب  ككاجب، ف لؽ اإد فع ىك لؽ  قدسإ :دا ع عف اإ فدلحف كرفؿ

علل ) 10ك9ك ت نيفحة لصرحلو أزاؿ اإغ كض لكؿ نصكص اإ فدلحف  حنبره،كىذا اإلؽ 
 إف اإ كاطنحف كاإ دنححف ) إيذا ،(اعلمفر أنو إـ حلكصؿ إإل لقنحف بف ؿ إقكانحف اإلرب
. (كاإ لفرمحف حظلكف للت ل فحة  مفدلء رفنكف اإشعكب

  ف  شركع مركبسؿ لل ؿ ررـ اإ فدلحف األكإل كاإثفنحة 10ك 9كرد أصملت اإ فدلفف 
كأإلقت مفاللففرحة اإ كرع علحيف اإفرعحة،  ف الئلة ركانحف كأعراؼ اإلرب اإلت أعدليف اإلجنة 

.  اإخفصة مقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة1899 حكإحك سنة 29 ت 

 
                                                 

 ،  رجع سفمؽ،اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ،عف رصبلح اإدحف  .لـ اإلشفرة إإحيف  ت بلفب د 
. 175ص 



  1907مؤتمر الىاي لعام 

جفءت ركاعد الىفم إلعبس اإقكاعد اإعر حة اإلت بفنت سفئدة  ت نيفحة اإقرف اإلفسع 
 كذإؾ  محف اآلراء اإلت عمر عنيف  ت  ؤل ر مركبسؿ كالىفم،  ف اإلك حؽ عشر  ف لحث

.  اإ لعلقة مقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة1899نصكص الففرحة الىفم إعفـ السلب فؿ 

لحث مقحت  ،1899كىذه االلففرحة كاإبلئلة اإلت أإلقت ميف إـ لخللؼ عف الففرحة 
  ت الئلة الىفم  علحو اإخفصة مفإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة ب ف ىت األكإل كاإثفنحة اإ فدلفف
إل فدة اإثفنحة للعلؽ مكجكد شرط أف حل ؿ أ راد - غحر  ي ة–  إال أنو لـ إضف ة 1899إعفـ 

 كأعحد إدراج ،اإيمة اإللقفئحة اإسبلح ظفىرا إإل جفنب اللرا يـ إقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة
اإلصكؿ إدراج ىذا اإشرط ىك كبفف اإيدؼ  ف كراء    ت دحمفجة االلففرحة،"دم  فرلف"شرط 

. إ قفللحف اإقفنكنححفاعلل كصؼ 

 أك ، ت كصؼ اإ لفرمحف عف رجفؿ اإ قفك ةحفال  عدـ لكا ر شرط  ف اإشركط األرمعة،إال أف 
ال للجب ىذا اإكصؼ عف اإسبفف اإذحف حيمكف  ب ف أنيف للجب عنيـ كصؼ أسرل اإلرب،

. غحر  سلك حف إلشركط اإ لددة ك قف إل فدة اإثفنحة، رغـ أنيـ فكإ قفك ة اإ للؿ كىـ  سلح

ال مد  ف ملث رفنكف اإلرب كأنكاع اإلركب   راد اإ قفك ة،ألعند اإملث عف اإ ربز اإقفنكنت ك
 لفإة رفنكنحة مصرؼ لعداإلرب ، لحث بفنت كبحؼ لطكر  فيـك اإلرب  ف  رللة ألخرل

 لحة لنظحـ لفالت اإلرب لعل د علل إرادة اإدكؿ ب ف أف عاإنظر عف رحف يف بلفإة  فدحة، 
 .كسحفدليف ك قف إشركط رفنكنحة للل لبكف لرمف رفنكنحة

:- ىتؼأ ف مفإنسمة إشركط لطمحؽ رفنكف اإلرب ك قف إلقفنكف اإدكإت اإلقلحدم 

. أم محف جحكش نظف حة إدكإلحف أك أبثر رحفـ لرب دكإحة، -ٔ

علل اإدكإة اإلت لرحد أف للللؿ  ف لفإة اإسبلـ  ع اإدكإة :-*- كجكد لفإة لرببإنذار  -ٕ
األخرل أف لنذرىف مإعبلف لفإة اإلرب، كرد نصت االلففرحة اإثفإثة  ف الففرحفت الىفم 

.  علل أف لراعت اإدكؿ اإ لعفردة كجكب اإلنذار مفإلرب1907سنة 

إن ف لفإة رفنكنحة نشأت ك ؽ  اإلرب إحست  جرد لفالت اشلمفؾ  سلح  علحة أك  فدحة، -ٖ
  يذه اإنظرحة بفنت عقمة أ فـ اإلطكرات اإلدحثة  ت اإعبلرفت اإدكإحة ،ةفشركط  عت
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لرحفليـ كلقكؽ األ راد  ل فحة ؿلؽ اإشعكب  ت لقرحر اإ صحربكخفصة  ح ف حلعلؽ 
 .األسفسحة

، كر ض ككاضح مأف اإقفنكف اإدكإت اإلقلحدم لـر األع فؿ اإلت للنف ل كاإلنسفنحة
رمؿ االعلراؼ إيـ ملقكؽ "  رللة اإلرب األىلحة "االعلراؼ مفإثكار بكلدة سحفسحة  نظ ة 

اإ لفرمحف، كىـ اإثكار  ف رجفؿ اإ حلحشحف أك اإ قفك ة أك اإ لطكعحف اإذحف للكا ر  حيـ 
 .اإشركط

أصمح  ،1945 إعفـ ك حثفؽ األ ـ اإ للدة 1928 إعفـ" مرحفف بكإكج"ك نذ  حثفؽ مفرحس 
 حذ اإسحفسفت إلفكسحلة -  للكل اإنظرحة اإلقلحدحة  ت اإلعمحر عف  شركعحة اإلرب اإدكإحة

 . غحر  شركع-اإكطنحة إلدكؿ

كاإقفنكف اإدكإت اإلدحث، جفء مكضع جدحد، لحث لـر اسلخداـ اإقكة اإ سللة أك اإليدحد 
.  ميف  ت اإلركب اإدكإحة، كأمفح اإلجكء إلقكة اإ سللة إلد فع عف اإنفس

 اإلت لنمثؽ  ف- ىؿ لرب اإللرحر كلربفت اإ قفك ة اإكطنحة ؛كاإسؤاؿ اإذم حطرح نفسو
لشغؿ نفس اإ ربز اإقفنكنت - إإل اإد فع عف لقكرو كلقرحر  صحرهاإيفد ة اإشعب اإ للؿ 

. إلركب اإد فع عف اإنفس

 قد أج ع االلجفه اإراجح علل صعحد اإفقو اإدكإت علل ا لبلؾ لربفت اإ قفك ة إلؽ 
اإد فع اإشرعت عف اإنفس ك ف ثـ  شركعحة إجكئيف إلقكة  ف أجؿ للقحؽ أىدا يف اإكطنحة ضد 

  ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة 51اإقكات االسلع فرحة أك سلطفت االللبلؿ ك قف إ فيكـ اإ فدة 
اسلنفدا إبكف االسلع فر كاالللبلؿ اإلرمت حشببلف جرح ة دكإحة   ف حمحح إلخفضعحف إو 

 . اسلخداـ اإقكة إع فال إلقيـ اإ شركع  ت اإد فع اإشرعت عف اإنفس

إذحف حدا عكف عف كطنيـ كرفدرحف علل ل ؿ اإسبلح  ت كجو ، اىمة سبفف اإلرلحـب ف أف 
 صفة اإ قفللحف لنطمؽ علحيـ  اإ للؿ إ ف منفء علل أ ر  ف لبك ليـ أك  ف للقفء أنفسيـ،

 اإذحف حل لكف اإسبلح ضد اإعدك كلثمت إيـ  ت  كاجيلو لقكؽ ، ل لد إإل أ راد اإشعبلحث

                                                 

 ، دراسفت  لسطحنحة، االللبلؿ اإلسرائحلت كاإ قفك ة اإفلسطحنحة  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت اإعفـ،عز اإدحف  كدة. د
. 133 ،129 ص 1966،  آب أغسطس، محركت،  ربز األملفث، نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة 

، أف لبكف إيـ شفرة ثفملة ك  حزة لعرؼ عف 2، أف حبكف علل رأسيـ شخص  سئكؿ عف  رؤكسحو 1: كاإشركط ىت 
، 5، اسل رار أع فؿ االشلمفؾ اإ سللة  لرة بف حة ك عقكإة  ف اإز ف 4، أف حل لكا اإسبلح علنف كمصكرة  بشك ة 3معد 

 . أف حلقحدكا  ت ع لحفليـ مقكانحف كأعراؼ اإلرب



 بلئلة الىفم إللرب اإمرحة رررت اعلمفر سبفف اإلرلحـ اإذحف حل لكف اإسبلح  ،اإ لفرمحف
:- اآللحةإقلفؿ اإعدك  ت لبـ اإ لفرمحف ملكا ر اإشركط 

أ ف إذا بفف اإلرلحـ  للبل ، أف حبكف اإلرلحـ غحر  للؿ كل لكا اإسبلح ضد اإعدك إ قفك لو -ٔ
كل لكا اإسبلح إ كاجية اإعدك حجكز إيذه اإسلطفت أف للفبـ  ف حقع  ت رمضليف ك قف 

. إقكانحنيف

أف حل لكا اإسبلح علنف  -ٕ

جية اإعدك ا راد اإشعب اإذحف حيمكف  ت  كأل حشلرط ؛كىنفؾ أف حللر كا ركانحف اإلرب، -ٖ
ب ف ىك اإلفؿ مفإنسمة إلقكات اإ لطكعة أف حبكف علل رأسيـ شخص  سئكؿ أك أف حل لكا 

 .عبل ة   حزة أك إمفسف خفصف

 
 المطمب الثاني

 القانوني لألسرى في قانون جنيفالمركز 

 

عقد  ؤل ر جنحؼ اإدملك فست منفء علل دعكة  ف رمؿ  جلس االللفد اإسكحسرم م دحنة جنحؼ 
 دكؿ 4 دكإة ك59 ملضكر ك كد  ف 1949 أغسطس عفـ 12امرحؿ إإل  21  ف محف اإفلرة

مصفة  رارمحف  ف أجؿ اإ طفإمة مفإنص صرالة  ت االلففرحفت اإ ز ع عقدىف علل ش كؿ 
. لعرحؼ اإ لفرمحف اإقفنكنححف أل راد لربفت اإ قفك ة اإشعمحة

:- ك ت ىذا اإ ؤل ر لـ إعفدة اإنظر  ت

 اإخفصة مللسحف لفؿ اإجرلل 1929 حكإحك سنة 27الففرحة جنحؼ اإ ؤرخة مػ  -ٔ
كاإ رضل مفإقكات اإ سللة  ت اإ حداف 

 اإخفصة ملطمحؽ  مفدلء الففرحة 1907 ابلكمر 18 الففرحة الىفم اإعفشرة اإ ؤرخة مػ -ٕ
  علل اإلرب اإمرحة1906 حكإحك سنة 6جنحؼ اإ ؤرخة مػ

 اإخفصة م عف لة أسرل اإلرب 1929 حكإحك سنة 27الففرحة جنحؼ اإ ؤرخة مػ  -ٖ
 كإكضع الففرحة خفصة مل فحة األشخفص اإ دنححف كرت اإلرب
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:- كرد أرر اإ ؤل ر  ت اإنيفحة أرمع الففرحفت ىت

. الففرحة جنحؼ إللسحف لفؿ اإجرلل كاإ رضل  ف اإقكات اإ سللة مفإ حداف -ٔ

الففرحة جنحؼ إللسحف لفؿ اإجرلل كاإ رضل كاإغررل  ف اإقكات اإ سللة  ت  -ٕ
 .اإملفر

 .الففرحة جنحؼ اإخفصة م عف لة أسرل اإلرب -ٖ

 .الففرحة جنحؼ اإخفصة مل فحة اإ دنححف كرت اإلرب -ٗ

ككاضح مأف  ؤل ر جنحؼ اإدملك فست رد اسلجفب إيذه اإدعكة، كذإؾ  ف أجؿ أف لنص 
االلففرحفت علل لعرحؼ اإ لفرمحف اإقفنكنححف اإذحف حسلفحدكف  ف ألبف يف مأنيـ ج حع 
األ راد اإذحف حسقطكف  ت أحدم اإعدك،  لل بفنكا  ف أ راد اإقكات اإ سللة أك أ راد 

اإ حلحشحف أك اإكلدات اإ لطكعة م ف  ت ذإؾ اإذحف حقك كف ملربفت  قفك ة  نظ ة سكاء 
 .بفنكا حع لكف داخؿ أك خفرج األراضت اإ لللة 

كرد أعفدت ىذه االلففرحفت ذات اإشركط اإلت لـ اإنص علحيف  ت الئلة اإلرب اإمرحة إعفـ 
.  اإكاجب لكا رىف  ح ف حسلفحدكف  ف اإل فحة 1907

 ا مأنو، اإلت إـ لأخذ م فيـك اإلرب ك قف إلفقو اإلقلحدم1949 إعفـ  قد محنت الففرحفت جنحؼ
 كإحس  ف ،إن ف لفإة  علحة لللدد مقحفـ اشلمفؾ  علت  ت  عربة لفإة رفنكنحة  شركطة،

اإضركرم أف حبكف طر ف اإ عربة دكال ذات أغراض لسليدؼ للقحؽ سحفسفليف علل لسفب 
. األخرل

عل ف مأف لطكرىف حعل د  إـ ح حز محف  رالؿ لطكر اإشخصحة اإدكإحة إلثكار،ؼ ،أ ف اإفقو اإدكإت
علل  رالؿ  خللفة  ت اإفبر اإسحفست ك كابمليف إعدة  رالؿ ذات طمحعة ب حة ال بحفحة،  يت 
لطكرت  ف لفإة نزاع أك اشلمفؾ غحر ذم صفة دكإحة إإل لفإة نزاع محف شخصحف دكإححف كال 

 مفنفء اإثكرة كاخلففء  أكحفنل ألدى ف إال مفنلصفر اإثكرة كللكإيف  لؿ اإلبك ة اإسفمقة،
كاإ عحفر اإذم ح حز اإلفالت اإسفمقة عف اإلرب األىلحة ىك ل فحة  .اإشخصحة اإقفنكنحة إلثكار

. أك عدـ ل فحة رفنكف اإلرب إيف
                                                                                                                                        

. أررت ىذه اإ شركعفت  ف رمؿ اإ ؤل ر اإسفمع عشر إلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر بكثفئؽ ع ؿ إل ؤل ر 
  ف الففرحة جنحؼ اإثفنحة كنص اإ فدة اإرامعة  ف الففرحة 13  ف الففرحة جنحؼ كنص اإ فدة 13انظر نص اإ فدة  

. جنحؼ اإثفإثة
  .148 ص ،  رجع سفمؽ، االللبلؿ اإلسرائحلت كاإ قفك ة اإفلسطحنحة  ت ضكء اإقفنكف اإعفـ، عز اإدحف  كدة.د 



 ينف ال مد  ف لطمحؽ  كركات االللبلؿ، اإفلسطحنحة اإ قفك ةركات شلمفؾ اإ سلح حقـك محف ال ف
 لفإة ف االللبلؿ ىكإلحث ، رفنكف اإلرب كلنظح و إع لحفليف كل فحة رجفإيف  ف األخطفر

 ب ف أف سلطة االللبلؿ جراء كرؼ سرحفف سحفدة اإدكإة، اإلرلحـ للت إشرا و ممؽت ة ؤرتكارعحة 
 .اإسحفدة اإقفنكنحةلقكـ علل اإقكة كال ل فرس اخلصفصفت 

   الخاصة بأسرى الحرباتفاقية جنيف الثالثة*- 

نظ ت جفءت ىذه االلففرحة م ف حنطكم علحو  ف ألبفـ ك مفدلء نلحجة إلطكر لضفرم، لحث 
اإقفنكنت ألسرل اإلرب علل اعلمفر أنيف  سأإة ضركرحة لفإحة ك سلقملحة نظرا إلجكانب اإ ربز 

  سرح اإلرب إـ  منفء علل اإلطكرات اإلدحثة كاالخلراعفت، اإلنسفنحة اإلت لبلـز ىذا اإكضع،
كأخذت االلففرحفت اإدكإحة لنظـ ركاعد  إن ف ش ؿ اإملر كاإجك، حقلصر علل اإجحكش اإمرحة،

. خفصة إللرب اإمرحة كاإجكحة كاإملرحة

 لعلمر إنجفزا إلؿ  عفنفة إنسفنحة كلخفحؼ عبء عف بفىؿ 1949 إعفـ  فلففرحة جنحؼ اإثفإثة
نطمؽ علحيـ م األ راد اإذحف ااإفرد اإلنسفنت لحث لل ت ىذه االلففرحة ك قف إل فدة اإرامعة  نو

. كصؼ أسرل اإلرب

 األشخفص اإذحفإنص اإ فدة اإرامعة  ف ذات االلففرحة، ىـ أ ف كصؼ أسرل اإلرب ك قف 
:- رمضة اإعدكحنل كف إإل إلدل اإفئفت اإلفإحة، كحقعكف  ت 

كبذإؾ أ راد اإ حلحشحف أك اإكلدات   اإنزاع،اؼأ راد اإقكات اإ سللة اإلفمعحف أللد أطر -ٔ
. اإ لطكعة اإلت لعلمر جزءا  ف ىذه اإقكات اإ سللة

، م ف  حيـ أعضفء لربفت اإ قفك ة إحشحف أك اإكلدات اإ لطكعة األخرلمأ راد اإـ -ٕ
اإ نظ ة، اإذحف حنل كف إإل ألد أطراؼ اإنزاع كحع لكف داخؿ أك خفرج إرلح يـ، للل إك 
بفف ىذا اإلرلحـ  للبل، علل أف للكا ر اإشركط اإلفإحة  ت ىذه اإ لحشحفت أك اإكلدات 

  :-اإ لطكعة، م ف  حيف لربفت اإ قفك ة اإ نظ ة

. أف لبكف للت رحفدة شخص  سئكؿ عف  رؤكسحو -أ

. أف لبكف عبل ة   حزة  عحنة، ح بف ل ححزىف عف معد -ب

. أف لل ؿ أسللليف مشبؿ ظفىر -ت

 .أف لقـك مع لحفليف اإلرمحة طمقف إقكانحف كلقفإحد اإلرب -ث



اإذحف حعلنكف كالءىـ إلبك ة أك إسلطة ال لعلرؼ ميف  أ راد اإقكات اإ سللة اإنظف حة، -ٖ
. اإدكإة اإلفجزة

دكف أف حبكنكا  ت اإكارع جزءا  نيف،  األشخفص اإذحف حرا قكف اإقكات اإ سللة، -ٗ
 اإ راسلحف اإلرمححف،اإ كجكدحف ض ف أطقـ اإطفئرات اإلرمحة، كبفألشخفص اإ دنححف 

ك لعيدم اإل كحف، كأ راد كلدات اإع فؿ أك اإخد فت اإ خلصة مفإلر حو عف اإقكات 
.  أف حبكف إدحيـ لصرحح  ف اإقكات اإ سللة اإلت حرا قكنيفةطمشر اإ سللة،

أطقـ اإلجفرحة، كاإسفف   حيـ اإقفدة كاإ بللكف ك سفعدكىـ  ت ف، مـاألطقـ اإ بللحةأ راد  -٘
اإطفئرات اإ دنحة اإلفمعة ألطراؼ اإنزاع،اإذحف ال حنلفعكف م عف لة أ ضؿ م قلضل أحة 

 .ألبفـ أخرل  ف اإقفنكف اإدكإت

 عند ارلراب اإعدك ، ف للقفء أنفسيـسبفف األراضت غحر اإ لللة، اإذحف حل لكف اإسبلح  -ٙ
   سللةإلشبحؿ أنفسيـ  ت كلداتحلك ر إيـ اإكرت إ قفك ة اإقكات اإغفزحة، دكف أف 

. عفداليف ركانحف اإلرب كحراعكا، كأف جيرا أف حل لكا اإسبلح ةطم شرنظف حة، 

 يذه االلففرحة نصت علل اإ ربز اإقفنكنت ألسحر اإلرب اإذم حسل ر  ف  لرة كركعو  ت 
عفدلو إإل كطنو  .األسر للل انليفء لفإة األسر مإخبلء سمحلو كا 

كرغـ أف الففرحفت جنحؼ إـ للض ف نصف حلظر إجكء اإسبفف إإل ل ؿ اإسبلح كاإثكرة 
 أدخلت  ت لعرحؼ أسرل اإلرب 2ضد سلطة االللبلؿ، إال أف نص اإ فدة اإرامعة  قرة 

، ىذا (اإخ. األشخفص اإذحف حقك كف ملربفت  قفك ة نظف حة كحلمعكف ألد طر ت اإنزاع)
اإكضع حؤبد  شركعحة اسلخداـ اإقكة إيؤالء بفإجنكد اإنظف ححف، رغـ أف االلففرحة للجب 

اإل فحة عف رجفؿ اإ قفك ة اإذحف ال حسلك كف اإشركط ك قف إنص اإ فدة اإثفنحة  ف االلففرحة 
.  اإثفإثة، كمفإلفإت  إف ىذا ال حجعؿ  ف  مدأ اإ قفك ة ع بل غحر  شركع

كرد ثفر جدؿ  قيت لكؿ اإشرطحف ت كث ألف اإ قفك ة اإ سللة ع ليف دائ ف حبكف 
نفدل اإمعض ملطكحر ىذه  كنظرا إلطكر كسفئؿ اإقلفؿ، ،"عصفمفتاؿلرب "أم  ت اإسر 

بؿ اإقحكد  ت لفإة اإلرب إذ ال حعقؿ أف حلـر اإشعب "اإنظرحة مللرحر اإ قفك ة اإ سللة  ف 

                                                 

.  اإخفصة م عف لة أسرل اإلرب1949 انظر اإ فدة اإرامعة  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة إعفـ 
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الف ذإؾ سحؤدم إإل لشجحع  اإذم حنفضؿ  ف أجؿ لرحلو كاسلقبلإو  ف أحة ل فحة رفنكنحة،
  "اإعدكاف

 ،حصعب لطمحقيف- ك قف إلشركط اإسفمقة- إقحكد ، لخضعاإ قفك ة اإسرحةب ف أف 
 إل كاجية، كع لحة ل ؿ اإسبلح لبكف مشبؿ غحر ا فإ قفك ة ىت صداـ كاشلمفؾ كرت لعرضو

 .  ب ف أف كجكد عبل ة   حزة ال لسرم علل  ف حقفكـ سرا،علنت

كرغـ لأبحد الففرحة جنحؼ اإثفإثة، علل ضركرة لكا ر اإشركط األرمعة  ت اإ فدة اإرامعة 
  ف معض ىذه اإشركط ،كجو اإقكات اإغفزحةعفر ة  ت  قد أعفت سبفف األرفإحـ اإقفئ حف مثكرة 

اإلت أررت ملؽ اإسبفف  ت ابلسفب  ربز اإ لفرب   ف ىذه اإ فدة 1/6اإفقرة م قلضل 
 :اإقفنكنت إذا  ف ل لكا سبلليـ علنف كاللر كا ركانحف اإلرب كأعرا يف، كذإؾ منصيف علل

سبفف األراضت غحر اإ لللة اإذحف حل لكف اإسبلح مفخلحفرىـ عند ارلراب اإعدك "
إ قفك ة اإقكات اإغفزحة دكف أف حبكف إدحيـ اإكرت اإبف ت إلشبحؿ أنفسيـ  ت كلدة نظف حة 

 .كأف حللر كا ركانحف كلقفإحد اإلرب مشرط أف حل لكا اإسبلح مشبؿ كاضح،  سللة،

أ ف مفإنسمة إؤل راد اإ لطكعحف كأ راد اإ قفك ة اإشعمحة  يـ ج فعفت حع لكف مدا ع 
كطنحليـ  ع جحكش اإدكإة اإنظف حة أك مجفنميف  ت إزىفؽ اإعدك ك يفج لو كلخرحب  عدالو 

كىؤالء األ راد إ ف أف حقك كا مفإع ؿ  كاإقضفء علل  ف ح بف اإقضفء علحو، قفككسفئؿ ل كم
كإحيـ أك مدا ع ل فحة كطنيـ كاإد فع عنو ػئرة  سػللت إـ"  صغحرةات رادل أك ض ف  ج كع

 .

معض اإدكؿ أنبرت علل ىؤالء صفة اإ قفللحف ملحث أنيف إـ لعلرؼ إيـ مفإ زاحف 
اإخفصة اإلت حقررىف اإقفنكف اإدكإت اإعفـ إلجحكش اإ لفرمة،   ف حقع  ت أحدحيف حعلمر  ف 

اإ جر حف كحجب  لفب ليـ علل  ف ارلر كه  ف جرائـ لخرحب كلصفحة، إبف سرعفف  ف لغحرت 
اإنظرة عنيـ  ف اإنفلحة اإقفنكنحة علل اعلمفر أنيـ أ راد حدا عكف م شفعرىـ اإنمحلة كاإلنسفنحة 

. عف أكطفنيـ،  فإعداإة اإلنسفنحة اللسلطحع أف للفب يـ ب جر حف كإصكص ك رلزرة
                                                 

، رجع  دراسة  ت ضكء البفـ اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، االنلففضة اإفلسطحنحة  ت عف يف األكؿ، اإ لف ت إمراىحـ شعمفف
. 78 ص 1989 اإقدسسفمؽ،
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كرد أخذ اإ جل ع اإدكإت حنظر إإحيـ علل أنيـ ركات  سللة غحر نظف حة لسفعد 
. اإجحكش  ت اإع لحفت اإلرمحة ضد اإغفزم

 فإلطكر اإذم لدث  ف محف اإلرمحف األكإل كاإثفنحة  ح ف حلعلؽ مفألسفإحب كاالسلرالحجحة 
اإلدحثة إللرب، جعؿ اإدكؿ لعل د علل  رؽ اإ قفك ة اإشعمحة كاإ لطكعة مشبؿ أسفست إقدرليف 

علل إإلفؽ اإضرر مفإعدك كلففدل اإخسفرة  ت اإ عدات كاألركاح، ك ت اإسنكات األكإل  ف 
اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة لبكنت ىذه اإفرؽ  ت  عظـ اإدكؿ األكركمحة  ف أجؿ  قفك ة االللبلؿ 
األإ فنت، اإذم إـ حعلرؼ إيف مكصؼ اإ لفرب اإقفنكنت كبفف  ف حقع مقمضلو حلـ  لفب لو 
علل أنو  جـر كرفلؿ، كرد ن ت ىذه اإفرؽ معد اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة بلرب  حلنفـ، ب مكدحف 

. كبكرحف 

كاللظ  قيفء اإقفنكف اإدكإت إمفف اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة  ف خبلؿ األلداث اإلت 
 االللبلؿ ال لبلفت م ف  نليف إحفه اإقفنكف اإدكإت  ف ركاتكرعت  ت األرفإحـ اإ لللة، مأف 

 ىذه اإدكؿ إإل اسلث فر سحطرليف  لسعل مؿ،لقكؽ علل  كارد كثركات األراضت اإ لللة
كاالنلففع مأبمر ردر   بف  ف اإ كارد كاإثركات إصفإح ركاليف كخزحنليف، كإيذا بثحرا  ف للجأ 

 كغحر ذإؾ  ف ارلبفب   فرسفت  فسة "ات اإعسبرحة كاأل نحةاإضركر"كلجة للت ذرائع أ نحة 
مبرا ة ك لبحفت اإسبفف اإ دنححف إض فف للقحؽ  طف عيف اإلت بثحرا  ف للنفرض  ع اللحفجفت 

. اإ للؿاإلرلحـ كلطلعفت سبفف 

كاإلنبحؿ اإق ع أع فؿ  االللبلؿ  زحدا  ف كعلل ىذا األسفس بل ف ارلبمت ركات
إد فع عف أنفسيـ، كال فحة   للبفليـ ؿ قفك ة نلك اؿسبفف كاإلخرحب كاالسلحبلء زاد لكجو اؿ

 فإعبلرة  ف محف اإ قفك ة كر ع االللبلؿ عبلرة جدإحة نظرا إلضفرب  صفإح اإطر حف،  فألكؿ 
كل فحة   فع عف نفسو، إلدحسعل دك ف إإل لنظحـ نفسو  ف خبلؿ لربفت اإ قفك ة اإكطنحة،

لفكؿ اإسحطرة ك ف إجأ إإحو  ف إجراءات ضـ م "االللبلؿ"اإ  للبفت كطرد اإ للؿ، أ ف اإثفنت
كاإخ   .ة اإ قدسة، كلغححر أنظ ة اإلعلحـ كاإقضفء كلد حر اإ مفنت كليجحر اإسبفففإل دم

ف إلصلحب األل ر اإدكإت  ت رراره اإثف ف عشر نص مب ف أف اإ ؤل ر اإلفدم كاإعشر
إف اإ قفللحف اإنظف ححف كأعضفء لربفت اإ قفك ة اإ شلربحف  ت اإنزاعفت اإ سللة اإلت "علل 
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 ،1949اإذحف حللز كف مفإ فدة اإرامعة  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة إعفـ  ال لل ؿ طفمعف دكإحف،
كحجب أف  حجب أف حبكنكا  ل ححف  ت لفإة األسر  ف أم إجراء غحر إنسفنت أك كلشت،

. "حللقكا نفس اإ عف لة اإلت لنص علحيف االلففرحة اإ ذبكرة أعبله مخصكص أسرل اإلرب

 نلت اإدكؿ اإ عفدحة إلنفزحة  ت اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة لربفت اإ قفك ة اعلرا ف إـ ك
لـ الللت ىذه  حبف  كجكدا  ت اإقفنكف اإدكإت رمؿ اإلرب،  يذه اإلربفت نشأت داخؿ دكؿ،

شخصف  ف أشخفص لعلمر أنيف باإدكؿ  ف رمؿ اإغزاة، كإبف اللبلؿ ىذه اإدكؿ إـ حلغ أمدا 
 الحعنت اعلرا ف مأنيف لبك فت، مؿ مأنيف سلطة ك قف ، فالعلراؼ ميذه اإلربفت .اإقفنكف اإدكإت

خبلؿ اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة، كىذا اإ صطلح  إ ف نصت علحو االلففرحفت اإدكإحة اإ خللفة،
.  صبللحة كإبف أرؿ  ف صبللحة اإدكؿاأعطفىف ل ثحبل ذ

سلسلة  ف اإ عكرفت اإسحفسحة اإج ة   ف أدل إإل كجكد  ج كعلحف  ف  كرا ؽ ىذا االعلراؼ
:- لربفت اإ قفك ة

ا، كلشحبكسلك فبحف نس ر"ش لت اإلنظح فت اإلت لبكنت  ت اإ يجر  ثؿ- اإ ج كعة األكإل -ٔ
" سفمقف

 لربفت اإ قفك ة اإلت نشأت كلبكنت  ت ملداف  لللة أثنفء لش ؿك- اإ ج كعة اإثفنحة -ٕ
 ".حكغسبل حف كمكإندا" قفك ة االللبلؿ ب ف لصؿ  ت 

                                                 

 أحلكؿ كرد بفنت جيكد اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر 13-6  ف محف اإفلرة اإكارعة 1969 عقد  ت اسطنمكؿ عفـ 
 نصمة علل ضركرة لطكحر ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت إحطمؽ  ت ج حع اإ نفزعفت اإ سللة، كضركرة لك حر اإل فحة 

ألعضفء اإ قفك ة اإ سللة  ت  خللؼ اإظركؼ كلـ انلقفد اإشركط األرمعة ملحث أنيف أصملت ال للبلئـ  ف لحث 
:- كرد ل خض اإ ؤل ر عف اإلكصحفت اإلفإحة اإلكسع  ت لفسحرىف أك نمذىف كال سح ف  ت لفإة  قفك ة االسلع فر،

I-  لطمحؽ الففرحة جنحؼ اإثفإثة اإخفصة مل فحة أسرل اإلرب علل ج حع أ راد اإجحكش اإنظف حة كغحرىـ   ف
. حسللقكف ىذا اإكصؼ

II-  االسل رار  ت لن حة كلطكحر اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت كركاعده اإلت لطمؽ علل اإنزاعفت اإ سللة مج حع أنكاعيف
  1949كذإؾ إل فحة لقكؽ اإلنسفف األسفسحة علل نلك حلكا ؽ  ع  مفدلء الففرحفت جنحؼ إسنة 

III-   اإلشفرة إإل أى حة اإ فدة اإثفإثة اإ شلربة  ف الففرحفت جنحؼ كاإع ؿ علل لطكحرىف
IV-  ش كؿ اإ قفللحف كأ راد لربفت اإ قفك ة اإجفرحة  ت ظؿ نزاع غحر دكإت، اإذحف للك ر  حيـ اإشركط اإ محنة مفإ فدة

 اسلخداـ اإقكة  ت ،  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة اإخفصة مأسرل اإلرب أنظر عبلء اإربف لسحف  بت خ فس4
 كأنظر أحضف  188 ص 1988 مغداد ،دار اإشؤكف اإثقف حة اإعف ة، اإقفنكف اإدكإت

RICR-November 1969, P.711  
. 178-176عبف ص /  ؤسسة األسكار، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، اإمرك حسكر دحب عبفكم



اإفقيفء مشرعحة اإ قفك ة اإفلسطحنحة كملؽ اإشعب اإفلسطحنت كاإشعكب اإعرمحة أرر  كرد
 ت اإعدحد  ف اإ ؤل رات كاإلج عفت اإدكإحة جفء  ك نيف  ف ،األخرل  ت  قفك ة اإ للؿ 

 دكؿ عدـ االنلحفز كاإ نظك ة االشلرابحة كاإ ؤل رات اإل رحقحة،  ؤل راتب ف ىك اإلفؿ  ع 
 ال حلجزأ ان جزءمكصفيف  اإفلسطحنحة لحث أج عت ج حع ىذه اإ ؤل رات علل شرعحة اإ قفك ة

  ف  اإ كجو إؤلنظ ة اإعنصرحة كاإدبلفلكرحة كأحضف اإنضفؿ اإ كجو إلللرر ف اإنضفؿ اإعفإ ت
 . كاإيح نة األجنمحةاالسلع فر

ك ت رضحة اإفدائححف اإفلسطحنححف اإلذحف اخلطفف طفئرة اإعفؿ اإلسرائحلحة  ت أكائؿ عفـ 
، أ ؿ اللفد اإ لف حف اإعرب، أف حلظل اإفدائحكف اإفلسطحنحكف مفالعلراؼ مكضعيـ 1968

اإدكإت كملقكريـ بلربة  قفك ة كطنحة  شركعة، أثنفء  لفب ة اإفدائححف إدل درجفت اإقضفء 
كأصدر اإلللفد محفنف معد  لفب ة اإفدائححف كطعف مفإلبـ كأسلأنفو، ألنو الحؤ ف . اإحكنفنت

معداإة كرفنكنحة  لفب ة اإفدائححف ب جر حف عفدححف، كطفإب ملقكريـ اإقفنكنحة كاإلنسفنحة 
كاإدكإحة ب لفرمحف ك قفك حف حبف لكف ضد اإغزك كاالللبلؿ، كحسللقكف ل فحة الففرحفت الىفم 

.  كجنحؼ كبؿ لقكؽ اإ لفرمحف

اإذم أبد  1970 بفنكف األكؿ 9شرعحة اإ قفك ة مقرار ىحئة األ ـ اإ للدة ملفرحخ ت كلأبد
لؽ أ راد اإ قفك ة  ت األراضت اإ سلع رة كاإ لللة م عف لليـ بأسرل لرب ك ؽ ألبفـ علل 

 .الففرحفت جنحؼ اإ عرك ة إذا سقطكا  ت أحدم اإعدك

ك ف أمرز اإقرارات اإلت أسمغت ل فحة علل اإ قفللحف، ررار اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة 
 12/12/1973 اإذم ألخذ منفء علل لكصحة  ف اإلجنة اإسفدسة اإقفنكنحة ملفرحخ 3103

 دكإة، كأعلف  ت 13 دكإة عف اإلصكحت ك عفرضة 19 صكلف كا لنفع 83كاإصفدر مأغلمحة 
ىذا اإقرار عف عدد  ف اإ مفدلء اإلت لنظـ اإكضع اإقفنكنت إل لفرمحف اإذحف حبف لكف ضد 

:- كجفء  ت اإفقرة اإثفإثة  ف اإقرار.اإسحطرة األجنمحة كاالسلع فرحة كاألنظ ة اإعنصرحة
                                                 

. 124 ص ، رجع سفمؽ، ركانحف االللبلؿ اإلرمت،إلسفف ىندم. د
 بفف اللفد اإ لف حف اإعرب أكؿ  نظ ة عرمحة أحدت كسفندت ا اإع ؿ اإفدائت بسبلح  عفؿ  ت  عربة للرحر  

 لسطحف، كلفمع رضفحف اإفدائححف اإفلسطحنححف  ت اإدكؿ األجنمحة كاألرض اإ لللة، ك ف محف اإقضفحف  ت اإدكؿ األجنمحة، 
رضحة أثحنف األكإل، كاإلت اليـ  حيف اإفدائحفف  ل كد عحسل ك فىر اإح فنت، منسؼ طفئرة اإعفؿ اإلسرائحلحة، كاإقضحة 

مراىحـ  اإثفنحة رضحة زكحرخ كرد اليـ  حيف ثبلثة  دائححف  لسطحنححف كىـ اإسحدة أ حنة دلمكر، كاإسحداف  ل د أمك اإيحجف كا 
لك حؽ منسؼ طفئرة اإعفؿ اإلسرائحلحة كرلؿ ألد ربفميف كاسلشيد  دائت رامع ىك عمد اإ لسف لسف كإ زحد  ف اإلففصحؿ 

أنظر ، شفحؽ رشحدات، اللفد اإ لف حف اإعرب،  جلة اإلؽ،  جلة ثلث سنكحة،  طمعة أكالد عمده، اإقفىرة، اإسنة 
 .220 ص 1970األكإل، عفـ 



أف اإنزاعفت اإ سللة م ف  ت ذإؾ بففح اإشعكب ضد اإسحطرة األجنمحة كاالسلع فرحة - 1
كاألنظ ة اإعنصرحة حجب اعلمفرىف نزاعفت دكإحة  سللة ألغراض الففرحفت جنحؼ إعفـ 

كأف اإكضع اإقفنكنت اإذم حنطمؽ علل ا إ للفرمحف ك ؽ الففرحفت جنحؼ إعفـ . 1949
 كاإقكانحف اإدكإحة األخرل حنمغت أف لنطمؽ علل األشخفص اإ نخرطحف  ت اإبففح 1949

. اإ سلح ضد اإسحطرة االسلع فرحة كاألجنمحة كاألنظ ة اإعنصرحة

نلحجة إلررار  مدأ لؽ اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر ك قف إلقفنكف اإدكإت اإ عفصر  إف ك
 خفضت نضفال  شركعف إطرد اإ للؿ اإلسرائحلت  ف أجؿ  اإفلسطحنت اإللرر اإكطنتةلرؾ

كرد إعب االعلراؼ ملربة  .االسلقبلؿ كمنفء اإدكإة اإكطنحة اإ سلقلة كعفص ليف اإقدس اإشرحؼ
دكرا  ي ف  ت  اإ  ثؿ اإشرعت كاإكلحد إلشعب اإفلسطحنت ؼ.ت.مػ ـاإللرر اإكطنت   ثلة 

 أصملت لل لع مشخصحة  لرسحخ اإكضع اإقفنكنت إيذه اإلربفت رغـ خصفئصيف كلربحمليف،
رفنكنحة نلحجة اعلراؼ دكؿ اإعفإـ ميف علل اإسفلة اإدكإحة سكاء علل صعحد األ ـ اإ للدة 

اإسلطة اإفلسطحنحة ل فرس  مدأت 1993كاإ نظ فت اإدكإحة ك نذ الففؽ إعبلف اإ مفدلء سنة 
 .علل جزء  ف أراضحيفمعض اإصبللحفت 



المطمب الثالث 

المركز القانوني لألسرى في البروتوكول األول 

 

معد االعلراؼ اإ لنفىت  ف رمؿ األ ـ اإ للدة كاإ جل ع اإدكإت مشرعحة لربفت اإ قفك ة  ت 
بففليف اإ سلح، كنضفإيف اإ سل ر  ف أجؿ اإللرر كاالسلقبلؿ، كمعد اإلكرحع علل الففرحفت 

، أخذت اإنظرحة اإلدحثة مفإلقلحؿ  ف اإشركط اإلت أصملت لشبؿ عفئقف 1949جنحؼ إعفـ 
كلقحد لربفت اإ قفك ة، ألنيف ال للفؽ  ع اإلطكرات اإيفئلة  ت  جفؿ اإلسلحح ك نكف اإقلفؿ 

. كخفصة شرطت ل ؿ اإسبلح علنف، كل ؿ شفرة   حزة

كبفف اإيدؼ كاضلف، أال كىك ل فحة لربفت اإ قفك ة كاإلث علل لطمحؽ اإقفنكف اإدكإت 
اإلنسفنت علل اإنزاعفت اإ سللة اإنفلجة عف لركب اإ قفك ة، كحللقؽ ىذا األ ر ك قف  

:- اللجفىحف

. اعلمفر اإطفمع اإدكإت  للققف إلركب اإ قفك ة  ت ج حع األلكاؿ -ٔ

اإلكسع  ت جكىر اإ مفدلء األسفسحة اإلت لطمؽ علل اإنزاعفت غحر اإدكإحة، أم  -ٕ
لطمحؽ رفنكف اإلرب علل لركب اإللرحر  ت اإلفالت اإلت لر ض اإلبك ة أف 

 .لعلرؼ ميف مأنيف ذات طفمع دكإت

كحمرز مشبؿ جلت  دل  ف ملغلو ىذه اإنظرحة  ف لطكر  ت لجفكزىف إل فيـك اإضحؽ 
إلربفت اإ قفك ة اإلت رمطت محنيف كمحف اإغزك كاالللبلؿ، إإل  فيـك أكسع كأش ؿ حنطكم 

علل اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة ضد االسلع فر ميدؼ للقحؽ االسلقبلؿ ك  فرسة لؽ 
. لقرحر اإ صحر

كنظرا إللطكرات اإ لبللقة علل ج حع اإصعد، كجدت ىنفؾ أصكات لنفدم مضركرة 
، كبفنت اإدعكة  كجية  ف رمؿ اإفقو 1949عقد  ؤل ر إلنقحح كلعدحؿ رفنكف جنحؼ إعفـ 

اإدكإت، اإ نظ فت اإدكإحة كاإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر، كرد عقد اإ ؤل ر اإدملك فست 
:-  كظير ىنفؾ رأحفف1977 ك1974 ت جنحؼ محف عف ت 

دكؿ ل سبت مفإنظرحة اإلقلحدحة اإلت رحدت لربفت اإ قفك ة كرمطليف مفإسبفف :- اإرأم األكؿ
. اإ دنححف، كذإؾ ك قف إ صفإليف كأىدا يف السل رارحة اللبلإيف



دكؿ لرحد أف لكسع اإل فحة اإقفنكنحة إل قفللحف، كلدا ع عف لؽ اإشعكب  ت :- اإرأم اإثفنت
.  قفك ة االللبلؿ

:- كإبف رغـ اإخبلؼ  ت اإرأم كخك ف  ف  شؿ اإ ؤل ر الفؽ علل لقسحـ اإشركط بفإلفإت

اإشرط األكؿ كاإشرط اإرامع  ف اإشركط اإلقلحدحة، اإلت حجب أف لللـز ميف اإقكات اإ سللة م ف 
.  حيف  ج كعفت اإ قفك ة

معد لخفحؼ اإشرطحف اإثفنت كاإثفإث إإل لد معحد، دخؿ  ت عداد األسرل األ راد اإذحف حرحدكف 
. أسرل لرب  ت لفإة كركعيـ  ت األسر"أف حعف لكا مفعلمفرىـ  قفللحف، كمفإلفإت اعلمفرىـ 

كرد لنفكؿ اإقسـ اإثفنت  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ اإ للؽ مفلففرحفت جنحؼ، اإكضع 
:-  لحث43اإقفنكنت إل قفلؿ كألسحر اإلرب ككرد اإنص علحو  ت اإ فدة 

للبكف اإقكات اإ سللة إطرؼ اإنزاع  ف ج حع اإقكات اإ سللة كاإ ج كعفت كاإكلدات - 1
اإنظف حة اإلت لبكف للت رحفدة  سئكإة عف سلكؾ  رؤكسحيف رمؿ ذإؾ اإطرؼ للل إك بفف 

كحجب أف لخضع  ثؿ ىذه .ذإؾ اإطرؼ   ثبل ملبك ة أك مسلطة ال حعلرؼ اإخصـ ميف
اإقكات اإ سللة إنظفـ داخلت حبفؿ  ح ف حبفؿ المفع ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلت لطمؽ  ت 

.  اإنزاع اإ سلح

حعد أ راد اإقكات اإ سللة إطرؼ اإنزاع عدا أ راد اإخد فت اإطمحة كاإكعفظ اإذحف لش ليـ - 2
 قفللحف، م عنل أف إيـ لؽ اإ سفى ة اإ مفشرة  ت األع فؿ "   ف االلففرحة اإثفإثة33اإ فدة 
. اإعدائحة

إذا ض ت اإقكات اإ سللة إطرؼ  ت نزاع ىحئة شمو عسبرحة  بلفة مغرض اللراـ اإقفنكف  -ٖ
 ."كجب علحو أخطفر أطراؼ اإنزاع األخرل مذإؾ

كرد لـ اإلأبحد علل ل لع لربفت اإ قفك ة مكصؼ اإ لفرمحف اإقفنكنححف ك قف اللففرحفت الىفم 
. 1949 ك1929 كجنحؼ إعف ت 1907 ك1899إعف ت 

:-   ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ علل44كب ف نصت اإ فدة 

 أسحر لرب إذا  ف كرع  ت رمضة اإخصـ 43حعد بؿ  قفلؿ   ف كصفليـ اإ فدة -  1"

                                                 

. 23، 22ص 1984نيلحلؾ، عرض  كجز إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، جنحؼ .أ . سلفنحلسكؼ 
 .، اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر1949  ف اإمركلكبكؿ األكؿ اإ للؽ مفلففرحفت جنحؼ إعفـ 43نص اإ فدة  



حللـز ج حع اإ قفللحف مقكاعد اإقفنكف اإدكإت اإلت لطمؽ  ت اإ نفزعفت اإ سللة محد أف - 2
 خفإفة ىذه األلبفـ ال للـر اإ قفلؿ لقو  ت أف حعد  قفلبل، أك أف حعد أسحر لرب إذا  ف 

كذإؾ مفسلثنفء  ف لنص علحو اإفقرلفف اإثفإثة كاإرامعة  ف ىذه .كرع  ت رمضة اإخصـ 
. اإ فدة

حللـز اإ قفللكف، إزبفء إل فحة اإ دنححف ضد آثفر األع فؿ اإعدائحة، أف ح حزكا أنفسيـ  -ٖ
عف اإسبفف اإ دنححف أثنفء اشلمفبيـ  ت ىجـك أك  ت ع لحة عسبرحة لجيز إليجـك أ ف 
كىنفؾ  ف  كارؼ اإ نفزعفت اإ سللة  ف ال ح لؾ  حيف اإ قفلؿ اإ سلح أف ح حز نفسو 

علل اإنلك اإ رغكب،  إنو حمقل عندئذ  للفظف مكضعو ب قفلؿ شرحطة أف حل ؿ 
 .سبللو علنف  ت  ثؿ ىذه اإ كارؼ

. أثنفء أم اشلمفؾ عسبرم حشفرؾ مو مصكرة  للكظة - أ

طكاؿ ذإؾ اإكرت اإذم حمقل خبلإو  رئحف إلخصـ علل  دل اإمصر أثنفء  - ب
شغفإو ملكزحع اإقكات  ت  كارعيف اسلعدادا إلقلفؿ رمحؿ شف ىجكـ، علحو أف اف

 .حشفرؾ  حو

كال حجكز أف لعلمر األ عفؿ اإلت لطفمؽ شركط ىذه اإفقرة  ف رمحؿ اإغدر  ت  عنل اإفقرة األكإل 
. 37 ف اإ فدة  (ج)

  ف  فيـك اإ لفرب اإقفنكنت كذإؾ مإدخفؿ ركات اإدكؿ غحر اإنظف حة، 44كرد كسعت اإ فدة 
ب ف أسقطت كصؼ اإلرب أك اإنزاع اإدكإت علل أسلكب لرب اإعصفمفت اإلت لقـك مو ىذه 

اإقكات  ت لركميف اإ كاجية إقكل االسلع فر أك االللبلؿ األجنمت أك اإفصؿ اإعنصرم، لحث 
:- نصت اإفقرة اإرامعة  ف اإ فدة األكإل  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ علل  ف مألت

اإ نفزعفت اإ سللة اإلت لنفضؿ ميف اإشعكب .للض ف األكضفع اإ شفر إإحيف  ت اإفقرة اإسفمقة "
ضد اإلسلط االسلع فرم كاالللبلؿ األجنمت كضد األنظ ة اإعنصرحة، كذإؾ  ت   فرسليف إلؽ 
اإشعكب  ت لقرحر اإ صحر، ب ف برسو  حثفؽ األ ـ اإ للدة كاإلعبلف اإ لعلؽ م مفدلء اإقفنكف 

." اإدكإت اإخفصة مفإعبلرفت اإكدحة كاإلعفكف محف اإدكؿ طمقف إ حثفؽ األ ـ اإ للدة

                                                 

  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ، اإقسـ اإثفنت اإ لعلؽ مفإ قفللحف كأسرل 44 انظر اإنص اإبف ؿ إيذه اإ فدة  
 .37 ص 1997اإلرب، اإنفشر، اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر، اإطمعة اإرامعة 



 1907 رد لجفكزت اإشركط اإكاردة  ت الففرحفت الىفم إعفـ 44  ف اإ بللظ أف اإ فدة 
، لحث رف ت مإدخفؿ رجفؿ اإعصفمفت  ت عداد أسرل 1949كاإ بررة  ت الففرحفت جنحؼ 

، اإلت لقكؿ إف رجفؿ "لرب اإعصفمفت" " فكلست لكنغ"اإلرب ك قف إنظرحة اإزعحـ اإصحنت 
. لرب اإعصفمفت حخلفكف محف اإسبفف اإ دنححف ب ف حخلفت اإس ؾ مفإ فء

 أحضف  ف اإشركط اإلقلحدحة نظرا إصعكمة لطمحقيف علل لركب اإ قفك ة 44كرد خففت اإ فدة 
 ت ظؿ اإظركؼ كاإلطكرات اإلدحثة علل ج حع األصعدة، ملحث حلـ اإلعف ؿ  ع ىذه اإشركط 
مطرحقة  رنة،  لـ حلطلب اللراـ ركاعد رفنكف اإلرب  ف جفنب للؾ اإقكات مصفة  ردحة ، كإبف 

مصفة ج فعحة للل ال حلـر اإفرد  ف   فرسة لقو ب قفلؿ أك بأسحر لرب إذا  ف كرع  ت 
. رمضة اإخصـ

:- ك ف اإكاضح أف علل أ راد لربفت اإ قفك ة أف حللز كا مسلكؾ  عحف كىك

. أف حل لكا اإسبلح علنف -ٔ

 .أف حل لكا اإسبلح طكاؿ اإكرت اإذم حبكف  حو انلشفر عسبرم أم رمؿ اإيجكـ -ٕ

 . أف حبكف مفإل بفف ل ححزىـ  ف رمؿ اإخصـ -ٖ

 علحو إذا  ف كرع ألد أ راد لربفت اإ قفك ة محد ركات االللبلؿ دكف أف حشفرؾ أك أف حثمت 
اشلرابو  ت ع لحة عسبرحة،  إنو حل لع منفس اإل فحة اإلت حل لع ميف اإ لفرب اإقفنكنت كأسحر 

. اإلرب

أ ف  ت لفؿ  خفإفة أ راد اإ قفك ة إلشركط اإسفإفة،  إنيـ حفقدكف لقيـ  ت ابلسفب صفة 
اإ قفلؿ اإقفنكنت ك ربز أسحر اإلرب  ع اللففظيـ ملؽ اإل فحة اإقفنكنحة اإلت لل فثؿ  ت 

ألسرل "اإمركلكبكؿ األكؿ "أغلب اإجكانب  ع اإل فحة اإلت أضفليف الففرحة جنحؼ اإثفإثة ك
 اإلرب 

                                                 
185 Peter.c.mayer tasch  guerrilla warfare and international law- law and state vol 8- 

1973  -p,14  –  
،  رجع سفمؽ، ص 1949  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ اإ للؽ، مفلففرحفت جنحؼ األرمع إعفـ 2  قرة 44اإ فدة  

36. 
ال حفقد أم  قفلؿ حقع  ت رمضة "  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ كاإلت لنص علل 44  ف اإ فدة 5 انظر اإفقرة  

. لقو  ت أف حعد  قفلبل أك أسحر لرب. دكف أف حبكف  شلمبف  ت ىجـك أك  ت ع لحة عسبرحة لجيز إليجـك.اإخصـ
. اسلنفدا إإل  ف سمؽ أف رفـ مو  ف نشفط

. 37  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ، ص 44انظر اإفقرة اإرامعة  ف اإ فدة  



 ف أف ش كؿ مركلكبكؿ جنحؼ اإلضف ت األكؿ إلركب " "ىحذر كحلسكف"كرد أبدت األسلفذة 
اإللرحر اإكطنحة مفعلمفرىف  نفزعفت دكإحة، ىك م ثفمة إعبلف صرحح عف إ بفنحة اسلخداـ اإقكة 

. "اإ سللة  ف رمؿ لربفت اإ قفك ة كاإللرحر اإكطنت  ت ظركؼ  عحنة

ب ف أف  مدأ اإلفررة  ف محف اإ قفللحف كغحر اإ قفللحف حعد م ثفمة اإ مدأ األسفس اإذم حقكـ علحو 
اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، ألف اإ دنححف حلعرضكف ألخطفر اإلرب نظرا إقحفـ اإ قفللحف 

مفالخلففء محنيـ  ف أجؿ  سفندليـ كلأححدىـ إلع فإيـ اإلت لصؿ مأ عفإيـ إإل رير اإعدك إدرجة 
. أف اإلأححد  ف رمؿ اإ دنححف إيـ حعد م ثفمة انلصفر

كإ ف بفنت  مفدلء اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت ليدؼ مفألسفس إإل ض فف اللراـ لقكؽ اإلنسفف 
أثنفء اإنزاعفت اإ سللة،  إف أ راد اإ قفك ة حجب أف حل لعكا مل فحة كاسعة  ت ظؿ اإقفنكف 

 .اإدكإت اإ عفصر  قلرنة مل فحة اإ دنححف اإذحف ال حسفى كف  ت أع فؿ اإقلفؿ
 

 الفرع األول

الشروط الواجب توفرىا في حركة المقاومة ذاتيا 

شرط اإلنظحـ   -ٔ

حجب أف لخضع  ثؿ ىذه "  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ 1  قرة 43ك قف إنص اإ فدة 
اإقكات اإ سللة إنظفـ داخلت حبفؿ  حيف إلمفع ركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلت لطمؽ  ت اإنزاع 

أم ال مد  ف كجكد لربة  قفك ة  نظ ة ذات ىحفبؿ إدارحة كعسبرحة كلنظح حة ".اإ سلح
. لس ح م  فرسة سلطة كررفمة علل أ رادىف

. شرط اإقحفدة اإ سئكإة عف سلكؾ  رؤكسحيف -ٕ

سكاء بفنت اإقحفدة  ردحة أـ ج فعحة ، بل مد  ف  سفءإة بؿ  ف خفإؼ أك خرؽ اإقكانحف 
للبكف اإقكات اإ سللة "  قرة أ لحث نص اإشؽ األخحر  نيف علل 43ك قف إنص اإ فدة 

إطرؼ اإنزاع  ف ج حع اإقكات اإ سللة كاإ ج كعفت كاإكلدات اإنظف حة اإلت لبكف للت 
رحفدة  سئكإة عف سلكؾ  رؤكسحيف رمؿ ذإؾ اإطرؼ، للل إك بفف ذإؾ اإطرؼ   ثبل 

" ملبك ة أك سلطة ال حعلرؼ اإخصـ ميف

                                                 
189 Heather Wilson International Law and the use of Force by (N.L.M) op.cit p.129. 



. شرط االنل فء إإل ألد أطراؼ اإنزاع -ٖ

  ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ اسلخداـ إفظ اإقكات اإ سللة 43ب ف نصت اإ فدة 
 م عنل رد –كجفءت مدكف رحد أك للدحد، أم أنيف أخذت م فيـك كاسع إلنزاع" "إطرؼ اإنزاع"

لبكف لربة اإ قفك ة طر ف  ت ىذا اإنزاع، ال حعلرؼ مو اإخصـ ب ف جفء  ت نص اإ فدة 
". للل إك بفف ذإؾ اإطرؼ   ثبل ملبك ة أك مسلطة ال حعلرؼ اإخصـ ميف "44
 

 الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرىا لدى أفراد حركات المقاومة 

 

. أف حع لكا  ت إطفر لربة  قفك ة  نظ ة كللت رحفدة  سئكإة عف أع فإيـ -ٔ

االإلزاـ مقكاعد اإقفنكف اإدكإت كرفنكف اإلرب، أم االإلزاـ  ت اإع لحفت اإقلفإحة ضد  -ٕ
 .ركات االللبلؿ مفللراـ كلطمحؽ ركانحف كأعراؼ اإلرب

 44 –ل ححز أنفسيـ ب قفللحف عف اإ دنححف ك ؽ كسفئؿ  خللفة إذ جفء  ت نص اإ فدة  -ٖ
زم عسبرم، ل ؿ سبلح مشبؿ علنت ميدؼ لجنحب .   طلقف  ف أم رحد3/  قرة–

اإ دنححف األمرحفء األع فؿ اإعدائحة كل فحليـ، أم أف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ 
لعف ؿ  ع شرط اإشفرة كل ؿ اإسبلح مطرحقة  رنة م عنل أنو رد أإغفىف إغرض إخففء 
 .أ راد لربفت اإ قفك ة محف اإ دنححف  ف دا كا ال حقك كف مع لحفت عسبرحة ضد اإعدك

اإل ححز عف اإسبفف اإ دنححف  ت االشلمفبفت اإعسبرحة أك اإلجيحز إيف، كرد لشدد  ت  -ٗ
ىذا اإشرط  راعفة الللراـ ركانحف اإلرب كأعرا يف، أم أف اإع لحفت اإلرمحة لقلصر 

علحيـ دكف اإسبفف اإ دنححف كاإيدؼ  ف إإغفء اإشرطحف ىك اإلشدد  ت اإل ححز إلجنحب 
.  اإ دنححف كحبلت اإلرب



 المبحث الثالث

الشروط الواجب توفرىا في رجال المقاومة الذين يجب االعتراف ليم بحق المحاربين 
القانونيين 

 
 المطمب األول

العمل تحت قيادة مسئولة 

 

إف اإيدؼ  ف ىذا اإشرط ىك ض فف اللراـ ركانحف كعفدات اإلرب، كرد كضعت الففرحة 
 ىذا اإشرط  ف أجؿ أف حسلفحد أ راد اإكلدات اإ لطكعة م ف  ت ذإؾ 1949جنحؼ اإثفإثة إعفـ 

اإذحف حقك كف ملربفت  قفك ة  نظ ة، سكاء داخؿ أك خفرج أراضحيـ للل إك بفنت ىذه 
األراضت  لللة، كىؤالء األ راد ال مد إيـ  ف رحفدة ك سئكؿ إلكجحييـ  ت اإع لحفت اإلرمحة 
إللحلكإة دكف رحف يـ مفرلبفب أع فؿ للنفرض  ع ركانحف كعفدات اإلرب، أم أف ىذا اإشرط 
ىك  ف أجؿ اإلشراؼ كلسححر األ كر، كأف صفة اإ رؤكسحو حعلرؼ ميف  ف رمؿ اإ قفك حف 

كحلجسد ذإؾ  ف خبلؿ  ف حصدره اإرئحس إيـ ك لفمعلو ك رارملو اإ لكاصلة إبؿ  سلبحفليـ خك ف 
.  ف االنلراؼ عف اإيدؼ ك سفءإليـ جنفئحف

كمفإلفإت  إف كجكد  سئكؿ  عنفه أنو حك ر  رص نجفح أبثر إلع لحفت اإلرمحة كخفصة إف 
كجد إج فع علحو، ملحث إف اإع لحفت اإلرمحة  سلأخذ اإشبؿ اإلصفعدم كسلزداد نظرا إلنبة 

كاإرئحس رد حبكف  علر ف مو  ف رمؿ اإدكإة أك ألد اإضمفط .اإقفئد ألنو ح لفز م رجعحة ركحة 
كاإشرط حللقؽ أحضف .اإنظف ححف أك االللحفطححف أك رد حبكف ألد رجفؿ اإسلطة  ت اإدكإة

عند ف حبكف أ راد ىذه اإ ج كعفت حللفظكف مشفرات  عل دة  ف اإدكإة لفحد مأنيـ ضمفط 
كرد حبكنكف ج فعفت  لطكعة،  إف كجكد ىذه اإشفرات . اللحفط أك جنكد  ت  نظ فت اإ قفك ة

دالإة علل أنيـ خفضعكف  ت ع لحفليـ اإلرمحة إقحفدة  سئكإة، أم أف اإدكإة ىت اإلت صرلت 
. إيـ مذإؾ سكاء بفنكا  لطكعحف أك  ف رجفؿ اإ قفك ة اإشعمحة

كظير اخلبلؼ  ت اإرأم لكؿ ع ؿ ىذه اإ ج كعفت للت رحفدة  سئكإة،  يؿ لع ؿ  
ملصرحح  ف اإدكإة أـ ال؟ 
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رأم حقكؿ إف اإ سئكؿ عف ىذه اإ ج كعفت حبكف  سئكال أ فـ اإدكإة، كرأم آخر حقكؿ أنو 
كب ف ذبرت سفمقف  إف ع لحة اخلحفر اإ سئكؿ لبكف  ف أجؿ لسححر اإع لحفت .غحر  سئكؿ

 ف رمؿ اإ قفك حف، كىذه اإطرحقة ال لللفج إإل إذف  سمؽ  ف رمؿ اإدكإة، ألف للقحؽ 
اإ سؤكإحة ك قف إلشرط اإ نصكص علحو  ت االلففرحة ىك االنضمفط اإعسبرم إلبكف لرميـ 

أ ف  ح ف حلعلؽ م سئكإحة اإ رؤكس،  إنو حبكف  سئكال  ت . نظ ة ك ؽ أسس كضكامط
 كاجية اإ جل ع اإدكإت، علل اعلمفر أنو حطمؽ ألبفـ اإقفنكف اإدكإت كركاعده مصفلو ألد 
اإ خفطمحف مألبف و،  إف خفإؼ ىذه األلبفـ  حبكف  سئكال  سؤكإحة  مفشرة أ فـ اإ جل ع 

اإدكإت الرلبفمو جرائـ ضد اإقفنكف اإدكإت  ثؿ جرائـ اإلرب، كألم طرؼ  ف أطراؼ 
. اإلرب اإلؽ  ت  لفب لو

 لحس مفإضركرة رمط  سئكإحة ىذه اإ ج كعة مفإدكإة نظرا الخلبل يف  ف لفإة ألخرل،  إذا 
بفنت اإدكإة رد لـ اللبلإيف، أك اللبلؿ جزء  نيف،  إف رحفـ رجفؿ اإ قفك ة للقفئحف 
كاخلحفرىـ  سئكالن عنيـ حجعؿ ىذا اإشرط  سلك حف  ت للؾ اإلفإة سكاء رف ت ىذه 

. اإ ج كعفت مفإع ؿ داخؿ اإلرلحـ اإ للؿ أك  ف خفرجو 

إبف إذا بفف ىنفؾ اشلمفؾ  سلح محف دكإلحف،  يت لرب دكؿ كإحست لرب أ راد، كإـ لقـ 
أم  ني ف مفللبلؿ أراضت اإدكإة األخرل أك جزء  نيف، ك قف إنص اإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة 
اإرامعة  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة، كمفإلفإت  إف ىؤالء األ راد حأخذكف اإلذف  ف اإدكإة إلقحفـ 

. مفألع فؿ اإلرمحة نظرا إ سؤكإحة اإدكإة

كحمرز ىنفؾ لسفؤؿ ىؿ رحفـ اإفرد كلده مفإقلفؿ، ك ف دا ع كطنت لنفت عنو صفة اإ لفرب 
اإقفنكنت، كمفإلفإت حلكجب  لفب لو علل ذإؾ؟ 

كاإجكاب ىك أنو ال حكجد ل فحة رفنكنحة إيذا اإفرد   ف اإ  بف  سفءإلو جنفئحف ك ؽ  ف لمنفه 
، كإبف رغـ كجكد لعفرض  ف محف اإفرد اإذم حل ؿ اإسبلح د فعف عف كطنو اإمعض

كمحف اإشخص اإ جـر اإعفدم  ف ذكم اإسكامؽ اإجنفئحة،  لحس  ف اإ نصؼ كضعي ف  ت 
بفة كالدة، ألف اإلبححؼ اإقفنكنت  خللؼ  ت لفإة اإفرد اإذم حيب د فعف عف كطنو ك ف 

 فألكؿ ح للؾ صفة اإ لفرب اإقفنكنت كاإثفنت ح بف  سفءإلو جنفئحف، . محف اإ جـر اإعفدم
ألف اإع ؿ اإذم رفـ مو ىك ع ؿ غحر  شركع، علل اعلمفر أف اإفعؿ اإذم ارلبمو  عؿ 
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أ ف اإع ؿ اإذم رفـ مو األكؿ  يك ع ؿ حسلند إإل لؽ  شركع أررلو ركاعد اإقفنكف . جـر 
اإدكإت إلد فع عف اإذات كاإكطف، إبكف لؽ اإسبفف  ت اإ قفك ة ىك د فع  شركع عف 

 .لقكريـ اإ بلسمة طفإ ف ىـ ضلحة إلعدكاف

كإيذا  إف انلففء صفة اإقحفدة عف ىذا اإفرد ال حعنت أنو ح فرس ع بل غحر  شركع كمفإلفإت 
لنلفت عنو صفة اإ لفرب اإقفنكنت، مؿ علل اإعبس  إنو حبلسب ىذه اإصفة نظرا 

.  إ شركعحة  علو

 

 المطمب الثاني

وجود عالمة مميزة أو شارة خاصة 

 

اإ قصكد مذإؾ أف حبكف زم أ راد اإ قفك ة اإشعمحة كإمفسيف ىك اإزم اإعسبرم، أك 
عبل ة   حزة  ف أجؿ ل ححزىـ عف معد، كاإغفحة  نح اإطرؼ اإ عفدم ردرة علل ل ححز أ راد 

اإ قفك ة عف غحرىـ  ف اإ دنححف، كلصر األع فؿ اإلرمحة ك ف حلرلب علحيف مفألطراؼ 
اإ للفرمة، أم أف ارلداء اإزم اإعسبرم ككجكد عبل ة   حزة ى ف م ثفمة إعبلف إلعدك عف صفة 

. اإشخص

كب ف ىك  عركؼ،  ينفؾ أشخفص حنل كف إإل أ راد ىذه اإلربفت، إبنيـ ال حرلدكف 
اإزم اإعسبرم أك حضعكف اإشفرة،  يؿ حكصؼ ىؤالء األشخفص إف رف كا مع لحفليـ اإلرمحة 
م جر حف كرللة لجب  لفب ليـ علل اإجرائـ اإلت ارلبمكىف ب جر ت لرب،  ت لفؿ رحف يـ 

مأع فؿ لرمحة؟ 

مفإنسمة إل قفك ة اإفلسطحنحة  إف ىنفؾ صعكمة ملجسحد ىذا اإشرط علل أرض اإكارع، 
:- كمفإلفإت  إنو حلنفرض  ع آإحة ع ؿ اإ قفك ة إعدة أسمفب  ف محنيف

اإقدرة اإعسبرحة،  فالللبلؿ اإلسرائحلت  لفكؽ عسبرحف كح للؾ اإ عدات اإلرمحة اإيفئلة  -ٔ
أ ف اإ قفك ة اإفلسطحنحة  إنيف ل للؾ اإلرادة بقكة إدلر .  ف طفئرات كدمفمفت كاإخ

. اإ للؿ، ك ت ىذه اإلفإة ال حكجد لبف ؤ كلنفسب  ع اإطرؼ اآلخر

 نشفط اإ قفك ة ىك سرم كال حللفج إإل اإجفنب اإعلنت- اإنشفط -ٕ

 .  فرلداء اإزم ككضع اإشفرة حعنت اإقضفء علحيف  حدانحف، ك لفصرليف كضرميف  ت اإع ؽ



 عنصر اإ ففجأة كاإضرمفت اإسرحعة  -ٖ

 فإعلنحة ىنف حعنت ضرب منحليف اإلللحة، كاإقضفء علحيف ك لفصرليف، كلربفت اإ قفك ة 
اإفلسطحنحة ال لراعت ىذا اإشرط غفإمف،  يؿ حعنت ىنف أنيـ حفقدكف صفة اإ لفرب اإقفنكنت 

 .كاال لحفزات اإ قررة إيـ

:- ككاضح أف اإغرض  ف ىذا اإشرط ىك علنحة اإلرب، ككجكب لك ر اإزم كاإشفرة  حعنت

. أف حبكف  ف اإ  بف ل ححز اإزم كاإشفرة عف معد مفإعحف اإ جردة -ٔ

 أف لبكف اإشفرة أك اإعبل ة اإ  حزة ثفملة ملحث حصعب إخففؤىف إ ففجأة اإعدك مدكنيف، -ٕ

كرد حبللظ مأف اإعلنحة ىد ػيف أف حسػلطحع اإعدك أف ح حزىـ مكاسطة ىذحف اإشرطحف 
 .

