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 الممخص:

 يسرائيماإلفي االنتياكات الجسيمة المرتكبة مف قبؿ جنكد االحتالؿ البحث  إلىتسعى ىذه الدراسة 
د لمجنك العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ"  األمرصدار ، حيث تـ إـ2014عمى رفح سنة  خيرأثناء اليجكـ األ

 التحميمي الكصفي. سمكب، كذلؾ باستخداـ األشف العممية العسكرية عمى رفح أثناءلتطبيقو 

العسكرم "تكجيو  األمرانتياؾ  ؿك األفصميف، يستعرض الفصؿ  إلىمت بتقسيـ ىذه الدراسة كقد ق
التي جاءت ك  اإلنساني،ساسو كطبيعتو التي تسمح بخرؽ قكاعد القانكف الدكلي ىنيبعؿ" مف حيث أ

تنظيـ الحركب كالنزاعات المسمحة التي تيدؼ لتخفيؼ حدة الحركب كمعاناتيا لألشخاص الغير ل
العسكرم لقكاعد القانكف  األمرالمترتبة عمى خرؽ  اآلثارمشاركيف بالنزاع المسمح، كما كيتضمف 

 المدنية. األعيافكالمعاناة الناجمة عنو بحؽ المدنييف ك  ضراراألك  اإلنسانيالدكلي 

فيو اختصاص المحكمة الجنائية بالنظر في الجرائـ كاالنتياكات  تناكلتالفصؿ الثاني فقد أما في 
المسؤكلية  إلىالثاني  في المبحثتمؾ الجرائـ، كما كتطرقت  يكمحاسبة مرتكبلمرتكبة في رفح ا

ف الدكلية بشقييا الجنائي كمف يسأؿ جنائيا عف تمؾ الجرائـ، كشؽ المسؤكلية المدنية كعمى عاتؽ م
 اإلنسانيالناجمة عف انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي  ضراراألكالتعكيض عف تمؾ  ،تقع ىذه المسؤكلية

 كارتكاب جرائـ الحرب.

العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" ال يتكافؽ  األمرف ىميا، ىي أعدة نتائج أ إلىكفي الخاتمة تكصمت 
ككسائؿ  أساليبح عمى استخداـ النزاع المسم أطراؼالتي تمـز  اإلنسانيكنصكص القانكف الدكلي 

 الناجمة عف ذلؾ النزاع. اآلثارقتاؿ معينة بيدؼ التقميؿ مف 

العثكر  أجؿكذلؾ فقط مف  ،تناسب أكيسمح بشف ىجمات عشكائية دكف تمييز  األمرتطبيؽ ىذا  كأف
ر ميس بالضركرة العسكرية الكبيرة إلصدار أل يسرائيماإلالجندم  أسر كأفعمى الجندم المأسكر، 

 أحد، كبمجرد االشتباه بكجكده في نيراف كثيفة إطالؽعامؿ مع حالة أسر جندم يسمح فيو عسكرم لمت
ف المحيط الذم تـ أسر الجندم فيو حتى لك كاف ىناؾ مدنييف كعمى نطاؽ كاسع، خاصة أماكف أ

بأمكرىـ طيمة ة ياكالعن ة تحمي الجنكد الذيف يقعكف في األسرقاـ بكضع اتفاقي اإلنسانيالقانكف لدكلي 
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النزاع  أكالعمميات العسكرية  أثناءمكتو  أك األسرف كقكع الجندم في أ إلى ضافة، باإلاألسرفترة 
ستدعي تطبيؽ الجندم ليس بالضركرة العسكرية التي ت أسرف ، كىك ما يؤكد أمر متكقعالمسمح ىك أ

 أثناءر متكقعة الحدكث ف تككف الحالة غي"تكجيو ىنيبعؿ"، حيث أف مف شركط الضركرة العسكرية أ
 .ميات العسكرية كالنزاعات المسمحةالعم
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Abstract  

This study seeks to investigate the grave Violations committed by the Israeli 

Occupation Soldiers during the recent attack on Rafah year 2014. The 

Military order “Hannibal Directive” for the soldiers to execute during the 

launching of the military operation on Rafah by using a descriptive 

analytical method. 

I’ve divided this study into two chapters. The first chapter reviews the 

violation of the military order “Hannibal Directive” in terms of its bases and 

nature, which allows the violations of the rules of the International 

Humanitarian Law that came to organize wars and armed conflicts aimed at 

alleviating wars and their suffering for the individuals whom not involved in 

the armed conflict. It also includes the consequences of the violation of the 

rules of the International Humanitarian Law and the damage and suffering 

resulting from such breach of the military order against the civilians and 

civilian objects.  

The second chapter dealt with the jurisdiction of the Criminal Court to 

consider and hold accountable the perpetrators of those crimes in Rafah. In 

the second chapter I also referred to the international responsibility in both 

its criminal aspect and those who are criminally responsible for such crimes, 

and the civil responsibility part and who bears this responsibility and who 

compensate for such damage resulting from the violation of the rules of the 

International Humanitarian Law and war crimes.  

In the end, I’ve reached several conclusions, most importantly that the 

“Hannibal Directive” military order does not comply with the provisions pf 

the International Humanitarian Law, which obliges the parties of the armed 
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conflict into using certain methods and means of combat in order to 

minimize the consequences and outcomes of that conflict.  

The implementation of this military order allows random attacks without 

discrimination or is suitable only to find the captured soldier. The capture of 

the Israeli soldier is not necessarily a military necessity to design a military 

campaign to deal with such case of a soldier capturing in which intensive 

firing is allowed. Once the soldier is suspected to be in one of the 

surrounding areas where the soldier was captured even if there were civilians 

on a large scale, the use of intensive firing is allowed. The intensive firing is 

allowed due that the International Humanitarian Law has especially 

established a convention to protect captured soldiers and to take care of them 

throughout the period of their captivity. In addition, the soldier’s capture or 

death during any military operation or arm conflict is expected, which 

confirms that a soldier’s capture is not a military necessity that calls for the 

implementation of “Hannibal Directive” Order, because one of the 

conditions that calls for such military necessity is that the circumstances is 

unexpected to happen during a military operation or conflicts with armed 

forces.   
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 المقدمة:

قياـ دكلة  إعالفكذلؾ عند  ،ـ1948عاـ  يسرائيماإلاالحتالؿ  جيش مف قبؿفعميا احتمت فمسطيف 
كطف  إقامةكد بلييافيو كعد  جاء  كالذم ،ـ1917عمى كعد بمفكر الصادر عاـ  اكذلؾ بناء ،إسرائيؿ

 عمى إثرىاكىجر  "النكبةب" ضاأيسميت كالتي  1948بت حرب ش، حيث نقكمي ليـ في فمسطيف
سكاف أك مشرديف بال م كظّمكاؼ الفمسطينييف مف قراىـ آال كد لييال، حيث تـ احتالؿ تمؾ القرل كا 

 .القادميف مف بالد مختمفة فييا

لت الدكؿ العربية تحجيـ ك احقد تكسيع مساحة المناطؽ المحتمة، ك  يسرائيماإلراد االحتالؿ أكفيما بعد 
دف ر فييا األ ؿك األحيث كاف الطرؼ  "،بالنكسة" تعرؼـ كالتي 1967فنشبت حرب  ،تالؿتكغؿ االح

الذم تمكف مف ىزيمة الدكؿ العربية  يسرائيماإلكمصر كسكريا ضد الطرؼ الثاني كىك االحتالؿ 
، كاستعادت الدكؿ خرل مف فمسطيفأجزاء أ تـ احتالؿك  ،مريكا كبريطانياألذم تمقاه مف الدعـ  ا نتيجة

لـ تتمكف مف استعادة الجكالف في سكريا  يانأ إال في السابؽالمناطؽ التي تـ احتالليا  عضعربية بال
 .1في لبناف بعاكمزارع ش

( ينص عمى انسحاب 242ـ بإصدار قرار يحمؿ الرقـ )1967نكفمبر  22في  األمفقاـ مجمس ك 
التي تـ احتالليا عاـ  اضيكالمقصكد فييا األر  ،تي تـ احتاللياخيرة الاألراضي األ مف إسرائيؿ
 ـ.1967

نكاع االنتياكات الجسيمة مف سمب ألشتى  يسرائيماإلة االحتالؿ ياكتتعرض فمسطيف المحتمة منذ بد
د كالتشدي كمنعيـ مف التنقؿ ،مف الفمسطينييف كتدمير منازليـ كاالعتداء عمييـ كاعتقاليـ األراضي

قامةك  ،عمييـ كحصارىـ كتقييد حركتيـ  ممارسة حياتيـ الطبيعية بأماف.منعيـ مف ك الحكاجز  ا 

                                                           
1

 ذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ:وُف دخٍذ إعشائًُ إًٌ فٍغطُٓ، َىج-
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA_%D8%A5%D8%B3

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%
B7%D9%8A%D9%86. 
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محاصرة ىي ك   ،مدينة غزة ض باستمرار النتياكات االحتالؿكمف المدف الفمسطينية التي تتعر 
  .1ـ2006عاـ اشتد  ىذا الحصار لكف، ـ1967منذ حرب منيا أاقتصاديا ك 

 يسرائيماإلليجـك عسكرم شنو جيش االحتالؿ  2014يكليك/ تمكز  8تعرض قطاع غزة في كقد 
 يسرائيماإلىي ثالث عممية عسكرية يشنيا جيش االحتالؿ ، ؽ عميو اسـ عممية "الجرؼ الصامد"طمأك 

 .2008عمى القطاع منذ العاـ 

 2014يكليك  8دأت في كالتي ب يسرائيماإلكفي العممية العسكرية الثالثة التي شنيا جيش االحتالؿ 
الجكية  األسمحةباستخداـ خالليا االحتالؿ  عمى نطاؽ كاسع قاـ جيش ف يكمايخمسكاستمرت 

المكت كالدمار ككقكع  إلحاؽ إلىذلؾ  أّدلمما  ،تمييز أكية بطريقة عشكائية كدكف تناسب األرضك 
فاد أخكفا مف المكت، حيث  الكثير مف المدنييفتيجير كما تـ  ،كالقتمى بحؽ المدنييف صاباتاإل

شخصا قتمكا في قطاع غزة  2220ة" بأف ما يزيد عف نياإلنسامـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف مكتب "األ
لؼ فمسطيني أ 11000جرح حكالي ، ك مدني ئة كاثنيف كتسعيفاألؼ كأربعمعف مف بينيـ ما ال يقؿ 

 صيب بعاىات مستديمة.ممف أفي المائة  10منيـ 

تـ  2014ب آغسطس/أ 1تي شنيا جيش االحتالؿ كبتاريخ عمى بدء العممية ال سابيعأكبعد ثالثة 
"حماس"  اإلسالمية المقاكمةحركة مف خالؿ حككمتو ك  يسرائيماإلاالتفاؽ بيف كؿ مف جيش االحتالؿ 

 .2ح ذلؾ اليـكاساعة تبدأ مف صب 72النيراف لمدة  إطالؽ لكقؼ عمى ىدنة

ماكف أ أكقاربيـ أ إلى كاكلجئمنازليـ ؼ الفمسطينيكف الذيف ترككا آالعف اليدنة تأىب  اإلعالفكبعد 
تـ شف ىجكـ عمى مدينة رفح استمر ال انو تـ خرؽ اليدنة ك إ، منازليـ إلىكالمدارس لمعكدة  خرلأ
دت أكاستخدـ في اليجكـ نيراف كثيفة   2014غسطس أ 4 إلىغسطس أ/ 1 مف تاريخ أماـ أيربعة أ

                                                           
1
 ٍدصبس غضح.. ِٓ اٌجذاَخ فٍ أزظبس إٌهبَخ َىجذ ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىزشؤ- 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9 
2
 ،ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ.4102اٌجّؼخ األعىد:ِجضسح فٍ سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح َىَ - 
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قتيؿ(  200ك 135رير ما بيف عدادىـ عمى اختالؼ التقاأح ك امقتؿ عشرات مف المدنييف ) تتر  إلى
لحاؽالعديد مف المدنييف بالجركح ك  إصابة إلى تدأا ك كم  المدنية. األعيافالدمار ب ا 

 أحداليجكـ كالذم يستخدـ عند تعرض  أثناءالعسكرم الخاص "تكجيو ىنيبعؿ"  األمركتـ تطبيؽ 
كالمباني كالمركبات في  األشخاصنيراف كثيفة عمى  إطالؽيسمح ب بطبيعتوكالذم  سرالجنكد لأل

 .1لاألسر عمى الرغـ مف المخاطرة بحياة المدنييف كالجنكد  األسرقع محيط مكاف ك 

ف يككف أالجندم فييا دكف الشتباه بكجكد النيراف عمى منطقة معينة بمجرد ا إطالؽكما كيسمح ليـ ب
 تأكيد عمى ذلؾ حتى لك كاف يتكاجد في ذلؾ الكقت مدنييف.

ال تتناسب كالمكاف الذم يتـ تكجيو  أسمحةبطريقة عشكائية كاستخداـ  قاـ الجنكد بتكجيو الضربات
 التمييز. مبدأعياف مدنية كدكف مراعاة لأيث كاف ىناؾ مدنييف ك النيراف عميو ح

التي حظرت  اإلنسانيىك انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي  يسرائيماإلما قاـ بو جنكد االحتالؿ إف 
كالتي كضعت  ،عراؼ الحربأك ال تتناسب مع نصكص اتفاقيات  أساليب أككسائؿ  ةأياستخداـ 

 النزاع المسمح. أثناءالمستخدمة  ساليبلتنظيـ الكسائؿ كاأل

ث أحدجسيمة، كما ك  أضرارالمدنية  األعيافكبسبب انتياؾ ىذه القكاعد كالنصكص لحؽ بالمدنييف ك 
 .كالتي يترتب عمييا مسؤكلية جنائية كمدنية ،ممدنييف في رفحلكمعاناة ال مبرر ليا  ـاآل

 

 

 

 

 

                                                           
1

 ، ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ.4102ِشجغ عبثك،َىَ اٌجّؼخ األعىد: ِجضسح فٍ سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح -
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 الدراسة: أىمية

جده جيش االحتالؿ أك الذم  العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ"  األمرالمكضكع بياف خرؽ  أىميةتتجسد 
المترتبة عمى خرؽ  آلثاراك  اإلنسانيلقكاعد القانكف الدكلي جندم  أسرلمتعامؿ مع حالة  يسرائيماإل

، كما ة في حاؿ تطبيقوالمدني األعيافكمدل خطكرتو عمى المدنييف ك  العسكرم تمؾ القكاعد األمر
الدراسة في بياف اختصاص المحكمة بالنظر في االنتياكات الكاقعة في رفح  أىميةكتتجسد 

 .يسرائيماإلبة عمى جيش االحتالؿ كالمسؤكلية المترت

 ىداف الدراسة:أ

 .اإلنسانيماىية قكاعد القانكف الدكلي  إلىالتطرؽ  -1
 .اإلنسانيو لقكاعد القانكف الدكلي تكجيو ىنيبعؿ كطبيعتو كمدل مخالفت إلىالتطرؽ  -2
 .اإلنسانيالعسكرم تكجيو ىنيبعؿ لقكاعد القانكف الدكلي  األمرالمترتبة عمى خرؽ  اآلثار -3
 اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر في الجرائـ المرتكبة في رفح. -4
التعكيض عف  لة عفك ئعف الجرائـ المرتكبة كالجية المسالمسؤكلية الجنائية لجنكد االحتالؿ  -5

 الناجمة عف االنتياكات. ضراراأل

 منيج الدراسة:

راء الفقياء آ أك القانكنية كصصلمن سكاء كذلؾ فيصالك  التحميمي المنيج الدارسة ىذه في تسمك لقد
 .الدكلييف

 معوقات الدراسة:

 في دارستي بعض المعكقات أذكر منيا:  تلقد كاجي

العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" كمدل مالئمتو لقكاعد القانكف  األمرتعنى بدارسة  أ. قمة المؤلفات التي
 اإلنسانيالدكلي 
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خير عمى قطاع غزة عاـ التقارير التي تتعمؽ باليجكـ األ كافة إلىالكصكؿ ب. عدـ قدرة الباحثة  
 .القطاع المكجكديف في األشخاصكالتكاصؿ مع  ،ـ2014

 شكالية الدراسة:إ

"تكجيو   العسكرم األمرمدل انتياؾ حكؿ التساؤؿ في  سةتكمف المشكمة الحقيقية في ىذه الدرا
، كاختصاص المحكمة اإلنسانيلقكاعد كنصكص القانكف الدكلي يا جمة التي صمـ ألياكالغ ىنيبعؿ" 

 الجنائية الدكلية بالنظر في ىذه االنتياكات. 

 :التالية الخطة بحسب البحث تقسيـ تـ ،اإلشكالية ىذه عف كلإلجابة

 في رفح. اإلنسانيلقكاعد كمبادئ القانكف الدكلي  يسرائيماإلخرؽ جنكد االحتالؿ  :ؿك األالفصؿ 

 .اإلنسانيالعسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" لقكاعد القانكف الدكلي  األمر: انتياؾ ؿك األالمبحث 

عمى  اإلنسانيالمترتبة عمى انتياؾ "تكجيو ىنيبعؿ" لقكاعد القانكف الدكلي  اآلثارالمبحث الثاني: 
 المدنية. األعيافيف ك المدني

الدكلية بالنظر في الجرائـ المرتكبة في رفح كمسؤكلية  الجناياتاختصاص محكمة الفصؿ الثاني: 
 حككمة االحتالؿ الدكلية عف ىذه الجرائـ.

 : اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر في االنتياكات المرتكبة في رفح.ؿك األالمبحث 

 عف جرائـ الحرب المرتكبة في رفح. يسرائيماإلالدكلية لحككمة االحتالؿ المبحث الثاني: المسؤكلية 
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 الفصل األول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني في سرائيمخرق جنود االحتالل اإل
 رفح.

لنزاعات البشرية نفسيا، كمع أف ا نشأة إلىلمحركب كالنزاعات المسمحة تاريخ قديـ كطكيؿ يعكد إف 
 المسمحة كالحركب عرفت عددا مف الممارسات العرفية، إال أف الدكؿ لـ تضع قكاعد كمبادئ دكلية

 المائةية إال في السنكات إنسانثار النزاعات المسمحة ألسباب آلمحد مف  كاتفاقيات كمعاىدات دكلية
 . 1اإلنسانيكىك القانكف الدكلي  أحدكجميعيا تقع ضمف مفيـك ك  ،خيرةاأل

كالقكاعد العرفية  ،االتفاقيات كالمعاىدات :ىيك مف قكاعد مكتكبة  اإلنسانيتككف القانكف الدكلي كي
كجاءت  ،النزاعات المسمحة أثناءالدكؿ عماؿ كأكالتي انبثقت مف ممارسات الغير مكتكبة الدكلية 

ة الناشئة ياإلنسان القضاياحؿ  إلى كتسعى مف خالليا كالتي تيدؼ ،انطالقا مف شعكرىا بااللتزاـ
  .2ةالمسمح اتبشكؿ مباشر عف النزاع

                                                           
1

ٌىزشؤٍ ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ اال4101اٌذشة واٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش،-

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/overview-war-and-law.htm 
2

 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو2ٍٔ،ص4102اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ: إجبثبد ػًٍ أعأٌزه،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش، -
file:///C:/Users/khaled%20ahmad/Downloads/icrc_004_0703.pdf 
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اعد كالضكابط ك : مجمكعة مف القبأنو اإلنسانينو يمكف تعريؼ القانكف الدكلي يتضح لنا مما سبؽ أ
 ،ف لـ يعكدكا طرفا في القتاؿيذال أك ،بالحرب كالنزاعات المسمحةالغير مشاركيف  األشخاص حمايةل

كما  ،ة في العمميات العسكرية كينظميا بيف طرفي النزاع المسمحمف الكسائؿ المستخدم و يحدّ كما أن
 النزاع. أطراؼ أحدكينظـ العمميات العسكرية التي تتـ مف قبؿ 

 -ف قكاعده ممزمة لجميع الدكؿ بمعنى أ أمبأنيا قكاعد آمرة،  اإلنسانيقكاعد القانكف الدكلي كتتميز 
ف تخالؼ تمؾ القكاعد ك في الجماعة الدكلية أة دكلة عضأيكيحظر عمى    -أعضاء المجتمع الدكلي

الذم نصت عميو  األمركىك  ،ةمر اآلة مكضكعات قد تتعارض مع القكاعد أيض عمى ك اف تتفأ أك
مرة مف قكاعد المعاىدات التي تتعارض مع قاعدة آإف "ينا كالتي فييا تقكؿ ي( مف اتفاقية ف53المادة )

مرة مف مطمقا، إذا كانت كقت إبراميا تتعارض مع قاعدة آالعاـ تعد باطمة بطالنا  القانكف الدكلي
 .1"قكاعد القانكف الدكلي العاـ

مف كيالت الحركب  نسافاإل حماية إلىنو ييدؼ أ اإلنسانييتبيف لنا مف مفيكـ القانكف الدكلي 
صبحكا عاجزيف عف القتاؿ مف جرحى كمرضى، كما أيف ذال األشخاصثارىا المدمرة كخاصة آك 

 .2تقييد الكسائؿ كالطرؽ المستخدمة في النزاع المسمح إلىكييدؼ 

النزاع المسمح كافة  أطراؼف المخاطبيف بو ىـ أ اإلنسانييتضح لنا مف مفيكـ القانكف الدكلي كما ك 
 النزاع أطراؼم مف خاللو يفرض عمى ذكالالمشاركة في النزاعات المسمحة الدكلية كالغير دكلية، 

ف تكقفكا ذيال أك ،يف ال يشارككف في العمميات العسكرية كالحركبذال اصاألشخجميع  حمايةااللتزاـ ب
القكات فراد أيشمؿ  اإلنسانيالقانكف الدكلي  فإفييا كعدـ المساس بيـ، كبالتالي عف المشاركة ف

فراد أك  ،كالمراسمكف الحربيكف ،كالمدنية فراد الخدمات الطبية العسكريةأك  ،المسمحة الجرحى كالمرضى
 .3فيلمدني كالمدنيالدفاع ا

                                                           
1
 .82،ص4118ِذّىد،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ فٍ ظىء اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،داس اٌثمبفخ ٌٍٕشش واٌزىصَغ،اٌّخضوٍِ ػّش - 

2
  ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو3ٍٔ،ص4118، 04دٌٍُه فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ عؤاي وجىاة،عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ- 

https://mezan.org/uploads/files/8872.pdf 
3

 /https://www.palestinercs.org،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ ِب هى اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،جّؼُخ اٌهالي األدّش اٌفٍغطٍُٕ-
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ثار النزاعات آمف  دّ زمة لمحتحديد الضمانات الال إلىييدؼ كيسعى  اإلنسانيفالقانكف الدكلي 
صبحكا غير قادريف أ أكيف ال يشارككف في القتاؿ ذال األشخاصرية عمى المسمحة كالعمميات العسك

النزاع  أطراؼة دكلية عمى كضع مبادئ كقكاعد قانكني قدف األىداؼه ذكلتحقيؽ ى ،عمى المشاركة فيو
 ه المبادئذمف خالؿ نصكص قانكنية دكلية تضمف تحقيؽ ى ، كذلؾبيا كااللتزاـ احتراميا كالتقيد

 .1كالقكاعد

التقيد  يجب النزاع المسمح أطراؼالقياـ بعمميات عسكرية مف قبؿ  أككبالتالي كعند نشكء نزاع مسمح 
بتعاد كاال ،اإلنسانيكالطرؽ التي يسمح بيا القانكف الدكلي استخداـ الكسائؿ كاحتراـ القكاعد الدكلية ك 

 إلى الغير مشاركيف بالنزاع المسمح األشخاصب ضراراألف تمحؽ أنيا أعف جميع الكسائؿ التي مف ش
 .التقيد بالمبادئ الدكلية

 شنو العمميات العسكرية أثناء 1/8/2014بتاريخ  يسرائيماإلم لـ يقـ بو جيش االحتالؿ ذا الذكى
مف خالؿ شف  اإلنساني، حيث اتبعت كسيمة تسمح بخرؽ جميع قكاعد القانكف الدكلي عمى رفح

ىجكـ عسكرم  كالسماح لجنكد جيش االحتالؿ بشفّ  ،ه الكسيمةذىجمات بطريقة حددتيا مف خالؿ ى
م ذكال ،"بتكجيو ىنيبعؿ"م يسمى ذكال ،ه الكسيمةذباستخداـ ى األمرعطاءىـ إكاسع دكف قيكد عند 

 مبدأف الأحيث  اإلنسانيكبيرة تعد انتياكا صارخا لقكاعد القانكف الدكلي  أضرارثار ك آترؾ ب ببتس
  .اإلنسانيمبادئ القانكف الدكلي  وأجمتت مف أمناقض لما اتو ذا التكجيو ىك بحد ذم يقكـ عميو ىذال

حتالؿ صمـ خصيصا لمتعامؿ مع حالة تعرض جنكد االميداني سرم مر عسكرم أكتكجيو ىنيبعؿ 
المدنية الثابتة كالمتحركة  األعيافك  نيراف كثيفة عمى األشخاص إطالؽمف خالؿ  سرلأل يسرائيماإل

 ل،األسر بغض النظر عف تكاجد المدنييف في محيط المكاف كالجنكد ك  ،األسرفي محيط مكاف كقكع 
كب لبناف عمى ييف في جنإسرائيمجندييف  أسرـ بعدما تـ 1986ا التكجيو في يكنيك/حزيراف ذككضع ى

 يسرائيماإلمف قبؿ جيش االحتالؿ  والمسمح كتـ الكشؼ عن دم جماعة جناح حزب اهللأي
ـ لمتعامؿ مع حالة تعرض مر عسكرم ذك طبيعة جدلية صمّ أ، ك "تكجيو ىنيبعؿ" ىك 2003عاـ

                                                           
1

،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ 3،ص4،4118اٌّجبدئ األعبعُخ ٌٍمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ -

http://mezan.org/uploads/files/8791.pdf 
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ط كالمركبات كالمباني المتكاجدة في محي نيراف كثيفة عمى األشخاص إطالؽمف خالؿ  سرالجنكد لأل
ل األسر عمى الرغـ مف المخاطر كالتيديدات التي ترافؽ ذلؾ تجاه المدنييف كالجنكد  األسرمكاف كقكع 

1. 

 "تكجيو ىنيبعؿباستخداـ " األمرعطاء إه القكاعد مف خالؿ ذلبياف خرؽ ىك  ما سبؽ  بناء عمىك 
عسكرم "تكجيو ال األمرانتياؾ في  ا الفصؿ البحثذى فييتطمب  ،المترتبة عمى استخدامو اآلثارك 

تكجيو ىنيبعؿ  انتياؾالمترتبة عمى  اآلثارك  ،(ؿأك مبحث  (اإلنسانيىنيبعؿ" لقكاعد القانكف الدكلي 
 .(مبحث ثاني) المدنية األعيافعمى المدنييف ك  اإلنسانيقكاعد القانكف الدكلي ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 ،ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ.4102َىَ اٌجّؼخ األعىد":ِجضسح فٍ سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح " -
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 .اإلنسانيلدولي " لقواعد القانون اتوجيو ىنيبعل"العسكري  األمر انتياك: لواأل المبحث 

مف كيالت  جاءت لمحدّ  اإلنسانيف مبادئ كقكاعد القانكف الدكلي أعف  دراستنا السابقةتحدثنا في 
القانكف  كاعدبقكااللتزاـ مف التقيد  لؾ البدّ ذكلتحقيؽ  ،ثارىاآزاع المسمح كالحركب كالتخفيؼ مف الن

ه المبادئ ذعمى ى أكدتكالتي  ،يةمف خالؿ نصكص االتفاقيات كالمعاىدات الدكل اإلنسانيالدكلي 
 تحديد األسمحة إلىالغير مشاركيف في القتاؿ حيث سعت  األشخاص حمايةىميتيا كالحرص عمييا لأك 
 .الغير مشاركيف بالقتاؿ األشخاصكحظرت المساس ب كسائؿ المشركعة في النزاع المسمحكال

النزاع  أثناءغير مشركعة ت كممارسا بأعماؿالنزاع االمتناع عف القياـ  أطراؼفيستكجب عمى 
 جسيمة أضرار إلىكالتي تؤدم  ،النزاع أثناءلمقتاؿ  غير مشركعة كسائؿ كطرؽ إلىلمجكء كا ،المسمح

 .1 قانكنيةتياف بيا مساءلة اإل يترتب عمى

كسيمة غير مشركعة في النزاع المسمح تككف نتيجتيا خرؽ مبادئ القانكف الدكلي  أمفاستخداـ 
 ،اإلنسانيالقانكف الدكلي  إليوسعى  مذفقداف اليدؼ ال إلىانتياؾ صارخ يؤدم ال إما ىي  اإلنساني

 كرنا سابقا.ذة كما اإلنسانيال كىك التخفيؼ مف كيالت الحرب كالمعاناة أ

 يسرائيماإلعندما استخدـ جيش االحتالؿ  ، كذلؾفي دراستنا سابقاكرنا ذكما كىك ما حدث في رفح 
خرؽ قكاعد  نتج عف تطبيقوم ذكال ،لمعثكر عمى الجندم المفقكد "عؿتكجيو ىنيب"العسكرم  األمر

لحاؽك  اإلنسانيالقانكف الدكلي   رفح. جسيمة في أضرار ا 

كبياف كيؼ  ككيؼ تـ خرقيا مف خالؿ البحث فييا ،ه المبادئذمف التطرؽ لي بدّ  ا الخرؽ الذكلبياف ى
 مبدأالضركرة العسكرية ك  مبدأث في خرؽ بحسنليذا  ،ه المبادئذعمى ى "تكجيو ىنيبعؿ"ثر استخداـ أ

 .(مطمب ثاني)ة اإلنساني مبدأالتمييز ك  مبدأتياؾ ناك  (ؿأك مطمب )التناسب 

 

 
                                                           

1
ُُ أثى هُف ػٍٍ صبدق،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌؼبَ "األصىي واٌّجبدئ اٌؼبِخ،أشخبص اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌؼبَ،إٌطبق اٌذوٌٍ،اٌؼاللبد اٌذوٌُخ،اٌزٕظ -

 .859ذوٌُخ،اٌذشة واٌذُبد"،ِٕشبح اٌّؼبسف،اإلعىٕذسَخ،اٌطجؼخ اٌثبِٕخ،صاٌذوٌٍ،إٌّبصػبد اٌ
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 التناسب. مبدأالضرورة العسكرية و  مبدأ انتياك: لواأل المطمب 

 أكمفيكـ  إلىالضركرة العسكرية ال بد لنا مف التطرؽ  مبدأقبؿ البحث في انتياؾ تكجيو ىنيبعؿ ل
 ،المدنية األعيافالمدنييف ك  حمايةالخاصة ب ةاألساسيكالذم يعتبر مف المبادئ  الأك  مبدأاىية ىذا الم

 اليجـك العشكائي. شفانتياؾ مبدأ التناسب ك كما كسنقكـ بالبحث في 

 الضرورة العسكرية مبدأ: خرق لواأل الفرع 

ذم تقرر قكاعده حرصا خاصا ال ،إلى القانكف الدكلي العرفي مبدأ الضركرة العسكرية يرجع مصدر
 أكبالمدنييف كالمباني المدنية المكرسة لمعبادة  األضرار اثأحدفي العمميات العسكرية عمى تجنب 

ىدافا عسكرية، كما أاآلثار التاريخية ما لـ تكف غراض الخيرية ك أك األالتربية  أكالعمكـ  أكالفف 
 بيا بحجة الضركرة العسكرية. ةلمتعمدا إلحاؽ األضرار أك األعيافتحظر االستيالء عمى ىذه 

درجة  إلىنيا الحالة التي تككف ممحة أالضركرة العسكرية ب اإلنسانيعرؼ فقياء القانكف الدكلي كقد 
عماليا العسكرية أة الختيار الكسائؿ المستخدمة في المتحارب طراؼال تترؾ كقتا كافيا مف قبؿ األ

كثر مف كثيقة مف أالضركرة العسكرية كالحربية في  اإلنسانيحكاـ القانكف الدكلي أقرت أكقد ، الفكرية
لسنة  الىامة اتفاقية باجيرة الخامسة مف د، فقد كردت في الفقاإلنسانيمكاثيؽ القانكف الدكلي 

 .1كالثاني ؿك األيف اإلضافييا ياتفاقيات جنيؼ كبركتكككل ـ، كما ك كردت في1907

 :2ركرة العسكرية محككمة كمقيدة بعدة شركط قانكنية ىيف الضأتفؽ الفقو كالقضاء الدكلييف عمى اك 

مراحؿ القتاؿ بيف طرفي النزاع  أثناءارتباط قياـ الضركرة العسكرية بسير العمميات العسكرية  -1
 كبالتالي ال يمكف االدعاء بتكافر الضركرة في حالة اليدكء كتكقؼ القتاؿ. ،المسمح

                                                           
1
،رىجذ 5،ص4104ثشٕبق ثبعُ،وسلخ ػًّ ثؼٕىاْ:ِجذأٌ اٌزُُّض واٌعشوسح اٌؼغىشَخ فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ واٌششَؼخ اإلعالُِخ،- 

-http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ
%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf 
2
 .6،ص4ذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ ِشجغ عبثك،عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌ- 
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ليست  -لنظر لطابعيا االستثنائي ة العسكرية كالحربية باالطبيعة المؤقتة كغير الدائمة لمضركر  -2
 تو كزكالو.ياة الفعؿ كتنتيي بنيياكثر مف حالة كاقعية تبدأ ببدأ

حكاـ كقكاعد أحالة الضركرة محظكرة بمكجب  ذالمستخدمة لتنفي ساليبكاأل جراءاتال تككف اإلأ-3
 مير ممتمكاتيـ.سكاف المدنييف كتدبادة الإ :مثؿ ،اإلنسانيالقانكف الدكلي 

خر بتحديد طبيعة كنكع الكسائؿ آخيار  أم قكات المتحاربة في حالة الضركرةماـ الأف ال يككف أ -4
كالتي تسمح باستخداـ كسائؿ  ،سكل التي استخدمت بالفعؿ حاؿ قياـ كتكافر الضركرة العسكرية

 تة الضرر.ك امتف

 ،اإلنسانيع عمييا فقياء القانكف الدكلي جمأالتي يتضح لنا مف مفيكـ الضركرة العسكرية كشركطيا ك 
النزاع  أطراؼمف قبؿ عسكرية الضركرة لم جكاز المجكء ف ىناؾ تقييد عمى الحاالت التي يككف فيياأ

 المسمح.