كعلل صعحد اإفقو؛  إف االلجفه اإراجح أرر ملؽ أ راد اإ قفك ة  ت لجفكز ىذا اإشرط   ف حثحره 
.  ف صعكمفت مخصكص اسل رارحة اإ قفك ة

سقفطو م كجب ألبفـ مركلكبكؿ جنحؼ األكؿ، اإ ب ؿ اللففرحفت  كرد لـ نسخ ىذا اإشرط كا 
 اإلت أعفت اإ قفللحف  ف ل ححزه عف أنفسيـ  ع –جنحؼ األرمع منص  فدلو اإرامعة كاألرمعحف 

أ ف كىنفؾ )اإلأبحد علل االللففظ مصفة ابلسفب اإ ربز اإقفنكنت إل لفرب، لحث كرد اإنص 
 ف  كارؼ اإ نفزعفت اإ سللة  ف ال ح لؾ  حيف اإ قفلؿ اإ سلح أف ح حز نفسو علل اإنلك 

 إنو حمقل عندئذ  للفظف مكضعو ب قفلؿ شرحطة أف حل ؿ سبللو علنف  ت  ثؿ ىذه . اإ رغكب
. (اإ كارؼ

ب ف لـ إسقفط شرط الففرحة جنحؼ اإثفإثة اإقفضت مل ححز اإ قفلؿ إنفسو عف غحره،  ف اإسبفف 
.  علحف بشرط رفنكنت ال مد  ف لكا ره  ت لربفت اإ قفك ة اإ نظ ة

 
 المطمب الثالث

أن يكون حمل السالح بشكل ظاىر 
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 مفإلضف ة إإل لكا ر اإشرطحف اإسفمقحف، كى ف رحفدة  سئكإة كعبل ة   حزة، حجب أف 
حل لع اإ لطكعكف أك أ راد اإ قفك ة اإشعمحة ملقكؽ اإ قفللحف اإقفنكنححف كمضركرة ل ؿ اإسبلح 
مشبؿ ظفىر إلعدك ملحث حلـ اسلمعفد صفة اإ قفلؿ اإقفنكنت عف  ف حخفت ىذا اإسبلح  ت 

.  بلمسو أك حسلخدـ سبللفن خفحففن غحر كاضح إلعدك

كحثكر اإلسفؤؿ  ت لفإة إخففء ىذا اإسبلح مشبؿ غحر ظفىر،  يؿ حل لع أ راد اإ قفك ة 
اإشعمحة  مصفة اإ قفلؿ اإقفنكنت؟ خفصة كأف  ف محف أ راد اإقكات اإنظف حة  ف حخفت اإسبلح 

رغـ أنيـ حرلدكف اإزم اإعسبرم، كلنلفت عنيـ صفة اإ قفلؿ اإقفنكنت كمفإلفإت لنعبس ىذه 
:- اإ سأإة علل األ راد غحر اإنظف ححف إسممحف ى ف

لبلؼ  -1 طمحعة ع ؿ اإقكات غحر اإنظف حة كىك إزىفؽ اإعدك كرطع كسفئؿ ل كحنو كا 
 خفزنو، كع ليف حلطلب اإخدعة كاإسرعة كاإ مفغلة، كأف ع لحة اشلراط ل ؿ اإسبلح علنف 

إيذه اإقكات حفقدىف اإففعلحة  ت ع ليف، ك ف ثـ حشؿ لربليف اإلت لعل د علل اإسرعة 
. كاإ مفغلة

مخصكص األسللة اإ سلخد ة  ف رمؿ ىذه اإقكات غحر اإنظف حة،  يت  ف اإنكع اإخفحؼ،  -ٗ
كذإؾ  ف أجؿ إخففئيف كرت اإ مفغلة، بفإقنفمؿ اإحدكحة كاإ سدسفت كاشلراط إظيفرىف  حو 
 غفالة،  إف لـ إإقفء اإقمض علل ىذه اإقكات كرد أخفت للؾ األسللة  ت  بلمسيف،  بل 

كإذا  إف ىذا اإشرط ال حكجد . حعنت لر فف أ رادىف  ف اإ عف لة اإ قررة ألسرل اإلرب
 مرر إو،  قد حبكف ل ؿ اإسبلح عمفرة عف خنجر،  ثبل، كاإيدؼ  ف ذإؾ ىك إزىفؽ 

. أركاح اإعدك، كر ع  سلكل ع ؿ اإجحش اإنظف ت إلدكإة

كألحفنف رد لنـ اإع لحفت  ف رمؿ للؾ اإلربفت، دكف سبلح ظفىر، كرد لبكف لخرحمفن 
. بفإلرحؽ  ثبل

كرد كضع ىذا اإشرط إمفف انعقفد  ؤل ر مركبسؿ كالىفم األكؿ كاإثفنت كإو لمرحرالو كإبف ال مد 
إل قفلؿ  ف ل ححز نفسو عف غحره  ف اإسبفف سكاء مل لو اإسبلح علنف أك كضع شفرة   حزة، 
كذإؾ إلصر األع فؿ اإلرمحة، كض فف عدـ ا لدادىف كلجفكزىف اإ قفللحف إغحرىـ  ف اإ دنححف، 
كإبف نظرا إللطكرات اإجفرحة علل ج حع األصعدة ك ف لشيده اإلركب اإ عفصرة  إف اآلإحفت 
ف ل ؿ اإسبلح علنف  ت ظؿ  االللبلؿ  اخللفت،  يذا اإشرط ال لفجة إو إ كاجية  مفشرة كا 
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اإعسبرم اإلسرائحلت، حعنت ل بحنو  ف  لفصرة أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة كلصفحليـ دكف رادع 
. كعنفء

كاإرأم اإراجح  ت اإفقو اإدكإت، ر ض إإزاـ اإ قفك ة ميذا اإشرط كعدـ االعلداد مو  علمرحف أف 
أ راد اإ قفك ة عند ف حقفللكف، إلظة االشلمفؾ بف حة إلإزا يـ م راعفة ىذا اإشرط، أم أف اإغفحة 

ذ ح حز اإخصـ أ راد اإ قفك ة عف اإ دنححف  . "إلظة االشلمفؾ"لللقؽ ىنف، كا 

كرد لـ إسقفط  ض كف اإ فدة اإرامعة كاألرمعحف  ف مركلكبكؿ جنحؼ اإ ب ؿ اللففرحفت جنحؼ 
األرمع كىك شرط ل ؿ اإسبلح علنف  ف خبلؿ إعفدة صحفغلو مشبؿ حنفسب اإ  فرسة إلظة 

" مل ؿ اإسبلح إلظة االشلمفؾ"االشلمفؾ، أم اإ  فرسة اإ حدانحة، م عنل أنو لـ لصر اإ قفلؿ 
. كإيذا حبلسب صفة اإ لفرب اإقفنكنت

 
 المطمب الرابع

احترام قوانين وعادات الحرب 
 

أم أف حلقحد اإ دنحكف اإ لطكعكف كأ راد اإ قفك ة اإشعمحة مفللراـ ركانحف كعفدات 
اإلرب، كأف الحقك كا مأع فؿ اإنيب كاإسلب كاالغلحفؿ، كأف حعف لكا أسرل اإعدك كجرلفه 

 عف لة لسنة ك ف حرلبب أع فالن لخؿ مفإشرط اإ ذبكر، حعلمر  رلبمف إجرح ة لرب حلفبـ 
علحيف، كلنلفت عنو مفإلفإت صفة اإ قفلؿ اإقفنكنت، كألحفنف رد حرلبب  رد  ف أ راد ىذه 

اإ ج كعة ألع فؿ  نف حة إقكانحف كعفدات اإلرب، كىنف لنلفت عنو صفة اإ قفلؿ، ألنو ىك اإذم 
ارلبب أك انفرد مفإع ؿ إكلده، ألف صفة األجراـ إحست  لأصلة  ت اإ ج كعة، إن ف مشخص 

.  اإفرد اإذم ارلبب اإع ؿ  قط

ف ضركرة اإلزاـ أ راد اإ قفك ة مفإضكامط األخبلرحة كاإلنسفنحة إلظة اإقلفؿ كاإنزاعفت  كا 
اإ سللة  ع اإطرؼ اإ لفرب ك ف لعنحو االلففرحفت مقكانحف اإلرب كعفداليف، حلجسد  ت  ج كع 

اإقكاعد اإقفنكنحة كاإعر حة اإ لعلقة ملنظحـ اإعبلرة محف األطراؼ اإ للفرمة إلظة اإقلفؿ 
كاالشلمفؾ ك لرة لكرؼ اإخصـ اإبلإرادم عف اإقلفؿ، إ ف مسمب األسل كاإ رض، أك اإلصفمة، 
نفىحؾ عف  ف كضعلو ىذه اإقكاعد  ف ألبفـ نفظ ة إلعبلرة  ف محف اإ للفرمحف كغحرىـ  ف 
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 علل سمحؿ اإ ثفؿ  إف األ عفؿ اإلت ارلبميف  .اإ دنححف اإ لكاجدحف  ت دائرة األع فؿ اإلرمحة
اإ لفرمكف لعد انليفبف إ فىحة ركانحف اإلرب كعفداليف إمفف اإلرب اإعفإ حة اإثفنحة كالمد  ف 

. اإ سفءإة اإجنفئحة إ رلبمحيف

كإقد لض ف  حثفؽ  لب ة نكرنمرغ، لعدادا غحر لصرم أل عفؿ لعد انليفبف إ فىحة ركانحف 
":- جنفحفت اإلرب"اإلرب كعفداليف إذ جفء  ت نص اإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة اإسفدسة 

رصفء اإسبفف اإ دنححف  ف أجؿ اإع ؿ  ت أشغفؿ شفرة  ت  اإقلؿ اإع د كاإ عف لة اإسحئة كا 
عداـ اإرىفئف كنيب  اإمبلد اإ لللة، أك ألم ىدؼ آخر، كرلؿ األسرل ع دا، أك رجفؿ اإملر، كا 

األ كاؿ اإعف ة كاإخفصة، كليدحـ اإ دف كاإقرل كلخرحميف دكف أف لقلضت اإضركرات اإلرمحة 
 قد أدرج ج لة أ عفؿ لعد إخبلال مقكانحف اإلرب كعفداليف ارلبميف " أكمنيفحـ"أ ف اإفقحو ".ذإؾ

:- اإ لفرمكف كال مد  ف  سفءإليـ جنفئحف  ثؿ

ضرب اإ دف غحر اإ دا ع عنيف ك رابز اإعبلج، سكء  عف لة جرلل ك رضل كأسرل اإقكات "
اإ عفدحة كعدـ اللراـ رللل اإخصـ كاإلنبحؿ مجثليـ، اسلخداـ اإغفزات كاإذخفئر اإسف ة، انليفؾ 
كعدـ اللراـ اإكعد اإ قطكع إلخصـ لفؿ اسلبل و، اسلخداـ اإ قذك فت كاإرصفص اإ لفجر، 

. "اإلخرحب غحر اإ مرر أل كاؿ اإخصـ اإعف ة كاإخفصة 

كب ف ىك  علـك إدحنف  إف ىذه اإشركط كضعت أثنفء لسفمؽ اإدكؿ األكركمحة البلسفب األراضت 
كاإ سلع رات مقكة اإسبلح أم عف طرحؽ اإلركب، كرغـ ذإؾ إـ لغحر الففرحة جنحؼ إعفـ 

 شحئف للل معد اإلطكر اإذم طرأ علل اإقفنكف اإدكإت لحث اعلمرت ذإؾ ع بل غحر 1949
.  شركع

إقد محنت غفإمحة آراء  قيفء اإقفنكف اإدكإت، كألبفـ اإقضفء اإدكإت كاإقضفء اإكطنت أف ىذه 
اإشركط ال للفؽ  ع اإ مفدلء األسفسحة  ت اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، كح بف أل راد اإ قفك ة 
. اإشعمحة ابلسفب صفة اإ قفللحف اإقفنكنححف دكف اإ غفالة  ت اإللقؽ  ف لطمحؽ ىذه اإشركط

أ ف اإخمحر بلكد مرحدحرإت  قد ذبر  ت ملثو اإخفص مفإ ج كعفت اإ سللة مأنو إضف ة إإل  ف 
ذبر أعبله  فف اإ ج كعفت اإ سللة بت لعلمر بذإؾ حجب أف حلك ر  حيف  ج كعة  ف 

:- اإعنفصر اإلضف حة علل اإنلك اإلفإت
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أف لسلخدـ اإقكة إللقحؽ ىدؼ سحفست، ال حعنت مفإضركرة أف لل ؿ سبللف ظفىرا دكف  -ٔ
. اسلخدا و  ف د ت ل للؾ صفة عضك اإ ج كعة اإ سللة

أك اإدكإة كأف اللللقل /أف لبكف ىذه اإ ج كعفت  سلقلة ل ف ف عف اإجحش اإنظف ت ك -ٕ
 . (سرا أك علنف) نيف أحة  عكنفت 

 لعلف 1989ؼ  إنيف رد أكدعت إعبلنف انفرادحف إدل االللفد اإسكحسرم عفـ .ت.كمفإنسمة إإل ـ
 حو عف اإلزا يف مفلففرحفت جنحؼ، ك ف اإ لعفرؼ علحو مأف  ف  صفدر االإلزاـ مفإقفنكف اإدكإت 

ؼ اسلنفدا إيذا اإلعبلف اإذم حعلمر م ثفمة لعيد .ت.اإلعبلنفت اإ نفردة لحث ح بف  سفءإة ـ
. كررحنة رفنكنحة رفطعة مفإلضف ة إإل اإلزا يف م مفدلء اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت

 

 المبحث الرابع

المركز القانوني لممقاومة الفمسطينية وأفرادىا 

 

رس نف ىذا اإ ملث إإل  طلمحف، اإ طلب األكؿ حلنفكؿ اإ ربز اإقفنكنت إل قفك ة اإفلسطحنحة 
. كاإثفنت حلنفكؿ اإ ربز اإقفنكنت إل راد لربفت اإ قفك ة اإفلسطحنحة

 

 المطمب األول

 المركز القانوني لممقاومة الفمسطينية

 اإلت 1964ؼ اإ  ثؿ اإشرعت كاإكلحد إلشعب اإفلسطحنت  ت عفـ .ت.أنشئت ـ
، كع فت علل لدرحب رف ت مإنشفء جحش اإللرحر اإفلسطحنت علل أسس اإجحكش اإنظف حة
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بكادرىف  ت بلحفت عسبرحة عرمحة كمعض اإدكؿ اإصدحقة، كىنفؾ عدد  ف اإدكؿ اإعرمحة رلمت 
ؼ اعل دت أسفسف علل .ت.مكجكد ىذا اإجحش كسفعدلو علل لبكحف كلدات عسبرحة، كإبف ـ

كربزت اإ قفك ة اإفلسطحنحة إلصدحيف . اإدكؿ اإ ضحفة  ت أ كر اإلدرحب كاإلسلحح كاإدعـ اإ فإت
إلعدكاف اإلسرائحلت علل لرب اإعصفمفت، اإ خللؼ عف اإجحش اإنظف ت ملحث حسلند علل 

نيفؾ اإعدك اإلسرائحلت كضرمو  ت اإع ؽ . نفس طكحؿ كردرة ىفئلة علل اسلنزاؼ كا 

كاسل دت اإ قفك ة اإفلسطحنحة شرعحليف اإدكإحة  ف عدة ررارات صفدرة عف اإج عحة 
اإعف ة ك جلس األ ف، كاإلت أمرزت مشبؿ جلت ككاضح اإلسلحـ كاالعلراؼ م نظ ة اإللرحر 

 .اإفلسطحنحة ب  ثؿ شرعت إلشعب اإفلسطحنت

 دعكة  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة إبلشلراؾ 1974 قد رررت اإج عحة اإعف ة  ت عفـ 
 ت  داكالت اإج عحة اإعف ة، كدعليف إل شفربة بعضك  رارب  ت جلسفت كأع فؿ بؿ 

.  اإ ؤل رات اإدكإحة اإلت لعقد للت إشراؼ األ ـ اإ للدة

 رررت اإج عحة اإعف ة دعكة  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة 1975 نك  مر عفـ 10ك ت 
كعمرت عف ارلنفعيف  .إل شفربة  ت ج حع اإ ؤل رات اإدكإحة كاإجيكد اإدكإحة  ف أجؿ اإسبلـ

مأف اشلراؾ اإشعب اإفلسطحنت  ت أحة جيكد أك  شفكرات لسليدؼ للقحؽ سبلـ عفدؿ كدائـ 
ك ف لحث لبكحنيف اإداخلت  فإ قفك ة اإفلسطحنحة للشبؿ  . ت اإشرؽ األكسط إو مأ ر ضركرم

 ف جنفلحف؛ عسبرم كسحفست، كل فرس أررل شبؿ  ف أشبفؿ اإنضفؿ أال كىك اإبففح اإ سلح 
اإذم حعلمر بأداة ككسحلة  ف أجؿ للرحر  لسطحف كلجسحد لؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر 

رف ة دكإلو اإ سلقلة كعفص ليف اإقدس اإشرحؼ .  صحره كا 

كل حزت لربفت اإ قفك ة اإفلسطحنحة اإ نظ ة منشكئيف مصفة عف ة  ت األرفإحـ 
. اإخفضعة إسحطرة كىح نة أجنمحة كىك االللبلؿ اإلسرائحلت غحر اإ شركع إؤلراضت اإفلسطحنحة

ب ف أف لربفت اإ قفك ة اإفلسطحنحة اإ نظ ة للعب دكرا مفرزا  ف لحث ا لبلبيف إلؽ 
ل ثحؿ شعميف كلعمر عف إرادلو، علل اعلمفر أف ىذه اإلربفت إيف ىحئفت رحفدحة عسبرحة   ثلة 

. ؼ اإلت لخضع إذات اإ عفححر اإ لعفرؼ علحيف  ت اإ جفؿ اإعسبرم.ت. مفشرة  ت ىحئفت ـ
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كلرلب علل اإشرعحة اإدكإحة إل قفك ة اإفلسطحنحة نلحجة ىف ة أال كىت كجكب لطمحؽ 
ركاعد رفنكف اإلرب علل  ف حقكـ مو أ راد اإ قفك ة  ف  قفك ة  سللة إبلللبلؿ اإلسرائحلت، 
سكاء  ت داخؿ دكإة إسرائحؿ كضد لبك ة إسرائحؿ أك  ت اإلرلحـ اإفلسطحنت اإذم كرع  ت 

ب ف ال مد  ف  عف لة ىؤالء اإ قفللحف علل أنيـ  ،1967رمضة االللبلؿ اإلسرائحلت  نذ عفـ 
. أسرل لرب حل لعكف مفإل فحة اإ قررة إيـ م كجب رفنكف اإلرب

 
المطمب الثاني 

المركز القانوني ألفراد المقاومة الفمسطينية 

 

اإذحف رف كا مع لحفت اإفلسطحنحة أ راد  نظ فت اإ قفك ة مف لبلؾ إـ لعلرؼ إسرائحؿ 
اعلقفإيـ، لحث عف لليـ  عف لة اإ جـر اإعفدم جراء لرب أثنفء اؿأسرل م ربز  اعسبرحة ضده

عسبرحة إسرائحلحة، نظرت  ت رضفحفىـ ب جر حف عفدححف أخلكا مفأل ف كاإنظفـ إلفإليـ إ لفبـ 
 .اإعفـ إدكإة إسرائحؿ

اإ قفك حف اإفلسطحنححف بأسرل  اعلمفر كاسلندت اإ لفبـ اإعسبرحة اإلسرائحلحة  ت ر ض
:- لرب علل عدة لجج ك مررات  نيف

 اتؼ ذ.ت.مطفرة ـ اإعسبرحة كحل لكف ؿاإمزة ـ، كىـ حرلدكف  ف اإقت اإقمض علحوإف -1
 ،ىذه اإ نظ ة إـ لبف جحشف  علر ف موإـ حعلمركا أسرل لرب ألف .اإررـ اإخفص مبؿ  رد 

. ركات األردنحة بألد أطراؼ اإنزاع  ع إسرائحؿب ف أنيف إحست جزءا  ف اؿ

ك ف حلمع إيف  ف لربفت  قفك ة نظف حة اؿجحكش اؿعلل  إاّل لنطمؽال الففرحة جنحؼ إف - 2
كىحئفت ملطمحؽ الففرحة جنحؼ  اإثفإثة علل أ راد  نظ فت إسرائحؿ غحر  للز ة كإيذا  إف 
.   ف إسرائحؿ علرؼ ميفغحر سحفسحة 

ك ف كجية نظرم  إف لربفت اإ قفك ة اإفلسطحنحة ىت طرؼ  ت اإنزاع كلنفضؿ كلقفـك 
ضد اللبلؿ غحر  شركع علل أراضحيف، ب ف أنيف لسل د شرعحليف  مفشرة  ف اإقفنكف 

ف اإنزاعفت اإ سللة األخرل اإلت كرعت محف إسرائحؿ كاإدكؿ اإعرمحة  ف ىت إال كإحدة .اإدكإت كا 
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اإنزاع اإ سلح اإفلسطحنت اإلسرائحلت علل اعلمفر أنو اإنزاع األسفس اإذم أدل إإل نشكب 
سرائحؿ .  اإلركب اإنظف حة محف اإدكؿ اإعرمحة كا 

 اإرس ت  قد لمنل سفسة إسرائحؿ ذات اإ مررات اإلت رد يف أ ف مفإنسمة إل كرؼ اإلسرائحلت
ل دكإة اإ للجزحف إداإقضفء اإلسرائحلت إلسقفط  ربز اإ لفرب اإقفنكنت عف رجفؿ اإ قفك ة 

 علل كزارة اإخفرجحة اإلسرائحلحة ت ثحكدكر  حركف اإ سلشفر اإقفنكنت االللبلؿ لحث علؽ 
 مررات دكإلو  ت ر ض االعلراؼ مفنطمفؽ الففرحة جنحؼ اإثفإثة علل اإ قفك ة اإفلسطحنحة مقكإو 

 أف ىذه ب ف   ت ع لحفليف، كأعرا يف ال لراعت ركاعد اإلرب اإفلسطحنحة اإ قفك ةة أف لرؾ"
 ضبل عف بكف  دكإة ذات عبلرة  ت اإنزاع، ألماإ نظ فت إحست طر ف  ت اإنزاع، كال للمع 

 ."كشفرات   حزة ل حزىـ عف غحرىـاإزم أ رادىف الحرلدكف 

كلسلند إسرائحؿ  ت  لفب ة أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة ب جر حف عفدححف إإل أنظ ة اإد فع 
 بلشرحع جزائت سفٍر كنف ذ اإ فعكؿ  ت األراضت اإفلسطحنحة 1945اإمرحطفنت إعفـ "اإطكارلء"

- كلسلخدـ اإقكانحف اإلت سنت  ف رمؿ سلطفت االنلداب اإمرحطفنت  ت  لسطحف ،اإ لللة 
كا لفزت  كادىف مفإصرا ة كاإقسكة، العلمفرات للعلؽ مشبؿ  مفشر مظركؼ دكإة االنلداب 

م ف  ت ذإؾ األع فؿ  إلبكف إجراء رادعف ضد أع فؿ اإلرىفب،- ككضعيف بدكإة  ت لفإة لرب
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combatancy, 40 Nordisk Tisskrif for International Ret,64-65 (Denmark 1970 ). 
لؽ   إسلطة االنلداب   ثلة مفإ ندكب اإسف ت أك اإقفئد اإعسبرم،111 ك108 علل سمحؿ اإ ثفؿ أجفزت اإ فدة  

أ إلسلطفت إمعفد /112ب ف أجفزت اإ فدة  .لكرحؼ كاعلقفؿ أم  كاطف  لسطحنت دكف اليفـ  لدد أك  لفب ة إ دة عفـ
جراء  ف لدامحر األ ف اإلللرازم إذا  كنفت أم  كاطف  لسطحنت إخفرج اإلرلحـ اإفلسطحنت أك ألم  نطقة داخلحة بلدمحر كا 

أ اإقفئد /119ك نلت اإ فدة . ف اعلقدت اإسلطة مأف  قلضحفت األ ف كاإنظفـ اإعفـ للطلب  نيف الخفذ  ثؿ ىذا االجراء 
اإعسبرم صبللحة كلؽ  صفدرة كىدـ أم منفحة أك عقفر إ جرد االشلمفه مأف عحفرا نفرحف أك رذحفة أطلقت  ف ىذه 

األ فبف مصكرة  خفإفة إلقفنكف إضف ة إلجفزليف إلقفئد اإعسبرم ملؽ ىدـ كلخرحب اإ  للبفت بعقفب ج فعت انلقف ف 
ب ف .الرلبفب شخص  ف إفعؿ  ف حندرج ض ف األ عفؿ اإ بحفة مبكنيف أ عفال لسلكجب اإ سفءإة أ فـ اإ لفبـ اإعسبرحة

عبلنيف  نفطؽ عسبرحة  غلقة حلظر علل 125أبدت اإ فدة   علل لؽ اإقفئد اإعسبرم  ت غلؽ اإ نفطؽ اإسبنحة كا 
اإغحر اإدخكؿ إإحيف كأحضف ح لنع علل سبفنيف  غفدرليف، مفإلضف ة إإل لخكحليف اإقفئد اإعسبرم لؽ إخضفع  ف شفء  ف 

إ زحد  ف اإ علك فت أنظر لمحب ريكجت، . اإ نفطؽ اإخفضعة إكالحلو إلفإة لظر اإلجكؿ، بعقفب ج فعت إسبفنيف
،  ربز األملفث  نظ ة اإللرحر 38، سلسلة بلب  لسطحنحة 1948اإعرب  ت ظؿ االللبلؿ اإلسرائحلت  نذ عفـ 

 .139-136، ص 1972اإفلسطحنحة محركت 



 170كللبكف أنظ ة اإد فع أك ركانحف اإطكارلء  ف . اإلت لرلبميف اإ نظ فت اإصيحكنحة
  . فدة رفنكنحة،  قس ة علل خ سة عشر رس ف،طمقيف اإجحش اإمرحطفنت علل  لسطحف

كعشحة االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة كرطفع غزة، أصدرت اإسلطفت 
 اإ ؤرخ 378 كاإذم اسلمدؿ معد ذإؾ  مفأل ر اإعسبرم ررـ 3اإعسبرحة اإلسرائحلحة اإ نشكر ررـ 

مأنيف  لفبـ " اإ لفبـ اإعسبرحة"، كىذا األ ر حعرؼ (مشأف لعلح فت األ ف) 1970 ت إمرحؿ 
ك ف  ، ؤإفة إ ف  ف رئحس حجب أف حبكف ضفمطف  ت اإجحش اإلسرائحلت ذا أىلحة لقكرحة

.  رفضححف  ف اإضمفط ،أك  ف ضفمط كالد ذم أىلحة لقكرحة 

اإمرحطفنت، ككضعليف  ت األ ر اإعسبرم " اإطكارلء"كرد الخذت إسرائحؿ  كاد أنظ ة اإد فع 
 كلـ اإلأبحد علل  شركعحلو  ف رمؿ  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة  ت اإبثحر  ف 378

األلبفـ، مفعلمفرىف جزءا  ف اإلشرحع اإجزائت اإ للت اإسفرم كاإنف ذ علل صعحد اإلرلحـ 
إف اسلنفد إسرائحؿ إإل ىذه األنظ ة ىك ع ؿ غحر  شركع علل  .اإفلسطحنت  ف رمؿ االللبلؿ

اعلمفر أف لبك ة االنلداب اإمرحطفنت بفنت رد أنيت اإع ؿ ميذه األنظ ة رفنكنحف  كر انليفء 
كمفإلفإت  إنو ال حكجد أحة رح ة رفنكنحة إيذه  ،14/3/1948 ي ة انلداميف علل  لسطحف  ت 

. األنظ ة علل صعحد اإلرلحـ اإفلسطحنت  نذ زكاؿ االنلداب اإمرحطفنت

لمقل اإلشرحعفت اإجزائحة اإخفصة مفألراضت "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة 64كك قف إنص اإ فدة 
اإ لللة نف ذة،  ف إـ للغيف دكإة االللبلؿ أك لعطليف إذا بفف  حيف  ف حيدد أ نيف أك ح ثؿ عقمة 

ك ع  راعفة االعلمفر األخحر، كإضركرة ض فف لطمحؽ اإعداإة . ت طرحؽ لطمحؽ ىذه االلففرحة 
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 .81-80 ص 1968 عفـ 24عفئشة رالب، اإشعب اإعرمت  ت إسرائحؿ، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت،  جلد . د 

 .4 اإ فدة 1970 إعفـ 378  نفشحر كأكا ر، األ ر اإعسبرم ررـ  

 .50 اإ فدة 378 نفشحر لعححنفت كأكا ر، األ ر اإعسبرم ررـ  

بأسفس كسند رفنكنت إ ضف حنيف " اإمرحطفنت"إلخذت إسرائحؿ نصكص ك كاد ىذا األ ر  ف أنظ ة اإد فع اإطكارلء  
علل اعلمفر بكنيف جزء  ف اإلشرحع اإجزائت اإسفرم كاإنف ذ علل صعحد اإلرلحـ اإفلسطحنت رمؿ االللبلؿ، أنظر غسفف 

 ج عحة اإدراسفت اإعرمحة، 1983-1967عمد اهلل كلحرحز سفمحبل، نظرة علل أكا ر اإلرف ة اإجمرحة  ت األرض اإ لللة، 
 . ك ف معدىف28 ص –1984اإقدس، 

 جكزت ىللر فف، سحفسة اإلمعفد اإلسرائحلت  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة اإ لللحف، االللفد اإعفـ إللقكرححف  
 كأنظر أحضف لقرحر اإلجنة اإ عنحة  ت اإللقحؽ مفإ  فرسفت 18ك15ص - 1988اإفلسطحنححف، األ فنة اإعف ة، 

 .96-94 ص 599/44/1989اإلسرائحلحة اإلت ل س لقكؽ اإلنسفف  ت األراضت اإعرمحة اإ لللة، كثحقة ررـ 



علل نلك  عفؿ، لكاصؿ اإ لفبـ اإعسبرحة اإلسرائحلحة ع ليف  ح ف حلعلؽ مج حع اإ خفإففت 
. اإ نصكص علحيف   ت ىذه اإلشرحعفت

علل أنو حجكز إدكإة االللبلؿ إخضفع سبفف األراضت اإ لللة إلقكانحف اإلت لراىف الز ة 
إل بحنيف  ف اإك فء مفإلزا فليف م قلضل ىذه االلففرحة، كلأ حف اإلدارة اإ نلظ ة إئلرلحـ كض فف 

أ ف دكإة االللبلؿ كأ ف أ راد ك  للبفت ركات أك إدارة االللبلؿ كبذإؾ اإ نشآت كخطكط 
". اإ كاصبلت اإلت لسلخد يف

 مأف الففرحة جنحؼ اإرامعة  ت ىذه اإ فدة أجفزت إسلطفت االللبلؿ 64كحلضح  ف نص اإ فدة 
:-   فرسة  يفـ اإلشرحع اإجزائت علل صعحد اإلرلحـ اإ للؿ  ف أجؿ

. ض فف لنفحذ ألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة* 

. ألجؿ لأ حف إدارة  نظ ة إئلرلحـ* 

ألجؿ ض فف أ ف اإ نشآت كخطكط .ألجؿ ض فف أ ف األ راد كأ ف دكإة االللبلؿ ك  للبفليف* 
. اإ كاصبلت

 
القيود والضوابط في مواد اتفاقية جنيف الرابعة التي أجازت التشريع الجزائي لسمطة االحتالل 

 

 كاإلت كضعت رحكدان كضكامط علل سلطة االللبلؿ،  إف  نح 64ك قف إنص اإ فدة -1
صبللحة اإلشرحع اإجزائت إسلطة االللبلؿ، ال حعنت إطبلؽ اإعنفف إللؾ اإسلطة  ت 

صبللحة اإلشرحع، إن ف جفءت  قحدة  ف أجؿ ل بحف اإ للؿ  ف لنفحذ اإلزا فلو 
اإنفشئة عف االلففرحة شرحطة أف لبكف بؿ اإلشرحعفت اإجزائحة اإصفدرة عنو  ل فشحة 

  .ك نسج ة  ع ألبفـ ك مفدلء االلففرحة

ال لصمح اإقكانحف اإجزائحة اإلت لفرضيف "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة 65نصت اإ فدة -2
مبلغيف إلسبفف ملغليـ، كال حبكف إيذه األلبفـ  دكإة االللبلؿ نف ذة إال معد نشرىف كا 

أم أف علل سلطة االللبلؿ أف لنشر اإلشرحع ملغة اإسبفف، كأف ل لنع " .أثر رجعت
 .عف لطمحقو مأثر رجعت
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ال لطمؽ اإ لفبـ إال "  اإ لعلقة مفإقكانحف اإ طمقة علل أف67ب ف نصت اإ فدة -3
اإقكانحف اإلت بفنت سفرحة رمؿ كركع اإ خفإفة كاإلت لبكف  طفمقة إل مفدلء اإقفنكنحة 

اإعف ة، كعلل األخص اإ مدأ اإذم حقضت مأف لبكف اإعقكمة  لنفسمة  ع 
 ".كحجب أف لضع  ت االعلمفر أف اإ ليـ إحس  ف رعفحف دكإة االللبلؿ.اإذنب

كحلضح  ف ذإؾ أف اإ فدة اإ ذبكرة أعبله لظرت علل سلطة االللبلؿ  لطمحؽ  
 .اإقكانحف مأثر رجعت

 عقكمة اإلعداـ إذ لر ت علل دكإة االللبلؿ – مفإعقكمفت68حلعلؽ  ض كف اإ فدة - 4
لشرحع عقكمة اإلعداـ علل أ عفؿ كلصر فت اللسلكجب ىذا اإعقفب  ت ظؿ اإلشرحع 

. اإجزائت اإ للت

اإمرحطفنت بلشرحع جزائت "اإطكارلء"كىبذا حلضح أف إسرائحؿ ك ف لطمقو  ف أنظ ة اإد فع 
للنفرض بلحف  ع  كاد كألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة، ك ع اإقحكد كاإضكامط اإكاردة  ت للؾ 

 .االلففرحة

 اإذم مذإت  حو جيكد إلطكحر ركاعد اإقفنكف 1968  نذ  ؤل ر طيراف إلقكؽ اإلنسفف عفـ 
اإدكإت اإلنسفنت، ك ف معده لـ اإلكسع  ت ل فحة أ راد اإ قفك ة كاإع ؿ علل لأبحد ل فحة 

اإ دنححف أثنفء اإنزاعفت اإ سللة مصفة عف ة كاإنزاعفت اإ سللة اإنفج ة عف نشفط اإ قفك ة 
.  اإشعمحة مصفة خفصة

                                                 

إذا ارلرؼ شخص  ل ت  خفإفة حقصد ميف اإلضرار مدكإة "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة علل 68كنصت اإ فدة  
االللبلؿ، كإبنيف ال لنطكم علل االعلداء علل لحفة أ راد ركات أك إدارة االللبلؿ أك علل سبل ليـ اإمدنحة، أك علل 

خطر ج فعت بمحر، أك علل اعلداء خطحر علل   للبفت ركات إدارة االللبلؿ أك علل اإ نشآت اإلت لسلخد يف، جفز 
اعلقفإو أك لمسو لمسف مسحطف، علل أف لبكف  دة االعلقفؿ أك اإلمس  لنفسمة  ع اإ خفإفة اإلت ارلر يف، كعبلكة علل 

ذإؾ، حبكف االعلقفؿ أك اإلمس  ت لفإة ىذه اإ خفإففت ىك اإلجراء اإكلحد اإسفإب إللرحة اإذم ح بف الخفذه ضد 
  ف ىذه االلففرحة، إذا رأت ذإؾ، أف للكؿ عقكمة اإسجف 66كحجكز إل لفبـ اإ محنة  ت اإ فدة  .األشخفص اإ ل ححف

 معقكمة 65 ك64كال حجكز أف لقضت اإقكانحف اإجزائحة اإلت لصدرىف دكإة االللبلؿ ك قف إل فدلحف .إإل اعلقفؿ إل دة نفسيف
اإلاعداـ علل أشخفص  ل ححف إال  ت اإلفالت اإلت حدانكف  حيف مفإجفسكسحة أك أع فؿ اإلخرحب اإخطحرة اإل نشآت 

اإعسبرحة اإلفمعة إدكإة االللبلؿ أك م خفإففت  لع دة سممت ك فة شخص أك أبثر، كحشلرط أف حبكف اإلعداـ ىك عقكمة 
". ىذه اإلفالت م قلضل ااإلشرحع اإذم بفف سفرحف  ت األراضت اإ لللة رمؿ مدء االللبلؿ

 

 .516صبلح اإدحف عف ر، اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ،  رجع سفمؽ، ص . د 



أ ف مخصكص اإسبفف اإ دنححف اإذحف حقك كف مفإد فع عف كطنيـ مأسلكب ال حررل إإل 
درجة اسلخداـ اإبففح اإ سلح،  إف سلطفت االللبلؿ  لز ة م راعفة بؿ اإ مفدلء اإلجرائحة 
م كجب ألبفـ ك مفدلء الففرحة جنحؼ اإرامعة، ب ف علل سلطة االللبلؿ  راعفة  ف أررلو 

. االلففرحة  ف ض فنفت رفنكنحة إل ليـ ك ف أررلو  ف ألبفـ  ح ف حلعلؽ مفإعقكمفت

ك ف كجية نظرم حظؿ اإلشرحع اإجزائت اإ طمؽ  ف رمؿ جحش االللبلؿ غحر  شركع ألنو 
اإمرحطفنت، كحلرلب علل ذإؾ عدـ ألقحة سلطفت " اإطكارلء"حسلند مفألسفس إإل أنظ ة اإد فع 

االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت م عفرمة أ راد اإ قفك ة نظرا إلعفرض ىذه األنظ ة  ع ألبفـ 
. ك مفدلء الففرحة جنحؼ اإرامعة بلشرحع نف ذ لطمقو أ فـ  لفب يف اإعسبرحة

كإـ لللـر إسرائحؿ اإض فنفت اإقفنكنحة اإ قررة إل ليـ م كجب الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإ كاثحؽ 
اإدكإحة، كإيذا  ف لؽ اإ قفـك اإل لع مفإل فحة اإقفنكنحة كابلسفب صفة اإ لفرب اإقفنكنت 

. النليفؾ سلطفت االللبلؿ ألبفـ كركاعد رفنكف اإلرب

 أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة اإذحف ح فرسكف اإبففح اإ سلح إيـ لؽ اإل لع مفبلسفب  ربز 
اإ لفرب اإقفنكنت كأسحر اإلرب ألنيـ حسل دكف كجكدىـ كشرعحليـ  ف اإشرعحة اإدكإحة 

                                                 

إبؿ إنسفف علل ردـ اإ سفكاة اإلف ة  ع اآلخرحف "نصت اإ فدة اإعفشرة  ف اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف علل  
اإلؽ  ت أف لنظر رضحلو  لب ة  سلقلة ك لفحدة، نظرا  نصفف كعلنحف إلفصؿ  ت لقكرو كاإلزا فلو ك ت أحة لي ة جزائحة 

بؿ شخص  ليـ مجرح ة حعلمر مرحئف إإل أف "   ف االعبلف اإعفإ ت أحضف11كجفء  ت اإفقرة ا  ف اإ فدة "لكجو إإحو 
" حثمت ارلبفمو إيف رفنكنف  ت  لفب ة علنحة، لبكف رد ك رت إو  حيف ج حع اإض فنفت اإبلز ة إلد فع عف نفسو

إبؿ  ليـ مجرح ة أف حل لع "  ف اإعيد اإدكإت اإخفص مفإلقكؽ اإ دنحة كاإسحفسحة 14ب ف نصت اإفقرة اإثفإثة  ف اإ فدة 
:- أثنفء اإنظر  ت رضحلو كعلل ردـ اإ سفكاة اإلف ة مفإض فنفت اإلفإحة

. أف حلـ إعبل و سرحعف كمفإلفصحؿ ك ت إغة حفي يف مطمحعة اإلي ة اإ كجية إإحو كأسمفميف -ٔ
 .أف حعطل  ف اإكرت كاإلسيحبلت  ف حبفحو إلعداد د فعو كإبللصفؿ م لفـ حخلفره منفسو -ٕ

 =أف حلفبـ دكف لأخحر  -ٖ

  ف  ج كعة اإ مفدلء اإ لعلقة مل فحة ج حع األشخفص اإذحف حلعرضكف ألم شبؿ 11/1ب ف كرد  ت اإ مدأ = 
ال حجكز اسلمقفء  للجزا دكف أف للفح إو  رصة لقحقحة إئلدالء مأركاإو  ت أررب " ف أشبفؿ االللجفز أك اإسجف 

لعطل علل كجو اإسرعة " كاإفقرة اإثفنحة  ف ذات اإ مدأ نصت علل "كرت أ فـ سلطة رضفئحة أك سلطة أخرل 
" إلشخص اإ للجز ك لف حو إف بفف إو  لفـ  علك فت بف لة عف أم أ ر مفالللجفز كعف أسمفمو

ال حجكز إل لفبـ اإ خلصة اإلفمعة  "71أ ف ألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة  قد لنفكإت ىذه اإض فنفت  ت نص اإ فدة 
إدكإة االللبلؿ إصدار أم لبـ إال إذا سمقلو  لفب ة رفنكنحة، حلـ دكف إمطفء إمبلغ أم  ليـ للفب ة دكإة 

أم "  ف ذات االلففرحة 72ب ف كرد أحضف  ت نص اإ فدة "االللبلؿ كملغة حفي يف ملففصحؿ االليف فت اإ كجية إإحو 
 ليـ إو اإلؽ  ت لقدحـ األدإة اإبلز ة إد فعو كعلل األخص اسلدعفء اإشيكد كإو اإلؽ االسلعفنة م لفـ  ؤىؿ 

 ".حخلفره كحسلطحع زحفرلو ملرحة كلك ر إو اإلسيحبلت اإبلز ة إلعداد د فعو



منفء علل ررارات صفدرة عف اإج عحة اإعف ة إؤل ـ اإ للدة ك جلس األ ف  إل قفك ة اإفلسطحنحة،
حل لعكف  ب ف ذبر سفمقف، كعلل اعلمفر أف أ راد اإ قفك ة ىـ طرؼ  لفرب ضد إسرائحؿ،

مفإل فحة اإ قررة م كجب رفنكف اإلرب كأى يف اإلصكؿ علل كصؼ أسرل اإلرب لفؿ 
كركعيـ  ت األسر، عل ف مأف إسرائحؿ لر ض اإلسلحـ مأنيـ أسرل لرب للل إك انطمؽ 

 دعحة أف  اإشرطفف علحيـ بكجكد رئحس  سئكؿ عف أع فإيـ كلقحدىـ مقكانحف كعفدات اإلرب،
، كأف أ راد اإ قفك ة اإذحف ح فرسكف اإبففح اإ سلح "أع فؿ اإلرىفب" ف حقك كف مو ىك  ف رمحؿ 

 كسراحف  كبلفئب اإقسفـ كبلفئب شيداء األرصلببلفئب اإشيحد أمك علت  صطفل
 كغحرىف  ف اإلجفف كاإبلفئب ىت  نظ فت إرىفمحة، ككجكدىف حخفإؼ اإقفنكف اإدكإت، اإقدس

علل اإرغـ  ف أنيـ جزء  ف اإ قفك ة اإفلسطحنحة، كحل لعكف م ربز اإ لفرب اإقفنكنت نظرا 
النطمفؽ ج حع اإشركط اإكاردة   ت الففرحة جنحؼ اإثفإثة علحيـ، كرد أبدت ج حع ألبفـ 

اإ لفبـ اإدكإحة، أك ألبفـ اإقضفء اإداخلت علل لؽ أ راد اإشعب اإ قفك حف إبلللبلؿ ابلسفب 
كإذا  إف أ راد اإ قفك ة اإذحف ىمكا  ت كجو .  ربز اإ لفرب اإقفنكنت كاإل لع م ربز أسحر لرب

االللبلؿ  ت االنلففضة اإفلسطحنحة، إلكصكؿ إإل لؽ لقرحر اإ صحر حلؽ إيـ ابلسفب  ربز 
. اإ لفرب اإقفنكنت كاالسلففدة  ف ألبفـ الففرحة جنحؼ اإثفإثة بأسرل لرب

:- كللأبد  شركعحة اإ ربز اإقفنكنت أل راد اإ قفك ة  ف خبلؿ

مطبلف اإقفنكف اإجزائت اإجفرم كعدـ  شركعحلو اإذم لسفئؿ مو سلطفت االللبلؿ  -ٔ
اإعسبرم اإلسرائحلت أ راد اإ قفك ة   ف حلنفرض  ع ألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة ك مفدئيف 

. بلشرحع عر ت نف ذ، علل اعلمفر أف االلففرحة  لز ة اإلطمحؽ علل األراضت اإ لللة 

                                                 

 لعد اإجمية اإشعمحة ا لدادا إلفرع اإفلسطحنت إلربة اإقك ححف اإعرب اإلت نشأت  ت  طلع اإخ سحنحفت  ت محركت 
، 2000 كللل عفـ 1967كبفف  ف أمرز  ؤسسحيف جكرج لمش اإذم بفف أ حنف عف ف إلجمية  نذ إنشفئيف  ت عفـ 

" األ حف اإعفـ إلجمية"كحطلؽ علل اإجنفح اإعسبرم إلجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف لس حو بلفئب أمك علت  صطفل 
 . 27/8/2001اإذم اغلفإلو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة  ت  بلمو مراـ اهلل  ت 

 كحلزع يف 1965لعلمر بلفئب شيداء األرصل ىت اإجنفح اإعسبرم إلربة  لح للؾ اإلربة اإلت لأسست  ت عفـ  
 .11/11/2004رئحس دكإة  لسطحف حفسر عر فت رئحس اإسلطة اإفلسطحنحة اإذم اسلشيد  ت لفرحخ 

لعلمر بلفئب عز اإدحف ااإقسفـ اإجنفح اإعسبرم إلربة ل فس كاإلت أنشفىف اإشحخ أل د حفسحف  ت عفـ  
، كلعفرض ل فس االعلراؼ مدكإة إسرائحؿ كأف اإجيفد 22/3/2004اغلفإلو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملفرحخ 1987

 .كاجب علل بؿ  سلـ

 كلـ 1980كىت اإجنفح اإعسبرم إلربة اإجيفد اإلسبل ت اإلت أسست  ف رمؿ اإدبلكر  للت اإشقفرت  ت عفـ  
 .1995اغلحفإو  ت عفـ 



عدـ  شركعحة اإ لفبـ اإلسرائحلحة اإجفئرة ملؽ أمنفء اإشعب اإفلسطحنت النليفبيف  -ٕ
 .اإض فنفت اإقفنكنحة اإ قررة إل ليـ م كجب ألبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة 

 عدـ  راعفة سلطفت االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت إلؽ ل لع أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة  -ٖ
م ربز اإ لفرب اإقفنكنت، حعنت رحفـ اإ سؤكإحة اإدكإحة ملقيف النليفبيف ألبفـ كركاعد 

. رفنكف اإلرب

ب ف أف األسفس اإقفنكنت إل فحة أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنححف حلجسد  ت لؽ لقرحر اإ صحر ب مدأ 
رئحس  ف  مفدلء اإقفنكف اإدكإت اإذم اعلمره اإ حثفؽ أسفسف إلرف ة عبلرفت كدحة محف اإدكؿ، 

كحلجسد أحضف  ت بكف اإشعكب ذات شخصحة رفنكنحة دكإحة إيف اإلؽ ملشبحؿ ألزاب ك نظ فت 
كأجيزة إلعمئليف كرحفدة بففليف  ف أجؿ لقرحر اإ صحر، كمفإلفإت  إنو  ف اإطمحعت أف حل لع أ راد 

اإ قفك ة اإفلسطحنحة اإ نخرطكف  ت ىذه اإلشبفؿ اإلنظح حة مل فحة اإقفنكف اإدكإت كركانحف 
كال جداؿ . اإلركب اإ عرك ة كركاعدىف، كذإؾ علل ردـ اإ سفكاة  ع  قفللت اإجحكش اإنظف حة

معد االعلراؼ م نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة ب  ثؿ شرعت ككلحد إلشعب اإفلسطحنت كمشرعحة 
بففح اإشعب اإفلسطحنت،  ف أجؿ لقرحر اإ صحر مبؿ اإكسفئؿ م ف  حيف اإبففح اإ سلح، 

.  فالعلراؼ مفألصؿ حؤدم إإل االعلراؼ اإفرع كاالعلراؼ مفإقفعدة ىك األصؿ دائ ف

:- كح بننف أف نصنؼ األسرل كاإ علقلحف  ت اإسجكف اإلسرائحلحة بفآللت

 دنحكف  لسطحنحكف جرل اعلقفإيـ مسمب نشفطيـ اإسحفست كىـ أعضفء  ت  صفئؿ *  
أك مفأل ر ملنفحذ ىذا اإع ؿ اإعسبرم ك ف محنيـ / لسطحنحة، إبنيـ إـ حدانكا مع ؿ عسبرم ك

أك لقدح يـ /اإ علقلكف اإلدارحكف اإذحف حللجزكف م كجب إجراءات إدارحة، دكن ف لي ة ك
كمفإلفإت  إف ىؤالء األشخفص حل لعكف مل فحة الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ لعلقة  .إل لفب ة

. مشأف ل فحة األشخفص اإ دنححف كرت اإلرب

أ راد  دنحكف  لسطحنحكف  ف األراضت اإ لللة ا لشقكا اإسبلح، ض ف  صفئؿ  لسطحنحة *  
 سللة، كرف كا ملنفحذ ع لحفت عسبرحة سكاء مفرلدائيـ اإزم اإعسبرم أك اإ دنت كلـ إإقفء 

أك األ ر ميف معد أف اسلسل كا كمفإلفإت   ف /اإقمض علحيـ  ت أعقفب ىذه اإع لحفت ك
اإ  بف اعلمفرىـ أسرل ع لحفت عسبرحة إل قفك ة اإفلسطحنحة لنطمؽ علحيـ الففرحة جنحؼ 

. اإثفإثة
                                                 

 .143ص - أنظر نفصر اإرحس، انلففضة اإشعب اإفلسطحنت،  رجع سفمؽ 

  215 ص 1982 ابلكمر 19/20نف ع اإلسف،اإقفنكف اإدكإت كاإلرب اإفدائحة اإفلسطحنحة،  جلة شؤكف عرمحة .د 



أ راد عسبرحكف  لسطحنحكف أك عرب عمركا اإلدكد كىـ حرلدكف اإزم اإعسبرم أك اإ دنت *  
ك سللكف، ميدؼ لنفحذ ع لحفت عسبرحة علل اإلدكد أك  ت اإع ؽ كلـ اعلقفإيـ رمؿ أك 
أثنفء أك معد لنفحذ ىذه اإع لحفت كمفإلفإت  يـ أشخفص حل لعكف مل فحة الففرحة جنحؼ 
اإثفإثة كحعلمركف أسرل لرب كال حجكز إسلطة االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت أف لقـك 
م لفب ليـ، عل ف مأنيف لفب ليـ أ فـ  لفب يف اإعسبرحة اإلسرائحلحة ك قف إقكانحنيف كإـ 

. لعف ليـ  عف لة أسرل اإلرب

أ راد  ف أجيزة األ ف اإفلسطحنحة اإذحف اعلقلكا إ ف أثنفء ع ليـ، كعند ف بفنكا حرلدكف * 
 بلمسيـ اإعسبرحة، أك  ف  نفزإيـ، إبنيـ اعلقلكا مصفليـ اإكظحفحة كلنطمؽ علحيـ الففرحة 

جنحؼ اإثفإثة مكصفيـ أسرل لرب، رغـ عدـ كجكد لفإة لرب  علنة  ف محف اإسلطة 
لبك ة "اإكطنحة، إبنيف لعلمر بذإؾ علل أرض اإكارع  لحث إنيف ع لت  ف طرؼ كالد 

". إسرائحؿ

إنو حلكجب :"كك قف إ قفملة  ع ألد اإنشطفء  ت  جفؿ لقكؽ اإلنسفف اإسحد خفإد مطراكم رفؿ
إطبلؽ اإكصؼ اإدرحؽ إلفإة األسرل كاإ علقلحف اإفلسطحنححف  ت اإسجكف كاإ علقبلت 

اإلسرائحلحة، ألف إسرائحؿ لرغب مأف حلـ اإلعف ؿ  عيـ ج حعف مكصفيـ أشخفصفن  سللحف 
% 75إرىفمححف إلجردىـ  ف لقكريـ اإ لض نة  ت الففرحة جنحؼ اإرامعة، خفصة أف لكاإت 

 ف األسرل كاإ علقلحف  ت اإسجكف اإلسرائحلحة إـ حدانكا مفرلبفب ع لحفت عسبرحة أك مفأل ر 
ن ف اعلقلكا ملي ة االنل فء إإل اإفصفئؿ اإفلسطحنحة، إذإؾ حجب اإلشدحد علل  مفرلبفميف، كا 

اسلخداـ  صطلح األسرل كاإ علقلحف كخفصة معد ردـك اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة لحث حكجد 
. أ راد  ف األ ف اإنظف ت اإفلسطحنت ض ف اإ علقلحف

  قد  فإت  ؤسسفت لقكؽ 1993 ك1987أ ف  ت االنلففضة اإفلسطحنحة األكإل  ف محف أعكاـ 
اإلنسفف إإل اسلخداـ  صطلح اإ علقلحف اإفلسطحنححف إللأبحد علل أنيـ أشخفص لل حيـ 

.  "الففرحة جنحؼ اإرامعة

إحس بؿ  علقؿ  لسطحنت ىك أسحر : " كك قفن إ قفملة  ع األسلفذ نفصر اإرحس، رفؿ
لرب، ان ف حكجد رسـ  ف اإ علقلحف اإفلسطحنححف اإذحف حجب اف حبلسمكا صفة اإ لفرب 

اإقفنكنت إبكنيـ أ راد لربفت  قفك ة  نظ ة، كلنطمؽ علحيـ اإشركط اإقفنكنحة اإ نصكص 

                                                 

مملفرحخ "  فندحبل" قفملة جرت  ع اإسحد خفإد مطراكم، نفشط  ت  جفؿ لقكؽ اإلنسفف كعضك  جلس أ نفء  ؤسسة  
1/12/2004. 



علحيف  ت الئلة الىفم كالففرحفت جنحؼ األرمع، محن ف حخضع اإمفركف أللبفـ الففرحة جنحؼ 
 "اإرامعة إبكنيـ حندرجكف ض ف طفئفة اإ علقلحف

 

                                                 
. 2004/12/1 مقابلة جرت مع األستاذ ناصر الرٌس مستشار قانونً فً مؤسسة الحق بتارٌخ 
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المبحث األول 

السجون والمعتقالت اإلسرائيمية واحتجاز أسرى ومعتقمين في ظروف اعتقال مخالفة لممعايير 
الدولية 

 

المطمب األول 

التعريف بالسجون من حيث اإلشراف والموقع 

 

الفرع األول 

السجون المركزية 
:- كىت"  اإشرطة–اإلدارة اإعف ة إ صللة اإسجكف "، لخضع اإسجكف اإ ربزحة

سجف عسقبلف اإ ربزم  -ٔ

حقع  ت  دحنة عسقبلف اإ لللة جنكمت  دحنة اإ جدؿ ، كرد رف ت ركات االنلداب اإمرحطفنت 
 لـ اللجفز عدد  ف األسرل كاإ علقلحف 11/2/1969 ك ت لفرحخ 1936مإنشفئو  ت عفـ 

كمفإللدحد  ف رطفع غزة  حو، ك ف ذكم األلبفـ اإعفإحة كمعدىف لـ زج  علقلحف  ف اإضفة 
ب ف حكجد  ت ىذا اإسجف  ربز إلللقحؽ ح فرس  حو شلل صنكؼ . 1970اإغرمحة سنة 

 .اإلعذحب اإنفست كاإجسدم اإشدحدحف ملؽ األسرل

                                                 

 أ لفر، كأسبلؾ شفئبة إ نع ىركب 6 حعلمر سجف عسقبلف  ف أعنؼ اإسجكف، كحلحط  مفإسجف سكر عفؿ طكإو  
. ب ف أنو حلبكف  ف طفمقحف.حلبكف  ف رس حف رسـ إل لبك حف كاآلخر إل كرك حف .األسرل



سجف مئر اإسمع اإ ربزم  -ٕ

 حقع  ت اإ دخؿ اإجنكمت إ دحنة مئر اإسمع اإ لللة علل اإطرحؽ اإ ؤدحة إإل صلراء اإنقب،

كخصص ىذا اإسجف إعزؿ اإ علقلحف إفلرات طكحلة  ت زنزانة  .3/1/1970كرد لـ ا للفلو  ت 
 .انفرادحة ال لدخليف أشعة اإش س

 سجف نفلة   -ٖ

 1974كرد لـ ا للفلو عفـ   بـ عف  دحنة اإقدس اإ لللة،220حقع كسط صلراء اإنقب كحمعد 
 إقحفدات اإلربة األسحرة اإفلسطحنحة، اإلت لقضت ألبف ف 1980كخصص ىذا اإسجف  نذ عفـ 

كرد أرد ت  صللة اإسجكف اإعف ة، علل ع لحة عزؿ كلصنحؼ إل علقلحف ك ؽ  .مفإسجف اإ ؤمد
كجعلت اإعدد األبمر إلربلت ل فس كاإجيفد اإلسبل ت كأسرل لزب اهلل  انل فءاليـ اإسحفسحة،

 .مفإلضف ة إإل عدد  ف اإلنظح فت األخرل"  ف إمنفف"

سجف اإر لة  -ٗ

لـ ا للفلو   بـ عف  دحنة راـ اهلل،45حقع  ت  نلصؼ اإطرحؽ محف  دحنّلت اإر لة كاإلد كحمعد 
كىد ت  صللة اإسجكف  ف ا للفلو، إإل لصفحة األسحر  . نذ اإحـك األكؿ إبلللبلؿ اإلسرائحلت

 .اإفلسطحنت جسدحف كللطحـ إرادلو  عنكحف

                                                 

 أ لفر للت األرض، حكجد ث فنحة أمراج عفإحة 3 أ لفر  كؽ سطح األرض ك9 حلحط مفإسجف سكر عفؿ مفرلففع  
حكجد عدة أرسفـ  ف محنيف رسـ .  لرا  رمعف30إل رارمة عدا اإمرج اإرئحست اإ قفـ علل اإمكامة اإرئحسحة كلملغ  سفللو ررامة 

ىلحبدار كرسـ احشؿ كرسـ آخر إلجنفئححف اإحيكد كرسـ إلسجنفء  ف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة كاإذحف حلـ اعلقفإيـ مدكف 
. بؿ رسـ  ف ىذه األرسفـ حشبؿ سجنف رفئ ف كإو إدارة  نفصلة عف األخرل. لصرحح داخؿ اإخط األخضر

حلبكف  ف منفئحف ردحـ كلدحث كرد خصص األخحر إل علقلحف اإجنفئححف كلجفر اإ خدرات كنظرا إسكء إدارة اإسجف  
مدأ اإ علقلكف ملنفحذ إضراب عف اإطعفـ - 1980ك ت اإحـك اإسفمع  ف ل كز عفـ - كاإ عف لة غحر اإلنسفنحة إل علقلحف

. ش ؿ بف ة اإسجكف كاإذم أدل إإل اسلشيفد ثبلثة أسرل كىك علت اإجعفرم، راسـ لبلكة كاسلؽ  راغة
:  كحكجد  ت ىذا اإسجف رسـ إلسجنفء اإجنفئححف مفإلضف ة إإل كجكد عدة أرسفـ إؤل نححف كىت 
. رسـ أحلكف إعزؿ األسحر إ دة طكحلة - أ
 .رسـ اإنسفء كحس ل نفت لحرلسف - ب

 .رسـ  سلشفل سجف اإر لة كحلـ اللجفز األسرل اإ رضل - ت

 كبفف حس ل مقسـ اإ كت اإمطلء 1994رسـ اإر لة نحلسفف كرد أغلقلو ركات االللبلؿ سنة  - ث
  نذ االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة 22/4/2002كأعفدت سلطفت االللبلؿ لفعحؿ ىذه األرسفـ ملفرحخ 

. اإغرمحة كرطفع غزة



سجف اإلل كند   -٘

حقع جنكمت اإخط اإ  لد محف  دحنلت طكإبـر كنلفنحف علل اإطرحؽ اإقدح ة اإ ؤدحة إإل اإخضحرة، 
كرد بفف حللجز  حو أسحرات  لسطحنحفت كأسرل عل ف مأنو شحد إؤلسرل دكف اإسف اإقفنكنت، 

 .كخصص الللجفز سجنفء  دنححف  ف اإجنفئححف اإحيكد كأسرل  لسطحنححف ألداث

سجف بففر حكنف - 6

 بـ  ف  دحنة طكإبـر علل طرحؽ نلفنحف ش فإت لؿ أمحب كجنكمت لحفف،كرد 12حقع علل معد 
بفف حللجز  حو أسرل  ف اإدكرحفت . كحسػ ل مسجف محت إحد15/12/1968لـ ا للفلو  ت 

 لـ اللجػفز  علقلحف  لسػطحنححف صدرت ملقيـ أكا ر اعلقفؿ إدارم 1996اإعرب ك ت عفـ 
.  