الضركرة  مبدأل "تكجيو ىنيبعؿ"انتياؾ مدل  فيه الشركط كالقيكد سكؼ نقـك بالبحث ذعمى ى اكبناء
 المدنية. األعيافالسكاف المدنييف ك  ا التكجيو عمىذثار ىآالعسكرية ك 

الستخدامو،  األمرعطاء إكمتى يتـ  ،كمتى تـ كضعو "تكجيو ىنيبعؿ" عف سبب كضعتحدثنا  لقد
كاف قد اتفؽ كؿ مف  ،بحثا عف الجندم المفقكد ياففي رفح كقبؿ ساعات مف بدء العممية العسكرية في

 ،ساعة 72النار لمدة  إطالؽعمى كقؼ  اإلسالمية المقاكمةكحركة  يسرائيماإلجيش االحتالؿ 
سابيع عمى بدء العمميات العسكرية لجيش أ عةربأبعد  2014ب/آ/1اعة الثامنة صباح اعتبارا مف الس

الؼ الفمسطينييف في الصباح الباكر مف اليدنة آجعمت كقد  .1عمى قطاع غزة يسرائيماإلاالحتالؿ 
 قصى جنكب قطاع غزة.أكاقعة في نازليـ في مدينة رفح الم إلى يعكدكفلؾ اليـك ذ

ركاح أخسارة  إلى أّدلفبسبب اشتباؾ كقع بيف الطرفيف  ،المدنييف ما سيحدث السكاف مـ يكف يدرؾف
تكجيو "يؽ تطب إعالفكينتر  يسرائيماإلمما جعؿ العقيد  "ىادار غكلديف"الجندم  أسرمف الطرفيف ك 

 مف خالؿ الالسمكي. "ىنيبعؿ
                                                           

1
 4102ِشجغ عبثك،َىَ اٌجّؼخ األعىد:ِجضسح فٍ سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح - 
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عدة  أكالميدانييف في حالة كضع يتعرض فيو جندم  يسرائيماإلاالحتالؿ  كيصرح التكجيو لقادة جيش
كىجمات القكات الجكية في محيط المنطقة التي كقع  ،باستخداـ نيراف المدفعية سرييف لألإسرائيمجنكد 
 عادة. خرل أ في حاالتف مف القيادة كما ىك متبع ذإدكف طمب  ،بأكمميا األسرفييا 

تطبيؽ  إعالفعقبت أالتي  اثحداألاط المشاة لمنظمة "كسر الصمت" ضب أحدكصؼ عمى  بناءاك 
التي  اثحدباألالخاص كفؽ ما جاء في تقرير منظمة العفك الدكلية ك  ،العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" األمر

النار بمكجب  إطالؽجراء إباسـ "النيراف يعرؼ  طالؽثمة نظاـ متبع إل : "قائالكقعت في رفح 
شتبيكف بو كيتقاطع مع ا التكجيو يطمؽ الجنكد النار عمى كؿ مكاف يذف خالؿ ىم ذإالتكجيو ىنيبعؿ" 
 ."طريؽ محكرم

 :1فافي ىدلك األكاف لمقصؼ  يسرائيماإلكبحسب ما صدر عف الجيش 

حيف  إلىالمشتبو بيـ كعزؿ المنطقة  األشخاص_ الطرؽ كالتقاطعات: شؿ حركة جميع المركبات ك 1
 كصكؿ القكات البرية.

كالمنشئات ا يعني قصؼ المباني السكنية ذنفاؽ المعركفة كالمشتبو بكجكدىا: كىاأل_ فتحات 2
 ".اإلسالميةمة ك انفاؽ تابعة لممقأمداخميا " أكنفاؽ م مخارج األنيا تحك أالزراعية التي يشتبو ب

 ثحي ،ف ىناؾ مبالغة فيوألكجدنا م يتبع عند استخدامو ذساس العدنا لسبب كضع التكجيو كاأل لكك  
 ،سرالنزاع المسمح لأل أطراؼجنكد  أحدكضع اتفاقية خاصة تنظـ كقكع  اإلنسانيالقانكف الدكلي  فأ
 أكدتكالتي مف خالليا نصكصيا  ،ل الحربأسر  حمايةـ ل1949ال كىي اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ أ

 ة لو.اإلنسانيل كتقديـ المعاممة ذأ مألكعدـ تعريضو  ،الحرب أسير حمايةعمى 

ه ليست ذيف ، كعميومر متكقع دائماأالنزاعات المسمحة كالحركب ىك  أثناءالجنكد  أحد سرأف أكحيث 
 ف حالة الضركرة تككف غير متكقعة كمفاجئة لمجنكد المقاتميف.أحالة ضركرة، حيث 

                                                           
1
 4102/غضحإعشائًُٔضاع  أثٕبء":ِجضسح سفخ األعىدِشجغ عبثك،"َىَ اٌجّؼخ  - 
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الضركرة العسكرية  مبدأال يبررىا  يسرائيماإلا جنكد االحتالؿ إليي أالكسيمة التي لج فإف كبالتالي
ف الجندم كاف أاكتشاؼ  كما أف ،ف االشتباؾ كاف قد انتيىأ"تكجيو ىنيبعؿ" حيث  ة بتطبيؽكالمتمثم

جثث  أحدف أحيث  ،ما صرح بو جنكد االحتالؿل اكفق ،مفقكد تـ بعد انتياء االشتباؾ بكقت مف الزمف
ىادار " كليس لمجندم اإلسالمية المقاكمةمقاتمي  حدقتمكا كقت االشتباؾ كانت تعكد أل يفذالجنكد ال
كقع ته مأسر  أك أحدالنزاع يككف مكت  طراؼألف في كؿ عممية عسكرية أ إلى ضافةباإل، 1"غكلديف

 .مكر الطبيعية التي تحصؿ في الحركب كالنزاعات المسمحةلؾ مف األذك 

تنتيي بانتياء الحالة التي استدعت  ةك طبيعة مؤقتذف يككف أو يجب فإنا بالنسبة لمشرط الثاني أم
ف الحالة غير أعت تطبيؽ "تكجيو ىنيبعؿ" لكجدنا كلك تمعنا بالحالة التي استد ،لعسكريةالضركرة ا

 ،امؤقت ئاكبالتالي ليس ىناؾ شي ،الجندم أسرف ال يعرؼ مكاف أف ىناؾ احتماؿ كبير أ إذ ،مؤقتة
 .يـ لـ يجدكهنأال إاـ بحثا عنو أيربعة أف العممية استمرت أحيث 

نكاع أتكجيو ىنيبعؿ" سمح باستخداـ عدة نتياؾ كاضح لو حيث أف "كبالنسبة لمشرط الثالث فاال
 .المدنية األعيافكاسعة بالمدنييف ك  أضرارثت دمار ك أحد سمحةلأل

تطبيؽ "تكجيو ىنيبعؿ" يجكز  عف اإلعالفو بمجرد فإن يسرائيماإلفكفؽ ما صرح بو ضباط الجيش 
مكاف  أمف إلؾ فقط بؿ ذىكيتو، كليس يشتبو بو دكف التأكد مف  أحد أمالنيراف عمى  إطالؽليـ 

النار عميو حتى لك كاف  إطالؽمة اإلسالمية يتـ ك اف ىناؾ نفؽ تحتو يعكد لممقبأمشؾ ل ككف محؿي
لؾ ذحتى لك كاف الجندم في " ،كاضعي "تكجيو ىنيبعؿ" أحدبو ما صرح ل اككفقناؾ مدنييف، ى

 .2النيراف عمى المكاف" إطالؽو يتـ فإنالمكاف 

الحد مف  أكيضربكف شرؽ رفح بقكة دكف مراعاة كجكد مدنييف  يسرائيماإلكد االحتالؿ فبدأ جن 
 ف النيراف كانت تصيب مدل كاسع مف المنازؿ كالشكارع.أالمستخدمة في تكجيو النيراف حيث الكسائؿ 

العمميات  كالتي حظرت في 1907لعاـ  الىاممف اتفاقية  23كىك يخالؼ بشكؿ كاضح نص المادة 
 بقاء عمى قيد الحياة.عف عدـ اإل اإلعالفية كالعدائية العسكر 

                                                           
1
 4102ِشجغ عبثك،َىَ اٌجّؼخ األعىد: ِجضسح سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح - 

-
2
 4102ٌجّؼخ األعىد":ِجضسح فٍ سفخ أثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح ِشجغ عبثك،"َىَ ا 
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ال أرل خأد كسيمة فنعـ يكج ،خرل ال تمحؽ ضررا كاسعاأكفيما يتعمؽ بالشرط الرابع ككجكد كسيمة 
مف خالؿ مبادلة  سيرفراج عف األبيدؼ اإل ض معياك اكالتف المقاكمة اإلسالميةكىي التكاصؿ مع 

 .يفل فمسطينيأسر الجندم شاليط ب سيرا تـ مبادلة األعندم ،قبؿ سنكات ل كما حدثاألسر 

ك ما يتبع العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ"  األمر ذلؾ ال يبرر تطبيؽ فإفكلك كاف ىناؾ ضركرة عسكرم 
تحديد منطقة  أك ديتقيبشكؿ كاسع دكف  سمحةنكاع مختمفة لألأسمح باستخداـ حيث ي ،مف تطبيقو

ؼ اعر أيف ك ناك الخاصة باحتراـ ق الىاماتفاقية مف  (22) لنص المادة خالؼكىك ما ي ،معينة لمبحث
في اختيار كسائؿ  امطمق اليس لممتحاربيف حقنو "أـ حيث نصت عمى 1907لعاـ  الحرب البرية

 الضرر بالعدك". إلحاؽ

 ،الضرر بو لحاؽيد عمى الكسيمة المستخدمة ضد العدك إليف ىناؾ تقأه المادة ذكيتضح لنا مف ى
م تخكض ذما العدك النا  ك س عمى المدنييف فقط يل ،اناؾ كسائؿ محظكر استخدامينو ىألؾ ذكمعنى 

 .ضاأي معو الحركب

زىاؽ إ إلىتمحؽ دمار كاسع كتؤدم  أسمحةاستخداـ  يسرائيماإلكبالتالي ما كاف عمى جنكد االحتالؿ 
 ركاح كانت جميعيا مف المدنييف.العشرات مف األ

الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  ؿك األ اإلضافيمف البركتكككؿ  36ؼ نص المادة يخال "تكجيو ىنيبعؿ"ك
ا ذإد كالتحقؽ مما لمحرب التأك أسمكبالنزاع عند اتباع  أطراؼلزمت أجبت ك أك كالتي  ،1977لعاـ 
 .1اإلنسانيلقكاعد القانكف الدكلي  امخالف سمكبا األذكاف ى

عند تطبيقو  مجاراتوم يتـ ذو الأسمكبتكجيو ىنيبعؿ بف مف خالؿ دراستنا في ىذا الفرع بأ نتكصؿ
و كأنالتي ال يجكز المجكء ليا إال عند تكافر شركط محددة كمعينة،  قاعدة الضركرة العسكرية خرؽ ي

 ،اإلنسانيال يجيزىا القانكف الدكلي  أساليبو ال يبرر استخداـ فإنحاؿ تكاجد تمؾ الضركرة في 
لحاؽك   المدنية. األعيافبالمدنييف ك  أضرار ا 

                                                           
-

1
 َ. 0977( ِٓ اٌجشورىوىي اإلظبفٍ األوي اٌٍّذك ثبرفبلُبد جُٕف ٌؼبَ 36اٌّبدح ) 



16 
 

 األسمحةالحد مف نطاؽ التكتيكات ك  إلى مبدأا الذكضع ىمف خالؿ  سعى اإلنسانيلدكلي القانكف اف
خالليا بكضع شركط مف  مبدأالا ذكتقييد ى ،التي يمكف استخداميا في الحركب كالنزاعات المسمحة

 .1بيدؼ تفادم كؿ معاناة ال مبرر ليا ،ـ الأتحدد تكاجد حالة الضركرة 

ف أكدكف  ،ناة ال مبرر ليا بالمدنييفمعا اثأحدكاسع النطاؽ بالممتمكات ك  تدمير إلحاؽكبالتالي كعند 
 ةالثاني الفقرة)أ( مف  لبندا ممادة الثامنة ل اد جريمة حرب كفقذلؾ يع فإف ،تككف حالة ضركرة عسكرية

 ـ.1998لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة  األساسيمف نظاـ ركما 

 

 .اليجوم العشوائي شن  و  التناسب مبدأانتياك الفرع الثاني: 

يكجد  النو أال إ اإلنسانيالتناسب ككنو مف المبادئ الجكىرية لقكاعد القانكف الدكلي  مبدأ أىميةرغـ 
قاـ  مبدأا الذيحدد مفيكـ ىالذم صريح النص الكفي ظؿ غياب ، التناسب مبدأبنص صريح يعرؼ 

 الت لتعريفو.اك بعض المتخصصكف في مجاؿ القانكف الدكلي بمح

 أساليبك  كسائؿك  فراط في استعماؿ القكة العسكريةم يقضي بعدـ اإلذال مبدأال :فعرفو البعض بأنو
 .2الصفة العسكرية لميدؼ المقصكد أك، القتاؿ بحجـ ال يتناسب مع الكضع العسكرم

كما ذكر  التناسب مبدأ -حمرار لدل المجنة الدكلية لمصميب األكىك مستش -سامة دمج أكيعرؼ 
نو كيفية التعاطي مع اليدؼ المراد مياجمتو بعد تحديد شرعية ىذا أب" :اف في رسالتوامزيجعفر 

الكسيمة كمستكل التدخؿ لتحقيؽ التكازف ما بيف  مبدأالكيحدد ىذا  ،التناسب مبدأاليجكـ بفصؿ 
 ."3ةاإلنسانيالضركرة العسكرية ك 

                                                           
1
،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ 4106إٌمبغ اٌؼشش اٌزٍ رذظً ثبهزّبَ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش،- 

 https://www.icrc.org/ar/document/10-things-rules-of-war-Geneva-Conventionsاالٌىزشؤٍ
2
جبِؼخ غشاثٍظ،ِجٍخ اٌؼٍىَ اٌمبٔىُٔخ -أثى دُّذح إَٕبط،األظشاس اٌجبٔجُخ فٍ إٌضاػبد اٌّغٍذخ فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،وٍُخ اٌمبٔىْ- 

 .8،ص4105واٌششػُخ،اٌؼذد اٌغبدط،
3
رُضٌ -ىاْ ِجذأ اٌزٕبعت واألظشاس اٌجىاسَخ فٍ إٌضاػبد اٌّغٍذخ، ،جبِؼخ ِىٌىد ِؼّشٌجؼفش أِضَبْ، سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕ- 

 .01،ص4100وصو،
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ال  أضرار إلحاؽنزاع المسمح بال طراؼنو بمكجبو ال يسمح ألأالتناسب  مبدأيتبيف لنا مف مفيكـ 
 ع الكسيمة المستخدمة مف الطرؼ اآلخرال تتناسب م أك ،تتناسب مع الغرض مف النزاع المسمح

 لمنزاع.

التكازف  إقامة إلىكييدؼ  ،النزاع أطراؼمف قبؿ المستخدمة  القكةتنظيـ  إلىالتناسب ييدؼ  مبدأف
ى فيما تمميو مقتضيات لك األفتتمثؿ  ،العسكريةة كالضركرة اإلنساني :ىما ،بيف مصمحتيف متعارضتيف

محظكرات مطمقة، بينما الثانية تتمثؿ فيما تمميو اعتبارات  أكة حينما ال تككف ىناؾ حقكؽ اإلنساني
 .1الضركرة العسكرية

 أكالتي تستخدـ طريقة  أكيدؼ عسكرم، لال مات العشكائية فيي التي ال تكجو إما بالنسبة لميجأ
ثارىا عمى النحك ة قتاؿ ال يمكف تحديد آمكسي أك ،ىدؼ عسكرم محدد إلىكجيييا كسيمة ال يمكف ت

 .2اإلنسانيالذم يقتضيو القانكف الدكلي 

كجب نص المادة مب كحظر اليجكـ العشكائي التناسب مبدأـ 1907لعاـ  الىامقرت اتفاقية أكقد 
 الضرر بالعدك". إلحاؽئؿ في اختيار كسا امطمق انو " ليس لممتحاربيف حقأحيث نصت عمى  ،(22)

 أككسيمة سالح  أمالنزاع المسمح استخداـ  أطراؼ حدأل كتفيد ىذه المادة صراحة عمى أنو ال يجكز
 ،اآلخرالمستخدمة مف قبؿ الطرؼ  األسمحةال تتناسب مع  أكطريقة تمحؽ ضرر غير مبرر بالعدك 

اآلخر، لظركؼ العسكرية لمطرؼ ال تتناسب مع اك  ،اآلخركبر مما يمحقو الطرؼ أ ابحيث تمحؽ ضرر 
 سع بالمكاف كبحياة المدنييف.أك ف ال تككف الكسيمة المستخدمة تمحؽ ضررا أكما يجب 

 األعيافالضرر بالمدنييف ك  إلحاؽالنزاع المسمح اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة لتجنب  أطراؼفعمى 
 أممف خالؿ االمتناع عف القياـ ب ،شنيا العمميات العسكرية عمى الطرؼ المعادم ليا أثناءالمدنية 

 كالذم ،ال تتناسب كالغرض العسكرم المراد تحقيقوكجسيمة ف يسبب خسائر فادحة أىجكـ يتكقع منو 

                                                           
1
 .7(،ص4ِشجغ عبثك،عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ )- 
2

َخ فٍ ثىفُُه ِبسوى عبعىٍٔ أطىاْ ثبٌزؼأوْ ِغ وبس عىصاْ،وبِشوْ ٌُٕذعٍ،وِىسَظ رىِبط دٌ عبْ،وُف َىفش اٌمبٔىْ اٌذّب-

 .09اٌذشة)ِخزبساد ِٓ اٌمعبَب اٌخبصخ ثّّبسعبد ِؼبصشح فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش،ص
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 أكنتج عنيا خسائر فادحة باألركاح البشرية في صفكؼ المدنييف  تيو تمت العممية العسكرية كالجمأل
 .1المدنية األعيافب

 ،الغرض العسكرم مف العمميةمع ناسب تالمسمح استخداـ الكسائؿ التي تالنزاع  أطراؼعمى  كبالتالي
ال تتناسب مع  أضرار إلىالتي تؤدم  األسمحةكعدـ استخداـ  ،كتناسب محيط المكاف المتكاجديف فيو
كعدـ استخداـ اليجكـ العشكائي الذم ال يككف مكجو  ،اإلنسانيالقيكد التي كضعيا القانكف الدكلي 

الغير مشاركة بالنزاع المسمح  طراؼضا يصؿ اليجكـ لألأينما إ ،معيف كمحدد ىدؼ عسكرم إلى
المدمرة ليا  اآلثارتككف  األسمحةنكاع مف أيككف اليجكـ عشكائي عند استخداـ كقد  ،المدنية األعيافك 
 األماكفما نا  ك  ،عميو حيث ال تضرب فقط المكاف الذم تـ تكجيو السالح ،ما ىك متكقع بالعادةكبر مأ
 .لمحيطة بوا

كالكسائؿ التي تعالج عددا مف كانت الطرؽ  اأيمف اليجمات العشكائية، اليجمات بالقنابؿ  كتعدّ 
بمدة  أكالكاقعة في مدينة ك ، اآلخرالعسكرية الكاضحة التباعد كالتمييز بعضيا عف البعض  األىداؼ

، حدام ك يا ىدؼ عسكر نأالمدنية عمى  األعيافخرل تضـ تركزا مف المدنييف ك أمنطقة  أكقرية  أك
 إلحاؽ أكبيـ  إصابات إلحاؽ أكركاح المدنييف أف يسبب خسارة في أكاليجكـ الذم يتكقع منو 

ز ما ينتظر ك ايفرط في تج ضراراألف يحدث خمط مف ىذه الخسائر ك أ أكالمدنية،  األعيافب ضراراأل
 .2ف ينتج عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرةأ

بعيف  خذاألك  ،االحتياطات الالزمة أخذبضرب جميع المناطؽ المحيطة دكف  عشكائي يككففاليجكـ ال
غير  اشخاصأتمس أف  كأ ،كاسعة كغير الزمة أضراركسيمة  أمف ال يمحؽ استخداـ أ االعتبار

 .ال تتناسب مع الغرض العسكرم، أك أف مشاركيف بالنزاع المسمح

النيراف  إطالؽب تكجيو ىنيبعؿ سمحيحيث  و ىنيبعؿ عند تطبيؽ تكجي مثؿ ما حصؿ تماما في رفح
 ،لعدـ التناسب ضافةباإل ،كبغض النظر عف الدمار الذم سيحدث كال يمكف تالفيو ،بطرؽ عشكائية

ال تتناسب مع  أسمحةقتاؿ ك  أسمكبعمى الجندم تـ السماح باستخداـ  ف في سبيؿ العثكرأحيث 

                                                           
1
 .8،ص4ِشجغ عبثك، عٍغخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ - 

-
2
 .404،ص4117اٌفزالوٌ عهًُ دغُٓ وسثُغ ػّبد ِذّذ،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،داس اٌثمبفخ، 
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ىكلة أالتي تـ استيدافيا كانت م األماكفيع ف جمأحيث  ،اليدؼ العسكرم كالظركؼ المحيطة
بدا مع أالمستخدمة ال تتناسب  األسمحةككانت  ا،اليجكـ كاف عشكائيف ،المدنية األعيافبالمدنييف ك 

المدنييف كاف كبيرا جدا في سبيؿ العثكر عمى  ضحاياف عدد الأحيث  ،الغرض الذم تذرعت بو
يسمح بضرب جميع المناطؽ  العسكرم األمر فأحيث  ،كىك ما يدؿ عمى عدـ التناسب ،الجندم

حصكؿ خسائر  إلى أّدلمما  ،الجندم حتى لك لـ تكف عسكرية في سبيؿ العثكر عميو سرالمحيطة أل
 .فادحة

محؽ ـ الم1977لعاـ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 51كىك ما يخالؼ البند الرابع مف المادة )
تمؾ  -اليجمات العشكائية كتعتبر ىجمات عشكائية: أ"تحظر  :نوأحيث نص عمى  ،باتفاقيات جنيؼ
ف أكسيمة لمقتاؿ ال يمكف  أكتمؾ التي تستخدـ طريقة  أك -ؼ عسكرم محدد بدى إلىالتي ال تكجو 

كسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر  أكتمؾ التي تستخدـ طريقة  أك -ىدؼ عسكرم محدد ج إلىتكجو 
 "ثارىا عمى النحك الذم  يتطمبو ىذا الحؽ ...آ

بالسالح الجكم  حكضرب رف ،عدـ القياـ باليجكـ العسكرم يسرائيماإلبجيش االحتالؿ  جدركاأل
لكجكد المئات مف المدنييف في  ،األسمحةكالبرم لعدـ تناسب ىذا اليجكـ مع المحيط الذم تـ ضربو ب

كجكد  ضا بضرب المكاف بشكؿ عشكائي دكف التأكد مفأيالمدنية، كقياـ الجنكد  األعيافالمكاف ك 
ىك ىجكـ عشكائي ال يتناسب مع اليدؼ مف جرد شكيـ في ذلؾ مه فيو لأسر الجندم الذم تـ 
استخداـ  إلى ضافةباإل ،كاضح كمعمكـف يككف اليدؼ محدد ك أحيث يجب  ،العمميات العسكرية

 ثرىا فقط ممتد عمى اليدؼ العسكرم الذم سيتـ ضربو بالسالح.أمكاف يككف قدر اإل أسمحة

 ،الممحؽ التفاقيات جنيؼ اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 51لؼ البند الخامس لممادة )كىك ما يخا
خرل بمثابة ىجمات أتالية مف اليجمات، مف بيف ىجمات نكاع التعتبر األ" و:نأث نصت عمى حي

 األىداؼم يعالج عددا مف كانت الطرؽ كالكسائؿ، الذ اأياليجكـ قصفا بالقنابؿ،  -عشكائية: أ
 أكقرية  أكبمدة  أككالكاقعة في مدينة  اآلخرالكاضحة التباعد كالتميز بعضيا عف البعض  العسكرية
 ..أحدنيا ىدؼ عسكرم ك أالمدنية عمى  األعياف أكخرل تضـ تركزا مف المدنييف أمنطقة 
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ا أضرار  أكبيـ  إصابة أكركاح المدنييف أف يسبب خسارة في أف يتكقع منو أكاليجكـ الذم يمكف  -ب
ف أز ما ينتظر ك ا، يفرط في تجضراراألف يحدث خمطا مف ىذه الخسائر ك أ أكالمدنية،  افاألعيب

 "1يسفر عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة.

النزاع المسمح  أثناءف تستخدـ أكد عمى الطرؽ كالكسائؿ التي يجب نو يؤ أكبالتمعف في ىذا البند نجد 
بعيف  خذيجب عند استخداميا األكالتي  ،عمى اليدؼ العسكرمكالعمميات العسكرية عند تكجيييا 

 ،المدنية األعيافكبعده عف المدنييف ك  ،االعتبار التناسب مع المحيط الذم يحيط باليدؼ العسكرم
 مع اليدؼ العسكرم.متناسبة  غير ضراراألال تككف  كأف

 أممطمقا بؿ مقيدا كليس مف حؽ القتالية المتعددة في  النزاع المسمح ليست حقا  ساليبفاستخداـ األ
 إلىقتاؿ ال يتناسب مع الغرض كاليدؼ العسكرم كيؤدم  أسمكب أمطرؼ في النزاع استخداـ 

 ؿك األ( مف البركتكككؿ 35المادة ) وأكدتكىك ما  ،إليوال تتناسب مع الغرض المراد الكصكؿ  أضرار
أساسية: نو "قكاعد أنصت عمى كالتي  1949ت جنيؼ لعاـ ـ الممحؽ باتفاقيا1977لعاـ  اإلضافي

 .ك كسائؿ القتاؿ ليس حقا ال تقيده قيكد أساليبنزاع مسمح في اختيار  أم أطراؼف حؽ أ-1

الالـ  أك إصابات اثأحدكسائؿ القتاؿ التي مف شأنيا ذائؼ كالمكاد ك كالق األسمحةيحظر استخداـ  -2
 .ال مبرر ليا

ف تمحؽ بالبيئة الطبيعية أقد يتكقع منيا  أكبيا  لمقتاؿ يقصد أساليب أكيحظر استخداـ كسائؿ  -3
 ."األمدبالغة كاسعة االنتشار كطكيمة  أضرار

 أككسيمة  أك أسمكب أمالتناسب كعدـ استخداـ  مبدأكمع كؿ النصكص كالقكاعد التي تؤكد عمى 
كف ال يم أضرار إلىباستخداميا قد تؤدم  كأف ،سالح ال يتناسب مع العممية العسكرية أكة يقطر 

كعممكا عمى تطبيؽ تكجيو  ،لـ يمتزمكا بيذه النصكص يسرائيماإلف جنكد االحتالؿ أال إ ،تالفييا
 التكجيو.كبيرة عند تطبيؽ  اأضرار ف المدنييف سيمحؽ بيـ أيبعؿ رغـ معرفتيـ بىن

                                                           
1
 َ اٌٍّذك ثبرفبلُبد جُٕف.0977( ِٓ اٌجشورىوىي األوي اإلظبفٍ ٌؼبَ 05اٌّبدح )- 
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و في سبيؿ العثكر أنحيث  ،التناسب مبدأف تكجيو ىنيبعؿ بكؿ ما يحتكيو يخالؼ أنجد مما سبؽ 
ا جسيمة ال يمكف أضرار تمحؽ دمارا كاسعا ك  أسمحةسمح ىذا التطبيؽ باستخداـ  أحددم ك عمى جن
 أسرسمح بضرب جميع المناطؽ المحيطة بمكاف العممية التي تـ بؿ  ىذا كحسب،كليس  ،تالفييا

 الجندم فييا حتى لك كاف ىناؾ مدنييف.

ف ىذا اليجكـ أىجكـ مع العمـ ب تعمد شف فإفلممحكمة الجنائية الدكلية  األساسيكبمقتضى النظاـ 
الخسائر  إلحاؽ أكبيف صفكفيـ  إصابات أك ،ركاح المدنييفأيسبب خسائر فادحة كعرضية في 

يشكؿ جريمة حرب في النزاعات المسمحة كفؽ المادة الثامنة مف كىذا  ،المدنية األعيافب ضراراألك 
التي ال  األسمحة أكالحربية  ساليباأل كأحيث يعد استخداـ اليجـك العشكائي  ،البند الثاني فقرة )ب(

ثت أحداستخداميا  كالتي بسبب ،وجمالذم استخدمت أل العسكرم الغرض أكالميزة تتناسب مع 
ف أالغرض العسكرم يجب  أك، كالميزة العسكرية ال لزكـ ليا بالمدنييف جريمة حربك زائدة  اأضرار 

لىك  ،يككف جكىرم كمممكس كمباشر الغرض العسكرم  أكىماؿ الميزة إجب كلذا ي ،حد ما محكـ ا 
 .1ذلؾ الذم قد يظير في المدل البعيد فقط  أك ،الذم بالكاد يمكف لمسو
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 .25-24،ص4117ثه،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ اٌؼشفٍ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش، -جىْ ِبسٌ هٕىشرظ وٌىَض دوصواٌذ 
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 ة.اإلنساني مبدأالتمييز وخرق  مبدأالمطمب الثاني: انتياك 

 فالجكىرم الذم يمكّ  مبدأفيك ال ،اإلنسانيالقانكف الدكلي  كقكاعد ىـ مبادئأمبدأ التمييز مف يعتبر 
أم  ،المشاركيف في النزاع المسمح كالغير مشاركيف فيو األشخاصطرفي النزاع عمى التمييز بيف 

كمف خاللو سعى القانكف  ،العسكرية األىداؼاألعياف المدنية ك  أكخر التمييز بيف المدنييف آبمعنى 
الضرر  حاؽإل إلىيؤدم  أسمكب أمالنزاع باستخداـ  أطراؼعدـ قياـ  إلىبنصكصو  اإلنسانيالدكلي 

كسنقـك في ىذا المطمب بتحديد مفيكـ مبدأ التمييز  الذيف ال يشارككف بالنزاع المسمح. األشخاصب
 كخرؽ اإلنسانية.

 التمييز مبدأ: انتياك لواأل الفرع 

 ،كاضحعمى مف ىـ المدنييف بشكؿ دقيؽ ك  ـ صراحة1949لـ تنص اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
لزمت طرفي النزاع عمى تطبيؽ كأ ،ى جاءت عمى ذكرىـ بشكؿ عاـلك ألافالمادة الثالثة في فقرتيا 

كمف ضمنيـ  ،العدائية األعماؿالذيف ال يشترككف مباشرة في  األشخاصدنى عمى أحكاـ كحد األ
 أكالذيف لـ يعد بقدرتيـ القتاؿ بسبب المرض  األشخاص أكسمحتيـ ألقكا أالمسمحة الذيف  فراد القكاتأ

 .االحتجاز أكالجرح 

نيـ أب :المحمييف األشخاصى مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عرفت لك األالرابعة في فقرتيا المادة  كما أف 
االحتالؿ تحت سيطرة  أك المسمح شكؿ كاف حيف نشكء النزاع أمنفسيـ في لحظة كفي أمف يجدكف 

 .1اىاياسمطة طرؼ النزاع كليسكا مف رع

ليؤكد  ،ـ1949لسنة  األربعلممحؽ باتفاقيات جنيؼ كا 1977 لعاـ اإلضافي ؿك األكجاء البركتكككؿ 
حيث نص بشكؿ مباشر عمى  ،ما نصت عميو المادة الثالثة كالرابعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعةعمى 
 :فأ( منو عمى 48فنصت المادة ) ،النزاع المسمح أثناءالتمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف  مبدأ

 األىداؼالمدنية ك  األعيافالمقاتميف كبيف بيف السكاف المدنييف ك ى التمييز النزاع عم أطراؼ"تعمؿ 

                                                           
1
،َىجذ ػًٍ 3،ص3،4118عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ  سلُاٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ ودّبَخ اٌغىبْ اٌّذُُٔٓ خالي إٌضاػبد اٌّغٍذخ،- 

 http://mezan.org/uploads/files/8792.pdfاٌّىلغ االٌىزشؤٍ
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تأميف احتراـ  أجؿكذلؾ مف  ،العسكرية دكف غيرىا األىداؼلعسكرية كمف تكجو عممياتيا ضد ا
 .1المدنية" األعيافالسكاف المدنييف ك  حمايةك 

 ؿك األالبركتكككؿ  مف ؿك األالمدنييف كالسكاف المدنييف في البند  األشخاص( 50كعرفت المادة )
فئة مف فئات  إلىشخص ال ينتمي  أمالمدني ىك ": نيـأالممحؽ باتفاقيات جنيؼ ب اإلضافي
كالثاني كالثالث كالسادس مف الفقرة )أ( مف المادة الرابعة مف  ؿك األا في البنكد إلييالمشار  األشخاص

ذا كاف شخص إا ثار الشؾ حكؿ ما ذا  ( مف ىذا الممحؽ "البركتكككؿ" ك 43كالمادة ) ،االتفاقية الثالثة
 .ذاؾ الشخص يعد مدنيا" فإفـ غير مدني أما مدنيا 

 المقاكمةفراد الميمشيات كحركات أ إلىالذم ال ينتمي  ف المدني ىكأعاله أيتضح مف المادة المذككرة 
 كأف ،يقكدىـ مسؤكال اليؤالء جميعا شخصف يككف أعمى  ،النزاع أطراؼ حدالذيف ينتمكف ألك المسمحة 

كفؽ المادة ك  ،يمتزمكا بقكاعد الحرب كأفشارة معينة إكأف يستخدمكا يقكمكا بحمؿ السالح عمنا كجيرا 
يعمنكف  فراد القكات المسمحة الذيفأكما كال يعد مف المدنييف كفؽ المادة الرابعة " الرابعة فقرة )أ(

 ،غير المحتمة األراضيسكاف ىؤالء مف  أك، كمة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزةكفائيـ لحكخالصيـ ك إ
ف يككف ليـ الكقت الكافي أمتيـ دكف ك انفسيـ عند اقتراب العدك لمقأكالذيف يحممكف السالح مف تمقاء 
 حكاـ الحرب.أكأف يراعكا قكاعد ك السالح جيرا ف يحممكا أعمى  ،لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية

الذيف ال  :نيـأب يفيات جنيؼ عرفت المدنيممحؽ باتفاقال ؿك األ( مف البركتكككؿ 50المادة ) كأفكما 
ال كىـ القكات المسمحة كالكحدات النظامية أ ،(43ـ المادة )إلييالذيف تطرقت  األشخاص إلىينتمكف 

 كالتي تككف تحت قيادة مسئكلة عف سمككيـ.

الي النزاع كبالت طراؼفراد القكات المسمحة ألأالطبية كالكعاظ استثنتيـ مف فراد الخدمة أف أال إ
 المدنييف. األشخاصالتي يخضع ليا  حمايةيخضعكف لم

المدنية  األعياف حمايةبضا تكفؿ أيما نا  ك  ،فقط المدنييف حمايةب قـلـ ي اإلنسانيالقانكف الدكلي إف 
كالقياـ بالعمميات  ،النزاع المسمح أثناءكحرص عمى عدـ ككنيا ىدفا كمحال لميجكـ كالضربات 

                                                           
1
 .4ِشجغ عبثك،وسلخ ػًّ ثؼٕىاْ:ِجذأٌ اٌزُُّض واٌعشوسح اٌؼغىشَخ،ص- 
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كسيمة في النزاع  أك أسمكب أممنعت استخداـ  اإلنسانيد الدكلي نصكص قكاع كما أفالعسكرية، 
لحاؽك  ،عياف المدنيةثرىا لألأالمسمح يمتد  عميو  أكدتكىك ما  ،ضرر كاسع ال يمكف تالفيو فيما بعد ا 

 .الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 52مف المادة ) ةى كالثانيلك األالفقرة 

 ذا ساىمت مساىمة فعالة في العمؿإال إالمدنية ال تككف ىدفا عسكريا  عيافاألف أكما ذكرت 
ـ باستخداميا كالتي يحقؽ تدميرىا سكاء أتيا ياـ بغأـ بمكقعيا أالعسكرم سكاء كاف ذلؾ بطبيعتيا 

 ة كميزة عسكرية.يااالستيالء عمييا غ أكتاـ  أكبشكؿ جزئي 

 األىداؼالمدنية ك  األعيافعمى التمييز بيف  أكدته عالأ( مف البركتكككؿ المذككر 48ادة )كفي الم
النزاع عمى التمييز بيف السكاف المدنييف  أطراؼ"تعمؿ  :نوأفي ىذه المادة نصت عمى ، فالعسكرية

العسكرية  األىداؼكمف ثـ تكجيو عممياتيا ضد  ،ريةالعسك األىداؼالمدنية ك  األعيافكالمقاتميف كبيف 
 المدنية". األعيافالسكاف المدنييف ك  حمايةميف احتراـ ك تأ أجؿكذلؾ مف  ،دكف غيرىا

االحتياطات  أخذالنزاع  أطراؼجبت عمى أك ـ 1907لسنة  الىاممف اتفاقية ( 27كفي المادة )
في حاالت الحصار نو "أفنصت عمى  ،كصكؿ النيراف ليا أكالمدنية  األعيافالالزمة لتفادم ضرب 

صصة الزمة لتفادم اليجكـ قدر المستطاع عمى المباني المخكافة التدابير الالقصؼ يجب اتخاذ  أك
التاريخية كالمستشفيات كالمكاقع التي يتـ فييا جمع  اآلثارالخيرية ك  األعماؿلمعبادة كالفنكف كالعمكـ ك 

 "....تستخدـ في الظركؼ السائدة آنذاؾ ألغراض عسكرية أف الشريطة  ،ىالمرضى كالجرح

 حمايةجكاز كقؼ ال نصت عمى عدـ ،ـ1949ية جنيؼ الرابعة لعاـ ( مف اتفاق19المادة ) كما أف
 الكاجبة لممستشفيات طالما لـ تستخدـ ألغراض عسكرية.

المنقكلة التي تتعمؽ  أكعمى حظر تدمير الممتمكات الخاصة ( مف ذات االتفاقية 53كنصت المادة )
 .1المدنييف األشخاصب

 :2التمييز كىي مبدأحتراميا عند اتباع جميع ىذه المكاد تتفؽ عمى كضع مبادئ يجب اك 

                                                           
1
 َ.0929( ِٓ ارفبلُخ جُٕف اٌشاثؼخ ٌغٕخ 53( واٌّبدح )09اٌّبدح )- 

2
 .6-5ٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ ودّبَخ اٌغىبْ اٌّذُُٔٓ خالي إٌضاػبد اٌّغٍذخ،صاٌمبِشجغ عبثك،- 
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 أثناء بحياة المدنييف كتكجيو الضربات ضدىـ كعدـ االنتقاص مف حقكقيـ ضراراإلعدـ   -1
 العسكرية فقط. األىداؼكتكجيو الضربات ضد  ،النزاع المسمح

سير العمميات العسكرية  أثناءثار الشؾ يفسر لصالح الشخص المحمي: فمتى الشؾ  مبدأ  -2
ففي ىذه الحالة نو عسكرم أـ أالمقررة لو  حمايةذا كاف الشخص مدني يتمتع بالإحكؿ ما 

 ؿك األ( مف البركتكككؿ 50كىك ما تؤكد عميو المادة ) تفسر القاعدة لصالح الشخص المحمي
ذا كاف إذا ثار الشؾ حكؿ ما ا  نو "ك أـ حيث نصت عمى 1977جنيؼ لسنة  الممحؽ باتفاقيات
 ذلؾ الشخص يعد مدنيا". إففـ غير مدني أشخصا مدنيا 

ـ 1907ـ ك1899لعاـ  الىامشرط مارتنيز: كيرد ىذا الشرط في مقدمة اتفاقية  مبدأ -3
كقد تـ  ،ـ1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ ككذلؾ كرد في  ،البريةعراؼ الحرب أالمتعمقة بقكاعد ك 

 اإلضافي ؿك األى مف البركتكككؿ لك األضا في الفقرة الثانية مف المادة أيدراج ىذا الشرط إ
كالتي نصت عمى "يظؿ المدنيكف كالمقاتمكف في الحاالت التي ال ينص عمييا  ،ـ1977لسنة 

كسمطاف مبادئ القانكف الدكلي، كما  حمايةتحت  خرآاتفاؽ دكلي  أم أكفي ىذا البركتكككؿ 
 ة كما يمميو ضمير العالـ".اإلنسانياستقر عميو العرؼ كمبادئ 

نو في حاؿ عدـ كجكد نص قانكني يعالج الحالة أفي  مبدأذا الة كالغرض مف ىياكتتمثؿ الغ 
و يطبؽ عميو القكاعد كفقا لممبادئ فإن ،التي يتكاجد فييا الشخص المحميك  ،المبحكث عنيا

 كما استقر عميو العرؼ كالعمؿ الدكلييف. اإلنسانيالعامة كالضمير 
ف يترتب لتحقيؽ أمية فال يجكز ؿ حقكؽ الفئات المحا الحربية كالعسكرية ال يزيياالمز  مبدأ  -4

المدنييف  األشخاصة االعتداء عمى ض عسكرياغر ألتحقيؽ  أكىدؼ عسكرم  أكة ياغ
كاليجكـ العشكائي دكف التمييز بيف المدنييف كالعسكرييف المكجكديف في  ،المدنية األعيافك 

لتمييز بيف ا مبدأبالمدنييف دكف اعتبار ل أضرارقد تمحؽ  أسمحةاستخداـ  أكتمؾ المنطقة، 
 المدنييف كالعسكرييف.

حالة  أكىجـك عسكرم  أكيتبيف لنا مما سبؽ انو حتى كلك كاف ىناؾ عمميات عسكرية 
المدنية  األعيافالنزاع التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف كبيف  أطراؼالعسكرية فعمى ضركرة 

 األعيافر بالمدنييف ك الضر  إلحاؽكاتخاذ كافة التدابير الالزمة لتجنب العسكرية  األىداؼك 
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قد يمحؽ الضرر بالمدنييف  أسمكب أككسيمة  أمالمدنية كفي ذات الكقت عدـ استخداـ 
 .الشؾ يفسر لصالح المدنييف كأف المحيطيف بمكاف العممية العسكرية

 ،ف يككنكا محال لميجكـأكز كال يج ،العمميات العسكرية ألخطارف يتعرضكا أيحظر كما 
 .1ساسا لبث الخكؼ بيف السكاف المدنييفأالرامية ك  ،التيديد كأعماؿ العنؼ أكتحظر 

نو يسمح بضرب أحيث التمييز  مبدأاستخداـ كتطبيؽ تكجيو ىنيبعؿ مخالؼ ل كبالتالي فإف
و يسمح كما أن، و الجندم حتى لك كاف ىناؾ مدنييففي أسرالمناطؽ المحيطة لممكاف الذم 

، مقاتؿ أكف يككف مدني أما إنو أناؾ شؾ بحتى لك كاف ى األشخاصالنيراف عمى  إطالؽب
نيراف كثيفة عمى  إطالؽمف خالؿ  سرـ لمتعامؿ مع حالة تعرض جندم لألمّ نو صأحيث 

عمى الرغـ مف  األسركالمركبات كالمباني المتكاجدة في محيط مكاف كقكع  األشخاص
 .2التمييز بدأمكدكف مراعاة ل ،لاألسر تجاه المدنييف كالجنكد االمخاطر التي ترافؽ ذلؾ 

لتصيب العديد و المكاطنكف في رفح كانت الصكاريخ تضرب في كؿ مكاف كفؽ ما صرحك 
صابةك  ،لكقكع العشرات مف القتمى في صفكؼ المدنييف أّدلمف المدنييف مما   آخركف ا 
 .3بجركح بميغة كخطيرة

 طباءاأل ضـيكسؼ النجار كالذم  أبكاستيدؼ مستشفى  يسرائيماإلجيش االحتالؿ  كما أف
شف اليجكـ عمى  أثناءكجثث المدنييف الذيف فقدكا حياتيـ  ،كالعشرات مف الجرحى كالمرضى

كىك ما يخالؼ بشكؿ كاضح  ،4ىادار غكلديف سيربسبب شكككيـ بكجكد الجندم األ رفح
النزاع عدـ شف  أطراؼجبت عمى أك التي  اإلنسانيكصريح نصكص قكاعد القانكف الدكلي 

يا تفسر لصالح فإنقكاعد القانكف الدكلي ل االشؾ كفقكفي حاؿ  ،المدنية األعيافاليجكـ عمى 
 بالصكاريخ.ى ضرب المشف يسرائيماإلكبالتالي ما كاف عمى جنكد االحتالؿ  ،الجية المحمية

 مبدأجكىرم يتـ مراعاتو عند تطبيؽ  مبدأف تكجيو ىنيبعؿ يخرؽ أيتضح لنا مما سبؽ ك 
بعيف االعتبار كجكد المدنييف في  خذاألدائما يجب  و نأحيث  ،الضركرة العسكرية كالتناسب
 ال يمكف تالفيو. كسيمة تمحؽ ضررا أمكعدـ اتباع  ،محيط العمميات العسكرية
                                                           

1
 .404ِشجغ عبثك،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،ص- 

2
 .4102/غضح إعشائًُٔضاع  أثٕبء:ِجضسح فٍ سفخ ِشجغ عبثك،َىَ اٌجّؼخ األعىد- 
3

 .4105جشثىع ِذّذ ،ِجضسح سفخ فٍُ اٌجّؼخ اٌغىداء،دُٔب اٌىغٓ،-
4
 .4102/غضح إعشائًُٔضاع  أثٕبء:ِجضسح فٍ سفخ بثك،َىَ اٌجّؼخ األعىدِشجغ ع- 



27 
 

المئات مف المدنييف في سبيؿ العثكر  أكالتكجيو يسمح بالتضحية بأركاح العشرات  كما أف
القانكف  كما أف ،األسريف في خر اآلالجنكد  أحد أكالذم مف المتكقع كقكعو ىك  عمى الجندم

كعدـ  األسرالجندم الذم كقع ب حمايةـ اتفاقية خاصة تعمؿ عمى نظّ  اإلنسانيالدكلي 
ياة كبالتالي ما كاف عمى جنكد االحتالؿ المخاطرة بح ،لمخطر األسر أثناءتعريض حياتو 

 الجندم نفسو لمخطر.كتعريض حياة  المدنييف
 معرفتيـ بكجكد مدنييف كممتمكات خاصة بيـمف مى الرغـ كعففي سبيؿ العثكر عمى الجندم 

ممادة ل اكفقك  ،النيراف عمى الرغـ مف معرفتيـ بذلؾ إطالؽ ما تـتـ ارتكاب جريمة حرب عند
كالتي  ،لممحكمة الجنائية الدكلي األساسيالثاني فقرة )ب( مف نظاـ ركما الثامنة مف البند 

كؿ جريمة حرب مف االنتياكات الخطيرة التي تش اليجمات عمى المدنييف د شفّ مّ اعتبرت تع
  .اإلنسانيال تراعي قكاعد القانكف الدكلي  أساليبككذلؾ استخداـ  ،ايييحاسب عمييا مرتكب

  

 ةاإلنساني مبدأالفرع الثاني: انتياك 

الغير  األشخاص حماية إلىيسعى كييدؼ  اإلنسانيف القانكف الدكلي أة بحثنا عف ياثنا في بدتحدّ 
 لحركب.كالمعاناة التي تحدثيا ا اآلالـك  كالتخفيؼ مف كيالت الحرب ،ركيف بالنزاع المسمحمشا

الحد  إلىو يسعى في حاؿ اندالعيا ال يستطيع منع الحرب مف االندالع لكنّ  اإلنسانيفالقانكف الدكلي 
 .1اية البشر المنخرطيف فيينسانكثر احتراما إلأكجعميا  ،المحمييف األشخاصثارىا عمى آمف 

فيي  ،حكاـ الدكلية بشكؿ كاضحكىك ما تؤكده القكاعد كاأل ،ةاإلنسانيف تمغي أكالحرب ال يمكف 
الغير مشاركيف بالنزاع  األشخاصعدـ المساس ببك  ،يةإنسانالحركب ب ضحاياتقضي بكجكب معاممة 

 .2حكاـة يجب االلتزاـ بيذه األاإلنسانيالمسمح، كحفاظا عمى مقتضيات 

                                                           
1
 .3(،ص04ِشجغ عبثك،عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ )- 

2
 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو4112ٍٔاٌضِبٌٍ ػبِش،اإلعالَ واٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ:دىي ثؼط ِجبدئ عُش اٌؼٍُّبد اٌذشثُخ،- 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-ihl.htm 
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 :تتمثؿ في ،الحرب ضحاياالنزاع القياـ بثالثة كاجبات حياؿ  أطراؼة عمى سانياإلن مبدأكيفرض 
ة يؤكد عمى اإلنساني مبدأخضاعيـ ألعماؿ العنؼ كالقسكة، فإكحظر  ،يةإنسانمعاممتيـ ب ،احتراميـ

 .1إنسافة المتأصمة لدل كؿ اإلنسانيعدـ انتياؾ 

كاالمتناع عف معاممتيـ  ،شكاؿ العنؼأكؿ  تيـ مفياالنزاع المسمح عند القتاؿ حم أطراؼفيجب عمى 
فراد الكحدات الطبية أحماية المدنييف لتشمؿ معاممة ميينة بما فييا القتؿ كالتعذيب، كتتسع 

 لمساعدتيـ. ضحاياال إلىالنزاع السماح ليـ بالكصكؿ  أطراؼكيطمب مف  ،ةاإلنسانيكالمنظمات 

اف التابعاف اإلضافيـ كالبركتكككالف 1949لسنة  ربعاألتمنحيا كتكفرىا اتفاقيات جنيؼ التي  حمايةفال
 .2شاممة حمايةـ ىي 1977ليذه االتفاقيات لسنة 

يتجمى في الحفاظ  كالذم ،اإلنسانيالحفاظ عمى الغرض الرئيسي لمقانكف الدكلي  أجؿككؿ ذلؾ مف 
 مف خالؿ انياإلنسفالقانكف الدكلي  ،ة في النزاعات المسمحة كالتخفيؼ مف المعاناةاإلنسانيعمى 
ضعاؼ قدرات إ)يدفيف عف طريؽ تحقيؽ التكازف بيف ال الكيفية التي تخاض بيا الحركب وتنظيم

 أثناءة اإلنسانيال كىك الحفاظ عمى أيحقؽ ىدفو  (السكاف المدنييف ـاآلالعدك كالحد مف معاناة ك 
 .3مكافالحركب بقدر اإل

بما فييا كقت الحرب،  األحكاؿفي جميع  سافنكرامة اإل حمايةة اإلنساني مبدأضا مف أيكما كيقصد 
بو كتطبيقو في الحاالت التي ال  خذاأل إلزاميةمف الناحية القانكنية في  مبدأىذا ال أىميةكتكمف 

 ة.اإلنسانيتعالجيا اتفاقيات دكلية عند نشكب نزاع مسمح في سبيؿ الحفاظ عمى مقتضيات 

                                                           
1

 . https://www.palestnercs.orgِب هى اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،جّؼُخ اٌهالي األدّش،َىدذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ -
2

 غبٍٔ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍدّبَخ اٌّذُُٔٓ ثّىجت اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔ -
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/civilians/overview-civilians-protected.htm 

3
 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو4106ٍِٔب هٍ لىاػذ اٌذشة وِب هٍ أهُّزهب،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت - 

https://www.icrc.org/ar/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions 

https://www.palestnercs.org/
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نو أحيث نصت عمى  ،مبدأـ عمى ىذا ال1949ة ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسن27المادة ) كأكدت
حؽ االحتراـ ألشخاصيـ كحقكقيـ العائمية كعاداتيـ  األحكاؿ"لألشخاص المحمييف في جميع 

 .1ية"إنسانقات معاممة ك كيجب معاممتيـ في جميع األ ،كتقاليدىـ

تفاقيات جنيؼ الممحؽ با ؿك األ اإلضافي(  في البند الثاني مف البركتكككؿ 10المادة ) كما كأكدت
 أمف يعامؿ أ األحكاؿنو "يجب في جميع أحيث نصت عمى  ،ةاإلنسانيـ عمى المعاممة 1977لعاـ 

ة الطبية التي تطمبيا حالتو يايمقى جيد المستطاع كبالسرعة الممكنة الرع كأف ،يةإنسانمنيـ معاممة 
 اعتبار..." مكيجب عدـ التمييز بينيـ أل

ية إنسانالحرب كمعاممتيـ معاممة  ضحايا حمايةالنزاع  أطراؼيجب عمى نو أيتبيف لنا مف ىذه المادة 
 .ليـ عند الحاجةكتقديـ المساعدة 

لسنة  األربعشتركة بيف جميع اتفاقيات جنيؼ كالم ،لثة مف اتفاقية جنيؼ الرابعةالمادة الثا كأكدت
المكف  أكالعرؽ  ساسأية دكف تمييز عمى إنسانـ عمى كجكب معاممة جميع المدنييف معاممة 1949

  .2معيار مماثؿ أم أكالعقيدة  أكالديف  أك

عمى  1977الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لسنة  اإلضافي ؿك األجبت المادة الرابعة مف البركتكككؿ أك ك كما 
 ة.اإلنسانيالمحمييف كالمعاممة  األشخاصاحتراـ 

 األشخاصكفالة حياة تميؽ ب النزاع المسمح أطراؼعمى  اإلنسانيجبت قكاعد القانكف الدكلي أك كما ك 
 .3ذه الظركؼاالعتراؼ الكامؿ بيك  ،المحمييف عمى الرغـ مف الظركؼ القاسية لكضعيـ الراىف

ـ 1966( مف العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسة لسنة 7المادة ) أكدتضا أيكبذات الكقت 
العقكبة  أككال لممعاممة ذيب لمتع أحدخضاع إ"ال يجكز  :نوأة حيث نصت عمى اإلنسانيعمى المعاممة 

                                                           
1
 . 2-3(،ص4ِشجغ عبثك،عٍغخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ)  

2
 َ .0929( ِٓ ارفبلُخ جُٕف اٌشاثؼخ عٕخ 3اٌّبدح )- 
3

ذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت رغغفٍذ ٌُضاثُث،ظىاثػ رذىُ خىض اٌذشة ِذخً ٌٍمبٔىْ اٌ -وبٌهىفٓ فشٔزظ-ػجذ اٌؼٍُُ ادُ-

 .64،ص4102األدّش،
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 أكة تجربة طبية أيجراء إى كجو الخصكص ال يجكز ة بالكرامة، كعمحاطّ ال أك يةنسانالالإ أكالقاسية 
 دكف رضاه".  أحدعممية عمى 

ف أكمعنى ذلؾ  ،النزاع طكاؿ فترة العمميات العسكرية طراؼف يككف مالـز ألأة يجب اإلنساني مبدأإف 
ـ كمعاناة الآ اثحدإ إلىيؤدم قتاؿ  أسمكب أككسيمة حرب  أماستخداـ  دـالنزاع ع أطراؼعمى 

تعمؿ عمى  تقييد  الـ يضع نصكص اإلنساني، فالقانكف الدكلي ال يمكف تالفييا مستقباللممدنييف 
 أضرارالمدنييف مف  حماية لىإنو بذلؾ ييدؼ أحيث  ،المستخدمة في الحرب عبثا األسمحةالكسائؿ ك 

 ىا عمى صحتو كالبيئة كالممتمكات الخاصة بو.ضرار ألتالفيا ك  ،األسمحةىذه 

التي يككف تأثيرىا  األسمحةفيك يحمي المدنييف مف المعاناة غير الضركرية مف خالؿ حظر استخداـ 
 إلىىا كاسعة كدائمة كالرصاص المتفجر الذم ييدؼ أضرار ك  ،منيا رجكةالفائدة المب اقياسمفرطا 
 .1جركح إلحاؽ

ف يث أح ،اإلنسانييف القانكف الدكلي نكاة يعبر عف الجكىر كالمضمكف لقاإلنساني بدأم فإفكعميو، 
دنى ، فيي الحد األاألشخاصا  لمدكؿ ك ياكتكافر حسف النك  ،ة ىي مسألة حس سميـاإلنسانيالمعاممة 

خاص الغير مشاركيف في لألش المتطمبات الالزمة لحياة مقبكلة، كالقصد مف كضعو ىك أف يتيح مف
 إلىكما كيسعى  ،قؿكا كيبقكا عمى قيد الحياة عمى األف يعيشزاع، كاألفراد كالسكاف المدنييف أالن
 .2ة مف المعاناةياالكق

ف ألكجدنا  ،بيذه المكاد العسكرم األمرعندما قاـ جنكد االحتالؿ بتطبيؽ رفح ا ما حصؿ في كلك قارنّ 
بحثا عف الجندم  ب مناطؽ كاسعةفيك يسمح بضر  ،ة بكاممواإلنساني مبدأالعسكرم خرؽ  األمر
كىك ما  ،عياف مدنيةأحتى لك كاف ىناؾ مدنييف ك  ممناطؽ المستيدفةلالسماح بالضرب  إلى إضافة

 .3اإلنسانييخالؼ قكاعد القانكف الدكلي 

                                                           
1
 اٌمبٔىْ اإلٔغبٍٔ اٌذوٌٍ:دزً اٌذشوة ٌهب دذود،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ-دمىق اإلٔغبْ فٍ إٌضاػبد اٌّغٍذخ- 

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-
Hauptseite/manual/versionen/arabisch/child/child.pdf 

2
 .62،ص4115اٌشالٌذح ِذّذ فهبد،اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،داس اٌفىش،- 

3
 .4102/غضح إعشائًُٔضاع  أثٕبء:ِجضسح فٍ سفخ َىَ اٌجّؼخ األعىد ِشجغ عبثك،- 
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ف جميع ىذه المبادئ سعت أنجد ، التمييز مبدأالتناسب ك  مبدأالضركرة العسكرية ك  مبدأ إلىكبالرجكع 
قد  أسمحة أمتجنب استخداـ  إلىكالسعي المحمييف  األشخاصب ضراراإلكىك عدـ  ،دحاشيء ك  إلى

ية كالتمييز بينيـ إنسانمعاممة  األحكاؿكمعاممتيـ في جميع  ،المحمييف األشخاص إلىثارىا آتمتد 
 كتجنيبيـ المعاناة التي ال مبرر ليا. ،العسكرية األىداؼكبيف 

 اإلنسانيالشؽ  حماية إلىحيث تسعى  ،ةاإلنساني مبدأساس لأف ىذه المبادئ جميعيا ىي أيتضح لنا 
الغير مشاركيف في النزاع المسمح كعدـ السماح  األشخاصثارىا عمى آالحركب كالتقميؿ مف  أثناء

كال معاناة ال ضركرة  إلحاؽ أكس بيا المسا ـحياتيـ مف الخطر كعد حمايةك لممعاناة كاأللـ بتعريضيـ 
 مبرر ليا.

بمعنى عدـ شف  أم ،متناسبة ككنياك المستخدمة في الحركب  األسمحةييد الكسائؿ ك فمف خالؿ تق
كالتمييز بيف  ،يتناسب مع ىدؼ العمميات العسكريةكال  ،كبيرة ال مبرر ليا اأضرار ىجكـ يمحؽ 

ال أ اإلنسانييتـ تحقيؽ ىدؼ القانكف الدكلي  ،المحمييف كممتمكاتيـ األشخاصالعسكرية ك  األىداؼ
كالحرص عمى معاممتيـ معاممة  ،المحمييف األشخاصثار الحركب عمى آؼ مف كالتخفي كىك الحد

 الحركب. أثناءية إنسان

المادة الثامنة مف نظاـ ركما  جريمة حرب كفؽ البند )ب( مفة اإلنساني مبدأكيشكؿ انتياؾ 
 .األساسي

و الضربات سماح بتكجيف استخداـ تكجيو ىنيبعؿ كالأفي ىذا المطمب يتبيف لنا دراستنا ة يافي ني
كالذم  ،ةاإلنساني مبدأبالمدنييف كممتمكاتيـ ىك خرؽ ل ضراراأل إلحاؽ إلى أّدلكالذم  بشكؿ عشكائي

يـ كأن ،شعكر باألمافالاء المدنييف طعا  النزاع المسمح ك  أثناءة اإلنسانيالحفاظ عمى  أجؿكضع مف 
 ب الحركب.بمحمييف كلف يمحؽ بيـ ضرر بس

جريمة حرب يعاقب عمييا القانكف الدكلي يشكؿ  ،ةاإلنساني مبدأمف انتياؾ لفي رفح  ثف ما حدإ
لممحكمة  األساسيمف نظاـ ركما  مف البند الثاني فقرة )أ( كفقرة )ب( كفؽ المادة الثامنة اإلنساني

 .الجنائية الدكلية
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حرب يعاقب ىك جريمة  ،االعتداء عمى كرامة الشخص ك، أيةإنسان ال أكمعاناة شديدة  ةأيف أحيث 
 .اإلنسانيعمييا مرتكبييا في القانكف الدكلي 

كالذم يعمف استخدامو عند كقكع جندم  ،ف تطبيؽ تكجيو ىنيبعؿألناه في مبحثنا ىذا ك انستنتج مما تن
كالتي مف خالليا ليذه القكاعد يتـ السعي  ،األربع اإلنسانيىك مخالؼ لقكاعد القانكف الدكلي  األسرب
 ثار الحرب.آالمدنية مف  ألعيافاالمدنييف ك  حمايةل

مف محيط  كشاسعة فتكجيو ىنيبعؿ عند بدء تطبيقو يسمح لجنكد االحتالؿ بضرب مناطؽ كاسعة
 إطالؽ أثناءو كما أن ،عياف مدنيةأمدنييف ك حتى لك كاف ىناؾ  ،الجندم فيو أسرالمكاف الذم تـ 

كىك ما  ،العسكرية األىداؼالمقاتميف ك  المدنية كبيف األعيافالنيراف ال يتـ التمييز بيف المدنييف ك 
اف اإلضافيـ كالبركتكككالف 1949يخالؼ بشكؿ صريح نصكص اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 

  .1ـ1907لسنة  الىامـ كاتفاقية 1977لسنة  كالممحقاف باتفاقيات جنيؼ األربع

صاباتك  اأضرار تحدث  أسمحةكاستخدـ في اليجكـ عمى رفح كذلؾ  دمار كاسع ك  ،يفجسيمة بالمدني ا 
جسيمة  اأضرار تمحؽ  أسمحةقكاعد القانكنية التي تحظر استخداـ الكىك ما يخالؼ  ،المدنية األعيافب

حتى لك كاف ىناؾ  اإلنسانيو انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي كما أنالمدنية،  األعيافبالبيئة كالمدنييف ك 
 أسمحةكاف يجب عمييـ استخداـ ف ،ضركرة عسكرية أمكفي ىذه لـ يكف ىناؾ ضركرة عسكرية، 

محظكرة كالتمييز بيف  أسمحةكعدـ استخداـ  ،النيراف فيو إطالؽتتناسب مع محيط المكاف الذم تـ 
ال مبرر ليا  جاعأك معاناة ك  اثحدإكعدـ  ،العسكرية األىداؼالمدنية كبيف  األعيافالمدنييف ك 

 .ةيإنسانبالمدنييف كمعاممتيـ معاممة 

الذم  اإلنسانيخالؼ القانكف الدكلي العسكرم تكجيو ىنيبعؿ  األمرباستخدامو  يسرائيماإلفالجيش 
عمؿ عمى  فقد ،كاسعا ان تمحؽ دمار  -في الحركب كالعمميات العسكرية  - أساليبحظر استخداـ 

 أسمكب أمكالتي منعت استخداـ  ،النزاع المسمح أثناءكسائمو القتاؿ ك  أساليببتنظيـ القكاعد المتعمقة 
 .عمى قيد الحياة أحد أمبقاء إبعدـ  امر أ صدارإ أكة قد تمحؽ معاناة ال مبرر ليا لممدنييف كسيم أك

                                                           
1
 .4102/غضح إعشائًُٔضاع  أثٕبء:ِجضسح فٍ سفخ األعىدَىَ اٌجّؼخ ِشجغ عبثك، - 



33 
 

األربع المعتمد لسنة الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 36كما كتنص المادة )
 أكاء اقتن أكتطكير  أكبالتحقؽ عند دراسة  طراؼف تمتـز كؿ دكلة مف الدكؿ األأعمى  ،ـ1977
 أككاسعة  أضرار أمف ال يترتب عمييا أجديدة لمحرب  أساليب أككسائؿ  أكجديدة  أسمحةة أياعتماد 

 .1ثار مدمرة بالمدنييف كالبيئة المحيطةآ
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عمى  اإلنسانيالمترتبة عمى انتياك توجيو ىنيبعل لقواعد القانون الدولي  اآلثار المبحث الثاني:
 المدنية. األعيانالمدنيين و 

 يسرائيماإلالجندم  أسرنيـ تحممكا نتائج أحيث  ،ما حصؿ لممدنييف في رفح ىك عقكبة جماعيةإف 
 يسرائيماإلعند حصكؿ االشتباؾ المسمح بيف جنكد االحتالؿ ف ،"الجندم ىادار غكلديف"لكحدىـ 

كجيو ىنيبعؿ عمف العقيد كينتر تطبيؽ تأ ،الجندم أسرخبر  بمجرد سماع ك  ،اإلسالمية المقاكمةك 
طالؽف التكجيو يسمح بشف اليجـك ك أمحيط العممية العسكرية كمتجاىال متجاىال كجكد المدنييف في   ا 

المدنييف كحدىـ ىـ مف  كما أفالنيراف،  إطالؽالنيراف حتى لك كاف ىناؾ مدنييف بالقرب مف نطاؽ 
الجندم  أسرالقة بيف كتحممكا المسؤكلية رغـ عدـ كجكد ع ،الجندم أسرتحممكا الخسائر نتيجة 

 منازليـ لكجكد ىدنة بيف الطرفيف. إلىكالمدنيكف الذيف كانكا عائديف 

 األعياف إلىسمحتيـ أكف النيراف بشكؿ عشكائي كيكجيكف كانكا يطمق يسرائيماإلفجنكد االحتالؿ 
ككف كت ،لشكيـ فقط بكجكد الجندم ىناؾ دكف التأكد ،المدنية رغـ معرفتيـ بتكاجد المدنيكف فييا

 المدنية. األعيافالنتيجة الكحيدة فقط مف شكيـ ىذا ىي التسبب بمعاناة كبيرة لممدنييف كدمار كاسع ب

( مف اتفاقية جنيؼ 33الجندم ىك انتياؾ كاضح كصريح لنص المادة ) أسرمعاقبة المدنييف بسبب ك 
ا ك شخصيشخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ى أممعاقبة  تحظركالتي  ،ـ1949الرابعة لسنة 

 .1النزاع المسمح أثناء

ف المدنية كبيف المقاتمي األعيافالنيراف الكثيؼ كالعشكائي كعدـ التمييز بيف المدنييف ك  إطالؽكتسبب 
صابةك  ،العسكرية بحدكث خسائر فادحة بأركاح المدنييف األىداؼك   إلى إضافة ،ف بجركح بميغةيخر آ ا 

يكسؼ  أبكضا استيداؼ مستشفى أيذلؾ فقط فقد تـ كليس  ،التسبب بدمار كاسع بممتمكاتيـ الخاصة
كد أالذم  اإلنسانيانتياؾ كاضح لنصكص القانكف الدكلي  إلى أّدلسعاؼ مما إالنجار كسيارة 

و حظر كما أنالنزاع،  طراؼالمدنية ىدفا أل األعيافف يككف المدنييف ك أ عمى حظربنصكصو 
 ضركرة ليا. أك مبرر معاناة ال أكلما لممدنييف أكسيمة تسبب  أماستخداـ 

                                                           
1
 َ.0929( ِٓ ارفبلُخ جُٕف اٌشاثؼخ ٌغٕخ 33اٌّبدح )- 



35 
 

 إلىقسمنا المبحث الثاني  ،المدنية األعيافالمترتبة نتيجة تكجيو ىنيبعؿ عمى المدنييف ك  اآلثاركلبياف 
لحاؽالمدنييف ك  بأركاحخسائر فادحة  إلحاؽ(  (ؿك األمطمبيف ) ك)الثاني(  ،دمار كاسع بممتمكاتيـ ا 

 ة.استيداؼ المراكز كالكحدات الطبية الثابتة كالمتحرك
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لحاقخسائر فادحة بأرواح المدنيين و  إلحاق: لواأل المطمب   دمار واسع بممتمكاتيم. ا 

 وتوجيو النيران نحوىم.المدنيين  استيداف: لواأل الفرع 

طالؽك  ،بشف اليجـك بطريقة عشكائية يسرائيماإلبدأ جيش االحتالؿ  ال  أسمحةالنيراف كاستخداـ  ا 
التمييز بيف  مبدأدكف االلتفات لك  ،حيث كاف ىناؾ المئات مف المدنييف ،تتناسب مع مكاف اليجكـ

 المدنييف. ضحاياكقكع العشرات مف ال إلى أّدلالعسكرية مما  األىداؼالمدنييف ك 

اليجمات  ضحايا أحد الثالثة طفالياأ( عاما ىي ك 26د بف حمد ذات )يانعاـ عكدة عإت فكان
 .يسرائيماإلالؿ يا جنكد جيش االحتالعسكرية التي شنّ 

قاربيا لميركب أطفاليا مع أرت ىي ك طاضفبسبب ىجكـ القذائؼ الذم كاف يضرب عمى مقربة منيـ 
 أبكالرئيسي في حي التنكر قرب مبنى  ىركبيـ في الشارع أثناءك  ،القذائؼ لإحدف تصميـ أخكفا مف 

شخاص، كلـ أصيب عدة أك  ،مقتؿ ابنيا كابنة خاليا كفاء إلى أّدلمما  ،شكارب كاف الضرب متكاصؿ
ثـ بعد  ،معثكر عميوفقط سفؿ نصفو األ كاف حينياك  ،ي المشفىال بعد ساعة فإنعاـ جثة ابنيا إ تر  

كقد عثر عمى كؿ منيما في مكاف مختمؼ كلـ يعثر عمى جزئو  ،اـ عثر عمى رأسو كيديوأيثالثة 
 .1العمكم قط

ما باليركب بعد نيـ قاأحيث  ،ابنو يحيىعبد الكريـ الفي ك ضا عبد الرحيـ أياليجكـ  ضحاياكمف 
يكسؼ  أبكىركبيـ باتجاه دكار  أثناءك  ،ف ىناؾ قصؼ عمى المنازؿأكبر يخبره اتصاؿ مف ابنو األ

صيب بقدمو اليمنى كما قتمت أفقتؿ ابنو كىك   ،طائرة دكف طيار النجار سقطت صكاريخ عميـ مف
 ضا تيرباف مف النيراف.أيامرأتاف كانتا 

 اخر كبعدىا رأل شابا يرتدم قميصا ازرقألرحيـ بجانب جثة ابنو سقط صاركخ كس عبد اجم أثناءك 
 يطير في اليكاء.