سجف شطة  - 7

ك ت عفـ . بـ30حقع  ت غكر محسفف، جنكمت ملحرة طمرحف كحمعد عف  علقؿ  جدك اإعسبرم 
 ع دت سلطفت االللبلؿ إإل ع لحة  صؿ  ت صفكؼ األسرل كاإ علقلحف، لحث رف ت 2000

آحفر /  كاإقدس كاإجكالف  ت ىذا اإسجف، كرف ت إدارة اإسجف مإكاسط48مفللجفز أسرل اإػ
كا للفح ثبلثة أرسفـ " إدارة  نفصلة"  إإل إدارة سجف جدحد 14 ك13 مللكحؿ رس ت 2004
  ".سجف جلمكع"، كاطلقت علحو إسـ 17 ك16 ك15جدحدة 

                                                 

 أ لفر كأرمعة أمراج عفإحة، كحقسـ إإل رس حف رسـ إلأىحؿ األلداث 3 حلحط مفإسجف سكر عفؿ حصؿ ارلففعو إػ 
. اإجنفئححف  ف اإحيكد كاإقسـ اآلخر إؤلسرل اإفلسطحنححف دكف اإسف اإقفنكنت كحس ل مفإقسـ األ نت

 ك ف ثـ رف ت  صللة اإسجكف اإعف ة 1968 اسلخدـ ىذا اإسجف بسجف إلسجحنفت اإجنفئحفت اإحيكد للل عفـ  
 لـ اللجفز أسحرحف  ف إمنفف، ى ف عمد اإبرحـ عمحد كاإذم لـ اخلطف و 2002ك نذ عفـ .منقليف إإل سجف نفت لحرلسف 

 علل أحدم ركات االللبلؿ  ف إمنفف، كاإشحخ  صطفل اإدحرانت اإذم لـ اخلطف و ملفرحخ 28/7/1989ملفرحخ 
 معد صفقة اإلمفدؿ اإلت جرت  ف محف لزب 24/1/2004كرد أ رجت سلطفت االللبلؿ عني ف ملفرحخ . 20/5/1994

سرائحؿ .  اهلل كا 
ـ مفإلضف ة إإل كجكد سلة أمراج عفإحة  4 حلحط مفإسجف جدار عفؿ  ف األس نت حصؿ ارلففعو إإل  



سجف اإصر ند - 8

حقع جنكب غرب  دحنة لحفف  ت ش فؿ  لسطحف، حعلمر  ربزا إلللقحؽ كاالللجفز كبفف رد 
اللجز  حو األسحراف عمد اإبرحـ عمحد ك صطفل اإدحرانت  ف إمنفف رمؿ أف حلـ نقلي ف  ت لحنو 

 .إإل سجف بففر حكنف

سجف عللحت - 9

زج مو  .1991 كبفف عمفرة عف خحفـ، كللكؿ إإل  مفف عفـ 1985لـ ا للفلو  ت عفـ 
 علقلكف لعرضكا إشلل أصنفؼ اإلعذحب، كلعلمر  نطقة اإسجف  نطقة عسبرحة  غلقة، 

. كللظر زحفرة اإ لف حف  حو

سجف اإدا كف  - 10

 اللجز  حو  علقلكف إدارحكف لـ 98 ك97 ك ت عف ت 1953أنشألو ركات االللبلؿ  ت عفـ 
نقليـ  ف  علقؿ  جدك اإعسبرم، إإل سجف بففر حكنف، كبفنت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة 

  ت انلففضة األرصل إلزج  حو 9/2001 كأعفدت ا للفلو مشير 2000رد أغلقلو  ت عفـ 
أعدادا  ف اإ علقلحف اإفلسطحنححف  ف ذكم اإسكامؽ اإجنفئحة ك ف حلـ اعلقفإو داخؿ اإخط 

. األخضر مدكف لصرحح

سجف ىدارحـ  -11

حقع ىذا اإسجف علل  قرمة  ف سجف اإلل كند كرد رف ت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مإنشفئو 
. انشلء علل طرحقة نظفـ اإسجكف األ رحبحة  كىك سجف لدحث،10/1999 ت شير 

 

الفرع الثاني 

المعتقالت العسكرية 
 

لعلمر  عسبرات إللجز كاإلكرحؼ كحشرؼ علحيف اإجحش اإلسرائحلت، كبثحرا  ف لبكف ىذه 
. اإ رابز داخؿ ركاعد عسبرحة ال حس ح إل دنححف مدخكإيف دكف إذف خفص

                                                 

 الحس ح إلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر ملقفء أسرل  حو ب ف أف ىذا اإسجف ح فرس  حو شلل صنكؼ اإلعذحب ملؽ  
. األسحر



 علقؿ  جدك اإعسبرم   -ٔ

حقع  علقؿ  جدك اإعسبرم داخؿ اإخط األخضر مفإقرب  ف  فرؽ اإجل ة، كلعلمر 
كرد زج  حو أعداد بمحرة  ف اإ علقلحف اإلدارححف . دحنة جنحف أررب اإ دف اإفلسطحنحة إو

 كرد لـ نقليـ  نذ 2000  علقبل للل عفـ 13 إإل أف لمقل ررامة 1996للل عفـ 
لللجز اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة  .3اجلحفح اإضفة اإغرمحة إإل  علقؿ أنصفر 

 . حو أسرل  ف اإ كرك حف كاإ لبك حف  عظ يـ  ف  نفطؽ اإش فؿ كاإكسط

 علقؿ عك ر اإعسبرم  -ٕ

 كأعفدت 1993كرد أغلقلو ركات االللبلؿ  ت عفـ  راـ اهلل،/حقع ررب ملدة محلكنحف 
 عند اجلحفح اإقكات اإلسرائحلحة إ دف اإضفة 2002ا للفلو  ت نيفحة شمفط عفـ 

 .2002اإغرمحة كرطفع غزة  ت نيفحة شير آذار  ف عفـ 

" بلسحعكت" علقؿ اإنقب اإصلراكم  -ٖ

 إمفف 18/3/1988ا لللت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ىذا اإ علقؿ ملفرحخ 
 بـ كاللجزت اإسلطفت 180االنلففضة األكإل كحمعد عف  دحنة اإقدس اإ لللة ررامة 

 .  علقؿ  لسطحنت5000اإعسبرحة اإلسرائحلحة   حو أبثر  ف 

                                                 

 حلأإؼ ىذا اإ علقؿ  ف عدد  ف اإخحفـ كبؿ  ج كعة لشبؿ رس ف، كىذه اإ علقبلت ىت األبثر لنبحبل مفإ علقلحف  
دارة اإ علقؿ كعدة  رات رفـ اإ علقلكف ملرؽ اإخحفـ  اإفلسطحنححف ك ت بثحر  ف االلحفف حلكلر اإكضع  ف محف األسرل كا 

.  اللجفجف علل سكء  عف لليـ
 اإذم 1500 زجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مفآلؼ اإ علقلحف  ت ىذا اإ علقؿ ك قف إؤل ر اإعسبرم اإلسرائحلت  

 أ ر مشأف اعلقفالت خبلؿ 6/4/2002 ت  نطقة اإضفة اإغرمحة ملفرحخ "اسلفؽ احلفف "أصدره رفئد اإجحش اإلسرائحلت 
، كاإذم لض ف إطبلؽ اإعنفف إلجحش اإلسرائحلت إلقحفـ مع لحفت اعلقفؿ عشكائت "لعلح فت اإطكارل"اإع لحفت اإلرمحة 

 معنكاف 17/4/2002ملفرحخ "  فندحبل"انظر كررة  كرؼ صفدرة عف ."لطفؿ ج فعحف أبمر عدد   بف  ف اإفلسطحنححف
إعفدة اللبلؿ  نفطؽ اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة انليفؾ خطحر إلقفنكنت اإدكإت كاإقفنكف اإلنسفنت اإدكإت كلقكؽ "

.  اإلسرائحلحة–اإلنسفف كااللففرحفت اإفلسطحنحة
 كرسـ إل علقلحف اإلدارححف كبفف حس ل 4 كرد لبكف ىذا اإ علقؿ  ف أرسفـ  حو رسـ إل علقلحف اإ لبك حف كىك رسـ  

 رف ت اإسلطفت اإعسبرحة مإغبلؽ ىذا اإ علقؿ كنقلت اإ علقلحف إإل عزؿ سجف 1995مبحلت شحفع،ك ت أحفر  ف عفـ 
 أعفدت اإسلطفت اإعسبرحة ا للفلو كاللجزت  حو  علقلحف 12/4/2002ك ت انلففضة األرصل كملفرحخ . مئر اإسمع

. إدارححف ك لبك حف



 

الفرع الثالث 

 مراكز التحقيق والتوقيف

 

 ح ف حلعلؽ مفإللقحؽ " جيفز األ ف اإعفـ"ىت  رابز لدار  ف رمؿ جيفز اإشحف محت 
ك ف رمؿ اإشرطة  ح ف حلعلؽ مفإلدارة، كلبكف عفدة داخؿ منفحفت اإشرطة، اإ علقبلت، ركاعد 
اإجحش أك اإسجكف، كلسلخدـ ىذه اإ رابز إلللقحؽ  ع اإ علقلحف نظرا إسرحة اإلجراءات  

. اإقفنكنحة كاإ خفإففت اإلت لرلبب أثنفء اإللقحؽ كإل فحة اإ لققحف  ف اإ بللقة كاإ سفءإة

كللرص اإسلطفت اإلسرائحلحة علل إمقفء ىذه اإ رابز كاإعف لحف  حيف  فصكإة عف مقحة 
أرسفـ اإ مفنت أك اإ نشآت اإلت للكاجد  حيف بت لل بف إدارات كرحفدات ىذه اإ نشآت  ف 

أنو ال علـ إيف م ف حجرم  حيف كمفإلفإت إحس علحيف أحة  سؤكإحة لجفه " للت اإ سفءإة"االدعفء 
اإ خفإففت اإلت ارلبمت  ت ىذه اإ رابز ،كرد حملغ األ ر ألحفنف مأف حبكف رسـ اإللقحقفت أكسع 

 ف مقحة األرسفـ  ت معض اإ علقبلت، عل ف أف اإ لف حف ك  ثلت اإلجنة اإدكإحة إلصلحب 
األل ر ح نعكف عفدة  ف زحفرة أرسفـ ك رابز اإللقحؽ مشبؿ عفـ، ب ف كأف اإ علك فت لكؿ عدد 

كأس فء اإ للجزحف  ت للؾ اإ رابز الحدرج ض ف اإ علك فت اإ لك رة مسيكإة  ف رمؿ إدارة 
. اإسجكف اإعف ة

 ربز للقحؽ اإ سبكمحة  -ٔ

حقع  ت اإقسـ اإغرمت  ف  دحنة اإقدس كرد أنشلء  ت عيد االنلداب اإمرحطفنت كبفف حس ل 
 .مفإقسـ اإ ربزم

 ربز للقحؽ ملفح لبفف  -ٕ

حقع  ت ررحة  لمس ش فؿ اإر لة، كحعلمر  ربزان إلللقحؽ اإعنحؼ  ع اإ علقلحف كمفإللدحد اإذحف 
 .لعلمرىـ إسرائحؿ حشبلكف خطرا علل أ ف اإ نطقة

 

 ربز اإجل ة  -ٖ
                                                 

رسـ إغرؼ اإع بلء، كرسـ آخر إسجنفء  دنححف   حقسـ ىذا اإ ربز إإل عدة أرسفـ إلللقحؽ كاإزنفزحف االنفرادحة، 
  علقلحف  لسطحنححف بفف آخرىف زبرحف أمك 5 1987،ح فرس  حو شلل صنكؼ اإلعذحب، كرد لك ت  نذ انلففضة عفـ 

. 17/1/1998محت إلـ كاإذم سقط شيحدان جراء اإلعذحب ملفرحخ  /سركر  ف سبفف اإدكلة



حقع جنكب  دحنة لحفف، حعلمر  ربزا إلللقحؽ كاإعزؿ إفلرات طكحلة لزحد عف اإخ سة أشير ، حو 
. ب ف حكجد  حو رسـ إل علقلحف اإ دنححف .غرؼ كزنفزحف كرسـ آخر إغرؼ اإع بلء

 ربز لكرحؼ سفإـ   -ٗ

حقع ررب  دحنة جنحف، كررب  لب ة سفإـ اإعسبرحة ،لـ ا للفلو  نذ االجلحفح اإلسرائحلت 
ح فرس اإجحش  حو شلل صنكؼ اإلعذحب  .3/2002إلضفة اإغرمحة كرطفع غزة  ت شير 

ب ف .ملؽ اإ علقلحف كحلـ اللجفز  علقلحف إدارححف، إإل لحف انليفء  دة أ ر اعلقفإيـ اإلدارم
. أنو حكجد رسـ آخر إلللقحؽ  ع اإ علقلحف

 ربز لكرحؼ لكاره  -٘

نفملس، لـ ا للفلو  نذ االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة كرطفع  /حقع ررب ررحة لكارة
 كرف ت اإسلطفت اإعسبرحة مزج آالؼ اإ علقلحف  حو كبفنكا 28/3/2002غزة ملفرحخ 

 .حنف كف  ت اإعراء

 ربز لكرحؼ محت إحؿ  -ٙ

كحعلمر " أم رمؿ دخكؿ  خحـ اإجلزكف"نفملس /حقع علل اإخط اإرئحس طرحؽ راـ اهلل 
 لطة إللكرحؼ كللكحؿ اإ علقلحف إإل  رابز للقحؽ أخرل، كرد أغلؽ  ت نيفحة عفـ 

2003. 

 ربز لكرحؼ علصحكف  -ٚ

محت إلـ، ا للح  نذ االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة /حقع علل طرحؽ ررحة اإخضر
كرطفع غزة، حلـ اللجفز  ئفت اإ علقلحف  حو، كح فرس ملقيـ شلل صنكؼ 

 .اإلعذحب

                                                 

اإغر ة اإلت للسع إ علقلحف اثنحف حلـ اللجفز خ سة  علقلحف  حيف كث ة خ س   حلبكف ىذا اإ ربز  ف ث فف غرؼ، 
. غرؼ بؿ غر ة  للسع إخ سة  علقلحف حلـ اللجفز ث فنحة  علقلحف  حيف

حلبكف ىذا اإ ربز  ف خ س زنفزحف كعدة  رات نفذ اإ علقلكف إضرامف  فلكلف عف اإطعفـ  طفإمحف مإغبلرو اللجفجف   
.   علقبل47علل لقدحـ كجمفت طعفـ  لعفنة كابلظفظ  ت اإزنفزحف رد حصؿ إإل أبثر  ف 

اإغر ة للسع إسلة  علقلحف كإبف إدارة اإ ربز لزج  حلبكف  ربز علصحكف  ف سمع غرؼ  نيف خ س غرؼ صغحرة،  
.  حيف ثبلثة عشر  علقبل



 ربز لكرحؼ اإ جنكنة  -ٛ

أك للكحليـ إإل  رابز /كىك  لطة إنقؿ اإ علقلحف إلللقحؽ ك اإخلحؿ،/حقع  ت اإظفىرحة
 . 2003اعلقفؿ أخرل، كرد لـ إغبلرو  ت أكاسط عفـ 

  1391 ربز اإللقحؽ كاإلكرحؼ ررـ  -ٜ

ش فؿ  لسطحف، /ىذا اإ ربز غحر  لدد  بفف كجكده، كإبف حعلقد مأنو  كجكد  ت عبف
أك اإ لف حف  ف إقفء اإ علقلحف  حو كحخشل /كال حس ح إلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر ك

. مأف ل فرس أجيزة اإ خفمرات أسفإحب لعذحب رفسحة ملؽ اإ علقلحف

كرد طفإمت اإلجنة اإشعمحة ضد اإلعذحب،  ت إسرائحؿ مرسفإة كجيليف إإل رئحس اإلبك ة 
أرئحؿ شفركف ككزحر د فعو شفؤكؿ  ك فز، مكرؼ ع لحفت اللجفز  علقلحف  ت اآلكنة 

إف  سأإة اللجفز أشخفص  علقلحف  ت  بفف سرم " األخحرة، كجفء  ت رسفإة اإلجنة 
، ب ف نظرت  لب ة اإعدؿ  ت ىذه "كدكن ف ررفمة ىت أ ر  أإكؼ  ت األنظ ة اإدبلفلكرحة

كرد أبدت اإلجنة مكاسطة اإ لف ححف أ حغدكر  حلد فف ك حخفئحؿ سفراد مػإإغفء .اإ سأإة 
.  "اإسرحة اإلت لبلنؼ اإ نشأة

، مفإل فس إ لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة ملفرحخ "ى كبحد"كرد لقدـ  ربز اإد فع عف اإفرد 
إف إخففء  علك فت عف :   طفإمف اإبشؼ عف  بفف ىذا اإسجف، كجفء  حو15/12/2004

ىذا اإ بفف حلنف ل  ع اإقحـ اإدح قراطحة، كحخرؽ لعلح فت اإقضفء اإدكإت كاإلسرائحلت كال 
. للحح إشرا ف خفرجحف علل اإ نشأة، كىك  ف رد حعرض اإسجنفء إخطر اإلعذحب

عدـ ارلحفلو لحفؿ رحفـ دكإة دح قراطحة مإدارة "كأمدل رئحس اإ لب ة اإقفضت أىفركف مراؾ 
. " علقؿ ال ح لؾ ألد  علك فت لحفإو

 

 

 

 

المطمب الثاني 
                                                 

 .5/9/2003أنظر اإ طفإمة مإغبلؽ  نشأة اإلعذحب،  كرع حدحعكت ألرنكت مفإلغة اإعرمحة، مػ 

 16/12/2004، جرحدة اإلحفة، 1391 اإعلحف اإلسرائحلحة لمدم رلقيف لحفؿ عدـ اإبشؼ عف  كرع اإ علقؿ اإسرم 
 .1 ص3289اإعدد 



عدد األسرى والمعتقمين في السجون والمعتقالت اإلسرائيمية 

 

لللجز اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة األسرل كاإ علقلحف اإفلسطحنححف كاإعرب  ت ثبلث 
 7930 ررامة 2004 نشآت اعلقفإحة، كملغ عددىـ للل نيفحة شير بفنكف األكؿ  ف عفـ 

 خبل ف أللبفـ اإ فدة 1967 علقبلن  لسطحنحفن كعرمحفن لـ اللجفزىـ خفرج األراضت اإ لللة عفـ 
  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإلت لشلرط اللجفز اإ علقلحف اإ دنححف داخؿ األراضت اإ لللة 76

. كللـر نقليـ أك اللجفزىـ خفرج ىذه األراضت

  علقؿ 600ك000 ،26/6/2004كملغ إج فإت عدد األسرل  نذ كركع االللبلؿ للل 
 650 ك000إإل  2004 كز  ف عفـ كارلفع ىذا اإعدد للل نيفحة ت  لسطحنت،
.  لسطحنحفن 

 9/12/1987كملغ عدد األسرل كاإ علقلحف  ت االنلففضة اإفلسطحنحة األكإل  نذ  
 للت االعلقفؿ 10,000 أإؼ  علقؿ علل األرؿ  ف محنيـ 50لكاإت  1989كللل نيفحة عفـ 

اإذم بفف حع ؿ رفضت اإقضفة اإعفـ  ت " أ نكف اسلرشبنك"اإلدارم ب ف صرح اإمرحغفدحر 
 ف لعداد اإسبفف  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة % 16اإجحش اإلسرائحلت، كىذا اإررـ حشبؿ 

. (عفـ55-14)  ف ىـ  ف محف 

 اعلرؼ كزحر اإعدؿ اإلسرائحلت داف  رحدكر مفعلقفؿ 1989 بفنكف أكؿ عفـ 14ك ت 
 آالؼ  علقؿ  لسطحنت بفنكا 10 آالؼ إإل 9 أإؼ  لسطحنت كلجدر اإلشفرة إإل أف  ف محف 13

 كللل 1987حرزلكف  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة سنكحف مشبؿ ثفمت  ف محف أعكاـ 
1989 .

                                                 

 أنظر اإكررة اإ قد ة  ت اإحـك اإعفإ ت إ نفصرة ضلفحف اإلعذحب  ف رمؿ   
Miles Schman,MD,CCFP –Physicians Network- Canadian Center for Victims of 
Torture .p1 

 أحضف  ت بلفب  1967 كرد ذبر إيذا اإررـ  نذ عفـ 
Audrey Bomse,Attorney-Mandela Institute for Human Rights and JCHR for Human 
Rigts-Secnd Edition-2004p1  
245    A nation under siege – Al –Haq annual report 1989.p.166 



   علقبلن  لسطحنحفن كعرمحفن 1851ب ف ملغ عدد األسرل كاإ علقلحف اإفلسطحنححف ررامة 
  علقبلن  لسطحنحفن 2096 ررامة 8/2001كملغ عدد اإ علقلحف  ت شير  .19/10/2000حلفرحخ 
  .كعرمحفن 

 2452 بفف حقمع  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة ررامة 29/3/2002كللل لفرحخ 
.  علقبلن  لسطحنحفن كعرمحفن 

ك ت أعقفب إعفدة اللبلؿ  نفطؽ اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة اعلمفرا  ف   
 35 كللل لفرحخو ،رف ت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مفعلقفؿ  ف الحقؿ عف 29/3/2002

أإؼ  علقؿ  ف  خللؼ  نفطؽ اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة؛ لحث أخضعت عددا  نيـ إع لحة 
سفءة  عف لة، أطلؽ سراح عدد  نيـ،  ح ف ال لزاؿ اإسلطفت اإعسبرحة  للقحؽ لض نيف لعذحب كا 

نفىحبـ عف االعلقفالت اإحك حة اإلت للكاصؿ   شخص،7500اإلسرائحلحة لللجز  ف ال حقؿ عف 
. علل نلك حصعب  عو لقدحـ ررـ لقحقت حعبس عدد اإ علقلحف

  ت اإسلطة اإفلسطحنحة ملفرحخ كك قف إللصفئحة نشرليف كزارة األسرل كاإ لررحف
:-   إف21/6/2004

.  أسحران  لسطحنحفن 418عدد األسرل رمؿ الففؽ أكسلك * 

.   أسحر  لسطحنت7400إج فإت عدد األسرل اآلف * 

.  أسحرا  لسطحنحف753عدد األسرل رمؿ انلففضة األرصل ك ف زاؿ داخؿ األسر * 

.   طفؿ  لسطحنت اعلقلكا  نذ مداحة انلففضة األرصل2500أبثر  ف * 

 كللل نيفحة 2003/أعداد األسرل كاإ علقلحف اإفلسطحنححف كاإعرب  ف مداحة شير بفنكف اإثفنت
 :-" فندحبل" بفآللت ك قف إللصفئحة  ؤسسة 2004شير بفنكف األكؿ 

                                                 

أ فـ إجنة اإللقحؽ  ت أكضفع لقكؽ اإلنسفف اإ ؤإفة م كجب "  فندحبل"إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر شيفدة  ؤسسة  
 عف إجنة األ ـ اإ للدة إلقكؽ اإلنسفف  ت جلسليف اإخفصة اإخف سة 19/10/2000 س اإصفدر ملفرحخ 1/5ررار ررـ 

 .1ص 

شيفدليف أ فـ اإلجنة اإخفصة اإلفمعة إؤل ـ اإ للدة إلللقحؽ  ت "  فندحبل"إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر أحضف  ؤسسة  
 .1 ص 1/8/2001 كللل 29/7االنليفبفت اإلسرائحلحة إلقكؽ اإلنسفف اإ نعقدة  ت األردف  ف محف 

أ فـ اإلجنة اإخفصة اإلفمعة إؤل ـ اإ للدة إلللقحؽ  ت االنليفبفت اإلسرائحلحة "  فندحبل"أنظر أحضف شيفدة  ؤسسة  
 .28/6/2002اإ نعقدة  ت ع فف ملفرحخ 

  أنظر اإصفلة األإبلركنحة إكزارة شؤكف األسرل كاإ لررحف  
http:www.falasteen.com/article.php3?id article=2389  



السجون الشهر 
المركزية 

مراكز 
االعتقال 

مراكز التحقيق 
والتوقيف 

العدد 
اإلجمالي 

من بينهم 
عدد 

المعتقلين 
اإلداريين 

عدد 
األسيرات 

1 2227 3075 342 5644 1171 58 

2 2242 3010 493 5745 1103 60 

3 2207 3055 497 5759 1099 59 

4 2256 3050 535 5814 1186 67 

5 2264 3017 424 5705 1073 73 

6 2287 3084 432 5803 749 75 

7 2331 2972 373 5676 806 72 

8 2366 2892 311 5596 544 74 

9 2536 2910 372 5818 504 80 

10 2567 2955 501 6023 604 77 

11 2539 3327 321 6178 590 74 

12 2518 3397 291 6206 669 77 

إحصائية   
 2004 عام

    

1 2705 3065 340 6110 573 79 

2 2751 3308 371 6430 640 82 

3 2759 3408 371 6599 578 85 

4 2786 3550 375 6711 685 94 

5 2975 3610 352 6937 652 97 

6 3104 3730 360 7194 635 101 

7 3421 3659 328 7048 690 106 

8 3426 3740 353 7529 715 105 

9 3458 3945 390 7793 810 117 

10 3487 4058 388 7933 956 117 

                                                                                                                                        

  للت عنكاف الصفئحفت ؤسسة  فندحبل إلقكؽ اإلنسفف كرعفحة شؤكف األسرل، اإصفلة األإبلركنحة ؿ أنظر  
http.www.mandela-palestine-org 



11 3484 4062 372 7918 948 122 

12 3559 4063 308 7930 970 124 

 

 

 مبحث الثانيال

 الظروف االعتقالية والمعيشية المخالفة لممعايير الدولية

 

لفلقر اإسجكف كاإ علقبلت اإعسبرحة اإلسرائحلحة إإل أدنل  لطلمفت اإلحفة اإلنسفنحة،   
 رف ت اإسلطفت 29/3/2002  نذ االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة كرطفع غزة ملفرحخ 

اإعسبرحة مف للفح  رابز لكرحؼ جدحدة، السلحعفب أعداد بمحرة  ف اإ علقلحف، ب رابز لكرحؼ 
سفإـ كعك ر، كشرعت مإلحفء أرسفـ عزؿ، بفنت رد أغلقليف  ت اإسفمؽ، كبفنت  لكارة، بدك حـ،

كال حكجد  حيف  رالحض كلعفنت  ف ابلظفظ  لفلقر ىذه اإ رابز إلظركؼ اإصلحة كاإلنسفنحة،
 كعلل األرض مدكف  رشفت ، لحث بفف اإ علقلكف حنف كف مفإعراء ت أعداد اإ علقلحف

                                                 

 كعد نفئب كزحر األ ف اإداخلت اإلسرائحلت حعقكب أدرم عضك اإبنحست عصفـ  خكؿ ملؿ  شبلة االبلظفظ  ت 
 أسحرا  ت 397كرفؿ أدرم أف اإ عطحفت اإلفإحة لشحر إإل كجكد  .2007اإسجكف  ف خبلؿ إرف ة سجف جدحد  ت عفـ 

% 46اإسجكف اإلفمعة إ صللة اإسجكف اإعف ة،حنف كف علل  راش حفرش علل األرض،   ف حدؿ علل ىمكط بمحر منسمة 
 أسحرا كاضفؼ أدرم ردا 740 قفرنة م ف بفف علحو اإكضع رمؿ سنلحف لحث ملغ عدد األسرل اإذحف حنف كف علل األرض 

علل اسلجكاب رد و عضك اإبنحست  خكؿ أف األسرل  ت اإسجكف اإلفمعة إ صللة اإسجكف كاإ علقلحف  ت  لطفت 
 كك قف أل ر  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة اإذم مدأ 1996إعفـ " اإلبـ اإجنفئت"اإشرطة، نف كا علل أسرة ك قف إقفنكف 

 كإلؿ  شبلة االزدلفـ لـ اإ صفدرة رمؿ عفـ علل إرف ة سجف جدحد حلـ ا للفلو مإدارة خفصة 1/6/2004لطمحقو ملفرحخ 
كإ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر ردا علل اسلجكاب إ خكؿ لكؿ نـك األسرل علل األرض، صلحفة اإلحفة . 2007 ت عفـ 

 .7، ص 3266، عدد 23/11/2004اإجدحدة، اإصفدرة ملفرحخ 

 لـ ر ع اإل فس إإل  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة، مخصكص ظركؼ االعلقفؿ  ت  عسبر عك ر ك  فرسة اإلعذحب 
ك ؤسسفت أخرل كأشفر " اإشبفكم"ملؽ اإ علقلحف اإفلسطحنححف ك نعيـ  ف إقفء  لف حيـ  ف رمؿ  ربز اإد فع عف اإفرد

إبف حكجد ظركؼ كأسمفب للكؿ دكف إقفء  اإقضفة إإل لؽ اإ علقؿ  ت إقفء  لف حو علل اعلمفر أنو لؽ أسفست،
اإ علقؿ م لف حو خفصة، إف لعلؽ األ ر مأ ف كسبل ة اإج يكر حلـ لعطحؿ ىذا اإلؽ األسفس إف ارلضت اإظركؼ 

إ زحد  ف .  اإصفدر عف اإقفئد اإعسبرم1500ذإؾ،  علمرحف أف ىبذا إجراء ىك رفنكنت كم كجب األ ر اإعسبرم 
 مخصكص ظركؼ االعلقفؿ  ت 2901/2002ررار علحف ررـ - اإلففصحؿ أنظر  كرع  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة

 . علقؿ عك ر ضد رفئد ركات جحش اإد فع اإلسرائحلت  ت اإضفة اإغرمحة



 .1949  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ 85كدكف لزكحدىـ م بلمس خبل فن أللبفـ اإ فدة 
كبثحرا  ف لبكف خحفـ كغرؼ اإ علقلحف ردحئة كنلنة، كال لقت األسرل لرارة اإصحؼ أك مركدة 

اإشلفء، كاإرطكمة لنخر عظفـ اإ علقلحف، كل لللء اإخحفـ كاإغرؼ مفإصراصحر كاإقكارض، كعدة 
.  رات  فضت  حفه اإصرؼ اإصلت علل خحفـ اإ علقلحف ك راشيـ

كإلضححؽ اإخنفؽ علل اإ علقلحف رغـ اإظركؼ اإقفسحة اإلت حخضعكف إيف، رف ت 
كىك كضع لفجز زجفجت " مجدار اإفصؿ" صللة اإسجكف كبإجراء عقفمت مإنشفء  ف حس ل 

إلزحد  ف  عفنفة األسرل كذكحيـ، نفىحبـ عف سحفسة اإلفلحش اإجسدم "علل شمؾ زحفرة األىفإت
.  اإعفرم إؤلسرل مشبؿ اسلفزازم  يحف إلبرا ة اإلنسفنحة

 

 المطمب األول

 األسرى المرضى

 

لفلقر عحفدات اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة إإل شركط اإلد األدنل  ف 
سكاء  ت اإ عدات اإطمحة أك  ت كجكد أطمفء أخصفئححف   لطلمفت اإخد فت اإصلحة،

إ عفحنة اإ رضل ك عفإجة اإلفالت اإ رضحة اإ سلعصحة  ت صفكؼ األسرل كاإ علقلحف 
، كاإلت لعلمر عبلجف اإسلرحة" لمة األبف كؿ" لبلفت عحفدات اإسجكف ملقدحـ  سبنفت .

ب ف كحكجد  ف محف .  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة91إبؿ داء، خبل ف أللبفـ اإ فدة 
اإ رضل  صفمكف لـ اعلقفإيـ  لرة االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة كرطفع غزة،  نيـ 

                                                 

 ف كاجب اإدكإة اإلفجزة أف للخذ ج حع اإلدامحر اإبلز ة كاإ  بنة "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة 85نصت اإ فدة  
إض فف إحكاء األشخفص اإ ل ححف  نذ مدء اعلقفإيـ  ت  مفف أك أ فبف للك ر  حيف بؿ اإشركط اإصلحة كض فنفت 

لك ر إل علقلحف " نصت علل 85كاإفقرة اإثفإثة  ف اإ فدة "اإسبل ة كلبفؿ اإل فحة اإفعفإة  ف رسكة اإ نفخ كآثفر اإلرب
أنظر الففرحة جنحؼ  ".السلع فإيـ اإخفص نيفرا كإحبل  را ؽ صلحة  طفمقة إلشركط اإصلحة ك ت لفإة نظف ة دائ ة

 .218اإرامعة اإخفصة مل فحة األشخفص اإ دنححف  ت كرت اإلرب ص 

  .لمسكالت، إلسبحف اآلالـ كلخفحض اإسخكنة/ األبف كؿ، عمفرة عف أرراص

حك ر  ت بؿ عحفدة  نفسمة، حشرؼ علحيف طمحب  ؤىؿ كحلصؿ  حيف اإ علقلكف علل  ف "  علل 91نصت اإ فدة  
. كلخصص عنفمر إعزؿ اإ صفمحف مأ راض  عدحة أك عقلحة حللفجكنو  ف رعفحة طمحة كبذإؾ علل نظفـ غذائت  نفسب،

ص – 1949أنظر الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ ." كحفضؿ أف حقـك علل عبلج اإ علقلحف  كظفكف طمحكف  ف جنسحليـ
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 ف أصحب مملر  ت حده أك سفرو أك للل ال لزاؿ اإرصفصفت  سلقرة  ت جسده، 
 أسحران حعفنكف 20كحررد  ت  سلشفل سجف اإر لة ررامة .كحللفجكف إإل عبلج كرعفحة  بثفة

.   ف أ راض  خللفة بفإقلب كاإسبرم، كاإفشؿ اإبلكم

كنظرا إلقصحر عحفدات اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة  ت  عفإجة األسرل اإ رضل، سقط 
نفملس / ف سبفف  خحـ مبلطة - عدد  ف اإشيداء  ف محنيـ اإشيحد مشحر  ل د أل د عكحس

كرد  فرؽ اإلحفة -  أشير6 مأ ر اعلقفؿ إدارم إ دة 1/11/2003اإذم بفف  علقبل ملفرحخ 
  ت  سلشفل اإعفكإة معد لعرضو إجلطة د فغحة أدت إإل دخكإو  ت 8/12/2003ملفرحخ 

.  غحمكمة لف ة

- اإلت رد لصؿ إإل لد اإك فة - كلل ثؿ   فطلة عحفدات اإسجكف  ت  لفمعة األسرل اإ رضل
 للمعيف إلضفعؼ  ف  عفنفليـ خطكرة، بلأخحر إجراء اإع لحفت اإجرالحة إلجراءات ركلحنحة

                                                 

 ف سبفف  ( عفـ59)لفإة األسحر  ل د لسف عمد اإجكاد أمك ىدكاف*-ك ف محف اإلفالت اإ رضحة اإ سلعصحة  
كحعفنت  ف  رض اإقلب كخبلؿ شير بفنكف . كحقضت لب ف مفإسجف  دل اإلحفة3/10/1985اإقدس، اعلقؿ ملفرحخ 

كملفرحخ  . أصحب ملفإة غحمكمة نقؿ إثرىف إإل  سلشفل أسفؼ ىرك حو كأعحد إإل  سلشفل سجف اإر لة2004اإثفنت 
جراء سحفسة اإلى فؿ اإطمت اإ لع د  ف رمؿ  صللة اإسجكف    فرؽ اإلحفة  ت  سلشفل اسفؼ ىرك حو،24/11/2004

. اإعف ة
 كحقضت 11/11/1993اعلقؿ ملفرحخ  راـ اهلل،/لفإة األسحر أل د حكسؼ  ل كد اإل ح ت  ف سبفف اإنمت صفإح *- 

 .لب ف مفإسجف اإ ؤمد كحعفنت  ف  شؿ بلكم
 كحعفنت  ف أز ة كضحؽ لنفس، 1/4/1993األسحر ج عة إس فعحؿ  كسل،  ف سبفف اإقدس، اعلقؿ ملفرحخ *- 

. ك رض اإسبرم كآالـ لفدة  ت اإرأس
 عف ف 25كحقضت لب ف مفإسجف  ،9/8/1990األسحر علت لسف عمد رمو شبلإدة،  ف سبفف اإقدس، اعلقؿ ملفرحخ *- 

. كحعفنت  ف أز ة صدرحة لفدة
 كحقضت لب ف مفإسجف اإ ؤمد 21/8/1994األسحر عصفـ طلعت اإقض فنت،  ف سبفف اإقدس، اعلقؿ ملفرحخ *- 

كحعفنت  ف نقص بمحر  ت عظفـ اإج ج ة ألنو  قد جزءا بمحرا  نيف كحللفج إإل ع لحة إر ع اإفراغ  ت عظفـ اإج ج ة 
. ل فحة إلد فغ

 30 كحقضت لب ف مفإسجف 15/5/1995كاألسحر أبـر عمد اإل ف سبل ة،  ف سبفف رطفع غزة، اعلقؿ ملفرحخ *- 
 .7ص  ،2004/ نحسفف 17نشرة صف د - أنظر اإ لف حة نجفح در فؽ.عف ف كحعفنت  ف اإليفب بلكم لفد 

  8/12/2003ك فة اإ علقؿ مشحر عكحس،محفف صلفت،صفدر عف  فندحبل ملفرحخ  إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر، 

عمر عضك  جلس األ نفء األسلفذ حكنثفف بلفب مطلب رس ت إلس فح م عفحنة اإ علقؿ عمد اإنفصر "  فندحبل"لكجيت  
:-  علل اإنلك اإلفإت4/12/1997اإللحست  ف رمؿ أخصفئت نفست،كرد كرد اإرد اإ ؤرخ  ت 

 أف حلقدـ اإسجحف نفسو مطلب خطت حكجيو إإل طمحب اإسجف ميدؼ اإلصكؿ علل  كا قلو إ عفنحة اإ علقؿ  ف –أكال 
إسـ اإطمحب اإرمفعت، ررـ ىكحلو، :- رمؿ طمحب  ف خفرج اإسجف كحقـك اإسجحف ملعمئة اإ علك فت اإلفإحة  ت اإطلب



إسنكات طكحلة، مفإلضف ة إإل عدـ كجكد طمحب أخصفئت  ت عحفدات اإسجكف ك سلشفل 
سجف اإر لة إ عفحنة اإ رضل،  بثحر  ف اإ رضل حكاجيكف خطر اإ كت مسمب سحفسة 

. اإلى فؿ اإطمت

 

 المطمب الثاني

 زيارات األىالي

 

 أصملت زحفرات أىفإت األسرل  ت 28/9/2000 نذ اندالع انلففضة األرصل 
اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة شمو  عدك ة، مسمب اإقحكد كاإلصفر اإذم  رضلو سلطة 
 اإلت االللبلؿ علل ج حع اإ لف ظفت اإفلسطحنحة مفإلضف ة إإل  اإلعقحدات كاإشركط األ نحة

كضعليف  صللة اإسجكف اإعف ة علل بؿ  رد حرغب  ت اإلصكؿ علل إذف زحفرة،   ف لـر 
اإعدحد  ف األىفإت  ف إقفء أمنفئيـ  ت اإسجكف للت ذرائع أ نحة كاىحة، بلر فف األطففؿ 

                                                                                                                                        

عنكانو، لخصصو، اإفلص اإذم حطلمو اإ علقؿ  ف اإ رحض، لعيد مأف حقـك اإ علقؿ ملغطحة لبفإحؼ اإعبلج علل نفقلو 
 .اإخفصة

 كا قة اإطمحب علل إجراء :- بلفب صفدر عف اإطمحب اإخفص اإذم حنكم  عفحنة اإ علقؿ كحلض ف  ف حلت:- ثفنحف
اإفلص اإطمت ك قف إطلب اإسجحف، إدرابو مأف اإفلص حجرم إل رحض علل نفقلو اإخفصة، ىذا لسب لكصحفت إجنة 

 كاإلت لـ  حيف زحفدة رفئ ة األطمفء اإفلسطحنححف 27/9/1992شفؤكؿ إحفت اإلت شبلت أثنفء إضراب اإ علقلحف  ت 
اإ س كح إيـ م عفحنة اإ رضل  ت اإسجكف،  عر لو مأف اإسجحف رد لنفزؿ عف اإسرحة اإطمحة، لعيد  ف اإطمحب اإخفص 
ملسلحـ لقرحره اإطمت إإل طمحب اإسجف كبذإؾ نلفئج اإفلكصفت كاإلكصحفت كاالسلنلفجفت، عر ة اإطمحب اإخفص مأف 
= إسلنلفجفلو كلكصحفلو غحر  لز ة إسلطفت اإجحش، لعيد اإطمحب اإخفص مفالإلزاـ ملعلح فت األ ف كاإلرشفدات األ نحة 

إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر .اإلت حللقفىف، كلعيد اإطمحب اإخفص معدـ اإلدخؿ  ت أحة أ كر ال للعلؽ مفإفلص اإطمت=
 اإصفدر ملفرحخ 22محفف ررـ "  فندحبل" ؤسسة - إجراءات لزحد  ف اإ عفنفة كاإعقفب. إجراءات  عفحنة اإ علقلحف اإ رضل

 .2ك1 ص 20/12/1997

اإشركط اإلسرائحلحة لعسفحة كللـر اإعدحد  ف األىفإت  ف زحفرة األسرل  نيف، اإلصكؿ علل إذف  سمؽ  ف اإجيفت  
اإلسرائحلحة مكاسطة طلب حقدـ إإل اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر كاإذم حقـك مدكره منقليف إإل اإجيفت اإلسرائحلحة 

اإ خلصة إللنسحؽ  عيف ألخذ اإ كا قة، اإس فح إؤلطففؿ إ ف ىـ دكف سف اإثفإثة عشرة مفإزحفرة، للدحد عدد اإعفئبلت  ت 
كاشلراط زحفرة األرفرب  ف اإدرجة األكإل  قط دكف اعلراض أ نت علل أم  نيـ  ف    علقبل،40- 37بؿ زحفرة  ف محف 

ب ف أف إجراءات اإزحفرة لض نت اإ دة اإز نحة كىت نصؼ سفعة  قط كعند اإدخكؿ  .رمؿ اإجيفت اإلسرائحلحة اإ خلصة
إإل اإ بفف اإ خصص إلزحفرة حخضع األىفإت إإل إجراءات اسلفزازحة ك يحنة بإسفءة  عف لليـ  ف رمؿ أ راد اإشرطة أك 

 .  ف حضطر اإ علقلكف كذكمحيـ االللجفج ك قفطعة اإزحفرات. اإجنكد



   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة116كاإنسفء كاإشحكخ علل سمحؿ اإ ثفؿ ، خبل ف أللبفـ اإ فدة 
. اإلت لكجب علل دكإة االللبلؿ اإس فح إل علقؿ مللقت زحفرة ذكحو

كرد لدخلت اإعدحد  ف اإجيفت اإ للحة كاإدكإحة كعلل األخص اإلجنة اإدكإحة إلصلحب 
األل ر كاإ عنحة ملنظحـ ىبذا زحفرات، إلرغفـ سلطة االللبلؿ علل لخفحؼ شركط إجراءات 

كمعد أف نظ ت اإزحفرات مشبؿ  لدكد إال أف اإعكائؽ .اإزحفرة كاإعكدة إإل لنظحـ ىذه اإزحفرات 
كاإلجراءات االللبلإحة لفإت دكف إل فـ اإزحفرة، إضف ة إإل رحفـ إدارة اإسجكف كاإ علقبلت 
مكضع لفجز زجفجت عفزؿ علل شمؾ اإزحفرة بجدار اإفصؿ، حلجب اإرؤحة كاإس ع محف 

 إـ لنلظـ اإزحفرات، 2004نحسفف  / كللل نيفحة شير7/2003ك نذ شير  اإ علقلحف كذكحيـ،
كاللجفجف علل ذإؾ، ا لنع اإ علقلكف عف للقت اإزحفرات  ف إـ حلـ ر ع اإلفجز كلخفحؼ 

. اإلجراءات

 
 المطمب الثالث

 عزل األسرى والمعتقمين

 

للمع اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عدة أسفإحب إلعذحب األسرل نفسحف، لحث لقـك  
معزإيـ، إ ف إنفرادحف أك ثنفئحف أك ج فعحف، للؾ اإسحفسة اإخفنقة  ت أشبفإيف اإثبلثة، لؤدم إإل 
عزؿ األسحر عف اإعفإـ اإخفرجت، كلر فنو  ف أمسط لقكرو اإلنسفنحة اإلت نصت علحيف بف ة 

. اإ كاثحؽ اإدكإحة

اإعقكمة اإجسدحة   "..31 قد كرد اإلظر علل ىذه اإعقكمة ك قف إ ف نصت علحو اإ فدة 
كاإعقكمة مفإكضع  ت زنزانة  ظل ة ،كأحة عقكمة رفسحة أك الإنسفنحة أك لفطة مفإبرا ة  لظكرة 

  " بلحف بعقكمفت لأدحمحة

                                                 

حس ح إبؿ شخص  علقؿ مفسلقمفؿ زائرحو، كعلل األخص "   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة علل 116نصت اإ فدة  
أرفرمو، علل  لرات  نلظ ة، كمقدر  ف ح بف  ف اإلكالر كحس ح إل علقلحف مزحفرة عفئبلليـ  ت اإلفالت اإعفجلة، مقدر 

 .أ- االسلطفعة كخفصة  ت لفإة ك فة ألد األرفرب أك  رضو م رض خطحر

 اعل دىف  ؤل ر األ ـ اإ للدة – ب ف كرد أعبله5 ص 31اإ فدة -  أنظر اإقكاعد اإن كذجحة اإدنحف إ عف لة اإسجنفء
 كاررىف اإ جلس االرلصفدم كاالجل فعت مقرارحو 1955األكؿ إ نع اإجرح ة ك عف لة اإ جر حف، اإ عقكدة  ت جنحؼ عفـ 

 .1977 فحك / أحفر 13اإ ؤرخ  ت  (62-د) 2076 ك1957 ل كز حكإحك 31اإ ؤرخ  ت  (24-د) جحـ 663



كسحفسة عزؿ األسحر لعنت شؿ لربلو كنشفطو داخؿ اإسجف كعزإو عف بؿ   ف 
كىت أرسل عقفب لسلخد و  صللة اإسجكف ملؽ األسحر اإفلسطحنت، كللمعو  مفإعفدة . لكإو

رادليف . ملؽ رحفدات اإلربة األسحرة، مغحة إذالإيف كبسر عزح ليف كا 

 أرغ ت سلطفت االللبلؿ علل إغبلؽ أرسفـ اإعزؿ  ت سجنت مئر 1994ك ت عفـ 
اإسمع كنحلسفف  ت اإر لة للت ضغط نضفالت اإلربة األسحرة اإفلسطحنحة، اإلت خفضت 
سلسلة  ف اإلضرامفت  طفإمة  صللة اإسجكف اإعف ة مإغبلؽ أرسفـ اإ كت اإمطلء، إذ 

 كبفف 27/9/1992خفض اإ علقلكف اإفلسطحنحكف كاإعرب إضرامف  فلكلف عف اإطعفـ  ت 
 .م ثفمة  عربة مطكإحة ضد إدارات اإسجكف  طفإمحف مإغبلؽ أرسفـ اإعزؿ

كرد  ّعلت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة، أرسفـ اإعزؿ معد اجلحفليف إلضفة اإغرمحة 
كرطفع غزة،  أعفدت ا للفح األرسفـ اإقدح ة، كعزإت اإعشرات  ف اإقحفدات  حيف عف اإعفإـ 

 .اإخفرجت ك نعت اإ لف حف كذكحيـ  ف اإزحفرة

كللع د  صللة اإسجكف اإعف ة معدـ كضع سقؼ ز نت إفلرة اإعزؿ،  لعزؿ اإ علقلحف 
إ دة شيرحف أك أبثر لجددىف إعدة  رات، كرد أ ضل  علقلكف  لرات عزؿ لجفكزت أبثر  ف 

خ سة أعكاـ، للت كطأة ظركؼ اعلقفؿ رفسحة إلغفحة، ملحث حللجزكف  ت زنزانة رطمة،  لحئة 
× 1ك4مفإصراصحر، كاإلشرات كاإقكارض، لنعدـ  حيف اإليكحة كال لدخليف اإش س، ك سفلليف 

إ دة " اإفسلة "  كمفميف  لبـ اإلغبلؽ، كلس ح سلطفت اإسجكف إيـ مفإخركج إلفكرة 2ك4
. سفعة كىـ  قحدك األرجؿ كاألحدم مقحكد لدحدحة

 
 المطمب الرابع

 نقص وجبات الطعام

 

  ف الففرحة 89حل حز اإطعفـ اإ قدـ إل علقلحف مردائلو ب ف كنكعف خبل ف أللبفـ اإ فدة 
لبكف اإجراحة اإغذائحة اإحك حة إل علقلحف بف حة  ف لحث " جنحؼ اإرامعة اإلت نصت علل 

ب حليف كنكعحليف كلنكعيف ملحث لبفؿ اإلكازف اإصلت اإطمحعت كل نع اضطرامفت اإنقص 
لعطل إل علقلحف اإكسفئؿ اإلت ل بنيـ  ف أف  .اإغذائت كحراعل بذإؾ اإنظفـ اإغذائت إل علقلحف
".   حعدكا ألنفسيـ أم أطع ة إضف حة لبكف ملكزليـ



كك قف إ لفمعة  ؤسسفت لقكؽ اإلنسفف اإفلسطحنحة  ف خبلؿ إقفء  لف حف مفإ علقلحف 
ررب نفملس، رف ت ملأخحر كجمة  / ت  رابز اإلكرحؼ لمحف مأف إدارة  ربز اإلكرحؼ  ت لكارة

اإل طفر للل اإسفعة اإكالدة معد اإظير، عل ف مأف كجمفت اإطعفـ غحر بف حة كردحئة ب فن 
كنكعفن،  إلضفر علملت ش حنت إعشرة  علقلحف غحر بفؼ، ب ف أف اإطعفـ ال حكجد  حو سكائؿ 

 .ك لح كسبرحفت-  شكرمفت–

 1/4/2003ك ت  ربز اإلكرحؼ  ت محت إحؿ كاإذم ل ت زحفرة اإ علقلحف  حو ملفرحخ 
   علقبل، كىت عمفرة عف خمز،47أ فد اإ علقلكف، مأف كجمفت اإطعفـ ردحئة ب ف كنكعف كلقدـ إػ

. شنحلسػؿ، كأرز كرمؿ أرمعػة أحفـ  ف لفرحخ اإزحفرة لـ لقػدحـ كجمفت  لعفنػة 

  علقبل كغفإمف  ف لقدـ 13ب ف لقدـ إدارة  ربز اإلكرحؼ  ت عصلحكف علمة  رمل إػ 
. كجمة اإل طفر مدكف خمز

 
المطمب الخامس 

حرمان األسرى من حقيم في التعميم والقيام بنشاطات ترفييية 

 

  إـ لس ح سلطفت االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت إؤلسرل اإفلسطحنححف مفالنلسفب 
إلجف عفت اإفلسطحنحة، إن ف س لت إيـ االنلسفب إلجف عة اإعمرحة  قط، كميذا لنليؾ إسرائحؿ 

  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة  ح ف حلعلؽ مفإلعلحـ 38  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإ فدة 94اإ فدة 
. كاإنشفط اإلر حيت

    صللة اإسجكف اللك ر  قفعد إلقراءة أك إدخفؿ جيفز لفسكب إللعلحـ، للل أنيف 
ل نع إدخفؿ اإبلب اإثقف حة كاإلعلح حة، كحكجد سفلفت  ت  عظـ اإسجكف، إبنيف غحر  زكدة 

. مفإكسفئؿ اإرحفضحة

                                                 

"  فندحبل" صفدر عف  ؤسسة 24ررـ - مبلغ صلفت-  غرؼ  ت  ربز اإلكرحؼ  ت لكارة3أنظر لرؽ أمراش  
 .1 ص 4/5/2003ملفرحخ 

ملفرحخ "  فندحبل" صفدر عف  ؤسسة 14مبلغ صلفت ررـ - أنظر أكضفع اإ علقلحف  ت  ربز اإلكرحؼ  ت محت أحؿ 
2/4/2003. 

 ص 12480 عدد 19/5/2004 صلحفة اإقدس –أنظر عقفرب كصراصحر كجرذاف لنلشر داخؿ غرؼ األسحرات 
4. 



 إضرامف 8/2004 /15كنظرا إلظركؼ االعلقفإحة اإقفسحة خفض األسرل  ت 
 فلكلف عف اإطعفـ للت شعفر اإبرا ة كاإلرحة  طفإمحف  صللة اإسجكف اإعف ة 

  طلمف 144مفالسلجفمة إ طفإميـ اإلت لل فشل كاإ عفححر اإدكإحة، كرد لقدـ األسرل مػ
  ف محنيف كرؼ سحفسة اإلفلحش اإعفرم، كرؼ االعلداءات اإجسدحة اإ لبررة ملؽ إنسفنحف

دخفؿ للسحنفت  األسرل، اإس فح إذكم األسرل ملقفء ذكحيـ،  عفإجة اإلفالت اإ رضحة كا 
علل عحفدات اإسجكف كاإس فح مإدخفؿ أطمفء  لسطحنححف إ عفحنة اإ رضل كغحرىف  ف 

اإ طفإب، إال أف إدارات اإسجكف ىددت اإلربة األسحرة  ت لفإة اإدخكؿ مإضراب  فلكح 
عف اإطعفـ، كبخطكة اسلمفرحة لصعحدحة أعلف نفئب كزحر األ ف اإداخلت حعقكب إدرم 

أف إضراب اإسجنفء إف حلقؽ إيـ شحئف كأف اإ طفإب اإلت حعلنكف  "11/8/2004ملفرحخ 
عنيف لخفإؼ اإقكانحف كاإلكائح اإ ع كؿ ميف كأنو ال ح بف اإقمكؿ مكضع حلحح إلسجنفء اإقحفـ 
مع لحفت ارىفمحة ضد إسرائحؿ  ف خبلؿ اسلخداـ اإيفلؼ كاألجيزة اإخلكحة اإلت حيرمكنيف 

  ".مفسل رار

                                                 

:-   بفنت اإلربة األسحرة اإفلسطحنحة رد خفضت عدة إضرامفت  طلمحة  بفآللت
 =لحث أرد ت  صللة اإسجكف اإعف ة علل ر عو مفإقكة ،1968إضراب سجف نفملس اإ ربزم  ت عفـ  -ٔ
كرد اسلطفع األسرل للقحؽ   اسلشيد  حو األسحر عمد اإقفدر أمك اإفلـ،–إضراب سجف عسقبلف اإ ربزم -ٕ

 . طلب اسلخداـ رطعة ررحقة  ف اإجلد إعدـ كجكد  رشة اسفنجحة

كنظرا إعدـ إحففء اإلدارة   حك ف،45إذ اسل ر اإلضراب  ،1977-1976-سجف عسقبلف اإ ربزم  إضراب -ٖ
 حك ف 20أضرب اإ علقلكف عف اإطعفـ إ دة  مفإكعكد اإلت رطعليف علل نفسيف مللقحؽ اإ طفإب اإلنسفنحة،

 .كاإذم لقؽ  حو األسرل  رشة  ف اإلسفنج كزحفدة  ت عدد اإمطفنحفت كغحرىف  ف اإ طفإب

 اإذم اسلشيد  حو راسـ لبلكة، علت اإجعفرم كاسلفؽ  راغة، عند ف رف ت 1980إضراب سجف نفلة عفـ  -ٗ
 "مفإزندة" صللة اإسجكف مإرغفـ األسرل علل لنفكؿ اإطعفـ عف طرحؽ  ف حس ل 

 لقؽ اإ علقلكف عدة  طفإب  ف محنيف إدخفؿ  بلمس عف 7/1984 مشير –إضراب سجف جنحد اإ ربزم -٘
دخفؿ رادحك  .طرحؽ األىؿ، كا 

  ت ج حع اإسجكف ردا علل لبك ة إسرائحؿ مأف  عنكحفت األسرل مفلت 1985إضراب شف ؿ  ت عفـ  -ٙ
 . أل د جمرحؿ–ضعحفة معد ع لحة اإل راج  ت صفقة اإلمفدؿ  ع اإقحفدة اإعف ة

 حك ف  ت ج حع اإسجكف كذإؾ إللففظ علل اإلقكؽ اإ بلسمة إللربة 20اسل ر إ دة – 1987إضراب عفـ  -ٚ
 . األسحرة

  ت ج حع اإسجكف  طفإمحف مللسحف شركط لحفليـ االعلقفإحة كاإ عحشحة، كاسل ر إ دة 27/9/1992إضراب  -ٛ
 . حك ف، كرد لـ للقحؽ  طفإب إنسفنحة عفدإة21

اإس فح إؤلىفإت   حك ف، كلقؽ عدة  طفإب  نيف إنيفء سحفسة اإعزؿ،31 اإذم اسل ر 4/5/2000إضراب  -ٜ
 .اإ  نكعحف  ف اإزحفرة

 .3، ص3166 عدد –12/8/2004 أنظر، إسرائحؿ للخذ عدة خطكات اسلمفرحة، صلحفة اإلحفة اإخ حس 



حـك اإج عة اإ كا ؽ " لسفلت ىنعمت"ب ف صرح كزحر األ ف اإداخلت اإلسرائحلت 
  ت  ؤل ر صلفت عقده معد اإجلسة االسلشفرحة اإطفرئة  ع  سئكإت 13/5/2004

أف اإيدؼ  ف اإسحفسة اإصفر ة اإلت للمعيف سلطة اإسجكف ىك  نع " صللة اإسجكف 
إلسرائحؿ كرفؿ أنو ح بف إلسجنفء  ف نفلحلو أف حضرمكا عف " ع لحفت  عفدحة"لدمحر 

. "اإطعفـ للل اإ كت

ك ف اإ بللظ مأف أركاؿ كزحر األ ف لنـ عف عنصرحة  لأصلة  ت لبك ة إسرائحؿ 
. كلثحر اإقلؽ علل اآلؼ األسرل كاإ علقلحف

رد أصدرت مرنف ج  عفإحفت  كبفنت اإيحئة اإعلحف إ لفمعة شؤكف األسرل كاإ علقلحف،
 طفإمت  حو لبك فت دكؿ اإعفإـ اإضغط علل كمحفنف ، سفند إؤلسرل كاألسحرات

لبك ة االللبلؿ اإلسرائحلت إلنفحذ بف ة  طفإب األسرل كاإ علقلحف ،للؾ اإ طفإب اإلت 
نسفنحة اإ علقلحف م كجب اإقفنكف اإدكإت كاإقفنكف اإدكإت  لشبؿ اإلد األدنل الللراـ برا ة كا 

. اإلنسفنت

كإلجيفض إضراب اإلربة األسحرة رف ت  صللة اإسجكف اإعف ة م صفدرة بف ة 
كاإقرطفسحة كاإبلب كعزإت رحفدحت  اإسكائؿ، بفألدكات اإبيرمفئحة، لفجحفت األسرل،

اإلضراب، كصفدرت اإ لح ك نعت اإ لف حف  ف اإزحفرات كرد لقد ت  ؤسسفت لقكؽ 
إإلنسفف اإفلسطحنحة كاإلسرائحلحة مفإل فس إل لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة،  طفإمحنيف مإعفدة اإ لح 

كاإسكائؿ كاإللحب كاإس فح إل لف حف ملقفء األسرل، إال أف اإ لب ة ر ضت االإل فس 
كأف " ر فىحة إؤلسرل" علل اعلمفر أنو ح ثؿ اإ قدـ مخصكص اإ لح كاإسكائؿ كاإللحب

ف ر ض   صللة اإسجكف اإلسرائحلحة  لز ة ملقدحـ ثبلث كجمفت  ف اإطعفـ حك حف كا 
. األسرل لنفكؿ اإكجمفت ح ثؿ خررف إنظفـ  صللة اإسجكف اإلسرائحلحة

                                                 

 .15/8/2004 ىنغمت ح بف إلسجنفء األ نححف أف حضرمكا عف اإطعفـ للل اإ كت –أنظر  كرع صلحفة حدحعكت ألرنكت 

 ". فندحبل" إ زحد  ف اإ علك فت لكؿ مرنف ج اإفعفإحفت أنظر اإصفلة األإبلركنحة  إ ؤسسة 

نداء عفجؿ نشر -آف األكاف إلللرؾ اإفكرم للسمف  ف نيفحة  أسفكحة" أنظر اإيحئة اإعلحف إ لفمعة شؤكف األسرل 
 .26/8/2004ملفرحخ 

سرائحلحة، األكؿ   أنظر  كرع  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة، اإل فس  قدـ  ف  ؤسسفت لقكؽ إنسفف  لسطحنحة كا 
-  أ ف االإل فس اإثفنت  نع زحفرة اإ لف حف 04/7876،31/8/2004 04/7837مخصكص اإسكائؿ كاإ لح كاإللحب 

04/7867،1/9/2004. 



 منفء علل 2/9/2004كرد علؽ األسرل اإلضراب اإ فلكح عف اإطعفـ ملفرحخ 
. كعكد  ف إدارات اإسجكف مفالسلجفمة إ طفإميـ



المبحث الثالث 

اعتقال األطفال والنساء 

 

المطمب األول 

 اعتقال األطفال

 

  ف أىـ االلففرحفت اإدكإحة اإخفصة 1989لعلمر الففرحة لقكؽ اإطفؿ اإصفدرة  ت عفـ 
 دكإة للل نيفحة شير بفنكف 192ملقكؽ اإلنسفف، لحث لـ اإلكرحع كاإ صفدرة علحيف  ف رمؿ 

، 1990حكإحك  / ،ب ف كرعت إسرائحؿ علل ىذه االلففرحة  ت ل كز2000دحس مر  ف عفـ /أكؿ 
.   ف علحيف إال أف لللـر اإلقكؽ اإكاردة  ت االلففرحة اإ ذبكرة

لبفؿ اإدكؿ األطراؼ  "  علل 37 قد نصت اإ فدة 

أال حعرض أم طفؿ إللعذحب أك إغحره  ف ضركب اإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة أك  - أ
اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة، كال لفرض عقكمة اإلعداـ أك اإسجف  دل اإلحفة مسمب جرائـ 
 "حرلبميف أشخفص لقؿ أع فرىـ عف ث فنت عشرة سنة دكف كجكد إ بفنحة إئل راج عنيـ

إال أف إسرائحؿ كأثنفء اعلقفإيف كاللجفزىف إؤلطففؿ إـ للكرؼ عف اسلخداـ اإلعذحب اإجسدم 
كاإنفست ملقيـ مؿ لعداه إإل درجة اإللرش اإجنست ك لفكالت االغلصفب كاإضرب اإ مرح 

كاإلسقفط األ نت علل أحدم جنكد االللبلؿ ، كىذا حلنف ل  ع نص اإفقرة أ  ف اإ فدة اإ ذبكرة 
. أعبله

ألف اإجبلد ال حفرؽ   ف ىك  لمع  ع األسرل اإبمفر،ع فإللقحؽ  ع األطففؿ ال حخللؼ 
. محني ف

                                                 

 .10  قرة ا ص 37 اإ فدة 1989أنظر الففرحة لقكؽ اإطفؿ إعفـ  

 عفـ ،كاإذم اعلقؿ  ف مفب اإزاكحة اإسفعة اإثف نة صمفلف 16لعرض اإ علقؿ اإطفؿ رملت سدر  ف سبفف اإخلحؿ  
رحدكا حدم إلخلؼ مقحكد مبلسلحبحة كأرجلت مقحكد  عدنحة ثـ "  ك ؽ لصرحح  شفكع مفإقسـ لحث رفؿ2002 أب 15ملفرحخ 

كضعكا اإعصمة علل عحنفم كنقلت  مفشرة إإل  سلكطنة برحفت أرمع كمقحت للل اإ سفء دكف أف لقدـ إت كجمة  ف 
اإطعفـ، لعرضت خبلؿ ىذه اإفلرة إلضرب اإ مرح علل أنلفء  خللفة  ف جسدم كمشبؿ  مفشر علل اإرأس مكاسطة 

اإخحفـ إ دة حك حف = = اإخكذة كأعقفب اإنمفدؽ ،ثـ نقلت مسحفرة جحب إإل  عسبر اإ جنكنة مفإخلحؿ كاللجزت خفرج



كخبلؿ انلففضة األرصل لزاحد اعلقفؿ األطففؿ ككلحرة اسلخداـ اإعنؼ كاإلعذحب غحر 
اإ مرر ملقيـ، كإلضففء اإشرعحة علل ل بلت االعلقفؿ بفنت سلطفت االللبلؿ رد أصدرت  

:- أكا ر عسبرحة  نيف

 عف ف 16 اإذم حعلمر اإطفؿ اإفلسطحنت  ف إـ حلجفكز اإػ 132األ ر اإعسبرم ررـ *- 
، لحث 1993نفضجف، كمقحت ىذه األكا ر سفرحة اإ فعكؿ للل معد الففرحفت أكسلك  ت اإعفـ 

 حنظـ ع ؿ اإ لفبـ اإعسبرحة 1970 اإصفدر  ت عفـ 378ال حزاؿ األ ر اإعسبرم ررـ 
للؾ اإ لفبـ اإلت اللسلند إإل إجراءات اإ لفب ة اإعفدإة،علل اعلمفر أنيف .اإلسرائحلحة كدكرىف

.  لفبـ صكرحة كشبلحة

 كاإذم اسلخدـ مشبؿ بمحر 132ب ف أعفدت اإسلطفت اإعسبرحة لفعحؿ األ ر اإعسبرم ررـ 
 سنة، ك ت انلففضة 14- 12، لحث لـ اعلقفؿ األطففؿ  ف محف  ت االنلففضة األكإل

كبفنت اإلجراءات اإلسرائحلحة لألت . ف ىذه اإفئة اإع رحة  .األرصل أرلفع عدد اعلقفؿ األطففؿ
  ف الففرحة لقكؽ اإطفؿ اإ ذبكرة أعبله 37 خفإفة إ ف نصت علحو اإفقرة األكإل  ف اإ فدة 

 لدد ع ر اإطفؿ 132علل اعلمفر أف اإطفؿ ىك دكف سف اإثف نة عشرة أ ف األ ر اإعسبرم 

                                                                                                                                        

إ زحد  ف اإلففصحؿ "  أحفـ ثـ نقلت إإل  علقؿ عك ر اإعسبرم جنكب راـ اهلل3كمعدىف كضعت للت لمس إنفرادم إ دة 
إإل لعذحب " اسـ غحر لقحقت"ب ف لعرض اإطفؿ  ل د  .2002ملفرحخ "  فندحبل"أنظر مبلغ صلفت صفدر عف  ؤسسة 

  ف صمفح حـك 1:30لـ اعلقفإت  ت ل فـ اإسفعة " ك ؽ لصرحح  شفكع مفإقسـ إإل اإلربة اإعفإ حة إلد فع عف األطففاؿ
 لحث رفـ جنكد االللبلؿ اإلسرائحلت مفرللفـ  نزإنف، ك ف ثـ أخرجكنت  نو معد أف رف كا معصب عحنت 6/5/2004

كلبمحؿ حدم إإل اإخلؼ معد ذإؾ ارلفدكنت إإل سحفرة جحب عسبرحة ،كعلل اإفكر لـ نقلت إإل  سلكطنة  عفإحو أدك حـ، 
 بـ عف ملدة اإعحزرحة عند كصكإت إإل  سلكطنة  عفإحة أدك حـ لـ ادخفإت إإل غر ة اإللقحؽ 2اإلت لمعد لكاإت 

ككضعكنت  ت زاكحة كانيفإكا علت مفإضرب اإ مرح ،معدىف أدخلت إإل  بلب كبفف ىنفؾ  لقؽ كالد كمدأ اإللقحؽ  عت 
علل اإفكر ،كرد سأإنت ىؿ لضرب اإ كإلكؼ  قلت ال معد ذإؾ سأإنت عف ضرب اإلجفرة كعف علب اإمكحف ، قلت ال 
أعرؼ معد ذإؾ املعد عنت كأنزإنت إإل اإطفمؽ اإسفلت كغفب عنت لكاإت ثبلث سفعفت ك ف لـ أرجعنت إإل اإطفمؽ 

اإثفنت كانيفؿ علت مفإضرب اإ مرح مكاسطة اإعصف كىددنت مفإبيرمفء ب ف ضرمنت مفألحدم كاألرجؿ   ف لسمب منزحؼ  ت 
كإبف معد ىذا اإضرب إـ حلكصؿ  عت ألم اعلراؼ عف ضرب  كإلكؼ أك لجفرة ،معد ذإؾ ألضر عصف  اإفـ كاألنؼ،

ال كضعت اإعصف  ت  كثـ لعرحلت،  قد انلزع منطلكنت كرفؿ إت اعلرؼ علل ضرب  كإلكؼ كلجفرة كعف أصدرفئؾ، كا 
 ؤخرلؾ، كعند ف رأحت ىذا اإ لقؽ  ص ـ علل لنفحذ ليدحده اعلر ت مفإقفء اإلجفرة أرمع  رات ،كرد لـ لكرحعت علل 
" كررة بؿ ذإؾ لدث معد لعرضت إلضرب اإ مرح كاإليدحد كبفف ذإؾ علل  دار حـك بف ؿ  ت  سلكطنة  عفإحة أدك حـ

 . 3 ص 4/9/2004 – نشرة األحدم اإصغحرة –إ زحد  ف اإ علك فت أنظر اإلربة اإعفإ حة إلد فع عف األكالد
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 1954 إسنة 16، كىذا األ ر لؿ  لؿ رفنكف اإلصبلح األردنت ررـ 16  ف ىك دكف سف اإػ 
. اإذم بفف سفرم اإ فعكؿ رمؿ االللبلؿ اإعسبرم إلضفة اإغرمحة كرطفع غزة

 إف األطففؿ اإذحف الحشفربكف  ت اإع لحفت اإعدائحة عند نشكب نزاع دكإت، حل لعكف 
مفإل فحة اإ نصكص علحيف  ت الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ لعلقة مل فحة األشخفص اإ دنححف 

كاإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ ،ب ف أنو حطمؽ علحيـ اإض فنفت اإ  نكلة إيـ السح ف لؽ اللراـ 
اإلحفة كاإسبل ة اإمدنحة كاإ عنكحة كلظر اإلبراه كاإعقكمفت اإمدنحة كاإلعذحب كاإعقكمفت اإج فعحة 

  ف 75  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة، كاإ فدة 34 إإل 27اإ كاد  .كاألع فؿ االنلقف حة
ك ف محنيف  مدأ   51 ك48اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ اإ لعلقة مفألع فؿ اإعدائحة كاإ فدلحف 
.  اإل ححز محف اإ دنححف كاإ قفللحف كلظر شف ىج فت علل اإ دنححف

 ف األطففؿ اإ لررحف حعفنكف  ف % 11كأشفرت إلصفئحة إكزارة األسرل كاإ لررحف أف 
.  شفبؿ جسدحة كنفسحة كىـ ملفجة إإل عبلج طمت كلدخؿ نفست 

حلضح أف نسمة األطففؿ اإ علقلحف  ت اإفئة  كمفإنظر إإل أع فر األطففؿ اإفلسطحنححف،
كىذا حعنت أنو مفإلضف ة إإل   ف  ج كع األطففؿ اإ علقلحف،% 63 لملغ 17-16اإع رحة  ف 

ب ف حبللظ أف بثحرا  ف .لر فف ىؤالء  ف لرحليـ،  إف  رص عكدليـ إلدراسة للضفءؿ
كحلراكح  عدؿ  لرات االعلقفؿ   شيرا،12-2األطففؿ رد أ ضكا  لرات اعلقفؿ طكحلة للراكح  ف 

شيرا لي ة إإقفء  12  أشير إإقفء لجفرة،6-2ك قف إنكع اإلي ة،  علل سمحؿ اإ ثفؿ  ف 
زجفجفت لفررة ،ب ف أظيرت دراسة كزارة األسرل لكؿ لفالت اعلقفؿ األطففؿ مأف  عظـ 

ع لحفت االعلقفؿ ل ت مشبؿ عشكائت كإحبل ك ت جك  ف اإرعب كاإخكؼ إلطفؿ، كحقد كف إإل 
 لفب فت لنعدـ  حيف إجراءات اإ لفب ة اإعفدإة كحلـ اللجفزىـ  ت أ فبف اعلقفؿ ال للك ر  حيف 

.  اإلد األدنل  ف اإ عفححر اإدكإحة
 

                                                 

 إف اإقفنكف اإذم نظـ بحفحة كشركط كأسفإحب  عف لة األلداث كطرؽ اإفصؿ مفإقضفحف اإ لعلقة مفإلدث علل خحر 
 16 ف رفنكف اإعقكمفت ررـ  (94) ب ف أف اإ فدة 1956 إسنة 16كجو حعكد إ صلللو ىك رفنكف إصبلح األلداث ررـ 

 نصت علل أنو  ع  راعفة  ف جفء  ت رفنكف األلداث ال حبللؽ جزائحف بؿ  ف إـ حلـ اإلفسعة  ف ع ره 1960إعفـ 
كحعفل  ف اإ سؤكإحة اإجزائحة بؿ  ف إـ حلـ اإثفنحة عشرة  ف ع ره إال إذا ثمت أنو بفف  ت  قدكره عند ارلبفمو اإفعؿ أف 

  .حعلـ أنو ال حجكز إو أف حألت ذإؾ اإفعؿ

  18/3/2003نشرت ملفرحخ / اإل فحة اإقفنكنحة  ت اإنزاعفت اإ سللة–أنظر  كرع اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر 
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/iwpList520/F8dFF87A006C6721141256C
ED003 

 . لقرحر لكؿ كضع األطففؿ اإ علقلحف– أنظر  كرع كزارة األسرل كاإ لررحف



المطمب الثاني 

اعتقال النساء 

 

سفى ت اإ رأة اإفلسطحنحة جنمف إإل جنب  ع اإرجؿ مدكر  فعؿ  ت  سحرة اإبففح 
، لحث إف االللبلؿ اإكطنت اإنضفإت كاالجل فعت، كزجت  ت غحفىب اإسجكف، كلـ إمعفدىف

 .اإلسرائحلت إـ ح حز محف اإ رأة كاإرجؿ أثنفء االعلقفؿ، مؿ  فرس شلل صنكؼ اإلعذحب ملقحي ف
كنظرا إعدـ لكا ر إلصفئحة درحقة إ عر ة عدد  .ب ف لر يف  ف رؤحة أمنفئيف العلقفإيف  لرة طكحلة

.  أسحرة  لسطحنحة5000األسحرات  نذ مداحة االللبلؿ للل اآلف،  قد ردر اعلقفؿ  ف حقفرب 

:- أ ف مفإنسمة إلقكاعد اإقفنكنحة اإدكإحة لكؿ ظركؼ اعلقفؿ األسحرات  إنيف لل ثؿ بفآللت

 حسجف اإرجفؿ كاإنسفء ردر اإل بفف  ت  ؤسسفت  خللفة، كلحف لبكف –اإفصؿ محف اإفئفت -1
ىنفؾ  ؤسسة لسلقمؿ اإجنسحف علل اإسكاء حلللـ أف حبكف  ج كع األ فبف اإ خصصة 

. إلنسفء  نفصبل بلحف 

  ت سجكف اإنسفء حجب أف للك ر اإ را ؽ اإخفصة اإضركرحة إلك حر –اإل ؿ كاإكالدة - 2
كحجب بل ف بفف ذإؾ   بنف ،الخفذ لرلحمفت إبت حكإد .اإرعفحة كاإعبلج رمؿ اإكالدة كمعدىف

ذا كإد اإطفؿ  ت اإسجف ال حنمغت أف حذبر ذإؾ  ت شيفدة  األطففؿ  ت  سلشفل  دنت، كا 
.  حبلده

ك ف خبلؿ  لفمعة اإ ؤسسفت اإلقكرحة اإلت لعنل مشؤكف األسرل، لمحف كجكد أسحرلحف رد كإدلف 
 ت سجف اإر لة إلنسفء، دكف أف للك ر رعفحة إي ف، لحث لـ لقححد حدم األسحرلفف مفإسرحر 

 سلشفل "كأرجلي ف  قحدة مسبلسؿ لدحدحة أثنفء اإكالدة،  ت  سلشفل سجف اإر لة أم 
". عسبرم

 :كاألسحرلفف ى ف

                                                 

  ف محف اإ معدات، رس حة حكسؼ  صطفل عكدة، عفحشة عكدة أل د عكدة، عفحدة عحسل سعد سفإـ، كعلحف أل د 
  . ل د  ي ت

 .45نشرة ال مد إلقحد أف حنبسر، ص " اإذؿ كاإ رارة"نفدم األسحر اإفلسطحنحف،األسحرات لجفرب مطعـ   

  ف الففرحة جنحؼ 76  قرة أ  ف اإقكاعد اإن كذجحة إ عف لة اإسجنفء كاإ فدة 8 إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر اإ فدة 
  .اإرامعة 

 .1  قرة 23 أنظر اإقكاعد اإن كذجحة اإدنحف، اإ فدة 



 29/5/2002 حر ت  ل كد حكسؼ طو،  ف سبفف اإقدس، اعلقلت ملفرحخ *- 
  8/2/2003ككضعت  كإكدىف كائؿ ملفرحخ   سنكات،4كلقضت لب ف مفإسجف 

، اعلقلت ملفرحخ *-   17/4/2003 نفؿ إمراىحـ عمد اإرازؽ غفنـ،  ف سبفف طكإبـر
 .2003 /9ككضعت  كإكدىف نكر مشير "  كرك ة"

لحف حبكف  ف اإ س كح مو مقفء األطففؿ اإرضع إإل جفنب ا يفليـ  ت "، اإرضفعة- 3
حكضع  حيف  للخذ اإلدامحر اإبلز ة إلك حر دار لضفنة  جيزة م كظفحف  ؤىلحف، اإسجف،

". اإرضع خبلؿ اإفلرات اإلت ال حبكنكف أثنفءىف  ت رعفحة أ يفليـ 

إال أف إدارة سجنت لل كند كاإر لة إلنسفء إـ لك ر اإغذاء اإبف ت إؤلسحرات،  فإطعفـ اإ قدـ 
ب ف أف اإغر ة اإلت لللجز  حيف األسحرات  .إيف ستء ب فن كنكعفن   ف حؤثر علل ن ك اإطفؿ

كاإطفبلف غحر الئقة صلحف كلنعدـ  حيف اإليكحة كاإلضفءة كال لدخليف اإش س،  بحؼ ألـ 
أسحرة  ع طفليف أف لعحش  ت ىذه اإظركؼ اإقفسحة غحر اإ لكازنة حلحطيف اإرعب كاإقلؽ 

 .ىذه اإعكا ؿ  جل عة لفسد محئة اإطفؿ االجل فعحة علل  صحر طفليف؟

كىذا ال حسلثنت  حجب أف حلأإؼ طفرـ اإعف لحف  ت  نشآت اإنسفء  ف اإنسفء،" –اإطفرـ -4
إلقحفـ مكاجمفليـ  ت  خصكصف األطمفء كاإ درسحف، مفإطمع كجكد أعضفء ذبكر  ت اإطفرـ،

اإ نشآت أك أرسفـ اإ نشآت اإ خصصة إلنسفء كحجب ردر اإل بفف أف حبكف إلطفرـ 
". اإنسكم نفس اإ ؤىبلت اإلت للطلميف  نشآت اإرجفؿ

، لللجز اإنسفء اإبللت حقضحف عقكمة لأدحمحة  ت أ فبف  نفصلة عف اإعقكمة اإلأدحمحة- 5
. أ بفف اإرجفؿ كحكبؿ اإلشراؼ اإ مفشر علحيف إإل نسفء

أكلقد يف /  علقبلت إدارحفت دكن ف لي ة ك4إال أف اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة لللجز 
 .إل لفب ة كحلـ اللجفزىف  ع األسحرات اإبللت حقضحف ألبف ف مفإسجف اإ ؤمد

ك ف اإ بللظ مأف ظركؼ اعلقفؿ اإنسفء  شفمية العلقفؿ اإرجفؿ كاإ ضفحقفت علحيف  ف رمؿ 
كبثحرا  ف اللجزت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة األسحرة  ت  .إدارات اإسجكف رفسحة إلغفحة

 لفكإة إلضغط علل زكجيف األسحر  لرة اإللقحؽ، ىفد ة إإل لعذحمي ف نفسحف  ميدؼ انلزاع 
 . اعلرا فت

                                                 

 .2  قرة 23اإقكاعد اإن كذجحة اإدنحف اإ فدة   

 .124 ص 124 ك215 ص 76 أنظر الففرحة جنحؼ اإرامعة، اإ فدلفف 

 .237 ص 3  قرة 124 أنظر الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ فدة 



ب ف لقـك إدارة اإسجف مفرض عقكمفت رفسحة علل األسحرات أللفو األسمفب، بعزإيف  ت زنزانة 
إنفرادحة، لر فنيف  ف إقفء ذكحيف إ دة شيرحف، ك رض غرا فت  فإحة  ف خبلؿ خص يف  ف 

 . خصصفت اإبنلحف

كرد لصفعدت كلحرة اعلقفؿ اإنسفء  ت انلففضة األرصل، كك قف إ علك فت كزارة شؤكف األسرل 
أ ف . إ رأة  نذ انلففضة األرصل250  إنو رد لـ اعلقفؿ 21/6/2004كاإ لررحف ملفرحخ 

 25  ف محنيف 2004/12/31 أسحرة للل لفرحخ 124 قد أشفرت إإل كجكد "  فندحبل" ؤسسة 
 .  علقبلت إدارحفت7 أسحرة دكف اإسف اإقفنكنت ك16أسحرة  لزكجة، 

 .(1)إ زحد  ف اإ علك فت لكؿ األسحرات، أنظر  للؽ ررـ 

 



 الفصل الخامس

اإلبعاد واالعتقال اإلداري 
 

إفصؿ اإخف س إإل  ملثحف، اإ ملث األكؿ حلعلؽ مفإلمعفد كاإثفنت مسحفسة االعلقفؿ ارس نف 
.  اإلدارم

 

 المبحث األول

سياسة اإلبعاد 

 

ِسجؿ االللبلؿ اإلسرائحلت لف ؿ مجرائـ اإلرب، لحث طردت إسرائحؿ كمشبؿ ج فعت 
، كلمعليف ع لحة طرد ج فعحة أخرل إإل اإضفة اإغرمحة 1948سبفف األراضت اإ لللة إعفـ 

 را قيف لد حر ثبلث ررل  لسطحنحة مفإبف ؿ بفنكا حسبنكف ميف ررب اإلطركف كىت 1967عفـ 
كرد  فرست اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة كسفئؿ عدحدة إلمعفد . حفإك، ع كاس، كمحت نكمف

اإ كاطنحف اإفلسطحنححف عف أراضحيـ كذإؾ إللففظ علل صبللحليف إلمعفد اإفلسطحنححف مفإسلطة 
. اإ  نكلة إيف

 1945اإمرحطفنت إعفـ " اإطكارلء"ك سرت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة، أنظ ة اإد فع 
، كرف ت مإصدار أكا ر عسبرحة 1967 كنف ذة اإ فعكؿ معد عفـ علل أنيف شرعحة

.   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة64إسرائحلحة  خفإفة إنص اإ فدة 

                                                 

 1990 حكست ىحللر فف، سحفسة اإلمعفد اإلسرائحلحة  ت األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة،  ؤسسة اإلؽ، طمعة أكإل عفـ 
 .15ص 

لمقل اإلشرحعفت اإجزائحة اإخفصة مفألراضت اإ لللة نف ذة،  ف إـ "   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة علل 64  نصت اإ فدة 
ك ع  راعفة االعلمفر  .للغيف دكإة االللبلؿ أك لعطليف إذا بفف  حيف  ف حيدد أ نيف أك ح ثؿ عقمة  ت لطمحؽ ىذه االلففرحة

األخحر كإضركرة  ض فف لطمحؽ اإعداإة علل نلك  عفؿ، لكاصؿ  لفبـ األراضت اإ لللة ع ليف  ح ف حلعلؽ مج حع 
 12أنظر اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر، الففرحفت جنحؼ اإ ؤرخة  ت  ".اإ خفإففت اإ نصكص عنيف  ت ىذه اإلشرحعفت

 .210 الففرحة جنحؼ مشأف ل فحة األشخفص اإ دنححف  ت ز ف اإلرب ص 1949أغسطس  /آب



لعرضنف  ت ىذا اإ ملث إإل ثبلثة  طفإب، اإ طلب األكؿ حلعلؽ مأنظ ة اإد فع اإطكارلء 
كاألكا ر اإعسبرحة اإلسرائحلحة، كاإثفنت ع لحفت اإلمعفد كرسـ إإل أرمعة  ركع، " اإمرحطفنت"

 كللل نيفحة اإسمعحنحفت، اإفرع اإثفنت، اإ معدكف 1967اإفرع األكؿ، اإ معدكف  نذ عفـ 
، اإفرع اإثفإث اإ معدكف إإل  رج اإزىكر، كاإفرع اإرامع، اإ معدكف  ت 1958 ت عفـ 

أ ف اإ طلب اإثفإث  حلعلؽ .انلففضة األرصل  ف أرفرب اإنشطفء كاإ علقلحف اإلدارححف
. مسحفسة اإلمعفد كاإ عفححر اإدكإحة

 

المطمب األول 

البريطاني واألوامر العسكرية اإلسرائيمية " الطوارىء"أنظمة الدفاع 

 

  ت إمعفد 1945اإمرحطفنت إعفـ " اإطكارلء"اسلندت إسرائحؿ إإل أنظ ة اإد فع 
 كاإلت 1937اإفلسطحنححف، للؾ األنظ ة اإلت صدرت م كجب رفنكف اإد فع عف  لسطحف إعفـ

 أم 1937ىد ت إإل ر ع لقكؽ اإلنسفف، كرد لـ إمطفإيف  ف رمؿ  لؾ انجللرا م رسـك عفـ 
. 1948 أحفر عفـ 14أنيف غحر سفرحة اإ فعكؿ معد 

 لؤبد إإغفءىف، 1987 بفنكف اإثفنت عفـ 22كرد كصلت رسفإة إإل  ؤسسة اإلؽ ملفرحخ 
أؤبد مأنو ".لحث جفء علل إسفف اإسحد ل ثت رنلكف كزحر اإخفرجحة كاإ سلع رات اإمرحطفنحة 

 كج حع أنظ ة اإد فع 1937 إف أ ر اإد فع إعفـ  ،1948ك قف إقفنكف اإد فع عف  لسطحف إعفـ 
. "اإلت صدرت ك قف إو، ىت  لغفة كإـ حعد إيف كجكد  ف كجية نظر اإقفنكف االنجلحزم

 لحث جفء  ت 224ب ف أصدر اإقفئد اإعسبرم إ نطقة اإضفة اإغرمحة األ ر اإعسبرم ررـ 
 أحفر 14أف لشرحع اإطكارلء اإذم بفف سفرم اإ فعكؿ  ت اإ نطقة، معد لفرحخ "   نو 3اإ فدة 
 حمقل سفرم اإ فعكؿ اعلمفرا  ف اإحـك اإ لدد  صفعدا، كبأنو سف بلشرحع إؤل ف إال إذا 1948

. "رمؿ اإحـك اإ لدد أك معده" ب "2أإغت صرالة  ع اإلنكحو مفس و ب ف ذبر  ت اإ فدة 

                                                 

. كاإلت كردت  ت بلفب ( 2 للؽ ررـ )إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر نص اإرسفإة بف لة  
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 ف رمؿ رفئد  نطقة اإضفة اإغرمحة اإكؼ  حشنو  (1968 شمفط 20 )5728 شمفط 21 224 صدر األ ر اإعسبرم 
  . األكا ر اإعسبرحة اإلسرائحلحة–ر فئحؿ  فردم



،  قد ذبرت طررف إلإغفء لشرحع أنظ ة اإطكارلء 224أ ف اإ فدة اإثفنحة  ف األ ر اإعسبرم 
 نعف "أ – 2دكف سكاىف، كإـ حقمؿ مأحة طرحقة أخرل سكل اإلت لددىف لحث جفء  ت اإ فدة 

إلدكث أم اإلمفس حكضح ميذا أف لشرحع اإطكارلء ال حلغت للقفئحف مكاسطة لشرحع اللؽ إحس 
. ملشرحع طكارلء

ال حلغت لشرحع اإطكارلء إال مكاسطة لشرحع حلدد صرالة اإلشرحع اإ لغل  ع اإلنكحو - ب
. "مفس و

  ف أنظ ة 112ك 108كرد اسلندت إسرائحؿ إإل سحفسة اإلمعفد ك قف إل فدلحف 
مأكا ر لقححد لنقؿ األشخفص " كاإكاردة  ت اإفصؿ اإعفشر اإ لعلؽ 1945اإد فع اإطكارلء إعفـ 

". كررفمة اإمكإحس كاالعلقفؿ كاإلمعفد 

                                                 

ص 1968 لزحراف 16ك12 نفشحر، أكا ر كلعححنفت صفدرة عف اإ سلشفر اإقضفئت إ نطقة حيكدا كاإسف رة، اإعدد  
466،467. 

ال حصدر أ ر  ف اإ ندكب اإسف ت أك أم رفئد "  اإلت شبلت مداحة اإفصؿ اإعفشر علل  ف حلت 108نصت اإ فدة  
عسبرم م قلضل ىذا اإفصؿ مشأف أم شخص  ف األشخفص إال إذا رأل اإ ندكب اإسف ت أك اإقفئد اإعسبرم لسم ف 

لبكف اإلفؿ أف  ف اإضركرم أك  ف اإ بلئـ إصدار ذإؾ األ ر، إلأ حف اإسبل ة اإعف ة أك اإد فع عف  لسطحف أك 
 ".اإ لف ظة علل اإنظفـ اإعفـ أك إخ فد عصحفف أك ثكرة أك شغب

، أف لنفط مفإ ندكب اإسف ت 1"  نصت علل 1945إعفـ " اإمرحطفنت"  ف أنظ ة اإد فع اإطكارلء112ب ف أف اإ فدة  
حبلؼ  حو أم شخص م غفدرة  لسطحف " حشفر إإحو  ح ف حلت  ف ىذا اإنظفـ مأ ر اإلمعفد"صبللحة إصدار أ ر ملكرحعو 

، لنفط مفإ ندكب اإسف ت صبللحة إصدار أ ر ملكرحعو حبلؼ  حو أم شخص  كجكد خفرج  لسطحف أف 2.كاإمقفء خفرجيف
حمقل خفرجيف كحلرلب علل اإشخص اإذم حصدر ملقو أ ر بيذا أف حمقل خفرج  لسطحف  ف داـ ذإؾ األ ر نف ذ اإ فعكؿ 

حجب علل اإشخص - 3.كحجكز أف حلض ف األ ر اإصفدر م قلضل ىذه اإ فدة أحة شركط حسلصكميف اإ ندكب اإسف ت
، 4.اإذم صدر أ ر مإمعفده أف حغفدر  لسطحف م قلضل  نطكؽ األ ر كأف حمقل خفرج  لسطحف طحلة اإع ؿ مذإؾ األ ر

أف اإشخص اإذم صدر أ ر مإمعفده حجكز لكرحفو رحث ف حلـ إمعفده أك نقلو إإل أحة سفحنة أك رطفر أك طفئرة أك  ربمة  ت 
 لسطحف مفإصكرة اإلت حقررىف اإ ندكب اإسف ت  ت أ ر اإلمعفد أك مأحة صكرة أخرل كحعلمر ذإؾ اإشخص كىك للت 

حجب علل رمفف سفحنة أك سفئؽ أحة طفئرة علل كشؾ اإقحفـ إإل أم  ر أ أك - 5اإلفظ أنو  كركؼ مصكرة   شركعة 
 بفف خفرج  لسطحف أف حلسلـ اإشخص اإذم صدر أ ر مإمعفده علل ظير سفحنلو أك طفئرلو كأف حنقلو إإل ذإؾ اإ ر أ 

، علل اإ سئكؿ عف 6.أك اإ بفف كأف حقدـ إو اإ بفف كاإطعفـ اإبلئؽ  ت أثنفء اإسفر إذا  ف أ ر اإ ندكب اإسف ت مذإؾ
اإسفحنة أك  بلح اإطفئرة ، عند عز و علل اإكصكؿ إإل أم  حنفء أك  بفف خفرج  لسطحف ، أف حأخذ اإشخص اإذم 

 أف حأخذه علل  لف اإسفحنة أك اإطفئرة كنقلو إإل ذإؾ اإ حنفء أك –صدر مصدده  أ ر إمعفد ملكجحو  ف اإ ندكب اإسف ت 
إلجنب اإشؾ حعلف ىنف أف األ ر م كجب ىذا اإنظفـ رد حلعلؽ - 7.اإ بفف  ع لك حر اإرالة كاإلعفإة إو أثنفء اإرللة

مشخص أك شخصحف أك أبثر كإف حبكف  ف اإضركرم م كجب ىذه األنظ ة ذبر اسـ اإشخص أك أس فء األشخفص 
 ف اإنظفـ ررـ " 4"لعححنيف م كجب اإفقرة اإفرعحة =إذا طلب  ف أحة إجنة اسلشفرحة لـ - 8.اإذحف حلعلؽ  ميـ ىذا األ ر



، ال لزاؿ لبك ة إسرائحؿ 1945كمفإرغـ  ف كضكح إإغفء أنظ ة اإد فع اإمرحطفنحة إعفـ 
 سل رة مإمعفد اإفلسطحنححف ،كلعلمر  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة مأف ىذه األنظ ة ىت 

 1992  لسطحنحف  ت عفـ 415األسفس اإقفنكنت ألكا ر اإلمعفد ب ف لدث  ت إمعفد إسرائحؿ إػ 
 .

 
 المطمب الثاني

عمميات اإلبعاد القسري 

 
 الفرع األول

  وحتى نياية السبعينيات1967المبعدون منذ عام 

 

 إلضفة 1969 إعفـ 329أصدرت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة األ رحف اإعسبرححف، 
 إقطفع غزة، كذإؾ  ف أجؿ لنظحـ كضع اإفلسطحنححف اإذحف 1969 إعفـ 290اإغرمحة ك قفملو 

دخلكا اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة دكف اإلصكؿ علل لصرحح، كلـ اسلخدا ي ف أحضف  ت عفـ 
 .  رة 22 أبثر  ف 1985

حجكز " "أ ر مشأف  نع اإلسلؿ "329  قرة ا  ف األ ر اإعسبرم ررـ 3كك قف إنص اإ فدة 
سكاء ألـ اليف و مجـر م كجب  ألم رفئد عسبرم أف حأ ر خطحف مطرد أم  لسلؿ  ف اإ نطقة،

                                                                                                                                        

  ف األنظ ة اإرئحسحة  ف رمؿ شخص صدر مصدده أ ر إمعفد م كجب ىذا اإنظفـ،  ح بف إلجنة أف لدرس أ ر 11
. اإلمعفد ىذا ثـ لقدـ لكصحفت إللبك ة مفإنسمة أل ر اإلمعفد

حجكز ألم  رد  ف أ راد ركات جبلإلو، أم ضفمط مكإحس إإقفء اإقمض مدكف اسلصدار  ذبرة رمض علل " أ "112اإ فدة 
حجكز ألم  رد  ف أ راد ركات " ب "112اإ فدة  .1941أم شخص صدر ملقو أ ر إمعفد م كجب أنظ ة اإيجرة إعفـ 

جبلإلو أك أم ضفمط مكإحس إإقفء اإقمض مدكف اسلصدار  ذبرة رمض، علل أم شخص إذا بفف إدحو سممف إبلعلقفد  ف 
كحللجز  ثؿ ىذا اإشخص إ دة ال للجفكز اإسمعة أحفـ  .112 أك إمعفده طمقف إل فدة 11شأنو لمرحر اللجفزه طمقف إل فدة 

كحخضع  ثؿ ىذا االللجفز  ت األ فبف م كجب  .مفنلظفر اإقرار مشأف إذا  ف بفف سحصدر ملقو أ را  ف ىذا اإقمحؿ
 .اإلعلح فت اإلت رد حلض نيف األ ر اإصفدر عف اإقفئد اإعسبرم

 بفنكف أكؿ عفـ 17 لللحؿ رفنكنت إلمعفد إسرائحؿ اإج فعت إلفلسطحنححف  ت –كىـ  ف اإشرعحة- أنجحبل جفؼ
  .36 ص 9 نشرة غحر دكرحة ررـ –  رع اإضفة اإغرمحة1993 – اإلؽ–1992

  16أنظر جكزت ىحللر فف، سحفسة اإلمعفد اإلسرائحلت  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة اإ لللحف،  رجع سفمؽ، ص  



ىذا األ ر أـ إـ حليـ، كحلخذ أ ر اإطرد  سلندا رفنكنحف إكضع اإ لسلؿ اإ ذبكر للت اإلفظ 
أم حعلمر اإشخص  لسلبل معد أف  بث  ت سكرحف، إمنفف كاألردف، كدخؿ ".إإل لحف طرده

 لزحراف ،ب ف أف بؿ  ف دخؿ اإ نطقة معد اإحـك اإ لدد 7اإ نطقة  لع دا خبل ف إؤلصكؿ معد 
م قلضل لصرحح كمقت  حيف خبل ف إؤلصكؿ معد انليفء  فعكؿ اإلصرحح أك خبل ف إشركطو 

.  ملبـ اإ لسلؿ3حعلمر م قلضل اإ فدة 

 لزحراف عفـ 7ككاضح جدا  ف األ ر اإعسبرم مأف اإفلسطحنححف اإذحف لربكا  نفزإيـ رمؿ 
.  كإـ حبف ملكزليـ مطفرة ىكحة كعفدكا  إنيـ  ت لبـ اإ لسللحف1967

 إإل األردف اإشحخ عمد اإل حد اإسفئح 1967كرد أمعدت اإسلطفت اإعسبرحة  ت عفـ 
 ع أرمعة آخرحف  ف اإزع فء اإفلسطحنححف " أكؿ  معد  لسطحنت"اإذم اعلمر " رل ة اهلل علحو"

 رغـ االنخففض اإذم 1970  معدا  ت عفـ 406كملغ عدد اإ معدحف  .أمعدكا  ت ذات اإعفـ
ك ت عفـ  .إكلظ  ت نيفحة ىذا اإعفـ نظرا إلضغكطفت اإ للحة كاإدكإحة علل سلطة االللبلؿ

.   معدا  لسطحنحف  ف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة 1156 ملغ عدد اإ معدحف 1978

كبفنت للـ ع لحة إمعفدىـ دكف إجراءات رفنكنحة ،ملحث بفنت لمعدىـ إ ف إإل األردف أك إمنفف، 
.  كمفإلفإت إـ حسلطع اإ معد أف حللدل ىذا اإقرار إحدا ع عف عدـ  شركعحة إمعفده

 

 الفرع الثاني

 1985المبعدون الفمسطينيون عام 
 

أعفدت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة لفعحؿ سحفسة اإلمعفد ض ف  ف حس ل مسحفسة 
 46إمفف رئفسة اسلؽ رامحف رئحس اإكزراء اإسفمؽ إلسرائحؿ كأمعدت " اإقمضة اإلدحدحة "

. 1988 كمحف  نلصؼ بفنكف اإثفنت عفـ 1985 لسطحنحف  ت اإفلرة  ف محف آب عفـ 

ك ف محف اإ معدحف،  ج كعة  ف اإفلسطحنححف اإذحف أ رج عنيـ  ت صفقة اإلمفدؿ اإلت ل ت  ف 
سرائحؿ،  ت   لحث أ رج 20/5/1985محف اإجمية اإشعمحة اإقحفدة اإعف ة مقحفدة أل د جمرحؿ كا 

 أسحران  لسطحنحفن كعرمحفن  قفمؿ اإل راج عف ثبلثة جنكد إسرائحلححف أسركا  ت لرب 1150عف 

                                                 
293 Ann m.lesch,(Israeli Deportation of  Palestinians Fromك the West Bank and the 

Gaza strip ,1967-1978 ) Journal of Palestine studies.  
. 112، 80 ص 1979 عفـ 3 كررـ 121، 101 ص 1979 عفـ 2 ررـ 8أنظر اإ جلد 



سبفف غحر شرعححف  ت األراضت "كمررت إسرائحؿ إمعفدىـ مأنيـ . إمنفف محد للؾ اإجمية
. اإضركرة األ نحة "، مذرحعة "اإ لللة

 

 الفرع الثالث

 المبعدون إلى مرج الزىور

 

 شخصف  دنحف 415 17/12/1992أمعدت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملفرحخ  
مطرحقة غحر  شركعة، للل دكف اإس فح إيـ مفإطعف أ فـ إجفف االعلراضفت اإعسبرحة 

  ف الففرحة 49اإلسرائحلحة، علل اعلمفر أف ىذا اإلمعفد ىك إمعفد  ؤرت، عل ف مأف اإ فدة 
جنحؼ اإرامعة بفنت كاضلة كصرحلة  ف لحث اإنص علل لظر اإلمعفد، إال أف  سلشفرم 

  ف االلففرحة اإرامعة  علمرحف أف نص 49كخمراء لبك ة إسرائحؿ للفحلكا علل نص اإ فدة 
اإفقرة اإثفنحة  ف للؾ اإ فدة  ت اإلغة اإلنجلحزحة للدثت عف إ بفنحة اإقحفـ معل حفت إخبلء بلت 

إذا ارلضل ذإؾ أ ف اإسبفف أك  ( (evacuationأك جزئت إ نطقة  عحنة  ف اإ نفطؽ اإ لللة
 كعف (transfers)كاإفقرة اإثفإثة  ف ذات اإ فدة للدثت عف نقؿ .ألسمفب عسبرحة رفىرة 

  ت سحفؽ اإلأبحد علل كضع شركط  شددة علل سلطة االللبلؿ إبت (removals)انلقفالت 
. حس ح إيف مفإقحفـ ميذه األع فؿ

  ف (removals)كرد اسلغؿ اإ سلشفركف اإلسرائحلحكف  ف كرد  ت نص اإفقرة اإثفإثة  
 اشلرطلف أف للـ ع لحفت اإنقؿ إلسبفف 3ك 2إبكف اإفقرلحف "  ؤرت" كأضف كا إإحيف 49اإ فدة 

. مصكرة كرلحة كألسمفب عسبرحة رفىرة 

  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة المد  ف لكا ر 49كللل حلفؽ اإنقؿ اإ ؤرت  ع نص اإ فدة  
:- اإشركط اآللحة

. أف حبكف اإلخبلء أك اإنقؿ، سكاء أبفف بلحف أـ جزئحف خبلؿ اإع لحفت اإلرمحة -ٔ
 . أف حقلضحو أ ف اإسبفف اإ دنححف أك اإضركرات اإعسبرحة اإقيرحة -ٕ

 .أف حش ؿ اإسبفف اإ دنححف  ت  نطقة  لللة مبف ليف أك  ت جزء  نيف -ٖ

                                                 

أنظر اإصفلة االإبلركنحة إػ   
http://www.aljamaa.com./arabic/detail.asp?id=1279&IdRub=7. 



 .أال حلـ ىذا اإنقؿ إال  ت إطفر اإلرلحـ اإ للؿ،  ف إـ حلعذر  ف اإنفلحة اإ فدحة -ٗ

أف لقـك دكإة االللبلؿ ملك حر أ فبف االرف ة اإ نفسمة السلقمفؿ اإ دنححف اإ نقكإحف كاإلأبد  -٘
 ف نفلحة  (satifactory)لجرم  ت ظركؼ  رضحة ( removals) ف أف االنلقفالت 

. اإسبل ة كاإصلة كاأل ف كاإلغذحة ك ف لحث عدـ لشلحت أ راد اإعفئلة اإكالدة

 ع لحفت اإطرد 19/12/1992 اإصفدر ملفرحخ 799 كرد أداف  جلس األ ف  ت ررار 
.  ررارا حدحف إجراءات اإطرد كاإلمعفد  ف األراضت اإ لللة15، كأصدر أبثر  ف اإج فعحة 

ال حلـر " لحث جفء  حيف 47 إال أف إسرائحؿ مإمعفدىف إلفلسطحنححف، لنليؾ نص اإ فدة 
األشخفص اإذحف حكجدكف  ت أم ارلحـ  للؿ مأم لفؿ كال مأحة بحفحة  ف االنلففع ميذه االلففرحة 

،سكاء مسمب أم لغححر حطرأ نلحجة الللبلؿ األراضت علل  ؤسسفت اإلرلحـ اإ ذبكر أك 
لبك لو، أك مسمب أم الففؽ حعقد محف سلطفت اإلرلحـ اإ للؿ كدكإة االللبلؿ، أك بذإؾ مسمب 

". رحفـ ىذه اإدكإة مضـ بؿ أك جزء  ف األراضت اإ لللة

 

الفرع الرابع 

المبعدون في انتفاضة األقصى من أقارب النشطاء الفمسطينيين والمعتقمين اإلداريين 

 

ىددت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة، ملنفحذ ع لحفت إمعفد إنشطفء  لسطحنححف، 
بسحفسة عقفب ج فعت  ت انلففضة األرصل، كرد ل ثؿ ذإؾ عند ف رف ت مفرللفـ بنحسة اإ يد 

                                                 

عمد اهلل أمك عحد، اإطرد كاإلمعفد اإج فعت  ت اإقفنكف اإدكإت،  قفإة نشرت  ت  جلة جف عة اإنجفح إؤلملفث . أد
  .54ك53ك52 ص 1998 12اإعدد "اإعلـك اإلنسفنحة "

إذ حؤبد  ف جدحد ررارالو  "
". 726/1992ك"694/1991ك"681/1990ك"636/1989"ك"608/1988"ك"607/1988"
حدحف مقكة اإلجراء اإذم الخذلو إسرائحؿ اإدكإة اإقفئ ة مفالللبلؿ مإمعفد  ئفت اإ دنححف اإفلسطحنححف كحعرب عف - 1"

.  عفرضلو اإثفملة ألم إمعفد  ف ىذا اإقمحؿ لقـك مو إسرائحؿ
 علل ج حع األراضت اإفلسطحنحة اإلت لللليف 1949 آب 12حعحد لأبحد انطمفؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ ؤرخة -2

.  م ف  حيف اإقدس كحؤبد أف إمعفد اإ دنححف حشبؿ خررف الإلزا فلو م كجب االلففرحة1967إسرائحؿ  نذ عفـ 
. حعحد لأبحد اسلقبلؿ إمنفف كسحفدلو كسبل و أراضحو- 3 
 ".حطفإب إسرائحؿ اإدكإة اإقفئ ة مفالللبلؿ مأف لبفؿ عكدة ج حع اإ معدحف اإ أ كنة كاإفكرحة إإل األراضت اإ لللة- 4

 .1992 بفنكف أكؿ 18 اإصفدر  ت 799 ررار ررـ –أنظر  كرع األ ـ اإ للدة ، ررارات  جلس األ ف



العلقفؿ اإ قفك حف اإ للصنحف  حيف، معد أف لـ  لفصرليف  ف بف ة اإجكانب، أثنفء اجلحفليف 
   ف د ع معشرات اإفلسطحنححف اإلجكء إلبنحسة، اإلت 14/4/2002إ دحنة محت إلـ ملفرحخ 

بفنت لخضع إلدارة اإسلطة اإفلسطحنحة، كاللجفجف علل اللجفزىـ، لقدـ أعضفء بنحست عرب 
خراج بف ة  مفإل فس إ لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة  ف أجؿ ر ع اإلصفر عف بنحسة اإ يد كا 

اإ للجزحف  حيف، ألف اإمقفء علل ىبذا كضع حشبؿ انليفبف  فضلف إقكاعد اإقفنكف اإدكإت 
اإلنسفنت، كرد اخللفت  عيـ رحفدة جحش االللبلؿ،لحث اعلمرت سلكبيف  ت ىذا اإلصفر 

 طفمقف أللبفـ اإقفنكف اإدكإت كاعلرضت علل لدخؿ اإ لب ة  ت اإنظر ميذه اإ سأإة،  دعحة 
. كجكد  ففكضفت لجرم إلؿ ىذه اإلشبفإحة

 حك ف  ف اإلصفر، أدإل نفطؽ عسبرم إسرائحلت إإل أنو لـ اإلكصؿ ملفرحخ 37كمعد 
:-  اللففؽ إلؿ أز ة اإ يد ك ف أىـ اإنقفط اإكاردة  ت ىذا االلففؽ8/5/2002

ج حع اإنفس األمرحفء اإذحف اللجزكا برىفئف داخؿ بنحسة اإ يد أصملكا اآلف ألرارا  ت *  
.  غفدرليف

.   ف اإ طلكمحف إإل أراضت اإسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة  ت رطفع غزة26لـ نفت *  

لعيد اإ نفحكف كلعيدت اإسلطة اإفلسطحنحة علل أف اإ نفححف إف حعكدكا إإل أع فؿ اإعنؼ 
.  ت اإ سلقمؿ كل ت ع لحة اإلخبلء مإشراؼ اإجحش اإلسرائحلت

.  سحمقكف للل اإلكصؿ إإل لؿ إنقليـ إإل دكؿ أكركمحة 13اإ طلكمكف اإػ*  

كرد لدخؿ اإففلحبفف  ت لؿ  شبلة اإ للجزحف  ت بنحسة اإ يد، كجرت  لفدثفت محف 
كزحر خفرجحة اإففلحبفف  ع سفحرم إسرائحؿ كاإكالحفت اإ للدة  ت اإففلحبفف، إلنقفذ اإفلسطحنححف 

إذا إـ حلدث ىذا،  إف :  راىمف كراىمة، كك ؽ محفف صفدر عف اإففلحبفف70اإذحف حلكاجد  عيـ 
. "اإ بفف اإذم كإد  حو اإ سحح سحللكؿ إإل للمة إل جفزر كاإعنؼ

 شخصف اإ للجزحف  ت بنحسة اإ يد، منفء 13كلـ اإلكصؿ إإل لؿ مخصكص اإػ 
سرائحلححف مكسفطة أكركمحة كأ رحبحة كبفف عدد  علل لففىـ محف  سئكإحف  لسطحنححف كا 

                                                 

 مخصكص 3451/2002 إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر  كرع  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة ررار عدؿ علحف ررـ 
 .2/2/2002لصفر ركات االللبلؿ اإلسرائحلت إبنحسة اإ يد  ت محت إلـ، اإصفدر ملفرحخ 

  278  ل كد سكحد، االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة، سجؿ لكثحقت،  ؤسسة اإدراسفت اإفلسطحنحة، ص 

اإجحش رد حقللـ بنحسة اإ يد، "  قفإة معنكاف،  صدر عسبرم – كرع حدحعكت ألرنكت مفإلغة اإعرمحة 
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 شخصفن إإل غزة 26 شخصفن خرجكا علل ثبلث د عفت كلزا ف كصكؿ اإػ 124اإ لفصرحف 
.  شخصفن إإل الرنبف  ت رمرص13 ع اإػ

كبفنت نقطة اإخبلؼ  ف محف اإفلسطحنححف كاإلسرائحلححف للعلؽ مفلرة اإلمعفد ك دليف 
. ،ك كعد عكدة ىؤالء إإل اإضفة  اإغرمحة

، "2"، اإحكنفف"3"،احطفإحف "3"كالفقت سمع دكؿ أكركمحة علل لكزحع اإ معدحف، إسمفنحف 
". 1"، كرمرص"1"،  حلندا"1"اإمرلغفؿ" 2"احرإندا

كلـ  نليـ لأشحرات دخكؿ  ؤرلة إ دة عفـ، " إرىفمحكف"كصنفت إسرائحؿ اإ معدحف مأنيـ 
. كإـ حس ح إيـ م غفدرة اإدكإة اإلت لأكحيـ ب ف أنيـ سحمقكف للت ررفمليف

كبفنت إسرائحؿ رد رد ت لعيدان عف طرحؽ كزحر اإخفرجحة اإلسرائحلت ش عكف محرس 
. مأف ال لطفإب ملسلح يـ إلسرائحؿ

ب ف ع دت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة اسلخداـ ىذه اإعقكمة اإقفسحة ملؽ اإ علقلحف 
أك لقدح يـ إل لفب ة،  لذرعة منقليـ أك نفحيـ /اإلدارححف اإذحف حلـ اللجفزىـ دكن ف لي ة ك

لعسفف داخؿ نطفؽ اإلرلحـ أك خفرجو كم صفدرة اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة مدعكل اإلففظ علل 
. األ ف

كاإظفىرة اإلت ابلسمت معدا جدحدا  ت سحفسة اإلمعفد، ىت أف  ف لـ إمعفدىـ ىـ  ف 
اشلربكا  ت "أك " ع لحفت ضد إسرائحلححف"أرفرب األشخفص اإذحف حشلمو  ت أنيـ رف كا ملنفحذ 

. ، أم أف إيـ صلة منشطفء  لسطحنححف ل ت  سفعدليـ"لنفحذىف

كإلنفحذ ع لحفت اإلمعفد، أردـ اإقفئد اإعسبرم علل إجراء لعدحؿ علل األ ر اإعسبرم 
كذإؾ إحلسنل إو نقؿ  لسطحنححف  ف اإضفة اإغرمحة إإل رطفع " 84" لعدحؿ 1970  إعفـ 378

. غزة مشبؿ لعسفت 

كمنفء علل لكصحة اإجيفت األ نحة اإلسرائحلحة اإ خلصة، كع بل مقرار اإ سلشفر 
 كاإذم س ح م كجمو 1/8/2002اإصفدر ملفرحخ " إإحبحـ ركمنشلفحف"اإقضفئت إلبك ة إسرائحؿ 

إقكات االللبلؿ ملنفحذ سلسلة إجراءات عقفمحة ضد عفئبلت اإ كاطنحف اإفلسطحنححف اإذحف 
ثر ذإؾ، " ع لحفت لفجحرحة"شفربكا  ت لنفحذ  داخؿ اإ دف اإلسرائحلحة، كعفئبلت  طلكمحف إيف، كا 
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ررر اإ جلس اإكزارم اإلسرائحلت اإخفص مفإشؤكف اإسحفسحة كاأل نحة، اإنقؿ اإقسرم ألسر 
اإفلسطحنححف اإذحف نفذكا لفجحرات أك اشلربكا  ت إعدادىف أك خططكا إيف،  ف أ فبف سبنفىـ  ت 

اإنشفطفت "اإضفة اإغرمحة إإل رطفع غزة،  شلرطة لكرط أ راد  ف األسرة مشبؿ شخصت  ت 
. مفإلضف ة إإل ىدـ  نفزإيـ" اإ عفدحة

كرد رفـ اإقفئد اإعسبرم إقكات االللبلؿ  ت اإضفة اإغرمحة مإجراء لعدحؿ علل األ ر اإعسبرم 
 كاإلت اسللثت 86 كلـ إجراء اإلعدحؿ علل اإ فدة 1/8/2002ملفرحخ " 84اإلعدحؿ ررـ  "378
 ف أجؿ لكسحع  ف نطفؽ اإصبللحفت اإ كبلة إلقفئد اإعسبرم كلصرليف " 1" "ب "85اإ فدة 
:- بفإلفإت

 .حجكز إلقفئد اإعسبرم أف حصدر أ را مكضع شخص للت  رارمة خفصة - أ

حخضع بؿ شخص كضع للت  رارمة خفصة م كجب ىذه اإ فدة إلقحكد اإلفإحة بليف أك  - ب
 .معضيف، ك قف إ ف حأ ر مو اإقفئد اإعسبرم

حبلؼ مأف حقحـ ض ف لدكد أم  بفف  ت اإ نطقة، أك  ت رطفع غزة حلدده اإقفئد " 1"
. اإعسبرم  ت األ ر

 أجفز اللجفز كسجف اإشخص اإ ز ع 378 إؤل ر اإعسبرم 84ب ف أف ىذا اإلعدحؿ إل فدة  
. إمعفده إفلرة ز نحة غحر  لددة رحث ف حلـ إمعفده

للدحد  بفف االرف ة " ك ت ذات اإحـك كرع اإقفئد اإعسبرم علل أكا ر عسبرحة أطلؽ علحيف اسـ 
   كعمد اإنفصر أمك عصحدةإ دة عف حف إبؿ  ف انلصفر اإعجكرم كبففح اإعجكرم"

                                                 

 انلصفر كبففح اإعجكرم ى ف شقحقفف إلشيحد علت اإعجكرم اإذم اعدـ خفرج نطفؽ اإقضفء علل أحدم ركات 
أك لقدحـ / لزحراف دكف لكجحو لي ة ك18 لزحراف للل 4، كبفف رد اعلقبل ملفرحخ 2002 آب 5االللبلؿ اإلسرائحلت  ت 

كلدعت اإلبك ة اإلسرائحلحة أنو ال لسلطحع  لفب لي ف ألف ذإؾ  ف شأنو أف حبشؼ اإنقفب عف  الئلة اليفـ ملقي ف،
 صدر األدإة ضدى ف، إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر إسرائحؿ كاألراضت اإ لللة، ع لحفت اإلمعفد اإقسرم إلفلسطحنححف إإل 

 2002 أحلكؿ عفـ 3 ملفرحخ 154كثحقة عف ة، محفف صلفت ررـ - غزة،  نظ ة اإعفك اإدكإحة

، إذ 7019/2002 ك7015/2002 أنظر االإل فسفت اإ ر كعة  ف رمليـ إإل  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة ررـ 
كبفف غرض االإل فس  لصكرا مقضحلحف أسفسحلحف  أف  لب ة اإعدؿ لصرت ررار اإلمعفد ض ف اإلرف ة اإجمرحة،

:- ى ف
ىؿ ح لؾ اإقفئد اإعسبرم صبللحة إصدار أ ر حقضت مفرض اإلرف ة اإجمرحة؟  -ٔ
مإصداره أ را حقضت مفرض اإلرف ة اإجمرحة علل "اإقفنكف "ىؿ ع ؿ اإقفئد اإعسبرم مركحة كالزاف كم كجب  -ٕ

 اإ لل سحف؟



ف إرداـ إسرائحؿ علل لنفحذ ع لحفت اإنقؿ اإقسرم  إلفلسطحنححف  ف أرفرب اإنشطفء، للقؽ  كا 
:- عف لحف أسفسححف ى ف

 ف أمنفء األسرة عف " أع فؿ إرىفمحة" نع أك عررلة، أم عدكؿ  ف ىك  لكرط  ت  -ٔ
.  كاصلة نشفطفلو

كلفجحرات  ف لنفحذ " مأع فؿ  عفدحة"اإردع، ردع األشخفص اإذحف حنككف اإقحفـ  -ٕ
 . خططفليـ 

  ف رفنكف 95كع لحة نقؿ أرفرب اإنشطفء  ف اإفلسطحنححف، للعفرض  ع ألبفـ اإ فدة 
إعففء أرفرب اإشخص اإذم ارلبب جر ف " كاإلت لنص علل 1997اإعقكمفت اإلسرائحلت إعفـ 

أك خطط إو أك شرع  حو  ف اإ سؤكإحة عف  سفعدلو أك اإلسلر علحو، شرحطة أف حبكنكا أررمفء 
".  ف اإدرجة األكإل بفإكاإدحف كاألخكة كاإزكج أك اإزكجة
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لعلمر ع لحفت طرد اإ دنححف خفرج نطفؽ اإلرلحـ اإ للؿ انليفبف صفرخف إلقكاعد اإعر حة 
كرد نصت . إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت للل إك إـ حرد علحيف نص صرحح  ت أنظ ة الىفم

  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة علل بف ة أنكاع االمعفد أك اإنقؿ اإقسرححف إؤلشخفص 49اإ فدة 
اإ دنححف  ف األراضت اإ لللة إإل أراضت دكإة االللبلؿ أك إإل أراضت أحة دكإة أخرل  لللة 

. أـ غحر  لللة، أحف بفنت دكاعحو

  ف ذات االلففرحة أكجمت علل ج حع أطراؼ اإ عفىدة لسيحؿ ع لحفت إـ ش ؿ 26كاإ فدة 
اإعفئبلت اإ شللة مسمب اإلرب كلسيحؿ  ي ة اإللصفؿ ممعضيـ اإمعض، أم أف ع لحفت 

                                                                                                                                        

  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة  صلت اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة مفإقضحة علل اعلمفر الخفذ اإلدامحر 78كطمقف إل فدة =
 .  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة49كإحس ك قف إل فدة  األ نحة بفالعلقفؿ كاإلرف ة اإجمرحة ملؽ األشخفص،

 .30 ص 2003 د نزار أحكب، االنلففضة اإفلسطحنحة كاإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة،  ؤسسة اإلؽ، راـ اهلل 
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اإلمعفد للعفرض  ع نص اإ فدة اإ ذبكرة أعبله،  مدال  ف إـ ش ؿ اإعفئلة لقـك اإسلطفت 
 .اإعسبرحة اإلسرائحلحة مفرلبفب  زحد  ف االنليفبفت منقليـ داخؿ اإلدكد اإكطنحة

كمرأحت  إف نقؿ ذكم اإشيحد علت اإعجكرم إإل غزة حعلمر شببل  ف أشبفؿ اإعقفب 
ال لجحز " اإلت 1949  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة إعفـ 33اإج فعت اإذم حلنف ل  ع اإ فدة 

ب ف كلظرت ىذه اإ فدة  ". عفرمة أم شخص  ل ت عف  خفإفة إـ حقلر يف ىك شخصحف
كبذإؾ لدامحر االرلصفص  ف  اإعقكمفت اإج فعحة كمفإ ثؿ ج حع لدامحر اإليدحد أك اإلرىفب،

 .األشخفص اإ ل ححف ك  للبفليـ

  ف الففرحة جنحؼ 78كرد نظرت  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة  ت اإقضحة ك قف إل فدة 
إذا رأت دكإة االللبلؿ ألسمفب أ نحة ريرحة أف للخذ لدامحر أ نحة إزاء " اإرامعة اإلت نصت علل

 ". ليف علل األبثر أف لفرض علحيـ إرف ة جمرحة أك لعلقليـ أشخفص  ل ححف،

  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة  ف اإضفة 49أم أف ىذه اإ لب ة ال لعلمر نقليـ ك قف إل فدة 
اإغرمحة إإل رطفع غزة حشبؿ إمعفدا إن ف ىك إرف ة جمرحة  سلندحف إإل كجكب سرحفف األلبفـ 

لحث أف ىذه اإ لب ة لقضت ملطمحؽ  اإعر حة إلقفنكف اإدكإت اإ لعلؽ مفالللبلؿ اإلرمت،
اإقفنكف اإدكإت اإعر ت  ت األراضت اإ لللة علل اعلمفر أنو جزء  ف اإقفنكف اإ للت 

ب ف أف  صدر صبللحفت اإقفئد اإعسبرم م ف  ت ذإؾ اإلشرحع حب ف  ت الئلة  اإلسرائحلت،
 علل اعلمفر أنيف جزء  ف اإقفنكف اإدكإت 1907الىفم اإ لعلقة مقكانحف اإلرب اإمرحة إعفـ 

 .اإعر ت 

  ف الففرحة 49ب ف اسلندت اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة إإل نص اإفقرة اإثفنحة  ف اإ فدة 
ك ع ذإؾ حجكز إدكإة االللبلؿ أف لقـك مإخبلء بلت أك جزئت إ نطقة  لللة  "جنحؼ اإرامعة

ك ف اإ بللظ مأف ألبفـ  ." عحنة، إذا ارلضل ذإؾ أ ف اإسبفف أك ألسمفب عسبرحة ريرحة
ن ف علل سبفف األراضت اإ لللة، إذ أف  ىذا اإنص ال لنطمؽ علل سبفف دكإة االللبلؿ، كا 
اإ عنل ملك حر اإل فحة إو ك ؽ ألبفـ اإ فدة اإ ذبكرة ىت سبفف األراضت اإ لللة، كإحسكا 

سبفف دكإة االللبلؿ، كحسلنلج  ف ذإؾ، أف اإقضفة اإلسعة  ت اإ لب ة اإعلحف بفنكا رد  سركا 
ألبفـ ىذه اإ فدة لفسحرا خفطئف عند ف اعلمركا شقحقت علت اإعجكرم مأني ف حشببلف خطكرة 

                                                 

   56 إإل42، ص 1907 إ زحد  ف اإ علك فت أنظر  كاد الئلة الىفم اإ لعلقة مقكانحف كأعراؼ اإلرب اإمرحة إعفـ 

 ركات االللبلؿ اإلسرائحلت لكاصؿ لنفحذ سحفسة إمعفد اإ علقلحف اإفلسطحنححف  ف اإضفة إإل رطفع غزة،  ؤسسة 
 .2 ص 29/5/2003اإقفنكف، محفف صلفت، صفدر ملفرحخ 



 49علل لحفة اإ كاطنحف اإلسرائحلححف  نسج ف  ع لفسحرىـ إلفقرة اإثفنحة  ف نص اإ فدة 
 . اإ ذبكرة أعبله

كك قف أللبفـ الففرحة جنحؼ اإرامعة،  إف اإقلؿ اإع د كاإنفت أك اإنقؿ أك اإلجز غحر 
اإ شركع كأخذ اإرىفئف كلد حر اإ  للبفت كاإلر فف  ف اإلؽ  ت  لفب ة مصكرة رفنكنحة لعد 

اإ خفإففت اإجسح ة ".  ف االلففرحة أف 147 ف االنليفبفت اإجسح ة ب ف جفء  ت نص اإ فدة 
اإلت لشحر إإحيف اإ فدة اإسفمقة ىت اإلت للض ف ألد األ عفؿ اإلفإحة إذا ارلر ت ضد أشخفص 

اإقلؿ اإع د كاإلعذحب أك اإ عف لة ااإئلنسفنحة، م ف  ت : ل ححف أك   للبفت  ل حة مفاللففرحة 
ذإؾ اإلجفرب اإخفصة معلـ اإلحفة،كلع د إلداث آالـ شدحدة أك اإلضرار اإخطحر مفإسبل ة 
براه اإشخص  اإمدنحة أك اإصلة، كاإنفت أك اإنقؿ غحر اإ شركع، كاإلجز غحر اإ شركع، كا 

اإ ل ت علل اإخد ة  ت اإقكات اإ سللة مفإدكإة اإ عفدحة، أك لر فنو  ف لقو  ت أف حلفبـ 
مصكرة رفنكنحة كغحر  للحزة ك قف إللعلح فت اإكاردة  ت االلففرحة، كأخذ اإرىفئف كلد حر 

كاغلصفب اإ  للبفت علل نلك ال لمرره ضركرات لرمحة كعلل نطفؽ بمحر مطرحقة غحر 
 ".  شركعة كلعسفحة

 ف الففرحة جنحؼ اإرامعة اإلت أكجمت علل " 146"كال مد ىنف  ف اإلشفرة إإل اإ فدة 
مأف للخذ اإلجراءات اإلشرحعحة  أطراؼ االلففرحة كىـ بف ة أعضفء اإج فعحة اإدكإحة لقرحمف،

اإبلز ة إفرض عقكمفت جزائحة  عفإة علل األشخفص اإذحف حقلر كف أك حأ ركف مفرلراؼ إلدل 
 .اإ خفإففت اإجسح ة اإكاردة  ت االلففرحة كاإ شفر غلحيف أعبله

انليفبف إل فدة اإسفمعة  ف نظفـ رك ف األسفست إل لب ة  كلشبؿ ع لحة اإنقؿ اإقسرم،
اإليجحر "، إذ عر ت اإلسفحر أك اإلمعفد اإقسرم إلسبفف مأنو حعنت 1998اإجنفئحة اإدكإحة إعفـ 

أك غحره  ف أ عفؿ اإلبراه  ف اإ نطقة اإلت حلكاجدكف  إؤلشخفص اإ عنححف عف طرحؽ اإطرد،
لسفحر أك "كحعرؼ اإلمعفد أحضف " حيف مشبؿ رفنكنت  ف دكف أسمفب حمحليف اإقفنكف اإدكإت 

علل  ".إمعفد جزء  ف سبفف األراضت اإ لللة أك ج حعيـ سكاء داخؿ أراضحيـ أك خفرجيف
ب ف كحنص علل أف ".2"8أحدم ركة االللبلؿ علل أنو جرح ة لرب كذإؾ م كجب اإ فدة 

اإلسفحر أك اإلمعفد اإقسرم إلسبفف حشبؿ بذإؾ جرح ة ضد اإلنسفنحة  ت لفإة لنفحذه علل 
 ".د"7نطفؽ كاسع أك مطرحقة  نظ ة بجزء  ف سحفسة لبك حة ب ف جفء  ت نص اإ فدة 

أم أف ع لحفت اإلمعفد لعلمر جرح ة لرب م كجب الففرحة جنحؼ اإرامعة ك قف إنص اإ فدة 
. ، كجرح ة ضد اإلنسفنحة م كجب نظفـ رك ف األسفست147



 المبحث الثاني

 االعتقال اإلداري

 

ال لزاؿ اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة، ل فرس سحفسة االعلقفؿ كلجدحده إلعدحد  ف 
  ف نسملو 2004اإ علقلحف، كمػلغ عػدد اإ علقلحف اإذحف لـ لجدحد اعلقفإيـ للل نيفحة عفـ 

.  ف اإ ج كع اإبلت إل علقلحف اإلدارححف اإ للجزحف  ت  رابز اإلعلقفؿ ك رابز اإلكرحؼ% 70

كحل لع األشخفص اإ كرك كف أك اإ للجزكف دكف أف لكجو إإحيـ لي ة مذات اإل فحة 
اإلت حل لع ميف اإ كرك كف، كلنطمؽ علحيـ األلبفـ اإ نفسمة إؤلشخفص اإ لبك حف لحث ف بفف 
 ف اإ  بف أف حعكد لطمحقيف مفإففئدة علل ىذه اإفئة اإخفصة  ف اإ للجزحف، مشرط أال حلخذ 

أم لدمحر حفلرض ض نف أف إعفدة اإلعلحـ أك إعفدة اإلأىحؿ ح بف علل أم نلك أف حبكنف 
.  نفسمحف ألشخفص إـ حدانكا مأحة جرح ة جنفئحة

 

المطمب األول 

 واألوامر العسكرية اإلسرائيمية 1945البريطاني لعام " الطوارىء"أنظمة الدفاع 

 

اسلندت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة  ت لنفحذىف إع لحفت االعلقفؿ اإلدارم إإل 
،  قد نصت "111"ك"108"، ك قف إل فدلحف 1945اإمرحطفنت إعفـ " اإطكارلء"أنظ ة اإد فع 

إف إصدار ىذا األ ر جفء إلأ حف اإسبل ة اإعف ة كاإد فع عف  لسطحف ". علل 108اإ فدة  
 خكإت اإقفئد 111كاإ فدة "كلفظ اإنظفـ اإعفـ أك إق ع أم انلففضة أك ثكرة أك ألداث شغب 

".  ت األ ر.اإعسبرم أ ر اعلقفؿ إشخص  ت  بفف  لدد 

                                                 

 ل كز 31 اإ ؤرخ  ت 663اإقكاعد اإن كذجحة اإدنحف إ عف لة اإسجنفء، أررىف اإ جلس االرلصفدم كاالجل فعت مقرارحو   
 .95، اإ فدة 1977 احفر 13  ت 2076 ك1957



ك ف اإكاضح أف ىفلحف اإ فدلحف رد أعطلف اإصبللحة إلقفئد اإعسبرم  ت إصدار أ ر 
اعلقفؿ إدارم دكف للدحد إل دة، كدكف كضع رحكد علل لرحة لصرؼ اإقفئد، مفإلضف ة إإل عدـ 

. اعل فدىف علل ألبفـ اإمحنفت،  قط لـ للدحد  بفف االعلقفؿ

، إال أف إسرائحؿ أعفدت 1945اإمرحطفنت إعفـ " اإطكارلء"كرغـ إإغفء أنظ ة اإد فع 
 كاإذم أبد سرحفف 1968 إعفـ 224لفعحليف كاعلمرليف سفرحة اإ فعكؿ، كك قف إؤل ر اإعسبرم 

 إعفـ 378ىذه األنظ ة، مفإلضف ة إإل رحفـ إسرائحؿ مإضف ة منكد  لددة  ت األ ر اإعسبرم 
 مشأف لعلح فت األ ف، لحث أنيف للعلؽ مذات اإمنكد اإ كجكدة   ت أنظ ة اإد فع  1970

  ف خبلؿ األ ر 1980اإ لعلقة مفالعلقفؿ اإلدارم، إال أنو أدخؿ علحيف لعدحبلت  ت عفـ 
. ، ذإؾ األ ر اإذم رحد ىذه اإصبللحفت815اإعسبرم 

 كىك األ ر اإعسبرم اإخفص ملعلح فت 1970 إعفـ 378أم أف األ ر اإعسبرم ررـ 
 1980 إعفـ 876 ك 815 اإذم صدر  ت اإضفة اإغرمحة كعدؿ مكاسطة األ رحف ررـ األ ف

ب ف عدؿ أحضف مكاسطة أكا ر  شفمية اللل ؿ أررف ف بفنت رد صدرت  ت رطفع غزة مذات 
اإفلرة، لحث لشبؿ ىذه األكا ر رفنكنف داخلحف لقكـ مو اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة  ملنظحـ 

. ع لحفت االعلقفؿ اإلدارم  ت اإ نفطؽ اإ لللة

 اإ عدؿ لجحز إقفئد اإ نطقة 1970 إعفـ 378 ف األ ر اإعسبرم " أ "87 فإ فدة 
إال أف  ".كمأ ر  كرع مإ ضفئو لجز شخص  عحف  ت اإ علقؿ إ دة ال لزحد عف سلة أشير

للعلؽ "  قرة ب أجفزت إقفئد اإ نطقة مأنو  ت لفؿ انليفء األ ر األكؿ كمأف أسمفمف 87اإ فدة 
 ف زاإت لسلكجب لجز اإشخص اإ علقؿ  ت اإ علقؿ كحجكز "مأ ف اإ نطقة أك سبل ة اإج يكر

إو مأ ر  كرع مإ ضفئو أف حأ ر  ف لحف آلخر ل دحد  فعكؿ أ ر االعلقفؿ اإلدارم األصلت 
". كحعلمر أ ر اإل دحد إبؿ غفحة  ت لبـ أ ر االعلقفؿ األصلت إ دة ال لزحد علل سلة أشير،

                                                 

 ررارات اإلبـ ،94/49إ زحد  ف اإ علك فت أنظر رضحة اإخكرم ضد رئحس األربفف، ررار  لب ة اإعدؿ اإعلحف ررـ  