 ىناؾ كاثناف منيما مصاباف بجركح خطيرة. اؤهبنأالمشفى كاف  إلىؿ عبد الرحيـ كبعد كصك 

                                                           
1
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ف سقطت أبعد  -ناتو كزكجة جاره محسف( ىك كب )أبكر صالح حسيف عبد الكريـ طضكما كا
ـ فقد ابنتو ىركبي أثناءك  ،لميركب – ر السكر كطار باب غرفة المعيشةممما د ،خ عمى المنزؿصكاري

كقد كانت  ،ؿسيأعثر عمى جثة ابنتو الكبرل قد نو أب كهاـ اتصاال يبمغأيبع أر الكبرل ليتمقى بعد 
 ا.ياصابتيا بشظإل إضافة ،عيار نارمبصدرىا ك  مصابة في رأسيا

ربعة أمقتؿ  إلى أّدلمما  ،رةبك االصكاريخ عمى منزليـ في مخيـ الش ؽطالطو إل أبككتعرضت عائمة 
، كمحمد محمكد احداطو كيبمغ عاما ك  أبكسماعيؿ إطو، رزؽ  أبكفراد العائمة ىـ سعدية رزؽ أمف 

 ،عشر عاما، كيكسؼ محمكد رزؽ عبد الرزاؽ طو يكيبمغ مف العمر اثن ،طو أبكرزؽ عبد الرزاؽ 
 .آخركفصيب أك   ،عكاـأ ةكيبمغ مف العمر عشر 

 ليجكـ،رة بك اخيـ الشمفي رة ك االمتج عيطة أبكم ك ك االنيرب كالغكؿ كالمنير  كما كتعرضت عائالت
فراد أمقتؿ ثمانية مدنييف مف  إلىدت أمنازؿ  األربعقنبمة عمى  يسرائيماإللقى جيش االحتالؿ أحيث 

 .1طفاؿ أة مف بينيـ ستة ثالث عائالت مختمف

ساة كالمعاناة التي تعرضت ليا العائالت التي أرات مف العائالت لنفس المضا العشأيكتعرضت 
 مبرر لما حدث. أمذكرنيا سابقا دكف كجكد 

مف الفصائؿ  أحد أكىدؼ عسكرم  أمـ ضربيا لـ يكف ىناؾ تففي جميع المنازؿ كالشكارع التي 
مة لـ يكف عمى جنكد ك االعائالت التي تـ ضربيا ينتمي لممق أحدكحتى لك كاف فرد مف  ،المسمحة

الذم حظر  اإلنسانيالقانكف الدكلي  كفيخالف ـ بذلؾألني ،استيداؼ عائالتيـ يسرائيماإلاالحتالؿ 
 العقكبات الجماعية.

ما حدث مف اعتداء عمى المدنييف كاستيدافيـ ىك انتياؾ كاضح لنص المادة السابعة مف اتفاقية إف 
 ،عنؼالعماؿ أالمدنييف مف  حماية األحكاؿي جميع جبت فأك كالتي  ،ـ1949جنيؼ الرابعة لسنة 
حتى لك كاف  ،كفؽ ما نصت عميو اتفاقية جنيؼ الرابعة يةإنسانقات معاممة ك كمعاممتيـ بجميع األ
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نو حتى لك تـ خرؽ اليدنة التي بمكجبيا يتـ أ، كمعنى ذلؾ 1ىناؾ اتفاؽ خاص بيف طرفي النزاع
فال يعني ذلؾ  - يسرائيماإلجنكد االحتالؿ  أك المقاكمة سكاء مف -النار بيف الطرفيف  إطالؽكقؼ 

 .ـاليجكـ عميي ف يعاقب المدنييف عمى خرؽ اليدنة كشفّ أ

نيراف بيف  إطالؽىناؾ  أك ،األسرو حتى لك كاف ىناؾ جندم كقع في أنيتبيف لنا مف ىذه المادة 
 يبرر االعتداء عمى المدنييف ذلؾ ال فإف ،مةك افراد العائالت ينتمي لممقأ أحدكاف  أك ،طرفي النزاع

 حتى لك كاف ىناؾ حالة ضركرة عسكرية.ك  ،تشمميـ ميما حدث حمايةكتبقى ال

لحاؽتكجيو الضربات لممدنييف ك  كما أف  في سبيؿ العثكر عمى الجندم مف خالؿ بيـ ضراراأل ا 
مف اتفاقية  (32ىك انتياؾ كاضح كصريح لنص المادة ) لمدنييفباتطبيؽ تكجيو ىنيبعؿ دكف اكتراث 

ف تسبب أتدابير مف شأنيا  أمالنزاع اتخاذ  أطراؼكالتي حظرت عمى  ،ـ1949جنيؼ الرابعة لعاـ 
 .2بادتيـإ أكمعاناة لممدنييف 

طالؽنو يسمح بتكجيو الضربات ك صائب كضع تكجيو ىنيبعؿ كتطبيقو ألكبالتالي لـ يكف مف ال  ا 
و لـ يكف كما أنة كجكد المدنييف في المكاف، مساحات كاسعة دكف مراعاعمى النيراف بشكؿ عشكائي ك 

 المدنية. األعيافكبيرة بالمدنييف ك  اأضرار تحدث دمارا ك  أسمحةعمييـ استخداـ 

جسادىـ أتجعؿ مف  أكيـ أطرافما تفقدىـ إستخدمة التي كانت تصيب المدنييف الم األسمحةف أحيث 
 شالء.أ

( 23مدنييف ىك انتياؾ لمفقرة )ق( مف المادة )في مكاف يكجد فيو  األسمحةاستخداميا ليذه  كما أف
كالقذائؼ كالمكارد التي مف شأنيا  األسمحةكالتي حظرت استخداـ  ،ـ1907لعاـ  الىاممف اتفاقية 

 ال مبرر ليا. ـالآك  إصابات اثحدإ

ـ كفقدانيـ ألفراد النيراف كالصكاريخ عميي إطالؽما حصؿ لممدنييف مف خكؼ كجزع نتيجة إف 
صاباتك  ،جسادىـ كتشكىات دائمةأ أطراؼيف لفقداف اآلخر كتعرض  ،عينيـأماـ أعائالتيـ  ليس ليا  ا 
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39 
 

الفقرة )أ( مف البركتكككؿ  ؿك األعالج في مدينة غزة ىك انتياؾ صارخ لنص المادة الرابعة في البند 
ة نياإلنساعمى المعاممة  أكدتكالتي  ،ـ1977لسنة  األربعالثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي
جنيؼ كالمحافظة عمى  ةكحظر االعتداء عمى حياة المدنييف المحمييف بمكجب اتفاقي ،لممدنييف

 سالمتيـ البدنية.

خطار أتيـ مف يامف المدنييف في رفح محال لميجكـ كعدـ حم يسرائيماإلجعؿ جنكد االحتالؿ  كما أف
الذعر كالخكؼ  كدبّ  ،كلديفالعثكر عمى الجندم ىادار غ أجؿعممية العسكرية التي تـ شنيا مف ال

ثار مترتبة آ أمكسائؿ لتجنبيـ  أكليـ كعدـ اتخاذ تدابير  ،حماية أمبداخؿ المدنييف كعدـ تكفير 
الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي( مف البركتكككؿ 13النيراف ىك انتياؾ لممادة ) إطالؽعمى 
خطار الناجمة عف عامة مف األ حمايةبيتمتع السكاف المدنيكف  -1نو "أحيث نصت عمى  ،األربع

 مراعاة القكاعد التالية دكما. حمايةفاعمية عمى ىذه ال إلضفاءكيجب  العمميات العسكرية

كتحظر  ،المدنيكف محال لميجكـ األشخاصف يككف السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا كال أال يجكز  -2
 ف السكاف المدنييف.بث الذعر بي إلىساسا أالرامية  ةالتيديدي أكعماؿ العنؼ أ

 ب ما لـ يقكمكا بدكر مباشر في األعماؿالتي يكفرىا ىذا البا حمايةالمدنيكف بال األشخاصيتمتع  -3
 .1العدائية كعمى مدل الكقت الذم يقكمكف خاللو بيذا الدكر"

 اؼبيف المقاتميف كاألىدالتمييز بيف المدنييف ك  أساسيةكقاعدة  يسرائيماإلفكاف عمى جيش االحتالؿ 
كىذا ما نصت  ،العسكرية فقط نحك المقاتميف كاألىداؼ األسمحةكتكجيو الضربات كنيراف  ،العسكرية

مح التمييز النزاع المس أطراؼجبت عمى أك حيث  ؿك األ اإلضافي( مف البركتكككؿ 48عميو المادة )
 نحك األىداؼ مى تكجيو عممياتياكمف ثـ تعمؿ ع ،العسكرية كالمقاتميف بيف المدنييف كبيف األىداؼ

 لمسكاف المدنييف. األمفك  حمايةتكفير ال أجؿفقط مف العسكرية 

 ،مكاف كبير إلىثرىا أيمتد  أسمحةفشف اليجكـ العشكائي في مكاف يكجد فيو مدنييف كاستخداـ 
كالثاني كالثالث كالرابع  ؿك األلمبند ىك انتياؾ  ،ركاح المدنييفأكبيرة في  اكاسعا كخسائر  اكتحدث دمار 

                                                           
1
 َ.0977ُٕف األسثغ ٌغٕخ ( ِٓ اٌجشورىوىي اإلظبفٍ اٌثبٍٔ اٌٍّذك ثبرفبلُبد ج03اٌّبدح )- 
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كالتي فييا  األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 51) المادةخامس مف كال
يككنكا محال لميجـك  كأف ،خطار العمميات العسكريةالنزاع تعريض المدنييف أل أطراؼى عم حظرال

مات المدنييف مف اليج حمايةالنزاع المسمح  أطراؼجبت عمى أك كبث الذعر بيف المدنييف، كما ك 
 أكمحدد  أكىدؼ عسكرم معيف  إلىف تكجو ألمقتاؿ ال يمكف  أساليبكاستخداـ كسائؿ ك  ،العشكائية

 ثارىا.آتخداـ طريقة لمقتاؿ ال يمكف حصر اس

 أكىدؼ عسكرم يككف فيو تمركز لممدنييف  إلىالنزاع تكجيو الضربات  أطراؼكما كحظرت عمى 
لحاؽركاح المدنييف ك أارة في خسبسبب تف يأف يتكقع منو أاليجـك الذم يمكف   .1بيـ إصابات ا 

النزاع حؽ مطمؽ في  طراؼحيث بمكجبيا ليس أل ،الىاماتفاقية ( مف 22و انتياؾ لممادة )كما أن
 .2ضرر بالمدنييف بطبيعتيا إلحاؽضا أيكالتي مف شأنيا  ،الضرر بالعدك إلحاؽاختيار كسائؿ 

العشرات مف  مف كقكعـ 2014ب عاـ آمف  ؿك األحصؿ لسكاف رفح المدنييف في  ف مانستنتج أ
الخطيرة  صاباتكاإل ،المستخدمة في اليجكـ األسمحةشالء بسبب أصبحت أالقتمى كجثثيـ التي 

 ،الجندم المأسكر بحجة العثكر عمى ،السكاف المدنييف نتيجة اليجكـ العشكائي كعدـ التمييز بيف
مف مدنييف ىك جريمة حرب كفؽ المادة الثامنة النيراف عمى الرغـ مف معرفتيـ بكجكد ال إطالؽكتعمد 

مد تكجيو اليجمات ف تعّ أكالتي اعتبرت  ،ـ1998لممحكمة الجنائية الدكلية سنة  نظاـ ركما األساسي
لزـك  أكزائدة كآالما ال مبرر  اأضرار حربية تسبب  أساليبك  أسمحةاستخداـ ضد السكاف المدنييف ك 

معاناة شديدة  اثحدا  ك  ،فة لمقانكف الدكلي لممنازعات المسمحةمخالالكتككف عشكائية بطبيعتيا ك  ،ليا
لحاؽك  ،كالميينة لمشخص الالإنسانيةبالمدنييف كالمعاممة  مف قبيؿ جرائـ  ذل بالجسـ كالصحةاأل ا 

 الحرب التي يحاسب عمييا مرتكبييا.

 التأكدف شخص مشتبو بو دك  أمالنيراف عمى  إطالؽبتكجيو ىنيبعؿ عند بدء تطبيقو يسمح  كما أف
الىام كالتي حظرت ( مف اتفاقية 23)المادة )د( كىك ما يخالؼ الفقرة  ،ـ مقاتؿأف كاف مدني إ

 .1بقاء عمى الحياةعف عدـ اإل اإلعالف

                                                           
-

1
 َ.0977اٌجشورىوىي اإلظبفٍ األوي اٌٍّذك ثبرفبلُبد جُٕف األسثغ ٌغٕخ ( ِٓ 50اٌّبدح ) 

2
 َ.0917( ِٓ االرفبلُخ اٌخبصخ ثبدزشاَ لىأُٓ وأػشاف اٌذشة )الهبٌ( ٌغّخ 44اٌّبدح )- 
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لممحكمة الجنائية  المادة الثامنة مف نظاـ ركما األساسي ضا جريمة حرب كفؽأيكىك ما يعد  
 .الدكلية

لحاقو  ن في رفحنييالفرع الثاني: استيداف منازل المد  .الدمار بيا ا 

 األعياف حماية إلىعمى كضع نصكص خاصة تيدؼ  اإلنسانيعممت اتفاقيات القانكف الدكلي 
 األىداؼكالتمييز بينيا كبيف  ،شف الحركب كالعمميات العسكرية أثناءالمدنية مف التعرض لميجمات 

ية ىي العيف التي ال تساىـ مساىمة ف العيف المدنأالمدنية في  األعيافكيتجمى مفيكـ  ،العسكرية
كمف  ،االستيالء عمييا ميزة عسكرية أككال يحقؽ استيدافيا كتدميرىا  ،فعالة في العمؿ العسكرم

كغيرىا مما ىك  ،ف العبادةماكأسائؿ النقؿ ك ك المدنييف كالمدارس كالمستشفيات ك منازؿ  :مثمة عمييااأل
 .2غراض المدنيةمخصص لأل

 ساسيتيف ىما:أالعسكرية عف قاعدتيف  األعيافالمدنية ك  األعيافمييز بيف كال يخرج معيار الت

 العكس. أكعيانا عسكرية أكما عداىا تككف  ،الأك المدنية  األعيافتحديد  -1
 العسكرية. األعيافالمدنية ك  األعيافلة تعريؼ ك امح  -2

مف  مأل حصرمنو ال يمكف كضع تحديد أحيث  ،ف مف الصعب قبكليمايف كال المعيار أكمع 
منيما ينطكم  مكضع تعريؼ أل كما أف، األخرلتحديد العسكرية حتى يمكف  أكالمدنية  األعياف

تـ  أكية في حاؿ ما استند عميو إنسانانتياكات  إلىالتعريؼ قد يؤدم  فأل ،عمى خطكرة شديدة
كتخصيصيا  األعيافطرؼ سيحدد مفيكمو الخاص بو تجاه المقصكد مف  فكؿتفسيره،  إلىالمجكء 

 لمعمؿ المدني كالعسكرم.

 مبدأنص عمى  1977كالمعتمد سنة  األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافيف البركتكككؿ أ كمع
ف يحدد معيارا لمتمييز بيف ما ىك مدني كما ألـ يستطع نو أال إ ،المدنية مف اليجكـ األعياف حماية

العسكرية مساىمة  األعماؿـ في العسكرية ىي التي تسي األعيافف أ إلى اإلشارةسكل ىك عسكرم 
                                                                                                                                                                             

1
 َ.0917( ِٓ إرمبفُخ الهبٌ إلػشاف اٌذشة عٕخ 43اٌّبدح )- 

2
-4118ذ اٌذىُُ عٍُّبْ،اٌّغئىٌُخ اٌذوٌُخ فٍ دّبَخ األػُبْ اٌّذُٔخ صِٓ إٌضاػبد اٌّغٍذخ "اٌؼذواْ اإلعشائٍٍُ ػًٍ غضح وداٌ ػج- 

 Rachelcenter.ps ّٔىرجب،ِشوض ساشًُ اٌىىسٌ اٌفٍغطٍُٕ ٌذمىق اإلٔغبْ وِزبثؼخ اٌؼذاٌخ اٌذوٌُخ،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ-4119
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كالتي يحقؽ تدميرىا  ،بطريقة استخداميا أكتيا يابغ أكبمكقعيا  أكفعالة سكاء كانت مساىمة بطبيعتيا 
 .1التي ليست عسكرية األعيافالمدنية فيي كؿ  األعيافما أ ،االستيالء عمييا ميزة عسكرية أك

 الـ يضع معيار  األربعؽ باتفاقيات جنيؼ الممح اإلضافي ؿك األف البركتكككؿ أكعمى الرغـ مف 
 حمايةعمى  نسافنو نص ىك كبقية اتفاقيات القانكف الدكلي اإلأال إ ،المدنية األعيافلمتمييز بيف 

 المدنية. األعياف

لمقانكف الدكلي  اانتياك ماكف العبادةأت كالنيراف عمى منازؿ المدنييف ك يشكؿ االعتداء كتكجيو الضرباف
ف مف يتكاجد فييا ىـ كذلؾ أل ،عمى السكاف المدنييف امباشر  ااعتداء نو يعدأحيث  ،اإلنساني
العرفية المتعمقة  الىام( مف اتفاقية 25كقد نصت المادة ) ،كبالتالي فيـ عرضة لمخطر ،المدنيكف

قصؼ المدف كالقرل  أك"تحظر مياجمة  :نوأـ عمى 1907اؼ الحرب البرية لسنة عر أيف ك ناك بق
 .2كانت الكسيمة المستعممة" اأيني غير المحمية كالمساكف كالمبا

العسكرية دكف  األىداؼعمى ط فق ـالنزاع تكجيو ضرباتي أطراؼفعند شف عممية عسكرية يجب عمى 
 .اإلنسانيالمدنية المحمية بمكجب نصكص القانكف الدكلي  األعياف

يبعؿ يسمح ليـ بضرب  ف تكجيو ىنأفي رفح حيث  يسرائيماإلكىك ما لـ يمتـز بو جنكد االحتالؿ 
العثكر عمى الجندم المأسكر، فشف  أجؿعياف مدنية مف أ أكف يك ناطؽ كاسعة حتى لك كاف فييا مدنم

ىجكـ متكاصؿ في رفح كاف يستيدؼ منازؿ المدنييف كالشكارع كالسيارات  يسرائيماإلجنكد االحتالؿ 
 ا كبيرة ال مبرر ليا.أضرار بسبب اليجـك العشكائي مما يحدث 

"يحظر  :نوأـ حيث نصت عمى 1949ية جنيؼ لسنة ( مف اتفاق53ما يخالؼ نص المادة ) كىك
بالدكلة  أكجماعات  أكفراد أمنقكلة تتعمؽ ب أكممتمكات خاصة ثابتة  أم ف تدمرأعمى دكلة االحتالؿ 

                                                           
-

1
 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو5ٍٔئُ االػزذاء ػًٍ األػُبْ اٌّذُٔخ،ِشوض اإلػالَ األٍِٕ،صالشُٓ اششف ِذّذ،جشا 

https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/ac0145d3-61b0-4d40-b4b4-
0892444a9c20_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8
%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D

9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 
2
 ،َضجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو2ٍٔ،ص4118(، 9عٍغٍخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ سلُ )،اإلٔغبٍٔاٌّذُٔخ فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ  األػُبْ دّبَخ - 

https://mezan.org/uploads/files/8798.pdf. 
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ىذا  ذا كانت العمميات الحربية تقتضيإال إنية ك االتع أكالمنظمات االجتماعية  أكالسمطات العامة  أك
 .التدمير"

ف يتكاجد فقط في ف مف كاأحيث  ،استيدافيا أككما حصؿ في رفح ال يقتضي تدمير منازؿ المدنييف 
ؽ انفأل امخرج أك ف ىناؾ مدخالأالشؾ في  كما أف ،ىـ مدنيكفاالستيداؼ  أثناء ؿتمؾ المناز 

صحاب أمدنييف قة لمف ال عالأحيث  ،مة تحت المنازؿ ال يكفي الستيدافيا كليست سببا كافياك المقا
كىك ما تحظره المادة  ،استيداؼ منازؿ المدنييف كاف عقكبة جماعية كما أف ،نفاؽالمنازؿ بيذه األ

المدنية بسبب  األعيافنو يحظر االقتصاص مف المدنييف ك أحيث  ،( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة33)
 .1فعؿ قاـ بو طرؼ النزاع

مؾ المنازؿ تستخدـ ف تأكدكف التأكد مف  ،كائيةبطريقة عشاستيداؼ منازؿ المدنييف في رفح  كما أف
نفاؽ المكجكدة تحت المنازؿ ىك األ أحدكضربيا فقط لمشؾ لكجكد الجندم في  ،ـ الأألغراض الحرب 

حيث  ،الممحؽ باتفاقيات جنيؼ اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 52المادة ) مف ؿك األلمبند انتياؾ 
 األعيافليجمات الردع ك  أكالمدنية محال لميجكـ  األعيافال تككف " :نوأعمى  ؿك األنصت في البند 
 ىدافا عسكرية".أالتي ليست  األعيافالمدنية ىي كافة 

ذا إؾ حكؿ ما ذا ثار الشإ" :نوأيث تـ النص في البند الثاني عمى ح ،و انتياؾ لمبند الثاني منياكما أن
نما تستخدـ إ ،مدرسة أكخر آمسكف  أم أكنزؿ م أكغراض مدنية مثؿ العبادة كانت عيف ما تكرس أل

 نيا ال تستخدـ كذلؾ".أو يفترض فإنفي تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكرم 

لعدـ  اـتقيـ في الخي لتيرت العشرات مف العائالت اطاضستيداؼ منازؿ المدنييف كتدميرىا كنتيجة ا
 ؿك األ( مف البركتكككؿ 54مف المادة )لمبند الثاني  اجسيم اكىك ما يعد انتياك ،ييـؤك يكجكد مكاف 

 أكتدمير  أك"يحظر مياجمة  :نوأحيث نصت فيو عمى  ،األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي
كمثاليا المكاد الغذائية  ،كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف األعيافتعطيؿ  أكنقؿ 

ذا تحدد القصد مف إ ،لرمشغاؿ اأاشية كشبكاتيا ك ا كالمحاصيؿ كالمكالمناطؽ الزراعية التي تنتجي

                                                           
1
 .4102/غضح إعشائًُٔضاع  أثٕبء:ِجضسح فٍ سفخ األعىدَىَ اٌجّؼخ  ِشجغ عبثك،- 
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سكاء كاف بقصد  ،الخصـ لقيمتيا الحيكية ميما كاف الباعث أكذلؾ في منعيا عف السكاف المدنييف 
 خر".آباعث  مـ ألأـ لحمميـ عمى النزكح أتجكيع المدنييف 

حظرت كقؼ  األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 13المادة ) كما أف
ال بعد تكجيو إ حمايةال تكقؼ ال كأف ،غراض مخالفةت ألممعحاؿ است ال فيإعياف المدنية لأل حمايةال
 نذار.اإل
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 المطمب الثاني: استيداف المراكز والوحدات الطبية الثابتة والمتحركة.

 يوسف النجار في رفح أبو: استيداف مستشفى لواأل الفرع 

القانكف الدكلي  نصكص اتفاقيات يسرائيماإلانتياؾ جيش االحتالؿ  عف دراستنا سابقا تحدثنا في
لمممتمكات  اإلنسانيالقانكف الدكلي  حمايةالمدنية ك  األعياف حمايةكالتي تنص عمى  اإلنساني

التي ال تستخدـ  خاصة ،اإلييكحظر االعتداء عمييا كتجنب تكجيو الضربات  ،الخاصة بالمدنييف
 شكاؿ.شكؿ مف األ أمالعسكرية ب لألغراض

عمى كضع نصكص خاصة  في اتفاقياتو كمعاىداتوحرص  ضاأي اإلنسانيالقانكف الدكلي  فأال إ
ف يالعامم األشخاصحظر شف اليجكـ كاالعتداء عمييا كعمى كما  ،الكحدات كالمراكز الطبية حمايةب

عنيا كؿ  أؿيس اجسيم اعتبرىا انتياككا ،الكحدات الطبية ياجمألغراض المستخدمة كاأل فييا لطبيعتو
 .مرتكب ليذا الحظر

ىي المستشفيات كالعيادات كالصيدليات كالمختبرات كالمراكز الطبية المحمية كالكحدات الطبية 
فترة  أثناءالحفاظ عمى التكاصؿ بيف كافة الخدمات الطبية  اإلنسانيكيسعى القانكف الدكلي ، األخرل
 حمايةلضماف منحيا كضع ال كحدات الطبية عمى مثؿ ىذه األماكفح الذلؾ يطبؽ مصطمالنزاع كل

 لكؿ مثؿ ىذه المؤسسات.

مف  اإلنسانيالقانكف  حمايةكتتمتع ب ،مؤقتة أكمتحركة، دائمة  أككقد تككف الكحدات الطبية ثابتة 
 التدمير كاليجمات كالمصادرة كليا شارة معينة.

 أكاع المسمح تجنب استيداؼ الكحدات الطبية النز  أطراؼفمتى كاف ىناؾ نزاع مسمح يجب عمى 
كعدـ  ،المتحركة أكقد تمحؽ الضرر بالكحدات الطبية سكاء الثابتة  أسمحة أكاستخداـ كسائؿ قتاؿ 

 .لميجكـ جعميا محال
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حاؿ  أم" ال يجكز ب :نوأنصت عمى ـ 1949لسنة ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 18كفي المادة )
 ،ة لمجرحى كالمرضى كالعجزة كالنساء النفاسيادنية المنظمة لتقديـ الرعاليجكـ عمى المستشفيات الم

 .قات..."ك في جميع األ حمايتياالنزاع احتراميا ك  أطراؼكعمى 

الكاجبة لممستشفيات  حماية"ال يجكز كقؼ ال :نوأ( عمى 19ت االتفاقية في المادة )كما كنصت ذا
نو ال أير عماؿ تضر العدك غأة في القياـ بنسانياإلكاجباتيا  ذا استخدمت خركجا عمىإال إالمدنية 

المناسبة ميمة زمنية  األحكاؿليا يحدد في جميع  رانذإال بعد تكجيو إعنيا  حمايةيجكز كقؼ ال
 ..  ف يمتفت لودكف أ معقكلة 

 أكمرضى تحت العالج في ىذه المستشفيات  أكال يعتبر عمال ضارا بالعدك كجكد عسكرييف جرحى 
 دارة المختصة".اإل إلىت مف ىؤالء العسكرييف كلـ تسمـ بعد أخذذخيرة  أك ،صغيرة أسمحةكجكد 

 ،الكحدات الطبية كعدـ استيدافيا ىك الكضع الطبيعي حمايةف أيتضح لنا مف ىاتيف المادتيف 
ء عطاإو قبؿ شف اليجكـ يجب فإن ،غراض عسكريةالستثناء ىك في حالة استخداميا ألصؿ كاكاأل
بغض النظر عف  ،متكاجديف فيياخالئيا مف المرضى كالجرحى الالكقت الكافي إل فراد المستشفىأ

الغير المشاركيف في النزاع الكقت الكافي لميرب مف  األشخاصكذلؾ إلعطاء  ،كجكد مقاتميف فييا
كافيا الستيداؼ الكحدات  ان مريض عسكرم سبب أكو ال يعد كجكد جريح عسكرم كما أن، المبنى

 كالمراكز الطبية.

المستشفيات مف  حمايةعمى  أكدت ،1907لعاـ  الىاممف اتفاقية ى لك األالفقرة ( 27كفي المادة)
القصؼ يجب اتخاذ  أك"في حاالت الحصار  :نوأحيث نصت عمى  ،العمميات العسكرية أثناءاليجكـ 

كالعمـك  قدر المستطاع عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف ادم اليجكـكافة التدابير الالزمة لتف
ضى كالجرحى، كالمكاقع التي يتـ فييا جمع المر  ،التاريخية كالمستشفيات اآلثارالخيرية ك  األعماؿك 

  ."ال تستخدـ في الظركؼ السائدة آنذاؾ ألغراض عسكريةأشريطة 

 األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األمف البركتكككؿ  ؿك األ( البند 12كما كنصت المادة )
". مال تككف ىدفا ألا  حمايتيا ك "يجب في كؿ كقت عدـ انتياؾ الكحدات الطبية ك  :نوأعمى   ىجـك
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حيث  حمايتياكص التي تعمؿ عمى صيكسؼ النجار النتياؾ ىذه الن أبككفي رفح تعرضت مستشفى 
 األطباءالتفات لكجكد الجرحى كالمرضى ك  أمدكف  يسرائيماإلقكات االحتالؿ ستيداؼ ال كانت محال
 .المكجكديف في داخميا كالمدنييف

يكسؼ النجار في رفح لمقصؼ الجكم  أبكب تعرضت المنطقة المحيطة بمستشفى آ/1بتاريخ ف
بييكؿ  أضرارلحدكث  ضافةباإل ،فراد طاقـ المستشفىأالعشرات مف  إصابة إلى أّدلمما  ،كالمدفعي

 المستشفى.

بيف  اآلخركبعضيـ  ،عاما 12طفاال بعضيـ اقؿ مف أكاف معظـ الجرحى في المستشفى ىـ كما ك 
المستشفى  إلىالكثير مف المدنييف ىربكا  كما أفضا الكثير مف النساء، أيككاف ىناؾ  ،16ك 12

ضا كانت محؿ استيداؼ أينيا أال إ ،نامأكثر أنيا أمف القصؼ عمى المدينة ظنا منيـ بلالحتماء 
 .يسرائيماإلقكات االحتالؿ 

كفؽ  ف التنسيؽ لنقؿ الجرحى كاف مستحيالأال إكالمرضى المساعدة لنقؿ الجرحى  األطباءطمب 
العامميف في  األطباء أحدكىك  -الدكتكر عبداهلل شحادة  كما أف، مرحالمجنة الدكلية لمصميب األ

حمر الفمسطيني الؿ األكجمعية الي ،حمراتصؿ بالمجنة الدكلية لمصميب األ كاف قد - المستشفى
كبعد ذلؾ تمقى الطبيب اتصاال  ،ال يياجـ المستشفىأ يسرائيمإلاف تطمبا مف الجيش أليطمب منيما 

نيـ التكقؼ عف مياجمة فطمب م ،ف يساعدكهألكنو كيؼ يمكنيـ أيس يسرائيماإلا مف الجيش يىاتف
الصكاريخ فثمة شيء غير  إطالؽقفكا أك نيـ حتى لك أخبره الذم كاف يتحدث معو أالمستشفى ف

 صحيح خارج المستشفى.

ف ىناؾ جنديا مخطكفا أجاء فيو  يسرائيماإلخر بعد كقت مف قكات جيش االحتالؿ آؿ تى اتصاأثـ 
و ال يكجد سكل الجرحى كالمرضى كالمدنييف أنى مدير المستشفى ذلؾ بشدة قائال في المستشفى كنف

 .1فقط
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كلعدـ كجكد كقت كافي بقيت  ،خالء المستشفىإ يسرائيماإلخر طمبت قكات االحتالؿ آكفي اتصاؿ 
 ثث في المستشفى.الج

ف الناس كانكا أقاؿ  حيث خالء المستشفىإكالذم شيد عممية  ،اد عمي سالمة غبكفيإككفؽ ما قالو 
عمى محفات  كيدفعكف ،ى حامميف محاليؿ القطر في الكريدة المستشفأسر يغادركف المستشفى عمى 

 .1ضاأيحامميف المحاليؿ 

فالمرضى كالجرحى كالعامميف  ،االنتياؾ الكحيد ف استيداؼ المستشفى لـ يكف ىكأيتضح لنا مف ىنا 
التفاقية  اكاضح ايعد انتياك كىك ما ،في المستشفى تـ تعريض حياتيـ لمخطر نتيجة ىذا االعتداء

 جبتأك  حيث  ،(16) المادة مفكالمرضى  لمجرحى الخاصة حمايةجنيؼ الرابعة التي نصت عمى ال
 ."كاحتراـ خاصيف حمايةكالحكامؿ مكضع  "يككف الجرحى كالمرضى ككذلؾ العجزة :فأعمى 

جراءات التي تتخذ النزاع اإل أطراؼكبقدر ما تسمح بو المقتضيات العسكرية، يسيؿ كؿ طرؼ مف 
المعرضيف لخطر كبير  األشخاصنة الغرقى كغيرىـ مف ك االجرحى، كلمع أكلمبحث عف القتمى 

 تيـ مف السمب كسكء المعاممة".ياكلحم

لمفقرة خطر ىك انتياؾ مة العامميف فييا ليكسؼ النجار كتعريض حيا أبكفى ستشاستيداؼ م كما أف
 حماية"يجب احتراـ ك  :نوأكالتي نصت عمى  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة (20نص المادة )ى مف لك األ

دارة المستشفيات المدنية، بمف فييـ ا  لتشغيؿ ك  ،المكظفيف المخصصيف كمية بصكرة منتظمة
حث عف الجرحى كالمرضى المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس كجمعيـ كنقميـ المكمفكف بالب األشخاص

 كمعالجتيـ".

 األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األ( مف البركتكككؿ 15مف المادة ) ؿك األالبند   كما أف
ية فراد الخدمات الطبأ حماية"احتراـ ك  :نوأى فراد الخدمات الطبية حيث نصت عمأ حمايةكد عمى أ

 مر كاجب".أالمدنييف 
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فراد أكتعريض المرضى كالجرحى ك جزاء منو أكتدمير يكسؼ النجار  أبكف استيداؼ مستشفى إ
كالتي  ،اإلنسانيالقانكف الدكلي  كمبادئ ىك نتيجة لعدـ مراعاة قكاعدخطر مالخدمات الطبية فيو ل

مشتركيف بالنزاع المسمح  الغير األشخاص حمايةك  ،ةاإلنسانيمف المعاناة  الحدّ  األساسيىدفيا 
العتقادىا بكجكد الجندم المأسكر في المستشفى دكف  ة شنت اليجماتيسرائيماإلفالقكات  ،كالحركب
قد يؤدم  المدنية التي األعياف أمليذه القكاعد التي تتفؽ جميعيا عمى عدـ استيداؼ مراعاة 
 إضافة ،م الجرحى كالمرضىأك يعندما يككف  خاصة ،كبيرة بالمدنييف أضرار إلحاؽ إلى ااستيدافي

ة عند ضربيا لممستشفى كانت يسرائيماإلفالقكات  ،نو ال يتناسب مع سبب استيداؼ المستشفىأ إلى
ة عمى يسرائيماإلمقابؿ المئات مف الجرحى كالمرضى التي استعدت القكات  حداتبحث عف جندم ك 

ىك انتياؾ ؿ العثكر عمى الجندم يكسؼ النجار مقاب أبكلمعامميف في مستشفى  إضافة ،التضحية بيـ
 األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  اإلضافي ؿك األمف البركتكككؿ  ؿك األالبند  (13جسيـ لنص المادة )
ذا دأبت عمى إال إمتع بيا الكحدات الطبية المدنية التي تت حمايةال تكقؼ ال" :نوأكالتي تنص عمى 

ال إال تكقؼ  حمايةف ىذه الأة. بيد اإلنسانيعماؿ ضارة بالخصـ تخرج عف نطاؽ ميمتيا أارتكاب 
 نذار بال استجابة".مدة معقكلة ثـ يبقى ذلؾ اإل -ئماكمما كاف ذلؾ مال- نذار تحدد فيوإبعد تكجيو 

كىك  ،يسرائيماإللقكات االحتالؿ  اخر آ اف ىناؾ انتياكأالمادة جيدا نجد كبعد النظر في نص ىذه 
 أكف ساعتيف أحيث  ،خالء المستشفى مف المرضى كالجرحىعطاء الكقت الكافي كالالـز إلإعدـ 
درة نقؿ بعد التكاصؿ مع الجيات المختصة تبيف عدـ ق ونأخاصة  ،ة ال تكفي إلخالء المستشفىثالث

 إضافة ،ا لإلخالءإلييكعدـ القدرة عمى القدكـ  ،خر لخطكرة المنطقةآالمرضى كالجرحى لمستشفى 
 الستقباؿ الجرحى كالمرضى في كقت قصير. مؤىؿخر آمكاف ة عمى تكفير لعدـ القدر 

الطبية بؿ ىك كذلؾ انتياؾ  األعيافكاستيداؼ المستشفى ليس فيو انتياؾ فقط لممكاد التي تحمي 
كاحتراـ الجرحى  حمايةالنزاع  أطراؼ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالتي تكجب عمى 16لممادة )

 .1خطر أكسكء  متيـ مف التعرض ألياكحمجراءات البحث عنيـ كا   كالمرضى كتسييؿ عمميات
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 .ح شرق رفحاصبفي حي م الفرع الثاني: استيداف سيارة اإلسعاف

غمب سكاف الحي أكلجأ  ،حاصبح القصؼ كثيفا في حي مصبأب آ/1عصر يكـ  3:30في الساعة 
 مسجد البر كالتقكل لالحتماء فيو. إلى

 ،عمى ما كرد في تقرير منظمة العفك الدكلية اءبنا ،يـ بجكار المسجدعياف يقفاد بو شاىد أككفؽ ما 
يارة جاء مف طريؽ ترابي كسار بجكار المسجد باحثا عف سش ك ايدعى سميماف المي ف ىناؾ رجالأ

براىيـ إجريحيف، فخرج  األرضصابيما صاركخ فسقطا عمى أنو أال إتقمو ىك كابنتو مف المنطقة 
صاب أصابيما صاركخ ثاف، كعندئذ أف أبعد  لمساعدتيما مف المسجد كحاـز محمد الشيخ العيد

ككميـ دكف  ،طفاليا الثالثةأك  ،حمد الشيخ كدعاء شيخ العيدأصاركخ ثالث باب المسجد فجرح يكسؼ 
 سف الرابعة.