 .أإغت أ ر االعلقفؿ اإلدارم  قط ألنو إـ حلدد  بفف االعلقفؿ .ب4 أك34ك4

 .21، ص 1988/ اإ طلكب إغبلرو،  ؤسسة اإلؽ، آب –3 أنظر أنصفر 



 الثاني المطمب

االعتقال اإلداري وعمميات تنفيذه منذ وقوع االحتالل 

 

لدعت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة، مأف االعلقفؿ اإلدارم إحس معقكمة  ت لد ذالو، 
إن ف ىك إجراء اسلثنفئت حطمؽ ألسمفب أ نحة  لضة كمفإلفإت إحس ىنفؾ الئلة اليفـ كال 

 لب ة مفإ فيكـ اإعفدم، كمنفء علل  كاد سرحة ال حسلطحع اإ علقؿ ك لف حو اإلطبلع علحيف، 
للؾ اإ كاد اإلت لمقل لبرا علل االدعفء اإعفـ كاإ خفمرات اإلت لجحز اعلقفؿ اإشخص إدارحف 

. ألبثر  ف  رة منفء علل لقفرحر إسلخمفرحة

حكجد ررفمة رضفئحة علل أ ر االعلقفؿ اإلدارم لل ثؿ م لب ة اإدرجة األكإل، كىت 
ف كجدت  فدة علنحة، حلـ  نفرشة   لب ة لثمحت األ ر، ملحث لنظر  ت اإ لؼ اإسرم، كا 
اإلدعفء اإعسبرم  حيف، إال أف أ ر لثمحت  دة االعلقفؿ ال لسلند مفإدرجة األكإل علل ىذه 

اإ فدة نظرا إعدـ لقدح يف بمحنة لدحف اإشخص إلقدحـ الئلة اليفـ ملقو كللكحؿ  لفو إقضحة، 
إن ف لسلند علل اإ فدة اإسرحة اإلت للـر اإ علقؿ  ف لقو  ت  لفب ة عفدإة، ك ت  لب ة 
اإدرجة األكإل، حلـ طرح أسئلة علل اإلدعفء اإعفـ، كلبكف  لشفمية  ت بف ة اإجلسفت كبأف 

أ ف اإدرجة اإثفنحة  يت،  لب ة . اإ لؼ اإسرم كالد إلج حع كإبف ة اإ علقلحف اإلدارححف
االسلئنفؼ، للؾ اإ لب ة اإلت لقـك م عفحنة ررار االعلقفؿ اإلدارم معد اإ صفدرة علحو  ف رمؿ 

أك / لب ة اإدرجة األكإل، إ ف أف لصفدؽ علل اإقرار علل اعلمفر أف صبللحليف أعلل ك
لقصره أك للغحو، ك ت لفؿ لجدحد األ ر أبثر  ف  رة حضطر اإ علقؿ أف حلجأ إإل  لب ة 
. اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة، طفإمف  لص اإ لؼ اإسرم، معد اسلنففذ اإلجراءات اإ ذبكرة سفمقف

ك ف اإ بللظ مأف عددا بمحرا  ف اإ علقلحف حلقد كف مفإل فس إإل  لب ة اإعدؿ اإعلحف 
اإلسرائحلحة، إال أف  عظـ اإقرارات رد ر ضت منفء علل لعرحؼ اإ لب ة إل لؼ اإسرم مأنو 

.  خطحر كىذا مفإلفإت حعطت إشفرة السل رار لجدحد أ ر االعلقفؿ اإلدارم



الفرع األول 

 1970 وحتى نياية عام 1960االعتقال اإلداري في أواخر عام 

 

االعلقفؿ اإلدارم ىك اعلقفؿ اإشخص  ف خبلؿ إجراءات إدارحة دكن ف لكجحو لي ة إو 
  ف األ ر 87كذإؾ ك قف إل فدة " مفعلقفؿ كرفئت أك اللجفز"أك لقدح و إل لفب ة، كحس ل /ك

. 1970 إعفـ 378اإعسبرم ررـ 

كشرعت لبك ة االللبلؿ اإلسرائحلت ملنفحذ سحفسة االعلقفؿ اإلدارم ملؽ اإ كاطنحف 
. اإفلسطحنححف  نذ اإسنكات األكإل إبلللبلؿ، بإجراء إدرء خطر حيدد أ ف اإدكإة أك األ ف اإعفـ

  علقبلن إدارحفن،  سلندة  ت 1131  ف  ج كعو 1970 قد ملغ عدد اإ علقلحف اإلدارححف  ت عفـ 
. اللجفزىـ إإل أكا ر عسبرحة للعلؽ مفالعلقفؿ اإلدارم

  علقبلن إدارحفن،  ف محنيـ اإ علقؿ 920 جرل اعلقفؿ 1979 إإل 1970ك ف محف أعكاـ 
علت عكض اإج فؿ اإذم اللجز إ دة ست سنكات كلسعة أشير إدارحف، كأطلؽ سرالو ملفرحخ 

 . 1984 ككضع للت اإلرف ة اإجمرحة للل شمفط  ف عفـ 2/3/1982

 

الفرع الثاني 

 1999 وحتى نياية عام 1980االعتقال اإلداري في بداية عام 

                                                 

  ف أنظ ة اإد فع 110رلقيف إزاء لزاحد اسلخداـ ررارات اإلرف ة اإجمرحة،  فإ فدة " آ نسلت" أمدت  نظ ة اإعفك اإدكإحة 
،  إنو حعنت كضع أشخفص 1970 إعفـ 378  ف األ ر اإعسبرم ررـ 86 كاإ فدة 1945اإمرحطفنت إعفـ " اإطكارلء" 

للت اإلرف ة اإجمرحة مقرار إدارم، م عزؿ عف اإع لحة اإقضفئحة، كذإؾ  ت ملدليـ أك ررحليـ نيفرا ك ت  نفزإيـ إحبل، 
 ررار إرف ة 90 صدر  ف ال حقؿ عف 1983كح بف إإزا يـ مإثمفت كجكدىـ حك حف  ت  ربز اإشرطة اإ للت ك ت عفـ 

كرد ذبرت سلطفت االللبلؿ  ت  .  ف  درسحف كطبلب كصلف ححف كنقفمححف كرؤسفء ملدحفت سفمقحف76جمرحة ملؽ 
 أف ررارات اإلرف ة اإجمرحة ىت 1983 لشرحف أكؿ عفـ 31 لزحراف ك14ردكدىف اإ كجية إ نظ ة اإعفك اإدكإحة  ت 

نو لسب  حثفؽ اإرامع  إنو ح بف إلقكة اإ لللة الخفذ  ثؿ ىذه  كرفحة، كلسلخدـ إض فف األ ف كاإنظفـ اإعفـ إلنفس، كا 
، دار اإجلحؿ 1985أنظر غفزم اإسعدم، األسرل اإحيكد كصفقفت اإ مفدإة، اإطمعة األكإل .االجراءات ألسمفب أ نحة

  . ك ف معدىف136إلنشر،ع فف، ص 



، كنلحجة إلنف ت اإضغط اإعفإ ت ضد سحفسة االعلقفؿ اإلدارم، 1980 ت  طلع عفـ 
اضطرت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة إإل لخفحض عدد اإ علقلحف إدارحف، إذ ملغ  ت نيفحة 

". مفإذرائع األ نحة"  علقبل اللجزكا للت  ف حس ل 81  ف  ج كعو 1982عفـ 

 رف ت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مفسلخداـ سحفسة اإقمضة 1985ك ت عفـ 
.    علقبل إدارحف93 أ ر اعلقفؿ إدارم إحصؿ عدد اإ علقلحف إإل 62اإلدحدحة، كأصدرت 

 لصفعدان  للكظفن  ت االنليفبفت اإلسرائحلحة 1987كشيدت االنلففضة األكإل  ت عفـ 
 اإذم 1228 صدر أ ر عسبرم حل ؿ اإررـ 17/3/1988ملؽ اإ كاطنحف اإفلسطحنححف،  فت 

حعطت إصدار أ ر اعلقفؿ إدارم إحس  قط إقفئد اإ نطقة مؿ ألم رفئد عسبرم م ف  حو أم 
جندم أك شرطت، ك ت ذات حـك صدكره رف ت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مف للفح  علقؿ 

 شخص مأ ر اعلقفؿ إدارم، ب ف صدر أحضف األ ر اإعسبرم ررـ 500 كاعلقفؿ 3أنصفر 
 شيرا رفملة 12 أشير إإل 6 اإذم  دد  لرة االعلقفؿ اإلدارم  ف 10/8/1989 ملفرحخ 1281
 أم معد لكرحع الففؽ أكسلك لـ ر ع  دة االعلقفؿ اإلدارم إعفـ بف ؿ 1993ك ت عفـ .إللجدحد

. كمعدىف لـ إإغفء اإلعدحلحف

 مشأف االعلقفالت اإلدارحة 1466 رغـ لعدحؿ األ ر اإعسبرم ررـ 6/1999ك ت شير 
كاإقفضت معرض اإ علقؿ علل رفض عسبرم خبلؿ عشرة " 13"لعدحؿ ررـ " لعلح فت  ؤرلة"

أحفـ  ف مدء اعلقفإو إذا بفف  ف سبفف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة كطمقت إسرائحؿ ذإؾ أ فـ 
. 6/7/1999 لفب يف  اإعسبرحة  ملفرحخ 

 
الفرع الثالث 

االعتقال اإلداري في انتفاضة األقصى 

 

 نذ االجلحفح اإلسرائحلت إؤلراضت اإ لللة، ك  فرسة إسرائحؿ إسحفسة اإعقفب اإج فعت 
ال حجكز  عفرمة أم شخص "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة اإلت نصت علل 33اإ خفإفة إل فدة 

للظر اإعقكمفت اإج فعحة كمفإ ثؿ ج حع لدامحر  . ل ت عف  خفإفة إـ حقلر يف ىك شخصحف
". اإليدحد أك اإلرىفب



للؾ اإسحفسة إـ لسلثف ألدا  ف ل بلت االعلقفؿ اإعشكائحة اإلت نفذليف اإسلطفت 
عفدة ا للفح سجكف بفنت رد أغلقليف  اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملؽ اإ كاطنحف اإفلسطحنححف، كا 

 أشير 3كلفعحؿ سحفسة اإعزؿ، كالسعت اإل لة إلطفؿ اآلؼ اإ كاطنحف مفعلقفإيـ إدارحف إ دة 
. إلسيؿ ع ليف  ف أجؿ اعلقفؿ اإ زحد  ف اإ كاطنحف

 1226كاسلندت إسرائحؿ  ت إصدار أكا ر االعلقفؿ اإلدارم إإل األ ر اإعسبرم ررـ 
 اإسفرم  ت 1988 إعفـ 941، اإسفرم  ت اإضفة اإغرمحة كاأل ر اإعسبرم ررـ 1988إعفـ 

، 1988 إعفـ 1229ك1228رطفع غزة، ك ف طرأ علحي ف  ف لعدحبلت بفأل رحف اإعسبرححف 
.  مشأف لعلح فت األ ف1970 إعفـ 378كىذه األكا ر اسلندت علل األ ر اإعسبرم ررـ 

أ ف مفإنسمة إإل  رض أكا ر االعلقفؿ اإلدارم علل اإ كاطنحف اإفلسطحنححف  ف اإقدس 
اإ لللة أك  لسطحنت اإداخؿ،  إف ىذه اإصبللحة  نكطة مكزحر اإد فع اإلسرائحلت ك قف إقفنكف 

، ك دة األ ر سلة أشير رفملة إللجدحد، لحث حخضع األ ر 1979اإطكارلء اإلسرائحلت إعفـ 
 سفعة  ف كرت صدكره، ب ف أف للؾ 48إ صفدرة اإ لب ة اإ ربزحة  ت اإقدس خبلؿ 

. اإ لب ة لعحد اإنظر  ت ىذا اإقرار  رة بؿ ثبلثة أشير

 أصدر رفئد ركات جحش اإد فع اإلسرائحلت األ ر اإعسبرم ررـ 1/4/2002كملفرحخ 
" أ"4 كم كجمو لـ لعدحؿ  ت اإ فدة 19ررـ " لعلح فت  ؤرلة" مشأف اعلقفالت إدارحة 1499

كلـ اسلمداؿ اإ دة .1988 إعفـ 1226ررـ " لعلح فت  ؤرلة"إؤل ر مشأف اعلقفالت إدارحة 
ك ف اعلقؿ رمؿ مدء سرحفف ىذا األ ر إو إجراء "  حكـ18" أحفـ ك ؽ األ ر األسفست 8اإ لددة مػ

إؤل ر األسفست ب ف عدؿ  ت ىذا " أ"4 راجعة رضفئحة علل أ ر االعلقفؿ ك قف إل فدة 
. كحبكف األ ر سفرم اإ فعكؿ إ دة شيرحف. األ ر

األ ر اإعسبرم ررـ " إسلفؽ احلفف"ب ف أصدر رفئد ركات جحش اإد فع اإلسرائحلت 
 كلض ف ىذا 5/4/2002ملفرحخ " لعلح فت  ؤرلة" أ ر مشأف اعلقفالت  ت كرت اإقلفؿ1500

األ ر إطبلؽ اإعنفف إلجحش اإلسرائحلت اإقحفـ مع لحفت اعلقفؿ عشكائت لطفؿ ج فعحف أبمر عدد 
  بف  ف اإفلسطحنححف ب ف أعطل ىذا األ ر ألم ضفمط  ت اإجحش أك ضفمطة شرطة 

 حك ف دكف عرض اإ علقؿ علل أم 18صبللحة اإلكرحع علل أ ر اعلقفؿ ألم  لسطحنت إ دة 
ب ف أضفؼ أنو ح بف ل دحد  دة .جية رضفئحة أك  لب ة كدكف اإس فح ألم  لفـ  ف زحفرلو
  ف األ ر مشأف لعلح فت األ ف 87اإلكرحؼ ىذه ك قف إئلجراءات اإ نصكص علحيف  ت اإ فدة 
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 كلعدحبللو ب ف كرد مفأل ر أنو حنطمؽ مأثر رجعت اعلمفرا  ف 1970 اإصفدر عفـ 378ررـ 
.    كىك اإحـك اإذم لـ  حو اجلحفح اإضفة اإغرمحة29/3/2002

لعلح فت " مشأف اعلقفالت إدارحة 1501 صدر األ ر اإعسبرم 28/4/2002كملفرحخ 
 إحلدد أف  ف صدر مفإنسمة إو أ ر اعلقفؿ إدارم كبفف اإشخص رمؿ 20لعدحؿ ررـ "  ؤرلة

" لعلح فت  ؤرلة" مشأف اعلقفالت  ت كرت اإقلفؿ 1500ذإؾ  للجزا ك قف إؤل ر اإعسبرم 
ثر  سفعة  ف مدء أ ر االعلقفؿ96لجرم إو  راجعة رضفئحة علل أ ر اعلقفإو خبلؿ  ، كا 

 كاإذم اللجز  حو 1500عدـ ل دحد اإ دة اإز نحة اإففصلة محف األ رحف  إف األ ر اإعسبرم 
 حك ف ، إنو رد صدر ملقيـ أكا ر اعلقفؿ إدارم ك قف إؤل ر 18اشخفص كانليت  دة اإػ 

 سفعة  ف صدكر أ ر االعلقفؿ 96 دكف  ثكإيـ أ فـ رفض عسبرم خبلؿ 1499اإعسبرم 
. اإلدارم

 مشأف اعلقفالت  ت كرت 19/5/2002 ملفرحخ 1503ب ف صدر أ ر عسبرم ررـ 
  ف 1" أ "4 اإذم لدد أف بؿ  ف حنطمؽ علحو اإ فدة 21لعدحؿ ررـ " لعلح فت  ؤرلة"اإقلفؿ 

 كإـ ح ثؿ أ فـ لفبـ رضفئت  ت اإكرت اإ لدد مفإ فدة اإ ذبكرة 1226األ ر اإعسبرم ررـ 
 احفر  ف 28 أحفر كإحس معد 10  ت اررب كرت   بف أم  ت لجرم إو  راجعة رضفئحة

كلجفكزا إلخطأ اإذم ارلبب  ت األكا ر اإعسبرحة اإسفمقة شرعت اإنحفمة اإعف ة  .2002اإعفـ 
  علقؿ  ت اإحـك إل ثكؿ أ فـ  لب ة اإدرجة األكإل اإلت بفنت 200مإلضفر  ف ال حقؿ عف 

. لسل ر للل  نلصؼ اإلحؿ

 مشأف اعلقفالت إدارحة 1504 صدر أ ر عسبرم ررـ  2002 أحفر 30ك ت 
 كاأل ر 1499 لـ  حو ل دحد اإ دة اإز نحة إسرحفف األ ر ررـ 22لعدحؿ ررـ " لعلح فت  ؤرلة"

.  15/6/2002 للل لفرحخ 1501

" لعلح فت  ؤرلة" أ ر مشأف االعلقفؿ اإلدارم 1506كصدر األ ر اإعسبرم ررـ 
 كاإذم لـ  حو لعدحؿ إل دة اإز نحة إذ ح ثؿ  حيف اإ علقؿ أ فـ رفض عسبرم 23لعدحؿ ررـ 
.  أحفـ  ف حـك صدكر أ ر االعلقفؿ اإلدارم10إلصمح 
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 .3143 رجع سفمؽ، ص   أنظر،  نفشحر كأكا ر،

 .3145 أنظر إ نفشحر كأكا ر،  رجع سفمؽ، ص 

 .3147، ص 198أكا ر كلعححنفت،  نطقة حيكدا كاإسف رة، براسة ررـ   نفشحر، 



 مشأف اعلقفالت إدارحة 1515 صدر أ ر عسبرم ررـ 2002/ بفنكف أكؿ4كملفرحخ 
 23 لعدحؿ ررـ 1506كاإذم ح دد سرحفف األ ر اإلدارم " 24لعدحؿ ررـ " "لعلح فت  ؤرلة"

. 2002/ لزحراف4 كللل 2002/ بفنكف أكؿ4كحمدأ سرحفنو ملفرحخ 

 أ ر مشأف اعلقفالت 1528 صدر األ ر اإعسبرم ررـ 2003/ لزحراف3كملفرحخ 
،ب ف حمدأ 23 لعدحؿ ررـ 1515 ل دحد سرمفف أ ر رـ 26لعدحؿ ررـ " لعلح فت  ؤرلة"إدارحة 

. 2003 بفنكف أكؿ 4 للل 2003/ لزحراف4سرحفف ىذا األ ر  ف لفرحخ 
 

المطمب الثالث 

االعتقال اإلداري والمعايير الدولية 

 

 صدرت أنظ ة عسبرحة إسرائحلحة لمحف 1982 بفنكف اإثفنت  ف اإعفـ 31ملفرحخ 
.  عف لة اإ علقلحف اإلدارححف ،علل أنيف  عف لة خفصة لخللؼ عف اإ علقلحف األ نححف 

:- كلل ثؿ  خفإفة إسرائحؿ إل عفححر اإدكإحة مػ

ل بلت االعلقفؿ اإعشكائحة اإلت طفإت عدحدان  ف اإ كاطنحف كاإلت لعلمر شببلن  ف أشبفؿ * 
.   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة33اإعقفب اإج فعت ك قف إنص اإ فدة 

اللجفز  علقلحف إدارححف  ت  علقبلت عسبرحة، لقع خفرج األراضت اإ لللة،  ف حشبؿ * 
  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإلت لشلرط اللجفزىـ داخؿ األراضت 76خررف إنص اإ فدة 

ب ف أف ىذا اإ علقؿ حقع داخؿ .اإ لللة، كللـر نقليـ أك اللجفزىـ خفرج ىذه األراضت
 نطقة عسبرحة  غلقة، كعلل  قرمة  ف اإلدكد اإ صرحة كمفإلفإت حشبؿ  خفإفة إنص 

الحجكز إلدكإة اإلفجزة أف لقحـ "   ف الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإلت جفء  حيف83اإ فدة 
". اإ علقبلت  ت  نفطؽ  عرضة مشبؿ خفص ألخطفر اإلرب

                                                                                                                                        

 لزحراف 4 اإصفدرة ملفرحخ 2002/ لشرحف أكؿ199أكا ر كلعححنفت،  نطقة حيكدا كاإسف رة، براسة ررـ    نفشحر،
  .3187-3186 ص 2002/

 .3821 ص2003، أحفر 200  نفشحر، أكا ر كلعححنفت،  نطقة حيكدا كاإسف رة، براسة ررـ 

 .3455 ص 2004/، نحسفف203 نفشحر، أكا ر كلعححنفت،  نطقة حيكدا كاإسف رة، براسة ررـ  



أك لقدح يـ إل لفب ة  انليفبفن صفرخفن إلقفنكف اإدكإت /كحشبؿ اعلقفؿ األشخفص دكن ف لي ة ك
إلقكؽ اإلنسفف كخفصة لؽ األ راد  ت اإل فحة  ف االعلقفؿ اإلعسفت كلقيـ  ت اإ ثكؿ أ فـ 

  ف اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ 9 لفب ة عفدإة للك ر  حيف ج حع اإض فنفت،  قد نصت اإ فدة 
الحجكز " ف اإعيد اإدكإت اإخفص مفإلقكؽ اإ دنحة كاإسحفسحة علل " أ "9اإلنسفف كاإ فدة 

" اعلقفؿ أم إنسفف أك لجزه أك نفحو لعسفف

  ف اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف اإ لعلقة مفإلؽ  ت 10ب ف نصت اإ فدة 
إبؿ إنسفف، علل ردـ اإ سفكاة اإلف ة  ع اآلخرحف اإلؽ  ت أف لنظر "  لفب ة شرعحة علل 

رضحلو  لب ة  سلقلة ك لفحدة، نظرا  نصفف كعلنحف ،إلفصؿ  ت لقكرو كاإلزا فلو ك ت أحة 
". لي ة جزائحة لكجو إإحو

كنبللظ أف األكا ر اإعسبرم ذات اإصلة مفالعلقفؿ اإلدارم اإكاردة أعبله لعلمر خررف 
  ت االعبلف ااإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف كاإعيد اإدكإت اإخفص مفإلقكؽ اإ دنحة 9 فضلف إل فدة 

. كاإسحفسحة

ب ف أف االعلقفؿ اإلدارم حشبؿ خررف جسح ف إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت كعلل األخص 
 1977الففرحة جنحؼ اإرامعة إل فحة اإ دنححف ز ف اإلرب كاإمركلكبكؿ األكؿ اإ للؽ إسنة 

  ف 149ك148ك147ك146ك76ك72ك71ك66مفلففرحفت جنحؼ األرمع، كخفصة اإ كاد 
.   ف اإمركلكبكؿ اإلضف ت األكؿ اإ للؽ مفلففرحفت جنحؼ75/3الففرحة جنحؼ اإرامعة كاإ فدة 

إذا "  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة اإلت نصت علل أنو 78كاسلندت إسرائحؿ إإل اإ فدة 
رأت دكإة االللبلؿ ألسمفب أ نحة ريرحة أف للخذ لدامحر أ نحة إزاء أشخفص  ل ححف،  ليف علل 

" األبثر أف لفرض علحيـ إرف ة جمرحة أك لعلقليـ

علل ىذه اإ فدة اإلت لس ح إسلطة االللبلؿ مفعلقفؿ األشخفص " جفف مبلحو"كعلؽ 
:- ألسمفب أ نحة م ف حلت

 إذ ال حجكز 49حسلفحد األشخفص اإ ل ححف اإ عنححف  ف اإمنكد اإكاردة  ت اإ فدة 
ن ف ح بف  قط اعلقفإيـ . ض ف لدكد االرلحـ اإ للؿ. إمعفدىـ عف أكطفنيـ كا 

كمرأحت  إف  ف حجرم  ت اإ لفبـ اإعسبرحة اإلسرائحلحة ىك انليفؾ ألمسط اإ مفدلء 
اإقفنكنحة اإلت لقضت ملؽ اإ ليـ  ت اإلطبلع علل لففصحؿ الئلة االليفـ بت حلسنل إو 

                                                 

 .23 ص 1988/آب  اإ طلكب إغبلرو،  نشكرات اإلؽ،3أنصفر   



لفنحدىف كاثمفت اإمراءة ب ف أف  لفبـ اإدرجة األكإل ك لفبـ االسلئنفؼ ىت  لفبـ صكرحة، 
أك  لف حو  ف اإلطبلع /شبلحة لضحؼ عمئف ك عفنفة إل علقؿ كذكحو، ملحث ال حس ح إل علقؿ ك

علل  مررات االعلقفؿ اإلت لطلب اإنحفمة لفظيف طت اإبل فف  ت  لففت سرحة، إذ م كجميف حلـ 
لجز اإشخص لعسفف ضفرمة لبك ة إسرائحؿ معرض اإلفئط  ف نصت علحو اإ كاثحؽ كاألعراؼ 

. اإدكإحة مخصكص  عف لة  األسرل كاإ علقلحف



السادس الفصل 
 إسرائيل ووسائل التعذيب المستخدمة بحق األسرى والمعتقمين

 

ارلبمت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة  ج كعة  ف اإ خفإففت اإجسح ة اللففرحة جنحؼ 
اإرامعة اإلت لصنؼ ك قف إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت بجرائـ لرب كجرائـ ضد اإلنسفنحة، 

ؼ اإ علقلحف آال رضت سحفسة اإعقفب اإج فعت، زجت ب  أصدرت عددا  ف األكا ر اإعسبرحة،
 كأسفءت  ت  رابز اعلقفؿ لفلقر ألدنل  لطلمفت اإلحفة اإلنسفنحة، عذمت اإ علقلحف كاألسرل

 أثنفء اعلقفإيـ ك لرة اإللقحؽ  عيـ نفىحبـ عف  لفب ليـ أ فـ اإ لفبـ اإعسبرحة  عف لليـ
 اإجفئرة كسكؼ ارسـ ىذا اإفصؿ إإل ثبلثة  مفلث، اإ ملث األكؿ حلعلؽ مفإلعذحب اإلسرائحلحة

كلظره  ت اإ كاثحؽ اإدكإحة، كاإ ملث اإثفنت لشرحع اإلعذحب كاإلحعفز مو  ف رمؿ إجنة إنداك 
كاإعلحف اإلسرائحلحة لشرع اإلعذحب، أ ف اإ ملث اإثفإث  حلعلؽ مكسفئؿ اإلعذحب اإ سلخد ة ملؽ 

. األسرل اإفلسطحنححف

 

 المبحث األول

 التعذيب وحظره في المواثيق واألعراف الدولية

 

اإ ملث األكؿ إإل  طلمحف األكؿ حلنفكؿ رس ت إلكركؼ علل لعرحؼ اإلعذحب كلظره، 
. اإلعذحب كاإثفنت لظر اإلعذحب  ت اإ كاثحؽ كاألعراؼ اإدكإحة فىحة 

 
 المطمب األول

ساءة المعاممة التعذيب ماىية  وا 

 



ف جرائـ اإلرب إاإلعذحب ىك جرح ة  ف جرائـ اإلرب  ت نظر اإقفنكف اإدكإت، لحث 
 كذإؾ ،ىت بؿ  خفإفة إقكانحف كعفدات اإلركب، سكاء بفنت صفدرة عف اإ للفرمحف أك غحرىـ

. مقصد إنيفء اإعبلرفت اإكدحة محف اإدكإلحف اإ للفرملحف

 صدرت الففرحة لكؿ عدـ رفملحة 1968نك  مر إعفـ / لشرحف اإثفنت 26لفرحخ  ت ك
  اإلقفدـ إجرائـ اإلرب كاإجرائـ اإ رلبمة ضد اإلنسفنحة 

  ت ، رد لددت  ف نظفـ رك ف األسفست إل لب ة اإجنفئحة اإدكإحةاإثف نة  اإ فدة أ ف
: حألت نطفؽ جرائـ اإلرب ك قف إنصكص كركاعد اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت ب ف 1998عفـ 

أغسطس إعفـ / آب12ة اللففرحفت جنحؼ األرمع  ت ـاالنليفبفت اإجست:- أكال 
:- كلش ؿ1949

 .اإقلؿ اإع د -ٔ

 .اإلعذحب أك اإ عف لة اإبلإنسفنحة م ف  ت ذإؾ اإلجفرب اإمحكإكجحة -ٕ

 .لع د إلداث اآلـ شدحدة أك أضرار خطحرة مفإسبل ة اإمدنحة أك اإصلحة -ٖ

لد حر اإ  للبفت كاالسلحبلء علحيف  ت نطفؽ كاسع ال لمرره اإضركرات اإلرمحة كاإقحفـ  -ٗ
 .مذإؾ مصكرة غحر  شركعة كلعسفحة

إرغفـ أم أسحر لرب أك شخص آخر  ش كؿ مفإل فحة علل اإخد ة  ت صفكؼ ركات  -٘
.  عفدحة

                                                 
. 6ص ، 1979 ،القاهرة/ دار النهضة العربٌة ، الجرٌمة الدولٌة، حسٌن عبٌد.د 

بأنه ال ٌسري أي تقادم على الجرائم التالٌة بصرؾ النظر عن وقت ارتكابها  " وقد نصت المادة األولى من االتفاقٌة 
أؼسطس / آب 8جرائم الحرب الوارد تعرٌفها فً النظام األساسً لمحكمة نورمبرغ العسكرٌة الدولٌة الصادر فً  (1)

فبراٌر / شباط 13المؤرخ فً  (1-د)3والوارد تأكٌدها فً قراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  .1945
المعددة فً اتفاقٌة " الجرائم الخطٌرة" وال سٌما 1946دٌسمبر / كانون األول 11المؤرخ فً  (1-د)95و1946

 . لحماٌة ضحاٌا الحرب1949أؼسطس / آب 12جنٌؾ المعقودة فً 
والوارد تعرٌفها فً النظام األساسً  سواء فً زمن الحرب أو زمن السلم، الجرائم المرتبكة ضد اإلنسانٌة، (2)

والوارد تأكٌدها فً قراري الجمعٌة  ،1945أؼسطس / آب 8لمحكمة نورمبرغ العسكرٌة الدولٌة الصادر فً 
 كانون األول 11المؤرخ فً  (1-د) 95 و1946فبراٌر / شباط 13المؤرخ فً  (1-د)3العامة لألمم المتحدة 

 بشأن منع جرٌمة 1948واألفعال المنافٌة فً اتفاقٌة عام  والطرد باالعتداء المسلح أو االحتالل، .1946دٌسمبر /
اإلبادة الجماعٌة والمعاقبة علٌها ،حتى لو كانت األفعال المذكورة ال تشكل إخالال بالقانون الداخلً للبلد الذي 

لمزٌد من التفاصٌل حول المواد األخرى فً االتفاقٌة أنظر األستاذ شرٌؾ عتلم ومحمد ماهر عبد .ارتكبت فٌه
 ، النصوص الرسمٌة لالتفاقٌات والدول المصدقة والموقعة، موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً اإلنسانً،الواحد

 .455ص ، القاهرة، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
 ، مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسً للمفوضٌن المعنً بإنشاء محكمة جنائٌة دولٌة1998ٌولٌو  / تموز17عتمده فً  ا

 مؤسسة ،أنظر صكوك مختارة من القانون الدولً اإلنسانً لمزٌد من التفاصٌل حول نصوص المواد األخرى،
. 23-18ص ، 8 المادة 2003،الحق



لع د لر فف أم أسحر لرب أك أم شخص آخر  ش كؿ مفإل فحة  ف لقو  ت أف حلفبـ    -ٙ
 . لفب ة عفدإة كنظف حة 

 .اإلمعفد أك اإنقؿ غحر اإ شركعحف أك اإلمس غحر اإ شركع -ٚ

 .أخذ اإرىفئف -ٛ

أم ع ؿ حنلج "  مأف اإلعذحب 1/  ت اإ فدة األكإل  قرةالففرحة  نفىضة اإلعذحبب ف عر ت 
جسدحف بفف أـ عقلحف، حللؽ ع دا مشخص  ف مقصد اإلصكؿ  ف ىذا  عنو أإـ أك عذاب شدحد،

أك  عفرملو علل ع ؿ ارلبمو  اإشخص، أك  ف شخص ثفإث علل  علك فت أك علل اعلراؼ،
 أك شخص ثفإث، أك لخكحفو أك إرغف و ىك أك أم شخص ثفإث، ،أك حشلمو  ت أنو ارلبمو ىك
 أك اإعذاب ألم سمب  ف األسمفب حقـك علل اإل ححز أحف بفف إـأك عند ف حللؽ  ثؿ ىذا األ

نكعو، أك حلرض علحو أك حكا ؽ علحو أك حسبت عنو  كظؼ رس ت أك أم شخص آخر 
كال حلض ف ذإؾ األإـ أك اإعذاب اإنفشلء  قط عف عقكمفت رفنكنحة .حلصرؼ مصفلو اإرس حة 

" أك اإ بلـز إيذه اإعقكمفت أك اإذم حبكف نلحجة عرضحة إيف 

:- اآللحة حعلمر أم  عؿ علل أنو لعذحب إذا لك رت  حو اإشركط ؛كك قف إللعرحؼ

 .حفتة شدحداأف حسمب أإ ف ك عفف -ٔ

 .أف حقلرؼ ع دا  ف رمؿ  كظؼ رس ت -ٕ

 .أف حبكف اإقصد  نو انلزاع اعلرا فت  علك فت أك اإعقفب أك اإلخكحؼ -ٖ

كرد كسعت الففرحة  نفىضة اإلعذحب  ف إطفر األع فؿ اإلت لدخؿ  ت نطفؽ اإلعذحب 
اإ لـر دكإحف، ك حزت محف اإلعذحب كغحره  ف ضركب اإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة أك 

أ ف نص اإ فدة اإسفدسة عشرة كجر لو، أك اإ يحنة،  فإ فدة األكإل عر ت اإلعذحب  اإبلإنسفنحة،
للعيد بؿ دكإة مأف ل نع  ت أم إرلحـ حخضع "رد جـر أكجو اإ عف لة األخرل ؼ ف االلففرحة 

إكالحليف اإقضفئحة لدكث أم أع فؿ أخرل  ف أع فؿ اإ عف لة ،أك اإعقكمة اإقفسحة أك 
اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة اإلت ال لصؿ إإل لد اإلعذحب ب ف لددلو اإ فدة األكإل عند ف حرلبب 

 كظؼ ع ك ت أك شخص آخر حلصرؼ مصفلو اإرس حة ىذه األع فؿ أك حلرض علل 
" ارلبفميف أك عند ف للـ م كا قلو أك مسبكلو علحيف 

                                                 
 10 المؤرخ فً 39/46 اعتمدتها الجمعٌة العامة وفتحت باب التوقٌع والتصدٌق علٌها واالنضمام إلٌها فً القرار 

. "1"27 وفقا للمادة 1987 حزٌران ٌونٌه 26وتارٌخ بدء النفاذ  ،1984دٌسمبر /كانون األول
. 413ص ، 1993 ،الجزء األول/ نٌوٌورك ، األمم المتحدة، مجموعة صكوك دولٌة، حقوق اإلنسان
. 413 ص ، مرجع سابق، مجموعة صكوك دولٌة، حقوق اإلنسان



اإ فدة اإثفنحة  ف االلففرحة نصت علل للرحـ اإلعذحب  ت اإلشرحعفت اإكطنحة ب ف لر ت ك
. صرالة بؿ لذرع مأحة أكا ر أك مأحة ظركؼ اسلثنفئحة للت ذرحعة اإلعذحب

ة معب فلففرحة  نفىضة اإلعذحب لر ت ج حع أشبفؿ اإ سفى ة اإجنفئحة األصلحة كاإت
االخلبلؼ محف اإلعذحب كغحره  ف ضركب اإ عف لة اإقفسحة بفف ب ف أف إ  فرسفت اإلعذحب 

مفخلبلؼ اإدرجة  ت شدة األإـ أك اإ عفنفة محف اإلعذحب كاألشبفؿ األخرل اإ كصك ة ك قف إل فدة 
. األكإل

سفءة اإ عف لة  ف جية ،كمحف اإلعذحب ب ف أف اإقفنكف اإدكإت   حز محف اإلعذحب كا 
كللؾ اإ عفنفة اإنفج ة عف ظركؼ االعلقفؿ اإ خفإفة إلقكاعد اإن كذجحة اإدنحف إ عف لة اإسجنفء 

 ف جية ثفنحة، كرغـ صعكمة اإفصؿ محني ف، إال أف ىنفؾ لظرا دكإحف إيذحف اإن طحف  ف 
. اإ عف لة اإبلإنسفنحة كاإلفطة مفإبرا ة

نيف إ إف الففرحة  نفىضة اإلعذحب إـ لبف لبراران أك نسخفن عف االلففرحفت األخرل مؿ 
إسد ثغرة ح بف أف لنشأ كميذا - أك أم الففرحفت أك لشرحع آخر-  للت اإمفب اللففرحفت جنحؼ

كاإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة، أك اإبلإنسفنحة أك اإلفطة مبرا ة  لبكف   فرسفت اإلعذحب،
اإلنسفف رد لر ت  ت ج حع اإظركؼ كاإ بلمسفت علل اعلمفر أف اإلعرحؼ مفإلعذحب جفء 

 .شف بل

 
 المطمب الثاني

 المواثيق الدولية األعراف وفيب حظر التعذي

 

 دكر   حز  إوحعلمر اإعرؼ  ف أىـ اإ صفدر اإقفنكنحة األكإحة إلظر اإلعذحب،  قد بفف
 مأف اإذم حلبـ ا ت اإنزاعفت اإ سللة ك ت للرحـ اإجرائـ ضد اإلنسفنحة، كنلف ندرؾ ل فـ

 كالففرحفت جنحؼ 1907ك 1899اإنزاعفت اإ سللة الففرحفت الىفم إلنظحـ اإلركب إعفـ 
 كرغـ األثر اإلعفردم إيف  إنيف لعلمر لدكحنف إلعرؼ اإدكإت مشأف لنظحـ 1949األرمع إعفـ 

. اإلرب كاإصراعفت اإ سللة كلقكؽ بؿ  ف اإ لفرمحف كاإ دنححف

                                                 
. 5ص ، 1992،  مؤسسة الحق، هكذا تكلم المعذبون الفلسطٌنٌون، رزق شقٌر

. 36 ص ،1999 ، دار النهضة العربٌة، تحرٌم التعذٌب والممارسات المرتبطة به، طارق عزت رخا.د ا
. 1984، تطوره ومبادئه، القانون الدولً اإلنسانً، ا جان بكتٌه



، ب ف ىد ت إإل  ككاجمفليـ نظ ت لقكؽ اإ لفرمحف1907 إف الففرحة الىفم إعفـ 
 قكاعد اإقفنكف .اإلد  ف آثفر اإعنؼ كاإخداع ملحث ال للجفكز  ف للطلمو اإضركرات اإعسبرحة 

 اإعرؼ حلعب دكرا رحفدحف ك ل حزا ب صدر ألفاإدكإت اإلنسفنت ىت لدكحف إقكاعد عر حة، 
 اإ صدر األكؿ إللرحـ اإلعذحب علل اعلمفر أنورفنكنت دكإت سفمؽ علل االلففرحفت اإدكإحة، 

سفءة اإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة . كا 

اإع ك حة أم أنيف  لز ة إ ج كعة بصؼ لتكح لفز اإعرؼ عف اإ عفىدات مأف ركاعده 
لففرت الاإدكؿ اإ للضرة،  ت لحف أف اإقكاعد كاأللبفـ اإلت لكجدىف اإ عفىدات أك اإقفنكف ا

 . قط علل عفردحيف لقلصرألف ركليف اإلإزا حة  رل ف لبلسب ىذا اإكصؼ،

 جر ت اإلعذحب 1977 كاإمركلكبكإحف اإ للقحف إعفـ 1949الففرحفت جنحؼ إعفـ إف *  
كاإ عف لة اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة سكاء  ت اإ نفزعفت اإدكإحة أك اإلت ال للصؼ مفإدكإحة 

".  نفزعفت غحر دكإحة"

  ت اإ فدة اإثفإثة 1977 جفء  ت الففرحفت جنحؼ األرمع كاإمركلكبكؿ اإ للؽ اإثفنت إعفـ 
اإ شلربة علل للرحـ اإلعذحب أك اإ عف لة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة إؤلشخفص اإذحف 

.  إـ حشلربكا اشلرابف  علحف  ت اإلرب كذإؾ  ت اإلركب اإلت ال للصؼ مفإطفمع اإدكإت 

علل طرؼ اإنزاع اإذم حبكف للت "  ف الففرحة جنحؼ األكإل 12ب ف جفء  ت اإ فدة 
 سلطلو جرلل أك  رضل  ف أ راد اإقكات اإ سللة أك  ف غحرىـ  ف األشخفص اإ شفر إإحيـ،

" كحجب علل األخص عدـ لعرحضيـ إللعذحب أك إمفدليـ أف حعف ليـ  عف لة إنسفنحة،

لحث لددت اإ لب ة  ت اإ فدة – 1945  حثفؽ  لب ة نكر مرغ اإعسبرحة اإدكإحة إعفـ   *
:- اإجرائـ اإلت لقع ض ف اخلصفصيف كىت "كج/6"

جرائـ اإقلؿ "أم انليفبفت اإقفنكف كأعراؼ اإلرب كلش ؿ ىذه االنليفبفت :- جرائـ اإلرب-
كسكء اإ عف لة أك إمعفد سبفف األراضت اإ لللة أك اإ قح حف  حيف  ف أجؿ أع فؿ اإسخرة أك 

كاغلحفؿ أك إسفءة  عف لة سجنفء اإلرب أك أ راد اإملرحة أك رلؿ اإرىفئف أك .أم غرض آخر
                                                 

،  دار النهضة العربٌة، القانون الدولً العام، حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب ،والدكتور صالح الدٌن عامر.د 
. 47الطبعة األولى ص 

. 1987 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر جنٌؾ 1949أؼسطس / آب12 اتفاقٌات جنٌؾ المؤرخة فً 
 الخاصة بتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً ،مرجع سابق،  من اتفاقٌات جنٌؾ، االتفاقٌة األولى

 من االتفاقٌة الثانٌة 12 ولمزٌد من التفاصٌل حول حظر التعذٌب فً اتفاقٌات جنٌؾ انظر  نص المادة 32المٌدان ص 
 ونص المادة السابعة عشرة من 68الخاصة بتحسٌن حال جرحى ومرضى وؼرقى القوات المسلحة فً البحار ص 

 ونص المادة الثالثة والثالثون من االتفاقٌة الرابعة بشأن حماٌة 102االتفاقٌة الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب ص 
. 198األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب ص 



سلب األ بلؾ اإخفصة أك اإعف ة أك اإلد حر اإ لع د كاإقرل أك إإلفؽ األذل كااللبلؼ اإذم ال 
". ل لحو اإضركرة اإعسبرحة

ال حجكز إخضفع ألد  "5 ،نصت اإ فدة 1948 اإلعبلف اإعفإ ت إلقكؽ اإلنسفف إعفـ  *
. "إللعذحب كال إل عف لة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإلفطة مفإبرا ة

، كرد نصت اإ فدة اإثفنحة 1948ج فعحة كاإ عفرمة علحيف إعفـ ة االمفدة اؿ الففرحة  نع جرحـ *
إإل أف إإلفؽ أذل جسدم أك ركلت خطحر مأعضفء  ف اإج فعة ميدؼ " "ب" قرة 

أك إثنحة، أك عنصرحة  اإلد حر اإبلت أك اإجزئت إيذه اإج فعة سكاء أبفنت ج فعة رك حة،
.  "أك دحنحة، حعد  عبل  ف أ عفؿ اإلمفدة اإ قصكدة مفإللرحـ

" ، نصت اإ فدة اإسفمعة  نو 1966 اإعيد اإدكإت اإخفص مفإلقكؽ اإ دنحة كاإسحفسحة إعفـ  *
 ال حجكز إخضفع أم  رد إللعذحب أك إعقكمة أك  عف لة رفسحة أك غحر إنسفنحة أك  يحنة،
كعلل كجو اإخصكص  إنو ال حجكز إخضفع ألد دكف رضفئو اإلر إللجفرب اإطمحة أك 

 ."اإعل حة

 اإ فدة  كرد نصت اإفقرة اإثفنحة،  ف،1969 االلففرحة األ رحبحة إلقكؽ اإلنسفف  ت عفـ  *
أك غحر  ال حجكز إخضفع ألد إللعذحب أك اإعقكمة أك  عف لة رفسحة،" اإخف سة علل

إنسفنحة أك  ذإة، كحعف ؿ بؿ اإذحف رحدت لرحليـ مفالللراـ اإكاجب إلبرا ة اإ لأصلة  ت 
. "شخص اإلنسفف

  ف ىذه االلففرحة إنشفء اإلجنة كاإ لب ة األ رحبحة إلقكؽ 73ك43ب ف جفء  ت  كاد 
. اإلنسفف

لظر إعبلف ل فحة ج حع األشخفص  ف اإلعرض إللعذحب كغحره  ف ضركب اإ عف لة أك   *
ال حجكز "علل  3نصت اإ فدة  كرد ،1975اإعقكمة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة إعفـ 

ألم دكإة أف لس ح مفإلعذحب أك غحره  ف ضركب اإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة أك 
 ثؿ لفإة  اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة أك أف لسف ح  حو، كال حس ح مفلخفذ اإظركؼ االسلثنفئحة،

                                                 
 كانون األول 10المؤرخ فً  (3-د) ألؾ 217 اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

. 1948دٌسمبر 
 بتارٌخ بدء 1948 دٌسمبر 9فً  (3-د) ألؾ 260 أقرت للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بقرار من الجمعٌة العامة 

.  طبقا للمادة الثالثة عشرة1951 ٌناٌر 12النفاذ 
 / كانون األول16المؤرخ فً " ألؾ "2200 اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بقرار الجمعٌة العامة 

وقد صادقت إسرائٌل على العهد الدولً وعلى اتفاقٌة  .1976مارس  / آذار23 وتارٌخ بدء النفاذ 1966دٌسمبر لعام 
. 1991مناهضة التعذٌب فً عام 

  .1978 ودخلت حٌز النفاذ فً عام 1969 نوفمبر 22 تم توقٌعها فً سان خوسٌه بكوستارٌكا فً 



اإلرب أك عدـ االسلقرار اإسحفست اإداخلت أك أحة لفإة طكارلء عف ة أخرل ذرحعة إلمرحر 
 "اإلعذحب أك غحره  ف ضركب اإ عف لة اإقفسحة أك اإعقكمة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة

 .

ال حجكز اإلذرع مأحة " علل نصت اإ فدة اإثفإثة  نيف ،1984 الففرحة  نفىضة اإلعذحب إعفـ  *
ظركؼ اسلثنفئحة أحف بفنت ىذه اإظركؼ لفإة لرب أك ليدحد مفإلرب أك عدـ اسلقرار 

. "سحفست داخلت أك أحة لفإة  ف لفالت اإطكارلء اإعف ة ب مرر إللعذحب

.  مندا إ نع اإلعذحب 12" آ نسلت"كرد كضعت  نظ ة اإعفك اإدكإحة  
 

 المبحث الثاني

تشريع التعذيب واإليعاز بو من قبل لجنة لنداو والعميا اإلسرائيمية 

 

شفعت   فرسفت اإلعذحب كسكء اإ عف لة ملؽ أمنفء اإشعب اإفلسطحنت  ت األراضت 
كاسلخدـ اإلعذحب  ،1967اإفلسطحنحة اإ لللة  نذ كركع االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت  ت اإعفـ 

كرد إقت عدد  ف  علل نطفؽ كاسع  ت أرمحة اإللقحؽ  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة،
نفىحبـ عف لفالت لعرضت إللشكحو كأصحمت  ،اإ علقلحف للفيـ آنذاؾ للت كطأة اإلعذحب 

معفىفت جسدحة كنفسحة كأصملت ضلحة إشلل صنكؼ اإلعذحب اإ لمعة  ف رمؿ سلطة 
. االللبلؿ

سفءة اإ عف لة ك قف 700ش لت " اإلؽ"كرد أظيرت دراسة إ ؤسسة   لفإة أف اإلعذحب كا 
سع  ت  رابز االعلقفؿ كاإسجكف اإللعرحؼ اإ قمكؿ دكإحف، ح فرسفف مشبؿ  نظـ كعلل نطفؽ ك

: اآللحةكلمحف ذإؾ مصكرة جلحة  ف اإ عطحفت  اإلسرائحلحة،
                                                 

. 1975/ دٌمسبر / كانون األول9المؤرخ فً " 30 -د "3452 اعتمد بقرار الجمعٌة العامة 
 10 المؤرخ فً 39/46 اعتمدتها الجمعٌة العامة وفتحت باب التوقٌع والتصدٌق علٌها واالنضمام إلٌها فً القرار 

. "1"27 وفقا للمادة 1987ٌونٌه / حزٌران 26تارٌخ بدء النفاذ ، 1984دٌسمبر  /كانون األول
ضمانات - 4حظر االعتقال اإلداري- 3وضع قٌود على ممارسة العزل اإلنفرادي- 2اإلدانة الرسمٌة للتعذٌب- 1 

عدم استخدام االعترافات التً - 7إجراء تحقٌق مستقل عند تعرض المعتقل للتعذٌب - 5للمعتقل أثناء االحتجاز والتحقٌق
تدرٌب العناصر الشرطٌة - 9مالحقة مرتكبً التعذٌب - 8حظر التعذٌب بتشرٌع قانونً - 7تنتزع جراء التعذٌب 

المصادقة على القوانٌن الدولٌة - 12المسؤولٌة العالمٌة - 11تعوٌض ضحاٌا التعذٌب وتأهٌلهم - 10لمناهضة التعذٌب 
 he 12 –Point Program –Adopted by Amnestyلمزٌد من المعلومات أنظر. وإقرارها

International October 1993.Twelue- point Program fpr the Prevention of Torture 
.Israel and the Occupied Territories,July 1991,Al Index:MDE 15-34-91 

  ".3ملحق رقم "واإلهمال الطبً التعذٌب سٌاسة  أنظر قائمة بإعداد الشهداء الذٌن سقطوا جراء 
. 2 ص ، مرجع سابق، هكذا تكلم المعذبون الفلسطٌنٌون، أ رزق شقٌر



 ف اإ علقلحف اإفلسطحنححف لعرضكا إللعذحب أك إسفءة اإ عف لة أثنفء اعلقفإيـ كىك %85أف  -ٔ
.   علقبل سفمقف474 ف أظيرلو عحنة عشكائحة لض نليف اإدراسة كش لت 

 .لعرضت إلضرب (لفإة%231)98.7 -ٕ

كىك  ف حعرؼ "أرغ ت علل اإمقفء  ت أكضفع جسدحة  ؤإ ة  ( لفإة%214 )91.5 -ٖ
 .إفلرات  لكاصلة للراكح محف سفعة كأسمكعحف"مفإشمح 

لعرضت إ لفكالت اإخنؽ مإغبلؽ  نف ذ اإلنفس مفألبحفس كاألحدم   ( لفإة%102 )44 -ٗ

 .لعرضت إلصد فت اإبيرمفئحة ( لفإة%16 )6.8 -٘

أدخلت اإ سلشفحفت نلحجة  ف لعرضت إو  ف إسفءة اإ عف لة أثنفء  ( لفإة%34)14.5 -ٙ
 .اإللقحؽ

 26/6/2004ب ف أجرل  ربز عبلج كلأىحؿ ضلفحف اإلعذحب، دراسة صدرت ملفرحخ 
علل عحنة عشكائحة  ف اإ علقلحف اإ فرج عنيـ كاإذحف خضعكا إشلل صنكؼ اإلعذحب اإجسدم 

  علقؿ للقكا اإخد ة  ت ذإؾ 800  علقبل  ف أصؿ 188كاإنفست، كملغ عدد أ راد اإعحنة 
كلـ اإلربحز علل أنكاع اإلعذحب األبثر لبراران كاحبل فن كأظيرت اإدراسة اإنلفئج  اآللحة . اإ ربز
 -:

اإضرب اإ مرح علل أعضفء اإجسـ اإ خللفة مفسلخداـ اإعصت، أك األسبلؾ أك أعقفب *  
%. 89.4اإمنفدؽ 

%. 68.3اإلعذحب مفإمرد اإشدحد  ف خبلؿ لعرحض اإ علقؿ إل فـ مفإ فء اإمفرد اإ ثلج *  

%. 61.1اإضغط علل اإرأس أك ألد أعضفء اإجسـ األخرل *  

%. 56.4لعرحض اإ علقؿ إشـ اإغفز *  

 %.48.4اإيز اإعنحؼ *  

ك ت لقرحر إكزارة اإخفرجحة األ رحبحة لكؿ أكضفع لقكؽ اإلنسفف  ت اإعفإـ ك ح ف حلعلؽ 
اإضغط اإجسدم كاإنفست حللد فف "مأداء إسرائحؿ  ت  جفؿ لقكؽ اإلنسفف  قد كرد مكضكح أف 

. "ملؽ اإ علقلحف اإ للجزحف  ت اإعزؿ االنفرادم أثنفء اإللقحؽ كاالعلقفؿ

                                                 
كلمة األخصائً االجتماعً وسام سحوٌل فً الٌوم العالمً لمناصرة ضحاٌا التعذٌب، مركز عالج وتأهٌل ضحاٌا  

 .1 ص26/6/2004التعذٌب، 



  إف اإسلطة 2003-1993 ف محف أعكاـ " آ نسلت"كك قف إلقفرحر  نظ ة اإعفك اإدكإحة 
سفءة  عف لة األسرل، لحث أصمح أ را  علفدا  اإعسبرحة اإلسرائحلحة  سل رة مسحفسة لعذحب كا 

 ف "  علدؿ"لجحزه اإ مفدلء اإلكجحيحة اإسرحة اإلت لمحح إل راد جيفز األ ف اإعفـ اسلخداـ ردر
 ك ف مرلت اإلجنة اإكزارحة اإ بلفة مفإلشراؼ علل جيفز األ ف اإعفـ ،اإضغط اإمدنت كاإنفست

. لصدر لراخحص اسلثنفئحة  دليف ثبلثة أشير لس ح مفسلخداـ ردر زائد  ف اإضغط اإمدنت

إإل أف اإشفمفؾ اإلسرائحلت حلقؽ " ملسحلـ"ب ف أشفرت ج عحة لقكؽ اإ كاطف اإلسرائحلحة 
 ف األشخفص اإذحف % 85  كاطف  لسطحنت  ت اإسنة ،كأف  ف  ج كعو 1500-1000 ع 

.   مشبؿ  نيجت ك نظـ1997-1996لقؽ  عيـ رد لعرضكا إللعذحب خبلؿ سنكات 

 

 المطمب األول

 تشريع التعذيب

 

 277 فإ فدة  ح نع اإقفنكف اإلسرائحلت اسلخداـ اإعنؼ أك اإليدحدات النلزاع االعلرا فت،
 اإسجف إ دة أرصفىف ثبلث سنكات ألم  كظؼ  ف تكجب أ،1977 ف رفنكف اإعقكمفت إعفـ 

:-  كظفت اإدكإة حألت أحف  ف األ عفؿ اإلفإحة

أك  ف  حسلخدـ أك حأ ر مفسلخداـ اإقكة أك اإعنؼ ضد شخص  ف مغرض أف حنلزع  نو، -ٔ
. أم شخص حي و أ ره، اعلرا ف مجرح ة  ف، أك  علك فت للعلؽ مجرح ة  ف

أك إشخص أك   للبفت  حيدد أك حأ ر مليدحد أم  رد مإلداث أذل إشخصو أك   للبفلو، -ٕ
أم إنسفف حي و أ ره، مغرض أف حنلزع  نو اعلرا ف مفرلبفب جرح ة  ف، أك أحة  علك فت 

  ."للعلؽ مجرح ة  ف

 3 لنص علل عقكمفت االعلداء اإمدنت أرصفىف  ف 382 إإل 378ب ف أف اإ كاد  ف 
 علل نفس ىذا اإلد  ف 415كلنص اإ فدة  سنكات إذا  ف لسمب  ت إحذاء جس فنت  علت،

 لجحز اإلبـ علل اإشخص اإذم 416ب ف أف اإ فدة " حلصؿ علل شتء اإخداع"اإعقكمة إ ف 
                                                                                                                                        
342  United State of America, State Department Report on Human Rigts 
Practices,1990,p.38 
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 الصادر بتارٌخ 1035 نشرت الحٌاة الجدٌدة جزءا منه فً عددها ،1998 عن التقرٌر السنوي لمنظمة بتسٌلم لعام 
. 2 ص 2/7/1998



حلصؿ علل شتء عف طرحؽ لحلة  ف اإلحؿ أك عف طرحؽ االسلغبلؿ اإ لع د خطأ شخص "
مفإسجف " االملزاز عف طرحؽ اإليدحدات" علل 428مفإسجف إ دة عف حف كلعفرب اإ فدة " آخر

. إ دة أرصفىف ثبلث سنكات

 علل اإسجف إ دة 1955  ف رفنكف اإلبـ اإعسبرم اإلسرائحلت إعفـ 65كلنص اإ فدة 
ألم جندم حضرب شخصف  كدعف للت لراسلو، أك حستء  عف للو " سنكات عقفمف 3أرصفىف 

 ف " اإسلكؾ غحر اإبلئؽ" علل أف أم أ عفؿ  ف رمحؿ 130كلنص اإ فدة " علل أم نلك آخر
.  جفنب اإجنكد ذكم رلمة اإررحب أك  ف  كؽ ذإؾ كاجمة اإعقفب ملخفحض اإرلمة

رفنكنحف  ف شأني ف إضففء اإشرعحة علل اف ؿ ردـ  شركع1996 ك1995ك ت عف ت 
كدعـ  عفرمة  لققت  اإلعذحب كاإس فح إل لققحف مفسلخداـ كسفئؿ اإضغط اإجسدم كاإنفست،

"  شركع لظر اإقفنكف اإ عدؿ"األ ف اإعفـ اإذحف حسلخد كف اإقكة، كحلفؽ لعرحؼ اإلعذحب  ت 
 ع لعرحؼ اإلعذحب اإكارد  ت الففرحة األ ـ اإ للدة إ نفىضة اإلعذحب كغحره  ف ضركب 

. "اإ عف لة أك اإعقكمة اإقفسحة أك اإبلإنسفنحة أك اإ يحنة

 إيحئة األ ف اإعفـ كاإ عركؼ مفسـ 1996بفنكف اإثفنت /كك قف إلقفنكف اإ قلرح  ت حنفحر 
ضد اإذحف " اإضغط"رمكؿ اسلع فؿ " ،لحث كرد  حيف أ /9رفنكف ىحئة األ ف اإعفـ  ت اإ فدة "

 ت "  اإخطر اإفعلت اإذم حيدد أ ف اإدكإةءإدر "حجرم اإللقحؽ  عيـ  ت ظركؼ  لددة  عحنة 
كاإفقرة ب لنص  ف ذات " م ذإؾ اإخطرؼال للكا ر  حيف سمؿ  عقكإة أخرل إلبل"اإلفالت اإلت 

اإ فدة علل أف األسفإحب اإلت حجكز إ لققت ىحئة األ ف اإعفـ اسلع فإيف حجب أال للسمب  ت 
 .رفسحة "كأال لبكف " أإـ أك  عفنفة شدحدة"إلداث 

 

                                                 
 اجراءات االعتقال واالستجواب ، نظام الحكم العسكري اإلسرائٌلً فً األراضً المحتلة، ا منظمة العفو الدولٌة

. 84ص ، 1992، الطبعة األولى، والمحاكمة



 الثانيالمطمب 

 لجنة لنداو

 

اسلخد ت اإلبك ة اإلسرائحلحة اإضغط اإجسدم كاإنفست ملؽ اإ علقلحف علل نطفؽ 
 كرعت  ضحللفف أثمللف أف جحش اإد فع 1987ك ت عفـ  كاسع  نذ اإسمعحنفت كاإث فنحنفت،

 كلعذحميـ، نبفرى ف سكء  عف لة اإ علقلحفااإلسرائحلت كىحئة األ ف اإعفـ غحر صفدرحف  ت 
،  إإل رحفـ اإلبك ة اإلسرائحلحة مإنشفء إجنة رضفئحة13/5/1987كمفإلفإت أدل ذإؾ ملفرحخ 

دارة اإنشفط اإ عفدم  مرئفسة ،إلللقحؽ  ت أسفإحب للقحقفت جيفز األ ف اإعفـ مشأف طرؽ كا 
لب ة اإلسرائحلحة  كشحو إنداك، اإذم س حت اإلجنة مفس و ـاإ سلشفر اإقضفئت اإسفمؽ إؿ

مفإلضف ة إإل عضكححف آخرحف  ف جيفز األ ف اإعفـ اإ عركؼ مفسـ اإشحف محت كجيفز 
كإئؾ اإذحف حلفب كف  ت نيفحة األ ر أ فـ أكؿ عف اسلجكاب بثحر  ف سئاإ خفمرات اإعف ة اإـ

  ف 1/6كك قف إلفقرة .اإ لفبـ اإعسبرحة، كعلل األخص اإ شلمو  ت ارلبفميـ جرائـ أشد خطكرة
اإنشفط "أسفإحب كاجراءات للقحقفت جيفز األ ف اإعفـ مشأف ) لقرحر اإلجنة طلب اإنظر مػ

  (كاإلدالء مفإشيفدة  ت اإ لب ة  ح ف حلصؿ ميذه اإللقحقفت" اإلرىفمت اإ عفدم

كرد لـ  ، 300 ررـ اإلف لة ككارعة كجفء ذإؾ اإقرار منفء علل رضحة عزت نف ك
 كاعل ده  جلس اإكزراء 1987ابلكمر إعفـ  : لشرحف أكؿ30نشر اإلقرحر اإنيفئت ملفرحخ 

 جزءا آخر حلض ف ،طت اإبل فف، كأمقت ،1987نك  مر  / لشرحف اإثفنت8اإلسرائحلت  ت 
مشأف كسفئؿ اإضغط اإجسدم كاإنفست اإلت حجكز " اإشحف محت"لكجحيفت إجيفز األ ف اإعفـ 

 .اسلع فإيف

:- كخلصت اإلجنة إإل

رىفمحة  سللحؿ دكف اسلخداـ اإلأف اإنشفط اإفعفؿ إجيفز األ ف اإعفـ إللمفط األع فؿ - 1
كسحلة اسلجكاب اإ شلمو  حيـ، إبت لنلزع  نيـ  علك فت لحكحة غحر  عرك ة أللد سكاىـ، 

. 6/4ك ف غحر اإ  بف اإلصكؿ علحيف مأسفإحب أخرل مند 
                                                 

 عاما على جرائم 18 وحكم علٌه بالسجن لمدة 1980 هو ضابط فً الجٌش اإلسرائٌلً ،كان قد اعتقل فً العام 
وقد أدلى جهاز األمن  وادعى أن اعترافاته انتزعت باإلكراه جراء الضؽط الشدٌد والتعذٌب، تتضمن الخٌانة العظمى،

 24العام بشهادة كاذبة أمام محكمة عسكرٌة مما توجه نافسو إلى محكمة العدل العلٌا التً خفضت قرار حكمه إلى 
. شهرا بعد توصلها لقناعة أن رجال الشاباك أدلوا بشهادة كاذبة

وتبٌن بعد اقتحام الحافلة بأنه تم تصفٌتهما جسدٌا  ،12/4/1984 بتارٌخ 300 قام فلسطٌنٌان باختطاؾ حافلة رقم 
. بعد تعذٌبهما حتى الموت



سلخداـ كسفئؿ ضغط مفإف اإللقحؽ  ع  شمكىحف مفإقحفـ مأع فؿ لخرحمحة ال حبكف نفجعف إال "
 ف أجؿ اإلغلب علل اإعنفد عندىـ كر ضيـ اإبشؼ عف اإ علك فت كاإلغلب علل خكؼ 

"  اإ شمكه  ف أف حلعرض إلخطر  ف رمؿ رجفؿ اإلنظحـ إذا  ف بشؼ عف اإ علك فت

 بل  فنع  ف اسلخداـ اإضغط اإجسدم مدرجة .اإلربحز علل اإضغط اإنفست مفألسفس" -2
. 7/4اإ فدة ".  علدإة

   ف خبلؿ اإلصكؿ علل رخصة كاإ قصكد مفإدرجة اإ علدإة ىك إطبلؽ اإعنفف إل لققحف
. م  فرسة اإضغط اإجسدم كاإنفست اإشدحدحف ملؽ اإ علقلحف ميدؼ انلزاع اعلرا فت

إحيف رجفؿ اإ خفمرات كلل ثؿ مفإضركرة إكرد أعرمت اإلجنة عف رمكإيف إللجج اإلت اسلند 
" مأنشطة إرىفمحة  عفدحة"إللرخحص مفسلع فؿ اإضغط اإجسدم كاإنفست ضد اإ لي حف مفإقحفـ 

اإلعذحب اإلقحقت ىك "كحقكؿ اإلقرحر أف اسلخداـ  .كلـ لقدحـ لجة اإقنملة اإ كركلة إلدعـ ذإؾ.
رم ف ح بف لمرحره  ف أجؿ بشؼ رنملة علل كشؾ االنفجفر  ت منفحة  بلظة مفإسبفف  قرة .أ ر 

 إف ىذا اإضغط عند اإ شلمو مو ح ثؿ أىكف اإشرحف عند ف ال حلك ر خحر مغحة القفء  ،(3-15)
 .شر أبمر

 

 الثالثالمطمب 

 محكمة العدل العميا اإلسرائيمية

 

اإلسرائحلحة كاإ للحة، ظفىرة لعذحب اإ علقلحف  رارمت  ؤسسفت لقكؽ اإلنسفف اإدكإحة،
كأكإت اىل ف يف مشبؿ  للكظ إيذا اإجفنب معد ررارات  لبللقة  مقلؽ مفإغ،  ت  رابز اإللقحؽ،

. إ لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة  ملشرحع اإلعذحب

 أصدرت  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة ررارات لشرع لعذحب األسرل 1996ك ت عفـ 
 إجيفز اإ خفمرات اإعف ة مفسلخداـ اإضغط اإجسدم كأسفإحب لعذحب اتفك ف خبلؿ إعطفء إذ

اسلخداـ ضغط كاإلت  نللو عنحفة،  ف خبلؿ اإلجنة اإكزارحة اإلسرائحلحة اإلت لرارب اإشفمفؾ 

                                                 
. 91-86 ص ، مرجع سابق،نظام الحكم العسكري اإلسرائٌلً،  منظمة العفو الدولٌة



جسدم زائد كأسفإحب للقحؽ  لر ة دكإحف  ف أجؿ انلزاع اعلرا فت  ف رمؿ األسرل 
. اإفلسطحنححف 

" اإشفمفؾ" س لت  لب ة اإعدؿ إجيفز اإ خفمرات اإعف ة 15/10/1997كملفرحخ 
ملؽ اإ علقؿ ج فؿ  كسل أمك " اإضغط اإجسدم كاإنفست"اسلخداـ  ف اصطلح علل لس حلو 

اإ للجز  ت أرمحة اإللقحؽ مسجف عسقبلف ،إ عفنف  ت لشرحع اإلعذحب ك نح اإغطفء اإجداحؿ
. اإقفنكنت إجيفز اإ خفمرات مفملداع أسفإحب لعذحب جدحدة ملؽ اإ علقلحف

  ت ررارىف  اإلسرائحلحة اإ لب ة اإعلحف1996 لشرحف اإثفنت إعفـ 17ب ف ر ضت مػ 
مقضحة اإ علقؿ خضر  مفرؾ كآخرحف ضد جيفز اإ خفمرات إصدار أ ر اللرازم ضد اإلعذحب 

حمدك أف اإضركرات األ نحة كاألسفإحب اإلت " أثنفء اإللقحؽ  ع  مفرؾ كجفء  ت ررار اإ لب ة 
ألجليف لـ اعلقفؿ اإ لل س ،كاإضركرة اإعف لة إللمفط أم  سفس مفإنفس،  ثل ف طرلنفه  ت 

جلسفت  غلقة، لمرر اإللقحؽ اإ بثؼ  ع اإ لل س ب ف حجرم اآلف، كأنو عند ف أصمح 
. " بفف ذإؾ لـ كضعو  ت اإزنزانة إلنكـإلمف

كلقدـ أحضف بؿ  ف اإدبلكر س حر صفإح اإقفضت كىك  دحر اإ سلشفل األىلت  ت 
اإخلحؿ كحكسؼ عمد اإعزحز لركش طلمف إإل اإ لب ة اإعلحف إلصدار أ ر اللرازم م نع 

 :-بفإلفإتاسلخداـ كسفئؿ للقحؽ عنحفة، لحث اسلخدـ اإ لققكف  عي ف أسفإحب  لظكرة 
اإجلكس علل  قعد  ت اإكرت اإذم "اللجفزى ف  ت كضع جسدم  ؤإـ كىك  ف حس ل اإشمح 

لبكف  حو األذرع  بملة مفألصففد خلؼ اإظير ك قحدة مع كد لدحدم، اإرأس  غطل مبحس، 
. "مجلكس اإقر صفء"س فع  كسحقل صفخمة كرحفـ اإ لققحف علل إجمفرى ف 

 9 أصدرت اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة ررارا مفإلج فع  ف رمؿ 6/9/1999كملفرحخ 
رضفة ملظر اإلعذحب لحث أإغل اإقرار لعلح فت ك عفححر اإللقحؽ اإلت أمفلت اسلخداـ للؾ 

اإكسفئؿ  علمرة إحفىف أنيف لشبؿ انليفبف إلقكؽ اإلنسفف كلعذحمف إو مأسفإحب  لر ة ك ف 
، لغطحة  اإيز اإعنحؼ، ض نيف، لبمحؿ اإ علقؿ  ت أكضفع جسدحة  ؤإ ة ،اإلر فف  ف اإنـك

. رأس اإ علقؿ مبحس كمث  كسحقل صفخمة
                                                 
349 Amnesty International Report 1998 ,P206. 

 لمزٌد من 2/9/1997الخلٌل، كان قد اعتقل بتارٌخ  / وهو من سكان قرٌة السموع3/6/1964 من موالٌد 
. 20/1997 بٌان صحفً رقم ،محكمة العدل العلٌا تشرع التعذٌب" ماندٌال"المعلومات انظر 

 / فً قضٌة خضر مبارك وآخرٌن ضد جهاز المخابرات1996/تشرٌن الثانً  /17  قرار محكمة العدل العلٌا فً 
. 97/3124/قضٌة رقم 

أمام اللجنة الخاصة التابعة لألمم المتحدة للتحقٌق فً " ماندٌال" شهادة مؤسسة ، التعذٌب فً السجون اإلسرائٌلٌة
. 2 ص 6/6/1997-3االنتهاكات اإلسرائٌلٌة بتارٌخ 



كمرأحت  إف لبك ة إسرائحؿ، أرادت أف لخلؽ  ف ىذا اإلظر، كجيف آخر أ فـ اإرأم 
ررار اإعفـ اإعفإ ت، إلغطحة لقحقة  ف حجرم  ت اإسجكف، كرغـ ىذه اإزكمعة اإلعبل حة، إال أف 

لبك ة ف إلظر اإلعذحب اإصفدر عف اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة بفف لمرا علل كرؽ، لحث 
.  زاإت لعذب األسرل كلسلخدـ للؾ اإكسفئؿ كمشبؿ  بثؼال إسرائحؿ

 مأف 16/1/1999 عمرت اإلبك ة اإلسرائحلحة  ت  كرؼ رس ت إيف ملفرحخ كرد
" اإشفمفؾ"أسفإحب اإلعذحب كاإضغط اإجسدم م ف  حيف أسلكب اإيز اإعنحؼ اإلت ح فرسيف جيفز 

أثنفء اسلجكامو إل علقلحف م ثفمة أسفإحب للقحؽ  شركعو كلحكحة طفإ ف بفنت غفحة اسلخدا يف 
نقفذ لحفة أركاح إسرائحلححف .   نع كركع ىج فت كا 

 مأف  لب ة اإعدؿ اإعلحف "دا نف غكالف" قد محنت اإنفشطة  ت لقكؽ اإلنسفف 
علحنف " اإلسرائحلحة، رد سفى ت  ت اإلضففء اإقفنكنت علل   فرسفت اإلعذحب  ف خبلؿ ركإيف

 كاإنحفمة اإعف ة "اإشفمفؾ"أف نضع  رآة أ فـ رضفة  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة كأ فـ رجفؿ 
 يـ بليـ رد إعمكا دكرا   حزا  ت ع لحة اإلعذحب مفإلضف ة إإل بؿ  كأ راد اإشرطة كاألطمفء،

. "اإذحف رفإكا مأف اإلعذحب  سأإة ضركرحة 

، ذإؾ اإعفـ اإذم 1999 نذ عفـ - إال أف  صدرا أ نحف إسرائحلحف ر حع اإ سلكل أدعل
لددت  حو  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإقكاعد اإ لز ة  ت اإللقحقفت  ع اإسجنفء األ نححف  ت غحفىب 

 لفإة، كأف األسفإحب اإشفذة اسلخد ت 90أف اإ لققحف اسلع لكا أسلكمفن جسدحفن ملؽ - اإشفمفؾ
ب ف رفؿ  صدر  ت . "مفإقنملة اإ كركلة"النلزاع  علك فت خطحرة  ف اإ علقلحف اإ عر حف 

اإشفمفؾ أف زحفدة عدد اإ لققحف ضركرحة  ف أجؿ للقحؽ اإنجفعة اإقصكل  ف اإ علك فت  ت 
.  لرة ز نحة رصحرة، رد لبكف  صحرحة  ت  بف لة اإلرىفب

 
الكنيست تصادق عمى قانون الشاباك  

صفدؽ أعضفء إجنة اإخفرجحة كاأل ف مفإلج فع علل نص إسقفط اإمند اإذم حجحز 
.   فرسة اإضغط اإجسدم  ت اإللقحقفت علل أف حلـ إدخفإو ض ف رفنكف  نع اإلرىفب

                                                 
. 12 ص 21/10/1999 العدد الرابع ،مجلة بتسٌلم"أشخاص من كبرٌت "، دافنا ؼوالن

 سجٌنا خالل ثالث سنوات، بتارٌخ 90موقع ٌدٌعوت احرنوت، الشاباك استعمل أسلوب التعذٌب الجسدي مع  
25/7/2002. 

 اجمع أعضاء لجنة الخارجٌة واألمن التابعة للكنٌست وبعد فترة طوٌلة من المداوالت والمناقشات على نص القانون 
استخدام الضؽط الجسدي وممارسته على من " الشاباك"المقترح، لتنظٌم وتحدٌد عمل وصالحٌات جهاز األمن العام 

فق عضو الكنٌست شاؤول ٌهلوم على النص المقترح ،دون البند المذكور علما بأنه كان قد اٌجري التحقٌق معهم وو



اإبنحست اإلسرائحلت مشبؿ نيفئت علل رفنكف  أحضف  صفدؽ11/2/2002لفرحخ  ت ك
 عضكا كا لنفع 16 عضك بنحست ك عفرضة 47ملأححد "جيفز اإ خفمرات اإعف ة"اإشفمفؾ 

  فدة  سفمقة لشرحعحة ،ألنو 25كحعد ىذا اإقفنكف اإذم حلبكف  ف  ثبلثة أعضفء عف اإلصكحت،
ألكؿ  رة حلـ للدحد  منل كصبللحفت كطرؽ اإلشراؼ علل ع ؿ جيفز األ ف اإعفـ  ت 

. إسرائحؿ

كإـ حدرج محف منكد اإقفنكف، اإمند اإ لعلؽ مشرعحة   فرسة لعذحب جسدم  علدؿ علل 
إال أنو اخلزؿ  ح ف معد  اإ سلجكمحف، كلجدر اإلشفرة إإل أف اإمند أدرج  ت نص اإقفنكف األكؿ،

  لخك ف  ف أف حسفر اإلشرحع اإعلنت إل  فرسفت اإلعذحمحة عف سخط لربفت اإحسفر  ت
  ف رفنكف اإشفمفؾ للظر نشر أحة 19كاإ فدة .ك ت أكاسط اإ جل ع اإدكإت عف ة إسرائحؿ،

للل إك مفإ صللة اإعف ة ك ف حخفإؼ ىذا اإمند كلسرحميف  علك فت للعلؽ مع ؿ اإشفمفؾ 
 .حعرض نفسو إلسجف إ دة سنة كالدة

 

 المبحث الثالث

إسرائيل وأساليب التعذيب 

 

سكاء اعلقؿ  ف  نزإو، عف طرحؽ ق، لعذحب اإ علقؿ إلظة اعلقفؿ اإ رللة األكإل ؿمدأت
 لفصرلو، أك  ف خبلؿ لكاجز عسبرحة طحفرة  علمرحف أنو  طلكب إقكات األ ف، أك عمر 

كرد سجلت  ؤسسفت لقكؽ اإلنسفف اإفلسطحنحة عدة لفالت  .اإجسكر، أك اخلطف و  ف اإشفرع
سفءة اإ عف لة  لرة اعلقفإيف ،لحث لـ لقححد أحدم اإ علقؿ إلخلؼ، كضع  لعرضت إللعذحب كا 

 أنلفء جسده كغحرىف ج حعاإعصمة علل اإعحنححف، كضعو  ت مربة  حفه، ضرب اإ علقؿ علل 
.  ف األسفإحب غحر اإلنسفنحة

                                                                                                                                        
" قنبلة موقوتة"طالب فً السابق بإدراج بند ٌجٌز لمحققً الشاباك ممارسة الضؽوط الجسدٌة على من ٌشتبه بأنهم 

ألن عدم التطرق إلى هذا الموضوع من شأنه أن ٌفسر على تنصل من قبل "وكان سبب مطالبته سابقا بإضافة هذا البند 
وأن هناك تخوفا من أن تفسر المحكمة العلٌا  الجهاز التشرٌعً من الحاجة إلى تنظٌم الصالحٌات الضرورٌة للمحققٌن،

لمزٌد من التفاصٌل انظر موقع ".هذه الخطوة تفسٌرا ضٌق األفق وبالتالً أال تقوم بتوفٌر الدعم الالزم لتحقٌقات الشاباك
.  تحت عنوان قانون الشاباك29/1/2002 باللؽة العربٌة ،صحٌفة ٌدٌعوت احرنوت اإلسرائٌلٌة

. ابحث فً قانون الشاباك"صحٌفة ٌدٌعوت احرنوت باللؽة العربٌة الصفحة األلكترونٌة ل 
تناول الجندي قطعة قماش، ؼطى بها عٌنً، وطلب منً الجلوس على األرض، مضت دقائق أخرى قبل أن " 

ٌطلبوا منً الوقوؾ وأنا ال أرى شٌئا، أمسكنً أحدهم من الخلؾ ودفعنً بقوة إلى األمام، أوقفنً الجندي جوار هٌكل 
معدنً ودفعنً مرة واحدة طالبا منً الصعود، كانت ناقلة الجنود، صعدت بها وأنا منحنً القامة واصطدمت قدمً 



كاإ رللة اإثفنحة اإلت لنلظر اإ علقؿ، ىت  رابز اإللقحؽ سكاء  ت اإ سبكمحة، محلح 
. لبفف،  ربز اإللقحؽ  ت اإجل ة أك  ت سجف عسقبلف اإ ربزم

 ف خبلؿ اسلخداـ كسفئؿ " اإشفمفؾ"كلمدأ رللة اإلعذحب اإ  نيجة  ف رمؿ رجفؿ 
لعذحب جسدحة كنفسحة، حملدع خبلإيف اإ لققكف أسفإحب  لنكعة ميدؼ انلزاع اعلرا فت  ف 

. اإ علقلحف

لنفكإنف  ت ىذا اإ ملث ثبلثة  طفإب، اإ طلب األكؿ، سحفسة عزؿ اإ علقؿ، كاإ طلب 
. اإثفنت، اإشمح،  عنفه كأنكاعو، كاإ طلب اإثفإث كسفئؿ لعذحب نفسحة أخرل

 
المطمب األول 

عزل المعتقل 

 

 ف خبلؿ عزؿ اإ علقؿ " اإعزؿ االنفرادم " اإلت لس ل مػسحفسة عزؿ اإ علقؿ  لرة طكحلة -ٔ
عف اإعفإـ اإخفرجت كلظر إقفئو م لف حو، ك ؽ أكا ر عسبرحة إسرائحلحة لعطت اإصبللحة 

ب ف أف اإقفضت   حك ف،15كؿ طفرـ اإللقحؽ مإصدار أ ر ل دحد لكرحؼ اإ علقؿ إ دة ئإ س
 ت ىذه اإفلرة ال حس ح إل لف ت مفإللدث ، اإعسبرم حأ ر مل دحد أ ر اإلكرحؼ إفلرة أطكؿ

 ع  كبلو للل  ت جلسفت ل دحد اإلكرحؼ كألحفنف حلـ اإل دحد دكف لضكر اإ علقؿ للت 
. ذرائع األ ف إلحف االنليفء  ف اإللقحؽ  ع اإ علقؿ

كرد ح نع اإ لف ت إفلرة لزحد عف اإثبلثحف حك ف  ف إقفء اإ علقؿ ك ؽ األ ر اإعسبرم ررـ 
 .بثر  ف أجؿ اسلب فؿ اإللقحؽ أ كألحفنف إ دة  مشأف لعلح فت األ ف،1970 إعفـ 378

  ف 7 فإ مدأ ررـ   اإلجراء اإلسرائحلت حخفإؼ اإ عفححر اإدكإحة إلقكؽ اإلنسفف،كمرأحت، أف
 للطلب أف لؤ ف 1990 مفدلء األ ـ اإ للدة األسفسحة مشأف دكر اإ لف حف كاإصفدرة عفـ 
ك ت أم لفؿ  ت غضكف ."اإلبك فت إلفلة اإفرصة إل علقؿ إبللصفؿ م لف حو مصكرة  كرحة

. " سفعة  نذ كرت إإقفء اإقمض أك االعلقفؿ48 دة ال للعدل 

                                                                                                                                        
لمزٌد من التفاصٌل أنظر شهادة ٌاسر الدٌسً، المنسق اإلعالمً " بكثٌر من القطع المعدنٌة المبعثرة على ارضٌتها

 .16، ص 2001اإلعالمً لمؤسسة الحق، صرخات فً الظالم، الحٌاة فً المعتقالت اإلسرائٌلٌة، الحق، 
 تعذٌب المعتقلٌن السٌاسٌٌن ، إسرائٌل واألراضً المحتلة،منظمة العفو الدولٌةتم اإلشارة إلى هذه المبادىء فً،  

. 4 ص 15/3/94 وثٌقة رقم ،وإساءة معاملتهم



، دعت إجنة  نفىضة اإلعذحب  ت 2001/لشرحف اإثفنت / نك  مر  انلففضة األرصلك ت
إسرائحؿ اإلبك ة اإلسرائحلحة إإل  راجعة ركانحنيف كسحفسليف للل لبفؿ  ثكؿ اإ علقلحف، دكف 

إال أف اإلغححر اإذم لصؿ  ك قفملة  لفـ دكف إمطفء،  رفٍض علل كجو اإسرعة،ـاسلثنفء أ ف
 ت اإقفنكف كاإسحفسفت اإ ع كؿ ميف  ت إسرائحؿ ل دحد اإفلرة اإلت حجكز  حيف اعلقفؿ أم 

 اإ لب ة أك  قفملة  لفـ كذإؾ م كجب األكا ر اإعسبرحة ـ لسطحنت دكف اإ ثكؿ أ ف
 اإلت  ددت ، حك ف18معد انقضفء  دة االعلقفؿ اإمفإغة  ،1503 ك1502ك1501ك1500

رضفة  اؿ دكف  قفملة  لف حف أك اإ ثكؿ أ فـ1503 إإل 1501أبثر م كجب األكا ر اإعسبرحة 
كح بف إلضفر  علقلحف إل ثكؿ أ فـ رفض عسبرم إال أنو حجكز  كاصلة  نعو  ف  

 .378 حك ف اإ س كح ميف ك قف إؤل ر اإعسبرم ررـ 90إقفء  لف حو إ دة لصؿ إإل 

 
المطمب الثاني  

الَشْبح وأنواعو 

 

إرغفـ اإ علقؿ علل اإجلكس  ت أكضفع جسدحة  ؤإ ة  قحد حعرؼ اإَشْمح علل أنو 
 شبؿ 4أنظر  للؽ ررـ ."اإحدحف كاإقد حف إلخلؼ   ف حسمب آال ف  ز نة  ت اإع كد اإفقرم 

1"  

                                                 
شد الكلبشات إلى "بخصوص "  قامت المحامٌة لٌئا تسٌمل فً قضٌة األسٌر سعٌد زعرب باستجواب المدعو جٌري

". أضٌق قدر ممكن حول معصم المعتقل
هل تعمدت التسبب له بألم أو عدم راحة؟ " المحامٌة لٌئا تسٌمل"س 

؟ قلت سابقا أن الهدؾ كان الحصول على معلومات هامة:- جٌري
من خالل وسائل مؤلمة؟ :- س

لقد وصفت األسالٌب واألهداؾ وهً ال تسبب آالما :- جٌري
وبالنسبة إلرؼام األسٌر على الوقوؾ مشبوحا وٌدٌه فوق رأسه 

وما هً األسالٌب التً استخدمت للتسبب للمعتقل األمل وعدم الراحة؟ :- سؤال
كان الهدؾ من استخدام هذا األسلوب هو احداث تقدم بخصوص الحصول على معلومات هامة من المعتقل :- جٌري

. والتً رفض اإلدالء بها طواعٌة
هل تتفقون معً أن هكذا أسالٌب تسبب األلم والمعاناة الجسدٌة باإلضافة إلى الضعؾ الذهنً أو على األقل :- سؤال

؟ تسعى إلى إحداث ذلك
اإلجراء كان ٌهدؾ إلى الحصول على ؼاٌتنا المنشودة وال أرٌد أن أكررها  :- جٌري
لماذا تعتقد أنه لو فعلت ذلك فإن األسٌر سوؾ ٌتكلم؟ :- سؤال

لقد ذكرت لك أهدافنا لقد شرحت لك باسهاب أسالٌبنا وقلت اٌضا أنه فً أٌة حالة لٌس الهدؾ هو تعذٌب :- جٌري 
 egislation Allowing the use of Physical Force and Mentalلمزٌد من المعلومات أنظر"- المعتقل

Coercion in interrogations by the gss Position Paper,Btselem,Jerusalem Junuary 
2000,22-23 .



: أنكاع اإشمح

ككصؿ رحد األحدم مقحد   كىك لقححد أحدم اإ علقؿ إلخلؼ كلقححد األرجؿ،،َشْمح اإ كزة- 1
حبكف جسد اإ علقؿ علل  األرجؿ إلخلؼ عف طرحؽ اسلع فؿ رحد آخر كمشبؿ  شدكد،

". 2 شبؿ 4 للؽ ررـ أنظر  .شبؿ ركس

 حبكف شبؿ اإ فسكرة ع كدحف، ملحث حلـ لقححد حد اإ علقؿ ك ف ثـ إدخفؿ ،شمح اإ فسكرة- 2
اإقحد  ف خلؼ اإ فسكرة كلقححد اإحد األخرل مشبؿ  عبكس كىذا اإكضع حؤثر علل اإع كد 

". 3 شبؿ 4 للؽ ررـ انظر  ".اإفقرم

كحبكف ثقؿ اإجسـ علل أصفمع " اإقر صفء" حجمر اإ علقؿ علل اإجلكس ،كضعحة اإضفدع- 3
إؤل فـ م كازاة األرض، كحمقل اإ علقؿ  شمكلف لفف ،  ت اإكرت اإذم لبكف حداه   دكدحوردـ

  ".4 شبؿ 4أنظر  للؽ ررـ .ميذا اإكضع إسفعفت طكحلة

 كحقصد مو ىز رأس اإ علقؿ مشبؿ  نظـ كمقكة بمحرة خبلؿ  سؾ ،أسلكب اإيز اإعنحؼ- 4
اإ بلمس، ملحث حيلز اإعنؽ كاإصدر كاإبلفحف اإذم أدل إإل اسلشيفد اإ علقؿ عمد اإص د 

 ".5 شبؿ 4 أنظر  للؽ ررـ" 25/4/1995 ملفرحخ لرحزات
                                                 

استنادا إلى الدكتور جهاد مشعل وهو طبٌب مسئول فً اتحاد لجان االؼاثة الطبٌة فقد أكد بأن أي وضع ثابت لجسم  
اإلنسان ٌحول مراكز االرتكاز الطبٌعٌة على األرجل واالعمود الفقري لمراكز جدٌدة فً الجسم ؼٌر متعود علٌها مما 

ٌؤثر بشكل أساسً على عموده الفقري واألرجل وما ٌرافق ذلك من حاالت ذلك حاالت تشنج شدٌدة، تورم وانتفاخ فً 
أصابع األرجل، خدران، تمزق لبعض العضالت، دوخة، استمرا ر المعتقل بهذا الشكل لساعات طوٌلة ولمرات عدٌدة 

لمزٌد من المعلومات أنظر . قد ٌسبب ضررا للمعتقل
Urgent- From time Bomb To Frog Posture-Mandela Institute – For Immediate 
Release -11 July 1996  

، اعتقل بتارٌخ 27/10/1965 الشهٌد عبد الصمد سلمان حسن حرٌزات، من سكان الخلٌل، ومن موالٌد 
 ونقل إلى سجن الخلٌل المركزي، وبتارٌخ ؼٌر معلوم نقل إلى مركز التحقٌق بالمسكوبٌة، وقد أعلنت 22/4/1995

.  ساعة من اعتقاله15 وفاته أي بعد 25/4/1995السلطات العسكرٌة اإلسرائٌلٌة بتارٌخ 
بحضور أخصائٌٌن " أبو كبٌر"  تم تشرٌح جثمان الشهٌد حرٌزات فً معهد الطب الشرع27/4/1995ًارٌخ فً تو

ؼوؼل والبروفٌسور دٌرك باوندر أستاذ الطب الشرعً بجامعة .لٌفً ود.إسرائٌلٌٌن ٌعمالن فً المعهد المذكور وهما د
وقد استمرت عملٌة التشرٌح مدة تزٌد عن الخمس ساعات صدر على  دانداي فً اسكتلندا المنتدب من قبل عائلة الفقٌد،

:- ضوئها تقرٌر أولً عن التشرٌح كالتالً
تضمن تقرٌر التشرٌح األولً والمدعم بتصرٌح مشفوع بالقسم من الدكتور دٌرك باوندر الذي أكد من خالله بأن 

:- الطبٌبٌن اإلسرائٌلٌٌن ٌتفقان معه فً النتائج األولٌة
. ال تعود الوفاة إلى مرض طبٌعً -1
 .سبب الوفاة هو صدمة فً الدماغ -2
الصدمة فً الدماغ نتجت عن حركات اهتزازٌة قسرٌة للرأس ولٌست جراء ارتطام مباشر للرأس بجسم صلب  -3
 .إن الكدمات عند الكتفٌن تتماشى وعملٌة اإلمساك القسري والضربات المتكررة -4
ن عملٌة التشرٌح ؼٌر مكتملة تماما حٌث ٌلزم بعض كما أإن آثار الجروح بالكامل، سببها كانت الهزات العنٌفة ، -5

 .الفحوصات المخبرٌة للدماغ والتً تتطلب من ثالثة إلى أربعة أسابٌع
إن المعلومات التً قدمت لألطباء تفترض بأن عملٌة الهز التً أدت إلى الوفاة كانت إما عملٌة لمرة واحدة أو  -6

. حصلت بتكرار
جاء فٌه بأن وفاة عبد الصمد  ،28/5/1995أما تقرٌر تشرٌح الجثة الذي أصدره الطبٌبان اإلسرائٌلٌان بتارٌخ 

حرٌزات نتٌجة التهاب رئوي حاد وقصور فً عدة أجهزة بالجسم، عقب التجمع الورمً الشدٌد للسوائل فً المخ، 



ملحث حلـ لقححد حدم " اإقمر"شمح اإ علقؿ ألحفـ  ت خزانة أك  ف أصطلح علل لس حلو  -5
اإ علقؿ كرجلحو  ت رحكد لدحدحة  ت أ فبف خصصت إيذه اإقحكد   ت اإخزانة اإلت ال 

. للجفكز اإ لر اإ رمع

  ف خبلؿ كضعو علل برست  نخفض كحلـ ر ع حدحو ،شمح اإ علقؿ علل طفكإة اإللقحؽ -6
 ة اإطفكإة مطرحقة عبسحة إلخلؼ كشدىف معنؼ ،  ت اإكرت اإذم حقـك اإ لقؽ ا ف علل ح

 إلخلؼ  حدحوشدلـ مفإجلكس علل اإطفكإة  ف اإخلؼ ككضع رد حو علل ظير اإ علقؿ كم
 درحقة كمفإلنفكب إإل أف 15 إإل 10مشبؿ عنحؼ، كحسل ر اإ علقؿ علل ىبذا كضع  ف 

 .حغ ل علحو

 

 المطمب الثالث

 وسائل تعذيب نفسية وجسدية أخرى بحق األسرى والمعتقمين

 

. ليدحد اإ علقؿ مفغلصفب زكجلو أك اغلصفمو شخصحف-1

 .ة مفإقلؿ أك اإلصفحة/ليدحد اإ علقؿ -ٕ

 .لعذحب نفست  ف خبلؿ مث اإشفئعفت مإنزاؿ محفف إللشيحر مس علو -ٖ

 .اللجفز ألد أ راد عفئللو بنكع  ف اإضغط اإنفست -ٗ

  .لر فف اإ علقؿ  ف اإنـك إفلرات طكحلة ك نعو  ف لنفكؿ اإطعفـ كرضفء اإلفجة -٘

 .اإضرب اإ مفشر كاسلخداـ اإصد فت اإبيرمفئحة  -ٙ

 .لعرحض اإ علقؿ إضكء خف ت -ٚ

 ."آإة  لص اإبذب" لرب األعصفب كاإلرب اإنفسحة  ف خبلؿ اسلخداـ  -ٛ

 . يفج ة اإ علقؿ مفسلخداـ ببلب  لكلشة -ٜ

                                                                                                                                        
لمزٌد من المعلومات "المصحوب بنزٌؾ تحت عظم الجمجمة الخلفٌة وأؼشٌة المخ، وتلؾ حاد فً الٌاؾ األعصاب 

 29/4/1995 مؤسسة ماندٌال ،حول تفاصٌل أكثر أنظر ورقة حقائق تعرض ظروؾ استشهاد عبد الصمد حرٌزات
 ،1995تشرٌن األول عام / اكتوبر ، منظمة العفو الدولٌة، حالة عبد الصمد حرٌزات، وأنظر أٌضا الموت هزا2ص 

. 3 ص 15/23/95رقم الوثٌقة 



اإضغط علل اإلكاس  ف خبلؿ اسلخداـ  كسحقل صفخمة ذات ضجة عفإحة كإفلرة  -ٓٔ
.  سفعة24لزحد عف 

 .لعرحض اإ علقؿ إلحفرات ىكائحة مفردة أك سفخنة -ٔٔ

اإلنلفء إلقمحؿ لذاء "إجمفر اإ علقؿ علل اإلصرؼ مطرحقة لفطة مفإبرا ة اإلنسفنحة  -ٕٔ
 . إلخلؼلفف  قحداه األرض كحداإ لقل علل اإ علقؿ أك إجمفره علل لنفكؿ األبؿ 

كضع اإ علقؿ  ت غرؼ اإع بلء اإلت أطلؽ علحيف اإ علقلكف اإفلسطحنحكف  صطلح  -ٖٔ
 ." اإعصف حر" ك"اإصراصحر" غرؼ اإعفر

ف أطمفء إدارات اإسجكف  ت إلر فف اإ علقؿ  ف اإعبلج بكسحلة إلضغط علحو، لحث  -ٗٔ
عحفدات  رابز اإللقحؽ كاإلكرحؼ ح فرسكف لعذحب اإ علقلحف  ف خبلؿ إرشفد اإ لققحف إإل 

كحشفر إإل أف ىؤالء األطمفء حشفربكف  ت لعذحب .أنجع كسفئؿ اإضغط كاإلعذحب 
ككاضح  ف أف اإ ينححف اإطمححف ".اسل فرة اإلحفرة اإطمحة"اإ علقلحف  ف خبلؿ اسلخداـ 

اإلسرائحلححف حنليبكف اإ كاثحؽ اإدكإحة إ ف مفإقمكؿ أك اإلغفضت عف للؾ اإ  فرسفت اإلت 
كىذا مفإلفإت حشبؿ  خفإفة جسح ة آلداب  ينة اإطب كجرح ة م كجب .لشبؿ لعذحمف

 .اإصبكؾ اإدكإحة اإ طمقة

اسلخداـ إسرائحؿ إكسفئؿ لعذحب  جرمة ك دركسة ملحث ال للرؾ أحة آثفر،  علل سمحؿ  -٘ٔ
 ك ف 29/1/1998اإ ثفؿ  ت لفإة اسلشيفد اإ علقؿ نضفؿ زبرحف أمك سركر  ملفرحخ 

خبلؿ نلفئج اإلشرحح، أشفر اإدبلكر جبلؿ اإجفمرم  ف كزارة اإعدؿ اإفلسطحنحة مأنو إـ 
                                                 

 ،وذكر الطبٌب الذي حضر تشرٌح الجثة ممثال ألسرة المتوفى أن 1992/استشهد مصطفى العكاوي فً شباط عام  
الوفاة نجمت عن أزمة قلبٌة نتٌجة للضؽط النفسً والجسدي إلى جانب عامل مساعد ٌتمثل فً التعرض للبرد واالهمال 

 ص 15/23/1995 ، رقم الوثٌقة 1995عام /الطبً ، أنظر ، آمنستً  إسرائٌل واألراضً المحتلة ، تشرٌن األول
10. 

انظر ورقة حقائق عن تعذٌب -  لمزٌد من التفاصٌل وتصارٌح مشفوعة بالقسم من معتقلٌن تعرضوا للتعذٌب 
- المحامٌة نجاح دقماق–ونشرة صامد  .6-3 ص 15/2/2003بتارٌخ " ماندٌال"مؤسسة – نجاح دقماق – المعتقلٌن 

. 5-4 ص 17/4/2004بمناسبة ٌوم األسٌر الفلسطٌنً 
 5 /11 إلى 7 وتعرض لجلسات تعذٌب فً معتقل الظاهرٌة فً الفترة من 1993/أٌار/3اعتقل نادر قمصٌة ٌوم  

وكان ٌرؼم على الركوع فترات طوٌلة ، مع تقٌٌد ٌدٌه خلؾ ظهره ، وٌتلقى ضربات متكررة على وجهه وبطنه 
وأعضائه التناسلٌة ، والتً قد تورمت، ونقل إلى أحد األطباء حتى ٌقوم بفحصه، وتشٌر كافة سجالت خروجه من 

ووفقا لرسالة ".تلقى ضربة على الخصٌتٌن قبل ٌومٌن "عنبر الحوادث على تورم كٌس الخصٌة، وتضٌؾ بأن نادر 
 وموجهة إلى القائد العسكري لمعتقل الظاهرٌة ، بل ٌحتمل أنها صادرة بناء على 1993/أٌار  /17خطٌة مؤرخة فً 

وفقا لما قاله المرٌض ، كان قد سقط : "طلب ذلك االقائد وكان كاتبها هو ذات الطبٌب الذي أعد التقرٌر األولً ما ٌلً
على السلم قبل المجًء إلى ؼرفة الطوارىء بٌومٌن ، وٌدل الفحص الطبً على وجود ورم دموي محلً فً منطقة 

الخصٌتٌن ، ٌتفق مع اإلصابة المحلٌة التً تعرض لها قبل الفحص فً ؼرفة الطوارىء بفترة تتراوح بٌن ٌومٌن 
 لمزٌد من التفاصٌل أنظر منظمة العفو الدولٌة ،إسرائٌل –وقد نفى نادر بأنه سقط من على السلم " وخمسة أٌام

 ، أؼسطس، آب 15/09/1996واألراضً المحتلة ، األطباء وأسالٌب االستجواب،  قضٌة نادر قمصٌة، رقم الوثٌقة 
1993. 



حلمحف أحة آثفر اعلداء ، إبف ثملت لفإة اإ كت اإد فغت جراء نقص األكبسجحف  نذ  لرة "
ز نحة، ال لقؿ عف عشرة أحفـ، لحث حدعكف مأنو شنؽ نفسو،  ت اإكرت اإذم ال حكجد  حو 
أحة آثفر إع لحة  لفكإة اإشنؽ االنللفرم، ب ف كحكجد  كت إؤل عفء  نذ  دة أسمكع كحمدك 

 ."أنيـ حسلخد كف أسفإحب لعذحب خفحة

أ ف اإ علقؿ خفإد علت عفحش أك دحة،  ف سبفف  دحنة محت إلـ، اعلقؿ ملفرحخ 
، أثنفء لكجيو إإل اإلـر اإقدست اإشرحؼ إلصبلة، ك فرؽ اإلحفة ظيحرة حـك 16/5/1997

كبفنت اإنلفئج األكإحة إع لحة . ، أم معد خ سة أحفـ  ف اعلقفإو21/5/1977األرمعفء اإ كا ؽ 
مأف - اإ دحر اإعفـ إ ربز اإطب اإشرعت إكزارة اإعدؿ- اإلشرحح  ك قف إلدبلكر جبلؿ اإجفمرم

اإصد ة اإعصمحة اإنفلجة عف أإـ شدحد جراء اإعنؼ اإخفرجت اإذم لعرض "سمب اإك فة ىك 
.   إو

كمرأحت ك ف خبلؿ  لفمعة لفالت االسلشيفد اإثبلث، حلضح مأف جبك ة إسرائحؿ لسلخدـ 
كسفئؿ لعذحب  جرمة، لخلفت خبلؿ  لرة اإث فنحة عشر حك ف اإلت ال حس ح إل لف حف ملقفء 

ف ع لحة .اإ علقلحف خبلإيف،  ملحث حصعب اإجـز  ف اإنفلحة اإطمحة مأنيف نفج ة عف لعذحب كا 
اإلطرؽ إللفالت اإ ذبكرة أعبله، لدؿ علل أف لبك ة  إسرائحؿ  سل رة  ملعذحب األسرل، ب ف 

. أف ىذه اإكسفئؿ لعلمر أشد إحبل ف علل اإضلحة  كذكحو

 ر عت اإلبك ة اإلسرائحلحة إإل  لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة  13/1/1999كملفرحخ 
 ذبرة جكامحة إلملث  ت اإل فسفت لكؿ طرؽ اإللقحؽ اإلت حسلخد يف جيفز األ ف اإعفـ 

كرد جفء  ت اإ ذبرة " اإيز اإعنحؼ"ض نيف أسلكب ف ضد األسرل اإفلسطحنححف ك" اإشحف محت"
اإمرإ فف "مأف اإلبك ة اإلسرائحلحة رررت لقدحـ  شركع رفنكف  ف طر يف إإل اإبنحست 

حنظـ صبللحفت اإللقحقفت اإخفصة اإ  نكلة إجيفز اإ خفمرات اإلسرائحلحة " اإلسرائحلت
 . كاسلخدا وكمض نيف صبللحفت   فرسة اإضغط اإجسدم كاإنفست اإ علدؿ" اإشفمفؾ"

كاعلقد مأف اإلعذحب اإذم  كرس ملؽ األسرل اإفلسطحنححف كاإعرب  ت اإسجكف اإلسرائحلحة 
كسجف أمك غرحب كسجف غكانلنف ك ىك اسلخداـ ألسفإحب لعذحب   نيجة ك دركسة ، 

. ك لشفمية إال أف اإجبلد كاإ بفف  بفنف  خللفحف

                                                 
 .3، ص 1/2/1998بٌان صحفً، صادر بتارٌخ " ماندٌال" حالة استشهاد نضال أبو سرور، مؤسسة  
 13/1997بٌان صحفً رقم " ماندٌال- "الصدمة العصبٌة الناتجة عن األلم الشدٌد أدت إلى وفاة المعتقل أبو دٌة 
 ".5" وأنظر أٌضا ملحق تقرٌر التشرٌح الطبً رقم 2ص 

 13/1/1999 صحٌفة القدس 



 فت سجف غكانلنف ك مبكمف، ارلبمت أ رحبف  ضحلة إنسفنحة، لحث اللجزت أشخفصف دكن ف 
أك لقدح يـ إل لفب ة كىؤالء لـ أسرىـ خبلؿ اإنزاع اإدكإت اإذم دار  ت أ غفنسلفف /لي ة ك

كنقلكا إإل اإقفعدة اإلفمعة إسبلح اإملرحة األ رحبت،  لـ ح نح أم  ف ىؤالء كضع أسحر لرب 
إللدحد كضعو اإقفنكنت ك قف إل فدة اإخف سة  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة ،ألف أ رحبف لطلؽ علحيـ 

كلبك ة إسرائحؿ ارلبمت جرائـ لرب  .كللر يـ  ف أمسط لقكريـ اإلنسفنحة " اإلرىفب"كصؼ 
ملؽ األسرل اإفلسطحنححف كاإعرب ب ف ارلبب جنكد االللبلؿ األ رحبت جرائـ لرب  شفمية  

 علل سمحؿ اإ ثفؿ األسحر اإ صرم اإذم بفف .ملؽ األسرل اإعرارححف  ت سجف أمك غرحب
  ر ع دعكل رضفئحة أ فـ اإ لفبـ  للجزا  ت اإسجكف اإلسرائحلحة  ل كد اإسكاربة،

.  عف ف 20اإ صرحة ضد شفركف كعدد ا  ف اإقفدة اإلسرائحلححف ملي ة لعذحمو ألبثر  ف 

ك ف كجية نظرم  إف اإذم سفعد علل لكاصؿ اإلعذحب ىك لشجحعو رس حف كاإسبكت عنو 
 ف رمؿ اإجيفت اإرس حة ك ت لفإة ثمكت لدكثو كلصكؿ  ضحلة إعبل حة لسفرع اإلبك فت 
عفدة إإل إحيفـ اإرأم اإعفـ اإعفإ ت مفلح للقحؽ كلظير مأنيف رف ت ملقدحـ معض اإ لكرطحف 

إل لفب فت كالخفذ إجراءات لأدحمحة كانضمفطحة ملقيـ   ف حيدلء  ف ركع اإرأم اإعفـ اإعفإ ت 
كىذا  ف لدث ل ف ف معد نشر صكر لصكر لفالت اإلعذحب ألسرل عرارححف  ت سجف أمك 

. غرحب، لحث لـ  عفإجة اإ كضكع كلطكحقو رغـ اسل رار اإلعذحب ملقيـ 

كلعلمر إسرائحؿ ىت اإدكإة اإكلحدة  ت اإعفإـ اإلت شرعت اإلعذحب، لحث كجدت نفسيف 
أ فـ ىذا اإقمكؿ اإدكإت، كأطلقت اإعنفف إجيفز اإ خفمرات مفسلخداـ ضغط جسدم  علدؿ،ملؽ 
األسرل اإفلسطحنححف، كأخذت للمجح كلعرض خد فليف  ت بحفحة انلزاع اعلرا فت، علل اعلمفر 

. أنيف أبدت  رارا إلرأم اإعفـ اإعفإ ت مأف نيجيف ىك األبثر نجفعة  ت  قفك ة اإلرىفب

 

                                                 
 ملٌار جنٌه، موقع أخبار الشرق ، صادر عن 60ملؾ مصري لجرائم شارون تمهٌدا لمطالبته بتعوٌضات تبلػ  

 .معهد الشرق العربً فً لندن



 الفصل السابع

اإلسرائيمية - قضية األسرى والمعتقمين في المفاوضات الفمسطينية
 

 المبحث األول

مدى تقيد السمطات العسكرية اإلسرائيمية باإلفراج عن األسرى والمعتقمين الفمسطينيين 
بموجب اتفاقيات السالم 

 

 المطمب األول

اتفاقية إعالن المبادىء 
 

أمر ت الففرحة إعبلف اإ مفدلء لكؿ لرلحمفت اإلبك ة اإذالحة االنلقفإحة  ت كاشنطف ملفرحخ 
أ حف سر اإلجنة "  ل كد عمفس"، ككرعيف عف اإجفنب اإفلسطحنت 1993 أحلكؿ عفـ 13

ؼ كعضك اإلجنة اإ ربزحة إلربة  لح كاإذم لكإل  لفمعة ىذه اإ ففكضفت .ت.ـ.اإلنفحذحة إػ 
كزحر اإخفرجحة، كبشفىدحف " ش عكف محرحز"اإسرحة منفسو، ب ف كرعيف عف اإجفنب اإلسرائحلت 
  .كرع علحيف  كزحرا خفرجحة أ رحبف كركسحف االللفدحة 

                                                 

لكؿ " أكسلك" كثحقة إعبلف اإ مفدلء –االلففرحة اإلسرائحلحة اإفلسطحنحة اإ رللحة لكؿ اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة  
أ ف مفإنسمة إإل  .5ص - 1996نحسفف  /2  ربز اإقدس إئلعبلـ كااللصفؿ ط–لرلحمفت اإلبك ة اإذالحة االنلقفإحة 

لللحؿ ىذه االلففرحة  ف كجية نظر لقكؽ اإلنسفف مشبؿ عفـ،  قد مرزت ثبلث رضفحف أسفسحة  رلمطة ملقكؽ اإلنسفف 
:- كىت

علل اإرغـ  ف أف كثحقة إعبلف اإ مفدلء ارلصرت علل اإ رللة االنلقفإحة ،إال أف معض لفسحرات اإمنكد  -ٔ
اإكاردة  حيف حلرؾ اإ جفؿ مإجراء لغححرات جكىرحة  ت اإ رللة االنلقفإحة ،للؾ اإلغححرات اإلت إذا  ف طمقت 

. سلؤثر سلمف علل لؽ لقرحر اإ صحر غحر اإقفمؿ إللصرؼ إلشعب اإفلسطحنت
غففؿ  كضكع لقكؽ اإلنسفف، كاإفشؿ  ت للقحؽ الففؽ كاضح ك علف لكؿ لعدحؿ اإلشرحعفت  -ٕ غحفب كا 

اإعسبرحة اإلسرائحلحة ك  فرسليف اإ خللفة، لثحراف لسفؤالت ىف ة كرئحسة لكؿ  عفححر لقكؽ اإلنسفف كا بفنحفت 
 .ل فحليف علل أرض اإكارع خبلؿ اإ رللة االنلقفإحة

أ ف مفإنسمة إلصبللحفت اإ قلرلة إإل بؿ  ف اإسلطلحف اإلسرائحلحة كاإفلسطحنحة  مي ة ك لداخلة ،األ ر اإذم  -ٖ
إ زحد  ف .-  ف شأنو أف حخلؽ إشبفإحة  ت للدحد اإجية اإ سئكإة عف ل فحة لقكؽ اإلنسفف اإفلسطحنت



غزة أرحلف أكال   نعطففن نكعحفن  ت لفرحخ اإصراع "كشبلت ىذه االلففرحة كاإلت س حت مفلففؽ 
ككرد  ت دحمفجة . اإفلسطحنت اإلسرائحلت، علل اعلمفر أنو لـ م كجميف لنفحذ لسكحة سل حة

حلفقفف علل أف اإكرت رد جفء إلنيفء عقكد  ف اإ كاجية كاإنزاع "االلففرحة أف اإطر حف 
كاالعلراؼ اإ لمفدؿ ملقكري ف اإشرعحة كاإسحفسحة كاإسعت إلعحش  ت ظؿ لعفحش سل ت كمبرا ة 

كأ ف  لمفدإحف كإللقحؽ لسكحة سل حة عفدإة كدائ ة كشف لة ك صفإلة لفرحخحة  ف خبلؿ 
 ". اإع لحة اإسل حة اإ لفؽ علحيف

كإـ حرد  ت ىذه االلففرحة أم نص كاضح كصرحح حشحر إإل رضحة اإ علقلحف اإفلسطحنححف 
كلجدر اإلشفرة ىنف إإل أف عدد اإ علقلحف ملغ . كاإعرب  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة

 أسحر ك علقؿ  لسطحنت كعرمت ،كلعف لت لبك ة إسرائحؿ  ع رضحة 12700لحنذاؾ ررامة 
 1030كأ رجت إسرائحؿ عف ". لسف اإنحة"اإل راج عف األسرل  ف  نطلؽ  ف حس ل  مفدرات 

 . علقبلن  لسطحنحفن 

كمرأحت  أف ىذه االلففرحة إـ لغفؿ رضحة األسرل  لسب ، مؿ إـ لعد لللبـ إإل اإ ظلة 
 ح ف حلعلؽ مقراراليف اإخفصة ملؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر - األ ـ اإ للدة-اإدكإحة 

، ب ف أنيف إـ لشر إإل أف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة 1947 صحره، أك مقرار اإلقسحـ إسنة 
. أراض  لللة ، مؿ عززت  أنيف أراٍض  لنفزع علحيف

 
 المطمب الثاني

 اتفاقية القاىرة

 

، محف اإطر حف اإفلسطحنت كاإلسرائحلت،  كاإلت 4/5/1994أمر ت ىذه االلففرحة ملفرحخ  
عر ت مػإسـ أكسلك كذإؾ  ف أجؿ إرف ة سلطة اإلبـ اإذالت اإفلسطحنت االنلقفإت إلشعب 

                                                                                                                                        

اإلففصحؿ أنظر لللحؿ اللففرحة إعبلف اإ مفدلء لكؿ لرلحمفت لبك ة ذالحة انلقفإحة إلفلسطحنححف  ف كجية 
 . 1 ص1993  ؤسسة اإلؽ –نظر لقكؽ اإلنسفف 

  ت ع فف لكؿ اإل راج عف 6/6/1997-3أ فـ اإلجنة اإخفصة اإلفمعة إؤل ـ اإ للدة  ف "  فندحبل" شيفدة  ؤسسة  
 .1اإ علقلحف م كجب الففرحفت اإسبلـ ص 



اإفلسطحنت  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة إفلرة انلقفإحة ال للعدل اإخ س سنكات لؤدم إإل لؿ 
 . 338ك242نيفئت علل أسفس ررارم  جلس األ ف 

  ف أجؿ خلؽ جك عفـ إحجفمت ك سفند حصفلب لنفحذ "  ف االلففرحة 20كنصت اإ فدة 
ىذه االلففرحة كإلرف ة جسكر اإثقة اإ لمفدإة كاإنكاحف اإلسنة حكا ؽ اإطر فف علل اإقحفـ مإجراءات 

:- منفء اإثقة ب ف ىك  فصؿ  ح ف حلت

عند اإلكرحع علل ىذه االلففرحة سلطلؽ إسرائحؿ سراح أك لسلـ إلسلطة اإفلسطحنحة  ت خبلؿ  -ٔ
خ سة أسفمحع نلك خ سة آالؼ  لسطحنت  للجزحف أك  سجكنحف  قح حف  ت اإضفة 

اإغرمحة كرطفع غزة ،اإ سجكنكف اإ سل كف إلسلطة اإفلسطحنحة  لز كف مفإمقفء  ت رطفع 
 .غزة أك  نطقة أرحلف للل انليفء  لرة  لبك حليـ

معد اإلكرحع علل ىذه االلففرحة حكاصؿ اإطر فف اإلففكض إلطبلؽ سراح  سجكنحف   -ٕ
 .ك لجكزحف إضف ححف منفء علل  مفدلء  لفؽ علحيف 

سحبكف لنفحذ اإلجراءات  رىكنف مللقحؽ اإلجراءات اإ قررة  ت اإقفنكف اإلسرائحلت إلطبلؽ   -ٖ
 ."سراح أك نقؿ اإ لجكزحف كاإ سجكنحف

 رأت مأف ع لحة اال راجفت لبكف  رىكنة 20كحمدك أف إسرائحؿ ك قف إلمند اإثفإث  ف اإ فدة 
 أسحر 10600  ف  ج كع  أسحرا  لسطحنحف4450مفإقفنكف اإلسرائحلت،  قد أطلقت سراح 

:-  شلرطة . لسطحنت كعرمت 

منمذ اإلرىفب كلأححد "إإزاـ اإ علقؿ اإ نكم اإل راج عنو اإلكرحع علل كثحقة حلعيد م كجميف  -ٔ
  "اإع لحة اإسل حة 

 اشلراط اإل راج عف اإ علقلحف مصدكر عفك عفـ عف بف ة اإع بلء -ٕ

                                                 

 .5  رجع سفمؽ ص – االلففرحة اإلسرائحلحة اإفلسطحنحة اإ رللحة 

  58ك57 ص 1994/ الففرحة غزة ك نطقة أرحلف، أحفر – اإسلطة اإكطنحة –  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة 

 .2  ت ع فف ،  رجع سفمؽ،ص 1997إعفـ "  فندحبل" شيفدة  ؤسسة  

 اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مإإغفء كثحقة 11/5/1994 ف خبلؿ محفف أصدرلو ملفرحخ "  فندحبل"طفإمت  ؤسسة  
اإلعيد، كلرل مأف االلففؽ اإ شركط مفإل راج عف اإ علقلحف مفإلكرحع علل لعيد حؤبد علل إصرار اإسلطة اإ لللة علل 

 ت  سأإة اإل ححز ك ؽ االنل فءات اإسحفسحة ك دد اإلبـ كالئلة االليفـ كعدـ اإلررار م مدأ اإل راج اإشف ؿ " اإلسـ"خحفر 
ب ف أف ىذا االشلراط ىك انليفؾ خطحر إلرحة اإرأم كاإلعمحر كحلنف ل  ع أمسط اإقكاعد األخبلرحة . عف بف ة اإ علقلحف

 .كاإلنسفنحة



اشلراط اإل راج عف اإ علقلحف ملزكحد اإجفنب اإلسرائحلت م علك فت عف جنكده اإ فقكدحف  -ٖ
 ".اإ طفردحف"كلسلحـ 

 .ر ض اإل راج عف اإ علقلحف  ف داخؿ اإخط األخضر ك ف ل لة ىكحة اإقدس -ٗ

 اإخ..لصنحؼ اإ علقلحف ك قف النل فءاليـ اإسحفسحة ،طمحعة اإلي ة،  دة اإلبـ -٘

  13/9/1993ر ض اإل راج عف  علقلحف اعلقلكا معد لفرحخ  -ٙ

 .ر ض اإل راج عف األسرل  ف اإدكؿ اإعرمحة -ٚ

، اإلت  صلت اإ رللة األكإل " غزة كأرحلف أكال" لعلمر ىذه االلففرحة،  إجرائحة لنفحذحة اللففرحة 
 ف االلففؽ كاإجدكإة اإز نحة إبلنسلفب اإلسرائحلت  ف رطفع غزة كأرحلف كاإلرلحمفت األ نحة 

. اإ لعلقة 
 

 المطمب الثالث

اتفاقية طابا 
 

  ف محف اإجفنمحف اإلسرائحلت كاإفلسطحنت  ت 28/9/1995كرعت الففرحة طفمف ملفرحخ 
كاإ عركؼ  ( اإلسرائحلت اإ ؤرت لكؿ اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة–االلففؽ اإفلسطحنت )كاشنطف 

كىك لطمحؽ إلشؽ اإثفنت  ف إعبلف اإ مفدلء كم كجمو حمدأ " .ب"مفلففؽ طفمف أك أكسلك 
 مفإلكصؿ إإل لسكحة دائ ة 4/5/1999اإطر فف  رللة انلقفإحة  دليف خ س سنكات لنليت  ت 

.  338 ك 242علل أسفس ررارم  جلس األ ف اإدكإححف 

" . إجراءات منفء اإثقة"ككرد  ت اإ فدة اإسفدسة عشرة نصفن للت عنكاف 

حجفمت ك سفند إ كابمة لطمحؽ ىذه االلففرحة كمنفء رفعدة راسخة "  ف أجؿ خلؽ جك عفـ كا 
إلثقة اإ لمفدإة كاإنحة اإلسنة، ك ف أجؿ لسيحؿ اإلعفكف اإ رلقب كعبلرفت جدحدة محف اإشعمحف، 
الفؽ اإطر فف علل اإقحفـ مإجراءات منفء ثقة ب ف ىك  كضكع أدنفه سلفرج إسرائحؿ عف أك لنقؿ 

. إإل اإجفنب اإفلسطحنت  كرك حف ك سفجحف  ف سبفف اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة

                                                 

 .6ك5 االلففرحة اإلسرائحلحة اإفلسطحنحة اإ رللحة،  رجع سفمؽ، ص  



سللـ اإ رللة األكإل إئل راج عف ىؤالء اإ سفجحف كاإ كرك حف عند اإلكرحع علل ىذه 
االلففرحة كاإ رللة اإثفنحة سللـ رمحؿ حـك االنلخفمفت، سحبكف ىنفؾ  رللة ثفإثة إئل راج عف 
اإ كرك حف كاإ سفجحف كسحلـ اإل راج عنيـ  ف ض ف اإفئفت اإ فصلة  ت اإ للؽ اإسفمع، 

. " كسحبكف اإ فرج عنيـ ألرارا  ت اإرجكع إإل محكليـ  ت اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة 

كاإ رالؿ اإلت نص علحيف اإ للؽ اإسفمع كللت عنكاف مركلكبكؿ إطبلؽ سراح اإسجنفء 
:-  كاإ كرك حف اإفلسطحنححف جفء بفآللت

سحلـ إطبلؽ سراح اإ كرك حف كاإسجنفء ب ف ىك  لفؽ علحو  ت اإ فدة اإسفدسة عشرة  ف " -ٔ
. ىذه االلففرحة علل ثبلث  رالؿ

اإفئفت اإثفنحة  ف اإ كرك حف كاإسجنفء سحبكنكف  ف ض ف اإذحف سحطلؽ سراليـ ب ف كرد  -ٕ
 .أعبله

.  سحلـ إطبلؽ سراح ج حع اإ علقبلت كاإسجحنفت اإلنفث  ت اإ رللة األكإل *
.  األشخفص اإذحف أ ضكا أبثر  ف ثلثت  دة  لبك حليـ *
أك اإسجنفء اإ لي حف أك اإذحف سجنكا إقحف يـ / سحلـ إطبلؽ سراح اإ كرك حف ك *

. مليـ للعلؽ مفأل ف كإـ حنلج عنيف رللل أك جرلل مصكرة خطحرة
 سحلـ إطبلؽ سراح  كاطنت اإدكؿ اإعرمحة اإذحف اللجزكا  ت إسرائحؿ مفنلظفر  *

. لنفحذ أكا ر إمعفدىـ 

اإ كرك كف كاإسجنفء  ف محف اإفئفت اإ فصلة  ت ىذه  اإفقرة كاإذحف حطفمقكف اإ عحفر - 3
:  اإ نصكص علحو  ت اإفقرة اإثفنحة أعبله سلعلمرىـ إسرائحؿ جدحرحف مإطبلؽ سراليـ ىـ

.  سنة أك أبثر50أك اإ كرك كف اإذحف لملغ أع فرىـ /اإسجنفء ك- أ
 . 18أك اإ كرك كف للت سف ااإػ /اإسجنفء ك- ب
. أك اإ كرك كف اإ رضل كغحر األصلفء/اإسجنفء ك- جػ

اإ رللة اإثفإثة إلطبلؽ سراح اإسجنفء كاإ كرك حف سللـ خبلؿ  ففكضفت اإكضع اإنيفئت  -4
كسلش ؿ اإفئفت اإ نصكص علحيف أعبله ك ف اإ  بف اإملث  ت إضف ة  ئفت أخرل 

 ".إيف

.   علقؿ  لسطحنت كعرمت6000  علقؿ  لسطحنت  ف  ج كع 1100كلـ إطبلؽ سراح 
                                                 

 .20أ االلففرحة اإلسرائحلحة اإفلسطحنحة،  رجع سفمؽ، ص  

 .384 رجع سفمؽ، ص - اإ رللحة/ االلففرحة اإلسرائحلحة اإفلسطحنحة  



 

 المطمب الرابع

 اتفاقية واي ريفر

 

  ف رمؿ اإجفنمحف اإفلسطحنت كاإلسرائحلت  ت 23/10/1998ملفرحخ " كام رحفر"أمر ت الففرحة 
 ذبرة كام رحفر مشأف إعفدة االنلشفر اإثفنحة إلقكات "  كل ؿ ىذا االلففؽ اسـكاشنطف

. "اإلسرائحلحة  ت اإضفة اإغرمحة

ىذه االلففرحة إـ حرد ميف أم نص كاضح كصرحح مخصكص اإل راج عف األسرل ، كإبف 
لصرحلفت اإ سؤكإحف  ف ببل اإجفنمحف محنت مأنو منفء علل االلففؽ كاإذم م كجمو حلـ إطبلؽ 

 أطلقت 20/11/1998كملفرحخ .   علقبل علل ثبلث  رالؿ خبلؿ ثبلثة أشير750سراح 
  علقبل 150  علقؿ أ نت ك100  علقبل  ف محنيـ 250اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة سراح 

. جنفئحف

كبفف اإجفنب اإلسرائحلت  لشددا  ت ىذا االلففؽ، إذ أف  اإشرط األسفس إلنفحذ  ف سمؽ  ف 
. الففرحفت ىك أف لقـك اإسلطة اإفلسطحنحة ملبثحؼ ع ليف ضد  ف أس كه مفإلرىفب 

 

 المطمب الخامس

 مذكرة شرم الشيخ

 

 كرع اإجفنمفف اإفلسطحنت كاإلسرائحلت  ت اإقفىرة الففرف عرؼ مفسـ 4/9/1999ملفرحخ 
كللض ف جدكال ز نحف إلنفحذ اإلزا فت االلففرفت اإ كرعة كاسلئنفؼ  ففكضفت "  ذبرة شـر اإشحخ"

 .اإكضع اإنيفئت

                                                 

 لـ اإلكرحع علل  ذبرة لففىـ كام رحفر  ت اإمحت األمحض مفسـ حفسر عر فت عف  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة 
  .كمنححف حف نلنحفىك عف لبك ة إسرائحؿ ككإحـ بلحنلكف شفىدا عف اإكالحفت اإ للدة

أنظر  ذبرة كام رحفر مشأف إعفدة االنلشفر اإثفنحة إلقكات اإلسرائحلحة  ت اإضفة اإغرمحة،  جلة اإدراسفت اإفلسطحنحة  
 .170 ، ص 1999 ،37 ؤسسة اإدراسفت اإفلسطحنحة ، عدد - محركت

 .20ك1، ص1456 عدد5/9/1999عر فت ك مفرؾ حكرعفف  ذبرة شـر اإشحخ، اإلحفة اإجدحدة،  



  علقؿ 200كعلل ضكء الففؽ شـر اإشحخ أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 
  علقبل حلـ إطبلؽ سراليـ علل د علحف مفإلضف ة إإل إطبلؽ سراح 350 لسطحنت  ف أصؿ 

  .1993أسرل لبـ علحيـ رمؿ عفـ 

-  علقبل 199  عف 9/9/1999كعلحو  قد أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملفرحخ 
 ف محنيـ " -  فندحبل"  علقبل  لسطحنحف كعرمحف ك قف إللصفئحة  ؤسسة 2236" ف  ف  ج كعو 

 .  علقبل  ف رطفع غزة 95  علقلحف  ف اإضفة اإغرمحة ك104

  علقبلن  لسطحنحفن 151 أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 15/10/1999ملفرحخ 
  علقبل  ف رطفع غزة 84  ف محنيـ –"  فندحبل" ك قف إللصفئحة  ؤسسة 2257 ف   ج كع -

 .  علقبل  ف اإضفة  اإغرمحة 67  ف أسرل اإدكرحفت اإعرب ك39محنيـ 

  علقبل 26  قد أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 29/12/1999أ ف ملفرحخ 
  علقبل  ف لنظحـ 12  علقبل  ف لربلت ل فس كاإجيفد اإلسبل ت ك12 ف محنيـ -  لسطحنحف

 . لح ككالد  ف اإجمية اإشعمحة كآخر  ف اإجمية اإدح قراطحة 

 ك ت ررار  نفصؿ أكصت  ج كعة  ف اإكزراء اإ سئكإحف عف 12/1999 /30كملفرحخ 
األ ف اإسلطفت اإلسرائحلحة مفإعفك عف سمعة  علقلحف  ف اإقدس اإشررحة ، كأصدر رئحس اإدكإة 

  .عنيـ علل اعلمفر أنيـ حل لكف اإجنسحة اإلسرائحلحة" عفك خفص"اإلسرائحلت عحزر كاحز ف 

  علقبل  ف سجنفء 22 عف 5/1/2000ب ف أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملفرحخ 
كأ رجت  ف  اإلؽ اإعفـ رمؿ انليفء  لرة  لبك حليـ كذإؾ م نفسمة للكؿ شير ر ضفف اإ مفرؾ

 5 أسحرا  ف اإضفة اإغرمحة ك11  ف محنيـ 19/3/2000 أسحرا ملفرحخ 16جفنب كالد عف 
  ف 20/3/2000  علقلحف ملفرحخ 10 علقلحف  ف سبفف شررت اإقدس، ب ف أطلقت سراح 

  علقلحف  ف 4  علقلحف  ف رطفع غزة أ ضكا أبثر  ف عشرة أعكاـ  ت االعلقفؿ ك6محنيـ 
  .ش فؿ اإضفة اإغرمحة أ ضكا  لرات طكحلة  ت االعلقفؿ

                                                 

 .21ك1، ص 1336 أسحر صلحفة األحفـ ، عدد 200 مدء ع لحة إطبلؽ سراح  

 .1ص- 1497، عدد 16/10/1999 أسحرا حلنفسكف نسحـ اإلرحة ، اإلحفة اإجدحدة ،  151 

 .1، ص 1572 عدد،  30/12/1999،اإلحفة اإجدحدة -  أسحرا  ف اإضفة كغزة26أ اإل راج عف  

 .1 ، ص1448، عدد 30/12/1999 أسرل  ف اإقدس، صلحفة اإقدس، 7 إسرائحؿ لفرج عف  



  علقبل إدارحف ،  ف  ج كع 62 أطلقت اإسلطفت اإعسبرحة سراح 11/5/2003كملفرحخ 
  ف اإ ج كع اإبلت إل علقلحف اإلدارححف،% 5  علقبل إدارحف ال حشبؿ سكل  ف نسملو 1186

   .  علقبل  لسطحنحف كعرمحف5841 ف اإ ج كع اإبلت إل علقلحف كاإمفإغ عددىـ % 1ك

 أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف أردـ أسحر 2003ك ت اإثفإث  ف لزحراف عفـ 
 أسحر  لسطحنت 100كعف " أمك اإسبر" عف ف  ت االعلقفؿ أل د جمفرة 27 لسطحنت أ ضل 

  علقبل إدارحف شفر ت  دة  لبك حليـ علل االنليفء  عظ يـ أ رج عنيـ  ف 80 ف محنيـ 
 . علقؿ اإنقب اإصلراكم كاإمفرت  ف  رابز اإلكرحؼ األخرل

  علقبل إدارحف 33  قد أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 3/7/2003أ ف ملفرحخ 
 إإل 23 ف  علقؿ عك ر اإعسبرم بفنكا رد اعلقلكا أثنفء ل لة االعلقفالت اإعشكائحة  ف محف 

 .2003/ لزحراف 24

  علقبلن أ نحفن، ككصؿ عدد 350 أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة عف 6/8/2003كملفرحخ 
 .  علقبلن إدارحفن 159 أسحران  لبك فن ك182  علقبل  ف محنيـ 341اإ فرج عنيـ ررامة 

  علقبل  لسطحنحف 137 عف 7/9/2004ب ف أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة ملفرحخ 
  ف شفر ت  دة  لبك حليـ علل االنليفء، كذإؾ إلخفحؼ االبلظفظ  ت اإسجكف كاإ علقبلت 

اإلسرائحلحة، كنقؿ رادحك إسرائحؿ عف  صفدر عسبرحة إسرائحلحة ركإيف أف ىؤالء األسرل إـ حنفذكا 
 . ع لحفت أدت إإل  قلؿ أشخفص

ك ف رراءة إبللففرحفت اإ كرعة  ف محف اإجفنمحف اإفلسطحنت كاإلسرائحلت، نبللظ مأف سلطفت 
  علقبلن  لسطحنحفن  ف ذكم األلبفـ اإعفإحة،  ت سجكف خفرج 1650االللبلؿ رد أمقت علل 

  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة، ب ف أف ع لحة اإل راجفت 76األراضت اإ لللة خبل ف أللبفـ اإ فدة 

                                                 

"  فندحبل" صفدرة عف  ؤسسة 1اإل راجفت اإلسرائحلحة عف  علقلحف  لسطحنححف خطكة  نقكصة، كررة  كرؼ ررـ  
كأنظر أحضف أبذكمة اإلسيحبلت اإلسرائحلحة لبشؼ سرحعف اإل راج عف  علقلحف إدارححف لفف  كعد .12/5/2003ملفرحخ 