ثالث  تيكسؼ النجار بكجكد جرحى قرب مسجد البر كالتقكل كعندئذ انطمق أبكخطرت مستشفى أ
 المنطقة. إلىسعاؼ متكجية إسيارات 

سعاؼ تقؿ المسعفيف عاطؼ الزاممي كيكسؼ الشيخ العيد كالمتطكع يكسؼ درابية   إؿ سيارة أك ت كصم
نو أالمستشفى، غير  إلىطمقكا بيا عائديف ناك ، سيارة اإلسعاؼ إلىكقمكا جرحى الضربات الثالث 

 مكت كؿ إلى أّدلبصاركخ، مما  صيبت سيارة اإلسعاؼأمف المسجد  مترا 120كعمى بعد زىاء 
 المكجكديف داخميا حرقا. شخاصاأل

ة تخاطبيـ يسرائيماإلتكاصمت منظمة العفك الدكلية مع السفارات  كبعد استيداؼ سيارة اإلسعاؼ
، فكتب المتحدث باسـ السفارة فراد الطبيةالمستشفيات كاأل حمايةبااللتزاـ بمكجب اتفاقيات جنيؼ ب

 .1فراد عسكرييفأثيرا ما تستخدـ في نقؿ ف سيارات اإلسعاؼ في غزة كأ ة في نيكزيمندايسرائيماإل

التي تـ استيدافيا قد  إثبات يبيف أف سيارة اإلسعاؼ أملـ يقـ بتقديـ  يسرائيماإلف الجانب إال أ
 أككانت ستستخدـ لغرض عسكرم  االشتباه بأف سيارة اإلسعاؼ كما أفاستخدمت لغرض  عسكرم، 

                                                           
1
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ف االشتباه كالشؾ يفسر لصالح ، حيث ذكرنا سابقا أافيادا ليس مبررا الستياه بكجكد مقاتؿ فيياالشتب
 .ا كاف يجب ضرب كاستيداؼ سيارة اإلسعاؼكبالتالي م ،المدنييف

حيث  ،( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة20ىك انتياؾ جسيـ لنص المادة ) اإلسعاؼف استيداؼ سيارة إ
 ـبمف فيي ،شفيات المدنيةدارة المستغيؿ كا  شلتكاحتراـ المكظفيف المخصصيف  حمايةجبت احتراـ ك أك 

 . 1الذيف يقع عمى عاتقيـ البحث عف الجرحى كنقميـ لمعالجتيـ األشخاص

نو أمف ذات االتفاقية كالتي تنص عمى ( 21ىك انتياؾ لنص المادة ) اإلسعاؼقصؼ سيارة  كما أف
ي تجرم عمميات نقؿ الجرحى كالمرضى كالمدنييف كالعجزة كالنساء النفاس الت حمايةيجب احتراـ ك "

في البحر بكاسطة سفف مخصصة ليذا  أكفي البر بكاسطة قكافؿ المركبات كقطارات المستشفى 
بترخيص مف  ، كتميز18ا في المادة إليياة مع المستشفيات المشار ك اذلؾ عمى قدـ المس، ك النقؿ

لتحسيف حاؿ  ،مف اتفاقية جنيؼ 38الدكلة، بكضع الشارة المميزة المنصكص عنيا في المادة 
 ".1949غسطس أب / آ 12سمحة في الميداف، المؤرخة في الجرحى كالمرضى بالقكات الم

خرل خاصة بنقؿ أكسيمة نقؿ  أمالمركبات ك كاحتراـ  حماية يتكجبنو أ يتبيف لنا مف ىاتيف المادتيف 
كتجنب القياـ  استيداؼ عسكرم مكعدـ تعريضيما ألالمراكز الطبية لمعالج،  إلىلمرضى الجرحى كا

عمى  18تطبيؽ ما تكجبو المادة بالنزاع  أطراؼ لـزأنو أحيث  ،عمميات عسكرية بالقرب منيا أمب
 اة مع المستشفيات.ك اكسائؿ نقؿ الجرحى كالمرضى عمى قدـ المس

( مف البركتكككؿ 12مف نص المادة ) ؿك األىك انتياؾ لمبند  اإلسعاؼاستيداؼ سيارة  كما أف
كؿ كقت عدـ انتياؾ الكحدات الطبية  النزاع المسمح في راؼأطعمى  تكجبكالتي  ،ؿك األ اإلضافي

 .2ىجـك مال تككف ىدفا ألأك  حمايتياك 

فراد الكحدة الطبية فييا ىك انتياؾ لنص المادة أاإلسعاؼ ك ف االعتداء عمى سيارة أ ىلإ ضافةباإل
 اميـ.فراد الكحدات الطبية كاحتر أكالتي تكجب احتراـ  ؿك األ اإلضافي( مف البركتكككؿ 15)
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 المادة الثامنة مف البند الثاني فقرةجريمة حرب كفؽ  ةكما كيشكؿ اليجكـ عمى الكحدات الطبية المتنقم
كالتي عدت اليجـك عمى كسائؿ النقؿ التي  ،لممحكمة الجنائية الدكلية األساسينظاـ ركما )ب( مف 

  ."جريمة حرب"تستعمؿ شعارات مميزة كالمبينة في اتفاقيات جنيؼ 
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 الفصل الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرتكبة في رفح ومسؤولية  جرائمالالدولية بالنظر في  الجناياتاختصاص محكمة  
 .الجرائمالدولية عن ىذه  حكومة االحتالل

ثارت القمؽ في أكالتي  ،دمار كتعذيبك عبر التاريخ كما تحدثو مف قتؿ  نتيجة الحركب الكثيرة
 ،كالسمـ الدكلييف األمففية حفاظ كصيانة ؿ دراسة كيك االمجتمع الدكلي الذم كاف يسعى كيح

 الغير مشاركيف بالنزاع المسمح. األشخاصالحركب عمى ثار آكالتخفيؼ مف حدة 

كمف ىذا المنطمؽ  ،النزاعات المسمحة أثناءكثر ما يقمؽ المجتمع الدكلي الجرائـ التي ترتكب أككاف 
ىذا النكع المتيميف بارتكاب  شخاصاألليات قضائية تتكلى معاقبة آجاد يسعى المجتمع الدكلي إل

 األمفساسيا لشيكع أجراء يشكؿ عنصرا ف ىذا اإلأالنزاع المسمح، باعتبار  أثناءالجرائـ الخطير مف 
 كالسمـ في المجتمع الدكلي.
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يات كالمعاىدات الدكلية، خاصة كالقضاء الجنائي الدكلي يعمؿ عمى تطبيؽ ما جاء في االتفاق
كـ الجنائية الدكلية، كفي بعض األحياف يجتيد في تفسير ىذه األنظمة لممحا ةاألساسينظمة األ

 .1فعاؿ التي تعد جرائـ حرب عمى سبيؿ الحصركاأل األعماؿذا كانت ال تحدد خاصة إ

( 227ـ في المادة )1919سنة  مادكلي في معاىدة فرسلة إلنشاء قضاء جنائي ك اؿ محأك ككانت 
لمانيا أمبراطكر إكذلؾ عندما قررت مسؤكلية  ،ءت بالفشؿلة باك اف ىذه المحأال إ ،مف المعاىدة

خالؽ الدكلية ضد المبادئ كاألى لك األالحرب العالمية  أثناء"غميكـ الثاني" عف الجرائـ المرتكبة 
ف قانكنيا ال كذلؾ أل، المتحالفة ندا رفضت تسميمو لمدكؿف ىكلأال إ ،ليةك كقدسية المعاىدات الد

 .2يسمح

نو أال إ ،لمحاكمتيـ ـ الئحة اتياـإلييلمانية بتسميـ الجنكد الذيف كجيت الحككمة األ تـ مطالبة وكما أن
 نتيجة. أملـ يسفر عنو 

 األشخاصباف الحرب العالمية الثانية كما نتج عنيا مف انتياكات جسيمة كلمحاسبة ا  كفيما بعد ك 
بإنشاء محكمتي نكرمبكرغ ركبي ك قامت دكؿ المحكر األ ،يف الدكليةناك عراؼ كالقاأل الذيف انتيككا

كالتي  ،ىلك األكشكمت ىذه المحاكمات السابقة  ،كطككيك لمحاكمة المتيميف بارتكاب الجرائـ الدكلية
مف خالليا تبمكرت مجمكعة مف المبادئ الحاكمة لفكرة المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد مف الناحية 

 العممية.

نشاء إمـ المتحدة قررت األي حصمت في البمقاف كركندا الت اثحدكبعد الحرب العالمية الثانية كاأل
 مـ المتحدة.الفصؿ السابع مف ميثاؽ األ إلىاستنادا  ةخاصة كمؤقتمحاكـ 

الحركب  أثناءفكرة المسؤكلية الجنائية لمفرد لما يرتكبو مف انتياكات  ثناءكترسخت في ىذه األ
لمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ مخالفة  كالنزاعات المسمحة، كلكف فكرة المحكمة الخاصة المؤقتة

 .اتمحاكـ مف صعكببسبب ما تكاجيو ىذه ال لألعراؼ كالقكاعد الدكلية كاجيت انتقادات عديدة

                                                           
1
 .26،ص4105دىبَ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،داس األَبَ ٌٍٕشش واٌزىصَغ،ُش ثىٌٕىاس،جشائُ اٌذشة فٍ ظىء أمثٓ اٌصذَك ٌف- 

2
-خىح ِٕزىسٌ جٕبئُخ اٌذوٌُخ اٌذائّخ،جبِؼخ اإلاخزصبص اٌّذىّخ اٌ ثؼٕىاْسعبٌخ ِبجغزُش  ح،واسفُك ثى هش - 

 .4،ص4119/4101لغٕطُٕخ،
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نشاء إتحقؽ فعال ك  ،كبسبب ىذه االنتقادات سعى المجتمع الدكلي إلنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة
 األساسيكما الدبمكماسي كالذم تكج باعتماد النظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في مؤتمر ر 

خطر الجرائـ ألمتيمكف عمى كبمكجب ىذا النظاـ يحاكـ ا ،ـ1998لممحكمة الجنائية الدكلية عاـ 
  .1المرتكبة

بمكجبيا يتـ  ،حدد اختصاص المحكمة في جرائـ معينة لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيكالنظاـ 
حدد الزماف  األساسينظاـ المحكمة  كما أفف بارتكابيا كمسائمتيـ جنائيا، المتيمي األشخاصمحاكمة 
، كفي ىذا الذيف لممحكمة بمكجبيا يصبح ليا اختصاص النظر في تمؾ الجرائـ األشخاصكالمكاف ك 

ؿ اختصاص المحكمة الجنائية بالنظر في الجرائـ المرتكبة في رفح كاختصاص ك االفصؿ سنتن
 .ر فيياالمحكمة الجنائية بالنظ

في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر كبناء عمى ىذا يتطمب منا ىذا الفصؿ البحث في 
جرائـ الحرب عف لحككمة االحتالؿ ؿ(، المسؤكلية الدكلية أك المرتكبة في رفح )مبحث  االنتياكات

 (.)مبحث ثاني المرتكبة في رفح

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
-خىح ِٕزىسٌ جٕبئُخ اٌذوٌُخ اٌذائّخ،جبِؼخ اإلُش ثؼٕىاْ اخزصبص اٌّذىّخ اٌوح،سعبٌخ ِبجغزِشجغ عبثك،سفُك ثى هشا-

 .3-4،ص4119/4101لغٕطُٕخ،
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 المرتكبة في رفح. االنتياكاتلدولية بالنظر في : اختصاص المحكمة الجنائية الواأل المبحث 

 ابناء ،ـ1998لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ  األساسيير التي كضعيا نظاـ ركما يابعض المعىناؾ 
 عمييا يككف لممحكمة اختصاص النظر في الجرائـ المرتكبة كمحاكمة المتيميف بارتكابيا كمحاسبتيـ.

د مجمكعة مف االختصاصات لممحكمة لممحكمة الجنائية الدكلية عمى تحدي األساسيحيث قاـ النظاـ 
 ذا ما تكافرت في الجريمة المرتكبة يككف لممحكمة صالحية النظر فييا.إ

بؿ يجب تكافر  ،في الجريمة كالمعنكم مادمتكافر الركف ال األساسيفال يكفي كفؽ نظاـ المحكمة 
حتى - لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيمييا النظاـ نص عالسابقيف  نيفلمرك إضافة ،خرلأمكر أ

تتعمؽ بالتكييؼ القانكني لمجريمة  -يصبح لممحكمة الجنائية اختصاص النظر في تمؾ الجرائـ
 .دراستنا ليذا المبحث أثناءكىك ما سنبينو  ،المرتكبة

ال في ؿ إكميمي، بمعنى أف المحكمة ال تتدخاختصاص تالدكلية كاختصاص المحكمة الجنائية 
ت التي يقـك بيا في الحاال أكالحاالت التي يككف فييا الحؿ غير مرض عمى المستكل المحمي، 

في الحاالت التي  أك ،1مف العقكبة باليرب جرائـ التي تدخؿ ضمف اختصاص المحكمةالمرتكبي 
 فرادىاأفرادىا تمؾ الجرائـ اليركب مف تمؾ المسؤكلية لعدـ تعريض ؿ الدكلة التي ارتكب أك اتح

 .لممسائمة

ني لممحكمة اعمى ذلؾ يتطمب منا ىذا المبحث البحث في االختصاص المكضكعي كالزم اكبناء
االختصاص المكاني كالشخصي لممحكمة الجنائية الدكلية )مطمب ك ؿ(، أك الجنائية الدكلية )مطمب 

 ثاني(.

 

 

                                                           
1
، َىجذ ػًٍ اٌّىلغ 067عىٌُشا أوعىبس،االخزصبص اٌمعبئٍ اٌزىٍٍُّ واٌمعبء اٌجٕبئٍ اٌذوٌٍ،اٌٍجٕخ اٌذوٌُخ ٌٍصٍُت األدّش،ص- 

 https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/oscar_solera_2002_ara.pdfاالٌىزشؤٍ
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 ية.: االختصاص الموضوعي والزماني لممحكمة الجنائية الدوللواأل المطمب 

 : االختصاص الموضوعي.لواأل الفرع 

و يقتصر فإنلممحكمة الجنائية الدكلية  األساسيبمكجب نص المادة الخامسة مف نظاـ ركما 
د حصرتيا كق ،منو كسالمتوأرائـ خطكرة عمى المجتمع الدكلي ك شد الجأاختصاص المحكمة عمى 

 ربع جرائـ ىي:أالمادة سابقة الذكر في 

 عية.الجما اإلبادةجريمة   -1
 ة.اإلنسانيالجرائـ ضد   -2
 جرائـ الحرب.  -3
 .العدكافجرائـ   -4

 تضمنتوالشرعية كالذم  مبدأكىك ما يعتبر تأكيدا ل ،حددت المادة ىذه الجرائـ عمى سبيؿ الحصرك 
 كالفعؿ ، فال يسأؿ الشخص جزائيا ما لـ يشكؿ السمكؾال بنص"إ( مف النظاـ "ال جريمة 22لمادة )ا

ف جميع الجرائـ التي أاختصاص المحكمة، كبشكؿ عاـ نجد  مة تدخؿ فيالمرتكب كقت كقكعو جري
 ،كالتي تخضع الختصاص المحكمة ىي في مجمكعيا جرائـ عمدية عمى كجو التحديد تـ حصرىا

حيث نصت في البند  ،لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيكىك ما تؤكد عميو المادة ثالثيف مف النظاـ 
ـ ينص عمى غير ذلؾ ال يسأؿ الشخص جنائيا عف ارتكاب جريمة تدخؿ ما ل -1" :نوأعمى  ؿك األ

ركاف المادية مع ذا تحققت األإال إكف عرضة لمعقاب عمى ىذه الجريمة في اختصاص المحكمة كال يك
 .1تكافر القصد كالعمـ"

تكجيت نيتو  أك ،النتيجة اثحدإذا تعمد ارتكاب السمكؾ كالتسبب في إكيتكفر القصد لدل الشخص 
 ف تمؾ النتيجة ستحدث في حاؿ قيامو بذلؾ.أتكقع الرتكاب ذلؾ السمكؾ ك 

                                                           
1
شؼجبْ ِذّذ دغٍٕ ػٍٍ،اٌمعبء اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ ِغ دساعخ رطجُمُخ وِؼبصشح ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،داس إٌهعخ -

 .408-407-406،ص4101اٌؼشثُخ،
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ىـ المالحظات حكؿ تمؾ الجرائـ باستقراء سريع أل ؿك األكسكؼ نعرض في ىذا الفرع مف المطمب 
 التي تدخؿ في اختصاص المحكمة.

 الجماعية. اإلبادةال: جريمة أو 

ـ 1944"ليميكف" في دراسة اعدىا سنة أكؿ ظيكر لمصطمح اإلبادة الجماعية استخدمو الفقيو 
لتكضيح خصكصية الجرائـ المرتكبة مف النازييف كاالنتياكات الجسيمة التي مارسكىا ضد االنسانية 

" كتعني الجماعة  "genusكمصطمح اإلبادة الجماعية  الذم ابتدعو ليميكف مشتؽ مف كممة التينية 
 .1جمميا قتؿ الجماعة اك إبادة جماعية" كمعناىا يقتؿ كتعني في م"cideككممة اك الجنس 

كتعد مف  ،لمبشرية ككصفت بجريمة الجرائـ كفادحة خسائر كبيرة اإلبادةمنذ القدـ تسبب جرائـ ك 
 .2كالسمـ الدكلي األمفعمى  اطر خالجرائـ التي تشكؿ 

رتكب ت ،فعاؿ التاليةفعؿ مف األ أم" :كعرفتيا بأنيا األساسينصت عمييا المادة السادسة مف النظاـ 
 جزئيا". أكدينية بصفتيا ىذه إىالكا كميا  أكعرقية  أك أثنية أكىالؾ جماعة قكمية إبقصد 

بو  أخذكىك التعريؼ الذم  ،ـ1948الجماعية في المادة الثانية مف اتفاقية  اإلبادةكقد كرد تعريؼ 
ت بو النظـ أخذ ب تختمؼ عماناك ىذا التعريؼ ج أخذلممحكمة الجنائية الدكلية، ك  األساسيالنظاـ 
 اإلبادةالنظاـ القصد في ارتكاب جريمة رد ىذا أك حيث  ،داناك لمحكمتا يكغسالفيا كر  ةاألساسي
لممحكمة  األساسيرد نص المادة السادسة مف النظاـ أك كقد  ،لة كالسعي كالتنفيذك اكالمح ،الجماعية

 :3جرامي كىيصكرا لمنشاط اإل

                                                           
1

-https://www.policemc.gov.bh/mcmsاٌغُذ خبٌذ،جشَّخ اإلثبدح اٌجّبػُخ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ -
store/pdf/418772aa-41a5-4f82-a1f9-

eb60b337cbdd_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8
%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf 

2
ِشَىُخ وإعشائًُ ِٕهب،جبِؼخ دِشك،ِجٍخ َبد اٌّزذذح األخ غجُؼزهب واخزصبصبرهب ِىلف اٌىالاٌمذعٍ ثبسػخ،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُ-

 .036،ص4112-اٌؼذد اٌثبٍٔ-41اٌّجٍذ -جبِؼخ دِشك اٌؼٍىَ االلزصبدَخ واٌمبٔىُٔخ
http://www.damascusuniversity.edu.syٍَٔىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو 

3
داس شزبد ٌٍٕشش -ذوٌُخ،داس اٌىزت اٌمبٔىُٔخاٌذوٌُخ ورجشثخ اٌؼذاٌخ اٌجٕبئُخ اٌ ِذىّخ اٌجٕبَبدِذّذ خبٌذ دغُٓ،-

 .410-411،ص4105واٌجشِجُبد،
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  أكعرقية  أك ثنيةإ أككثر مف جماعة قكمية أ كأ، كيتحقؽ ذلؾ بقتؿ شخص ةفراد جماعأقتؿ 
 دينية معينة.

 فعاؿ المادية الجماعة، كيتعرؼ ذلؾ عمى كافة األعقمي جسيـ بأفراد  أكضرر جسدم  إلحاؽ
 كالمعنكية كالتي تؤثر عمى سالمة الجسد.

 جزئي، كمثاؿ ذلؾ أكىالكيا الفعمي كميا إعة عمدا ألحكاؿ معيشية يقصد بيا خضاع الجماإ: 
اض المعدية األمر عدـ تقديـ المساعدة الطبية في حاؿ تفشي  أكحرمانيا مف الطعاـ كالشراب 

 راد الجماعة.أفكالخطيرة بيف 
 ما عف طريؽ الفصؿ بيف النساء إنجاب داخؿ الجماعة، كذلؾ فرض تدابير تستيدؼ منع اإل

 كالخصي لمرجاؿ. أككالرجاؿ 
  خرل.أعنكة لجماعة طفاؿ الجماعة أنقؿ 

المسبقة  رادةكاإل الجماعية الركف المعنكم كالذم يتمثؿ في كجد النية اإلبادةما يميز جرائـ كاىـ 
القصد  فإفكعمى ذلؾ  اإلبادةجزئيا فبدكف تكافر ىذه النية ال تكجد جريمة  أكإلىالؾ الجماعة كميا 

لحاؽك  كىالكيـ النتمائيـ  األشخاصتدمير  إلىف يككف متكجيا أالجنائي يجب  ل أحد إلىالضرر  ا 
 ىذه الجماعات.

جرامي ضد ىذه اإل كفعمو ف يككف الجاني ارتكب سمككوأاإلبادة الجماعية يجب فمكي تتكافر جريمة 
اإلبادة تككف لديو نية  كأف ،بادتياإالدينية بقصد  أكالعرقية  أك اإلثنية أكالجماعة بصفتيا القكمية 

 .1ماعيةالج اإلبادةىـ العناصر المميزة لجريمة أالتي ىي مف 

 ة.اإلنسانيثانيا: الجرام ضد 

التي تمثؿ  األعماؿك  فعاؿلممحكمة الجنائية الدكلية عمى األ األساسينصت المادة السابعة مف النظاـ 
 أكىجكـ مسمح  أثناءيقع ضد السكاف المدنييف  فعؿ أك كتشمؿ كؿ عمؿة اإلنسانيجريمة حرب ضد 

 أكبعادىـ إ أك ،كتسخيرىـ كعبيدالحد مف حريتيـ  أك ،ممدنييفلتصفية  أكقتؿ  إلى أّدلاستيداؼ 

                                                           
1

 .440ِشجغ عبثك،اٌمعبء اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ ِغ دساعخ رطجُمُخ وِؼبصشح ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص-
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اغتصابيـ بما في  أكتعذيبيـ  أك ،القانكف الدكليكمبادئ احتراـ لقكاعد  أكمراعاة  أماعتقاليـ دكف 
 أكككذلؾ مطاردة مجمكعة مشخصة اليكية ألسباب سياسية  ،تعقيميـ أكجبارىـ عمى الدعارة إذلؾ 

 .1التمييز العنصرم أكخفاء القسرم اإل أكدينية  أكية ثقاف أكعرقية  أككطنية  أكجنسية 

 

ة اإلنسانيفعاؿ التي تتحقؽ بيا الجرائـ ضد لتحديد األ أساسيةعدة عناصر  األساسيكتطمب النظاـ 
 :2كىي

  التي نصت عمييا المادة  األعماؿك  فعاؿف يككف ىذا الفعؿ مف األأ: يجب ؿك األالعنصر
 السابعة.

  :منيجي. أكطار ىجكـ كاسع النطاؽ إفعاؿ في يتـ ارتكاب تمؾ األف أيجب العنصر الثاني 

ة ىي اإلنساني، فالجريمة ضد اإلييالمشار  األعماؿك  فعاؿا يتضمف تكرار ارتكاب السمكؾ كاألكىك م
ال  ةحدافاالعتداء عمى ضحية ك  ،ضحايانكع مف الجرائـ الجماعية التي تستيدؼ عددا كبيرا مف ال

ذا كاف إال إلممحكمة الجنائية  األساسي لية جنائية دكلية بمكجب نظاـ ركما يترتب عمى مرتكبو مسئك 
يككف لو تكييؼ قانكني  حداقتؿ شخص ك  فإفكبالتالي  ،جزءا مف اعتداءات متكررة كاسعة النطاؽ

 .كفؽ ىذا النظاـ كسكؼ نبينو الحقايسأؿ عنو مرتكبو خر آ

  المككنة لتمؾ الجرائـ عمال بسياسة  ماؿاألعك  فعاؿف يككف ارتكاب األأالعنصر الثالث: يجب
.منيا يقتضي كتحفيز  عمى تشجيع ابناء أك ،منظمة معينة أكدكلة   ارتكاب ىذا اليجـك

تمؾ السياسة في ى كال يمكف االستدالؿ عم ،جابييىذا العنصر بالتشجيع كالدعـ اإل ىكيستدؿ عم
السمطات الرسمية  إلىىذه السياسة ف تستند أالتنظيمي، كال يشترط  أكحالة غياب العمؿ الحككمي 

فعاؿ تي تككف متكرطة في ارتكاب ىذه األالجماعات المختمفة ال إلىفيي قد تستند  ،في الدكلة
 جرامية مثؿ الحركات االنفصالية كحركات التحرر.اإل

                                                           
1

 412اٌذوٌُخ ورجشثخ اٌؼذاٌخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص ِشجغ عبثك،ِذىّخ اٌجٕبَبد-
2

 .431-449-448-447-446-445ٌجٕبئٍ ِغ دساعخ رطجُمُخ وِؼبصشح ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،صِشجغ عبثك،اٌمعبء اٌذوٌٍ ا-
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في جعؿ الجرائـ ضد  كميما المنظمة يعد عنصرا حاسما أكعنصر سياسة الدكلة  فإف ،كعميو
ف عنصر السياسة يضفي عمى الفعؿ المرتكب دخؿ في اختصاص المحكمة، كذلؾ ألت ةاإلنساني

 درجة كبيرة مف الخطكرة في المجتمع الدكلي.

  المدنييف. فراد كالسكاففرد مف األ أمف ترتكب ضد أالعنصر الرابع: يجب 

 ،ف ترتكب في حؽ جماعات مكصكفةأالجماعية التي تشترط  اإلبادةكذلؾ عمى خالؼ مع جريمة 
مف السكاف المدنييف سكاء كانكا  أمكىذه الجرائـ ترتكب ضد  ،فالفارؽ بتحديد الفئات المستيدفة

 أكاىا ياف ترتكبيا ضد رعأيمكف لمدكلة ف تمؾ الجرائـ أكينتج عف ذلؾ  ،ير مكاطنيفغ أكمكاطنيف 
 المقيمكف فييا. األشخاصضد 

  ف ألممحكمة الجنائية الدكلية  ياألساسالعنصر الخامس: تجنبت المادة السابعة مف النظاـ
الذم  األمركىك  ،مف تمؾ الجرائـ بكجكد نزاع مسمح أمقرار إـ استمز  أكيككف ىناؾ ضركرة 

 مكانية كقكعيا في كقت الحرب كالسمـ عمى حد سكاء.إيعني 
  المككنة لمجرائـ ضد  األعماؿف تككف أتتطمب المادة السابعة مف النظاـ العنصر السادس: لـ

 أكبقصد التمييز المجحؼ في المعاممة لدكافع دينية  مرتكبةة )باستثناء االضطياد( ياإلنسان
 قكمية. أكسياسية  أكعرقية 

  :ة ىي جرائـ عمدية كبالتالي يمـز القصد الجنائياإلنسانيف الجرائـ ضد إالعنصر السابع، 
ف ألية، فيجب لممحكمة الجنائية الدك  األساسيالمادة ثالثكف مف نظاـ ركما  وأكدتكىك ما 

ما نا  ك رادتو كسمككو لتحقيقيا كالقصد العاـ ال يكفي، إتتجو  كأفيعمـ الجاني بعناصر الجريمة 
نو أجرامي باإلالعمؿ  أككمعناه عمـ المتيـ لحظة ارتكاب الفعؿ  ،يجب تكافر القصد الخاص

 ،مجمكعة مف السكاف المدنييف أممنيجي ضد  أكطار ىجكـ كاسع النطاؽ إيرتكبو في 
ف يرتكب المتيـ الفعؿ أالقصد الخاص منيا يتطمب  فإفكبالنسبة لجريمة الفصؿ العنصرم 

 بقاء عمى نظاـ الحكـ العسكرم.جرامي بنية اإلاإل
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 ثالثا: جرائم الحرب

فعاؿ التي تشكؿ جرائـ لممحكمة الجنائية الدكلية عمى األ األساسينصت المادة الثامنة مف نظاـ ركما 
النزاع المسمح  أثناءاليجكـ عمدا عمى سكاف مدنييف كتشمؿ  ،لجنائية الدكليةمحكمة االتختص بيا 

 أكىدافا عسكرية أكممتمكات المدنييف التي ال تشكؿ المدنية  األعيافاليجكـ عمى  أككحالة الحرب 
قصؼ  أكبعثات المحافظة عمى السالـ،  أكة اإلنسانييجـك عمى بعثات المساعدة الك  استيداؼ

اليجكـ عمى المنشآت الدينية  أك قاـ باالستسالـقتؿ جندم  أكؼ غير محمية عسكريا ىداأكاستيداؼ 
 الطبية المتنقمة. األعياف أكالمستشفيات  أكالتاريخية  اآلثار أكالعممية  أكالثقافية  أكالفنية  أك

 أكاجـ، رغاميـ عمى مساعدة الميإ أكالطبية ضد سكاف الدكلة المحتمة،  أككالقياـ بالتجارب العممية 
استخداـ غازات  أك  ،ما زائدةالآا ك أضرار تسبب بطبيعتيا  أسمحةاستخداـ  أكالسامة  األسمحةاستعماؿ 

ىانتيـ كمعاممتيـ ا  تجكيع المدنييف كتعذيبيـ ك  أك ،استعماؿ المدنييف كدركع بشرية أك ،خانقة أكسامة 
 أك الحمؿ القسرم أكعمى البغاء كراه اإل أكاالغتصاب كاالستعباد الجنسي  أك ،يةإنسانمعاممة غير 

 إلىنقؿ سكاف دكلة االحتالؿ سكانيا المدنييف  أك، ( سنة مف العمر15طفاؿ غير البالغيف )جنيد األت
عمـ  أكساءة استعماؿ عمـ اليدنة إ أك المحتمة األرضبعاد سكاف ا  نقؿ ك  أك ،التي تحتميا األرض
 .1عمى قيد الحياة حدأنو لف يبقى أ إعالف أكالشارة العسكرية  أكالعدك 

 كقد حددت الفقرة الثانية مف المادة الثامنة خمسة طرؽ مف الجرائـ عمى النحك التالي:

  ـ كتقع تحت ىذه الطائفة ثمانية جرائـ.1949االنتياكات الجسيمة التفاقية جنيؼ 
  في عراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة يف كاألناك لمق خرلاألاالنتياكات الخطيرة

 جريمة. 26النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي كتقع تحت ىذه الطائفة 
  في حالة كقكع نزاع مسمح غير ذم طابع دكلي يمثؿ ذلؾ االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة

( عمى 2/4ربعة جرائـ، كتنطبؽ الفقرة )أكتضمنت الفقرة  المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ

                                                           
1

 .415اٌذوٌُخ ورجشثخ اٌؼذاٌخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص ِشجغ عبثك،ِذىّخ اٌجٕبَبد-
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ابات كالتكترات ر طالدكلي كذلؾ ال يشمؿ حاالت االضالنزاعات المسمحة غير ذات الطابع 
 ية.قميماإل

 ير دكلية غعراؼ السارية عمى النزاعات المسمحة اليف كاألناك االنتياكات الخطيرة كالجسيمة لمق
 جريمة. ةعشر  تيكتضـ ىذه الفقرة اثن ،في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي

ت العديد مف لممحكمة الجنائية الدكلية قد جرم ياألساسكبذلؾ نجد المادة الثامنة مف نظاـ ركما 
 .1فعاؿ التي لـ تكف قد ترسخت بصفة قاطعة كجرائـ في القانكف الدكلي العرفياأل

سياسة  أكطار خطة إف ترتكب تمؾ الجرائـ في ألثامنة كالنعقاد اختصاص المحكمة جبت المادة اأك ك 
ككفقا  ،كىك ما يميز جرائـ الحرب ،جرائـطار عممية ارتكاب كاسعة النطاؽ ليذه الإفي  أكعامة 

الجنكد  أحدعماؿ العنؼ المنفردة التي قد يرتكبيا أنة فمف يككف لممحكمة اختصاص عمى لممادة الثام
 نزاع مسمح مثؿ القتؿ لدكافع شخصية بحتة كاالنتقاـ. أم أثناء

رادة كاتجاه اإل ،ريمةييا العمـ بعناصر الجكجرائـ الحرب ىي جرائـ عمدية يتطمب القصد الجنائي ف
كما  ،المقررة بمكجب اتفاقية جنيؼ حمايةسمككو يخالؼ قكاعد ال كأف ،ارتكاب ذلؾ الفعؿ المجـر إلى

ف يككف أكالتي تتطمب  - في حالة االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ
 يعمـ بحالة المجني عمييـ. كأف - حمرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ التي تفيد قياـ نزاع مسم

المادة الثامنة لـ تنص عمى اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائـ الخاصة باستخداـ  كما أف
الحربية التي بطبيعتيا  ساليبكاأل األسمحة ف الحظر يشمؿأكلكف نصت عمى  ،النككية األسمحة
تككف  أكتحقيقو  كاليدؼ العسكرم المراد ف تككف غير متناسبةأ أك ،ما ال لزكـ لياالآ أكا زائدة أضرار 

 .2عشكائية بطبيعتيا

 

 

                                                           
1

 .417-416اٌذوٌُخ ورجشثخ اٌؼذاٌخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص اٌجٕبَبدِشجغ عبثك،ِذىّخ  -
2

  .436-435-432ذوي اٌجٕبئٍ ِغ دساعخ رطجُمُخ وِؼبصشح ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،صِشجغ عبثك، اٌمعبء اٌ-
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 .العدوانرابعا: جرائم 