 .4، ص 2622، عدد 12/5/2003صلحفة األحفـ، - إطبلؽ سراليـ

 عف ف  ت االعلقفؿ، اإلحفة اإجدحدة ، ملفرحخ 27 أسحر  كأردـ أسحر  لسطحنت معد أف أ ضل 100 اإل راج عف  
 .1 ،ص 2738 ،عدد 4/6/2003

 .21-1، ص 2675 ، عدد 4/7/2003  علقبل ، صلحفة األحفـ ، ملفرحخ 33 اإل راج عف 

"  فندحبل" كأنظر أحضف 1 ،ص 12199 ، عدد 5/8/2003صلحفة اإقدس، -  اإرئحس ع لحة إطبلؽ سراليـ خداع 
  4/8/2003، صفدرة  ملفرحخ 2إسرائحؿ لمث زكمعة إعبل حة مخصكص اإل راج عف  علقلحف، كررة  كرؼ ررـ 

 .1 ص 12592 ، اإعدد 8/9/2004 إلخفحؼ االبلظفظ  ت اإسجكف، صلحفة اإقدس،  



اإلت ل ت  ت االلففرحفت اإ ذبكرة بفنت لسلند إإل شركط ك عفححر إسرائحلحة، ملحث ال حلدخؿ 
اإك د اإفلسطحنت اإ ففكض مكضع ىذه اإ عفححر، كبفنت  ت  عظ يف  نقكصة،  فإل راج حبكف 

معد لكرؼ اإع لحفت اإعدائحة، لنليت لفإة األسر كحجب إعفدليـ دكف إمطفء إإل  بفف سبنفىـ، 
 ف الففرحة جنحؼ 133ك132 فسل رار إسرائحؿ  ت اللجفزىـ حشبؿ  خفإفة أللبفـ اإ فادلحف 

  اإلت لكجب علل دكإة االللبلؿ اإل راج اإفكرم م جرد انليفء اإع لحفت اإعدائحة عف اإرامعة
  ف ذات االلففرحة لرلب اإلزا ف علل اإدكؿ األعضفء مفإع ؿ 134أ ف اإ فدة .ج حع اإ علقلحف 

علل اإل راج عف اإ علقلحف م جرد انليفء األع فؿ اإعدائحة، أك االللبلؿ علل لأ حف عكدة 
. ج حع اإ علقلحف إإل آخر  لؿ إرف ة إيـ أك لسيحؿ عكدليـ إإل أكطفنيـ

 

 المبحث الثاني

 عمميات  التبادل

 

للـ ع لحفت اإل راج عف األسرل،  ف خبلؿ  صفقفت اإلمفدؿ، كلفرحخ ىذه اإصفقفت 
 ف محف إسرائحؿ كاإدكؿ اإعرمحة  ت اإعقدحف اإ فضححف ارلصر علل لربفت اإ قفك ة اإلمنفنحة 

سرائحؿ كمكسفطة أإ فنحة ملفرحخ  كاإفلسطحنحة، كبفنت آخر صفقة لمفدؿ ل ت  ف محف لزب اهلل كا 
 لحث لـ  حيف 1948 صفقة  نذ عفـ 25، إذ ملغ عدد صفقفت اإلمفدؿ بثر  ف 29/1/2004

  مأسرل كر فت جنكد   لسطحنححف  كعربت إشيداءثلمفدؿ األسرل اإعرب كاإفلسطحنححف كجث
. إسرائحلححف 

كرد دأمت سلطفت االللبلؿ اإعسبرم اإلسرائحلت علل اللجفز جثث اإشيداء اإذحف 
سقطكا  ت ع لحفت عسبرحة  نذ اإخ سحنفت، إذ لقـك مإجراء لشرحح إلجثة، كد نيف  ت  قفمر 

 كألحفنف لللفظ إسرائحؿ  ت عدد  ف اإجثث  ت ثبلجفت  عيد اإطب اإشرعت  ت عسبرحة 
                                                 

. لفرج اإدكإة اإلفجزة عف أم شخص  علقؿ م جرد زكاؿ األسمفب اإلت ارلضت اعلقفإو"  علل 132 نصت اإ فدة  
كعبلكة علل ذإؾ ، لع ؿ أطراؼ اإنزاع أثنفء رحفـ األع فؿ اإعدائحة علل عقد الففرفت إئل راج عف  ئفت  عحنة  ف 
اإ علقلحف أك إعفدليـ إإل اإكطف ،أك عكدليـ إإل  نفزإيـ أك احكائيـ  ت ملد  لفحد، كمخفصة األطففؿ ،كاإلكا ؿ، 
."  كأ يفت اإرضع كاألطففؿ صغفر اإسف ، كاإجرلل كاإ رضل ، أك اإ علقلحف اإذحف رضكا  ت االعلقفؿ  دة طكحلة

 ."حنليت االعلقفؿ مأسرع  ف ح بف معد انليفء األع فؿ اإعدائحة"   قد نصت علل 133أ ف اإ فدة 

لقع ىذه اإ قمرة  ت  نطقة عسبرحة  غلقة عند  للقل -   قمرة جسر منفت حعقكب–1  ف محف اإ قفمر اإج فعحة  
 1982لدكد  لسطحف، إمنفف، كسكرحف ،كلضـ ر فت  ئفت اإشيداء اإفلسطحنححف كاإلمنفنححف اإذحف رللكا  ت لرب عفـ 



، كحلـ كضع بؿ جثة  ت رمر  نفرد، كعلل بؿ رمر ررـ، ب ف أف ملكزة اإقفئ حف "أمك بمحر"
علل اإ قمرة  ف اإعسبرححف خفرطة لفصحلحة  ع  علك فت مجفنب بؿ ررـ، للض ف إسـ اإشيحد 

 .لفرحخ اإع لحة اإعسبرحة،  بفف كركعيف، كغحرىف  ف اإ علك فت" إف كجد"

 إسرائحؿ ال لللـر إطبلرف لر ة اإ قمرة  يت  لحئة مفألشكاؾ، كلر ض اإس فح ألم  ف 
.  ؤسسفت لقكؽ اإلنسفف مزحفرة  ىذه اإ قمرة

 مفإلغلحف 1999لقرحرا عفـ " ى كبحد"كرد أصدرت اإ ؤسسة اإلسرائحلحة إلد فع عف اإفرد
إف سحفسة لجز اإجثف حف لشبؿ  خفإفة " جفء  حو" جثف حف أسحرة" اإعمرحة كاإلنجلحزحة معنكاف

ألمسط اإ عفححر اإلنسفنحة، ك عفححر اإلعف ؿ  ع جثف حف  ف حقلؿ  ف األعداء أثنفء اإ عفرؾ، 
كمشبؿ حلـر ذكم اإشيحد  ف إرف ة جنفزات كرمر أعزائيـ، ك ف كضع لد إ عفنفليـ اإنفسحة 

كأكرد اإلقرحر أحضف " اإحك حة مإنلظفر إسلعفدة اإجثة إد نيف كمفإطرحقة اإدحنحة اإلت حؤ نكف ميف
 للل 1994 لسطحنحف رللكا  ت ع لحفت  سللة أك لفجحرحة خبلؿ األعكاـ " 24"أس فء إػ 
  ف زاإت ركات االللبلؿ ل لنع عف لسلحـ جثف حنيـ إذكحيـ للل اآلف، ك ف ىذه 1999

اإجثف حف جثلت اإشيحدحف ع فد كعفدؿ عكض اهلل  ف  دحنة اإمحرة ، كرد ثـ اغلحفإي ف ملفرحخ 
مأف ىذه اإسحفسة ح بف إدراجيف  ت إطفر سحفسة " ى كبحد" ، ب ف أضفؼ لقرحر 10/9/1998

اإعقفب اإج فعت اإلت ل فرسيف ركات اإجحش ملؽ ذكم اإشيداء  نفذم اإع لحفت بغحرىف  ف 
 ".اإسحفسفت بيدـ اإ نفزؿ كاعلقفؿ ذكم اإشيداء

                                                                                                                                        

- 2.،كأكؿ  ف بشؼ عف ىذه اإ قمرة اإ رلـك أل د لمحب اهلل رئحس ج عحة أصدرفء اإ علقؿ كاإسجحف  ت اإنفصرة 
 قمرة رحفحدحـ ، لقع ىذه اإ قمرة  ت غكر األردف كحس كنيف م قمرة رللل األعداء ، أم أف إسرائحؿ لقـك مد ف أشبلء كمقفحف 

  ت 80 إإل 60االسلشيفدححف  اإفلسطحنححف كاإ قفللحف كاإ سللحف ،كك قف إ صفدر عسبرحة إسرائحلحة إنو لـ د ف  ف محف 
إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر  ربز غزة إللقكؽ كاإقفنكف ، رصص  ف كارع االللبلؿ،  قفمر  .1979للؾ اإ قمرة عفـ 

 .2ك1 ، ص 4/2/2004األررفـ، صفدر ملفرحخ 

ىك دائرة لفمعة إكزارة اإصلة "  عيد أمك بمحر"إلطب اإشرعت " جرحف محرؾ"  عيد اإطب اإشرعت ىك  عيد اإػ 
اإلسرائحلحة إدارحف كإبلحة سفببلر اإطمحة  ت جف عة لؿ أمحب ، كىك  عيد اإطب اإشرعت اإرس ت اإكلحد  ت إسرائحؿ ، 

جراء لشرحح إمعضيف كخفصة للؾ اإك حفت اإلت للدث  ت ظركؼ 2500لحث حلـ  لص  ف حزحد عف   جثة سنكحف كا 
 عف بل  ف محنيـ ث فنحة أطمفء 35 جفئحة كغحر  لكرعة كمنفء علل طلب اإعفئلة مقرار  ف اإ لب ة، كحكجد  ت اإ عيد 
ثنفف  ف عل فء اإطب اإشرعت األثرم كحرأس ىذه اإ عيد اإمرك حسكر .شرعححف كثبلثة أطمفء  ت اإمحكإكجحف اإشرعحة، كا 

 إ زحد  ف اإلففصحؿ أنظر اإصفلة األإبلركنحة إػ .كرد لأسس  ت أعقفب رحفـ دكإة إسرائحؿ" حيكدا ىس"

http://www.health.gov.il/english/forensic.htm  
 مأمون عتٌلً، إسرائٌل تحتجز جثامٌن مئات الشهداء فً مقابر األرقام، تمت اإلشارة الٌه فً فصلٌة حقوق  

 وما بعدها 4األنسان الفلسطٌنً، الهٌئة المستقلة لحقوق المواطن مرجع سابق، ص، 



  ف الففرحة جنحؼ األكإل إللسحف لفؿ اإجرلل كاإ رضل مفإقكات 17ككرد  ت اإ فدة 
 :- اإ سللة  ت اإ حداف  ف حلت

كحسمقو  لص  .حجرم إبؿ لفإة علل لدة .حللقؽ أطراؼ اإنزاع  ف أف د ف اإجثث"
كعلل أطراؼ اإنزاع اإللقؽ  .كاإللقؽ  ف ىكحة اإ لك ل. مقصد اإلأبد  ف اإك فة .اإجثة مدرة

كلصفف مشبؿ ..كأف  قفمرىـ لللـر  . ف أف اإ كلل رد د نكا مفللراـ كطمقف إشعفئر دحنيـ
للمفدؿ أطراؼ اإنزاع .كلفإ ف لس ح اإظركؼ، كمأرصل لد عند إنليفء األع فؿ اإعدائحة .دائـ

 "كبذإؾ محفنفت عف اإ كلل اإ د كنحف.ركائـ لمحف  حيف مدرة  كارع اإ قفمر 

  ف الففرحة جنحؼ اإثفإثة مشأف  عف لة أسرل اإلرب نص 120ب ف كرد  ت اإ فدة 
  ف الففرحة جنحؼ اإرامعة اإ لعلقة مل فحة اإ دنححف كرت 130شمحو كبذإؾ أحضف  ت اإ فدة 

 .اإلرب

حلنفكؿ ىذا اإ ملث ثبلثة  طفإب ،اإ طلب األكؿ ع لحفت اإلمفدؿ  ف محف أعكاـ 
 ،أ ف اإ طلب 1979 ك1968، كاإثفنت حلعلؽ مع لحفت اإلمفدؿ  ف محف أعكاـ 1967 ك1948

. 2004 ك1980اإثفإث كحلعلؽ مع لحفت اإلمفدؿ  ف محف أعكاـ 

 

 المطمب األول

 1967 وحتى عام 1948عمميات التبادل ما بين أعوام 

 

 أجرت لبك ة إسرائحؿ ع لحفت اإلمفدؿ  ع بؿ دكإة لللجز 1948معد لرب عفـ  -ٔ
 جندحف، 673 جندحف إسرائحلحف، األردف 156إسرائحلححف علل إنفراد،  بفف  ت أحدم  صر 

  صرحف، 1098 جنكد، أ ف لبك ة إسرائحؿ  بفنت لللجز 8 جندحف، كإمنفف 48سكرحف 
 5021 سكرحف، ك57 إمنفنحف، 36 أردنحف، 17 ح نحف،24 سكدانحف، 25 سعكدحف، 28

. 21/7/1949 لسطحنحف كبفنت اإصفقة األخحرة  ع سكرحف ملفرحخ 
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 أسرت اإقكات اإ صرحة عشرة  بللحف إسرائحلححف بفنكا علل  لف 30/9/1954ملفرحخ  -ٕ
 ت رنفة اإسكحس، كمعد أف لدخؿ  جلس األ ف، أطلؽ سراليـ ملفرحخ "مت لفإحـ"سفحنة 

1/1/1955. 

سرائحؿ، عند ف رف ت سكرحف مأسر خ سة جنكد  -ٖ جرت ع لحة لمفدؿ  ف محف سكرحف كا 
إسرائحلححف بفنكا  لكجيحف إإل  رلفعفت اإجكالف  ت  ي ة خفصة، كانللر ألد اإجنكد 

أثنفء اللجفزه  ت سجف سكرم كلـ إعفدة جثلو إإل إسرائحؿ أ ف األرمعة " أكرم احبلف"
اآلخركف  فئحر  كزس، حعقكب إحند، لفد بسللس،ك فئحر حعقكمت لـ إعفدليـ إإل إسرائحؿ 

 شيرا  ت سكرحف،  قفمؿ إ راج اإسلطفت 15 معد أف اللجزكا 30/3/1956ملفرحخ 
 . سكرحف41اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 

ع ـكلـ إعفدليـ إإل  صر "  صرم5500" رف ت إسرائحؿ مأسر 1956 ت لرب عفـ  -ٗ
جنكد  صرححف آخرحف  قفمؿ إ راج  صر عف أرمعة جنكد إسرائحلححف، كل ت اإصفقة  ت 

 .5/2/1957 كانليت ملفرحخ 12/1/1956

 سحطر جنكد إسرائحلحكف  ف كلدة جكالنت علل  كارع سكرحة ش فؿ 17/3/1961ملفرحخ  -٘
 .، كاسر اإسكرحكف جندححف إسرائحلححف لـ إعفدلي ف اللقف"عحف لحؼ"بحمكلس

 جرت ع لحة لمفدؿ محف إسرائحؿ كسكرحف، كم كجميف لـ إطبلؽ سراح 21/12/1963 ت  -ٙ
 . أسحرا سكرحف15 إسرائحلحف  قفمؿ 11

 جندحفن إسرائحلحفن ،  ف 15 لرب لزحراف ، أسر مأحدم اإقكات اإعرمحة 1967 ت عفـ  -ٚ
ثنفف مأحدم 11محنيـ   مأحدم اإ صرححف، كالد إدل اإسكرححف، ك آخر مأحدم اإلمنفنححف ، كا 

  دنحف، 899 جندحفن  صرحفن، مفإلضف ة إإل 4338اإعرارححف، كمفإ قفمؿ أسرت إسرائحؿ 
 جندحفن، ك ف اإ دنححف اإسكرححف 367  دنحفن ك366 جندحفن، ك ف األردنححف بفف 533ك

 . 23/1/1968 كانليت ملفرحخ 15/6، كمدأت ع لحة اإلمفدؿ ملفرحخ 205

المطمب الثاني 
                                                 

  ف محف اإجنكد اإلسرائحلححف  ت  صر سلة  ف أعضفء بك فندكز ملرم أسركا خبلؿ ىجك يـ علل  حنفء اإلسبندرحة 
، كحكجد طحفراف أحضف كاإمقحة  ف اإجنكد ىـ أعضفء  ت شمبة اإلجسس ،ب ف أ رج خبلؿ ع لحة اإلمفدؿ عف طحفرحف 

 إسرائحلححف  ت اإعراؽ ى ف حلسلفؽ جكالف كجدعكف دركر اإلذحف كرعف  ت األسر معد أف رف ف مقصؼ  طفر عسبرم  ت
 سكرحف  قفمؿ طحفر 572 أردنحف، ك ع اإسكرححف أ رجت عف 428 كأ رجت إسرائحؿ  قفمؿ ذإؾ عف H 3 اإعراؽ غرب 

كجثث ثبلثة إسرائحلححف آخرحف ، كإـ لسلـ د شؽ جثة اإجفسكس اإلسرائحلت اإشيحر احلت بكىحف اإذم أعدـ شنقف  ت 
. سكرحف



 1979 و1968التبادل مابين أعوام 

 

سرائحؿ، أ رجت لبك ة إسرائحؿ 2/4/1968ملفرحخ  -ٔ  جرت ع لحة لمفدؿ  ف محف األردف كا 
.  أسحرا أردنحف  قفمؿ لسلحـ األردف جثة جندم  فقكد12عف 

 جندحف إسرائحلحف كثبلثة مأحدم اإسكرححف كملفرحخ 12 كرع مأحدم اإ صرححف 1970عفـ  -ٕ
 أعفدت  صر إإل إسرائحؿ طحفران  صفمفن،  قفمؿ إعفدة  صر جندحفن آخر 16/8/1970

 .29/3/1971ملفرحخ 

 جرت ع لحة لمفدؿ  ع سكرحف، أ رجت إسرائحؿ عف خ سة ضمفط سكرححف 9/6/1972 ت  -ٖ
 . قفمؿ إ راج سكرحف عف ثبلثة جنكد إسرائحلححف

 سكرحف  قفمؿ إ راج سكرحف عف ثبلثة طحفرحف 46 أ رجت إسرائحؿ عف 3/7/1973ملفرحخ  -ٗ
كىـ منلفس نل فنت، جدعكف  فلحف كمكعفز احلفف معد أف أسرليـ سكرحف إ دة ثبلث 

 .سنكات  ت سجكنيف

 68 جندحف إسرائحلحف كمأحدم اإسكرححف 242 كرع مأحدم اإ صرححف 1973  ت لرب عفـ  -٘
جندحف  ف محنيـ ثبلثة لـ أسرىـ خبلؿ كرؼ إطبلؽ اإنفر، ك ع اإلمنفنححف لـ أسر أرمعة 

 خبلؿ كرؼ 99 جندحفن  صرحفن  ف محنيـ 8372جنكد إسرائحلححف، أ ف إسرائحؿ  قد أسرت 
 عرارحف كل ت اإصفقة  ع  صر محف 13  ف اإ غرب، ك6 سكرحف ،ك392إطبلؽ اإنفر ك

 .22/11/1973 ك15/11/1973

 أسحران  لسطحنحفن ك صرحفن   قفمؿ إطبلؽ 65 أ رجت إسرائحؿ عف 1974/ ت شير آذار  -ٙ
 .سراح جفسكسححف إسرائحلححف  ت  صر

سرائحؿ،  أطلقت سكرحف 1974 ت  طلع لزحراف  -ٚ  جرت ع لحة لمفدؿ إؤلسرل محف سكرحف كا 
  . أسحران سكرحفن اللجزليـ إسرائحؿ25 أسحرا إسرائحلحف  قفمؿ 12سراح 

 267 لزحراف جرت ع لحة لمفدؿ  ف محف إسرائحؿ كسكرحف،  أطلقت إسرائحؿ سراح 6ملفرحخ  -ٛ
 .  أسحران إسرائحلحفن اللجزليـ سكرحف56أسحرا سكرحف كخ سة  ف اإ قفك ة اإفلسطحنحة  قفمؿ 

                                                 

إ زحد  ف اإ علك فت أنظر غفزم اإسعدم، اإلرب اإفلسطحنحة اإلسرائحلحة  ت إمنفف ، األسرل كاإحيكد كصفقفت   
 .110 ص 1985اإ مفدإة ،  نشكرات دار اإجلحؿ إلنشر، ع فف اإطمعة األكإل عفـ 



  لسطحنحف  قفمؿ إطبلؽ سراح اإجندم 76 أ رجت إسرائحؿ عف 14/3/1979ملفرحخ  -ٜ
اإلسرائحلت  ت ركات االللحفط إمراىفـ ع راـ اإذم كرع  ت األسر إمفف ع لحة اإلحطفنت معد 
أف ضؿ اإطرحؽ كىك  لكجيف إإل  دحنة صكر علل حد اإجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف 

كرد ل ت ع لحة اإلمفدؿ معد  لفدثفت  طكإة ل بف خبلإيف  .1978اإقحفدة اإعف ة  نذ عفـ 
إرنفع كزحر اإد فع اإلسرائحلت - م سفعدة  ندكمحف  ف اإصلحب األل ر- جكف ىك لحغرا

مللقحؽ اإ طفإب اإفلسطحنحة  ت ع لحة " محغف"معد اإلكصؿ إإل  كا قة " عحزر كاحز ف"
 ."ع لحة اإنكرس"اإلمفدؿ كاإلت أطلؽ علحيف اسـ 

 

 المطمب الثالث

 2004 وحتى 1980عمميات التبادل ما بين أعوام 

مقمرص محف  نظ ة  ل ت ع لحة لمفدؿ  ت  طفر الرنبف 1980 شمفط عفـ 22ملفرحخ  -ٔ
سرائحؿ،  أطلقت إسرائحؿ سراح اثنحف  ف األسرل اإفلسطحنححف كى ف  اإللرحر اإفلسطحنحة كا 
كإحـ نصفر ك يدم مسحسك،  قفمؿ اإل راج عف جفسكسة إسرائحلحة اللفظت ميف اإ قفك ة 

 دة ث فف سنكات كلدعل آنت اإ فلت كل ت ع لحة اإلمفدؿ مإشراؼ اإلجنة اإدكإحة إلصلحب 
 .األل ر 

 جرت ع لحة لمفدؿ  ف محف إسرائحؿ ك نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة ، 1982خبلؿ شير آب  -ٕ
أ رجت اإ نظ ة عف اإطحفر اإلسرائحلت لحعكز كعف اإجندم ركف ىركش ض ف الففرحة 

 .انسلفب ركات اإثكرة اإفلسطحنحة  ف محركت

  لسطحنت  ف سجف أنصفر  ت 4700 أطلقت إسرائحؿ سراح 24/11/1983 ت لفرحخ  -ٖ
 أسحران  لسطحنحفن  ف اإسجكف اإلسرائحلحة  قفمؿ إطبلؽ سراح سلة  65اإجنكب اإلمنفنت ك
أسركا  ت  نطقة ل دكف  ت -    ف أصؿ ث فنحة جنكد–اإخفصة "اإنفلفؿ"جنكد  ف ركات 

، كبفنت لربة  لح رد أسرت  سلة  نيـ، أ ف اإلثنفف 1982إمنفف مشير أحلكؿ  ف اإعفـ 
                                                 

 أسحران  إإل اإ نفطؽ اإ لللة كلـ ىمكط اإطفئرلحف  ت  طفر بكانلرا مجنحؼ 11 أسحرنا إإل إحمحف ك65 كرد لكجو  
كللت إشراؼ اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر ،لحث أف ع لحة اإلمفدؿ ل ت  ف محف إسرائحؿ كاإجمية اإشعمحة إللرحر 

، رللة اإنكرس، "اإقحفدة اإعف ة"كإ زحد  ف اإ علك فت أنظر اإجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف " .اإقحفدة اإعف ة" لسطحف 
اإبلفب اإ كجو  ف اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر إإل  " 6"  كأنظر  للؽ ررـ 154 ك 146اإلعبلـ اإ ربزم  ص 

 ".اإقحفدة اإعف ة"اإسحد أل د جمرحؿ األ حف اإعفـ إلجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف 

  110إ زحد  ف اإ علك فت أنظر غفزم اإسعدم،  رجع سفمؽ، ص  



ل ت ع لحة اإلمفدؿ  ف . بفنف أسحرحف إدل اإجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف اإقحفدة اإعف ة
سرائحؿ مكسفطة اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر  .محف  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة كا 

، لـ لنفحذ ع لحة اإلمفدؿ محف 1974ك ت أبمر ع لحة لمفدؿ  ف محف إسرائحؿ كسكرحف  نذ عفـ  -ٗ
 6 أسحران سكرحف  قفمؿ 311، إذ رف ت إسرائحؿ مإطبلؽ سراح 28/6/1984اإطر حف  ت 

 .جنكد إسرائحلححف  ت اإقنحطرة علل  رلفعفت اإجكالف اإ للؿ

 أسحران  لسطحنحف 1150 أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 20/5/1985ملفرحخ  -٘
 بفنكا  للجزحف  ت اإسجكف اإلسرائحلحة  قفمؿ اإل راج عف ثبلثة جنكد إسرائحلححف

اإعرحؼ لفزم حشفم اإذم كرع  ت األسر  ت  عربة اإسلطفف حعقكب ملفرحخ :"ىـ
 كاإجندحفف حكسؼ غركف كنسحـ سفإـ اإلذاف أسرا  ت  نطقة مل دكف ملفرحخ 11/6/1982
كرد أطلؽ علل ىذه ".اإقحفدة اإعف ة"إدل اإجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف  " 4/9/1982

" اإقحفدة اإعف ة" طر فىف إسرائحؿ كاإجمية اإشعمحة إللرحر  لسطحف "اإجلحؿ"اإع لحة اسـ 
 . كل ت مكسفطة ن سفكحة للت رعفحة اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر

                                                 

  لـ للرحر األسرل علل ثبلث  رالؿ،  ثؿ اإجفنب اإفلسطحنت نمحؿ أك ردحنة كعف اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر 
 أسحر  لسطحنت كإمنفنت بفنكا  للجزحف  ت  عسبر أنصفر 4700ىفحلحبر كاألسرل اإفلسطحنحكف بفنكا  كزعحف بفإلفإت 

 أسحران  لسطحنحفن 65ك.  نيـ لكجيكا إإل اإجزائر، أ ف اإمفركف  غفدركا إإل  دنيـ كرراىـ ك خح فليـ  ت أنلفء إمنفف1024ك
 أسحران لبـ علحيـ مفإسجف  دل اإلحفة  ف محنيـ ث فنحة أسرل  ف 52بفنكا  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة  نيـ 
 أسحران لـ اللجفزىـ  ت ع لحة اإقرصنة اإملرحة اإلت رف ت 35 ك1948اإفلسطحنححف اإ قح حف  ت اإ نفطؽ اإ لللة عفـ 

كل ت ع لحة اإلمفدؿ رغـ اإلصفر اإ فركض علل .ميف اإسفف اإلرمحة اإلسرائحلحة  ت اإ حفه اإدكإحة كاإلرلح حة اإلمنفنحة 
إ زحد  ف اإ علك فت أنظر غفزم  رئحس  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة حفسر عر فت  ت  دحنة طراملس ش فؿ إمنفف،
 16ك12 ص 1985طمعة أكإل - ع فف/اإسعدم، اإلرب اإفلسطحنحة اإلسرائحلحة  ت إمنفف،  نشكرات دار اإجلحؿ إلنشر 

 .نص بلفب اإلسلبلـ  ف إجنة اإصلحب األل ر " 7"  كأنظر أحضف  للؽ ررـ 

 .76اإلرب اإفلسطحنحة اإلسرائحلحة  ت إمنفف،  رجع سفمؽ، ص -  غفزم اإسعدم

 طفرـ اإ ففكضفت  ف اإجفنب اإلسرائحلت اإ لف ت ش كئحؿ لف حر كبفف كزحرا إلعدؿ  ت إسرائحؿ كعفكنو إكمف اإحفؼ، 
  ثليف ع ر اإشيفمت كللسحف اإللمت كمإشراؼ مركنكبراحسبت اإ سلشفر اإن سفكم " اإقحفدة اإعف ة "أ ف اإجمية اإشعمحة 

ك ف محف اإ لررحف حكجد اثنفف بفنت اإسلطفت اإلسرائحلحة رد .اإسفمؽ كعفكنو سفحر اإن سف  ت اإعفص ة اإحكنفنحة أثحنف
 أسرل  ف دكؿ غحر 6  علقبل  ف اإدكؿ اإعرمحة ك99لب ت علحي ف مفإلعداـ كى ف  فىر حكنس كحكسؼ  نصكر ،ك
كك قف إلمحفف اإلسرائحلت ، إف  ..1972 أحفر  ف عفـ 30عرمحة محنيـ اإحفمفنت أكبك كلك اإذم رفد ع لحة  طفر اإلد  ت 

  علقبل سفمقف  ت 150 سجحنف أ نحف  لسطحنحف بفنكا  علقلحف  ت سجكف اإضفة كرطفع غزة ك879إسرائحؿ أطلقت سراح 
 آخرحف، كر ضت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة اإل راج عف خلحؿ  سعكد اإراعت، سلحـ اإدمعت، 121 عسبر أنصفر ك

إ زحد  ف اإ علك فت . ع ر اإقفسـ، ىشفـ عمد اإرازؽ،  ل كد أل د اإطحب عمد اهلل، رشفد إمراىحـ اإشحخ كس حر رنطفر
  ك ف معدىف14 ص 154 عدد 25/5/1985أنظر  جلة اإمحفدر اإسحفست 



 إمنفنحف بفنكا  للجزحف 119 أ رجت اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة عف 10/9/1985 ت  -ٙ
 – 1132 إإل 4/6/1985 إحرلفع عدد األسرل اإ فرج عنيـ  نذ – ت سجف عللحت 

 رىحنة أ رحبحة اللجزكا علل  لف طفئرة مكحغ أ رحبحة لفمعة إشربة 39 قفمؿ إطبلؽ سراح 
 . ت لزحراف  ف اإعفـ ذالو" لت دملحك إم"

  علقبلن إمنفنحفن 51عف " اإ نلؿ" أ رجت  حلحشحف جحش إمنفف اإجنكمت 11/9/1991 ت  -ٚ
لزب " ،  قفمؿ لسلحـ إسرائحؿ ر فت لسعة  قفللحف  ف ج فعة اللجزكا  ت سجف اإخحفـ

 ." اهلل

 س لت إسرائحؿ معكدة اإنقفمت اإفلسطحنت اإ معد علت عمد اهلل أمك 13/9/1991ملفرحخ  -ٛ
 قفمؿ اسلرداد جثة اإجندم اإدرزم س حر أسعد اإذم - 1986 اإذم أمعد  ت عفـ –ىبلؿ 

  .1983أسرلو اإجمية اإدح قراطحة إللرحر  لسطحف  ت  نحسفف  عفـ  

 أ رجت لربة اإجيفد اإلسبل ت إللرحر  لسطحف عف أسلفذ اإرحفضحفت  ت 21/10/1991 -ٜ
  علقبلن إمنفنحفن 15 قفمؿ أف لفرج إسرائحؿ عف "لحست لحرلر"اإجف عة األ رحبحة ممحركت 

 .  علقبلن  ف سجف اإخحفـ14محنيـ 

 جثة إرجفؿ  نظ فت سقطكا  ت 123 سل ت لبك ة إسرائحؿ 1/7/1996ملفرحخ  -ٓٔ
اشلمفبفت  ع اإقكات اإلسرائحلحة إلسلطفت اإلمنفنحة  قفمؿ أف لسلعحد إسرائحؿ جثلت اإجندححف 

                                                 

كج فعفت أخرل  ت إمنفف ، معد أف " جحش إمنفف اإجنكمت " جرت اإ ففكضفت لكؿ ىذه اإ سأإة  ف محف إسرائحؿ ك
أنظر  .1986/للقت إسرائحؿ لأبحدات عف  كت رل حـ اإشحخ ،كىك جندم بفف رد  قد  ت ب حف مجنكب إمنفف  ت شمفط 

 ، نشرت  ت  فحك أحفر 15/08/92جنكب إمنفف ، اإ علقلكف  ت اإخحفـ ،ررـ اإكثحقة / نظ ة اإعفك اإدكإحة ، إسرائحؿ 
 . اإ قد ة1 ، ص مدكف لررحـ ،  1992

 قفك ة االللبلؿ /  ت إمنفف بلنظحـ سحفست  سلح ،ىد ة مفإدرجة األكإل 1982 ظير لزب اهلل إإل اإكجكد عفـ 
خراجو مفإقكة ،كاثملت ج فعة لزب اهلل مفعلراؼ إسرائحؿ أنفسيـ مأنيف لنظحـ سحفست  سلح  اإلسرائحلت إجنكب إمنفف كا 

لرج ة  ل د داككد —غكردف ، االسلرالحجحة اإلسرائحلحة اإجدحدة ، اإقضفء علل لزب اهلل.غحر عفدم ، أنظر اإجنراؿ ش
 .،  نشكرات  ربز اإشرؽ ، اإعف ؿ إلدراسفت اإثقف حة كاإلن كحة

 إحبكف ثبنة عسبرحة ،كىك حقع علل لؿ 1933 حكجد  علقؿ اإخحفـ  ت  ج ع أرف لو ركات االنلداب اإفرنست عفـ 
كحعد  علقؿ اإخحفـ  ربزان .حطؿ علل ملدة اإخحفـ  ت اإشرحط اإلدكدم اإذم لسحطر علحو إسرائحؿ كجحش إمنفف اإجنكمت

إلللقحؽ كاالعلقفؿ اإرئحست اإلفمع إجحش إمنفف اإجنكمت ،كىك عمفرة عف  حلحشحفت إمنفنحة لقـك إسرائحؿ ملسلحليف كدع يف 
،ك نذ أكاخر اإسمعحنفت مسط بؿ  ف جحش اإد فع اإلسرائحلت كجحش إمنفف اإجنكمت سحطرلي ف علل  نطقة  ت جنكب 

 ك للرر األسرل  نو  لرة االنسلفب اإلسرائحلت  ت 1985كرد أنشف  ت عفـ .إمنفف حلفخـ  عظ يف اإلدكد  ع إسرائحؿ
  .2000أكاسط عفـ 



 جندحفن  ف ركات إلد،  قفمؿ 19رلف حـ اإشحخ كحكسؼ حمنحؾ، كأطلؽ لزب اهلل سراح 
 . أسحران  ف لزب اهلل20إطبلؽ  ركات إلد  سراح 

 جرت ع لحة لمفدؿ  ف محف لبك ة إسرائحؿ كلزب اهلل علل أف حقـك 25/6/1998  ت  -ٔٔ
لزب اهلل ملسلحـ ر فت اإررحب احل فر احلحف  ف كلدة اإبك فندكز  ت سبلح اإملرحة اإقسـ 

  للجزحف  ت اإسجكف 10 أسحران إمنفنحفن ك60اإعسبرم  ت  طفر اإلد  قفمؿ إطبلؽ سراح 
 جثة إشيداء لـ 40  ف سجف اإخحفـ اإلفمع إجحش إلد اإجنكمت اإ نلؿ ك50اإلسرائحلحة ك

 جثة  ف محنيف إثنلفف  ف  شرلة اإطب اإشرعت أمك بمحر 38إخراجيف  ف  قفمر األررفـ، 
 .إلداى ف جثة ىفدم نصراهلل نجؿ األ حف اإعفـ إلزب اهلل لسف نصر اهلل

جرت صفقة لمفدؿ  ف محف لزب اهلل " اإكسحط األإ فنت" عمر 29/1/2004ملفرحخ  -ٕٔ
سرائحؿ، علل أف لقكـ األخحرة مفإل راج عف   أسحران إمنفنحفن  ف 23 أسحر  لسطحنت ك400كا 

 كعمد اإبرحـ عمحد كاألإ فنت سلحفف  فرؾ كجثثت إلسعة محنيـ  صطفل اإدحرانت
كخ سحف إمنفنحفن  قفمؿ أف حقكـ لزب اهلل ملسلحـ ر فت ثبلثة جنكد إسرائحلححف مفإلضف ة إإل 

 .األسحر إإلنفف نلنمفكـ

سرائحؿ لـ خبلإيف إ راج  صر عف 5/12/2004 -ٖٔ  جرت صفقة لمفدؿ  ف محف  صر كا 
 .اإجفسكس اإلسرائحلت عزاـ عزاـ،  قفمؿ إ راج إسرائحؿ عف سلة طبلب  صرححف

علل " أرئحؿ شفركف" صفدرت إجنة كزارحة إسرائحلحة مرئفسة 20/12/2004 ملفرحخ  -ٗٔ
 50  علقبلن  لسطحنحفن بمفدرة لسف نحة  ف جفنب كالد،  ف محنيـ 170إطبلؽ سراح 

 علقبلن لـ اللجفزىـ داخؿ إسرائحؿ مذرحعة عدـ لصكإيـ علل لصفرحح ، أ ف اإعدد اإ لمقت 
 يـ  ف اإ علقلحف اإلدارححف اإذحف شفر ت  دة  لبك حليـ علل االنليفء، كلألت ع لحة 

                                                 

 مفإل فس حـك اإخ حس اإ كا ؽ – 1986اإذم اخلطؼ  ت عفـ - لقد ت عفئلة اإ بلح اإجكم اإلسرائحلت ركف اراد   
  إإل اإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة ضد إطبلؽ سراح األسحر اإلمنفنت  صطفل اإدحرانت  ت إطفر صفقة 13/11/2003

اإلمفدؿ كشفرؾ  ت االإل فس ألد جنكد جحش إمنفف اإجنكمت اإسفمؽ اإ لعفكف  ع إسرائحؿ اإذم ادعل أف اإدحرانت عذمو 
عند ف كرع  ت اسر لزب اهلل  ت إمنفف ، إال أف اإ لب ة اإعلحف ر ضت االإل فس اإ قدـ ، إذ  طفإمت  حو اإ سلشفر 

اإقضفئت إللبك ة اإحبحـ ركمنشلفحف كاإشرطة اإلسرائحلحة مفلح  لؼ للقحؽ جنفئت ضد األسحر  صطفل اإدحرانت كذإؾ 
  20/11/2003 ك13أنظر  كرغ حدحعكت ألرنكت  ت حك ت . ت  لفكإة  ف اإعفئلة إل شفؿ اإصفقة

 كرعت ع لحة اإلمفدؿ عند اإلدكد اإلسرائحلحة اإ صرحة  ت طفمف اإ طلة علل اإملر األل ر ،كبفف رد لبـ علل 
 عف ف ملي ة اإلجسس إصفإح إسرائححؿ، إ زحد  ف اإلففصحؿ 1997،15اإجفسكس اإدرزم عزاـ عزاـ مفإسجف  ت عفـ 

 أنظر، ، اإقفىرة لفرج عف اإلفسكس عزاـ  قفمؿ إ راج إسرائحؿ عف سلة طبلب  صرححف، جرحدة األحفـ ملفرحخ 
 .1، ص3189، اإعدد 6/12/2004



اال راجفت ىذه  ت إطفر اإصفقة اإ صرحة اإلسرائحلحة ، لحث أف ىؤالء اإسجنفء إـ حلكرطكا 
 . ت أع فؿ رلؿ لسب زع يـ

 

                                                 

 سجحنف  لسطحنحف، 170ررار إطبلؽ سراح -  كرع صلحفة حدحعكت ألرنكت مفإلغة اإعرمحة، دحفنف ملكر، علت كابد
 .1ص - 20/12/2004



الخاتمـــة  
 

لعرضنف  ت ىذه اإدراسة إإل األسس اإقفنكنحة إعدـ  شركعحة االللبلؿ اإلسرائحلت 
إؤلراضت اإفلسطحنحة اإ لللة، علل اعلمفر أنو اللبلؿ  رحد  ف نكعو كطكحؿ األ د، لحث إف 

. اإقضفء علل لضفرة كلفرحخ شعب، كأرض كىكحة  لسطحنحة، حعلمر  نف حف إلنظفـ اإدكإت
 فالللبلؿ اإعسبرم ال حنقؿ اإسحفدة إطبلرف، إال أف لبك ة إسرائحؿ كرؤحليف اإلكسعحة، لرحد أف 
لنشأ دكإة إسرائحؿ اإبمرل  ف اللبلإيف طكحؿ األ د إؤلراضت اإفلسطحنحة،  ع دت  ف خبلؿ 
  فرسفليف لكسحع دائرة اإعنؼ كاإلرىفب ملؽ أمنفء اإشعب اإفلسطحنت،  رلبمة جرائـ لرب 

 . كجرائـ ضد اإلنسفنحة

كك قف إرؤحة اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر،  إف  قفك ة اإشعب اإفلسطحنت ىت كسحلة 
إلكصكؿ ميذا اإشعب كأ راده إإل لقيـ  ت لقرحر اإ صحر، كاإلخلص  ف ج حع األشبفؿ 

االسلع فرحة، إال أف اإ كازحف لنقلب إلدكإة األركل ارلصفدحف كسحفسحف كعسبرحف نظرا إلغلط  ت 
 صطلح اإعنؼ، ذإؾ اإ صطلح اإ زدكج اإذم حمنل علحو اإلرىفب كاإ قفك ة،  لخذة أ رحبف 

كللففءىف  ت اإ نطقة اإ سفكاة محف ىذحف اإ صطللحف اإ نفصلحف ل ف ف عف معضي ف اإمعض 
كاإ سأإة ىنف للعلؽ مأشبفؿ اإنضفؿ ك ف ض نيف اإبففح اإ سلح علل . ذرحعة إ لفرمة اإلرىفب

اعلمفر أنو اإشبؿ األعنؼ إللرحر  لسطحف، كأف اإبففح اإ سلح  اإ رلمط ملؽ لقرحر اإ صحر 
اإذم ح فرس  ف رمؿ لربفت اإللرر اإكطنحة ك حو اسلخداـ إلقكة  ت نضفإيف ضد االللبلؿ 
. كاألنظ ة االسلع فرحة حعلمر اسلخدا ف  شركعف إلقكة كحألت للت إطفر  حثفؽ األ ـ اإ للدة
كأثرنف  ت ىذه اإدراسة اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل سكاء  ت الىفم، كرفنكف جنحؼ 

كاإمركلكبكؿ األكؿ،  ف لحث  شركعحة اإ قفك ة مصفة عف ة ك شركعحة اإ قفك ة اإفلسطحنحة 
إبلللبلؿ اإعسبرم مصفة خفصة،   شحرحف إإل ررارات األ ـ اإ للدة، اإلت أضفت اإ شركعحة 

علل بففح اإشعكب اإخفضعة ألنظ ة اسلع فرحة أك عنصرحة أك غحرىف  ف أشبفؿ اإسحطرة 
كاسلطعنف أف نلدد  اإ ربز اإقفنكنت . األجنمحة، كلقيف غحر اإقفمؿ إللصرؼ  ت لقرحر اإ صحر

أل راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة، عل ف مأف لبك ة إسرائحؿ إـ لعلرؼ مف لبلؾ أ راد اإ قفك ة اإذحف 
رف كا مع لحفت عسبرحة ضدىف م ربز أسرل اإلرب أثنفء اعلقفإيـ، إن ف عف لليـ  عف لة اإ جـر 

ك ف خبلؿ للدحد . اإعفدم، جراء إلفإليـ إ لفبـ عسبرحة إسرائحلحة أخلكا مفأل ف كاإنظفـ اإعفـ
طمحعة اإنزاع اإ سلح اإفلسطحنت اإلسرائحلت، كك قف إقرارات اإج عحة اإع ك حة إؤل ـ اإ للدة  إف 

- اإذحف حقعكف  ت أحدم ركات دكإة االللبلؿ اإلسرائحلت-أ راد لربفت اإللرر اإكطنت 
.  ش كإكف مل فحة الففرحة أسرل اإلرب ألنيـ حقفللكف  ف أجؿ اإلرحة



كلعرضنف  ت ىذه اإدراسة إإل اإ  فرسفت اإلسرائحلحة ك دل  راعفليف إلقفنكف اإدكإت 
معفد حرلقت  اإلنسفنت مخصكص األسرل، ك ف نفذلو لبك ة إسرائحؿ ملقيـ  ف لعذحب كرلؿ كا 

. إجرائـ اإلرب كجرائـ ضد اإلنسفنحة ك قف إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت
 

: ونود أن نختتم ىذه الدراسة بجممة من التوصيات اآلتية
 

 لؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت اإ قفك ة، لؽ  شركع أرره اإقفنكف اإدكإت كررارات اإشرعحة :أوالً 
اإدكإحة، لحث  ف لقلر و لبك ة إسرائحؿ حشبؿ ليدحدا إلسلـ كاأل ف  ت اإ نطقة،   ف حدعك إإل 
. الخفذ إجراءات ك رض عقكمفت علل إسرائحؿ م كجب اإفصؿ اإسفمع  ف  حثفؽ األ ـ اإ للدة

 
 إف لؽ أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة،  ت ابلسفب صفة اإ لفرب اإقفنكنت كاإل لع مفإ ربز :ثانياً 

اإقفنكنت ألسحر اإلرب، ىك لؽ  شركع  جراء  راعفة لربة اإ قفك ة إلشركط اإلت أررليف 
. الئلة الىفم كالففرحة جنحؼ اإثفإثة

 
 إف إنبفر دكإة االللبلؿ اإلسرائحلت علل أ راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة ابلسفميـ إ ربز :ثالثاً 

اإ لفرب اإقفنكنت ك عف لليـ  عف لة اإ جـر اإعفدم، حثحر  سئكإحة دكإة االللبلؿ اإلسرائحلت 
علل ىذا اإلنبفر، كمفإلفإت  إف  ف لؽ اإفلسطحنححف  سفءإة دكإة االللبلؿ  دنحف كجنفئحف 

 اإذم أإـز دكإة االللبلؿ مكاجب  عف لة أ راد اإ قفك ة 3103اسلنفدا إقرار اإج عحة اإعف ة 
. اإفلسطحنحة بأسرل لرب إذا  ف كرعكا  ت رمضة ركاليف

 
، ىـ جزء  ف لربة 1948 إف اإ كاطنحف اإفلسطحنححف  ف سبفف األراضت اإ لللة عفـ :رابعاً 

اإ قفك ة اإفلسطحنحة، حسلفحدكف  ف ل فحة أسرل اإلرب ك قف إبللففرحة اإثفإثة، كىـ ال حدحنكف 
مفإكالء إدكإة إسرائحؿ علل اعلمفر أنيف سلطة أجنمحة رف ت مفغلصفب أرضيـ كلر ليـ  ف 

. لقيـ  ت لقرحر  صحرىـ
 

 علل اإدكؿ األطراؼ  ت الففرحة جنحؼ اإثفإثة لل ؿ  سئكإحليف اإقفنكنحة  ت  سفءإة :خامساً 
نبفر  رابزىـ بأسرل  ك بللقة اآل رحف اإلسرائحلححف مفنليفؾ لقكؽ األسرل اإفلسطحنححف كا 

. لرب



 إف رضفة دكإة االللبلؿ اإلسرائحلت اإذحف أنبركا لؽ اإفلسطحنححف  ت ابلسفب  ربز :سادساً 
اإ لفرب اإقفنكنت حلل لكف اإ سئكإحة اإقفنكنحة اإنفشئة عف ىذا اإلنبفر، ب ف حلؽ إلفلسطحنححف 

.  سفءإليـ عف ذإؾ
 

 إف لؿ اإقضحة اإفلسطحنحة إذا  ف أرحد إو اإنجفح حجب أف حسل د  قك فلو ك ض كنو :سابعاً 
:-  ف أسس األ ـ اإ للدة اإخفصة ملؿ كلسكحة اإقضحة اإفلسطحنحة اإقفئ ة علل 

 . 1967جبلء ركات االللبلؿ اإلسرائحلت عف بف ؿ األراضت اإ لللة عفـ - 1
. ل بحف اإشعب اإفلسطحنت مإرادلو اإلرة  ف   فرسة لقو اإ شركع  ت لقرحر اإ صحر- 2
 

 دعكة األطراؼ اإسف حة اإ لعفردة علل الففرحة جنحؼ اإرامعة إإل لل ؿ  سئكإحفليف :ثامناً 
اإقفنكنحة كاألخبلرحة كاإك فء مفإلزا فليف م كجب اإ فدة األكإل اإ شلربة   ف االلففرحفت األرمع  
. إلع ؿ علل ض فف اللراـ إسرائحؿ إبللففرحة اإرامعة  كلطمحقيف  ت األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة

 
 علل اإدكؿ األطراؼ  ت الففرحفت جنحؼ األرمع أف لعحد اإنظر  ت أسس االنض فـ :تاسعاً 

إيذه االلففرحفت ملحث ح لد إحش ؿ لربفت اإ قفك ة اإ علرؼ ميف إإل جفنب اإدكؿ إض فف 
ل لع أ راد لربفت اإ قفك ة مذات اإلقكؽ اإ قررة أل راد اإقكات اإ سللة اإلفمعحف إلدكؿ 

. األطراؼ 
 

 علل اإ جل ع اإدكإت ك ؤسسفت لقكؽ اإلنسفف اإدكإحة كاإ للحة كاإلرلح حة أف لبثؼ :عاشراً 
جيكدىف  ف أجؿ إحففد إجنة إلقصت اإلقفئؽ،  إلكركؼ علل لقحقة   فرسفت سلطفت االللبلؿ 

ملؽ األسرل اإفلسطحنححف  ت اإسجكف، كنشر ج حع االنليفبفت كذإؾ للل للكرؼ لبك ة 
.   إسرائحؿ عف   فرسليف اإبلإنسفنحة  ملقيـ
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  1يهحق رقى 

 
  اإلسرائيهيتوانًعتقالث انفهسطيُياث في انسجىٌ  األسيراث

 وفمب ٌجٕه اٌّؼٍىِبد فً ِؤؿـخ ِبٔضٌال

 
 

 31.12.2004      

الحالة 
       االجتماعٌة 

 انرقى االسى تاريخ انًيالد تاريخ االعتقال انبهذ انسجٍ–انحكى  ابن- متزوجة

 عزباء

 1 سونا محمود زٌد الراعً 1968 13/4/97 قلقٌلٌة تلموند–  سنة 12

 عزباء

-نابلس تلموند–  سنة 6.5
 سبسطٌة

 2  حلمً عبد الفتاح ؼزال سعاد 1983 13/12/98

 عزباء

 –  شهور6سنوات و 6
 تلموند

 3 مها إبراهٌم العك 1977 1/8/2000 بٌت لحم

 4 آمنة جواد منى 1976 19/1/2001 بٌر نباال ِؤثض- تلموند عزباء

- متزوجة 
 طفالن

 5 عبٌر عٌسى عاطؾ عمرو 1981 22/2/2001 دورا-الخلٌل تلموند–  سنة 20

 عزباء

العثور بحوزتها على 
    تلموند– متفجرات 

  سنة 13حكم 

 6 إٌمان  محمد حسن احمد ؼزاوي 7/10/1975 3/8/2001 نابلس

 –متزوجة 
 خمسة ابناء

على خلفٌة المساعدة فً 
عملٌة تفجٌر مطعم 

تلموند - سبارو بالقدس 
  مؤبد16

-النبً صالح
 رام هللا

 7 أحالم عارؾ احمد التمٌمً 20/1/1980 14/9/2001

 عزباء

 –  شهر11 سنة و14
 تلموند

 8 ابتسام عبد الحافظ فاٌز عٌساوي 1/1/1966 4/11/2001 العٌسوٌة

 –مطلقة 
 طفلة 

محاولة طعن  –تلموند
جندي فً المنطقة 

 5 طولكرم/ الصناعٌة 
 سنوات ونصؾ 

 9 نسرٌن عاطؾ حسن ابو زٌنة 10/6/1984 12/2/2002 طولكر م

 –متزوجة 
 ابن 

 10 شفاء عدنان القدسً 12/10/1976 11/4/2002 طولكرم  سنوات7 – تلموند

 عزباء

- مجدل شمس  سنوات5 – تلموند
 الجلٌل

 11 امال مصطفى قاسم محمود 1961  24/12/2001 

 عزباء 

 12 سناء محمد حسٌن شحادة 1975 24/5/2002 قلندٌا مؤبد –تلموند



 4 –متزوجة 
 ابناء 

 سنوات 3حكم  –تلموند
  112/12/2004فً 

 13 عرٌن عوض حسٌن شعٌبات  سنة20 28/5/2002 بٌت ساحور

 عزباء 

 14 قاهرة سعٌد السعدي   8/5/2002 الرام–جنٌن  مؤبدات 3- تلموند

 –متزوجة 
 زوجها سجٌن 

 15 حمامرة مرشد شلش ثورٌة  3/8/76  20/5/2002 جنٌن– جبع    سنوات 6 –تلموند 

 –عزباء 
طالبة 

 بالجامعة 

 16 "سراحنة " أرٌنا فٌنسكً    22/5/2002 اوكرانٌا موقوفة – الرملة

 عزباء

+  مؤبدات 3 – تلموند
  سنة 32

-جٌوس 
 طولكرم

 17 دعاء زٌاد جمٌل الجٌوسً 1979 7/6/2002

 18 لٌنا عبد الحلٌم فرج هللا 28/12/81 25/9/2003 اذنا-الخلٌل موقوفة-الرملة  عزباء 

 عزباء

عرابة  موقوفة – تلموند
 البطوؾ

 19 لٌنا احمد صالح جربونة  عاما26 17/4/2002

 عزباء

 4سنوات و 8-تلموند
 شهور 

 20 لٌلى محمد حسٌن صالح بخاري 17/9/76 1/7/2002 نابلس

 عزباء

 21 اٌمان محمود ابو خوصة   26/4/2002 مخٌم جبالٌا موقوفة- تلموند

 مطلقة 

مخٌم  موقوفة-تلموند
- بوالعر

 الخلٌل

 22 ؼادة احمد موسى الطٌطً 1978 2/8/2002

متزوجة 
 وام لطفل

مخٌم  موقوفة–تلموند 
- العروب
 الخلٌل

 25 سمٌرة خضر محمود الجنازرة   8/8/2002

 عزباء 

بٌت –زعترة   – شهر 33   –الرملة
 لحم 

 26 امل محمد جمعة ابو عامرٌة   8/8/2002

 عزباء 

 25 أمٌة محمد اسعد دمج 1/1/78  24/7/2002 جنٌن  سنوات 4 – تلموند

 عزباء 

التخطٌط -  تلموند
 – لعملٌة انتحارٌة
 خمس سنوات 

 26 مد ناٌؾ ابراهٌم ابو حسعاد  6/2/77 9/8/2002 الناصرة

 عزباء

 27 دٌما احمد محمود كلبانً 20/1/83 1/6/2002 ارٌحا موقوفة – تلموند

 –متزوجة 
انجبت الطفل 
 وائل بالسجن

 سنوات 4  –تلموند
  ٌوم 30 شهر و11و

 28  عبٌدة عبد الرحمن محمد خلٌل 1976 2/6/2002 نابلس

 عزباء 

 29 مٌرفت محمود ٌوسؾ طه 2/5/1983 29/5/2002 القدس  سنوات 4  –تلموند

 طالبة جامعة 

قباطٌة - جنٌن  سنة 3.5 –تلموند  اٌات احمد شرٌؾ كمٌل  12/7/84 8/12/2003 30 

 عزباء

 31  الشحبري عاطؾارٌج   17/4/2002  الناصرة  سنوات5 –تلموند 

 32 لطٌفة السعدي     الناصرة تلموند عزباء



 عزباء

خربثا بنً   شهر26 – الرملة
 حارث

 33 ابتهال ٌوسؾ ذٌب بٌتللو 18/8/1982 21/1/2003

 عزباء

 سنتان –الرملة 
 وشهرٌن

 34 زاٌد ابراهٌم محمود فاطمة  1980 21/1/2003 جنٌن

 –عزباء 
 طالبة توجٌهً 

 35 صابرٌن احمد محمود القاق 15/6/1983 15/1/2003 رام هللا تلموند

  –متزوجة 
 ابناء منهم  4

الطفل نور 
انجبته 

 بالسجن  

مخٌم بالطة   تلموند 
 نابلس

 36 عبٌر محمد رشدي ندى  3/12/84  9/4/2003 

 37 منال ابراهٌم عبد الرازق ؼانم 2/11/75 17/4/2003 طولكرم تلموند - عزباء 

 عزباء 

 3 حكم – تلموند
سنوات وخمس شهور 

 ٌوم 29و

فبصٌخ غبػي وبًِ اثى اٌذٍبد  16/10/81 19/4/2003 نابلس 38 

 –عزباء 
 طالبة 

تلموند  رائدة محمد مصطفى جاد هللا  4/10/81 19/4/2003 نابلس 39 

 عزباء

 سنتان وخمس –تلموند 
  ٌوم26شهور و

-مخٌم بالطة 
 نابلس

فٌروز احمد محمد مراحٌل  13/1/84 21/4/2003 40 

 عزباء

- كفر راعً  تلموند
 جنٌن

رانٌة ولٌد محمد ذٌاب  21/12/81 22/4/2003 41 

 عزباء 

عرابة   سنوات 8 –تلموند 
 البطوؾ

عباس بكراوي  وردة   ػبِب22 16/10/2002 42 

فداء فتحً ٌوسؾ ابو طوٌل  11/8/84 2/6/2003 جنٌن تلموند عزباء  43 

 –عزباء 
 طالبة جامعة 

شٌرٌن فاٌق خلٌل  1985 13/7/2003 الرام تلموند 44 

ارٌج مصطفى عروق  1981 28/7/2003 جنٌن  سنوات 4 –تلموند  طالبة جامعة  45 

تلموند   جنٌن  روٌدا احمد توفٌق رباٌعة  16/1/78 20/8/2003 46 

 عزباء

 مٌسون ابراهٌم رشٌد مطور  ؿٕخ 24 2/12/2003 الرام تلموند
 

47 

راويت اسعذ يحًذ انشيخ  18/10/84 15/10/2003 طولكرم تلموند زوجة شهٌد  48 

 –عزباء 
 طالبة جامعة 

نفٌن عزات رشاد شوٌكً  1984 4/11/2003 الخلٌل الرملة 49 

 –عزباء 
 طالبة جامعة 

قباطٌة  سنة 7.5 –الرملة  منال زٌاد محمد رجا سباعنة  1984 19/11/2003 50 

 –مطلقة 
 سبعة ابناء 

فاطمة هانً فاٌز حاج حمد  28/10/79 4/12/2003 نابلس-رفٌدٌا  سنة4.5 –الرملة  51 

سنة 35- تلموند طالبة جامعة  لطٌفة محمد محمود ابو ذراع  1973 8/12/2003 مخٌم بالطة 52 

صابرٌن سلٌمان محمد ابو عمارة  3/10/83 24/11/2003 نابلس  سنوات6 –تلموند  عزباء 53 

 54  ابو فارة ابراهٌم عبد القادراٌمان 1980 21/1/2003 الخلٌل  سنتان وشهر–الرملة  

 ولد+ مطلقة 

- بالطة   موقوفة–تلموند 
 نابلس

انتصار سمٌح محمد ابو مصطفى   2/11/80 23/1/2004 55 

امٌرة سعٌد محمود ابو ذراع  15/2/78 4/3/2004 بالطة تلموند  56 

رحاب ولٌد صالح عرفة  2/6/80 13/1/2004 القدس تلموند  ابنة –مطلقة  57 

زوجة شهٌد 
  اربعة ابناء –

فداء  سعٌد احمد عبد هللا  2/11/76 11/2/2004 –ام الشراٌط  تلموند 58 



 رام هللا

 عزباء

تلموند  
 

حسن  عنبص  سٌما عاهد 1972 12/2/2004 طولكرم  59 

 –عزباء 
االمرٌكٌة 

 طالبة 

امنة شعبان ابو داود  1/1/79 3/1/2004 الخلٌل تلموند  60 

 عزباء

 طالبة جامعة –تلموند 
 االمرٌكٌة 

نارٌمان محمد صادق هصٌص  1983 11/2/2004 جنٌن 61 

 عزباء

  تلموند /  شهور9سنة و
 محاولة طعن جندي 

باقة الشرقٌة 
 طولكرم– 

 62 اسماء محمود ابراهٌم حسن 1/8/1985 2/9/2002

 عزباء 

-  مخٌم بالطة  موقوفة –الرملة 
نابلس 

رٌم عوض محمد حمدان  10/8/85 9/4/2003 63 

طالبة جامعة 
 عزباء-

- مخٌم بالطة  موقوفة –تلموند 
نابلس 

خولة عبد هللا سلٌمان حشاش  23/12/85 10/4/2003 64 

موقوفة - تلموند   نابلس  رماح عبد المجٌد حسن حباٌب  5/11/85 24/3/2004 65 

 –متزوجة 
 طفل 

الخرسة   الرملة 
 الخلٌل

رندة محمد ٌوسؾ شحاتٌت  15/11/85 19/2/2004 66 

عزباء  تهانً زكً علً خلٌل  1980 16/3/2004 بالطة تلموند  67 

تلموند  عزباء  الجلزون  هٌام احمد ٌوسؾ الباٌض   17/10/2003 68 

 –متزوجة 
 سبعة ابناء

مخٌم الدهٌشة  تلموند 
  بٌت لحم–

اٌمان احمد لطفً االخرس  15/1/79 8/4/2004 69 

 

اللبن الشرقً   سنة8.5 –تلموند 
 نابلس- 

فاتن محمد كاٌد دراؼمة  27/8/75 15/4/2004 70 

 –عزباء 1
 محاولة طعن 

القدس  تلموند اٌمان حرباوي     71 

مرٌم هانً ابو خلؾ  11/11/79 2/5/2004 الخلٌل تلموند عزباء 72 

 

- مخٌم عسكر  تلموند
 نابلس

امل فاٌز جمعة جمعة   ؿٕخ33 9/5/2004 73 

 –متزوجة 
 تسعة ابناء

صفاء راتب  لطفً جبر  1980 4/3/2004 قلقٌلٌة تلموند 74 

 

- بٌت اٌبا الرملة
 نابلس

 زهور عبد ابو ؼٌاض حمدان 1961 13/5/2003
 

75 

مٌسون محمد ادرٌس ابو عٌشة  1982 14/4/2004 الخلٌل تلموند موظفة 76 

 ولد –مطلقة 
 وبنت 

هدى عبد هللا على عارضة  1974 26/5/2004 عرابة الرملة 77 

عزباء   نعٌمة عبد مصطفى نخلة  1961 27/6/2004 الجلزون  سنوات 3 –الرملة  78 

تلموند   عزباء طمون  جلٌلة جمال بنً عودة  9/3/85 19/7/2004 79 

هنادي نمر محمد قندٌل  1982 15/7/2004 جنٌن تلموند عزباء 80 

رٌما رٌاض عبد الرازق دراؼمة  1984 28/7/2004 طوباس الرملة عزباء 81 

- عزباء 
 موظفة

امنة توفٌق عبد هللا دراؼمة  15/3/83 29/7/2004 طوباس الرملة 82 

 –مطلقة 
ولدان ، لها 
ابن بسجن 

زرٌفة زٌاد  ٌوسؾ عمر نزال  1979 3/8/2004 قلقٌلٌة تلموند 83 



تلموند 
 لالشبال 

اخالص عبد الرحمن محمد ابو السعود   ؿٕخ34 25/8/2004 نابلس  شهور6 –تلموند  عزباء 84 

 –مخطوبة 
الى سجٌن 

 مؤبد

بٌان جواد محمد شكري االخضر  ؿٕخ 19 3/9/2004 الخلٌل تلموند 85 

منى حسٌن عوض حسٌن قعدان  15/9/1971  14/9/2004 جنٌن- عرابة  تلموند زوجة شهٌد  86 

ربة -  عزباء 
بٌت  

لنان ٌوسؾ موسى حننً  5/6/80 9/9/2004 بٌت فورٌك الرملة 87 

 –عزباء 
طالبة جامعة 

 النجاح

مخٌم المؽازي تلموند 
ؼزة - 

سهاد فوزي نمر اصالن  31/3/69 13/9/2004 88 

 –عزباء 
 طالبة جامعة

عصٌرة  الرملة
 الشمالٌة

عادلة حسن محمد جوابرة  9/1/83 15/9/2004 89 

 سنوات 3
ونصؾ  

عصٌرة  الرملة
 الشمالٌة

لٌنا صدقً محمد جوابرة  30/11/82 15/9/2004 90 

 –عزباء 
سجٌنة سابقة 

 طالبة –
 جامعة

تلموند  الخلٌل - دورا  منى رمضان العماٌرة  1980 9/11/2002 91 

 –عزباء 
موقوؾ طالبة 

 جامعة

هالة حسنً جابر جبر  1975 16/9/2004 مخٌم جنٌن الرملة 92 

 –موقوفة 
 طالبة جامعة

سائدة حسٌن شفٌق زٌود  2/9/74 21/9/2004 جنٌن تلموند   93 

- عزباء 
 موقوفة

لمٌاء عبد الرحٌم محمد جلؽوم  21/5/80 30/9/2004 جنٌن- فقوعة  الرملة 94 

- عزباء 
 موقوفة

عرٌفة محمد ابراهٌم سلمان  1980 28/9/2004 نابلس الرملة 95 

دالٌا مصطفى ابراهٌم سرندح  1979 27/9/2004 الجٌب تلموند  عزباء  96 

 

عصٌرة  تلموند 
- القبلٌة 
 نابلس

اٌام خلٌل احمد علً عبد هللا  12/2/84 12/10/2004 97 

تلموند   نابلس  مها حسٌن ٌوسؾ عواد  1986  98 

طالبة جامعة 
- بٌر زٌت 

 عزباء

- الٌامون  الرملة
 جنٌن

اٌمان محمد توفٌق عباهرة   8/11/2004 99 

 عزباء

قراوة بنً   موقوفة–الرملة 
 زٌد

سناء رجا عبد الحمٌد سنٌؾ  13/7/86 8/12/2004 100 

منار واصؾ اسعد حننً   1983 27/12/2004 بٌت فورٌك موقوفة- الرملة   زوجة معتقل  101 

صفاء سلٌمان محمود عمرو  1981 29/12/2004 الخلٌل موقوفة- تلموند   102 

   الزهرات          عزباء

 عزباء

 سنوات 6 – تلموند
 فعلً وسنتان وقؾ تنفٌذ 

 1 سناء عٌسى عاطؾ عمرو 1986 9/10/2002  الخلٌل

 عزباء

– خمس سنوات 
محاولة طعن شرطً 

  تلموندفً القدس

 2 ر ابعة محمد احمد حماٌل 11/3/1986 28/5/2001 نابلس-بٌتا

 عزباء

 3 عاٌشة محمد احمد عوض عبٌات 1986 30/5/2002 بٌت لحم  موقوفة- تلموند



 عزباء

تلموند   –بٌت فجار 
 بٌت لحم

روان حسن عبد هللا ثوابتة  22/4/86 30/1/2004 4 

حنان جعفر طه ابو عرقوب  19/1/86 22/4/2004 الخلٌل- دورا  الرملة  عزباء 5 

سمر علً احمد جفال  1/1/87 5/10/2003 ابو دٌس الرملة عزباء 6 

الرملة  عزباء  ابتهال احمد سعٌد السعدي   سنة17 15/7/2004 جنٌن 7 

الرملة  عزباء جنٌن  اٌة محمد ٌونس عوٌس  سنة 17 10/7/2004 8 

 عزباء
هبة مازن امٌن جرار  4/9/87 28/7/2004 جنٌن تلموند 9 

 