ركانيا بسبب أالعدكاف كتحديد عناصرىا ك فريقية لكضع تعريؼ لجريمة سعت الدكؿ العربية كاإل
الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  راركقد تمسكت ىذه الدكؿ بالتعريؼ القائـ عمى ق ،خطكرتيا

سمحة مف قبؿ دكلة استخداـ القكة الم": ىك العدكافف أى منو لك األكالذم جاء في المادة  ،(3314)
خرل تتنافى مع أة صكرة أيب أكاستقالليا السياسي،  أكية قميمسالمتيا اإل أكخرل أضد سيادة دكلة 

 . 1مـ المتحدة"ميثاؽ األ

جريمة لممحكمة الجنائية الدكلية  ساسياألمف النظاـ  الفقرة الثانيةفي   درجت المادة الخامسةأكقد 
 .2قاؼ التنفيذيإضمف الجرائـ التي تختص النظر فييا لكف مع  العدكاف

عضاء في المحكمة الجنائية الدكلية حكؿ ما يمثؿ جريمة اتفقت الدكؿ األ 2010حزيراف  11ي كف
قد تـ االتفاؽ عمى ، ك الختالؼ حكلو ألكثر مف عشر سنكاتكتـ اعتماد تعريفيا حيث داـ ا العدكاف،

تكجيو  أكالتنفيذ مف شخص في كضع يمكنو مف السيطرة  أكتخطيط كاإلعداد كالبدء التعريفيا بأنيا 
كالذم بطبيعتو كحجمو كخطكرتو يمثؿ انتياكا  ،يناك العسكرم لمدكلة، لفعؿ عد أكاإلجراء السياسي 

 .3لميثاؽ األمـ المتحدة

، كلكف فقط في تمؾ العدكافصالحية النظر في جريمة  عمى أف لممحكمة حينيا كافقت الدكؿقد  ك
دكلة  30كانت فمسطيف مف تمؾ حيث  دكلة عمى الميثاؽ المعدؿ 30المرتكبة بعد عاـ مف مصادقة 

 .، عندما تمتقي الدكؿ مرة أخرل لمراجعة التعديؿـ2017كلف يحدث ىذا قبؿ عاـ  ،المصادقة

 القضاياي العاـ بالمضي قدما في التحقيؽ في بعض أنو إذا ما أراد المدع إلىكما أشار القرار 
 فإف، فاك ، كعندما يؤكد المجمس كقكع جريمة عداألمفمجمس  إلى األمرالمحتممة، فيمكف تحكيؿ 

 4.المدعي العاـ سيكاصؿ التحقيؽ

                                                           
1

 .74َخ اٌذوٌُخ اٌذائّخ،صِشجغ عبثك، اخزصبص اٌّذىّخ اٌجٕب-
2

 .03،ص4102اٌزوَت فذوي، سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ،جبِؼخ ثُشصَذ،-
3
 https://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-ARA.pdfىزشؤٍجشَّخ اٌؼذواْ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌ- 

4
 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍاٌؼذواْؼذ عٕىاد ِٓ إٌّبلشبد، أػعبء اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ َزفمىْ ػًٍ رؼشَف جشَّخ ث- 

https://news.un.org/ar/story/2010/06/124632 
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، كالػػػػذم األمػػػػفىػػػػي مجمػػػػس ك  دكليػػػػةالكحيػػػػدة التػػػػي تخضػػػػع لسػػػػمطة  يمػػػػةىػػػػي الجر  العػػػػدكاف يمػػػػةك جر 
 1القمع.الالزمة لمنعو، بكسائؿ المنع ك  كالتدابير ك يتخذ اإلجراءات كافالعديختص بتحديد 

 إلػػػػػػػػىا كبػػػػػػػػالنظر إلييػػػػػػػػبعػػػػػػػػد بيػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػة الجػػػػػػػػرائـ التػػػػػػػػي تخػػػػػػػػتص المحكمػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػة بػػػػػػػػالنظر ك 
ف المحكمػػػػػػػة أنجػػػػػػد  ،يسػػػػػػػرائيماإلاالنتياكػػػػػػات التػػػػػػػي كقعػػػػػػت فػػػػػػػي رفػػػػػػح مػػػػػػػف قبػػػػػػؿ جػػػػػػػيش االحػػػػػػتالؿ 

 ةة سػػػػػابقاألربعػػػػػف جريمػػػػػة مػػػػػف الجػػػػػرائـ أحيػػػػػث  ،بػػػػػةمختصػػػػػة مكضػػػػػكعا بػػػػػالنظر فػػػػػي الجػػػػػرائـ المرتك
الحػػػػػػػرب، فجػػػػػػػيش  يمػػػػػػػةكىػػػػػػػي جر  ال أـ 1967المحتمػػػػػػػة منػػػػػػػذ عػػػػػػػاـ  الػػػػػػػذكر قػػػػػػػد حػػػػػػػدثت فػػػػػػػي رفػػػػػػػح

تتمثػػػػؿ بتطبيػػػػؽ تكجيػػػػو  مجرمػػػػة دكليػػػػا  أسػػػػاليبقػػػػد اسػػػػتخدـ كمػػػػا ذكرنػػػػا سػػػػابقا  يسػػػػرائيماإلاالحػػػػتالؿ 
زاع المسػػػػػػمح كيسػػػػػػمح النػػػػػػ أثنػػػػػػاءالجنػػػػػػكد  أحػػػػػػدمػػػػػػر عسػػػػػػكرم يسػػػػػػتخدـ عنػػػػػػد اختفػػػػػػاء أىنيبعػػػػػػؿ كىػػػػػػك 

حتػػػػى لػػػػك كػػػػاف ىنػػػػاؾ  ،لمعثػػػػكر عميػػػػومكػػػػاف يػػػػتـ الشػػػػؾ فيػػػػو بكجػػػػكد الجنػػػػدم  أمبضػػػػرب النيػػػػراف فػػػػي 
تمحػػػػػؽ دمػػػػػارا عمػػػػػى نطػػػػػاؽ كاسػػػػػع ال يتناسػػػػػب  أسػػػػػمحةكاسػػػػػتخداـ  مػػػػػدنييفلػػػػػدييـ عمػػػػػـ بكجػػػػػكد سػػػػػكاف 

 .كما ذكرنا سابقا كاليدؼ العسكرم
ىػػػػػدؼ  إلػػػػػىيجػػػػػكـ ال يمكػػػػػف تكجيييػػػػػا شػػػػػف ال أثنػػػػػاء أسػػػػػمحةك  اسػػػػػتخدـ كسػػػػػائؿ  يسػػػػػرائيماإلفػػػػػالجيش 

يػػػػػر دقيقػػػػػة غصػػػػػكاريخ  يسػػػػػرائيماإلشػػػػػف اليجػػػػػـك اسػػػػػتخدـ جػػػػػيش االحػػػػػتالؿ  أثنػػػػػاءف ،عسػػػػػكرم محػػػػػدد
 إلحػػػػػاؽ أّدلممػػػػػا التػػػػػي تقػػػػػع ضػػػػػمف منػػػػػاطؽ سػػػػػكنية كثيفػػػػػة السػػػػػكاف  األىػػػػػداؼفػػػػػي ضػػػػػرب التكجيػػػػػو 

مػػػػػػف المػػػػػػادة الثامنػػػػػػة  بمكجػػػػػػبكىػػػػػػك مػػػػػػا يعػػػػػػد جريمػػػػػػة حػػػػػػرب  رةك االضػػػػػػرر بالمنػػػػػػازؿ السػػػػػػكنية المجػػػػػػ
 .ىا كاسعة النطاؽأضرار المستخدمة  األسمحةف أ إلى ضافة، باإلالنظاـ

كبيػػػػرة كخسػػػػائر فادحػػػػة بػػػػأركاح السػػػػكاف  مػػػػاآالا ك أضػػػػرار اؽ لحػػػػإتػػػػـ  األسػػػػمحةاسػػػػتخداـ تمػػػػؾ كبسػػػػبب 
طفػػػػػػػاؿ أغمػػػػػػػبيـ أمنػػػػػػػازؿ كقتػػػػػػػؿ العشػػػػػػػرات مػػػػػػػف المػػػػػػػدنييف حيػػػػػػػث  دمػػػػػػػرت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف ال ،المػػػػػػػدنييف
، كمتاىمػػػػا  أكرجميػػػػو  أكمػػػػف جسػػػػدىـ مثػػػػؿ يديػػػػو  أطػػػػراؼ صاألشػػػػخا، كمػػػػا فقػػػػد العديػػػػد مػػػػف كنسػػػػاء
تػػػػػدمير  إلػػػػػى ضػػػػػافةذىػػػػػب ضػػػػػحيتيا المسػػػػػعفيف كمػػػػػدنييف باإلسػػػػػعاؼ إتػػػػػـ اسػػػػػتيداؼ سػػػػػيارة  ككػػػػػذلؾ

 كىػػػػػك مػػػػػا يشػػػػػكؿ جريمػػػػػة حػػػػػرب بمكجػػػػػب المػػػػػادة الثامنػػػػػة ،يكسػػػػػؼ النجػػػػػار أبػػػػػكجػػػػػزء مػػػػػف مستشػػػػػفى 
ك  أسػػػػػاليبظػػػػرت اسػػػػػتخداـ ، كمػػػػػا كحالمدنيػػػػة كالطبيػػػػػة األعيػػػػػافحيػػػػث حظػػػػػرت اسػػػػتيداؼ المػػػػػدنييف ك 

 .ا عمى نطاؽ كاسعأضرار كسائؿ قتاؿ عشكائية كتمحؽ 
 
 
 

                                                           
-

1
 .097,ص4100ة وجشائُ اٌؼذواْ,اٌطجؼخ األوًٌ,داس اٌثمبفخ,ػّبْ,عهًُ دغُٓ,جشائُ اٌذش وٌاٌفزال
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 ني.االفرع الثاني: االختصاص الزم

لممحكمة الجنائية الدكلية قاعدة عامة في القانكف الجنائي الدكلي تقضي  األساسييتضمف النظاـ 
كل بالنظر في الجرائـ ف المحكمة ال تختص سأؽ القانكف بأثر رجعي، كمعنى ذلؾ بعدـ جكاز تطبي

 لممحكمة حيز النفاذ. األساسيالمرتكبة بعد دخكؿ النظاـ 

فالمحكمة  ،لممحكمة الجنائية الدكلية بعد بدء النفاذ األساسيأما بخصكص الدكؿ التي تنضـ لمنظاـ 
( مف 11ليا كفؽ المادة )نفاذ النظاـ بالنسبة انضماـ الدكلة ك  ال بالجرائـ التي تقع بعد بدءإال تختص 

العاـ السائد في القانكف الجنائي، كىك سرياف  مبدأتطبيقا لم، كىذا يعتبر لممحكمة األساسيالنظاـ 
 القاعدة القانكنية بأثر فكرم كمباشر.

 األساسيشخص بمكجب النظاـ  أممساءلة الحؽ بف المحكمة ال يككف ليا كمعنى ما سبؽ أ
حتى لك كاف  ،النظاـ بالنسبة لدكلة ىذا الشخص سمكؾ سابؽ لبدء نفاذ ىذا أملممحكمة الجنائية عف 

 .1ىذا السمكؾ كالفعؿ الذم قاـ بو  يشكؿ جريمة دكلية حسب ما كرد في المادة الخامسة مف النظاـ

كالتي تمثؿ  استثناءا ص بالنظر في بعض الجرائـف المحكمة ليا الصالحية كتختأكىناؾ مف يجد 
ف استمرار اختفاءىـ ما زاؿ قائما سرم لألشخاص، كذلؾ ألاالختفاء القانتياكا مستمرا، كمثاؿ ذلؾ 

، كيككف بعد نفاذ صالحية المحكمة لمنظر في تمؾ االنتياكات، كذلؾ باعتبارىا جرائـ مستمرة زمانيا
 اصالحية النظر فييا بناء لممحكمة األساسي( مف النظاـ 13كفؽ الفقرة )ب( مف المادة ) لممحكمة
 .2 مفاأليصدر عف مجمس  عمى قرار

في النظاـ بمكجب  لممحكمة صالحية النظر في الجرائـ المرتكبة في الدكؿ الغير طرؼ كما أف
صدرت أحيث  ،2012ك 2011في العاميف  وأكدتكىك ما  ،يكدع لدل مسجؿ المحكمة إعالف

يمػػػو الػػػذم يجػػػرم تقد اإلعالفأف  الػػػدائرة التمييديػػػة الثالثػػػػة فػػػػي المحكمػػػػة قػػػراريف تؤكػػػػد فييمػػػػا عمػػػػػى
الجػػػرائـ الػػػػكاردة ضػػػمف  في االختصاص لمنظريمكػػػػف أف يمػػػنح المحكمػػػة ( 12/3بمكجػػػب المػػػادة )

 إلىطػػػرؼ غيػػػػر دكلػػػة حتػػػى تػػػاريخ يعػػػكد  إقميـالتػػػي كقعػػػت فػػػي ك  ،األساسينطػػػاؽ نظػػػاـ ركمػػػا 
                                                           

1
 .071،ص4101َشىٌ ٌٕذح ِؼّش،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ اٌذائّخ واخزصبصبرهب،داس اٌثمبفخ ٌٍٕشش واٌزىصَغ،-

2
 .05ِشجغ عبثك،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص-
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التمييدم الذم قدمتو ىذه الدكلة في العاـ  اإلعالفعطى أ ،ـ، ففي قضية ساحؿ العاج2002العػػػػاـ
حكمة عمى الجرائـ التي ارتكب في ( مف المادة الثانية عشر االختصاص لمم3كفؽ الفقرة ) ،ـ2003
تصديؽ عميو كلة لـ تكدع كثيقة الكىذه الد ،ـ2002مكؿ /سبتمبر أي 19 إلىحتى تاريخ يعكد  إقميميا

، األساسي(مػػف نظػػػاـ ركمػػػا  11/2ـ، كيتماشػػى ىػػذا الكضػػػع مػػع أحكػػاـ المػػػادة )2013ال في عاـ إ
ػؽ بػػػالجرائـ التػػي كالتػػي تػكجب عمػػى أنػػو  ال يجػػكز لممحكمػػة أف تمػػارس اختصاصػػيا إال فيمػػا يتعمػ

ػػػا إعالناـ بالنسػػبة لتمػػؾ الدكلػػػة، مػػا لػػػـ تكػػػف الدكلػػة قػػد أصػػدرت بػػدء نفػػاذ ىػػذا النظػػ ترتكب بعد
 .الثالثة مف المادة الثانية عشربمكجػػب الفقػػرة 

تقديـ  في المحكمة جازت لدكلة غير عضكأميمة بالنسبة لكضع فمسطيف، حيث  كىذه القرارات
بحيػػػث يعػػػكد فػػػي رضيا أائـ المرتكبة عمى النظر في الجر  لدل المحكمة يسمح باختصاصيا إعالف

 أمضػػػمف نطػػػاؽ االختصػػػاص الزمنػػػي لممحكمػػػة، ك  ،تمؾ الدكلةرغػػػب فييػػػا تمرحمػػػة  أم إلىتاريخػػػو 
كمػػػا يجػػػكز لممحكمػػػة أف تصدر التفكيض بإجراء التحقيقات ضمف  ـ.2002تمػػػكز/يكليػػػك  1تػػػى ح

 .1 ار الزمنيىذا اإلط

اختصاص فيو قبكؿ  جاء ا لممحكمةإعالنقدمت فمسطيف المحتمة  ـ2014 /31/12بتاريخ  حيث
قميمياأرضيا ك عمى ـ 2014عاـ  في الجرائـ المرتكبةالمحكمة الجنائية الدكلية لمنظر  الذم تـ  ا 

نو تـ أا عمم ،2014كمف ضمف تمؾ الجرائـ التي ارتكبت في غزة كرفح عاـ  ،ـ1967احتاللو عاـ 
، كقد تـ تقديـ بالغ ـ1/4/2015رسميا كالنفاذ في  األساسيانضماـ فمسطيف لنظاـ المحكمة 

لممحكمة الجنائية الدكلية بتاريخ  اإلعالفا عمى بخصكص الجرائـ المرتكبة في رفح بناء
 عمىيف يسرائيماإل ىما يتعمؽ بإرىاب المستكطنيفأحدخريف بالغيف آ إلى ضافةباإل ،ـ25/6/2015
 كما أف، خر يتعمؽ بعائمة الدكابشة التي تـ تعرضيا لمحرؽ مف قبؿ مستكطنيف، كبالغ آلفمسطينييفا

خيرة عمى غزة لجنائية الدكلية تتعمؽ بالحرب األمؤسسات المجتمع المدني قدمت بالغات لممحكمة ا

                                                           
1

 رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو8ٍٔ-6،ص4103ظغ فٍ فٍغطُٓ،ِؤعغخ اٌذك،وسلخ ِىلف دىي اخزصبص اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ػًٍ اٌى-
http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/Al-

Haq_and_PCHR_Position_Paper.Arabic_Translation.pdf . 
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ي لك األبالفحص الحرب. كقد باشرت المدعية العامة لممحكمة الجنائية  أثناءكاالنتياكات التي حدثت 
 .1بناء عمى تمؾ  البالغات

ة الجنائية االختصاص الزمني لممحكم عف الدائرة التمييدية بخصكص القرارات الصادرة إلىكبالرجكع 
 ،دعتو ساحؿ العاج بمكجب الفقرة الثالثة مف المادة الثانية عشرأك الذم  اإلعالفالدكلية الناشئ عف 

 ا، كبناءفمسطيف لممحكمة الجنائية الدكليةالذم قدمتو  إلعالفانتيجة مماثمة فيما يتعمؽ ب إلىنصؿ 
 ،كالتكجو الذم اتخذتو كاعتمدتو فمسطيفكبنظر المحكمة  ساحؿ العاج قضيةو كلتشابو فإن عمى ذلؾ
الذم قدمتو فمسطيف  اإلعالفساس أمة الجنائية الدكلية لمتحرؾ عمى المدعي العاـ لممحك يمكف حثّ 

كالحصكؿ عمى تفكيض مف الدائرة  ،رة الثالثة مف المادة الثانية عشرـ كفؽ نص الفق2014سنة 
 ـ.2014التمييدية لمباشرة التحقيؽ في الجرائـ التي كقعت في رفح عاـ 

مما يجعؿ  فاآل إلىثارىا مستمرة آ ـ ما زالت 2014حدثت في رفح عاـ  جرائـ الحرب التي كما أف
ثار النزاع آمف المدنييف ما زالكا يعانكف مف ئات ، فالمالمحكمة مختصة بالنظر في ىذه الجرائـ

عالج بسبب الجركح الخطيرة التي ، كمنيـ مف يزاؿ ي  كال طرفيو أكو أطراف أحدالمسمح، فمنيـ مف فقد 
فقدكا  العشرات مف المدنييف كما أف، ضدىـصابتيـ نتيجة الضربات التي كاف يكجييا االحتالؿ أ

يد مف السكاف المدنييف قد ف ىناؾ العدأ إلى ضافةكف في الخيـ، باإلف يعيشمنازليـ كما زالكا حتى اآل
السكاف  كما أف، يسرائيماإلفرادا مف عائالتيـ نتيجة النزاع المسمح الذم شنو جيش االحتالؿ أخسركا 

 .طفاؿ كالنساءلحؽ بيـ خاصة األ ذمال ذلكالمعاناة كاأل اآلالـالمدنييف ما زالكا يعانكف نتيجة 

استمر باالعتداءات عمى مدينة رفح حيث تعرضت رفح لمقصؼ ف جيش االحتالؿ أ لىإ ضافةباإل
( عاـ 18عاذرة ) أبككنتج عف ىذا االعتداء شييد كىك يكسؼ شعباف  22/3/217المدفعي بتاريخ 

كنتج  2017كما تعرضت رفح لميجكـ في شير ديسمبر/ .2رةبك اكىـ مف سكاف مخيـ الش ،صابتيفا  ك 
صاباتك  أضرارعنو   .ا 

                                                           
1
دذح ء  اٌغبػخ اٌىااٌّزخصصخ، اٌثالثب ػّش ػىض هللا،ِغبػذ وصَش اٌخبسجُخ وسئُظ اداسح االُِ اٌّزذذح وإٌّظّبد - 

 َ.06/0/4108وإٌصف،
2

 https://paltoday.psh  غ االٌىزشؤٍاٌّىل ػًٍ خجبسَخ،َىجذاإل اٌُىَ فٍغطُٓ ووبٌخ -
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سرياف نفاذ النظاـ لمدكلة  كقتيا تككف مختصة زمانيا مف فإنلممحكمة  األساسيالنظاـ  إلىكبالرجكع 
 المنضمة كالمصادقة عميو.

ثر الجريمة أبالنظر في الجريمة كىك استمرار  لكف ىناؾ استثناء تصبح فيو المحكمة مختصة
 إلى، كبالتالي نصؿ في تمؾ الجريمةيقبؿ باختصاص المحكمة بالنظر  إعالفثانيا تقديـ  ،كاالعتداء

كالذم  ،لممحكمة اإلعالفستمرارىا كتقديـ ة في رفح الف المحكمة مختصة لمنظر في الجرائـ المرتكبأ
 يقيد بقبكؿ اختصاصيا.
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 المطمب الثاني: االختصاص المكاني والشخصي لممحكمة الجنائية الدولية.

 : االختصاص المكاني.لواأل الفرع 

ية لممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب المادة الثانية عشر مف قميمة اإلييتـ تحديد نطاؽ الصالحية كالكال
يا تخضع تمقائيا فإنلممحكمة  األساسيذا كانت الدكلة طرفا في النظاـ إف ،لممحكمة األساسيالنظاـ 

نو أالنظاـ، حيث  مفالجرائـ المذككرة في المادة الخامسة  أحدالختصاص المحكمة متى ارتكبت 
و يتضمف قبكليا اختصاص فإن ،القبكؿ بو أكالتصديؽ عميو  أككبمجرد انضماـ الدكلة لمنظاـ 
 ا في المادة الخامسة.إلييالمشار رضيا ك أالمرتكبة عمى المحكمة لمنظر في جميع الجرائـ 

جريمة داخمة  مأعي العاـ ف تحيؿ لممدألممحكمة  األساسيو يجكز لمدكلة الطرؼ في النظاـ كما أن
 .1البت فييا أجؿفي اختصاص المحكمة لمتحقيؽ مف 

 إقميمياعمى و ال تختص المحكمة بالنظر في الجرائـ المرتكبة فإنما الدكلة الغير طرؼ في النظاـ أ
 كيككف ىذا اإلعالف ،تقدمو الدكلة لممحكمة إعالفمف خالؿ تقديـ ذا قبمت باختصاص المحكمة إال إ

 .2كيجب تحديده في كؿ مرة مقيد بجريمة محدده

دكلة  إقميـف تمارس اختصاصيا عمى أ المادة الثالثة عشر فبمكجب الفقرة )ب( م و لممحكمةكما أن
بمكجب الفصؿ  متصرفا األمفحاؿ مجمس أمتى تدخؿ ضمف صالحيتيا  ما في حاؿ ارتكاب جريمة

 .3المدعي العاـ إلىمـ المتحدة حالة السابع مف ميثاؽ األ

 طراؼالدكؿ األ إقميـف المحكمة تككف مختصة بالنظر في الجرائـ التي تقع عمى أمما سبؽ  يتبيف لنا
لممحكمة يفيد بقبكؿ  إعالففي حاؿ تقديـ  أك، لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيفي نظاـ ركما 

حالة مجمس إ، كما كتككف مختصة في حاؿ إقميميااختصاص المحكمة بنظر الجرائـ التي تقع عمى 
لممحكمة جريمة لمنظر فييا متى كانت ىذه الجريمة مف ضمف الجرائـ التي تختص المحكمة  مفاأل

 النظر فييا.
                                                           

1
 .32-33ِشجغ عبثك،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص-

2
 .07ِشجغ عبثك،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص-

3
 َ. 0998اٌذوٌُخ ٌؼبَ  ( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ03اٌّبدح )-
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المحكمة تختص بالنظر في تمؾ  فإفكفيما يتعمؽ باختصاص المحكمة بالجرائـ المرتكبة في رفح 
ختصاص ا قبكؿ إعالفكالذم فيو تـ  ،ـ2014 /31/12بتاريخ  اإلعالفتقديـ الجرائـ، حيث عند 

لممحكمة  األساسيالنظاـ كىك ما يتفؽ مع ، ـ2014المحكمة النظر في الجرائـ المرتكبة عاـ 
تصبح المحكمة مختصة بالنظر في الجرائـ المرتكبة عمى  بمكجب ىذا النظاـ حيث ،الجنائية الدكلية

ائـ جر لممحكمة تقبؿ باختصاص المحكمة لمنظر في تمؾ ال إعالفدكلة غير طرؼ متى قدمت  إقميـ
 .1رضياأالمرتكبة عمى 

 ،ـ2014بقبكؿ اختصاص المحكمة زمانيا لمنظر في الجرائـ المرتكبة عاـ  اإلعالفعند تقديميا ك 
قبكؿ اختصاص المحكمة لمنظر في الجرائـ  اإلعالففي جاء حيث  ،قبمت اختصاص المحكمة مكانيا

 ـ.1967دكلة فمسطيف الذم تـ احتالليا عاـ  إقميـالمرتكبة عمى 

 الفرع الثاني: االختصاص الشخصي.

( مف 25،26،27،28جاء النص عمى االختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدكلية في المكاد )
ف المحكمة مختصة فقط في أكيفيـ مف ىذه المكاد  ،لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيالنظاـ 
الييئات مف الدكؿ  أكيف يار عتباال أكالمعنكييف  األشخاصالطبيعييف، فال يسأؿ  األشخاصمحاكمة 

 ماـ المحكمة.أ

لممحكمة الجنائية الدكلية،  األساسيالعشريف مف النظاـ قرة الثالثة مف المادة الخامسة ك بمكجب الفك 
ة جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة أييككف عرضة لمعقاب عف أؿ الفرد جنائيان أماـ المحكمة ك يس

 :2األفعاؿ التالية أحدفي حاؿ ارتكابو 

عف طريؽ شخص أخر بغض النظر عف  أكباالشتراؾ مع أخر  أكارتكاب جريمة سكاء بصفتو  أ.
 غير مسئكؿ جنائيان. أكككف األخير مسئكال 

 شرع بيا. أكارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ  ىالحث عم أكاألغراء  أك األمر ب.

                                                           
1

 َ.0998( ِٓ إٌظبَ األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ عٕخ 04اٌّبدح )-
2

  .30ِشجغ عبثك،اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،ص-
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 أكاب ىذه الجريمة شكؿ أخر لغرض تيسير ارتك أمالمساعدة ب أكالتحريض  أكتقديـ العكف  ج.
 بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا. ،الشركع في ارتكابيا

يعمف بقصد مشترؾ الرتكاب جريمة  األشخاصفي قياـ جماعة مف  لطريقة أخر  أمالمساىمة ب د.
: أف تككف ىذه المساىمة متعمدة ك  ىالشركع فييا عم أك  أف تقـك

 أكجرامي عند الجماعة، إذا كاف ىذا النشاط الغرض اإل أك.إما بيدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي 1
 ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة. ىالغرض منطكيان عم

 ىذه الجماعة. لمع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لد أك.2

 ارتكابيا. ىالتحريض المباشر العمني عم أكالجماعية  اإلبادةارتكاب جريمة  ق.

اتخاذ إجراء يبدأ بو تنفيذ الجريمة بخطكة مممكسة، ك لكف الشركع في ارتكاب الجريمة عف طريؽ  ك.
 ا الشخص.يالـ تقع الجريمة لظركؼ ال تتصؿ بنك 

 أمو ليككف ليا اختصاص عمى فإن ،المحكمة الجنائية كبمكجب المادة السادسة كالعشركف كما أف
 . 1إليوشخص يقؿ عمره عف الثامنة عشر عاما كقت ارتكاب الجريمة المنسكبة 

اختصاص النظر في  لمحكمة الجنائيةالمحكمة كبمكجب المادة السابعة كالعشركف مف نظاـ ا أفك كما 
نصت حيث  ،الذيف استثنتيـ المادة السادسة كالعشركف األشخاصما عدا  ،األشخاصمحاكمة جميع 

ية، ك ادكف تمييز بسبب الصفة الرسمية كبصكرة متس األشخاصيطبؽ عمى جميع ف ىذا النظاـ أعمى 
و ال يعفى مف المسؤكلية فإنمكظؼ حككمي  أكعضك في برلماف  أكلك كاف رئيس دكلة  فحتى

 فإفكجب ىذه المادة منو كبأ إلى ضافةباإل، ال تشكؿ سببا لمتخفيؼ مف العقكبة كما أفالجنائية 
كالتي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص ال تحكؿ دكف جرائية الخاصة القكاعد اإل أكالحصانات 
 . 2لمحكمة اختصاصيا عمى ىذا الشخصممارسة ا

                                                           
1

 َ.0998( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ٌغٕخ 46اٌّبدح )-
2

 َ.0998اٌذوٌُخ ٌغٕخ  ( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ47اٌّبدح )-
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حيث  ،يتعمؽ بمسئكلية الرئيس عف أعماؿ مرؤكسيو اخر آ نصاتضيؼ المادة الثامنة كالعشركف ك 
مف أسباب أخرل  األساسيما ىك منصكص عميو في ىذا النظاـ  إلى ضافةباإل ": نوأنصت عمى 

 لممسئكلية الجنائية عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة:

الشخص القائـ فعالن بأعماؿ القائد العسكرم مسئكالن مسئكلية جنائية عف  أكيككف القائد العسكرم  -أ
كالمرتكبة مف جانب قكات تخضع إلمرتو كسيطرتو  ،الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة

لعسكرم تخضع لسمطتو كسيطرتو الفعميتيف, حسب الحالة, نتيجة لعدـ ممارسة القائد ا أكالفعميتيف, 
 :الشخص سيطرتو عمى ىذه القكات ممارسة سميمة أك

سبب الظركؼ , بيفترض أف يككف قد عمـ أك, الشخص قد عمـ أكإذا كاف ذلؾ القائد العسكرم  -2
 تككف عمى كشؾ ارتكاب ىذه الجرائـ. أك, بأف القكات ترتكب السائدة في ذلؾ الحيف

يع التدابير الالزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو الشخص جم أكإذا لـ يتخذ ذلؾ القائد العسكرم  -3
 لعرض المسألة عمى السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة. أك ،قمع ارتكاب ىذه الجرائـ أكلمنع 

, يسأؿ الرئيس جنائيان عف غير الكارد كصفيا في الفقرة )أ( فيما يتصؿ بعالقة الرئيس كالمرؤكس -ب
ة كالمرتكبة مف جانب مرؤكسيف يخضعكف لسمطتو الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكم

 :كسيطرتو الفعميتيف نتيجة لعدـ ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء المرؤكسيف ممارسة سميمة

 أكمعمكمات تبيف بكضكح أف مرؤكسيو يرتكبكف  أمتجاىؿ عف كعي  أك( إذا كاف الرئيس قد عمـ 1
 عمى كشؾ أف يرتكبكا ىذه الجرائـ.

 ـ بأنشطة تندرج في إطار المسئكلية كالسيطرة الفعميتيف لمرئيس.إذا تعمقت الجرائ ( 2

قمع ارتكاب ىذه  أكإذا لـ يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو لمنع  (3
 .1"لعرض المسألة عمى السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة أكالجرائـ 

                                                           
1

 َ.0998( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ٌغٕخ 48اٌّبدح )-
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و تختص المحكمة بالنظر كالتحقيؽ في الجرائـ نأ إلىلمبحث ة دراستنا ليذا اياف نشير في نيالبد لنا أ
المرتكبة في رفح، كذلؾ ألف المحكمة تنظر في الجرائـ التي لـ يتـ معاقبة مرتكبي تمؾ الجرائـ مف 

ف تككف العقكبة يجب أ كأفف العقكبة ال تتناسب كالفعؿ المرتكب أ أك ،اإلييقبؿ الدكلة التي ينتمكف 
 أشد.

تنص عميو المادة الثانية المقدـ لممحكمة الجنائية الدكلية كالذم  اإلعالف أف إلىنشير ف كما كالبد أ
ذا كانت لي لمنظر فيما إأك يسمح فقط لممدعي العاـ بالقياـ بفحص  ،نظاـ المحكمة مف عشر

 ثباتالفحص فيما إذا كانت األدلة كافية إلو يتـ كما أن، االنتياكات المرتكبة جديرة بالتحقيؽ أـ ال
ل الجرائـ التي تختص المحكمة بنظرىا أـ ال كالتي في حاؿ تكافرىا يتـ تحكيؿ الممؼ أحدارتكاب 

 لممحكمة لمحاكمتيـ. 

لممحكمة حالة إكلذلؾ ال بد مف تقديـ  ،لمقياـ بالمحاكمة منان اكحده ليس كافيا كض اإلعالف كأف
كالذم فيو يسمح  ،األساسياـ المحكمة ا المادة الرابعة عشر مف نظإلييشارت الجنائية الدكلية كالتي أ
حالة يرفؽ معو تقديـ طمب إ تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة ،جريمة إقميميالمدكلة التي ارتكب عمى 

عمى الطمب يتـ مباشرة التحقيؽ مف  ابناء، ك التقارير كالتحقيقات التي قاـ بيا جياز الدكلة المختص
 .1رضيا تمؾ الجرائـعمى أ الدكلة الذم ارتكب إقميـقبؿ المدعي العاـ في 

ي كلإلحالة شركط مكضكعية كشكمية يجب تكافرىا حتى يتـ تقديمو مف دكلة غير طرؼ لمنظر ف
، أما بالنسبة لمشركط ف تدخؿ الجريمة ضمف اختصاص المحكمةالجريمة فالشركط المكضكعية ىي أ

 إقميمياالمحكمة عمى  ا بقبكؿ اختصاصإعالنقد قدمت  -طرؼالغير -ف تككف الدكلة الشكمية فيك أ
 .2نة مع المحكمةك اتككف متع كأف

 

 
                                                           

1
 .4108-0-06سهبَ ثشغىثٍ،ِىظفخ لبٔىُٔخ فٍ وصاسح اٌخبسجُخ،اٌثالثبء اٌغبػخ اٌىأدذح،- 

2
ذوٌُخ ثطشَك االدبٌخ،دساعبد،ػٍىَ اٌششَؼخ اٌؼذواْ ِّذوح دغٓ واٌؼىىس ػّش صبٌخ،أؼمبد االخزصبص اٌمعبئٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌ- 

، َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ 436،ص0،4106،اٌؼذد 23واٌمبٔىْ،اٌّجٍذ 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/8055/5174 
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عن جرائم الحرب المرتكبة في  يسرائيماإل لحكومة االحتالل المبحث الثاني: المسؤولية الدولية
 .رفح

امتناع عف العمؿ  أكا بعمؿ إلييالفرد الذم ينتمي  أكاف المسؤكلية الدكلية تنشأ في حاؿ قياـ الدكلة 
الشخص في  أكتتحمؿ الدكلة القانكف الدكلي، كمف ثـ  كقكاعد المقررة كفقا ألحكاـ مخالؼ لاللتزامات

 ىذه الحالة تبعة تصرفو المخالؼ اللتزاماتو الدكلية كاجبة االحتراـ.