رشا خالد محمود العزة  28/12/86 18/8/2004 مخٌم الدهٌشة الرملة عزباء 10 

 عزباء 

 شهور 6 –الرملة 
 اداري 

ٌسرى محمود صابر عبدو  4/1987 13/9/2004 نابلس

11 

فلاير منٌر ٌوسؾ جعارة  5/8/87 20/9/2004 بٌت لحم الرملة عزباء 12 

ؼادة صابر محمد مخامرة  3/4/90 3/9/2004 الخلٌل- ٌطا  الرملة  عزباء 13 

 عزباء

عصٌرة  موقوفة- تلموند 
- القبلٌة 
 نابلس

سماح خلٌل احمد علً عبد هللا  24/9/88 6/10/2004

14 

اسالم موسى احمد العدوي   سنة17 3/10/2004 بٌت لحم الرملة  15 

 

الرملة  - مخٌم عسكر 
 نابلس

عهود عباس عبد هللا شوٌكً   سنة16 4/11/2004

16 

  المعتقالت االداريات          عزباء 

تلموند  عزباء الخلٌل  اكرام رشاد صبري الطوٌل  1977 15/10/2003 1 

 عزباء

تلموند   - صٌدا
طولكرم 

عبٌر  محمود عودة   15/12/2003 2 

 –عزباء 
موقوفة طالبة 

 جامعة

مجد فتحً عادل ناصر  3/10/82 5/4/2004 نابلس تلموند  3 

زوجة شهٌد 
 طفل  –

تلموند  لٌنا رافت محمد هنداوي  1/9/77 26/9/2004 جنٌن 4 

 –متزوجة 
زوجها معتقل 

 ولها طفلٌن 

تلموند   –الخضر 
بٌت لحم 

احالم تٌسٌر عبد هللا صالح  1982 19/10/2004 5 

امانً محمد ٌونس عوٌس  1982 22/7/2004 مخٌم جنٌن الرملة   6 

       

 

 

 

 



  2يهحق رقى 

 

 
 



 

 
  3يهحق رقى

 

شهذاء انحركت االسيرة  داخم انسجىٌ االسرائيهيت 

 

 
ؿجت االؿزلهبص ِىبْ االؿزلهبص ربعٌز االؿزلهبص اٌجٍض االؿُ اٌغلُ 

    االهّبي اٌطجً   

سًٍٍ ؿالِخ . 1

اٌغكبٌضح  

 –ثٍذ ٌذُ 

اٌغكبٌضح 

اهّبي طجً ؿجٓ صغفٕض  1967

ػجض اٌمبصع اثى . 2

اٌفذُ 

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  5/5/1970غؼح 

ِصطفى ِذّض . 3

ِصطفى اٌضعاثٍغ 

اهّب ي طجً ؿجٓ عاَ هللا  22/1/71اٌشًٍٍ - صوعا

ػّغ ادّض ِذّض . 4

ػىض هللا 

دً اٌلجبػٍخ 

 غؼح –

اهّبي طجً ؿجٓ غؼح  20/1/75

فؤاص ِذّض . 5

ِذّىص اثى دٍّض  

اهّبي طجً ؿجٓ طىٌىغَ  21/6/76ِشٍُ ججبٌٍب 

ػّغاْ عضىاْ . 6

ػّغاْ اثى سٍف 

اهّبي طجً ؿجٓ اٌغٍِخ  5/6/76اٌشًٍٍ 

ٔصبع ؿىٌٍُ . 7

اٌذىٌطبد 

ِـزلفى ؿجٓ  1977االعصْ 

اٌغٍِخ 

اهّبي طجً 

اهّبي طجً ؿجٓ جٍٕٓ  28/5/78 ججغ –جٍٕٓ فغٌض دبفظ غٕبَ . 8

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  8/1978اٌشًٍٍ ٌىؿف وغٌُ . 9

اصعٌؾ اثغاهٍُ . 10

ِذّض ٔىفً 

ِشٍُ اٌلبطىء 

 غؼح –

اهّبي طجً ؿجٓ غؼح  21/8/79

هبكُ اثغاهٍُ . 11

هبكُ وغٌُ 

ِشٍُ اٌلبطىء 

 غؼح –

اػزضاء واهّبي طجً ؿجٓ اٌغٍِخ   1979

أٍؾ ِذّىص  . 12

صوٌخ 

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  1980لٍمٍٍٍخ 

عاؿُ ِذّض . 13

دالوح 

ِـزلفى ؿجٓ  24/7/80ججبٌٍب  

اٌغٍِخ 

اهّبي طجً ولزً 

ػًٍ كذبصح . 14

اٌجؼفغي 

 –ِشٍُ اٌضهٍلخ 

ثٍذ ٌذُ 

ِـزلفى ؿجٓ  24/7/80

اٌغٍِخ 

اهّبي  طجً ولزً 

صالح ِذّض . 15

ػًٍ ػجبؽ 

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  29/9/81 دٍفب –طّغح 

ػًٍ اثغاهٍُ . 16

اٌلطغٌظ 

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  27/10/81دٍذىي 

ؿالِخ ِذّض . 17

اٌذـىًٔ 

ثؼض االفغاج ػٕه  22/11/81اٌشًٍٍ - ؿؼٍغ 

ثبؿجىع 

اهّبي طجً 

ٍِشبئًٍ ثبثب . 18

الػاعو 

اهّبي طجً ؿجٓ عاَ هللا  3/1983اٌٍىٔبْ 

سًٍٍ اثغاهٍُ اثى . 19

سضٌجخ 

اهّبي طجً ؿجٓ عاَ هلل  5/4/83عاَ هللا 



اؿذك ِىؿى . 20

اٌّغاغً 

اػزضاء واهّبي طجً ؿجٓ ثئغ اٌـجغ  16/11/83 اٌمضؽ –ؿٍىاْ 

ِذّىص ػغثً . 21

فغٌزز 

اؿزلهض ثؼض  16/5/85ٔبثٍؾ 

االفغاج ثبٌبَ 

اهّبي طجً 

غـبْ اؿذك . 22

اٌٍذبَ 

ِـزـفى ؿجٓ  2/10/85ثٍذ ٌذُ 

اٌغٍِخ 

اهّبي طجً 

ػجض هللا ٌىؿف . 23

ػالؤخ 

اؿزلهض ثؼض اطالق  11/11/1990 جٍٕٓ –ججغ 

ؿغاده 

اهّبي طجً 

ػًٍ دـٓ ػجض . 24

اٌذٍٍُ كبهض 

اهّبي طجً ورؼظٌت ؿجٓ طىٌىغَ  8/6/1991طىٌىغَ 

جبؿغ ادّض ؿؼض . 25

اثى اعٍٍِخ 

اهّبي طجً ؿجٓ جٍٕٓ  20/10/1991طىٌىغَ 

ادّض اثغاهٍُ . 26

ثغوبد 

ِشٍُ ػٍٓ ثٍذ 

 ٔبثٍؾ –اٌّبء 

اهّبي طجً ؿجٓ ٔبثٍؾ  5/5/1992

دـٍٓ اؿؼض . 27

ػجٍضاد 

اهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  10/1992اٌمضؽ 

آٌّ ؿؼٍض دـٓ . 28

ٔصبع 

االهّبي اٌطجً ؿجٓ ػـمالْ  2/4/1992صٌغ اٌجٍخ 

آٌّ اثغاهٍُ . 29

ِذّض ثغهىَ 

االهّبي اٌطجً ؿجٓ إٌمت   27/1/1993عفخ 

ادّض ػبصي دـٓ . 30

اثى ػّبص 

االهّبي اٌطجً ؿجٓ ٔبثٍؾ  7/10/1993إٌبلىعح 

ؿبًِ ٔؼّبْ . 31

ؿٍٍّبْ ػػغة 

ؿجٓ غؼح  21/8/1993سبٍٔىٔؾ 

اٌّغوؼي 

االهّبي اٌطجً 

ِبجض ػجض هللا . 32

صغٍؾ 

االهّبي اٌطجً ثؼض االفغاج  1996ٔبثٍؾ - ثغلخ 

ٌذٍى ػجض . 33

اٌٍطٍف إٌبطىع 

االهّبي اٌطجً ؿجٓ جٍٕض  10/9/1993طىٌىغَ 

ِـزلفى اؿبف  25/4/1995لٍمٍٍٍخ ِؼؼوػ صالي . 34

هبعوفٍخ 

االهّبي اٌطجً 

عٌبض ِذّىص . 35

ػضواْ 

االهّبي اٌطجً ؿجٓ ثئغ اٌـجغ  12/1/1997عفخ 

ٌىؿف طٌبة . 36

اٌؼغػٍغ 

 –اٌلجبػٍخ 

غؼح 

ِـزلفى ؿجٓ  21/6/1998

اٌغٍِخ 

االهّبي اٌطجً 

جّبي دـٓ ػًٍ . 37

اٌشٍّـً 

اؿزلهض ثؼض  27/8/1998 غؼح –اٌّغبػي 

االفغاج ػٕه 

ثشّـخ اٌبَ 

االهّبي اٌطجً 

اٌذبج ػجض إٌّؼُ . 38

ػجض هللا وىٌه 

اهّبي طجً ؿجٓ غؼح  5/10/88غؼح 

ػىاص ػجض اٌـالَ . 39

دّضاْ 

 –وفغ ِبْ 

طىٌىغَ 

اهّبي طجً ؿجٓ جٍٕٓ  22/7/87

لٕضًٌ وبًِ ػجض . 41

اٌغدّٓ ػٍىاْ 

اهّبي طجً ِـزلفى صغفٕض  24/2/88ججبٌٍب 

ػّغ ِذّىص . 42

اٌمبؿُ 

اهّب ي طجً ِـزلفىبٌغٍِخ  4/6/1989اٌمضؽ 

ِذّض صبٌخ . 43

اٌغٌفً 

 –دً اٌزفبح 

غؼح 

 " 3 ِؼزمً أصبع  10/8/89

" إٌمت 

اهّبي طجً 



ثلٍغ ِذّض ادّض . 44

ػىٌص 

 –ِشٍُ ثالطخ 

ٔبثٍؾ 

اهّبي طجً  ِـزلفى اٌؼفىٌخ  8/12/2003

فىاػ ؿؼٍض ِذّض . 45

دـبْ ثٍجً 

اهّبي طجً ؿجٓ ِجضو  16/9/2004طىٌىغَ - ػزًٍ 

ِذّض دـٓ اثى . 46

هضواْ 

اهّبي طجً هضاؿب  4/11/2004اٌمضؽ 

    اٌزؼظٌت  

ِصطفى ِذّىص . 1

ِصطفى ثغوبد 

اٌزؼظٌت ؿجٓ طىٌىغَ  4/8/1992ػٕجزب 

ؿٍّغ ِذّض . 2

سٍّؾ ؿالِخ 

اٌزؼظٌت ؿجٓ ثئغ اٌـجغ  15/2/1993سبٍٔىٔؾ 

دبػَ ِذّض ػجض . 3

اٌغدٍُ ػٍض 

اٌزؼظٌت ؿجٓ اٌشًٍٍ  9/7/1992ِشٍُ االِؼغي 

ِذّض ٔجٍت . 4

ؿٍٍّبْ ثغٌص 

لـُ اٌؼؼي فً  28/6/1992سبٍٔىٔؾ 

ؿجٓ اٌغٍِخ 

اٌزؼظٌت 

ػجض اٌصّض . 5

دغٌؼاد 

اٌزؼظٌت اٌّـىىثٍخ  25/4/1996اٌشًٍٍ / ٌطب 

ِصطفى ػجض هللا . 6

اٌؼىبوي 

اٌزؼظٌت ؿجٓ اٌشًٍٍ  4/2/1992اٌمضؽ 

ؿٍّغ ػّغ . 7

سٍّؾ ػّغ 

ِشٍُ اٌلبطىء 

 غؼح –

 ثؼض االفغاج ػٕه  31/5/1992

ثؼلغح اٌبَ 

اٌزؼظٌت 

عائك دـٍٓ . 8

ِىؿى ؿٍّبْ 

 –عآٍِ 

طىٌىغَ 

اٌزؼظٌت ؿجٓ ِجضو  13/2/1990

ػطٍخ ػجض . 9

اٌؼبطً ِذّض 

اٌؼػبٍٔٓ 

 –ثٍذ دبٔىْ 

غؼح 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  13/11/1990

سبٌض وبًِ اٌلٍز . 10

ػًٍ 

 –دً اٌغِبي 

غؼح 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  20/12/89

جّبي ِذّض اثى . 11

كغر 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  4/12/89ِشٍُ اٌلبطىء 

ِذّض ٌىؿف . 12

ػٍٍبْ اٌّصغي 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  6/3/89عفخ 

اثغاهٍُ ِذّىص . 13

ِذّض ػٌض 

اٌغاػً 

ػٔبػٌٓ ؿجٓ  11/4/88لٍمٍٍٍخ 

اٌغٍِخ 

اٌزؼظٌت 

ػطب ٌىؿف ادّض . 14

ػٍبص 

اٌزؼظٌت ِؼزمً اٌظبهغٌخ  15/8/88ِشٍُ لٍٕضٌب 

ٔجًٍ ِصطفى . 15

جًٍّ اثضاح 

 –ثٍذ دٍٕٕب 

اٌمضؽ 

اٌزؼظٌت اٌّـىىثٍخ  10/8/88

دّؼح ػّغ . 16

ػثّبْ اثى كؼٍت 

 –جّبػٍٓ 

ٔبثٍؾ 

ثؼض االفغاج ثٍىَ  25/2/83

وادض 

اٌزؼظٌت 

فبٌؼ ػجض اٌفزبح . 17

اٌطغاٌغح 

 –ثًٕ ٔؼٍُ 

اٌشًٍٍ 

ِـزلفى رً  25/10/81

هلىٍِغ 

اٌزؼظٌت 

اٌزؼظٌت ػٔبػٌٓ ؿجٓ غؼح   1979سبٍٔىٔؾ ؿؼٍض اثى ؿزخ . 18



ِذّض ٌىؿف . 19

اٌشىاجب 

اٌزؼظٌت ؿجٓ عاَ هللا  2/6/76 عاَ هللا –ٔؼٍٍٓ 

ػضٔبْ ِذّض . 20

دبفظ دغة 

- اٌلجبػٍخ 

غؼح 

ػٔبػٌٓ ؿجٓ غؼح  1968

اٌّغوؼي 

اٌزؼظٌت 

فغٌؼ دـًٕ اؿؼض . 21

طلطىف 

اٌزؼظٌت واالػزضاء ؿجٓ ٔبثٍؾ  27/9/73ٔبثٍؾ 

اٌزؼظٌت واالػزضاء ؿجٓ ػـمالْ  1973ؿىعٌب ػّغ كٍجً . 22

ؿبٌُ ِذّض . 23

ِصطفى اثى ؿزخ 

ِشٍُ سبْ 

ٌىٔؾ 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  13/10/74

ِذً اٌضٌٓ . 24

ؿٍٍّبْ اٌؼىعي 

ثٍذ ػىع 

 عاَ هللا –اٌزذزب 

اٌزؼظٌت ؿجٓ عاَ هللا  2/3/71

ػىْ ؿؼٍض . 25

ؿٍٍّبْ اٌؼغػٍغ  

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  10/3/71غؼح 

اٌذبج عِضبْ . 26

ػبكىع اٌجٕب 

ػٔبػٌٓ ؿجٓ  18/6/71اٌمضؽ 

اٌغٍِخ 

اٌزؼظٌت 

ؿبٌُ ِذّىص . 27

دـٓ صبفً 

اٌزؼظٌت ؿجٓ اٌشًٍٍ  6/1/71 اٌشًٍٍ –صوعا 

ػثّبْ ثضوي . 28

ػثّبْ  

اٌزؼظٌت ؿجٓ ٔبثٍؾ  28/8/70ٔبثٍؾ 

- ِشٍُ اٌٍغِىن ٔبصغ اٌهٍت . 29

ؿىعٌب 

ِـزلفى ؿجٓ  1978

اٌغٍِخ 

اٌزؼظٌت واالهّبي 

اٌطجً 

طٌت ِىؿى . 30

ٔبصٍف اكزٍخ 

ؿجٓ غؼح  25/10/70ؿٍفٍذ 

اٌّغوؼي 

اٌزؼظٌت 

ادّض ِـٍُ اثى . 31

ػٍّغح 

ؿجٓ غؼح  15/8/69غؼح 

اٌّغوؼي 

اٌزؼظٌت 

لبؿُ ػجض هللا . 32

لبؿُ اثى ػىغ 

اٌزؼظٌت ؿجٓ صغفٕض  25/6/69اٌمضؽ 

 –اٌؼغٌق دـٓ اٌـىاعوخ . 33

ِصغ 

رؼظٌت واهّبي طجً ؿجٓ ػـمالْ  1972

ؿٍٍُ ادّض ٌذٍى . 34

اثى صجٍخ 

اٌزؼظٌت واالهّبي ؿجٓ جٍٕٓ   18/4/1982اٌشًٍٍ 

اٌطجً 

طبعق ٌبؿٍٓ . 35

اٌذّىعي 

رؼظٌت واهّبي طجً ؿجٓ جٍٕض  3/4/87اٌشًٍٍ 

سبٌض ػًٍ اثى . 36

ػبٌق اثى صٌخ 

 فً –اٌّـىىثٍخ  21/5/1997ثٍذ ٌذُ 

ِـزلفى كؼبع 

رصٍضق 

اٌزؼظٌت 

ٔضبي ػوغٌب اثى . 37

ؿغوع 

 ثٍذ –اٌضودخ 

ٌذُ 

 –اٌّـىىثٍخ  17/1/1998

ِـزلفى هضاؿب 

اٌزؼظٌت 

سضغ اٌٍبؽ فؤاص . 38

رغػي 

اٌزؼظٌت ؿجٓ غؼح  9/2/88غؼح 

اثغاهٍُ ٌبؿغ . 39

ِذّض اٌّطىع 

ػٔبػٍٔٓ ِؼزمً  6/3/1988 اٌشًٍٍ –ؿؼٍغ 

اٌظبهغٌخ 

اٌزؼظٌت 

اٌزؼظٌت ِـزلفى ؿىعووب   2/9/1988غؼح سضغ ِذّض ػمً . 40

هبًٔ طٌت ؿبٌُ . 41

اٌلبًِ 

فً ِغوؼ ٌٍجٍق  22/8/1988 غؼح –هضثٍب 

ثججبٌٍب 

اٌزؼظٌت 

ػًٍ اثغاهٍُ . 42

اٌصّىصي 

اٌزؼظٌت اٌّـىىثٍخ  16/8/1988 جٍٕٓ –اٌٍبِىْ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4يهحق رقى

 

 
 

 

 

 



  4يهحق رقى

 

 
 

 



 

  5يهحق رقى

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

( 6)ممحق رقم 
 

 

 
 

 

 



 



 7ممحق رقم 

 
 

 

 



 
 

 



المراجع 
 

 الكتب بالمغة العربية :- أوال 

 
.  2003اإلصفد اإ ر إللففكض، دار كائؿ إلنشر، اإطمعة األكإل، أل د ثفمت، .د. 1
 –صفإح مبر اإطحفر، اإلرىفب اإدكإت،  ربز اإدراسفت اإعرمت .أل د  ل د ر عت كد. د. 2

  1998 طمعة أكإل شمفط –األكركمت 
إمراىحـ شلفلو، اإلدكد اآل نة كاإ علرؼ ميف،  ؤسسة اإدراسفت اإفلسطحنحة، اإطمعة . د. 3

.   1974األكإل،  محركت 
إمراىحـ شعمفف، االنلففضة اإفلسطحنحة  ت عف يف األكؿ، دراسة  ت ضكء ألبفـ اإقفنكف . 4

  1989اإدكإت اإعفـ عفـ 

لقكؽ اإسبفف اإ دنححف  ت اإ نفطؽ اإ لللة "إلسفف ىندم، ركانحف االللبلؿ اإلرمت . د. 5
 .1971" كل فحليف

إلسفف ىندم، لؽ اإشعب اإفلسطحنت  ت لقرحر اإ صحر  ت ضكء ركاعد اإنظفـ . د. 6
 .1974 إعفـ 48 اإعفإ ت اإجدحد، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت،  جلد ررـ

اإشف عت  ل د مشحر، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ  ت اإسلـ كاإلرب،  نشأة اإ عفرؼ، . د. 7
 .1971اإلسبندرحة سنة 

اإحفس لنف، اإكضع اإقفنكنت إل قفك ة اإعرمحة  ت األرض اإ لللة،  نظ ة اإللرحر . 8
 .1968اإفلسطحنحة،  ربز اإدراسفت، محركت، بفنكف األكؿ عفـ 

انجحبل جفؼ، كىـ  ف اإشرعحة، لللحؿ رفنكنت إلمعفد إسرائحؿ اإج فعت إلفلسطحنححف عفـ . 9
 .1993/،  ؤسسة اإلؽ  رع اإضفة اإغرمحة1992

 .1984جفف مبلحو، اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، لطكره ك مفدئو، جنحؼ، عفـ . 10

جكاد اإل د، ع لحة اإسبلـ  ت اإشرؽ األكسط كلطمحقفليف علل اإ سفرحف اإفلسطحنت . 11
 .1996 18كاإلسرائحلت،  ربز دراسفت اإشرؽ األكسط، دراسفت 

، سلسلة بلب 1948لمحب ريكجت، اإعرب  ت ظؿ االللبلؿ اإلسرائحلت  نذ عفـ . 12
 .1972 ربز األملفث  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة، محركت، عفـ " 38" لسطحنحة 

دحب عبفكم، اإلقحقة لكؿ لقكؽ اإلنسفف،  ؤسسة اإثقف ة اإفلسطحنحة، ؤسسة . د. 13
  .1990األسكار،عبف 



دحب عبفكم، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ،  ؤسسة األسكار، عبف، اإطمعة األكإل،عفـ . د. 14
2002. 

دحب عبفكم، اإعدكاف اإ سلح، جرح ة دكإحة،  ؤسسة األسكار، عبف، طمعة أكإل .  د15
2001. 

رجف شلفدة، رفنكف اإ للؿ، إسرائحؿ كاإضفة اإغرمحة  ؤسسة اإدراسفت، جف عة اإبكحت، . 16
 .1990محركت، طمعة أكإل 

رجف شلفدة كجكنثفف بلفب، اإضفة اإغرمحة كلبـ اإقفنكف، لرج ة كدحع خكرم، دار اإبل ة . 17
 .  1983إلنشر، محركت اإطمعة اإثفنحة 

- رزؽ شقحر، ىبذا لبلـ اإ عذمكف اإفلسطحنحكف،  ؤسسة اإلؽ، اإقفنكف  ف أجؿ اإلنسفف. 18
1992. 

رجب عمد اإ نعـ  لكإت،  مدأ للرحـ االسلحبلء علل أراضت اإغحر مفإقكة  ت ضكء . د. 19
 .2001اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، دار اإنيضة اإعرمحة، اإقفىرة، اإطمعة اإثفنحة 

صبلح اإدحف عف ر، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، دار اإنيضة، . عفئشة كد. لف د سلطفف كد. د. 20
 .1978 طمعة جف عة اإقفىرة، اإطمعة األكإل إعفـ 

 .1979لسحف عمحد، اإجرح ة اإدكإحة، دار اإنيضة اإعرمحة، اإقفىرة . 21

 .1984نيحلؾ، عرض  كجز إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، جنحؼ عفـ .سلفنحلسكؼ أ. 22

شرحؼ عللـ ك ل د  فىر عمد اإكالد،  كسكعة الففرحفت اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، . 23
اإنصكص اإرس حة إبللففرحفت كاإدكؿ اإ صدرة كاإ كرعة، اإلجنة اإدكإحة إلصلحب األل ر 

 .اإقفىرة

طفرؽ عزت رخف، للرحـ اإلعذحب كاإ  فرسفت اإ رلمطة مو، دار اإنيضة اإعرمحة . د. 24
1999. 

عث فف اإلبركرم كاألسلفذ ع ر حفسحف، اإضفة اإغرمحة كرفنكف االللبلؿ اإلرمت،  ربز . د. 25
 .1986اإدراسفت، نقفمة اإ لف حف  رع اإقدس، طمعة أكإل عفـ 

عمد اإبرحـ  رلفف، أسرل اإلرب عمر اإلفرحخ، دار اإطلحعة إلطمفعة كاإنشر محركت، . 26
 . 1979طمعة أكإل، آب أغسطس عفـ 

ع ر اس فعحؿ سعد اهلل، لقرحر اإ صحر اإسحفست إلشعكب  ت اإقفنكف اإدكإت . د. 27
 .1984اإ عفصر، اإ ؤسسة اإكطنحة إلبلفب،



عز اإدحف  كده، االللبلؿ اإلسرائحلت كاإ قفك ة اإفلسطحنحة  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت . د. 28
/ أغسطس/   ربز األملفث،  نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة، آب62اإعفـ، دراسفت  لسطحنحة، 

1966 . 

علت إمراىحـ، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، اإجزء األكؿ، دار اإنيضة اإعرمحة اإقفىرة، طمعة أكإل . 29
 . 1995عفـ 

اإلكاء اإربف عبلء اإدحف لسحف  بت خ فس، اسلخداـ اإقكة  ت اإقفنكف اإدكإت، دار . 30
 .1988اإشؤكف اإثقف حة اإعف ة، كزارة اإثقف ة كاإلعبلـ، مغداد عفـ 

علت عمد اإقفدر اإقيكجت، اإقفنكف اإدكإت اإجنفئت،  نشكرات اإللمت اإلقكرحة، طمعة . د. 31
 .2001 –أكإل

علت صفدؽ أمك ىحؼ، اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، دار اإ عفرؼ مفإلسبندرحة اإطمعة . د. 32
 . 1997اإسفمعة عشرة عفـ 

علت  برد اإعكاضت، اإكضع اإقفنكنت اإدكإت إلدكإة اإفلسطحنحة اإ سلقلة للت . د. 33
 .1994االللبلؿ، دار اإلب ة اإح فنحة إلطمفعة كاإنشر طمعة ثفنحة، 

/ إلنشر/ غفزم اإسعدم، اإلرب اإفلسطحنحة اإلسرائحلحة  ت إمنفف،  نشكرات دار اإجلحؿ. 34
 .1985 طمعة أكإل عفـ –ع فف

غسفف عمد اهلل كلحرحز سفمحبل، نظرة علل أكا ر اإلرف ة اإجمرحة  ت األرض اإ لللة، . 35
 .1984اإقدس - ج عحة اإدراسفت اإعرمحة- 1967-1983

ب فؿ ل فد، اإنزاع اإ سلح  كاإقفنكف اإدكإت اإعفـ،  ؤسسة اإجف عة إلدراسفت كاإنشر . د. 36
 .1997 –طمعة أكإل

 .1984صبلح اإدف عف ر، اإلنظحـ اإدكإت، دار اإنيضة اإعرمحة، اإقفىرة، طمعة أكإل .د. 37

 1982طلعت اإغنح ت، اإكسحط  ت رفنكف اإسبلـ،  نشأة اإ عفرؼ مفإلسبندرحة . د. 38

 لسف  ل د صفإح، دراسفت  نيجحة  ت اإقضحة اإفلسطحنحة، دار اإفررفف إلنشر .د. 39
 .2004كاإلكزحع، ع فف، 

 ل د  ل كد خلؼ، لؽ اإد فع اإشرعت  ت اإقفنكف اإدكإت اإجنفئت،  بلمة دار . د. 40
 .1973اإنيضة اإ صرحة، اإقفىرة، طمعة أكإل عفـ 

 ل كد سكحد، االجلحفح اإلسرائحلت إلضفة اإغرمحة، سجؿ لكثحقت،  ؤسسة اإدراسفت . 41
 . 2002اإفلسطحنحة، اإطمعة األكإل، محركت لشرحف اإثفنت 



 صطفل سحد عمد اإرل ف، االلففؽ اإفلسطحنت اإلسرائحلت، دار اإنيضة اإعرمحة، . د. 42
 .1994اإقفىرة 

- نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة، اإسلطة اإكطنحة، الففرحة رطفع غزة، ك نطقة أرحلف. 43
 .1993لرج ة غحر رس حة 

 نظ ة اإعفك اإدكإحة، نظفـ اإلبـ اإعسبرم االسرائحلت  ت االراضت اإ لللة، طمعة . 44
 .1992اكإل، 

نزار أحكب، االنلففضة اإفلسطحنحة كاإ لب ة اإعلحف اإلسرائحلحة،  ؤسسة اإلؽ، طمعة . 45
 .2003أكإل سنة 

ىنرم بفف، رضحة  لسطحف، لرج ة رشدم األشيب،  طمكعفت كزارة اإثقف ة . د. 46
 .1999طمعة أكإل عفـ 

 .2001حفسر اإدحست، صرخفت  ت اإظبلـ، اإلؽ،. 47

 

الرسائل العممية :- ثانيا 
 
لحسحر شكبت اإنفملست، االللبلؿ اإلسرائحلت إؤلراضت اإعرمحة، رسفإة دبلكراه، اإطمعة . 1

 .1975األكإل 
صبلح اإدحف عف ر، اإ قفك ة اإشعمحة اإ سللة  ت اإقفنكف اإدكإت اإعفـ، دار اإفبر . د. 2

 .1975اإعرمت، رسفإة دبلكاره، 
دراسة  قيحة كلطمحقحة  ت نطفؽ اإقفنكف اإدكإت اإعفـ "- أسرل اإلرب"عمد اإكالد اإففر، . 3

 .1975اإنفشر عف ؿ اإبلب،اإقفىرة عفـ -  رسفإة دبلكراه–كاإشرحعة اإلسبل حة
 صطفل بف ؿ شلفلو، االللبلؿ اإلرمت كركاعد اإقفنكف اإدكإت اإ عفصرة، رسفإة دبلكراه، . 4

 .1981اإشربة اإكطنحة إلنشر كاإلكزحع، اإجزائر، عفـ 
نفصر اإرحس، انلففضة اإشعب اإفلسطحنت  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت اإ عفصر، رسفإة . 5

 .1995 فجسلحر، جف عة اإجزائر،عفـ 
ىحثـ  كسل لسف، اإلفررة محف اإلرىفب ك قفك ة االللبلؿ  ت اإعبلرفت اإدكإحة، رسفإة . 6

. ـ1990- ىػ1420دبلكراه،  قد ة إجف عة عحف ش س، اإقفىرة، 
 
 



الدراسات واألبحاث والمقاالت : ثالثا
 اإ جلد األكؿ عفـ –ررارات األ ـ اإ للدة مشفف  لسطحف-  أل د عص ت عمد اإ جحد.1

  1993 اإطمعة اإثفإثة محركت عفـ –  ؤسسة اإدراسفت اإفلسطحنحة1974 -1947

أ حف  بت، كسفئؿ إنففذ الففرحة جنحؼ اإرامعة علل األراضت اإفلسطحنحة،  جلة اإلؽ، . د. 2
 .2002 اإسنة 2ك1 اإعدد –23اللفد اإ لف حف اإعرب، اإسنة 

 .1988  ؤسسة اإلؽ – اإ طلكب اغبلرو–3انصفر . 3

اإقضحة اإفلسطحنحة كاإصراع اإعرمت اإلسرائحلت  ت األ ـ اإ للدة، - جكرج طع ة. د. 4
 .1975/ شمفط 41/42،  جلة شؤكف  لسطحنحة، عدد 1974 1965

لسف بف ؿ، لؽ لقرحر اإ صحر اإقك ت، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت، اإ جلد ررـ . 5
12/1956. 
خلحؿ اإشقفرت، الففؽ طفمف إل رلة االنلقفإحة، اسلعراض كلقححـ،  جلة اإسحفسة . د. 6

 .1995/ اإعدد اإسفمع كاإثف ف–اإفلسطحنحة،  ربز اإملكث كاإدراسفت اإفلسطحنحة
  1999دا نف غكالف، اشخفص  ف بمرحت،  جلة محلسحلـ، اإعدد اإرامع، . 7
/ سعد صفحؿ، ع ؿ اإثكرة اإفلسطحنحة اإعسبرحة كآ فؽ لطكره، شؤكف  لسطحنحة، آب. 8

 .1980أغسطس،

 دراسفت  ت 1967 نك  مر، 22عفئشة رالب، ررار  جلس األ ف اإصفدر ملفرحخ . د. 9
  1971 عفـ 3اإقفنكف اإدكإت، اإج عحة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت،  جلد ررـ 

عفئشة رالب ،اإشعب اإعرمت  ت إسرائحؿ، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت، جلد . د. 10
24/1968. 
 17عمد اهلل األشعؿ،اإكضع اإقفنكنت إل علقلحف اإفلسطحنححف، نشرة نفدم األسحر،.د. 11

 .2004نحسفف،عفـ 

عمد اهلل أمك عحد، اإطرد كاإلمعفد اإج فعت  ت اإقفنكف اإدكإت،  قفإة نشرت  ت  جلة . د. 12
 .12/1988جف عة اإنجفح إبلملفث كاإعلـك اإلنسفنحة اإعدد 

عمد اهلل اإلسف،  خططفت اإلرانسفحر،  ف الففرحفت اكسلك إإل انلففضة األرصل،  ف . 13
 .2002 اإسنة األكإل عفـ – جلة دراسفت مفلث لعنل مقضفحف  لسطحف كاأل ة

عمد اإعزحز  ل د سرلفف، لكؿ لعرحؼ اإلرىفب اإدكإت كللدحد  ض كنو  ف كارع ركاعد . 14
 .29/1972اإقفنكف اإدكإت كررارات اإ نظ فت اإدكإحة، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت،  جلد 



عمد اإغنت ع فد، اإ قفك ة كاإلرىفب  ت اإلطفر اإدكإت إلؽ لقرحر اإ صحر،  جلة . 15
 .1/2002اإ سلقمؿ اإعرمت،

عمد اهلل لرب فنت، اإلؽ  ت اإ قفك ة كاإدكإة كاإللكالت اإفلسطحنحة، اإ جلة اإعرمحة . د. 16
 . 9/2002إلقكؽ اإلنسفف، اإ عيد اإعرمت إلقكؽ اإلنسفف،عدد 

عز اإدحف  كدة، اإ ربز اإقفنكنت إبلللبلؿ اإلرمت، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت، . د. 17
 . 1969، إعفـ 25اإعدد

 أ كف علحلت، إسرائحؿ لللجز جثف حف  ئفت اإشيداء  ت  قفمر األررفـ،  صلحة لثكث . 18
 ، اإعدد 2003/اإلنسفف اإفلسطحنت، اإيحئة اإفلسطحنحة اإ سلقلة إلقكؽ اإ كاطف، بفنكف أكؿ

 .اإسفمع عشر

 جلة  ربز اإفلسطحنت إلقكؽ اإلنسفف، لسححس اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت، سلسلة دراسفت . 19
 .2000 اإطمعة األكإل حنفحر 21ررـ 

  1958 ل د أمك زىرة، نظرحة اإلرب  ت اإلسبلـ، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت . 20
 ل د عمد اإعزحز أك سخحلو، اإفكارؽ اإقفنكنحة كاإسحفسحة  ت  فيك ت لؽ اإشعكب  ت .د. 21

اإبففح اإ سلح  ف أجؿ لقرحر اإ صحر كاإلرىفب اإدكإت،  جلة الخفد اإ لف حف اإعرب، 
. اإ ؤل ر اإسفدس عشر، أملفث اإ ؤل ر اإجزء اإثفنت، ج عحة اإ لف حف اإبكحلحة

  1949 ل د عمد اهلل دراز، اإقفنكف اإدكإت اإلسبل ت، اإ جلة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت .  22

 لت اإدحف عش فكم، اإصفة اآل رة إقكاعد رفنكف االللبلؿ اإلرمت، اإ جلة اإ صرحة . د. 23
 .1973 – 29إلقفنكف اإدكإت،اإج عحة اإ صرحة إلقفنكف اإدكإت،  جلد 

  154 عدد – 1985 ع لحة اإلمفدؿ  ت عفـ – جلة اإمحفدر اإسحفست . 24

 ذبرة كام رحفر مشفف إعفدة االنلشفر اإثفنحة إلقكات اإلسرائحلة  ت اإضفة اإغرمحة،  جلة . 25
 .1999 سنة 37اإدراسفت اإفلسطحنحة، محركت  ؤسسة اإدراسفت، عدد 

نفصر اإرحس، لكؿ ررار اإج عحة اإعف ة، طلب  لكل  لب ة اإعدؿ اإدكإحة مخصكص . 26
اإجدار،  صلحة لقكؽ اإ كاطف اإفلسطحنت، اإيحئة اإفلسطحنحة اإ سلقلة إلقكؽ اإ كاطف، بفنكف 

. ، اإعدداإسفمع عشر2003/أكؿ
ك 19نف ع اإلسف، اإقفنكف اإدكإت كاإلرب اإفدائحة اإفلسطحنحة،  جلة شؤكف عرمحة، عدد.د. 26
 .1982 ابلكمر 20

، 40نمحؿ شعت، لكؿ إدراج رضحة  لسطحف  ت األ ـ اإ للدة، شؤكف  لسطحنحة، عدد . 27
 .1974دحس مر،عفـ 



 .2004"  فندحبل" نحسفف،  ؤسسة 17نجفح در فؽ، نشرة صف د،. 28
.  4/9/2004نشرة االحدم اإصغحرة إللربة اإعفإ حة إلد فع عف االكالد . 29

 

 
 الوثائق : رابعا 

 
، اصدار اإلجنة اإدكإحة 1949 آب اغسطس، 12الففرحفت جنحؼ االرمع اإ ؤرخة  ت . 1

. إلصلحب االل ر
اغسطس /  آب12االضف حفف اإل الففرحفت جنحؼ اإ عقكدة  ت :" اإمركلكبكالف"اإ للقفف . 2

 .، اإلجنة اإدكإحة إلصلحب االل ر اإطمعة اإرامعة1949

لشرحف أكؿ /  ابلكمر18االلففرحة اإخفصة مفللراـ ركانحف كاعراؼ اإلرب اإمرحة، الىفم، . 3
1907. 

الففرحة  نفىضة اإلعذحب كغحره  ف ضركب اإ عف لة اإقفسحة اك اإبلانسفنحة اك اإ يحنة إعفـ . 4
1984. 

 .1989الففرحة لقكؽ اإطفؿ إعفـ . 5

 .1969الففرحة  ححنف إقفنكف اإ عفىدات . 6

 .1968الففرحة عدـ رفملحة اإلقفدـ إجرائـ اإلرب كاإجرائـ ضد االنسفنحة . 7

 .1948الففرحة  نع جرح ة االمفدة اإج فعحة اإ عفرمة علحيف إعفـ . 8

 .1969االلففرحة اال رحبحة إلقكؽ االنسفف . 9

 .1966 بفنكف اكؿ 16اإعيد اإدكإت اإخفص مفإلقكؽ اإ دنحة كاإسحفسحة، . 10

 .1977اإقكاعد اإن كذجحة اإدنحف إ عف لة اإسجنفء إعفـ . 11

 .1945 حثفؽ اال ـ اإ للدة إعفـ . 12

 .1948االعبلف اإعفإ ت إلقكؽ االنسفف . 13

 
قرارات مجمس االمن والجمعية العمومية  : خامسا

: قرارات مجمس األمن
 
 .1967نك  مر /  اإصفدر  ت لشرحف اإثفنت242. 1



 .1968 احفر 21 اإصفدر  ت 252. 2

 .1969 ل كز 3 اإصفدر ملفرحخ 267. 3

 .1965 احلكؿ 5 اإصفدر ملفرحخ 271. 4

 .1971 احلكؿ 25 اإصفدر ملفرحخ 271. 5

 .1980  اإصفدر  ت أذار 465. 6

 .1980 لزحراف 30 اإصفدر  ت 476. 7

 .1980 آب 20 اإصفدر  ت 487. 8

 .1992 بفنكف أكؿ 19 اإصفدر  ت 799. 9

 .2000 اإصفدر عفـ 1322. 10

 .12/3/2002 اإصفدر  ت 1397. 11

 .2002 اذار 30 اإصفدر ملفرحخ 1402. 12

 
 : قرارات الجمعية العمومية

 
 .1966 إعفـ 21 اإدكرة 2160. 1
 .30/11/1970 اإصفدر  ت 2649. 2

 .1970 بفنكف اكؿ 8 اإصفدر  ت 25 اإدكرة 2672. 3

 .6/12/1970 اإصفدرة  ت 26 اإدكرة 2787. 4

 .1971 إعفـ 26 اإدكرة  2851. 5

  .12/12/972 اإ ؤرخ  ت 27 اإدكرة 2955. 6

 .18/12/1972 اإصفدر  ت 3034. 7

 .1973 لشرحف اإثفانت 30 اإصفدر  ت 28 اإدكرة 3070. 8

 .1974 إعفـ 29 اإدكرة 3314. 9

 .1974 نك  مر 22 اإصفدر  ت 3236. 10

 .1976 دحس مر 15 اإصفدر  ت 31/102. 11

 .1977 لشرحف اكؿ 28 اإصفدر  ت 32/5. 12

 .1982 اإصفدر 36/226. 13

 .1984 دحس مر 17 اإصفدر  ت 39/159. 14



 .1987 دحس مر 7 42/159. 15

  .1989 دحس مر 4 اإصفدر  ت 44/29. 16

17 .2/10 ES / RES  / A  1997 ٍٔـبْ 25 اٌصبصع ثـ. 

18 .3/10ES  13/11/1997 اٌصبصع ثزبعٌز  .

19 .5/10 S  17/3/1998 اٌصبصع ثزبعٌز. 

 
: تقارير، بيانات وصحف: سادسا

 
 .4/9/200اإلربة اإعفإ حة إلد فع عف االكالد ، نشرة االحدم اإصغحرة، صفدرة ملفرحخ . 1
 .26/8/2004نشر ملفرحخ "  نداء عفجؿ" اإيحئة اإعلحف إ لفمعة شؤكف االسرل. 2
ا فـ إجنة اإللقحؽ  ت اكضفع لقكؽ االنسفف اإ ؤإفة م كجب ررار ررـ "  فندحبل"شيفدة . 3
-3، كاإ نعقدة  ف 28/6/2002، كملفرحخ 19/10/2000س اإصفدر ملفرحخ  / 1/5
6/6/1997. 
 .4/2/2004 ربز غزة إللقكؽ كاإقفنكف، رصص  ف كارع االللبلؿ،  قفمر االررفـ، . 4

 ؤسسة اإقفنكف، ركات االللبلؿ االسرائحلت، لنفحذ سحفسة امعفد اإ علقلحف  ف اإضفة اإل . 5
 .29/5/2003غزة، 

 .11/5/1994اإغفء كثحقة اإلعيد، محفف صفدر ملفرحخ "  فندحبل " ؤسسة . 6

كررة لقفئؽ لعرض ظركؼ اسلشيفد عمد اإص د لرحزات، "  فندحبل" ؤسسة . 7
29/4/1995. 

اإصد ة اإعصمحة اإنفلجة عف االإـ اإشدحد ادت اإل ك فة اإ علقؿ امك دحة، "  فندحبل" ؤسسة . 8
 .22/5/1997، اإصفدر ملفرحخ 13محفف صلفت ررـ 

 اإصفدر ملفرحخ  20 لب ة اإعدؿ اإعلحف االسرائحلحة، محفف صلفت ررـ "  فندحبل" ؤسسة . 9
2/9/1997. 

، صفدر 22إجراءات لزحد  ف اإ عفنفة كاإعقفب، محفف صلفت ررـ "  فندحبل" ؤسسة . 10
 .20/12/1997ملفرحخ 

 .1/2/1998لفإة اسلشيفد نضفؿ امك سركر، محفف صلفت صفدر  ت "  فندحبل" ؤسسة . 11

، 14 امراش  ت  ربز اإلكرحؼ  ت لكارة، مبلغ صلفت ررـ 3لرؽ "  فندحبل" ؤسسة . 12
 .4/5/2003اإصفدر ملفرحخ 



اال رجفت االسرائحلحة عف  علقلحف  لسطحنححف خطكة  نقكصة، كررة "  فندحبل" ؤسسة . 13
 .12/5/2003 كرؼ صفدرة ملفرحخ 

اسرائحؿ لمث زكمعة اعبل حة مخصكص اال راج عف  علقلحف، كررة "  فندحبل" ؤسسة . 14
 .4/8/2003، صفدرة ملفرحخ 2 كرؼ 

 نظ ة اإعفك اإدكإحة، اسرائحؿ كاالراضت اإ لللة، ع لحفت االمعفد اإقسرم، ررـ  . 15
154/2002. 

 .1995/ نظ ة اإعفك اإدكإحة، اإ كت ىزا، لفإة عمد اإص د لرحزات، لشرحف اكؿ . 16

 .1993/ نظ ة اإعفك اإدكإحة، االطمفء كاسفإحب االسلجكاب، آب . 17

 

 
صحيفة األيام 

 

 .1336، عدد 9/9/1999 أسحر، األحفـ، 200مدء ع لحة إطبلؽ سراح . 1

أبذكمة اإلسيحبلت اإلسرائحلحة لبشؼ سرحعف اإل راج عف  علقلحف إدارححف لفف  كعد إطبلؽ . 2
 .2622، عدد 12/5/2003سراليـ، األحفـ، 

 .2675، عدد 4/7/2003  علقبل، األحفـ، 33اإل راج عف . 3

اإقفىرة لفرج عف اإجفسكس عزاـ  قفمؿ إ راج إسرائحؿ عف سلة طبلب  صرححف، األحفـ، . 4
 .3189، عدد 6/12/2004

شعث، اإلكصحة  ت اسرائحؿ إلطمحؽ الففرحة جنحؼ اإرامعة ببلـ  فرغ، االحفـ،  . 5
 .3087، عدد 25/8/2004

 
صحيفة الحياة الجديدة 

 

، اإلحفة 1391اإعلحف االسرائحلحة لمدم رلقيف لحفؿ عدـ اإبشؼ عف  كرع اإ علقؿ اإسرم . 1
 .3289، عدد 16/12/2004اإجدحدة، 

ردا علل اسلجكاب إ خكؿ لكؿ نـك األسرل علل األرض، اإلحفة اإجدحدة، . 2
 .3266، عدد 23/11/2004

 .3166، عدد 12/8/2004إسرائحؿ للخذ عدة خطكات اسلمفرحة، اإلحفة اإجدحدة،. 3

 .1456، عدد 5/8/1999عر فت ك مفرؾ حكرعفف  ذبرة شـر اإشحخ، اإلحفة اإجدحدة، . 4



 .1497، عدد 16/10/1999 أسحرا حلنفسكف نسـ اإلرحة، اإلحفة اإجدحدة، 151. 5

 .1572 ، عدد30/12/1999 أسحرا  ف اإضفة كغزة، اإلحفة اإجدحدة، 26اإل راج عف . 6

 عف ف  ت االعلقفؿ، اإلحفة 27 أسحر كأردـ أسحر  لسطحنت معد أف أ ضل 100اإل راج عف . 7
 . 2738، عدد 4/6/2003اإجدحدة، 

 .103، عدد 2/7/1998، اإلحفة اإجدحدة، 1998 ف اإلقرحر اإسنكم إ نظ ة ملسحلـ إعفـ . 8

 
 

 صحيفة القدس

 

، عدد 19/5/2004عقفرب كصراصحر كجرذاف لنلشر داخؿ غرؼ األسحرات، اإقدس، . 1
12480. 

 .1448، عدد 30/12/1989إسرائحؿ لفرج عف أسرل  ف اإقدس، اإقدس، . 2

 .12199، عدد 5/8/2003اإرئحس ع لحة إطبلؽ سرليـ خداع، اإقدس، . 3

 
 

صادرة عن المستشار القضائي لمنطقة : - "مناشير، أوامر، تعيينات:-سابعا
 ."ييودا والسامرة

 
  1968 لزحراف عفـ 16 ك 12عدد. 
  2002 لشرحف اكؿ 199، عدد 2002 لزحراف 198عدد. 
  3، ص 12 ص 1967 آب 1عدد. 
  337 ك303، ص 1967صدر  ت لشرحف اكؿ. 
 

:  قرارات محكمة العدل  العميا االسرائيمية:-ثامنا
 
  ررار 3451/2002، ررار علحف 2901/2002، ررار علحف 3124/97ررار علحف ،

 .7019/2002، ررار علحف 7015/2002علحف 

  2004ررارت علحف عفـ. 



 7837/2004 ،7676/2004. 

 7867/2004. 
 

يقابالث  : تاسعا

 .2004/12/1اإسحد خفإد مطراكم، عضك  جلس أ نفء  ؤسسة  فندحبل . 1
 .2004/12/1اإسحد نفصر اإرحس، اإ سلشفر اإقفنكنت إ ؤسسة اإلؽ . 2



: مراجع بالمغة االنجميزية
1. Ann m.lesch,(Israeli Deportation of Palestinian from – the West bank 

and the Gaza Strip ,1967-1978 , Journal of Palestine  studies. 

2. Audrey Bomse-Palestinian Prisoners: Legal Analysis, Mandela Institute 

& JCHR for Human Rights, Second Edition, July 2004. 

3. Blum, Yahuda Z, missing reversion: reflections on the status of Judea 

and amaria, in the Arab-Israeli conflict vol. 11. edited –by Norton 

Moore , The American society of International Law 1974, PP 287-312. 
4. Edited by Roane Carey- Introduction by Noam Chomsky – The New 

Intifada – first Published by verso 2001 the contributors 2001- P 182-

184 . 

5. Edward w. Said– The end of the peace process Osla and after Second 

editito Granta Books London– P 312,313. 

6. Elizabeth Chadwich, Self-Determiation, Terrorism and the International 

Humanitarian Law of Armed conflict. Martinus Nigh off publisher, 

Boston London/ 1996. P 210, 211. 

7. Eyal Benvensiti- The international law of Occupation – Published by 

Princeton university press, New Jersey, 1993, p 70-108. 

8. Hall.W.A. Treatise on International Law, 4
th

 –ed 1985 Oxford – London, 

PP 68-69. 

9. Heather Willson International Law and The use of the Force by (N.L.M) 

op.cit p.129. 

10. Legislation allowing the use of physical force and mental Coercionin 

interrogations by the gss position paper, Btselem, Jerusalem January 

2000,22-23. 

11. Perpetual Emergency. AL-Haq West Bank affiliate of the international 

commission of Jurists – al-Haq 1989, p 58. 

12. R.A.Falk & B.H Weston, The relevance of International Law to Israel and 

Palestinian rights in the west bank and Gaza, in Emma Playfair (ed) International 

Law and the Administration of occupied territories, Clarendon Press Oxford, 

1992, PP 130-131. 

13. See George Schwarzenegger, International law as Applied by 

International courts and tribunals. Vol .II stevens and son Ltd: London, 

1968, pp. 227-228. 



14. Theorder Meron, some legal Aspects of Arab Terroorists claim to 

Privileged combatancy, 40 Nordisk Tisskrif for International Ret, 64-65 

(Denmark 1970). 

15. United State of America, State Department report on Human rights 

practice, 1990, p.38. 

 

 تقارير بالمغة االنجميزية

1. Amnesty international report 1998. 

2. A nation under sign – Al- Haq annual report 1989 p 166. 

3. Miles Sechuman, MD, CCFP, Physician’s Network, Canadian Center 

for Victims of Torture . 

4. Palestinian Juveniles in Israeli Custody – Mandela Institute 2003. p6. 

5. Peter .c. mayer tasch guerilla warfare and International Law-Law and 

state vol 8-1973- p14. 

6. The case– The Role of Non-State Actors in Building Human 

Security“Claude Bruderlein” engine. Claude Bruderlein.www.yahoo 

search armed groups in Inter-state Wars. 
7. The 12-Point Program– adopted by amnesty international October 

1993. Twelve –point program for the prevention of torture. Israeli 

and the Occupied territories, July 1991, al Index: MDE. 

8. Urgent From time to Frog Posture– Mandela institute – For 

Immediate release– 11 July 1996. 

 

 :صفحات الكترونية 

 
1. http://www.nreliefweb.int/w/twb.nsf/unid 

2. http://usinfo.state/gov/arabic/meppar/312.unrs.htm 

3. http://usinfo.state/gov/arabic/meppar/033.unres.htm 

4. http://www.falasteen.com/article.php3?id article=2389 

5.http://www.icrc.org/web/ara/siteara.nsf/iwplist520/f8dff87a006c6721

141256ced003 

6. http://www.aljamaa.com./arabic/detail.asp?id=1279&idrub=7 

7.http://www.thisissyria.net/2004/01/26/Palestine.html  
8. http://www.arabynet.com  
9. http://www.health.gov.il/hsilgnE/forensic.htm 

http://usinfo.state/gov/arabic/meppar/312.unrs.htm
http://usinfo.state/gov/arabic/meppar/033.unres.htm
http://www.falasteen.com/article.php3?id
http://www.icrc.org/web/ara/siteara.nsf/iwplist520/f8dff87a006c6721141256ced003
http://www.icrc.org/web/ara/siteara.nsf/iwplist520/f8dff87a006c6721141256ced003
http://www.aljamaa.com./arabic/detail.asp?id=1279&idrub=7
http://www.arabynet.com/
http://www.arabynet.com/
http://www.arabynet.com/
http://www.health.gov.il/English/forensic.htm


 



 الفيـــرس
 

 

 
 لخص اإدراسة 

 
اإ قد ة            

1            
 

األسس القانونية لعدم مشروعية االحتالل الحربي لألراضي المحتمة     : الفصل األول
4 

   9االللبلؿ اإلرمت كركاعده  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت             : اإ ملث األكؿ

 فىحة ركاعد االللبلؿ اإلرمت      : اإ طلب األكؿ
 10   

 11أنكاع االللبلؿ اإلرمت       : اإ طلب اإثفنت

  13 لدكدحة االللبلؿ اإلرمت  ف لحث اإز فف كاإ بفف    : اإ طلب اإثفإث

 

عدـ  شركعحة االللبلؿ اإلسرائحلت إؤلراضت اإ لللة   : اإ ملث اإثفنت
 14  

االللبلؿ اإلرمت لفإة  علحة  ؤرلة     : اإ طلب األكؿ
 14  

االللبلؿ اإلرمت ال حنقؿ اإسحفدة      : اإ طلب اإثفنت
 17  

االللبلؿ اإلرمت ال حجحز اإضـ      : اإ طلب اإثفإث
 19  

 

           إسرائحؿ كالففرحفت جنحؼ كسرحفنيف علل األراضت اإفلسطحنحة اإ لللة : اإ ملث اإثفإث
24  



مدء سرحفف االلففرحة       : اإ طلب األكؿ
 25 

  27اإ مررات غحر اإقفنكنحة اإلسرائحلحة  ت عدـ سرحفف الففرحة جنحؼ اإرامعة  : اإ طلب اإثفنت

علل األراضت اإ لللة 

 

 اإكضع اإقفنكنت إؤلراضت اإفلسطحنحة اإ لللة ك قف إلقفنكف اإدكإت اإلنسفنت: اإ ملث اإرامع
 29  

إسرائحؿ كاإلبـ اإعسبرم علل اإضفة اإغرمحة كرطفع غزة   : اإ طلب األكؿ
 30  

  31عدـ اعلراؼ إسرائحؿ مفلففرحة جنحؼ اإرامعة     : اإ طلب اإثفنت

اإ نفطؽ اإخفضعة إلسلطة اإكطنحة اإفلسطحنحة    : اإ طلب اإثفإث
 36  

 

حق المقاومة المشروعة لمشعب الفمسطيني المرتبط بحق تقرير المصير : الفصل الثاني
 44  

لؽ لقرحر اإ صحر كرح لو اإقفنكنحة     : اإ ملث األكؿ
 45  

 فىحة لؽ لقرحر اإ صحر      : اإ طلب األكؿ
 45  

اإقح ة اإقفنكنحة إلؽ لقرحر اإ صحر     : اإ طلب اإثفنت
 47  

 

نبفر لؽ لقرحر اإ صحر علل اإشعب اإفلسطحنت   : اإ ملث اإثفنت إسرائحؿ كا 
 51  

اإلجج اإلسرائحلحة إلنبفر لؽ لقرحر اإ صحر إلشعب اإفلسطحنت كاإرد علحيف : اإ طلب األكؿ
 52 

كسفئؿ   فرسة اإشعب اإفلسطحنت إلؽ لقرحر اإ صحر   : اإ طلب اإثفنت
 54 



 

"    اإلرىفب" نظ ة اإللرحر اإفلسطحنحة ك صطلح : اإ ملث اإثفإث
 56  

جيكد األ ـ اإ للدة  ت لأححد اإبففح اإ سلح إلربفت اإللرر اإكطنت  : اإ طلب األكؿ
 59  

كل ححزه عف اإلرىفب 

اإبففح اإ سلح  ف أجؿ لقرحر اإ صحر     : اإ طلب اإثفنت
 60 

 شركعحة اسلخداـ اإقكة  ت إطفر لقرحر اإ صحر    : اإ طلب اإثفإث
 64  

 

المركز القانوني لألسرى الفمسطينيين     : الفصل الثالث
 68  

لعرحؼ ك قك فت اإ قفك ة  ت ضكء اإقفنكف اإدكإت اإلنسفنت   : اإ ملث األكؿ
 68  

لعرحؼ اإ قفك ة       : اإ طلب األكؿ
 68  

 قك فت اإ قفك ة اإشعمحة      : اإ طلب اإثفنت
 71  

  71"      اإج فىحرم"اإطفمع اإكطنت اإشعمت : اإفرع األكؿ

اإ قفك ة اإ سللة       : اإفرع اإثفنت
 73  

  74عنصر اإقكل كاألىداؼ اإلت لجرم ضدىف اإ قفك ة كاإ دل اإجغرا ت إيف  : اإفرع اإثفإث

اإدا ع اإكطنت        : اإفرع اإرامع
 75  

 

لؽ أ راد اإ قفك ة  ت اإل فحة اإقفنكنحة كابلسفب صفة اإ لفرب اإقفنكنت : اإ ملث اإثفنت
 75  



  77اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل  ت رفنكف الىفم     : اإ طلب األكؿ

اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل  ت رفنكف جنحؼ     : اإ طلب اإثفنت
 81  

اإ ربز اإقفنكنت إؤلسرل  ت اإمركلكبكؿ األكؿ    : اإ طلب اإثفإث
 90   

  94اإشركط اإكاجب لك رىف إدل لربفت اإ قفك ة     : اإفرع األكؿ

اإشركط اإكاجب لك رىف إدل أ راد لربفت اإ قفك ة    : اإفرع اإثفنت
 95  

 

اإشركط اإكاجب لك رىف  ت رجفؿ اإ قفك ة اإذحف حجب االعلراؼ إيـ  : اإ ملث اإثفإث
 96  

ملؽ اإ لفرمحف اإقفنكنححف 

اإع ؿ للت رحفدة  سئكإة      : اإ طلب األكؿ
 96  

كجكد عبل ة   حزة أك شفرة خفصة      : اإ طلب اإثفنت
 98  

أف حبكف ل ؿ اإسبلح مشبؿ ظفىر     : اإ طلب اإثفإث
 100  

اللراـ ركانحف كعفدات اإلرب      : اإ طلب اإرامع
 101  

 

اإ ربز اإقفنكنت إل قفك ة اإفلسطحنحة كأ رادىف    : اإ ملث اإرامع
 103  

اإ ربز اإقفنكنت إل قفك ة اإفلسطحنحة     : اإ طلب األكؿ
 103  

  105اإ ربز اإقفنكنت أل راد اإ قفك ة اإفلسطحنحة     : اإ طلب اإثفنت

 

  115الممارسات اإلسرائيمية ومدى مراعاتيا ألحكام القانوني الدولي   : الفصل الرابع



اإلنساني بخصوص األسرى والمعتقمين 

اإسجكف كاإ علقبلت كاللجفز أسرل ك علقلحف  ت ظركؼ   : اإ ملث األكؿ
 115  

 خفإفة إل عفححر اإدكإحة 

اإلعرحؼ مفإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة  ف لحث اإلشراؼ كاإ كرع  : اإ طلب األكؿ
 115  

اإسجكف اإ ربزحة       : اإفرع األكؿ
 115  

اإ علقبلت اإعسبرحة       : اإفرع اإثفنت
 118  

  120 رابز اإللقحؽ كاإلكرحؼ       : اإفرع اإثفإث

عدد األسرل كاإ علقلحف  ت اإسجكف كاإ علقبلت اإلسرائحلحة   : اإ طلب اإثفنت
 123  

 

  126 خفإفة اإظركؼ االعلقفإحة إل عفححر اإدكإحة     : اإ ملث اإثفنت

األسرل اإ رضل       : اإ طلب األكؿ
 127  

زحفرات األىفإت       : اإ طلب اإثفنت
 129  

عزؿ األسرل كاإ علقلحف      : اإ طلب اإثفإث
 130  

نقص كجمفت اإطعفـ       : اإ طلب اإرامع
 131  

لر فف األسرل  ف لقيـ  ت اإلعلحـ كاإقحفـ منشفطفت لر حيحة  : اإ طلب اإخف س
 132  

 

اعلقفؿ األطففؿ كاإنسفء      : اإ ملث اإثفإث
 135  



اعلقفؿ األطففؿ       : اإ طلب األكؿ
 135  

اعلقفؿ اإنسفء       : اإ طلب اإثفنت
 138 

 

اإلبعاد واالعتقال اإلداري      : الفصل الخامس
 141  

سحفسة اإلمعفد       : اإ ملث األكؿ
 141 

اإمرحطفنت كاألكا ر اإعسبرحة اإلسرائحلحة  " اإطكارلء"أنظ ة اإد فع : اإ طلب األكؿ
 142  

  144ع لحفت اإلمعفد اإقسرم      : اإ طلب اإثفنت

 كللل نيفحة اإسمعحنحفت    1967اإ معدكف  نذ عفـ : اإفرع األكؿ
 144  

      1985اإ معدكف اإفلسطحنحكف  ت عفـ : اإفرع اإثفنت
 145  

اإ معدكف اإفلسطحنحكف إإل  رج اإزىكر     : اإفرع اإثفإث
 146  

اإ معدكف  ت انلففضة األرصل  ف أرفرب اإنشطفء اإفلسطحنححف   : اإفرع اإرامع
 147   

كاإ علقلحف اإلدارححف 

سحفسة اإلمعفد كاإ عفححر اإدكإحة      : اإ طلب اإثفإث
 151  

 

سحفسة االعلقفؿ اإلدارم      : اإ ملث اإثفنت
 154  

 كاألكا ر   1945اإمرحطفنت إعفـ "اإطكارلء"أنظ ة اإد فع : اإ طلب األكؿ
 154   



اإعسبرحة اإلسرائحلحة 

  156االعلقفؿ اإلدارم كع لحفت لنفحذه  نذ كركع االللبلؿ    : اإ طلب اإثفنت

    1970 كللل نيفحة عفـ 1960االعلقفؿ اإلدارم  ت أكاخر : اإفرع األكؿ
 157  

  157   1999 كللل نيفحة عفـ 1980االعلقفؿ اإلدارم  ت أكائؿ عفـ : اإفرع اإثفنت

االعلقفؿ اإلدارم  نذ انلففضة األرصل     : اإفرع اإثفإث
 158  

االعلقفؿ اإلدارم كاإ عفححر اإدكإحة     : اإ طلب اإثفإث
 161  

 

إسرائيل ووسائل التعذيب المستخدمة بحق األسرى الفمسطينيين  : الفصل السادس
 164  

اإلعذحب كلظره  ت اإ كاثحؽ كاألعراؼ اإدكإحة    : اإ ملث األكؿ
 164  

سفءة اإ عف لة      : اإ طلب األكؿ  فىحة اإلعذحب كا 
 164  

لظر اإلعذحب  ت األعراؼ كاإ كاثحؽ اإدكإحة    : اإ طلب اإثفنت
 167  

 

 170لشرحع اإلعذحب كاإلحعفز مو  ف رمؿ إجنة إنداك كاإ لب ة اإعلحف   : اإ ملث اإثفنت

اإلسرائحلحة 

لشرحع اإلعذحب       : اإ طلب األكؿ
 172  

إجنة إنداك        : اإ طلب اإثفنت
 174  

 لب ة اإعدؿ اإعلحف اإلسرائحلحة      : اإ طلب اإثفإث
 175  

 



إسرائحؿ كأسفإحب اإلعذحب      : اإ ملث اإثفإث
 178  

  179عزؿ اإ علقؿ        : اإ طلب األكؿ

اإشمح كأنكاعو       : اإ طلب اإثفنت
 180  

كسفئؿ لعذحب نفسحة كجسدحة أخرل     : اإ طلب اإثفإث
 182  

 

 اإلسرائيمية  –قضية األسرى والمعتقمين في المفاوضات الفمسطينية : الفصل السابع
 186  

  186 دل لقحد اإسلطفت اإعسبرحة اإلسرائحلحة مفإل راج عف األسرل   : اإ ملث األكؿ

الففرحة إعبلف اإ مفدلء       : اإ طلب األكؿ
 186  

الففرحة اإقفىرة       : اإ طلب اإثفنت
 187  

الففرحة طفمف        : اإ طلب اإثفإث
 189  

الففرحة كام رحفر       : اإ طلب اإرامع
 191  

 ذبرة شـر اإشحخ       : اإ طلب اإخف س
 191  

 

ع لحفت اإلمفدؿ       : اإ ملث اإثفنت
 194  

    1967 كللل عفـ 1948اإلمفدؿ  ف محف عفـ : اإ طلب األكؿ
 196  

    1979 كللل عفـ 1968اإلمفدؿ  ف محف عفـ : اإ طلب اإثفنت
 198  



    2004 كللل عفـ 1980اإلمفدؿ  ف محف عفـ : اإ طلب اإثفإث
 199  

اإخفل ة          
 204  

             

اإ بللؽ          
 207 

اإ راجع          
 228 

اإفيرس              
 241 

  

 

   
                   

 

 