حيث تترتب المسؤكلية الدكلية عمى عاتؽ الشخص الدكلي نتيجة إخاللو بالتزاـ دكلي ممقى عمى 
قكاعد حظر تلي، كيشمؿ اإلخالؿ بااللتزاـ الدكلي القياـ بعمؿ عاتقو بمكجب أحكاـ القانكف الدك 

اؽ لحا  حربا ضد دكلة أخرل ك  أكالقانكف الدكلي القياـ بو كمثاؿ ذلؾ شّف الدكلة ىجـك كمبادئ  اـحكأك 
تقصير في القياـ بالتزاـ تفرض قكاعد القانكف  أكإىماؿ  أكبمكاطنييا  كالخسائر الفادحة اآلالـالدمار ك 
 .1مى الدكلة القياـ بوالدكلي ع

ياكات ارتكبتو مف انت عف ما سرائيؿؿ البحث عف المسؤكلية الدكلية إلك اكفي ىذا المبحث سنتن
شنيا اليجكـ العسكرم  أثناء الىامف التفاقية جنيؼ كاتفاقية ياإلضافي ليفالتفاقيات جنيؼ كالبركتككك 

الدكلية ـ دراسة المسؤكلية الجنائية حيث سيت هأسر م تـ الذ يسرائيماإلعمى رفح لمبحث عف الجندم 
 يسرائيماإلاالحتالؿ كمة كلحؿ( كالمسؤكلية المدنية أك في رفح )مطمب  عف جرائـ الحرب المرتكبة 

 .)مطمب ثاني( في رفحالناجمة  ضراراألعف 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 https://www.arab-ency.com ثشاهُُ، اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ،اٌّىعىػخ اٌؼشثُخ، َىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍدساجٍ إ -
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 عن جرائم الحرب المرتكبة في رفح : المسؤولية الجنائية الدولية لواأل المطمب 

 في ضوء القانون الدولي الجنائي.مسؤولية الجنائية ال :لواأل الفرع 

، كترتبط 1دكلية تجريميوقاعدة قانكنية تياؾ نكاالمترتب عمى خرؽ  ثرتعد المسؤكلية الجنائية األ
 ةاألساسيا الجكىرية ك ياكثيقا بحؿ القضالجنائي كتطكيره ارتباطا قكيا ك  نشاء القانكف الدكليمسألة إ

كالسمـ الدكلييف كمنع االنتياكات الكاسعة كالجسيمة  األمف، أال كىي حفظ كالميمة لمعالقات الدكلية
 .2ىذا اليـك إلىجكاء الدكلية التي تعكر األ القضاياكغيرىا مف  ةاألساسيلمحقكؽ كالحريات 

كالتي تتفؽ كالقانكف  رادة(دراؾ كحرية االختيار )اإلفقو الدكلي عمى شرطي التمييز كاإلقبؿ استقرار الك 
، ةيجرملمحاسبة مرتكبي األفعاؿ ال كأساس لقياـ المسؤكلية الجنائية الدكلية الداخمي لكؿ دكلةئي الجنا
ذ انقسمكا بيف إساس ىذه المسؤكلية أبيف الفقياء الدكلييف حكؿ  أمكاف ىناؾ اختالؼ في الر كقد 

 شخصية المسؤكلية الجنائية. مبدأمؤيد كمعارض ل

 ف تتكافر حرية االختيارأيمكف  نو الأب رأسيـ الفقيو "جالسر" كعمىث استقرت المدرسة التقميدية حي
 ،تكافر تمؾ العكامؿ لمشخص المعنكمنو ال تأكحجتيـ  ،مشخص العادم دكف المعنكمال لإكالتمييز 
 ال عميو.إالجزاء ال يكقع  كأفالمسؤكلية الجنائية تترتب لمشخص العادم  فإفكبالتالي 

" سالدانا"، فيركف إمكانية إسناد المسؤكلية الدكلية  ى رأسيـ الفقيوالكضعية، كعمأما أنصار المدرسة 
إرادة إجرامية، إذ قاؿ الفقيو  يـ لو إرادة، كقد تككف ىذهأيالجنائية لمشخص المعنكم، فحسب ر 

أف اختصاص محكمة العدؿ الدكلية كاف البد أف يمتد لممسائؿ الجنائية فتختص بكافة "سالدانا": "
 .3" غيرىا أكسػكاء ارتكبػت مػف طػرؼ الدكلػة  الجرائـ الدكليػة

                                                           
1

 ،َىجذ ػًٍ اٌّىلغ 022اٌشاجٍ ِذّذ،اٌّغؤوٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ودوسهب فٍ دّبَخ دمىق اإلٔغبْ،ص-
http://www.caus.org.lb  ٍٔاالٌىزشوhttp://www.caus.org.lb 

2
داس -وٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذائّخ،داس اٌىزت اٌمبٔىُٔخدُّذ دُذس ػجذ اٌشصاق،رطىَش اٌمعبء اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ ِٓ اٌّذبوُ اٌّؤلزخ إًٌ اٌّذىّخ اٌذ- 

 .26،ص4118شزبد ٌٍٕشش واٌجشِجُبد،
3

،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ 4117-4116بِؼخ ِٕزىسٌ"لغٕطُٕخ"،،سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخ، جدغُٓ ٔغّخ-

https://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AHOC2361.pdf. 
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كالمتمثؿ بالمسؤكلية  ،المدرسة التقميدية أمبر  اإلنسانيكالقانكف الدكلي القضاء الدكلي  أخذكقد 
ى نحك تجسيد المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد لك األالبنية  ماكلقد كانت معاىدة فرس ،الجنائية لمفرد

كر الفقو ظحيث أنو قبؿ ذلؾ كاف الفرد في من ،كو قكاعد كأعراؼ الحربعمى الصعيد الدكلي النتيا
  .1الدكلي التقميدم مجرد مكضكع ال شخص مف أشخاص القانكف الدكلي

كتأكيدا عمى تطبيؽ القضاء الدكلي الجنائي اعتماد رأم المدرسة التقميدية في تطبيقاتو حكـ محكمة 
يث اشترطت تكافر عناصر القصد الجنائي كىما " حvonleedـ في قضية "1948"نكرمبرج"  عاـ 

 .2االرادة كحرية االحتيار

مجمكعة القكاعد التي تعمؿ عمى تحديد الجرائـ  :نوالكتاب القانكف الدكلي الجنائي بأكقد عرؼ بعض 
جراءات التي يجب اتخاذىا عند ارتكاب تمؾ الجرائـ لفرض لية كالعقكبات المقابمة ليا، كاإلالدك 

ثبات مسؤكليتيـ عمى ارتكابيـ لتمؾ االنتياكات الطبيعييف الذيف تـ إ األشخاصى العقكبات عم
 .3كالجرائـ الدكلية

التي تـ انشائيا  رغ كطككيكنكرمبكقد تشكمت محاكـ جنائية لمحاسبة مرتكبي الجرائـ منيا محكمة 
حرب العالمية التي تشكمت بعد المحكمة يكغسالفيا ك  ،ـ1945عاـ  اليبانييفلمحاكمة مجرمي الحرب 

التي كمحكمة ركاندا  ،4ـ1991لمحاكمػة مرتكبػي جػرائـ الحػرب فػي البكسػنة كككسػكفا عاـ  الثانية
في  955انشئت عف طريؽ مجمس االمف بطمب  الحككمة الركاندية بناء عمى القرار الصادر رقـ 

ساىمكا في ارتكاب انشئت لغرض كاحد كىك معاقبة كمحاكمة االفراد الذيف  ك ـ1994نكفمبر عاـ 
قرار المجتمع الدكلي لممسؤكلية إية اكانت بد، حيث 5الجرائـ الجسيمة في ركاندا كاالقاليـ المجاكرة ليا

 المحكمة الجنائية الدكلية. إلىكصكال  ،ائية عما ارتكبكه مف جرائـ دكليةالدكلية الجن

                                                           
1
ذ جفشاد ػًٍ ظىء اٌّذبوُ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ،جبِؼخ ػْ اٌّغؤوٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ٌألشىَخ وشُذب دٕبْ،سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىا أؤُغخ- 

 .2،ص4103-4104َخ،بثج-اٌشدّٓ ُِشح
2

،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخسعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ  ِشجغ عبثك،-

https://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AHOC2361.pdf. 
3
 .29ِشجغ عبثك،رطىس اٌمعبء اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ ِٓ اٌّذبوُ اٌّؤلزخ إًٌ اٌّذىّخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذائّخ،ص- 
4

 اٌّطُشٌ فالح ِضَذ، سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخ ٌألفشاد فٍ ظىء رطىس اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ، جبِؼخ اٌششق -

   http://elibrary.mediu.edu.my ، رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو5ٍٔ،ص4100األوعػ،
5
 .30،صسعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّغؤوٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ٌألفشاد ػًٍ ظىء اٌّذبوُ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ِشجغ عبثك،- 
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ئية الدكلية في مؤتمر ركما لممحكمة الجنا األساسيقاـ المجتمع الدكلي بتبني نظاـ ركما حيث 
نائية المؤسسة بشكؿ دائـ الييئة القضائية ذات الطبيعة الج كىي ،ـ1998الدبمكماسي في سنة 
 . 1خطر الجرائـ كمالحقة مرتكبيياأكالمختصة بالنظر في 

عمى  أكدتحيث  ،ضا عمى نيج السكابؽ القضائيةأيكالمحكمة الجنائية الدكلية الدائمة  قد سارت ىي 
ال الشخص إرادة نو ال يممؾ حرية االختيار كاإلأحيث  ،لمسؤكلية الجنائية تككف لألفراد الطبيعييفف اأ

كبالتالي  ،اإلنسانيالقانكف الدكلي  حكاـأك  رادتو الرتكاب الفعؿ المخالؼ لقكاعدإالطبيعي الذم يكجو 
لنا في دراستنا ك اكقد تن سناد"إ"ال مسؤكلية مف دكف  مبدأال إلىالمسؤكلية الجنائية بحقيـ استنادا  إقامة
فراد عف ارتكابيـ لمحاكمة األ كمف ضمنيا االختصاص الشخصي ،اختصاصات المحكمة سابقا

 .الجرائـ التي تدخؿ ضمف نطاؽ المحكمة

و عمى كأن ،دكف عقاب ال تمرّ كما كتؤكد المحكمة في ديباجتيا عمى أف الجرائـ الخطيرة يجب أ
مف خالؿ  أك ،اة مرتكبي ىذه الجرائـ سكاء عمى الصعيد الكطنيف يقكـ بمقاضالمجتمع الدكلي أ

شد تقمة كذات اختصاص عمى الجرائـ األنيا مسة الجنائية الدكلية كالتي تتسـ بأف مع المحكمك االتع
 .2خطكرة

كبر التطكرات التي عرفتيا قكاعد أية لمفرد عف الجرائـ الدكلية مف يعد تقرير المسؤكلية الجنائية الدكلك 
بعدما كانت الدكلة تتحمؿ عمكما، كالقانكف الدكلي الجنائي عمى كجو الخصكص  انكف الدكليالق

القانكف الدكلي حكاـ أك فرادىا انتياكات جسيمة لقكاعد أمجمكعة مف  أكفرادىا أ أحدتبعات ارتكاب 
د كقد تأسس ىذا التقرير عمى اعتبار أف الفر  ،النزاع المسمح كشف ىجـك عسكرم أثناء اإلنساني

 انتياؾ حقكقو المحميةأشخاصو، بحيث أصبح  حدأك  لمكاضيع الميمة لمقانكف الدكليأصبح مف ا
. كالسمـ الدكلييف األمفلذلؾ أضيفت قكاعد عديدة مف ميددات  ،النزاع المسمح أثناء ساسيا أميددا 

كالتي تعرؼ  د،سند المسؤكلية الدكلية الجنائية لألفراأف القضاء الدكلي أ إلىذا نتكصؿ مما سبؽ إ
                                                           

1
ء رطىس اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ، جبِؼخ اٌششق فشاد فٍ ظىْ اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخ ٌألغزُش ثؼٕىابجسعبٌخ ِِشجغ عبثك،-

   http://elibrary.mediu.edu.my ، رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو5ٍٔ،ص4100األوعػ،
2
 .2،ص4105ِبَ اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ،داس اٌّطجىػبد اٌجبِؼُخ،َ ِصطفً ِذّذ،اٌزذمُك واٌّذبوّخ أثشاهُُ هشبإ- 
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تمس الجماعة مة فراد عما ارتكبكه مف أفعاؿ جسيبمقتضاه يعاقب األ ذلؾ النظاـ القانكني الذمنيا أب
 .1الدكلية بأكمميا

ميما كانت الصفة الرسمية التي يتمتع  -نو ال يعفى الشخص أالمجتمع الدكلي استقر عمى  كأفكما 
تكابيـ جرائـ دكلية مخالفة لقكاعد كاتفاقيات مػف المسؤكلية الجنائية في حالة ار  - األشخاصبيا 

 األساسيمف النظاـ  27/1كىذا ما جاءت بو المادة  ،في حالة النزاع المسمح اإلنسانيالقانكف الدكلي 
 األشخاصعمى جميع  األساسييطبؽ ىذا النظاـ "أنو:  لممحكمة الجنائية الدكلية، كالتػي نصت عمى

 الصفة الرسمية لمشخص فإفالصفة الرسمية كبكجو خاص،  تمييػز بسبب أمية دكف ك ابصكرة متس
مكظفا  أكممثال منتخبا  أكبرلماف  أكعضكا في حككمة  أكحككمة  أكسكاء كاف رئيسا لمدكلػة 

كما ، األساسيمف المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذا النظاـ  األحكاؿحػاؿ مف  أمحككميا، ال تعفيو ب
 .2فيؼ العقكبةلتخ سببا في حد ذاتيا يا ال تشكؿأن

ؤكلية الدكلية الجنائية ال ف المسأف القضاء الدكلي استقر عمى أ إلىتكصمنا في ىذا الفرع مف دراستنا 
الطبيعييف  لألفرادال  إرادة ف يتكافر ركف التمييز كاإلأنو ال يمكف أحيث  ،ال لألفرادإف تككف أيمكف 

 دكف المعنكييف.

  .في رفح عن الجرائم المرتكبة حتاللاال ودلجنالفرع الثاني: المسؤولية الجنائية 

كالذم يعد بمثابة المرجعية لممحاسبة عف  ،لممحكمة الجنائية الدكلية األساسينظاـ ركما  إلىبالرجكع 
 ،كتحديدا عند الكقكؼ عند المادة الخامسة كالعشركف مف ىذا النظاـ ،جرائـ الحرب المرتكبة في رفح

العسكرم  األمرصدر أالذم  يسرائيماإلالتابع لمجيش  المكاء جبعاتي نجد بأف العقيد عكفر كينتر قائد
ليـ  امرهأك الذم يكجو  عف طريؽ جنكده طبيقولتنفيذه، يجعؿ  منو في حالة ت "تكجيو ىنيبعؿ" لمجنكد 

 األساسيالمادة الثامنة مف النظاـ الرتكابيـ جريمة تدخؿ ضمف نطاؽ  ،بأف يككنكا عرضة لمعقاب
ا في جزئية سابقة مف ىذه الدراسة كالتي تعد ىذا السمكؾ الذم كقع بالفعؿ إلييشرت أ كالتي ،لممحكمة

 أكالتحريض  أكبتقديـ العكف  أكغراء اإل أك -كىذا ما يعنينا - األمرقد شرع بو سكاء بطريؽ  أك
                                                           

1
 اٌذوٌُخ ودوسهب فٍ دّبَخ دمىق اإلٔغبْ.اٌّغؤوٌُخ اٌجٕبئُخ  ِشجغ عبثك،-

2
ػىاد هبٍٔ ػبدي ادّذ،سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّغئىٌُخ اٌجٕبئُخ اٌشخصُخ ٌّشرىجٍ جشائُ اٌذشة )ِجضسرب ِخُُ جُٕٓ واٌجٍذح اٌمذَّخ فٍ -

 . 91،ص4117ٔبثٍظ ّٔىرجب(، جبِؼخ إٌجبح اٌىغُٕخ،
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المتمثمة  األمركفي الحالة التي نحف بصددىا في ىذه الدراسة كىي حالة  ،الحث عمى ارتكابيا
 إلىكالذم ترتب بمكجب تطبيقو كأمر عسكرم مف العقيد  ،العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" األمردار بإص

عما يترتب عف ىذا بغض النظر  الجندم فيو أسرالجنكد تكجيو الضربات في المحيط الذم تـ 
يكجو بطريقة عشكائية غير مراعيا لممبادئ كالقكاعد  األمركخصكصا بأف ىذا  ،ثارآالسمكؾ مف 
كىي كما عالجتيا  ،لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيعمييا في المادة الثامنة مف النظاـ  المنصكص

  .ةاإلنسانيالتمييز ك  مبدأالضركرة العسكرية كالتناسب ك  مبدأسابقا المتمثمة بانتياؾ 

الذم  األمرفالعقيد كينتر كفؽ المادة الخامسة كالعشركف يككف مسؤكال جنائيا كمعرض لممحاسبة عف 
الصادر يخالؼ اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككالف  األمرف طبيعة ذلؾ ألك  ،جنكدهلصدره أ

تيا فمخالكالتي في حاؿ  ،عراؼ الحرب الساريةأيخالؼ  وكما أن ،اف التابعاف التفاقيات جنيؼاإلضافي
ف الشخص أحيث تشير المادة المذككرة  ،لممحكمة األساسيتشكؿ جريمة حرب كفؽ نظاـ ركما 

 .1بصفتو الفردية ككف مسؤكال ي

 أكف القائد العسكرم أعمى  أكدتنظاـ المحكمة الجنائية الدكلية مف المادة الثامنة كالعشركف  كما أف
مسؤكلية جنائية عف الجرائـ المرتكبة مف جانب القكات  القائد العسكرم مسؤكؿ الشخص القائـ بأعماؿ

  2ذا:إ سمطتو الفعميتيف أكتخضع سيطرتو  أكالتي تخضع إلمرتو كسيطرتو 

 أكأنيـ يفترض أف يعممكا بسبب الظركؼ السائدة في ذلؾ الحػيف بػاف قػكاتيـ ارتكبت  أكعممكا  -1
 عمى كشؾ ارتكاب الجرائـ.

 أكقمػع ارتكػاب الجرائـ  أكلـ يتخذكا جميع التدابير الالزمة كالمعقكلة في حدكد سمطاتيـ لمنػع 2-  
جراء المحاكـإحالة ىذه الكقائع عمى ال  .سمطات المختصة لمتحقيؽ فييا كا 

جبت النصكص القانكنية الدكلية عمى القادة العسكرييف ضركرة اإللماـ كالمعرفة بقكاعػد القانكف أك كقد 
يؼ التفاقيات جن اإلضافي ؿك األ( مػف البركتككػكؿ 82، كليذا الغرض نصت المػادة )اإلنسانيالدكلي 

                                                           
1

 َ.0998ٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ عٕخ ( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ ا45اٌّبدح )-
2

 َ.0998( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ عٕخ 48اٌّبدح )-
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المشكرة القانكنية  ميف تكفر المستشاريف القانكنييف لمقياـ بتقديـأتعمى  1949/آب/12المعقكدة في 
 .اإلنسانيلمقادة العسكرييف لضماف عدـ انتياؾ قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي 

 أثناءبعض التدابير الكقائية كاالحتياطيات  إليو( مف البركتكككؿ المشار 57كقدمت المادة ) كما
  كيحترميا. يتخذ قرارا بشأنو أف يراعييا أكاليجـك اليجـك التي يتكجب عمى مف يخطط 

مػرؤكس  أمعمى" ال يعفػى قيػاـ  ؿك األ( مف البركتكككؿ 86/2كفي ىذا اإلطار نصت المادة )
التأديبية، حسب  أكؽ "البركتكككؿ" رؤساءه مف المسؤكلية الجنائية حالمىذا  أكبانتياؾ االتفاقيات 

نػو كاف أ إلىمعمكمات تبيح ليـ في تمؾ الظركؼ، أف يخمصكا  كانت لدييـ أك ، إذا عممكااألحكاؿ
 إجراءات كلـ يتخذكا كؿ ما فػي كسػعيـ مػف  ،انو في سبيمو الرتكاب مثؿ ىذا االنتياؾ أكيرتكب، 
 .1قمع ىذا االنتياؾ أكلمنع  ةمستطاع كتدابير

نائيا عف االنتياكات في رفح ج ف العقيد كينتر مسؤكالأخالؿ النصكص القانكنية السابقة  يتبيف لنا مف
كبالتالي ما كاف عمى العقيد  ،اإلنسانيف القائد العسكرم يككف ممـ بقكاعد القانكف الدكلي أحيث 

المكاف الذم تـ الضربات في محيط  فّ جيو ىنيبعؿ" الذم بطبيعتو يسمح شالعسكرم "تك  األمرصدار إ
فالميـ  ،ة قد تضرر بسبب ىذا اليجكـعياف مدنيأ أكفيو حتى لك كاف ىناؾ مدنييف الجندم  أسر

ضباط مشاة  أحدكده أكىك ما  ،األمرالجندم بغض النظر عف النتائج المترتبة عف ىذا  إلىالكصكؿ 
عف  اإلعالفثمة تبعات البد منيا بمجرد ما يتـ " :قائال األمرعند كصفو ليذا  يسرائيماإلالجيش 

النار  إطالؽالنيراف يعرؼ باسـ )إجراء  ؽطالتكجيو ىنيبعؿ عبر الالسمكي كثمة نظاـ متبع إل
النار عمى كؿ مكاف يشتبيكف بو كيتقاطع  إطالؽف الجنكد يقكمكف بأ أم - بمكجب تكجيو ىنيبعؿ(

 .2بدا" أار معيف كال يدخركف جيدا في ذلؾ مع مس

و نفإ ،ه في مكاف ماأسر نو بمجرد الشؾ بكجكد الجندم الذم أما يتضح لنا مف كالـ ىذا الضابط فك
كرنا في دراستنا سابقا كىك ما يخالؼ قكاعد الحرب كما ذ ،النيراف دكف التأكد مف ذلؾ إطالؽيتـ 

 المدنية. األعيافف الشؾ يفسر لصالح المدنييف ك أحيث 

                                                           
1

  .94،ص(ّٔىرجب ٔبثٍظ فٍ اٌمذَّخ واٌجٍذح جُٕٓ ِخُُ ِجضسرب) اٌّغئىٌُخ اٌجٕبئُخ اٌشخصُخ ٌّشرىجٍ جشائُ اٌذشةِشجغ عبثك، -
2

 ،ِٕظّخ اٌؼفى اٌذوٌُخ4102ثٕبء ٔضاع إعشائًُ/غضح َىَ اٌجّؼخ األعىد:ِجضسح سفخ أِشجغ عبثك،-
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حكاـ القانكف الدكلي أيو ىنيبعؿ" ال يتالءـ مع قكاعد ك العسكرم "تكج األمرف ىذا أكعمى الرغـ مف 
ف المادة الثامنة مف نظاـ المحكمة نصت أضا أي، عمما بتطبيقو األمرصدر أف العقيد أال إ اإلنساني

ال تككف  كأفال تككف عشكائية أعراؼ الحرب ك أف ال تخالؼ أيجب  ساليبف الكسائؿ كاألأمى ع
 ىا ال تتناسب كاليدؼ العسكرم.أضرار 

ىك مف  لمجيش عسكرمالقائد ال أك يسرائيماإلرئيس جيش االحتالؿ  فألنا مف دراستنا ب تبيفذا يإ 
في حاؿ لممحكمة  األساسي بمكجب المادة الثامنة كالعشركف مف النظاـ ،يتحمؿ المسؤكلية الجنائية

ذا لـ يقـ إو يتحمؿ المسؤكلية الجنائية كما أن، عراؼ الحربأبطبيعتو ينتيؾ مر أقيامو بإصدار 
عمى الرغـ مف  ،ـ فييا عمى رفحاـ التي شف اليجك أي األربعيكقؼ تمؾ االنتياكات خالؿ مر أصدار إب

حيث ك  ،عراؼ الحرب كالنزاع المسمحأكمخالفة لقكاعد ك  عممو بأف الجيش يقكـ بانتياكات جسيمة
 أكالالزمة لمنع  ؿ الرئيس لممسؤكلية في حاؿ لـ يتخذ جميع التدابيرتحمّ  المادة السابقة الذكر جبتأك 

الناجـ عنو تمؾ  األمرصدار ىذا إال مف قاـ بصأالقائد العسكرم ىك  فإفكىنا  ،1قمع تمؾ الجرائـ
ماـ المحكمة الجنائية الدكلية عف تمؾ الجرائـ التي تدخؿ ضمف أكؿ و مسؤ فإنكلذلؾ  ،االنتياكات

 كالمنصكص عمييا في المادة الثامنة. ،اختصاص المحكمة

و كمنع ما يتحمؿ المسؤكلية الجنائية لعدـ تدخم يسرائيماإلركاف جيش االحتالؿ أرئيس  كما أف
مادة الثامنة كفؽ ال اإلنسانيف جيشو ينتيؾ قكاعد القانكف الدكلي أرغـ معرفتو ب ،يحصؿ في رفح

 .كالعشركف مف النظاـ

 األساسيف النظاـ ( م33كفقا لممادة )و فإنامر العقيد كينتر ك أما فيما يتعمؽ بالجنكد الخاضعيف أل
العسكرم ليـ بتطبيؽ "تكجيو  األمرصدار ـ إاتقيـ مسؤكلية جنائية حتى لك تعمى ع لممحكمة يقع

امره حتى لك كانكا سيخضعكف لمعقاب ك حيث كاف يجب مخالفتيـ أل ،ىنيبعؿ" مف قبؿ العقيد كينتر
 أثناءمشركع غير عمؿ  أمالنزاع المسمح عدـ القياـ ب أثناءحيث أنو يتكجب عمى الجنكد  ،نتيجة ذلؾ

العسكرم طبيعتو التي  األمر، ك 2ثانية مف المادة سابقة الذكرقياميـ بالعمميات العسكرية كفؽ الفقرة ال

                                                           
1

 َ.0998( ِٓ إٌظبَ األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ عٕخ 48اٌّبدح )-
2
 َ.0998( ِٓ ٔظبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ عٕخ 33اٌّبدح )- 
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النيراف الكثيفة في المحيط  إطالؽحيث بطبيعتو يسمح ب ،ظاىر اإلنسانيتنتيؾ قكاعد القانكف الدكلي 
 األعيافكبمجرد االشتباه كالشؾ بكجكده دكف مراعاة لكجكد المدنييف ك  ،الجندم فيو أسرالذم تـ 
 . المدنية

ع جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي االدعاء بعدـ معرفتيـ عدـ مشركعية األمر العسكرم حيث كال يستطي
كؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربع أكجب معرفة الجنكد كما ذكرنا في دراستنا سابقا أف البركتكككؿ األ

عدتيـ كالعساكر بقكاعد القانكف الدكلي كتكفير المستشاريف القانكنيف المختصيف بيذا المجاؿ لمسا
 عمى معرفة تمؾ القكاعد.

كما أف االدعاء بعدـ قدرتيـ عمى مخالفة األكامر ليس سببا كافيا لعدـ تعرضيـ لممحاكمة كالمسائمة 
  اليكلكككستأحد منظمي  أماـ المحكمة كدليؿ ذلؾ ما حصؿ مع أكتك أدكلؼ أيخماف األلماني

دارةكالذم كمؼ مف قبؿ الجنراؿ رينيارد ىيدريش بتسييؿ ك   الترحيؿ في المشاركة المكجستية الخدمات ا 
 خالؿ النازييف قبؿ مف المحتمة الشرقية أكركبا في كاإلبادة الييكد معسكرات إلى لمييكد الجماعي
لقبض عميو في األرجنتيف مف قبؿ جياز االستخبارات اإلسرائيمي ، حيث تـ ا الثانية العالمية الحرب

دانتو بارتكاب جرائـ حرب   في دكره أك اليكلكككست حقيقة، كخالؿ المحاكمة لـ ينكر "المكساد" كا 
 في مذنبا كجد كقد. االستبدادية الفدرالية نظاـ في األكامر يتبع ببساطة كاف أنو ادعى لكنو ، تنظيميا

 .1ـ1962 يكنيك 1 في إعدامو تـ ؛ شنقان  باإلعداـ عميو كحكـ التيـ مف كثير

التي ك العسكرية في رفح  األعماؿلعدـ قيامو بكقؼ  ،مسؤكليةلا يسرائيماإلكما يقع عمى رئيس الكزراء 
ممكاد السابقة الذكر فكؿ شخص يككف مسؤكؿ عف ا لحيث كفق ،نتج عنيا العديد مف االنتياكات

و يتكجب عمى المجتمع الدكلي فإنكبالتالي  ،العامميف تحت سمطتو األشخاصالصادرة عف  األعماؿ
 .يسرائيماإلصادية مع حككمة االحتالؿ قطع العالقات الدبمكماسية كاالقت

 

 

                                                           
1

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmannَىجذ ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ -
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 في رفح. الناجمة ضراراألعن  يسرائيماإللحكومة االحتالل المسؤولية المدنية المطمب الثاني:  

 في ضوء القانون الدولي. الناجمة عن النزاعات المسمحة المسؤولية المدنية: لواأل الفرع 

خداـ القكة ككسيمة لفض المنازعات بيف الدكؿ، است إلىتقتضي قكاعد القانكف الدكلي بتحريـ المجكء 
نص ميثاؽ عمى كذلؾ لمحفاظ  ،كىناؾ العديد مف االلتزامات التي يجب عمى الدكؿ عدـ مخالفتيا

كالسمـ الدكلييف،  األمفعضاء المنظمة بالحفاظ عمى أكجكب التزاـ  كالذم جاء فيو ،مـ المتحدةاأل
يع منازعاتيـ الدكلية بالطرؽ السممية عمى نحك ال يجعؿ كالتأكيد عمى أعضاء المنظمة أف يفضكا جم

 كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر. األمفك السمـ 

ليذا  شخاص القانكف الدكليأاحتراـ  ،تطبيؽ القانكف الدكلي يياضيقتالتي كااللتزامات مف الكاجبات ك 
مباشرة اختصاصاتيـ كفي  االنفراديةالمتبادلة، ككذلؾ في تصرفاتيـ  عالقاتيـالقانكف كتنفيذه في 

 .1المختمفة

عمى احتراـ ى المشتركة التفاقيات جنيؼ لك األممـز بمكجب المادة ضا أيالمجتمع الدكلي  كأفكما 
، كتمتـز الدكؿ ببذؿ كؿ ما في ميما كانت الظركؼ قاتك ككفالة احتراـ االتفاقيات في جميع األ
باحتراـ قكاعد القانكف  ،ة لسمطتيارىا مف المؤسسات الخاضعكسعيا لضماف التزاـ مؤسساتيا كغي

في  طراؼاع مسمح أـ ال، كما تتعيد الدكؿ األنز  أك، سكاء كانت في حالة حرب اإلنسانيالدكلي 
ف مع األمـ المتحدة في ك ا، بأف تتع1977الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ  ؿك األ اإلضافيالبرتكككؿ 

 2. اتفاقيات جنيؼ أك ؿك األ اإلضافيحالة االنتياكات الخطيرة لمبركتكككؿ 

الدكؿ التي تمؾ يترتب عمى و كأنف الدكؿ ممزمة بتنفيذ الكاجبات التي عمييا كاحتراميا، ألنا يتبيف 
مسؤكلية لمتعكيض  الحقكؽ حمايةالتي جاءت ل الدكلي حكاـ القانكفأقكاعد ك  فرادىا أينتيؾ  أك تنتيؾ
 .الناجمة عف انتياكات قكاعد القانكف الدكلي ضراراألعف 

                                                           
1
ظبهش ػجذ اٌٍطُف صبثش،سعبٌخ ِبجغزُش ثؼٕىاْ اٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزشرجخ ػًٍ ِٕغ االدزالي اإلعشائٍٍُ ػىدح اٌالجئُٓ اٌفٍغطُُٕٓ، - 

 http://library.iugaza.edu.ps/thesis/119982.pdf،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو9ٍٔ،ص4106غضح،-اٌجبِؼخ اإلعالُِخ
2
،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ 4106-4105دىبَ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغبٍٔ،اٌذوي فٍ ظً أاٌمبٔىٍٔ ٌّغؤوٌُخ  غُت ثبٌخُش،إٌظبَ- 

 http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/9570/1/Dbelkheir.pdfاالٌىزشؤٍ
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حيث  ،1907اصة بقكاعد الحرب البرية لسنة الخ الىام اتفاقية جبتياأك  المسؤكلية الدكلية كأف كما
كتككف مسؤكلة  ،بالتعكيض إف كاف لذلؾ التعكيض محؿ االتفاقيةالدكلة التي تخؿ بأحكاـ ىذه لزمت أ

 .1فرد مف أفراد قكاتيا المسمحة أمالتي تقع مف  األفعاؿعف كؿ 

عراؼ ألناجمة عف انتياكات قكاعد ك ا ضراراألتمـز الدكلة بالتعكيض عف  الىاماقية ف اتفأيتضح لنا 
 النزاع. أثناءالحرب التي ترتكبيا القكات المسمحة 

شرافيا إف تعمؿ تحت أالمؤسسات التي كمفت  أك األشخاصفعاؿ أكالدكلة تككف مسؤكلة عف 
كقد ذكرت محكمة العدؿ  ،نكف الدكليانتياؾ لقكاعد القا أمكسمطتيا كسيطرتيا في حاؿ قياميـ ب

يكية األمر ات المتحدة يذلؾ حيف قررت أف الكالك  ،1986في قضية نيكاراغكا عاـ الدكلية ذلؾ 
المرتكب مف قبؿ الككنترا في  اإلنسانيالقانكف ك  نسافمسؤكلة عف انتياكات القانكف الدكلي لحقكؽ اإل

شبو العسكرية التي حدثت  أكمميات العسكرية في حاؿ كانت ليا سيطرة فعالة عمى الع ،نيكاراغكا
 .2االنتياكات في سياقيا

الناجمة عف  ضراراألفي تعريؼ المسؤكلية الدكلية لمتعكيض عف ما فقياء القانكف الدكلي فقد اختمفكا أ
 ؾ قكاعد القانكف الدكلي.انتيا

ارتكاب عمؿ غير  اإلييكضع قانكني بمقتضاه تمتـز الدكلة المنسكب فعرفيا شارؿ ركسك بأنيا: 
 .مشركع كفقا لمقانكف الدكلي بتعكيض الدكلة التي كقع في مكاجيتيا ىذا العمؿ

راد الذيف قامكا فتقتصر فقط بيف الدكؿ كال تشمؿ األكعميو فالمسؤكلية الدكلية كفؽ شارؿ ركسك  
 عراؼ الحرب الدكلية.أبانتياؾ قكاعد ك 

الحقكؽ التي يرتبيا النظاـ الدكلي ليا  كأفابؿ لمحؽ، المقماكس ىيبير فقد عرفيا بأنيا:  أما الفقيو
 .نتيجة ىي المسؤكلية الدكلية

                                                           
1
 .02ِشجغ عبثك،ِغؤوٌُخ اٌذوٌخ ػٓ أزهبوبد اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ،ص- 

2
 اإلٔغبٍٔ.دىبَ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ وٌُخ اٌذوي فٍ ظً أاٌمبٔىٍٔ ٌّغؤ إٌظبَ ِشجغ عبثك،- 
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 لقكاعدخرؽ  أك انتياؾ أمبإصالح  التزاماالذم ينشئ  مبدأالفقيو كمسف بأنيا: "الكعرفيا كذلؾ 
 .1"أضراريرتب مما عمييا ارتكبتو دكلة مسؤكلة كالذم  ،لقانكف الدكليا

، حيث اختمؼ الفقياء العرب في سار عمى نيج كاتجاه الفقو الغربي كبخصكص الفقو العربي فقد
 .الناجمة عف خرؽ القانكف الدكلي تعريؼ المسؤكلية الدكلية لمتعكيض

الدكلي كالناتج نيا: المحاسبة عف الضرر الحادث عمى المستكل أبلدكتكر كائؿ أحمد عالـ فقد عرفيا ا
 عرفيا بأنيا : تخمؼ الشخص القانكني عف القياـ بالتزاموأما الدكتكر حامد سمطاف فقد . عف كاقعة ما

 بو. الكفاءتنفيذ ىذا االلتزاـ ك يرتب بحكـ الضركرة تحمؿ تبعة المسؤكلية الدكلية المتناعو عف  مما

لمسؤكلية ا نكاعأشمؿ مف التعريفات السابقة باعتباره تعريؼ يتضمف كافة أىناؾ تعريؼ يبدك ك 
مف لدف ىذا  راك ظشخاص القانكف الدكلي سكاء كاف ىذا الفعؿ محأ أحد إلىسناد فعؿ إ: "كىكالدكلية، 
الذم  األمرلي، أشخاص القانكف الدك  حدألما داـ قد ترتب عميو ضرر  ،كرظغير مح أكالقانكف 

 .2 ذا طبيعة غير عقابية أككاف ىذا الجزاء ذا طبيعة عقابية أدكليا معينا سكاء  ايقتضي تكقيع جزاء

ف االنتياكات التي ترتكب مف المسؤكلية الكاممة عالدكلة تتحمؿ المسؤكلية كال تعفى ف أ إلى تكصؿن
األفراد  أكتككف الدكلة مسؤكلة عف أفعاؿ ىذه المؤسسات ، ك لقكاعد القانكف الدكلي فرادىاأمف قبؿ 

ما في الشركات العامميف فييا إذا استخدمتيـ القكات المسمحة لمدكلة لمقياـ بأعماؿ عسكرية، ك
الذيف يعممكف داخؿ قكات مسمحة لدكلة ما في نزاعات معينة مقابؿ  جيش الدكلةالعسكرية الخاصة ك 

 .3األعماؿعمى تمؾ  نويتقاضك جر ا

في حالة تكافر ثالثة  الإال تقكـ  المدنية ف المسؤكليةأرت قكاعد المسؤكلية الدكلية عمى كلقد استق
يف كقكاعد ناك التقيد بق :كمثاؿ ذلؾ ،فرادىاأ أك كد التزاـ قانكني عمى عاتؽ الدكلةكىي: كج شركط

                                                           
1
 .04،صُٓػىدح اٌالجئُٓ اٌفٍغطُُٕ اإلعشائٌٍٍُّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزشرجخ ػًٍ ِٕغ االدزالي ِشجغ عبثك،ا- 
2

ٍٔ ،رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو04،ص4107-4106لًٍُ ٔصش اٌذَٓ،ِغؤوٌُخ اٌذوٌخ ػٓ أزهبن اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ،جبِؼخ اٌجضائش،-

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14318/1/GUELLIL_NACEREDDINE.pdf   
3
 اإلٔغبٍٔ.دىبَ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌمبٔىٍٔ ٌّغؤوٌُخ اٌذوي فٍ ظً أ إٌظبَ ِشجغ عبثك،- 

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14318/1/GUELLIL_NACEREDDINE.pdf
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14318/1/GUELLIL_NACEREDDINE.pdf
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فعؿ ينتيؾ ذلؾ االلتزاـ،  أكما الشرط الثاني فيك القياـ بعمؿ أعراؼ الحرب كالنزاع المسمح، أك 
 .1كالشرط الثالث فيك الضرر الناجـ عف ذلؾ االنتياؾ

ية التي لحقت المادية كالمعنك  ضراراألط يجب عمى الدكلة التعكيض عف ك ذا تكافرت ىذه الشر إف
شخاص القانكف الدكلي التقيد أالتي يجب عمى  اإلنسانيباألفراد نتيجة انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي 

 بيا.

 :2بالطرؽ التاليةكالتعكيض في القانكف الدكلي يككف 

ما كانت عميو قبؿ كقكع الفعؿ الذم  إلىمكر عادة األإكىك يعني  ،التعكيض العيني -1
 عادة بناء عقار تـ ىدمو.إلمسؤكلية الدكلية، كمثاؿ ذلؾ ء اقياـ كنشك  إلى أّدل

ادية كالمعنكية الناجمة الم ضراراألع مبمغ مالي يعادؿ فف يتـ دأكىك  ،التعكيض المالي -2
 الذم انتيؾ االلتزاـ المترتب عميو.كالعمؿ  عف الفعؿ

المالي مناسبا عندما يككف  أكالتعكيض العيني  األحكاؿيككف في بعض  الترضية، -3
رمزيا كمثاؿ ذلؾ تقديـ اعتذار  أكالتعكيض شكال معنكيا  أخذالضرر المعنكم بحتا، في

 . كعمني رسمي

كالتي  ،ع المسؤكليةناك م أحدكال تساؿ الدكلة عف التعكيض كال يقع عمييا مسؤكلية في حاؿ تكافرت 
 :تيةاألمكر اآل تتمثؿ في

كقع عميو كىك ما يحكؿ  الذم أك ،كاالنتياؾخالفة مبال المجني عميو أك رضاء المضركر -1
ت بو أخذكالذم  قياـ المسؤكلية الدكلية إلىال يؤدم  ،عمؿ مقبكؿ إلىالعمؿ الغير مشركع 

 ع المسؤكلية الدكلية.ناك المجنة الدكلية كمانع مف م
 العدكافغير مشركع عمى دكلة قامت ب فاك عد أكالدفاع الشرعي كمثاؿ ذلؾ شف ىجـك  -2

 نزع الصفة غير المشركعة. إلىمما يؤدم  ،مشركعة عمييا بطريقة غير اابتداء

                                                           
1
 .43ٓ،صُػىدح اٌالجئُٓ اٌفٍغطُُٕ اإلعشائٍٍُاٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزشرجخ ػًٍ ِٕغ االدزالي  جغ عبثك،ِش- 

2
 .762-763-764ػبِش صالح اٌذَٓ،ِمذِخ ٌذساعخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌؼبَ،داس إٌهعخ اٌؼشثُخ،اٌطجؼخ اٌثبُٔخ،ص - 
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دكلي يقع عمى عاتقيا اتجاه دكلة التدابير المضادة كالمقصكد بيا عدـ كفاء كتنفيذ التزاـ  -3
 . 1ك كاجبيا خيرة بالتزامياخرل بسبب عدـ قياـ األأ

اجمة بسبب الن ضراراألالمسؤولية المدنية عن  يسرائيماإلتحمل حكومة االحتالل  الفرع الثاني:
 .الالحقة بيم ضراراألوتعويض المدنيين عن  اإلنسانيانتياك جنودىا لقواعد القانون الدولي 

، التي لحقت بيـ كبممتمكاتيـ ضراراألتعكيض المدنييف عف  يسرائيماإليقع عمى حككمة االحتالؿ 
عد الحرب عراؼ كقكاأمخالفة ب قاـالذم يعمؿ تحت سمطتيا  يسرائيماإلف جيش االحتالؿ أحيث 

كقيامو  ،النزاع المسمح أثناء كالتي ىي طرؼ فييا ،افاإلضافيكاتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككالف 
 .هأسر العثكر عمى الجندم الذم تـ  أجؿبالعممية العسكرية مف 

 تـ ذكرىاكالتي  ،التعكيض أجؿلقياـ المسؤكلية مف  التي يجب كجكدىا  تكافرت الشركط الثالثةحيث 
كىك التقيد بقكاعد القانكف  يسرائيماإل، فيناؾ التزاـ يقع عمى عاتؽ جيش االحتالؿ تنا سابقافي دراس
قتاؿ تمحؽ  أساليب أككسائؿ  أمكعدـ استخداـ  ،العمميات العسكرية أثناءكاتفاقياتو  اإلنسانيالدكلي 

 المدنية. األعيافالضرر بالمدنييف ك 

بانتياؾ ىذه االلتزامات  يسرائيماإلجيش االحتالؿ  ما بخصكص الشرط الثاني فقط تحقؽ عندما قاـأ
كالذم بطبيعتو كما ذكرنا سابقا في دراستنا يسمح بضرب محيط  ،عند قيامو بتطبيؽ "تكجيو ىنيبعؿ"

يسمح لمجنكد  كما أف، لك كاف ىناؾ مدنييف كاعياف مدنيةالجندم فيو حتى  أسرالمكاف الذم تـ 
ف يككف ىناؾ تأكيد بكجكد الجندم المأسكر في ذلؾ أشؾ دكف نيراف بمجرد االشتباه كالال إطالؽب

 المكاف تحديدا.

 ،جسيمة اأضرار المدنية  األعيافكنتيجة ىذه االنتياكات الناجمة عف "تكجيو ىنيبعؿ" لحؽ بالمدنييف ك 
تؿ العديد العشرات مف المدنييف كبالتالي يككف قد تحقؽ الشرط الثالث لممسؤكلية كىك الضرر، فقد ق

مف جسدىـ،  أطراؼصيب البعض منيـ بعاىات دائمة حيث خسركا أك  ،يب الكثير منيـ بجركحصأك 

                                                           
1
 .750-751-729ِشجغ عبثك،ِمذِخ ٌذساعخ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌؼبَ،ص- 
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 األعيافاستيداؼ  إلى ضافةباإلكما كخسر عشرات المدنييف منازليـ كما زالكا يعيشكف في الخيـ، 
 ضا لحؽ بيا الضرر بسبب العممية العسكرية.أيكالتي  ،الطبية

بمكجب المادة الثالثة الناجمة عف انتياكات جيشيا  ضراراألكتمتـز حككمة االحتالؿ بالتعكيض عف 
الناجمة  ضراراألالتعكيض عف ي تكجب عمى الطرؼ المحارب كالت ،ـ1907سنة  الىاممف اتفاقية 

 األعماؿكما كيككف مسؤكال عف كافة  ،عف انتياؾ االلتزامات المفركضة عمييا بمكجب ىذه االتفاقية
 .1الصادرة عف قكاتو المسمحة

سابقة الذكر تككف ممزمة بتزكيد قكاتيا  الىامى مف اتفاقية لك األف الدكلة بمكجب المادة أحيث 
 .2عراؼ الحربأيف ك ناك بتعميمات تككف مطابقة لما تنص عميو ىذه االتفاقية مف احتراـ ق

 مف النزاع بالقياـ بعمؿ غير اآلخرقاـ الطرؼ  أكحتى لك كاف ىناؾ ىدؼ عسكرم ليا تريد تحقيقو ك 
( 33كىك ما يخالؼ المادة ) ،مشركع ذلؾ ال يخكليا استيداؼ المدنييف ككف ذلؾ يعد عقكبة جماعية

 .3ـ كما ذكرنا في دراستنا سابقا1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة سنة 

كالذيف  ،فعاؿ جنكدىا الغير مشركعةأمسؤكلة كممزمة بالتعكيض عف  حككمة االحتالؿ كما أف
في المادة الثامنة مف دكرتيا الثالثة عميو لجنة القانكف الدكلي  أكدت ما فؽيخضعكف لرقابتيا ك 

عمى  : )التصرفات التي يتـ القياـ بيا بناءن فاك التي جاءت تحت عنك  ،ـ2001كالخمسيف سنة 
 .4)تحت رقابتيا أكتكجييات الدكلة 

ف أحيث  ،ستنا سابقاع المسؤكلية كالتي ذكرناىا في دراناك م أحدف تدفع بأكال يمكف لحككمة االحتالؿ 
، أضرارغير راضييف عف ما لحقيـ مف انتياكات ك  فعاؿ جنكد االحتالؿألذيف تضرركا مف المدنييف ا
في حاؿ نشكب نزاع مسمح بيف جنكد  اإلنسانيكف بمكجب قكاعد القانكف الدكلي ينيـ محمأخاصة 

 .المقاكمةاالحتالؿ كحركة 

                                                           
1
 .0917ػشاف اٌذشة اٌجشَخ عٕخ فبلُخ الهبٌ اٌخبصخ ثبدزشاَ لىأُٓ وأ( ِٓ ار3اٌّبدح )- 

2
 .0917ػشاف اٌذشة اٌجشَخ عٕخ ُٓ وأٔىااٌخبصخ ثبدزشاَ ل الهبٌِٓ ارفبلُخ ( 0اٌّبدح )- 

3
 َ.0929( ِٓ ارفبلُخ جُٕف اٌشاثؼخ عٕخ 33اٌّبدح )- 

4
 .066د اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ،صِشجغ عبثك،ِغؤوٌُخ اٌذوٌخ ػٓ أزهبوب- 
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العممية  أتبد نياأخاصة  ،ف تدفع بوأال يمكنيا  ؿحككمة االحتال فإفكبخصكص الدفاع الشرعي  
الصكاريخ القادمة مف  إطالؽمة لكقؼ ك االعسكرية لممق األماكفعمى غزة بغرض استيداؼ العسكرية 

تـ االتفاؽ عمى  عمميةطمؽ عمى العممية "الجرؼ الصامد" ، كبعد خمسكف يكما مف بدء الأحيث  ،غزة
كبدأ جيش االحتالؿ يطمؽ النيراف عمى شرؽ رفح بحثا عف  ،قياف اليدنة تـ خر أ إالىدنة بيف الطرؼ 

ىا جميعيـ مدنييف حيث ضحاياكاف  ،اـأيربعة أكالتي استمرت عمى مدار  ،الجندم "ىادار غكلديف"
ناؾ مدنييف ف ىأالعثكر عمى الجندم دكف مراعاة  أجؿالنيراف بشكؿ عشكائي مف  إطالؽكاف يتـ 

 بيـ. ضرارألاف يتـ أعياف مدنية ال يجب اك 

ـ كالبركتكككالف 1949ـ كاتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 1907لسنة  الىامكىك ما يخالؼ اتفاقية 
 حمايةجميع ىذه االتفاقيات عمى  أكدتحيث  ،ـ1977لسنة اف الممحقاف باتفاقيات جنيؼ اإلضافي
 ة.الحركب كالنزاعات المسمحة كالعمميات العسكري أثناء المدنية األعيافك  المدنييف

النزاع الحرية كاالختيار في استخداـ الكسائؿ  طراؼف ليس ألأعمى ىذه االتفاقيات  كأكدتكما 
النزاع ككي  أثناءالناجمة  اآلثارالحد مف  أجؿكذلؾ مف  ،النزاع أثناءالمستخدمة  األسمحةك  ساليبكاأل

 .أذل أمفراد الغير مشاركيف بالنزاع بال يمحؽ األ

العسكرية  األىداؼىك  طف يككف ىدفيا العسكرم فقأدفاع شرعي فيجب  ناؾكبالتالي كحتى لك كاف ى
 أثناءالمدنييف  حمايةالتي جاءت ل اإلنسانيتمتـز بنصكص قكاعد القانكف الدكلي  كأف ،كالمقاتميف

 النزاع المسمح.

ف تكجو أاستيدفت حككمة االحتالؿ فيي يجب  المقاكمةف ألنسبة لمتدابير المضادة فحتى لك ما باأ
ىك عقكبة جماعية كىك  يسرائيماإلفما فعمو جيش االحتالؿ  ،مة كليس المدنييفك اجكميا المقابؿ لممقى

ت العقكبة الجماعية حيث نصت كالتي حظر  ،( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة33ما يخالؼ نص المادة )
 .1كاالقتصاص منو كمف ممتمكاتو ،شخص عف مخالفة لـ يقترفيا أمال يجكز معاقبة نو أعمى 

                                                           
1
 َ.0929( ِٓ ارفبلُخ جُٕف اٌشاثؼخ عٕخ 33اٌّبدح )- 
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حككمة االحتالؿ ال يمكنيا التيرب مف المسؤكلية بحجة التدابير المضادة لميركب مف  فإفكبالتالي 
العممية العسكرية مراعاة قكاعد  أثناءكذلؾ ألنو كاف عمى جمكدىا  ،ضراراألتعكيض المدنييف عف 

 ح.نزاع مسم أم أثناءالقانكنية التي تنص عمى االلتزاـ بالقكاعد التي تحمي المدنييف 

التي لحقت بالمدنييف في  ضراراألف حككمة االحتالؿ ممزمة بالتعكيض عف أنستنتج مف دراستنا ك 
و كما أن، النزاع أثناءعادة بناء المنازؿ التي تـ استيدافيا ا  نيا ممزمة بالتعكيض العيني ك أحيث ، رفح

ليـ التي تـ ىدميا نو في حاؿ قياـ المدنييف بإعادة بناء مناز أحيث  ،المالي يقع عمييا التعكيض
 صالحيا.إ أكفعمييا دفع المبمغ الذم كمفيـ لبناء منازليـ 

يـ كما كخسر أطرافحيث خسر العشرات مف المصابيف  ،ما فيما يتعمؽ بالتعكيض المعنكم فيك بحتأ
عمى حككمة االحتالؿ تقديـ  فإفكبالتالي  ،تيـ كىذه الخسائر معنكية بحتةأسر فراد مف أالعشرات 
 سابقامعنكية كىذا التعكيض  يسمى كما ذكرنا  أضرارمي لممدنييف عما لحقيـ مف اعتذار رس
 بالترضية.
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 الخاتمة:

مر عسكرم سمي "بتكجيو ىنيبعؿ" أ إصدارب يسرائيماإلاـ جيش االحتالؿ يقىذه الدراسة  تناكلت
 .سرلأل يسرائيماإلجنكد االحتالؿ  أحدلمتعامؿ مع حالة تعرض حيث صمـ ىذا التكجيو 

فيو  تعرضالنيراف عمى نطاؽ كاسع ككثيؼ في المحيط الذم  إطالؽيسمح ىذا التكجيو بالذم ك 
النيراف عمى مكاف ما  إطالؽسمح ىذا التكجيو لمجنكد بي، كما ك إليوبيدؼ الكصكؿ  سرالجندم لأل

في ذلؾ ف يككف ىناؾ تأكيد عمى كجكده أدكف  ،ؾ بكجكد الجندم المأسكر فيوبمجرد االشتباه كالش
التي فسرت حالة الشؾ لصالح المدنييف  اإلنسانيكىك ما يخالؼ قكاعد القانكف الدكلي  ،المكاف

 و ال يجب استيداؼ ذلؾ المكاف.فإنكبالتالي 

عياف أالجندم حتى لك كاف ىناؾ مدنييف ك  أسرالنيراف في محيط  إطالؽبكيسمح "تكجيو ىنيبعؿ" 
 كما أفما داـ سكؼ يتـ الكصكؿ لمجندم المأسكر،  ،النيراف الكثيؼ إطالؽقد تضرر مف مدنية 

 أسرفضؿ مف أو فذلؾ ال ييـ، فجندم مأسكر ميت قتؿ الجندم نفس إلىاستخدامو سكؼ يؤدم 
 جندم حي.

ال كىك "تكجيو ىنيبعؿ" بعد أمر لجنكده أالعقيد كينتر  صدرأحيث تـ تطبيؽ ىذا التكجيو في رفح  
 .سرألكقكع الجندم ىادار غكلديف ل إعالف

 2014-8-1اـ متتالية استمرت مف تاريخ أيربع أشرؽ رفح مدة  النيراف الكثيؼ عمى إطالؽكاستمر 
حيث تعرض عشرات المدنييف لمقتؿ  ،المدنية كالمدنييف األعيافاستيدؼ فييا  .2014-8-4كحتى 

مف المدنييف  صيب العشراتأ، كما يسرائيماإليا مف قبؿ جنكد االحتالؿ إطالقنتيجة النيراف التي تـ 
جسادىـ، كخسر عشرات المدنييف منازليـ كبقكا بال أمف  أطراؼبجركح خطيرة كفقد البعض منيـ 

 سعاؼ لالستيداؼ.إيكسؼ النجار كسيارة  أبكل، كما كتعرضت مستشفى أك م

النزاع  أطراؼلزمت أالتي  اإلنسانيف ما حدث في رفح ىك انتياؾ جسيـ لقكاعد القانكف الدكلي إ
ثار النزاع المسمح كالتخفيؼ آالمدنية مف  األعيافالمدنييف ك  حمايةييد بقكاعدىا التي جاءت لعمى التق

 كمعاناة الحرب. اآلالـمف 
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التي نصت عمى استخداـ كسائؿ  اإلنساني"تكجيو ىنيبعؿ" بذاتو يخرؽ قكاعد القانكف الدكلي  كما أف
لمراد تحقيقو، كما كحظرت اليجـك ا ال تتناسب كاليدؼ العسكرم اأضرار قتاؿ ال تحدث  أساليبك 

 ىا تمحؽ دمارا كاسعا.أضرار  أسمحةالعشكائي كاستخداـ 

الضركرة  مبدأالمتمثمة ب اإلنسانيالمدنية كخرؽ قكاعد القانكف الدكلي  األعيافف استيداؼ المدنييف ك إ
عا كبطريقة ككسائؿ تمحؽ دمارا كاس أسمحةة، كاستخداـ اإلنسانيالتمييز ك  مبدأالعسكرية كالتناسب ك 

يشكؿ جريمة حرب كفؽ المادة الثامنة مف النظاـ  ،عشكائية دكف التأكد مف كجكد اليدؼ العسكرم
 ـ.1998لممحكمة الجنائية الدكلية سنة  األساسي

ف  ماـ أة يترتب عميو المساءلة الجنائية مف انتياكات جسيم يسرائيماإلما قاـ بو جنكد االحتالؿ كا 
تياكات في رفح، حيث تختص المحكمة مف ناك ما تـ ارتكابو مف جرائـ الدكلية ع الجناياتمحكمة 

 االختصاص الشخصي. إلى ضافةلجرائـ المرتكبة باإلبالنظر في احيث المكضكع كالزماف كالمكاف 

  ضراراأليقع عمى عاتقيا المسؤكلية المدنية كالتعكيض عف  يسرائيماإلحككمة االحتالؿ  كما أف
ف نفرد أىـ النتائج كالتكصيات التي ، كال يسعنا ختاما إال أات لممدنييفالناجمة عف ىذه االنتياك

 .اإلييتكصمنا 
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 نتائج الدراسة:

ف يتـ ، كذلؾ خكفا مف أاألسرلمنع كقكع الجنكد في  العسكرم "تكجيو ىنيبعؿ" كضع األمر -1
عة ىذا ف طبيكف االحتالؿ، كتـ تطبيقو رغـ أل العرب القابعيف في سجاألسر تبادليـ مع 

قكاعد القانكف  تياؾنكاخرؽ  إلىتؤدم النزع المسمح  أثناء أساليبتسمح باستخداـ  األمر
 .اإلنسانيالدكلي 

 أطراؼ أحدالطبية كاف بذريعة اشتباه كجكد  األعيافتكجيو النيراف نحك منازؿ المدنييف ك  -2
نتيجة ىذا اليجـك غمبيتيـ كانكا  أ ضحاياف الر، إال أالجندم المأسك  أكفييا  المقاكمةحركة 

تـ شف العممية العسكرية  اـ التيأي األربعالجندم طيمة  إلىكلـ يتـ الكصكؿ  ،ىـ المدنييف
، حيث أنو حتى لك كاف ىناؾ أثر اإلنسانيثنائيا، كىك ما يخالؼ قكاعد القانكف الدكلي أ

جكد مدنييف ك  إلىالنيراف دكف االلتفات  إطالؽما كاف عمييـ  المقاكمة أطراؼ أحد أك لمجندم
بالمدنييف  التي لحقت ضراراألـ ال يتناسب ك ك االمق أكالجندم  إلىؿ ك الكص كأف ،في المحيط

 كثر بكثير.حيث كانت الخسائر في أركاح المدنييف أ
ف نظاـ المحكمة ، حيث أرفح ة بالنظر في الجرائـ المرتكبة فياختصاص المحكمة الجنائي -3

النزاع المسمح  أثناءـ الحرب المرتكبة نص عمى اختصاص المحكمة بالنظر في جرائ
عراؼ الحرب كاتفاقية جنيؼ الرابعة كفؽ المادة ت العسكرية نتيجة انتياؾ قكاعد كأكالعمميا

 ، كالذملممحكمة عالفاإلالمحكمة تختص زمانيا حيث تـ تقديـ  كما أفالثامنة مف النظاـ، 
استمرار ىذه  إلى ضافةـ باإل2014جاء فيو قبكؿ اختصاص المحكمة بالجرائـ المرتكبة عاـ 

 إقميـف الجرائـ ارتكبت عمى اآلف، كما تختص مكانيا، حيث أ إلىاالنتياكات ضد المدنييف 
المحكمة تختص بالنظر في الجرائـ المرتكبة  فإف األساسيالفمسطينية ككفؽ النظاـ  األراضي

 .ياإقميمؿ اختصاص المحكمة عمى بيق اإعالنالدكلة التي قدمت  إقميـعمى 
العاـ لممحكمة  نو يسمح فقط بقياـ المدعي، حيث أكحده ليس كافي اإلعالفإف تقديـ  -4

ـ ات المرتكبة كافية لبدء التحقيؽ ألي لبياف إذا ما كانت االنتياكأك بفحص  الجنائية الدكلية
 .ال
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المسؤكلية الجنائية  يسرائيماإلركاف جيش االحتالؿ كؿ مف العقيد عكفر كينتر كرئيس أ تحمؿ -5
ف المسؤكلية الجنائية تقع فقط جب أأك ف القانكف الدكلي ف الجرائـ المرتكبة في رفح، حيث أع

جبت المسائمة أك ما المحكمة الجنائية الدكلية التي كمحاكمتيـ إالطبيعييف،  األشخاصعمى 
الرئيس المسؤكؿ العسكرم لمجنكد، كما يسأؿ  األمرصدار لجنائية لمقائد العسكرم المخكؿ بإا

التي تنتيؾ قكاعد القانكف الدكلي  األعماؿعماؿ جيشو ككقفيـ عف قابة عمى أالر عف 
  . يسرائيماإلركاف جيش االحتالؿ كىك في ىذه الحالة رئيس أ ،اإلنساني

الناجمة عف  ضراراألالمسؤكلية المدنية كالتعكيض عف  يسرائيماإلتحمؿ حككمة االحتالؿ  -6
 .يسرائيماإلاالنتياكات الذم قاـ بيا جيش االحتالؿ 
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 التوصيات:

 ساليبعمى الكسائؿ كاأل التكجو لممؤسسات الدكلية كالمجتمع الدكلي كمطالبتو بالرقابة -1
كمدل مالئمتيا مع  ،يسرائيماإلالنزاع المسمح مف قبؿ جيش االحتالؿ  أثناءالمستخدمة 

 خاصة "تكجيو ىنيبعؿ". اإلنسانيف الدكلي ك نصكص كقكاعد القان
كالتي تككف  ،يسرائيماإلمف قبؿ الجيش  األسمحةت فعالة تضمف عدـ استخداـ لياجاد آيإ -2

 . اإلنسانيبطبيعتيا تنتيؾ قكاعد كمبادئ القانكف الدكلي 
يتـ بالقانكف الدكلي ت تشكيؿ الحككمة الفمسطينية لجاف تقصي حقائؽ مختصة في غزة -3

براء كمختصيف بيذا عضاء ىذه المجاف خأيككف  كأف ،اإلنسانيخاصة القانكف الدكلي ك 
 أثناء يسرائيماإللكتابة التقارير المتعمقة باالنتياكات التي يرتكبيا جيش االحتالؿ المجاؿ 

 .تقاريرالككتابة  النزاع المسمح
لمباشرة  عداد تقارير باالنتياكات الجسيمة في رفح كتقديميا لممحكمة الجنائية الدكليةإ -4

 رتكبي الجرائـ عف ىذه االنتياكات.مساءلة مك  ،التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة
كاالتفاقيات الدكلية  ،فتح مراكز لتدريب طاقـ قانكني يعنى بالقانكف الدكلي الجنائي كقكاعده -5

ة الجنائية الدكلية لتمكينيـ مف لممحكم األساسيكالنظاـ  ،اإلنسانيالخاصة بالقانكف الدكلي 
، مقترنة بأدلة عمى ىذه االنتياكات ،عمى غزة ةيسرائيماإلعداد ممفات تتعمؽ باالنتياكات إ

 . كتدريبيـ عمى كيفية تكثيؽ ىذه االنتياكات مف قبؿ مختصيف في ىذا المجاؿ
 أجؿمف  حالة لممحكمة الجنائية الدكلية لمنظر في جرائـ الحرب المرتكبة في رفحتقديـ طمب إ -6

 . يسرائيماإلمف قبؿ جيش االحتالؿ  ارتكبتفي الجرائـ التي  بدء التحقيؽ
التي لحقت بالمدنييف  ضراراألبالتعكيضات عف  يسرائيماإلمطالبة حككمة االحتالؿ  -7

 .الجيات المختصة قبؿمف  المدنية األعيافك 
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 المصادر: 

  ـ.1949اتفاقية جنيؼ الرابعة سنة 
  ـ.1997سنة  األربعالممحؽ باتفاقيات جنيؼ  ؿك األ اإلضافيالبركتكككؿ 
  ـ1997سنة  األربعؽ باتفاقيات جنيؼ الممح ثانيال اإلضافيالبركتكككؿ. 
  ـ,1907عراؼ الحرب البرية سنة يف كأنكاالخاصة باحتراـ ق الىاماتفاقية 
  ـ.1998لممحكمة الجنائية الدكلية سنة  األساسينظاـ ركما 

 

 المراجع:

 شخاص القانكف أ صكؿ كالمبادئ العامة،القانكف الدكلي العاـ "األ ىيؼ عمي صادؽ، أبك
الحرب  المنازعات الدكلية، التنظيـ الدكلي، العالقات الدكلية، النطاؽ الدكلي،  ،الدكلي العاـ

 .الطبعة الثامنة سكندرية،اإل منشاة المعارؼ، كالحياد"،
 2007دار الثقافة، ،اإلنسانيالقانكف الدكلي  م سييؿ حسيف كربيع عماد محمد،ك الفتال. 
 ،راسة تطبيقية كمعاصرة لممحكمة القضاء الدكلي الجنائي مع د شعباف محمد حسني عمي

 .2010 الدكلية، دار النيضة العربية،الجنائية 
 ،دار الكتب  الدكلية كتجربة العدالة الجنائية الدكلية، الجناياتمحكمة  محمد خالد حسيف

 .2015 دار شتات لمنشر كالبرمجيات، -القانكنية
 دار الثقافة, ى,لك األالطبعة  ,العدكافجرائـ الحرب كجرائـ  ,سييؿ حسيفم ك الفتال 

 .2011عماف,
 ،الطبعة  دار النيضة العربية، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، عامر صالح الديف

 .الثانية
  2005 ،دار الفكر ،اإلنسانيالشاللدة محمد فياد، القانكف الدكلي. 
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 ،اـ يار األد ،اإلنسانيحكاـ القانكف الدكلي جرائـ الحرب في ضكء أ بف الصديؽ لفقير بكلنكار
 .2015 لمنشر كالتكزيع،

 ،المحكمة  إلىتطكير القضاء الدكلي الجنائي مف المحاكـ المؤقتة  حميد حيدر عبد الرزاؽ
 .2008 دار شتات لمنشر كالبرمجيات،-دار الكتب القانكنية الدكلية الجنائية الدائمة،

 ،دار  ئية الدكلية،في ضكء المحكمة الجنا اإلنسانيالقانكف الدكلي  المخزكمي عمر محمكد
 .2008 الثقافة لمنشر كالتكزيع،

  دار الفكر  في نظاـ محكمة الجزاء الدكلية، أساسيةقكاعد  عبد الفتاح بيكمي، محجاز
 .2006 الجامعي،

 ،دار الثقافة لمنشر  المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، يشكم لندة معمر
 .2010 كالتكزيع،

 دار  ماـ المحكمة الجنائية الدكلية،التحقيؽ كالمحاكمة أ مد،براىيـ ىشاـ مصطفى محإ
 . 2015 المطبكعات الجامعية،

 كمكريس تكماس  كامركف ليندسي، ف مع كار سكزاف،ك ابالتع فكابكفييو ماركك ساسكني انط
الخاصة بممارسات  القضايافي الحرب)مختارات مف  حمايةكيؼ يكفر القانكف ال دم ساف،

 حمر.المجنة الدكلية لمصميب األ ،اإلنسانيالدكلي  معاصرة في القانكف

 

 

 بحاث والرسائل الجامعية:األ

 وٍُخ  ،اإلٔغبٍٔاٌجبٔجُخ فٍ إٌضاػبد اٌّغٍذخ فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ  ظشاساأل ٕبط،َإدُّذح  أثى

 .4105اٌؼذد اٌغبدط، ِجٍخ اٌؼٍىَ اٌمبٔىُٔخ واٌششػُخ، جبِؼخ غشاثٍظ،-اٌمبٔىْ

 اٌجىاسَخ فٍ إٌضاػبد  ظشاساألاٌزٕبعت و ِجذأ ثؼٕىاِْبجغزُش ِضَبْ، سعبٌخ ا جؼفش

 .01،ص4100رُضٌ وصو،-اٌّغٍذخ، ،جبِؼخ ِىٌىد ِؼّشٌ
 جبِؼخ  اخزصبص اٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ اٌذائّخ، ثؼٕىاْسعبٌخ ِبجغزُش  ح،واسفُك ثى هش

 .4119/4101لغٕطُٕخ، -خىح ِٕزىسٌ اإل
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 ،بد اٌّزذذح َذوٌُخ غجُؼزهب واخزصبصبرهب ِىلف اٌىالاٌّذىّخ اٌجٕبئُخ اٌ اٌمذعٍ ثبسػخ

-ِجٍخ جبِؼخ دِشك اٌؼٍىَ االلزصبدَخ واٌمبٔىُٔخ جبِؼخ دِشك، ِٕهب، إعشائًَُىُخ واألِش

 .4112-اٌؼذد اٌثبٍٔ-41اٌّجٍذ 

  2014المحكمة الجنائية الدكلية ،جامعة بيرزيت، بعنكافالذكيب فدكل، رسالة ماجستير. 
 ،قسنطينة  -المسؤكلية الدكلية الجنائية، جامعة منتكرم  بعنكافاجستير رسالة م نسمة حسيف

،2006-2007. 
 ػًٍ  ٌألفشاداٌّغؤوٌُخ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ  ثؼٕىاْسعبٌخ ِبجغزُش  ُٔغخ شىَخ وشُذب دٕبْ،وا

 .4103-4104خ،َبثج-جبِؼخ ػُذ اٌشدّٓ ُِشح ظىء اٌّذبوُ اٌجٕبئُخ اٌذوٌُخ ،
 ،اٌّغئىٌُخ اٌجٕبئُخ اٌشخصُخ ٌّشرىجٍ جشائُ  ثؼٕىاْخ ِبجغزُش سعبٌ ػىاد هبٍٔ ػبدي ادّذ

اٌذشة )ِجضسرب ِخُُ جُٕٓ واٌجٍذح اٌمذَّخ فٍ ٔبثٍظ ّٔىرجب(، جبِؼخ إٌجبح 

 .4117اٌىغُٕخ،
 فٍ ظىء  ٌألفشاداٌّغؤوٌُخ اٌذوٌُخ اٌجٕبئُخ  ثؼٕىاْغزُش جاٌّطُشٌ فالح ِضَذ، سعبٌخ ِب

 ، رىجذ ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشو4100ٍٔعػ،وِؼخ اٌششق األرطىس اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌجٕبئٍ، جب
http://elibrary.mediu.edu.my 

  المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى منع  بعنكافظاىر عبد المطيؼ صابر، رسالة ماجستير
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